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ELSZÓ.

Amadc yorseinek ez a m/iflodik kí&dása, mind
ÍHÍeneB énekeire, mind világi dalaira nézve. Ama-
zok 1 755-ben, még a költ életében' láttak el-
ször napTÍlágot, ezek IS^^O-ban, hetvenkét esz-

tendvel haláüi ntán. Egyik kiállás sem volt a

maga nemében sem teljes. Az 1755 böl való kis-

ded kötet a ránk manidt kilencz vallásos ének
közül hetet tartalmazott; az 1836-diki kiadás

pedig száztíz világi dalt foglalt magában, ezek kö-

zül is egy a Balassi Bálinté volt.

A jelen kiadás ez ídö szerint teljesnek mond-
ható, a mennyiben Amadénak az ö neve alatt ránk
maradt és mai napig i^^mert összes verses müveit
fölvette. Benne vannak az 1 755-ben kiadott val-

lásos énekek, benne az 1836 ban megjelent vilá<?i

dalok egészen, továbbá a Figyelben újabban
közzétett versek is mind, valamint a kézíratok

egyéh darabjai. Eddig ki nem nyomtatott magyar
nyelv vers e kötetben kett van, a XLVII. és

LXXXIII. Litin és német verseit mi közöljük el-



BEör, a függelékben. Oyfijieménynnk magyar
nyelv világi darabjaínak ÖBsies atáma 144, n

vallásos énekekkel 153. Mint össaes kiadás pedi{_

ez az el6ö ; a költ virágsása ntán másfél ssásaii

múlva jelenik meg.
Amadénak asonban még sok verse lappanp

hat, hozsávetftleg — nem a darabesámot, hanen
a terjedelmet véve — miydnem annyi, mint a mr
esennel kösreboosé^tonk. Még a hnssas években
Kultsár István birtokában két kötet Amade-féle
vers volt, melyek közfii csak as els miydnem mM
gában foglalta a mi verseinket (sötétem sseriir.

ai I—CXVIL Bsámokaty néhány islenes énekei s

a latin és német darabokat), mig as égés második
kötetet egy ma ismeretlen költemény töltdtlamefr:

a költ szerelmeinek Zrínyi-strophákban me^
írt lyrai regénye. E hosszas epiko-lyrai költeményt
még Toldy is látta, de Kultsár halála után nem
tUilui hova leit; talán el is veszett, de még el is

korülhei. A mini Toldy tudósít, e mfi életrajii

Bzemponthól kiváló érdekkel bírna; de fontos

lenne máskép is. Amadé költészetének egy kr

vésbbé ismert oldalát mutainá be a mint régihi

költészetünknek jóformán magában álló alanyi

elbeszélése, irodalomtörténeti szempontból is bi •

cses emlék volna. Majd a ki Kultsár irattárát föl

kutatja, talán Amadé lappangó véneire is rá-

akad — Azt hiszem, a múlt ssázadbdi kéziratos

dalgyjtemények némely darabjára nézve is, akár
a versfejekböl, akár a bels okok alapján meg



' -/. it.i^ állapithaió Amadé tulajdonjog s egyes

-aládi le vei tórákból is napfényre kerülhetnek

moK nomoly másolt füzetek, eddiíj ismeretlen

Amiide-fole versekkel.

Sserettem volnn e kiadást Amadé tüzetes élet-

rajzával bevezetni, de az alább fölemlítend okok
miatt mai nap még ez nem volt lehetséges. Fleg
a KzükHéges életrajzi adatok hiánya gátolt meg
abban is, hogy Amadé költéssetérl behatóbb ta-

nulmányt írjak. E szerint mind az életrajz, mind
Amadé müv(*inek ismertetése pusztán vázlat akar

lenni, s inkább arra fordítottam minden gondo-
mat, hogy e kötet mint kiadás legyen telhetleg

kifogástalan. A szöveg pontossága és hsége volt

föczclom s e végl)l a rendelkezésre álló forráso-

kat tüzetesen fölhasználtam. Nevezetesen a fcodex
alapján, egy kézirati másolat és az 183G-diki ki-

adás figyelembe vételével kritikailag megállapí-

tottam a szöveget s az eltéréseket a jegyzetekbe

igtattam, hogy eljárásomat bárki ellenrizhesse és

a változatok értókét megbírálhassa.

így Amadét újból közkézre adván, nincs egyéb

hátra, mint hogy e kiadás másokat újabb kutatá-

sokra ösztönözzön. Fölkeressék még lappangó
müveit, megírják életrajzát, de fleg — a mi e

kiadás alapján is lehetséges— vizsgálják költésze-

tének aísthetikai s irodalomtörténeti értékét.

A múlt század e híres szerelmi költje, kinek

versei nyomtatott betfi nélkül is, az él dal szár-

nyain szájról szájra, vagy másolatokban kézrl



kézre jártak b Magyarorsság siépeinel néhány év-

tisedig szélese hasában kapósak voltak, míg aztán

egy új és jobb korszak végkép el nem temette

ket, —: mondom : sigát koráinak e jelentékeny

költje nagyon megérdemli a vele való foglal-

kozást.

Munkám véghez vitelében többek sziveaaége

támogatott Különös kösiönettel tartótom Geon
tosi jíános akadémiai tag ámak, a nemieti mú
zeum könyvtárórének, ki a múzeumi késirattár

baHználatában minden lehet könnyítést és támo-
gatást nyújtott, úgyszintén a múzeumi könyvtár

egéss timtikarának^ kik kutatásomat minden elö

zékenységgel segitették, valamint llossnyat Károly

úrnak, a szolnoki állami fögymnasium igazgatójá-

nak, ki a kiadás sserkesstésehcs ssükséges könyv

tári dolgokat a fvárosi közkönyvtániból hivn

talos úton mindenkor kémóggel hosatta me^'

Fogadják mindnyájan e helyen is össinte kösiu

netemot.

Szolnokon, 1 890 június 27-én.



AMADÉ LÁSZLÓ ÉLETE.

Sajátságos, hogy c nem is nagyou regi kulto

eltét eddig oly kevéssé ismerjük. Sokkal régibb s

kevésbbé jelentékeny ixókról is többet tiuíunk,

mint róla. Munkáinak 1836-diki kiadásában ta-

láljuk els hitelesebb életrajzát, melyet családi

megbízásból a szerkeszt írt; ez a forrása a
többinek, nevezetesen a Toldyénak is. De ez is oly

rövid ! Másfél kis nyolczadrét lapon mondja el a
költ életinek igazán küls történetét, tartózkodva

egyéni jellemzésétl s minden oknyomozástól. Az
eddigi életrajzok teljes foglalata ez

:

Báró Amadé László 1703-ban, márczius 12-én

született a pozsonymegyei Böösött (?) Atyja báró

Amadé Antal, aranysarkantyús vitéz, anyja Hor-
váth Simonchich János personálisnak Mária
Rozália nev leánya volt. Családja egyike volt

Magyarország s fnemesi családjainak, mely
a Guthkeled nemzetségtl származtatta magát,
ir):28-ban (Lehóczky szerint 162á-ben) nyert báró-

ságot 8 elönevét a pozsonymegyei Várkonytól



vette; nevezték magokat egjaMninind Mar-
ozaltheö örökös urainak Í8, Lássló pedig czimében

Böös és Baár és a berencsi vár és uradalom örökös

arának*irta magát Láoló, tanulmányait róssint

a jezsuiták nagyszombati egyetemén végeste, bol

1 722-ben egy latin vitabeszédet mondott el nagy
hatással és adott ki Vidor in proeUo S. Ivo ozim
alatt, részint pedig Gréesben, hol 1725-ben a phi-

losophia doctorává avatták. Hazatérvén, 1729-bcu

eljegyeste s nöfil vette báró Orciy ZsosBánnát,

ide vele kevés ideig éltt. Katonaságra adván mn
gát, az 1734-ben fölállitoU HáVor János-féle hu
szárezredben mint kapitány szolgált Másodszcu

házasflágra lépeU Yeltzl Mária Paulinával, de tök

,

úgy mint els nejétl, gyermeke nem lett 1 742-ben

a nemesi felkel seregben enedea-kapitány volt,

1744-ben pedig, kimutatott jelee tulajdonaira való

tekintetbi, generál-adjutáns lett Megválván a
katonaságtól, 1 750-ben a pozsonyi ud ' mará-

hos valóságos tanácsossá neveztetett. - atalát

aitán életfogytig viselte, mialatt 17.M-ben arany-

kulosossá is lett. Meghalt föl-baárí jószágán, a
Csallóközben, 1764. deczember 22-dikén; eltemet-

ték a Szent-Antalbnu lev családi sírboltba.

Dyen szfikszavú e költnk életrajza. AnD\
látszik belle, hogy életpályája nem volt változa-

tosság híján. Tudósnak indult, katonává lett s

mint aulikus méltóság végezte,— különben pedig

kezdettl végig költ volt Két ízben próbált csa-

ládot alapítani, de a jelek szerint elosör szeren-



esetlenül, másodszor is nem ogész sikerrel. ElsÖ

nejétl — a mennyire a hagyományból kiért-

hetni — elvált, de gyermekei a másiktól sem let-

tek. Sorsának csak nagy körvonalait látjuk, még
azokat is jó részt elmosódottan. Az sem kétség-

telen, mit jelentenek az életrajz azon szavai, hogy
clsö nejével « kevés ideig éltt. A kifejezés köz-

érvénye a mellett szól, hogy elváltak, de azt az

értelmet sem zárja ki, hogy a nö elhalálozott.

Aztán mennyi volt az a kev s idö? Elfogadva kü-

lönben, hogy válás történt, ez 1 7\H eltt eshetett,

Amadé mint elvált férj léphetett a katonai szolgá-

latba; viszont Orczy Zsnzsánna mindenesetre
elbb meg is halt 173()-nál, mert Amadé mint
katholikus ember nem köthetett volna újabb há-

zasságot. Még homályosabb e második házasság

története. Tovább élt-e vele második neje mint az

els? nem özvegy magányban viselte- e tanácsosi

méltóságát Amadé?
Eletének közelebbi körülményeirl s jellemé-

rl egészen hallgatnak az életrajzok. Mellznek
minden aprólékosabb adatot vagy meghittebb vo-

nást, melyekbl egyénisége képét megalkothatnók.

Hogyan és kik közt nevelkedett? mik voltak haj-

lamai, kedvtelései, tanulmányai, olvasmányai?
hogyan fejldött benne a költi szellem ? honnan
nyerte ébred képzelete és szive az els benyo-
másokat? kik voltak mintái? kikkel volt isme-

retségben, vagy egyéb közeli viszonyban? min
volt természete, min volt érintkezéseiben? —
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Mind olyan kérdések, melyek egy költi életpálya

vizsgálóját a legélénkebben érdeklik s melyelre

nézve az Amadéról fö^egyBett adatok nem adnak
fölvilá^^tást.

Szerencsére aionban Amadé lyrai költ volt

8 a lyrai költ maga irja meg óletngiát és maga
festi meg lelki arodcépét dalaiban. Költnk egyé-

niségét is sokkal közelebbrl és tisitábban túbrö-

8ik versei mint az életrajzok. Könnyen hevfil,

játékos és szenvedélyes, daozoe és váltoiékony

természetének derfijét és borúját eléggé hiven fes-

tik költeményei, úgy hogy eiekbl vonásonkint

trheten össze lehet állítani szellemi képmását
De életn^zát innen sem lehet rekonstruálni, már
azon okból sem, mert a versek nincsenek idrend
szerint rendezve. Sorrendjöket Amadé szabta

ugyan meg, mert e sorrend nagyjában minden
gyjteményben ugyanaz; de csak utólag írathatta

ket össze, a mikor már nem a keletkeiés egymás-
utánja szerint igtatta ket verses könyvébe, ha-

nem egyéb szempontok sierínt válogatta. F-
codexünkben, mely az Amadé példánya volt, a
LXXX. számú vers fölé azt jegyezte a leíró : tRégi

ének, még 1740. esztendbi*. Tehát ha ez ének
már aránylag régi volt, akkor a codex e része nem
igen készülhetett elébb az 1750es éveknél; e
megjegyzés arra is utal, hogy tehát a szomszédos
darabok újabb keltek. Egyebütt is látni, hogy
ugyanazon szívügyre vonatkoaó s egymást kiegé-

szít költemények messse el vannak téve egymás-
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tói (V. és XLV.). S ha a figyelmes olvasás fölfe-

dezi is egy-két költemeDyröl, hogy ezek összetar-

toznak, ezeket egy viszony sugallta: nem fedezi

fül a nagy többségrl s legkevésbbé tudja meg-
állapítani, melyik vonzalom melyiket váltotta föl,

ho^'y keletkezett b hogy múlt el ez vagy az a sze-

relmi viszony ós hogy következett rá a másik?
Sem a költnek, mint saját költészete tárgyának

élettörténete, sem a költnek mint írónak m-
vészi fejldése nem állapítható meg költeményei-

bl, melyeknek sajátságos elrendezése a kritika

minden pragmatizáló kísérletét meghiusítja. Mégis

csak jó volna tehát, ha a költ életrajzát kissé

részletesebben ismernk.
A költeményekbl való következtetés nemcsak

életrajzi, hanem lélektani t^inulság szempontjából

is gyakran bizonytalan érték. Könnyen megeshe-
tik például, hogy valaki egy helyzetdalt Amadé
egyéni érzelme nyilatkozatának vesz. Pedig

Amadénak van egynéhány ilyen helyzetdala, söt

van olyan verse is, melyet más nevében irt, ilyen

a fönt említett «l^gi ének még 1740. esztendbi,
Szenczi Jánosnak csinálva ».Dyen a XLVII. számú
darab is, Liszkay András, baári pap nevére. Meg-
eshetik továbbá, hogy némely csak játókból szer-

zett, látszólag komoly verset, komolyan vesz az

ember, vagy egy valóban igaz érzelemszülte da-

rabot esetleg a játszi forma miatt csak pillanatnyi

enyelgésnek tekint. Finom mtiérzék ós belemé-
lyed tanulmány tehet ugyan különbséget ösz-nte
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és fölvett bang kost, de az ily ítélet Bhffjon ki

van téve as alanyi fölfogás ismert vessélyeinek,

kivált olyan régi költvel sEemben, mint Amadé,
kinél a forma és tartalom sfirfi össshangÍATaiiF^tU^a

is savarólag hat as ítélet biztosságára.

Söt ba Amadé életngzát köEehV^ró i ni.r

nök, jobban meg tndnók ítélni Ivolt* s/< t. n* k

igazságát is. Igen Biámos olyan költenímv. vm,
melyrl, ha magában olvassuk, nem kunnvii <^

dönteni: komolyan veszi-e tárgyát vagy n* v

egész pathetikna helyek hangulatából kizokk.m

egy-egy közönséges vagy tii^ kifejezés. Kz-r

a pongyolaság, vagy a pathosz volt csak látszatoe ?

A költemény hangulata egy darabig éne*mee s

azután hirtelen eynikus, úgy hogy az értelmek

mélysége, igazsága és valósdnfiaége gyakran lesz

kérdésessé, s as olvasó szeme szögletébe könnyen
odaveszi magát a gjanú : nem a híres rögtönz
ügyes verselésének próbi^a volt-e csupán ez meg
ez a darab is? Valóban, ha Amadé költeményei

sokban pótolják is az életrajzok hiányait, viszont

részletesebb életrajzi adatok biztosabb támasz-

pontokat nyújtanának a költemények tartalmi be-

csének mérlegeléséhez.

Módunkban áll mégis a föntebbi életn^'sot egy
pár vonással kiegészíteni, rószint a költemények
nyomán, részint néhány újabban napfényre kerfilt

adat Begitaégével.

A költemények közül Toldj, mint kiválóan

életrajzi érdekt, azon •l}Tai regényt* említi.
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melyben a költ eaját Rzorolmi élményeit írta le,

gyakran eUg határozott rcalismassal, a siemélyek

és alkalmak pontos megneyezéséyel. Sajnos azon-

ban, hogy e hosszas lyrico-epikus költemény,

melybl Amadé élettörténetének költi szem-

pontból, legérdekesebb oldalát egészen közelrl

mogísmerhetnk^ jelenleg lappang, s talán végkép

el is veszett.

De megmaradt egy másik hosszas verse A há-

zasscUj álud elvesztett szabadság megsiratása (más-

kép Ntelen- és házasélet), melyben szintén keres-

nek életrajzi nyomokat. Toldy azt írja, hogy ha

csak nagyon nem csalódik, e költeményhez Amadé
saját házas élete szolgáltatta az anyagot vagy (a

mint másutt írja), ha szó szerint nem is, de kör-

vonalaiban alighanem saját els házas frigyét

festi benne a költ. Ez esetben — úgy mond —
teljes jellemrajzát bimók benne költnknek, ha-

bár az ers színezet csak a költi kivitel kedvéért

volna is. Az Egyetértés 1884-ben közölvén e da-

rabot, úgy tudja, hogy szerzésére Amadénak má-
sodik házassága adott okot, mert a vers 1741-ben

kelt. Legtovább megy azonban Bodnár Zsigmond,

ki — mint Toldy — a verset Amadé els házas-

ságára vonatkoztatja s a költeménynek jóformán

minden szavát tény gyanánt veszi.

Bodnár épen a Ntelen- és házaséleíre támasz-

kodva próbálta meg a föntebbi vázlatos életrajzot

kiszínezni, de kísérletét inkább ügyesnek tart-

juk, mint szerencsésnek. Érdekes azonban látni.
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mint varr himet Bodnár e versrl a köliÖ éle-

tére.

Amadé Oráosból hasaténre — írja Bodnár —
aranyos ifjúságát élte. Mint költeményeibl ^gya-

níthatni, vigan tölte napjaitJó pajtásaiTal sorban

látogatta a vendégaseretö nemesség házait.

Olykor bMráiOgért két-bárom pi^táMMn
Velem jAti, hogy vig»bb lágyén atMátom.
A hoH uáUcttun, kedveMD U UM^
Jó idvet, Y<g kedvel bóvebben nniletli^
Ha báetáini keidteai, tovább inMrMrtottak.
CiuL M h^A volt, hogy kéion dmii hoirdodak.

(Idói Bodnár még további 8 tort)

•Ha valaha, a ssellem ily nyugalmas évei

kedvetnek a gyönyörvadásió i(júságnak. A poli-

tikai és társadalmi életet épen nem lavaiják aion
nagy kérdések, melyek gondolkodásra és komoly-
ságra késstefcnek. A mindennapi élet e^hangú-
ságáhan jól esik a zene, táncsésajóbor, legalább

ssórakosást nyújt a kedélynek és elmének, mivel

másutt úgy sem találna foglalkosást. Ctallókös-

ben pedig sok nemes lakott, akkor még több mint
napjainkban, kik szívesen látták a jókedv íiatal

embert, a mulatni sieretö és tudó ifjú mágnást
Ha ÖBSs^dtt egy-két esalád, közel volt a otigány

(maga Amadé is tartott ilyeneket), s könnyen
tánczra kerekedtek. B mulatságos idkben irta

azután kis szerelmes költeményeit, melyek nem
annyira mély, mint könnyen föllobbanó szíve

ömlengései, bohó töprengései. Nem egy tartós és



lángoló érzés diktálta o sorokat, hanoin azon rö-

vid idre kötött es fölületes viszonyok, me-

lyekben soha sem tudjuk, ki a rászed és ki a

rászedett.

«De ennek az életmódnak is eljött a vége.

A könnyen hevül fiatal ember 1729-ben meg-
nsült. Orczy Zsuzsanna ln felesége. Úgy látszik,

k(t egészen ellenkez természet kerfilt bennök

egy hajlék alá. Amadé vidám, neje komolyabb, a

férj könnytí vérti és világias, a n házias és jó

gazdasszony, a férj szelíd és elnéz, a feleség he-

yes és türelmetlen, egyike azon kardos magyar
asszonyoknak, kiknek rend van a házánál; de

jaj azoknak, kik e rend bontóiként szerepelhet-

nének.*

Uegedflmet immár fogasról levette,

Flantát fumglyával pad alá vetette,

Szoknyáj&t, stríkrokját oda fllggesEtette,

Sok dib-dáb rabáj&t rendre helyheztette.

Egyik 8arkantyi\ját letörte csizmámnak,
Ab égte sseruámát kidobta pipámnak,
Mondv&n, nem 8£enve<li füstjét a dohánynak,
Ottkin dohányozni kell, mint a kutyának.

•Neje, úgy látszik, e mellett nagyravágyó is

volt, és épen nem elégítette ki a szkös csalló-

közi élet; míg Amadé derült és érzékeny szíve

csak édes szórakozást keresett, neje némi fényt és

elegánsabb háztartást akart vinni (!), legalább

erre lehet következtetni n szegénységre vonatkozó

panaszából. Az elnyomott férj lassankint elha-
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nyogolta magát, nem adott többé semmit a ssép

ruhára, kevesebb lett karmassÍD csismáinak

száma, parádés ruhájának lekopott a rojtja, söt

kedves paripájának is resten járt a lába.i

Ax egéts áleiam tinJomr» fordul,

KeierveB sononum könjrem q^mi esordál

Olykor As elmém is osoda meg nem bódul.

Mivel a sok fiUam halomként rám tódul.

Jobb lett vólns nékem » Tatáromágben
Elbi^doenom épen alsó Indiában,
Csontomat letennem a síép stabadságban.
Mintsem npromorognom igy ai háiasságjian.

Mert vsjmi keserves iUyeket sienvedni.
Egy hitván assMnvnak kedvéért epedni,

Ax A . . . . e mellett így meg^Vr^gedni,

Talán jobb lett volna &nókat ónenL

«E sorok nem oly tréfás versek, melyeket jó

kedvtt féljek is imák asstonyokról, 86t annyira

kom' lyak. hogy nejétl való elváláiBának apoló-

giájául vehetnAk asokat GBakhamar elhagyta

feleségét ést . . . katona lett, stb.

Lehet a költök mflveiböl, hogy úgy mondjam,
ideális életrigsot összeállítani, asas olyat, mely
általánosságban, essmeíleg igaz, ha egyes voná-

saiban nem is ; de vigyázni kell, hogy az alkotó

vonások ne öltsenek túlságosan positiv alakot, s

ne igyekezzenek egyenként is a mfivilágitásból a
valóság napfényébe átjutni. Pedig Bodnrír ^ 1y

vonást adat gyanánt vesz; s szavai ku is

ellenmondanak egymásnak. Eleintén a£i írja,

hogy a ftírj könnyfivérfi és világias, a nö házias



és jó gazdasasony volt, azután meg úgy bcBZól,

bogy a nö volt nagyravágyó h elegánsabb háztar-

tást akart vinni.

Nézetem szerint a kérdéses költemény csak

egy dévaj gúnyirat a házaséletröl, a múlt század

ízlésében, elég elevenen megírva, de egész általá-

nosságban tartva. Lehet, liogy e vers megírására

Amadé, házi körében talált motívumokat, de a
házasélet perpatvarait inkább typikusan, mint
egyénileg festi s míg némely más költeményében,

a hol közvetlen az élmények benyomásai alatt áll,

egyéni érzelmeit nem bírja idealizálni s formálat-

lanúl, nyersen adja ket: addig itt egészen szaba-

don bánik tárgyával s könnyedén általánosít.

Azért nagy tévedés volna a költemény minden so-

rát 8 a költi képzelem minden ötletet készpénzül,

életrajzi adat gyanánt venni. A mit Bodnár na-

gyon komoly hangnak, az elkeseredés hangjának
lát a versben, az alkalmasint csak ironikus pá-

thosz. Bodnár tehát többet következtet e versbl
mint a mit kellene, s az egész Ntelen és házasélet

alig fog többet bizonyítani, mint azt, hogy Amadé
házas elete nem volt perpatvarok nélkül. Toldy s

utána Bodnár e költeményt az els házasságra

vonatkoztatják, de ha igaz, hogy 1741-ben kelt,

akkor a második házasság korára esik.

Költnk életének 1750-töl 17(^i-ig terjed
szakát még így rajzolja Bodnár: «Ettl fogva

egész haláláig Pozsonyban lakott. Nyílt és ven-

dégszeret házánál gyakran megfordultak rokonai

Amaám Lánló renei. ^



és barátjai, kiket ebéd közben nem egy verBSol

tisEtelt meg az öreg úr, mert a mint egy gondolnt

és kép villfuat meg agyában, irónt kért s gyorsan

leirt egy költeményt. Rendesen magyar nyelven

tette, de jó kedvében a latin, német és tót nyelv-

vel is megpróbálkosottt. Ebben is van e$ry s más
i^az, de vannak tlságOBan határozott állitások is,

pl. az, hogy Amadé e^ési haláláig Poisonyban
lakott. Osak annyi as igas, hogy ianáosoa volt n

Pozsonyban székel udvari kamaránál ; de ler

alább is nagy résaét idejének Baáron töltötte s ot i

is halt meg. Német verset roesi kedvében is írt, a

codexében lev tót vers pedig aligha lesi ai övé.

Az asztal felett való rögtönzé«r("l val/íHáL'ö.q bapro-

mányunk van.

Nézetem szerint fleg lyrai KoiiLmenjcit tart-

hatjok arravalóknak, hogy bellük Amadé életé-

nek s egyéniségének rajzához vonásokat kölo8<

nözzünk. Erre Amadé költeményeinek tárgyalása

nál fogunk kissé bvebben kiterjeszkedni ; itt

csak annyit, hogy Amadé szerelmi költészetét

legalább is tisenöt n ihlette, csupán n versfejek-

ben körülbelül ennyit nevez meg ; e nevek közt

épen két bitvesének a neve alig fordul clö (az

egyetlen Mária vonatkozhatik második lu jére) ; a
házasság Amadét legfeljebb ideig-óráig bilincselte

le, nyugtalan és állbatatlan lelke a mily gyorsan

kötötte a viszonyokat, épen oly gyorsan bonto-

gatta is fel, költeményeiben a mennyi az ostrom,

annyi a szakítás és feltnen sok vers vonatkozik
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titkolt BZtírelemre^ mi arra matat, hogy költnk
szívét a bázi kör épen nem elégítette ki.

Ezekrl alább is lesz szó, de a föltevések terén

nagyon messzire menni semmi kedvünk nincs.

Mert hiszen Amadé életére nézve megvannak a
bséges források, megvan az okirati anyag, csu-

pán csak vissza van tartva a nyilvánosság és a
kutatás ell. Véghely Dezs Veszprémmegyei
alispán birtokában egyéb Amaie-féle kéziratok

közt Amadé Lászlónak nagy csomó levele van,

• melyek e költnk életére a gyermekkor napjaitól

kezdve világosságot árasztanak •.*) E kézirat-

csomó a báró Uchtritz-család marczalti levéltá-

rából való 8 Véghely a család szívességébl jutott

hozzá. Ez reudkivül értékes forrása lehet Amadé
életrajzának s Véghely már régóta igéri közzété-

telét, de úgy látszik nem ér rá, r a mellett más-
nak sem engedi át. Csak helyeselhetjük, ha e kin-

csét féltékényen rzi, azt is értjük, ha maga
akarja az irodalomban bemutatni ; csakhogy az

meg az kötelessége volna aztán, hogy e kézira-

tokat ne tartsa vissza sokáig. A költ emlékének
nem használ vele, ha tanulmányozását hátrál-

tatja ; mert addig senkinek sem lesz kedve a költ
felöl hozzávetésekbe bocsátkozni, míg attól félhet,

hogy más ember birtokában positiv adatok van-

nak, a ki a szép következtetéseket néhány levél

egyszer közlésével fölöslegesekké teheti, vagy
hibásakúl tüntetheti föl.

*) Fiayelo IIT.

2*
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Azonban órtékeBíthetünk itt nebany ' n

napfényre került adatot, melyek a Vé^i e

kéziratok mellett is jelentséggel bimak.
Ilyen adat, bogy költnket atyja vesérelte

•a múzsák csarnokába t. Lássló atyji^ak, Amadé
AntaLoAk ugyanis 1884-b6n nébány (hét egées és

ogy töredék) Tersét fedette föl Passlavssky Sándor
H nyomait találta annak is, hogy Antal többeket

is irt. £ versek kösfil hat elmélked, egy istenei

és egy legendái, különben mind vallásos saeUemü.
1736-ban vagy kevéssel elbb ixattak, mert a
•csekély és nem méltö ídkösben tett monkács-
kánakt ajánló levele a mondott év ssent Benedek
napján (tehát márcsiosban) kelt Amadé Antal

( kkor már hajlott korú ember volt, hatvan éves,

íia László pedig harminczhárom. De nagyon val<

Kzinfi, hogy az idsb Amadé nem ekkor fogót:

elször tollat, e bár nehézkesen ir, inkább hihet/ >.

hogy kapatta fiát a yersaieniéare, mint megfor-

dítva ; úgyis az öreg ósnpa régi divatú formákat

basznál, a Zrínyi-szakot s egy hasonlót a Balassi

szakhoz (5, 5, 7 szótag, háromszor). A fenma-

radt versek talán hattyúdalai is voltak, mert egy

óv múlva, 1737 április 8-án hatvanegy éves korá-

ban meghalt, a mint ezt a költ Amadé Lászlónak
gróf Eszterházy József bánhoz másnap, Gyrött
1 <t levelébl tudjuk, « fiának holtig való gyászi

1 ilmat és el felejthetetlen keserséget hagyva*

.

Verseit a Figyel XVIII. kötetében adta ki Pasz-

lavszky Sándor.
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Költnk a szüli háznál vallásos nevelést ka-

pott. Atvja buzgó katholikus ember volt, ki üres

óráiban vallásos elmolkedéHeket s fohászkodáso-

kat költött és a baári templomba orgonát állítta-

tott. Vallásos érzelmeirl tanúskodik verseinek
lió Benedek pannonhalmi fapáthoz intézett

lü-levele is. Fiát a nagyszombati jezsuitáknál

neveltette, a hol még a theológiában is beható
képzést nyert, úgyhogy e disciplina körébl tar-

tott vitabeszédet is. Elmondhatni, hogy László

nemcsak a költi hajlamot örökölte atyjától, ha-

nem azon vallási buzgóságot is, mely egész pályá-

ján végig húzódik s egyéniségének többi oldalai-

val oly sajátszer ellentétben áll. Mint atyja

17;i6 köri, úgy is szent énekeket ír, melyeket
1 755-ben ki is ad és szintén egy fpapnak, az

esztergomi érseknek ajánl. 1743-ben befejezi a
baári templomnak atyjától megkezdett fölszerelé-

sét. 1 760-ban pedig imádságot és legendát fordít,

nyomat ki és terjeszt a nép buzgóságának emelé-
sére. A kegyesség mind e tényei azonban határo-

zott ellentétben vannak épen nem ascetai élet-

módjával, könnyelmtt, élvezetet hajhászó, hiú s

bár jóravaló de állhatatlan jellemével. Volt Ama-
déban valami a gyönge jellemek babonás vallásos-

ságából, kik nem bírnak ellenállni a kísértéseknek

s aztán kegyes cselekmények küls gyakorlásával

hiszik tévedéseik zsoldját leróhatni.

Ilyen buzgósági cselekményekre vonatkozik

Amadénak három darab levele, melyeket a Törté-
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nelmi Tár 1882-iki évfolyama közölt. Tartalmak

jellemz 8 azért röviden ismertetem ket
Az elBÖ 1742 október 4-ikén Baáron kelt 8 a

naf^zqmbati érseki helytartóhoz van intézve.

A latin nyelvfi irat nyomtatásban is mi^dnem
három sfirfi bets nyolciadrét lapra teijed. A baári

közbirtokosság mint patrónus nevében lUéaházy

József és Bobok Mihály bevádolták Amadét^ hogy
a baári templomot kifesttette, íolaserelte, st csa-

ládi osimerét is belé akaija festetnL Ai érseki hely-

tartó e panaaz követkestében Amadé ellen döntött.

Eb as úgy adott okot Amadé levelére. Amadé
aBon melegében, a mini egy újából kimerülten

hazaérve a dolognak hirét veeii, iráshoi ül s bár

a tollat alig tndja tartani, nem nyugszik, mig e

véd levelét el nem késiitL Egéei felindulással

védekezik; rossz néven veen, hogy a helytartó

nem is közölte vele a vádat s máris intézkedik,

as elhanyagolt templomot pusztán lelki buzgóság-

ból helyreállitotta ; elször is ai oltárt nagy disz-

szel fölemeltette, a mint már as orgona évekkel

azeltt atyja és anyja költségén elkésslt; hogy
pedig az oltárhoz méltó legyen a többi felsserelés

:

kijavíttatta a templom mennyezetét, padosatát és

az ablakokat s a mi festés vagy egyéb ékités szük-
séges volt, mindast megtétette. Magtalan lévén,

hogy buzgóságának emlékét némileg biztosítsa, a
szentély bolthajtásának kis kerek mezejébe (in

orbem oxiguum arcus sanctuarii) akarta festetni

czimerét. Ennyi az egész, s ezért vádoljákt Kik ?
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Azok, a kik miatt a templom romba dlhetne, s a

kik a patromiHi czímct viselni szeretik, de a vele

járó kötele88í'geknek oyoraoriiHágosan szoktak

megfelelni ; a kik évek óta elnézik, hogy a pap
rongygyá szakadt ruhában mutatja bo a vértelen

áldozatot. Ám bizonyítsa meg Bobok, hogy ö a

patrónus, szerelje fel, ékesítse ós gyarapítsa az

et^yházat, adja át márványban családja nemessé*

^ét }iz örökkévalóságának : Amadé dicsít éneket

fog róla zengeni. Kéri azért az érseki helyettest,

hallgassa meg szavait, mert úgymond: nflectere

8Í non potero superos, violentabor contra eoB

Acheronta moveret. Jellemz e levél Amadé hir-

telen t^^Tmészetére, a mint els felindulásában

azonnal tiltakozik, aztán vallásosságára, melybe
némi hiúság is vegyül. Egyúttal érdekes adalék ez

múlt századbeli nemeseink torzsalkodásának s

kölcsönös irigykedésének krónikájához is.

A másik levél magyar nyelv, 1 760. márczius

22-én Pozsonyban kelt s arra kéri az érseki he-

lyettest, hogy mivel ö várkonyi örökös jószágán

«az jó tanácsnak nagyanyjánakt egy öreg oltárt

alkalmas költséggel felépíttetett s az ájtatos szí-

veknek még inkább való buzdítására egy ide-

vonatkozó német imádságot magyarra fordított,

melyet magyar, német és tót nyelven terjeszteni

akar: engedtessék meg neki, hogy e fordítást

kinyomassa. Az imádság mellékelve van a levél-

hez 8 jgy hangzik

:

«0 Mária, jó tanácsnak királynéja^ a te szzi



u
tiszta szivednek tiszteletére, imc három ti
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mondok, bozgó fogadással, hogy Jézus - id

ellen többé nem vétek. Vezérelj tanácsoddal, hogy
isten s*te kedved szerint éljek. Oltalmad alá aján-

lom és bízom ssivemet. Esedezz érettem, hogy as

Istentül ezt a malasstot N. N. megnrerheesem, ha
lelkem üdvösségére válik; ha pe&g nem, úgy
légyen, mint Istennek s neked tetszik. Áment.

Ezután következik egy legenda tA jó tanács-

adó Szz Mária képének eredetet.

A harmadik levél 17G0 április 8-án, tehát

csakhamar a másik után kelt és ugyancsak a hir-

telen felindulás nyomait érezteti. Az engedély

megtagadtatott s e végzés ellen nagy hevesen

támad föl Amadé. tAzt sem tudom, hogyan kezd-

jem el levelemet, vagy hocyan értsem válaszát a
mlgos úrnak t — kezdi. Fölteszi azonban, hogy a
levelet a püspök csak aláirts, de seeretáríua&val

fogalmaztatta. E legenda nem fogja botránkoz-

tatni a népet s nem terjeszt közte babonaságot;

a római pápa jóváhagyta, sok ország nunciaturái

elfogadták e legenda szövegét s tíz pápa fordult

ama képhez tanácsért Kéri tehát az érseki helyet-

test, hogy e bvebb informatío alapján máskép
intézkedjék, hogy • netalán ha szokásom szerint (!)

szorosabb lépésekkel kéntelenittetném ügyemet
föllebb siettetnem, atyai személyét meg ne sért-

sem és rozsdát valahogyan ne szenvedjen fíui

hibátlan engedelmességem t.

A múzeum levéltáiában is van három darab
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Amadét illet levél. 17-.* , i / i.i vn 1769-böl. Az
ntolsó cuk hiigyatékárti vonatkozik, a középs
hivatalos minségben kelt, csak az elsnek (:2(>!27.

Fol. Lat.) van életrajzilag számbavehet tartalma.

A levél költnk legénykorára esik, arra az idre,
mely tanulmányainak befejezte és nsülése közt

folyt el. A levél 17l>9 július 28-án Baáron kelt s

minden valószínfíséf; szerint a herczegprimáshoz
(Eszterházy II. Imréhez) volt intézve, mert a «Cel-

sissime Princepst és tCelsitudot megszólitások

erre mutatnak. Mély tisztelet és bizalom hangán
esedezik benne pártfogójához, ne hagyja el most,

midn hazájába visszatérve, szeretet helyett hara-

got tapasztalt, atyja és anyja elfordultak tle ;

kérve kéri pártfogóját, legyen hozzá, a szülk nél-

kül ólö fiúhoz, régi jóságával. Nem tudjuk, a szü-

lk miért haragudtak rá, talán valami ifjúkori

lépése ellenkezett tervökkel, a levél errl nem szól,

de úgy látszik, a harag nem sokáig tartott, hiszen

Amadé mé^ ez évben megnsfilt s késbb ismét

teljes egyetértésben élt atyjával. A levél kétségbe-

esett hanoja arra mutat, hogy Amadé nagyon szi-

vére vette az összezördülést, a minthogy a benyo-

másokra általán igen fogékony volt s képzelete

könnyen hajolt a túlzásra. Szenvedélyes, könnyen
lobbanó itt is.

E néhány levél, legalább egy-egy kis résen át,

bepillantást enged költnk jellemébe, s annyit

megállapith.i'Lónak vélek bellük, hogy Amadé
nem volt .isztán afféle rímes enyelg, a kinek
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alig lettek volna komoly érzelmei s nem is volt —
egészben véve — olyan léba gavallér, a ki csupán
hiúságból 8 kaczérságból kötötte volna • rövid

idre Bióló felületes viszonyait*, melyekben sóba

sem tudjuk, ki a rászed és ki a rászedett A kor-

szellem ilyen volt ugyan nyugaton a frangú
körökben nálunk is, Amadé költéeietének is sok

darabja efféle viszonyokra vonatkozik. Bizonyára
nem tartozik a mély költk közé, nem kivált azok

közé, kiket egy hatalmas szenvedély ihlet sokái^v

De másfelöl látjuk, hogy fellobbanásai gyakran
szinték 8 ha hamar elpárolog is az indulat gze,
(le míg lelkén ül, addig egész valója forr. A kinek
lelkén a pillanat érzelme ennyire ert vesz, az a

Bzerelem játékát nem üii mindig puszta mulat
Ságból, 6 Amadénak sok költeménye osak tréfa

ugyan, de sok egészen komoly és szinte. Nem
voltak maradandóbb szenvedélyei, de voltak igen

elénk felindulásai. Egy nagyon érzékeny kedély,

mely az öröm vagy a bú legkisebb érintésére han-
^;ot ád; gyakran enyeleg, többször tfisbe j s ele-

get szenved is.

Még egy képet mutathatunk be Amadé estéje

-

bi. Egy múlt századbeli szabadszájú gúnyirat ')

festi e képei £ gúnyvers az 176i-diki orssíággytt-

*) iMAr kétségbe esett nugyar haiánkiiftk sinüniM
v44)A 1763.t KöBÖlte a Fiffy^ XV. kötetében '38. 1.)

Abim, ki as évsiámra aat jegysi meg, hogy nyilván
tollhiba, 1764 helyett, mert 176S.ben nem ia volt

onaággyfiléa.
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lésre sereglö mágnásokat, mint fényz, éWhaj-
bászó ós liazatiatlan nagy urakat rajzolja ers
színekkel ; Amadé Lászlót is ott látjuk közöttük :

Amadénak sincs most sujtáaból ruhája,

Mert meglaposodott dombos erumenája

;

! * sxegénynek a peouniiga:
1 la számos osztosó .... ája.

( )(lii vau a költség, oda a jósság is.

Kopik a parádé, n6 az adósság is.

Kezdeni valamit meró bolondság is.

Ha folytatásához nincs állandóság is.

E rajz talán túloz, de nagyon eleven. As öre-

ged 8 hanyatló Amadét nyers humorral mutatja

be ; és ez a világítás esik költnk életének utolsó

jelenetére. A kopott parádét sem viselte már
sokáig, még ez év végén meghalt ; hatvanegy éves

korában, épen mint az atyja.

Arczképe az országos képtárban látható, neve
|)Lcii^ az irodalomtörténet lapjaira van jegyezve.

Alakja az elfogulatlan utókor eltt más világítás-

ban tüuik föl, mint a hogy az a gonosz nyelv
gúnyvers leírta. Az ember hibáit rég elfeledteté

az id, de a költ érdemeit híven emlegeti a kegye-

let. A mi gyarló volt benne, az régen elporladt:

a nemesebb rész még ma is tündöklik. Nem rossz

jel, ha valakirl másfelszázad múlva csak szépet

tudunk mondani.



AMAPF T ^SZLÓ VERSEI,

A XVIII. Kzjíziul ('I8Ö hiírom negyed részei a

banyatlÚ8 korának vag}' nemzotietlen kornak

novezi Bzépirodalmunk története. A Bsatmári

békótöl kezdve a testOrírók föUéptéi«, 17n.töl

1772-ig terjedd kornak a legkietlenebb volt a
magyar irodalom egész múltjában, a mohioá Téai

óta; a XVII. de a XVL azázad nellemi életéhei

mérve is e korszak tenneléee igen szegényesnek

tfinik föl mind mennyiség, mind minség tekin-

tetében. Az epika terén nemcsak Zrínyinek, do

még Gyöngyösinek sem támadt méltó utódja ; ai

egyházi költészet mély hitbAl s érzésbl fogamzott

énekei megfogyatkoztak ; csak a világi lyra mér-
kzhetett némileg, de az sem az érzés bensösé-

gére nézve, az elOzG korok virágénekeivel. Sem a
küls háborúk, sem a bels villongások, a vallási

ós pártküzdelmek, szóval semmiféle viszontagsá-

gok nem ernyesztették el annyira a nemzetet,

mint épen az a béke, melyet 1711-ben kötöttek.

Valóban a hanyatlás kora volt ez s azért volt az,
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mert nemzeliotlon volt. Furaink elnómeteBedtek,

nemeseink clparla^iuBodtak ; mióta az erdélyi

udvar megsznt, nem volt többé a magyar finom-

ságnak, ízlések, szokásnak és illemnek nemseii
központja. A magyar társadalom egy része idegen

mezt öltött, idegen mveltséget és nyelveket s

idegen lébaságot tanúit; más része nemzeti köz-

szellem és köztörekvés biján otthonában megvo-
núlva saját ügyeinek s nem mindig válogatós

szenvedélyeinek élt Aludt az, a mi a nemesebb
erknek ösztönt ád s nagy alkotásokat létesít : a

nemzeti géniusz. Elgyrészt a kozmopolita szellem,

másrészt az egyéni jóllét önz érdeke pótolta

helyét. Csak egyszer buzdult föl a nemzeti önér-

zet, mikor az ellenségeitl szorongatott ifjú

királyné a magyar nemzet lovagias nagy szivé-

hez folyamodott. Ekkor életét s vérét ajánlta a
nemesség a szép királynéért s vitézsége csodáit

karddal jegyezte a történelem lapjára. De ez

egyen kívül semmiféle nemzeti czél, semmiféle
nemzeti actio nem rázta föl a nemzetet tétlenségé-

bl. Voltak egyesek, kik a magyar virtust a harcz-

mezn ragyogtatták, de inkább a vitézi bravour
fegyvertényeit, mint a hazaszeretet hstetteit mu-
tatták be ezek is a világnak. Voltak mások, kik-

ben öntudatosan élt a fajszeretet s a kiket búsí-

tott az elkorcsosodás ; de az elégedetlenség ott-

hon hamvadt el, legföljebb egy egy szikrát vetett;

egy-egy bosszús gúnyverset, vagy egy pár ezifra

káromkodást szült a német módi ellen, melyeket
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jóbaráti körben ballatott as elbúsált haiafi, —
országos eezmemoEgalom mindebbl nem támadt
A nügy többség meg yolt elégedve a dolgok új

rendjével s ndvarí hivatalt és kitöntetést ssÍTesen

fogadott a király — de különösen a magyarokat
úgyis annyira kedvel királyné: Mária Terésia
kelébl. Másfell a vélemények nabad nyilvání-

tása, a gondolatok ssabad teljesítése tilalom alatt

állt, bilincsbe volt verve ai enme is.

A mvésiet a siellem ssabad^ága, — hogy
legyen ott virágzó mfivésiet, hol a siellem el van
nyomva? hogy legyen ott nemietí költésiét, hol

a nemietí énés elzsibbadt ?

De a pnsita is virágiik. Ennek a kornak is

van néhány ssépirója, kik gondolataikat, a síivök-

ben fogant énéieket ai édes haiai nyelven fejes-

ték ki. Két próiairót: Mikest és Falndit, s két

költt: Falndit és Amadét neveihe^'ük itten.

Nagy conceptíókat nálok sem kereshetonk ; e

nemsedék sseme — hatalmas nemietí köiélet

hiányában — elsiokott a nagy méretektl s síel-

lemi alkotásaiban általán hiányiik a nagy stíl.

De e korbeli siépirodalmnnknak legkiválóbb

alakjai mégis k, nevök a magyar irodalomtörté-

net e sivatag résiében a legfontosabb állomás.

Amadé b Falndi valóban e kor legjelesebb

költi. Egészen kortársak voltak; Amadé egy
évvel született korábban és tiienöt évvel halt meg
elbb a hetvenöt évet megért Faludinál, életök

javarésze aionban egymás mellett haladt. Még
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ogy vidékre íb valók, mind a ketten a felsö Duna
környékén születtek és éltek. Hogy ismerték-e

egymást személyesen, azt nem tudjuk ; valószinfi-

leg olvasták egymás müveit, mert Amadé versei

kéziratban kézröl-kézre jártak, Fahidí mveibl
pedig egynehány megjelent már Amadé életében

is ; de érintkczésök. ha volt is, nem birt az irodalmi

hatás jelen* " " 'í^lább Amadéra nem mu-
tatható ki 1 1 töl semmi hatás; Faludi is

legfeljebb a verselesben emlékeztet néhol Ama-
déra. Mindkett alanyi költ volt, de e körön

belül tökéletes ellentéte egymásnak. Faludi egy-

szer ember, 8zií:;orú erkölcs szerzetes ; Amadé
f(hiri ház ivadéka, könnyüvértí világfi és katona.

Egyik elméletben írja a bölcs és nemes udvari

ember kellékeit, másik gyakorlatban éli az udvari

gavallér-élet örömeit. Mint költk is egészen kü-

lönböz természetek. Faludi nyugodt, Amadé
heves véralkatú. Amaz a kiforrott, elmúlt érzel-

mek reflexeit adja, kristályos idomban, szépen

kidolgozva : ez közvetlen az érzelmek hatása alatt

hevenyész, magokat az érzelmeket adja, költi

idomra olykor nem is elég éretten. Amaz bölcs

mérséklettel uralkodik motivumain, ezen motivu-
mai uralkodnak. Amaz általános érzelmeket önt

dalba, ez tisztán egyéni érzelmeit. Faludi lyrájá-

nak mindig van bizonyos objectivitása ; Amadé
föltétlenül subjectiv. Sem egyik, sem a másik
nem igen mély, de Amadé bizonynyal eredetibb.

Faludi a formában ersebb, Amadé a tartalom-
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lista. Fleg a nyelv Faladináí sokkal csisioltabb

és szebb ; mint stiliszta, Faludi sokkal magasab-
ban áll, neki ritka nyelTgóninaaa volt Amadé
nyelve egyenetlen ; költ6i helyek és prózai szólá-

sok, pregnáns kifejeiések és boessas tautológiák

váltakoinak nála; a mondalak gyaknui csonkán

maradnak, a oonstrootio pongyola^ sok nó a rím
kedvéért van alkalmaira. Általán sokkal kevéebbé

behízelg, szabatos és saép az Amadé nyelve.

Talán a verselés as, a miben leginkább versenyez-

nek, mind a kettnek igen jórhyihmnaénéke van,

mind a kett sokféle formát mivel és aa újabb-

nál újabb, ritkábbnál rítkább sierkeseteket ked-

veli. De Faludi itt is mérsékeltebb, megtar^a a
strophák legszestélyesebb öwwfoállitánánál is azt a
határt, a meddig a versalak kedvesen hat és fülbe-

mászik; Amadé pedig sokszor a szertelenségig

hajtja a változatosságot, a stropha egészen széthull

apró sorokra, melyek sokszor annyira sssebonyo-
lódnak, hogy az össsetartosók nem is talá^ák meg
eg^ást. Amadé még változatosabb a formában
mint Faludi s nemcsak általán véve, de aránylag

is többféle vexsalakot teremtett Sok szép for-

mája van, gyakran igen tissián versel, de inkább

érzékbl s nem aszal a mfiffonddal, mint Faludi,

ki soha egy ctesurát el nem hanyagolna. Egészben
véve Faludinak ízlése jobb, Amadénak tehetsége

több. Hafioulitnak abban, hogy mindkett lyrai

költ volt, fleg a dalt mvelték s e mfaj küls
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valami újat alkottak s költészetünket egy irány-

bau mégis elbbre vitték. A nemzetietlen kor
becsületet elvégre is k mentik meg. A nemsokára
bekövetkezett irodalmi ébredés korában is emlé-

keznek mveikre ; Faliidi emlékezetét a klasszikus

iskola költi ápolják, Bévai részben mintául is

vn' ' * lo irányát pedig a népies iskola

f< á Horvát Ádámon és Kisfa-

ludy Sándoron többé-kevésbbé fölismerhetjük

Iiatását.

Amadé kizárólag lyrikus költ s els sorban a
szerelmi lyra képviselje. írt ugyan néhány iste-

nes éneket is, st a kor kegyes elítéleteire való

tekintetbl csak ezeket méltatta nyomdafestékre

;

de ez énekek mind számra mind értékre nézve
nagyon szerény helyet foglalnak el Amadé költe-

ményei közt. Szerelmi dalai azok, melyek elbíre-

Redtek s jobban el voltak terjedve pusztán kézira-

tilag, mint a szent énekek nyomtatásban.
És Amadé, mint az erotikus lyra képviselje,

nevezetes irodalomtörténeti jelenség. A XVI. szá-

zad második felének daliás költje, Balassi Bálint

óta a legjelesebb par excellence szerelmi költ, s

mondhatjuk, hogy századunk küszöbéig, egészen

Himfyig az. Balassitól Kisfaludy Sándorig, e

bven számított kétszáz esztend alatt Amadé a
legkiemelkedbb pont a szerelmi lyra terén, mert
Zrínyi nagy alakja csak részben esik útba, az

Monghibél-láugjai magasabban csapkodnak ugyan

Ámmá9 Láasló TeneL 3
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mint Amadé tüzei, érzelmeinek heve hatalmasabb,

de Bzkkörübb is, szerelmi versei malkat dolgá-

ban nem is kiválók, végre pedig Zrínyi túlnyomó-

lag epikus költ volt Éb nem tagadhatni, hogy
Amadét bizonyos rokonvonáaok fftsik egyfell

Balassihoz, másfelöl Himfyhes. Sierelmí költ6

mind a három s a dalt mfivelik legaierenoséseb-

ben, a dalhangoi éa formát eltaláQák éa toTább
fejlesztik. Katona és gaTallér, SBevelmi dolgokban
avatott ember volt mindegyik, kiknek aiglU élmé-

nyeik bven szolgáltatták a motivamokai Amadé
érzékeny, változékonyés könnyelm, mint Balassi,

8 keserg és boldog, mint Ki^alndy. Miskolájok
ntnos, magok erején, mintegy a természettl

tanúinak. Nyngati népek dalköltészetét ismerik s

a népköltés hatása aiatt állnak mindhárman ; a
külföldi hálást és a haiai népies hangot összeol-

vasztják és beviszik ai irodalomba. De a találko-

zások e fölemlitésével nem akarom a köztük lev
nagy különbségeket tagadni.

Kik voltak mesterei, mintái ? — nem állapít-

ható meg egy könnyen. Eléggé a saját modorában
dolgozik 8 több az egyszer utánzónál arra nézve,

hogy ennek vagy annak a költnek nagyobb hatá-

sát kimutathatnék rá. Istenes énekei még legután-

zóbbnk, de világi verseiben sokkal eredetibb, sem-
hogy az eltte közel élt költk lehettek vohm
mintái; IL Balassától, Rimáitól, Beniozkytl,
Koháritól egészen függetlennek látszik. Át kell

ugornunk az egész XVIL síi^adot, ha mintáját
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akarjuk keresni. A neveEetteknél Bokkal inkább

hasonlít \k BalasBÍhoz, kinek világi verseit is

iinnyira kedvelte, hogy e versek közül egyiket

/;./;• ne tudtam volna, mi légyen a Rzeretet) saját

verseH könyvébe is beiktatta, úgy hogy e darabot

Rzáziidunkban is sokáig az övének tartották.

IJalassi — ba nem csalódunk — volt rá némi
Itatással. A költi megnyilatkozás némely módjai,

a ílalhang némely árnyalatai Balassira emlékez-

tetnek. Atyjától, b. Amadé Antaltól is vehetett

költnk némi iskolát, mert az is verselgetett,

csakhogy ismert maradványai után ítélve tartalmi

mintául nem állhatott fía eltt Maga is utánzó

költ volt, a Balassi iskolájának egy tagja. A vers-

írás titkaiba azonban vezethette be költnket
Arany szerint annyi kétségtelen, hogy a XVII.

század lyrikusaí s Amadé közt összekapcsoló láncz-

szemre van szükség s , ha Ráday Pál formáit

tekinti az Istenes énekekben, hajlandó azt gon-

dolni, hogy e kapocs Ráday. Ezt nem úgy kell

értenünk, mintha Ráday Pál lett volna Amadénak
legközelebbi mintája, hanem úgy, hogy Ráday
Pál egy középtag a folytonosságban. Valóban a

XVII. század lyrikusainak egyhangú technikájától,

örökös Balassa- és Zrínyi- stropháitói Amadénak
rhythmikai gazdagságához lUday Pál formai vál-

tozatossága képezi az átmenetet. Különben Ráday
Pál e verstani változatossága Szenczi Molnár
Alberttl ered s a zsoltár-melódiákon alapszik;

Amadé rhythmusaiuak sokfélesége pedig, mióta

3*



BalaBsi vírágénekeit fölfedezték, élénken emlé-

keztet Balassira, s hazai ée külföldi népdalok és

1 TI zii >ták rhythmoBaira támasskodik. Azon ma
;;aslati(jl, melyet Amadé költészete képvisel, köz

vétlen Balassiig nyílik kilátás.— Külföldi mintáira

még kevésbbé matathatunk rá, alkalmasint nem
ifl voltak. A német, latin és tót nyelvet bírta, lehet

liogy többet is; legalább a két elsft nyelven ver-

melt is. De német verseink szövege, dialeotosa arra

vall, hogy az irodalmi németséggel nem állt jó

lábon, annál kevósbbé tanulmányozott valamely

egykorú német költOt Talán nevének olaszos

hangzása költötte, versalakjainak dallamossága

mellett, azt a képzetet, hogy az oUsz dalformtíiat

iitánzá. £ nézet Toldy KmésgtítörUnetrnek els
l^iadásában is fölmerfili, de a másodikból már
kimaradt. Bvebb életny'zi adatok vannak hivatva

kideríteni, jári-e enredével Olaszországban b

beszélt-e általán olaszul? Hanem egy dolog bizo

nyosnak látszik, az, hogy 6 nem annyira mköl
töktl tanúit, hanem a néptl. Hallotta a korábai

szerteszét járatos mag3rar és idegennyelv nép
Hzer dalokat; a hazai nótákat eleget énekeltek

jo])bá$^ai, gazdatisztjei, cselédsége; aküIfoUü da

lókat, a németet, steiert, lándleri, walzert, villa

nellát, menüettet és a többit, talán olaszokat íh,

épenannyit hallotta Gráoz és Pozsony ntczáin b

dunántúli fönemességünk termeiben ; dallamukon
tánczolt, szövegöket énekelte, vagy pedig hall-

gatta, mikor ai érzékeny házi kisaBBZony a gitár
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mellett tiitkló ket. E kozmopolita dalok es dal-

lamok múlt szíizjidi fi'lsöbb köreink szórakozásá-

mik nélkülözhetetlen kellékei voltak, s Amiule, ki

az életnek, a jelen pillanatnak embere volt, abban

a sülben költötte saját dalait is, a mint a mind-
11'

'
i 'O zsongó dalok viseltek. Némely da-

ra iinépdalias, némelypedig walzer-szer.
S ebben, hogy költészetünket megnyitotta egyrészt

ii népdal, másrészt a külföldi költészetek hatásá-

nak, szinten Balassi utódja.

De Amadénak nemcsak els fejldése homá-
lyos ; egyelre az sem áll módunkban, hogy sze-

relmi költészetét idrendi phasisok szerint magya-
rázzuk. Ismétlem, a költemények annyira össze

vannak hányva, hogy ug^'anazon Tiszonyra vonat-

kozó darabok egymástól igen messzire esnek;

így a Nem gondolok szíveddel s Már gondolok szi-

vcddd láthatólag ugyanazon személyhez szól, az

utóbbi az elsuek egyszer palinodiája, s íme
amaz az ötödik, ez a negyvenötödik helyen áll

Amadé világi versei közt, és közben több más
nhöz írt versek foglalnak helyet. Nagy figyelem-

mel 8 éles müérzékkel lehet majd e versek közt

életrajzi csoportosítást végezni, lehet egy-egy kö-

zös viszonyra mutató jeleket keresni es találni,

kivált ha Amadé levelei közre lesznek bocsátva,

de ez csak egy tüzetesebb tanulmány feladata lehet

s még most halasztható. Ezúttal, a mvészi fej-

ldés kérdését mellzve, Amadé költészetének

sajátosságait veszszük szemügyre.



Legáltalánosabb tárgya a sserelem, legszok '

tabb mfaja a dal. Néhány reflexív költemiuy,

néhány gúnyos darab, egy katonadal, több istenes

ének, egy pár epikai formájú levél meg élmény
rajz, leíró réesletekkel, maradt még fenn tle

;

ezek as ö mfajai. Hogy a Somogyrármegyét
dicsér idyUt neki tulfgdonítjuk-e ? as fölötte két-

séges. Katona dala kitfinO, kár hogy e genre-ben

t()l)bet nem írt Van ereje a gúnyhoi is, mely
nemben fleg a Ntelen é$ házasélet nagyon ake-
rfilt. lieflexÍY költeményei általában gyöngék ; a

leíró réssletek néhol igen elevenek ; míg istenes

énekei korántsem tartoznak legjeleaebb mfiTei

közé. Essmétlenek, közhelyekbl állanak, a Terse-

lósi készség is mintegy gépileg nyilatkozik bennök.

Leggyöngébb a nepomuki szent Jánoshoz irt há-

rom darab ; legjobbak a Máriához írottak, kivált

az V. számú, mely mind a vallásos hevület ere-

jére, mind az indítékok igazságára nézve kima-
^;a8lik a többi közfii. Amadé ez énekben nála ritka

hangot ballat, a hazafiságét; megkap benne az

az ers bizodalom, midn a katholikns magyar-
ság hét százados ragaszkodásával könyörög ha-

zánk nagyasszonyához, hogy véres sebeinket orvo-

solja. Egyébként Amadénak némely istenes éneke
sokkal egyénibb vonatkozású, mint korának val-

lásos költeményei : így a szent Jánoshoz írt éne

kek kettesében az irigyek rágalmai ellen folyamo

dik védelemért, azon irigyek ellen, kikkel világi

verseiben is annyi veszdsége van. Mipdaiáltal
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ez ónckük nem sikeritek, az egyéni vonások som
mentik meg ket, mert nem olvadnak össze a

költemények egyéb elemeivel, jelesül a prózaila^'

felsorolt dogmatikus elemekkel. Általában e val-

lásos énekek mind bizonyos cbablon-szerü, litá-

nia- féle pontokban mozognak.
Szerelmi darabjainak értéke is szerfölött kü-

lönböz, de bennök rajzolódik legbivebben Amadé
egyénisége, minden benyomásra fogékony, köny-

nyen lobbanó, tüzes és túrelmetlen, változékony,

makacs, daczos, szenvedésre s örömre gyorsan

hangolódó, szeszélyes és játszi, behízelg s enyelg
lénye.

Amadé szive sokszor lobbant hosszabb vagy

rövidebb ideig tartó szerelemre. Els és második
feleségén kívül csak a versfejek tíz vagy tizenöt

olyan nnek a nevét tartották fönn, a kik iránt

költnk érdekldött. Ni keresztnevek közül eze-

ket foglt^lta akrostichonokba : Juliánná, Krisz-

tina, Éva, Borcsa, Anna, Tereska, Zsófia,

Mária, Jozefa ; azonkívül a szövegben egy he-

lyen Ilona, más helyen Fannus nevet említ. Mé^'

vagy öt vezetéknév is van a versfkben, melyeket

alkalmasint szintén nkre kell érteni: Balogh,

Károli, SziUssi, Spléni, Tali ; (kétesek: Hám?
Mitni ? Lacsni ?) A Balogh név két versbe s az

Anna háromba van beleépítve : ezek minden-
esetre többször foglalkoztatták költnket egy alka-

lomnál. Kik voltak ez Annák és Jozefák? jelenleg

nem tudjuk, de annyit meg lehet állapítani, hogy
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Amadénak sok növel volt vissonya. 8 úgj lÜMik
els és második háiaasága meUett is, nemcsak
ntlen korában táplált ily sserelmi vonsalmakat.

Hisz elég korán megnsült s mégis annyi kegyese

volt. A felsorolt nevek kost alig találjak két hit-

veséét s e két gyermektelen n6 aligha biiinoselte

le égessen a könnyfivérfi férjet, kinek sok verse

cséloE titkos vissonyokra» st tiltott siere-

lemre is.

£ sserelmi vissonyok egyes mossanaiai siol-

gálnak Amadé költéssetének inditékai gyanánt, s

Amadét mint sserelmest és vísaonyainak termé-

szetét erotikus költeményeibl elég biztosan meg
lehet ismerni.

Amadé könnyen lobbanó kedély, de állhatat-

lan és változékony. Szeme mihelyt szépre tekint,

vére felforr s esdeklésekkel ostromolja szerelme

tárgyát; az ellenállás újabb ostromokra ingerli,

daozot daczozal viszonoz; ha meghallgatják, hol

dogságában szíve túlárad. De nincs arra teremtv*

hogy egy érzelemnek sokáig örfiljön, s vagy köt
déssel éleszti szerelmét, vagy ha teljesen megunta
a viszonyt, okot ád vagy ürügyet keres a szaki

tásra. A hitegetés türelmetlenné teszi, a hfit

lenség majdnem dühöngövé. Véralkata min
dig nyugtalan, mindig érzékeny, örök izgalom
buQ lev. Bú éfi öröm, mint a napfény s fellegár

nyék fizik lelkén át egymást. A csalódás fáj neki,

de sebébl hamar kigyógyul. Néha azt hiszi, már
kétségbe esik, de e kínos lelkiállapot csakhamar
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más érzelemnek ád lalyet; valami ve^ztlt s l.jija

soha sem lesz szívének.

A szerelem yiráf^'fukaciáHÚt tuinyi sserelmeB

darab közt csak igen kevés tünteti föl; keyés az a
költemény, melyekben a szerelemért pusztán

csak esdekel, csak vi- nlmet kér azon a
jogon, mert ö*Í8 szert i k: I, VIII, XLIII,

LXXVIII. Az ítTelékbeti rabságát, hódolatát

jelenti, örök htíséget igér, eped, kegyese lábaihoz

ájul ; áldott lesz, ha szerelmet, boldogtalan, ha
megvetést talál ; ssánalmat kér : ime, mint kín-

lódik.

A tengernek szélvész ntán
Habjai ai>adnak.

Az egeknek fölhök ntán

, Csillagi ragyognak:
Eu szivem is már habozott.

Fénycsillagom homálvozott;
Jattasd már partjáhos
Egö fáklyájához.

Dicséri, hogy kegyese minden bókra nem ha-

jolt, de kéri, most ne ellenkezzék tovább.— A sze-

relmi meghatottság amaz egyszer lelki állapota

ritka Amadénál, rendesen bonyolultabb érzel-

mek válnak motiyumaivá. Szerelmét ritkiin látjuk

keletkezben, többször látjuk fejlettebb alakjá-

ban, a mikor ostromol, kér, követel, daczol, vádas-

kodik és fenyeget. Már a föntebbiekben is némi
türelmetlenséggel zörget a boldogság ajtaján.

Sokszor vergdik remény s kétség között (VI,
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xn, XXIV, XXIX, XXXV, xxxvi, xxxix,
LXIX, LXX, CIV, CXI, CXXXII). Kifakad, hogy
hiába áldosza fel magát kedvese személyének,

módi. egy szivet megcsalni, legalább ezentúl ne
kínozza, legyen elég ennyi szenvedés. «A vad
mássát, édes társát, példa, mikép sajnálja, mint
kergeti és kesergi, meddig fel nem tálába ; én is

valóságért, nem kétségért akarlak szeretni. Büsz-
keséged telik benne, ha érted szivek epednek.

Állhatatlan reményem ! adj még egyszer annak
élni, ki holt érted ezerszer. Mért bánsz úgy híved-

del, mint ellenségeddel ? — vagy ha kínzói, adj

részt jutalmadban is. Mindent elkövettem, szivem
szerelemnek kocik^jára tettem ; bizony nem mes-
terség, ha szived osak így ég. Engedj mint hattyú-

nak végst énekelnem s hfiséget koldulva kimúl-

nom. £fint lámpás égek s enyészek szerelmemben. •

Szép e költemények közt a XXXVI : Bár gyászos

én életem, — «Ha nem élhetek— mond ismét —
távol személyedtl : engedj közel meghalnom.
Oh ha tekintenéd véres sebeimet ! De te hagysz
engem meghalni; ajakid rózsái szemed fáklyái

ilyen bért adtak ! üldöztél, gyötröttel, játszottál

velem; szivem kiállta a tüzpróbát: gyzz meg
hát, hogy mindezzel csak szerelmem próbáltad s

jutalmazz meg. Boldog, ki nem remél: nem csaló-

dik soha ; rólam tanuljon más is, kinek hígyen.

Legyen már egyszer szivem szabadabb és bátrabb

szivedhez, tégy már igazságot, add ki voksodat !•

Különösen sok panasza és szemrehányása van
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a miatt, hogy kegyese csak hitegeti, kínozza ; a

dacz ellen aztán daczot szegez. •Ah mit kimsod én
szívemet, mikor nem vagy állandó ? (XLIV.) —
Mért érdemlettem, hogy ú^y szenvedtess? Bizony
megbántam, hogy éltem neked szenteltem. Nyilat-

kozzál egyenesen hségedrl, írd avagy mondd
meg voksodat (XXVI). — Másoknak traocsára,

kovélységböl szerettél; csak tessék más szivet

megölni, megver még az Isten, hogy ily színes

voltál !» (XIV). — A sérelmeket azonban olykor

kész elfelejteni (L). De ismét csak ezt halljuk
;

«Ne légy a változásban állandó, láthattad ezer

próbából, hogy érted mindenre kész vagyok, légy

már egyszer hajlandó, hiszen végtelenül szeret-

lek, érted halok és élek ! (LVI). — Te állhatatlan

lélek ! nincs már benned reményem, nem szeretni

nem tudlak, csak így tröm hát míg lehet

(LXVIu — Utolszor tettem, hogy magam eltted
megaláztam, lesz még ídö, mely boszt áll szí-

veden s lesz állandó szív, ki engem befogad

(LXXII). — Elbíztad magad, megsértettél, de

cflak kegyetlenkedjél, megbánod (LXXV). — Nem
is akarom, hogy tovább kegyelmezz, ölj meg, nem
bánomé (LXXIV). — Ismét kérlel hangot pró-

bál : « Ugyan egyszer szállj szívedben s ne változ-

zál hívségedben» (LXXXVHI). — Majd heveseb-

ben tör ki : « Átkozott »z óra, melyben megismer-
telek, azt hittem, hited ers, de reményem meg-
csalt !» (CIV). — E szavait azonban siet vissza-

vonni (CIX) s megáldja az órát, melyben els
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gondolata kedTesónél mulaioH. — Kegyesének

csalárdfiága Tagy álnoksága miatt olykor keserQ

sEÓkra fakad. •Bolond, ki áUbatailan ssivért

epedj (LXXIII). — Édesnek gondoltam sierel-

med, nem méregnek, hanem tissta mésnek, de

kellett nekem a csalódás, magam voltam oka.

(LXXIX).— Mért is kínlódom olyan síivért, a ki

máinak rabja? (LXXXIX).— Tudod, mily igaaán

SMrettelok s te hívségemért csalárdul fisettél I

(CXX). — Kinek lehet hinni, ha nem olyan ssiv-

nek, a ki maga ssivét hittel mondta híTnek?*

Alt gondoltaiii, elbb
A lengvr kinánd,

A nap UrraíTal

EUAokad •Iftnd:
MintMm tst mtgéijem
Eltörjek nagy fr^grem
Uy nagy UtMagénell (.Xiil

Aránylag legtöbb költeménye fenyeget elpár-

tolással vagy jelent ki nyilt ssakitást Sok esek

köBfil csak inoselkedés, de több elég keser arra

nésve, hogy komolyan vegyük. Ai V. siámá vers-

ben is ssakit s pedig dacsból, mert megunt ssen-

vedni, de e nyilatkosatát késbb (XLV) visssa-

énekli. Épen úgy visssaónekli a XCII-öt a
XGVII-teL A hang as olyan darabokban, melyek-

ben elbbi átkait visszavonja, általán ünnepiee.

A IX. már hevesebb : tlünden testre, oly torkos

vagy, mint holló rássállnál ; minden sxivet, oly

gyilkos vagy, darabra szaggatnál ! Azért égjék óe
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szenvedjék, ki nom tud szeretni ? Már elíg volt!

teljék másban kedved ! — Míg ismerkedtél, addig

kedveztél s aztán megcsaltál : átkozott légy szí-

vedben (XV). — Ab átkozott színes szív, ingyen

én nem epedek, adio ! — Meguntam a sok gyöt-

relmet, keress kitartóbbat (XXXI). — Elbb hit

tem, hogy a tüz jég s földdé less a kék ég, mint
hogy CBak habozni is tudj ; megbocsáss, elhagy-

lak, úgy sem születtem néked, színes lélek, adio !

(LVII). — A mely szívet porrá tettél, meg kívá-

nod gyújtani, orczátlan és hitetlen ! majd megbá-
nod, a rait tettél ! (LX).— Ah mi haszna így kín-

lódni ; végvoxomat kívántad : szívem másnak
ajánlom (LXII). — A tengernek is van partja, de

te kifogyhatatlan vagy a kínzásban; elpártolok

tehát, van más több is szép (LXIII). — Átkozott

szív, mért vetetted meg, a ki hü volt ? Édesgettél

míg megcsaltál ; de boszút állok én is : Sok ezret

imádtam, reád nem szorultam, gondolhatod
(VII). — Múljék el minden köztem és álnok szí-

ved közt ; máris boldog vagyok, hogy lánczoddal

nem szoríthatsz, de te megkönyezed még a pilla-

natot, mikor tlem szabaílúltál.i (LXXXV). —
A LXXXVII. is ilyen szemrehányó. Krdekes ada-

lék Amadé szerelmi krónikájához a LXVUI. sz.

darab. • Eltörted nagy frigyed — úgymond — és

szíved jégre írtad. Én kakuk nem vagyok, ügy
bánj fészkemmel ! Szívem nem kártyaszív, Jádzál

szívemmel ! Elszakadok tled. Számot adok köny-

nyen arról, a mit követtem ; vámot adok könnyen
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arról, a mi kárt tettem, ha csak tövist —, róssát

bizony nem szedtem. • Ez a hang égésien a köz-

vetlenség hangja. Nem kevésbbé érdekes viszony
emléke a LXXXI. is. tMajd gyilkos horgot fal-

tam*— ágymond — de még idején észrevettem a
színességét. Jó, hogy nem sserettem igazin, csak
matattam ; bezzeg volna most esetem I így azon-
ban könnyen nevetek. Köszönd e fölslésed bo-

lond fejednek. Én megvetlek ! — A XXXIU-ban
egy adott esetre hivatkozik : •Minap is mily kíno-

kat álltam ki, midn mint titkos imádód, mások
udvarlását jó képpel nézni voltam kénytelen. így
én többé nem szeretek, esak álnokságod as, a
mi sserelmúnk títokbaÁi tartáaát kíváiya. —
A LXXXVI-ban szintén a kegyes álnokaÜga, a
GXlII-ban pedig ssineskedése i kaoiérsága miatt
bont frigyet— •A szép sejtes mésból méreg lett!

csak addig váij otthon, mig én ajtódon belépek
(CXXI). — Olyan vagy már, mint a kalitkából

kiröppent madár, osak örfilj szabadságodnak, hogy
elpártoltál! (CXXIX, különben e vers nagyon
elmélked.) Elmegyek barlangokba, mert gyalá-

zatban hagytál ! —Egyszakítás körülményeit erOs

realizmussal színezi ki a CXLIII. sz. darabban

;

talán valami maitresse-ét rázta le akkor a nyaká-
ról ; a vers fölöttébb gyöngédtelen.

A szerelemféltésnek nem közvetlen érzelme,

hanem reflexiói egy költeményben adnak hangot
(XrX). A sierelem kegyetlens* '

i szerelmet
imádva és átkozva a X, XI, XVi i.ésGX.sz.
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bár tapasztalatok hatása alatt. Szép a CXVI. darab,

melyben a költ a szerelem betegének festi magát.

E darab motívuma mintha az Énekek éneká^öl

volna véve ; hangulata legalább erre emlékeztet.

Elmúlt szerelem utóérzelmeit hangoztatja né-

hány költeménye. A XXXlI-ben volt kedvese

után titkosan kesereg ; oeak most érzi Ámornak
nyilait. Titkos sebeit fájlalja a GXXX-ban is, mert
kegyese elhagyta. Máskor arról panaszkodik, hogy
mióta elpártolt kedvese, ö szerelem nélkül olyan,

mint habok közt a hajó, melynek vitorlája eltö-

rött (C). Majd viszont pirul, hogy szerethette azt

a hitetlen bálványt s fogadkozik, hogy máskor
megfontolja, kinek ajánlja föl szivét (XOIII).

Régi szerelem újul az LII. darabban ; ellen-

ben a régi érzelem megújítását megtagadja az LV.
számú, mert « égett gyermek fél a tüztöN. Hogy
e vers valóságos alkalomból kelt s tulajdonkép

üzenet volt, megmutatja e prózai részlet is : «Egy
kevéssé hosszabban hogy írtam és bátrabban

:

megbocsáss, hogy ha vétettem, róla bizony nem
tehettem ; nem akarat, más egyéb vitt rá — a
kénytelenség*. Különben is a hosszas és elmélked
vers tele van homályos vonatkozásokkal.

A távolból bánkódik kegyese után a XII. sz.

szép költeményben, melynek versföi Spléni nevet
adnak. — Az elválás meg a búcsúvétel fájdalmait

fejezik ki a XII., LXXXH, és CXXXV. számú
darabok.
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Sok költemény ssól as irigyekrl. tHadd kop>

tassák nyelvöket — úgymoDd — mi axért is sse-

ressünk ; jónak van irigye, szerelmünk is jó : rossz

Bsó nem árt frigyünkben (U). Ezer ellenaégim

vannak, de én ket oontemnálom s a hol lehet.

confundálom (II, XX, XXHI), hiszen bolondi ki

más ügyében áskálódik (LXXXni). Mind azon
dolgoznak, hogy egy paiyünkbl kett legyen s

aztán kinevessenek ; de a kössál is ers, fennáll és

nem tart a szelektl; mi is éljünk hivségben,

szedjünk rózsát ha tövisekkel is (XXUI). Azt
hiszik, megtudják, mi van köztünk s feloldozzák,

a mit ketten kötóttiink ; pedig nevetség I mi tisz-

ták vagyunk (II, LVIII), szeressank azért isit

Néha ily könnyen veszi az áskálódást, de néha
ersebb hangra gerjed: tZárt pecsétjét szfiz szi-

vünknek véltek fölszakasztani I Lánosos frig>'ét

vashitünknek agyarkodtak bontani! Mily kár,

hogy változással s kedvmulással folynak el az

esztendk, trrel és pörrel a hiv szerelmes idk,
s nekem addig epedni kelll« (LXIV).

Kivált titkos viszonyai miatt kell sokat aggód-

nia az irigyektl. Ilyen titkolt szerelemre számos
költemény vonatkozik. Egyszer nincs komolyabb
oka a titkolózásra, mint az, hogy nem jó a von-

lahnal kiczégérezni, szivet szemmel elárulni, ne
teQék másoknak kedve, kik az ember pillantását

lesegetik s pirulását vigyázzák; örül, hogy még e

verssel is fügét mutathat, mert egynek énekli

nyiltan, ám tessék megtudni : kinek. Máskor azon-
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1)an keservesen esik, hogy árnyékban kell szen-

vdnie (XL). A XLU. bz. vers arra mutat, hogy
Kegyese kívánta szerelmök leplezését sandái

szemek elöl s Amadé megunta már a bizonytalan

állapotot. « Sokszor ugyan, sokszor már föltettem,

többször nem cselekszem, kit mivéltem, hogy
légyok ködben, s hamis fölhöben éljek s mint eb
trjek reménységben ; meg kell azért lenni, szí-

vemnek más ttíztöl kell hevülni ; mindennek van
határa.* Máskor inkább az érdeke vagy mind-
kottejöké kívánja a titoktartást. A XLVI. vers

annak örül, hogy a rossz nyelvek félre vannak
vezetve. tAzt hiszik, nem szeretlek, söt esküsz-

nek, hogy gylöllek ;
jobb is így, csak szenved-

jünk okosan és szeressünk titkosam. A LXXVI.
egy olyan éled szerelemre vonatkozik, melyet
,nincs szabadság tudatni*. • Isten, mily nehéz
árnyékban áldozni, vélni, remélni és véle nem
élni B csak mesében, sötétben szeretni! De bízom,

hogy még fényes lesz e titkos remény ; vastürés-

sel, aczélszenvedéflsel meggyzi hívségem a pró-

bákat." — Igen rhapsodikus darab e nemben a
XGI. számú. « Adjad szivedet hív szívemért, csak

ketten tudjuk, mely hségért. Tudok én hallgatni

!

Akarsz szeretni? Akkor mutasd meg és ne félj

!

Légy hív s állandó, véghez mehet; ki tudja,

rövid nap még mi lehet? Elmés légy, tr és

békességes ; ha megtörténik, akkor jó lészen. E
mellett maradjunk, vashívek legyünk : vedd keze-

met!* E darab czélzataiban homályos, de bizony-

Amaa Lánló tmmí. 4>
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teiek, csak egyet kedvelek — írja a CXXIII- ban
íh ( ffTalí • )— megelógBsem véle, mert kedTee ne-
melye^ — mit tartozik a dolog máara?t —
A GXXKL panasskodva említi

:

Már tok Mstoiicm« títkoMn
S ittonyA kinokbao tdTsin
Módom benne nem lebetetti

Hogy kit én ttfvem ttereteti,

Bomi viselt nerelmemei néki jeleotfaeneenL

Asonban réffi neretet nem rondásodik meg

;

•eastendöknek honniáffa sserelmemben gátlást

nem tehetett sobat. A XaVII. a aserelem kínjáról

beRBél, de mindketten sienvedtk : tMinthog>'
iic*héz dolgod is, nékem is, tfiijuk csendesen;
tudod, as irigység ellenség: nagy inség*. —
Kitartásra inti kegyesét a IV.-ben is: • Irigyekkel

ne gondolj, szeress híven, titkunkat megtartsad ;

nehéz ugyan dolgunk és keserves sonnnk, de
egymásért szenvedjünk, reméljünk idvel •. Ha-
<<onló gondolatok vannak a LXI-ben is : tBzren
ríp[ylenek s hintik közénk a konkolyt, de nem
irfimk Rzivünkben. Bár sorsunk szomorú s remé-
li viink homorú, irigyünk ravasz örve idvel lesz

megtörve*. E darab különben teli van eaélzatos

közmondásokkal és szándékosan homályos ér-

telm. tBagolynak sólyomja, van különös fia,

mint kakuknak más költi, mégis fészkét betölti.

£z nyájasság s mese, kiki fejtegee*" : -f^ magam-
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ban titkolom ós mint értem, gondolom. • Különben
Amadé sok verseben rejtólyeskedik. így az LIX.
versben is, a hol fel van hozva, hogy « másoknak
tracczára aláztam igy meg magamat, hogy hoz-

zád hódoltam ; nevetség, mit az irigyek beszélnek,

mert vagy apácza-szz».
Tiltott szerelemre ntal a XXVIII. költemény.

Rosszul esik ingyen kínlódni azért, kitl távol

kell lennie, ritkán lehet szíve bálványát megud-
varolni, csak titkon lehet szemlélni, kedvét soha
nem élni. •Sorsod neked is nehéz, — szól kedve-

séhez, — meg van kötve szív és kéz, sok szem
reánk vigyáz s néz, másé már a lépes méz. De
enyém lesz még az a kincs, kin van nagy zár és

bilincs, csak szív s szemmel hiven ints.t

Már eddig is többször emiitettünk olyan köl-

teményeket, melyek csupán versbe foglalt üzene-

tek. De Amadénak néhány szerelemvalló verse

valóságos biliét doux. A CXIX. számú darabban
bizonyos Máriának vall szerelmet s a vers végén
választ kér. «Azt is mondd meg, ha nem, többé

ne gyötrdjem.* Ez sera igen költi vers, de még
prózaibb a CXXIV., mely ilyenformán beszél:

•Minap egy társaságban jelenlétemben árva sor-

sod panasziád: ajánlkozom gyámolodnak, mert

ég érted szivem, mióta ismer és ha tled kegyes

választót nem nyer, nem frissíthet rajtam akár-

mely nagy dér, kegyetlen ájulás ér.» Szintén pró-

zai hangon biztosítja hü szerelmérl kegyesét a
CXXVUIban, valamint a CXXXIV-ben is.

4*
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E valóságos érteBÍtÖ leveleknél ssebbek ason
darabjai, melyek sserelmi küsdelmei utáo a czél-

hoz jutás hangulatát fejesik ki. Ilyen az a síép
vers : AldoU vagyok én reményem . . . mely a
páthöBs igai hangján ssól (XXI). Ilyen : Szenve-

dései 8 az idSvd egeiket meggyztem, s Ki bAarult

azfölyhben, megtért napom fénye,— legalább az

eleje szép. E három darab hangjában van valami
Himfy-szerfi. A Tied vagyok (XGVI)Í8 a szerelem
révébe való jutás örömét hirdeti.

A boldog szerelmet nem énekli meg, hanem a
boldogság néhány költeményben jókedv ömlen-
gésre kéutL A XVII-nek némely résM oiifrább

mintsem szépjehetne ; de két végs asaka egéazen

jó. Aztán : Én angyalkám szép madárkám ímé,

hozzád repiütem, és Kuku ku kukuczkám (ebWn
is szerepei a madár), Sei^>em ai^iget/fje, An<ni'i-

Um, alakfm, tzép gyöngy galambom (ez inkább
eped), Edei Dudi Duduzkám, és Ki Bazinban,
ki Modorban. Már ezekben is megüti ai enyelgés

hangját, a következk pedig egészen tréfás

ömlengések és átkozódások: Szép Cziezerkém és

Oaz Cziezerkém, Bár érted zokon iUbuk, Dira
dura lala,éz Nem hizuk, már nem, nem.

Egyébiránt szerelmi módszerét tréfásan, de

nem egészen htlenül jellemzi XXX. számú ver-

sében. lAh, nehéz egyet szeretni, — sóhajt. —
Egyet én mért szeressek, egyért ezret megvessek?
Mint lehessen egyre nézni, két ép szemnek egyet

látni ? (jsak ki többnek van szívében, bátrabb az



f)3

remónységóben ; így ki Bzeret többekben, remél-

het is többekben.*

Körülbelül ezek Amadé sserelmi költészeté-

nek motívumai. A költemények számához képest

nincs bennök elég változatosság, s Amadé sokat

ismétli magát. Érzelmi skálája nem gazdag,

ihlete gyakran fölszínes, képzelete élénken, de
Bztík körben mozog, nincs sem valódi mély
kedélye, sem íntensivebb gondolatai. Mélyebb
kedélylyel, dúsabb phantasiával mint szerelmi

lyrikus is lehetett volna nagy költ ; de tehet-

sége nem bírt egy nagy költi szellem arányai-

val. Különben is egészen kora gyermeke volt,

úszott az árral s osztozott e kor tulajdonságai-

ban. Nagy költ oly léha korszellembl táplál-

kozva nem támad, legföljebb mint ellenzék, a kor
irányzatával szembeszállva fejldhetik nagygyá,
s Amadé nem volt arra hivatva, hogy jobb legyen

koránál. Melységének ártott szaporasága is, na-

gyon könnyedén verselt, egy-egy poétái kép, egy-

egy gondolat hamar megvillant agyában, melyet
sietett harmoniás szavakba önteni, keveset

tördve az eszme mvészi értékével vagy újságá-

val. Költeményei egy tömegben nagyon egy-

hangúak, nagyrészök a más részét másolja, úgy-
szólván egy kisebb mennyiség tartalmi anyag
van bennök sokfélekép elkészítve.

Mindazáltal e költemények egyenként, a hogy
tényleg közkézre kerültek, a magok korában,

bürtak bizonyos újsággal és frisseséggel. Azon
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I _. .^ ástak, Amadé
hangja szívesen udyoslöU újdonság Yoli, egéesen

a kor'ízlósébes ssólott, csinos dalai csakhamar
kivívták a köztetssést és a saenönek jelentékeny

népszerséget biztosítottak. Amadé költészetének

meg van az az érdeme, hogy híven tükrözi

korát.

Különben Amadé lyr^a nem is olvan nagyon
szttkkör, mint mai nap általánosan képzelik. Az
anthologíák Amadénak leginkább derfis daUit

szokták terjeszteni, mibl az a képzet fejldött,

mintha Amadé állandö hangulata ai enyelgés

vohia ; pedig gyakran elég komoly, néha a nyerse-

ségig indulatos ; söt a teUeslt óhignak sem mindig
a vidámság, hanem a megilletdés színezetét

kölcsönzi (XXI). Annál mindenesetre többféle

hangulat és alakítás látszik e dalokban, mint
közönségesen hiszik.

Még akkor nem volt jelszó az ,egyéiii8ég^, de

régibb lyrikusaink közt— ismét kivéve Balassit—
egy sem oly egyéni mint Amadé. Érzelmei v ^

járt a foganás pillanatában hangot ka|

élénk, fogékony lelke a legkisebb érintésre is

dalra fakad. Magát adja verseiben közvetlenfil s

nagyon sok költeményének élményi háttere van

;

rajta van a helyzet, az alkalom földszaga. Nem
is azért versel, hogy költ legyen. Nála a költé-

szet nem pálya, hanem hivatás. Legföljebb arra

hiú, hogy ebeid közben hirtelen ceruzát kér s az
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egéss társaság ssemc láttára rögtönöz ; de a költi
halhatatlanság ábrándjai sohasem kecsegtetik.

Ninos egyetlen megjegyzése sem, mely arra vonat-

koznék, hogy heliconi koszorúra ahitoz. Bels
szükség készti. hogy örömet vagy búját eldalolja

;

nem érezné jól magát, ha szivet ki nem tárhatná.

Szóval igazi költi természet, ki ha késbb él egy

jó félszázaddal, mikor az irodalom már öntudatos

czél és nemzeti ügy volt, versenyz erk közt

bizonynyal a jobbak közé tartozott volna. így
csak naturalista mvész maradt, s még szép,

hogy minden érintkezés nélkül is ennyire vitte.

Jellemz, hogy költeményeinek rendesen al-

kalmisága, határozott adressee van, bennök
mindig szemtiil-szemben beszél valakivel. Némely
költ monologizál, Amadé versei egy dialógnak
rá es részét adják ; csak a legritkább esetben

beszél magában érzelmeirl. Ez egy sajátsá-

gos vonás, melyet Petfirl Salamon emelt ki.

Kisfaludy Sándor legtöbb dala monológ és

reflexió ; Amadé az ellenkez végletbe esik, sok-

szor annyira subjectiv, hogy érzelmeit egészen

nyersen adja, költi eszményítés nélkül. Látni

fogjuk, hogy Amadé szerelmi költeményei sem
mind dalok, van bennök sok olyan subjectiv köl-

temény, mely a dal lecdülutén túlemelkedik s a

dalhangtól és compositiótól eltér, akár csak a
modern szerelmi lyra legtöbb terméke. Ezek az

szenvedélyesebb darabjai. Sajátságos, hogy épen
legegyénibb költeményei a legkevésbbé dal-
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Bzerfiek; de ennek oka as, hof^y as élményi elem,

az idealisálatlan résss a kizárólag amadei arány

talán mértékben benyomul o darabokba. A nép-

dalok már a dolog természeténél fogva typikusak

inkább mint egyéniek, s Amadénak is ások a
dalai, melyek a népdalokhoz köaelitenek, nem
tartoznak a legegyéuibbt.k közé. De es úgy Tan
még oly nagy költnél is mint Petfi, kinek nép
dalszerfi versei kevésbbé egyéni vonatkozásúak,

mint sok más szerelmi költeménye.

A közvetlenség mindenesetre méltánylandó
erénye Amadé költészetének, melyben egyébként
is több oly sajátságot észlelünk már, a minre
modern lyrikusaink is büszkék szoktak lennL
Ilyen, mint említk, ai egyéniség s a vegyes lyrai

fajok mvelése is. Ennyire modem hajlamokat
nemcsak korában, de késbb ír sokáitr nem tüntet

föl egy költnk sem.
Költi concipiálásáuuk 8iijHK)bHagiu utHii u

költi alakítás nemeível kívánok még foglal-

kozni.

Van Amadénak mindenek eltt egy csoport

általános jellem, dala. Ilyenek pl. tkKuku ku
Kteucskám s az Édes Dudi Duduskám kezdetek.
Általános emberi érzelmek vannak bennök, egyéni

vonatkozások nélkül, a költ egyénisége nem a
tartalomban, hanem a hangulat sigátosságában

nyilatkozik. E versek teli vannak hangulattal s

jóformán a legdalszerbhek Amadé versei közt;

részint ezért, részint typikus tartalmuknál fogva
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legközelebb állnak a népdalokhoz s lep;nép68erfib-

bek Í8 voltak. Általáuos emberi érzelmeket általá-

nos módon csak akkor önt dalformába Amadé,
ha az az érzelem a boldogságból, a kedves zavar-

talan bírásából fakad. Hangulata e költemények-
ben lágy és ömleng, megelégedett és derit,

játékos, de nem tomboló.

Közel áll ehhez egy másik csoport, szintén

ihilszerü tartalomrnal, de már némi egyéni színe-

zéssel. Ilyenek: Én amjifalkámy szép madárkám,
Amjimlom alakom, Én babácskáfn, nijili rózsáes-

káin. Kinek lehet hinni sat. A hangulat ezekben

többféle, nem mindig boldog, néha eped, néha
bús is. A költ saját helyzetének s állapotának

lenyomata jobban fölismerszik e költemények
8/ n, melyek azonban még mindig egészen

dii k, az élményi elem a dalelemben még
teljesen felolvad s a költi anyag idealizálódik

bennük. Szép ezek közt a XIII. számú, mely a

versfejek szerint egy Károlyi-családbeli nhöz van
intézve, s melynek legszebb hangjai épen nem
enyelgk, hanem mélyebb érzésbl fakadnak.

Oly igaz a hang például e strófában is

:

Oh, mért neiu mondottad,
Hogyha nem szerettél ? !

Ha nem szenvedhettél,

Minek kesergettéi ? sat.

Körülbelül e csoportba tartoznak a legszebb

darabok. Bennök a hangulat bensbb és szelídebb.
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Akár öröm, akár Bzenyedés izgatja a lant húrjait,

a költ mintegy hangfogóval játszik rajtok.

Innen astán több irányban is haladnak a
fokozatok. EgyrésBt mfaji tekintetben, a mint
vagy magasabb kissé a hang, mint a dalé, va^^
al&ntibb, tehát ott as óda felé, itt a reílexiv köl

ti'inenyek fele hajlik; másrészt költiség szem
pontjából : min mértékben hasonul át ai egyén i

s élményi elem mfivéssivé.

Nem a tiszta dalhoz, de még a dalfelekhcz

hasonlitnak azok a költemények, melyekben az
urzés heyeeebb s a hangalat isgatottabb. Ide tar-

toznak nagy részint azon dalai, melyekben
kegyesét ostromolja, yagy szakit vele, panaszkodik
rá, átkozza, kérleli, s ide azok is, melyek a bol-

dogság teljesültének peresében születnek. A hang
néha a megilletdésbe játsiik, többször azonban
türelmetlenné válik, st olykor a szenvedélyesbe
csap. As egyéni vonatkozások e költeményekben
már uralkodnak. Uyenfélék: Ah rmir eq^jntfr en-

jeszUld meq kkemény szivedet, Ahv
szívemet, mikarnem vagy áUandó? J<...

én reményem nem kétséges szerelmed, m<
jobb alkatúaknak egyike, Bár gyo
ttin, Búsul szivem érted, hívem, Szein

idSvel, sai Ezek közt van több, mely Himfyre
emlékeztet rhythmusban is, a költi lendület jel-

lemére nézve is. Sok szép részlet van bennök, de
noni ritkán egyenetlenek, min pl. KibébarúUaz
1

1

ilhöbrn , me\y Bzépcn iiidúl. de prózában végzdik.
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Egy lépéssel tovább azonban a hang oly

szenvedélyessé válik, hogy as érzések egész elemi

mivoltukban nyilatkoznak meg. Az ily nagyon
heves érzelmekkel Amadé rendesen nem bir, nála

ezek nem formálódnak költileg s a mvészi ala-

kot nem birja meg az els forrongásban lev
érzés. Az ilyen költemények hamarabb születtek

a kelletinol s az élményi elem egész nyersen
nyilatkozik bennök. Ezek már nem dalszer köl-

temények, st gyakran nem is költemények,

hanem versbe foglalt prózai kifakadások. Ily ers
hangok vannak a LX. számú darabban, melynek
második szaka oly szépen kezddik s oly vadul

végzdik

:

Az melly szivet porrá tettél,

Meg kiváuod gyújtani!

Kit, hamuvú elégettél,

Újra föllobbantam 1

Oh távozzál kegyetlen.

Istentelen

!

S következik egy nyaláb ers kifej ezt r. Ha-
sonlók még többek közt a LXVIII. és LXXXI.
számú darabok is.

De nemcsak a szenvedély ereje miatt válik

prózaivá; hanem sokszor szenvedély híján is,

mikor például prózai ez álra, egyszeren értesítésre

vagy üzenetre használja a verses formát (XXVI,
LV, LXIX) 8 afféle választ is kér, hogy « írd avag}*

mondd meg voxodat* ; nemkülönben prózai
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marad az ihlet hiánya vagy fogyatéka miatt

íb (XXVU).
Mind e költeményeknek legtöbbször közvetlen

jellemük van, as érsée pillanatában fogannak s

egy második ssemélyhes sBemtöl nembe Tannak
intézve. Amadé ritkán mellösi a költésnek e ki-

válóan lyrai módját s költeményei közt nagy
kisebbségben vannak a magánbesaédek, vagy a
Hpontán alkalmiságot nélkölösö, senkihez nem
intézett reflexiv vagy elmélked darabok. Ilyenek

mégis : A szem müuk széfre tekku, Sokan vad-

nak, kik simák, Memnfi kínt ád egf szem, Sizen'

védéssel s az idSvel,Bár gyászos én életem, Én is

voltam szerelmes, Atkozlaí te szerdem, Átkozott

szerelem sai
Amadénak asonban sok, magában véve ko-

molynak látsió költeményét nem kell komolyan
V ( nnüuk. Gyakran nyilvánvaló, hogy ai érzelem
tilulotes, vagy a komoly hang csak költött, hogy
inkább szerelmi ingerkedés vagy galanteria hozta
létre, mint mélyebb érzelem. Egyszeren meg
akar tisztelni az illet verssel egy hölgyet, a ki

futólag jó benyomást tett rá, s a költemény semmi
t<)bb, mint egy udvarias bók vagy egy kis kötdés.
Az eíTele darabok értéke általában osekély.

Sokkal többet érnek a nyiltan enyelg
vagy tréfás költemények s Amadénak jól áll az

enyelgée m^ a játszi hang, véralkata úgy is

olyan könnyed. Ilyen játszi versek: Ah nehéz

egyet szeretni, Ki Bazinban, ki Modorban (rész-
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léteiben nópdalias), Szép Cziczerkém és ellen-

darabja Gaz Cziczerkém, Szivem csöngetje. Lila,

maja lila, Dini dura la la la sat. Az ízlés nem
miudenütt elég fínom bennök; némelyik csak

játékos szó- és rimhalmaz, némely pedig épen
csak hangicsálás. Sokszor az igen mesterséges és

filigrán szerkezet versforma csábítja Amadét
még komolyabb versekben is ilyen játékosságra.

Abban az idben, mikor a nemzet mveltjei
Gyöngyösit és Lásár Jánost olvasták s a költé-

szet epikai ága örvendett népszerségnek, Amadé-
nak nagy érdeme volt abban, hogy a dalbang és

ialforma iránti érzéket táplálta. A dalbang nála
upen az uralkodó. Csak költeményeinek czimein
kell végig tekintenünk s megannyi valódi dal-

kezdettel találkozunk. A mint nála valamely
költemény megszólal, mindjárt a kezd szavak a
spontán közvetlenség jellemével bírnak. A legtöbb

kezd sor már elárulja a motívumot vagy leg-

alább megüti az alapbangot. S a hang rendszerint

tovább is természetesen fejldik. A költemény
akárhányszor elnyúlhat, de a hangnlat egysége
ritkán törik meg.

Nyelve sokkal avultabb mint a Faludié.

Amadé nem volt újító, mint ez, s nem telt benne
különös öröme, hogy mvészete közegét is meg-
szépítse, a nyelvbl is finom munkát dolgozzék.

A nyelv neki csak eszköz, hogy gondolatait

kifejezze, vagy a verset kitöltse. S a nyelv érdekei

mind a két czél kedvéért sokat szenvedtek. Kosz-
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SZÚ1 hat as olvasóra különösen as, hogy a vers-

forma annyit parancsol a nyelvnek s a költ egy-

L'sy rím kedvéért lépten-nyomon erlteti a kifeje-

zé8t, bajoknál fogva rángatja el a gondolatokat

v6 képekei Ha as kerfil a rímhe : IsUn a Cupido,

képes ráerssakolni ezt : De hamis mint zsidó

(XVI) ; st e léha leleménvben még kedve telik b

egy más költeményben a Uvpidání ismét a zsidót

vágja rimfil. (A Jankovioh-féle dalgyjteményben
ifl van egy vers, mely így kezddik : Álnok Cupido,

Hamis, csalárd zsidó, — 8 "^ (717 és Z>47.) Az
üres rímek és kirívó szólások minduntalan kizök-

kentik az olvasót a hangulatból s a ki Amadét
olvassa, ugyancsak föl legyen kósifilve, hogy c

félreugrásoktól ne zavartassa magái A laikus

olvasó mai nap nem is élvezheti már Amadé
költeméoyeii Hanyagsága annyira megy, hogy
egész ízléstelen képeket is megtfir verseiben.

A szívre olykor nyfv a rím, a mi régibb köl-

tknél elfordul néha, de az korában már nem
szokásos. Azt pedig sokszor ismétli, hogy Boiiár

után indúliam. Általán stílusa képekben ée ki-

fejezési készletben korántsem gazdag. Afféle tri-

viális stílozifraságokat, mint hív-szív, nem gy-
zünk eleget hallani tle; a régibb költészet e

kedvelt játéka, hogy a szív és hiv összerímeljen,

annyiszor elfordul verseiben, akár egy sorban,

akár rímek gyanáni hogy egészen megunja a/

ember. (Szívem, hívem, légy édes rem
Légy hiv, lég^' hív, de hív titkos szív; i • >
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után indultam, Tüz-fagy-hív szívemet eat.)

8 több ily ócska Rallang, elcsépelt kép ismétldik

nála. £ tekintetben ö nem válogatós, többnyire a
régibb magyar verselésuek szólamkószletéböl s

képestárából él. Dictiójában kevés az újság,

fogyatékos az ízlés ; sokszor pedig a vers kedvéért

valóban érthetetlenségeket mond.
Van azonban akárhányszor szerencséje is a

stilben, a kifejezésben. Olykor a gondolatot meg-
lep rövidséggel s tömörséggel tudja kifejezni, a

szólásnak újságot, költiséget kölcsönözni. Ver-

seibl szép kis gyjteményét lehetne kijeg>'ezni a

magvas vapy költi szólásoknak. Majd a ki

Amadé stílusát behatóbban méltatja, figyelemmel

lesz az inversióira s merészségeire a szófüzés-

ben, a röviditésben s a ragok elhagyásában. A sok

közül csak egyet, nem is a legfeltttnbbet hozom
fel itt : Cupido mert treit immár megveiHtem, ez

azt jelenti más szórenddel: Mert Capidó(nak)

treit immár megvetettem. Azt hiszem, hogy a
nyelvújítás elzményeit nemcsak Faludinál kell

nyomoznunk, hanem Amadénél is.

Költi nyelvünket azonban ha nem fejlesz-

tette is Amadé feltnbb módon szép szólamok-

kal 8 a henye sorok mellzésével, gazdagította

mégis egygyei : a stíl elevenségével. Nyelve nem
trópusokban, hanem alakzatokban új; nem az

eladás anyaga, a szók és szólások újak nála,

hanem az eladás alakja, menete lüktet új módon.
In medias res kap a hangulatba, a költeményt
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mindjárt érdekesen nyi^a meg s eldadáaa tovább

Í8 fesztelenül, természetes frisseeéggel siökell

gondolatról gondolatra.

Technikáját már ott érintettük, a hol Falud i-

val hasonlítottak össse röviden. Sokat itt sem
írunk felöle, de nem azért, mintha meg nem
érdemelné, hanem mivel ebbeli érdemeit legálta-

lánosabban ismerik. Amadét a magyar verselés

történetében kiváló hely illeti meg. A világi lyxa

formakéssletót igen siámos új és dallamos for-

mával frissítette (ól, melyekkel virtaói módra
bánt A XVIL siád világi költéesete nagyon
kevés venalakra ssoritkoiott s e formákat aa

örökös baasnálat meglehetsen lejáratta. As egy-

hási költészet sem gyarapodott új versalakokknl.

A katholiknsok egyhán lyiájaAmadé korában pan-

gott, a protestánsoké pedig, a mi a külalakot

illeti, szintén a régire, Siancsi isoltáraira támaai-

kodoti Amadé astán sokat újított ai irodalmi

költésiét verselésében. Meoi^itotta benne a haiai

elemeket, a mennyiben egyaorú népdalrhythmuso-
kat alkalmazott, vagy e rhythmosok stíiijében új

sierkezeteket alkotott; gazdagította újabb idegen

elemekkel is, mert énekei nagyréssét az akkori kül-

földi dalok rhythmnsaira ssenette. A strophák szö-

vésében, a rímek elrakásában, a rhythmusok válto-

zatosságában igen nagy leleményt fejtett ki. Köl-

tési módjának egyjellemz vonása, hogy a verset

dallamoHiul költötte. Istenes énekeinek máig fen

vannak melódiái, világi versei is mindjárt ének-
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stóval Rzülettek s az ének szárnyain terjedtek

tovább. Fel van jegyezve, hogy Amadé maga ké-

szített dallamokat verseihez 8 hogy dalait a ne-

mesi iiázakban hazaBSerto énekelték. A föcodex

több darabja fölé is oda van jegyezve, hogy ezen
OH ezen másik költeményének nótáján éneklendö.

Mig a költés e módja verseinek dalszertiségét

emelte 8 t ket elmozdította, addig a ver-

selés újd(ji.....^.... ikisföfö oka volt. Maga költvén

hol magyar, hol nyugatenrópai stilü dallamait,

nem volt kénytelen a régi versformák taposott

országútján j>irui, hanem saját leleményeivel

tölthette újító kedvét. Veraei közelednek a modern
rhythmusokhoz. Némely formája a késbbi költök

:

Pálóczi, Csokouíii, Kisfaludy Sándor versalakjai-

val egyfajtája, némely pedig ösztönszerleg, nem
a jambusok és trochausok alkalmazásával, hanem
sortörésekkel és belrímekkel, a nyugati versfajo-

kat törekszik utánozni ; e törekvés az ö korában
csak egy embernél válik tudatossá : Ráday Ge-
deonnál, ki 1735-ben megírja az els nyugati

rhytbmust magyar nyelven, de a kérdés irodalmi

megoldása csak 1787-ben következik be.

Ne feledjük vegü! Amadénak még egy nagy
( rdemét : azt, hogy e nemzetietlen korban, dunán-
túli fúr, katona és magasrangú tisztvisel létére,

idegen hatásnak kitéve is megmaradt magyar
költnek, és szelleme virágaival azt az édes

magyar nyelvet ékcsgeté, melyet akkor lenézni, s

nem : szeretni volt divat.

Amad« Lássló versei. o
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ösozeáHítjnk \x)V'^ az Amadé kóMüsMl nyil-

vánított vélemónyeket.

thjfányi 1792-ben a Nova tnemoria 81. 1. est

írja: AmaíU de Várkony (Ladislaus) . . . com
mcmoratione dignos censerí debet, qni vnrii

^enerÍR carmina, tam fclici véna, ingeniiqne ubrr

tato fundebat, nt modo ad Ovidinm, modo ad

Pindarum pr<»xime aeeeeaiBse videretnr. Vtinam
h'.vv ])r»*fltantia idiomate Hungaríoo patefacta in

í^onii monnmonta in itiatum voItt^
---- r^daeta, t-i

I>opularium manibas terendfl, c^ legenda

publicam lueem intnerentor.

Sándor István 1796-ban a NMm 6$ házas

ékt OS. Terset SokfÜejéhea kiadv&n, est boetáija

olöre : Esen véneknek ssenöje ama könny ée

bíres magyar és deák poéta báró Amadé Láasló

vala, kinek nyelvünkben hátrahagyott sserelmes

és világi magyar énekei egy jó nyaUtt>ot teeinek

Báf egysser Immár kinyomtattatnámL
Kultsár István 1817-ben Amadénak három

versét adván ki a Hasznos MulatságokhBn, aa

elsöbös est a bevésést csatolja: •Nekünk is van-

nak több énekeseink. Nevesetesen a máit ssásad

közepe táján B. Amadé Lásilónak énekei a

CRallókösben mindenek kesében forgottak. Esk-
bl most egy példát matatok elöf. A második
darabhos pedig est irta : tCsak ason tekintetbl Í8

méltónak tartom B. Amadé Láasló Énekeinek

köslését, hogy új bisonysága legyen a magyar
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frendnek a nemzeti nyelvhez vrtló vonzódá-

sának ».

Tehát már a múlt század végén sürgették

(Hórányi ée Sándor István) Amadé kiadását,

Eultsár pedig maga készült kiadni s 1817-ben
néhányat mutatóba közlött, Toldynak is engedett

át néhányat, melyek aztán 1828-ban láttak nap-

viláííot. Kultsár közhejött halála miatt es a terv

Í8 dugába dlt s így csak 18*.^()-han jelentek meg
Amadé versei gróf Amadé Taddé rendelkeséséböl.

Az 183r)-diki kiadás szerkesztje az elszót
e szavakkal végzi : tB' nne hányt el az akkori

magyar költészetnek föbhik disze ; nyájas dalai, a
nyelv könny folyására nézve is, állandóságot

Ígérnek*. (Egészen máskép hangzik Toldy véle-

ménye e kiadás ismertetéséhen ; szerinte Amadé
verseinek csak irodalomtörténeti érdeke van már.)

« Deák 6 német nyelven készfiit versezetei szint-

úgy emlékezetre méltók. » Ez elszót Toldy Szalay

Lászlónak tulajdonítja.

E futólagos méltatásoknál sokkal behatóbban
foglalkozott Amadé költészetével Toldy Ferencz,

ki véleményét több ízben s némi módosításokkal

formulázta.

Legelször 1828-ban a Handbtich der ungri-

schen Poesie czímti gyjteményben következleg
nyilatkozott: «Er war in der erstén Hálfte des

achtzehnten Jahrhunderts der beliebteste Lyriker

der Ungarn : seine Lieder wurden alIgéméin von
den Schönen üngarua gesungen, und noch vor

6*
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wcDigen Deoennien, als die dentsche Literatnr in

Unp^am noch nicht bo tíef gcwuraelt war, lepton

síe im Mnnde der Edleren fórt, und batt^'u ihre

eigeDén GesangsweÍBen. Handscbriftlich werden

8ie in mehreren Príyatbibliotheken aufbewahrt . .

.

Er dichtete auch vortrefilliche lateÍDiBohe Líeder,

un Gesohmacke dor Akademien der verfloMM^non

Jabrhunderte.t SzerdmeiM : tDie^

sammtlicbeD Laebesabeniheaer des I)i, ..:. ..

,

h

80, wie 6ie sind, minder sar PnbliciiAt ffooi^et,

wegon den eu genanen Angabci u

und Ort8yerb&UnÍ88e.t Eb utol k

Poldy útján bírunk tndomássaL
Ugyancsak lS28-ban, a Matjij'i>

ségek elöaiavábtm eseket mondja : • At

el'éadása mivelt)Uen ; b esenfelfil

»

len máBolók által a világosflág > n

bitangolva : de ax értA még ily köntös alatt íb azt

a költt látja, ki a Kisfaludyak korábm ' v

volna els rangú csillagként tnni fel. ]

sserenesés pbantásiának nyomait látt

mindenütt a legpoetaibb énéstöt v<^i

batva.t

Majd 1 837 -ben a Figyelmez hasfi >

•

tetvén Amadénak 183G-iki kiadását, > t

így ír:

«Ki netalán hajlandó lenne az Amad^ ^'^^ *1-

turai korát as ö dalai atán megítélni, li

A Gyöngyösi István simasága formlüra ugyeluht

és gondot ébreazte egykorúi- s azokban, kik öt



legköielebb követték : c hatás nemcsak Rohári,

Uádai Pál, Faludi, Lázár dolgozutain ismerszik,

liaiiem a ré^ elfeledett két Illyés, Csízi s a jámbor
P. Juhász Máté «szép versein* is. Amadé vala-

mint lyrai tehetségre felülmúlt legtöbbeket kor-

társai között, úgy mindnyájukat compositio- s

elöadáHbeli példátlan hanyagsággal. Referens haj-

landó volt azon számos érthetetlenségeket, melyek
majd minden darabban találtatnak, a százszori

leírásnak tulajdouitni ; most azonban, miután a

verseket a költ egyik rokonától veszsziik, és —
ha nem mondatik is az igen laconicus elszó-

ban — hihetleg nagyrészt egykorú, hiteles

másolatok vagy épen eredeti kéziratok után

:

kénytelenek vagyunk e tökéletlenségeket a szer-

znek tulajdonítani, s azt hinni, hogy általa soha
sem voltak kiadásra szánva, hanem szivének egy

és más dámájáboz, mint körülmény és alka-

lom hozák magokkal, intézve. S valóban, egy a

nemzeti múzeumban található, Amadé dalait

magában foglaló kézirathoz kötött levélbl kitet-

szik, mikepen sok e dalok közül ebéd mellett is

Íratott — természet szerint úgy, mint azt vala-

mely benyomásra, az els felhevülés s a percze-

net hatalma az ir-ónba diétáita. Nem lévén már
ezek után egy hibátlanabb kiadáshoz remény,

Amadét a szerint kell megítélnünk, mint elttünk,

itt, fekszik.

« llef. elmondotta másutt (1. a föntebbi két véle-

ményt) mit túrta e költnk felett. Újra átolvasván
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dalait, ítéletét némileg módositni kénytelen. Egy
Bzenvedelmes, beyes kebel kitörései esek, örök

ostromi állapotban, való mélység i u müvétízi

nyugalom nélkfil;pana8soIkodót .o,belyen-

ként áionban bizonyos idylli bensséggel, m^jd
felderfiWe, a sseesóly jiteziságáyal, vagy ennek
élével, B itt talán legszerenesésebb a költ^>;

gyakran kéjpeivel meglep ; formákban pedig gaz-

dag 8 mindig valóságos dalbangú. MáaíelOl ritkán

viiB ki tisztán egy ideát, s így kevés á$l teszen

egy kerek egészet; értései, eszméi s képel köre

szk, honnan aiok a gyakori önismétlések : uiik-

hez az említett homályos, st valóban érthetetlen

helyek sokasága s az idegen szavakkal minden
szükség nélkül eltarkázott nyelv járul. A miért

Amadé, jelen formájában, korántsem geijeszthet

oly érdeket, minOt egv, az tehetségeivel hiró

költ, közönséges gonddsl is geijesztbete ; nem
adhat csak kösépsaerfi mfiéleményt is, s egészen

a literaria história tartományába van vissza-

idézve.

«Az itt elször megjelent dalok közül leginkább

a vm, xvm, XIX, xliu, l, lv, lvh, lxv.
(nálunk 9, 18, 19, 53, 49, 55, 58, 65. sz.) szá-

mok alattiakat lehet jól gondolt egészeknek mon-
dani, többnyire bizonyos ssesiély színével : s ezek

éreztetik, mit várhatánk Amadétól, ha neki tet-

szett volna azt a pályát, mellyre kétség kívül hiva-

tása volt, olly mfiérzékkel és komoly fí^^' •!

megfutui, mint kortársa Falud i; s clulai tk
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biliét oux-k, vagy elkeseredés kijelentései, hanem
egyebek is akartak volna lenni.

•

Kedveiöbben nyilatkozik ennél a Magyar Köl-

tészet Törtenetében : tAmmle nemcsak aa élet

embere, melyet mint a felsbb karok tagja, mint

katona és utóbb fels állású tisztvisel ismerni

tanult, de mint az élvezet embere is, gazdag költi
erének nemcsak bels szükségbl engedett öm-
leng folyamatot, bánom azzal támogatta szerel-

mes óbajtásait éfl kalandait is. Nagy könnységgel
alkotta hol méla és eped, majd ismét lángoló

vag}' daczoB, majd kötd és édes, és gyermekded
dalait, melyek többnyire jól gondolva, szemléletes

költi nyelven eladva vannak. De valamint a

XVII. szásad lyrai termékei, úgy Amadé dalai is,

részint a nép ajkára is elszármazva, részint csak

Írott gyjteményekben voltak elterjedve, míg
majdnem csak egy század múlva láttak egyenként,

végre (1S36) összegyjtve, a sajtó útján napvilá-

got . . . E hév, e gazdag képzelem, e termékenység
nem találhatók fel Faludinál, de igen a forma
tökélye.. (U. kiad. 18G7.)

«A m. nemzeti irodalom történetében* (1858. 1.)

röviden így jellemzi költnket: i Nála a XVII.
század népies lyrai költészete tetpontján mutat-

kozik. Majd eped érzékenység, majd kötd ját-

sziság, mindig pedig költi elevenség és tz lelkesí-

tik jól gondolt és szemléletes költi nyelven szóló

dalait. Verdelése nem correct, mint valamennyi
elzié nem; de változatos és dallamos.

•
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A Költk életében csak es as aesibeiikai megjegy-

sés található : fMint világi dalköltö, ö a tisennyol-

CBsdik Bsáisad elsO felónek dÍHse toU; dalai a
magyar Bsépek által basuHSertv éDekeltettek, söt

egész a jelen szásad elejéig emeretesek voltak

saját dallamaikkal együtt, s itt-ott magánkönyr-
tikban egésB füseteik találtattak.*

Toldy, Amadé legsiebb yenéinek a követkeaö-

ket tartotta: 8, 10, 90, 22, 35, 38, 41,44, 6<>

70. és 94. SS., melyeket Kulteár s ö tettek kösi

ezeken kívül még az 1836-iki kiadásból a követ-

kezket emelte ki: 9., 18., 19., 49., 53., 55., 58.,

05. si.

Bodnár Zsigmond, Csöndéi emberek esimfi

táreiaozikkébcn (Pesti Napló 1876. 1.) ilyen egye-

temleges Ítéletei mond

:

• A XVIII. Bsásad jámbor embereinél hiában
kutatunk egyetlen új eszme után. Csak azt pen
getik lehangolt húrjaikon, a mit a múlt id^tk sok

kai erteebben és igásabban, nagyra törekv leiek-

kel és boizá ill komolysággal rég megénekeltek.
(Pedig Amadenél van új dalesinie elégi)

• Valóban a komolyság és mély értés hiányzott

keblökben. A fenséges és magasztos, a dics és

nagyszer helyét a kecses és bnja, a helyes és

csinos váliotfa fel ; s ha mégis nagyszerük akar-

nak lenni a kor jámbor irói, dagályosak és pöf-

feszkedk lesznok. Az igazi szenvedély nyelvét

épen nem ismerik. Halvány ntánzói egy ersebb
múltnak. Csak akkor nyújtanak élveshet olvas-
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az elet apróbb öroiiieii, kicsinyeH elvit kezdik

nu'K< nckclni lantokon.* — Ez iíltalánosKáí»()k()n

kivul Amadénak csupán szép katonatialát kiseri

a^sthetikai észrevételekkel; a költeményt méltá-

nyolja, de kimutatja, mennyi vtl mjís szellem,
mint a forradalmi kurucziialuk. Valami közelebb-

rl jellemzt Amadé költészetrl nem mond.
Ifj. Szinnyei József 1875-ben, tebát kezd író

korában úgy mutatja be költnket, mint tnemoly
baszontulaii rinipengetöt — banem egy költt a

legjavából, ki nemcsak korának volt költje, hanem
kinek dalai a mai kor szigorú követelményeinek
is megfelelnek.* (Toldy már 1836-ban jól meg-
mondta, hogy elavultak.)

• Amadé született lantos költ volt. A termé-
szet mélyen érz szívvel áldotta meg, s ama köny-
nyedséggel, melylyel egy lantos költnek tárgyát

kezelnie kell. Nyelve ej^yszer, de épt n mesterké-

letleneége áltnl vonzó. Képein, hasonlatain nem
látszik semmi erltetettseg (de látszik!), nem al-

kalmazza úton-útfélen, csak a hol belsleg szük-

ségét érzi s a hol teljesen megfelelnek éraelmei-

nek. És érzelmei valódi érzelmek, szive mélyébl
fakadnak s nem zeng képzelt világfájdalomról.

Akkor van elemében, ha búslakodik s elpanaszol-

hatja búját, baját. Panaszai csendes sóhajtások,

kétségbeesést sehol sem olvashatunk ki dalaiból . .

.

A költ érzelmei bú és öröm közt váltakoznak

;

többet búsong, mint örül, de azért panaszai nem
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egyhangúak, nem untaók, és keserg dalai sok

kai sikerüliebbtík, mint ások, melyekben boldog;

rógáról üneke). Ila dalait figyelemmiI olvassuk,

lehetetlen némi rokonságot éssre uem venniink

köztok és a Himfy-dalok kösött, s bár as utóbbiak

sokkal tökéletesebbek, Amadét mégis Himfy méltó

elösöjónek moDdha^ak.t
Ekután dijaiból mutat be néhányat « Egyikben

krdvese osapodájrságán keser : Azért égjek és

szencedjek (idés belle eiiy ssakot). De nem bír

Biivévcl, nem tud lemondani s a követkesö dal-

ban már könyörög; sierelme tárgyáhos : A tenger-

nek szélvész után (idéi). Majd ismét Ámorra önti

ki keser panaasait : Vájjon can e olyan szic (idéz

egy siakot). Mélyebb bánatról tanúskodik a rá-

követkesö dal, melyben ismét a hfiUen ellen for-

dul : Oh miért nem mondottad {iáéú a stakot). És
bánata újra meg újra panaszt csal .ajkára, és a
kegyetlen szépre gondolva fölkiált: ErUed^érited,

már éretted, u/i mennyit kell SMenvednem I (Idéz egy

szakot.) pe borúra derfi, a keserg sserelemre bol-

dog szerelem következik, s költnk is ssámfiai.a

bút, befogadja a reményi, midn énekli : En
angyalkám^ szép madárkám . . . Koretkes dalá-

ból pedig a te^es boldogtóg hangja szól : Ki U-
borult a felhben . . . (idéz egy saakot).

«Hogy ki volt Amadé zzivónek kiniója s ké-

sbb vigasztalója, nem tudnL Dalaiban osak egy

nevet emlit s ez Ilona. Hogy minden dala egynek

Bzól-ti, nem tudni.
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• Amatlet gyongeJeége, ánomsága, kiuáróla^ a
nök költjévé teszik. Trivialitások, eröaebb kifeje-

zések, — melyek u korabeli íróknál nem tartoz-

nak a ritkaságok közé — nála uagyou ritkán for-

dulnak elö, szerelmi dalaiban épen nem . . .

Amadét kora talán alig ismerte. • {Foárosi Lapok
1875. és Irodalmmk tM, 1711—1772.)

r>i
'

*'P írná meg Szinnyei ez is-

mert* lig van e czikkben egy pont,

melyet változtattis nélkül bagyna, mind Ítéleteit,

mind adatait megváltoztatná maga is, és bele fog

egyezni, ba az ö tekintélyének védelme alól kivess-

szúk e ezikket, melynek áradozásain, cbablon-

szerü s nem találó ítéletein els tekintetre föltnik

a íiitalság bélyege.

Ralovich Lajo« lS8í2-ben a i^ iV/t/t'/o XII. köte-

teben irt egy tanulmányt «A banyatlás korának

lyrai triásza* ezim alatt, melyben liáday Pált,

Amadét s Faludit ismerteti. Az Amadéra vonat-

kozó résznek a veleje ez

:

« Amadé lantos költészete báró Balassi Bálint

üta els ízben meríti ki a kedély világát, meg
pedig kora társai közt a legélénkebben. A magas
állású férfiú átment az élet különféle pbasisain,

megismerbette anuak árny- és fenyoldalát a ma-
gas körökben úgy, mint az alsóbb rangúak között,

a katonai pálya változatokban gazdag életével.

Mind oly dolgok, melyek arra engednek következ-

tetni, bogy a versein elömlö bév, a ked-

'

es bumor, a bennök elforduló gyötrdi- ; ^
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panáBMSftl kedéhffiMgáiMk, óltnenyeinek s talán

édes emlékeinek is kifolyMsai ... De meg kell yhI

lanunk, hogy e költemények aépségónek elemei

kösött az énselem váltoBatoiMága nem igen fedés-

•botö fel, 80t a felületes olvasó ngyanason dolgok-

nak folytonos ismétlésében valami rendkívüli

gyönyört alig talál s talán türelmét vesstve sur-

ran át a verseken. Ninos itt a Bserelmen t aa ebbl
folvó pftnasson, ssemrebányás és nkénytes gyöt-

rMésen kívül más. Egyetlen katonadalt találank,

vagy két párbesiédes éneket, melyek ismét csak

a saerelmesek esevegését foglalják msgokban;
azon túl egyetlen énét és hang ai uralkodó : a

panasz hangja, hosszasan,mondhatnám csevegén
siószaporitással eladva. De viszont el kell ismer

nfink aa egyes réasletek helyes voltát s a virtuozi-

tást, melylyel némely költemény dicsekedve találó

képekben szemlélteti a költ belsejét • Ezután
több szerelmi kltemén3rt mutat be, a mint a
költ bennök vagy esdekel, vagy kételkedik, vagy
panasskodik, a csalódás fájdalmát énekli, szerelme

mélységét tárja föl, kétségbe esik, vagy gúnyos han-

gon lemond kedvesérl, aztán ki nem fogyható jó

kedvét hirdeti sat. Tárgyalja a költnek ellentétes

dalait (a palinodákat) és dialogizált verseit. 'Leg-

fizobb mégis a Katonadal, melyben mintha régen

viselt dolgaitaksmá megörökíteni, büszkén felsorol

mindent,ami a katona életében kedves: aszép feg}

vert, a paripát, a koczkát és szerelmet.* A •Függe-
lék* -ben olvasható idyllt nem hiisi, hogy Amadé



írtavolnM ' ! ' ilja (igen rosszul),

vó*^ül (likr :: "Nyelve er-
teljes, kifejezései egy-ketU) kivételével eléggé vilá-

gosak, hasonlatai bár egyformák, de eléggé jók.

Azonban nem mindenütt ment még az idegen

szólásmódoktól: aconfundálom, contemnálom-féle

kifejezéseknek egész sorát össze lehetne állítani.

De tekintve a kort és körülményeket, a melyek
között élt, ily tévedések nem sokat vonnak le a
míí becsébl ; ellenkezleg el kell ismernünk, hogy
b. Amadé László volt az, a ki új életet öntött az
elhanyagolt viláf^i költészetbe.* Faludinál nincs

meg az érzelem ama mélysége, sem azon szapo-

raság, de Amadét a világi dalok tökéletesebb ala-

kításában felülmúlj:).

Beöthy Zsolt irodalomtörténetében ezt a jel-

lemzést olvassuk : A világi lyra két nevezetesebb

képviseljén : Faludi Ferenczen és h, Amadé Lász-
lón, a magyar népköltészet hatása mellett a fran-

ezia és olasz dalformáké látszik . . . Amadé egy
tekintetben elk ntéte Faludinak : ö a pillanat köl-

tje. (Ennél jellemzbbet nem lehetne mondani
róla.) Zengzetes dalaiban szerelmének hol köny-
nyed bánatát, hol változó örömeit, majd a katona-

élet gyönyörségét, a házasólet bajait stb. énekli.

Versei, melyeket részben csak úgy rögtönzött,

csino- " kkel, képekkel bvelkednek.

»

A
, ,

nzdi elhrszHés történetében is van né-

hány vonatkozás Amadéra, ij^y az I. kötet 234.

lapján ezt olvassuk: nAlyrában ia meg-megcsen-
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íiül a kor SEÜk G8Bine- éfi kópzetviláí^ Amadénak
ÓB Fuludinak oainos rímoR enyolgoeoikkel és tró-

fálkosáBükkal . . .• A /Tdr/tV/ám kösheasdU énekei

hei pedigakÖTeikesd megjégyséseket fsi (1. 249. )

:

«E, yalaroikor annyira kedvelt versek inkfibb csak

énielgÖB rimjátékok, mini költemények. V k

egéesen arra a váltosatoe soni, többnyire i

mekben RzökO népioa rhythmusra emlék*

melyeket legnagyobb asámmal Amadénál. ; ^.w ..

nál ée Páloesi Horrátb Ádámnál találunk,

melyek már tarkaRágnknál, Rteezélyea és me^-
fordnlataiknál, fl£inte tréfálkodó rímeiknél í<

alkftlmasabbak a vidám enyelgés tolmáoeoláeárn,

n)int a íbít mélyebb meginduláaának, < •
- '^s-

hangjának kifejeaéaére. Amadé, Pálóozi ii

R rinbéli Faltidi kisebb költeményei íh jóreüzt

könnyed, játari tartalmúak és mcnetfiek. r írrr

nem mntatkoeik nálok a külsnek és 1 k

ai Ai öasshangtalanBága, mely a Kárligám aaiui-

bán saemmelláihalölag jelentkeiik.t

Végül a vcrsformárd nézve idézz

Zoltán véleményét, mely jóval helythi ;..
,

....é.i a,

lialoviché. t Eleven kedélye, csapongó, játazi mo-
dora egyáltalán kedveltté tett t

embert, 8 ngyane siyátBágok j
t

is . . . Könnyedséggel alkaJmazta a külalakot, meg-
fel( lölpp; bens modorának ; teljes érzéke volt a
lyrai költáezet azon hivatásáról, hogy énekelhet
legyen. Innon fleg fi rövid, dallamos sorokat ked-

velte gyakori nmekkel, melyek verselóeének kiváló
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kedves s könnyed hangzást adnak. R e hangEás
teljesen meí?f<dolö a magyar rhythmiciis verselés-

nek, úgy hogy c tekintethon Araade egyike leg-

népiesehh költinknek. Nagy érdeme a változatos-

ság ifi, melylycl a sorokat egymással versszakokká

csoportosítja s ez az egyhangúságtól menti meg.»
Ezt.pár példával (Ah már ctjysze)- engeszíM mer),

ésEn arufyalkám szép macúirkám i— 1 szakával)

bizonyltja, s azt kérdi : « Kinek ne jutna eszébe, e

sorokat olvasva, a Kisfaludy Sándor-féle Himfy-
stropha ? S valóban a verselés könnyedségére
nézve Amadét Kisfaludy elzjének tarthatni.

•

Nem fogadja el Toldy azon nézetét, mely szerint

Amadé schéraái az olasz versekre emlékeztetnek
fl a korában kelend olasz melódiákra voltak al-

kalmazva. Az Angyalom, alakom 1. szakának
idézése után így végez : Már e példák is eleget

bizonyitnak Amadé csínos, magyaros verselése

mellett. Valóban Amadé népies költ is, a nép-
költészet hangját g}akran szerencsésen eltalálja

nemcsak a külalak^ hanem a mi több, szellem

tekintetében Í8.»

Alig szükséges megemlítenem, hogy mind e

véleményeket nem azért állítottam össze, mintha
valamennyit elfogadnám, hiszen egymásnak is

ellenmondanak; hanem összeállítottam ket gon-

dolatébresztesül. Ez a czélja saját föntebbi vázlatos

fejtegetéseimnek is. Majd eljön az ideje annak is,

hogy Amadé költészetének véglegesebb tanul-

mányt szenteljünk.



KÖNYVÉSZET.

Anuulc müvei ntfomtntdsban.

önAlló kAtetokben:

1. /;*.../" ./rm-A /n/Ar)i íohdMzkiHiáxi, lír. 32 1

BrfUlM*, 17r»5. Nv. KnrtyJiAck ilyOrgy. (Af. ÍMmra fyifk.

kiail4«L)

9. Idrkanifi Mni /Immk/^ l.djtziti rrnti, KíjíI iiti

gr.Amatlo Tlimló. IVat iv'-''. sr r. /.a mui 1 / I ,, /,

/lííAvínok kíailihfla, Szn!

(Doetori diüMrUiio.)

Egyonkint k<> ^ ^

4. Sándor Irtfán flbA 1790.

i4 házoMaáii által dt^tÉUH •< ^7.

fí/w ÍMHhi>í!in h'ílt^n/niff a máit xzAzn »»•

fSWm '/* hézoM/trt cxím alaii, ugyaiutf,

1.)

4>. i, :. 8IU Amodé UmM beró

• Ntlt-n r-ii. MAgáokasekból vett

kéxfrai tr

7. fi . l^^i. 31. gr. InHlaUnntikié-

Hi fmli lAÍAzUf, tu'ptlnt /a házas dUte.

jTál. M .
V.; — (UíoanaE.)
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8. EtryeUrt/s. 1884, )02. rsl Awada L. b, •Natím én

luízwkdHÍ-e. (A Gnr '

'f "•^" M.)

9. Knltsúr Nt '/t/(J//arban, 1817, a
mi VIII., X. 6b Xi.iv. >z. vtiMMUK.

10. Toldy : Handhiirh der inu/r. IhteMs, 182a Benne
a mi VIII., X., XXXVIII. XLI., LXX. és XCIV. az.

darabjaink.

11. Toidy: Költi BÁjüégek, 18Í8. Benne a XX..
XXII., XXXV. éfl LXVI. sz. darabok.

\± Kovács Márk ÉveUexhöníjvéatik 11. résiében, Pefit

\>^), megvan, kinsr niAdusítva, aa Ittmes énskek II, bv

darabja.

la. Fií/yel, I. .55. L Abafi közli az fÉdes Dudi
}\,^A,^^hA,,,. kezdet dali, ösBzehaeonlitva az Erdélyi

került változattal
i r. M ,,,,, li\ I. Kazinczy G&bor máaolatából közli

Abafí Li^jos a mi CXVII. sz. darabunkat.
15. I'iiiyeló, III. Eyii id"" -i-^fd- f ^:^-i''*^'r K--i-

Vóghely Dezs (Soi/ux/y vái

10. Fújyeló, ni. íi. .l/y...... Lu..^ ...,.,...,.,. .„„í.

ímhujf czím alatt Abufí Lajos közli a mi CXIV. számú
darabunkat Kazinczy Gábor gvAjteményéböl.

17. Fúpjel, Xll. Amadé íaíszIó valldtos áneh^i

czím alatt Abafi közölte az I., II., IV., VI. és VIL sz,

istenefl énekeket; Awcule L. szerelmi tersei ezim alatt a
CXVIII—CXXV. és XCI. sz. világi dalokat; A. L. vegyes

mrsei czím alatt a CXII., CVI., XCXC. sz. világi, s a
III. sz. istenes énekeket, valamennyit «a Nemzeti Má-
zenmban lév eredetiekbl •.

18. Figyel, XV. és XVI. B. Amadé László kiadat-

lan versei, véghely Dezs gyjteményébl közölte Pintér
Kálmán a mi CXXVI

—

CXLHI. számú verseinket s a
l'ii(j;/í'UkheD. olvasható tjer magyar, sírj vélem » kezdet
verset.

Végfii egyes nnthologiákban, irodalomtörténeti ol-

vasókönyvekben; de ezek mind a föntebbi forrásokból
vannak átvéve. Toldy ujabb kézikönyvében megvan a

Md* László vénei. 6



8S

NtWm At házoM^lett Arany Jánm dalai kö«l * Kaionu
daU Bogisich pedig OsrirJe fíuzgMgdbm átvotte ai eg[yik

<^nket.

Levelek

:

líl. Füjuein, Ili. 'SiiS. Ji, AuuuU Ixítzló Uvei
bjíztfrházy Józaef bánhoz. Kösli Hartók (téza. Ert
i ri.iría-Msnyörkapucziniu kolostor könj-N-tárábau, -^loi

í rrh&sy JÓRAof b&o levelei közt. A feícot^vpl körítMt
Ifvul ejfÍF7" tkesflkff van írva. Kelt Ov^rött, 1737
ápr. 9. (A lát tndatfa benne.)

"^y ' r^r, 1882. Condlia Emil: Adatok
/iétr'hez. A nagyszomlmti ^rsoki

iMi^iM.Kf., i;iiM.i. Egy latin b kél magrarnyeh-f:
\o\ó\ 171 ITnoból. (Tartalmnkat láad as flet

mjzhan.)

A Fjyfi III. k. 151 Upiáu aat olvaMok: tVéfí
hely birtt'V'-- ^an Amadé L. több kinyomatott, d*.

iRinomtlri k is». E hir aUgfas log valónak bito-
ujM'ilni.

Anmde inum krzt rutbnn.

Fol Víinn.ik '<orolv:i r\ Ji>ft/:rt*h olojín, a forrAiiok

közt. A jolí'M ki.vlúst ih iMUí^rtvo, e«ltli^ inog noiii jelent

mfíveí közül külünl»eu a kövotkt iökról ynn iiu'p tndo-

másnnk

:

1. Ssfirtvm. TffTJedelmes ^rai rfffAty, a költ szr

relmi kalaiulj iinak /rinyt-stróAkba foglalt eUMBiéMar.
a Rzeniély- 6» helyvistoi^ok ponton ftUftntetteével

.

KnltAiir Ui\i\u Amadr-ffift^ftemém/ének m&Rodik kötetet

képezte, Toldy látta, jelenleg lappang, vagy elveneit
2. K/ziratok^ leginkább Amatle saját TrwM, m»\ytik

a költ életére a f^yenuekkor napjaitól világofságot
ánuiztaimk. Végliely DeKR venzprémvarmegyei atiflj^
birtokában, a b. l'chtritz>0BaIA(1 nmrczalt/ii fevélfArából.

Kiadánikat rAgen ii^rgetik.



3. JjffDeíek a Múzennii lovíltArban. Kát latin levél

172í>-1h51 íSs \l\:\h(A. Tartalinnkat 1. az <51otrajzban.

Toldy említi iii^í; Ama<lo tfiinyo.n rrrmt is, mesje*
gyezvén, hogy kozlók csak a S'tl^i es hdzaxeh't jeleat

meg. E gáuyos vorsckct Toldy Knltsániál látta. Talán
asoDOsak a jeion kiadás náháiiy gt\nyoe darabjával.

Bittó Manczi levelo (1. a JetjyzeUkhen a Forrdwk
közt, 1. sz. a.) pediíT említi azt a verses könyvet, melybe
kiiUihiozitttaUh véneit szokta volt írni a kdltö, e könyv
Tyél) írásokkal véletlenségbl elégett.

Életrajz, ismertetések, vonatkozdsoh,

1. A£ 18nf> iki kiadás Elszava. (Életrajz név nélkfll.)

t. Toldy : M, kölulk /léte, I.

3. • A m. hUtAzet törtAiete.

4. « / tiirt/net.

5. « /\ ;/ is/ffek, 182S.

<í. « Uamibuch der utufr. 7\)íwV. 1S28.

7. . Fiifiiehiiezn, 1837.* évfolyam, 385—388. 11.

iD. Scliedel F. név alatt, ismertetés.)

8. Id. Szinnyei : M. írdk /léte éx müvei.
9. Nagy Iván : Matjifarorsz. emládai.

tO. * Amade-emlád.* ihjn /ö/t. A r^/./iií. III. és IV.
11 II órányi: Nova memória tíniufarorum.
12. Katona: HiMoria critiea. XXXIX.
13. Uhóczky.
U. Sándor István jegysete. Sokféle^ IV. 1796.

1 5. Knltsár István jegyzetei . Haxznox MulnUiádfok, 1817.

10. Beötby: A m. nemz. irod. tört. ism. I.

17. I A Hz^ppnhai elltenzéle'x tört. I.

18. Ifj. Ssánnyei: Irodalmunk tört. 1711—1772. és

Fv. LafKtk, 187.5.

10. Bodnár Zs. : •Csi/iides emberek.* /Wí Napló, 1876.

20. Kalovich L. : •A hanyatlás kordnak lyrat triásza*.

Figyel, XII.



21. AmnT:' Práuii iMgozaíok. CfrmníkmáMk}
^.: ./f dal wytMr^.BudTammU, 1880.

zy Z.': ^ n/jpiéti venaiakok törtdniif i/"

:^ 1 •Amadé ÍALaiómitU n^aiköUtl: Fújy^lu, 1

^. t SsérkeutAi jegyzet .FW/iS, IIL
^. Imre Ligoe: Bfiirf AmatU UUM m kUmAti/

rL A «Bár ne tudtam volna . . .• keadelA éoeket vi-

táim a versfejek nvomán fíalMBitifaak, mi be is biao-

nvnlt, s panankodik, hogy sem Amadé, lem IL Balasss
Dinos Uaava.

t7. Pintér Kálm4n: •Mrti Awadr IMzlS kiadaOm
vMrMt»4ie» való bevocrt^ Ffy^ö, XV. és XVi.

98. •Már k/ta/altm tneti inainiar hazánknak mrúhnas
vd^ia.* PatoniUns. HmM, XV. 38.

99. Bi^ Jówef : •Katk. vailáMM köUdMutiink*. A i^i
nikmMtmmdg MimkálaUti, XLVI. és ktUAn.

30. Tbáwrewk J. : Mámorok axüUUmmmm.
31. nttémbm Tér, 1£R1 Amadémklkánm lnvtU.

Kftali ConeUia Emil.
89. EMdetí levelek a Végbely Desa6 kédmtgyAjte-

menyében. (Kiadatlan.)
3.'). Ix>v<üek a mAsenmi könvvtár levéltáriban. (Ki

adatlanok, tartalmakat lásd ar. Aetngsban.)
34. •Amadé Uvrie tjnif hUzUrkdMif József bánhoz.*

Fif^é, IIL



VILÁGI ÉNEKEK.





I.

Jusson egyszer még eszedbeu . .

.

Nem kölL axt olfolejteni.

Kit rógco kezdtél szeretni.

I.

Juaison eg>'Bzer még eszedben,

Kit metszettél bé szivedben ?

Légy hajlandó nevének, s

Örökös Livségének.

Ügy eg érted, mint egö tüz,

Szerelmeben tiszta és szz,

Rész parancsolatidra,

Örökös rabszijadra. lo

^.

Lásd szegénynek aggódásit

És ártatlan bánkodásit,

Szánd szegénynek sérelmét,

Most is véres sebeit.
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4.

ítéld meg, hogy nem vagy pogány, u
Sem kÖBsikla b kemény márvány,

Kész engedelmességem,

Engedelmes készségem.

5.

Ámor, tudod, nem gyermekség!

Mégis Gupidótúl gyúl s ég

:

to

én is mindjárt sserettem,

Mihelyest csak születtem.

Nóez rám bár csak még egy ízbe

Mint Fyramusra a Thisbe;

De mi hasma szeretnem ? ss

Ha jntalma csak : nem ! nem

!

NincH miir n.M !ii"<i . i. t( iiilirn,

Te e^yí^dül « !>/ .-/.iw mlu n.

Te vagy lelke éltemnek.

Szive megholt testemnek. so

8.

Áldott leszek, hogyha szeretsz,

Boldogtalan, hogyha megvetsz,

BRv szivedhez borulok

Már hallgatok s ncra Hzóllok.



II.

Boldogtalan az igaz ! oUyan szerencse . .

.

Szerencsétion ffttnm s gyarló oUvan htaég,
Az kÍDük nem társa as kaján ingynég.

1.

Boldogtalan az igaz ! ollyan szerenoBe,

Kinek irigju frif^ye, nincs ellensége

;

Had lássák, mulassák,

Nyelveket koptassák,

Hogy (éged szivem, hiven),

Tisitán imádlak

!

Azt contemnálom nálom, és köll nevetnem

:

Téged, édessem, kincsem, igy köll szeretnem, lo

Másuknak trucczára,

Lángjára, kárára,

Hogy igy epednek, égnek,

S megemésztdnek.

3.

Lássák az gazok, azok bármit mivelnek, 15

Teljes mindenem bennem, bármit Ítélnek,

Magokat Ítélik,

Végtére szégyenlik.

Pirulnak, dúlnak, fúlnak,

Ebek ugatnak. so
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Okok ha nincsen, kincsem ! még sem árthatnak,

Szivekben mérget, férget ssülnek magoknak,
Jobb: imának irigyin k,

Mint BBánakodóink,

így elenyésznek, veanek, u
Vi^ máfikint U^omek.

Oyarló olly remény a aaegáoy, ki tort eseklal,

Ssivek* ámító, gyújtó, haaog nyoHakftül

:

Ki igás állandó,

Soha sem halandó, to

BWfai m ktaál, fönt áll,

Nem tart nelektöL

6.

Holtig csak igy élj, remélj as ^gy bivBégben,

Ezzel ne gondolj, mint moly elvesznek ebben

;

Jónak van irigye, ss

Emt eUenaége,

SMrelmünk is jó ; roesb
Nem árt szivünkben.
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m.

Ámbár nékem nincsen kincsem . . .

Egésslfti kétfiéglwn végrv «Mt«tu volna.

Ha csak már as Eoho eniem nem biztatna.

1.

Ámbár nékem nincsen kincsem,

Elért semmi kedvem sincsen,

De talám megérem, s

Szivemben ismerem,

Hogy léBz nékem Bzivem, hivein

!

2.

Most is áztat szánom s bánom,
Szived' hogy titkon kívánom ;

Meg nem CHÓkolhailak, lo

Meg nem szoríthatlak.

Ne hagyj igy szenvednem ! nem ! nem I

3.

Áldott illyen képnek, épnek
Kedvében van ki illy szépnek,

Valóért kínlódik, is

Ingyen nem aggódik,

De vallyon ki lesz az ? igaz

!

Dobog bár mindenem bennem,
Árnyékért hogy köll szenvednem.
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86 ssabad próbálni,

gy sBÍTre találni,

Ssabad még remélni', élni.

Eleget bistates reménnyem,
Elhunyt csillagomat, fénnyem

!

Asért már imádlük,

És magamnak tartlak, —
Nincs már benned kétoég ! hUség

!

vagy : De jaj talán hség : jég! ég^

IV.

IjiáiMi hftiMfetni . .

.

ao

Ki
Eai köU élkdretni.

I.

KivánsB ha ssereini,

Engemet sienvedni

:

Légy hivségf 6

Tisitánégj,

Kívánom.

Báró tekinteted',

És cedrustermeted*

Nem másnak, lo

Szolgádnak
Ssentöljed.



4.

M

3.

Iri^y emberekkel

És hamis nyelvekkel

Ne gondolj, i*

Mert mint moly
Elvesznek.

Sokan ba égetnek

S titkon késórpetnek,

Próbálnak,

8 megcsalnak,

Aít véljed.

Titkomat megtartsad,

Ne iiyilutkoztassad,

Bár kiura

S balálra

ítélnek.

6.

Ifjú él(e)tedet

S az én személyemet

Egy szívben.

Mértékben
Bekeszszed.



Nebés ogy&n dolgunk
És keaenres soraonk,

tísen?edjünk

8 reméljünk
Üdövel.

8.

ÁBÓri as ki sBorei,

Hóink példát vebei:

Sierouii

8 BieBveáni

Miiebet?

V.

Nem gondolok sziveddel . .

.

Nem j6 eny mvet in h

Mert AblMB nem MmI
Meetenégae fáloa inii

SokMi noktek mÍTel igj n^te

1.

Nem j6 efQT mvet U béjábMi iniMrvetiii,

Nem gondolok Rzivoddel, $

HainÍB cnalárd 1' M.
Mit mondtál. >d,

Mint bántál, tngadod;

Kinló Ini raár meguntam,
Bogár ntán indnltam. lo
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Meggyónom, hogy vétettem,

Nem szivet mért sserettem,

Akartva rabságot,

Nyughatatlanságot

Héjában mórt szerzettem? 15

Meggyónom, hogy vétettem.

Másoknak tudsz kedvezni,

Egy hajóban evezni.

Én flíegény habozom.

Az parttul távozom, 10

Hopy som ezt köll szenvednem,

Jobb inkább nem szeretnem.

4.

Én tudom, hogy mely nehéz

As fülláng közt lépes méz.

Akadtam oUy méhre u
Ki szállott szivemre.

Mérgét is bennem badta.

De mézét másnak adta.

5.

Akartam, hogy így történt,

Már szivem nem pzenred kint, so

Bár más is próbálja.

Ha szive elállja;

Nem lehet már szenvednem.

Mondok most s mindenkor, nem !
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VI.

Ámbár égek

As mevnrort nyinmieknok nnbad léf^ren »irv

BuaJtmá teOlt nivnak igy pMUuoolkodoi.

1.

Amb&r ép^ek,

Hoztad leborultam,

MaRam* föláldosiam

Ssemélyednek,

De bánom.
Bajnállom,

Nincs jutalma

;

Ha porrá lénsek íb,

Bár elenyéesek is,

Senuni hassna.

±

Módi, látom,

Egy szivet meffcsalui,

Mindenhez hódolni,

Tapasztalom

;

Est tegye,

Kinek tetszik.

Nékem nem humorom
És nem lesz szokásom

így hódóln?.
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3.

Alkalmas ttiz,

Mellytiil elújultam,

És majd elolvadtam, ss

Szerelmedért

Hevített,

Epesztett

Csak szüntelen*,

Egyszer sem engedett, so

8oba sem kedvezett,

Oh kegjetlen I

4.

Didó vólna
Méí^is megszánhatna.

Vélem nem bánhatna. »
Olly képtelen',

Szivében,

Kedvében
Bezárhatna,

Ennyi sok próbára, 40

Ezer sok átkokra

Meg nem csalna.

Elég légyen

Már ennyit szenvedni.

Éretted kínlódni

Elég légyen

;

Amftde Láailó Toxsei.
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Látod as

Kii«aB,

Melly hiv legyen.

Hogy ba nem ssereted,

8 tovább is megveted,

Bisony sségyen.

VIL

Átkozott nív • .

.

Jngnn nk smtedét mfltó bonmaágm.
Mflni«n » gyUkM kít évdanlatt hiába.

í

ÁtkoZOU HSIV,

Mert így megvetetted,

HamiBnak Ítélted 6

Ast,kiv61tbiv!

Ezt bérem,
ösmérem,
Ab Bsemérem

!

De boesúmat állom, lo

Eit elhidd, nem álom.

Ontom vérem*.

2.

Mágnes voltál,

Midn kesergettéi.

Titkon édea^tél, it
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Hódítottál,

Tetszettél,

Kedveztél,

Még megcsaltál

;

De látom : gyémántra so

Akadtam, aczélra,

Gyilkos voltál.

3.

Azért égek, —
Nem minden hitetlen

Lesz plly istentelen, tft

És szeretek

;

Újobban
Föllobban
Én szerelmem.

Találok olly lángra, to

Ki néked reváncsra

Lészen tüzem.

4.

Dicsekedjél,

Hogy csaltad szivemet,

Eló Ittad tüzemet, 86

Csak kérkedjél

!

Megvetik,

Nevetik

Maskarádat,

Árnyékért szenvedni, 4o

Bolondul szeretni,

Senki sem véli.

7*
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Értem eiélját, —
M«rt es mind irigység,

Bsived boszával ég — *»

EBforiélyját;

Melly hiv vsgy,

Melly Bsent vagy,

Aztálliiod;

Sok ozret imádtam. m
így rád nem uorúltam,

Qondolbatod.

VUI.

Ah már egyszer engeasteld meg .

Biép tton Mogésro ki nem fog ha^lfni.

AniMk TíMcy Migyíiuüc vmor kAnak k«U

1.

Ah már egyszer engeszteld meg
Kkemény szivedet!

Ámbár, csak bár egy punctumban »

Biztasd reményomet

;

Tekints, érted mint kinlódom,

Miut )i6 uaptúl, elolvadom,

Engedd, bozzád leborulnom,

Szerebnet kódulnom. t«
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2.

Mindent immár, többet i >

Erted elkövettem,

Én szivemet szerelmnek
Koczkájára tettem

;

Megesküdtem tus egekre, 15

Tudod, az nagy istenekre,

Kész is vagyok mindenekre,

Hódolj már ezekre.

3.

Az tengernek szélvész után

Habjai apadnak, so

Az egeknek fölbök után

CsiUagi ragyognak

:

Éd szivem is már habozott,

Fónycsilhigom horaályozott

;

Juttasd már partjához, as

Égö fáklájához

!

Dicsérem azt, minden szélre

Mint nád nem hajlottal,

Égéretre s complementre
Mindjárt nem hódoltál

:

so

De már látván hivségemet,

Válaszd ki az én szivemet,

Ki kemény s állandó,

Mint viasz hajlandó.
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5.

Eztet végre ; mir én többre u
Nem Í8 kinsseritlek,

Ebbal órtbedd, szívre vehedd,

Miért késérgetlek;

Nem kívánok SBabtid lenni,

Söt mind rabod még kínlódni, 40

De élni ée nem remélni,

Jobb inkább nem élni

!

IX.

Áztat tudd meg, ón már többet

Ha ki pirul, lémn kiért,n ha Hmrrád, MfOTttD miét
As ki iMféidtmli,
8 meg t«4ia kémélni.

1.

Astat tudd meg, én már többet

Soha nem aseretlek ;

Ennyi sok kint és ennyi szint

Bizony nem szenvedek

:

Mert látom, bogy mind ravaszRácr.

TaDasztalom, esak álnokság.

Érted héjában gyötrdöm,
Nincs mábod ei földön.

lU
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Minden testre, olly torkos vagy,

Mint holló rá szállnál,

Minden szivet, olly gyilkos vagy, 19

Darabra szaggatn^il,

Most kemény vagy, mint az márvány,
MoKt szines vagy, mint szivárvány,

Már elég volt, ezt meguntam,
Magamrúl tanultam. so

3.

Azért égjek és szenvedjek,

Ki nem tud szeretni ?

Hanem a ki minden szélre

Zászlóját ereszti ?

Egygyel nem oontentálódik, S5

Hanem mindenért kínlódik.

Átkozott annak szerelme.

Szivek veszedelme.

4.

Disputálni nem akarom
GusztuBsát senkinek, so

Ki huszonnégy órára is

Tart valakit hivnek :

Úgy sincs ize, teljék kedve
Czukron makkal egyéledve.

Inkább böjtöl az en szivem 85

Nemessebb én izem.
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Elégedje] már meg eszel

Hogy memiyii Ryötröttel

!

HifBégemért ós biiemért

Hogy mAJd majd megöltél

;

4o

Teljék azért másban kedved,

Nem nékem yaló szerelmed,

Bánom, hogy így történt dolgom,

De boldogabb sorsom.

Átkozlak te szerelem

Ibisen oMUtfdiuik!
JBmt praktikáia,
NiiMt uauk oiínáia.

1.

Átkozlak te szerelem

!

»

Te isten istentelen

!

Jutalmod esak gyötrelem.

Gylölség nem szerelem.

Mindenképpen megpróbáltam,
Érted balálra is váltam

:

Mi baszna ?

Nincs haszna!

Nem más : sziweszedeiem.
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2.

Móltó volnál, elégnél,

Magad is porrá lennél

;

15

Tudora úgy nem égetnél,

Ha magad íh szenvednél.

Jaj most nékem, g}'ilkoB nyila,

Érzem, mit tesz, tüzfáklája

;

Én szegény, so

Én szegény.

Nem is lehet nagyobb kin

!

Áldott az, ki nem szeret,

Ellened ert vehet

;

De az vallyon, ki lehet, as

Szégyent rajtad ki tehet?

Istenekbül embert tettél.

Hány szivet gyztél s megöltél

Ámitó,

Hóditó, 80

Sziveket gyújtó s kinzó

!

4.

Didó eztet szenvedte,

Tróját ez porrá tette.

Parist úgy elvesztette,

Sámsont is megejtette

;

ss

Trónust emelsz hiv szivekbtil,

Személlyed azon büszkén ül

;
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Ro88 gyermek.
Rósz gyermek,

ÁikoEott, ki Ulyeui ssül

!

Engedelmes 8soig4a»

Mégis vagyok pnádája,

Mert hatalmas igája,

Ssivemben ég fáklája.

Talám eDyhiti sebeimben.

Harmatot hisi tüieimben,

Imádlak,

8 átkoilak

Desperatos ssivembeD.

XI.

Én is voltam szerelmea

Am •iBÓIt jó kmlTrtl
8 eUAiit HMnlemrtl

Héjábui anlékanü.
ElkAU utfclejteni

1.

Éu i^ voltam sierelmes,

Ssiveken gyösedelmes,

Volt rófliem es világban

Ámor saolgálutjában,
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De elmúltak vig napjaim,

Számlálom csak bús óráim'

;

lo

Szerelem,

Gyötrelem,

Mórt voltál oUy kegyetlen *?

!

Vallyon van-e ollyan sziv,

Kihez volt ö vajha hiv? 15

Cznkorral édesgetett.

Méreggel megétetett.

Minden dolga csak álnokság,

Reménsége valótlanság:

Jaj szégyen, to

Hogy légyen

így az Cupido isten.

3.

Ártatlan az én vétkem.
Hogy estem szerelemben.

Embert isten megcsalhat, ss

Mert véle paniucsolhat.

Adjon azért rólam számot,

Fizesse értem az vámot

:

Most bánom,
Sajnállom, so

Hogy valaha szerettem

!
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XEL

Búsul szivem érted, hiyem . .

.

1.

BÚBÚl Bsivem éried, hivem,

Hogy tled eltávozik,

Ssemélyedtül, sBerelmedtül

Megválik 8 elnyomódik

;

Mit mive^eii s mint éljen ?

Óhajtson vagy remében ?

Majd meghal, úgy aggódik.

Osak ámyékhan s gondolatban

KinoB asivet sseretni,

É16 ssivnek ee leieknek lo

Árnyékért foháatkodni,

Tündérképet imádni,

Bálványoini 8 áldomi, —
Jobb ma inkább meghalni.

Már föltettem 8 megeeküttem, i&

Soha igy nem szeretlek.

Valóságért, nem kótségórt*

Ha jádzom, kocskát vetek

;
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Ha pirulok s ájulok,

Ha báji^gyadok s meghalok, to

Bizony ingyen nem epedek,

vagy : Én érdemért szenvedek.

4.

Az vad mássát, édes társát,

Példa, miként sajnálja,

Mint kergeti és kesergi, u
Meddig föl nem találja,

Bánkódik és aggódik.

És nyughatatlankodik,

Kénját nem is számlálja.

5.

Vedd szivedre és hitedre, 8o

Ha azt tetszik követni,

Minutára s pillantásra

Ha kit tetszik ismerni

;

Noha titkon gyötrdöm,
Tusakodom s tördöm, 86

Tudok sokat szenvedni.

Mégis áldlak es imádlak,

Ha tlem eltávozol,

Megpróbálom és vizsgálom,

Ha ezzel nem változol ? 4o

Elhidd, távúi is égek,

Epedek és szeretek,

Hogy ha te is lángozol.
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Mii.

Kinek lehet hiimi . .

.

1.

Kinek lehet hinni,

Ha nem ollyan ssivDek

Az ki ma^ szivét

Hittel mondta hívnek ?

Tlem elpártola.

Másokhoz hajola,

Szerelme igy mnla.

Azt gondoltam, elbb
A tenger kiszárad,

Az nap lovaival

Ellankad 8 elfárad:

Mintsem ezt megérjem,
Eltörjék nagy frigyem

Dly nagy hitazagéasel.

3.

Ritka dolog, látom.

Már igaznak lenni.

Ennyi sok tövis közt

Egy rózsát sem szedni.
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Búbánat fájdalom,

Soha nyugodalom
Szerelmet így ólni.

4.

Oh m[ijért nem mondottad,
Hogy ha nem szerettél ?

Ha nem szenvedhettél,

Minek kesergettéi?

Inkább meg nem öltél,

Mintsem igy vesztettél,

Mért el nem temettél ?

Legyek ámbár példa

Szerelem ssolgája, so

Kit illyen gyílkossan

Megcsalt praktikája,

Melly kegyetlen kin az,

Azért hogy ki igás

:

Ez minden' csodája. m

6.

ítéld meg jól azért.

Ezt mért érdemlettem ?

Hogy elpártolj tlem,
Néked mit vétettem ?

Istenem meg is vér, 40

Kitül is boszút kér

Szivem mert szerettem.
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" XIV.

Bánnikép ité\jed . .

.

1,

Bármikép íUIJimí

MogadbaD, « l)ii<:</v(-(l.

Hogy 8E«

Titkossao i.

Ssivedben ? »

Hogy ke
De már abL..:. ^,
Hogy aiivem érted ég.

Nincs máwad,
Moat lássad, lo

Mibasma;
Nines hassna,

Mért keserek?

Árnyékra fntottam,

Hogy hossád bódultam.

Most megvallom

;

Ködben elmerültem.

Napot nem szemléltem

Tapasstalom.

Ha multam napomat,
Várom csillagomat,



Less vezér

!

Hozzám fér,

Bár késer,

Meg nem nyer, u
Ú^y gondolom.

3.

Lássad, mit miveltél

!

HÍ7 szolgád most is él,

Nem változik

;

Üldöz hét fájdalom, so

Szegyen, hogy megvallom,
CBak kínlódik

!

De jobh megvallani.

Érdemmel megválni.

Csak tessék w
Más szivet

Megölni
Illy hivet

Nem irtózik.

OrpheuB mfi lattá, 40

Vadakkal próbálta

Hív szerelmét,

Az ers érczekkel,

Kszikla hegyrkkel

Igaz szivét

;

45

Én szegény állandó,

Mint viasz hajlandó,

AsMde Linló T«neL
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Én vagyok,

Bár nagyok*

Szenvedek

8 epedek.

Csak roulandó.

Oo: ' \ . luiii iiioniiom,

Tu< U^adom,
Mit akartál

;

Manóknak truccsára,

Kovoly8<!g-próbádra

ObajtofeUl

:

De nem kell irofalni,

Szeretni s megválni,

MoRlátod,

Megbánod,
H^iasan,
Titkoaaan

Gonfundáltál.

HagjjÍBltelg|rA<^
Bsivedben onnv? «

Elröjtettél;

Én Í8 megnsui^

Talán föltaláló i< 70

Kit kedveltél;

Nincs ollyau elrejtve,

Ki nem jön napfényre,
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76

Még ssivem
Megéri,

Hogy IsleD

Megveri,

Hogy üldöztél.

XV.

Azt uem reméltem . .

.

1.

Azt nem reméltem,
Soha sem véltem,

Melly szégyen,

így Ingyen

Gyilkos szived

!

5

Tegnap Ítéltél,

Már ma megöltél

;

Átkozott

!

Mért kínzott

így szerelmed ? 10

2.

MójT ismerkedtél

Addig kedveztél,

EdesBon,

Kegyessen

16

8*
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Mindent ígértei,

Hittel eeküttél,

Kegyetlen

!

Hitetlen!

Megyetettél.

3.

Ah mórt kinoitál.

Békét nem hagytál,

Állandó
Ha lenni

Nem akartál!

Mást megyetettem.
Mert néked hittem

;

Ismerem:
Siemérem,

Bit miyeltem

!

Dolgomat bánom,
Nagyon ei^nállom,

Sserettem,

Vétettem,

Tapasitalom

;

m
De ai egekben
Bisom, Istenben,

Hogy méltán
BoBsúmat

Eajtad állom

!

40
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5.

Ez ha meglén is,

Érzem, szégyen is,

Keménlek,
Még élek

Hivségemben. 45

De te hitetlen,

Te istentelen,

Megkínzott,

Átkozott

Légy szivedben

!

so

XVI.

Átkozott szerelem . .

.

1.

Átkozott szerelem.

Nincs benned kegyelem.
Mért vagy isten ?

Engem hódítottál,

Végtére megcsaltál, s

Oh kegyetlen

!

Mi hasznom mézedben,
Elrejtett mérgedben,

Ámító,
És gyújtó, 10

Hódító

S tódító

Szívek' kínzó.
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2.

Miképp kesergettéi,

Ssépen édesgettél.

Tudom, tadod

;

Bíint madárt u lépre,

Megfogtál vesBsödre,

Nem ta^od

;

Érsem kiigaidat

Most, csalárdságidat,

Aikoaott,

Mit hoiott

Titkosstti

6}ilko68aii

Hi? siÍTemie.

Akkor ast gondolta,

Ssirem megárúlta
Praktikával,

Hogy legyek pnedi^a,

Ámornak példi^a

Rayasisággal

;

De akadt társára,

Rabjának mássára.
Egy BSÍTnek

niy hívnek
Nagy annak
As ára:

Vesd próbára.
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Dalila Sámsonra, 40

Te pedig rabodra

Most akadtál ;

Engemet trödben
Megcsaltál, szivedben,

Meg is fogfái

;

u
De nincs hatalmadban,

As én hatalmomban

:

Bár vérem
Én bérem,

Nem félek, 50

Mert élek

Hív voltomban.

Én rólam tanuljon.

Mást mikóp áruljon,

Bár isten légyen ;
ss

Isten az Cupido,

De hamis, mint zsidó,

Nincs mit tegyen.

Boldog légyen vétkem.

Hogy megcsalt ez egyben eo

Nem másszor.

Utolszor,

Nem többször,

Csak egyszer

Volt szivemben. 65
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xvn.

Amoniak ftklija . .

.

1.

Amoniak íáklája,

Saerelem* péld^a,
HivBégnek próbája,

Ssivem* pátronája f
—

Íóltán így neveslck,

B hiven sieretlek.

Veled halok r6]8 élek.

1
Masaknak nópeége
Didó delúége,

Veuoa kegyesaége,

Thisbének bi?8Óge»

Gismunda aiereline,

Asknea kegyelme —
Vagy esek* érdeme.

Ah 1 ki nem sseretoe, 15

lilyent nem kedvelne ?

Jutahnát vehetne,

Bár kíibül luLeine

:
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Asért is imádlak,

Csak téged vigyázlak, m
Dicsérlek es áldlak.

4.

Drága személyedet,

GedroB termetedet,

Édes beszédedet,

Kényes lépésedet u
Ha titkon vizsgálom,

Csak áztat találom

:

Vagy éltem s halálom.

5.

Engedj, igy szeretnem,

Bonilva tisztelnem, so

Eltted szentelnem.

Mint lámpás, elégnem

;

Éltemet szivedben

Csendossen végeznem.

Engedd meg, én szivem

!

ss

XVIII.

Szerelmemet ha vizsgálom

1.

Szerelmemet ha vizsgálom,

Álnokságát tapasztalom

;
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Édesgetett még megejtoit»

Még hálójában kerített,

Moet jól látom, mi haszua.

Zárva tartott, mint egy rabját,

Megkötösött mint aigá^át,

Meg Í8 kiozott, mert kegyetlen,

így bánt velem kémóUetlen*,

így fisette aiolgi^át lo

3.

Inoaelkedett körülettam.

Hittem, mert még nem ismerlem,

Nem volt nyugtom, megbóditott,

Praktikája elálmitoU:

Ah, melly nagyot vétettem I i&

i.

Lássa kiki, mit szeressen,

Mefffontotja, kinek higgyen

!

Ámbár édes, asért nem méz,

Ámbár fénlik, lehet csak rés:

Példát rólam vehessen. to

5.

Éltem ugyan vig napjaim*,

Voltak kényes molatságim

!

De melly hamar elfolytanak

!

Mmt as árnyék, elmúltának

!

Ertek ezer fájdalmim. i&
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6.

Szemérmetlen az Cupido,

Nyuf^hutatlau, uem állandó ;

Nom irt isten, istentelen,

Mert uincB benne az kegyelem,

Nem Í8 egyéb csak kínzó.

Szerencsétlen szerelmemben

Ha voltam is ámbár egyben,

Nem fog többet bódittani.

Nem fog rajtam uralkodni,

Boldog vétkem ezekben. ss

8.

így próbálta meg ezeket,

Az ki irta ez verseket

;

Jövendben megmutatja,

Mindenekkel megtudatja.

Mért szenvedett illyeket. 4"

XIX.

Féltlek szivem, mert szeretlek . .

.

1.

Féltlek szivem, mert szeretlek,

Mert kincsem vagy, megrizlek,
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Mivel tolvaj as Gnpido,
Incselkedik, mint az zsidó

Illik is hogy féltselek,

• Holtig igy sseresselelL

Feltlck szivem, mert vagy ssep s ep,

Éq elttem isteni kép

;

Ha mások is, mórt nem én is ?

Est cselekszem, ha nagy kén is, lo

Érted holtig gyötrOdöm,
Mert nincs másod ei földön.

Féltlek : magam példa vagyok,

Mert magamról sokat tndok,

El világnak tudom dolgát, u
Saerelemnek ravaszságát,

Sokszor ssegény próbáltam,

Még hiv sBívre találtam.

Azért senki meg nem itél.

Ámbár ezer esztendt él.

Más : hiv stivböl kit félteni,

Más : bolondul kit ítélni

;

Els : jele hivségnek.

Az más: esztelenségnek.
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Féltlek én igy, s nem másképpen, as

Hanem BzcreHS tisztán s épen

;

Boldog lesz i^y mi szerelmünk,

Kedves lészen sok gyötrelmünk
;

Azért féltlek en szivem,

Légy boltig igaz hivem. so

XX.

Azt gondolom, de nem mondom . .

.

1.

Azt gondolom, de nem mondom,
Én jól tudom, de tagadom,
Kihez vagyon vágyódásom,
Én szivemben titkon tartom,

Mert nem jó kiczégérezni, •

Szivet szemmel elárulni

:

Ha akarom, megvallom.

^.

Mások ugyan lesegetik,

Pillantásim késérgetik,

Azt gondolják, észreveszik, lo

Ha pirulok, megnevetik,

Jégre viszik szerelmemet.

Elolvasztják hív tüzemet,

Szerencsémet irigylik.
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Assal ugyiiU nc-iu loruáuiu, i6

Noha titkon osak gyötrdöm,
Mert kegyessemért BÍnlödöm,
Kinek mássá nincs ex földön

;

ö is tud titkon sseretni,

Vélem mértékben ssenvedni, to

Vélem élni s meghalnL

4.

Didónak Juno irigye,

Aeneasnak mint TÓlt ngye?
Lángát síivében se vegye,

Vagy tu^ja, mikép sMnvedje

;

u
Ha sir ssi?e, 6 noTessen,

Hogy ha nevei, kdnyveahesBen

:

merelmében úgy éljen.

Érted, mmt kuli contundaini,

Irigyeket contemnálni,

Magát titkon consolálni,

Titkos csókát oonserválni,

Nyilván éneklom est egynek,

Itt van, tudd meg mé^ : kinek ?

így köU fügét mutatni.
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XXI.

Áldott vagyok, ón reménnyem

.

1.

Áldott vagyok, én reménnyem,
Nem kétséges szerelmed

!

Tapasztalom és megvallom,
Kegyes hozzám kegyelmed.

Most már élek s nem félek,

Kegyes lélek, szemléllek,

Te vagy igás szerelmem

!

Midn látlak, már ohajtlak,

Szivemben ég tiszta tüz.

Két hiv szemed kész rabodat lo

Rabszijadra üz és fúz

;

Mert már öszvekötözve.

Szolgád szive, szegdve,
Égtúl van elrendelve.

3.

Ámbár érted megepedek, i6

Ezt Örömest szenvedem

;

Ámbár érted porrá leszek,

Ez halálom' örvendem, —
Szeretni, szenvedni,

Kinlódni s meghalni, so

Te éretted életem.
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Dúhöaködjék bár as fátum,

^
Sserencsétieimó tehet

:

De hogy hitetlenné tegyen,

T61e soha nem lehet

;

«&

niy BBépért, édessért,

Kegyeeséri, kedveesóírt,

^^rtoB följebb nem mehet

5.

Elhitessed s meg ne Teesed,

Hogy én holtig óhajUak, so

HÍT Bsivcmben s kebelemben
Bó?eBilek és sioritlak,

Árnyékomban s holtomban,

Hamvamban és poromban
Sieieilek és imádlak. 86

xxn.

Isten hosEád ! szivem .

.

1.

Isten hossád ! ssivem

Mert tled távosik.

Zokog 8 kínoz, hivem,

Hogy érted lángosik;
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Mert az nelkui koU lennem,
Kit holtig köll szeretnem :

Ez a legnagyobb kin,

Szivem már nem enyim.

Engedd, bad csókoljam

Szép B kegyes kezedet, lo

Lássad (Szánjndj, mint folytatom

Zálogul könyvemet;
Igaz, s hozzád hiv szivvel

Ki szeret gyötrelemmel,

Vedd én végs csókom'

!

is

Mert már meg köll válnom.

Kényes óráidban

Bólam emlékezzél;

Ha látsz árnyékomban,
Ki szeretett, nem ól

:

Akkor magad ismered,

Hitetlennek nevezed.

De már kés lészen, —
Midn sírban lészen.

(vagy) tészen.

Ajnade Lájisló versei.



lao

XXIIL

Ámbár vadnak sok irigyim .

1.

Ánibiir vadnak sok irií^^im,

í'!rtoH r «(*r ollenségim,

I it contcmnáloin,
' ' het, oonfundálom

:

vének irigyink,

nakodóink.

Mindenkeppen agrarkodnak,

Mint ai kigyók, kövei fújnak,

Eny Rsiviinkhül keitö légyen,

Éb Bscrelmünk véget végyen, —
Mind aion nmnkálkodnak

:

De héjában fundálnak.

3.

A kszál eKte 8 állandó,

Sok ssél 8 véss kost nem hajlandó,

Tudjuk már mink sserelmúnket, is

NaK>' hitünket, hívségúnket,

És holtig maradandó

:

Nincs mibennünk mulandó.

10
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DévaJRát; az, mint késértnek,

Tíizilkcduek, én raiíst értnek, an

Oblí^áljiik mindeneket,

S majd kípökik ök sziveket,

Hogy hálóban keritnek,

S aEután kinevetnek.

5.

Éljünk azért egy hiv8égl)en, u
Próbált liivem ! e^'y Rzivünkben

;

Ne gondoljunk mindezekkel,

Rózsát szedjünk tövisekkel,

Csak bizzunk l8tenünkl)en, —
Meg is áld ö mindenben. so

XXIV.

Állhatatlan én reménnyem . .

.

1.

Állhatatlan én reménnyem
Mert kétséges szerelmed

;

Mért óhajtom kegj'ességed',

Ha nincs benned kegyelmed?
Örülsz én gyilkos gyötrelmimnek,
Mérp;et adsz halálos sebeimnek, —

Vallyon van-e még szived *?
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2.

MajcMusnak tartod, látom,

linbsiígát biveidnek

;

Triumpktusnakt ba hív 8si?ek lo

Lábaidnál hevernek

;

El még kínlódjék, ast akarod,

As meghaljon, úgy paranesolod ;

Illenek-e illyenek ?

Adj még egysier annak élni, i.

Ki hólt érted eaersier;

Kétség nélkül még remélni.

Ha nem többsBör, csak egyster

!

Megérdemli állandósága,

És ssivbéli hosssú rabsága, 141

Siánd meg sngényt már eg3rsser.

Dicsekedjék én sserelmem
Szerelmed mértékjében.

Két stiynnket vesd egy latban.

Egyenlk nehéiságben

;

9&

Te szived nehés sok kinsástnl,

Ssivem nehés sok kinlódástni.

Párok vagyunk ezekben.
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Élek megÍ8 reiiniiM ^;^ul,

TalátD lesz iik g kti^'yt'lem ;
a.

Bár aczél vagy, csnk uu'^'« mk s/t.

Mivel ttíz a Kzerelem

:

NinoA szebb dolog, mint az valósa ',

Rabság után aniny szabadság, —
így imádlak szüntelen. ss

XXV.

Édes kincsem, kell nevetuem . .

.

1.

Édes kincsem, kell nevetnem,

lleménséged hogy vnn l)ennem.

Hogy részt végy en lángomban,
Ne szeress, mert csak héjában !

Bátor táplál az reménség, s

Tanúid mej^s mit tesz a kétség,

Midn ha öröm helyett

Látsz lehetetlenséget.

8.

Ne szeress, én azt javaslom,

Mert elttem csak árnyék s álom, lo
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Melly tovább uálum neui lehet.

Csak még as napfény rá mehet.

1.

Mások eltt tegod intlek,

Azért is én nem nevezlek,

így mutatván hivségem*.

Mondok most s mindenkor : nem

XXVl.

Ámbár 8Z0ntteiii . .

.

1.

Ámbár sierettem,

Néked szentöltem,

Te tudod, az én éltemet

:

De már megbántam,
Hogy így megcsaltam

Uiy és állandó szivemet;

Bogár ntán hogy igy indultam,

Reád aiért én nem szorultam,

Erd6 egy fáért,

Tavasz egy fooskéért

Nem sénlödik, azt tanultam.

2.

Mért érdemlettem.

Hogy igy szenvedtem.
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Tiiriem, mint eb az árnyékért

;

Érted ontott vérem ! is

Álnokság }iz béreiu,

Mért szenvedtem en ezekért ?

Ha te próbálbll, próbálttilak én ié,

Ha amfunddUál, azt m íveltem én is,

így ne gondolkodjál, ao

Társra nem találtál,

Ha te tréfáltál, úgy én is.

Arra emlékezzél,

El 86 felejtkezzél,

Melly képtelen bántál vélem ; u
Engem megnevettek.
Reád figyelmeztek,

Meg is Ítéltek, ítélem :

Akkor engemet megvetettél.

De másoknak azzal tetszettél

;

so

Az nem mesterség,

Az ki bamissan ég.

Az bánja, kinek kárt tettél.

i.

Drága a szabadság,

Ez legels jóság, ss

Ezt két szív jól meggondolja

:

Egybül kettt tenni,

Kettbül egy lenni,

Kiki ezt jól megfontolja.
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Mert 68 nem egy vagy két napi rabság, 40

Hanem boltig való állandó fogság

;

Es nem bolondság,

8 nem is mnlatság,

Ee as igás állandóság

!

5.

Est tndtodra adnom, u
liagam deelarálnom

Hív s igás SEÍvbül kívántam,
Engem ne késérgess,

Más Í8 me«rtenó^,
Hlyet ón nem most próbáltam,

Asért is várom válasitodat,

Mutaasad hív s ígas voltodat;

Tadjam, kiért égjek,

És miért ssenvedjek,

írd avagy mondd meg voxodat

XXVH.

Van-6 valaki éltébeu . .

.

1.

Van-e valaki, éltében, H/ivAlun

Ki nem sseretettv

Sierelemnek hevétül s luzctul

Ki nem gerjedett?
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NiocseD olly méltóság,

Nincs oly batalmasBág,

Kit Ámor
Trben nem ejtett.

Incselkedik iegsével s törivel

Az vak CupídOf lo

Ólálkodik, kit sértsen b megejtsen,

Sziveket kinzó

;

Mind addig késérget,

Még szivet megejthet,

Rabbá tött u
Álnok bóditó.

3.

Vagyok én is titkossan, kínossan

Ennek szolgája,

Kit gyilkossan meggyötört, öszvetört

Sok praktikája; 20

Olly szivre vezérlett,

Ki már is rabbá tett

Megkötött,

Vagyok prédája.

4.

Szenvedném is, ha volna jutalma, ss

Ennek sérelmét;

Ha lehetnék kedvében, szivében,

Halálos sebét

;
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Ámbár nem gyógyálna,

S mindenkor újulna, so

8 nem múlna.
Gyilkos gyötrelmét.

5.

Tadod, Isten ! nem élni s úgy élni

Melly nagy kin légyen,

Remény nélkül sienvedni, ugy trni u
B^ isten legyen

:

Melly kegyetlen kin as,

Asért hogy ki igai,

Igaiai^

Halált BienTedjen. io

6.

Eltet tudod én auvem, melly régen,

Kiért kesergem

;

Életemet sientöltem, föltettem,

lUy nagy hÍYségem

!

Ssánd ssegényty mert el-ég, «&

Tudod ait, igás ég!
8 lésBen vég

Siegény éltében.

7.

Érted asért ha estem, s elestem

Ámor töriben, &o

Példát euel miveltem, követtem.

Mások sEÍvében

;
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H;i ( rUíl t'ieHteitl,

Azztil nem vétettom,

Bár tettem,

Szegtem
Sebet szivemben.

Minthop^y nehéz dolgod is, nékem is,

Trjük csendeHScn

;

Tudod az irígyeég ellenség, nagy inség 6o

Ab szeretetben

:

Megáld igy az Isten,

Ha két szivet egyben
Mértékben,

Lát hüségessen. w

XXVill.

Ingyen azért kinlódni . .

.

1.

Ingyen azért kinlódni,

Kitül köll távúi lenni,

I^tkán megudvarolni,

Lehet titkon szemlélni,

Kedvét soha nem élni. 6

2.

ügy vau nékem is sorsom, —
Tüz, víz közt vagyon dolgom.
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Bár eleget titkolom,

Meg nem váltostnthatom,

Tudom es lesz koporsóm. lo

3.

Isten I engedj nem élnem,

Átkosottstó: reménlnem.
Mi haama csak ssemlólnem.

Véle soha nem lennem,

Még félve is bessólnem. u

4.

Sorsod néked is nehés,

Meg van kötve saiv és kés,

Sok ssem reánk vigyás s nés,

Fémlik arany helyett rés,

Másé már as lépes més. so

6.

Bálványképet imádni

S aa igásat elhadniy

Nehés másra akadni,

Édes vimek fakadni.

Hol ssokott kissáradni u

6.

Ab es, as, kit kesergek,

Kiért égek s epedek.

Hogy én ott nem lehetek.

Vele nem végeibetek,

Kedvemre nem élhetek. so
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Lassú víz partot iuokuí

Szokott B titkon tördni,

A nád szóltül ingmini

S az által ersödni,
Méreghül is méz lenni. m

S.

Kétségem azért még nincs,

Enyim leai még az az kincs,

Kin van nagy zár és bilincs,

Less szivem bozzá kilincs,

Csak szív- s szemmel biven ints. 40

XXIX.

Ámbár nincseD, drága kincsem, eltted érdemem .

.

1.

Ámbár nincsen,

Drága kincsem.

Eltted érdemem

:

Csak kétséfjben,

lieménséí^ben 6

Eg érted én szivem

;

•

De én ezt mért érdomlettem ?

Azért talám, bogy szerettem ?

Bennem bibát nem találtam,

Mert biven szolgáltam. 10
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2.

Mindenképen,
Tiastán s épen

HoBsád folyamodtam

;

Nem most érted,

Hogy oeak érted, i^

Egyedül kínlódtam

.

De ha így bánss ily híveddel.

Mit miyelss ellenségeddel ?

Ah srive.Inek nincs hsége,
Qyémánt keménysége. to

A.

Alkalmiuisiiit

Mfrt enn}i kint

Szenvedek, ítélem

;

Hiflelkedui,

Mert yáltosni a^

Nem tudok* ast vélem ;

Nincs érdeme as hségnek
Kik tisBtán s ígasán éhiek

;

Módi, látom, ai áhíokság.

Tetszik as ravasiság. so

Dobog szivem
Régi hívem,

Ha eit meggondolom.
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Kit már ismémz,

Mert máshoz térsz, ss

Sirya tapasztalom

:

Annyira liogy nioí?vetettél,

K8 majd porrá ehííettél,

Nem gondoltam, ezt megérem,

Ez bizony szemérem

!

40

5.

Éried mégis,

Bár holtig is

Szivessen kínlódom

;

Bár mint olaj, —
Nem kevés jaj !

— «
Ingyen elolvadom

:

Legyek szerelmed példája,

Gyilkosságodnak prsi'dája,

De mégis szánj, szállj magaclbau

Adj részt jutalmodban. 50

XXX.

Ah nehéz egyet szeretni

.

1.

Ah nehéz egyet szeretni,

Sok ezer közt egynek hinni,

Mikor sokan kedveskednek,

Van is oka : mért tessenek

;
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Egyet én móri nerefwelcf
Egyért enet megveBMkt

Mint lehessen Qgyre nésni.

Két ép asemnek egyet látni.

Egy* kedvéért mást nem látni.

így okartva megvakulni, lo

Egyért élni s meghalni,

Egytl soha nem válni.

Akárki est meggondolja^
Mi légyen es, megfontoUa;
Ha egynek múlik kedvében, u
Frigye törik egy hitében,

Minden lesB ellensége,

Soha más reménsége.

4.

Drága kincs igy as ssabadság,

Bolondság egy állandóság, lo

Csak ki többnek van ssívében,

Bátrabb as reménségében,
Mert bizbatik többekben.

Sokaknak ereiben.

El, ki|iiii«báiil párat tím, -
Sok más példánk errfil már is ~
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Hogy az arany almát egynek
Osztogfttta s nem többeknek

:

így kinek vau tö))b szive,

Többeknek is lesz hive ! so

V(ujy:

így ki szeret többekben,

Keménlbet is többekben.

XXXL

Én már nem szeretek . .

.

1.

Én már nem szeretek.

Mert csak kétség

!

Azért is megvetlek.

Már nincs büség

;

Te istentelen, 8

Átkozott hitetlen,

Szivem gyújtója,

Cupidója

!

Ezt jól megfontoljad,

Gondoljad, lo

S megtudjad,

Vagy kínzója

!

Amftda Láasló vexseL 10
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Miképpen esküdtél

Tudom, tudod

;

Gyilkos hitegettél, is

Nem tagadod

!

Már snvem bággyadott,

Hóltíg ellankadott,

De nincs jutalma,

Nyugodalma; to

Est bánom, miveltem,

Ssenvedtem,
Sserettem,

Bemmi hasmal

Végy aiórt máa aiifi*

Sserelmedben,
Nálomnál hívebbet

Gyötrelmidben

:

Én már est meguntam,
Magamrl tanultam,

Ámbár sajnállom

;

Oh fájdalom

!

Hogy estet mint bánom,
Távosom,
Búcsusom,

Most megvallom.
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XXXII.

fi^t vinak ohajtásim . .

.

1.

Bajt vínak ohajtásira keserg szivemben,

Harczolnak alTectusim sebesült mellyembeu,
Ámornak nyilait

Most érzem, kínjait,

Elhajijyott s mert megfosztott,

Ei volt frigy hitemben.

Bátor mint fohászkodom, csak némák az egek,

És azzal nagyobb sebet szivemben csak szegek

:

Elmúlt én reményem,
Ki volt napom s fényem, lo

Titkossan és gyilkossan

Szüntelen kesergek.

3.

A szivén nem nagy munka eröszakot tenni,

A sok virágok között válogatva szedni.

De csak egy lehetett, 15

^ Kit el nem felejthet

Én szivem, mert méltó is

Azért sirban menni.

10*
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Csak látom : már meggjAzott az búknak tengere.

Nem apad, söt mind árad sok babja fejemre : ?'

Én rólam tanúihat,

És kiki sajnálhat.

Mi hasina, s mi jutalma.

Van nagy hivségemre ?

xxxm.

Érted, érted, már éretted . .

.

1.

Érted, érted, már éretted

Ah, mennyit köll szenTednem

!

Erssakkal, sok kínokkal

Titkossan köU gydtrOdnöm

;

Midn kinoi s halált okos,

Mosolyognom s neretnem,
Síivlángomnak, bánatomnak

Ssikráját is ejtenem.

Minap, tudod, nem tagadod.

Voltam mint ösméretlen, lo

Úgy szolgáltam, udvaroltam.

Véle voltam kintelen,



140

Tetflzetttitciii jo kedvemet,

Ainbár voltam kedvetlen :

De ellenben te is éltél is

Fortélyoddal, kegyetlen

!

Observáltam miként égtek

Rád tüzei szemeknek,

Mint harczoltak afíectusi

Érted ezer sziveknek

;

so

Hivségemet nem sebbették

Mind nyilai ezeknek,

Gondolván, bogy csak próbái

Lesznek ezek szivednek.

1.

Már föltettem a megesküdtem, ss

Többet így nem szeretlek,

Hogy sem lárva, inkább árva

Leszek, igy nem szenvedek.

Mások lessék, — ámbár tessék —
Álnokságát szivednek, so

így megválom, — s már mint álom

Tetszik régi hivednek.
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XXXIV.

Méltó bizony azért . .

.

1.

Méltó bisony asért

Ssenyedni,

S kínlódni,

Kiben vagyon yissont kegyelem

;

Asért éjjel 8 nappal 6

Gyötrdni
Sttradni,

Kitül van jaialmás sérelem

:

De mindenkor csak remélni,

Jobb úgy inkább nem élni

:

lo

Mert sieretni,

8 gyüldlteini

(vagif) Elsárt lenni.

Jobb ma mkább meg^ni

!

i.

Oh melly nehés illyen it

Ssemeknek,
Túseknek

Lángját ssivben titkolni

!

Magaviselését

Illy ssépnek so

Termetnek



151

Csak sandulva szemlélni

;

As kinek kellenek áldozni.

És borulva imádni

;

Meg kell lenni,

Ninos mit tenni,

Másnak kell ezt engedni.

Van-e, az ki erted

Bánkódni
8 epedni,

Olly Bziv, ki nem óhajtaná ? so

Uralkodás s élet

Szolgálni

S meghalni,

Ámbár semmi jutalma;

Benned van szépségnek formája, ts

S az egeknek munkája,
Szerelemnek
S kegyelemnek

Vagy eleven példája.

Boldog az, ki illyen

Édesnek,
Kegyesnek

Lett zálogja szivének

!

Kedve- s kebelében

Mulatóz,

S bággyadoz.
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Hatalmában liivenek

!

Nom kell annak már remenlni,

Lehet véle mert élni

;

Bár irigye,

Vagyon frigye,

össtönt ád sserelmének.

5.

Bár ninos, látod a todod

Mód benne,

Hogy lenne m
Gontentamom stiTemben

:

Végre mégis hoasád
Borulok,

S ájulok,

Bisony biv reménségben,

Tissta és BiÚB tiaiteletedben,

Ceak így Tégy bé kedvedben,

Siegényt aiánjad,

EB sajnáljad,

Ha nem lálod éleiben. es

XXXV.

ítéld meg áztat . .

.

1.

ítéld meg astat, ha hogy sserencsétien

Beménlhct valaha tled kegyetlen

!
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Nincs rcnicnnycm immár.
Van szivemen nagy zár,

Halál vár.

Ollyan vaj^yok, mint iiajo uz tengerben,

Elborétott szól, vész, viz s hab az örvényben.

Most emel egekre,

Most temet örvényre

Szerelmem. lo

3.

Szeled vagyok, mert szenvedek árnyékért,

Most is vérei sebem köd- s reménységért,

Nem gyógyul : csak újul,

Szived meg nem hódúi

Hivségért. i6

4.

Örömest eltrném, bár nem gyógyulhatna,

júlna s nem múlna kínja; csak jutalma,

Még egyszer ha volna,

S bár csak egy szót szólna,

S hódúina. so

Próbáltam én mindent, mindent elkövettem.

Szivem szerelemnek koczkájára tettem;

De ez mind mullandó.
Soha sem állandó.

Hajlandó

!

so
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Hogy már legyen, többssör nines gydiedelmed,

Mert a kit akartál, rabbá tett Bierelmed

;

Bisony nem mesterség,

Hauived csak igy ég,

Úgy véljed. so

7.

Aiórt Bsegénynek engedj panassolkodni,

Mint hattyúnak halálára énukölni,

Bnge4j leborulni,

Hséget kódolni,

8 égy múlnyi. ss

8.

Sokaknak lésiek én gyilkos nagy példája.

Bár igy ártatlanul vagyok is pnedája;

De még úgy ú égek.

Mint Ubnpás enyéaiek

Ssieretek. 40

XXXVL

Bár gyáanw ón óletem . .

.

Bár gyássofi en eletem,

Kegyetlen* ai egek»

Csendessen ast sienvedom
És holtig epedek

:
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De biztat egy csillagom

Bár borult fölhben,
Keménlett íb ez nagyon

SserenoBém röjtökben.

Boldog így mégis sorsom,

Kétségben nem ejtett, lo

Ha kész yólt is koporsóm,

Haláltúl megmentbet,

Olly kincset köU titkolni,

Kinek olly érdeme,

Hogy életet tud adni, 15

S nem kínoz gyötrelme.

3.

Ez csillag, és fénnyemet,

Tagadva követem.

Titkolom reménnyemet,
De módját megvetem

;

10

Ha szikra is bár tüzem.

De lehet gyullasztó.

Ha bár bús is még szivem.

Lehet contentáló.

Cupido' már treit

Ámbár megvetettem,

És begyógyult sebeit

Többet nem szenvedem

:
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De kínos hi? 6U?emet
Még el nem temetem, r^

És régi jó kedremet
(kak gyássban is éltetem.

XXXVIL

Távozzon olly szerelem . .

.

1.

TáyoBBon olly sserelem,

As ki nem állandó,

Ab melly csak gyötrelemre

Eb kinra hajlandó,

Hol ssívért, s

Hségért
Álnoksáfe
8 fwalárflrttg

Megretve adandó.

2.

Most énem már magamban m
Hogy midn sserettem.

Hogy hiv ssivre találok,

EÍósen elhittem

;

De végre.

Csak SBinre,

(Titkossan v.) Hamissan
8 gyilkossan

Látom, kedyelteteuL
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Azért már elvégzettem,

Többé nem szeretem, «o

Hitetlenség meggyzvén
Ámor pártol tlem

;

Adio
Kegyetlen,

Addío
Hitetlen!

Végs végét vetem.

xxxvni.

Én angyalkám, szép madárkám . .

.

1.

Én angyalkám,
Szép madíirkám,

Íme hozzád repültem

;

Te kedvedre

8 kezeidre s

Mint a sólyom megjöttem.

Már miveljed,

Cselekedjed,

Mint szivemet

Úgy Ítéljed, lo

Edessem,
Kedvessem,

Rabod vagyok, kegyessem

!
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Addig jártál,

VeasBÖt hánytál is

Még megfogtad hitemet;

Lépre kértél,

Édesgettél,

Trben tetted szivemet

;

Már hálódban, to

Kalitkádban

Zárva vagyok.

Rabságodban.
Ne nevess.

Meg ne vess, u
Ason kérlek, csak saeress I

Már igy éyunk,

És sseressünk,

Mint egy pár galambocska

:

Mord bú nélkül,

Gondon kívül,

Mint fésskében madárka

;

Egymást értsük

8 már ne féltsük,

As egeket ason kérjük,—
Ham, ham, ham,
Ham, ham, bum,

BOv áldását hogy vegyük.
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XXXIX.

Ah, ah, ah ! ha nem élhetek . .

.

1.

Ah, ah, ah ! ha nem élhetek

Távúi siemélyedtül,

EgneiD szcrolmedtül,

Engedj közel mcghiiluom

;

De jól tudom, s

Nem tagadom,
Istentelen

Én szerelmem,
Mégis ne hagyj megválnom.

2.

Már vár bár végs veszéllyem, lo

Hívségemben károm,
Azért halált várom :

Engedd mégis, bad éljen,

Kabod lenni

Nem szégyenli, is

Társnak vészen,

Ez nem leszen,

Ah melly nagy kin igy élni!
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Az igai, boldog ollyan ssiv

Ki magyarásha^a tu

S bátrán kimondbatja,

Ai ki álnok avagy hiv

;

8s6U : egy remény,
HallgaflB : kkemény,
Én állandó, «:•

Te TiltoBÓ,

Talám még less minden j6.

4.

Drága kínos, ba tekéntenéd

Véres sebeimet^

VégBÖ gyötrelmimet, m
Talám még megmentenéd

;

Mit tesi vallyon ?

Csak megbaljon,

£a ón bérem

;

Ast égerem, m
Késs ón 88Í?em megbalui.

Te yagy kincsem I köU élni.

Elég vég ai én pályámnak
Ajakid róssái,

Szemeid* fáklyái

Illy bért alltak átkai;
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Már, jaj, vége

!

Ah gyáange

!

Én gyilkosom,

Élj hív párom (ro//?/ . pajzsom)

!

45

Ki szeret, köll szenvedni.

XL.

Bár az kit szeret . .

.

1.

Bár az kit szeret

Szivem téged illet,

Abban mást nem vehet;

Titkossan

Érted kinlódik.

Bátrán nem aggó^lik,

Azért nem változik

így okossan.

Orczám piruljon.

Azzal újuljon, 10

Kedvem viduljon,

Nem bánom

:

De legyen miért,

S annak kedvéért,

Az ki ifjaz bért, vért 15

Ad hivségért.

Amad* Lánló TeraeL 1

1



tes

3.

Ráró bár légyen.

Észre ne Tegyen,

Téged nem saégyen
Sseretneni,

Ha meg nem válom,
S másoknál álom,
De nem tagadom, eaak

8 gondolom,
Mert tndom.

4.

Gtnkor bár as rzív,

De hogy ha nem hÍT,

Csak eméatlO nyi?

Saolgádnak;

Igy ne eroémuied
Kér olly kedreased,

Kinél nineaen hívebb

Te rabodnak.

Záij kebelettM*
Titkos kadTedben,
Osak egy suvedben

;

Sajnáyad,

Hogy esak kínjában

8 ssiv árnyékában
Eped héjában, ah

Azt bánjad

!

40
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Azért régiére

Kér csak ö erre,

Hogy minden szélre

Ne eníícdd

Szived bárkáját 46

És vitorláját,

() hozzá czólját igy

Forditflad.

XLI.

A szép fényes katonának arany, gyöngy élete . . .

1.

A szép fényes katonának
Arany, gyöngy élete,

CsilloíT, villog mindenfelöl
Jó vitéz fegyvere;

Szép élet

!

s

Vigélet!
Soha jobb nem lehet

!

Hopp hát jöjjön katonának
IIlyent ki szeret ! — Szép élet sat.

2.

Az zöld mezn megpuskázik, lo

Nyer az ellenségül,

11*
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Az kvártélyban nmlatosik,

Nyer as menyecskékiül.

SaépéleilBat

3.

Síikrái üt ai paripája,

^agv városon nésik.

Hogy j6 loTaa és tííós is

MindenüU diosórik«

Ssépóleüsat

V.

Mind orRság mind ax haiája

Félnek és sseretik,

As ssép dámák és leányok

Soknor ágyát vetik.

Büépéletlsat

6.

Kótyavetye as vásárja.

Nincsen ottan kalmár,

Fele árán mindent megvess,

Valahol maga jár.

Ssép élet Isai

6.

Kösemberbül káplárt» hadnagy',

Kapitánt is téssen,

Obersterség, generálság

Várja ottan késsen.

Ssép élet ! sat

16
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Kooskás, kártyáz sátor alatt m
Pipa a BZHJában,

MarkotáuyoH háta megett
Nem szolgál héában.

Szép élet! sat.

8.

Ha jön order, frissen nyergel, 40

fUmegy az portára,

Fölbiztatja maga társát,

Jól megjön az ára.

Szép élet ! sat.

9.

Minden nemzet óhajt sóhajt «
A fajában kapni.

Vajas kalács pogácsával

Tarsolyját megrakni.

Szép élet ! sat.

10.

Mint tüz meggyúlt pipájában : 50

Úgy ég a szerelme,

Ellenségen és sziveken

Vagyon gyzedelme.
Szép élet ! sat.
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II.

Me^oLi palyafutátíúbul, 66

Itt letelepedik,

JÓBBágoi VOSZ, kölcttoo ]NiUzi ád,

Avagy kereskedik.

SsépéleÜsat

11

Nem (Muranosol ott vioy:ÍM>>«i>iv ^^,^

Sem a saolgabiró,

Bobotáro senkii nem hajt

Ispány vagy iissttartó.

Ssép élet I sat

18.

Prókátor függ aa oldalán, 66

Saerenose biri^a,

BöoBÜlei ai idrvényK7-^ki<

,

Nincs apellátáJH

Sióp életi sat

U.

Kényén-kedvén háiasodik, fo

Nem fizet az papnak

;

Nem bí senkit bizonságnak,

Mert fia 6 Marsnak.
Ssép életi sat.
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Meiijüuk azért Heregessen, 75

Tartsuk meg hazánkat,
Vérrel bérrel oltalmazzuk

Szent, szent koronánkot.
Szép élet ! sat.

16.

Itthon rajtunk eret vágnak, so

Kiontjuk vérünket,

Nincs böcsüllet, lizetnünk köll,

Érezzük sebünket

;

RoBz élet

!

Gaz élet

!

86

Gazabb ennél nem lehet

!

Hopp hát jöjjön katonának sat.

17.

Ne gondoljunk az sírással

Sem az pityergéssel,

Üljünk lóra, marsérozzunk 90

Az több vitézekkel.

Szép élet! sat.

18.

Isten hozzád apám, anyám !

Én édes szerelmem

!

Húgom ! bátyám ! sógor ! komám ! 95

Avagy jertek velem

!
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Saép élei

!

Víg élet!

Soha jobb nem lehet

!

Hopp hát jöjjön katonának, loo

ülyent ki aieret

XLIL

LáQgook bár lángom . .

.

1.

Lángoiik l>ár lángom híT tiében,
De mégsem olvad el nerelmébtn ;

Mert vár hüaégtül,

Mint vas mágnesti.
Vagy pedig as hajnal

Piros égtüL

Azt gondolod talán, hogy kedvesek,

Éretted meghalok, úgy sseretlek

;

Mint arany tüatöl

Vár nyólcs próbátúl^ ir>

Próbálok és várok
Elbb attúl.

CEÍÍra bár as égen a ssivárvány.

Sok íöstek s ér benne, olly mint márvány

;
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Nem kedvem sinlés, ib

Éb a rézíinlcB,

Bár álnok h ravasz esem
Sundalon les.

Sokszor ugyan, sokszor már föltetfcem,

Többszór uem cselekszem, kit miveltem : so

Hogy legyek ködben
S bamis folböbeu

Éljek, 8 mint eb trjek
KeménségbeD.

5.

Nem köll már engemet késergetni> ss

Mint ebet nyúl után köll kergetni,

Hidd meg, hogy való

S bizony állandó.

Ez végs s máit essö

Nem változó. to

6.

így azért s ezekért meg köll lenni,

Szivemnek más tüztül köll hevülni

;

Már légyen elég.

Azért is van vég,

Eintelen voltam ezt ss

Elkövetni.



170

XLlil.

Te vagy életem, reménnyem, fónnyem . .

.

1.

Te vagy életem, reménDyem, fónnyem.
Te vagy én suvero, próbált hívem,

Hoisád borulok, ájulok, búllok, —
Elöltem már nincs

OUy drága kinoa

!

Eb volt érdemem ! én vérem bérem

!

Est volt megérnem, ah sierelmem

!

Confundáltál, próbáltál, megcealUl.

ÁBért Bsenvedtem,

MerlBMKettem!

3.

in

Sseretett Didó, mert ai Cupido.

Bsivét Bértette, megejtette

:

De ai volt kétség, és nem volt hívság,

Én, hívem, égek

8 megepedek. it
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XLIV.

Ab mit kiüzod én szívemet . .

.

1.

Ab, mit kínzód ón szivemet.

Mikor nem va«:y állandó,

Sebcséted bús lelkemet,

Ki csuk hozzád bujlandó ? !

De nincs baszna szerelmének, s

Nincs szünete gyötrelmének.

Engeszteljed,

Ne engedjed,

Szegény legyek romlandó.

2.

Majd megepeszt, mind el is veszt lo

Szivemnek nagy fájdalma,

Szépségedért, hivséj^edért

Nincsen semmi nyugalma;
Nem kétséges, szerelmedért

Meg is halni, személyedért, is

De nincs haszna,

Ennyi kinja.

Nincsen semmi jutalma.
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3.

Ámbár Bseretss, áml>ár megyetss.

De én mégis ssereilek

;

Hogy ha gyülölss, ha meg is ölsz,

Mind egyazánt ssereilek.

Nem váltósom hivségemben.

Ninos álnokság ón ssivemben.

Ha nem élek,

Mégsem félek,

Soha el sem felojUek.

Dicsoke^iék én sserelmem,

8 legyen példa mindennek,
As ki légren, Tenfa(íekben to

Vagyon neve ssegénynek :

Nem is kivan igy sseretni.

Nem is akar gyülölteinL

Mégis báojad

És sajná^ad w
llly gyötrelmét sávének.

5.

Emlékessél mégis arról,

As ki hiven sseretett,

Érdemedért és nevedért

Mindeneket megvetett

;

40

Vedd bé nevit kegyelmedben,
Ámbtfr maga nincs kedvedben,
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El is higyed,

Ne is véljed,

Hogy mást soha szeretett.

XLV.

Már gondolok sziveddel

Már gondolok Hziveddel,

Igás és biv lelkeddel,

Mit mondtál, jól tudod,

8 már nem is tagadod

!

Szeretni meg nem untam.
Hív szív után indultam.

Meggyónom, nem vétettem,

Hív szivet mert szerettem,

Akártva rabságot

S azzal szabadságot lo

Magamnak bogy szerzettem,

Meggyónom, nem vétettem.

3.

Másnak nem tudsz kedvezni,

S egy liajóban evezni
;

En már nem babozom, is

S parttúl sem távozom.
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Ilo^y cztí't rn< 'leérhettem.

Jó holtig így szeretnem.

Tudom már, hogy nem nehéi
Sok fullánk köst lépes mós,
Akadtam olly roóhre,

Ki szállott szivemre,

Mézét is nékem adta,

De mérgét másnak hagyta.

Akartam, hogy igy történt.

Már 88ÍTem nem sienyed kint,

Bármás is próbába.
Szive igy elállja

;

Lehet már igy szeretnem.

Soha sem mondom már : nem

!

XLVI.

Monzák mások : nem szeretlek .

.

1.

Mondják mások : nem szeretlek,

Söt esküsznek, hogy gylöllek,

De én áztat csak nevetem,
S igy titkolom, kit szerettem

;
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Noha bizony szeretlek, 6

S tiszta szivbül kedvellek

!

2.

ítéltetem szerelmemrúl.

Dicsértetem gyülölséRrtil,

liosz nyelveknek csudáld dolgát,

S e világ tudatlanságát, lo

Rontom conceptnsokat

Ezer pra^textusokkal.

3.

Tekints ottan, mit susognak,

Itten pedig mosolyognak,

Pillongatnak szemeikkel, i6

Követ fújnak sziveikkel,

Azt gondolják, úgy lesznek,

Kit magoknak föltesznek.

Nincs olly hires gyzedelem
Mint triumpháló szerelem.

Bár olly légyen, mint az Didó,

Meggyzi azt az Cupido :

Csak az a vár, a ki szz.
Kit nem éget az hiv tüz.

így, szerelmem, egyet értsünk,

Irigy nyelvet úgy megvessük,
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Egy Bzivtinknek, ast igéretn,

CSontentumát, ho^ megérett
Csak sienvedjünk okoesan
Éb Bzeressúnk titkoRRan.

xLvn.

Lehetetlen mivel néked . .

.

1.

Lehetetlen mivel ntknd kínjaimat ssámlálnom,

Csak hamuban én szikrában köll szivemben ^níl

Megónlomli obnjUiRát ladnom.

8 esak egy könyvecl hulliytását

Hiy Biivednek s ssemeidnek, bár érted köll meghal-

nom. 6

2.

Altat érted, hogy én érted csak árnyékban ssen-

edek,
Ámbár tndom, köll tagadnom, hogy én régen sse-

Rab sorsomnak es igája, rétiek.

Hív titkoknak es példája

!

Dnpla kin es, ki is véges, hogy tür tür?e epedek. )

3.

Biegény ügyem s sserenesétlensegéss mese életem,

Mert kergetni s el nem érni RohA czélját. azt értem

;
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Csak habokat köll ölelnem
És ámyéktúl reménlenem,

Meg sem lehet menekednem s partomat sem elró-

nem. is

4.

Bánjad azért s bár csak szánjad ártatlan sziv rab-

ságát,

Ne szeress, csak szerethessen, engedd szz kiván-

Megelópfflzik reniénséggel, ságái;

Egy-két kegyes tekintettel,

Keresd mássát néki társát, csudáld állandóságát, ao

Próbáld holtig, igy fogytáig, soha sem lesz változó !

Ne kéraéljed, söt gyötörjed, lészen mégis áldozó.

Hogy sem másnak rabja légyen,

S azzal szabadságot nyerjen.

Inkább lészen rabszijadon örökössen állandó, ts

Vers fejek

:

Liszkay András, szegény báári pap

!

XLVm.

Ama volt szándékom, de nem végezhettem . .

.

1.

AMA vélt szándékom, de nem végezhettem,

Szivem vitorláját késn ereszthettem,

Anukde László verMi. 12
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Sok habok tódultak,

Mások nem hódoltak,

Ssenvedtem f s

D£^mégis az hiv ég egyszer kegyelmezett,

Hogy Venas az Marstól érdemet nyerhetett,

Neptonos mezein,

Lefolyó Tízein

Megjöttem. lo

Méltó vala ngyan egy ssÍTórt sistaem,

Egy jó kedvéért is hegyeket emelnem,
Azt megtekintenem,
Magamat szentölnem.

Megtérnem; ir.

Kegyes lábaihoz fáradva bonilnom,
Utazásim után lehullnom s nyugodnom,

Történt ügyeimet,

Ezer veszélyimot

SzóUanom. vo

3.

A£fecta8im ngyan afeivemben harczoltak.

Ha az régi irigyek vajha cl nem múltak.

Vagy pedig vidultak,

Tnt ssikrók meggyúltak,

Újultak. i,

Nom köll ugyan br^ i^úmak kétolkedni

Távulrúl Í8 mórt tua •. . ..ivem szeretni.



179

Nem túd az változni,

Az hivtül távozni,

Másolni. 80

4.

Duplán lehet azért eltted érdemem,
Hogy árnyókban is úgy, mint jelen, szerettem.

Noha felíijtottél,

liitkán emlegettél,

Elgyöztem; st

Noha nem tagadom, sokan kesergettek,

Szivek pöcsétjóvel majd el nem jegyzettek,

De voltam állandó.

Senkihez hajlandó,

Ez való. 40

5.

Értsed ebbül, távúi hogy mért nem lehettem :

Mert te nálad nélkül tovább nem élhettem ;

Vedd, hivera, szivedre,

Melly nagy a szerelom !
—

így végzem. 46

XLIX.

Szép Oziczerkém . .

.

1.

Szép Czíczerkém,

Szelíd birkém,

12*
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Már hoEzád hódúltam;

Hiy Bserelmet,

Vidám kedvet

TetAled kódoltam

;

Csécsi, csécsi ssivem

!

Aj, aj, édes lelkem t

Hím, bam, ham, hum

!

Him, ham, ham, ham.

Csak eaért vidultam.

8sép Cuoierkém,
Ssefid birkém,

Engedd gvapjacskádat,

EmlöoSkédbül, it.

Tejecskédbül

Nyon^am sigtocskádal;

Maoam megdriilek*

Farkastul megmentlek
öbölembül •«

Kebelembl
Jásilocskádban teszlek.

3.

Sokjnbáaiok
EspáBBtorok

Érted ellenkeznek

;

ti

Irigylenek

Es tfirt vetnek,

Sokakat igémek

;
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Mert teher vji«;y iniiit hó,

BodroBS, kövér es jó. so

Eb eb kérjen,

Eb eb nyerjen,

Nem adlak senkinek

!

Ssép Cziozerkem,

Édes bírkém

!

m
Tudom édesgettek

;

Kerten b^^^m.
Minap láttam,

Mikep kesergettek;

Én szegény csak sirtam, 40

Jaj ! jaj ! ah jajgattam,

Fütty! fütyiiltem,

Süvöltöttem,

Talán meg is kértek, vagy

:

Érted verekedtek. u

5.

Tudom itthon

Az Koridon,

Lessegetnek, várnak!

Elek én is,

Hív Alexis, so

Bár utánnad járnak;

Nem engedlek másnak,
Bár sok vermet ásnak, —
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Vagy menjeeake.
Mini saép kecske, ss

Már magamnak tarilak.

L.

Én keeorgdi ét epedflk .

.

1.

én keaeigsk éa epedek
Mini rmeleaiiír,

Jui easemben, iún bbívemben,

Voli-e vajha hiv? !

De reménlem, hogy megéri,

Hogy as kién oii m^eri,
Ab hol nem véli hir.

2.

Bár vas síivem vólua nékem.
Mégis hfylandó,

Más Biive hia mágnes volna

;

lo

Néked áldoaó;

Desperálni s elpáriúlni

Bisony eaak annak való,

Ki nem állandó — vagy

:

Ki maga sem jó. u
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Ha próbát tett b pártuló lett,

Közöm hozzá nincs,

Kocskát vetett, azért mit nyert,

Övé íiz ttz kincs

;

Én is vélem s úgy Ítélem,

Az ég megáld trucczára

8 boszúságára.

4.

Az örököt az zálogért

Munka elbadni,

Az állhatatlan íöcskével

Csak csak távozni

;

Minden színét kigondolni,

S álmokbúi is valót tenni,

Hitit megszegni.

Még is kész én mindenekre, so

Kész az készségre.

Olajágra és fegyverre,

Engedelemre,
Inkább én irgalmassággal

Vétek, mintsem igazsággal, 85

Halál életre.
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LL

Gyöngyéletre s az mezre . .

.

1.

Legény: (lyon/^ytktrf > ;iz iiu-zöre

J()j cs k('H«'rj (.1,

Ott mint i^oiitlols/. th piiniiK holsz,

Kcílvcíl mit kcUvel

:

Laanuág arany bajadat

TÍBstel 8 rÓBsa ajakidal,

Maneh, manch, ah jöj el

!

Leány: Mii miveljek, ah mint menjek,

Véled táborban?
Lovagolni s vándorolni io

Soha sem asoktam

:

BiUuk Bsfii laums-mezöücn,
Hervad rózsa ott hévségben, —

Itthon én dolgom, vagy

:

Semmi humorom. u

Legény : Mars Vénásnak hív barátja,

Egyetértenek,

Két istenség egymásért ég,

Példák sziveknek

;
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Melly szerelmes sziv az yitéz, lo

Parola itt sziv ós az kéz,

MindoD lépes méz.

Leány: Bár úgy légyen s bármit tegyen
Az két istenség,

Coiiipetálni és kövotui

Ezt, nem emberség

:

Mert én vagyok egy gyarló szz
Légben távúi tlem az tz

És az vitézség.

Leány : Félve megyek az utczára, so

Ritkán ablakra;

Szüleim is cl lenzenek.

Zárnak lakatra

:

Meg is vallom nem szeretlek.

Hogy bujdossam s véled éljek

;

ss

En nem követlek.

6.

Legény : Teljék azért minden kedved,

Már nem késértlek

;

Ha nem kedvelsz és nem szeretsz,

Én sem kedvellek

!

40

Isten 8 emberek példája.

Még megtör Ámor igája.

Már nem szeretlek

!
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LIL

Állandó az éu hivsógem . .

.

I.

Állandó ai én bivségem,

Vak és gyors bossád készségem.

Hajlandó
Rozsdái nem saenyedbet

Az régi szereiéi

!

Ttssia, mini arany, szivem, 5

Mélió is aséri, hogy megkedveled,
Tovább is ismerd meg, hogy eai érdemeljed

Volna mód benne,

Kói szív egy lenne.

Boldog sorsban még ienne. it

Néis reám aaon szemekkel,

Gyújiogass azon iúiekkel.

Kik mosi is kegyessek,

Szikráznak s lenyessek,

8 még kÜBzkednek szivemmel
Talán osak színre vagy oUy ssemérmetes,
Mini ha nem volnál velem isméreies.

Jó az okoss ssin,

Noba tíikos kin,

De légyen mériékleies. m
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3.

Noha bár vau vas szivemen,

De még is nincs reménnyemen, —
Szabad még szeretnem,

Tisztán s szüzén égnem,
Mérget s mézet izlenem

;

S5

Lebet még ollyan csillag, az ki vezér,

Vízzé nem válik az i^az régi ver

:

Azért még élek.

Titkon reménlek.

Még tégedet szemléllek. so

4.

Az futiau ámbár kegyetlen,

A várás kinoz szüntelen,

ígér s bizelkedik.

Majd majd teljessedik.

Azzal biztat képtelen
; ss

De én magamban csak azt íoiiettem,

Olly lesz balálom az mint volt eletem,

Szivem nem kér bért,

Bár ont érted vért.

Veled mindent jóra ért. m
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LUI.

Oaz Ozioserkém . .

.

noUja mint: SMép CdcMerkem^ de órtokDe clleukes.

1.

Gas Ciiczorkém

!

KoaiOB birkám

!

Tled már távoitam ;

Bár Bserelmei,

Vidám kedvet, 5

YaUha koldultam

;

Cio ki, 0K> ki nrívem ?

Mareoh, maneh hamis lelkem I

Paff, puff úned

!

No kéméljed

!

10

Kógen ast akartam.

2.

Bon Ciioierkém,
Te vad birkám.

Tartsd meg gyapjacskádat

;

Más emlGdbül, u
Kevert tejdbúl

Nyomja sajtocskádat

;

Én már Dem rizlek,

Farkastul nem mentlek.
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Sem öblömhül to

Sem keblcmbúl
Jászlodban nem teszlek.

Bár pásztorok,

Sok juhászok
Érted ellenkeztek, t»

Irígylettek,

S tört vetettek,

Sokakat ígértek;

De már nem vagy, mint bó,

Sovány, koszos s régi j6, — to

Eb ne kérjen,

Eb ne nyerjen.

Eladlak mindennek.

4.

Hamis birkém
Uöst Cziczerkém ss

Tudom édesgettek,

Szerecsenyek

S ezigányképek

Érted könyörögtek

:

De azt már nevettem, 40

Ha, ha ! megvetettem,

Boszúságra,

S titkos truczra

Kiadtak s megkértek.
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Sem pésiiorra tf

Sem juhássra

Siegény nem akadtál

:

Ebnek orra

Ab asztalra

Éljen, nem akarták. so

Sok ebek morognak
"Ha eR7 csontot rágnak,

Héja hnja

Ssél elfújja,

Afért jaraslották.

Van Koridon

Most is otthon

A ki pisKkálódott

;

Hogy ott legelj,

S kedvet nevelj m
Titkon ólálkodott:

Asért másra biita,

Maga légyen tissta;

Vagy menyecske «&

Mint bnss focske

Asért igy hóditott.
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LIV.

Ámbár tüz, vÍ2 közt van . .

.

1.

Ámbár tüz, viz közt van
Én bÚ88 szerelmem,

így bajt vivk kinos pzivemmel;
Nyughatatlan tündér

Éb vak reménBégom,
Mert habozik nagyon kétséggel

;

De mégis szenved,

Bár heában eped,

Édes,

Kegyes,

Ékes,

Szép személyedért

!

Tür és gyötrdik
Búsul és tördik

Azért,

Miért?
Semmiért, szivedéri

Nincs sebhelye már sok
Számos fájdalminak,

Nincs már módja tovább élhessen ; ao

Nincs szünetje tenger

Bokros bánatjinak,

10
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Ennek vége hogyan lehensen

Habár ez úgy lén,

Illy sorsban ssegén

Bággyad^
Lankad
Sárád

Végs könyveivel.

Gyilkos tyrinna!

Ab, ki kivánna?

így bánsi»

NemaiánBi,
Mit hánn siememre ?

3.

Ne bánjad, mint hattyú,

Ha Yégdrám elAtt,

Ha éneklek és igy keseigek,

Ha kinoB éa elsiánt

Nagy affeetosimtól

Deeperálok s éppen elégek;

Isten I melly nehéi
Ai arany, ha lest rét,

Haai
Igai,

Mint gai

így hal s megvettetik

:

Ingyen halilra,

Illy sententiára

Siömyen,
Könnyen

így itélteUk!
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Ah miképp élsz,

S vallyon valld, hogy ha nem félsz

Az villámló igaz egektül?

Ha bár tüz vagy ss

S mint láng is így emésztesz.

Az nyilas emészt tüzektül ?

Hány Rzivek átkoznak,

Éretted meghalnak,
Bérek, so

Vérek
Néked

Nyájas áldozatok :

Mégis egyszer kérlek,

S utolszor nevezlek

:

66

• Nagy sziv.

Légy hivíi

Már nem szólhatok.

LV.

Árgus ugyan nem vagyok . .

.

1.

Argas ugyan nem vagyok,

De két szemmel jól látok,

Ámbár vak a tüzszerelem,

Boldog vagyok, nem bánt engem,

Amadé Lánzló versei. 13



m
Vak ntáo nem indálok,

így veremben nem hullok.

Ha másokat yisagálok,

Szánom s majd elájulok,

Ennek, látom, nincs nyugalma,
Annak pedig hosasó álma, lo

Emes — Bienved árnyókért,

Éb es — épen semmiért

3.

Ki eléguik reménynyel,

Ki csalárd tekintettel.

Kire ba néa a sandái ssem, i&

Alt sem tudja, ágy-e ?agy nem,
Arra int, itt mosolyog
Melly nagy kínok oUyanok

!

4.

Némely ingad, mint a asél,

Másik csak mesét beeiél, w
El hitt síivét contemnálja,

Amas féhi a oonfondáya, —
Isten mentsen e^ktiil,

Blást Tárok én égektül!

5.

Van némeUyben ollyan tiiz.

Hogy szivére mindeut füz,



Mindeniknek mert tetszeni

És akarna kedveskedni

:

De két iirnak szol^Yilni

Neliz, és contentálni. so

6.

Az igaz 8 biv szeretet

Soha társat nem szeret,

ügy gondolom, nem próbáltam,
De másoktúl ezt hallottam

;

Bizony ón is úgy vólnek, 86

Ha valaba szeretnék.

7.

Volt ugyan indulatom,

Igaz és biv szándékom,
Egyhez fogok hogy hódúlni.

Szz szivembül leborulni

:

4o

Úgy is nem lesz viz a vér,

De nincs benne igaz ér.

Szökött rab habár vagyok,

Csakugyan szabad vagyok.

Égett gyermek fél a tüztül, 46

Szikrátúl 8 csak még a füsttül,

Félek a vascsörgéstül,

Nem hogy a rabinsén^jül.

13*
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9.

Okrit ugyan nem adom,
Senkinek íb nem mondom, &o

Csak magamban eltitkolom,

Szivem latjában fontolom,

Csak távúiról matatom,
Kitalá^a, gondolom.

10.

Egy kevéflflé hosssabban, &&

Hogy írtam és bátrabban,

MegbocsásB, hogy ha vélettanii

BóU biiony nem tehettem,

Nem akarat, más egyéb

Vitt rá, — as kintelenség. eo

LVL

Ah mit kinzass engem, óh kegyetlen!

1.

Ah mit kiniasB engem, óh kegyetlen I

Hét fájdalmat okosss szüntelen,

Látod, hosiád vagyok engedelmes,

S tsben m%jd elégek, olly eserelmes

;

Kérlek tégedet,

Ismerd hívedet.

Ne légy váltosáaban állandó.
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2.

Nincs már btínuem belye kéiseguek,

Mert üzer próbákat mutattam;
Látod, bogy kész vagyok mindeuckre lo

Megesküdtem néked istenekre, —
Azért légy kegyes,

Vagy sírban temess,

Iteld meg, nékem melly keserves

!

Néked bagyok minden szabadságot, u
Engedj csak nékem rabnak lenni

;

Légyen bár örökös vas szivemen,

Lánczbékó is édes reménnyemen

;

Ezek nem nagyok,

Erre kész vagyok, ao

Mind balábg csak igy maradok.

i.

Azért engeszteljed köszivedet,

Légy egyszer mint viasz bajlandó

;

Megérdemli illy nagy szenvedésem,
Halálos trésem, esküvésem ; — S5

Benned reménlek,
Nagyon szeretlek,

Veled balok és élek !
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LVII.

Binos rendessebb malataág

1.

Nincs rendoBsebb mi '

Miut as 88ine8 bánit

Mivel as sem sser*
^

Sem pediglen nem ^.

Nehés Í8 kimondani.

MindkettObül valami.

Magamnak köll nevetnem,

Ha kivel igy köll élnem

;

Noha nékem nem ssokásom,

Hív én minden pillantásom,

Ohajtásim igajtak,

Fogadásim is ások.

3.

Mint ai, ki néa tükörben,

lyUgát lá^a eaak ebben,

Én is vagyok mert kintolen,

Ha mást látok, hogy hívtelen

;

Bánom, hogy meg köll lenni,

Egy mértékkel fisetni.
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4.

Boldo<T Isten, azt kérem,
Mit köllött méfi inogórnem ! so

Azt gondoltam, lehetetlen,

Szines szivet, hogy színtelen :

De igazán próbáltam,

Magamrúl tapasztaltam.

5.

Elbb hittem, tüz hogy jeg, w
Földdé lészen az kék ég,

Minden csillag eloltódik,

Egész tenger kiszáradik:

Mint szived csak habozzék,

Nem hogy így megváltozzék. so

6.

Csuda, könyved nem csordul,

Hív hozzád, ha így borúi.

Azért is vagy olly mint márvány,
Mert szines vagy, mint szivárvány :

De megbánod véletlen', ss

Reménlem és ítélem.

Én magamnak nem írok,

Nem könyvezem, nem sírok.

De másokat mivel szánom,
Szegényeket nagyon bánom

:
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Megbocsásd, est miveltem,
Néked úgy sem szüleitem.

8.

Egy pillantást nem nyertem,
Soha jó Bsót sem vettem,

Titkon ugyan elsienvedtem, 45

És magamban emésstettem ;

Legyen aaért Tégifi sió:
'* ' lélek, addiol

LVffl.

Én haháwíkáin, nyílt róssáoskám . .

.

Nótája: 8»ép CsUtrrUm . .

1.

ÉnbabáfldDÍm,
Nyílt rónáoskám,

Éretted epedek ;

TÖTÍaeket,

Hegvesekfit e

Éretted ssenvedek ;

Kukuk í én kakucskám *

Had Ibad lén madárkám!
Farsangfarkán
Csúss a fa sián, 10

Asért is sieretlek

!
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Én babácskám,
Hív foglyocskám,

Én íb foglyod vag)'ok

;

Irigyeid is

8 cllenségid

Mivel látod, nagyok

:

La, la, la ! hadd légyen,

Mégis vegbcz mégyen,
Bár igy dúlnak, m
De elmúlnak,

Végtére pirulnak.

3..

Azt gondolják.

Majd megtudják,

Mi vagyon közöttünk

;

as

Kitalálják,

Föláldozzák

Ketten mit kötöttünk

:

Ha, ha ! csak nevetség,

Nem egyéb, csak kétség, so

Nem, nem szánják.

Hanem bánják,

Tölek elpártúltunk.

4.

Én babácskám,
Alakocskám, w



Ne tartsank eaektúl,

Hajóoskánkra,

Bárkáflikáaikm

HabosÓMiektQl;
Tiszták fagyunk, RBivem, 40

Tudja ai ég, hívem,
Bi,rá,fo«árál
Eborrokra

Ne köOBÖk, édeaflDfn.

Hoaám M jhm,
Tlem hof^ fuss,

Mondja ai Tityrus

;

Mám uorúlj.

Tlem pirtulj,

Mint ebnek mondja: kuüt
Traci, truoi csak aaért is,

Messe bánniiM is,

Fjl jnl éptik,

iŝ

Okomn »*'*»'
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LIX.

Vadnak ugyan, vadnak .

.

1.

Vadmik ugyan vadnak

Kaján irigyek,

Az kik fujtógáinak

Mini az mirigyek

:

De te vagy reménnyem.
Állandó kegyesem,

Énédessem! ^^

Nincsen más mód benne,

El köU szenvedni,

Hogy két szív egy lenne, lo

Azért epedni

;

Rósz nyelvek szóllása,

Gaz képmutatása,

Eavasz tanácscsa.

3.

Bátor gyászos légyen i5

Tled vállásom.

Mert utánnad járni

Soha szokásom

;
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Liepre jon az uiadár,

Ha vadász reá vár, so

Bisonyság Báár.

i.

Nem tagadom » erted

Hogy megváltoztam,

Magamat éretted

így megaláitam: u
Sokak csodájára,

Uásoknak troooiíára

Houád bódultam.

Biiony osak nevetBóg

Ab kik Ítélnek,

Tréfa nyájasságbúl

KettAnkrül vélnek,

Hideg bennem ai iüs.

Mert vagy apáon bküs,

Bármit hirdetnek. u

Siaiifedjünk egymásért,

Isten meg nem vér,

Hív ártatlanságunk

Hív érdemet nyer

:

Megvallom, kedvellek, 40

De hogy sseresselek.

Próbát tóled kér.
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LX.

Hadd késertsen, édesgessen

Hadd késértseD, édest^^essen,

Hízelkedjen remónség:

Biatat, úpy lesz, és el sem vesz

Érdeme, , .. . .

Jutalma
kiert szivem eg

;

De nem, nem, nem

!

5

Nem, nem, nem
Hiszek immár.

Ámbár tüz, víz, jég, vas.

Érez halálomra jár.

Átkozott szó az : bár, bár

!

10

Az melly szivet porrá tettél,

Meg kívánod gyújtani

!

Kit^bamuvá elégettél,

Újra föllobantani

!

Ah, távozzál kegyetlen, 15

Istentelen

!

Ravasz, csalárd, hamis,

Pogány es hitetlen,

Orczátlnn és szemtelen

!
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Még megbánod és meffssánod to

Zokogva megglnitod.

Hogy igy bántái s meg nem szántál,

Oyásielmédben juttatod

:

Osak, csak légyen minden, te

As mit föltettél

Csak csak gylölj r mop^ölj

!

Gyilkos mit kvctt \,

Többet még sem hódítod !

LXI.

Bárha elleuzeuok . .

.

1.

Bárha elleniének.

Hogy téged sieretlek

;

De én axtai nem bánom, —
Annál jobban kivánom.

2.

Enren ólálkodnak,

Kémeket tartanak

;

De én ast csak nevetem,

S igen könnyen megvetem.



3.

Áskálódnak, bújnak

Kigyókövet fújnak, lo

Konkolyt hintnek közinkben:

De nem árinak azivünkben.

Ezek iriiiylenek,

Azok pedig féltnek,

Hasugeággal üldöznek, u
Kurva az anyja ezeknek.

5.

Úgy szokott az lenni,

Jónak végboz menni

;

Mert ki akar szeretni,

Kell is annak szenvedni. io

6.

Ezek vép;ót yíírom.

Bár nyerek, bár károm.
Megpróbálom, hív Bárom

!

Szivem néked elzárom.

7.

Bár sorsunk szomorú, S6

8 reményünk bomorú,
Irígyink ravasz örve

Üdövel lesz megtörve.
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s.

Sseret édes iset

Medve lépee mesei; w
Kihágnborkafára?
Bissák könnes maeskám.

9:

Bár némely goromba,
Töretlen otromba,

Tmesra mind el köll tümyi, n
Fkéssel jó ssAlöt ssümi.

10.

Jó dolga némelynek,

Mint faümár ebének

;

Van némdynek nagy gösi.

Még is konesái más ÍOsi. 40

11.

Bár ssóijam s rád hintsem

Mindenemet, kincsem;

De csak egy ennek esélja.

Kemény snyed aeséljaf

11

Néked esak as héja, ag

Hogy nem Tsgyok héja;

Mert vagyok engedelmes.

Soha sem gyösedeimes.
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Bagolynak sólyomjn

Van kúlonoH fia, 6o

Mint kakuknak máH költi,

Mégis fészkét betölti.

14.

Ez nyájasság s mese,

Kiki fejtegesso

;

Én magamban titkolom, 5&

És, mint értem, gondolom.

15.

Azért megvizsgálja.

Bölcs ha k. találja :

Senki magára ne vegye

És hallgasson s légyen vége. so

Lxn.

Azt gondoltam, nincs már kétség . .

.

1.

Azt gondoltam, nincs már kétség,

Föllobbant az igaz hség,
S mind ón bennem tisztán ég

:

De elolvadott fáklája,

Meghíílt legkissebb szikráJH, 5

Vagyok szcjíí ny példája.

Amadé Láasló versei. 1**
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Mint az hajó, úgy habozom,
Noha én mégsem változom,

Még i8 tíastán áldozom

;

Nincs íB bÚ88 nÍT6miiek ráé^
Mert kemény ssived aczélja,

Nincs érdeme s jntalma.

3.

Ah, mi haszna így kinlódni,

Mint hó naptúl elolvadni,

8 új áj kinra asületni

;

Osak remélni és úgy élni,

Mindeneket osak osak Telni,

Csak mesében szeretni.

Dobog szivem és szemem sir,

^íert elttem kési az gyásssir, to

Kiben hived temeted I

Módi, látom, az álnokság,

Kénnyen él ai gai ravaszság.

Meghal M állandóság!

5.

Eztet tólem, ha kívántad, u
Végvoxomat óhajtottad,

Én szivemet próbáltad

;
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Azért maí:jam' declárálom,

Hogy megválom, ez nem álom,

Szivem másnak ajánlom

!

LXIII.

J{\j mit kinlódom . .

.

1.

Jaj ! mit kinlódom
Érted olvadom,

Árnyékért folyamodom

!

Mint tüz lángozom,
Vérrel áldozom

;

s

Nincsen semmi jutalmom

;

Sok Ígéreted'

Ingyen temeted,

Ártatlan szenved hived

;

Mégis igaz vagyok, lo

Ámbár ezek nagyok, —
Lankadok.

2.

Tenger habozik,

S ámbár változik,

De mégis partot igér

;

n
Szolgád kínlódik.

Érted aggódik,

De még remélni sem mér.

14*
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Mint nyt

NÍDC8 Vv«, i...«.^,..j..,

Eltört vitorlája

Bodüa.

Ha meg köll lenni,

Nincs már mit tenni,

BrAssakkal pártúlok

;

Van más több in sxép,

Netn mind lárva kép,

Soha reád nem Bsorálok

;

Tudjátok egek:
^' " obetBsegek

Alim Hsivembe!
Verd meg oh nagy Isten,

Mi^rtolty kegyetlen

Eltibenl

4.

Actceon módra
Akadtam sorsra,

Roll gyötrdnöm asoktúl,

Kiket sseretteow

Magam szentöltem,

Magam saját nj^omtúl.
Többsiör nem érem,

így físeed bérem»

Bisonj MÓgyeu^ éuemórem

!
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De mégis nuigszáDod,

Meg siratod r bánod,

Megérem —
raav: Szerelmem !

LXiV.

Bár tied az diadalom . .

.

Ad notam : /fod kv$ -rtten. i'de»íie9$en

1.

Bár tied az diadalom,

Mondják, hogy szerettelek,

Harcz volt érted s viadalom,

Csupán bogy ismertelek :

Ah, ah, ab, ab, hagyján, 5

Bárha ez úgy len is

;

Jaj trjük, szenvedjük.

Bárha titkos kín is.

Mégis truczra kedvellek

!

2.

Zárt pöcsétjit szz szivünknek 10

Véltek fölszakasztani,

Lánczos frigyét vashitünknek

Agyarkodtak bontani;

Had, had, bátor ollykor

Még meg is nevetnek, w
Szánom, nagyon bánom,

Illyent elkövetnek

:

Még meg fogják siratni.
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3.

Irigj mérgek, gyilkos féigek,

Titkon, mint síu emóssinek,

Fullánkokkal, nyelvlunf^okkal

Majd majd éppen elvcszinek

;

Te vagv Bsivem» hivem,

Mé^, én édesBem,

Gyöngjöm, Idnaeem, fényem.

Reményem, kegyeeeem:

Vagy haléi vagy életem

!

4.

YüioUmú I ked?BCTMMlJ/
Fölírnak él as entendok,

Trrel, pdrrel, vérrel, bérrel

Ai hiv sserelmea üdOk

:

Moet Uggyadok, hullok,

Lankadok s borulok,

Moet érted epedek,

Egek és eienvedek,

Fáiom, hogy így történnek

!

vagy: Moet neheaek etek

8 ^pen kegyetlenek,

Fátum, hogy igy történnek.
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LXV.

Eukuku, kukucsk&m . .

.

1.

Kukuku, kukiK'skám !

Szállj ón hozKám madárkám!
Szivem hozzád bódul,

Ha lát, ugyan újul,

Készen vár már kalitkám.

Aj, Hj, rij itiiiunyem!

Ne l»ánj vélem keménnyen,
Áj, mint simogatlak,

Sipocskámra hilak.

Szelídülj hozzám, én kincsem ! lo

3.

No, no, no, ne siessél,

Vagy szivemet is vidd el,

Veled elrepülök,

Számyocskádra kelek,

Tled nem pártolok el

!

ii
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LXVI.

Te áUhataÜan lélek . .

.

1.

Te állbataUaii lélek,

Aniyókodiúl is félek

!

Niocs már benned reményem.
Bár gondoltam : va^ fényem :

J^é vált már ai tÜE.

Oaalárd lárvád elu.
Te rád nem is Bsemlélí'k.

Minden dolgod már kétség,

Ámbár ssived majd elég,

BoBsdái már nem szenvedhet
As régi hivsseretet;

GvásssorBom est nyerte,

Életem remete,
Csak Í0v lrT?!. iníir lehet!

Lxvn.

SienvedésBel s az üdövel . .

.

Ssenvedéssel s as üdövel
Egeket meggyftstem,

Ohajtásim s kívánságim*

Teljesítettem;
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Kii ;^\"iö iíitum nem engedett,

Rozsda 8 iidö megemésztett,

Nem kinoz már az kétség,

Való lett az reménység

:

Mert szivem már gyúl és ég
Kiben nem lesz vég. lo

Nehéz volt sok fullánk s nyil közt

Lépes mézet nyerni,

Halál, mirigy és irigy közt

Az édeshez férni:

De az kedves és édeesebb, u
Kiért vérzett sok ezer seb,

Kiért volt hét fájdalom,

Kétség baj és siralom

;

De már mind örömre újult,

Mert hozzám hódúit. ao

3.

Az kit régen meggylöltem,
És szivbül üldöztem,

Agyarkodtam s megvetettem

Soha sem szerettem ;

Az egeknek planétája, 16

Elvégzett sententiája

Örökös rabságban tett,

Szivemre békót vetett.

Szivem neki rendeltetett,

Társnak tétetett, to

Megesküdtetett.



Í16

4.

Mivel mert minden hatalom
Vagyon as egektüi,

Aláeatos b engedelmes
Szivem 18 eiektttl; as

Bár életre, bár halálra

Esik sorsom, hat- vagy vakra,

Kési már ssivem azokra,

Jobb, akár balsorsokra

:

Ugy legyen ! csak eien ige ao

Sierelmemnek vége.

LXVIII.

Az mint megmondottam, tled pártnlok . .

.

1.

As mint megmondottam,
Tled pártolok.

Miért megvallottam,
Máshos hódnlok;

Mert megssegted sok hitedet s

Máshol hódnltál,

£1 is törted nagy hrígyedet

Engem megcsaltál,

Álért is hitetlen

Tlem távollal 1 lo



Jégre Írtad szíved,

Él is olvadott,

Mint üveg eltörtél

Gyiurlón kínlódott;

Bízvást azért minden ssélre is

Ereszd szivedet,

Bár éczakra avagy délre

Mágneskövedet

:

Többször nem ellenzem,

Töltsd bé kedvedet

!

to

3.

Én kakuk nem vagyok,

ügy bánj fészkemmel

!

Szivem nem kártyaszív,

Jádzál szivemmel

!

Mint az kalmár hív ebinek u
Az légyen bérem ?

Velem többször, hogy így bánjál

Megbocsásd, kérem:
Orczátlan csak pirulj

!

Elég szemérem. to

4.

Ki aranyt nem ismer,

Bezet kívánja,

Mert tznek próbáját

Szenvedni bánja;
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Kt^iiiijuü, kedvén akar élni, 85

Mégis hiv lenni,

Ualálseb- ée sérelemre

Ssinee spirt kenni

As sima fejekre

Ssarrakat tenni. lo

5.

Én tudom, te érted

Miket BsenTedtem,

Hány fényes esülagot

Árnyékban tettem,

Hány ssenvedett és epedett

lütvassságodért.

Epet, mérget ée üldöié^
HsineMégedértI

Tündér reménysé^gért

Éf nem egyébért m

Kiég légyen aiért

KiéH adtam bért,

Ha más bár síivedbeB

Elbb boBsá fért;

Ssámot adok könnyen arml ss

Ae mii követtem,

Vámot adok könnyen arrul,

Ab mi kárt tettom,

Ha csak tövist —, rónát

Bisony nem szedtem. 6o
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LXIX.

Azért bár üldöztél . .

.

1.

Azért bár üldöztél,

líogy hívnek ítéltél,

Gondoltad, hogy annál kedveBRehb

Ha vérzik érted sok ezer seb

:

Eiuokbau mégis él. s

2.

Mivel már ismertél,

így próbííval éltél

;

Szabad voltál mivel szivemmel
Jádzoltál ides reményemmel,

Mint hajó szelekkel. lo

Alázott 6 engedelmes
Szivem, töredelmes,

Bár próbálsz arauyot az tzben
Magnts az vasnak erejiben,

Tisztul szív ezekben. is

4.

Drága kincs, csak így bánj,

Érdemire megszánj

;



Hadd tndjam, hogy esek csak ssivbfil

Történnek és nem csalárd siívbl
Éb titkos hívségbfil. to

5.

Ezeket mesében
Panasslom, röjtOben,

Megbocsáss, hogy ha így kunyvezem

;

Mert majd kétségben hogy nem estem,

Kíntelenfttettem. m

LXX.

Ki beborult az f&lyhöben . .

.

1.

Ki beborult az fölyböben

Megtért napom fénnyé.

Várás és nen^övés ntán
édes siívem kénnyé;

Ai kit ingyen sem reméltem, &

8 hogy megvetett, attól féltem.

Most ölemben bággyados,

Tfimiyemben lángados,

Halálbnl életet okos,

8 méiet nynjt ahhos. lo
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3.

Tekints reám és kegyelmezz
Azon két szemekkel,

Kik bajt vinak és küszködnek
Az égi tüzekkel,

Kikkel az szabad sziveket is

Rabbá teszed s az híveket:

Szólj hozzám olly igékkel,

S tégy boldognak ezekkel;

Contentátjad ohajtásim'

8 özvegy várásim'

!

lo

3.

Mivel kisded s még mint viasz

Igaz hogj' hajlandó,

Mint jó gyermek engedelmes,

Érzem, nz Cupido,

Az kit mindenek üldöznek, ts

Az kit gyilkosnak neveznek,

Nem igaz, mert kegyelmes,

kegyes, (Hív, édes és) szerelmes

;

Az kit soha nem gondoltam,

Ugy tapasztaltam. so

4.

Talán nem egy, több irigyink

Voltak, iiííy gondolom,

Bár titkoltad, kitalálnám,

És titkon fontolom

:



Víset a Bzomjahoiónak,

Csontot as ebagatónak

ÁEért nynjtBuok és veesúnk,

É8 i^* bátran aBeressiink :

Meg is Bsánja hOBÓgünket

Ai ég, aiiyüiíiket

!

LXXi.

Bár érted sokan ítélnek . .

.

1.

Bár érted sokan ítélnek,

Hogy táreod lefQrek nevetnek

:

De aiárt mégis sseretlek,

és soha el sem fdejtlek*

2.

Hogy honám páros bár nem vagy.

Hogy te vagy kissebb és én nagy

:

Elég» két sBÍvünk egyenl,
Megmnta^a as jövend.

Ha titkon ki tu n uiosolví^unk.

És biv Hzivvcl iiyájiu^küilunk.

Majd mint a/ ki<4>i)k emésstnek,

Irig^' szivekkel clvesztiiek.
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4;

Csudálják, hogy mit szeretünk

Egymásban, hogy mit kedvellünk,

Bátor, azzal ne gondoljunk, is

Azért is truczra szeressünk.

5.

öszveád minket bari pap,

Ki ezüst és aranyon kap.

Lészen is uri vöfényünk,

Ki hív reményünk és fényünk. lo

6.

Nem is köll három hirdetés,

Csak légyen pár tallérvetés,

Kivantátik majd bcsöcske
Ha lesz egy páros gyermecske.

Nincsen is már más mód benne, i

Hogy két szivünk egygyé lenne

:

Hanem hogy szónknak megálljunk,

Egymással éljünk és haljunk

!

8,

Mert az ki valakit szeret,

Soká az nélkül nem lehet, so

Volna is egyszer ideje,

Hogy lenne mellyediiek teje.

AsAde Láoló Ten«L 15



Azért ha ámbár késbben
Adom tudtodra mesében,

Add ki már végs voxodat, »&

Ne kinosd tovább szolgádat

!

Lxxn.

Ha kOezivem, mondod, hivem . . .

1.

Ha kssivem, mondod, hivem,

Álért meg ne yettesMm

:

Mert ssived is ssikla ai ia,

Engedd, hogy megtörhessem

;

Mágnest a vas ídeegeti,

VÍECsöpp követ meggyOsheti, —
Próbált dolgok elttem.

1
Nincsen száma, sokadalma,

Kik ostromolják síivedet,

Nincsen elme, ki* értelme

Föltolálná kedvedet:

Ez kétséges s már találja,

Az reménli s nem számlálja

Tündérsaeretetedet,

Szivárványos szívedet. is



a.

Bár kóstolva, ha kóstoltam

Az Jónással kis mézet.

De epével s sok méreggel
Keseritted az ísét:

Most czukorral remcntettél, so

S mint ^yászlópre ódesgettul,

8 mint rabodat (foglodat) gyötröttél.

Lesz olly üdö még jövend
Ki boszút áll sziveden,

Lesz állandó, nem hajlandó,

Ki fog kapni hivoden

;

Egy rózsáml pók szí mérget
8 az méhecske lépes mézet,

Ebbül kiki érthessen.

Még meglehet, véghez mehet, so

Kit magamban föltettem,

Hogy melly trrel engem sértél

Téged megöl helyettem

:

Mert gyilkosnak az az béri

Az vér vér' boszúját kéri, 85

Mert ártatlan (szenvedtem) ölettem.

15*



Elég legyen ennyi szigyen,

Ét eddig is 8senVédtem,

Hogy* vexáltál és megoMtál,
Mégis mind megengedtem

;

Magamat igy megretettem,

Éb tenéked oeak Bsentöltem,

UtoiBBor est miTeltem.

LXXIII.

Bolond^ ki 8ien?ed .

.

1.

Bolond, ki Bsenved,

Eb ollyan RBivért eped,

Ki nem állandó

;

ÁBért gyötrdik
Éb majd porrá tördik,

SBinre hajlandó

;

Kinek lárva élete,

Van ideig keleté,

Végre mulandó.

2.

SBámyon jár b röpül,

KdeBgí'tett és örül,

Biztat az remény

;
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Nemcsak arany fénylik,

De agyag is tündöklik,

Ha szolgál napfény

:

is

Nem minden édes szó jó,

Melly megmar, mint az kigyó,

Mégis szív kemény.

Ki szokott árnyékhoz
Az fény tetszést nem okos, m

Inkább ebben él

;

Ki örömest ingadoz,

És mindenért lángadoz,

Elég kevés szél

;

Hogy hasonlót csak szeret, ts

És így minden mást megvet

vagy : Ád illy gj'arló mentséget,

Illy gazt jóra vél.

4.

Kinek van értelme,

És magához szerelme,

Kivan nagyobbra; so

Kiben van hség,
Mint szalmatüz ugy nem ég

;

Kivan nagy lángra

;

Kinek hamu szikrája,

Volt tüze csak pazdorja, 8&

Akad reváncsra.



^
5.

Bármint átkossá

Magát és mást okossá,

Nincsen hitele

;

Mondja, hogy 6 sieiil

És minden sseplötol mentt.

ügy ia van jele —
vagy: Hir veleiele;

Más is érti eseket,

Ki próhált sok ssiTekei,

Nem gondol véle

!

LXXIV.

Te bár légy hiv ..

.

1.

Te bár légy hiv,

Mégis Tagy nyiy.

Ki eméssti ssivemet

;

Bár esküdjél

És kedTeszél,

Nem lalálod kedvemet:

Mert as tset visnek mondod,

Rád ssomltam, ast gondolod,

És hogy féltess, tagadod.
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2.

Nem kis méreg lo

Ollyan féreg,

Az ki titkon halált nyújt.

Pillantással

Óhajtással

Csalárd kötéllel megfújt; w
Erre sóhajt s arra tekint,

Ezt késérti és másra int,

így mutat kétféle szint.

3.

Est sEorétja,

S azt buritja ao

Mint a szélvéísz az remént

;

Ezt késérti

S másra érti,

Árnyékra is a napfényt

;

Eztet, mondja, boldogéba, 16

Aztot álnokul hódétja,

így szerez sok ezer kint.

így figyelmezz,

Ne kegyelmezz,

Tovább nem is akarom ;
8o

Csak gyilkos légy

És sírban tégy

;

Magam is azt kivánom

;
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Bátor, máfi szív érted égjen,

És halálos sebei ssegjen,

Nem irigylem s nem bánom.

Estet Tégre

!

én már többre

Nem érkesem : bággyadok

;

Mert bomllok,
Földre hallok

8 mint az lámpás olvadok

;

Eiek végBÖ ohajtásim

8 halálra Tált bncsuzásim,
Esek hi? affeotosim

!

LXXV.

Hogy megiértettél

1.

Hogy megsértettél,

8ebe8itettél,

Ne gondoljad, meggyöstél

!

Íég moggrógynlok,
9 íolgyalladok,

S mint phoenix megújulok

;

As sebes vitéz

Mind boBzura nés.

Bátor (r. Késs is) nála sziv és kés.



S88

Magadat ne bízd el^ lo

Szív keménységeddel,

S engesztelj

!

Légy kevély páva,

Én pedig gyáva.

De tüled mégsem félek

;

is

Az igaz hivsóg

És együgység
Böcsöss, az hív szív s lélek

;

Elbíztad mtigad*,

És ne is tagadd, m
Hogy tenéked kedveztem

;

Hagyján ! ílly oltárnak.

Ha csalárd bálványnak
Szentöltem.

3.

Hajó háborog u
Büszkén tántorog,

Még megemészti szél, víz.

Addig fözsz mérget
S étet kérget.

Még keser lesz az íz

;

so

Kiltt trödben
S más hív vérében

Gyilkos szived táplálod

:

Vérrel elégedjél,

S csak kegyetlenkedjél, ss

Megbánod

!
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Jól meggondoljad.
És megfontoljad,

Ki gyilkosságod* czólja

;

Kérlek igy ne mz, 40

Van tapló és tüz,

Másnak is van aczólja

;

Nem minden mérték
Egyenl s érték,

Nem minden ssíy egyenl

:

40

Eztet ugy kedvelje,

Hogy mást meg ne ölje

Te szived!

LXXVI.

Hogy gyulladom, nem tagadom

1.

Hogy gyulladom,

Nem tagadom,

Nem Í8 lehet titkolnom

;

De megvallanyi,

8 még csak mutaftnyi,

Nincs ssabifidság tudatnyi

:

Mert az ki gyötör,

És ki porrá tör.

Éles, titkos, hegyes tr;
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Isten, melly nehéz lo

Árnyékban áldoznyi,

Vélnyi, remélnyi

És véle nem élnyi,

S csak mesében,

Sötétben 10

Szeretnyi

!

Gondolatok,

Óhajtások

Másképp vámtúl Hzabadok

:

De én szivemnek

És hiv szerelmemnek

Ettül nem mentek azok;

Egy tekéntet

ügy megejtett,

Most is azért szenvedek

;

Egynek kedvéért,

Noha semmiért
Vélekedésért,

Semmi egyébért,

Nem hálaadó szívért.

És tudatlan nevéért.

3.

Lesz még olly fény.

Bízom szegény,

Fényes lesz titkos remény

;
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Ha TastfiréBsel, m
AozélBsenvedéeBel

Meglágyodik as kemény ;

,

Arany üdÖTel

8 iüs bévaégÍTel

Hét próbái megBienvedi

:

40

As én hÍTaégem, —
Semmi kétaógem,

Kéea less kéasaégem.

Semmi mentaégem, —
Mind eseket megQgyöti. u

LXXVIL

Chak azon vagy . .

.

1.

Gaak aion ragy,

Miként as hgy.
Hogy ai tfisbdl jeget tégy

;

Praktikának,

Ssin (E8) lárvának »

Hogy gyilkos asülöje légy

:

Igai, egek, megvettetik,

Sieretett nem szerettetik,

S ciégémek kitétetik

vagy : Ab, s még megnevettetik

!

10
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2.

Ninos igás ér,

Igaz csöpp vér

vagy : Nincs hiv csöpp vér

Istentelen szivedben

;

Fene vadság is

8 csupa vakság

Volt egész életedben

;

Egyhez soha nem hódnltál,

Mivel mindenhez kéflz voltál

így mindcntül kimúltál

!

w

3.

Gondolatra,

Pillantásra,

Nem tagadom, kész voltam ;

Személlyedért

S vélt szivedért u
Csak alio; meg nem holtam

;

Legkissebbre is vigyáztam,

Egy punctumban sem hibáztam,

így megbabonáztattam —
vagy : így megjutalmaztattam

!

to

A mit nyertél

Kereskedjél,

Tied az gyzedelem

;
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Dicsekedjél

8 kevélkedjél,

Hogy tríumphálsB ssiveken,

Hlyen Taurus koronl^át

Nem kÍYáDom, tííóe (diosö) ágjái,

Geftk kérkedjél illyekben!

5.

Már elhittem,

Annyit tettem,

Soha nem less váltosó

;

Én 8ii7emtül

Qmk Bsived ftill,

Lén egyedül áidosó

:

Kit olly hívnek megismertél,

HaJBiálU is megköthettél,

Lánei nélkül rahnak tettél.

Ebi
ne átkou,
ne okoBB, 6o

Magad ismerd hünösnek;
Bátor bánom,
De akarom

llly revanesát sBÍvednek ;

Tanulj rúlam mástsseretnyi, 66

Egy hiv sBívet megböesülnyi,

S olly könnyen nem változnyi —
vagy : 8 aBt földhöz le nem vemyi

!



LXXVIII.

£n szivedet megkérem . .

.

t.

Én szivedet megkérem
Nékem legyen vezérem,

Mert mint bab ingadoz,

Mert nem jutbat partboz,

Mert ba ez nem lesz bérem,

Én bolnapot nem írem!

Nebéz téged szeretnyi,

S bár azért itéltetnyi

;

De mégis megvetem
S ezeket nevetem

:

lo

Csak légy bozzám hajlandó

S örökössen állandó.

3.

Nincs ón bennem változás,

Hanem igaz áldozás

;

Nem tudok mutatni i6

Szint, s szivet árulni.

Tudok szivet tisztelni,

Szivet szivnek szentölni.



4.

Drága kinos srived nálom.
Kitol soha Bem Tálom, %o

Bár ietesík, hogy álom

;

Mégis declarálom

;

Ha ast hívnek találom,

HÍTséggel meghálálom.

LXXIX.

Hogy megválom, nem csudálom . .

.

1.

Hogy megválom.
Nem csudálom,

Sdved mert már mint álom

!

A mint bánom,
Declarálom, e

Nincsen annyi hajssálom

:

De jól esett, oka voltam,

Mért másokról nem tanultam ? —
Magam' igy contentálom.

2.

Olly kegyesnek is

Olly idesnek

Sserelmedet gondoltam,



Nem méregnek,
Tiszta méznek,

Meddig meg nem kÓBtoltam

;

u
Ssabadságnak az rabságát,

Vig örömnek az fogságát,

Noba bár szabad voltam.

3.

Elbitettél,

Mert osküdtél

As földre s as egekre

;

Kesergettéi

8 édesgettél

Kész voltál mindenekre

:

Hogy én lárvát adjak másnak,
Az kik nékem vermet ásnak,

így vezettél ezekre.

Bár Ítéltem

S jövendöltem,

Hogy illy gyász vége lészen

;

S tetszetésed

Hogy illy gyászsorsba tészen

;

Azt gondoltad, szerettelek,

Azért hogy csak szenvedtelek, —
Különbséget ez tészen.

Aaade IÁnlf> toimí. 16
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5.

Bolond voltam,

Hogy hódoltam.

Síimre még is titkolom ;

Bár nem pirulsz, m
8 el nem ájolss,

Magadban Bsállss, gondolom.

Mindenhol, hogy kész volt szived

:

Kérlek, ah (r. mondd) mi hasinál Tetted?

ítéld, lássad, nem bánom

!

46

LXXX.

Siánom gyászos éhemet . .

.

Bégi to«k még 174o. emeadi>i*ui ^ - - "tlra.

1.

Ssánom gjásaoB éltemet

;

'•^- Ki adja meg kedvemet,

Ki íi:yözi ir^yimet?
Bizom csak istenemet.

Meg is szánja szivemet; &

Bokros bnmnak habjai

Sok bánatom árjai

Föl nem dúlják szivemet.
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2.

Zárva vagyok, mint madár,

Tudom Charon már is vár, lo

Irigy tengeriben jár,

Parthoz juthat egyszer már
Vitorlája messze néz,

Nem burétja azt szélvész,

Mérge lészen lépes méz. is

3.

Él még az igaz Isten

Ki volt ottan, az itten,

Beménségem más sincsen,

Szeginynek ez egy kincsem,

Ezt egyedül tekintsem, «o

Hadd mulassák magokat,

Contemnálom azokat,

Fogják magok orrokat

!

4.

Nézze kiki tükörben

Maga titkát sziviben, u
Légyen bíró ügyemben,

ügy mást tegyen szégyenben

;

Nincs jobb mód mindezekben,

Bogár után indulnak,

Agyarságok elmúlnak, so

így az üdök elfolynak.

16*
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Gzakornál, hogy ideasebb

Hív Bxeretet, kegyeflaebb,

Máaok tadják» kedveesebb.

Nincsen kellemetessebb;

ABért irigyli as eb,

Egy csonton hogy rágódnak,

Egy konoion vonyakodnak,

Mint as ebek ugatnak.

Zúg a siólTési ellenem, 4o

Mint Aeolos képtelen*,

HajÓGskámra ssüntelen

:

De megtar^a istenem.

Mindaddig köll evesnem.

Végre hosaa osélomat, «&

Könlilti partomat,

Fölhona csillagomat

!

így próbálta eseket.

Ki irta es verseket.

Próbált sok irigyeket, to

Sokat sienvedt illyeket,

Hamis csalárd ssiveket.

De mégis talált egyre,

Irigyi* sségyenire,

Contentáló asivére. u
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LXXXI.

Távozzál istentelen

!

1.

Távozzál istentelen,

Átkozó es bitetlen

!

Bánom, magam' majd megcsaltam
És majd gyilkos horgot faltam,

Jól esett, meggondoltam, s

S elbb (r. jókor) tüled távoztam.

2.

Észrevettem minden szint.

Kit tudtam alkalmasint,

Titkon is megjövendöltem,
Es szivemben ugy Ítéltem

;

lo

Valóban ugy is történt.

Meggondoltam valamint.

Ritka példa is lettem.

Ellenségem' szenvedtem

;

Boldog vagyok, nem szerettem, 15

S csak mutattam, hogy kedveltem.

Bezzeg volna esetem

!

De most könnyen megvetem (r. nevetem).
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4.

isáUeHlásTt
8 eggyott eser átkot ligy :

Hogy bár ssínre is kedyeltél

És ellenben hamis (v. gai nép) lettel,

8 egyben Toltál hajlandó,

Másikban nem állaÁdó.

Ssabad vagy most, mint madár
A mi teteik, miveld bár,

Ugy is Bárt soha sem voltál.

Mert mindenhol ssabad voltál

;

8a6p dolog ki ngy élhet,

De 8iebb» ha ki lárt {v. hiv) lehet

EesöBJed eit magadnak
8 as g^kos barÉtaágnak

Egy hajóban, hogy evestél,

8 igy kíntelen rabbá lettél,

Kssönd vis-éss fejednek S6

Eb bolond hivségednek.

7.

Áldott vaí^jok ón azért.

Hoí:;y gyötrdnöm ninc«en mert;
Köszönd meg. hogy ismórtelek,

S hogy méltán megvetettelek, 4n
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Ezt Ítéltem szivedrül,

Emlékezzél nevedrül

!

LXXXII.

Isten hozzád! illy áldást ád . .

.

1.

Isten hozzád

!

Illy áldást ád
Híved {v. Szolgád), az ki szeretett;

Sir, aggódik,

És (V. Ah) búcsúzik 6

Tüled, az ki kedvellett

;

Mivel tülem hiven pártulsz,

Megkölléssel messze távulsz.

Még meg sem térsz, ugy indulsz.

2.

Csak távozzál lo

És utazzál {v» habozzál).

Mivel máskép nem lehet!

Csak azt bánja,

És fájdolja

vagy : Sorsát szánja, is

Véled maga nem mehet :

Mégis késér óhajtással,

Szörny sok fohászkodással, —
Róla szegény mit tehet ?



ftó

Könyve csurdul so

Eb igy borul

Lábaidhoz végtére

;

Ptóbált hívet

8 igás szivet

Látv^, mégyen mosoúre

;

u
Bátor est nem mutathata
És osak alig titkolba^a,

Ez hoz nagy kint Bzivóre.

Ég kedvenen
8 kegyehneaien, so

Isten légyen vezéred

!

Meri siolgádal

És árvádat

Többezör, lássad, nem ered

;

Minden saerenoM kéaértMn, ts

8 legkísaebb meg ee sértMO

;

Néked légyen ez {v. hír) béved.

Ha vétettem,

Azt nem tettem

Gyülölségbül, elhigyjed

:

Mert jó kedvvel

8 BienyedéBBel
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Jár szerelem, ítéljed;

Pálmafa annál erössebb

Mennél bííjlóbb és terhessebb, 45

Bennem is azt szemléljed.

Már hallgatok

S nem szóibatok,

Zokogásim ellenzik

:

Mert egy-két sziv 50

És frigyes biv

Már egymástul távozik

:

Kérlek, arrul emlékezzél.

Kit 8Írl9an tészsz s tovább nem el,

S ki még ott sem változik

!

55

Lxxxni.

Bolond ki itél . .

.

1.

Bolond, ki itél

S más szivérül oUyant vei

Kiben ártatlan,

Aztot vizsgálja

És fortélylyal próbálja, s

Kire méltatlan.

Magát meg nem tekénti

Mindent csak másra hinti,

Noha hibátlan.
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Másnak ihgyje» lo

Bét mútaija, hogy fhgyje, —
így ólálkodik.

Fénlik, de esak rés

És sandalTa másra nés,

Úgy incselkedik. ib

Nevet, mégis siratja,

És ünokal mota^a,
Hogy 6 bánkódik.

Hirhordással (v. : Csak pletykával) él,

És gyilkos mesét bosiéL

Gai termisiete,

Susog 8 hunyorgat,

Mást mikép elárulhat

Egéss élete.

Más módját nem találja,

Magát igy reváncsolja,

így van keleté

!

i.

Hagyján ! hadd légyen \

Ab igásnak nem sségyen,

Hahogy bár ssenved.

Nem tart sokáig,

Rövid id- 8 óráig

Habár tür s oped.
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Más hírét úgy áekálja,

Hogy magát confundálja.

Illenre ered.

LXXXIV.

Szivem, hivem, légy édes reményem . .

.

1.

Legény. Szivem, hivem,

Légy édes reményem

!

Szeress, nevess,

Édes napfényem

!

Bár mások szerettek, 6

És elbb kedveltek,

Mégis
Égis

Erted szerelmem.

2.

Lednif. Bocsáss, mert más lo

Már néked kegyessed

;

Megvess s nevess.

Voltam idesed;

Tenéked, hogy hittem,

S tieddé nem lettem, is

Szánom,
Bánom,

Neked szentöltem.
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3.

Legény, Ha bár van sár,

Abí veted ssememre, so

Hagyján ! megSBáii

Más Í8 még erre

;

Mert Bsabad sscretni.

Eb mást nem gyfilölnyi,

tagy : 8 többet is kedvelnyi, m
Bátor
Ollykor,

Ha meg köll lennyi.

Leány. Légyen ! régyen
Bért Bsiyem anvedben

;

so

Ne csalj és yallj,

Vagyok kedvedben

;

Engemet ugy szeress,

Hogy mást is meg ne vess,

Topp ! topp

!

86

La! la!

Légyen parola!
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LXXXV.

Mo^ék minden el . .

.

1.

Múljék minden el

Álnok sziveddel,

Nem gondolok szerelmeddel

!

Már boldog vagyok,

Hogy alább hagyok, r

S nem szorétbatsz köteleddel.

Elég volt árnyékra szorulnyi,

Dly csalárd bálványhoz borulnyi,

Most bágyadnyi,

Most ájulnyi, lo

S mindentül elpártulnyi !
—

vagy : S olly sokáig szenvednyi

!

Sokszor megváltam,
Magamban szálltam,

Hozzád voltam még is irgalmas ; ic

Sokszor esküttem,

Mégis epedtem,

S voltam hozzád jutalmas :

Bánom, magam igy megaláztam,

S illy hitetlen szivvel gyaláztam

;

ao
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Meg köll lenni,

Nincs mit tenni.

EgyBMer meg köU nyugodnL

3.

Elgvün as óra,

CsfUL egy-két ásóra as

Sialmdon foggs mehetni (v. evesnyi)

Keserres jajra

8 örököB bajra

Tlem ha fogas tá?oniyi.

Akkor magadban megismered,

Ha ason pillantáBt megéred, so

Álnok véred.

Hogy illy béred.

Megbánod 8 megkönyresed,

Magad* sírban temeted

!

LXXXVL

cm, hogy nem álom . .

.

1.

Megpróbálom,

Hogy nem álom,

Kiért Bsiyed* sajnálom

;

Ha TisBgálom,

Föltalálom.

Miért tüled megválom

:



Í55

Hol azokat confandálom,
S ha hallgatom {v, titkolom), contemnálom,

S többször uem is számlálom.

2.

Már jól (v. Messze) látok lo

Bár sok átok

Pöcsótölte szívedet;

Már uem vélem,

S most szemlélem
Sok hitetlen hitedet

:

»
Csalárdságod elég fényes,

Légy már azért másnak kényes,

8 tartsad másnak kényedet,

vagy : kedvedet

!

Alacsony gond
Ki sokat mond, lo

Néki legyen hitele

;

Kit ismernek

8 utolérnek,

Nem gondolnak már vele

:

Ámbár sirjon s bár nevessen, is

Bár aczélt s köveket messen,

Haszontalan', van jele.

Mennél jobban
A tüz lobban,
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Annü kevesb láng lobog, *

so

Bárha fénlik

És tündöklik,

Ax ég inkál>h bál»oi*og:

Jobb kerekét sserencséd^ek

Mennél többet kentein ennek, ss

Annál jobban osikorog.

Légy kevély strnos.

Mégis less tmei,
Ki boBiQt áll Btivedben

;

Olly ei TÜág 4o

Mint as viláig

Ki most íém\\)L s megy ködben

:

Álért agy higy kevélységnek

Es ai tündér fényl fénynek,

lg}' üdvösfilj hitedben! u

0.

Illyen yége,

Kiért ége

Szivem hiv reménnyében

;

Ez as bére,

8 illyent ére to

Sok ezer érdemében

:

Azért tfilem holtig pártolj,

Soha viBBza ne is indnlj,

Légy átkozott szivedben!
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Lxxxvn.

Azt megkönyveznéd . .

.

1.

Azt megkönyveznéd,
Ha csak neveznéd,

Nem hogy móí? ha megismernéd !
—

Az ki gyötrdik
S majd porrá tördik, 5

S titkon érted emésztdik,
De egy pár szivnek

És két pár szemnek
Nincsen nálod jutalma

:

Mert vagy szines s állhatatlan 10

S egy szivhez éppen szokatlan,

S igy mint az vak légy.

Bátor ollyan légy.

Könnyebb szivem fájdalma.

2.

Mágnest követtem, is

Vasat szerettem,

De nem vonszott magához

;

Annál keménnyebb
Mennél reménnyebb,

Soha ujnlást nem hoz

;

10

Láuló vers«i. 17
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Magát matatja

Ssivem untatja,

Biztat mivel bár lehetetlen

;

Tovább asért, így lássad,

Csak osak magad mnlaaÍMid

:

ss

Immár megvetem
S én Í8 nevetem,

Bár történik véleUan\

3.

Az mit szenvedtem.

Bár nem vétettem, so

Mégis tfiröm oaendea szívvel

;

Csak térj meg s bevégy,

S eretnek ne légy

Nagy istentelenséggel

:

Meri más mulandó, ss

Csak én állandó.

Próbát szenved ón ssivem.

Megmutatta, bár titkossan

Mert szeretni kell okossan,

Szú s rozsda s üdö 40

Emészt s jövend,
Mégis lesz vajha hivem I
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LXXXVIIL

Ugyan egyszer szálJj szivedben

1.

Ugyan egyszer szállj szivedbon,

8 ne változzál bivségedben,

Ki mégis szenyedbet,

Bár úgy nem szerethet.

De vallyon mi ennek oka ? s

Mert meggyzte már a soka

Hitetlenségednek,

8 sokféle színednek.

a
Mert most szent vagy, most tetszetes,

Most világi, most szerzetes, lo

Most édes s Ízetlen,

Most kedves-kedvetlen,

4.

Hogy magadat mint menthessed

S azzal szivem meggyzhessed.
De ezeknek örve 15

Elszakad s van törve.

17*



EmlékezBél Bsavaidnil

Ég B földnek tett átkaidrúl,

Ha saabad (r. Ha hasma) még, kérlek,

8 arra kénsserétlek. lo

6.

Ha akarod, fogadj még siót,

Mert kÍTán néked minden jót,

Ae kinek nínos mássá,

Ez világon társa.

LXXXIX.

Ah én Qgyan mért kínlódom . .

.

1.

Ah ! én ngyan mért kínlódom,

8 ollyan suvrül gondolkodom,
Ai ki másnak rabja

8 ssiybárkámnak habja ?

!

Ki éneket hitegetett,

Més-méreggel megetetett.

Gyilkossága* béri

Végét mégsem éri.
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Van szivének hány árvája

!

A kit meRCBalt Hziv-lárvája, lo

Áldását hogy várja,

Mert ehhen nincs párja.

U

Jobh, másokrúl ha tanulok,

Bár éltembül igy kimúlok,

Szabadon szenvedek u
Inkább, mint rab legyek.

Eleget is elmélkedtem,

Kimondjam-e kit föltettem,

Hogy hozzá bódulok
S lábához borulok.

6.

Tusakodtam s titkon fztem.
De magamat csak meggyztem,
Hogy nem declárálom

S csak igy contentálom.

Boldog Isten, melly nagy kin az, as

Azért hogy valaki igaz,

Kell néki titkolnyi

S tovább megfontolnyi.
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8.

Mivel egésB világ tele,

Hogy néki ninosen hitele, so

Mógis megpróbálom

S "iiic*T" föltalálom.

9.

Hogy titkon fogom sieretní,

8 senkivel sem esmórtetni,

így megetal, nem félek, u
Bátron halok s élek.

XG.

Sovem OBOngetje . .

.

Síivem osöngetöje.

Lelkem pengetOje

Kinoinat megBiáiya
Drága Maiolánnya,

Éltenmek íödöje, s

Ágyom lepedje,

Karmassin csizmája,

Kedves bodzafája,

Peng6 sariumtyuja

Tüseoskémet fújja, lo

Kesstyüben öt ujja,

Allé-, Alleluja!
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Gyöngyöm szép pártája,

PiroB pántlikája,

Arany hosszú haja, i5

Édes hazám' fája.

Mézem' édes lépé,

Minden szépség' képe,

Mindeneknek szépe,

Ezrek között épe

;

to

Szemei ragyognak.

Mint arany agyagnak,

Ajaka mint kláris.

Haja mint vér már is,

CsücsÖB két almája, u
Kegyes mellyé tája,

Katonás lépése.

Gyöngyös egy pár késsé.

Dereka szép mer,
Kalapács az ver, so

Tánczos, könny, deli,

Boldog, ki ezt leli

!

Ránczos a szoknyája.

De nem zubboukája,

Gyöngyös, csinos nyaka, m
Csókoló ajaka;

Minden tekéntete

Egy ember élete
;

Hajnal mosolygása.

Ha nevet nyilasa, 40

Személye elpirul.

Hó az vérrel újul,
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Ha hallgat lel,

Apró fnlat —
Dinom asert 45

SsereÜek, uci.. i ..i.jin,

Jó kövér ssalonnám,

lUyen*) síép Uonám

!

XCI.

A^jad szivedet hiv sávemórt . .

.

1.

Adjad BBÍvedoi hiv ssivcmért,

Csak ketten tudjuk, molly hivsegert

!

8iÍDJ meg, mert tudok bisony hallgatnyi,

Vélem mngad* nem fogod megosalnyii

Éljünk csak ketten, 5

Hiv- 8 kedvessenJ

Akani aseretnyi? Úgy, úgy
Meg köU mntatuyi

!

És nem köll félnyi ? Nom, mm

!

Tudok titkolnyi. 10

Elnyhitsed oUy ollykor,

Olly ollykor

Gyötrelmimety

OUy ollykor,

Némellykor u
Gyötrelmimet

!

*) Blái hagyomáiiy flMrini: É^m.
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Adjad Bzivedet liiv szivemórt,

Csak kettüu tudjuk, melly hivsegért,

Melly hívségórt,

Melly bivsógórt! ao

2.

Légy hív 8 állandó ! Veidhez mehet

!

Ki tudja, rövid nap mi lehet?

Elmés légy, türö és békességes,

így irigységen lesz gyözödelmes.

Vigyázzunk elre m
Mindenekre.

Ha megtörténik, meg, meg

!

Akkor jó lészen

!

Nem köll mondani : Nem, nem

!

Csak szived értsen

!

se

Ha ámbár szinessen

Ha ámbár szinessen,

Mást késértek —
Szinessen

Szinessen w
Mást késértek

:

Légy hiv 8 állandó ! Véghez mehet

!

Ki tudja, rövid nap mi lehet?

Még mi lehet ?

Még mi lehet ? 4o

Ez mellett éljünk ! Vedd kezemet

!

Vass hivek legyünk ! Vedd frigyemet

!
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Ha magunk vagyunk, (akkor, r.) bízvást mutassad,

Ha mások lálják, titkold s hallgassad.

IgY egy érielemmel, 45

Less B8iv szemmel.
Te vagy én éltem, te, te

!

És nincsen mássá

!

Meg sem engedem, nem ! nem

!

Hogy ellophassa. &n

Te tled egyedfii,

Te töled egyedül

Su?em ég s hfil,

Egyedfil!

Egyedfii 55

Szivem eg b hüL
E mellett éljünk ! Vedd keiemet!
VasB hivük legyünk ! Vedd frigyemel!

Vedd frigyemet

!

Vedd frigyemet I eo

XCtt

Nincs mód benne, tied lenne

1.

Nincs mód benne.
Tied lenne

Aion síiv, kit gyfilölBB,

8 titkossan sírban ölsz;



Nincs mód benne,

Tied lenne

!

Mind próbáltál,

Még megcsaltál,

Mint madart az lépre,

S hamis bálványképre

;

lo

Mind próbáltál,

Még megcsaltál.

3.

Példa lettem,

Hogy szerettem

OUy igaz olly ravaszt, is

Egyedül bánom azt;

Példa lettem,

Hogy szerettem.

4.

Teljék kedved

S csalárd szived, m
De bizony megbánod,
Valaha megszánod

;

Teljék kedved

S csalárd szived.

Szép hired lesz,

Ha {vagy : Ki) példát vesz



Éo rólam más bbív is,

Allftndó és hiv íb ;

Ssép bired lesz.

Ha példái vess. so

6.

Ha álnokul ég,

Nem mesterség
Valakit megcsalni,

Méies horgot falni

;

Ha álnokul ég,

Nem mesterség.
86

Átkozott légy,

Áldást se végy
Soha is éltedben,

Te ssines ssiredben

;

40

AtkoBott légy,

Áldást se Tégy.

8.

Találok még,
Ki sebet ség,

OUy hivet, ssivemen, 45

Less nála érdemem,
Találok még.
Ki sebet ség.



9.

így biicBiizok

És pártulok 60

Utolszor tettiled,

A mint érdemletted,

így búcsúzok

És pártúlok

!

XCIII.

Csak azt szigyenlem . .

.

1.

Csak azt szigyenlem,

Hogy a szerelem

Einzotta hív éltemet

!

Mert nincs már hívség

S minden álnokul ég

:

b

Porrá törte szivemet.

Mindenben gáncsa,

Semmi reváncsa;

Nemcsak megvetett,

Még megnevetett, lo

így fizette béremet

!

így fizette béremet.

Mindent követtem,

Mindent szenvedtem,
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Reménlvén, lsz jutalma

;

is

Minden kint b csigáját

És kilencs próbáját

:

De tüze volt osak ssma.
Csak édesgetett,

Még megejthetett, to

Tett Ígéretet,

Babaiját vetett, —
niyen ai parolája.

Bolond aa ollyan

Ab ki haszontalan* u
Tfir, mind eb as árnyékért,

As hajó járáa.)án

8 kigyó nyoma után

8 ai bogarat követi

:

Est nem gondoltam, to

Még megpróbáltam,
Vagyok meséje

És ssenvedöje,

Mért kinlódtam etekért?!

4.

Habár megtörtént >b

8Benved eser ként,

8 pirulok, megosalattam ;

Ki nagy hittel ssóla,

Mit tehetek róla.

Bálvány volt, kit imádtam. 40
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Ktíromrúl tanulok,

Másokot tADÍtok,

Példát vegyenek —
Hív Bziv BzoRények, —

Báuom, hozzá bódultam

!

Bátor ez utolsó,

Még sír és koporsó

Eltemeti éltemet

!

Nem lesz soha többszer,

Habár történt egyuer, so

Jégre vigye hitemet;

Másként gondolom
És megfontolom,

Hogy hív és épnek
S nem lárvaképnek sj>

Pecsételem hitemet,

Feláldozzam szivemet

!

XCIV.

Angyalom, alakom, szép gyöngy galambom . .

.

1.

Angyalom,
Alakom,

Szép gyöngy galambom

!
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Röpülj hossám kebelemben,
Verj hív féssket hiv Bzivembe'

;

»

Angyalom,
Alakom,

Ssép gyöngy galambom 1

2.

Jó 1Ó88,

Ha léflB, 10

Ha síived bevon;
Folyó órám mennyit peresen,
Ssiyem hoiiáil annyit serken

;

Jóién,
Halén, ,,

Ha nived bérén f

:i.

Ne nevén.
Meg ne ven,

Hanem egygser már neren;
Tettem méltó érdemeket, ^

Tflrtemhaláloe sebeket;

Ne nevess.

Meg ne ven,
Hanem egysier már sieress I

4.

Ámbár u
Nagy kár.

Reményem esak Bár;
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Czxikorral upjyaii éde8p;et,

Üveg által nyalat mézet;
Ámbár
Nagy kár,

Reményem csak Bár

!

Légy hiv,

Légy hiv,

De hiv titkos sziv

;

86

Tudod, kaján az irigység,

Több a roBz, mint jó emberség;
Légy hiv,

Légy hiv,

De hiv titkos sziv

!

40

6.

Erre

Többre
Nem megyek végre

;

Elég légyen végpanaszom,
Magadban szállj tanácsolom

;

46

Erre
Többre

Nem megyek végre

!

7.

Him hum
Ham bum 60

Tim, tum, tim, tam, tum,

Láuló yetMi. 18
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Seáod már, bogy majd megnémulok,

A sért már eg>' bbóí sem asólok;

Him, ham,
Ham, hnm, 55

Tim, tum, tim, tam, tum

!

xcv.

NeptonoB népe .

.

1.

NeptuDOS népe,

Válaasiott ssépe

Neked jöitÖDk áfdosni,

Kit ifissserelem

8 heyea gyötrelem &

Eddig Biokoit lángosni.

Enyhitsd biveid\

Foiró 8siyeid\

Légy hossánk kegyes.

Itten kegyelmes, 10

Téged fogunk áldani.

Téged fogunk áldani.

2.

Látod, borúinak

Hozsád bódulnak

Bei^e sok nympbáknak, 1

Hí
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Mondják : betegek,

Szivtül epednek,

Nincsen száma azoknak

;

Légy sziveknek

S Bsegényeknek
Orvos istene s enyhitöje,

Hlyen beteg raboknak,

Illy Bzivbeteg raboknak

!

3.

Ezek lankadnak,

Azok bággyadnak,
Ezt sérti hét fájdalom

;

Ennek fáj szive,

Azt csalta híve,

Gyötri sok aggodalom

;

Így könnyebbségét

Es egésségét

Oltsa tüzeit.

Orvos vizeit, —
Óhajt szivdiadalom

Nincs is nagyobb kin,

Mind a szives szin,

Ha nem meri mutatni ;

Ezer mesterséget

Keres s színességét,

Hogy tudhassa titkolni

:

18*
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De ha kedvessé,

S igás aiivesse,

Yftn bamiyábaQ
8 bár ssikrájában,

Föll köU aoDfÜL lobbanni.

Estei próbáltuk.

Asért alig álltuk,

Hossád ide jöbeasünk

;

Ssánd sebeinket,

Tfissnveinket, m
Nálod megjelenhessünk

:

Rád borulnunk
És bódulnunk
Mind reménlnünk
Néked sientöljünk, — u

Könnyebbeéget vehessünk.

Könnyebbeéget vehessonk.

XCVI.

Tied vagyok

1.

Tied vagyok.

Mert már nagyok
Sierelmidnek gyötrelmi

;
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Bár Írhatom

Nem bírhatom s

Olly szivednek sérelmit;

Bár próbáltam,

Alig álltam,

Eddig is mit szenvedtem ;

Megismerem lo

Gyarló vérem,

Tovább már nem trhetem

!

Azt Ítéltem,

Én ugy véltem,

Hogy tréfa csak szerelmed

;

is

De valóság

S állandóság,

Azért rajtam gyzelmed

;

Megvetettem
És nevettem, to

Maskarának gondoltam

;

De nincs gáncsa,

St reváncsa,

Midn jól megfontoltam.

3.

Kik ismernek, u
Bár késérnek,

Nincs hitele másoknak
;

Tekingetnek

S integetnek,

Vagy meséje azoknak; so
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Keseidei

Ha ssorílják.

Jajt mondanál, gondolom

:

De títkosBan

ElssenTededy

Én árattem, jól tudom

!

4.

El nem érnek.

Bár ígérnek

Néked arany hegeket,
Mentegetnek
8 fenyegetnek,

Zománetonák esiveket;

De te mivel
Vagy asintelcn

Nem tndss semmi síineket.

Megneveted
Eb megveted

Kinowem, minden kincseket!

5.

Ai hiv kOsBál

ErssenáU,
Nem mosditja vis' habja,

Habostatnak
Sanyargatnak,

Vagy mégis egynek rabja

!

Est dicsérem,

Még ast érem
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Hogy hív sirlta tciiu link,

Jóí^liamvarubau

Ea poromban
AíTectusim égetnek. eo

XCVII.

Nincs mód benne, másé lenne . .

.

(Folelot.)

1.

Nincs mód benne.

Másé lenne

Eggy szivem, csak egyhez bív.

Ne bigyj mindent,

Nem vagyok szent 5

Ugyan, de vagyok biv sziv !

Pillantásid,

Gondolatid

Mindenben megfogadom ;

Hogy tisztellek, 10

És szeretlek,

Mi baszna már tagadom ?

±
Bár az balál

Elttem áll,

Azért én nem változom, i6
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Habár elek,

SEegény lélek,

Úgyis tiiven áldosom;
Sem föld, sem ég
Hogy ebben vég m

L^en, ait meg nem éri :

Slenben asi.

Nem hiT s ravaszt

Ab Isten is megveri

!

3.

Plróba lettél, u
Próbát tettél,

Mert régen próbáltalak

:

Jól is tetted,

Megssenvedted,
Mostan asért áldalak! m

Vélekedtem
8 kételkedtem,

Ajitai reoognosoálom
;

Néked etsel

Hogy vétettem, s»

Már holtig revooálom.

4.

Bátor sorsunk
Nehéz dolgunk.

De egymásért tfirjük el

;

Szenvedéssel 4o

S az üdövel
Kelhet ollvan osílltg fel

:
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Eggy öröme
Lesz kei szívnek,

Eggy nyugalma, eggy czelja!

Eggy élete,

Egpy értelme, (vagy : ítélete)

Nem lesz semmi fortélyja!

xcvm.

Mit volt már mit tennem . .

.

1.

Mit volt már mit tennem,
Álnok liivtelen?

Tovább nem szeretnem

Gyilkos hitetlen

!

Mert négy szemnek és két szívnek 6

Annyira hittem,

Uogy egy sziv lesz és két szem lesz,

Meg is esküttem

:

Kegyetlen tyranna!

Mért érdemlettem? lo

Egy-két szóval szóltam.

Mit? megérthetted ;

Ha bár titkos voltam.

Megítélhetted

;
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TitkoBsan 10U egy pillantás is

Eleget mondott,

TiikoBsan tett fohászkodás

Adhatott gondot :

Essél mit akartam,

ÉssreTehetted

!

so

Ninos as irigységnek

Bisony hiv ozélja,

8 ai hifielenségnek

Eser fortélvja

;

De 61 nálod osak mind mentség u
És Bsines sientség ! ,^*

Úgy van, ai ki hamissan ég
8 nincs benne hivség,

Nincsen minden suvnek
Olly kö ácséba. so

4.

Kiért saivem ége,

Lett ülyen yége,

Isten hoBzád már, már I

Illy gyásEOs ige

Est valaha nem gondoltad, i^

Én sem Ítéltem,

Jól esett m[ijért nem fontoltad ?

Mert hiven éltem,

Ab csalárd szív' 1

Ha nincs hivsce^c. 4<
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XCIX.

Lila moja Lila . .

.

1.

Lila moja Lila

Rosto mila. Rep.

Lásé, gásé, Burenda
Hipp, hopp 8za 8za merenda,

Reverenda. s

2.

Gsiri, csáré, Iá, Iá,

Falala

Hochus pochus Effeta

!

Hajsza csáré stafifeta

Pekna béta. lo

Hej Bza sza hopsza
Hopszasza

!

Czinczi, finczi zaicsek,

Kacsó csacsó szlovacsek

Búm ! búm ! NoBcsek. is

Dinom dánom Babcsek,

Húm noBzcsek.
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Lirum lárum Hússlioska,

Hundér Bonder dudioska
Pi Tineoska. to

5.

Dini dini Mimi,
Bimini,

Terari, ferosi en-ó-nó,

01ágla» gláglú palenó,

No koleno. ii

liejü, huja, moja

!

Lult^a!

Siriki, Biraki fíóki

Trí vitri artíosóki

Csíki oBÓkL to

7.

líhrel eit MÜd oe Mg»,
Igj eenki nÍTét ne sértee,

Mivel tínia bolondság,

És oenpán csak nyájoraág,

Csak agy Telje. a
8.

Ki pedig eitet megíejii,

Bisony elméjét megejti.

Ax mint coriosuB lesz,

OUyan jutalmat is vees —
Bossz munkát tesz.
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c.

Ámor, mit akarsz én szivemmel . .

.

1.

Ámor, mit akfirsz én Bzivemmel ?

Meg nem elégszel gyötrelmimmel ?

Olly vagyok, mint babok közt az bajó,

Kinek nincs babja, nincs szele jó :

Most emel egekre, 6

Most temet örvényre,

Nem állandó.

2.

Eltörött igaz vitorlája,

Elmerült szivemnek bárkája,

Kapok az bamis babokboz is, lo

Kik nem segétnek, azokboz is;

Hív párom már nincsen,

Elpártúlt szép kincsem.

Jaj már nékem

!

3.

Ha már partomat el nem érem, i«

Nincs már semmi csillagvezérem,

Bár szerelmemet csak okozom.
Hogy igy szegény, csak, csak babozom

;



Többen így evesnek,

As kik igy elvesznek,

Ez volt bérem I

4.

Az ki szívét szélnek ereszti,

így jár; hamis szél-vész elveszti;

Bár az mágnest biven követi,

Mégis a szélvész hányja s veti

;

Beborul napfénnyé.

Temeti örvénnyé
És reménnyé I

CL

Nem hiasek már, nem, nem!

1.

Nem hiszek már, nem, nem

!

Nem hiszek, nem

!

Mi haszna ollyauért

így szenvednem

;

Akár mikép integetsz,

Bár ezerszer késérgetsz.

Nem hiszel^ nem I

2.

Gaz híreddel már már
Vüág tele.

Pirulhatsz, s elmehofsz,

Mehetsz vele

;



Csak távozzál ón tlem,

Takarodjál moUlem,
Semmi kedvem!

De en tégedet i*

Én Rzeretlek,

Mindenhová íb

Kn követlek :

C8ÓC8Í, jöj hozzám, szivem,

Ai. n'i, CBÓcsi, én lelkem, «o

Éb mindenem

!

Te — teéretted

Élek, halok,

Bár jól, jól lakom.

Bár koplalok, «*

Epedek és szomjazok.

Azok, fázok, izzadok,

(így 17.) Hív maradok

!

cn.

Édes Dudi Duduskám .

1.

Édes Dudi Duduskám,
Szép Babuka Babuskám,



Alakom, angyalkám,
Ssép rabom, madárkám

!

Tubám, iölem ne röpülj.

Hanem hiy féaskedben ülj,

Lankadj a ölemben dfilj,

Nékem örömöt nfilj 1

Osaloisál egy stivemme),

Lelket végy egy lelkemmel,

Neyefls bessédimmel,

Könyveli nemeimmel I

4.

Vannak kik reád várnak,

Nem engedlek én mámak.
Sem aa gai nokáaiak.
Bár sok vermet ásnak.

Téged, téged sseretlek,

Té^, téged kedvellek,

Téfi^et késérlek.

Meddig el nem érlek.

6.

Cein csillagom, kegyessem,

Lépes mésem, édeesem.



Egy szóval mindenem,
Tudod én Istenem

!

Szép képed szepltelen. u
Szived pedig szintelen,

Jöj, szivem, én velem.

Van rólad hitelem.

8.

Pipacs piros ajakid,

Kökény egy pár szemeid, tt

Pár czitrom mellyeid,

Sólyom tekéntetid.

9.

Engemet megkötöztek,

Mind halálig megg>^öztek,

ízre porrá törtek, ss

Örökre gyötörtek.

10.

Termeted merösége.

Testednek keménysége,

Telyes egészsége,

És minémtisége. 40

11.

Bizony minden hibátlan,

Csinos, deli, ártatlan^

Amadé László renei. 19
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Minden porozikája,

Sri? remek munkája.

12.

Asért mivel méltó Tagy,

Túxem hossád ég és nagy,

EnyhitB harmatoddá],

Éb úgy bánj raboddal.

13.

Nyitom minden eremet,

Föláldoiom véremet,

Igai életemet,

TOs — fagy — biv ssivemet

!

cm.

Tallalla, iallalla, jókedvem vagyon

1.

Tallalla, fallaUa,

Jó kedvem vagyon
Mert inket é8 vissket

Igen nagyon

;

Ki légyen

Mi léjéén?
Htm, bnm, ham, bum !

Van heve, nincs nve,
Lim, lum, lam, lum

!
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2.

HejsEasza, bopszasza, lo

Tíz kávé oka,

Mindennek van oka,

Fejszefoka

;

Az Tátra,

Az Fátra, u
Ez magos Mátra;

Az gaznak kevéssé

Tessék hátra.

3.

Hej, hej, hej ! te fej az

Szarva között, m
Bika alatt borjút

Ki kötözött?

Csak dinom.
Csak dánom,

Gazuépet szánom

;

as

Szemben áll s competál,

Csak azt bánom

!

CIV.

Mindeddig biztatott gaz reménység . .

.

1.

Mindeddig biztatott gaz reménység,

Az ki csak szalmatüzzel gyúl és ég

!

19*
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Mint madárt sípra édesgetett.

De kalitkában bérekesitett,

Mindenben megvetett,

És sBememre vetett,

Megnevetett!

Bólam tanuljon, kinek higgyen,

(Síivinek titkában) vagy

:

Biive tárbálában kit v^en

;

Hiteget kényessen egy csöpp méuel, lo

De rabját táplálja, jaj, ecsettel,

Giakkoml sxinletti,

Végre megéleti,

Igykerétíl

Nincs ssáma, mennyi praktikája, u
Sok tündénóg köit mennyi lárvája

;

Most a Biélvési közt partot igér.

Vélvén : majd majd eléri, vesiélyt nyer,

Üveg által méiet
Nyal és halálkérget tt

Kóstol és nyer!

Níncfl 1>o1dogabb : as ki nem remél.

Éb minden gaz reménység nélkül el

Kit remény pribéki nem lesik,

Az soha kétségben nem esik,



993

Bátran mindent szemlél,

És semmitiil sem fel

:

Ugy hal ós él.

CV.

Lala, lala, Dalila . .

.

1.

Lala, lala, Dalila

!

Te vagy l'annuB szivem,

Habár volnék SámKom is,

Nincsen erm, hivem

:

Ha akarod, lángozom,
liajtad áll bévségem,

Ha nem, — fázom ; huss huss,

Fannus én szerelmem.

Oh Jehova ! már hova
Menjek illy kétségben? lo

Két ut vagyon elttem
Igyekezetemben

:

Balra szegény, ha megyek.
Ki lép ösvényemben :

Jobbra pedig nem lehet i6

Esser irigyemben.



3.

Dioom dánom, azért is

DosperátuB vagyok

;

Dura, dara, érára,

Bár gyötrolmím nagyok, m
Tála, lalla, falaU^
Mese ez másoknak,

Szemrebányják és bái\iák,

Kurvanyja azoknak I

4.

Pannus, Pannus, •nos, -niiB, -dub, u
Mi közi ezekhez ?

l^'ügét mutat, mi köze

Az hamÍB szivekhez ?

Kinek módja^ zavaros

Vizekben balásznyi, ?^^

Tetszett szivet fog az ki,

Mivel tud horgásznyi.

CVI.

A, A, A, te vén törzsökfiet . .

.

1.

A, A, A/)
Te vén törzBÖkfa,

*) E vénben a szakok elejÖD s végén 4Uó bártnas

bet&ket ki kell mondám; as igy kimondQftl bárom bz<'
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Mért nem emésztett az tz.
Mikor még voltál nyál füz?

liepet. A, A, A. 6

Te vén törzsökfa.

1
B, B, B.

Bújj az kéménybe,
Ounoud ülj a pemetre,

Köpülj Geller (c. irami)urg) hegyere. lo

B, B, B.

Bújj az keménybe.

c, c, c.

Te ördög beczo,

Akkor is a lidércz járt, is

Tett benned legels kárt.

C,C,C.
Te ördög becze.

4.

D,D,D.
Eleget fedde ao

Téged minden haazuos szó,

De mégis nem lettél jó.

D,D,D.
Eleget fedde.

tag els sorát teszi a szaknak, melylyel a második
sor rimel, pl. EM, EM, EM.

Nem elég, uem, nem.
A szak végén ismételni k^ll a, hármas bett, s a

vele rímel sort,
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E, E, E.

Vallyon ki?kie?
Nincs neye, 4e jól tudják
Eb ujjal Í8 mutatják.

ValJyon ki? ki e?

F,F.P.
Te boasorkány sneff,

(Te véndÍBsnó nyeff!)

BosBorkány halálmadár,
Ki. mint baaolv, óijol jár. ss

1. 1'. l\

Te boBzorkauy 8ne£f.

0,0, G.
Minden elhigyje,

Hogy, hogy : rosszabb mindennél 40

Vén kofa az ördögnél

!

G,G,G.
Minden elhigyje.

8.

I^evess : ha ! ha ! ha

!

49
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Még ö legjobban röhög,

Mikor részeg, mint a dÖg.

H,H,H.
Nevess: ha! ha! ha!

9.

101,1, L
Asszony vagy férfi ? —
Nem tudja, hogy ha részeg,

Szuszog magában s rettyeg.

1,1,1.

Asszony vagy férfi ? 95

10.

K,K,K.
Rút Du Du káka.

Varjuk fészke, étele,

Hollóknak, eledele.

K, K, K. 60

But Du Du káka.

11.

L,L,L.
Pokolban menj el

;

Az bak immár készen vár,

KantároB arzság egy pár. 66

L, L, L.

Pokolban menj el-
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12.

Nem elég, ueiu, nem
Nyolos t icze borocska, 70

AbboE egy pint pálinka.

M,M,M.
Nem eléfi, nem. ntm.

13.

N,N,N.
Nálad ninos BSÓgyen I n
Funto6 talp as orcsája

KánosoB réaseg pofiba.

N,N,N.
Nálad nincs sségyen.

14.

0,0,0. M
Meg-,m«gáiU, hó, hói
Ne menj a pocuntábao,

Hanem osak éjféltájban.

0,0,0.
Meg-, megállj, hó, hó! m

15.

P,P,P.
Te méreg-epe I

Nem tadBB egyebet tennyi,

Hanem konkolt hintennyi.

P,P.P. 90

Te mére^-cpe

!
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16.

Q,Q,Q.
Huj iIíbzuó hu hu

!

Csak az ördöggel görög,

Mint disznóval az görö^'. 96

Huj disznó hu hu

!

17.

R,R,K.
Régi Uzli per.

Jég csappal bagoztatott, loo

Sárkáuytejjtíl szoptatott.

li,li,K

Régi üzli per.

18.

S,S,S.

Eb, eb légy, hess, hess ! los

Sátánynak vén bogara,

Ördög lova kan fara.

Boszorkány rút bakfara

S,S,S.

Eb, eb légy, hess, hess ! no

19.

T, T, T.

Te vagy, te, te,
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Kit mindnyájan ismernek,

8 r^gen tüure itolnok.

T, T, T u»
Te v»gy, te, «3

;

20.

(Ü.Ü.Ü.
Mely igen ssóp gyrfi
Ssereiödnek ^yában,
Tündöklik as ntosábán. iio

0,0, Ü.

Mely igen síép gyfirfi.j

OVIL

Átkozott óra, meUy arra penoenl . .

.

Atkosott óra, melly arra percient,

EIbA gondolatom, midón hoisíd ment,
Hogy megismertelek,

Majd megaserettelek,

Ai nap átkozott!

Ho^ választottalak

8 szívben foglaltalak.

Ki illy kint hozott!

1
Mint Bzólvóez közt habzik ártatlan bárka,

Mint sok lép 8 tr között szegény madárka,
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ügy vap^yok s liabozom,

Csak magam' okozom.
Hogy ezt flzenyedem

;

Másra már nem vetek,

S éppen nem nevetek, i6

Mert ezt kesergem.

Azt gondoltam, hited ers, mint kszál,
Tántorithatatlanúl, mint ers tölgy áll,

Nem hajlik szelekttíl,

Nem fél veszélyektül, 90

S annál erössebb;

Egyenl mórtéke.

És minden értéke,

S még hivségesebb.

4.

De megcsalt reményem, hamis napfényem, S5

Beborult napfényem, nincs már reményem.
Annyi kegyes szóknak,

Ezer édes csóknak,

Hlyen érdeme.
Sok szives jeleknek so

S szerelemjegyeknek

Illy bére s neme

!

5.

Én legyek az példa, ámbár példátlan,

Tudod, hogy ezekre vagyok méltatlan,
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Tudod, de tagadod.

Mert ast nem akari>tl.

Kit az igás bbív !

Tudod istentelen,

De hogy vagy hitetlen,

Átkos minden hiT.

CVIIL

As az igaz k^ee

.

Az az igaz kegyes

Ki egy ssiytfil jegyet,

Más- B többhös nem hi^landó

;

Csak egy sebtttl véres,

8 több másnak nem béres, &

Mint ktatálolly állandó;

Egytfil éni baját

8 siöpögeti jaját,

8 egytfil nem WUtoiandö.

2.

Ámbár eser módja, lo

Légyen többtül ssoldja

Minden kinesét megveti

;

Semmi biselkedés.

Porosa otmélkedós

8sivét el nem hiteti

;

ii
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Milliom reménység
8 szivárvány tündérség

Hívséget nem temeti.

3.

Kihányja az orbáncz,

S Ítélteti zománcz ao

Az hamifi sziv lárváját

;

Bár titkon él kényre,

Kijön az napfényre,

Szégyenli hamisságát (r. álnokságát)

;

Mindenekhez bonil, m
S habokra is szorul,

Kesergi sziv vakságát.

Már késn keserge,

Az melly tinó kerge

Hogy mindennek néki megy, so

Soha meg nem szül,

Teljessen {v. egészlen) megbszül,
Mindegy néki völ^ és hegy

;

Szintén az bszült sziv

!

Mert bent (r. Benne) az kerge nyiv, ss

Néki ezer olly, mint egy.

De ki egynek rabja

Nem fél; ezer habja

Ezreknek tántorétsa

;
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.VI

Bátor seivbárkája, 40

Bátor vitorlája,

Nem fél, Beólvén borítBa;

Nem jfél ai egektfil,

Napfény- s fellegektül.

Ha örvényben (r. yeaiélyre) ssorétsa. 4s

6.

Láttam én egy ssivet,

Ki egy Bsiyet hívet

Sok hittel meg csábétott;

Tndom, a jól iamérem.
Bár néki ssemérem, so

Hogy príbékdl hódótott;

Megkinsott, megvetett,

Bánedett s nevetett,

Még másokhoi hódétott

De Biájában iie, ii

Rám sandaion niie»

(Látja V,) Éní már most mit ssenved

;

Tömjénynyel ssentelne.

Hegyeket emelne,
Tndja kiért, mért eped

:

eo

De késn ismeri,

Végbúcsnját éri.

Bár migd (r. most) síive megreped !
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CIX.

Áldott az ora, melyben születtem

1.

Áldott az óra, melyben születtem,

Azon minuta, melyben megértem,
Szived megÍ8mei*tem

!

Már magamban tértem,

Áldott az óra

!

Már nem kételkedem,

Hiven elmélkedem.
Mert fordult jóra.

Mind addig habzik szegény hiv bárka,

Sok tört 8 lépet kertíl boldog madárka, lo

Még jut hiv partjához,

Kívánt kalitkához,

Akkor nyugalma
;

Áldja az habokat,

8 vadászfortélyokat, u
Mert van jutalma.

3.

Áldott ers szived, hogy nem változik.

Mint kszál és tölgy áll, hiven áldozik,

A»ad« Lá8il6 Tenei. ^
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A SBélvészt megveti.

Habokat neveti, so

Mágnest követi,

Éjssakra vagy délre,

Nem tántorog félre,

Hívét követi (vagy : Máét nem kergeti).

Dicsekednem lehet már hívBégedl)en, ss

Földerült napfényem, nincs töndi^rséghen,

Van ssivemnek béri,

Boldog ki est éri.

Boldog vagyok én

!

Fohásskodásimnak so

8 hiv ohi^tásimnak

Mert érdeme lén.

5.

Érted obbül, érted, hogy melly hiv vagyok,

Mtrit ellenben voltak kétségim na^ok

;

Mindent revocálok, m
Mindent contemn^lnk

Ki irigyed volt

Légy snve ssivénck,

És kegyes nevének.

Ki igy él és holt 40
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cx.

Mennyi kinzást ád egy szem . .

.

1.

Mennyi kinzást ád e^jj nzem,
Nem gondolná flenki, nem !

'

Annnk minden tekinf t

Egy szivnok halál fin.
Oh szegény sziv és mártyr, 5

Kivel a szerelem bír.

Ezrek ! én is próbáltam,
Ellene nem álDiattam,

Bár egekre is esküttem,
Ellene mégsem tehettem

:

10

Engedek erejének

S ers gyözedelmének !

3.

Kegyetlen az kegyesnek,

Ki lesz méreg édesnek.

Ellensége az szívesnek, u
Engedetlen az mágnesnek,

Parancsol az egeknek.

Tehetje ezeknek

!

20*
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4.

Egy édes 6b kegyes 8i6

Melly kegyeilen ée kinió

!

H6 as kese, melle márvány,

HÍT Bsfinteíen, nem 8BÍyárváiiy>

Minden énékenysóge
Sielid B tej ódeBsége. —

5.

Esek már megelstek,
8 mindenképen meggyftstek,

Lánara tettek ée békóra

Egv pillántáB b egy félóra;

Biabad ?oltam b úgy éltem

:

Babon élek b enyéastem.

6.

Fktom batalmaBBága

8 annak nagy méltóaága,

Kegyelméé Tagy ée kegyetlen,

8 épen elkerfilhetetlen

;

Nagy meséjét síiyeknek

Ki fejti meg eseknek?

7.

Aiért csak töredelmes

Lessek, vak engedelmes,

Félre teesem óhajtásom*.

És sok Bsíves fogadásom*,

Egeket nem kövesem, —
8 igy as partbos evesem.
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CXI.

Szabad légyen egyszer szivem . .

.

Ad notam : FeUx iUe . . .

1.

Szabad legyen egysscr szivem,

Bátrabb légyen szivedhez,

Bizvást vérmes s nem szemérmes
Már annyira, kedvedhez

;

Már eleget 6

Jég 8 meleget,

Ha éretted szenvedt bár :

Vigasztaljad

S Dc biztassad,

Hogy óhajtson csak Bár, Bár

!

lo

A rem zénség pusztai mentség
Az régi rab sorsának,

Láncz' csörgése és zöngése

Nem ád ert lábának;

Megszabadul is

S élte újul,

Ugyan úgy hízelkedik,

De az ollykor,

S vajha mikor,

Tömlöcztül menekedik ? so
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A szabadság és az rabság

Egymás között küszködnek.
Mindkett bút bivon ígért,

Az kik ubben sinlödnek

;

Az szabadság keménységgel S5

ízlett, de nem állandó,

Szegény rabság az üdövel

Adja, ki nem mulandó.

i.

Azért inkább még rab leszek,

Lé?én bérem Úlandó, so

Mint kényemre és kedvemre
Legyek szabad s mulandó

;

Az údOvel 8 jöyendÖYel

Még az yas is arany lesz,

Bzenyodéssel s sonyvedéssel

Még szivem is hív bért vesi.

Egy tekéntet reám intett

Minap, nm'd elpirultam

;

Egy bolongott, száj mosolygott,

Majd mentségre szorúltimi.

Mások mind engem itiltek,

De én bátran nevettem :

Meg ne tudj^ az irigyek.

Hogy azzal én sérttettem

!
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Noha jajt mondhattam volua, 46

Mert érzettem hiv czélját,

Tekintetnek, szivmesókek
Érzettem nyil aczélját

:

De mint az, kit nem fog fegyver,

Sebeim nem vérzettek, so

Elállottam, eltitkoltam,

Talánd Isten meg nem ver

!

7.

Ezzel 1
' II tenéked

Tüud ^, <n áldozom.
Szabadságnak s az rabságnak 55

Mázsás súlyját boriiom

:

Itiletet 8 igazságot

Tégy és add ki voxodat,

Mindenekben engedelmes,

Tapasztalod szolgádot. 60

cxn.

Dira dura la la la

!

Ad notam : Édes Dudi Dudicskám etc.

1.

Dira dura la la la!

Hejsa, hajsa fa la la!
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<o

Him ham én kegyesem,
Te érted, édesem.

2.

Encse, Bencse, medencae,
Bzép, kemenoze» Yelencse,

Kurranyja, ki ssánja,

Hogy BiÍYem vagy, bánja.

Ihar ágom, rekettye,

Körivély gyöngyöm bereilye,

Kóssám, iulii>ányom,

Égi Bsiyiryányom.

4.

Randi, bundi, lamore,
Kure, rágjri gomore,

GiancBi, Baneii, fancsi

Kuka hopsa tanciL

8iép Bseméllyed bálványom,
Saived esúst-araoyom,

Két Bsemed gyémántom,
Ajakid mbintom.

Ciedmata aaép termeled.

Hó és al«k két keséd;
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Alabástrom mcllycd,

Sólyom tekintetod.

Többet már nem szólhatok,

Néma nem íb mondhatok,
Azért is hallgatok,

Mu mu ma ma vagyok.

CXIII.

Testem, lelkem már megúut . .

.

1.

Testem, lelkem már megunt
Annyi szív, szem hozzád süni;

Mivel benned nincs jó lélek,

Valahova csak szemlélek.

Távozzál maskaráddal,

Ezer szines lárváddal.

Azt gondolod, csak semmi,
Söt még azt, hogy valami.

Kezeidet ha szrétják,

Tagadom, ha megcsókolják, lo

Yállaidat ölelik

S készségedet igy lelik.
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3.

Áz többeket tagadod,

S bagatella, aat mondoi),

Nem tartod illetleueknek n
8 bagatellák neveztetuek,

Böcsúlettel történtek ;
—

Átkozott illy mentBÓgek

!

SOt ha valaki itél,

ÁtkoBott bogy ha beszél

;

Ha príbékséged nem tartja,

S veled nincsen akaratja,

Az jó végét nem éri,

De az Isten megveri.

Minden dolgod csempesség,

Gazságodban nincsen vég.

Akár magad* mikép mented^
De magad mindenhez fented, —

Melly eb minden nyubra megy,
Egyet sem fog, nem lesz egy

!

6.

Szemeidet lehnnyod.

Eb orosádat lesunyod

;

Hogy apácza vagy, gondolják,

Szepltelen hittel tartják

:
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De megcsalt hív reményem,
Eétségielen piezinyem

{vagy : napfényem).

£geket csak kövezzed,

S mint kszál ne köny ve^used ;

Eljön az keHerves üdö
És az siralmat} jövend, 4o

Magadat megátkozod

:

De így helyre nem hozod

!

8.

Hogyha más valamit mond,
Eltted legkissebb gond,

Mert büszke vagy, mint az páva, 46

Én pediglen, igaz gyáva, —
Bizd el magad i^y élnyi.

Szégyent akarsz vallanyi ?

Semmi dolgod, — szokásom,

És utolsó gyónásom

:

50

Módid, látom, volt <
~ ' '*.

Minden szivért bu^ , lölt; —
Soha sem volt Lumorom,
Sem pediglen szokásom I
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CXIV.

Ha gondolom bns sorsom . .

.

1.

Ha gondolom boB sorsom,

Méltán goDdolkodhaiom,
SBerencsétlen voltomat —
Sírva rivom káromat,

Ugy emésztem magamot

;

•

Csak gyötrdés életem,

Hová légyéig Istenem

!

2-

ó si^enose, mit tettem,

Hogy tetled est vettem.

Másoknak mint kedveiöl, lo

Engem csak if^ öldösöl,

Hegyes nyíllal lödösöL

Bós gyássban én ssívemet,

Hostad árra éltemet

3.

Nem kívánom már tovább, ii

Hogy éltemet nynjtsd odább,

Inkább Plútó oUóját

Várom, ny^jt8a ki karját,

Hogy elméssé fonalát,

Mert sseretöm váltc^ m
Ssíve másnak áldozik.



317

Téged egyet, nem többet

Véltem eddig hívbbet

;

De már látom, más határ

Van szivedben, te tatár, ss

Szivem gyászban borult már.

Siratlak én míg élek

Fris és jeles szép lélek.

cxv.

Sokan vadnak, kik simák . .

.

1.

Sokan vadnak, kik sírnak,

Hogy kénokkal nem bírnak

;

Könnyebb szivek, ha keservét

Csöpögeti, titkos mérgét

:

De jaj a ki szenved ként, •

Mégis ngyan mntat szent

!

2.

Oh kífajult a szivem

!

Nem érzi önnön ügyem*,
Mások mondják, jaj életem !

Magammal azt elhitetem : lo

Mert látom, ök mint élnek,

S felölem mint ítélnek.
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Fáj, de már nem sirhatok,

Hanem fohászkodhatok,

Hogy ki oka gyöirelmimnek,

Vegye mássát keservimnek,

Éljen, de kínok között.

Kikre engem kötözött.

4.

így ha néha köny?ezek,

Nem egyéb könyrek ezek,

Hanem mid6n insako^lok,

Gondjaimban megizzadok,

A verejték képemet
Elborítja, Bsememei.

5.

As halált íb szenvedhet.

Ki kínok közt igy trhet,

Mert az száraz, titkos jajok

Szoktak lenni ketts bajok

:

Könnyebb as ssiv, ha sirhat.

Vagy magárai igy írhat

6.

Tündérpróba életem,

Melljbül azt remélhetem,
Hogy azt a sok kénok után

Jutalmazni fogja nyomtán
Az or, ki megalázza,

Végre megkoronázza

!

IS



91?)

CXVI.

Sionnak leányi, engem meghalljatok .

.

1.

Sionnak bányi, engem megliftlljatok,

Beteget néKZÓtek, kedvednek mondjÁtok

;

Szerelem sobesit,

Eénom bahilosít!

Szerelem, sérelem, sérelem, szerelem ! i

Mindkettt nem tndom, csak azt tapasztalom

:

Vég oly kén s gyötrelem,

Ha ez mind szerelem.

Mit kénzol szerelem ! ló'' ' '
' lem,

Lassan kogyetlonkcdsz s .^»M]RZ, lo

Késedelmes sirod

A te ajándékod

!
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cxvn.

A szem mihelt szépre tekint

.

Világi

1.

A nem mibelt asépre tekint,

Seít ott srivben sierelmet hint,

Noha ngyan egyik sem int

De titkon lát mindenik kint.

Forr benne a vér,

Saólni mégsem mér,

De a ki nem kér,

Semmit nem is njér.

El a Bserelemnek titka.

Némely sseret tadatlanúl, lo

Ifint ki mit lát, látatlanul.

Sok járt már igy hasitalanúl,

De más kárán ritka tanúi.

Nem minden áss

Sierelemre kési, i»

Mert as ollyan rési,

Kin sok ési megyén, —
Aiórt okos síivet kiyán ei.
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3.

Jó szeretni, de okossan,

Nem mindenkor játíkossan, lo

Mert úgy nem volna hasznossan.

Ha szeretnél világossan.

Tagadj kit szeretsz,

Frigyet kivel vetsz,

Ebben ha követsz, u
Irigy nyelv nem metsz.

Így Bzerelmedben elölmehetsz.

cxvm.

Szerelem, gyötrelem hol együtt jár . .

.

1.

Szerelem, gyötrelem hol együtt jár:

Sziveket lánczolja keserves zár.

Fárasztja elméket,

Fonnyasztja sziveket,

Újétja s nagyítja s

Újétja 8 nagyítja

A sebeket. Rep.

2-

Nincs csalárd világban semmi öröm,

Abban mindenfelül terem üröm,

Változnak mindenek lo

Elfogynak jó kedvek,

Amadé Láazló rerMi. 31
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Nincsen állandóság,

Szíves jó barátság,

Van ravaszság. Bep.

Irégyek, rossz nyelvek feltámadtok, u
Mint konkol báza közt szaporodtok,

Másokat gyaláznak,

Rossz nyelvek mocskolnak,
Végre ítéletre.

Keserves életre %o

Okot adnak. Bcp.

Ezzel nem gondolják meg magokat.

Híjában koptatják a szkokat,

Istennek haragját,

Várandó ostorát se

Semminek állítják

Magokat elbízták.

Embert szobák . . . Rep.

CXIX

Már nem túrhetveu kubait

1.

Már nem Ifirhetvén kínjait,

Szivemnek nagy fájdalmit

:
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Kíntelen vagyok eltted
Kijolontenyi titkait,

Ssívem árnyék fl túl s

Szerelem lágjátúl R.
Hirtelen veszedelmit.

2.

Ab virágoztató rózsám.
Jelented ki te Bzerelmed*,
Ne titkold el ón elttem, lo

Mutasd hozzám víg kedved I

Hozzád szívvel hajlok,

Érted majd meghalok. R
Mutasd hozzám víg kedved

!

Reád tekintvén a szemem, 15

Szívemben is változom,
Éretted szüntelenül

Éjjel nappal kínlódom,
Neked hogy tetszhetnék,

Kedvedben eshetnék R. so

Azon úgy munkálkodom.

4.

Isten látja az égen
Hogy élek tisztán és híven,
Isten látja az égen
Hogy élek tisztán és híven, 95

21*
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Mert szép viBeléaid

És SEép qnalitásid B.

Megsserettem én igen.

A Bsemélyem ha tetszik,

Kérlek turtsd meg magadnak,
Szivemet a szivedben

Zárd hogy megmaradhasson,
Azt Í8 mondd meg, ha nem,
Többé ne gyötrdjem, —

Tfiled véstem kedvesen.

CXX^

Tudod, mely igaiáD nerettelek

1.

Tudod, mely igazán szerettelek,

Szivembál kedveltelek.

Istenassaony gyanánt tiszteltelek,

Mint kincset böcsültelek.

De mi haszna állandóságomnak.

Ritka példa hiv barátságomnak
Nem más csak keserfiség.

2.

Hfvségemért esálárdol füzettel,

Engemet megvetettél.
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Helettem magadnak mást kerestél, lo

Bziyedbl rekesztettél.

Ezt érdemiették én fárodságim,

Érted fölvett nyugbatatlanságim

ítélje föld és az ég.

3.

Emlékezzél mézes szavaidra, is

Kemény fogadásidra,

Színes, csalárd fohászkodásidra

És könyhullajtásidra.

Ámítottál kegyes beszédekkel.

Babbá tettél sok ígéretekkel, ao

Ab vétettem, mert bittem.

4.

Ezeket eddig mind elszenvedtem,

Panaszimat sem tettem,

Mert a mely szívtül sebeket vetem.

Igén nagyon böcsültem. ss

De az egek, bogy bagyják bntelen,
Bizonyára épen lebetetlen,

Mert ugyan oda vittem.

CXXI.

Elj vígan már . .

.

1.

Elj vígan már,

Nem köUesz már.
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Mert te álnok 8zi?ed

így megcsalt engemet
Élj Tígan már, 5

Nem köUesz már.

2.

Találok ón,

Noha szegény,

Mind szebbet, mind jobbat,

Nálod igazabbal 10

Találok én.

Noha szegény.

Én pediglen

Éried épian

Kési voltam meghalnyi is

Véremet ontanyi.

Én pediglen

Érted épen.

4.

De mely hamar,
Dy gyonaean to

A szép sejtes mézbfil

Lett méreg ezentúl.

De mely hamar
Dy gyorsaaan.
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5.

Oh én árva u
Mint bezárva

Vagyok kalitkában,

Eped Bzíveni abban.

Oh ón árva,

Mint bezárva

!

so

Vale immár
Álnok madár,

Ki voltál szívemnek
Gyilkosa lelkemnek.

Vale immár, ss

Álnok madár!

7.

Utoltíu Vüi b

:

Otthon lehetsz,

Míg én hozzád jövök
Ajtódon belépek. 40

Utolsó vers

:

Otthon lehetsz.
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CXXU.

Szüntelen bánkódnom . .

.

1.

Szúntelen bánkódnom,
Éried íohásskodnom, R
Ssomorú suvemet^
Igás hÍTségemet,

^bÚBÚIt elmémet,
Mulandó éltemet §

Mi haszna kinosnom ?

2.

Panaasló óráim
Éb uempiUantáBim, B.

Kiránt örömimben, lo

Migd mintegy kedvemben,
Mái Tagytok essemben^
Emlékezetimben

Elmúlt Tíg napjaim ?

Látom, hogy eszemben, is

Midón jár elmémben B.
Itt BzomorÓBágom
Ott szíves vigságom,
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Régi barátságom
Mostanyí rabságom m
Mikép fáj a szivem.

4.

Édes szép termeted.

Angyali szépséged R
Kínozza lelkemet,

Epeszti szivemet, ss

Bontja víg kedvemet.

Víg természetemet,

Tled távul lévén.

Nem vigasztaltatom

Inkább kínoztatom R. so

Szomorúságomtál,
Régi vígságomtál

;

Nagy szeretetemttil

Vidám szerelmemttil

Éltemet fogyasztom, m

6.

így tehát mit tegyek,

Búmban hová legyek ? R.

Kínozzam lelkemet.

Sértsem én szivemet,

Fogyaszszam éltemet 40

Igaz hívségemet?
Inkább árván élek.
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cxxm.

Titkosan szeretek . .

.

1.

Titkosan szeretek.

Csak egyet kedvelek ;

£a légyen,

Hol légyen.

Én jól tadoDDU •

Akárki mit mondjon
Ámbátor megszóljon,

Nem félek,

így élek

Est megtartom. lo

Sokan bestéinek

Éa megitélnek.

Engem kevélynek,

Elhiasem, vélnek.

De a ki bíven él, is

Nem csapdos, mint a szél,

Mint kószál.

Bátran áU
A nyelveknek.

Az tudja s én tudom,
Másnak nem ifi mondom,
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Mi közi,

Bár fzi,

Másnak ebhez?
Megelégszem véle, %$

Mert kedves 8zemély(e),

Elég az,

Ha igaz

szívéhez.

Ezt dobra ütnyi so

Vagy megtudatnyi,

Mással közlenyi,

Vagy kibeszélnyi,

Mert ilyes dolgokban
Hamisan í]jyakrabban ss

Szolgálnak és ártnyak
El köll hinnyi.

Lehetne találnyi,

Nem egyet számlálnyi,

Hívségben, 40

Szívedben
Kik kárt tettek.

Jól meg nem vizsgálták,

És meg nem fontolták,

Hogy bátran a
És nyilván

Csak szerettek.

Mert ebben sok árt,
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Szem, nyelY tehet kárt,

így immár sok járt,

Egymástál elvált.

Végtére megbánták,

De késre hagyták.

Nem hitték.

Szenvedték

Az ilyen kárt

Igai, most 18 vannak.

Ék engem vizsgálnak,

Akarnák
Hogy tudnák, to

Kit szeretek.

Némely már kérdezte

:

Azt mondtam : Quid ad te?

Pirultak,

NémúltSkk M
Az ilyenek.

így más is járhat,

Ebbttl tanúihat,

Az csak hallgathat

Ki nem szolgiühai. fo

Nem j6 vizsgálódnyi.

Más titkát nyomoznyi,

Okoeas,
Boldog az,

KihaUgalhat n
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CXXIV.

Jól tudod, kincsem . .

.

1.

Jól tudod, kíncBem,

Minap hogy estem

Éd véled Bzép ismeretségben,

Hogy szívem sértve

Van, de elröjtve 6

A te kegyességedben.

Adtam én azt néked nyilván tudtodra

Számot tartván a te fogadásaidra,

Melyet vártam én vigasstalásaimra,

De mindeddig ballasztva. lo

2.

Jusson eszedben,

Beszédjeidben

Miket szóltál jelenlétemben

;

Hogy árva sorsod

És jászos voltod is

Gyámolát te nem tudod.

Hogy ha tetszik a szép személednek,

Kész gyámola szivem a te szivednek

Ád az Isten áldást mind a kettnknek,
És élhetünk Istennek. ao
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3.

Azért reményem
Eg3'etlen egyem,

Tekints kérlek, szivem fájdalmit

;

Kegyesen gyógyitsd,

De meg ne újjítsd ts

Annak az ö sebeit.
* Mert ég érted szi?em minlta ismer,

És ha tled kegyes válasstot nem nyer.

Nem frissíthet rajtam akármely nagy dér,

Kegyetlen ájnlás ér. so

cxxv.

Ei Bazinboü, ki Modorbau . .

.

1.

Ki Basinban,
Ki Modorban
Utánam sietnek, K.

Boldogok ások, kik oda mehetnek R.

Zom, lom, már szivem vár, 5

Kétségem nincsen már.

Add osaesódat

Síép kacsodat

Én nékem kezemben, H.
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Szép személyedet engedd öbelemben. lo

Zum, ziim, már ézívem vár,

Zum, zum, légy szívem, légy.

3.

Szép violám.

Galamb tubám,
Ölelj meg engemet, le

Hadd érezbessem édes szerelmedet.
Zum, zum, már szivem vár.

Kétségem nincsen már.

CXXVL

Bár gondolod és tagadod . .

.

1.

Bár gondolod
És ti^adod,

Hogy én sóbasem szerettelek.

Hogy titkosan

És okosan 6

Trtem, nem kedveltelek

:

liosszra ne véld.

Jóra ítéld

;

Az nagyobb kín.

Ha titkos szín. lo

Most is bágyadok, lankadok,
Elolvadok

!
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2.

Ah úgy bánom,
Ha kívánom,

Hogy jaj ! más ssÍTet saereBsél

;

is

De megbánod
És megssánod,
Hahogy híved éri vessély.

Kit átkoztál?

Mit fogadtál? M
TöIed nem vál

Élethalál;

Engem így próbáltál, yexáltál

S confondáltál.

3.

Csak kérkedjél

8 dicsekedjél,

Van eser rabja stivednek

;

gem kisértlek,

gy is értlek

:

Ninos már érdeme hívednek;
Mégis borul

Hotsád hódol,

Meglángosik,

És áldoBÍk

Igás ssivének,

8 hív reménye.
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Szép volt Didó,

De Cupido
Egyért egy szívét sértette.

Egyért epedt

És Bzenvedett,

Mert többét nem, nem szerette.

Ne légy többnek,

Éb csak egynek
Sriv kegyese

8 hív jegyese,

Édese s egyes kedvese.

Szerelmese.

A ver nem víz,

Benned van íz, m
Ki még érettem él és ég

;

Van még oly ér,

Kiben csöpp vér,

Ki pulsusodban ver már rég

:

Ha pedig nincs, m
Egy csöpp vér sincs,

S így bánsz vélem.

Úgy ételem

Lesz az egekben igazság, irgalmasság

És boszúság 60

Amadé Láazló verML ^
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Ki ez légyen.

Ámbár szégyen,

Hogy nekie kell ezt írnom.

Már nincs neve,

Mert nincs heve

;

m
így kell könyeznem és sírnom.

En mindenre,

Tfiz és Yísre

Vagyok késsen

;

Bármi lessen, to

Bísom magamat szivedre

8 nagy hitedre I

CXXVIL

IG haaina oaodábm . .

.

1.

Mi hassna csodálom,

Hogy nincs édes álom
Nyughatatlan ssiyemben f

Mert attól megválom,
A kiért sajnálom, §

Hogy Toltam biy hitemben,

Meg kell ennek lenni,

Nem lehet mást tenni,

Bár hét tOrt üt lelkemben I
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Ezt megjövendöltem, lo

Még mikor szenteltem

Legelsöbben szivének :

Gyilkos végét éri,

S ily gyász lészen béri

Dy páratlan hivének. u
De nem gondolt véle,

Nem rettent, nem féle ;

ösztönt adott kedvének.

Ütött már az óra

Azon búcsúszóra, M
Ki parancsol távozni.

Valamennyi perczent

Talál engem ébrent.

Tlem el fog pártolni.

Legkisebb minuta »
Serkent, a mióta

£ pillantást kell érni.

4.

A ki szót nem fogad,

Lép- s borogra akad,

Rabságát kell szenvedni

;

80

A ki engedetlen.

Bánik kiméletlen,

Természetét kell trni

;
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Ei vesztésnek oka,

Fejszének a foka sb

Htt tér, megelégedni!

6.

Ki itt hízelkedik,

Ottan incselkedik,

Szive annak álnokság I

Itt eretnekséget 40

Kohol, e ott szentséget

Káros ájtatosság

;

Ki ég minden lángra,

Nem gondol a rangra,

Hevessége osak hívság I u

6.

Miként Téted ágyad.

Szerelem úgy bágyad.

És úgy lessen nyugalma.

Nem mind aié, ki szebb.

De jó erkölcsösebb, m
Azé az araüyalma.

magában bisik

. méreggel hizik.

Méreg annak jutalma 1

i
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CXXVffl.

A mit megmoüdottam . .

.

1.

A mit megmondottam,
Sokszor javafiloitam,

Kérlek vegyed szívedben

;

Ha többet szólottam,

Híven tanácsoltam, »

Éljen mégis elmédben;

S te is mit ígértél,

S hittel pecsételtél

Tartsd meg igaz hitedben.

2.

Mindent elkövettem, lo

Mást szívbe nem vettem.

Melyeket megfogadtam

;

Sokan kisértettek

S tled téritettek,

De még jó szót sem adtam

;

is

Söt meg is ítéltek,

Mindenfélét véltek,

Azért mégsem változtam.

3.

Azért bár távol vagy,

Lá . . án árv^ ne hagyj, so
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Gondold meg, mit szeiiTedtem I

Mindenféle átkot,

S majd épen csodákét —
Mindent én elkövettem

;

Érted más ssiveket,

(épen szépeket)

8 csnpán mindeneket
Egy sflóval megvetettem.

De hiv vagyok, gondold,

Bár hoszám olykor told

Másokat asirimég; m
NinoB bennem WUtosáe, —
Vagyon tfis s áldoiás

!

Van páratlan nagy hivségf

Van Bsiv, yan nerelem,
Van kedv, van gyötrelem^ m
Van értelem, egyeaségl

5.

Ezért im küldöttem.

Néked kedveskedtem,
Mi tOlem kitelhetett;

Vedd tlem jó névvel 40

Éb haladó szívvel

;

Beméld, mi nem lehetett

!

8 állandó bért vegyen
Az, akárki legyen.

Ki valaha kedvellett

!

45
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CXXIX.

Oly vagy már, mint madár . .

.

(EntboBiasmas indiflörexu.)

1.

Oly vagy már, mint madár,
Kinek már nyitva zár.

Hogy vagy távol tlem ?

Örülsz minden ágniik

S a vak szabadságnak

;

s

Nem Í8 gondolsz fellem ?

!

Most éled éltedet

És szokott kedvedet,

Mivel pártolsz melllem.

2.

De jól megfontoljad lo

S mélyen meggondoljad

:

Nem mind igaz, a ki szép

!

Mert arra, ki szabad.

Csak egyedül akad
Titkon hányott enyves lép

;

is

Vadásznak sok czélja.

Halásznak fortélya

Préda után furcsán lép

!
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Nem mind szabad, kin nincs

Bazárra a kilincs

;

Bár sánra ninos, rab lehet
Számtalan a fortély

:

A mídön nem is vél,

Savón, lábán lánoi lebet;

Akkor Tsssi ésnre,

Midn Tárják késsre;

Bóla siegény nem tebet

Engedelmeskedni
Jobb, mint szabad lenni

Annak, ki megérdemli,
Jobb hiv kaUtkában
Mind csalárd pnaiiában.

Maga sorsát ki leli;

Minek kedv éltéért

8 minden szükségéért.

Gondját úgy wéB viseli.

5.

Mi baszna madárnak.
Kire annyin várnak,

Hogy szabadon röpül s jár ?

Saabad viaben a hal.

De mégis horgot fal,

örvényben is veszélyt vár

;
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Prédája vadásEnak
Nyereség halásznak,

Soabadon kerülje bfir.

6.

Nézd, paripa lónak,

Mint szabad csikónak

Szabad mezn élete

;

Vas vezérli száját,

Harapja zabláját,

Akkor vagyon keleté

;

Már nem tartja jónak,

örül istállónak

Nyerít, siet mellette.

A szabad, gyors vitéz m
Ellenséget ver s néz

Soha prédát nem nyerne.

Ha nem volna törvény,

Szabad volna kedv s kény.

Még próbálni sem merne

;

w
De van regulája

S Marsnak iskolája

Ellenséget nem verne.

8.

Szerelem s vitézség.

Van köztök szövetség, m
Egyenlk sok dolgokban

;
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Szabadok, gondolják,

De ha megfontolják

Mégis rabok sorsakban

;

Mindkett rab inség,

Szerelem s vitézség:

Mind ezekben a azokban.

cxxx.

Ámbár tlem elment . .

.

1.

Ámbár tlem elment,

MégÍB szivem nem ment,
Érzem titkos sebeim.

Mivel távolléte

S velem sok jótéte

Uji^a gyötrelmeim

;

Soha ki nem véte

BnháMtt szépére,

Lángban hagytotoieim.

Isten hagyott árván

!

lo

Szive lett k-márvány
Tlem csak eltávozott;

Vérfolyó szemeim,
Arvis sok könyeim
Nem haaznÚtak, bncsózott; ii
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Szivére nem yette,

Aczél teremtette

!

Maga elment, itt hagyott

Mind, mind csak ígérte

Me^ az üdöt érte, lo

Hogy ütött végs óra,

Szóval édesgetett,

Bízvást reméltetett;

Rózsám vált csak kóróra.

Eleven sírt ásott m
(Erkölcse)

|
. ^^

Nagy hite |

megvásott,

Temetett koporsóra.

4.

Hitem volt hitének,

Frigyetlen szivének.

Nem gondoltam, hogy megcsal, so

Köteles volt s lánczos.

De hamis zománczos,
Sorsom nem johb, csak mint bal

;

Hasztalan áldozom,
Mivel csak habozom, 86

Még mint hal horgot is fal.

Hagyján, ha itt hagya I

Bentt feje-agya, —
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Bizony^ bizony megbánja;

Még még eszére tér,

PolsiiBban oly vér vér,

Tett szándékát megszánja;

Ezer sziv-inségim,

Édes, szép kérésim

Forgó szélnek nem hányja

!

Ki megveti társát

És elbíua magát,
Szégyent szokott vallani

;

Ki mini tinó kerge

Senkinek keserge,

Nem nem tad tanácsolni

:

Mindennek neki megy,
Nem, nézi völgy vagy hegy,

Kárával éazretémi.

7.

Rólam példát végyen

Talán nem len négyen,
Hogy ha még szivébe aiáll;

Magamagát intee,

S BorsonMU tekintse

:

GBordolóban könyem áll

!

Érte mit szenvedtem,

Hányszor elszenvedtem,

Sol^ ha tOlem nem vál ! . .
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CXXXI.

A régi megrögzött szerelemnek lángja . .

.

(Szép, új ének,)

1.

A régi megrögzött sserelemnek lángja,

Megvallom, meggyzött, vagyok ennek rabja

;

Megrontotta én szívemet

S bússá tette víg kedvemet
Óh ! vajha kegyetlen ö tüzos f-lángja! 6

2.

Csak igaznak tartom a példabeszédet

:

Meg nem rozsdásodik a régi szeretet

;

Vagyok élö bizonysága :

Esztendknek hosszasága

Szerelmemben gátlást nem tehetett soha. lo

3.

Már sok esztendeje titkosan szerettem,

8 iszonyú kínokban szívem epesztettem

;

Módom benne nem lehetett,

Hogy kit én szívem szeretett,

Hozzá viselt szerelmemet néki jelenthessem, is

4.

Sok esztendktl foRvást, hogy szívem gyötrdik

S kegyetlen kínokban halálig aggódik.



350

Csakugyan bizonyíthatom,

Igaz szivembl mondhatom,
Hogy régi szeretet meg nem rozsdásodik ! Ámen. m

cxxxn.

Búsult szívem éretted . .

.

1.

Búsult szivem éreüed.

Hogy nem lehet melletted,

Tled távol lakása,

Bizony nagy búm forrása.

Elmém csak váltosása.

Nincs elmém nyogodalmay
Mert sserelmed hatalma
Minden tagját ellepte.

Ersen megkötöite,

Gyötrelemmel befödte.

3.

Hol vannak most tréfáim.

Hol most nyájas szavaim ?

Eltnt öröm s vidámság,
Eljött nagy nyomorúság,
Gyakor nynghatailanság.
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4.

Békességes álmom ninos,

Mert távol van drága kincs

;

Félek : el ne lopassák,

Máshoz ne kerittessék.

Szivem meg ne fosztassék.

5-

Mít kell tennem hát róla,

Hogy ez forduljon jóra,

Sok nyughatatlanságom
Lehessen vidámságom
És ne szomorúságom.

Futok kegyességedhez,

Térdet hajtok szívedhez,

Ott kegyelmet koldulok.

Szintén szivvel hódolok.

Oly nyertesen fordulok.

Tudom, hogy nem változó.

Máshoz most sem csapdozó.

Tovább is lesz állandó.

Igaz szívhez hajlandó,

Hívségben nem romlandó. 86
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Melyet mihelyt megértem,

Már minden búm felejtem,

Véghez munkám boldogság*

Fáradság és mulatság.

Nagy nyereség fáradság.

CXXXIIL

Ah I átkozott BzinaB szív .

.

1.

Ah I átkozott színes ssít !

Ki nem voltál igás, hiv,

Édesgettél, hódítottál,

Hívségedet ajánlottál.

Hogy lésisz hivem állandó

Soha máshoz hajlandó.

Mért élsz hát ravaszsággal,

S tele yagy hamissággal,

Minden dolgod, mert csalárdság

Szó, tekintet csak álnokság; lo

Kár: személyed nemes vér.

De nincs benned igaz ér I
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3.

Azt hogy eddig szenvedtem,

Mert igazán szerettem
;

Reméigettem, magadba szállsz, u
Ártatlanságomban megszánsz,
Látván, épen semmiért
Epedek csak kedvedért.

4.

De látom, nincs mód benne.
Szíved hozzám hív lenne ; so

Látod könyeim, mint hullnak,

Nagy fájdalmim is újulnak

;

Vagy pogány s nem könyörülsz.

St inkább annak örülsz.

5.

Én hát már nem szenvedek, ü
Ingyen már nem epedek

;

Tudom, mért vagy oly kegyetlen,

Annak oka csak egyetlen,

Legyen azért végs szó

:

Gyilkos lélek, adio

!

so

CXXXIV.

Hogy eztet kívántam kezedhez juttatni . .

.

1;

Hogy eztet kívántam kezedhez juttatni,

Tudom, nem fogod azt rosszra magyarázni

;

Amadé László renei. ^
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Ismered szivemet, mely nem tud vtítosni.

Ezért ezzel kívánt téged köszönteni.

Azon örvendezvén, hogy véget érhettem, s

Régi szándékomnak örömét vehettem.

Hogy kivánságidat hete^'esithettem.

Haláltól sem félek, csakhogy ezt érthettem.

3.

Engedje az Isten, hogy sokkal feljehhre

Léphess, de könnyebben, minden Bserencaékre, lo

8 éltessen sokáig ai én örömömre,
Hogy Biivböl kívánom, eeküsiöm Istenre I

4.

Ha gondolod tovább, miben ssolgálhatok,

Mntass módot arra, elhigyed, kén vagyok
'Mindent elkövetnem, valamit tudhatok

;

ii

Éltemet sem féltem, ha néked szolgálok.

5.

Ha esiel kedved tölt, kérlek ne felejtsd el,

Sót háláld meg aitat hív ssereteteddel,

Kii régen fogadtál nagy eaküvésekkel,

Álért légy iUlandó, szánj meg és ne hagyj el ! m

G.

Éltemben elhigyed utolsó órámig
Hív állandósággal saeretlek holtomig,
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Szivemet, éltemet néked adom addig.

Ha kívánod, lÓBzek csak tied mind végig.

cxxxv.

Hát eltávozol már tlem én életem ?

1.

Hát eltávozol már tlem én élotem ?

S csak úgy árván marad lélek nélkül testem.

Hogy élhessek én már, ha áztat elvesztem,

A kiben egyedül van gyönyörségem ?

!

2.

Élnem ugyan csak kell, de elhidd, félhalva, 5

Nagy keserséggel szívem lesz megrakva,

Sok fohászkodással fog rázni óhajtva,

Ha ismét meglátod, úgy élhet vigadva.

Ha csak hségedben bizonyos lehetek,

S távollétedben is felejtve nem leszek, 10

Úgy én is éretted mindent elkövetek.

Élj, jöj, vigasztalj meg, máskép nem élhetek.

83*
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CXXXVI.

Én elmegyek, hová legyek . .

.

1.

én elmegyek, hova legyek, barlangokban élek.

Istent félek, véget érek, senkit sem siemlélek,

Imádkosom, nem is mondom.
Ha kérdesik, hogy nem tndom.

Velem bántál, mint akartál, gyaláiatban hagytál, s

2.

Kalastromban, búbánatban végzem életemet;

Engem nem látás, tudom nem asáoBs, sem ssen-

Isten áldjon és maradjon, [vedédmet,

Sserencséidben úgy hagyjon.

Mint árvával, mostohával bántál sokssor ... i o

cxxxvn.

Mint páva jártam, nótán tánosoltam . .

.

Ad notam: SiralmúM kattífú,

Féijbec maoáfái mflgbáoó
Ujabb ionkor Uránó.

1.

Mint páva jártam, nótán táncsoltam,
Mikor akartam, akkor vigadtam,
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Bízvást sétáltam : ha megfáradtam,

Bzüz ágyacbkámban bátran nyugodtam.

2.

mint szép szivárvány

Fénylett, tündöklött, szembe iitkozott;

Gyöngy fzte nyakam, kláris ajakam,
— mellemen, kövek fejemen.

Drága gyémántok, onyik rubintok

Ragyogtak rajtam, zöldes smara^^'dok, lo

Pereczek karomon, gyrk ujjamon,

Portér supotlyát puha ágyamon.

Csak válogattam ; kopott : nem báutaiii,

Atyámhoz jártam, anyámtól vártam

;

Készre virradtam, jól is nyugodtam, 15

Ifjakkal olykor s olykor álmodtam.

Magam is ékes és tekintetes,

Nemes, nemzetes, fris, kellemetes

;

Hírem, nevemet, viselésemet

Vármegyék tudták gyengeségemet,

6.

Mellem dagadott, olykor apadott,

Fehérségével ifjat hódított;
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Szemem ragyogott, ajkam mosolygott

Vidáman játssott, söt kivánságot.

7.

Oh mely nagy saépség az ily SBÜzeaSég ! u
Nem Í8 kevélység, sem magahütség

;

Bizony boldogság, ha állandóság.

De romlandóság, állhatatlanaág.

8.

De jaj ! hova lett? engem mivé tett!

Egy órácskában tlem elesett; so

Egy kis jó íiórt^ gyönyörfiségórt

Éppen örökre tlem dveBieH.

9.

HoBsád Domokos, mentem, nem okoe,

Gondoltam tudós, avagy lesi módos;
L6tom, somfánál nttél, pansitiiálf ss

Botos jaháBsnÜ, csákós kanásmáL

10.

Cserepes bröd fekete ördög,

Mint medve-kölyök melleden ssröd;
Más ki szeretne s ki kedvellene.

Nyertes ai lenne, ki kerülhetne. 4c

11.

Jársz mint jó rlött (?) azt mondák Gyrött;

J\ tudod, Isten akkor menydörgött,
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Hogy Bzüseaségem, drága épségeni

Megszakasziottad kis szeplöségem.

12.

El nem válbatom, bizony jól tudom, 4s

Gyönge testemet jobbaknak adom :

Nincs gyönyörség veled, csak inség.

Te benned holtig nincsen reménység.

13.

Most van az üdö, készen a tüd,
Várja (a) medd, ne mondd

;
jövend ! 50

Megsült, hát mesd el, gyümölcsit szedd el

;

Fogadd tíziveddel, vegyed jó kedvvel.

cxxxvm.

Szegény Sándor, szegény Bubrik . .

.

1.

Szegény Sándor, szcí^ény Bubrik,

Mikor f . . . . m, iszik, ugrik

;

Akármikép ingom, bingom.
Neked Bubrik sz ... m, f .... m

;

Tied Bubrik, szép Sándorom, 6

Még tied is az móringom !

Volt egy rongyos, ó mentéje,

Volt Váczon egy szeretje

;
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Mondja : néki csináltatia.

De megcsalta az ebadta. lo

Szegény Sándor, szegény Bubrik,

Mikor f . . . om, iszik, ugrik

!

Megjárta Magyarországot,

Mégis nem talált jószágot

;

Még Rómába ment ásított, is

De ott is pápát nem látott

Szegény Sándor, szegény Bubrik,

Mikor f . . . om, iszik, ugrik I

Mert angyalt nem szeretbetett,

ördöggel is közöt vetett;

Már neki egy : menyonu^ba,
Akár menjen pokolba.

Szegény Sándor, szegény Bubrik,

Desperatns a mint ugrik.

5.

Mondja most secretarius.

Mostan oubicularius,

A^on Isten neki áldást

S mint a légynek, szabad szállást

;

Még lehet a Bubrik Sándor
Sorsát gyözó vagy Nagy Sándor.
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6.

Sok mobkiitít nyelt, mint a medve.

Mezét ití uyerhot özenvedve,

Árúban vaunak mindenek,

Ázi árulják az istenek

;

Van a Bubrik reménységben, as

Még is nem esik kétségben.

CXXXIX.

Tiszta Qemusát csalárd Cupidóuak. .

.

1.

Tiszta Geniusát csalárd Cupidónak,

Mulatsá^it küldöm neked, mint búgomnak

;

Megertbedd ezekbl ravaszságát annak,

S gyilkos késérgését sok praktikájának.

Ha megunod ma^ad, vedd drága kezedben • s

Olvasván, és ezzel tarts emlékezetben

;

Noba egy punctumban sem vagy részes ebben,

Mert még nincs makula tiszta s bó szivedben.

3.

A böjti napokboz apropó is lészen,

Mert lelki tanitás belyett ez jót tészen, lo

Kitl tiszta szived sok újulást vészen,

Hogy ö rab szijjára nem kötött s nem vészen.
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Boldog yagjjó hívem, hogy éltt MÉtedságban,
És még IsieiiDek is nem vagy nbBág^ban,
Kinek egész világ van méltóságában, is

S úgy bánik mindennel, mint van hatalmában.

5.

Estet nem Ítélném (megboosáas) magadtól,

Hogyha nem érteném, nem hinném, másoktól ;

De mivel kúlömb vagy mint ember, angyaltól,

Magános virtusid minden alkotmánytól. so

6.

Éled e világot kényen és kedvesen,

Tisstelss minden embert aiép- a beosöleteseii

;

Nyájas és kegyes vagy, ssólass jól s esiesen.

Magadat viseled módosan s rendesen.

7.

Kél ssemeid égnek s mint kláris tündöklik, u
Vagy midón a hajnal csillag égen fénylik,

Midn a ssép bajual-reggel hasad s nyílik,

8 abból aa ragyogó fényes nap ssületik.

8.

Én is gyilkos^igát eseknek énettem
Valaha s sebeit ssivemben ssenvedtem

;

so

De mivel egektl másnak rendeltettem,

Enged meg, ha estet titkosan enüitem-
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9.

Egynek is úgy égnek, hogy sokat égetnek.

Hegyesek és nincsen kegyelmesség beunek :

örülnek sebein sok szegény sziveknek, »5

S azzal triumpbálnak, a kit emészthetnek.

10.

Nem is láttam soha én ezeknek mását.

Mint Baziliskusuuk oly gyilkos látását.

Mint éf;ö szikrának fényes villámlását;

Boldogi ki kerüli ezek pillantását. 4o

11.

Ugyan agyarkodnak, a kire tekintnek.

Mennyi tekintetet, annyi szikrát hintnek

;

Eröszakot tesznek a szabad sziveknek.

Majd istentelenség, a mit elkövetnek.

12.

Édes asszony-anyád eztet mosolyogja, 45

Szemeinek mását, hogy benned találja,

Ks hogy minden ember ezeket imádja.

Boldog az az anya, hogy minden azt mondja.

13.

Nem is lehet sasnak másféle magzatja,

Egy mind a kettnek naphoz indulatja, so

Kinek fényessége szemeit újítja,

S mer nézésével ket vidámítja.
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14.

Többel sem nem txK^ aéminem szólok errl.

Valóban igeo Mép b ritka iermeiedrül,

Melyrl álmélkodván a vér bennem meghl
Áldott az a azúlö, ki ily magsatot BSfil.

15.

Érdemes személyed cirkálómra vennem,
8 áztategy puuctumbans csekélységben tennem

:

Vénással elOsaör kellene küszködnöm,
8 minden istenasszonyt ellenséggé tennem, eo

16.

Tudom, a természet minden mealenégéi
Benned megmutatta s teljes t^eiségét,

8 latsaik, mintha bánná, hogy itt érte végét

Minden munkájának, és minden szépségét

17.

Nem is lehet tlem tadod, régi hívem m
Ámbár mint húgomhoz ég bennem én szivem,

Kiért nem itélhedd, ha ámbár irigyem,

Teérted halálos ellenségem légyen.

18.

Mert mindenkor engem fölöttébb becaültel

Minden érdem nélkül tiszteltél s kedveltél, 7o

Ha ámbár azt vallod : valaha szerettél

Tisztán, mint véredet, azzal nem vetettel.
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19.

Kit ha elkövettem, nem vétettem én Í8

Kegyes személyednek, ámbár ez úgy lön íb,

Nem alszik mindjárt el az eleven szén is, 75

A háládatlanság mert nem kevés kén is.

20.

Azért én hívemnek és véremnek tartlak.

Tökéletességet mindenkor imádlak,

Eí»é8z világ eltt nagyon magasztallak,

Ks ha megengeded, meg is udvarollak. so

21.

Nem építek semmit gaz nyelv harangjára,

8ok hiába való s nera ártó pletykára,

Mint az magas egek eb ugatására.

Orrát fogja kiki, vigyázzon magára.

Tudva vagyon bennem a szív és nemes vér, 66

Teljes becsülettel én bennem minden ér.

Rólam emlékezzél, szolgád csak azon kér.

Kiért a jó Isten megáld és meg nem vér.

23.

Meg is mutatom azt, hogy tudlak becsülni,

Ámbár némely gaznép másra fogja vélni 90

De nem tudtíim aoha én ezektl félni,

Mei-t kéflz vagyok érted mind halni, mind élni.
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24.

Tapasztalni fogod ezt minden idben,
Kivánok szolgálni minden szerencsédben,

Ha lebetek eazköz néked valamidben

;

9&

Ha nem cselekszem, yerjen meg ai Isten

!

25.

Eztet nyilván írom, mert nem is titkolom,

Teljes becsolettel magam deolarálom

;

Ezt mindenek elöit bessélem s ezt siólom,

KötelesBÓgemet etekben próbálom. loo

KöBiönöm minapi megaláiásodal,

KösBönöm s becsülöm jó kedred voltodat.

Sok irigyem között [bivj állandóságidal,

Ny^as tréfáidat, sok fáradságidai.

27.

Óhajtom is többször eacn Hereneaómet, ím
Kit ha nem eseleksiel, megölöd éltemet,

GonfundálTán eizel sok ellenoégomet,

Obligálván holtig állandó síiTemel

28.

Jó B kegyes anyádnak mondd szolgálatomat,

Alázatossággal szolgai voltomat, uo
Igaz, tökéletes atyafiságomat,

A miben vótetteniy kérd boesánatomat,
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Ritka úri asszony, méltó becsületre,

Kinek jó hímeve terjed az egekre,

Becses és érdemes minden tiszteletre, iis

Kiért mind haliilra kész vagyok, életre.

Kit is véled együtt köszöntet kegyesen,

Tökéletes szívvel szívbéli hitvesem

;

Többször tisztelhetne, azt várná szívesen.

Kiben a hségnél nagyobb virtns nincsen, iw

31.

Isten hozzád ! ezzel utolsó szólásom,

Engem el ne felejts, csak az óhajtásom

;

Meg is udvarollak, még lesz távozásom,
Isten hozzád szívem, szívbeli pajtásom !

—

CXL.

Mint a leesett hó, olyan fehér teste . .

.

1.

Mint a leesett hó, olyan fehér teste,

Kit a véres bibor itt is, ott is feste

;

Fényes nappal láttam, nem volt akkor este

;

Boldog, ennek szívét a ki híven leste

!

(S akkor megtalál ti, a mikor kereste.) 6
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2:

Fekete klárisiói mocskosak ssemei,

A nap sugáríval küszködnek nemei

;

Egy élet élete, egy tekintetei

;

Mindene csic kicsiny, kicsinyek keiei.

3.

Mint galambok fészke, olyan melle ti^a, lo

Cirkálómmal megmért azok karimája.

Mint olasEorssági ositromok formája;

Boldog as, esekkel a kit sioptat si^a I

Elettni oRUiiiáhoB hamiiila^Éftin:
India irigyli, hogy ide Bialúáá; ^

k^.

ÍMbot piros kláris haaadott ajaka;

Hol ennek siemélye fénylik, ninos ójsiaka.

Ehhes ö szemérmes alázatossága,

Sokféle virtusok temérdek sokaága

!

Boldog oly siabad ssív, ha nála fogsága, so

8 örökkön örökké hivséges rabsága!

6.

Bár ámbár szivérl akármit Ítéljen,

B a kaján irigység akármit beszclji n.

Sokféle lárvákat^ maskarákat véljen,

Csak az ö szivében bátran ha^on 8 éljen ! u
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7.

Megvaf2:yon a szándék, mert bizony sseretem,

S nyugilatatlankodik érette életem ;

Noha mások eltt ón azt nem ttítetem,

De másnak nem hagyom, ha szerét tehetem.

8.

A ki azt tiszteli, nincsen annak baja, so

Boldog atyák azok, kiknek ez a faja;

Csodálatra méltó hosszú s ritka haja

Rajta a sok szivek, mint méheknek raja.

9.

Szép czedrus derkának (igy !) mer delisége/'
'

S a viaszt meggyz szive szelídsége, ss

S mint hajlandó nádnak engedelmessége,

S az egész testinek hibátlan épsége I

10.

Ki tudja, piczinynek mért oly gráciája?

Hogy a nagyobbaknak nincs oly planétííja ?

Ékesebb, kedvesebb azoknak formája: 40

Rajtam is egeknek ily szcntentiája.

11.

Makula nélkül van, nincs makula benne

;

Ha deles napnál is itt keres lenne.

Ebben irigység is dicséretet tenne,

Bátran azok eltt bizvast megjelenne. 45

Lánl6 Tenei. ^



370

12.

A ki utána jár, nincs annak késése:

Egy-egy aranyat ér szép, módos lépése;

éhes, szomjú sziynek, mint manna, élése . . .

Szivemen ö mely nagy sebet vésve vese

!

13.

Legdiosérelesebb benne a jó ssándék, m
Nem tántorítja azt sem kinos, sem ajándék,

Nincs benne semmi szín, melyért nem kedvelnék

;

Vannak^^ valakik, kik ezt nem sseretnék ?

14.

Mindené gömbölyfi, mint mnskatály alma,

SaerenofléSy a kinek ettl van jutalma

;

r>r>

Igai tfii ég benne, nem olyan mint szalma,

Él csupa kegyeaség, mindenhez irgalma.

Mázsáknak beszéde nyelvének szólása,

Minden jóságoknak hiv szíve ssálláta,

Mindenhez köszönt, s viszont ajánlása.

Mindenhez illend színe újulása.

16.

Egy szóval hibátlan minden ékessége,

Bár sok országot járj, nincs mása szépsége ;

Ahhoz deli mó4os, tánozos fríssesége,

Bs mintha nem volna, olyan osÖBdessége.
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17.

Nem fér elibez rossz szó r fullánkja nyelveknek.

Vagy ártalmas nyila gyilkos beszédeknek.

S ravasz pribéksége a gaz irigyeknek,

Bizvást fügét mutat ártatlan ezeknek.

18.

Csak summa summarum : csinos, rendes, deli, 70

Maga tétfizetését naponkint neveli,

Minden kérdésekot okosan feleli,

Boldog oly szív, kinek szíve szivét leli.

19.

Egyetlen egy szivét bár ezer kisértse,

Sziv titkos meséit akármiként értse, 7r.

Azoknak nyilai s fegyvere ne sértse.

Igaz utón járjon s lépését ne vétse.

20.

Voltak ugyan, voltak sokféle szólások,

Háborgó egekben gyilkos villámlások

;

De az irigyeknek irigy a szokások, hü

Történtek is ettl ezer változások.

21.

Szive affectufli hltek és hevültek,

Szeme csatornái gyöngyösen gördültek,

Fényes szemvilági felhbe merültek,

8 alig és csak alig uj napra derültek. h5

24*
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22.

Van a síró szívnek bizonyos ereje,

Mint kemény gyémántnak szelíd kecske-teje

;

Bár sok átkainak hitetlen veleje,

De mégÍB továbbra halasztja ideje.

A könyezö szemnek ügye íb siralmas 1 90

Eönyörülotségre kényszerít irgalmas

;

Egy könyholktása olykor oly hatalmas,

Istennek szivén is lészen diadalmas.

24v

A míg tétoTázhati ?agyon eaer mentség,
A sok hamis átok ájtatos és szentség, w
Ámbár némely, mint a lobogó ifit ágy ég,

Mely osal embert. Isten nincs benne soha vég.

25.

Sajnálom magamon, máson nem próbáltam,
Sót hogy eltet irom, ájnláara váltam

;

Csodálom eddig is, hogy eddig elálltam, loo

Immár tisenhétsier ezeket számláltam.

26.

Én estet nem irom sem száznak, sem egynek,
Hanem haláhra vált szivek szegényeknek

;

Sem sok ezereknek« sem pedig egyeknek,
Ugy a gazdagoknak, UMnt a szegényeknek; 1 uc.
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27.

Mügití írtam eztet egynek, de nincs neve,

Sem nála, sem nálam nincsen jege b heve,

Értse rá mindenik, kinek van hív szive,

Üsse meg a mennyk, hogyha nem lesz szive.

CXLI.

Vau egy, kinek neve nincs, de mégis kegyes .

(Töredék.)

1.

Van egy, kinek neve nincs, de mégis kegyes,

Hiliátlau szépséggel s érdemekkel jegyes,

Hizolkedik neki sok bolond es legyes.

Nem kell ennek gyönge, ki nem ers s szegyes.

Nem mondom : boszorkány, nincsen babonája, .•>

Egy szabad sziv mégis reá tekint : rabja

;

Ritka természetnek ebben a munkája.
Istenasszonyoknak van ilyen csodája v. formája.

3.

Mosdatlan pár kláris két fekete szeme.

Napkeleti gyöngyház mellének pár neme, lo

Sok ezernek nála nincs semmi teteme,

Becs és vétek nála senkinek érdeme.
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Nem mondhatom mégis, hogy épen senkinek

;

Es mese, de mégis találd ki, hogy kinek ?

Változtatnak egy ssit sok ssiTárvány szinek,

Kiteszik a fehér zászlót valakinek.

Nincs most heosülete az öreg napoknak,
Honnét van bölcs tanács, okosság azoknak,
Hanem csak a délezeg, korhely pigkosoknak.
Nem igazmondóknak^ csak a hiuragoknaL

Van ebben wmm, itm bUj^í yan temet és jóság,

Kegyesség, szelidzég és vas állandóság,

Gzukornál édesebb nyelv, ssó ée ny^asság, —
Ez nem hizelkedés, mert csupa valóság.

Ninesen ebben kétszin, nines tökéletlenség, m
Nincs epe, nincs méreg, nincs festék, osak épség

Hibátlan sziveben nincs gyilkos pribékség,

Nines egy szikra kétség, tiszta hív reménység I

Vígon ha vallba^a ezt ki ismeretlen.

Mit szóljon ismers, kihez nem kedvetlen.

Ki próbálta szivét, hnmorját szüntelen, —
Bánja, volt valaha ebhez érdemetlen.
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CXLII.

S mi haszna ha vohia tétovázó álom . .

.

(Töredék.)

1.

S mi haszna ha volna tétovázó álom.

Ha csendességemet sehol sem találom ;

Nincsen egy-reudében legkisebb hajszálom,

Sok forgolódásban fáj mind a két vallom.

Nyughatatlankodom mind a két oldalra, s

Most jobbra fordulok, most pediglen balra,

Hol karéról fekszem, most ütközöm falra,

Bám^erre fordulok, fordulok csak jajra.

3.

Hogy már aluszom is, magamat tétetem, (szeme-

met hitetem)

Morpheua mákjával magamat étetem, (már úgy
kópzeltetem)* lo

És hogy már aluszom, magamat tétetem,

Befödöm szememet s azzal kényszerítem.

Újabb írás. — Pintér Kálm. je^ze^,
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De nincs nyngbatatían Bsivnek uyiigodalma,

Mert nincsen bérének béressen jutalma,

8ok bánkódásinak eser sokadabíiay 15

Ámbár kivül piros, belül férges alma.

Mindenfelé vetem kesém s lábaimat,

Keresem nyugalmát, bá^nradt tagjaimat.

Majd ide, majd oda fáradt tagjaimat^

És nem is panaadó néma siavaimat. ao

6.

Ilyen as idö is, ilyen a eaerelem.

Ilyen aa idötöl vett eier gyötrelem

!

Még Salamon som volt esektöl mentelen,

Engem se csodádon senki is képtelen.

7.

Megvallom, bogy én is voltam sserelmetes, u
Sok eirek köit én is egy-^egy kellemetes.

Nem tagadom ast is, bogy voltam teisaetes,

S revanosló ssivekre én is figyelmetea.

8.

Sok nagy, sok kicsiny volt, a kiket aserettem,

Ssivemnek sabl^'át nekik eresstettem

;

no

Ellenben sokaktól meg is menekedtem,
Én tudom 8 ök tudiák. miként vezérlettem.
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9.

De meg íh akudtaiu egy olyan picziuyre (valakire)*

A ki is akailütt bounem olyau iiire,

Hogy nincsen szivárvány benne semmi színre, 86

Most is kihez szivem vonz ilyen kicsinyre (vala-

mentire).

10.

De kicsiny Cupido, mégis nagy ereje,

Nincsen oly monarcha, a ki fér melléje,

Megkísérti áztat, bár tündér a feje,

S Venus emlibl folyt szájába teje. 40

11.

Szerelem gyümölcse a nyiighatíitlaimág,

És kedves is ennél. Daró (?) álmailunBág,

Ellensége ennek a vigyázathinság.

S egy pár igaz szívnek az állhatatlanság.**

12.

Mivel két sziv egy lesz, nem szereti párja, 45

Nehéz ösvényének hol pora, hol sarja

;

Csak a fátumoktól történetét várja,

Nincsen rakonczája, törvénye, határja.

* Újabb Írás. Pintér jegyz.
** Ujabb írás : Mint piros [bizonynyal : p<{roB N. L.]

sziveknek az állhatatiansóg. (riutór jegyz.)
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13,

Csoda dolog bizony, ki jól meggODdolja, >

A szerelem dolga, s bölcsen megfontolja, co

És astai hegyesen suvóben pontosa
És e sajiolóba pár szivet srófolja.

14.

De ha megérdemli, könnyfi est szenvedni,

Egymás érdemiért kínlódni s szenvedni,

Fázni és inadni, ébezni, epedni, ss

Még s gályákon is örömmel eveini.

15.

Oh, mely gyöngy dolog az, a ki egymást érti,

Éb ejzymás szivének egyszer megiviértí,

Egjrnek ha sebe van, másikáft ia sérti.

Habár egy* pillant is, más már reá érti. m

16.

Egén <u teremtés: két síimek egjr lenni
8 bár táfol Tannak is, mini egj eaélm tiienni,

Gondolatot egyet s fohászkodást tenni.

El nem hagyni soha egymást s felejteni.

17.

Úgy hogyha egy jajgat, a más is kínlódik, 65

Távol lévén : mint van ? hogy van ? is aggódik.

Hol van, kivel vRg}'on, tördik, bánkódik,

V^le nem örülhet, azon szomorkodik.
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18.

Ha tövist hoz ennek, másnak is rózsája,

Egy értelmet, egy szót mond kettnek szája, 70

Ennek is ottan fájt, a hol másnak fája,

Ez a szerelemnek capclla-próbája.

19.

De meg kell gondolni, ki az érdemlje,
Ki volt oly érdemes anyának emlje.
Ily 8ZÜl< " ' íilni kinek nincs szeplje, 75

Mint IVi. I leik ártatlan szövje.

20.

Nem közönséges ágy, kiben ez született.

Becses, bölcs bölcs volt, a kil)e tétetett,

Ambrózia, a kit szopott s neveltetett,

S Lucina csillagja neki fényeskedett. 8n

21.

Személyét rajzoljam ? Apelles nem vagyok, —
Mert tulajdonsági benne igen nagyok.

Nem emberi munka, azért alább hagyok

:

Arany a partban is, fényesek angyalok.

Elször felveszem, mily ritka személye, au

S mit szenvedni tle én szivemnek mélye.

Kicsoda, ki ilyen éltét soká élje,

Es hogy desperatus ne légyen, azt vélje
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CXLIIL

Már szabadon pártolj . .

.

(Törudúk.)

1.

Már aukbadon pártolj, többet én rám ne vess.

Nem gondolok, akár gylölj, akár sseress,

Mindegy már énnékem bár könyessél s nevess,

Mivel ssinee ssived belOl álnok b eves.

.2.

Bégen megmondottam, hogy esabadon mebetss,

8 a hol kényed s kedved, ottan bisvást lehetsz.

HÖBBád tartolóknak látogatást tehetn.

És ásóktól minden jobb tanáosot TehetsB.

Hogy én ellensettem, osak aatat sajnálom,

Mások azt gondolták, és nagyon csodálom

;

De ilyen pletykáknak még bosiúját állom,

8 hogy ártatlan yagyok, nekik megpróbálom.

Tndod, én nem egysser, hogy össtönÖBtelek,

És most neheiteltem, most pedig kértelek,

Sót bizonyos napon el is rendeltelek, u
Szived vitorláját hogy vezérljék szelek.
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5.

Alkalmatosságom nem eg^^szer készen várt,

8 tegnap is kórtelek, hagy el egyszer Fel-Bárt,

Hogy ittléteddel magadnak ne tégy kárt,

Férjhez menésedre ne csukj örökös zÁri, m

fi.

Mivel úgyis sokat utánad irkáltak,

Goromba igékkel hivattak s firkáltak,

Sokféle körnek is nem egyszer czirkáltak,

Mint jól letett rosszat büdösen piszkáltak.

Söt útitársat is teneked kerestem, sá

Mikor fogsz búcsúzni, a pillantást lestem,
'

Mert bizony megvallom, megunt lelkem s testem,

Ily soká, azt bánom, mint egy bakot nyestem.

8.

Ne gondold, hogy reád azért is szorultam.

Mert hogy elmégy, tudod, hogy kihez borultam, so

És hol szépen szóitara, hol dúltam és fúltam,

8 eddig hogy nem történt, epével ájultam.

9.

Ne tagadd, hogy hányszor volt neked ordered,

Hányszor volt befogva és készen szekered.

Hogy más udvarban is keressed kenyered, 85

Úgyis a dologban fel nem tör tenyered.
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ö.

Színre is ntm egyszer, ezerezer kesziutél,

Mivel hirtelen vagy, hol hltél, hol fltél

;

De magadban asáUtál, megint feldc r

S megbánt álnoktággal minket meg .^1...^^ 1. 4o

11.

Egyfell, jól láttam, saorgosan késBÜltél

8 minden portókáddal a ládádba gyltél,

S mintha már mennél íb, sok affeetnst síültól,

8 mint egy hív búcsúsó, könyetre eldltél

11

Alattomban mégis ravaRiRággal éltél,

Engem hogy megssánnak, mert mindenkor felt*

Álért alattomban sandáivá könyeztél,

És hogy yégsft órád, mindenkoron féltél.

13.

Nmesen elég tollam, hogy áztat
'

Mins annyi papiros, hogy mar,< tja. so

Sem annyi zokogás, más szeme kisírja,

8em minden kenésnek ninesen annyi iija.

14.

Nincs haszna, már látván, hogy mennyit könyezt't!

Könyhullatásidban majd mintegy eveztél,

Hogy el ne hagyjalak, a mennyit neveztél,

Leborulásoddal magadhoz szegeztél.
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15.

Minden mentsépridet akkor elö vetted,

Minden óhajtrinid egy ftízérhe Bzedted,

VjB holt-elevennek magadat úgy tetted,

Csak egykét napig is, hogy légyen még, tetted, u.i

16.

Egyfell mint harmat, könyekkel hintettél,

Más felöl a földre s egekre intettél,

Hogy engemet soha, sohasem szinlettél,

Es hogy nekem soha semmi színt nem tettél.

17.

Minden vétkeidet törekedve bántad, 66

S gondolatodat is vámom alá hánytad,

Valamint kettnk közt, azt másokra hánytad,

ügy szintén nyilván is azt szemekre hánytad.

18.

Mostan hogy miattam téged megitélnek,

Ka hogy hatszáz félét személyedrl vélnek, lo

S értem másokbélid hogy akarni félnek,

Azért szerencsédtl téged megkímélnek.

19.

Most hogy udvaromhoz régen hozzászoktál,

Ha elmégy, gondolják, hogy valamit loptál,

Vagy pedig valahogy titkos kérget szoptál 76

S minden grácziából egészen kikoptál.
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20.

Vagy hogy már háromszor hogy el kellett menned,

Most pedig negyedszer nálunk nélkül lenned.

Nagy oknak kell lenni, hogy eztet kell tenned.

Ily szivtelenséggel véghncsúdat venned

!

so

CXLIV.

A hánunág által elvesstett giahidiiágnfltr

meg8Íntá8&i

(NAtolnét

Még nöteleiMóghen folytattam éltemet,

Ssabadaágiiak aiele táplálta fluvemet,

KÓMak-tol stránálta nyaaitoa söregemet,

Mindaddig búbánat nem érte fejemetw

Mindenféle ciifra úri fegyverekkel, t

Farkas-, medve-, párdnes- nép prémes börekkel

Teli volt fogasom foredi nyergekkel

8 több más illyen osengöpengft esaköiökkel.



r " 1. tt házom gyakran muzsikával,

> pár lieg-edti ébán vonyójával lo

Fogasomon függött flauta furuglyával,

Ugyan újult szobám ezeknek hangjával.

A jó paripákból soha ki nem fogytam,
Ezt lépésre, amazt futásra tartottam.

Emezt nyergeltettem, ha parádéroztam, u.

A mint szükségem volt, rendre változtattam.

ö.

Fekete paripám volt Spanyolországból,

Szürke Erdélybl jött, pej pedig Moldvából,
Aranyszöríí farkiit vettem egy l)aflától

Többi volt az magyar lovaknak javából. io

().

'^
'

' 'iim ezüsttel aranyjal kivárva,

\ ^ . es-munkával boglárossan rakva.

Sok szín szirommal voltának tarkázva,

Vagy bagariából csak czifrán csinálva.

7.

Czifra ezer gombos szolgáim valának, 35

Kik éjjel és nappal híven strázsálának,

Pillantásomra is ébren vigyázának,

Kiért pirulása nem is volt orczámnak.

Amadé László Tenei 25



8.

Kinek-kinek kard volt s tarsoly as oldalán,

Bogláros pantallér lódinggal a vállán, so

Ezekre függesstett karabén as hátán,

Fél-arassnyi hosssú sarkantyú osizm^ián.

Midn aiért néha történt indulásom
Cum cammoddtaU volt minden járásom,

Olykor barátságért két-három pajtásom 86

Vélem jött, hogy vigabb légyen utalásom.

la

A hová Bsállottam, kedvesen is láttak.

Jó stivet, vig kedvet bvebben mutattak.

Ha búcsásni keidtem, tovább marasitottak,

Csak as héja volt, hogy késen nem hordostak. 40

11.

Madamojsellák kost gyakran vigadoitem,

Essél diskuráltam, amait megesókoltam.
Amarra titkosan néha pillantottam,

Valamint sserettem, úgy karaséroitam.

12.

Mulatságnak napja hogyha lendeHeleit, a
TáncE és mussikának vége nem lehetett.

Péntek vasárnappal eg^rütt tissteltetett,

Ünnepnek tartottam néha egées hetei.
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13.

Nem sok híiezna vala plébános szavának,

Ámbár napja volt is hamvazó- szerdának, lo

• Vonjad reá javát alfiildi nótának!* —
Kiki csak azt mondja Lévai Miskának.

14.

Messzire távozott tlem szomorúság,

Csak másoktól haliam, hogy van nyomorúság,

Másfelé czélozott nálam az ifjúság, 66

Vezetje lévén a kényes szabadság.

15.

Szántásra, vetésre nem is iparkodtam,

A helyett játiíkról inkább f];ondolkodtam,

Vigadni, mulatni jónak állítottam,

Hogy így lészen dolgom mindég, azt tartottam. 6o

16.

Nem tudtam én akkor, mi légyen az éhség.

Távol volt házomtól mindenféle szükség.

Tudván, erszényemben hogyvagyon reménység,

Közel sem mert jönni hozzám a szegénység.

17.

De bépraktikálta magát alattomban, 65

Uralkodik immár egész udvaromban.
Mióta feleség jár a kamarámban,
Azóta szegénység terjed el házomban.

25*



18.

Hegedmet immár fogasról levette,

Flautát fumglyával pad alá vetette, 70

Szoknyáját, strikrokját oda faggeestette,

Sok dib-dáb sab^át rendre belyheztette.

19.

Eggyik sarkantyúját letörte csizmámnak,

Az egéfls sserssámát kidobta pipámnak,
Mondván, nem Bsenvédi füstét a dobánynak, 75

Ottkin dohányozni kell, mint a kutyának.

90.

A mikor baragszik, brében alig fér,

Fogát osikpigatja, dél-fái s mérgében sir,

Akkor a cselédem megmozdulni sem mér,

St magam is ollykor attól félek, megver. eo

21.

Végleteden hosszú a pr2vtensi6j%

Hol tissta lisiiíje nincs, bol pedig boraója.

Elkölt fOssersáma, elfogyott a sója.

Most fazeka törött, elveszett koisója.

22.

Lisztet szárítani nincs elég teknyAje, rs

Levest s más mit fzni nincsen serpenyje.

Sír kisebbik gyermek, nem jó a bcsje
A nag)'obbnak pedi^ rossz a ezipellAje.
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23.

Már lent parancsol, már kendert vásárolni,

Már búbot, czipellöt, csipkét kell hozatni, 90

A menuykö sem tudja, mind elszámlálni,

Miket a madame szokott prustendálni.

24.

Nincs pénzem, nem merem magamat menteni,

Akár börem alól ki fogom metszeni.

Vagy más jámboroktól pcrfurtum szerzeni, 95

Preetensiójának mégis meg kell lenni.

25.

Mert hanem cselekszem, lészen mitszenvednem.
Az alsó dupéját fordítja ellenem.

Sok koldust, gazembert kelletik eluyciuem.

Mintha nem hallanám, csendesen fülelnem. 100

96.

Elkerül ama régi história,

Hogy Ihr Gnaden nemzetség, régi familia.

Nem volt disznó-pásztor semmi attyaüa,

Valamintha volna Mária Terésia.

27.

Bezzeg ráakadtam most az oskolára, los

Mint az muskatéros eb harminczadjára,

Úgy már reá szoktam sok czifra nótára.

Hogy bizvást mehetek labancz-istrázsára.
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28.

Vetett trbe esett kényes ifjBágom,
Bubánatra fordult öröm- s vigasságom, no
Elmúlt már jó napom, oda nyájoseúígom,

Meghatárostatott régi szabadságom.

29.

Úegrítkúlt már ssáma kannasin oaixmámnak,
Lekopott a rojtja parádés ruhámnak,
Bestén jár már lába kedves paripámnak, 1

1

Még es Í8 jelenti bánalijál arának.

30.

Hervad kóoeak-tollam lefög snveg mell61,

Kényes jó lovam is alig hogy fel nem dtíl,

Nem fénylik fegyverem, pókhálóban merül,

Jaj be ssép hassnom van a feleséf^emrOl. uo

31.

As egésB életem siralomra fordul.

Keserves sorsomon könyvem ugyan csordái,

OUykor as elmém is esnda meg nem bódul.

Mivel a sok fátmn halmonként rám tódul.

32.

Jobb lett volna nékem a Tatárorsságban ím
Elbujdosnom épen alsó Indiában,

Csontomat letennem a ssép siabadságban,

Mintsem nyomorognom igy as hátasságban.
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33.

Mórt vajmi keserves illyeket szenvedni,

Egy hitván asszonynak kedvéért epedni, iso

Az ö 8 ... e mellett így megöregedni,

Talán jobb lett volna disznókat örzeni.

34.

Requicm aetemam azért szabadságom,

Nyugodjál békével megholt nyájosságom,

Valt't jó éjtszakát édes ifjúságom, i86

Adio, megbocsáss kedves pajtásságom.

35.

Azért felesége, hogy ha van is kinek.

Jobb lesz, ha eladja áztat valakinek,

Hogyha pedig pénzen nem kelne senkinek.

Úgyis odadhatja bízvást akárkinek. uo

36.

Mondám, a mit mondám, mások példájára.

Hogy kiki vigyázzon jövend sorsára.

Valaha ne jusson vélem egy nótára.

Boldog, a ki vigyáz más ember kárára.

37.

Verseimet pedig hogyha bolondságnak 145

Tartaná valaki, és nem valóságnak,

Próbálja meg dolgát a szent házasságnak,

Nem fogja mondani azt históriának.
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Imádlak Jézusom . .

.

1.

Imádlak Jézusom,

Itt áldlak Krisztusom

!

Kenyér színben.

Földig leborulok,

Nagy bnös, ájulok, s

E szentségben.

Égkarokkal,

Angyalokkal.

Mert szánom és bánom,
Fájdallom, sajnálom, lo

Estem bnben.

Í2.

Ha lángban élhetnék,

Mint olaj éghetnék

Szerelmemben ;

Semmivé lehetnék, is

Bünömtül ment lennék

Szégyenemben

:



Elkövetném^
Cselekedném,
Mert Jézus, szeretlek.

Mint bírómtól félek

Én lelkemben.

3.

Megráltóm bocsáss meg,
Teremtöm, engedj meg,

Ssívbül kérlek,

örök érdemedért.

Ige teet-létéért,

így reménlek!
Végy kedvedben.

Kebeledben,

Válasitott közidben

Égi seregidben,

Ab könyörgök

!

4.

Ha égre emelsz is,

Pokolra temetsz is.

Csak Icten vagy»

:

Azzal te fölséged

Este diosöss^ged

Nem kissebb 8 nagy f

IrgalnuMBágot

Nem igazságot

Borúiván könyörgök.

Beménlek, rettegek.

Mert Isten vagy.
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5.

Szivem ohajttÍBÍt, u
Lölköru kivánságit

l^émutatom
Hozzád ez ostyában,

Uramnak árnyékban
Ajánlottam. so

Oh, nagy szentség!

Én szivem ég
Te hozzád Jézusom,
Lángozik Krisztusom

!

így áldoztam. m

n.

Imádlak óh szent ostya! . . .

Az oltári szentségrfil ének.

1.

Imádlak óh szent ostya

!

Kivel test-, vérét osztja

Bn (Bús) lelkemnek
Mennyei irgalmasság,

Véghetetlen nagy jóság 6

En szivemnek

!

Ah hogyan érdemlettem,

Hogj' erre méltó lettem,



BünÖB lélek ?

Kinek annyit vétettem.

Halálra feszétettem

:

Azért élek.

Az szent testével táplál,

Ki* bére örök halál,

Melly kegyesség!

Sient vérével harmatoz,

így szeledét magához
Eb Istenség.

Üdvöi légy, örök níMMMil
Ennél többet ki amia?

Nincs mód benne

!

Sem teyes Szentháromság

8 égi mindenhatóság
Nem tehetne

!

6.

Jöjj honám égi kenyér,

Óh, ártatlan drága vér.

Szánd lelkemet

!

Bár hiylékom nem méltó

8 elég tóled csak egy szó,

Vedd szivemet
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Irigylik az angyalok,

Kilencz mennyei karok
Ez Hzentnéget,

Azoknál méltóbb lettem,

A ki annyit vétettem, — ss

Test- véredet

Soha többet nem vétek,

Ez égi ital B étek

Lesz paizsom,
— Fogadom leborulva,

Srtt könyveim hullva —
Lesz oltalmom.

8.

Azért, édes Istenem

!

Légy mindenkor én bennem
En Krisztusom

!

Buzgón ütöm mellyemet.

Porrá töröm szívemet —
Légy Jézusom.
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ra.

Hadd lankadjak és olva4jak . .

.

Ab úr teetéhcB való.

1.

Hadd lankadjak és olvadjak

Érelied én szerelmem I

Hadd borúijak s imádjalak

Test-ige én Istenem f

Itt vagy kenyér-SBÍnben, 6

Igai Isten s vérben

én mennyei jegyesem I

2.

Nincs olly elme, ki értelme

Ámbár est megfoghassa,

Elrejtve nincs asért oly kincs, lo

Ki estet megláthassa.

De én mégis \átíA,

Hit ntán imádlak,

Istenemnek itt vallnk.

3.

Bnös lélek már nem félek, is

Értem vagyon olly nagy bér

;

Ssent karokélt s angyalokért

Nem lett ige test és vér.
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Azért Í8 lelkem él,

Külömb mind ezeknél,

Csak kegyelmet ezért kér.

Szánom, bánom és fájdallom

Azért is vétkeimet,

Tisztán gyóntam és megmondtam
Tördve bneimet; u

Bár nem vagyok méltó,

8 ámbár elég egy szó

:

Hajlékomban jöjj nagy Jó

!

IV.

Ah ! jaj ! mit szemlélek . .

.

Ab Úr koponójáhoK való.

1.

Ah ! jaj ! mit szemlélek,

Én nagy bnös lélek,

E gyász sirban ?

Istenem hogy megholt,

A ki teremtett volt, s

Koporsóban
Temettetett s rekesztetett.

Kínoztam, szegeztem.

Fára feszétettem,

Mert vétettem. lo

Láasló 26
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2.

Zsidóknál keményebb,
Sokkal kegyetlenebb.

Bizony vagyok.

Mert én megeBmérem,
Teet- vére én bérem, w
Oh melly nagyok

!

Én árultam, oetorostam,

Gyilkoisan megöltem

!

Vájjon m[i]éxi ssülettem.

Teremtettem?! to

3.

Itt feksiik röjtökben.

Árnyék kenyér síinben

Ssent testiben,

Ide belhestetett.

Kövei rekeestetett, u
Temettetett

Sirj én hóhér ssivem,

lUy gyilkos mért lettem,

Ab ártatlan báránt

Mint bünöet egyaránt so

ügy üldöstem.

4.

Hogy nenvedj így értem.

Ah mért érdemlettem,

Én Istenem 1
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Hogy mennyekbül leszállj,

Fölségedttil megválj

Én Istenem

!

Csupán azért,

Szerelmedért,

Alkotott férgedhez,

Pártüt népedhez
Én Istenem

!

Oh Jézns, még se hagyj,

Bár értem sírban vagy,

Esedezem

!

u
Sebeid csókolom,

Bnömet megvallom
És könyvezem.

Már nem vettek s nem feszétlek

Igazán ígérem fto

Fogadom r esküszem,

Engedj, kérem.

V.

Szz Máriához . .

.

1.

Édes anyja

Nagyasszonya

26*
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As igás magyaroknak,

Patronája

8 pártfogója

Bégi magyar hazánknak

!

HoBsád folyamodúnk 1

Zokogva borulunk

!

Légy anyja liaidnak.

2.

Reánk tekints

!

Mert senki sincs

Ki Borsnnk boldogítsa

Igai Bsivét

és jó sEemót
Más reánk ki fordítsa.

Véree sebeinket

Panaasló ügyünket

A ki el6bb moiditsA.

Mindi' nf«'l r

Nyomon isji;:

Siorongatja népünk( t.

Majd döghalál

Mind lekaaiál

Kevesétti cltmikei

Visároeit, emésittfisl

Pogány rabssijra ffis 1

így saegényétt bennünket.
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Nincs mód benne,

Hogy más lenne,

Ki minket TigaBztalna, so

Nagy Ínségben

És éhségben,

A ki minket megszánna.
Majd sáska megemészt,
És nem bágy semmi részt w

Kevesünkbül : ki bánna.

Majd jeles ég,

Majd zápor jég,

Elveri termésünket

!

Üstök csillag, 40

Sokszor viliág

Dobogtatja szivünket

;

Most szívünk szomorú,

Fél hogy lesz háború.

Kétségben ejt bennünket. 46

6.

Békességben
Csendességben

Tartsd meg hív szolgáidat,

Böcsülétben

És böységben 6o

Örökös országodat,
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Szánd meg óh nagy Anya

!

Örökös Asssonya

!

Örökös jobbágyidat.

Áld meg igai ss

Királynénknak
Gyösödelmes fegyrerét

!

Gyújtogassad,

LángoBtassad
HoBzánk anyai szivét

;

eo

Nékünk is érdemet
Aá\éB segedelmet.

Érdemeljük kegyelmét

8.

Jó hirnéTnek

Magyar vérnek w
GeijesisBed boadúláBit,

Királyjáért

8 hálájáért

Hív YÍtéB kiontását;

Vitel légyen karja! 70

Hogy a mint akaija

Tegye pogány rontását

9.

így Bokogúnk
És borulunk
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MARIÁI kegyelmedhez, 76

így reméllünk
Halunk s élünk

Nagy anyai szívedhez.

Angyali koronát

S apostoli hazát 8o

Áldozd föl az egekhez.

VI.

Nagy szentsége . .

.

1.

Nagy Bsentsége, reménsége
A kétségben esteknek,

Düpsössége, fényessége,

Oh csillag légy népednek.

2.

Hozzád kiáltlak, mert ohajtlak s

Számkivetesnek tia,

Bízván látlak, szivbül áldlak,

Ez lesz szeretet dija.

3.

Oh pátronám ! az én órám,
Engedd, tudjam, melly korán, lo

Igaz anyám ! kegyes dajkám,

Szükségben vigyázz reám.
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Neked élek s neked halok,

Benned büiom éltemet.

Téged egyedül ÜBsielni

:

u
Ez vigasztal engemet

Oh nagy anya, hogy fullánkja

Kígyónak ne árthasson

:

Csalirdsága, hamis szava

Engedd, ne vádolhasson.

6.

Kegyes saeni Szfiz, im te hozzád
Sírva bfinöe borulok,

Csak könyörüy, mert egyedül

Hív szivedhez fordulok.

VégRl halál ha megtalál,

Báiorétsad szol^^t.
Éltem folyta, gonosz volta,

Mert rossz, kérjed fiadai

8.

Rendelt órát s víg minotát
Lelkem hogy bátran várja

Légy pártfogóm és biztatóm

Oh üdvösség asszonya

!
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9.

Látod : sírok, tülud várok,

Hogy könyörögj bnömért
Az báránynál, szent üadnál,

Ki szenvedett éltemért.

10.

Kegyes anya, óh Mária

!

Nézd szivem nagy bánatját,

így halálom, hamum s porom
Vegyed nagy áldozatját —

vagy : Vedd végs áldozati át.

vn.

Oh szent János! te bizonyos . .

.

Nepomucenofi sz. Jánoüboz. (1.)

1.

Oh szent János ! te bizonyos

Hirnév bajnokja

!

Böcsületnek s jó hírnévnek

Nagy pártfogója

!

Ments meg a rósz nyelvektül.

Gyalázó emberektül,

Kisebbségtttl

Rövidsógtül,

Ments meg ezekttil.
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2.

Ssent gyónásnak, súvtitkoknak lo

Hív megtartója,

Ssentegybásnak s mariyroknak

Vagy aj példája I

Nepomakban TÍrrada

Csehországnak csillaga. ib

Még nem törtint,

Titkokért kint

Ki (o. így) BsenTedt volna.

3.

Ab király bár minden kint már
Bigtad követett, to

Mindenekre s ígéretre

Semmit ki nem veti;

Végre az Moldva vize

Volt halál kinofl ize

;

Bevettetett^ u
Ö]Metett

Éfl temtemettetett

4.

Megmuta^a s bizonétja

Ártatlanságod

öt csUlagja, vízen lángja

Allondóságod.

Gyalázatot szenvedtél,

Mégis igy tündöklöttéi.
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Szent titkokért

Éb bivsegért u
Nagy szentté lettel.

5.

Pátrónusom ! légyen jussom
Nagy érdemidben

!

rizz kérlek, meddig élek

Böcsületemben. 40

Kigyó nyelvek fullánkja.

Ne ártson gonosz lángja

!

Légy vezérem
Még azt érem,

Látlak egekben

!

a

VIII.

Óh sz. János én héjános bnös hozzád borulok . . .

Nepomuoeniifi sz. Jánoshoss. (II.)

1.

Óh szent János

!

Én héjános

Bnös hozzád borulok,

Mert éltemben,

Hir- s nevemben 5

Oltalmaztál mindenben.
Oh szent János paissa

Jó hír s név pátronussa

Böcsület pártfogója.
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Itt nemiéllek
Bfinös lélek

!

Tisztelem szent kepédet,

Bár ájulok

Ugy borulok
Gyalázottul pirulok.

Ob szent János paisa

!

Jó bír név pátronussa

Böcsület pártfogója.

3.

SMnt gyónáBórt

Hivtí&érl
Lettél martir, ontál vért,

Tüzet s vizet

Hegpróbáltál

Eletedti igy váltál

Ob szent János paissa.

Jó hir s név pátronussa,

BöoBÜlet pártfogója!

Királynénak

Atyja voltál

Gyónásárul nem szóltál,

Azért minden
Kint szenvedtél,

Ab báláitól sem féltél.

10
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Oh szent János paissa,

Jó hir fl név pátronussa, ss

Böcsület pártfogója

!

Király azért,

Hogy lángozott

És halálnak áldozott,

Moldván tzi 4o

Öt csillagnak

Bizonságúl lángosnak.

Oh szent János paissa,

Jó hir s név pátronnssa,

Böcsület pártfogója

!

a

6.

Mennyi szivek

Annyi tüzek

Mennyi könyvek vagy vizek,

Itt lángoznak,

Szembl hullnak, so

Te éretted áldoznak,

Oh szent János paissa,

Jó hírnév pátroniissa,

Böcsület pártfogója !

7.

Nyelvek lángja, 56

Tz fullánkja.

Ne engedd, hogy árthasson
;
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Kissebbótnek,

Bár üldöznek

Rágalmaznak, gylölnek. m
Oh szent János paissa.

Jó hírnév pátronussa,

Böcsület pártfogója I

8.

E kiss köznek
Csallóköznek m

Légy bizonyoB gyámola.

Tüzet yiset,

Ki meggyMél,
Tfiz ánriset meg^öuél.

Oh Bzent János paissa, to

Jó hirnéy pátroDoasa,

BöoBÜlet párfogója

!

9.

így oh nagy saeni I

Eltünk lesz ment,
Minden rósz hir hirétfil, n

Vagy igaaságl

Ab haragság
Távnl lesz érdemedtfil.

Oh szent János paissa,

Jó himé? pátronnssa, m
Böofület pártfogója.
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10.

Tekint reánk

Édes Atyánk

!

Kik nálod essedezünk,

Mind e földön

Mind egekben

Benned dicsekedhessünk.

Oh szent János paissa,

Jó hírnév pátronussa

Böcsület pártfogója.

IX.

Oh sz. János, én héjános bnös hozzád fordulok .

.

NepomaceniiB Sss. Jánoabos. (IQ.)

1.

Oh szent János
Én héjános

Bnös hozzád fordulok

!

Mind isteni,

8 mind világi

Jókat tled koldulok.

Patronussom

!

Hozzád jussom
Légyen az jó hírnévben !
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2.

Te oltalmass,

Te igasgass,

Ne maradjak szégyenben t

Sokak köBeit

Megütközött
As én jó hirem s nevem

!

Mocakoltotik,

Snggattatik,

De te Bególj meg engem.

Te sokakat,

SoksiáTOkat
Sokssor megoltalmaztál,

Akikbiitakt
Benned híztak,

Hírekben megtartottál,

Reményemet,
Jó híremet

Te benned helvheztetem.

Segéts, ne hagyj!

De erOt adj

E yiláíf^ot nevetnem

!

Cselekedjed

R ne engedjed

A jó húrt konczoltaini.
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Fondor nyelvvel

Mint egy enyvvel ss

Nevünket mocskoltatni.

0.

Ha az rosszak

És gonosszak

Jó híremet mocskolják.

Szent nevedórt, 40

Szerelmedért

Engedd hogy visszaadják,

Tied vagyok,

Keád hagyok
Mindent böcsületemben. 45

Pártfogója,

Szószollója

Légy szolgádnak mindenben.
Azon leszek,

Példát teszek, so

Hogy téged böcsüljelek.

Szentségedben,

Életedben
Holtomig tiszteljelek.

8.

Jelül légyen 69

Példát tegyen

Hogy téged lelkem kedvel.

Liazló T«n«i. 27
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Téged dicsér

Áld 6 igen kér

Dicsekedhessem ezzel.

Életemet,

Jó nevemet
Csak tenéked ajánlom f

MegsBÓllástúl,

Mocskolástúl

Oltalmassad kivánom.
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Amadé verseit a következ forrásokból ismerjük

:

I . \ f m*o<l€;\'. így jelölöm azt a 343 negyedrét
laprti UM-jtdd, sái^a félbörköt^sfi eredeti kézirat-kötetet,

mely a Nemzeti Múzeum kézirattárában 141. quarU
HiiTUf. jel alatt riztetik, hova Jordánszky kanonok ado-

mányából kenllt A könyvtárban kapott csíme a szö-

veg elé kötött üres lap bels oldalára van jelezve s igy

hangzik : Várkmifi Baro AMADÉ jJSZLÖNAK Éne-
kéjt — Manujtcnptitm autograjthum — Possidet Biblia-

theca Musei Humjarici ex dono RR. IK Canonici Jor-

ddtUfzhf. A versek a szöveg I. lapjától a SS^-ig bezáró-

lag egyfolytában következnek, csak itt következik né-

hány üres lap (335—330), melyek után, a végs három
lapon, ismét vannak énekek (A szem mihelt szépre te-

kint ... és a tót ének). Úgy látszik, hogy az eredeti

tulajdonos legföljebb a mostani üres lapokig folytatta a
leíratást, s a kötet végére, a többitl külön iktatott két

darab verset más valaki késbb jegyezte be, a mint
hogy a kézírás is különbözik az elbbiek mindegyiké-
tl. — A gyjteményhez háti'il egy négy lapra terjed
missiUs levél van kötve, mely e kézirati kötet szárma-
zását minden kétségen fölül helyezi.

£ levél a Csallóközben, Sárosfán, 1804 januárius
30-án kelt. Bittó Manczi irta egy ismersének, a kit

•Kedves jó barátom Berczi»-nek szólít^ a levél szöve-

gében pedig caz úr»-nak nevez. Mi volt a vezetékneve
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ennek a Berczinek ? — ast nem tn^nk, de akkor Pesten

tartózkodott 8 elléptetés folytán épen Nógrádba volt

költözend; alkalmasint a Csallókösbe való volt, nénje

Sárosfán élt, ugyanott laktak laámos jó ismersei, kös-

tttk a levél Írója is, tigas ssfv barátnéja*. As aláírás

csak a két kesdbetAbl áU : /?. Af. ; de a negyedik

lap feb ssélére valamely illetékes kés odairta a teljes

nevet: Bittó Manexy : egyébként a levél ssövege is

t Bittó. Jónás bátyám »-ot említ. A levél érdekes inagán.

vonatkozásain kivttl, melyekbl megtadjnk, hogy Csalló-

közben as 1804-iki fisTMUig nem volt jó, tán a rosas

iitak miatt is, actán, bosy némelyek a pozsonyi redoiit

ban mnlattak, de Bittó Maimiék nMn, — a mi tár

g3runkra vonatkoaóiag ímb fontos köaléaek olvashatók.

A levél ilUt ré«e igy baagsik:
€As Amadé rmS, avagy igad^hhan mondváo énekei,

a melyek nálonk vannak, ugyan esak as Arsg Amadé
Lássló mnnkái, én és aa tesMqaim nem ismértUk tet.
de M atyám uiyám, a kik sokai iáriak aa Amadé

biaonyitották, hogy aian éiiakakat, soksaor

ebéd ÍMM, a mint abédlctt, bIettwiKt kért s étel ks*
ben ssaporán ógy Mrta aa fondolaül ; némaly
as maga si^át iMsiráfla, néinátw ai
atyám, avagy legjobbao mondván aa Baalsr* i^áodélc

ban kapta. As rsg Amada halála vtáa agy fti«tftart(

néja, a ki igen kedves volt aa Amada allt, a a ki tokai

nrarában.bejárt as udvarában, eaen ánakas knyv«l magáhoa vette

s esan assaony msdbalván, vélttnk as ura isméröa volt,

aa Esster osémnak i^áadékosta. Voltak Amadénak igen

ssép versei, a malyekan dolgosoU s nem íkitva mun-
kálta, de esek világosságra nem jMtek, elégették vélet-

lenségbttl hohni Írásokkal egytttt; eaft aoknor haUottam
as atyámtól. As Eartar t^át aa énskas könyvet aii-

veasen elkttldi as nniak, obr móddal, ho^ irattassék le

s megént as páija kttldessA íeL Ha éidenMl tahM aa

* A levélíró testvére.
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úr magának véle, ezzel is megmatatja barátságát De
mely módon s kitUl lehessen elküldése ? — meri postán
( zt nem leket, sokban jime. Az Amadé kezeirását raeg-

iepyeznéni, lioí^y melyikek, mivel jól tudom, az atyám
Hokszor mntogatta nékem, mivel az olyassokban én gyö-
nyörködtem, az fejemben maradott. így tehát ha az úr

módot nyújt, hogy mely nton küldhetjük el, szivessen
a mind fellebb is irtani, írassa le az úr 8 as páiját
küldj(> vissza. •

Talált-e Bitt4'> Muiiczi valami alkalmatosságot, mely-
lyel a könyvet elküldhette ? Hogy került aztán könyv
is, levél is a Jordánszky kanonok birtokába? Mindezt
nem tudjuk. A könyv sorsa otak Bittó Manczi és Jor-

dánszky közt homályos, vándorlása ezen kivétellel

Amadétól fogva mostanig fol van derítve. A levél hangja
oly meghitt és megbízható, hogy jóhiszemsége iránt

egy pillanatig sem lehetünk kétségben, s az eladott
tények olyanok, hogy róluk a levélíró pontos tudomás-
sal birhatott.

Megállapítottnak vehet tehát, hogy e kéiirAti kö-
tet Amaile udvarában, Amadé intézkedéBéból, as ö fel-

ügyelete alatt, sót részvételével kéezftlt Egy részét

titkára, egy részét maffa írta le. Épen ez okból tekint-

jük föcodexnek. A többi gyjteményeknél teljesebb és a
nagyobb gyjtemények közt az egyetlen, melynek ere-

deti volta mai nap hitelesnek bizonyítható. Szövegünk
els sorban e föcodexre támaszkodik.

Nem csekély érdek a levél azon adata sem, hogy
Amadénak voltak egyéb, igen ^zép s gonddal kidolgo-

zott versei, de ezek véletlenségbl holmi Írásokkal

együtt tzre kerültek. Ezt sokszor hallotta atyjától.

Meglehet s nagy kár, hogy úgy történt. De a mennyi-
ben a levél azt véli, hogy e kötet a rögtönzeteket tar-

talmazza s a jobb versek mind elégtek : az ellen több
körülmény szól. E kötet nem látszik afféle els fogai-

mazványi könyvnek, melybe a költ nagy sebesen leírta

volna gondolatait, legfolebb a vége felé vannak sietbb
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melybe a költ vegyesen flraMnrftftÖtte osúrolli^ ver

seit éa rögtönséeeii egyaránt. %óval eléghettek ngyai.

Amadénak ezámoe szép Tersei, de ránk nemcsak a rög-

tönzések maradtak. — Mindenesetre érdekes adat acon-
ban az ebéd fölött sebtiben való Tersssenés. Amadé
talán nem mindig csak IriAságból, veraelöi könnysége-
nek fitogtatása végett prodnkálU ügyességét vendégei
eltt;* lebet, bogy — néha legalább — a valódi ihlet

peresét nem akarta elssalasitani, sietett* hogy as esaébe
ötlö ffondolatot ép oly fogékony, mint váltosékony síel-

lemébl más gondolat ki ne törfi^a.

Kár, hogy Bittó Maned meg nem jelölte a kö-

tetben Amadé keseirásál meg a titkárét Mert valóban
nem egy kéz írása aa egéss gy<^temény, talán nem is

ketté. As els kéz Írása a legtöbb, a 178 els lapot es
irta tele, asas felénél többet (a 71 els darabot). A má-
odik kés Írása sslntén jókora helyet foglal, a 179. lap-

tól a iél-ig. Esntán látszólag még néhány kés dolgo-
Bott, a vége felé elhanyagoltabban, — még a dislektns

is többféle. HajUndó va^ok act hhmi, h<wy as els
kés volt as Amadéé, — es a IsMsinosabb és legponto-
sabb frás, s noha ssen kés a LX. vers fl^lé sst a jegy-
setét írta: tNeqiie hiec ssl Ilhrmi Dni Baronis Com-
positio*, a leiró minden valósslnaség ssaihit maga
a báró volt: ~ a második kés pedig a Ulkáré, A
gyitemény hátralev réssel klllönböa kmA hébe-
korba apródon kiot írták; as eddigi réss egyfolytá-
ban, rövid id alatt készAlt (Vesd össse még as 656.

Upot)
Mikor szerkesstfaetis Amadé e gyftj tsményét? — e

kérdésre osak annyit tndnnk válassdTni, hogy nem fiatal

korában, a leginkább versterm években, hanem legko-
rábban élte dele táján. Még a második kés íiása as a
VMS, mely ÍlöU es a megJMrysés olvasható : tRégi ének
még 1740. esstsndblt. PéSg Amadé már 1740-ben is
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37 éves volt, a gyjtemény szerkesztésekor teb&t jóval

több lehetett.

E gyjtemény tehát egykor az Amadé saját pél-

dánya volt; (le voltak még Amadénak egyéb verses

füzetei vagy könyvei is. l'éldául a válogiitott versek ama
coUectiója, mely, IMttó Manc/i értesítése szerint, holmi
írásokkal együtt véletlenül elégett; n/után a szerelmei-

rl szóló lyrai regény, a ntlen és házuséletröl írt vers;

végre a V^ghely birtokában lev vegyes kéziratosonoó,

állítólag s/iutén Amadé kezeírása, noha másolás, vagy
28 darabot tartalmaz, melyek közül hat a foodexben is

elfordul. St azt merném mondani, hogy nemcsak egy-
mást kiegészít, hanem egypár parallel gyjtemény is

készült még a költ életében, az tígyelése alatt. Ver-
seit keresték, bizonynyal többször is kellett másoltatni —
hiszen a Vé«,'hely gyjteménye is másolás — hol egyes
dftr "»" 1^^-* hol az egész gyjteményt. Ezt abból is követ-
k( k, hogy a Nagy-féle másolat legtöbbször hibái-

bai. .b ,.vi^on követi ngyan fcodexnket, st egyes betk
alakjának a félreértésével követ el hibákat, gy, hogy
eg^'enest ebbl másoltuak látszik, — de némely esetben
a fcodex hibás és értelmetlen alakjaival szemben 6
adja a helyes formát; e körtllmény — tekintetbe véve,

hogy máskor a legegyszerbb hibát sem javítja ki s

okoskodni nem szokott — arra mutat, hogy az illet

darabra nézve másik eredeti példány is állt eltte.

Hasonlókép van az eset az 1830-diki kiadással is, mely
szintén néhol a fcodex másolatának látszik, néhol egé-

szen független tle. Különben, hogy volt egy alapgyj-
temény, azt legjobban bizonyítja az, hogy a versek sor-

rendje némi csekély eltérésekkel általában egyforma.
Hogy föcodeiünk volt-e ez az alapgyjtemény? — azt

kétségtelenül nem állapíthatni meg.
A fcodex magában foglalja mind az 1836-iki ki-

adás, mind a Nagy-féle másolat összes verseit, st né-

hány darabbal többet is, de a Véghely gyjteményének
vagy 22—23 darabja nincs meg benne. A darabokat
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2-tdl 79-ig számozza, azontúl nem; a strófákat mind
számozza. Czímeket a daraboknak nem ád, ozim gya-

nánt az illet római szám szolgál, a hol van. Az els
kéz a római szám meg az els ;

' /t rendesen igen

nagy hézagokat hagy, mi^dneni i széleseket —
Valamennyi lap fels szélén (a rJ7-ig) ugyanaz a ohiffire

látható (egy soklábú, 5—12 ssárá m bet, mely kdoepén
egy hosszn vízszintes vonallal át van húsva), a melv
Amadé leveleinek fels szélein is látható.— A oodex osak
ujabban van ideiglenesen lapszámozva. Egy laptsámo*
zM vörös osemsával 'XÜ lapot jemett meg, kihagyván
a kösbees öt Ores lapot, es régibb; «gy násik, fekete

ozmmsával, legi^abb, a leveleket stámogta meg, hozzá
véve a szöveg elé s ntáo kötött fires leveleket, valamint
a Bittó Mancsi levelét is. Ea 175 ssáaiig megy, a mibl
levonva a B. M. levelére s a két boritéUeTéhre es
négyet, mamd 171 levél, asaa 34S Up. — Ekt » kéaiimti

kötetet ismerte Toldy Feranos is (Ur. 340 lM>».pal

említi), és hassnálte Ssilády Áron Balassa kiadásához.

Alkalmasint ebbl késrtli aa a másoUt is, melynek
nyomán Abafi a FifftfMbm kösölte Amadé néhány ki-

adatlan versét ta nemseti mÚMOmban lev eredetiele

böl», padig aa eredetit nam hasináltat banem osak i'

Bonyos másolatot

2. A Na^y btván-féle niAaoliU. Jelenleg a
Nemzeti Mázeom könyvtárában 966 Qtuut, Hung, jel

aUtt Volt borítéklapján es a fölirai olvasható — állító-

lag Bíátray Gábort^— : Váríum^ báni Amadé J^tüá
MtMMt ü vUáai maavar énskmmsk ermiU ^jn^Umánffe,
Autogr, Cod. Ste, XVJIL — A SMécMm^ oruígot tónyv-
Ubmak nmUU mtaot ííagjf Ittvám w, a ca. k, whéri
iSrvén^uac dfUik» fíuím 1S68. Jmuar Í9-ái. K boHtó
ív most le van véve a kéairate^omóról, melynek azeltt
ktUönáUó íveit ISQO-ben könyvkötvel öessemzették s aa
•gésB így könyvalakot nyert Es alkalonunal a volt

boritéklap fiiratát a kötet els flres lapjára lemásolták,
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ile mellzték a téves «Antogr.» adatot, mert a kézirat

valóban nem az Amadéé. A gyjtemény alakja negyed-
rét, a jelenlegi kötésben czeruzdval újonnan ss&mozott
154 levélbl, azaz :{()S lapból áll, de ezek közül 19 lap

ttres. A gyjtemény eredetileg 304 lapból állt, az új be-

kötéskor négy lap járult hozzá, az els ív köré alkal-

mazva, hogy a kötet czímlapot nyerjen ; e négy lap

közül három tires. Egyébként üres lai>ok a csonka tar-

talomjegyzék után, az Istenes étiekek után s a \'il(íffi

énekek után maradtak. — A gyjtemény tartalma:
Legeiül van egy befejezetlen mutató tábla, külön íven,

újabb kéz írása, mely a költeményeket kezdÖ sonák
szerint nevezi meg; föl vannak benne sorolva az Istmet
énekek mind s a Vüáffi énekek 37 els darabja, a lajstrom

itt meguzakail, a 31. sz. vers czíme után oda van írva:

Balassa. Az ív többi lapjai üresek. F^zután következik

hat db. istenes ének, terjedelmök 15 lap; ismét ezek
után IIH világi ének. A gyjteményben tehát 12S darAb
vers van. A valhUsos darabok nincsenek számozva, a
világiakat római folyószámmal látta el az író, de csak
I—C-ig, azontúl újabb ozenuás jelzés van az utolsó

darabig, a CXVI-ig.
Az egész gyjtemény egy kéz írása, igen rendes és

tiszta írás, a múlt századból való, de korántsem autó-

gramm, hanem csak másolat. Úgy látszik, hogy a másoló
a fcodexbl dolgozott. Nincs e kötetnek egyetlen da-

rabja sem, mely a fócodexben el ne fordulna, a költe-

mények sorrendje tökéletesen az, a mi a fcodexé, csak
annyiban tér el ettl a másoló, hogy a fócodexben a
világiak közé vegyített istenes énekeket külön válasz-

totta (de ezek sorrendje is azonos a fcodexével), a latin

verseket is egy külön füzetbe írta le (melyeket alább
bemutatunk), a német verseket, valamint azokat, me-
lyekre a fücodex megjegyzé, hogy nem Amadé munkái,
kihagyta, azonkívül nem másolta le az utolsó négy da-

rabot. Ua valaki a fcodexbl mindezen fölsorolt kivé-

teleket kihagyja, megkapja a Noffycodex sorrendjét.
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Egyébiránt a föcodex toUhibáinak nu^molátáiból yngj
egyes czifra betfialakjainak félreéiiéeeiböl is látni, hogy
A másoló eltt okvetetlen es a példáoy Tolt Némely
esetben mégis helyesebb ssdreget ád, mint a í5€M>dex és

koránt sincs kisárva, hogy as illetA helyes variánst egy
másik eredeti késirat nyomán adta. £ késirat asöveg^

kritikai értéke tehát csak másodrend. HelTedrád vagy
tájejtési eltéréseit nem is soroljuk föl; de ssdvegbeli

különbségeit, föleg a hol a fóoodex és aa 1836iki kiadás
ellenkesnek, mindenOtt idéssOk.

:i. Ax IHaO-lki kiadAA. « Vérkmifi Mm AmatU
IaUzIíP ftnei, KúuiaUa rdrhmyi gr, Amadé Thdd/. Antm,
1836.% Kis K-r. liat és 160 1. A magyar nyelven irt világi

énekek körül Kiílet tartalmas (egy Balaasi-félével egytttt

llO-et). Toldytél In^jnk, hogv e kiadás tSsaUy Lássló
figyelése alatt, a család levéltárában meglevA eredeti

kéxiratokbóU kéoftli. A helyssinén, BMsAtt kelt rövidke
bevesetés csak Amadé váslatos életrajiát adja, a ssöveg
forrásaira néive nem nyi&jt fölvilágodtáat Mennyiben
voltak as ISdGiki kiadás alapjául siolgáló s a család
levéltárában megvolt eredeti késiratok a mi föoodexfink-

tÖl kfilönbösök vagy Ián vele aaoDoaak? — nem lehet
megáUanitani. Lehetséges as is, hogy Bsalay hasanált a
osaládi levéltárból való iratokat is, meg a mi liSoodexfink

is kesében volt. De általában véve ss 1836-iki kiadás
sokkal ítlggetienebb a föcodextöl, mint a Nagy-féle roá-

tolat Ha saövegbeli eltérés van, rendesen a két kés*
irattal ssemben áU as 1836. E kiadás a v«nek sorrend-
jét sem a kéciratok aserint adja égessen. A stróík kfilsö

alakja a két késiratban rendeeen egyforma, az lA^-ban
gyakran eltér. Kgy konkrét esetet idéxve: II.

did iS. sorában a késiratokban egy asó L.

.

un
volt hagyva, as I836*iki kiadás tn^ja as ilUtó sKÓt:
pdrtoL Nem tudhatná pedig máskép, ha eltte egy kfilön,

a föcodex-Bxel talán egyenrangA késirat nem lett volna.

Esaknél fogva as 1835-iki IdMás variánsait nagyon te-
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kintetbe kellett venni, do szövegünket erre még sem
alapítlmttnk, mert forrásait nem ismerjük eléggé, elöt-

tüuk poilig egy más, ogÚHKon aiitheDÜkuB forróB volt.

Az IKiG-iki kiadás különben moderui/álta a helyeeirást

8 még a Iiaiigtani 8ajáttíá<^'okat is megszntette; ezért ia

vidsza kellett térnüuk a kó/ímtokiio/..

A fomlHük vis/onya teliút a k«>votkezö : a Nagy-féle

nu'ifiolat a fucodex után kés/últ, de máfl eredeti kézira-

tokat íh használhatott. Az 18^^(>-iki kiadás alkalmasint

egy külön eredeti k('/iratcH(»mö utiin k<js/lt, de a mi
fócodexüuket is használhatta. — liemutatunk itt néhány
érdekesebb eltérést:

V. 23, 24. E két sor 1836. így van: «Jól tudom,
hogy mely nehéz A hullám közt lépes méz». A kézira-

tok egyaránt jól írják : A j'ulldnk közt . . .

XLIX. áS. Az \S'M>. kiadásban: tiJ.sókokat Ígérnek*.

£ helyre jobban illik a kéziratok variánsa: Sokakat
igét-nek. A föcodex írása megadja a nyitját annak, hogv
lett a .soA-ból atók: A fÖoodex kezdÖ nagy 5 betjének
oly hatalmas kezd kaoskaringója vau, hogy könnyen
C-nek vehetni. Ilyen elöosilráiEatos ^et nézhetett az

lS30-iki kiadás leírója O-nek; talán e versre nézve
épen fócodoxünk volt a forrása.

1 A . JT— 2íS. A föcodexbeu : Mindenkinek mert (= naj-

velj t(ts-r)ii r!s akarná, s kedveskedni; 1$d6-ban: És
akania s I, 1. Itt csak a Nagy-cod. szövege lehet

a helyes : / • mi keílirjih'dni,

LXU. 8—i>. Ismét a Nagy cod.-nek van igaza:

\oliti í'n wé(/sem váltitzom. Mégis tisztdn áldozom..A fcod.
és 183<>. e«xyütt tartanak, de szövegíik nem látszik he-

lyesnek : meg ú tisztán áldozom. (A nolia is mégist kíván.)

LXXI. 31—32. Volna is eggszer ideje^ Hogif lenne

iittilgediuk teje. Csak ennek a szövegnek van értelme ; a
föcodex és 1836. tévesen els személyt írnak egyezöleg:

mellgemnek teje. Amadé e kissé ízléstelen szavakat —
mint az egész verset — nem magához, hanem egy nhöz
iutézL



LXXVI. 34. E sor 1836: íinyes le$z tUkos rmény.
Ek helyes a versforma szerint is; de a kériraiok epye-

söleg meghosazabbitják a sort : FAiya vüdgoi lem Utkos

remény. ,

LXXVm. 1. Én aziwdst mégkirtmu As huaMgg^
ezen szöveg (1836) mellett sz^ A ÍBoodex — nyilván

tollhibából — Mt írU : . . . még kérmn, a Nagy-ood.
követi. — De ritka hely illontrálja annyira a Nagy-cod.
raffaszkodáeát a ÍÖoodexnek még ne«41yeihez ia, mint
a következ eset, 4g|ymint:

LXXVnL 7—87 A föoodex az infinitívnst -nyi-vel

Írja: izoreiMyí, itéltetn;^'. A Nagy-féle másolat szintén

íija -nyi-vel. Kevéssel alább, ngvan e versben, a 15—18.

sorban már csak mntalni, áramt, tiartelm, asentölfii.

Itt már a Nagy-ood. is mntatni, ánilm stb.-t ir. Ez az

aprólékos egyezés nem lehet véletlen találkoaás mfive.

LXXXn. 8. Itt a föoodex és 1836. egyesnek: Men
kSOémí mmn$ tdmdtt: a Nagy-ood. pedig önáUóan i>

Afttf JMO ísMiíi.

XOIL U. tKi sebet «^.» Ei alaki* néive a föoodex

és 1836. ctfyesnek, Iniéleiíni Is batáiosotlMi id^et ír-

nak; a Mafnr-ood. kfllön véleményen van § épen Agy
ismételve ssMr-et ír.

CIL 51bmét a föoodex és 1836. tartanak egvfltt:

TÜMfami'kh tsáwwse. A Nagy-ood. oly nagy eUMoe
bátorkodik a löoodextöl, hogy ezt íija: HolSg MvtsAtf-
mH, NyUván más kézirat is áUt eltte.

CVI. E vers ntolsó szakát a föoodexbe késbb ssúrto

be más kés. A Nagy-ood. nem vette át e stróftt, alkal-

masint azért, mert a másoláskor még nem volt a fö-

oodexbe iktatva. (1836-ból as egész vers hiányzik.)

A föoodex abban is téresebb a többi forrásoknál,

hogy benne igen sok szó vagv kifejezés két változatban
van meg, melyek közül as ember tsisaése nerint választ-

hat A Nagyeod. és 1836. lendeaoi mA egyiket s több-

nyire azt választották, a melyODst a másik elkerfllt Ez
ers arohetyposi vonáis a föoodexben.



431

Egyébiránt a szöveg eltérései a jegyzetekben kime-
ríten Ö8»ze vannak állítva, fl a variánsok segítségével
könnyen ellenrizhetni szövegünk helyess^ét.

E három forráson kívül, melyek Amadé verseinek
zömét magokban foglalják, még a következ kisebb ter-

jedelm forrásaink vannak:

4. Amadé Istcnos énekeinek 1755-iki ki-
adása : «/' -rinu'k énrkes fohdszkoddxi*. A ránk
maradt kil> us ének közül iiét darab van benne.
Néhány sajL.i.i.nijia les/ámítva, mint a költ életében
megjelent kiadás, eredeti kéziratok értékével bír. Bvebb
leírása a részletes jegyzetek közt.

5. Aniatle latin verseinek 'Stígy István grywj-
teinényél)l való másolata. 2() negyedrét lapra ter-

jed fUzetke, de verssel teleírva csak li lap van. Ugyanaz
a kéz másolta le, mely a fent 2. sz. alatt bemutatott
Nagy István-féle kézirati gyjteményt leírta; papiros,

tinta, betk ugyanazok, bizonyosan az alkalom is ngyanaz
volt. A másolás a fcodexböl történt ; a leíró a fcodex-
ben elszórt latin verseket e füzetbe külön szedte, de
sorrendjöket megtartotta. Csak a mi II. sz. latin versünk
nincs benne. E füzetke a múzeom kézirattárában 1962,
Quart. Lat. jel alatt van elhelyezve. Els üres lapjára

állítólag Mátray Gábor a k(')vetkez czímet írta : « />. B,
Ladislai Amadé hi/mni ex raiitiienae. MS. autrufr. Sec,

XV111. — Bihliotheeae Szerhenifianae — Etijnicdari di-

catum ab lUmo Dno Stevhanu Saify Praexide Tahulae
judiciariae Caes. Hetj. ÚrharialU )^estin. 19. Januani\
1858. • — Az aautograminit jdz^ín, mint föntebb kimu-
tattuk, téves.

G. A Végrhely-féle g-j üjtemény. Véghely Dezs
Veszprém-vármegyei ahspán birtokában több — állítólag

eredeti — Amadé- féle kézirat van, nagyobbrészt levelek,

köztük versek is. £ kéziratcsomó a b. Üchtritz-család
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marczaliöi levéltár&ból való s hos£á YMulj a osalád

Bzivess^gébfil jntott Ebból kteölie Végfaely 1877ben %
Figyelin, kötetében a Somogv vármegyérl szóló idylli,

mely aligha lesz aa Amadéé. A Véghely-gytytemény
többi darabjait astáo, mivel Véf^ely maga nem ért rá,

Pintér Kálmán tette köué a FÍ^yd XV. és &VL köte-

tében, lintér a késiratosomó többi réssét nem látta,

Végbely caak a venea rétst engedte át neki köslés vé-

gett: A beveietétböl átveemttk a követkeiö résit:

«A kéairatok nagyobb réase tiaata, oainoa ée egy-

forma irém; egyik-máaiknál a látasólagoe eltérést a sie-

tösebb leírás okoahatta. Javitás osak itt-ott fordul elö,

s a legtöbb — úgy látsiik — másolás, de as Amadé
keteirása; némelyiknél as is kivehet, hogy ktüönböiö
idöböl való. A kisebb rést negyedrétfl ívre, a többi egéss

ívre van Írva. Némelyik^iven esne ooUeoiiv megjegvsé-
_rar ének, BÍa-

iféle fiisoellíi

met és (e

énekek. MeUyeket R Amadé Lásaló oomponáli — A ki

sek olvashatók: Verses Énekek, Vig magyar éi

gyár Versek, egyen: Mindenféle Misoellaneas Versek;
sgy másikon: Német és (e két ssó törölve) Magyar

adatlanok náma, két latin verssel «gytltt, mindössse
hnsM>nnégT.» A kötlö megjegysi még, bogv a kis gyAJ-
temény négy darabja, á. m. a mi sfámotMimk sserint

a 9a, lOO, 116. és 6Ö., as ]836iki kiadásban is megje-
lentek már, kettt pedig (nálnnk 91. és 106. ss.) Abafi

köKÖlt volt a Figyel XII. kötetében a máseomi kés-

iratok atán. K sxeriut a Véghely gyjteményében lev,
Amadénak tnli^donitott vének ösases ssáma 31 lehet,

ide ssámftva as iUyllt is. Minthogy Pintér sserint as

akkor (1884-ben) kiadatlan Amadé versek ssáma Végfaely

késiratesomójábán S4-re mgott s ebbl a k^t latin ver-

set lessámítva, tt kiadatlan magyar versfs«t marad.
Pintér pedig osak 18 darabot köiSl: még négy darab
köslésre vár e gy^taménybL

Én a Végnely-féle gyjteményt antopsiából nem
ismerem, kértem ugyan a ttui^donostól, de nem küldte

eL A jelen kiadás illet daiabjainak siövagét másod-
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kézbl, a FiayeUfb6l vettem s hüéietaég^kéri nem vál-

lalok kezességet Ide tartoznak kiadásunk 126—143. sz.

darabjai.

7. Bizonyos •eredeti kéziratoki a Nemzeti
9fúzeiiiiibaii. Abafi a Fitfj/el XII. kötetében Amadé
László versei gyanánt néhány darabot közölt, mint akkor
jelzé, ta Nemzeti Múzeumban lev eredetiekbl ». Egy
magánlevélben azonban azt vallja, hogy nem közvetlen
az eredetiekbl, hanem kétségtelen hitel mt'isolatukból

közölte. A l'ifftfd e közlésébl vettük mi át kiadiisunk

lls— láö. darabjait, melyeknek sróvegéért ismét nem
kezeskedhetünk. Mi e bizonyos kéziratokat nem találtuk

a múzeumi kézirattárban. Talán elkerülnek valamikor.

8. A Martoiifalvay Klek birtokában lev
k,ézirat. Martonfalvay lillek (gyri lakos?) a Vaxániain
Újsdtf ISüti. évi 9. számában mint ismeretlent közli

Amadé Nüen és háxtuélet czimfi versét, elreboosátván,
hogy: tNem ré^i)en e muU századbeli költnk egyik
kiivlatlan költeményének jntottank birtokába, mely az
Amadé giófí család marczalti uradalma volt ügvvisel-
jenek, néhai Simonfalvay János úrnak, hátrahagyott
iratai között kéziratban találtatott*. A közl úgy van
értesülve, hogy a marczalti uradalom levéltárában

Amadénak több mve van kéziratban, jó lenne — úgy-
mond — kiadnL (Valószínleg ezek kerültek Véghely-
hez.) Noha a Vas. Újn. szerkesztje megjegyzé akkor,

hogy a kérdéses verset már kiadta Sándor István is,

mindazáltal 1879-ben és 188i-ben úji*a meg újra meg-
fordult a lapokban, mint eddig ismeretlen irodalomtör-

téneti emlék, láthatólag ugyanazon forrásból. Erre nézve
1. a részletes jegyzeteket — A kéziratot én nem láttam
s nem tudom, eredeti-e? Egyik közlés «az eredeti kéz-

iratból* vettnek állítja magát. Némi tndést ébreszt az

a körülmény, hogy az 1879-iki s 1884-iki közlések olyan

biztosan tudják a kézirat évszámát is: 1741, holott

Amad* Lástló venai. 98
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1886>bán miég igy irt Maitonfal^ay f «S most halljnk

b. Amnde 100—190 év eltti hnmorÍRtionB hangját*.

O. Sándor intván k5zlé8e. Sándor István a
Sok/eV IV. tlarabjában, 1796-ban, szintén kösölte már
az elbbi versezetet, megjegyezvén, hogy Amadénak
hátrahagyott szerelmes és világi énekei e^ry j6 nyalábot

tesznek. A Sándor-féle kdziés a MaHo '/lékkel

szentben fontosabb eltéréseket mntat s > tgészfti

a másikat. A Sándoré teljesebb.

lO. KiiltBár iHtván én Tolfly Forencx kAss-

léHOl a Ha^7nr>^ 'MitinUáifttk l.S17-iki ivfolyamál»an,

illetleg a K< /vV^rAlien s a / tr,

l\)me'heu (1^ < k mind a Kiti; wy
l.HO nyájas óuekéUúl valók, mely gy&jUtuióuy — faj-

dalom ! — eltévedt Kultsár három darabot kslt (ná-

lunk 8., 10., 44. se.), Toldy a Régitégt^teji négyet (ná-

lunk iH)., SS., 35., 66. SE.), a Hamilmekhtak pedig hatot

(8., 10., 38., 41., 70., 94. ss.), de as utóbbiak ksOl ket-

tt már Knlt^r is kiadott így a Knltsár-féle gyjte-
ménybl összesen tizenegy darab kerftit még aa 1836-iki

kiadás eltt napfényre. Kultaár a darabokat figyelem-

geijetttésiU közölte s kötöltette, mert Biáodéka volt

Amadé öMces verMÍt kiadiii, de kösbejött halála e terve

kivitelében megakadályosta. Különben e tisenegy darab
közt egy sinos, mely egyéb fonásokból iameretea nem
volna.

A mi magát e kötlések alapján! ssolgáló Kultsu
féle gyjteméuyt illeti, éasrevettem, hogv ssátn

megegyez a mi foodesttnkével. Toldy a A'. He\i

ben így jelöli a közölt négy darabot: XX« dal, Xaéí.,
XXXV., LXXIV. daL Az illet vereek számai ugyan-
ezek a f^^codexben is.

Eirek a gyfijtemi^nyek foglalják magokban Amadé-
nak eddií» iínnert verseit, s w.tk voltak o kiadás forrá-

sai ia.
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Amade-féle verseket tartalmaz még:

11. A Jankovich-fle miizeiimi dalfirj'jte-
iiiéiiy Í8, melyben — a szerz megnevozéHe nélkül —
Amadénak sok verse van. Én a következket találtam
'meg: 1., 2., 3., 5., 6., 8., 13., 16., 21., 34., 39., 43., 44.,

49., 57., 60., 65., 73., 8i., 84., 85., 88., 90., 93., 98., 99.,

100., 102., 103., 117., 118., 120., 121., 122., 123., 125.,

összesen .36 darabot. Lehet több Amade-féle vers is e

ooUcctióban, de versfejek s a tatenÖ neve híján nem
lehet az illet darabokat kiválasztani. Ezeket is azért

állapíthattam meg, mert egyéb forrásokban is megvan-
nak. Különben e változatok a szövegkritika czéljaira

nem alkalmasak, mert láthatólag sokszoros ködetés
ntán vannak másolva; inkább abból a szempontból
tanúlságoRak, hogyan módosultak, koptak, idomultak az
illet versek a kézrl-kézre adás közben.

Tudomásom van még a következ gyjtemények-
rl, de noin láttam ket:

Ili. Aiiiade válogratott verseinek eredeti
SryiíjtiMiióiiyo. ^jásd fönt 1. szám alatt Bittó Manczi
1804.iki levelét. Állítólag Amadé legszebb és kidolgo-

zottabb énekei voltak benne, de véletlenül holmi Írá-

sokkal együtt elégették.

13. Kultsi^r István gyjteménye. Ez volna a
legnagyobb Amade-féle versgyjtemény, ha ismemk.
Csak els kötete is fölért a ma ismert gyjtemények
legnafíjobbikával, egész második kötete oly verseket

foglal magában, melyeket ma nem ismerünk. E gyjte-
ményrl Toldy következleg tájékoztat bennünket: «Az
általam nála (Kultsámál — N. />.) látott gyjtemény
két kötetbl állott; az elsben Amadé László Nyájas
Énekei foglaltattak, szerelmes tartalommal, számra száz-

harminc (V. ü. az alábbiakkal — A^. 7..), melyek közül
régi kézikönyvemben (a Uandhuchheai — JV. L.) hatot

28*
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közlöttem, másodikban Bserelmd, egy nagyobb texje-

delra lyrai lAÍró költemény Zrinyi-féle négynoroB vers-

szakokban, melyben szerelmi kalandait a ssemály- és

helyvÍBsonyok pontos eladásával bessélli el». (M, Köl-

tk ÉUté.) — A Költi Régiségek eUtezavában (1828)

pedig azt Írja, ho^ Koltsár cnemosak Amadé minden
monkájit közié Ttie, hogy a jeles költvel közelebbrl
megbacÜkosbassék : de több darabokat ki is hagyott
ála|;akiia, hogy addig, míg a már megboldogult (t i.

Knltsár -~ N.L.) maga adhatta volna által a hasának
egész Amadét Ea iráot ezeknek kiadója (L i. Toldy —
iV. L.) által Mjssiteisék a méltó fifirelem*. — Mikor
Amadé 1836-iki kiadása manelent, Toldy ismertette a
Figydmsalmi (1837, 885—388. L), a hol többek közt

így iv: «lüiga a kötet (i. L as 18d6-iki kiadás— A. L.)

szástái dalt ád s igy hass s néhánvnyal kevesebbet^
mint a mennyit Knltsár késirata foglal magában, mely*
lyet as elfaúnvt nagyérdemfl férfi ssivességébl azeltt
tizenkét éwaf késikönyvemhea használtam ; de nincse-

nek benne Amadé t Szerelmei* is, egy. Zrínyi-stanzák-

ban irt hossaabb postai albssaélés, mally nem annyira
költi, mint inkább a múlt ssásad als felebéli hasi s

társi viszonyok némi kitflntetése tekintetébl nem volt

vohia érdek nélklt. «Diss anthált* — iija a Haml-
ÖMcában is, 1898 — tdie sámmtUohen Liebesabenthener
des Diohters, doeh so, wi sie sind, mindar sor Publi-

sitát gesignaftv wsgsn dao sn ganauen Aagaben der
Personen nnd Ortsverfailtoiise.»

láMJegyessük itt, hogy nokig Toldy a Költk ÉUU-
ben a Koltsár-íifte gy^temény els kötetének száshar-

mincz nyigas énekei to^jdonit, addig 1837-iki ismer-

letésében ssásharmines és egynébánvat. Ea ntóbbi adat
less a pontosabb, mert Toldy régebben írta, a mikor
még Knltsár gyAJteményének hastnálsta óta kevesebb
id telt el. Tekintve, hogy Íoodexflnk össaes darabjai-

nak száma ssázbarmincz és egyméhápyra (139-re) megy,
továbbá, hogy Toldy a KöltáiRdgi$ég€lám 90., SÍ, 35.
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és 74. Bs. alatt uf^anazon dalokat közli Kultsár g3rj-

teményéból, melyek a föcodexben is épen ezen számok
alatt találhatók : sok valÓRzinséggel következtethetjük,

hogy a Kultsár gyjteményének elsö kötete s a mi fÖ-

codexünk tartuhiiuícra nézve azonosak. Tehát csak a
másüdik kötet tartalmazott olyan verseket, melyeket ma
nem ismerünk. Kz különben elég baj, mert a költnek
épen azon életviszonyaira vetne ama hiányzó lyrioo-

epikai költemény világot, caelyekböl dalköltészete fleg
táplálkozott. Ha a/.onl>an nem csalódunk, kötetünk né<

hány Zrinyi-strófiis darabja e mfl töredékének tekint*

het. — K gyjtemény vagy elveszett, vagy legalább

lappang; hollétérl Kultsár halála óta nincs tndoraásuDk.

Ha kiderül, hová lett Kultsár irattára, talán még Amadé
Szerelmei is elkerülnek. — Kultsár és Toldy e gyüjte*

ménvbl közöltek IKl 7-ben, illetleg 1828-ban néhány
darabot (v. ö. fentebb 0. sz.). — Plogy azonban minden
tartalmi egj'ezés mellett is a mi a fcodexUnk nem azo-

nos a Knltsár-gyAjtemény els kötetével, azt némi szö-

vegbeli eltéréseken kivl az a körülmény is kétségte-

lenné t^szi, hogy Toldy, nyomban a Kultsár-féle gyjte-
mény leirAsa után, mint külön példányt említi a múzeum
azon kéziratos kötetét, melyet mi fcodexnek nevezünk.

(Ma;rjfar KölU'ik FJete.J

14. Ka/JiK'zy iiiáhor liiii^yatékában lev
í^yiíjtciiK'iiy. Abati a Fif/ifrl I. kötetében a mi 117.

számú versünket ezen jelzéHsel mutatta be : -Kazinczy
Gábor másolatából közli Abaii Lajos*; 114. sz. versün-
ket pedig a 1 II. kötetben azon megjegyzéssel, hogy

:

•Kazinczy Gábor gyjteményébl*. Mindkét vére meg-
van a föcodexben is, és ágy látszik, hogy a Kazinczy
Gábor gyjteménye nem volt régi kézirat, hanem egé-

szen új kelet másolat, melyet a fcodex után K. G.
készíttetett. Erre mutat az is, hogy a Fúfijel I. k. 54.

lapján Abafi szintén « Kazinczy Gábor hagyományában
lev másolat után* közli Bittó Manczinak fönt ismerte-
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tetfc levelébl as Amadéra TonatkoaA iiifiéisi, már
pedÍK« mint emiitök. Bittó Manczi levele a fÖcodexbes
van kötve. Ka&inozy Gábor, mint nagy mbarát, lemá-
soltatta Amadé verseit b a rajok vonaÍk<»ó levelet is a
föcodexböL E gyjteménynek tebát nem tiilaiiloniiha-

tank nagyobb fontosaágot.

Lehet több ké£Írat ia még egyes Msládi könyrtá
rákban. Toldy a Handbuehimn ast jegyti Í51 Amado
verseirl, hogy: «Haodsobrííllich werden sie in mehre-
ren Privatbibliotbeken aufbewahrt*. Alkalmilag, némi
ntánjáráasal, még egy nehiny máaolati kötet napfényre
kerülhet, st lappangó yenek fittfodeséae ia várható.

As alábbi jegyietek fleg a aiAvegkritíkára vonat-
kosnak s a források eltóréaett a^ják. SsAvegflnk, miat
föntebb emiitk, ela sorban a (oodezre támasskodik s

•dórt a jegyietokben idóiend váltósatok leginkább as
1886-iki kiadás, meg a Nagy István-C&le k&imt élté-

rései. A hol aaonlMui nem a föoodex valamely alalqa
kerfilt a ssvegbe, as ily eset kOln meg van jelölve.

Aliff kell mondanunk, hogy a sxövegel mai helyes-
írással köeöy ttk ; a kéziratok pnnstán ortooraphiai saját-
ságait tehát nem tartottok meg. Ha asontian a késira-
tok eltér ssóaUl^a valóságos kiejtésbeli vagy alaktani
különbséget jelent, as Uy eltéréseket híven föitAntsttfiV
E sserint átírtak as ily eseteket: kiU mmuU/U, így
kU mstewtt//; koüandó, igy: lu^jUtndí stb. De nem irtuk
át: JuMKm oMBáben, a» kMp, kétutó, kU, túl, háU
•rúl stb.

A források bixonyos áUandó eltéréseit fölöslegesnek
tartottak minden esetben i^ra fölemlíteni s megokohii
as effélék ssOkség nélkül megssaporították volna a jegN
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2et<'k tefjeílí-liii/t. .Ti l»-<ril iiK'llo/ftil^ miiulH/.on eseteket,

mikurazl^ izált, például:

vólU hamU^ií — . .,,..ya, ///<// (dinn),

kt'pfttmy Uílám^ reménsetj^ rnnéiüeky öszír, kölí^ az ki^ az
hivséth -ttil, -/'«/, -rúl, hm (illtttivus) helyett : volt^ ha-
misan, titkoMin, f/uí.sti, nliSiH, tákhjájay niítf^ kfjten, taldn^

reinenifse'f/, reménifUh. "v^>. /,,//, a ki, a hícsetj^ -tól^ -ImjI,

-/•íi/, -ííe alakokat írt. k tc)vúl>l)ú a hossisá és rövid
luagáuhangzók iu^tiu ik fülsorulá^át is.

Ha azoi>)>an H/.()vp<^iu)k is egy és ugyanazon szót

niás-múa helyen kiUöiibozöképeu ír, ez onnan van, mert
a fócodox maga is ingadozik s még ugyanazon kéz ia

hol kt'nt, liol kínt, egyszer halnifi-tj máskor halni-i ír.

Teljes uíséget akkor sem lehetett volna elérni,

ha a í' t n megállapíthattuk volna Amadé keze
írását 8 euuek szokásáiios alkalmaztuk volna a töbhi

keséktl írt szöveget, mert némely alakokra nézve mind-
egek kés elég következetlen s épen as a kéz, melyet
Amadéénak gyanítok, kissé hanyag helyesírással él. így
nem tettünk egyebet, mint ragaszkodtunk mindenütt
a föcodex illet helyéhez. — A Nagy István-féle máso-
lat pusztán hangtani eltéréseit nem emlegetjük fül.

A központozásra nézve nem követhettük a fcoilexet,

his/en akkor minden ha után kérdjelt s minden íle

után kettspontot kellett volna tennünk s a kötet teli

volna fölkiáltó jelekkel. Inkább csatlakoztunk nagyjában
az lS3G-iki kiadáshoz, mely els tett ez irányban kísér-

letet s eljárása ránk nézve tekintetbe veend ha^o-
máuy. Némely fontosabb esetben eltértünk tle, a mirl
a jegyzetek számot adnak ; de eltértünk néha kevésbbé
fontos esetekben is, a mit mind fölemlíteni annál szük-

ségtelenebb, mert Amadé verseinek sem az LS.Wi-iki

kiadásban, sem e mostaniban látliató központozása nem
olyan vé^'leges, hogy egy vesszt vagy pontot más helyre

ne lehetne mozdítani. Amadé soi-aiuak összefüggése

sokszor olyan különös, a helyes értelem megállapítása

oly nehéz, hogy valami határozott központozás erQsza-
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koláas egyrészt az egyéni önkény tévedéseire VMeine,

másrészt nagyon hAlatian fáradság is lenne. Esért le^'

többszr a vonást, ezt a nagyon kÖBÖmbös Írásjelt hasz

náljak s ezzel meghagyjuk az olvasénak axt a jogot,

hogy maga is osoportosithassa a mondatsor részeü és

talán helyesebben értelmezhesse a költót, mint ha mi
saját szorosabb interppnctiónkkal mec^ótnök a ssabad

flzdvegmagyaráaatot Egyébiránt a föltfinóbb esetek föl

vannak említve a jegyseiekben.

A szöveg raagyarásatába is ritkán bocsátkozom.

A hol Amadé értheti, ott mindenki érti, a hol pedig

liomályos, rendesen nem a mélvebb értelem miatt,

hanem technikai okokból aa, s hin mmika volna gyak-

ran a rímek kedvéért össtehordott saóhalmaaait ernek
erejével értelmesen kimagyarásgatnL

A strófák számolása Amadétól ered; a késiratok

ban a szakok köiepe ÍÖlötl mindig ott áll: l^ t^ stl

A sorokat mi srámostnk mec.
A világi dalok siámotáaáhan naratlem volna meg-

tartani as 1896.iki kiadás Bsámait, OMri asekat már
nyomtatott hagyomány ssentedlttla méÍMUU lett

vokia ógy intésni a dolgot, hogy b* ndnki Amadmiak
pL XG.^alát idési, minden kiiSáabMi ngyauMon költe-

ményt jelentse e siám. De ei több ok miaál nem volt

lehetségM. As még kisebb akadály, hogy aa 1836.iki

XXXI. SS. darab Agy sem Amadéé, tehát ha a folvó-

számozást nem akartuk volna meossakltani, ennek he-

lyére a XXXII. SS. költeményt kellett volna soroznunk
s minden követkesö darab egygyel kisebb ssámot kapott

voUia mégis, mint 1836-ban; — eien még segítbetett

volna as, hogy a XXXL ssám helyét egyiMÍsfteo ttresen

haflytuk volna. Pontosabb az, hogy Amadénak két írott

eodexe jelentékenyen bvebb, mint as 1836-iki kötet;

mlg ennek minden darabja megvan amaaokban, azok-

nak sok darabja ninos meg ebben. 8 mivel aa 1836-ban

Uánysott darabok a kénratokban nam végfii egytttt

vannak, hanem el vannak saórva a többi kost: e költe-
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menyeket nem lehetett szomszédságtikból kiragadni s m
közös száztíz dal után egyeafteni. Végre a gorrend is

fontos, még foutosabb, mint a számozás. Mivel pedig a
kát kéziratban a világi magyar dalok sorrendje teljesen

azonos (különben nagyjában uz 1836-ikival is megegyez),
éu ezt a sorrondot fogadtam el. £2 is hagyomány, még
pedig kétségtelenebb, mint az 1836-iki, mert a föcodex-

röl bizton tudjuk, ho<fy a költó fölügyelete alatt rendez-

tetett, tázámot a költemények ezen hagffomdnyozoU sor*

mid ahii'ján tlünk kaptak a jelen kiadásban. A kél
kézirat számozását sem vehettem át, mert elször egyik
sem folytatja végig, másodszor idegenektói való versek
is vannak mindkét kéziratban Amadé dolgozatai közé
vegyítve s velk eg^'ütt számozva, harmadszor pedig a
föcodexben Amadé latin, német és vallásos magyar
énekei szintén a többi közé vannak elegyitve és szá-

mozva, mi pedig ezeket külön választottuk. A világi

darabok elrendezésének alapja tehát e kiadásban a követ-

kez : 1—

1

17-ig a föcodex sorrendje határoz ; 118— 125-ig

az Abafitól múzeumi kéziratokból kiadott versek követ-

keznek, a mennyiben vagy az eddigiek, vagy az istenes

énekek közt clö nem fordultak volna, azon sorrendben,

a mint Abafi közölte ket; \^(\— li3-ig a Véghely-gyúj-
teményböl Pintér Kálmántól közlött darabok szintén a
közlés sorrendjében, de az epikus jellem darabok a
sorozat végére téve. Végre 144. ss. a. a terjedelmesebb
yntelen ex házasélet.

A következ táblázat számot ád arról, hogy Amadé
\ ilági magyar énekei melyik forrásban min szám alatt

fordulnak el.
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Ajelenkiadáassánu
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A 11 7. Bzám után következ darabjaink níncseDek meg
a három egybehasonlftoit forrás egyikében sem. A IIS—
125. 8z. darabokat a /M^yWo XII. kötete után nyomatjuk
le ; Abafí állítólag ta nemzeti múzeumban lev eredetiek-

bl » közié ket, azonban ifjabb vallomáMi iserínt nem
közvetlen a roiizetimi eredetieket kannálta, hanem csak
hiteles másolatukat ; egyébiránt a Tersek stilusa Amadé
egyéb darabjaival megegyez. A 1 26—143. stámú dara-
bokat* p?dig a Véghely gjrjteraényéböl wM kftsiések

után ikUttuk ide, a FigyOó XV. és XVI. kötetébl.
A 144. sz. darabra két íbrrásnnk van: Sándor István

köslése, a Sokfele IV. darájában, 1796.ból, mely a tel

jesebbik, és karton falvay Elek kézirata, melynek nyo
n^án a darab több iaben megjdent (186A. a VMánuipi
Vjndohvi, 1879. Oygn Kd^ 1884. Oarabtmcgidi Diák
és ÉayeUné9),

A 8., 10., «)., M., 35., 88., 41^ 44^ 66, 70. és 9i
sz. darabokai a Kolldür Istrán giriljteiiiéDyéb<Sl is ismer-
jtlk, a mennyiban Kultsár a tianmm muUtadaoláma
(1A17), Toldy a Handbuekhma s a KSMi RMjJhekhen
(1828) közölték ket A 114. és 117. tsámú danbokat
Kazinczy Gábor másolatából közié Abafi a Fiaytló L és
m. köteUbmi. A 1»1., 90. és Ili. ss. darabokal sdntén
kitétette Abafi is múseomi késiratok után. (FUfy, XII.)
AzonUvttl a Jaokovich-ftls dalfyAlteniinyben is' megvan
e kiadás 36 darabja, melyeket Ántebb (a forrásoEnál
10. sz. a.) fölsoroltunk.

A stróCák tMhnikai alakjára nésve inkább kösaled-
tem a régi késiratokhos, mint as 1836iki kiadáshoz. Ki
utóbbi a strófák Talameni^ sorát enraráot kint kesdi,

Agy* hogy a kesdö betfik egyetlen IttggÖleges vonalba
esnek. Ennél a módnál a rtei szokásbos hivabb, de a
versszakok ritmikai tagosódását is jobban föltfinteti a
soroknak hosszabb és rövidebb voltuk sserínt kintebb
va^ bentebb való kasdése. Igv jár el mind a két régi

késirat s ehhes ragasskodtam én is. Csak annyiban tér-

tem el a kéziratoktói, hogy eaek gyakran a hosszabb
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Bort kexdik bentebb s néha egéaz rövid sorokat, ha a
szak kezdetén ^Inak, a lap széléig elre matatnak; e

kiadásban pedig minél rövidebb a sor, anuál bentebb
esik a lap közepére ; — azt hittem, igy formásabb lesz

a szakok képe. Abban pedig egészen az 183G-iki kiadás-

hoz csatlakoztam, hogy némely versek összetett sorait,

melyeket a kéziratok egy sorban írnak, alkotó rendjeikre

törtem el. Például a kéziratokban, helykímélésböl, ennyi
van egy sorban

:

A 81^ fényes katonának arany, gyöngy élete.

Ezt (s néhány más verset) mi igy bontottunk szét az

183G-iki kiadással együtt:

A ssép fényes katonának
Arany, gyöngy élete.

Ilyen kis váltosiatásra annál több jogunk volt, mert
magok a kéziratok is olykor ugyanazon költeményben
sem egyformán törik el a különböz strófák sorait, st
néha aa efféss szakot egyetlen kikezdésbe, azai a azak
sorait egyfolytában iiják.

Megvan mind a két múzeumi codexben s az 1836-iki

kiadúsbau, egyaránt eU helyen. Alkalmasint egyike volt

Amado elterjedtebb dalainak, mert a múzeumi kézirat-

tárban rzött Jankóvich-féle dalgyjteményben is el-
fordul, a szerz megnevezése nélkül (A. 172). A vers-

fejekbl Julianna név jön ki. A szöv^ eltérései:

1. sor : az 183G-iki kiadásban : k/>lL — A két kéziratban

felejtetmi, de ez alak nem látszik igazinak, másutt cBak

egy n-nel van, pl, V. 3, 4. Szokáisuk e kéziratoknak,

bizonyos szókban minden ok nélkül kettztetni a mással-
hangzót, pl. e//, kitt, továbbá az infínitivusban is gyakran.

3., 4. sor: az 1836-iki kiadásban: eszedbe^ szived6^.

8. sor : a Nagy-féle codexben : szerelmiben.
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II., 13. sor; ft Nagy-féle oodexben : szegénnek.

fO. sor: ac 1836-ikiban: Cnpidótífl.

21. fl c 1836-ikiban: mingy&rt; a kéEÍratokban

inÍDf//7^&rt, dé a mai ortogr. ngjraDest fejesi ki ; aifik-

ségtelen az eltérés.

2Í. sor: Nagy-codex: mibelesi
24. « a föoodexben s a Nagy-félében : Pryamiura,

7'^Bbe; 1836: Priamnara, TA^be.
Xi. sor : a Nagy féleoodexben : honlok ; 1836 : hantlok,

:U. sor: afi 18364kiban: A nem asztok.

A inagánbangBÓk (neveaetesen aa t, u, ü) boessásá-

gának eltéréeeti nem tartottam safllaágesnek fölsorolni

A föcodex a dnnántáli ejtésheK, yag3ris a röTid hangeók-
boE hajlik, de nem köveikeiatai ; as 1836-iki kiadás

pedig hosssA hangsókat ür sdTeaebben. Mi caak ott írtak

a kÖB^ bangxókat hosssan, a hol a föoodex is boesEÚt ír.

n.

Megran, máaodikAl, mind a három helyan, továbbá

a Jankovioh-iéle dalgyfljteményben is (A. 161). A Ttrt-

fejek Balogh iieTet adnak. Eltáréaak:

S. tor: Nagy-féle oodak: irégyaég; 85. lor: irégye.

5. 1836: Ha^...
9., 10. sor: 1836: MH Bi késóbb is soknKir.

10. sor: 1836: édesem.
15. t 1836: A* gaK>k; 31. sor: a* ktetál stb.

18. t Nagy-féle o.: Tégtws.
91. « 1836: okMk.
22. « 1836: nirákben.

27n 28., 32. sor: 1836: eiektin, nyal?ektJl, sxelekt<n.

28. sor : Nagyo. áméttó. A mvek" hiányjelét 1836ból
vettük.

ni.

Mind a három helyen harmadik. Megvan a Janko-
vich-gyfljteménybeu is IA. 98), de osak a négy ela6

Versf<ek: Amads, Bltéréaak:



1. Bor: 1836: ef^éxztnt.

4. « 1838: nincflen.

5, • 1836: éfl a Nagv-codexben : talú)j.

7. • 1836: Uxiz.

11. « a Nagy-codexben : azor/thatlak.

18. • 1S36: Dobog m^r.
23. és 2i. Por: Nagy-c. és 1S36 : reményem; fényem.
2i. Bor: a kéziratokban: elhnnL
'il., áH. sor: a fócodexben megvan mind a két vál-

/.at, a Nagy-codexben az els, lSM6-ban a második.
Mint a mottó is jelzi, ez a darab erhi^n vers, Amadé

fönmaradt versei közt az egyetlen e nemben. Az echós

szóttigokat technikailag csak mi tntettük ki. Különben
visKzbau^'jai nem elég pontosak. Érdekes, hogy a 21.

sorban a szivre szó a föcodexben képirással van jelezve

:

Qp/-f, a mi még egy párszor elfordul.

IV.

Mind a három helyen negyedik. Versfejek : Kristina,

Eltérések

:

9. sor: a föcodexben s a Nagy-féle kéziratban : S;
mi az 1836-iki kiadás szerint visszaállítottuk az KH, a

mit a vers is kíván.

12. sor: 1S36: szenté?ljed.

23. « A föcodexben, nyilván tollhibából: meg-

28. sor: mind a három forrásban éltedet.

V.

Mind a három helyen ötödik. Megvan a Jankovich-
gyjteníényben is. (S'^ D. 72.) Eltérések:

1. és 15. sor: 1836: híjában; a Nagy-féle kézirat-

ban hajában.

3. sor : Mind a három helyen : mindeneknek ; x>^díg

a vers egy szótaggal kevesebbet kíván.

5. sor: Napy-c. gondo//ok.
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7. Bor: 1836: Mtnt mondt&l.
9.

12.

13.

24.

27.

3<).

Nagy-o. K^ódni.
« mart

követkofotoeon ; akmrtra.

1836 : A* kuUám kosi. (t t) V. ö. XLV. 20.

1836: hagYt*.

Naffy-c ként.wairy
A Jankovioh-i^iytemAny nOregébdl hiányzik a har

madik vénásak. ÉUMmí m^: S. tor: MegOMltál, taga
dod ; 1 1 : megvallom ; 12 : Sdvedei mert serettem (meny
nyire egyiserfitiive van itt Amadé mesterk^t sora I)

23: Mért én tudom, melly nehés; 24: Sok fóliánk

25: M^ mébre; 26: MeUy náUott; 29: Akaitm; 34
monoom.

VL
Mindenfltt hatodik. Meffvan a Jankovioh-féle dal-

gyjteményben is. (A. 164.) Veisfeiek: Amadé. BHérések:
8. sor: 1836: si^nátom, fSeodei: syiulom.

12. « 18d6: »*fr«^fT.
15. • 1836: hódolni; Nagy-e. hódnlni.

21 « 1836:hódohü; « bedlni; föcodox :

hodólnL V. ö. VIII. 18. és 3a
27. sor: Na|nr-e. hevAett
44. « 18^: ssenvednm, s ik rím rá: kinlódi

világos a hiba.

45. sor: Nagy-c k/nlódni.

vn.

Mindenütt hetedik. Veníflijek: Amúdt. Eltérések:
1. 0or: 1836: lom sok ssenvedés.
4. • 1836 : ÍUrt, és a hatodik sor végén kérd-

jel van.

6. sor: Nagy-ood. : Ajr ki.

19. « 1^: Míg.
21. fl a föoodexoen: mm/éfyoL



444)

31. sor: 1830: revhupetA (a két kéziratban egyaráut
víiiitsra). '

Xk sor: 183r.: FAo\tUtii : a fócodexbeu: ell 61tta<l; a
Nagy-féléhen : eVMád. A foc. írá«a lhet üsazevout uhik
irf e h. elnlVMad, de lehet ehAuíd is; Ama.h'n.'I kiilön-

1)(*n nz elbes/él múlt elég ritka.

42. flor: ls:Wi: vél.

44. « Nafjy-cod. ir^'g^Rég.

40. « 1S30: fortélyát.

VIII.

Megvan mind a h&rom helyen, aK 183G-iki kiadás-

ban IX. Bz. alatt Megvan — némi változtatánokkal —
a Jankovich-féle dalíjvfíitf^ményben (A, 151.^ valamint
a Toldy isás-iki // iában is, hol Ki'Heln czímet
visel. Ide Kultfiárgyi \ óból került. Elus/ör Kiütsár
adta ki a Hasznos Aíuiatsáifokhun (1817. 21. 1.) a követ-
kez bevezetéssel: «. . . Nekünk íb vannak több éneke-
seink. Nevezetesen a múlt század közepe táján b. Amadé
Lászl<Snak énekei a CsaMközben mindenek kesében
forgottak. Ezekbl most egy példát mutatok elö*. —
£z volt az els darab azok között, melyeket Kultsár
közzé tett; még kett követte. Versfejek : Amadé. A strófa-

alak a két régi kéziratban hat sorú, a mennyiben a mi
szövegünk négy els som ott két hosszú Sorba van írsa.

Mi csatlakoztunk az lS30-iki kiadás és a Toldy közlé-

séhez, a hol a két els periódus rendjeire van tíirve s

igy az egész versszak nyolcz son^i. A szöveg eltérései:

5. sor : Toldy Harulfniehjáh&n : csak bár egy jtont-

ban M.
7. sor: Toldy Harulhueh}khAn: Tekintsd; Nagy-c.

és Kiiltsár: TekénK
10. sor: Toldy IIandhnrh)khíin és \KM\: koldulnom.
13. « A föcodexben r a Nagy-féléhen és ls30-ban:

Én szivemet, szerelmemet. KnltRáruál és Toldyuál : Én
szivemet szerelemnek koczkájára tettem. £z érthetbb,

ÁBMd* liáasló TWMi. 39
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8 noha c«ak egy bárom ellen éfl Knltnáfr 8«ÖT«se olykor

változtotva van, mégis est fogadjuk el, v. ö. XXXV.
21. és 22.

la Bor: 1836: Hódúlj.
^^ , ^ .^

20. « Toldynál: wiij^padnak. Egy laótaggal több

a kelletinél.

2a sor: 1836: Bm wdvem íb. (Félreértéa. A löood:

En wrivwn; de a föc. nagyMk fölé ritkAn tera éke-

set^ MAsntt mindentttt: Ék.)

%. tor: Toldynál: immár.
26. • 1836: fáklyájáhoc

29. • 1886: ígéretre.

2d. « 1896: oomiOtiiieiitre.

33! •
** . ' AáSaS? Egy aaAtaggal több.

36. • 1886: kényMMitiak; Nagy-c kénnenüet
37. • 1836 : éiifled, vegyed. A többi helyen mmd

a mi Móvegllnk werínt '

38. aor: a kéahratoMMii : méri. A wtfmrma »enr

miért« 1836 U: miért.
^, ^^ ^^^

40. Bor: 1886: mint Ifi e hangWatoáiri adatot mr-

tartottuk: mind.

IX.

Megvan mind a három helyen, as 1836-ild kötet-

beo Vm. n. alatt Verafcúek: Amads. L ftróCi^ a

két légi kéairatban hat Borá; mi aa ISnOiki kiadáaaal

tartunk, mely a két ebö períodnst rentyeirB törvén, a

TenBRakbél nyoloB nort Ofónált EHéréaek:

11. sor: \KM\'. híjában; Nagyo. héjában.

14. « a kéairatokban : reá aUdUiáL

30. « 18:Ui: QoBtnBát
34. • a fóoodexben b a Nagy-félében :

r,„T<, n/

38. c 1836: ennyit Föc.: gyötrdtél. >t-

fddtél, Kagy-«^^«|Mi#4tél; a íöcodex máauU .. .: .;y:

dhi^todtad: 'TfUBt
^
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Mind a h&rom helyen X. sz. alatt van meg. Eldmör
Kultsár adta ki a Hanzruvi mulatxdffokhMi. (18! 7. 3í>. 1.)

Rövid bovozetósóböl idézzük e pár sort: tCsak azon
tekintetbl is méltónak tartom B. Amadé László Énekei-
nek közlését, hogy új bizonysága legyen a magrar f-
rendnek a nemzeti nyelvhez való vonzódásának. íme
tehát ismét egy ének*. Benne van a Toldy Hatuihwh-
jában is tKifakadási ozim alatt. Versfejek: Amaile.
Eltérések

:

9. sor: 1S36: Mindenkéipen.
13. c Toldynál: &riI-TflMedelem.

18, c Koltsámál : Jaj mmd nékem . .

18. « Foodex : nyilla : alig töl)b orthogr. szokásnál.
19. és 44. sor: 1830: fáWt^ja.

37. sor: 1836: szem//^.
40. t Nagy-c. illeni.

4r». « lS3r, Italán.

40. • Kiiltsámál éa ToMynál : keseredett ssivem-
ben. Talán az idegen szó kerülése végett Knitsár igazí-

totta meg {gy.

XI.

Mind a három helyen «f a száma. Versfejek: Éva,
Eltérések:

3. sor: 1830: Hiijáb**; Nagy-ood.: Héjában.
10. « foodex: hÚM,
30. « 1836: sajná/om. Ezntán ez eltérést nem je-

lezzük.

XU.
Mind a bárom helyen ngyan e szám alatt. Eltérések

:

1. sor: a föcodexben ngyan tBúsúly szivem I» vitn

írva, de ez tollbiba lesz. A Nagy-codex BúsúU-i Ír. Az
összefüggés a foodex ellen szól.

5. sor: 1836: Mint miveljen.

18. • 1836: játszom.
20. « a föcodexben kétfélekép: Ha bádgyadok s
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lialok. A Kaflj-féle codexben az els v&ltozat (s bár
meg ^^ ^

balok), &K 183Cikiban a második maradt meg.
21. és ^. sor: a f(Soodexbeii miud a két váltósat

megvan, kAsben e szóeaka: tW. A Nagy-codex osak ae

ele^ ac l$3G-iki szöveg csak a második változatot tartá

meg.
23. sor: ]Sd6: mátát.
29. « 1836: kínját
42. « 1836: szeret/ek.

XIII,

El a stámA mind a három belyeo. Megvan még a
Jankovioh-féle dalgyjteményben is. (A. 143.) Versfejek:

KároU, EltMMk:
A föoodexben s a Nagy-féle másobUban a strófSUc

öt sorAak ; mi az 1ft36iki kiadást kve^ttk, mely a kéi

ekö periodost rendjeire törten Írja.

22. tor : mind a bárom helyen mtVrt, pedig ea boss-

szabb egy ssötaggal.

23. ét fft. sor: 1836: sieratn, kéaéi^vln.

XIV.

Mind a három heWen megvan, ogjrMM ssám alatt.

Versfejek: haitMh. Eltérések:

2. sör: 1836: elbbiyed, a eodexekben: elliidgyed.

9. 1836: másad.
49. « A hiányjel a tányragot pótolja. Az 1836.iki

kiadásból vtotlem. A ÉBeodexbao is van vaUmi elmosó-
dott jel.

08. sor: 1836: ebnejtettél; a Magy-oodezben is.

A föoodez s a Nagy-ttle másolat a harmadik vén-
ánknál kesdve a strófii 9—10. és 11—12. sorát egy-egy
sorba vonja
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XV.

Megvan mind a húrom helyen, az 1836-iki kiadás-

han XVII. sz. alatt. Verafojek : Amadé. A föoodex és a
Nagy féle mtuiolat hat sorba írja a Htn'ifát, a mennyiben
as elsd sort a uiátícHlikkal, a harmadikat a negyedikkel,

a hatodikat a hetedikkel h a uvolczacUkat a kilenosedik-

kel egy sorba foglalja. Mi ebben as 1830-iki kiadást

követjük. Kitérések:

9^. sor : a kéziratokban : hadtdL
93., 24. és 25. sor: a föcodex SMrínt:

Állandó ha lenni nem
Nem akartál.

A Nagy-féle másolatban hiányzik a felsö sor végérl a
futm, mely alkalmasint ágyis csak tollbibából került

oda ; a leíró önkéntelen folytatni akarta a szöveget ebben
a sorban és c^ak akkor vette észre a hibát, mikor már
le volt hrva a nem szó, ekkor azonban már nem akart

tördlni. A£ 1836- iki kiadás így közU: AlUndó | Ha
lenni

|
Nem, nem akartál. Pedig az egyik nem fölösleges

épen verstani szempontból is.

11. és 44. sor: 1830: míg.

XVI.

Mind a három helyen tizenhatodik. Jankovioh dal-

gyjteményében is elöfordnL (A. 155.) Versfejek : Amadé.
Eltérések:

13. sor: a Szivek" hiányjelét az 1836-iki kiadás alap-

ján irtuk.

41. sor: a föoodex s a Nagy-féle másolat szerint:

Te pedig ^V. N. rabodra.

44. sor : a föcodex s a Nagy-féle másolat szerint

:

szivemben.
47. sor: 1836. és Nagy-c. : hatalmamban.
A kéziratokban a strófák csak tizenegy 8oniak«
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ugyanis a 9—10. és ll~it. aorok egybe vannak fog-

lalva. Mi as 1836-iki kiadáshoz tariottok inagnnkai.

xvu.

Megvan mind a bárom belyen; as 1836-iki kiadás-

ban XV. Bs. alatt. Venfejek: Auimit', Kitérések:

7. Bor : mind a hánun faelven : d§ élek ; pedig a ven
kevesebbet kíván egy saótaggaL

A két kéiirat aa alaö és második sort, valamint a
harmadik és negyedik sori egybe iirja. Mi aa lH3tí-iki

kiadásbos alkalmaskodtmik.

xvm.

Mind a háfom helyen IS-ik. VsBafqek: SUUstú
(SaihMsi?). BUécések:

0. sor: 1836:
14. • a 0oodexben világosan eUUmitott s ezt meg-

tnriottak a másik kéi variáns alWn (Nagy-ood.: ámétott,

1896: ámíioi^
la sor: Fóood. és Nagy-Md.: Uigfm, 1835 : higyen.

19. « 1836: fénylik. Bé eUMTliésAbb is sokszor.

33. « 1836: hóátani, Nagy.ood.:hódéttanL

XIX.

Megvan mind a bárom helyan, ngyan • aaám alatt.

Eltérések:

9. sor: A káriratokban: msrt.
10. f í5oodex: kén, 1836: kín.

SU n. sor: kü: vaUikü helyett

XX.
Mind a három halyen e siámot viseli. A Kultsár

gyAi^eményébM Ttoldy is kiadte 18Í8-ban a IL Köitói

M^jfMjfekbmu Yttsftjek: Ammk. EltéiéMk:



465

I 1 : ti fcodex 8 a Nagy-fálo másoUi egyaráfti ke-

gye^vemért alakot ír, 1830: kegyesemét; hasonlók késbb
is sokszor.

'2M sor: fcodex : máu'iten. Nagy-féle másolat és

Toltly: mcrU'klum^ \KM\: mnU'kni.
24. sor: \K¥\: Lang&t ; Nagy- féle másolat; lángjai;

fcoilex és Tolílynál: láugát.

2í). sor: l.S.3(i: Ei-tteiL De eunok nincs értelme.

A többi forrásokban mindenütt Éiteíl (= érted).

XXI.

E ssám alatt megvan mind a három gyjtemény-
ben, továbbá a Jaukoviohféle colleotióbau is (B. 4.)

némi változtatásokkal. Versfejek: Amtuh'. Eltérések:

1. sor: Nagy-o. és 1836: reményem. Ez eltérést es-

után nem jelesEk.
12. « IS.UJ: ÖM;:rkötözve.

14. « IS'M: Egytl.
26. és 27. sor: 1836: édavért, kegyeltért, kedvéért.
28. Bor: 1836: fölebb ; a kéziratokban: föUyebb, ill

fellyebb.

XXIL

Mind a három helyen ez a ssáma. Elször Told^
adta ki Kiiltsár f^yfijteiiiónyéböl a Magyar KöUi Uéfft-

scf/ekheu, 1828. Eltérések:
1—4. sor : Ezt a központozást választjuk, mert a

fcodcxé s az 1836. kiadásé kevésbbé érthet (Isten hoz-
zád, szivem ! Mert : tled távozik, Zokog, s kinoz hivem I

Hogy éi-ted lángozik). A Nagy-féle másolat is velünk
egyformán értelmezi a mondatot, valamint a Toldy-féle
szöveg is.

11. sor: A kéziratokban az els szóra két variáns

van: gj^^jjij^jj A régi nyelvben kevésbbé jártasak kedvéért

megjegyezzük, hogy 11. és Iá. sor nem azt teszi, hogy
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a költ verseB könyvét tovább folytatia, hanem hogy
könyeit hulUtja.

^i. sor: A fScodexbeo az niolsó szó vahánaokkal

van kifejezve : wj**"' A Nagy-féle mánolat a t/szen

as 183<i-iki asoveg a Lüzmi vilasitotia. Toldynál is

:

tésieu.

XXIII.

Bl«gvan mind a 1 ybeo, a Bsám íb

ngyanas. Vvrafejek: J
li. sor: ISrUi: bajába bvjában ; a fö-

oodex: héjjában, de a íná>< ^ j ^ • óa feketébb tin-

tával van bejegyeavo ; irtani tehát a üóoodez többi helyei

nerínt.

li. aor: 1836: méíréKL
33. « a késbratokban: kipökik, 1836: kiköpik.

XXIV.

B aiáni alatt megvan mind a három helyen. VerH-

fejek : Amadé. £ltéréeek

:

7. sor: 1836: Valyon.
8. éfl la sor: A kitOntetett idegen ssók a késira-

Vikban nagyobb betftkkel vannak írva.

13. sor: 1836: még ha^on; nvUván hiba, a föoodex

ugyanis gyakran ina as e-i egy kaosesni , mely jobbra

fölttl van rajta, de kttlónbteik aa ékeaettól, ^ est nés-

hették iSüi-ban ékeMitnek.
30. sor: 1836: S.

Í3. « 1836: mértéik/ben.

37. t 1836: hiányaik a sok.

XXV.

E szám alatt megvan mind a liarom helyen. Julen*

tö9 elUré^ninos,



467

XXVÍ.

Miiid a hiirtun helyfii ii«,'yjino szám alatt. Versfejek:
íinatlt'. Elterelek:

4. «or: IHHH: szentölteiii.

10. • ÍH'M: fecskéért.

11. € \S:mí: sinlilik.

:í5. « IKUÍ: jÓBzág.

51. t IS.Sfi: válasEOilat.

55. « lS3íi: voksodat.

A kéziratokban a mi els ú« muMMiik h«»nmk i-^'^^be,

iiejíyedik é« ötinlik flontnk is egybe van írva. Mi az
l^i^^i iki kiiwlóshoz tartottuk uagtinkftt.

xxvu.

Mind a három helyen megvan és száma ogyanes,
I térések:

3. sor : Az a kötószóoska a 3(3-iki kiadásban hiányzik.

9. • ls:W: e.s tör/vel.

19. « 1S36 : gyilkosom ; meggyöti'ött.

30. fl 183f>: hiányzik az S. A Nagy-codexben az
egész sor hiányzik.

i3. sor : 183<) : fíltettem, szentöltem,

io. I A két kézirat külön írja: el ég, ezért tettünk
mi is kötjelt (el-ég), hogy megkülönböztessük az eU'g-i6l.

XXVIII.

Mitid a húruiij liolyen ugyan e szám alatt Eltérések:
Iti. sor: Nagy-c. : remé/nem ; 183(i : reménletn,

^"2. • A fcodexben változatok

:

tördni,
gyötrdni.

XXIX.

Miud a három helyen e szám alatt Versfejek;

imade. Eltérések;
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11. Bur: A föcodexben nincs kiírva: MitnWwlrépen,

a köeépsö m betkéi as elöttflk lev d-nék kétner ka-

nyaritoti ssiára helyettesiti ; épc^ axárt a Nagy-féle

inásolai iolbootija e rövidítést és kiír minden betöt; ac

1836-iki kiadás aBonban félreérti s osak ennyit ír: mind-
képen.

31. aor: 1836: alkalmacint.

ti • FAoodez: Hot
90. • 1836 : jatolmodban. Nagy-ood. is így.

A késiratok a három els6 nakot úgy írják, hogy a
stróCa három elad éa három máaodik sorát egy-egy sorba

fogU()ák dMse. A két Tégsd ssakbao onk aa 1. és tf

8 a 4. éa & sort fogják úgy öaaaa. Mi aa 18364ki kiadá^

sal tartónk.

9UUL
Mind a három helyen megvan ugyan e izám alatt.

Versfejek t AmatU. Eltérések:

G. sor: 1836: eMrk
34. • 1836 : erejében.

3& • 1836: Pária; a Nagy-codazbon : Tár is, mert
a föcodexben aa r s ii t kftat némi héaag van. Ea is

egvik jele, hogy a Nagy-íéle kéairat a fSoodeiböl van
másolva.

2U., 30. és 31—33. sor: a Í5oodezben magvan mind a
két váltótag a Kagy-féla máaolatlian oaak aa ela6, as
ls3G-iki ssövegben oaak a második.

XXXL
£. ssám alatt mind a két kéxiratban ISaUsui

liáliutnak egy költeménye van, mely í^r keidödik : Bdi
ne UuUofh tvoui, wd Uaim • a»mwmf Noha a^vaMAjek-
ból Yilágosan kiolvaabató a BALASSA név, még aa
1836-iki kiadás is fftlvetle • darabot, mi arra matat,

boor » Bserkesitö nem néste a versfejeket; kfllönben a

jólBwam tMradést alteagítatla aa ahifól Molgáló kéairat

is (talán épen a föoodex), mert a föoodta ia
~
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• dflMbnál nwgjegyemi, hogy mástól való, holott egyéb
idegen ssenótól vidó versek fölé vagy alá otlaírju, liogy

tes nem ide való gyümölt8» stb. — A Nagy Istváo-fóle

másolat (újabbkori) indexében e ven oaime alá oda van
jegyezve : BALASSA. De ae irodalomban általán Amadé-
nak tnlujduDÍták e költeményt; csak újabban szólalt föl

nyilvúnosan Imre Lajos {Fúfyélo IV. 47. 1.) s vitatta e

darabot lialassinak. Mikor aztán a Balassi-codex nap-

fényre kerfilt, kétségtelen lett a szerzség, és Szilády

Áron a Balassi-kiadásban megállapftá, hogy a költemény
a XVL század hires lyrikosától ered.

A mi XXXI. számunk a kéziratokbau s az 1836-iki

kötetben a XXXII. számot viseli. A kéziratokban a má-
sodik én harmadik strófa ktüseje egészen olyan, mint as
lS30-iki kiadásé, de az elsó strófa csak hat sorú, a mi
els négy sonmk ott kettbe van összevonva. Eltérések

:

13. sor: 1836: Miképen.
17. « 1836: bá^/yadütt.

27. i 1836 : Nálamnál.
28. 9 1836: Gyötrolmé?dben.

31. c 1836: Sajnálom.

XXXII.

Mind a három helyen megvan, száma: 33. Elté-

rések:

1. sor: 1836: vtínak, de ez ismét a hosszú t-t je-

lent kéziratbeli y félreértése lehet. A fcodexben : vynak,
Nagy-cod. : vinak.

2. sor: 1836: me//emben.
10. « fcodex: fénnyem (de elz sor: reméitj^m).
14. « 1836 : a sor elejérl hiányzik a nével, mely

mind a két kéziratban megvan.

XXXIIL
Mind a három helyen Zi a száma. Eltérések:

15. sor: fcodex: elle//íben; Nagy-codex: eí/t/öwben.
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. 18. sor : » késintokban : Beád; de m«• tm 1836-iki

kiadás aUkja melleit ssól.

SS. sor : a késiratokban : MiiU nyilaL De es a fö-

codexben toUhiba less, a mii a Nagy-kásirai pontosan
másol. Mi as 1836. mellé áUunk.

XXXIV.

^/áiua mind a bárom belyen 35. Megvan a Jan-
kovicb-fóie dalgyfijteméuvben is. (B. 5.) EltMsek:

K sor: föcodex : sérelem ; Nagy-e. és 1836: sserelGin.

U. « a késiratokban : a cmh kétsser.

12. ós 13. sor: a föoodexben megvan e két válto-

zat; a Nagy-oodezben osak az els, 1836-ban csak a
második: Elzári..

46. sor: 1836: bá^vados.

65. f 1836: éltodben.

XXXV.

Megvan mind a háiom helyen, sói a föcodezben
kétszer IS (másodszor 63. ss. a.), as el6bbi versei a két

késiraiban ez követi, iebái száma 36; as 18364ki kiadás-

ban pedig a Hdr gydixm én étfUm kesdsifl verssel föl

van cserélve s így száma 37. Kultsár gyjteménvében
is megvolt • 96. námol viselt; onnan kaOlie Toldy a
KiiHói RémaégeUánk cXXXVl. Dal* ozím alatt, 1838.

(Veiafejek: jgiiin*a8.../> Eliéiések:
6. sor: lAM: tsogsnn.
7. « 1836 : ElboHioti.

11. « 1896: Szelíd.

13. • 1886 : a sonend ez : Gmül t'iji'ü. Nem gyógyúL
A kéziratokban és Toldynál ágy, mint nálunk.

14. « a kéziratokban : Ué% nem hódóU
la c Toldynál: Már egyszer.

2a t Nainr-e. miOandó, 1836: mulandó.
31. • Toldynál: Engedj panaszolni.

3t « 1836: énekani,
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35. sor: 1836: inúlm.
A föeodox 03. sz. alatti szövegének külön eltérései:

1. sor: azt: 5. sor: hal&U; 11. sor: szelid ; lüí. sor:

reméttségért ; 15.: hüBégéri; 18.: Bár még egyszer ha
volna; 19. és 2(). : hiányzik az 8; 22.: sserolmének;
20.: Hogy még töhbR/ör légyen nincs gyözedehned;
27. : Mert a kit szenttel ; 3r>. : H igy ; 37. : Bár illy ártat-

lan vagyok is ... ; 44). : hiányzik az S.— A mi strófáink-

ból ott kett van egy-egy szám alá véve. — Látnivaló,
hogy a föoodex írója maga sem volt következetes s a
második ssöveg rosszabb as elsnél.

XXXVI.

Mind a három gyjteményben megvan, de as
lS36-ikiban az elÖzö vers helyén; száma itt 3(j, a kéz-

iratokban 37. Eltérések:
15. sor: föc. : td.
16. « a kéziratokban hiányzik az 8 kötószócska.

22. • 18.30: gyiUasztó.

32. « £ sorban vagy a csak, vagy az U fölösle-

ges, pedig metipran mind a három helyen.

xxxvn.

Mind a három helyen 38. ss.a. EUéréaek:
10. sor: a kéziratokban mind a két változat, 1836ban

osak a második.
22. sor: a « pártol » szó helye a föcodexben s a

Nagy-féle másolatban üresen van hag3rva. Az 1830 iki

kiadásban a pattul szót találtara. — Ez világossá teszi

a kéziratok összefiiggéfiét is. A Nagy-codex egj'euest a

mi föcodexünkböl van másolva; ellenben az 1830-iki

kiadás alapjául szolgált kézirat nem a mi íöcodexünk
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volt, hanem mán, esas©! egyenrangú kíiirat, ületfileg ily

kézirat másolata.
23 —24. éR 25—9G. tor: Mind a késiratokban, mind

az is:{(;iki kiadásban egy-eay aorba vannak Írva; mi, a

fentebbi asakok mintájára, kOlöntörtttk ökat

XXXVIIL

Vegran mind a bárom gyjtaoiánybeD, 39. ml a.,

n megvolt a Knltaárébao ii, bomuiB ToUj 1838-ban

kiadU HamUmehikhMi «A kegyedMB* m. whM. EíiÁrémk

:

2. flor: Toldynál: madárkám.
A 8. és 10. lor Toldvnál hiánytik.

7—11 sor: Toldynál: Már mive^ed Hfl P/ivomet

iftdaaen, Kodfcson.
11. és 12. iori a íöcodexbtn: Édssiem , ksdvsssem;

a Nagy-félében : Edessen« kadvesaen (COreértés).

11—13. sor: 1836: kegyaiam stb.

15. sor: a fftoodexben: bántál.

22. és 23. sor: Toldynál hiányiík.

34. sor: a fSoodexben: fé^ytaUL

96. és 37. sor : Toldynál hiánynk. A fSoodexbsn

:

Hám, hám, hám. Mi as 1836iki kiadással s a Nagy-

eodoxnel tartva, eOiagytok as ékeaotskst

XXXIX.

Stáma mind a három helyen 4a Megvan a Jan-

koviob gyi^jiemányben fs. (A. ír».) RÜérénk:
10.
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38. 4fl no inr- R sorokat az IS-V*. kiadás így kös-
pontozza, il itelinezi: «Elégf vég' í— vége) az

én pályám 11 .. , . ,„iud rózsái . . .• De a kéziratokból máa
értelem tnik ki: lElég vég (= ozél, eredmény) tm én
pályámnak Ajakid rózsái*.

45. sor: A kifejozéHbeli váltósat megvan mind a
két kéziratban: ííz isi^fi-bau csak ez: j)ajz»oin.

XL.

\ . ! i' ,. \I.I. sz. al.itt o(ry oly vem
K.ivr'K./ik ' //./ , nj',1! ^ii.'ii'ul ki iinti .:rí/7í/7 y, melyrl
a fócodcx is íbljegyzi : cEz más mnnkájaa. Az lK:«>-iki

kiadás nem is vette föl.

A mi XL. SS. darabunk mind a két kéziratban 42.,

az 1836. kiadásban pedig 41. számot visel. Eltérések:

10. sor: 1836: nyúlion (újuljon helyett!).

16. « 1836 : hívségí'á-t.

23. és 24. sor : rjtak Sgomiohmi — o szók az 1836-ban
nincsenek meg; a kétiraiókbao találtam, í^ írva.

31. sor: 1838: kedvejed.

41. « 1836: bíjjában.

XLL
Száma 1836.ban 42, a késiraiokbaii 43. Elfissflr

Toldy közölte HafuUmrhjhhaxi (1828) s azóta igen sok
kézikönyv átvette. Egyike Amadé legértékesebb és leg-

népszerbb darabjainak Bitérések:
2. sor: 1836: Arany gyöngyélete.

3. , • 1836 : mindenfelül.

9. € 1836 : nincs ismétlés, de a kéziratokban ójra
kezdódik: «Szép élet &i. _

13. Ror: a fc: vienyetsktül^ a A- fölötti vonás egy
másik A-t jelent ; a többi förrásban csak : menyecsAvtttl.

20. sor: Toldynál : Mind az ország, mind hazája.
25—34. sor : Toldynál e két versszak (5. és 6.) hiányzik.
30. sor : hadnagy', a föcodexben is van ilyen hiányjel

-

féle; uü az 1836-iki kiadásból vettük.
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:n. sor: ISSTi: lutpitái^
32. « IKi: éfl Nagy-féle kénrat: obeHeraág.

38. c 18:í6: h(jjábao; Nagy-féle késinU: héjában.

40-49. sor: K két strófái is elhagyta Toldy (s., %),

40. sor: 1836: ordre.

48. • 1836 : tuDMlyát.

60. < a késiratokban tím ispány, de mi aa. 1836iki
val tartank; a vers act mntatia, hogy man a költó is

yiosSipánynak mondta ki, CMkk as ortographia kedvéért

íratott vioé>i.'

65. sor: 1836: oldalán; Toldynál: /<a/ oLlAlán.

67. %\ 1886: törvénysséikr.

70. • 1896: kényén.
73. aor: Ab 1836-bMi á^^ de «a féhreéités kas, mert

as alapál Rolgált kéairaiban ^ mint a mi fSoodexttnk-

ben is - Ay lehetett ínra s a poutosotty két igát tnek
és ;nek olvasták. — Nagy-o. éa 1836: biaon^H^gnak.

73. sor: 1836: Mdrtnak.
75. éa 77. sor: A Nagy-féle késiratban s i836.ban

hasánkai, koronánkat*
80-87. sor: B 16.ik strófiU Toldy HoiK/^rája nem

hagrta ki, mini a fönt lii^nys^ stakokat, haoam asfinet-

j<£kkel fejeste ki. Bisonyoaaa a eensmra nem engedte

e strófa MSvagéiiek kAdéeél Nem volt snMd aá itthoni

oivil-életet a tOThekért gas életnek tartant

>8i» aor: Kagy-e. éa 1&36: böesillet

90. t A troaraéroBsmik* ssó belvétt Toldy «költte-

ködjankBÖt ir. -^ 1836: mavsirossank.
KM), sor: 1836: jöjön.

A stróik klllflö ahdára néava as 1836-ot 4övettak.

A kéziratokban a st^óttk lefhún^JMM ftato két bdasdl

sorba van frva, s a iSaép élet, vig élet» ia egy sort

alkot, vaUmint as otolaó két sor is, ágy, hogy as egéas

sxak oaak 6t sor. A végaó str6& illán a refraint a kés-

itrntok nem ismétlik ^éis terjedelmében, mi itt is as

1836-iki kiadáahoc eaatlaköKtiink.

£ darab igasi kftUAi iunpiratióval kéasfilt Több
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strófája nnnvírji píOnrA^vk, hogy az indnló szinte genre-
képpá ' isHen szökell ogy pontról a má-
sikra, i..,, ,...cinzö vonásokat, s találóan és

élénken tndja kifejezni. Ivissé hosazas, egynehány strófa

kiliagyható, mert csak szomszédjainak paraphrasisa

;

némelyik (pl. a 11.) nem költ sestnetikai benyomást.
De viszont egyes versszakok kiválóan sikeritek 8 a
gondolatot epigrammai tömörséggel fejezik ki (pl. Próká-
tor fligg az oldalán, Szerencse bírája, Bücstilet a törvéuy-
székje. Nincs apellátája). Komponálva is jól van, noha
egyes strófák áthelyezése hasznára válnék a gondolat-

menetnek (pl. a 15. szak helye a 17. mellett volna).

De be van fejezve a költemény, a mi nem minden
akkori darabról mondható, s be van fejezve igen csino-

san, a mi épen ritka darabról mondható. A hangalat
épen a befejezés eltt veti legnagyobb és ellentétesebb

hullámait, egy lelkes (15. szak) és egy keserfi hang (16.)

ntán ismét a kedélyes alaphangban nyngszik meg s egy
elmés fordulattal végzdik a költemény. Az egésznek
hatását nagyban emeli az alkalmas versalak, mely a
megszólásig híven tükrözi az induló rithmusát.— A köl-

temény nemcsak az anthologia-szerkesztk figyelmét
vonta magára, hanem Arany Jánosnak is annyira tet-

szett, 1 'imot szerzett hozzá, értékesítve a ver-

sezet n >:in annyira kínálkozó zenei ert. £ dal-

lam me«yeleiit ToIhwzó czím alatt, Bartalustól énekhangra
és zongonira letéve, Aranij János DaUu közt, ISKibieii,

a honnan mi is közöljük:

Toborzó.
Merszeivé.

ö feg^F¥=l>
Énekszó. A szép fé-nyes

Amadé László renai.

ka - to - ná - nak

30
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XLII.

Megvan mind a három helyen, a kóziratokbau 44,
is^íi-ban 4."). HZ. alatt. (Voi-hfejek : Lacmi?) Eltárósek:

Ití. sor: ÍKUi : rézíéuyiéB.

18. « 1836 : Sandalom lése, a kéziratokban : San-

dalom léM. As 1H3() nyilván nem értette a kifejezéBt,

aaérionn&lt a Iáu-h6\ IM-i. Én igy magyarázom : (Álnok
8 ravasB asem) Sandahm les (= les). A sarulal smS Amadé-
nál másutt is elfordul. A föoodex a sandaloti szó végén
tévedésbl m-et irt, a mit a Nagy-eod. osak utánzott.

^h sor: a Nagy féle kéziratban és 1836: e«.
3r>. « 183G. 8 Nagy-ood.: kéntelen.

XUII.

Száma lS.'U>-ban 44., a kéziratokban 45. Megvan a
Tankovich-félo dalgyjteményben is. (A. 157.) Eltérések

:

1. 8or : Nagj'-coil. és 1836: reményem, fényem.
3. « föcodex: hu/ok; másutt: hf4//ok.

7. € • Ezt volt: Nagy-c: EztköU; 18.36:

Ez volt.

Az 1836-iki kiadás négy sorban írja a Rtrófákat

Mi a kéziratokat követtük.

XLIV.

Saána mindenütt 46. Megvan a Jankovich-féle dal-

gyfijtenényben is (Coll. in 4° A. 63.) némi változtaíá-

sokkal, 8 megvolt Knltsámál is. Épen Knltsár adta ki

eldazör 1817-ben a Uasznoa MiiiatJtd^/okh&n (174. lap)

«B. Amadé László éneke» oz. alatt.— Versfejek: Amadé,
Eltérések

:

1. sor: 1836: hiányzik az én,

3. « 1836: sebesíted.

5. és n. sor: Kultsárnál : szerelmemnek, gyötrel-

me//mek.

30*
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9. sor: Kolteárn&l: legyen.

10. • • Majd megepeest, majd meg is

veazt.

10. sor : Naffy-ood. : Mi^d megepesEt, majd el is vetti.

]83(>. és a fdoodexben egyformán, mini nálunk.

14. Bor : Koltsámál : Nem kéUi ó...
16. és 17. sor: Knltsámál: De ha«um osak a kinja.

19. sor: Knltsámál: Ámbár sureas, ámbár megvat-v.

31*. • c Ha gYlöln is, ha mesAln is.

22. c c kadvSílek. (Bgyik érdeket pél-

dája KnlUár önkényes Táltostaiásainak ; itt ngyanaaon

szó rímelésének elkerfilése végett.)

21 sor: föood«x: egyaráwyC.
28. Knltsámál: Dicsekedjék én Siswlmwnl —

Bfásntt egyformán.
29. sor : Knltsámál : 8 légyen tudva mindsnnsk.
32—96. sor: Knltsámál: Csak tled én ksdvcltstni

Kiyánok és Mérettetni: Mégis sdú^ad és sajnáljad illy

fl^yötrelmét ssÍTemnek.
39. sor: Knltsámál: Bsemélysdéii és srifwlért

41. « • Vedd bé CMgr<4iy< kegyelmedb^ti

41. t 1896: neTéi; Nagy-ood. is.

42. • Knltsár: Habár.
45. « 1896: ssaratfaet

A Nagy-féle oodexben van egy hatodik Tersssak is,

pedig as ötödik yerssiakkal be Tin C^jssfe as akro

»«tíchoD. E ssakot a másoló késbb, Mwtébb tintával

iktatta kösbe s nem siámithat figyelemre, mert esak a

XLVIL SE. darab néhány sorából (21.. 22. és 8—la) ran

XLV.

Száma mindenütt 47. Eltérések

:

20. sor: 1836: folánk.

24. fl Föoodex: hatU; Nagy-c: hadta.

£ vers az V. szárnyának palinodiája.
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XLVI.

Ssima mindenütt iS. (Versfejek : Mitni /) EltóreHck ;

12. sor: a Nagy-ood. : pr.« toxtutísokat.

13. • 1836: mint.

26. c c megvessünk.

XLvn.

A föcodexben most as Imádlak Jizutom kesdatA
istenes ének következik, azután L. sz. a. ez a darab,

mely a Nagy-féle másolatban is megvan 4!). sz. a. Áz
Ix.'iCtiki kiadás nem közli.

K darabról nem mondhatjuk ki teljes bizonyosság-

gal, hogy Amadé irta, de valószínleg as övé. Mind a
föoodex, mind a Nagy- féle másolat odateszik ugyanis a
vers aljára e megjegyzést: iVersfejek: Liszkai .4ndrás

xeegény 6aári jmpU Csakugyan ez öt szó kezdbetje
egyezik az öt strófa kezdbetjével, s a tartalom is egy
pap ajkára illik, kinek csak reménytelenül szabad sze-

retnie, nem is kér viszonszerelmet, megelégszik egy-két

kegyes tekintettel s azzal, ha ártatlanul epiedhet A vers

nem nélkülözi e helyzet hangulatának bizonyos erejét és

melegségét, s azért azt lehetne gondolni, hogy csakugyan
a baári (katb.) pap írta, kinek talán egyetlen poétái

terméke volt e ilarab, s a ki bensbb ismeretségben
állhatott a templom patronnsával, s bizalmasan közölte

versét versel barátjával. így kerülhetett volna a vers

Amadé verskönyvébe, így tudhatta meg Amadé, hogy
az öt kezdbet mit jelent. Az, hogy e vers technikája
egészen olyan, mint Araade (nálunk) 44. sz. verséé, még
nem döntené meg e foltevést; Liszkay követhette költ
ismersének modorát. Azonban van egy más körülmény
Í8. A Szánom ffyászos éltemet kezdet versliez is (80. sz.)

megjegyzi a töcodex : cRégi ének, még 1740. esztend-
bl, Szeuczi Jánosnak csinálva*. Tehát Araade írt néha
mintegy mások helyett, az helyzetökbe képzelve ma-
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gát, költeményeket Ott is kijon a versfejekból .^\ ü
Í8 egv uiásik ember nevében énekel, mínte^'

dali ur. Ab hát Tslóesiiii, hofrr LámtkaÁ iwliiiai i8m(>rte

Amadé, s mintegy A képében kdlté e danbot Asért
is mi fölvettttk a rendee sorban e kíiláibl

XLVUI.

^sáma 1836-ban 49., a fSoodexben 51., a Nagy-féle
6a Elléf^OTk:

S. aor: 1836: vitoriáit

2. • fóoodex: émbalteiii. Bi biacniyoMui hiba.

A Nagy-ood. és 1836 : ereatbetleiii.

IS. sor: a í5eodex a ió-i, boIm mtküaéfmk van, nagy
betttTel iija, mely lebetj Í8,de iu, tobei kééií a nó lo is.

19. aor: (5eodaz;

90. f 1836:
iS. € ]886:M8yek.
87. 18M. 4áNagyKM>d.: psoaé^éveL
37. « a k4aiMloUNMi : jedwllak.
A vének kétiálekép is fitttftnlelik a kftU6 nevel:

emtet a ateMI^ kewIA betübimmáatei aa ekö elróla

két MBkiiiának kead aAiMkban, mii mi nagy belük-
kel iftuleltllnk ki a kédntok nyomátt. Ab 1836^ kiadás
eal nem Jelii.

YT.TY

Ssáma 1836.ban 50, a íócodexben 52, a Nsgy-félé
l)en 51. Megvan a Jankovieh-gy^yteményben ii. (A. 160.)

Eltérések:

2. sor: 1836: A kédralokban válftoaaltAl: §7?3i^*
a • 1836 : AJ» éi.

*^**^

10. és 11. sor: 1886: Hm, km, bm, hm.
22. • 1836: JáadaflÉkéOalMBlek.
28. • 1K36: Csókokai A késiraiokban : Sokakai.

1836ban olyasmi okoabatta a félreértést, hogy példáiü
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A föoodexben a következ sor lí-jének fels czifrasága föl-

nyúlik az ezeu sort kesdÖ 6'bet elé, uielylyel egyttii valaki

(;*nek olyashatja ; ilyen onfirázatos M sok van a oodexben.
4ri, és 45. sor: E vtUtozat osak a föoodexben Vttn

meg; a Nagy-fólóben osak as els sor, 1836-bao osak a
második.

48. sor : 1836 t le^tegetnek.

51. i 1836: utáita<l.

E darab ae 1836iki kiadásban hátrább áll, mint
ellendarabja, a Gaz Cziczerkém, de mi a kéziratok sze-

rint hagytak a palinodikns darabok sorrendjét
Erre a föcodexben LIII. sz. a. következik: « Ugyan

azon nótára régi homyák ének, de nem ide való gyü-
mölcs ». (To szó konye . . .)

Száma 1836-ban 51, a föcodexben 5i, a Nagy-félé-

ben 52. Eltérések: A strófák küls alakiát a kéziratok
után adjuk ; 1836-ban az itteni els négy sor kettbe
volt összevonva.

14. és 15. sor: a változat megvan mind a két kéz-

iratban; lcS36-ban csak a második sor.

29. aor: 1836; Hit^'t

LI.

Száma 1836-ban 51, a fcod. 55., Nagy-c. : 53.

A ÍA'fféfiy és íjeány jelzéseket az 1836. ntán közölj tik, a
kéziratokban lile és Illa olvashatók. Eltérések :

2. sor: 1836: kisétj.

14. és 15. sor: lS36-ban csak az els változat, a kéz-

iratokban mind a kett.
43. sor: A föcodexben az utolsó szó (szeretlek) után

nincs még pont téve, hanem e sor kétszeresen alá van
húzva s még egy sor van alája írva, melyet nem fejtet-

tünk meg kétségtelenül, körülbelül : Morsch mm lek,

A másik kéziratban hiányzik ez.
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LH.

Ssáma 1836-ban 53, a fdoodexben 56, a Nagyíélé-

ben 54. Eltérések:

2. sor: a föcodex e kél váltosatot adja, a Na^-o.
ae alábbit, 1836. a fölst.

15. sor: 1836: küssködnek.
17. 1836 : hiányok.
40. • 1836 : Veled mind4m jóra ért

LIII.

E darab "^
^''•'•' ''*•--''

. \7.

1836.iki kiad: :\: i.

akéiiiatoku >

ntána Talów

ffffámft A oríi .-.- vvv^.v-.-r^,. .c....... .^

1836-iki kia^l meg, a Nagy-oodtxben is

hiányaik.

8. sor: ftoodex: Púfft púfft

13. « 1836: Te vagy. - Világot hiba.

14. • a í&oodezben: Tarts meg.
37. « 1836: Saereoaenek.

41. « 1836: Hah, hahi
66. « 1836: feoeke.

LIV.

68, a Nagy félé-

ben
Sxáma 1836-ban 54, a fdoodezben
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34 sor: 1S36: hánysz.
40. • \K\(\: épen.

52. - is; KI: mikóp.
A fcodcxlteii t'zutáu 59. hz. a. Nem tudoni^ ki sze-

retne f kt'zilet vt'iH küvutkezjk, do foló van írva: «Ez
nem ide való gyüiuölta*. (Megvan a Nagy-codexben is

57. 8Z. a.) Továbbá W. sz. alatt a fSi posset perennaro
SortÍB iuiquitas* kezdet latin vers van, melyet a Nagy-
féle másolat is átvett, mint Ámade-féle verset s a latin

darabok élére állit. A föcodex azonban a czím gyanánt
szolgáló szám alatt megjegyzi: fNeque bajo est Illrmi

Dni Buronis Compositioi. Ezért mi a latin énekek közé
sem vettük fel.

LV.

Száma 1836ban is 55, a föcodexben 61, a Nagy-
félében 58. Eltérések

:

S8. sor : a föcodexben : És tücuruá, s kedveskedni

;

1836-ban: És akarna s kedveskedni. Mi a Nagy-féle
(lex szerint adtuk e sort.

£ darab, Pintér Kálmán értesítése szerint {Fitwel^
XII. 312.) megvan a Véghely Dezs gyjteményében
is, azzal a különbséggel, h(^ a mi szövegünk negyedik
szaka ntán pótló jel alatt e következ két szak van ott

betoldva

:

Ez, hogy szép, azt mutatja.
Az elméjét tudatja;

Annak tetszik gyors termete.
Ez szegény, hogy gyász remete;
Annak szivét sajnálja,

Ennek vér elállja.

Ez kész sokat fáradni,

Sasszámyon is repülni
j
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kz késs magát el io ^.tuni,

Csíganyomon lassan jánii;

Eb ád örvöt dolgáaak.
Ab pedig agaráiuÜL

LVI.

SeáDia lKd6-bAn íb eB, a fócodexben 6% a Nagj-
eodekben >'* F1t4ré8 ninoB.

Lvn.

A káEÍnUok ttomii^iébeii m m ámnb kdTetksBik,

18361MU1 pedig as En haháakám. Saáiiia a fóeodexben
6i, a Nagyiéle máBolatbap GO, 1836-ban 58. Megvan
Jankovioh dBlgyfijteményében is. (B. 8.) Eltéréaek:

11. Bor: 1836
«. « 1836
26. « 1836

igasok.

a késiraiokbau penae esak: FCldé.

LVIU.

Ab 1836-bMi ftl Tan OBBüétre as eMbbtrel » ézivwm

oU 57, a (Soodexben 66 (66w bb. aUU egy íbImmb ének
van oti: Hadd lankadjak...), a Nagy-«odezben 61.

Eltérések:
8. sor : 1836. és Nagy-ood. : madárkám.

37. és 38. sor: 1836: Hajóoskánkot. Bárk/oakánkat
43. sor : íftcodez : Eb orob*.
44. € 1836: édesMn.
53. « 1886: Ujjat
55. « a Táltosatok osak a föoodezben : a másik

két helyen esak tokoaan ...»

LIX.

Ssáma IKtTi ban íb es; a ÍSoodexben 67, a Nagy-
félében 62. Eltérések:
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1. sor:
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LXn.

Száma 1836-baD ngyauez, a föoodexben 70, a Nagy-
félébeu 65. Versfejek: AnuuU, Eltérések:

3. sor: 1836. én Nagy-ood.: mint. A föcodex mind
alakja is est jelenti termésseteeen.

5. sor: 1836: legkisebb.

. 5. • a íSoodexben váltonfttal: Meghfilt, Eltttnt;
másutt csak: Meghlt

6. sor: a fóoodexben viltosattal: Ssegény, igai;
másutt osak: siegény.

9. lor: a föoodexben — alkalmaajnt tolUiibából ->
Mu ü,., 1836. esi kÖTette, ssintén Mtff ú. A Nagy-
oooex: Mégis.

10. sor: 1836: bús.

16. • 1836: s úgy élni.

18. fl 1836 : mesé^.
19. « 1836 : hiányaik as /:«.

23. • 1886: Kiionyen éL
31). • 1836: megvallom.

LXIU.

1836-ban is es, a föoodexben 71, a Nagy-
(élében 66. Rltéfések:

18. sor: 1836: reménylni
23. « fitoodex: Titorlyiga.

29. c 1836 : minden. A fócodexben eredetileg
mind Tolt irra, kéaöbbi ktebe«iúrás m. A Nagy-féle
másolatban : mmd,

41. sor: 1836: Sienteltem.
42. « 1836: nyijomtóL
47. « 1836: hiánystk ass.
49. < £ második változat a két késiraOian ta-

lálható,
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LIV.

Száma 183C-ban is ess; a föoodexben 73, a Nagy-
másolatban 07. Az ad m}tam a föcodexbóL Eltérések:

5. sor: IKlCt: hagyjon.
G. « a f(5oodexDen l^^ (vagy lenn/) kijavítva

Itm-re, a Nagy-féle másolatban : le«, 1S3G : lén.

10. flor: \Ki(\: pöcsétit.

11. « Nagy-cod.: Vélték.

lí). « A föcodexben: gyilkos friffyek^ de ez ntóbbi
szó fölé, alkalmasint kijavitiUkép, oda van írva: férgek.

21. Bor: 183G: fulánkokkal.
-22. « 183G : épen.

!24. és 20. sor : 1836 : édesem, kegyesem.
37—39. sor : E váltósat csak a föoodexben van meg.

LXV.

Ssáma 18.36-ban is 05, a föcodexben 73, a Nagy-
félébon OS. Talán egy verse sem vált Amadénak inkább
köztulajdonná, mint ez. Hogy mennyire el volt terjedve,

mutatja az, hogy csak a Jankovieh-féle dalgyjtemény-
ben is kétszer elfordul (S° C. 07. és D. r4.). Változ-
tatták, alakították, rövidítették, toldották. A Jankovioh-
féle gyjtemény mindkét darabja tetemesen megtoldja
a mi három strófás versünket. Poóts András Ifjúi Versei-

ben is (1791) a 67. lapon a Smai íjukrA-zíankk egyik
betét<lala Amadénak e versébl van átalakítva. Talán
nem is Poóts változtatta meg, csak fölvette az elterjedt

dalt. Ideiktatjnk e különböz változatokat összehason-
lítáfl kedvéért.

A PoátS'féU változat.

1.

Kuku: KuknI Kukncskám!
Szállj már hozzám, Madárkám 1
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Mikor oMdogaÉbk
SfpooBkAmra hívlak:

KéBaen vAr már katitkáin

2.

Nem adnálak eBlteiórt,

Drága kárbuiüroliisári 1

Saivemt n«m adnáUk,
8 már el aem hagynálak
A világnak klnoeééri.

3.

No t no t no t Hát vagy j/^jj el.

Vagy adveiiMit is vi<l<!

Meri váp Memáhredi.. ..

Drága termetednél.
Anya iiebbet nem nevel

i.

Ne gondoy már elváláat.

Mert Meretük már egjrmást;
fiáraaak repálhalnák I

Saárnyamra kalheteákl
Hadd tenoák egy fofdáláni.

A JmmkoHchfdU 9gfik vdUozqL (C, 67.)

A három alaö lirófa ogjanas, a mi núlank, e ná-
háQv eltáf^Ml: 1. sor: Kujcukió kuhtCMkám ; 3. hidoU:
4. UvlúU utfyan . . . ; 0. (tk^ óh, jaj /»...; 13. dr^
fnVnA- : H *

Szfímtfrtrxkdtnra keinf'k. Avitifán így foly-

tatja :

KegyeeaeUbet náladnál.
Kedves drága tagodnál.
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Hiteebet szivednél,

Kedves besKédednál
Seliol szivem flenki nem talál.

Uelenai szemel lyiMl

Tökélletes szerelmed
Engem elborított,

Magához bódított.

El Í8 kötelezett már szived.

Ollvan szerelem nincsen,
Mely tiéddel felérjen,

Mert szomorúitakat
Bubán borultakat

Inditja szíved vigasságra.

7.

Árva yalék hív nélkül
Kesergek csak egyedfii.

De szived tflzére

Juték mentségére
Hol kincsem szerelmem már enyhül.

8.

Sok aranyért ezfistért.

Drága karbunkulnsért
El sem is hagynálak,
Téged nem adnálak
Szivem, e világnak kincséért.

9.

Szereastik azért egymást,
Megvetvén az elválást,

Mert szivünk vigságra
Jutott ujulásra.

Nyertek kincsem magoknak szállást.
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A Jamkomeh-féle wátik váitozal, (D. 64.)

Itt Í8 a mi három erassakank alkotja a kesdetet,

oitakhogy a második ée harmadik versscak föl van cse-

rélve. Eltérések a mi sKövefifOnktAl : 1. sor: Knknkn én
kukncskám ; 0. Jaj jaj jaj én reményem ; 8. MidAn
simogatlak; 9. Sipoodíámmal ; 10. Ssíüiiyaimra ; 1 <

Tdl«d el nem távosok. Esntán igy folytatja

:

4.

Mert kecsesebbet náladnál,

Biebbet Mga tagodnál
Hívebbet nivednél
édes beaiédednél
Sehol senki ion talál

5.

Sok aranyért eaOstéri,

Drág» karbonknloaért
Ssivem nem adnálak,
El sem is hagynálak
B Tilágnak^kMáéri,

6.

No hál sieressflk eg}'iiia8i,

Ne besBé^ÜBk elválási
Te ssives titkodat

A^jad tanácsodat,

Úgy kedveytik mi egymást

7.

Árva voltam snv nélkOU
B^dostam csak egyedAl,

De aaived tflaárs,

Jntottam mélyérs,
A hol ssivem már Órl.
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8.

Tiszta indulatiiuat,

Ne gondold Bzándékimat,
Mert tiszta hivségem,
Csak hozzád van szivem,
Másutt nincsen is részem.

í).

No no no hát ne távozz,

Kahlkamba bezárkózz,
Kukucskám nyngtatbik.
Kihidd, nem busítlak,

Söt inkább vigasztallak.

Visszatérve szövegünkre, adjnk a késiratok 8 M
1 n:{6. kiad&fl eltéréseit :

U. sor : 183C : h^lak. Ez csak a hosszA t-tjelz ij félre-

értése lesz.

10. sor : a kéziratokban : szel/dúl.

11. € 1830: siess el.

12. f a föcodexben véti volt, do az <? ki van iga-

zítva t-re ; a Nagy-féle másolatban : vtdd ; 1830-ban : v<>dd.

15. sor: 1836: pártulok.

LXVI.

Száma 1830-ban ugyanez, a föcodexben 74, a Nagy-
íVh'hen Oí). Mefjvolt a Kultflár-f<51e gyjteményben is;

száma ugyanaz volt, mi a f6co<lexl)on, azaz 7Í. Toldy
innen adta ki 182.S.ban a KöIUh Ht'tjiseyekXyeu fLXXlV.
Dalt ezím alatt. Eltérések:

2. sor : Toldyuál : Mey árnyékodtól is félek.

7. « a föcodexben : Te reád nVl. A második rád
nyilván csak az elsnek a correctiója, t^hát az els nem
akar számítani.

7. sor : a föcodexben : f^zemltlek.

Amadé László T6rs«i. 31
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LXVII.

£e a száma 1S.%-bati is, a' fSoodexben pedig 75 éa

a Nagy-félében 70. Eltérések:

3. sor: ÍHim: hiánjzik as «.

4. c 1X36: TetyerfteUsm ; de a késiratokbau

Tellyesitettem.

14. t affteodexben: fémyi.

iK < ia36: De a'.

24. • fftoodex! Sohamn ú, de as i* törülve.

41. « Nagy-e.: Buanlemnek.

Lxvni.

El a náma 1836-ban is, a föcodexben 76, a Nagy-
Miében 71. SléréMk:

1. sor: a ÍSoodexben : Ax mini; IKt6. és Nagy-r

A mini
17. ior: íf^i éjnakra; Nagy-eod.i éssakra; a f6-

oodex: étnkra.
90. sor: 1836: ht.

94. t lRS6:JálsaáL
95. « 1836; éa Nagy-aed.: abéask.

:t4. « 1836 : a ISood. : luaTsüayi.
.Vi. és 57. tor: 1836-ban nines meg.

57. sor: fSooclax: arráL

LXIX.

&áma 18364>an is ea, a í&eodexben 77, a N•g3^
félében 79. Versfejek : Amadé. Ellévéeek

:

1. sor: Nagy-ood. : Aaéii káí...
9. i isnr,: jáissottál.

9. • ls:{r>: Edea.
16. • is:m: Wjfy.

14. • 1h:uí: ereidben.

15. t a f^oodexben is ssirbOl volt (rva, csak aatán

van a r ti-re igasitva. 1836. és Na^y-c. w : xzitijul.

91. Bor: a ffteod. : messében. V. u. LXL 53.



A második, harmadik és ötödik ntrófa IHBO-ban is

ép úgy, mint a fócodexben, m&skép van sorokra törve,

mint as els és végs szak mintája s a versforma is

kivánná. Ott a kösépsö szakok képe ilyen

:

Mivel már ismertél

így próbával éltél

Szabad voltál,

Mivel szivemmel jmlzottál

Ides reményemmel
Mint hajó szelekkel.

Mi visszaállftottnk ezekben is a helyes sortörést.

LXX.

Ez a száma 1S30.ban is, a ftSeodexben 78, a Na^nr-

félében 73. Merrvan a Toldy flafulbuch)kb9,n is ÜdüUs
czím alatt. Kitérések :

XH'M: fólhriben.

a fScodexben : jövts.

sor: ÍS'AC: fénye, kénye.
lS:{fi: víjnak.

Toldynál: Teljesitsed.

• Érzem én Cnpido.

E két változat a föcodexben; a Nagy-félé-

ben az els, lS:{G-ban a második.
.31—41. sor: E végs strófát Toldy nem közölte.

32. sor: 1830: p<mdt>Ham : a föcodexben is így volt

eredetileg, de a ta betk o-ra vannak igazítva. Naory-

'>dex: gondolom.
41. sor: A fcodex e vers után Amni-i tesz.

LXXI.

Száma 1 .S3r)-ban ngyanez, a föcodexben 79, a Nagy-
codexben 74. Eltérések :

2. sor: 183«: társad.

4. « 1836 : el nem t

31*

1.
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16. sor : 1836 : nem gondolánk, a ftoodexben íb erre

van javítva ; de eredetileg a fdoodexben ne gontloHunk
volt (11 = Íj), épen á^ vau a Nagy-oodexben íb.

17. sor: fdood.: Bari épen nsy 1836. A íi(k>odex

itteni keseírása mellfisi az leseteket, bixonyoean ex
után írta 1836.

30. Bor: Nagy-ood. ée 1836: Soha.
31. « 1836: Odeie.

32. • 1836: mejfefvmek; Nagy-ood.: mellyec/nek;
fftcod. : mellyemnek. Logvalóaínfibb : mellyeijnek ; v. 5.

3íi: KsoUfdilat.

35. aor: 1836: vokaodai.

LXXII.

Ssáma laaS-bMi ia 7t, a íöoodexbeo ettAl kMsdve
ninoB Blama a yeneknek, a Nagv-oodexben 76. De
mindegyikben ei követkeiik ae eldbbi atán. Eliéréaek:

5. Bor: 1836: OetMÚ, -^ A kéairatokban : va«.

6. t 1836: mindenflU víxobö;», de eat átírhatjuk.

17. • ISoodex: Kiif.

19. • 1886: keaeHted.
90. € 1836 : románvHeUél
9S. • a fóeod. e két váltosatot a4JB; a Nagy-féle:

fogUtaiat, 1836: rabodat.

|8. Bor: fScod.: miheoBke, lipee.

33. « • helettem.
36. c a í&oodex e két váltoxatot adja; a Nagy-

féle ae el86t, 1836. a máBodikat.
37. Bor: 1836: ai^gyen, a kéairatokhan : Bstgyen.

42. • .1836; wenfarltem.

LXXUI.
Száma 1886-baa ia ez, a kéairatokban szintén ez a

darab következik. Megvan a Jankovich-féle dalgyjte-
menyben is (A. 1G7.). Eltérések:

8. sor: 1836: ttdeig.
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16. Bor: föcoilex: iiles.

26. én 97. Hor: E kát változat megvan mind a két
kéziratban; 1H36. csak ae elsö.

35. sor: 1836: pozdorja.

36. • 1836: revange-ra.

i3. ós 44. sor : Mind a két változat a föcodezben ; a
Nagy- félében osak az els, 1836. csak a iliáflocBk.

LXXIV.
Mind a három gyjteményben ez krtvetkozik. Száma

is;{(»: 74, a Nagy-oodexben 77. Eltérések:

lí). sor: 1836: szorítja.

25. • 1836: boldogítja.

36. « 1836 : hódítja.

40. « 1836: borulok.

LXXV.
Mindenütt ez következik. Száma 1836-ban ugyanez,

Nagy-e. 78. Eltérések:

5. sor: 1836: fólgyííMok.
A föcodexben eredetileg: Bátor nálo sziv is kész^

azntán van javítva es kez-re. — A zárjeles változat osak
a föcodexben, ngyanazon kéz Írásával.

11. < 1836: Szivkeménységeddel.
12. • a kéziratokban: 8 engesztel (annyit ér,

mint: engesztelj).

18. sor: Nagy-cod. és 1836: böosö/r.

23. < föoodex: bálvánnak.
24. « 1836: szenteltem.

30. « 1836: Míg.
31. « 1836: ki ltt trödben. A föcodexben is /./

Uitt^ de szokása az igekötöket kfilön írni ; a Nagy-cod.

:

kilötty az ö itt is rövid, de az ö bet fölé a kéziratok

soha sem tesznek hosszú ékezetet.

39. sor; 1836: czela ; a fcodexben ezé/^, de a ket-

ts U csak lágyítást jelent (v. ö. 12. sor: engetaiellj ; a
Nagy-c. : czélya.

42. sor : 1836 : aczéla ; föcod. : aczéí/a, Nagy-c. : aczéllya.
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47. sor : 1836. 6e Nagy-ood. hiányuk a Hitfty ; a IReod.

meg van, de át van háxva^ Mi visssaáUitottiik, kívánja

a venforma is; as áthúzás mástól is oredhetott.

LXXVI.

Eb kdvetkesik mindenütt. ÖKáma 1836hMi is 76, a
Nagy-oodexUn 79. Eltérések:

1. sor: 183Í): gyúladom.
4. • A kédntokban as itt követkasö infiniüvusok

mind nyt-vel vannak inra, tehát viwssaálHtottak. 1836: -ni.

9. 'sor : ÍSeod. : Éles, titkon, hegywi tör.

14. t c menébea.
:«). < 1836. ntán iijok háUadó^ mert a kéuratok-

han mindkét d fölOl hiányiik as ékeMt: halaadó.

34. sor : A kénratokban : Fémfa vUágm Un titkot

37. sor: a Nagyttle másoUt: Kegj lágyádik.

LXXVU.
£ van soron mindentttt. SdUna 1886>Immi noranes,

Nagy-o. HU. Eltérések:

5. sor: E váltoialok esak a fSoodexbes, másnt;
Sainlárvának.

0. sor: Ea a váUoiat csak a (öoodexben.

11. • 1836. és Nagy-c: C9öp: de fóood. . -7,/,.

t4. « ÍSMi BurnnSmiátt
29. t Bs a válton! o«üi a (Scodeiben.

31 • 1836: hermkmU d; fiSoodes: Kereeked^/
Nagyc: Kertthtdg^L

35. sot : 1886 : ^evé|yke<\jéL .,.^
38. • ÍSeodexben vállosattal:^?^; Nagy-oodez

4ÜSMÍ: 1836: f«(^
^^

38. sor: 1836. és Nagy-o.: ágát,

44. « 1836: i c fiU.

46. < 1836: Lenn; Nagyood.: Less; föood.:LésB.
54. « 1836

:

revange-át
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•V>. sor: 1H36. e?. az els változat biány/ik : n kéz-

initokbaii luiiul a kett megvan.
r>7. sor: Ivu;- foldlu^.

LXXVIII.

Kz következik iniudeuüit. Száma 1836. ugyanez, a
Nagy-GOil. H\. Eltérések:

1. Bor: A kéziratokban: még kérem. Alkalmasint
tollbiba az égikben, melyet a máeik követettw Csatla-

kozunk 18.'}r>-boz.

6. sor: 18íiö. és Nagy-o, : érem; fScodex: trem.
7. és 8. sor : Az inán. -ni/i alakját a kásimtok egy-

formán adják, ÍH'M: -ni. De a köveikesó seakban már
a kéziratok is mutatm, árul/// stb. alakot írnak. A Nagy-
codex mily hiven utánozza u fcodexnek ingadozásait is

olykor!

'li. sor : a föcod. : IltTséggel.

LXXIX.

Ez következik mindentüi Ssáoia 1836: 79, Nagy-
oodex SÍ Eltérések:

8. sor: 1S3<> : Mert; de a kéziratokban : Miért. Kett
közt az igazság: mért; ezt kívánja a versforma is.

11. sor: 1836. és Natrv -c. : édesnek.

16. és 17. sor: N :6: rabaágoC, íogságoC
4-3. « E sor 1^ y ..

ii. Az ah változat csak a fdcodexben.

LXXX.
Ez következik mindenütt. A czím alatti megjegy.

lést a fdcodexben olvassuk. Versfejek is Szen€;:i. Amadé
tehát írt mások számára s nevére is verseket. Ilyen lesz

az a Liszkay nevére írt ílarab is. (XLVII.) Eltérések :

14. sor: 1836: bxu-ítja.

lU. « Nagy-c. és 1.^36 : szegénynek.
20. « 1836: Tekmtsem.
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38. sor: 1S.36: yotMkodnak.
46. i föoodex (toUhib&ból): houMÍ.

46. « 1836: köseliti, Nagy-e.: köseléUi.

51. és 5S. sor: 1836. í&l van cseréWe.

LXXXL
Mindentttt ez követkeKÍk. Stáoui 1836-bMi vgjrAiiet,

Nagveod. 84. Eltérések:
^ü. sor : Nagy-e. : Átkosoi

6. • F'öcodex:8^fl['^^ tüled; Nsgy-ood,: 8 ióled

elbb; 1836: 8 elAbb tMed.
7. sor: 1886: tnlftf sdni. Hiba.

18L « A föoodexbeD: ^SJ^Jj^i Nagy-ood.: neve

tem; 1836: insgflem .

90. sor: 1836: egyfltt ;mi a kéitfratok után (edgytíU)

hossiá ggif-yfiL

tt. sor: A vállosat osak a f&eodeiben; 1836: ffox

nép; Nagy-ood.: hamu,
80. sor: a tán váHoiai osak a fdoodaxban.

35. • 1836 : Tia, éss ; Nagy-«od. : is-éss.

£• kÖTstkek miudonüU. Sxáma 1836: 81, Nagy-
ood.: 85. Megvan a Jaokovioh-íéle gyMieniényben is

(B. 7.). Eltérések:

3. sor: llindkét váltósat osak a föeodexbeu: a
Na^rfélében osak aa elsó, 1836 : osak a mAsodik.

5. sor: Ládl as eldbU jsgysutek
8. « l5ood. és 1836: megköllésMl; Nagy-e.: ni«>g

köU lenni.

11. sor : 1836 : csak hahónál^ Nagy-ood. : osak utazzál,

föood.-ben mind a kettA.

14. és 15. sor: Mind a kett6 otak a í6codexben;
1886: a második, Nagy-o.: ás e1s6 (lijdaUa).
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33. sor : A föcodexbeu : Arrádot
34. • A föcmlüxlxni e sor ntúu még ez a szó van

külön sorba írva: Talán. De mivel nem tartosik a
isbe, kihagytuk.

37. sor: föcod. : j^^^;
is:w>: iiiv ; Nagy-cod, : ez.

40. < 183(]: elhigyed.

LXXXIII.

As 183(i-iki kiadásban nincs meg, nem is volt ed-
dig közölve sehol, de a két kéziratban megvan s e
helyen következik. SEÖvegünk a föoodexé; a Nagy-féle
nuisolat figyelemre méltóbb eltérései:

10. sor : A változat csak a föood.-ben : Csak pUtkdvi.
25. • a föood. : talá/T(f>-ra átjavítva talá/mn-ból.

36. « /red.

LXXXJV.

özAnia 1S.30 : 83, Nagy-cod. 87. A kéziratok a l^ífáuf
és Lt'dnif helyén IlU és Illa jelzést alkalmaznak. — Meg-
van a jaukovich-féle dalgyjteményben is (A. 165.).

Eltérések

:

11. sor: 1836: kegyesed.

13. « 1836: édesed.

18. c 1836: szenteltem.

22. t 1836 : és a föcodex (tollhiba) : mrg, Nagy-
"(lex : nií'g.

21-. és 25. sor: Mindkét változat csak a föcodex-
ben; Nagy-cod. az els, 1836: a második.

30. sor: 1836: szived szivemben.

LXXXV.

Ez következik mindenütt. Száma 1836; 84, Nagy-
codex : 88. Megvan a Jankóvich-dalgyjteményben is

(A. 159.). Eltérések

:
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6. sor: 1836: storíihtAaM.

7— 12., sor: Az 'mmiivuB ntfi aUlgii a föcodexbeu
^lAIIjuk. Érdekes, bogy m iró tolla i&bbnff oiak iii-ra

ment s aztán úgv igadtotta tt^'-re.

n. sor: £ vádtozat osak a fóeodexben.
24. c 1836 : eyön, a Nagy-ood. : elgyön.
26. « 1836 : osak : mebalni.

LXXXVL

MindeuttU es követkMúk. Ssáma 1836 : 86, a Nagy-
ood. 89. Elteltek:

4. sor: a késintoklMUi : yisaálom, de eit át le-

het írni

5. sor: 1836: f«UaUloiii.

8. t a títkoUm váltooit osak a fooa.a>osL
10. c a kát Táltoiat a (Soodexben; 1836: Mesne;

-0.: Már jóL
1836: Pöoaétrfte.

18. € E k4t viltoaal osak a fóeodexben ; másutt
osak: kedvedet.

19. sor: 1836: AlaoKM.
31. és 42. sor: 1836: féi^Uk.
48. sor: 1836: I«lll4^yáb«l.

ULXXVU.

Eb követkesik mindenütt. ls:{(. h/mua ^<,, ., Nut^v
ood. 90. Eltértek:

17. fl 1836 : és Nagy-ood. : TooEoti.
18. és 19. sor: Nagy-ood. és 1836: kemétayebb és

reményebb.
32. sor : a ÍSood. : téray meg.
.')5. « « • mi.MandóT
40. f mindentttt : rosd*» 1836. it, de est át le-

het imt.

Nagy-o
T2.
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Lxxxvni.

Ez követkuBÍk iiiindeDÜit. SKtUiia 1830: 87, Nagy-
cod. 91. Meg van a Jankoviob-féle tlalgyfljteiuényben is

(A. ir>i. 8z. alatt). Eltérések:

1. sor: a föoodex csak azdll-t ír, de a két U itt is

jéalt ^et jelent

19. sor : a föco<lexben e két változat : Sí Sí«**^ » Nagy-

coil. : Ha ssabad ; IH:í6 : Ha liaama.
2(>. sor: IS.ití: kényszeritlek.

LXXXIX.

Mindenütt ez következik. Száma 1836 : 88, Nagy-
cocl. 92. Eltérések:

1. sor: a föcodexben: miért
3. és i. sor: a föood.: m&snok, kárkánmok.
6. sor: 1S3(;. és Nagy-ood. : megvetett

18. sor: 1S36: feltettem.

27. és 28. sor: 1830: az infínitivns m-vel; Nagyc.
az ebö inf. n/, a második nyt.

32. sor : 1830 : feltalálom.

34. c föood. : ismertetni, Nagy*o. : úm., 1830:^m.
36. • 1836 : és Nagy-o. : Bátran.

XC,

Ez következik mindenütt. Száma 1836: 89, Nagy-
cod. 93. A Jaukovich-féle dalj^yújteményben is megvan
(A. 170.), lígyszintén Pintér Kálmán értesítése szerint a
Végbely Dezs gyjteményében is (1. Fifftfd^ XII. 312.).

Eltérések : A kéziratokban két-két sor van egybe írva.

4. sor : 1830. és Nagy-cod. : Mazoláwjyrt.

11. • lS80:úja.
26. f 1830: melle.

28. € 1830: kése.

37. < 1836 : tekintete.
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39. Bor: a föcodexben: motolygátia.

48. € 1836: és Nagy-cod. : FUjm: » fitoodnben:
iUym, csak kéeöbb, osernsáTal van • i S-fé igasitva

(éUyen). — A káairatokban : I/ZonAm.

XCL
A (ócodexben most as Ah jaj^ ntü usemUlék kesdeifi

istenes ének kdvetkesik, azután ez a ven, mely a Nagy-
oodexben M. aiámot visel, ae 1836-iki kiadásban ped%
nides meff. KösAlte Abaft a FiqyMó X.U. kötetében több
szerelmi költeményuyel egsrtltL

17. sor : A föcodexben (tollhibából) : hiv szivedért

XCII.

A föcodexben as elbbi darab után nábány német
vers következik, aaután ez a darab; a Nagy-codezben
közvetlen aa ^öbbi darab után van, száma 96; aa
1896iki kiadásban pedig 9U. ss. alatt, a Stmm aífnoe-

Une után jö. Eltérések:

7. és 11. sor: 1886: Mind' (= mtndeni).
10. sor: íöcod.: bálWb.
S6. • kH változat csak a í8eod.-ben.

44. és 4a sor: A föcodexben és 1886: világosan tég,

ismételten is ; Nagy-c : oég, szintén lamételten. A ij^

szó másait nem fordul elö, a Nytörtéoati Szótárban ainoi

meg; értelme látaólag: ktgeaA.

XCIII.

A föcodexben aa eiöbbt vers után két istenes éneh
(Szent Jánoeboa és a Szent oetyáboz) s efrf latin énali

Máriához követkeaik, azután jön ez a danl; a Nagy
ood.-ben min^iárl amaz után van, 1886-baii szintén;

száma amott 96, emitt 91. Megvan a Jankóvieh-dal-
gy^yteményben is (A. IGO.). Eltérések:

1. sor: 1836: szégyenlem.
8. • 1836: revánzsar Acod.: xevanosa.
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\'2. 801 . i.r. ismétlés hiányBÍk 1836*ban.
l.'í. « l.s;{f;: reménylvóu.
1 0. • A föcotl.-ben : mindenkin ! — Nagy-c. : min-

den kin!

"H). sor: A föcod. és 1830: raé«g.

20. • Nagy-ood. és 1836: mini
27. € 1836: járásán.

:l. « 1836: Míg.
!.'{. « 1836 : ssenvedése.
\-'2. « 1836 : és Nagy-ood : M(Ut f>, a föcod. is erre

: kijavítva, de ebben ere<letileg Máwkot volt.

1-4. rtor: 183(í : szivszegények, Össse volt írva.

i7. • 183G : és föcod. : €U koporsó. Mi a Nagy-cod.
szerint é»-i irtimk.

XCIV.

Mindenütt ez következik. Száma 1836.ban 92« %
Nagy-cod.-bcn 97. Megvan a Toldy Handbuchykhsn is

«I'^deklés» cs. alatt, de a negyedik és hetedik versfleak

In'iúu. Eltérések:

5. sor : Toldynál : Verj fészket e bfi szivembe 1

9— 11. Bor: 1S3<>: lesz, boveez.
1 H. Ror : a föcod. : meg nevess. lilz mindenesetre hiba

s a föcod. csalhatatlansága ellen szól.

49-^1. sor: 1836-ban:

Hm, hm,
Hm, hm,
Tm, tm, tm, tm.

A Naery-codexben

:

HimI hnml
Ham ! hnm

!

Tim tnm tam tim tnm.

A föcodexben ngy, a hogy mi közöljílk, de ott

is késbbi írás megpróbálta igazítani az 51 -ik sort.
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úgy, a faogy a Na^^-eodezbMi Tan: Tim tmn tam dm
tom.

52. sor: a föcod.: megnimolok.

XCV.
Mind a bárom helyen ee köveilnrik. SEáma 1&*^:

93, a Nagyood. : 98. EtMeek

:

7. sor: a fócod: EnyhUt.
*8. « ÍKVi: forró; a Nagy-^od-ben is ©rre van

igaiífera a kéí rr erAa r&lrásáTal egr 0r6, inolyoi moet
nem leliai elolTaani; a fdeod.-ben Jbno van, a* mi dmd
értbetA. MefftMrtoMMii a /omUU mely m<gia k4t helyen
élflCoidál; de mWel egyik kéwmlban nem értheid a
nóalak, a másikban is igadtva van: nem leheleUen,
bogv más ToU at eredeti. A fóood. egyik káairáaa (mely
ali^anem Amadéé) Agy imá le e sxót is : /(tíó, eaen
beifikkel : faio (a mennyiben t i. as a betfi két saárát
annyira elWUlan iija, hog^ a második ssár már a követ-
ht betOhte lartos^nakTáteKik), ágy Imá lo, hogy bát-

Étm fmhWÚL lehelne oIvmdí K darab lein^ja — ismét
más kés — eltévesstbetle másolás kteben ae olvasást és

fmo'i irt Ijehelteek tarlom a kövsU—fl eredetit:

Enyhítsd hiveid. Fájó síiveid (vagy tán : saiveál).

10. sor: 1S.3n: Uten.
12. « A szak végsorának e« ismétlése 183((.ban

nines meg.
1& sor: A fSood. megint hibázik: ttámuL
20. és 21. sor: A késiratokban : és.

21. sor: ISrtG : Okos. Kz hiba less. Nagyood. : Orvos;
A í(5ood.-ben íb: O/vos, actán ac / dorván r-re igaB(tva»

Agy» hogy a két betfi egyfltt majdnem k-nak latsaik. Ez
tévesstbette meg as ISSG-iki stAveget va^r eiedetgét

22. sor : Bs elsA váltósat hiái^iik a Nagy-eod.-ben.
31. « 1836:egéeaségét
39. sor; fSoodex: keress.
5»--r>4. sor: Ifeglertottak 1886. ^menni. itsit^: ii'ád
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luiii ni I//Í/Í}/,-, Mimi romínyInwTíA-. Nftgycod.:
lÁ'l ^ liodiillunk. Mind rouiánliink. Föcod.:
'

' /. Isrt hociulr{(/A- Mind roinénbm/r. L/ítai,

lox zavarban van, a l.dihi után hordlutik

i\u\riiv«/.iM i\ ; (1o ertnletijo borulni/nA'at irt, t«hát nem
meri elvetni 0/ alakot, 8 mind a három szóyéget úgy
írja, hogy a nmik-hM nem irja ki mind a három n 11 n-t,

hanem csak kettt, az/^rt, ho<,'y akár nr/nA-nak, akár
MfiA--nak jó legyen. A Nagy-cod. követkeKeten, az IS.'W.

in az. I>e a föood. fólR/eg helyzete a //<fWW ellen rkóI.

55. §or: 183r»: SzenU'ljfhik ; Nagy-c : Bzent<»ll(ink ;

fdood. : flsentolnfik (ÍRniét a föntebbi ingadozás).

57. Bor: Ez ismétlés 1S3(k nincs meg.

XCVI.

A fftoodexben az In/eato tui patroni kezdet latin vers
következik, azntán es a darab; a másik két helyen ec
közvetlen amaz ntán jö, száma a Nagy-eodexben 99,
ívmban 94. Bitérések:

3. sor: Nagy-ood. : Meralmimnek.
(1. « • « anf^mnek. Mi is e mellé álltnnk

volna, de lS.3r>. és föcod. egyaránt a második személy
ragját írják és a következ strófa minden co<lexben

:

szerelmet/-, gyözelme</-et ír.

7. és 8. Bor : föcod. : próbáltom, alig áltmn.

17. sor: föcod.: állandóság.

21. « t maskarának; Nagy-cod. (félreértve):

más kárának.
23.
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NyiWán nem me el6bbi versre, hanem a 92. oámAia
felel EltéréMk

:

3. és 43—47. sor: as eggy alak a ÍÓood. után.

47. sor: A ssárójelbe toll yaríána csak a íftcod.-ben.

48. • 1836:fort4^

XCVIII.

*Eb követkasik mindenflU. Biáiiia 1836: 96. A Nagy-
co(L innentl foipra nem ssámos. llegraD a Jankovidi-

féle daUnTfijteménybeD (A. 163.), valamint Vé^belj Dezs
Kyjlem&yébMi k (. ö. M^^ye^, Xn. 31i. L). Kitérések

:

96. sor: 1836: nálad.

16. • a kéraiokban : sni^yes.

37. mindenflU: mUti,

XCIX.

Es kftvetkesik a kétiratokban, da 1836-ban nincs

mag. A hiaudó XII. kötetében volt alttcör kösMve,
iüAmiiiiií kittfalok máaolata atán. Magvan Jankovicb

dalgyiUt6iiiéoy4ben is (A. 171.).

C.

MindMitttt es kftveikaiik. Siáma 1836: 97. Megvan
a Jankovioh-dalgy^ytamé^yéban (A. 156.), vaUmint
IHntér KAlmán értedtésa asarinl Végfaelv Desaft gyjte-
ményében is (1. Fymdö, XIL 311 1.). EÍtéréaek:

5. sor: 1836: MotI temal egtokra.

7. « fóood.: áUondo.
9. « 1896: EllöitttI, igaa, vitorlája.

11. • 1886: aegitoek.

15. • 1836: HahI már... Nagy-ood.: Hamar,
a í5oodexben a Ha után van ngyan xérdAjel forma jei,

de ilyen masnit is sokfucor clfifordiil e VtíSmó után a
lfood.ben, tehát itl aem keU fölkiálto jefaiek venni r a

saéi indolatesónak.
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17. 8or: föcodex : t/kosom (toUhiba):

i22. • 1830 : A/, ki . . . fölösleges a vesssö, ez csak
a relativ az ki = a ki.

áG—28. sor: 183fi ; fén^e, örvénye és reméni/c.

Cl.

Ez következik mindenfiit. SzAmfi lS3fí-ban 9R
Itóróflok:

13. sor: 1S3(): melllem.
24. « A köziratokban : l>úr jó jó lakom.
28. « Csak a föoodexben van meg a zárójeles

változat.

cn.

MindeníUt ez következik. Száma 183(;:99. Az IflSO.

kiadás után Abafi is lenyomatta isyíi-ban a /'/V////7J I.

kötetél)en. Megvan a Jankovich-f(^lo dal<?yrtjteni<'nybon

; (A. 04.). Eltérések;

8. sor: 1836: öröm/7.

13. « 1830: rond vániak; Nagy-c: rád vijifyáznak.

21. • Nagy-cod. : Szr'/t csillagom.

21. és 22. sor: 1830: kegyelem, édojwm.
28. sor: 1830: róla///, do mindon kéziratban (a Jank.

is) róla</.

31. sor: 1836: me/7eid.

32. « 1836: Sólyomtekintotjd.
52. « Nagy-ood. : Holtig hív szivemet* — A föcod. í

Tiiz : fagy hiv szivemet (a kettspontnak semmi hatá-
rozott jelentsége ninos) ; a /«//// szó /-jét késbb r-re

i igazították.

A Jankovicb-gyjtemény érdekesebb eltérései : Nincs
meg benne a második, tizedik és tizenliarmadik vers-

szak. Az els szak így hangzik : ÉíUs Dndni Dudmkdm
Szép Balmka anffyalkáiu, Szép rattló madárkám. 9. sor
Osztozzál t'n szivemmel ; 10. sor : Ijflked le4fijen . . .

19. sor: ketysh-k : 2(). sor: Méfilni <I y,.
' '

'"
.- 21>. sor

AüMde Liszló versei. 32
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Hros pipacs . . . ; 44. sor : Sxmmmék mmkája ; 45^-47
8or : Azért mdUó vami $tütem, Honád iifS wtgy tiU»h
B}nyhüad harnuUoddaí . .

.

A 4al UttfíwmtámMégOt hogy a nép ajkárm it álment,

úgy, hogy Erdályi Jánot gyfiiteményébe mint népdal
kerfilt. laécidk erre vonalkoiólag Abafi sorait, melreket
«Amade Láesló, mint népdalköltót onm alatt a hígúM
L 54.Jai^áB irt:

^"^

•"Edee dndn, dadiiskám» kesdettel köiöH Birdélyi

Jánoe (Névdalok A mondák, L 9. 1.) egy dalt, melyet
«Né|>daÍUdÉ^Mtllnki6U tB. érlilriiliílhiiia {NÁMok /m

19ÍI ee ártatlan «ffyermeBaecu6||M». is dal kfti

h. Amads IMtUS! Erdélyi még 1857.bMi aem w^féa

mondák, U. 446-47. L) H^tm^ kiinataMD liMl6 nép-
Régéit ée ártatlan «gyermekdediénét». B dal MiAJe

tévedéeét, a dalt VáloaataU n^ídádmU k fthrelte, M
aaok élére tette (4. 1.) ée aláiMi jéáamkn uándm for-

ditó le ia fordította — mini néadaü
Cefopeliem Test a dalMteMM, évtékéb61 aM>n

tndat Által, hogj nem népi «llleiiS», de népdalaink
sorából ki kell kÜMUlbAlnllnk. Brdéhrt mftfece aaioban
se nem helyet, se nem le^ee ; a bagymnáiiy a mnlt
Bsásad elsfl CslébAl (Amadé sallL 170a, f 17S4.) már*
maié dalon némi áltostaláaokat eedtíteAlti Hraián kfiKli

AbaA as 18a6-iki kiadás siAfegél

onL
^w^^irtlH ea kftTiilaiik flaáaa 1838;iHinnainiii ea loiveinu* iiaanm io9d: iw'. miv-

an a Jankoyieh-ttle gyjteményben is (A. 168.^ El-

térések:

1. sor: 1838: Tbllala, fidUla.

a • 1836 : SBnetielekkel Tan pétolva.

7. « 1836: Hm, hm, hm, hm.
8. c 1836: Vao neie; Negye.: Van Aeire; a (6-

oodezben as elsA betA ágy van igadtva, hogy nem lehet

elddnteni, melyik as esedeUbb : n-e ^agy kf Aa Aeaae-

függés a Aeve mellett ssóL V. A. OXXVI. 64.-65. és

CXL 106—107.
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9. sor: l«3r»: Lm, lm, lm, lm.
Ui. « \h:U'h Magos Mátra; Nagj -cod. : És magofi

Mátra ; a föcod.-beii, a roeunyire olvasható ry tnaffOR . .

.

átírva erre : et/ff magoe . . .

CIV.

£ kdvetkeeik mindenütt; a föcod.-ben kétsser ran
leírva efi^iiiáfl nti'in. S/áma ls:t(i: 101. Kitérések:

9. sor: Az elnó változat csak is:)()-bau nincs meg.
Iá. « ]s:\i\: (V.nA-orral szinletí.

14. • 1k:{(;: keríti.

áí). t ÍH'Mi : megSKemlél. •

CV.

Mindenütt ez követkesdk. Száma 183Hban 102.

Eltérések:

1. sor: 1836: Lala, lála, Dálila; Nagy-cod. : Lala,

lala, Dalila; fcod. : a liog>' nálnnk.

a. sor: ÍHlli]: Sáraww.
21. « IH'M: Talla lalla fallala.

3(). éfl 32. sor: halászni, horgászm.

CVI.

A két kéziratban ei kÖTeikenk, de ta 183()-iki ki-

adásban nincs meg. Abafí közzé tette a Fifftffl XIL
kötetében. A kéziratokban a vezet betAk a szakok els
sora elé vannak írva : A. A. A. Te vén Uirzttikfa. Eltérések

:

10. Ror: a (Hambnrg) csak a föcod.-ben.

33. « E változat csak a föcod.-ben.

57. és 01. sor: kdka, így értem e szót, noha a kéz-

iratokban nincs ékezete. De a föcod. gyakran elh^i^ja

az éket, a Nagy-cod. pedig másolat, s az összefüggés a

káhí mellett szól.

f)5. sor : Nagy-cod. : ar;:ag.

32*
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117— 122. sor: E vrénnV,^ ÜBMiL-beii is hiányzott

eredetileg, csak kósóbb irta bele mim kés, — a Nagy-
féle cod.-beo pedig egyáltalÁn nincs meg.

A föcod. nem ismétli a ssak els két sorál minden
ssak végén, csak as illeti hármasbetfit s atása tessi:

lieffH^ pL fí. B. B, RepeL; :ntJ igy tesi: fín»et: A.

A. A. k — A & jel mniá^a, hogy a máaodik sort is

ismételni kell. A Naffy-ood. kiiija a ssak végén ia mind
a ké^ sort (noha ^gjrbe).

£ darab kfllönben, IHntér Kálmán értedtéM nerint,

megyan a Véghely-gyfijteményben it, da osookán, as

O, (K Onil moffasakitira, mibl Pintér ast kóvvtkaateli,

hogy a gyjtemény több daimbja kéadbbi máiolat

cvn.
A CSeod.4i«i tgfik kMtymn {

érik ka«K • i5b>rkMhtUiiif hNWiilM mimM^mh
ntán kftT»tk«nk. Ssáma 1^6-ban 103. Eltéréwk:

10. tor: fitood.: madáirkik

15. € 1896: épvL
SO. c ÍSeod.: TMtéíektfiL

CVIIL

El kftféIkMtik mindanfltt Saáma 183G ban 1(4.

Eltéréaek:
8. sor: 1836: möpögétL Mind a két kéxirat: nr.ö-

pögatá, e mellett tsól aa flfuftiggéi ia. '

S3. eor: 1836: hiányaik aa om,

i4. « 1836: esak: <i/fiaibMá;Mt.

31 « 1886 : TaljeMn. Ab 4í/<istoi Taríáns csak a

fSoodexben.

35. sor: a két variáns oiak a f(5ood.-ben, Nagycod.
onk as elsfi, ls:{n : csak a második.

39. sor: 1836: tántorítsa.

40. i 1836: hiányaik.

45. • 1836: ssoritsa. A retzelyre variáns ovik u

ÍSood.-ben.
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48. 8or: 1836: csábított. 51. sor: hódított.

r>t. • \S'M\ : íódított, luoi-t n fí'kíod.-ben is erre

vau kijavílvu uz eredeti /«S<1étott. Mi az eredetit fogad-
tuk el, mert a Nagy-cod. is A-t ír.

r>4. sor: 183«: Mtg.
5<>. fl a kéziratokban : Reám.
56. « 1836. és Nagy-eod. : uéze.

58. • 1836: töinjóunel.

57. « a két variáus csak a fucod.-ben, másutt érzi,

W. f föood. : eredetileg w<7t, azutáu közbeiktatott
vei tfiiért.

63. sor : a két variáns csak a föcod.-ben, Nagy-ood.

:

majd, 1S36 : most.

CIX.

E/ következik niiudenüti. Hzáma 1836-ban : 105.

1 : diirabbau a föcotl. már osak egy ///-lyel írja a uielif-ekei.

Eltérések

:

3. sor: 1836: megismertem.
10. • 1836: kt'nVj 8ze(jeny : focod. : kerúly boldog

;

Nagy-c. : kerül boldog.

11. sor: 1836: míg.
24. « a kéziratokban mindkét változat, 1836-ban

csak a második.

CX.

1836-ban. és a Nagy-félo ood.-ben közvetlen az elbbi
utúu következik, a f(5cod.-ben közbeesik a Tormentorum
(onnentufn . . . Száma 1836: íiM], Eltérések:

5. sor: 1836: martyr.
7. t 1836: Ezreket; Nagy-cod. : Ezeket; fcod.

:

Ezrek! de njabb írással odasznrva e két betfi: -et.

35. sor : föcod. : mc.vséjét.

CXI.
• Ez következik mindenütt. Száma 1836-ban: 107.

Eltérések:
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7. sor: \8:Mí: Ha/.

41. • IHlUi: ítéltek.

4«. « ÍSlUi: nyilMsálját.

56. € IKm: súly&i.

57. • 1836: ítéletet.

60. • 1836: ssolaAL
As aAd notMii* jelié«t a ídood.-böl vettttk.

cxn.

A két kéEÍntbui es a danO) követkesik, de 18:{6-biai

ntnoe meg. Abafi — mÚMUuii kéairatok ináaolata atán —
közsétette a Figyel XII. kötetében. EUMMk:

1 sor: Nagy-ood.: Uejasa, bi^ixa.
16. € fdood. : bopu.
90. • t alábastraoi.

28. • « vágyok (Nagy-cod.: vagyok).

cxnt

Mindeutttt ox követkemik, de a föood.>ben efcy Utm
vers eftik kösbe (Inter aquaiu . . .). 8«4ma 1836: 1(»^

A Nagy-ood.-ben utolsó ei a darab • ^
'

> Uoforau -

ríntér Kálmán értesítése nerínt (/ II. 31i.)

a Véffbely I>ei86 gyAJteménvében lu. i!Ut^é«ek:

1 sor: 1836. ét a COood.: font; Nagy-ood. : Aont
4. • Magy-cod.: ssemléí/ek.

9. « 1836: SBoritják.

18. • a késiimtokban még «Mn Tviánaok: neoezé^

ttk, itiletek.

36. sor: a aárójelbe tett váltuMU ossá • késiralokbao.
47—48. sor ; as int -iij^* alalga osak • föeodexben.
50. sor: a ÍÓcod.: gyouyásom.
51 t 1836: ssivet
Pintér sterint a 18. sor Végfa«ly gyi^teinenyebeD

igy bangiik:



ÁtkoTOtt ily neTeaetok, mentségek, ítéletek;

a 36. sor pedig i^y:

Kétségtelen piczinyem — Napfényem.

Essek oaak váltósatok, melyek kttlönben a mi késira-

iaiukbaD is megvannak.

CXIV.

£ ilaraboi osak a fóoodex tartotta fenn, de még sgy
német vers (Du verfluohtes . . .), meg egy istenes ének
(Nagy szentsége . . .) megeldsik. £16ssdr a Fiqtfd kö-

zölte lH77-ben (III: 7U.) B. Amtuié lAszló kiadatlan
kiHieitjénye cÁxn alatt, Kaainoiy Gábor gyfijteménvéböl.

Érdekes a verssasrkeaet, melvben a saak közép
részét három sor képen, rátttd rímmel. A rátttö rím
magvaros jellegét Araoj János emelte ki ; fdleg a régi

költóssetbi és ö nála SMrsfeL

CXV.

A ffteoilexben ez következik; az 1836-iki kiadásban
TMegelzi a SUnmak leányi, ott es a záródarab, a 1 10-ik.

Versfejek : Sofia I. Eltérések

:

2. sor : 1836 : kínokkal.

3. • föood. : keservit.

5. és 6. sor: 1836: kínt, színt.

10. sor: 1836: elhi/ietem.

12. « a föcod. : wü <'lélnek.

30. • c • érhaki. De ez a kéz sokszor ok
nélkül ír é-i i helyett.

CXVI.

A föcodexben most következik, 1836-ban pedig meg-
elzi ami 115. sz. darabunkat. Száma 1836 : 109. Eltérések:
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4., 7. és 9. sor: 1836: kínom, kin, kinsol.

6. sor: föcodex: Mint ketti.
Kz az utolsó darabunk, mely as 1836-iki kiadásban

elfordult. A fócodex azonban — öt üres lap után —
uiég egy magyar (s egy tót) darabot jegyzett föl c Világé
magyar éutik» osím alatt. Es a követkead ssám alatt van.

CXVIL
• .^

Csak a fócodox tartotta fönn, melyben es aa uiolaó
magyar vtoneiet. ElAacör megjelent az Aball' Plgydo-
jébeu (I. 1()8. 1.) cKazinozy Oábor máM>lalábór kteU
Abafi Lajos». De iönmaradt a Jankovieh-féle dalgyjte-
ményben ia (H^' D. 3S.>. Eltérések

:

1. 8or: Jankorioh: miheni.
3. • • tkiT a Bihrben . . .

3. • « Noha nyíMfi.
• .4.'. • a föoodexben (hibáaMi): mindonrk.

6. i Jank. : SsóUaoi nem...
8. • föood. : és nyer.

9. • Jank. : Es i^ sierelcm titka.

19. « • ogy.
14. « • BÍort ném ... A vers valóban Igy

jönoe ki.

16. sor: Jank.:
18. « föood.

SÍ. « Jank.: nem lamé.
S3. • • l^d.
i6. t föood. és FiffuMó: N^ nvelf nsm metsz.

ItÍKonyosan rossz. A Jadkovioh*fále váltotat less a he-

lyes: Irigy nyelv nem metss; es beleiUHc a versbe is.

£ vers valódisága nem épen ké^égtÚMi. iSgy tót

énekkel együtt a föoodex három legutolsó lapján van
írva, az elózö daraboktól néhány Ores lap válassza el,

a kés sem ugvanaz. Nehezen Amadé ma^ irattá bele

verses könyvébe, bánom talán aa, a kifiec a könyv as-

: után kerfílt ; meglehet, hogy a verset Amadéébak ismeHe
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B uiiut 6 könyvbe valót, a többihez jegyezte. Az 1836-ikí

kiadás sem vetto föl, pétiig még a közvetlen elz darab
betiuo van. Külöubeu a vers tartalma Amadé nézeteivel

eléggé összbangzik. V. ö. még alább a függelékben » tót

versrl irt jegyzetet

CXVIII—CXXV.

E nyolcs darabot elször a Fiayeló XII. kötetében
Abafí r.ajos közölte ta Nemzeti Mozeumban lév ere-

detiek) okét a múzemuban uem találtam

meg. \ it 8 a szöveg helyességéért Abafi a
felels; a lui skiövegfiuk egyszerú lenyomata a Figyd
közlésének. — Közülök a 118., 12a, 131., 19S., 123. és

125. számúak elöfordoluak a Jankovich-féle gyfijtemény-

ben is. Versfejek: a 119. számúban: Marta, a 122. sz.

:

Si>lém, a 123. sz.: Tali (?) A 118. számúnak az a vers-

tani érdekessége van, hogy három tagú ütemeivel, elbb
hosszú, aztán rövid soraival s visssatáré rímével igen

hasonlit a Faludi-félo Forgandó smrtnc9e rithiuusához.

A szakok végén lev Hep (azaz wnéUftd) talán mind az

t utolsó sorra vonatkozik.

CXXVI-CXLUL
E tizennyolcz darabot Véghely Dezs gyfijteményé-

..1 Pintér Kálmán tette közzé a Fifryel XV. és XVI.
kötetében; a mi szövegünk pnsztán e közlésre támasz-
koilik, raivel az eredeti kézii-atokat nem láthattok.

A Tersek valódiságához kevés kétség fér, mert tartalom-

ban és stilbeu megegyeznek Amadé egyéb verseivel s

közülök kettDek, a 128. és 133. számúaknak versfeje is

Ainade (a 1 20-iknak Bacsák). Pintér így nyilatkozik

:

cBe kell vallanom, liogy köiülményeim miatt a muzeum-
beli Amade-féle kéziratokat nem nézhettem út s ez okból e

kis gyjtemény néhány darabja iránt uémi bizonytalanság

aggaszt. A szerelmi költemények legnagyobb része két-

ségtelenül Amadé hangjára és verselésére vall; de yan
e kéziratok közt négy darab, melyek — mintha egy
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nagyobb mfinek töredékei volnáii«k — igy külön-külön
flBerves egéaaet alig képesaek*. — Bennem e négy darab
nem idée el6 kéteégei. Gondolom, a 140—143. ssámA
darabokra osélcoil Pintér ; de ecek alkalmasint annak a
többesör emliiett lyrai regénynek töredékm ; fiUeg a 143.

Bsámú darab emlékestat aeon ssavakra, melyekkel Toldy,
Amadé Szétrelmeit leírta (1 fönt a források ismertetésé-

nél, 13 sxám alaU). Inkább lebetaa kéiallwlm a dalok
néiuelyikébeo. — Á Jer hummot, tUj vélem kndatfi éne-

ket, melyet Pintér ugyaDMMkkel ktelót*. épen nsn tart-

juk Amadétél valénak s ogyanaaért osak a függelékben
adunk neki halyat—CXXWlL 37. sor Pintér kteUaébsn
Azéri, a Tersiijek Aért-at kiWumak.

CXLIV.

A háuMág áluU dwMZtett ttahadtáffnak m^ffdraidin

EUMhr Sándor István adU ki SokféUiéntk IV.

darabjában, 1796.ban, a S35—S41. lapon, kövotkaiíó be-

veseiéasel: tRiMi verseknek ssenAie ama kAnny és
hires magyar és deák poéta, báió AoMde Urnáé vala,

kintdc nyelvttnkben bátrabagyott ssarsfanss és yilági

énekei egy jé nvalábot tenmek. Bár sgyner immár
kinyomtattntnának. saen ssásadnak ktetpén élt Poson
vánnsgyéban, GsaUékösboi*. ,

liásodwqr a Vasárnapi IM^ 1866. éri 9. saáni-
ban. Mint ínneivtlMit kteU linrtoníalTay Elek, da a
sasrkesstA megisnnit bogy Sándor István még a máit
ttáand végénUadtn, bár sa 41 ^^éé is, mint variáns,

érdekes lehsi
HarmadsBor a Gy(*ri KöxUmy 1879. 67. ss. cHagán

kesékbl veU kéairat atán», 1741 évssámmaL (Mint is-

meretlen.)

Negyedsser a gyri QarahimcMá» Didkbmk (sserk.

Ssávay Gyula), 1884-ben, 31. ssám. tToli^don késiiatá

bolt, moly M~y £~k úr birtokában van. (Ismét mint
ismeretlen.)

ötödssör as E^ytUrMMn, 1884w SOS. ss^ a öara-
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l>i>iir:.iá.s ]>iák után, mint •üiIiIijí Í8Ujeri'tlen» irodulom-

töriéueti emlék. Az vun rá megjegyezve, hogy 174>l-ben

kelt 8 rá a költ második házoBsága adott okot (Bo<lnár

szerint uz els).

Bodnár e vera alapján Bzioozte ki Amadé életrajzát.

Tuldy ÍH azt véli, hogy aba szó H/erínt nem íb, de kör-

vonalaiban aligha nem saját els házas frigyét festi

;

mindenesetre i>edig érdekes genreképbon ttinteti fol egy
w/Áv/. év eltti, bven költeni szeret magyar gavallér dél-

cze<,% könny életét, míg ntlen, s epeségeit, midn egy
gundüs háziasszony a szabadosságnak féket vetni törekKzik.

Elég sajátságos, hogy a MartoDfelvay kézirata idn-
kint, 18fí(>-ban, lN7*J-ben és 1884>ben mindannyiszor
mint • ismeretlent meg-megfordolt a nyilvánosság eltt.

Mert a né^ utóbbi közlés teljesen megegyez és vilá-

gosan egy iforrásból való. Ki is volna az a JVI—y £—

k

a (raraltonezids Didkhaxi^ ha nem a Vas. Újít. Marton-
falvay Elekje ? S miféle más magánkezekbl vette volna
a Gyri KözUhiii is az 17il. évszámú verset, ha nem
onnan, a honnét a szintén gyri Qarabv^wziás IHák
vette suntén 1741. évszámmal ellátott versét? Egy azon-

ban megmagyarázatlan marad elttünk : hogy van az,

hogy a «M—y E—k» ]>éldánya oly határozottan tudja

már 1884-beu (illetleg KS71)-ben is) a vers dátumát, az

1741. évszániot, mikor Martonfalvay Elek» 18G(i-ban a
Vasánund Vjscbfhfin még csak úgy hozzávetleg bocsülte

meg a költemény korát: «S most balljnk — úgymond —
b. Amado 100-130 év eltti hnmoristico satirikns

hangját »

?

Szövegünk els sorban a Sándor Istvánén alapszik.

Az eltérések alábbi jegyzékében a forrásokat Sénd, és

(sifv. (= Sdml.r István-féle s G^yón váítozat) jelzések

alatt idézem.
3. sor. Gyv. nye^stcx. (Sándornál e sorban e szó

:

szráífdlUi, sjijtóhibás, mert ugyan nála 20. sor: sírd-

zsdinak. — Gyv. kócsag-toU.

6. sor: Gyv. brekkel.
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7. sor.
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/.>. í^or. Gyv.
74. «

7fi. .

77. .

78. .

71). .

80. «

81. .

83. «

S4. .

S.'i. .

8r». t

87. «

s<>. «

ami.
í>2. sor.

94. <

9.5. fl €

99. € t

KM). < «

1()1_1()4. sor.

106. sor. Gyv.

Sánd.

Gyv.

kivet/.

(Htkint dohányoznom.
A widon.
FtMfát cdkorqatja es m/rifehm *»•(,, .^r>.

OÚifkur.

St magam is sokszor.

ho98KÚ fiaffjf praet.

/xeenzdmja.
motí pedig kormSja,

teknfe,

LmwMt Józetni. — QyK. lettét
Sir a kiusbb gyermek.
Már lent paranceofja, már kendert

kezde praetenddlni.

Akár bröm alul foffinn kimHKZ4>ni.

per artenu
kfll néha elnyelnem.

Ite'keirl fühbiem.
E strófa a Gyv. hiányzik.

Ugif rászoktam immár.
108. • Sánd.yíJÁ- Uráznára. De Sándor talán a

czonzura miatt nem írhatott labancz-istrásssát.

110. sor. Gyv. örömöm^ viijsátjom.

111. f « Elmúlt rújd-vtá^/óm.

114. « « Lekopott a pre'mje.

115. c fl Bestén járja lába.

11(>. « « Még az is.

117. « t ÍIervmltk()CJ<ag-tollamle/iigsüvegmellüL

118. • « Koplal j lovam is.

119. « « pkhálba.
1 20. « « a felesegenibul.

121—124. sor. E strófa sincs meg a györi változatban.

12G. sor. Gyv. FAhújdoHni e'pju'n (v. ij/jten),

127., 128. sor. letenni^ nyomorofpii.
129— 1.3G. € E két strófa nincs meg a Gyv.-ban.
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13S. Ror. Ojv. JfM Unt, hopy eladja.

148. • * ezt.

Olyas a^ró elUréflékei, mint pL wU— vóU, a— az^

titkosan — OtkoMsan, jM^ánm — plébámuM, attól— aUúL,

trbe— tárbmí— nem tartottam wflkaégenek miiwUníHt
Injegyesni.

láam énekek.

OsiueMn kilonfü darab maradt r&nk. Kdxlftk hét

még Amadé életében nyomtatásban is megjelent, a többi

kettt innIík a késhratok tartották fftnn.

Aiiia<le énekeakönyvAnf-*- '-'•nr* volt: /ív*-' -vV-

nek éneh^ JokátdiodáM. /. mtatíoMt k

(fiftinpf, Ihur. Tíf/MM/r. Itrtu,..,, , .„.^nér-dasam mc... ,..,<í-

ttitn, ílof-dtanrnA tien' h/ízhan^ 1766. nffmiliihtn. Alakja

kis 8^. A eaimlapon ninos meg a nersA neve. A második
lapon van as ajánlás, gróf Csáky Miklós heroxegprimás-

nak. A kAvetkesA hat lapot as ajánló levél Ibglalia el,

melyben legérdekesebb pontét: tNótájangyan eseknek,

nem oUv fblddklándostató és torokosattogató mesterHÓ-

ges vilá(ri énekMaekre vannak alkalmaatatva, hanem
esak a leud ejgyUgylI awiid üiTnek igaa belsA aifeetnsi-

nak leng namráaáaára, mhit as árva és ártatlan

keseigA gerlioMnek nyAgéae a pnastábant. At aláírás

i^ ssól: cAlásatos híva, atjjafla B. Amadé Lásaló*.

E kiadásban a kAvatkeaA hét ének volt meg s essen

sorrendben : As oltári SMntségrAI, As Ur tesléhes való,

As Ur koponójálios való^ Bsfts Máriáhoc, Nepomneenns
8B. Jánoshos (1—III.).

A verMsakok e kiadásban is meg voltak asámoeva.
Minden ének elAtt ott volt as illc^tA dalbun. E hangje-

gyeket a függelékben raelléke^Ok.

A oodexekben in találkosnnk vallásos énekekkel,

Asssesen hat darabbal, tehát nines meg bennük a ffuzf/ó

8zir tartalma egéüsen. Négy darab a kAsöft, kettA netii

osak a kéciratokban maradt fönn. A íAeodeicben elseór
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tan fonlúlimk elö ex énekek a világi darabok közt, a

következ Borrendben : IinúdlHk .TézuBoin ... Az Úr tes-

téhez, A'^ Úr koporsójához, Ne|.oinuc. Szent J/mosho/ I.,

Az oltári Bzontsegrl, Na^'y Szentsége ... A Nagy- féle

miiHolat kül<in válogatta az Istenes énekeket a föoodex

többi darabjai k(>zl, de a sorrendet a föcodex szerint

megtartotta. A kéziratok hat darabját Abafí is közzé-

tette a FufwU) XII. kötetében, azon jelzéspol, hogy a
Nemzeti MúzeTimban lev eredetiekbl közli. Azonban
nem közvetlenül, antopsia ntán, hanem raásolatbiM vette

a szöveget s ezért némi hibák csúsztak be.

Mi nem ragaszkodhattunk sem ae 1755-iki kiadás,

sem a kéziratok sorrendjéhez, minthogy egyik sem fog-

lalná magában az összes darabokat, s iigy is ellenmon-

danának egymásnak. Legtermészetesebbnek látszott tárgyi

csoportok szerint rendezni ket, a mint különben az

1 7r».'>-iki kiadás is tesz. St a mi sorrendünk egyezik as

nr^ikivel, ha est a kéziratok darabjaival közbeiktatva

kápae^ttk.

I.

Imádlak Jézusom . . . Csak a kéziratokban, tehát

hangjegyek nélkül. ElöSEÖr Abafi Lajos közölte a hujijeló

XII. 153. 8 követk. lapjain a Nemz. Múzenm kéziratai

után, de egy pár boszaotó hibával (pl. 21. sor: nmjlátoni^

e h. : megválUhii^ 15. sor: nnn lennék^ eh.: menUleivn/k).

A fcodexben a strófák nincsenek sorokra törve, de a

Nagy-féle másolatban igen. Mi e szerint írtuk.— A kéz-

iratok eltérései:

10. sor: Nagy-féle másolat: fájadallom.

21. « « • féllek.

39., 40. sor : Nagy-féle másolat : Nem kissebb — S
nagy irgalmasságot.

II.

Az oUán ftzentsétjnH nuk. E czím az 17.5.5-iki ki-

adásban szerepelt Aípt/vim n kéziratokban is. Megjelent
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a Pigwló XII. kötetében is. Eltórések az 1755. kiadás

és % kéziratok közt:

3. sor: a két váltowi csak a íftoodexben, 1755. és

Nagy-ood. osak: Btu.
13. sor: 1755-ben: Axt, a késiratokbaD : Am,
d^. « a fócodexben ngyan /ehetne, de 1755. és

Naffy*cod.: tehetne.

ft9. sor: 1755: /lég, — sajtéhiba; a kéciralokban iii

és mindenütt osak riég.

30. sor : a fóoodezben : pafsom, de a tms több aaó*

tagot ki?4n.

37. sor : a föoodexben t f^Uékt— tollhiba. Nagy-ood.:
rAiek. 1755: vétek.

41 sor: 1755: Lsss oltalmam.
4a t aa utolsó lor után 1755: Amm,

HL
llatUl lankatUak h otrat^jak . . . Blöasör aa 17^^ .kí

kiadásban, másodssor a h^fiy*i XII. kötetében, a niú-

seum föoodexe ntán. Kltérosek aa 1755. és a kéziratok

iaövÉge kost:

t. sor : a kétiratokbao : Én§A,
4. • 1755: Test és Tér.

14. « a késiratokban : Istennek.

16. « 1755: iUj.

91. < a fóoodezben: kegyelmed.
n. € 1755: t bánom.
2:1 és S5. sor : a késiratokban : Tétkemei, bnnötiu .

,

de a íóoodez ki^Md^: MfMMMC
Ab 1755. kiadásban as 1. és 3. sor ketU van törve,

a strófa kilenoa sorú. E osfm : Am Úr tstUhm valtf, as
175-^ kiadásból van véve.

IV.

Ah ! jaj ! inü wurnUUk . . . Mind as l755.iki Idadás-
ban, mind a kénratokban megvan: Abafí is köaölte a
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fdoodexböl yett másolat ntán s FigydS XIl. kötetében.
A kéziratok s a kiadás eltérései

:

1. sor: Nagy-codex: BzeroXéUeru — A FipyMyein:
Jeh ! jaj ! a mely hiba onnau eredt, hogy a fdcodex
kezd .^-ja annyira ki van czifrázva, hogy Je-nek is

olvashatja valaki.

13. sor: 1755: vágyok (sajtóhiba).

14. • 1755: ismerém.
21. . 1755: rejtekben.

23. . 1755: testében.

24. « 1755: helyheztetett.

29. « mindenütt mi^ de ez egy taggal több.

35. és 36. sor : a kéziratokban : leszá^ megvág, de
a ketts U = (/.

43. sor: 1755: Ah!
50. • aföoodexben: vittek, másutt: vettek (=yétek).
Ax Úr hoponójához való, e czim az 1755. kiadásból.

V.

Skúz Máriához, Csak az 1755-iki kiadásban van
meg, onnan közölj tik.

VI.

Nagy 8zmt9^é . . . Csak a kénratokban maradt fönn.

Abafi közölte elször a Figyd XII. kötetében. Eltérések

a két kézirat közt:
5. sor: Fcod. : kiált/o/r, Nagy-cod. : kiáltok.

7. « 1 látlok, áldlok. Ezeket mind a-ra

igazítottuk, mert másutt nem fordul el o-val ez alak,

csak ezen kéz írásában.

17. sor: Fcod.: fullánkjo.

18. c c árthosson.

19. f f csalárdságo.

27. « • folta ; a Nagy-cod. is eredetileg így,

de aztán közbeszúrtak egy y-t.

30. sor : Fcod. : bátron.

39. c • bánotját.

Láaeló
"^



5U

41. lor: ft két változat csak a föcodexben; a Nagy-
eodezben a második. — A föcodexben vógÜl: Airmn.

Megjeg^Kendd, bo^ a fAoodezbe e danbot más kás
irta be, mint a többit, a ki rábavidéki dialektnaát ii

Sakran bevitte a leírásba. Az o bangókat, a bol kellett,

irtok a köznyelvi a-ra, Amadé többi versei SEerínt. —
A strófák küls alalga a föcodexben két sorú, a Nagy-
codexben négy sorú. Mi is négy sorba törtOk.

VIL

Oh uetU Jámm! Te himmo* ... A Ncp. S/ent Tá-

nosbos SBÚló bárom darab köifll es as egy megvan a
késiratokban is, meg 1755-ben is. Abafi L. is köaö&te a
h^igydS XII. kötetében. Eltéréeek:

9. sor: 1755: bi^nalga.
páironass4. « 1755:

26. « 1755: ^ ölettetett

aO. « 1755: olt
81. f NMar-eodex: áUondóeágod.
37. « 1765: Pátrooiufom.
4t. « 1755: Mlánl^a.

Vm. ée DL
Mind a kett esak as 1755.iki kiadásban maradt

fönn, innen kötö^llk. A második edmet (Nen. síu János-
hoz) is onnét vettftk. — VUI. 10. sor 1755: siemléfek,
i4ih^iAi«g siútóhlba.

A ítlmlékben kötö^llk még a BiuuhS ukf hét iste-

nes énekébes való dalUmokat is as 1755-&d kiadás után.



FÜGGELÉK.

amadé istenes énekeinek dallamai.

idegen nyelven írt versek.

amadi^:nak tulajdonított versek.

33=*





AMADÉ ISTENES ÉNEKEINEK
DALLAMAI/

1. Az oltári szentségrl ének.

M í?e F

g
I

EJ-
r- r ij- Cj-

r

^^^^^
g^il'C

• • •^^^¥~^

i ^^p
* Az 1755-iki kiadás atán. — A hangjegyek átirá-
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2. Az Dr testéhez való.

^M^^^^^
I ^V&fgT'l'l'^gg^

fejCggMg^gc^p

3. Az ür koporsójához való.

I
^--JrrV£;-rVtn^
átnémL Ai enMi £iDd«87dLM^iéliibéH kallód
igadfcotiak ; n^nely jetoket meoiimd, megyek ac eredatí

példányban megvannak ugyan, da valdannAleg sajtó-

teohnikai tökáletiaDségnek indhaiók be, ériékOk ninM
éa a mai liangjegy-íráMal nem is jeleshÍBidk, toTábbá a
UlékBelTét^ljalfllt i8--



MO

^smm^^^

4jf f
i rcrf^

sfe^i I^ f
1^

4. Szz Máriához.

Ez ének dallama ugyanaz, mint a 3. ss-éneké Az ere-

deti kiadiísban mind a két szöveg eltt le van nyomva.

5. Nepomucenus Sz. Jánoshoz.

I^ #í- ít
í f^'/—/ 1
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i=Si
-|> ?" 9 ^

' ff ' |» ^
£

í^
'

ll- ff
^ rr

-ff- ^

I^^ ^^
£ dallam, síiiiién Nepomaki az. JánM tíssteleUre irt

mim ssÖTeggai mMvan a Tárkinyi-ZéasskoTBEky-féle
Kath, E^hdu SJttdifUMi ia, U. kiad. 301. aa. a.
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6. Nepomaoenufi Sz. Jánoshoz.

g?*" j''^^ ^^m
i*

M

f J

*
^TT r r

I

f f r^^^?

i
I ^=i

f f r
'i r r

iI ^^p=í

£ dallam 5. és 6. üteme az eredeti kiadásban föl van
cserélve a 7. és 8. ütemmeL
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7. Nepomncenos Sz. Jánoshoz.

mWt. . I >» Km^ W fe*á

^fe^'^r^r^^

»l-«^gi^g3?^



IDEGEN NYELVEN ÍRT DARABOK.

A termékeny magyar dalköltd egy pár idegen nyel-

ven Í8 megpróbálkozott a verselésseL I^tin éé német
dolgosásait több élctírója megemlíti, tót nyelven való

vorselését csak Bodnár Zsigmond. Itt a jegvzetek köet
helyet szoritonk e daraboknak, melyek eznttal látnak
elször nyomtatásban napvilágot.

Latin versek.

L

Magna Diva! Ta spes viva
Desperantis animel

Potens Stella, a prooella

Hnius mundi proteget

Ad Te clamo, Solam amo,
Exul £va: fílius.

In Te spero corde ver,
Qua nihil est certins.

3.

O Patronál Veni prona
Alma salva miserum,

Mater vére, lue tnere

Opis Ta» indignom.
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4.

Per Te spiro, et exspiro;

Pro Te víto, moriorl
Te onure, inyooare:

In hoo ego gloríor.

5.

Ingenf líaUrI íko nt ftter

SefpeDi nonquAm nooeal,

Prooter ttktk diu diote

Ifena me* ne pereit

6.

Diva demeni, eooe gemaos
TreoMnt olúoe poroeido,

Miiereret miferere
Ck>rde Tno proddo.

7.

TAndem morüt, tríttís •ortís

CoDfloUre ierminom,
N« soelMto fit íoneiU:
On pro me FUinin.

vd: Vitn geete ne ftmeeU
8ini: exor» FÜhunt

8.

ConstítaU Um minnU
FaÜ üm Qt anima

Fiat tata, Totit nnt%
O uIüUb Dominat

9.

Vides ploro, te exoro,

Ne me perdant loelera,

Agnnm ora et ezora,

Qoi fért mondi críxnina.
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10.

Duloist piát o Mariát
Cor contritnm acoipe!

Ipse cinÍB, meus Finis

Qratns érit soBcipel «•

E darab megvan mind a föoodexben, mind a kis

laim codexben. A versszakok mindkettben számozvák
1°, 2° stb. A srófák két sorba vannak Írva a föoodex-

ben, alkalmasint helykímélés végett. Mi a latin codex
stróíaalakját tartottuk meg, mely technikai eljárás úgyis

megfelel Amadé szokásának. A szöveget a föcodex sze-

rint adjuk. A másik kézirat eltérései

:

8. sor Qiw nihil est ... £ változat hibás.

S7. éfl 28. sor a második változat szerint (Vitse gesta . . .).

n.

1.

In fest tni Patroni

Ad vovendum tibi proni

CordíB vota snsoipel

Cor est pumm, cor est mite
Tibi est Joannes Bité •

Gratus illád accipe.

Cor sincerum non facatnm!
Tibi constat: est amatnml

Quod mihi das: recipét

2.

Mnlta feci : non negabis, m
Sed me constanter amabis, —

Qnare? qnia mereor.
Snnt affectus cordis caeci,

Pro te certe cuncta feci —
Dioere non vereor. u



m
Adhne plorm som ííbotiinu

In effectn, qnam diotnnu
Etsi pro t« indioor.

3.

Vovet xmuB, voveDt mille

Inter eoncto*: ego ille

Omnet mma rappleo;
Qool amOTis eiiiit noMte
Pro Te mi dil«elt Blto

11«iim hte eor rvpleo,

Qm* oMoin oor Mt molíe,

Piro te toló illnd toUe,

Qood hie deeel eompleo.

4.

Pro te nmlte labene
Ut tibi tit Uber

Poüie ultra eeMidere
Te a parrie infomiATi,

Ut fllinm edaesvi
üt poeiii eTAdere.

Senaitii a mttíb ineepi
Te pleaipotMitein fééí

SfeM Tieei gerare.

6.

Si qai eotid me quid Tolnnt:
Uno eoroe Bité oolant,

Tnoe qnieniDt fftToree;

Cnnotii dieo: Itet Itol

Ad prvfeetam ite : Bité,

ílliat nnt rodoiee,

Dle Tobie ineta debit»

VotÉ pr«ee8 ootoiiábit>

Conaoletur mcBrorae.
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6.

Sflio: hi occnlto rident,

DentibiiB at illi strideui,

Ho8 liivor exentorat,

Dtun seorete recordantur
Et invidi meditantur

:

Quis 8it et qnis fiierat?

Qnid lioB cnras? emu hís talis;

Sors eet fausta, non fatális

Etei illos ynltierat.

7.

In multis te non taxavi
Probando: pcpna laxavi,

Ut probarom aífectiis.

lu defectibns affectum,

In afifectibus eíTectom

Sio cognovi defectns,

S»pe aecttis defectnm
Et defectus aflfoctnm

Snperavit ínfectnfl.

8.

Rortem tamen reverenter
Habé, no tibi dolenter

Haec sors tibi accidat;

Nam quandoque commodata
Sant ab astris tantnra fata:

Tibi síepe incidat:

Deo et mihi sis gratos

Sed nec ullis sis ingratns!

Hseo mens nnnquam excidat.

9.

Pamm loqnor, pamm Indo
Et in hac nnoe conclndo
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niadem votomm

:

8i 8Í8 gratns recordare,

Oratnm pro h«o re oor dare:

Merítomm meomm,
VWe felix! oole Deam
/^twa, tnnm AuUldoQin

Bmo ái meU Uborom.

10.

Cnr rabscribat? Don eet nomen,
Satíf esi: tibi dat ómen

nie, qni b«o yoverat
Felix aagiir eii, preoator,

H«M nt aenrei, gratulatar,

Qoi tibi hmo dedent
Ittad fait oordit thenui:
8i non na, lis anathema,

Kon érit, qoi ítaerst

Caak a fóoodex öndtte meg. Aa elf tor eredetUes
fgy volt kesdre : Fmhm Uá PiSroni, de fakóbb tíntáTal

ki Tan jaTftra : In feeto-ra. A Jarftáa egykoffúaága ellen

mi iem üóL

m.

1.

Ámor maieelaa orbia eA rez regnm,
Qoi sine lege est diotator legnm,

Tibi thora damoa,
Omnee qni amamas.

Ta ee noeter rex.

Tn tyrannns saavia,

Fao illnd, qnod maTÍa
Sine \»g6 lex.
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.
-i.

Mundi monarcha, blandus adolator,
Iiuperator oordis dulois tríumphator,

OniufS ín hoc Cc^u
Tu liiiiamus metu,

Noster amor eal

Cunctis corda tollis,

Nnnc, ut cera, mollis —
Nunc ut marmor es.

3.

Árdes nt flamma et lic cunetos uris

Nnnc, nunc blandiris, nune ut Aetbna fnris ;

Hi8 das Isetam sortem,
lUis tristem moiiem,

Quanta digoitasl

Istis roBas nectis

nioB fatis plectis —
QusB immamtast

4.

Dive Divorum ! Nostri miserere I

Quibus ni faveB, desperannis vére.'

Cernis, quanta corda
Sint síné accorda —

Desperata sors

!

Delinita melle
Sünt occísa fellé —

Violenta morsf

En tibi tamen libamus bsec votb

Corde et mente tota et devota.

Fac ut tibi piacet

Omiiis amans tacet,

Fa<S' q;Qod iubesy TÍs; ^

Láttló Tersei. 3»



Omn« relle-nolle

Ámor nostrnm tolle,

H«o Bit toA víb. m
Megvan a ÍSoodexben, melynek acOyegét követtük s

a Útin kAdratbaii U; toUhibákon Uvfll sunmi eltMe.
Versfejek: AwuuU,

IV.

1.

Torroentomm tormentom,
Caosat tmom moiiuntiiiii«

Ocnlomm nnna ietot

1 afilielam paopor oor,

Cnina tyraonnt anur.
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Ingens et imperiosa?
InclemenB et fhrio»a?

Vei fors olemens benigna?
Qiiantnin est hoc senigmat

5.

Non est maior orbis lis, m
Qnam qnse sít amoris vis;

Cedo votiR, oedo fatis,

Gedo sortis jam oblatis

Goelos saxis non peto,

Sic cor memn qnieto. m

Mind a k4t késiratban. A latin codez 18. sorban
Hü helyett ^uno-ot ír.

Ad notam : Tormentomm tormentum . .

.

1.

Inter aqnam et ignem
Ingemisce t elingvem
Quidqnid snadet dulcis amor,
Melle raixtum fel, amaror
Miserere clientis

Et captivi non entis.

2.

Hoc pectus imbecille

Non habét noUe velle,

Ipsnm Jovem eogit eexns,

Inter astra terram nexus,
Sint saxa, sint marmora,
Contremificent peotora.

34*
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3. r

Penetravit intim*

Jazu smn triatÍB viotinuk

Qnaiito mágia nror, mit,

£t longinqanB íoror fit,
Abfena úrit abeentem
Mágia quám qoam pmaeDtém.

4.

H«Bo amit oerta fanéra

£t ad neoem vulnera,

Sentia ah I meom oor aentia.

Non eai nomen, eoios entia

Tanto maior libidó,

Qno ignotK Cupido.

5.

Ooolonom lumÍDA —
Sideram aunt íulmina,

Infiniti vix eyadnnt,

Uiio ietQ uille oadunt
Non, non oolori aed paUor
Me proatrarani \á filor.

6.

Ifpn ^t tempoa iam laone,

Uror miaar amore,
Manna moÜea, paotna durum,
Fidaa fida, oor ainoenuui
Qoidqaid qninqiia aimi
EaiiniUa

Omndi .omne momentum
Ett pmoKia fomwitnml

Bad fide|M innjt fa«ittf%



Est amanduiu mi íjuidquid

£t iamen nescio qoid.

8.

Tormentomm sít finis,

Cnm sim consninptas oinis,

Credo tamen, est in illa a
Una sointilla favilla,

Barbarum non habét cor,

Vei 8i habét: est marmor.

Megvan mind a két kéziratban eltérés nélkttl.

Van továbbá még egy latin vers, mely a latin

)dexben els helyen áll: Si ptmft nerennare Sortüt

miquUaa etc. Ez azonban nem Amadéé. A foodexben
ngymtÚB szintén megvan LX. szám alatt, de azzal a
mogjeg^TBénsel, hogy : Neqiw haec esi lUrmi Lhii BaronU
compowtío. így nem is vettük f5l a kiadásba.

Jíémet versek.

I.

Ein neues Lied.

1.

Est ist wahr, ich mnsz beköhnen
Dasz dn liebenswttrdig bist,

Undt die jené glücklich nennen,
Die von dier geliebet ist.

Wan ich hátte zwey der Hertzeu

:

s

Eines mtiest dein eigen seyn

;

Aber soo sag ich mit Sclimertzeu :

Ich hab eins : khert selbst nicht meín.
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1
Denckh : e« itt ja mir kein Kohmmer

WftD án ha«t zu fhden mioh,
Eioe Swalben mAcht kein Sommer,

Leiobt kbaim ieh vergMMo dioh.

Mioh vMMh Biohti, aU frMUidlielilkheiten,

Bnm% worth ondt jmm Slimdi,

Die ioh dier g»beo ror Zdlen,
Falsoben Heiis, verlogner Mmidi.

3.

BiU, laM dir die Zeit niobt retten,

DU mit mir haet angewMidl
Denekh, et tbitt mioh eelber Frmn,

Wmi ieh hitt dioh nie gokhant,
Deine Fftlsoheit hah ioh snoesent

Ioh behAlt: ee bleibt Uj mirt
Undt die Liebe irt beoehloMMnl

Dann der Korb iteht tot der Thier.

i

B&j m fridni: wMm ioh dán
Dmí dn nii Ton mir c*li*|K

ündt miin Horti kin Po«l
WeyU ioh nie kein FUMhoMi goOebt

Ioh wttdl dioh mehr ale aodre eluren

8io dioh oIlC; in{f) lAohen ml
Nohr Ton mir khein Liob btgohre t

Weill ioh dir niohti gobon khann.

n.

1.

\Ver kskhu beiíen, hiitt luein licrtxoQ

Hier ligt ee in Fietion dir

Auae ist, Mit ist lohon doe Schertsen
Undt daes Sohejden ist an mir.
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Freylioh wolt ioh lieber

Der Todt stotst nafai Herk in zwey,
AIb yon mein Vergniegen gohea,

Das ich liebe ohne rey.

2.

Ohne rey, das kohn ich schwören,
Das mein Hertz irey liebet dích,

Solst du auch mein lUudt begehren.
Sterben wiU ioh gantz vor dich.

Aber auch was hilft mein Klageo?
Weill mein Klag vergeblich isi,

Und ich mus Adio saagen,

Das ist, was mein Hertz serbricht.

:i

Brioh, zerbrich mein Hertz zur Sticke t

Nem es an zur einer fiuss.

Nnhr mit disen mich beglüokhe,

Sag Adio, weill es sein mns.
Bitté, wolst mir pardoniren

AUe Feller und AugenblÜokh I

Weill ioh mich mus lieteriren,

Adio, lébe, Adio glüokh!

ÜL

1.

Angenembste diser weldt,

Sag wie ist dein Hertz besteldt,

Wilst du mich retten,

Oder in Ketten
Laszen geqvelt,

In feszién sterben,

Oder erwerben
Deine erwünschte Prunst,

Und gegengunst,



Daa lebeD enden
Sieht in dfláa Hinden.
Ohn* Trost sa Boben •

Kohn ich nioht lében,
£ Ut nmbsoDBi

Hent du mein Jailimer nioht,

80 mir die rohe briobt,

Traorendee klagen,

Ancb Eertee pli^n,
O lebeni lieeht

8flnfttoht(t) verlangen,
HaoIi Pm^mr wangvi,
Lebender sterbligkeit

Nooh Yor der Zeith

Karte {f) nieht die Stimden,.
Dnreh bladi nndi Wvnden,
Lmi diob enreiehen
MIeb nieht erbleiehen

Doroh TodAii1iM*ht.

Biliig idb fterb dahiD,

Wan ioh nur so glOcklicli biu,

Rh ioh TeneheMe
Za meiner Freyde
Dein Holdi sewin.
Eh leli vör Bhune

in vorher erqviokh*

Dein Uoldt erblickb,

Dan solche Soheyden
Brínget mir Frevden,
Und iolohe Steiben
Kohn mir egweiben
Dm sröiito Olflehk
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IV.

1.

Da verfluchtes fjalsohes Hertz,

Treib mit mir weider kein schertz,

Da hast miob sohon gnng geqwellet,

Von allén Sinnen entzellet,

Saohe dir ein böseren Sinn,

Adiol und gehe hin.

lob hab glaiibt denen Wellen,
Die mein tres Hertz nooh qwellen,

Werden sich meiner erbarmen,
Wann ich sie werde umarmen,

Die Hoffnung ist ohne Bort
Mag iob boíTen da, uud dórt.

Die Weroken und Qedanoken
Habén nie (ein?) tobelten (azaz dop-

pelten) Scbranken,
Die gedanoken miob verfübren

Und die Wercke nicht tbun scbbüren,

Das ist dein tobelte Peyn, —
Denckeu uud nicbts in Wercke seyn.

4.

Deiue Lippeu, deiner Mund
Und dein gantzer Leib gesund,

Deine Augen : Sobnestrablen,

Micb vergniegen über allén,

Dann was bertzig ist und klein,

Überwüuden allé Peyn.
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Ab«r WM hilfl ám Klagwn,
Und der N«tor ihr gaben,

Wann dat treÜM Herts von innen
Mit Werck nicfa ttbereinstimmen.

Dm i«t ein bild ohne Onad,
O mein Heiis, o weMBbe ab

!

6.

lob will ohoe Saele toben,

SolU probiren a(n)di«r abtn,
Wm ein Leib itt ohn* BmU,

Und ain H«rti atttaiMMia QMlk.
Hdn H«Hi ial Bxampal ddn.

Und dar Welt ein BamI nein.

Mind a négjet a föcodez tarioUa ftn, a bol a
bArom elaó egymáa mellett, a negyedik kfllön bátrabb
van. A III.-nak torai a kádratban ninotenek eltördelve,

etak ttrótti Tannak kOlön kikesdve.
Vanmégiéptoa fBoodez Tágén, egy «Tóth Énekt it

(Momíei pogu...). Úgy lAtáift, eMn danbból
kATetteslelte Bodnár, hogy IkAHfok tót nyelTen it Tér-
teit Asonban e Tért, mátodmagáTal, egy TÜági magyar
énekkel egytttt, a eodex legotoltó flret laii^aira Tan
jegyesTe t a tdbbi TertektOl firee lapok Tálatitják el

;

mát k<i U Irta 6ket, ágy hogy mind a kett kéeóbbi
bejegriáaiek láftvik. A magyar kAltemányt (tA tMm
mib^t tiápn tekint .. .») Amadénak toli^donilják
(Kaainoiy Qábor t utána Abafl L.). de épen es áráUa el

lébeértéteiTtl bogy oiak mátolat ét Amadéék nem
íriiatták le. Dven félreértét példáál e tor: «i%y nyelv
nem meos* e belyett «/rt5Fy nyelT nem meost. '— A tót

Tért ntán es van Írva: Nitlra varmegyei Énekek*.
£ jellét akár a föntebbi tót Tenne TonaSoaott otólag,



539

akár elleges czime akart lenni egynehány móg bejegy
zendd versnek : mindenesetre annak a jele, hogy valaki

a ki e könyvet késbb birta, e lapokon vegyes verse

ket akart még összeimi, tehát nemcsak Amadétól való

kat. Egyáltalán semmi kötelez bizonyítékunk arra

hogy e tót vers is Amadéé, s azért nem is kösljük.

Az a Bité János^ kihez Amadé II. sz. latin versét

irta (1. 525. 1.) ismert versszerz volt a Csallóközben.

Baróti Így enilítl egyik versében (T. Gyerkényi Pyber
Perenozné nevenapján. Költem. Mnk. lU. 12. 1.):

VéUem Virt tdfrán-szóUÓ Káplány'a sem
érne:

Sem Bité, néha-napon' Amadénak tásra.

Magyar vers'

Gyors, elmés szerzje.

(T. i. nem versenyezhetne Pybemé dicséretében.)



AMADÉNAK TULAJDONÍTOTTVERSEK,

Somogy vármegyérl való Tersek Meris és Menál-

oas pétftorok köiött

1. Minjw MtsrÍB páttUr egy paUk yiMénél

Üle aiomoniYmn agy tím Tégénél
És imilftgMik yaU rakott kii tHiéiiél,

LemlTán juhait TÍsak mamkánAL
i. MaoábAt bArálja ipen oda in,

Somogy meneirlil midn Tima téia,

KflnAoTén ét flla egy náias tökéra,^ folalénak flk agymáa kérdéaéia.

Moerü,

3. Jól mondád jó Aoaém, ninoaen ogy mind légan.
Annyi a búm, mennyi oaillag van as égen,
KöUetik hj^ósnom sok keserfiatesn,

És már vagyok ippen as nagyoEb mélségben.
4. Bott föld aa, hol lakom, ninos termete aniuí.

Fa és vetés nelklll as mencAk állanak,

A juhaim ime már mind elhallanak (iffy)
Otan (a)Tagy hatan aaok alig vannak.
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5. S(z)ttken osztották itten ki az földeket,

Mindea esztendben köll vetni ezeket,

Nem lehet itt neked tölteni [az] vermeket
Mert csak ritkán látad az buza-fejeket. to

Memtlcoít.

6. Jó pajtásom, ne törd igen az fejedet.

Hidd el, visszahozom rövid nap kedvedet,
fUviszlek, ha tetszik Bomugyra tígedet,

Ottan foitathatod jobban iletedet.

7. Csak most jöttem onnand, látam szíp térségét, ts

Messzi rétjeiket, hosszn mezzségét,
Keudes völgyeinek hossza tetejeit

S bokros legetivei sUrö erdÖ8ég[e]it.

8. Itt bezeg az földek büvebben osztatnak,

Nigy fele az mezzök sok féle látatnak, so

Nincsen oly nagy szükség, öleget nyngbatnak.
Negyed esztendben magv alá fo(r)gatnak.

*'. Gazdag igen az föld Isten áldásával,

Megtermi az rozsot btiven az bnzával.
Borsót, lencsét, kölest büven az árpával ss

S a barna hajdinát az kukoriczával.
10. Vagyon itten tovább distye az sályátának

Az babnak, az makknak és az káposztának,
Az petrezsil, lennek, kapornak s tormának.
Dinnyének hajmának és al uborkának. 4o

11. Másutt az spárgának ágyok csináltatnak

És szorg^matoesan azok munkáltatnak.
Mégis oly vastagon ott nem találtatnak,

Mint itt munka nélkül az mezzn láttatnak.

12. Alma, szilva, dobzo, büv az cseresnével, «5

Az dió, mogyoró tüskés gesztenyével.

Lehet vörös s(z)eder, eper berkenyével,

Mondola és körtvél kedves jó ézével.

13. Tölgy-, bükk- s minden makknak büvségét láthatod.

Mellyen ártányidat ha meghizlaltatod, m



Sopron TBgy Béot aU asokat bajtatod.

Ottan aa Tevknek jó árán adhaiíod.

14. Magad konyháját ia meggaadagidhatod,
Kam(»]iidft( aódoiral a Ubbal m^yakhatod,
Vaatag 8(s)alonnádat renddel aggalhalod
£a aa kápoaatában bfiven apriSatod.

15. Jól is laktam aokaaor ott jó káoasstáTal,

Mert meg Tolt ai rákra kMr s(s)alonnáTal,

. Aa kapor Í8 ott volt a téföl aa orjával,

Az meU(7)at letotoak Baeehna pobaráTaL
16. Volt pediff Hmmn ia vnaa pogáaatban,

Znm dödölób—, málsaa pompoakában,
8{i)aloiuilb gWBbócaTálban óa tAróa táakában,

Vakamnak, iMAmadi aok jó lalAaábaii.

17. Itt aa miiiMMk la aTgroln jó naWóa^
Van aa juhoknak ia köTór lecallaa,

Ugy aa gúlának ia Tafgyojn davék tióaa.

Oyáajnnak, vígnak 4a ai^toak gyfilóae.

18. Látaa itt nynlat, óaet aidei kMokkal,
Sneflet, rteét aa ftAbb aaárnyaa állatakkal, to

Caokit^ oaompoi foghatat, manybalat pontyokkal,
Fókóp padig gaadag Balaton aaokkftL

19. Vagyon tovább jó tarmóaa aa bofAnak,
Van ia aokaaor dolg* ott aa kupiaaának,
Malyfafill aogomet ia agy aagitafáiMik, ta

Hogy móg moat ainaa yóga f^fiaa Hjdolmának.
SO. Máaokat ia láttam nagyol hfltUMilMÉii

Él as eróa botbal aa^ytt ÚtelaBBi,
Hogy már nam ia tadlak magoktól elmonai.

Máaoknak kaUatatt aaaka(r)ra fattan
91. VicrAaa eaak a Mdnak bflvaíkadáaáw,

A ki ottan angain Uvott kanyatéio
Három poltn&a aa t5bbat nam kóm,
EgÓM laataailflnuk boaaaa edaiira.

agy hagy oldalában,n, Titimat találtam

Ki



Ez egy siélee fának ülvéu árnyékjábac,
Asrt dúdolá bátran zöngö nótájában:

23. Mikóp Somogy várnak szomR/yul határában
Az Kupa herczeget, ki bízott hadában,
Szent István megveré Mohács lappanyában,
Mert bízott Istennek ers hatahnában.

24. Az Kupa sok néppel az harczban kiszálla.

Szent István osak kevés katonát számlála,

De hogy fogadásBal nagy déznaát fondála,

Menybül segéteéget az ellen talála.

25. Szent István viUsi kirántván kardjokai,

Mind eggyik levágták as sok pogányakats
Látám én is magmm ednihán nadmokat,
A hol rakásokra bánták as tagokat.

26. Ezeket Titirus midön inekelte

Éb jelenlétemet bamar észrevette,

Leültetvén mindjárt az fUre mellette,

Somogy dicsiretit elöl beszélette.

27. Beám is köszönte mindjárt csutor áját

Es elöragadván pásztori tád^ját,
Élmben kirakta abbnl pogáieaáját,

Melytül Mariuája nem kimélte vaját.

28. Hidd el ha (a) Musák il földet látnának.

Ezek is Pindusbul ide szaladnának
És az ma^rar néprül verseket imának:
Mely sok érdemeket szerzett az magának.

29. Adandót megjártam [éjs ettem kenyerében.
Jó izöen kiszólt drága ebédjiben,

Löllének is ettem jó izó itkiben,

Vastagán megspékölt jó pecsenyéiben.
dOu Andacsot is látám kezdik ipitenni,

Templomát, klastromát fölékesítenni,

Kivánom itt holtamig Ütemet tölteni,

Mert paradicsomnak láttatik ez lenni.

31. Mert az szz is, kittíl az Isten született,

Itt lakást venni magának készített,
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Aiárl énnékem U ee hely xnegtetnhAteü,

S b^om hogy ott lévén (Umíemf) itrríkíb nem
lehoCett

33. Lengyel-Tótinak is neki édetedtem m
Rliínih4n nApoldff oiUo fiBDeplettem,

Hol AB ió lakásban majd megbetegedtem,
Csipói és kaláoeat már megunva ettem.

33. Csak hogy e]gv6ttem jó meffterhelének,
• Lepént, torót, sajtot táskámka tevének, isc

Egy boroa palacuknt bonral OMflftltéoek

8 aasal •lbiifltiiiván« ntra ereamnak.
34. Csehiek is kérvén bosKU hiváMdnO,

Bandám megB(s)akajták as sok hutásokkal,

De mentvtán magamat hit fofadásokkal, m
Hogy mássaor aiavok mnlatni aaokkal.

35. LakniS s más sok belvnek osak hérit hallottam,

De mftfftawi^ nttal oda nem indoltam.

Mart sok dolgaim miatt meggátoltattam,

MáMiOT ndvarolnyi kivának •— fogadtam. i£

36. Mart ide siánddkoactn mennél elAbk menni,
As •ggyik iMkt^MrbaH inagamat letenni
Todom, te neked is meg fog 4« tatsaenni ,

Hogy ha velem menvén tánakn akatss lenni.

37. Mind aa róasa AllllmQl(j)a as kérókat, lu

eaédms aa bokrokat,

fi^ek SB ros(ss) konkolyokat

:

Ugy hallatja Somogy aa több határokat.

MoerÍM,

38. As Isten áldjon meg kedves ió pi^tásom.

Elvitted ssivemrfli hoessú bwsdtásom, ' aa

Már nem lees e földön tovább WMadásom,
Veled eggttlt veism Somógyra lakásom.

Mert saólottál advem vigasstalására.

Van egy tt^tík pipám; osontbm van aa esára,

Linatott ftdél van csinálva asi^ára,

IT^nekad adom noha Mepsns arra vára,
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40. A vitézkedöknek kedves a jntalom,
Királyoknak trónns és birodalom,

Az eífárodtaknak az nyugodalom,
Én pedig Somogyon magam vigasztalom.

MenalcoJf.

41. A szarvas szereti az kntak[nak] forrását,

A fzfa szereti az vizek folyását,

A munkás óhajtja az nap nyugovását,

Én pedig kedvellem Somogynak lakását.

Moerís.

42. De mondd meg, kik lakják Somodságat e jót:

Szeretik, s kedvelik-é jó barátságát?
Mert mivel megszoktam az jó társoságat,

örömest nem vennék magamra újságát.

Menalcas.

43. Ne félj. Ezen népek egy szívnek látszatnak.

Kedves e^yessiget egymáshoz tartanak,

Bíint az Piritboos és Thesens voltának,

Eiek is egymáshoz ily hivsigben vannak.

Moerijt.

44. És bátorsága van-é az juhoknak?
Hire hallatik-é ott az farkasoknak.
Mert más sok helen van büsíge azoknak.
Melyek nagy károkat tesznek az akioknak.

Menalcas.

45. Láthatál [él itt rigen büven farkasokat.

De kezdiK elhadni most ez határokat.

Veszprémi nagy pásztor fogyasztja azokat

És szorgalmatossan rzi az aklokat

Moeris.

46. Áldom e világnak nagy igazgatóját.

Hogy mégis láthatunk illen jó szolgáját,

AbumU Lássló TencL ^
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Az ki ü hÍT«ggei folUga ^^^^h^^..
Kívánóra, hogy aokaD kövee«ék példáj&t.

47. De az Somogynak ia üági elei

Axon mankA(l)kodiiak mind bozgó fejei.

Hogy megiiaiEtaliaoak minden helységei

És BKaporodjanak az hitnek hÍTei.

Moerü.

omogybi

„«M^.^ ..-j üven tel .

AkUik, majonaik, pineséik tehenek,

Hoi^jót ittkaégOnkbwi nekltok tebeaaenek.

4a Az ily drága urak Somogyban igenek,

Mezzeik, ritjeik büven teremjenek.

40. njen tMwncaíaen küd hiv piijá^^

^A ki peditf eddig m4g «in««^,í^^
KiTáDamTuhaamik bamftr máUd^áTaL

KadTe aMrínt való jámbor •mumjkvtL

Moms.

6a De tálán ^«w> ?^ ^'ííí* ÍSL"^^
Mert mneV hogy abban hejáb* farodnak.

Az leányok hamar mott koourat adnak,

ATagy eláUonnak, ha másra akadnak.

51. MinapU hogy PhylUat Daphnis^Jed«>tte.

Itóielt SA^ •Ayr.is magá^ J^JS"*^
lliyrtiinek kedréárt D^^bniat iOatff^
Ifivel nagyobb nyáját Tbyrsisnek ^eMe.

54. Ok todják as okát, hogy nem háMSodnak,

im oly sokáig meg nem pArow)lnak.

Tlem pedig aeárt üy szándékok múlnak,

M™ soW a« koofkák is vakra fordnkiak.

53. De akár válosmák a« majgánoeaágai.

Akár a kedveUetI eaMidea pároágat.

cr.
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Riszen az mennyei föls méltóságát.
Adjon mind azoknak hosszn boldogságát.

54. Ázntán az estvé órák elárkezénAk,
M4g ezek egymással igy beszélgetnek,
Azért elbncsuzván arml vigezének,

Hogy mennél hamarább Somogyra mennének.

Vígé.

£ darabot Véghely Dezsó tnlajdonftja Amadénak

;

6 is tette közz^ Abafi FUjyeUT^éheu III. k. 1877. 148. s

köv. 1. Fjnj úlyll Amadé ÍaIszIóUjI czímmel, közléséhez
a következ jegyzetet csatolva : cAzon fllzet, melyben e

sajátságos orthographiája versezet foglaltatik, négy
középnagyságú ivre terjed; czímlapján e fölirat áU:
Mimen F/le Vemek. A füzetben azonban ez eclogán
kivül, (melynek czime: Somogy vdrmegyérül való Versek

MerÍ9 és Mendlcas Pásztorok közöt Verseknek Summája)
más költemény nem létezik ; ez ecloga egyébiránt tizen-

négj' oldalra terjed, a többi oldal üres. — £redetije

gyjteményemben.* — A közléshez Abafi is told egy
jegyzetet, melyben a Véghely kézirat-gyjteményérl
tájékoztat s végi így szól: aEz idyll érdekes össze-

hasonlítására nyújt alkalmat Faludinak és Amadénak,
s ez utóbbi munkásságának egy uj oldalával ismer-
tet meg.*

Az ídyll mindenesetre érdekes, de aligha az Ama-
déé. Sem a mfaj, sem a tárgy, sem a stílus nem vall-

ják annak. Figj^elemre méltó része a darabnak az, mely
Somogy vármegyét festegeti, sok jellemzetes vonással ; de
ez áradozó dicséret hogjan érthet Amadétól, kit minden
helyi patriotizmusa Csallóközhöz bilincsel ? Véghely egy-

általán nem nyilatkozik arról : Araade saját kezeirása-e

a kérdéses füzet s ha nem, mi bizonyítja, hogy a vers

35*
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Amadéd? Ak&rki a szerzft, es a kös5U flsöTdg oly rom-
lott, hogy a nen mam nem írhatta 8 kénytelenek
vagyunk azt mondani, nogy itt egy nem mindig értel-

mes másolattal van dolgonE A sorokból gyakran hiány-

zanak szótagok, néha pedig megrannak toldva, néhol
a szflveg láthatólag elferditve. A 115. sor így Tan a
FigydS^ix közólve : KlUtuk is iUm ^ iz itkihm

;

M4% ez lehet a helyes : IjotUnék iséUemjóitó tíkibm, —
ktÜonben az idyll — legalább a vécfe — korántsem
naÍT, hanem allegorikus és eséltatos, nunt es a 44—48.

szakokban különösen kitetszik, a hol a veszprémi
nagy pásztorról t s a « fogyasztott farkasokról • van
emUtés.

A itöveget lehetAlag helyi«áIUtotttik ; kötbeszArá-
sainkat (), a kihagyni valókat [1 közé tettflk. A beszé-

lk neve is rosss helyra van olykor téve a Fiayd köz-

lésében, est is megiMiftottak s annál biatotabban, mert
mindenfltt nyilván Idtetssik, mely snkokat mondhatta
a beszélgetk egyike vagy másika.

IL

Jer magyar! síij vélem . .

.

1.

Jer maayar! siij vél«m,
OyássoQad szüntelen

Bomlásodat!
Higdani voltodat,

Mostani sorsodat, •

lUbságodat
Mi voltál, gondold meg,
8 mint veszett népünk meg;
Hogy nyomoralt leheaa,

Oly fdtva ne sieat, >•

Böoaös nagy vért
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2.

Sógorból czimbora
Lettél, átok óra,

— Bajnok haza —
Mely mefftántoritott, u
8 vesztedre taszitott,

Hogy légy oda;
Németnek mert bittél

Tle sok kárt vettél,

így bilincset szerzettél, »
Önként azt fölvettél,

Tedd le most márt

Ah hol van hazádért,

Szép szabadságodért,

Vérontásod,
Geijedesó szíved.

Nagyra késztó kedved.
Elszánásod ? t

Oda van, elveted,

Készakarva tevéd.

Czégéres csúfságra,

Vidék pajkosságra
Jaj nt tettél

!

4.

Nyakadon a német
Lesi életedet . . .

Borzadozol

!

Fojtja szabadságod,

Bontja tartományod:
Nem irtózol ?

Fejti erszényedet,

Kiszopja véredet,
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Fénjedet torkolja,

Nmd marcangolja:
Saenveded est?

5.

Mott saédfll elméje
FOalAlte a feje,

Dflbfleködík;

Moei aiaUval kínál,

MacJMnü invitál,

MMterkedik.
De es OML remáiijreág,

ElmeoMló ttnyság,

Lépet rak, tArbe Teai,

Ha hlneo, tönkre teii,

Áradj tehátl

Ha Tan más benned t^

Sdved haiádárt vér,

Vités magrarl
OjnllaHd ^lángodal
Hamrae panaiiidati

ffieü hamart
Ma eoisdd naredel,

8árU tapodtatni,

Oftáfbl longáltatni.

Még van idd.

7.

Igás pörért flúradM,

Si^átodért isiadai.

Te nagy Demiell
Ne féU arárnyéktól,
Bemegö páráktól,

Mcíál a^jwlietaB.
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Magyarok Istene,

Keménye s mindene
Igazságot szeret,

Megsegít tégedet,

Merj B boldognlsz

8.

Ébredj föl hirtelen,

Mert ft baj szertelen.

Ne hadd magad!
Idt ne vesztegess,

Ne szóval Tenvegess:

Gyüijtsél hadat!
Gyorsan fegyvert fogjál.

Mennydörögj s csattogjál;

Úgy megless, mit akarsz.

Hogyha földbe takarsz

Ki téged bánt.

9.

Vajon nem szégyen -e,

Menny és föld Istene

!

Csúffá lettünk ?

Hogy ilyen vitéz nép,

Ki mindent összetép,

Így elveszünk ? I

Németnek bolondja,

Már alig van rongya,

Mégsem fe{»yverkezik

;

Míg több baj érkezik.

Mindaddig vár.

10.

Indulj már ebadta
Bendegúz fajzatja

!

Nyisd föl szemed

;

Talán nem ismered.
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Hogy kiiöl van véred
8 eredeted? tae

Világ o8tora(i),

Nemzetek kaijai.

Mindenek kiáltj&k.

Mert érzik, mert látják.

Hogy rontnak meg. u«

U.
Meigflnk hát kedvetem,
8sép mamur nemietem

TArvényttnkért,
Németet rontani,

Vécét kiontani m
Snbadaágértl

Úgy megláss mit kérOnk,

AraAy idSt érttnk,

Virá^ó basánkban
8tép Pannoniánkban tw

Vígan élflnk!

El a darab, mely különben a Jankovichfólo dal-

[teményben ie eMfofdál (A. 95. n. a.), t/iuUn a
ly Denó birtokában lev6 Amadeíéle késiratok

kost van meg § es okból l'intér Kálmán B. Amúde
kiadaOan mnd kost a Fiaydö XVL kötetében kösse
tette. E darabröl Pintér a követkMÖket jemi meg:

íA hnmor hangján (rt hasafiaa bnsmtás a német
ellen, s már asért Is érdeket, mert e nemfl költeményt
Amadetél eddig nem igen ismerünk; a gyjteményben
minden esetre a legtöbb figyelmet érdeml darab.- Es
utóbbi kösölve van Duponta Andrea fÖíjmxémSbnk
0lc9Ó kümnídr 163. ss. 50. 1.;, Dngonifls sserint e vwrs

11. Jóssef korára íratott volna. A Í^S^mtMében köaölt
verseset lényegesen eltér as Amade-file késirattól, s

ason kívül es ntóbbi még négy ssakkal több is. Most
már föltéve, hogy e költeményt csakugyan Amadé irta
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úgy az n. Józsefre semmi esetre sem vonatkozhatik,
mert tudvalevleg Amadé 1764<ben halt meg; de meg-
lehet, hogy a költeményt, mely elbbi viszonyokra szól,

alkalmazták a késbbiekre is, s így vehette azt Dugo-
nics korabeU szerzeménynek. — Hogy e költeményt
Amadé irta, csak annyiban valószinfi, a mennyiben a
kézirat övéiiez hasonló ; de épen Agy leírhatta, mint
idegent is, a miként leírta FötíeffyzSeiben Dugonics.

£z a Pintér véleménye. Nésetttnk szerint e vers
egyike a kurucz költéaset termékeinek s Amadé — ha
csakugyan az írásával van a gyjteménybe jegyesve —
csupán másolta; hiszen nem ez volna az egyetlen eset,

hogy Amadé mások költeményeit verses könyvébe
iktatta. Az egész költeménv hangja és szelleme oly
távol áll Amadé költészetétl, hogy tle alig eredhetett
e darab, mely különben a Véghely-gyjtemény öbz-

zes versei közt a legértékesebo. A hazafias hangot
Amadé két költeményében csak épen érinti, de a haza-
fias elkeseredés ez izgató és szenvedélyes haragja ide-

gen tle; ilyen erélyre, ilyen páthoszra s tegyük hozzá,
az ódái hevület ilyeu tömör, vels és formás kifejezésére

Amadé nem képes.

HL

Házi kereszt.

Toldynál olvassuk, hogy a mi 144. szám darabunk-
kal ^a Ntlen és hdzasél^ítel) összetévesztve hibásan
Amadénak tuUjdonították a Údzi kereszt czím verset

Í8. Toldy fölvilágosít, hogy ez a vers Poóts Andrásé s

ennek a versei közt található 1791-ben kiadva.

Ezzel az ügy el volna intézve s a Poóts versezete
maradhatna ^Poótsé ; de id. Szinnyei József legújabban
a Maguar írók Élete és munkáiban (10. 1.) ismétli a
Toldytl tévesnek jelzett véleményt; Amadéról szólva
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többek közt ezt áliit)ft: •Házi kereszt czimú gúnj-vereét

Poóíb Andris adta ki mui kÖsOtt (1791. Komáromban
és 1816. Múkolczon)*. — As egykor megesáfolt nézet

ezzel nj alakban került az irodalomtörténet elé, igazolva

mintegy magit, hogy a verset Amadé irta Poóts pedig

a saját verseivel együtt kiadta.

Szinnyei tndakosódásomra k^elenté, hogy nem
emléksaik, honnan vetle es adatot, de az életrajid esikk

alján fölsorolt források valamelyikébon kell lennie.

Buntbogy azonban es adat a nereMÜ források egyiké-

ben sinos meg, azt kell hinnem, hocy itt egy olyan
tflreértéasel van dolgonk, a mink eUmi ilr rengeteg
mmika kösb«n« as adatok esrei kösött még eg^ id.

Snnnyei pontossága sem óvhatfa meg magát teUeeen.

Poóts András TSúi tvnvOMn ri79l.) tényleg oH
van a kérdéses hosnnbb verseset Házi ásíviil, arag^
kevá mulatsdgM rdllaU htmuu torUira esfm alalL Van
kfllön osfmlapja, elszava, sgy csoport latin verset és

magyar fordítású jeligével; de hogy Poóts a darabot
mástól venné át, arról egy sor vagy egy ssó sem emlék-
síik meg. Maga a verseset hnssonhat iBipn terjed

(hat Zrlnyi-ströÍBÍ^ával), s rövid bevwstés ntán a nó
csalárd vádoskodásából s a féij válasiából álL Marából
a versbl semmi olyan bels okot nem lehet menteni,
melvnél íbgva ne tarthatnék a Poótsénak. A hang és a
bujálkodás képMteihes tapadó essmekör ssakasstott

testvére annak, a nd Poóts bosssú elbessélésében a
Sinai LuMcxíátmn annyira kiíárasstia as olvasót Az
as alantjáró képaelet fsetlenkedik müidketlben, mely
nem bírja a mese organinniisát Iddomborftani, csak a
réssletak, kiváH as énékÍM réssletek raizolgatásában

tetneleg. A Házi ktrmzt vsnelésének gyakran virtnósi

knnvfisége s a kaéprím^ jiftéka, mely Amad4*^
emlékeztetne, Poóts Lukréezi4jibuk is meftalálhaló. i

ugyan kevesebb a mythologiai vonatknsás, mi IaéMczu..
annyira jellemzi ; de vissont nincs m^ Anoade esprit-je,

könnyfi, poétikus siökdelése sem, csak as osstályxMÓ és
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syllogiBtikuB, papos okoskodás uralkodik és terjeng.

iLnnyi lehet, hogy Poóts Amadétól ^a Ntlen h házas*
/létbl) vette az eszmét, noha saját házasélete is elég

okot adót volna rá, de ez a darab, a hogy van, csak as
6 munkája lehet Mert Poóts ismerte Amadét, teohni*

kaján ÍR meglátszik Amadé iskolája, st a Sénai Luk-
réczídna^L egy betét-dala épen Amadé LXV. ssámú dalá«

nak a váltoiata.

Megmaradunk tehát a Toldy helyreigazítása mellett;

a Házi keresztnek nincs mit keresni Amadé versei közt.



PÓTLÁS.

A aiedés befiigeste atán, a T^gsö reviaio-kAsben

akadtom olyan adatokra, melyek isöregfink két üSforri-

ának, a föcodexnek < ai 1836-iki kiadáenak nÖT^g-
kritikai értékét eléff kteretlenfil megrüágí^ák. Minthogy
az illet helyen (Ül. ée k5v. lapok) niár nem tehetem
meg a uOkeégee módoeitáet, Tagyia inkább kösbeeiá-

rist, — itt jeliem ei ^abb adatok fontotabb tanul-

ságait.

1. A múseomi levéltár Jeeienák-gyfiiteményében

két kötet múlt náaadbeli vegyea UwG k6ft Amadé
Láetlónak több eiedeti lerelét találtam (Elenoh. VH.
FaM). XLm. No. 1 ée No. 3.), melyek életnost tekin-

tétben kevéebbé fontosak ngyan, de otólag te^eeen iga-

io\ják ason e^árásonkat, hogy Bittó Bianed loTelének

hitelt adtnnk, a föoodexet Amadé eredeti példányának
tekintettük ée e kiadás isövegét eleó sorban reá alapí-

tottak. Valóban e eodex legnagrobb réasét maga Amadé
írta, még pedig ai eleó kée volt as övé ; a levelek ée a
fóoodezl^ eleó két iráea kóit ai aconoaság elsó tekin-

tetre ii nembetfinik e es asonoeaágot Volí Gyöigy ssí-

yea véleménye is megerCsitL Snotén e levelekbl lát-

ható, memiyifélekép váltoaott ngyanason alapjelleg mel-

lett Amadé iráea s egyeaerre megtalá^nk bennök a
fóoodex vége felé (a máeodik kés ntán kóvetkesó) több-

féle írás nyitját ie. Ez íráaok annyit váltósnak és oly
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sokfélék, hogy azonoss&^k nem tttnik f51 mindjárt,
míg a levelek alapján, melvek írás tekintetében egy-
mástól neui térnek el oly élesen, de a föcodexbeli kü-
lönféle írásokhoz analo^^t nyújtanak, köztük egyezés
állapítható meg. Csakugyan, a fcodexbeli írások közt
vannak átmenetek és közös vonások és a különbség
nem egyéni, hanem modorbeli, a min ugyanazon kéz
.Uló vngy cursiv, kalligraphikus vagy siets írása közt
van. Kiv(3tol a második kéz írása, melynek azonossága
a többivel nem állapítható meg; ez lehetett a secre-

tariusé.

2. Dr. Sebestyén Gyula múzeumi tisztvisel úr szíves

közlésébl megtudtam azt is, ki szerkesztette az 1836-iki

kiadást. Nem Szalay László, ki csak föltlgyelt rá, hanem
néhai nemes (ruitmann Imre^ gróf Aroade Taddénak,
illetleg a grófi családnak 1838.tól 1849-ig teljhatalmú
uradalmi ügyvédje, ki a grófot az országgylésen is,

1828-tól fogva az alsóházban több cycluson át képvi-

selte. (Szül. 1800-ban, Székesfehérvárott, hol a gymna-
siumot Vörösmartyval egyidben járta ; meghalt 1870.ben,
Esztergomban, mint nyugdíjazott szolgabíró és káptalani
levéltárnok.) Guitmann Bösött, az Amade-család si
kastélyában szerkesztette össze a gyjteményt s állítólag

írta a rövid elszót is. Mindez adatokat saját fia,

Guitmann Henrik, pozsonyi kir. táblai segédhivatali

igazgató úr volt szíves Sebestyén úrral s így velem is

közölni. Levelében fölemlíti, hogy a kiadás alapjáiíl

szolgáló kéziratok is sokáig megvoltak atyjának sok
iratai közt, de nem tudja, hova lettek. Megküldte egy-
szersmind gróf Amadé Taddénak a szerkesztés ügyében
az ügyvédhez intézett egyik levele másolatát, melynek
tárgyunkra vonatkozó els része így hangz;k

:

«Béc8, 25. április, 1836. Kedves físcalis Úr! 6. Amadé
László biograghiájához szükséges adatokat máskép nyo-
mozni nem lehet, mint ha születése holléte miatt zilizi

plébánosnak, marczaltöinek, Iszka szt. györgyinek. Szá-

lak szt. mártonyinak, eberhardinak és szóval ahon jussai
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vannak a familiánák, irat fog nnwágod, a wnietí Wríü-
tárt is inquirállTiik, ég úgy a mint osak lehet, ki fogunk
nyomozni, tesBék ezt SsalAy ornsk nevemben irni ée

öt is am ntaaitani, hogy kfllömbfále SEenfikben is

nyomozza Amadé Láasló eletét ki, annyit én is tndok,

hogy 6 k. kamara tanáotos vala, ama birea Inrarreetio-

nálmint ezredes kapitány ssolgált, és nagyobb részint

Pozsonyban lakott és Bodán. — Iflnden esetre tessék

mindefekröl Ssalayt nevemben magiodositani, bogr ne
gondoljon, bogy asért késbben félelek, mert si^nálom
as ajánlásomat; és a tAbbi respectívns plébánosoknak
is tessék reqoisitorínmokat küldeni, hogy valami bizo-

nyosra akadhassunk.*
Úgv látszik, Amadé Tbddét Szalav László ösztö-

nözte rá, hogy sének verseit kiadja; Bsalay vállalko-

zott a fölflgyeletre is, egyébként asonban a gróf flgy

védjére bista ai össieáUítást a családi levéltárul,

melynek öriiete, nnt a velflnk kösölt sskUmfaitábóI

kitetszik, szintén as uradalmi flgyvéd kötelsaségs volt.

ers titoktartás aktt — Érdekes, hogy költnk sztüe-

tése helyét már 183-ban sem todta a család sem, öt

felé is nyomosták, de legfö^ebb tagadólagtM eredményre
jutottak, mert a kiadás eJU lev életa^s a sirtUetési

helyrl végie is hallgat Uj adat a levélbMi, hogy köl-

tnk Budán is lakott — Azt a ssintén flinerlt véle-

ményt, hogy Amadé Kassán ssllletstt, megosáfoltnak
tekinthetjük, mert Horváth Bálán kassai premontrei
tanár az ottani plébánia anyakönyvsiban utána uésett

a dolognak, de senmii adatot nem talált A fentiek

szerint asonban aligha ssflletett Böaött i».

Ez adatok kiderülésének ast a megnyuffvást köszön-
hetem, hogy nem Jártam el helytelenül, mikor az

1836-iki kiadás szövegkritikai értékét a foodexhes ké-

pest másodlagosnak ítéltem már akkor is, mikor e

kiadás egy irodalmi tekintély neve alatt szerepelt.

8 Tissont hogy mégis tüzetes figyelemre méltattam,
azt is igazolva látom mosti mikor kitnik, hogy Ouit
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mann Imre is a otaUd birtokában lev6 (alkalmasint
egykorit, vagy tán eredeti) késiratokból dolgozott.

Végfii, mintegy párjáiíl annak a magyar versnek,

melylyel az életrajzot bezártuk, közöljük itt a követ-

kez latin epigrammot, melyet a Jeezenák-gyfijtemény
egy nagy ívrét késiratos kötetében találtam. A könyv
onme: Tractatus, aui in diaeta PMomensi A. 1764
prodiérunt; száma l04. Vége felé apró versek vannak
ez orssággyfilés szereplirl : Satyra Idearum Rfflexarum
ozim alatt; ezek közt van költnkrl ez a jellemz vers:

Epitaphium B, lAtdis: Amade\

Siste viatort in hoc Tnmulo vir olanditor, in qno
Ingens Ingeniiim, Prodigij instar erat.

Judicium deerat: quod qvsBrere' certns abivit.

Obtiuuit ue bouum ? judicet Ipse Dens.





AMADÉ MAGYAR VEESEI BET-
RENDBEN.

Lap

A, A, A, Te vén töresökfa . . . OVI: W4
Adjad szivedet hiv Bzivemért . . . XCL . ..- ..- 264

Ah, ab, ah, ha nem élhetek . . . XXXIX. 159

Ah átkozott színes szfvl CXXXIII. ... 352

Ah én ugjtai mért kínlódom . . . LXXXIX 260

Ah, jaj I nait szemlélek . . . Ist. IV. ... ... . . 401

Ah már egyszer engeszteld meg . . . VEU. ..- .-. 100

Ah mit kínzasz engem óh kegyetlen . . . LVI. ... 196

Ah mit kínzód én szivemet . . . XLIV. 171

Ah nehéz egyet szeretni . . . XXX ... 143

Áldott az óra, melyben születtem . . . CIX 305

Áldott vagyok, én reményem . . . XXI. ..- --. 127

Állandó az én blvségem . . . LII. ... ... ... — 186

Állhatatlan én reményem . . . XXIV. ... 131

Ama volt szándékom, de nem végezhettem . . . XLVIII. 177

Ámbár égek ... VI ... ... 96

Ámbár nékem nincsen kincRem . . . ITT. 91

L4uló TeneL 36
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Ámb&r nincflen, ítrif^A kineflam, «lAHed árdflaMm . .

.

XXIX M\
Ámbár REerettem . . . XXVL 1 (

Ámbár tAlem elment . . . CXXX. . : i'>

Ámbár tfic, víe köti van . . . LIV. IH

ÁmbáiC vadnak sok irigyim . . . XXIII. . i::<'

A mit megmondottam . . . CXXVUI. ... 'H l

Ámor, mit akarts én dvemm^ ... O.

.

J^

Ámornak fáklyája . . . XVII. IJO

Angyalom, alakom, uáp gyöngy galambom ... Xi 1 \ . J7

1

A régi magrögaAti aterelemnek lángja . . . CXXXI. 3t

Argnf ngyan nem vagyok ... LV— .. li^.i

A esem mibelt tiépre tekint . . . CXVU. 3a0

A SEáp fényét katonának arany gyöngy álete . . . XU. 163

ÁtkotUk te tterelem . . . X, 104

Átkötött óra, melly arra paroMnt . . . CVIL W
ÁtkoMtt MMlani . . . XVI. 117

ÁAoiott (.. . VIL. .. 96

Asai igaa kegyM... CVni 30t

Aüért bár ttldöttél . . . LXIX. «1
Ai mint megmondottam, tled pártolok. .. LXVHI. 918

Astat tndd meg, én már többet ... IX. 102

Att gondolom, de nem mondom . . . XX 125

Alt gondolUm, ninoa már kéteég . . . LXIL 209

Att megkönyvwméd . . . LXXXVI I. 257

Att nem reméltem • . . XV. .. - 115

Rigt vinak óbi^|táBÍm . . . XXXII li7

Bár at kit ateret . . . XL líil

13ár érted sokan ítélnek . . . LXXI. ^



]\kr gondolod 4>ü tagadod . . . CXXVI. ... -- — 3^5

Bár íry&87.o8 én életem . . . XXXVI ir>4

lUrlia ellenzenek . . . LXI. .
SOfi

Hármikép ítéljed... XIV. 112

Bir tiéd az diadalom . . . LXIV. . . . . .. -M:;

Boldogtalan, az igaz, ollyan szerencse ... II. >^'.>

Holond, ki itél . . . LXXXIII. .H9

Bolond, ki Bzenved . . . LXXIII. ... . i'-JS

Bú(;úl szívem érted, hívem . . . XII... l'>8

BÚBÚU szívem éretted... CXXXII :iiO

Csak azon vagy... LXXV^II. . . 2íi6

Caak azt szégyenlem . . . XCIII 269

THra dura la la la . . . CXII . . — . . 311

l :des anyja, nagy asszonya az igaz magyaroknak . .

.

Isi. V - -- 4íi:

Édes Dudi, Duduskám . . . CII 287

Kdes kincsem, kell nevetnem . . . XXV. 133

Élj vigan m^r . , . CXXI. -. 325

Kn angyalkám, szép madárkám . . . XXXVIII. . . 157

Én babácskám, nyilt rózsácskám . . . LVIII. . . 200

En elmegyek, hová legyek . . . CXXXVI.

.

356

Én is voltam szerelmes . . . XI. -... — 106

En kesergek és epedek. . . L. _- ._ .-. 182

En már nem szeretek... XXXI ..- 145

Én szivedet megkérem . . . LXXVIII ... 239

Érted, érted, már éretted . . . XXXIII — 148

Féltlek szivem, mert szeretlek... XIX... ... ... 123

Gaz Cziczerkém . . . LIII. .. .. 188

Gyöngyéletre s az mezére . , . LI. . ... 184

36*
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Hadd késértsen, édaagMSeo . . . LX. ^06

Hadd lankadjak és olvadjak . . . IirtL UI. .400

Ha gondolom bús sorsom . . . CXIV 316

Ha kösdTem, mondod, hivem. . . LXXIL 3^
Hát eliáyoEol már tAlem én életem . . . OXXXV. 355

Hogy eytet Uvántam keaedhes juttatni . . . CXXXIV. 358

Hogy gyúladom, nem tagadom . . . LX&YL ... S34

Hogy megtértettél . . . LXXV S3S

Hogy megrilom, nem osndálom . . . TiXXfX. — 840

Im&dlak Jésmom . . . Isi L . . .395

Imidlak óh tient oetya ... Itt 1

1

397

Ingyen acért kínlódni . . . XXVIU^ J 139

Uten honid 1 — Uy ildiat id T XXXH t47

Ifién honid, nivem . . . XXD. . 1Í8

IMld meg aital . . . XXXV. 158

Ji^ mit kínlódom . . . LXIII. . 811

Jól tadod, kínosm . . . CXXIV. 838

Jnsson egyner még étiedben ... I. .87
Ki BadnbAo, ki ModorbMi . . . CXXV 834

Ki bébomlt u fölyhóben . . . LXX. .888

Kinek lehet hinni ... XUI. .110

Kivinss ha tientDi ... IV. 98

Kq kn kn knknotkim . . . LXV. . 815

Lingotik bir lingom . . . XLII. 168

Lila, laU Dalila . . . C\ . 893

Lehetetlen mivel néked ... \ 1 \ 1 1 176

Lila moja Lik . . . XCIX.

.

.. t88

Mir gondolok tiÍTeddtl . . . XLV 178

Mir nem trhetvén Unjait . . . OXIX. .. .388



Már szabadon pártolj . . . CXLIII. 380

Még nötelenségben folytattam éltemet . . . CXLIV. 38Í

Megpróbálom, hogy nem álom .
'. . LXXX\ 1 254

Méltó bizony azért . . . XXXIV. 150

Mennyi kínzást ád egy szem . . . CX. 3()7

Mi haszna csodálom . . . CXXVII. .. 'SAH

Mindeddig biztatott gaz reménység ... Cl V. ... "iOl

Mint a leesett hó, olyan fehér teste . . . CXL. ... 360

Mint páva jártam, nótán tánczoltam . . . CXXXVII. 356

Mit volt már mit tennem . . . XCVIII. - 281

Mondják mások: nem szeretlek . . . XLVI. . ... 17i

Múljék minden el . . . LXXXV . 253

Nagy szentsége, reménysége . . . Isi. VI. . 407

Nem gondolok sziveddel . . . V 9i

Nem hiszek már, nem, nem . . . Cl ._. 286

Neptunus népe . . . XCV. . . 274

Nincs mód benne, másé lenne . . . XCVII. .. ... 279

Nincs mód benne, tied lenne . . . XCII 266

Nincs rendesebb mulatság . . . LVII ... 198

Óh szent János, én héjános bnös, hozzád bohilok . .

.

Ist. VIII. ... ... ... 411

Óh szent János, én héjános bnös, hozzád fordulok. ..

Ist. IX. ... 415

Óh szent János, te bizonyos . . . Ist. VII. ... ... 409

OUy vagy már, nnt madár . . . CXXIX 343

Sionnak leányi engem meghalljatok . . . CXVI. ... 319

S mi haszna, ha volna tétovázó álom . . . CXLII. 375

Sokan vadnak, kik simák . . . CXV. . ... 317

Szabad légyen egyszer szivem . . . CXI 309
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Szánom gyászoe éltemet... LXXX. 243
Szegény Sándor, raegény Bubrík . . . CXXXVIII. 359

Ssenvedéesel b m üdövel . . . LXVII. . 216

Szép Cziozerkém . . . XLIX. . \T^

Szerelem, gyötrelem bol együtt jár . . . CXVIIL ... 3^1

Szerelmemet h* TÍESgálom . . . XVIII. 121

SzÍTem cengetóje . . . XC. . . 262

Szivem, hivem, légy édet nményem . . . LXXXIV. 251

SzttDtalan bánkódnom . . . CXXII 328

TalUllA, íkllAlU, jó kedvem vagyon . . . CUI. .. 290

Távouál iftentdMi . . . LXXXL . 245

Távosson oUy iiArelem . . . XXXVII. 156

Te állbAtatUn lélek . . . LXVL . 216

Te bár légy hív . . . LXXIV 230

Teltem, lelkem már OMgimt . . . CXXII.

.

.313

T« Ttgy élttem, mnényem, fényem . . . XLUI. . 170

Ti«d vi^rok . . . XCVI 27«

TiMte guiiiMát ««áid Cnpidóii .\XXIX. 3fil

TitkoMo nmtek . . . CXXIII. 330

Tndod, mtiOj igMán fieivttelek 394

Ugym eOTMer itálU nivedben . . . LXXXVIIL ... 259

Vadnak ngyan Tsdoak ... UX 209

Van egy, kinek neve ninoa, de mégis kegyet ... CXIJ, 373

Van-e vaUki éltében . . . XXVII. 196
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Motívumai 54
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Verselése .. ... ... . . 66
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I. Jnsson egyszer még esEodben

n. BoldogUUuüfMigaBiOllyui

IIL Ámbár nékem nincsen kineeem

.

rV. Kivánas h* aseretni ....

V. Nem gondolok ayivt^A'*]

VL Ámbár égek

Vll. ÁtkoBott idv . .

.

VIII. Ah már egyuer engenteld mu-
IX, AstAttndd meg, én már többel. .

X. AtkoilAk te aieralem...

XL Én ii Toltam werelmee . .

.

XIL Búfúl stivem érted, hivem . . .

Xm. Kinek lehet hinni . .

.

XIV. Bármikép itéQed .

XV. Ast nem reméltem .

.

XVI. ÁtkoMtt nenlem . .

.

XVn. Ámornak lákláje

XVnL Sierslmemet h* Tiisgálom . .

.

XIX. FélUek nitMii, mert luratíek.

XX. Alt gondolom, de nem mondom

,

XXI. Áldott Ttgyok, én reményem .

XXn. leten hooádt niTeni

XXni. Ámbár Tednak lok ingyim .

.

XXIV. AUhatfttUn én reményem . .

.

XXV. Édee kinoeem, kell nevetnem .

XXVI. Ámbár nerattem . .

.

* A máMdik helyen álló vámok ee íUe(6 köUeméoyUes

tertosó jegyiét lepeiámát ielentÜL

I-»
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XXVII. Van-e valaki éltében ...

XXVIII. Ingyen azért kínlódni ..... - ,

XXIX. Ámbár nincsen, drága kincsem, elöt*

ted érdemem ... _ .

XXX. Ah nehéz egyet szeretni

XXXI. Én már nem szeretek

XXXII. Bajt vínak óhajtáaim . . .

XXXIII. Érted, érted, már éretted . .

XXXIV. Méltó bizony azért. . .

XXXV. ítéld meg áztat ..... ... . .

XXXVI. Bár gyázszoe én életem

XXXVII. Távozzon oUy szerelem ...

XXXVIII. Én angyalkám, szép madárkám . .

.

XXXIX. Ab, ah, ah ! ha nem élhetek . . .

XL. Bár az kit szeret .

XLI. A szép fényes katonának arany,

gyöngy élete ...

XLII. Lángozik bár lángom ..... ...

XLni. Te vagy életem, reményem, fé-

nyem .. . ^-. ... ... 170

XLTV. Ah mit kínzód én szivemet .....

XLV. Már gondolok sziveddel

XLVI. Mondják mások : nem szeretlek . .

XLVII. Lehetetlen mivel néked

XLVni. Ama volt szándékom, de nem végez

hettem ... ... ...

XLIX. Szép Cziczerkém . . .

L. Én kesergek és epedek ...

LI. Gyöngyéletre s az ^mezre . . .

Lap
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Lap

LII. AllADdó u án IttVBégMn . 186 472

LUL Gu CsicKerkám 188 472

LIV. Ámbár ifis, tíi közt van . . . 191 472

LV. Aigns ugyao Ham Yagyok 193 473

LVI. AhmitkiiiMMieiigMmóhkegy*Ü6iiI 196 474

LVU. Ninos rendeBMbb mulatság ... 198 474

LTIIL Énb»báflikám,nyUti^uá«kám. . . 900 474

UX. Vmának i«jaii« iwkk9k 903 474

LX. Hadd kMrtMB, édeigiinu 906 475

LXL Bárha eUeiumiek 906 47b

LXIL AstgondolAaM, ninos már kátaég... 909 476

T.XIII. Jaj mii kialádom ... SÍI 476

h.\lV. Bár tied aa dMalom ... 213 477

LXV. Kukukn, knknoakám ... 215 477

LXVI. Te állhatatfan lálak ... 216 481

LXVJI. SsenYadáaaal • aa ttdArel ... 216 482

LXVUL Ai mint megmondottam, tókd |>ár-

tnlok 218

LXIX. Axárt bár Oldöstál

.

221

LXX. Ki bébomlt aa fölybóben ... .922
LXXI. Bár ártMi lokan itálaak 224

LXXII. Ha kÖMUTam, iMmdod, bivem . . . 996

LXXIII. Bolond, ki MMiTad . 998

liXXIV. Te bár légj hlT . .

.

280

LXXV. Hogy meflaértattál 989

LXXVI. Hogy gyúladom, nam tagadom... 934

LXXVIL CmA aaon vagy 986

LXXVni. Én tsivedai negkárem ... 939

LXXIX. Hogy nMfválom,namcmdátom... 940
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CV. lAls, lala, Daüla 293 499

CVI. A, A, A, te vén tdnsökfa 294 499

CVII. Átkozott óra, melly arra perczent... 300 500

CVUI. Aí a« igae kegyes .302 500

CIX. Áldottaz óra, iDelybeDBKtileitem... 305 501

. CX! Mennyi kinsáat iá egy esem.. . .. - . 30? 601

^CXI. Ssabad 14gy«n egysier i^tub . . . 309 501

CXn. Dira dara la U Ut... .311 502

CXTTT. Testem, lelkem már megóni ... 313 502

CXrV. Ha gondolom bús Borsom ^316 503

CXV. So^an vadnak, kik simák 317 503

CXVL Sionnak leányi, engem meghall-

jatok .... . 819 503

CXVn. A ssem mihelt t...|.iv ;ckiiit ... .810 504

CXVin. Bserelem, gyötrelem hol egyflttjár^. 3fl 505

CXIX. Már nem tfirhetv4n kítgait , M 606

CXX. Tndod, mely igsrán szerettelek ... 324 605

CXXI. Éy Tigan már 325 505

CXXIL Ssflntelen bánko<inoii] .
ri^ 505

CXXin. Titkosan SMratek ao 505

CXXrV. Jól tudod, kincMrm ... .{ 505

rXXV. Ki Basinban, ki Modorba: U^4 506

( XXVI. Bár gondolod és tagadod 335 605

CXXVn. Mi hastna csodálom ... 338 606

CXXVni. A mit megmondottam . . > 341 606

CXXIX. Oly vagy már, mint madár 343 606

CXXX. Ámbár tólem elment 346 506

CXXXI. A régi megrögzött sserelemnek

lángja . 349 606
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CXXXn. BÚBult Bzlvem éretted 350 506

CXXXÍII. AhI átkozott ezinee ezivl . . . ... 352 605

CXXXIV. Hogy estet kívántam kesédhez jut*

tatni 853 506

CXXXV. Hát eltávozol már iólem én éle-

tem - 355 505

CXXXVI. Én elmegyek, hová legyek 356 505

CXXXVIl. Mint páva jártam, nótán tánczol-

tam 356 506

lXXXVUI. Szegény Sándor, szegény Bnbrik... 359 506

CXXXIX. Tiszta Oeniaaát csalárd Cnpidónak 361 505

CXL. ^lint a leesett hó, olyan fehér teste 367 505

CXLI. Van egy, kinek neve nincs, de

mégis kegyes . 373 505

OXJjIL S mi baszna ha volna tétovázó

álom ...375 605

CXLIII. Már szabadon pártolj 380 505

CXLIV. A házasság által elvesztett sza-

badságnak megsiratása. (Nótelen

és házasélet) 384 506

Istenes énekek ... ... ... 393



57i

V. Stfic Máriáhos. (édes nnyj% na^rmu-

8eony»...).. 403 513

VI. Nagj iwMliágp ... 407 513

VII. Ób 8t«nt Jáooa te bÍ£ouyo« . . .(Nepoma-

OMltu K. Jáoiwboc. L) 409 51 i

Vm. Ób üzent Jáoot én béjáDos bfinöt bonád
' borátok . . . <N«p. uumí JáaoiiboB, 11) 411 5ii

IX. Ób tmit Jánoe 4n h^áiM Wfaite bouii
fordulok . . . (Nep. tzent JáDodiot, III.) 415 5U

jÉgyMUk ... . 490

A aiatttgforráflok IJl

ÁltaUnos aMKHtr>^Mk a Mtöveg iiiegiUapit4-

tár» Tonatkoiólag 488

világi dalok nániAi ée aorrBii^ie a kfllAnbdtö

fonáeokbMi (lábiám) 44t

Ránklaa jegyietak at egyet TÜági kAltemáoyek-

bei 445-510

Általáoot J^ytalek aa ialaiiea áaekekhei 510

Ráedetei jegyMtek aa iatoee énekakhea . ...611—514

PüggtUk ... 515

Amadé iatenea áneknnek dallamai 517

Idegen nyelven írt darabok. Lalin verMk Öi3

I. Magna Divat la ipee viva* 5Í3

n. Id feelo tm Patxoni ... '>S5

ni. Ámor makitai orbia ei lex regnm . . . 528

IV. Tormealotnm tonnenlMn ..530

V. Inter aqnam et ignem ... 531

Námet versek. I. Ea i«t wabr, ich rones bekennen , . . 533

n. Wer kann belfen, biia meia Henea..^ 534



ni. Angenembste diesor Welt .... 535

IV. Dn verfhiclítofl falBcIioR Ilerz ... _ Ti.!?

Jegyzet egy Amadénak iulajdonitott tót versre nt'/v< .):;n

Amadénak tulajdonított versek 544)

1. Somogy várniegyérl való versek Moerís és

Menelcas pásztorok között 540

II. Jer magyar ! sírj vélem ... 548

m. A aHázi kereszt* kérdéRc 553

Pótíds. Ki írta a fcodexet? ... ... 556

Ki szerkesztette az lSí?fí-iki kiadást? ... ... .. 557

Amadé epitapbiumu . ... ... ... 559

Amadé raapj'iu \»rMM lutiirendben 561
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