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OrlOvszky Géza –
Bene andrea – Juhász Milán

A Csalárd Cupido kétes hitelű második éneke

a szövegkiadás az irodalomtörténeti munka egyik leginkább személytelen, tár-
gyilagos eljárásának tűnik. Valójában a textológus a sajtó alá rendezett szöveg 
társszerzője. Döntésével óhatatlanul a szerzői funkciókat ruházza át saját magára. 
Sőt, nem egy esetben a szerzői életmű határait is autoriter módon, önkényesen 
húzza meg. A szerzői attribúciók minden esetben, ahol nem áll rendelkezésre 
kétségtelen hitelű bizonyíték – és ez gyakran előfordul – a filológus megérzései, 
előítéletei, vágyai nyomán jönnek létre. Még olyan jelentős, kanonikus fontosságú 
szerzők esetében is máig aggasztóan bizonytalanok az oeuvre körvonalai, mint 
Nyéki Vörös Mátyás vagy Gyöngyösi István.

a Csalárd Cupido szerzőségével kapcsolatban nincs bizonytalanság. Annál ne-
hezebb megállapítani a mű hiteles szövegét. Az 1695-ben íródott mű tudomá-
sunk szerint a költő életében nem jelent meg nyomtatásban. A szakirodalom ez-
zel kapcsolatban azt az ellenőrizetlen adatot görgeti, hogy a mű ajánlásának 
címzettje, Koháry István nem fogadta el a dedikációt, s ez hiúsította volna meg 
a kiadást. A szövegforrások nagyjából két ágat alkotnak. Az egyik ágat az OSZK 
Quart. Hung. 186. jelzetű kézirata és egy másik, ezt követő kézirat képezi. Ennek 
az ágnak a szövegei őrizték meg a Kohárynak szóló ajánlást és a mű rövidebb 
verzióját. A másik leszármazási ág az 1734-es komáromi princeps editio, valamint 
az erről készült budai kiadások és ezek kéziratos másolatai. Ennek a variánsnak a 
jellemzője, hogy az OSZK-kéziratnál egy egész énekkel terjedelmesebb szöveget 
őriz. A Csalárd Cupido első modern kiadója, Dugonics András 1796-ban az első 
ágat tekintette hitelesnek, s így a ma az OSZK-ban őrzött kéziratot választotta 
alapszövegül. A hosszabb verziót Gyöngyösihez méltatlanul „otsmánnak” érezve 
a komáromi kiadás többleteit egy „semmire-kellő kaczér emberke” betoldásainak 
vélte. Hosszas vívódás után ezt az érvelést Badics, majd Jankovics is elfogadta, és 
így az ő kiadásuk is a 103 strófával rövidebb, illedelmesebb változatot közli. 

A filológia szabályai szerint valószínűleg helyesen döntöttek. Érdemes felfi-
gyelnünk azonban arra is, hogy a több változatban hagyományozódó művek le-
hetnek szerzői átdolgozás eredményei is. Gyöngyösi esetében nem lenne szokat-
lan, hogy utólag megrövidítve, cenzúrázva adja ki kezéből egy művét. Elég a 
Kemény-eposz nyomtatott verziójából kihagyott versszakokra utalni. Talán ép-
pen a mélyen vallásos Koháry érzékenységére figyelemmel készített a szerző egy 
szalonképesebb verziót. Ám ha a hosszabb Csalárd Cupido esetleg valóban egy is-
meretlen átdolgozó munkája, vagy a szöveg esetleg a kéziratos hagyományozódás 
során bővült ki, nos, az így előállt verzió akkor is méltó a figyelmünkre, hiszen a 
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Gyöngyösi-recepcióba bekerült, népszerű, többször kiadott szövegváltozatról 
van szó.

A kihagyott/betoldott második ének önmagában is figyelemre méltó. A költő 
alteregójaként szereplő Genius itt a sötét völgybe téved, ahol életképszerű jelenet-
ben szemlélheti meg Cupido e világi zsoldosainak elrettentő szerelmi visszaéléseit, 
miközben széles társadalmi körképet fest a szerelem infernójának lakóiról. Valósá-
gos enciklopédikus összefoglalása ez a házasságtörés és a bujálkodás különféle 
válfajainak – leginkább Bornemisza Ördögi kísérteteit idézi emlékezetünkbe.

Az alábbiakban a komáromi 1734-es kiadás alapján betűhíven közöljük a Csa-
lárd Cupido modern kiadásokból eddig kihagyott második énekét. Az eredetiben a 
versszakok nincsenek megszámozva; a szedésből kimaradt betűket szögletes zá-
rójel között pótoljuk. Ebben a formában a közlés prepublikációnak tekintendő; a 
teljes szöveg filológiai apparátussal ellátott kiadását az ELTE Régi Magyar Iroda-
lom Tanszékének hallgatói fogják elkészíteni.

Tsalárd Cupido, II.

1. Ezeket beszélvén, jó köz-földet mérek, 
 Bízom több hasonló gonoszt már nem-érek, 
 De a’ bértzröl  mihelyt a’ más’ völgyre érek, 
 Sokat látok ott-is kiknek kín a’ bérek,

2. Ezek-is Cupido ’Sóldosi valának, 
 Átkozzák hó-pénzét mérges tárházának, 
 ’S jajgattyák profontját kínos Táborának, 
 Melly miatt keserves életre jutának.

3. Ezek pedig állnak sokféle rendekböl, 
 Fejedelmi, Grófi, Uri emberekböl, 
 nemesi, városi, vitézlö nemekböl, 
 Pór, Paraszt, Szabó, Szüts, ’s egyéb személyekböl.

4. A’ kik között vagyon iszonyú versengés, 
 Ortzákon, nyakokon, sürü esö tsengés, 
 Egymás lába alatt szapora fetrengés, 
 ’s azok Echojától az erdön sok zengés.

5. Az egeket éri panaszsza sokaknak, 
 Halált, veszedelmet kívánnak magoknak, 
 Irtózás hallása szüntelen átkoknak, 
 Es ISTENt boszszantó sokféle szitkoknak.
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6. Házasság kötele tartaná ezeket; 
 De meg-vesztegették szép szövetségeket, 
 Mert rutúl zavarta Cupido élteket, 
 Idegen tüzekkel lobbantván szíveket.

7. Egyik a’ másikat üldözi képtelen, 
 Minden pedig magát menti hogy büntelen, 
 A’ mint veszekednek egymással szüntelen, 
 Cupidot átkozzák mindnyájan szertelen.

8. Az elsök rendiböl egy, nem-kis lármában 
 Azt kiáltja: ment vólt Király Udvarában, 
 Es onnat meg-térvén egy titkos órában, 
 Komornikját kapja a’ maga ágyában.

9. Mond’ a’ másik: nagyobb az én rövidségem; 
 Mert nem-régen történt vala betegségem, 
 Mások alá veté farát Feleségem, 
 A’ mig hellyre állott abból egésségem.

10. Az harmadik igy szól nagy jajjal közzülök: 
 En midön a’ minap vadászni készülök, 
 Azomban titkosan ágyamhoz kerülök, 
 A’ törpét kapom ott, kinn majd el-szédülök.

11. Negyedik mond: mentem vala jószágomban, 
 A’ hol véget érvén tsak hamar dolgomban, 
 Mikor viszsza jöönék véletlen házamban, 
 Egy nagy Béres Legényt találok ágyamban.

12. Az ötödik azért van keserüségben, 
 hogy más országokban járván követtségben, 
 Két esztendö múlva, nem várt vendégségben, 
 Házához érkezik, éppen keresztségben.

13. Az hatodik: azon törödik magában, 
 Izzad a’ homloka, ’s majd öszül bújában, 
 Hogy alig tölt három hét házasságában, 
 Es már-is Komákat gyüjtenek házában.

14. Az hetediket is: hasonló fájdalom 
 Sértvén, igy szóll: tsak most vólt a’ lakadalom; 
 De már a’ mint érzi mozgását óldalom, 
 Tsak hamar Bába kell itt is úgy gondolom.
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15. A’ kit vettem pedig nékem ugy szerzették, 
 Mint szüzet: de velem azt tsak el-hitették; 
 Mert ’sengéjét mások az elött el-vették, 
 Férges vólt a’ mikor kezemhez ejtették.

16. Kivel a Vöfély-is bízvást forgolódott, 
 Hihetö attól-is vett vólt már a ’sóldot, 
 Nem kell azért várni sok meg-újjúlt hóldot, 
 Hogy a’ bé-kötött ’sák lészen itt meg-óldott,

17. Némelly: azt forralja szive nagy mérgében, 
 Hogy a Vármegyének lévén gyülésében, 
 Es onnét házához hamar meg-tértében 
 A’ szomszédgyát lepi a’ maga fészkében.

18. Némellyt’ az epeszti ’s fogyatya kinnyában, 
 Hogy nem-meszsze hálván egykori úttyában, 
 A’ midön hajnalkor bé-lépne házában, 
 Ott négy lábat szemlél tsudálva ágyában.

19. A’ mellyröl: (noha azt nehezen szenvedi, 
 Az aszszony: ) a’ leplet a’ mikor fel-szedi 
 A’ Tsatlós ásit ott: de hamar el-szedi 
 Onnét magát; ’s hogy meg-kapják nem-engedi.

20. Némellynek: a’ miatt vagyon feje gözi, 
 Hogy a’ sok vendéget házánál nem-gyözi, 
 Kikért a’ Menyetske magát fel-kendözi, 
 Es a’ mije vagyon örömmel fel-fözi.

21. Azomban ollyal.is kész ö gazdálkodni, 
 ugyan-is itt azért szoktak társalkodni, 
 Mellyért az Urának méltó komorkodni, 
 Egy fészken sok Sasnak nehéz meg-alkudni.

22. Ki: azon dúl, hogy egy jó-barátja’ torán 
 Lévén minap, ’s onnét haza menvén korán, 
 Látja; múlat ott az aszszú-szölö-borán 
 Egy Bor-áros, ’s nyalja az Aszszonyt szaporán.

23. Egy szép bokor nyusztot forgat a’ kezében, 
 Hogy azt az Aszszonynak adhatná tserében, 
 Es ha az Urának meg-érkezésében 
 El-nem bomol vala, ment vólna is végben.
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24. Ki: azt sijja, midön ö vendégeskedik,  
 Tetteti az Aszszony hogy meg-betegedik, 
 azonközben másnak ollyal kedveskedik, 
 A’ mellyen az egér nem tsemegéskedik.

25. Amannak: a’ miatt háborog elméje, 
 Hogy jóllehet estve dül néha melléje, 
 De külön ágyra jár többször Menyetskéje, 
 Es ott másnak tisztúl attúl a’ veséje.

26. Ennek: (noha magát gyakran confortálja, 
 de még-is a’ tárg yot hibáson találja) 
 A’ fáj, hogy Nösténnye másért meg-útálja, 
 Es a’ ki jobban lö, annak inkább állja.

27. E’ : köszvényes lévén; azt nyögi jajgattya, 
 Mint-hogy ö a’ párnát már resten rughattya, 
 A’ menyetske magát ollyal múlatgattya, 
 Ki ép kézzel, lábbal, ágyát tsikorgattya.

28. Attól ereszkedik, tejesedik mellye, 
 De az arra nem-hajt gondját mint visellye, 
 Hanem ama’ búsúl, azt miként mivellye 
 Hogy másé a’ borjú, még-is ö nevellye.

29. Ez: illy panaszt tészen; én meg-öregedtem, 
 Feleséget pedig fiatalt szerzettem, 
 A’ mellynek hogy tellyes kedvét nem tehettem, 
 Ifjabb tsödört szerzett magának helyettem.

30. Mindazáltal: nékem azzal hizelkedik 
 En tölem vagyon, hogy gyakran tellyesedik; 
 De hihetö, hogy az attól tejesedik, 
 A’ kinek farával gyakran kedveskedik.

31. Van’ ; ki igy keserg, ISTEN’ még mit érek! 
 Im nem-tágítanak a’ sok Officzérek, 
 Ök birják ágyamat, én ahoz nem férek, 
 ’S ki-tudván házamból, szállást másutt kérek.

32. Van’ olly-is, ki: szívét azzal szomorgattya, 
 Hogy mikor tanúló-házát látogattya, 
 Præceptor az aszszonyt bizvást szorongattya, 
 ’s Calepinus helyett a’ pendelyt forgattya.
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33. Az; igy szóll: kezdettem vólt egy helyre mennem, 
 De hogy késön járék esvén olly hírt vennem, 
 Meg-térék útamból, ’s azt kezdém fel-tennem, 
 Valamint, valahogy, othon kell ma lennem.

34. Haza-is érkezém, de tsak étszakára, 
 Mikor már az Aszszony ment vólt nyúgalmára, 
 Mindazáltal úgy-is vigyázván magára, 
 Elebb fel-kél, mint én lépek szállásra.

35. Mond: Ki várhatta most meg-érkezésedet, 
 Elöre miért nem-küldted’ emberedet, 
 Tudhattalak vólna úgy varni tégedet, 
 A’ mint illik látnom kedves személlyedet.

36. El-költ a’ vatsora, mit adjak már enned, 
 édesem kell addig várakozva lenned, 
 Míg valami készül, azomban jobb menned 
 Az ebédlö házban, ’s ottan meg-pihenned.

37. Magam pedig mindjárt mégyek a’ konyhára; 
 Hogy a’ mit készítek ne légyen sokára, 
 A’ kit hallván én-is igy szóllék szavára: 
 Ettem már, szükségem nints a’ vatsorára.

38. Hanem nyugovás kell, a’ minthogy kardomat, 
 Le-is óldom, ágyhoz készítem magamat, 
 Mintha szívem ugyan érezné dolgomat, 
 Nem lehet tágítnom meszszire ágyamat,

39. Végre a’ mikor már alunni kezdettem, 
 Nagy hortyogást hallok, mellyre fel-ébredtem, 
 Úgy tetszett mintha a’ vólna tsak mellettem, 
 Hogy az Aszszony tészi azt, ugy vélekedtem.

40. De midön tovább-is hattya a’ fülemet, 
 Fel-kezdém emelni az ágyból fejemet, 
 Akkor más gondolat ütvén már szívemet, 
 Kiáltok, hogy hamar gyújtsák-meg tüzemet.

41. A’ melly készen lévén hamar fel-is lobban, 
 Az hortyogás pedig újjúl mind nagyobban, 
 Le szállok az ágyról hogy láthassam jobban, 
 Ki lészen az, látván, a’ szívem meg-dobban.
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42. Mert kertészem hortyog, ’s fekszik az ágy alatt, 
 Ki oda az ágyból tsak elöttem szaladt, 
 Kinozván az Aszszonyt a’ lelki fúrdalat, 
 Fél, hogy torkára forr az attól nyelt falat.

43. Hogy ezt tselekedje azt soha nem véltem, 
 Meg-hittem mindenben; mert töle nem féltem, 
 Minden zavar nélkül véle szépen éltem, 
 Es hogy tovább-is az ugy lészen reménltem.

44. E’ pedig onnét lett, ’s nem esett másképpen, 
 Midön egykor véle sétálgatnék szépen, 
 A’ Kertészt találjuk majd a’ kert középen, 
 A’ verön alunni, ki-terjedve éppen.

45. Magam mondom néki, nézd az árbotzfáját, 
 Mint fel-sátorozta, ’s ki-nyomta gatyáját, 
 Kit látván, másfelé fordítja ortzáját, 
 Mintha utállaná tetemes tsudáját.

46. Tetszik pedig néki annak nagy dorongja, 
 Mert noha fút töle; de meg-mosolyogja, 
 Az után pediglen maga melle fogja, 
 Es ágyának, mint én lész kedvesbb zalogja.

47. Mert jóllehet dolgát most rajta vesztette, 
 Es a’ mint érdemli meg-fizet érette, 
 de tudom az elött azt másként követte, 
 Én elöttem pedig mindenkor színlette.

48. Prókátor-is magát azzal kesergeti, 
 Hogy peres dolgait míg másutt kergeti, 
 az allegátiót hoszszan beszélgeti, 
 Inas addig othon mágát ágyra veti.

49. Addig múlatozok oda azonközben, 
 Hogy ö-is indúlt már az Aszszonnyal perben, 
 Deliberativé esnek végre ölben, 
 Es az ágyra dülvén merülnek ott többen,

50. A’ ki nem-tészen ott hoszszas exceptiót, 
 Meritumon kezdi az allegatiót, 
 Mihelyt meg-érti a’ deliberatiót, 
 végzi aszszonyomon az executiót.
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51. Kalmár-is panaszol Iro-Deákjára, 
 aszszonyának irkál pergamenájára, 
 Noha nem bízta azt az ö pennájára, 
 Mert nem azért vette hogy adja vásárra.

52. Polgár-Mester siet dolgát el-végezni, 
 A’ városban, ’s onnét házához érkezni, 
 Most hozott társának kívánván kedvezni, 
 De az már-is mással kezdett ölelkezni.

53. Piros posgás Legény a’ Váras Fiscusa, 
 annak tettzik inkább ott, serény Stylusa, 
 Mint az agg Legénynek lankadó Virtusa, 
 Gyors Prókátort szeret a’ Venus Czinkusa.

54. A’ Biró késöbben jö-meg a’ Tanátsbúl, 
 Hogy a’ Drabant ki ment a’ hátúlsó házbúl, 
 Melly tsak most ugrott-fel a’ paplanos ágybúl,  
 A’ mikor jelt adtak néki a’ tornátzbúl.

55. A’ Fö-Polgár fejét szaporán vakarja, 
 Mert egy Katonán függ Felesége karja, 
 A’ köpenyegével azt bé-is takarja, 
 Es az alatt úgy bán’ véle mint akarja,

56. Pál-Mester-is soká múlatoz a’ Czéhben, 
 nem éri a’ Conpant a’ belsö pintzében, 
 hol a’ Gazda-aszszonnyal ketten a’ setétben: 
 Régen kóstolgatják mi van az ittzében.

57. Péter-Mester mihelyt érkezik házához, 
 Látja, felesége mint vonnya ágyához 
 A’ Legénnyét, hogy ott fektesse magához, 
 Es kezdhessen azzal kívánt játékjához.

58. Hadnag y uram-is el-késett a’ táboron, 
 A’ mije ithon vólt mind el-költ a’ boron, 
 Minthogy a’ Menyetske sokat járt a’ poron, 
 Azzal kellett mosni a’ torkát ollykoron.

59. Azomban nem mervén hálni magánosan, 
 Más mellé dült sokszor, ’s bátrabb volt párosan, 
 de járt Hadnag y Uram annyiban hasznosan, 
 Hogy a’ lapos hasat találta tsútsosan,
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60. Eg belöl az házok másképpen másoknak, 
 Lelnek a’ Menyetskék sok módot magoknak, 
 Miként köthessék-bé szemeket Uroknak, 
 Követhessék úttyát el-tzélzott dolgoknak.

61. Amaz: hogy már mégyen reggel a’ Templomban, 
 Ugy indúl-el hazúl; tér onnét azomban, 
 Végezett helyére és ott alattomban, 
 Maga tudja mint van mással a’ suttomban.

62. E’: Nénnyét vagy Báttyát mondja betegültnek 
 Ahoz fút, tettetvén magát keserültnek, 
 Azonközben oda egésséget gyüjtnek, 
 ’S tészi Aszszonyomat az jól meg-hevültnek.

63. Némelly: Attyát, ’s Annyát, indúl látogatni, 
 De kezdi lovait másfelé tsapatni, 
 Hol kedvére szokott titkosan múlatni, 
 Es oda Urának sok javát hordani.

64. Némelly a’ Bútsúra járásnak örvével, 
 lesz szembe, és végez titkos szerelmével, 
 Hol légyenek együtt kedvek töltésével, 
 Bordélyt követvén a’ Szentségnek színével.

65. Némelly: küldi Urát reggel a’ mezöre, 
 Lássa ott a’ munka lehet melly idöre, 
 Ö az alatt mással dül a’ lepedöre, 
 Ott azzal mit kezdjen nem-veszi kérdöre.

66. Ez: amazt öttsének, ezt: fogja Báttyának, 
 Es annak szinével nyit útat magának, 
 Hogy meg-tsalásával ámított Urának, 
 A’ légyen zálogja helyette ágyának.

67. Ki: menyegzöt követ, ki: jár temettségre. 
 es ott adja magát olly esmerettségre, 
 Mellyért jámborsága jut rút feslettségre, 
 Es hozatik élte nagy betstelenségre.

68. Ki: a’ Plebániát, ’s ki: a’ Schólát járja, 
 Amaz: Czimboráját ajtó megett várja, 
 ez: a’ szeretöjét a’ ládába zárja, 
 A’ kikböl sok roszsznak van gyakran nagy árja.
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69. Most a’ Comédiát, most a’ vásárokat, 
 Üzik azok: és a’ jádzó piatzokat, 
 Hogy ott szemlélhessék fajtalan társokat, 
 Es öszve hozhassák azokkal magokat.

70. Némelly: gyakorolja az Urak’ Udvarát, 
 Es azoknak addig hörpögeti borát, 
 hogy jámborságának meg-iszsza ott torát, 
 ’S vásott serpenyöje el-húllatja porát

71. Ez: Inassát, amaz: Kotsissát szereti, 
 vagyon ollyan a’ ki azt-is el-követi, 
 Hogy farát a’ Disznó-pásztor alá veti, 
 ’S azzal Ura kedvét éppen el-temeti.

72. Amaz: öttsével búg; e’, Báttyával forog, 
 Ki: Komjátúl kapott maszlagtúl tántorog, 
 Kinek: zavart gyomra Sógoratúl korog, 
 Mellyért Férje méltán átkozódik, ’s morog.

73. A’ Jobbágyok közzül ki Földes-Urára, 
 Ki: gyakran házához járó Ispánnyára, 
 Ki: pediglen sir, ’s rí, a’ Quártélyosára, 
 Hogy feleségéhez tsúsz gyakran ágyára.

74. A’ mellyekért ezek tsuda mint fedödnek, 
 Melly sürü szitkokat, s’ átkokat kezdenek, 
 Végre öszve kapván, mint vínak, küszködnek, 
 Hogy a’ rikoltástól az úttzák zengenek.

75. Amaz: Urára vét, ez: Feleségére, 
 ki ki elég okot talál mentségére, 
 Sok motskokat hánynak egymásnak szemére, 
 Melly van mind kettönek betstelenségére.

76. Azomban ez: amazt kezdi korbátsolni, 
 Es hajánál-fogva a’ földön hurtzolni, 
 Az: ezt torhát hányó nyelvével motskolni, 
 Végre haját tépni, ’s körmével kártzolni.

77. A’ többi-is mivel hasonló dolgokat, 
 söt ezeknél sokkal nagyobb gonoszokat, 
 Félre téven minden más gondolatokat, 
 Halálos boszszúra tökéllik magokat.
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78. Némelly mérges borral poharát tölteti, 
 Kedves köszönettel azt meg-színelteti, 
 a’ Feleségének kezében ejteti, 
 Mondván: igya-meg azt ha ötet szereti.

79. Ez: pedig méreggel étkét trágyáltattya, 
 Annak készületit úgy alkalmaztattya, 
 Légyen az Aszszonynak a’ kedves falattya, 
 Tudván hogy úgy száját inkább meg-tsalhattya.

80. Amaz: hogy dolgának lármája ne légyen, 
 Titkon a’ Borbéllyal olly végzésre mégyen, 
 Az Aszszony bal kezén ér-vágást úgy tégyen, 
 Hogy az által élte vég pihenést végyen.

81. Némelly: azt végzi ismét Kotsissával, 
 Készüljön-fel régen nyúgodtt hat lovával, 
 Légyen a’ Csatlós-is készen hintójával, 
 Es mennyen sétálni kényes Aszszonyával.

82. Maga ama szeles gyermek-lóra üljön, 
 Meg-várván alatta hogy jól meg-hevüljön, 
 Azután a’ mezö közepére kerüljön, 
 Hogy a’ vetéseknek az Aszszony örüljön.

83. Es ott; igy szól néki: sujtsd-meg jól lovadat, 
 Tudván; hogy földre vét, óltalmazd magadat, 
 Ne bánd ha meg-ütöd valamelly tagodat, 
 Mert meg-adom azért duplán jutalmadat.

84. Ereszd szabadon akkor a’ lovakat, 
 Járjanak egyaránt völgyeket ’s halmokat, 
 hurtzolják veszélyre lator aszszonyokat, 
 Hogy ne lássak véle több kínos Napokat.

85. Némelly pedig vigyáz háborgó idöre, 
 Tüzes villámokkal elegyes felhöre, 
 akkor mégyen véle sétálni mezöre, 
 Agyon veri, ’s fogja halálát menyköre.

86. Van ollyan ki meg hitt Mólnárját hívatja, 
 a’ mellynek elsöben más dolgát adatja, 
 Végre szíve titkos sebét meg-mútatja, 
 ’S azt meg-esküdtetvén, illy formán oktatja:
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87. Hólnap az Aszszonya malomba fog menni, 
 Mint hogy minden helyen jelen kíván lenni, 
 Tsalókát kell ottan lába alá tenni, 
 Hallyon az árokban ne siesd fel-venni.

88. Hanem fuss fel ’s alá nagy jajt szaporítván, 
 Hogy ötet azomban a’ víz el-borítván, 
 es a’ kerekeknek alája szoritván, 
 Veszszen oda, senki ki-nem szabadítván.

89. Amaz: hamarb’ útat lél abban magának, 
 Mihelyt nyilván tudja vétkét a’ Kurvának, 
 Szekérre tétetvén küldi az Attyának, 
 Néki tovább nem-kell, tsak tartsa magának.

90. Ez: pedig a’ tetten maga meg-ragadja, 
 hogy a’ kertre vigye inasának adja, 
 Az-is: Ura szavát híven meg-fogadja, 
 Többé viszsza nem-jö, azt úgy oda hadja.

91. Némelly: pedig pert kezd ’s törvényt kér ellene, 
 De azt nem-üzheti úgy a’ mint kellene, 
 Az-is pártyát-fogja kinek nem illene, 
 A’ míg végét éri reá kél mindene.

92. Származnak ezekböl szörnyü veszedelmek, 
 egymás alá ásott sok árok és vermek, 
 Ejjeli nappali szünetlen félelmek, 
 Es elmét fárasztó kegyetlen gyötrelmek.

93. Mert a’ Nöstény-rend-is sok panaszát hánnya, 
 Es azt boszszúállni mérgesen kívannya, 
 A’ mit fel-tet; arra magát reá szánnya, 
 Es végben-is viszi ámbár azt meg bánnya.

94. E’: meg-útált Urát, sokképpen leseti, 
 Esküszik; hogy vagy igy, vagy úgy, meg-öleti, 
 Sokfelé hányt törit el-sem kerülheti, 
 Hanem tett boszszúját halállal fizeti.

95. Ama: gyilkosokat fogad a’ házára, 
 Leg-jobban aluván rohannak ágyára, 
 Ott darabolják-fel, ’s vetik az útzára, 
 Reggel fel-virradván sokak’ tsudájára.
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96. E’ vendégséget üt, Urát jól tartattya, 
 Végre le-fektetvén titkon meg-fojtattya, 
 Másnap halva lelvén lármáson jajgattya, 
 Hogy a’ bor ölte-meg, reá azt fogattya.

97. Urát ez: másokhoz küldi múlatásban, 
 Es mikor víg lévén ott a’ jól-lakásban, 
 Ejjel haza menne senkit nem-bántásban, 
 Altal-vereti azt az úttza-hajlásban.

98. Némellyek keresnek Nézö-Túdósokat, 
 es meg-aranyozván elsöben azokat, 
 vará’slások után vészik tanátsokat, 
 Miképpen hozhatnák veszélyre Urokat,

99. Végben-is viszik azt sok adományokkal, 
 hogy meg-romoljanak kezekkel lábokkal, 
 Azok: nyomorognak másféle tagokkal, 
 Es szörnyü kínokat vallanak azokkal.

100. Ezt pedig: a’ veszély várja a’ mezöben, 
 Amannak az halál hány tört az erdöben, 
 ki: éjtszaka retteg, ’e ki: minden idöben, 
 Ez: a’ kertben romol, amaz: a szölöben.

101. Másképpen-is vagynak itt sok versengések, 
 Szívet irtóztató iszonyú feddések, 
 Külömb külömb-féle sok szemre-vetések, 
 Es onnét származó ütések, verések.

102. Ez: hánnya Urának alatson Nemzetét, 
 Az ö óldalához illetlen termetét, 
 az: Feleségének szabados életét, 
 Es helyette máson kapó természetét.

103. Amaz: az Urának koros idejére, 
 A’ fára hágáshoz körmetlen kezére, 
 Es annak parasztos együgyüségére 
 Panászol, és Udvartalan erköltsére.

104. Felesége lassú, ez: azon sir, ’s óhajt, 
 Ez: azt bánnya hogy gyors, és oda-is bé-hajt: 
 hová nem-kellene, mellyel szerez nagy bajt, 
 Gyanús elméjének, és gyakran mérges jajt.
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105. Ez: igen othonn ül azon panaszkodik, 
 Amaz hogy ki-kapó azon sopánkodik, 
 némelly: meddösége kárán szomorkodik, 
 Ez: hogy igen tenyész, a’ miatt bánkodik.

106. Az hogy özvegyet vett az könyvezi, ’s bánnya, 
 A’más’ Ura jobb vólt, szemére azt hánnya, 
 Ezt: szidja, átkozza; azt: ditséri, szánnya, 
 Mert nints most abrakja úgy, a’ mint kívánnya.

107. Az: hogy fiatal vólt akkor Felesége: 
 a’ mikor azzal lett elsö szövettsége, 
 Azt bánnya, mert fogy már az ö tehettsége, 
 Annak pedig: arra most vólna szüksége.

108. Es hogy abban tellyes kedvét nem töltheti, 
 El-rugja magától; ’s az ágy alá-veti, 
 az erötlenségét Vénus nem-szereti, 
 Pengö ina légyen a’ ki azt követi.

109. Van más-is olly, a’ ki azt hánnya Férjének, 
 Mi hasznát veheti deli termetének, 
 Sok külsö javának, belsö értékének, 
 Ha a’ nints a’ mi kell leg-inkább kedvének.

110. Szolgálóját köti némelly: az Urához, 
 Némelly gyanakodik Jobbágy-Leányához, 
 Vagy gyakran fel-járó Majorosnéjához, 
 S akármelly jövevény tzégéres kurvához.

111. Némelly pedig: nem-lép olly alatsonságra, 
 Hanem kíván dülni paplanosabb ágyra, 
 a’ maga aszszonyát vészi baráttságra, 
 Es jut az Urával onnét Sógorságra.

112. Ez: Menyének, amaz: udvarol Angyának, 
 Amaz hízelkedik mostoha Annyának, 
 Némelly pedig kedvet keres Leányának, 
 Szereti, és tészi végtére ángyának.

113. Ki: öreg-Aszszo[n]yán próbálja erejét, 
 ki: Fraútzimerének köti-bé a’ fejét, 
 Némelly pedig annak keresi idejét, 
 Mint szaporíthatja Dajkájának tejét.

Orlovszky-team.indd   72 2010.09.24.   10:54:07



73

114. A’ Czigány test-is jó viszont némellyeknek, 
 Egyaránt el-mettzik a’ hol mit szelhetnek, 
 Ezt kiáltván nyelvek bús Feleségeknek, 
 Nem-kevés motskára házas életeknek.

115. Van másoknak: ismét, más botránkozása, 
 Mert semminek nintsen annyi meg-bánása, 
 Mint a’ kinek, kitöl, hasa duzzadása 
 Örökösön esik, egyszeri romlása.

116. Gyakran hibáz pedig annak mestersége, 
 Roszszúl készült, mivel el-vész nyeresége, 
 nintsen az elmének ollyan serénysége, 
 Hogy mindenkor tudja, mi lesz dolga vége.

117. Mert irva senkinek nints az homlokára, 
 Minémü a’ belöl, ’s mi lesz utóljára, 
 Botsátja a’ magát kétséges kotzkára, 
 Ki: az házasságnak lép sima útjára.

118. Nem-tudja ott a’ sors mit hoz vetésére, 
 Jó reménségétöl sok esik meszszére, 
 Sólyom helyett Bagoly akadván kezére, 
 Több ki ott veszt, mint jut várt nyereségére.

119. Az Emberi Nemzet Tellyes sok vétkekkel, 
 Kiket nem-láthatni mindenkor szemekkel, 
 Mert palástoltatnak azok szép színekkel, 
 ’S meg-tsalatnak sokan károssan ezekkel.

120. Vagyon pedig leg-több vakság a’ nöszésben, 
 Mert-hogy már szemesek a’ Leány nézésben; 
 de ugy meg-botlanak ott a’ szemlélésben, 
 Hogy bürköket szednek ró’sa keresésben.

121. Mert ezt: regtöl-fogva (noha titkoltattya) 
 A’ nehéz nyavalya, ’s kórság nyomorgattya, 
 Azt: a’ belsö fekély, vagy süly háborgattya, 
 Amaz: rút torongyát nyögi és jajgattya.

122. Némellynek olly hagymáz gözölög fejében, 
 (Azt pedig nem-vészi akár-ki eszében) 
 A’ mellyet maga-is e’ földön létében: 
 Nem gyógyított Urunk, tellyes életében.
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123. Annak: lába túros; dohos ennek: szája, 
 Ez: rühes; amannak: vész tüdeje ’s májja, 
 Némellynek: fakadoz a’ szemérme tája, 
 A’ kit vett magának a’ nöszés kotzkája.

124. A’ kórságost pedig (akár-ki mint mondgya) 
 Irtózás szeretni: Van annak-is gondgya 
 Ki fekélyest talál: Ugy kit a’ torongya 
 Kínoz, és bélinek van le-járó rongya.

125. Az esztelennel-is; (könnyü megitélni) 
 Melly gyönyörüséges lehet edgyütt élni, 
 A’ kikröl semmi jót nem-lehet reménlni, 
 De bolondságától mindenkor kell félni.

126. Ugy ki hálhat kedvén a’ dohos szájúval: 
 Rühessel: sülyössel: és büzhödt lábúval: 
 Rút torhákat hányó rothadott májjúval, 
 Annál inkább azzal, ki veszett frantzúval.

127. Másokat pediglen tsal ismét másképpen; 
 A’ nöszö tsemege reá-vészen szépen, 
 Nem tudván hogy méreg van, a’ mézes lépen. 
 Mohon falják, ’s azért végre vesznek éppen.

128. Nem-szoktak ablakot nyitni a’ titkoknak, 
 Lappangtatják mérgét a’ rejtet horgoknak, 
 Úgy; ott sok palástot adnak a’ dolgoknak, 
 A’ hol szerentséjek forog Leányoknak.

129. Ennek: kopasz fejét vendég-haj borítja, 
 Annak: vén ortzáját kendözés ifjítja, 
 Es fogatlan ínyét; (minthogy az rútítja) 
 Mesterséggel füzött fogakkal újjítja.

130. Az: vánkossal hozza helyre görbeségét, 
 Némelly magas sarkal tóldja rövidségét, 
 Ki fel-sem néz: tartja olly szemérmességét, 
 Hogy úgy titkolhassa szemének véttségét.

131. Ki: maga éppen rút, tsak a’ köntöse szép, 
 Ró’sa ennek színne; de az-is festett kép, 
 Annak: töltik mellyét; mert másképpen nem-ép, 
 E’: roszsz farát ójja, olly gyengén azért lép.
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132. A’ kinek-is titka tsinál sok meg-tsalást, 
 Ezer veszedelmet hoz az illyen palást, 
 Es szerez azoknak kínos búban halást, 
 A’ kik mohon kapják az illyen méz nyalást.

133. Tsömörlenek töle, hasokat el tsapja; 
 Mert metélyes horgát valaki bé-kapja, 
 A’ torkán akad az, akarmint harapja, 
 Örökös iga ez, nints határzott napja.

134. Fökötöre kelvén pedig a’ pártárúl, 
 Ha Férje mellé jut, a’ maga ágyárúl, 
 Le-kell akkor vetni a’köntöst magárúl, 
 ’S nem-tarthat olly titkot mint elébb dolgárúl.

135. Mindenestül ki-nyíl’ feje borítékja: 
 Le-hull háta: mellye: lába tóldalékja: 
 Tudva lesz ortzáját kenö mosadékja: 
 ’S tserélt fogainak férges húlladékja.

136. Mert magát mindenkor úgy nem-örizheti, 
 ’S titkos eszközeit el-nem fedezheti, 
 Hogy azokat Férje meg-nem tekéntheti, 
 Es fogyatkozásit észre nem-veheti.

137. Igy a’ színlett szépség rút változást vészen, 
 A’ szem ebböl: kiszolt, abbúl bénnát tészen; 
 Ki: törpe, ki: görbe, ki: vén, ki: vak lészen, 
 Es azért sok veszély várja öket készen.

138. Mert el-esik kedvek egymástól, ezekkel 
 az annak elötte nem-tudott vétkekkel, 
 es mikor azokat látják már szemekkel, 
 Töltik életeket rút veszödésekkel.

139. Vagynak pedig itt még több veszedelmek-is, 
 Aggasztó búk, gondok, ’s egyéb keresztek-is, 
 De hóltig kell türni ámbár nehezek-is, 
 A’ többek között még, ollyak ím ezek-is.

140. Hogy némelly: rest, tunya, dolog halogató, 
 Némelly: pedig kényes, finnyás, válogató, 
 Az: hazug, részeges, sok helyt látogató, 
 Ez: lusta; az pipes, tzifrára szaggató.
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141. Amaz: igen vídám, Ez: mord, és kedvetlen, 
 Ki: mód-nélkül jádzó, ki: igen értetlen, 
 A’ pedig tékozló, e’ könyörületlen, 
 Némelly: nyelves, némelly: igen beszédetlen.

142. Ah! ki gyözi pedig mindenkor nógatni 
 A’ restet; hogy serény légyen pirongatni, 
 A’ részegest; józan életre szoktatni, 
 Hazuggal; a’ görbe mondást el-hagyatni.

143. Mindenben kedvezni ki tud a’ kényesnek, 
 Ki dugja-bé száját felettébb nyelvesnek, 
 A’ mód-nélkül fúrtsát ki tészi tsendesnek, 
 A’ felettébb bátort: pedig szemérmesnek.

144. Nehéz a’ ki-kapót; mindenkor örzeni, 
 A’ válogatónak: mindenben tetszeni, 
 A’ tzifrát üzönek; mindent meg-szerzeni, 
 A’ maga meg-úntal, vígságot kezdeni.

145. Nehéz el-szenvedni a’ gyanús játékot, 
 el-tiltani a’ meg-szokott mondalékot, 
 a’ kinn nyargalásban: tenni tartalékot, 
 ’S ki-venni kezéböl: a’ sok ajándékot.

146. Ugy takarékossá a’ tékozlót tenni, 
 Az irgalmatlanbúl irgalmassá tenni 
 az értetlenséget emberségre venni, 
 ’S el-merülés nélkül ezeken ált’-menni.

147. Mert olly zajos tenger azok’ állapottya, 
 A’ mellynek veszélyét más ki-nem mondhattya, 
 Hanem; a’ ki benne vagyon, a’ tudhattya: 
 Abban mennyi szélvész, ’s fergeteg forgattya.

148. Ugyan-is mint lehet annak tsendessége, 
 A’kinek van azok közzül Felesége, 
 Mert az, az Urának nem fél-segéttsége, 
 Hanem egész pokla, ’s tellyes veszettsége.

149. De vagynak ollyak-is: kik tudják vétkeket, 
 Mindazáltal úgy-is el-veszik ezeket, 
 Meg-bánnyák pediglen azok is tetteket, 
 Es keserves jajjal siratják esteket.
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150. Ugymint: A’ ki vénnel nöszik sok pénzéért, 
 Tudva Kurvát vészen nagy Nemzettségéért, 
 vagy más vétekbélit valaki kedvéért, 
 Tsuda mit nem mivel azokkal vesztéért.

151. Végre: a’ ki szegényt választott magának, 
 a’ duplázza terhét nyomorúságának, 
 Annyit bánnya dolgát házasodásának, 
 Mennyi szüksége van naponként házának.

152. Ki gazdagra talál, van annak-is gondja, 
 Nem övé a’ jószág: Társa gyakran mondja, 
 Nintsen panasz nélkül akármi kis rongya, 
 Ugy bán’ véle mintha vólna tsak bolongya.

153. Annak-is a’ kinek rút a’ Felesége, 
 Lehet azzal igen kis’ gyönyörüsége, 
 Mert a’ szeretetnek régi ellensége, 
 A’ melly ortzának nints semmi ékessége.

154. Kinek pedig széppel esik házassága, 
 Annak örzésében van nagy fáradtsága, 
 Másként szaporodik hamar sógorsága, 
 Es a’ miatt támad sok nyomorúsága.

155. A’ mellyek-is tésznek sürü panaszokat, 
 A’ többivel együtt élnek bús napokat, 
 Kívánnák mindnyájan könnyétni dolgokat, 
 De nem segéthetik azokban magokat.

156. Hol pedig a’ búknak nintsen orvoslása, 
 Lehet-é azoknak ottan el-fogyása? 
 Nem; Söt szaporodik naponként forrása, 
 A’ veszett nöszöknek ilyen a’ romlása.

157. Bé-köti Cupido elsöben szemeket, 
 Es azután vakúl viselik szíveket, 
 Ugy vesznek végtére; nem-látván vermeket, 
 Ekképpen számlálják sok jajjal élteket.

158. A’ mellyeket hallván iszonyodom tölök, 
 Alig várom hogy el-mehessek mellölök, 
 Bánom hogy tsak hírt-is hallottam felölök, 
 Minthogy ennyi gonosz származik belölök.
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159. Szörnyü dolog-is az: a’ mit ök indítnak, 
 Mennyi átkot szitkot egymásra hárítnak, 
 Mint a’ dühös ebek mérgekben ordítnak, 
 Vélnéd majd mind eget, ’s poklot fel-fordítnak.

160. Mellyekböl rút zavar indúlt életekben, 
 es vagynak a’ miatt nagy veszedelmekben, 
 Cupidót okozzák pedig mind ezekben, 
 Ö tsinált illy szörnyü zür-zavart eszekben.

161. Átkozva emléti minden ennek nevét; 
 Valaki kóstolja nyalánksága levét. 
 Es érzi szívében ennek forró hevét, 
 Szerentsésb’ hívénél a’ ki ellene vét.

162. Van gondja Echónak, a’ szomszéd hegyekben, 
 nyelve-is el fárad sok feleletekben, 
 De nints semmi öröm, vígasság ezekben, 
 Tsak a’ sok jaj hallik minden szegletekben.

163. A’ kik majd el vészik nékem-is eszemet, 
 Es szörnyü kéttségre szorítják szívemet, 
 Búsulván, mint mentsem azoktól fejemet, 
 Hogy örizöm légyen, kérem ISTENemet.

164. Szemléltem ez-elött a’ melly eseteket, 
 Azoknak-is félve néztem mint léteket, 
 Látván tüzök miatt nagy veszedelmeket, 
 De azoknál inkább rettegtem ezeket.

165. Mert azokat véltem majd-tsak példázatnak, 
 es mint Morpheustól származott fajzatnak, 
 De ezek mint való dolgok úgy láttatnak, 
 ’S bizonyos létekkel méltán irtóztatnak.

166. Azok másképpen-is mind hajdaniságok, 
 Elmémben álomként jött iszonyúságok; 
 De ezek majd mind olly dolgok és újságok, 
 Kiknek nyilván-való igaz valóságok.

167. Mintha esmérnék-is köztök némellyeket, 
 Es azért-is nézem félve eseteket, 
 Meg-indúlok; hogy el-haladjam helyeket, 
 Hogy ezek szüntelen mivelik ezeket.
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168. Mennék; de lábaim nehezen birhatnak, 
 Másként-is esmérem magamat lankadtnak, 
 Azomban némellyek indúlni láttatnak, 
 Es úgy tetszik hogy én utánnam vágtatnak.

169. Mellyeket ott én-is nem vélek tréfára, 
 Erövel-is fogom lábomat munkára, 
 Sietek a’ hegynek túlsó óldalára, 
 Altal is érkezem oda, nem sokára.

170. Es minthogy hirtelen mé[g]yek nyakra före, 
 Hogy ott meg-pihennyek le-ülök egy köre, 
 Gyakran tekéngetvén viszsza hegy tetöre, 
 Nem jö-é utánnam valaki üzöre.

171. Azonközben én-is fel-vonom íjjamat, 
 Es úgy helyheztetem abban kész nyilamat, 
 Hogy ha ki reám jö ne hagyjam magamat, 
 Hanem áljam azzal szükséges hartzomat.

172. De senkit nem látok érkezni ellenem, 
 A’ kivel kellene viadalt kezdenem, 
 Meg-indúlok azért mihelyt meg-pihenem, 
 Mondván: Tovább te légy én édes ISTENem.
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