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7ronunka .elsö rendbéli költöjef, aekem

/tisztelve szeretett barálom Kisfalrciy Кё

roly’ felszólítására történt, hogy ezen 1e

veleket ," mellyek Zalán" kijövetele~ után ‚ ч

egy társunkhóz, kevés доп-дам írva valá
nak 5 bô'vebben kidolgozva Js köz használ

hatásra alkalmaztátva ‚ a’ 'FindományosA

Gyííjtemény’ darabjaiban kiìereszte'nérñ'.

A’ -munkácska Várakozásomat`megl1aladó `

« íìgyelemmel fogadtatott 5 ’s tiszteletre mél

_ tó férfiaktól azt a’ javallatot érdemelte,

hogy, mit ezen jeles költônk’ épikus mun

kájirólírék, еду kötetben adnám azok

-nak , kil;` az emlíftett folyóírást nem bírják.

Ем most tévén, czélom az , hogy minél

több utakon gerjesszem azt a’ figyelmet,

. mellyre olly mívek, mintVörösmartyéji,

érdemesekg ’s azon stúdiumra intsem, ki

vált fiatal„olvasóinkat, mellyet illy mé- '

lyebb jelentésii költemények’ tökélletes

értés`e megkivánni látszik. Mert noha köl

tt'ínk а’ községet hidegséggel ёреп nem

vádolhatja, illy igyekezet felesleges nem

-' lehet, midön legjobb fejeinkiegyike azt _

mondogatá, hogy Zalán szép щипка ugyan,
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de'a' lkís gyermek, halálára írt «fers még

is kedvesb adomány. Ez fájhat mind

v a” költőnek, mind annak, ki a”, költő” ér

dem e'it általlátni tanúlta. De íllyférfiu”

megtérítésétszerénységem nem irányoz!

'hatáìß azokat pedig, kik vele egy polczòn4

nem állanak, hasonló tévedésektől meg

óvnom, kötelességemnek tartám.

Tisztem° betöltésében mindenkor el

felejtém., hogy az, kiről ítéletet hozok, _
engem szeret; Js hogy minden elfogódastól

megmenekedjem, kéziratomat a’ költővel

soha semxláttattam. Ezt sokan nem fogják

javallhatni ‚ de“ bocsássák-meg szeszélyem

nek ezt azegy makacsságot. А’ részre

h aj 1 а tl a n s á g’ becsülendő virtusát leg

alább ‚‘ senki tőlem meg nem fogja tagad
ni ‚- Js ezt én teljes jussal várhatom. A’

Szépért senki inkább nem lángolhat mint

én 5 ’s épen azért mert Vörösmartyban any

nyi a’ szépség, a’ gáncsolást átallanom

nem lehete. Ez reá soha homályt nem

vonhat g amaz pedig mellette annál tisztább

Világban tün-fel, Pest“, Június° 1. 1827.
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VöRösMARTY Mm ÁLY szůletettl')ebembe`r’ едведёщЦ

1800Ьащ a’ hatholikus egyhàz’ kebelében, Feiépvárf;

megyeïNyél’. nevü fa'lujában, hol atyia a’. Nádasdì -»

nemzetségne-ü. Nyéhi iószágában uradalmi tlszt mit.

Bösèg nélkül, de gondosan neveltétett,«,_’s elsö ön

latán iskolájìt a’ Feiérvàri gymnasiumban Yégzé- el;

a’ honnan (18[6) Резсге átmenvén tanulását folytatni

atyjàt elvesztette, ’s melly hivatalt' >nulla/@gy 'évtöl

fogva тень. az oktatóìt, ìttlìs kénytelenwoh, felvál

lalnì. Utóbb (1817) egy nemesház’ filai 'mellètnlneve

löi tisztbe lépett, mellyben kilencz évig cliesér‘end»¢'b.

домам eljárt. Ezen idöközben hèt esz'tendöt 'I'olná~

bàn 4tölte említett hilatala'ban, egy llarmadikat. ugyan

nts tör'vènygyalmrlásban. Резы-е ismèt-feljövén I(1823)

’ a" kírályi táblánál' jeg'yz'ösègre, ’e а’ következett év-

Ьеп ü yészségŕe eskütt-fel. ‚ . . . ‚

Vbrösmartynak szeretete a’ po'êzisboz még alis

kolájìban serkendezet't úgy, hogy már 1813ban latán

versehen írna_. [fkövetkezendö èvben magyar verseket

is próbált., de rimeken ;- utóbb pedigildes’ Везет/ей

kerůlvén kezébe ‚ görög mértéken is. Pesten Baróti

Báinìs- Virág- ’s R é v aìv al -— kit. azonnal' шиш

nöse'n megkedvelt  ismerkedett- meg. Ezeknek 61.

vasása ébresztgette au’ nyelv és poétai dictió körül

valò stúdiumra: de ekkori verscî még mìnde'n .költö'î

érdem nélkül valók. Tolnában hét tudós egyházi жёг:

iiúval barátkozott-meg, kik z Er délyì M uzxeu-`

mot ’s lKazìnctzy’ munkáixt szolgáltaták kezéhez*

nèmellyjiiìlföldi nagy капание] yegyi'ittz, МН között

vala S hakespé г is. Lelke most Миг-01; foga a’

génius' ereiével, ’îmíg azolmah ol-vasásába meŕülne,

nétńelly ódàiì ’s ap óbb színiátékaì kêszültek, mçly

lyek mindazáltal be`hem Шнек végezve: mig едут

barátjáhak biztatása ’s Kisfal udy Károl y’ drá

ь
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типам eléadatńsa vele egy nagyobb munkát nefm

kezdetének, Így lett (1821) Sa lamon ВЕНЫ y а),

sznmolfújáték öt felvonásban, quìnárìusokbau; ’s еду

szatirdi идущем két felvonásban, prózàban. lsmét

egy romános költemèny a' Villi-rege után, hexame

terekben ’s quinárìusokban vegyest: a’ h ü s é g'vd i а

d al m a. Az таты emlékezik egy szép _ e p ì sto l á

jában Virágholz, melly elsö nyomtatott munf

káia b). Ezen idötájban ismerkedett -. me 'Passzò

' val (az eredeti ny'elvrrn), Z rinyì vel ’s 0m è/rral,

1823ban következett Z si g mo n d К i rá ly , dráma ,

,1825beanont,. -szomorújáték, mindenih öt felvo

násban és quinàriusokban; mellyeh hét elsöfrêszéz

сеть egy projectált „нагими történeteinh’ .egy

nevezetes idôszahaból.. Zalán’ futása , hösköl

temény tiz énekben, hexameterekben», ‘egy év äìatc

hölt (1823/24) 0) ’s ekkor olvasá az angol, spanynl

és német literůtúránal( eddig általa még nem ismert

nag'yaît; a'z èl~öbbPhet némep fnrditásohban. lSQñben

Risí'aludy Hároly’ Íìgyelmeztetésère а' Gserhalmi gyö- ‘

zödelmet dicsöítette» meg a' С s e rha l om d) ezi

met viselö éposszal , еду énehben, hexameterben. 1826

Június’ hónapìában készült T ü n d é r v ö l g y в) , rjov

mános höltemérïy ómagyar formában; Homonna'

völgye f) , dramatizáln költemény, jambusi tetra»

meterckben; ’s hét, álnév alutt kfijött, philológìaì

értekezés. Еву phantastihus éposznak, hexametereh

ben, сваи hét énekét végezte — el. Ly rai d а га h

jai, mellyek az Aspásía ’s Auróra’ höteteiben el vol

тай gzórva , általam öszvegyůjtve ’s щаыш öŕegbítve,v

azi Elet; és -Literatúra’ harmadik hötetében fognah

hijöni. Töle vannnh ezehen музы; egy didaktìkus

levél , hexameterekben g), Árp'á d’ em elt etqês е

h), András é s Béla i), Csál’` k). Jelenben gé

n'ìusaegy nagyra kiterjedendö romános epopoeián mun

kálkçdìk. . ‘ _ . х f

так Vörösmartyròl :.Fenyéry. `a’ Tüvn dé г

-?ё|5уг‚6) 1); Toldy, Sálamon kìrályróälm)

élposzairól a’ külfjñlddel megismertette

__T-___* 4 . ч ' ‚ `

а) Респ Trattner’ bet. 1827. med rét. b) Széplìteratúrai

ajándék, 1822. 1. 132. с) РеэЬ, Trattner’ het. 1825.nagy'

Bah rêt. d) Aurór'a..I 5dìk év, l. 141. е) IAuróra, -6dik

év, 175. f) Ott, lap. 282„ g) Szépliteragúrai njánd. 1823.

1. 49. h) Aurora , 5dik év. l. 1. i) Ott., lap. 63 k) Pelsö

‘Magyarországi Minerva ,lâ/57. másod'ik -Negyed, l) "Ind,

Буй). V1827. I. Jap. 95. m) Ott, V. köt. l. 71.

/
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ветхие! п), a’ magyar epopoeli a’ hisztó'ríá

iában , niellyböl,lnivel olvasóim'A nagyobb геле elött

ismeretlen , az' ide tartozókat itt-befejezésül közilöm z»

„Vörösinarty`s Leistungen gehören zu den merkwürf
digsten’ Erscheinungen inder Vneuern ungrisehen

LiteraturrJüngst kam von ihm eine grosse Epopee

in lO Gesängen: „Zalen {визам heraus. Alle `

Eigenschaften , welche einen ADichter fürs, Epos b e-_

s 0 n d e r s bestimmen, besitzt'er unslreitig vor all еп‘

seìnen Vorgängern (Horváth nicht yhieher verstanden,

dessen c-harakierietisches Werk -erstL ,erwartet wird)

im .vorzüglichsteanrade und inf »der »innigsten Ven

y schwieterung. ln genanntem vGedichte ,':erzählt er die’
entscheidende Schlachtfäuf.- den 'alparsehen li'elderni,Y

wo. Arpád, der grosse Herzog der Ungern , die Macht

des bulgarischen Fürsten-Zalen gänzlieli-entncrvte,

diesen selbst aus Pannonien für immer vertrieb ‚ und

das ungriscbe Beich .voetlicht yiel weniger als yeinem

Jahrtausend-eA in Europa neu errichtetev Der Dichter

hat sich in allem treu an die Geschichte gehalten .l

ohne seinem Geist .dadurch im mindesten Fesseln ain

zulegen; mit sehöpl'erischer Hühnheit und zugleich

jener erh'abenruhiger Seele , die den lipiker charak

terisirt, lässt er die längst versehwund.enen ‘Gestal

ten der ungrischen Vorzeit, mit griechischer Plnsehaul

lichkeit vor unserm Geist vorüberziehen. Mit uner

sehöpllieher psychologischer Gewanrltheithebt er die

ewig merkwürdigen Charaktere heraus ,und erregt in

uns gegen sie Liebe oder Abneigung mit einer llraft,l

die nur der Wahrheit eigen ist. Alle Nuancen der
Seele, von dem kindlicheten Grefühlek der Liebe an,

einerseits bis zur grässlichsten Unmenschlichkeit ; an~

derseits bis zur erhabenstcn Männertugend, welche

die Erde mit dem Himmel verbindet, `finden wir in

seinen Helden auf. Und so unermüdlich sein Fleiss in

der Schilderung von hunderten ist, so meisterlieh

ist sein Pinsîel in der Ausarbeithng der надумаем,

läten, welche stets im reizendsten Farbenwechsel

neu, und eben so tiel' sind. Wie vortrelïlich 'ist Za-`

lán’s Unstern und das Glück der Magyaren in allenl

motivirt, und wie wusste er durch die Grösse ihrer

Feinde, ihre eigene zu heben'. Wie |ief.ist das My

`1h05 von Il a d u r , dem ungrischen Kriegsgolte,_aus~
geführt, und wie innig mit dem Wesen dei Berghy

benheiten, dem Geiste dcr Nation und des Orients

›_....
  

п) Iris, 18251. 207. ‚‚ . l
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verkochten! Wie ungemein zart die Liebeeepisode

des Helden Ete, und wie überàus und durchge

hende romantisch 'iene des magischen Sohnes des
Morgens; wiel sinnreich die Personifizirung abstrak

.ter Ideen, wie wohlthätig wirkend seine Abschwei~

fungeni! Doch genug rum dem Titel unseres Aufsatzes

treu zu bleiben. Ein kleineres Heldcngediebt dieses

Dichters „Cserhalom“ befindet sich im ôten

Jahr-gauge der Aurora, und besingt HönigSalomo’s

Sieg über die Kumanen, 1070: eine Begebenheit,

welche schon unter ihren Zeitgenossen "der Sänger

viele fand. In diesem Gedichte steht Vörösmarty, in

Rücksicht auf`Wahrheit , Mannigfaltigkeit und die

Zauberfiìlle einer orientalischen Phantasie und ест—

homerisches Feuer (wie man jüngstens sich darüber

in der Iris aussprech) auf` seinem höchsten Glanz

punkte. Die Sprache ist in >beiden Werken edel, rein

'und blühend; sein Vers charakteristisch und wohl

klingend.“
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B. Vörösmarty’ munkájí.

v\
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Elsö Levél.

KEDVES h'arátom! Vevém ,leveÍed',« ‘s Lälönò's

örò'xmnel, a’ minlszolcom. Uj époszunhat., a’mínt

èrtem belöle, gyò'nyörüséggel olvastad ‚ 's dex-él;

recensensthi'vâqsz neLi,l«i minden szépségeít` hi- Á
melje , ’s nemz'etíinlmek megmutassa hogy n e щ z e ti ì

hincset. bír henne. Ezen kivánságod egyszer

'smìnd az enyèm is; de аи, hogy en gem buz-i

ditaszV vizsgàlatára, Свай baràtságodnak ’s ebböl '

eredö hizodalmodnak тет-ей: tnlajflonítani: friert hä;

lönben nem' tudnàm ,' mi adb/ata just 'azt töÍ e m

hivánnod. En nemirtam recensiót, ’s nemA is

{одой—ш principiumból nem fogolc. Az újitás felette ‚

'istentelen dolog, ’s nálunk recensiól'. {rni 'olly

пазу újítás v'olna .‚ millyent lu'ìlô'nben épen hem

szohnah ‚левиты. ’S minden csapàstól. meÍlyel

magyar polémiánh illet, >az az öszvezúz , фон

l meg jo géniusom. A’ bölcs más' kárán пат“; 's‘

Ьа е‘ mellè azt tennéd is, hogy az sem êpen nen)

bölcs ki a' maga háràn tanult, Свай сап uÍt lè

gyen: énymèg is az elsöhhek hözzé Livánok' tar

tozni -—- Livált a’ recensiók’ dolgáham мамаш.

` 9



-t то )

tal , keilves baratom, ne liasonlits azon rókàboz .,

ki az oroszlz'my’ ůregèbe bèmennì àtallott, mivel

hogy minden lépésnyomok befelè szolgàltak, ki

pedig egy sem -merì róka nem vagyok, ’s Ы—

zonyos embcrek sem èpen ~oroszlànyok. Nein

pulyaság tart liàt vissza. De minden ember tuilni-`

akarja mért fàrad, ’s fájdalom, mindnyájunkat

annyira iiieglepeft az úgy nevezett interessze ‚

hogy azt, mintegy új rPantalost. nevetjiik, ki, nolia

sìkeretlen fàradoz, mèg is azi. vèli hogy czèlját

márelèrte. Emlèkezel-é arra a’ minrapi két jam-`

borral Vig-játèkkal , ’s holmi „észrevételekkel”

fáradtak szegènyek, ’s a` legélesb elmèsséget ki'

mèlellenůl pazarlottàk; ’s a’ gonoszok,kik illetve

voltak, az elöttök ismeretlen „új szellem" miatt,

melly az egèszet áttlehellé, mèg szànva moso

lyogták. Ez pedig olly keserves dij, mellytöl

a’ becsiiletes ember nem kevesbhé irtózhatik ‚

mint Göthének anathémájától. Nem irok hat re

censiót. Tovàbbá, hogy öszintèn megvalljam,`

kedvellem a’ csendessèget ,’s nem szeretnék akkènt

járni mint a’bús de szelíd мы; Hölcsey, kit szi

gorú csendèböl èlök és holtak felriasztanak: mert

öt semmi fény meg` nem vakitbatá, ’s az embert

сваи emberne k nézi 7 ’s felöle ezt hiszi, hogy

hibázhat.

à

Másadik Level.

Nem úgy, barálom! Én másként vélekedem

az êposzi k orról, a’ mint nevezéd. Mivel pe

dig erövel is kénytetsz, hogy kinyilatkoztassam

\

.___-___u

и) Némelly gonoszok ezekben holmî czélzâsokat keresnek

egy Tiszamelléki postalegéuyrev Én protestàlok.

 



làhoz`

шт!

ah, ki

’s bi»

Nam

' tudni

.junhai

еще ,

, поЬа

czêljál

t já»

Mel"

et M»

Шет .

misti, .

това

Hylöl

ША ,

re

am ‚

АёпЪ

szì

mer!

kbert

поду

dem ~

Pe'

sam '

:nek

 

\

` А. ‘( 11 Р“

magam е’ tárgy felöl, шведа hogy'bövebb lehesèek.

A’ hfös kort öszve ne zaëarda’miv è sz e't’ lm

ваш. Más [пл-ё а' Ьёз’, másè a' miv.; ezt a' törlé

netçk is mutatjàk. Ossziánt ne ‘ vessîl elèmb'e ‚

mert ö гей ebben bàtran nem épithetíink. IAz èn

képzetem Szeréntcsakegy hizo ny`o s id ösza k

van a’ 'n emzete if’ èl eté b_e n , melly a’ tiszta

'époszi' lçlkesedèst, miñt valamelly perennáló nö

r I ’ l

vevenyt nevell: s ez azon [юг mellyben a nenn

zet' csapongó ii'jui tüze szl'ínedez, ’s forrö vèrev

` lecsillapodvàn, nyugtalan ifjusàg» után , homolyabb

ff'fx‘fìlé!'l áll elé :melly buzgó mel'lel идут], de esen->

des làngú 's nyilt szemmel nèz vissza el`sö horába,

’s veszèly ’s szenvedélyeken u'll, magasb öröm

1 mel éli annah siépeit. Fel ’s alá hullàmzó 'szívvpl

festi ldi'zdéseit.V az ii'ju,` reá ragasztvàn a’hal!gatóra

is e’ nyugtala'nságát; de mìdön magával szàmot

vetett ’s magával egyességrße jhtott Ген-Б szól , sza

badok lèvén ama’ hedvetlen háborgástól , szeretve

ès mindég` hèszen hallgatjuh был. А’ zìvatarban

zengö hang' tg'epdeltetikf ’s bizonytalan pályàhon

oszlih-el; szelíd szellöben zendül-meg Usszian'

hárfájaì'A’ tenger’ viharia свай aklÍor poèlai "s szép,

mídön óvtan a’ veszély elöl ‚ hâtorsàgos rèvpargról

nêzzülf csatájit ’s hallgatjuh dò'rögtét. A’ görög mi

vészet' едут elválasztó (distinctivus) charaktere az

’ òbjec'tîvitàs; egyihe ismét a’ nyugalome ’s arńâ’ nèl»

МН Homéros nem maradna a’ legnagyòbb épikus,

’s e’ nèlhůla’ Zeíîs Olympios ma,gas,felsèges nem

volna. De ezt arrà ne magyarázzad .‚ mintha a’

nyugalmat egyàl'talànyos és ohvetellen requisitum

nah állitanám az épíkusnàl: èn a' genialításnah 's

poétaì ìgazságnah (VVahrheíI) пазу tisztelöje va?

Зуод7 ’s tudom hogy Achilleus’ brutalitàsa Но

mérnah elérheletlen szépsègei hözzéftartozikl Phan

tásiáhan az épikus legyen hasonló ahhoz, hi bât

ran. félelmen МУЗ! nézi a' vihart; az éposz pe
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dig basonlitson egy`festett képhez, de ollyanlxoz

латыша: , melly meres z k è z t öl származik.

Alláspontomról úgy látszik , hogy nemzetíínk

nek most virit époszi lelkesedèsiî дога, de ter

meszetesen csak а’ magasb lelkekben: mer! a’ mi

veszet csak ezekben él. Midön Zrinyit inegitéljiik,

jÓl észre kell venniink, Воду iniilön Ö `irl, mind

azon környiilmények, mellyek a’Zrinyiászl>an fes

tetnek, befolyássokat sziintelen' rajta is gyakor

lottàk, 's azért Zrinyi’ phantásiáját a’ kíílsôI való

ság szorongaita; 's èn poètai tekintetben míndég'

felebb fogom becsiilni lyrai munkájit, noha épo

szának valódíbb tis'ztelöje nem lehet nálamnál.

Ezen észreifètel peilig mimlen régi èpikusainkat

egyiránt éri f). Minden n_emzei;I iörtèneteinek

voltak egykorbèli éneklöji is, és Homer nem az

elsö, ki a’ Görò'göknél hôsöket ènekle: de ezen

énekek csak hatàrozatlan mozgásai a’ költöi tehet-l
sègnek., ’s a’ poèsisnakI elégyakorlásai _ a’ mint

Schlegel Friilerik nevezi , maga pedig a’ poezie

meg' nem existált: merli a’ mi valamelly sziiksèg
nek kielégitésére szolg/àl , nem tartozik a’szèpvmi

vek’ orszàgába. Erre nàlunk a’ beleg lelkii »Tinó~

dinali — énekei szolgàlnak pèldàul.

A’ tizennyolczadik szâzad' utóbbi tîzedjeiben

a' testörseregbéli iróink franczia izlést llozának

literaturánkba ’s-noha nem csupá n ennek kell

tulajdonitanunk , hogy ekkorí épikusaink az èposz'

valódi szellemètöl távol eslek .‚ tagadni meg sem

lebet,lhogy egyfelöl gátolták чаду legalàbb erötle

nitettékklasszikus miveltsègii iróink’ törekedéseit,

másfelöl pedig a’középkorb.éli izlést mintegy san

’ctionàlták Meglehet azonban, bogy ezen környiil

  

¢) L, Schedels Historische Übersicht d. ep. Literatur d. pn

gern. (Az 1825-dikiiris’ 47, 49, 5o, 51, 52., 53. saam

jaihan). ‚ ’
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анаши ЬеПейпё! ъвььеъ Hambre! az ёрсзвга

nézve , mert a’ valódi Génius àttò'ri hivül lelt gá

tait. Hibàzsz tellát, 'midön csah a’ ny el vh e n

heresed ohát, hogy a’ franczia litératúra valódi

èposz~ nélhůl „анализам: mert nem a’ .nyelv

teremti a’ „мы, hanem a"'mivész terelnt magá- y

nah nyelvet; ’s erre n éz ve a' Stáhl' dynamihus

`systhémáját véflem , melly szerént a"lèleh formálja

magánah a’ testet-_ de nota Ьепе! ezen systhé

mához csah a' mivész-p'hilosopbiában ragasiho

dom, ’s `nem az anthropologiában is ».-mentsen

istenl De ezzel ismét nem azt ahartam mondani,

hogy a’ franczia nyelv most, a' mint van, épi

hus nyellv (ut cum plebe loquar), nem az -

mivel még semmi mivész nem telle azzà, mivel

>Voltaire és _Madame du Boeng'e- »épihusoh nem

voltah: de ma sziilessèh a’ francziáhnah Homèr

lelhü höltöjöh, mingyárást „размыта, hogy

a’ nyelv épihus nyelvì'é lön: тег! mivész' hezé

ben a’ màrvany is,èletet nyer — csah hogy plus

minus! ’S épen ez a’ plus minus az, melly

neh szemiigyre vétele àltal а’ vilàgon sohhal he.

vesebb bibás ítélet hozatnéh. A’ -mi nyelvünk

is Horvát Ádám ’s Dugonics’ hezeiben bizonnyal

nem èpihns nyelv — (le a z, ’s mennyire az,

Horváth Endre’ Czuczor’ 5Vörö$marty’ hezeibeml

Harmadíh Levél.'

Еву fö ohát `tehát, hogy a’ tizennyolvzadih
szâzad’ vége felé nincs hlasszihusunh az Áèposz

han, a’ genieh’ hijálnyában hell heresni. ’S valóban,

mint màsoh nevezih, a’ homoly époszí "'

talentumoh, ’s ritha nemzet шиш egynél töhb

 

vi!) Az úiabbak az êposzt természetire nézve h о m o l y ‚ sz е

lzélyes' (lauuig) és romànosra osztjàh.
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alhletát fel .e' nemben. Graeciának. az epikus

Graeciának , csak egy Homérja vangHómának e gy

.. Virgilje, AlbiOnnak eg y Miltona; ’s Klopstock

is hazafijaitól mindeddig el nem éretett még. Csak

az Olasz tesz kifogást dualismusával : Dante_’s

Tasszóval _ ’s alig ha nem fogunk mi is nem.

sokára ezt tenni. De ismered azt az eposzt mely

lyet nemzeti nek hívunk. Ez a' poézisnak eul

minátiója. E z t a’ költőt nemzete' repraesentánsának

nézzük; tőle egy bizonybs populáritás kívántatik,

melly persze ne hasonlítson Bereiéhez -— hanem

egy profétáéhoz'; 's ha nemzete, multát, jelenét

’s jövendőjét à’ mivben mint egy tündérotűkörben, _

azon valósággal nem találja mellyel önnön érezi.,

örökké késik a’ koszorú. Ebben keressd a'nemze

ti-hősköltök' rítkaságának okát. Angliának illyen

van -- de más formában "' l Angliának t. i.

Shakespearje van, Shakespearje, ezen leghatal

masb lelke minden lelkeknek, kik előtte ’s utána

' jöttek, 's talán még jövendők; Gei'mániának úgy

e' nincs klasszikus hőskölteménye? A’ német Ni

belungen-éneknek megvan ugyan tagadhatatlan

becse, de hihetőleg nem omnibus nnmeris abso

lutum; a' Portugal'lohfcamoense pedig, 's a’ Spa

nyolok'd' Erzilláia nemzetiek ugyan, de koránt

sém olly jelesek! ’S ezen lehetetlenség teszi,

hogy azok is, kik époszi ihletést éreznek, job

bára már-használt, ’s kivált görög elékorhól

választott tárgyakat fognak- fel: mint Valerius

Flaccus és Statius tettek a’ Rómaiaknál , az Ango

loknál Wilkie és (Побег — sőt “'ielandyis a’

Németeknél. Igen ám ‚ mert ezeket tanul

ni lehet. 'De a’ mit Homér -"s főkép Shakes

pear nyújtott, azt ők nem tanúlták, (hanem т!- *

 

o) Shakespear’ Henrikjeît és тетрада“, egy d ,a m ati.

z ált épasznak nézhetem
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lemi s'zemeihhel так, óriàsi erejöhhel felfog

lâh ‚ ’s profétai ihletèssel az emberisèg’ bámuló

‘tehintetei elèbe merèszen hiàllit'ottáh. Illy heb-lek’

ömlèse szabad és genialis!

De mind e’ mellett igaz marad ‚ hogy a’ cse

hély adomànyu Barótinah fáradozàsai àltal a’ mos.-l

tani höltö, legalább a’ formara nézve, hêsz pà

'lyát és hizlatást talál. Azon шиш, a’ Magyar
most neimzeti èle'téneh еду nevezetes szahaszát eli,

melly'ben önmagàról eszmèlhedven, eztaz elmult.

tal egyhevetvén, az emberi szellem' öröh változ

hatatlan törvényei szei'ènt, a’ nxultat a' vjelennel
öszvehapcsqua, az ohjeclivitásnah subjectivitàlst

ad -—- ’s hasonlón a’ tühörlxöz , melly a’ magàba

felvett tàrgyat ismèî vissza ragyogtatja, a’ sub

jectivitásnah objectivitàst hölcsönöz. E_zen hét

szerencsf'm hörnyülállás’ ò'szvetalàlhozásában hel

hetèneh-fel Horvát Endre, Vörösmarty. Várva

várom megigèrt szempontjaid’ , mellyehböl az

utóbbihnah miveit tehinted.

Negyedih Levèl.

' Hm." те‘ bât Herden-el tartasz. A’ történet

(чаду is hevett müszóval mondva, a’ fabula)

nehi ’s nehed feljebb `rendů a’ charahternèl, mi

velhogy világ vnèlhl'il más Alènyehet hépzelni nem

lehet. E’ szei'ènt 'hat a’ fabulát mintegy azoo já

4téhszínneh тата, mellyen a' charatereh fel ’s

alà mozognah. De elmésen èszre vevé Jèan Paul ‚

hogy valamint a’ valóságban ‚ úgy a’ hölteményben

is a’ vszellem elèbb lnunhàlódott az anyagnál (ma

teria): tehát a’ charakter is megelözi a’ fabulát;
Js Jean Paullal ezt hivén,Stahl’ physiológ systhé

тазы ismêt àthozom a'psychihus világba. Herder, ‘

a’ mint vélem, elfelejtè, hogy a’ fabula sem egyéb

mint töhb illy charakter proflúviumoh’ `öszvegyíi`

lese: 's maga magáhól тень , hogy minclen~
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egyèb,'_s {Еву е ze n vegyíílésben ís minden egyes

tárgy еду keveset, megvàltozik a’ többiek’ viszn.

nyos behatàsàtól., ’s hogy épen ez az öszveííl

közés hija elè mindegyiknek erejét, cselekvöfségèt.

Valamint tehát minden tárgy magàban lomha, 's

свай mással való ò'szveíitközêsben nyilatkoztatja

ki erejèt; úgy bizonyosan a’ charakter is, magá

han alvÓ anyag ч- ’s Ягу fabula szíiletni nem foghat.

Herder tehàt egyebet nem monda, hanem Ногу

töbh charakter többet nyom egynél: ’s a' bölcs

fèrfì csak a’ szókhan vêtette- el.

De mármost, a’ charakterek ísmèt három fé

lék,vagy inkább, minden charakternek három fö

oldalai vannak: t.4 i. mellyet a’ nemzetíségtöl,

másadszor mellyet a’ bìtvallástól kölcsönze, végre

'azon oldala melly az individuum' saját személyes

charaktere. Ezen utóbbì kètsèg kivůl igen fontes
módosításekat vesz az elèbbi kèt tekinteltöl.IVIer-.l

lyekhez meg штамп egyéb kälsö шитые!" já

rulván, a' charaktereknek еду àtláthatatlan sok

fèlesége szärmazik , melly a’ charakterek' МЫШ

mât á' legtágasb, ’s noha nehéz, de mind'azáltal

egyszer’smind legméltóbb ’s legkellemesb studium

mà teszi: ’snagy eröt, mély észt, ’s vélíínk szíi

letett ihletet kivàn. Ezen pontján az emberi tebet

ségnek fog kezet a' bò'lccsel a’ költö., ’s nála ПЫ

llůl ez is, amaz is költö és bölcs lenni meg*

szůnik.~Nélkůle igaz plasztika leheletlen', lebe

tetlen а’ klasszikus miv~ Nálunk es studium sokáig"

parlagon fekíilt - miglen t. i. az orthodoxusok

hoz, a' római irók' scholastikus cornmentátorai

hoz ’s a’ francziàkhoz давшим iskolába. Innen va

gyon, hogy olly kevès origináljaink vannak, ’S

egyáltaljában.. kevés iróink  meriI mindent ha

marébb kimeríteni, csak az e mb e rt nem` ’S innen

egyszer'smind, hogy, elzt nem lmressíik,~ litera

iuránk' némelly e’ rèszhen valódi remekjei eléggé

nem becsíiltetnelf. Annyival inkább megérdemlí

_и.4.....

._——-чвв-л=тг=д_ь__
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tehág Vörösmarty minden tigyelmíínhet,` mìvel' a’

charahtereh’ hit'estésèben nem he'vesb ügyessèggel,
mint szorgalommal, Ijàrul vala el. f

Noha pedig a’ charahterehet` minden elbe

szèlö 'hö`ltemènyeh’ {'ö alapjánah tettem, meg sem

vagyoh olly egyoldalú vagy prózai, hogy mellet

töh meg más alhotó vagy „дна pontohra ne hi.

ì

yehe` lllyeneh az iste'n ‚ isteneh , lelheh ., sors ‚ s

tb', mellyehben bizonyàra nagy poètai tehintetlfeh

szih, ha a’ Deus ex machínát gyůlöljüh is. Mind

ezen factorohhoz hapcsolja magàt végre az аду

nevezett hülsö motivoh’ паду serege-is: ’sÍ

annyi hútföh bizonyosan mély ès ohozott (moti

virt) történetehet fognah adni, 'S imé, ezehre

szálltah fö tehinleteim, mihor ezen új époszunhat

olvastam.

zALAN' FUTASA.

бьёшь Level.

Zalán' meggyözetése hazai ëvhò'nyveinhböl

vétetett, ’s egyih fontos része azon паду munhá«

nah, melly Árpádo! országunh’ szerzöjévé tette.

Еду régi паду пешие! naphelet’ tájaíról hont

heresni гиды ‚ а’ nyugattal sihra száll ‚ ès sols

századohíg' állandó országnah veti gyöhereit. A’~

тем tehát magában is Vmár nag/y, de паду .indító

ohaînál ’és czèljánál fogva is; паду azon férfìúra

nézve, hi a’ ytörténet' lelhét teszi; паду, hövet

hezéseinél Роди/а , mert magyar- ország' teljes

megbirását vonta maga után: 's mind ezeh miatt

olly tárgy, mellytöl a’ hözèp ‘év’ fóliànsai ’s a’

hlastrom ’s isholabèli Múzafiah sem tagadhaljàk

meg az illustritást, mert _- „sit illustrís

ut principes ad praeclara facta incitet” - ök

‘mondjáh. 'I'artotta-e szemei elött ezt a' czèlt

höltönli, nem tudom; de én lúgy tartom, jobb

` 5
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ama’ régi volúmenek’ sérelmébe in_curràlni, mint

a’ mivészet’ istenéèbe, ki csak azèrt van, hogy

legyen, 's teremt hogy тешит. Elmúlt mar

мои kor, mellyben az utilét szůk mellel va«

(мышь n'èm vevén èszre,l1ogy a’ valóban dulce

тёп- magában utile is, ha nem hang'zik is úgy,

mint еду Зесше. ' ‘ ’

ltt veled a' költemêny’ skeletonját közlò'm,

a’ mint azt könnyebh átnézés végett, magamnak

kivOnlam. '

El sÖ é nek. Mindenfelöl ‘vevèn Zalán

ád’ elfoglalásainak hqueit, Hlaflnil azonnal bozzá
vkůldi azon paranCSOlattal, Воду tíistént hagynà'

el a’ tartomànyt, ha ostorálól ment akarna lenni.
l' Illadnì elindúl. Нона azo'nb.an Stllenelos hírèt a’

közelgelö derek segédhadaknak , шеПуге Zalán

szívèben mind inkább felbátorodik. Kladni közel

get a’ magyar táborhoz. Ennek leíràsa. Vei'én a'

büszkc követsêget Arpàd, hírészeket kůld иене

a’ megbírt földekre öszvehívatván azoknak hadi

vezèrit, Tarczalt, Etét, Tast, ’s tb. Epizòtl:

Ete Arpádhoz mentèben , `alkonyatkor betêr al

figg* Hubálmz, ki Bodrogköz' szigetèn több Ösi

l«laliálkkal egyíìtt eli hátra lèv-ö napjait. Huba’ le'

ânya , Hajna , azqnban fíirde'ni volt a’Bodrogl)an

Ш a’ délszaki tündér,fîja Hajnalnak leszáll bozza

szerelmet kérni ‚ de mellyet Ete’ kedvese tôle

megtagatl. Ez alatt keresik kisded ò'ecse Bodor,

húga Szömèr 's Ele. A’ Tíîndèrfl‘eltünik. Hala

èrkezlök után Hubánál vacsora tartatik. Armány,

n’ Bémisten, a’ boldog Etére bút és gondot hoz»

de mellyet ez maga meggyözèsével szèt üz. A’

vacsora felett egy dalos-gyermek éneket mond

Huha’ il'jonti tetteiröl, melly a’ hösölcet mèly an

Adalgálsba ejti.„Bucsúznak, ’s Ete nyugonni megy,

más пар útját folytatandó.
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" ‘М âs ad i h Ié n e h. A’ Pbìlo'efövezérsége alalt

Zalànhoz èrhezett görëg ès bolgárI segedhadahj

leíràsa. --- Ahhözben az Arpáaltól meghilt vmagyaŕ

seregeh haladnah Bollrog"mentihen._ De Arm-any,

hi minrlenh'oiI romlásàn üg-yehezett a’ magyar nép

neh ., itt is sohfèlehèpenl üldözèhmíg Ete magàt

nehi áldozatúl nem igerné a' harczhañ, ’s ennel:

jelèiil legolt lovát meg' nemölnè.A’ hadah nyugalomd

nah ereclneh , csah Laborczán híízhödih hedvese имён

i való bi'xvában önmagàval ’s hétségében Armánynak

szente-li gy'iílölt èletètwfàldozatúl a' népert. Regi

geledih, ’s a' haflah tovàbb мыши, Arpádhoz

hapcsolni magohat. Leirása az ebbèli kjelesebb
hösöhne'ln i

YHarmadih éneh. Hitudó,clván’Zalán' hém-1

je által a’ magyar sereg’ jötte Bodrog jmellett,

Светы: nyugtalan elmèje önliatalmas üthözetre

izgatja', ’s e’ czòlra Villldint, l'zàcsot"s Antipad

tert magával elcsalja. Igy ezeh megtámadjáh az

vimènt jövö magyar seregehet.I Yéres çsata ered aj

Bedrog' partján. Ete vitéz elszánàsa szerént, lli-1

hetetlen bajnohsàggal hüzllve heresi halálát.Szép

tettiben itt,V` sem- hèsih Armány дамы Ешь,

rèlneivel iiesztgetni , Is a’ bös máx* több izben

halálos veszedelemben forog, de Hallúr mimlany¢
nyiszor meglartja. Végre'nagy munha utámV a’ Ма

gyaroh nyerteseh lèszneh, elvesztvén soh jeles

шт, mint Так-Сын, Edömérb, Hàbort, Lahoxw

czánt; Ete megsebesittetett, A’ Bolgároh’ rèszé~

rôl [тмин-ы. А’ Magyaroh diada'lmi énehet
harsogîatnah.> l ‘ . -

` Történt рейде; а’ csata’ i'olytában,` Воду La

Ilńorezán 'Antípater' hölgyén gyözöclelmeshedvén,

таим megnyitá. - Cserna `ezt tâv'olról latta,

’s a' szèp asszonytmeghívànta. Ezért Antipatert

îelhija,V hogy szêgyenöh’ eltörlés'ère штаны“

meg hadaìhhal-a' Magyarohnah egy*csapatját

5 ‚
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melly zsákmánnyal elù'lve lakoz еду közcl völgy

ben; ’s azon színnel, hogy elébb‘Antipat„er' hi

zollalmát megnyerje, azt javasolja hogy menné

nek ketten kevesed magokkal kikémlelni a' dol

вы. Megy Antipater gyanútalan .‚ öt hölgye (pán

czèlba rejtve), Bellerophon 's még egynehànyan

klsêrik. Csernának húsz katonája, kik a’ sürüben

rejtezlek, elérohannak elragadní a' hölgyet. Не

mèny viadal támad. A’ férj vítézen küzd Cserná

' val , de Emár’ dsidájától megdül , ulóbb _az asszo

nyât védlö Belleropbon is. A’ hölgy azonhan meg«

futamlik jò lován. Félvèn Cserna, ne hogy a’ se

regek a’ zajt észre vegyèk, boszúsan vissza tér

a’ táborba tettetett búsongással , a’ miért hogy

Antipater ò'nnönivel az ellenség’ keze által elve~

Íszett. A’ Görögök szerencsétlen vezérök’ tetemeit

eltemetìk; de meg' nem lelvén az asszonyt, né

mellyek gyanítják a’ történtet, ’s boszút eskù'sz

nek a’ tevöre. Azonban a’ vadonban megpilxenö`

‘hölgy еду merges kígyó által elvész.

N e g y e dik è n e k. Zalán felette megbúsúlt

’vesztesègein a’ bolgàr hadnak, mellybe fö hizo”

dalmàt helyheté. Philo gyůlést rendel a’ szabad

han ‚ hol szon tilalmát hirdeti., melly sze'

нём senkinek sem vala, szabad ezentúl a’ fövezér"

engedelme nélkù'l esatát kezdenì; ’s e’ mellett

- ravaszan Viddint mo'ndja elsö hösnek a' harczban:

mellyre az ösz Notaras nevezi Schediost, Нег—

mest „kik, ůgymond , mindkenen felehb állanak

arnannál, ’s tüzeli Philót, hogyeparancsát kemè

nyen megàllja. Erre dühösen megszólal Viddin,¢le

csak szitkok jönnek ajkaíról; mire felindúlnak a'

fö Görögök mind; ’s Antipaternek еду csapatia ì

egye/nesen Csernára Гоша vezére’ halálát, ’s нем

'is. halàlát kivànja. Hilép Antípater’ gyâmfìja La

mias; ’s a’ történtet elbeszéli. Cserna eröszakkal

fenyegeti, )1a el nem hallgatna. Bâ zúg most а

l
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Görögsêg' 4 Vidllin halált iger mindenneh, hi

Ceernál meg` mernè támadni. Itt Schedíos áll ele,

’s Сваи-11131 magával h_ettös viadalra hijaJti. Zalân,

fèlvén hadai.’ összeveszésén szomorún megintvén

vezè'reit, hirtelen' elhagyja a’ gyiilèst ., Р11110 ezt`

feloldja; Kladni meghozza Arpad’ feleletét. szo

morúság van a’ fejedelmi házban. —- Utána leg

он megérhezih Arpàd 'az Alpàri téren; ’s nem

sohà ráa’ segedhadah. Arpàdnál' tanàcsra gyülneh

a' daliàh, 's elvègeztelih hogy Ete, hi sebesed

len a' harczban jelen nem leben úgy sem , viselné

gondját csapatával az elhulltah’ temetéséneh. Há

làt adva Hadúrnah, Ногу Ármányt megalàzta,
íile sàtorában Ete, mihor baratai Arpád' paran

csàt hozáh meg- nèhi. Búsúl hogy nem harczolhat.

Csongort magánál'tartózlatja hogy véle menne

temetni'. Arpàd azonban az iithözelet a’ másik

napra halasztja.-Bors az erdöben egy x'inôt ůz,

melly,v mihor mar jó tova esalta a’ höst táborá

tól, lyánnyá változih 's szerelem’ hangján hija ад

’s Вон-з, elcsàhúlva, már öleli Armánynah e' te.

remtésèt, midön Haflúr azt megbiinteti miért Ногу

е! ahaŕta vitèzét csalni a’seregtöl.De Bors valóban

vissza sem аз juthala többé. -— Arp-ad azonban
félre vonúltan a’ táborhól imadja Наши-ъ, ’è har

czi szerencséért hönyörög. Beéjjeledih, "s vissza'

térvenrendelèsehet tesz a' seregben.> '

Otödih éneh. Epizód. Megluelván ah

hözhen a’ Bodrogi földlahóh, hogy a’ fötàbor az

Alpàri sihra vonúlt«le„ az ott maradt (agg, nö `es
gyfermeh) MagyarohV ellen feltàmadtah. Huba fu

tott önnönivel, de a’ futamban elvesztè heelvesY
Hajnáját, hit a’ hii Szahaslar heresni'uindúl. Had

úr vigasztaló álmot hůld-_le az öregre.-f Csongorl

az alatt és Ete hatonàjihhal az elhnllt vitézehet

метель, 's èpen mihor Ete a’ jeles Izàcsnah is

— veg tisztessèget adni hészül , tavolban hatonáhat

\

\
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ves?. é'szre маете“; Ъбнёрд. А' kevés Magyar»

ság kerůlni szàuflèkozá a’ sokaságort, (le a’ veze

rek azt hatàrozzàk, buggy beváriák ‚ ’s a’ vitèze-`

het szerte a’ holtak l-«ŕizzè fektetik. Csongor ‘is

hozzâjok vevè тает. Ele most Izács’ fejetlen te

temèt aytůz mellett testeken feltàmasztotta , annak

sìsakàt ltele\'èire szögzi', ’s maga a’ holtakan ül-v

vfén vàrju-bé a' jövôket. Света voll, egy взором

jàval. Lamias tudniillìk llalàlàtforralta, ’s Ö ma
ga nyughatatlan vétlse’ tudásában, ennek vdühét

lterůlte.' Ete felkèl és visszaíntve Ötet7 (нища

val ~Izács’ tetemére mutat; mellyen- а’‚ выдашь

megrémůlnek'ugyan, lde Сзегпа bátorítja, 's ma

ga ЕШЬ megtámaflja. Viadal. Csongor is feltàmafl

az egèsz Magyarsággal ‚ es Cselrna' embereit

pusztitja. Hözönséges az ellenség közt a' rèmůlet.

Hemeny Шва után Cserna is megfutamlik., de Ete

megelözi , ’s rettentö Lüzdésben n'tegöli. Ott ve.

szett a"Bolgàrok' паду rèsze is , megakarván ví

ni ura’ holt testét. A" többiek futnak. -— Zalán

azonban Melitta ès Ino kedveseít Alpárváràból

Nándorba МЕНЕ-Пе mentségül. »- Árpád’ hada àl

dozatot készlt Hadúrnak 's töle az ellensèg’ vesz

щ Lévi. _  . ` _

Hatodik é n e l: Megtétetik az áldozat,

mellyet -lakozás vált fel és ének. Арог és Habilán'

.wyászos történetét Hárel zengi-el; Lebel ö тёща
Ügek’ gyözetlelmét Hurunon, mellyen felbuzdul

va Arpád,lelkesìtö szavakkal bizzatja vezérit.Epi`
z ó d: Hajna a' Водгоёг теПеЦ tébolybg keresve

önnöneit. Еду lágy siphang a’vadonba cs'alja vesz

ni. De Hadúr еду mennyei nemtöt küld-le hoz

zá ‚ ’s álomba merítvén ötet egy patak mellé viszi

kìnyugonni, Воду ott Ete meglelné. De'leSZâll

a’ дыши tůnflér szerelmi kivánságban, a’ nem

töt távozásra kiszti, Hajnát megváltandó, ’s az

_övéilxez visszaviendö) De Hallar ötet e’ mulatásá
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ért a’ földön megsemmislti. Ete azlonban a’ mult

èji lfa'iradséxg'ot1?»0drog"partján hipiheni. Tomboli

pedig a’ delszahi tündérneh tiindèrlova ide hozza

Hajnàt hoséneh ölèhe.` Hajna tuflósitja Etét туда

nah sorsáról, 's a’ hös tüstènt felhészül , társai

val a’ pórságra ü'tni'. i, ' _

Hetedih éneh. Alpàr’ mezeìèn hezdödih

a’ harcz, Бона megsebesittetih Hrallin', nyila által.

~ A’ zavar hözös. A' 56168- Hermes nagy hárohat.

ejt a’ ’Magyarohon 'dárdahajitassah Zoárd és

Csörsz 'viszont a’ Görög'ségen. Philo ůgy rende

]ifel a’ seregehet,` llogy Arpàd’ hadaitbeheritenéh.,

Arpád észre vevén a’ görög fövezér’ forléiyát,

heresztiil szaguld hadain , hövetehet hüldöz szerte~

a’ vezérehhez azt parancìolvàn, hogy minderi

felůl szemmel fordúljanah az ellensèghez, еду-ь,

màsnah' vetvén hàtohat a’ dandáróh; “адовы

futni parancsolja, llogy a’ beherítni sietö Gö1

rögöhet hivůlröl ronthassa, belöl ринг al b€~'

heritett Aî'pád. Vèrengzö lesz az üthözet. Soh

jeles bajnoh hull minden felül, A’ görüg Sche.

dios _csodáhat mivel. A’ Мазут-011 1162111— Zoàrd'il

Tas, az öreg` Und dicsöségesen. vinah. Hemény

vitában Hadosa leveri Schedios’ sisahját ’s elhà
lnulva a’ bös’ felsêges héphén, más sisahot nyújt

nehi ’s heve ‚душат illy férfin gyözötlelmeslledni,

hettös viadalra hija fèlre a’ csatalielyröl. Philo

’Videlinthèrß esatàznèh. Árpád az iszonyú- Alhest

-megdönti, ’s népèt újdon hátorságra heviti.

l N yoilczad ih è n eh. Rallimachos ès Нгап

tor testvéreh Arpádot teszih csatàjoh’ czéljává g.`

rs általa halált halnah. De Alexis töle ótalmat hèr

és nyer. Lebö erösen hüzdve megdůl Timon` àl.

1al, hi legott Arpád hardia’ àltal elvèsz. Philo.

vezèrhedve repillgetiàltal >Sergeit.Whasfelc'ïl Vidilin,Y

személye's vitèzsègèvel rontja a’ Magyarohatl; de

Und elôl halalmas csata utàn, megvonul. Dalma

Ötet mármàr halalos veszedelcmbe bozza. Sche
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dios es Hadosa az шмыг helyètöl jó tova

megállapodnak, egymàst elèbb èllö'k felöl èrte

эти, ’s igy csapnak össze, A’ szerencsewegyikét

sem látszìk jobb’ szeretni; de Schedios’ lovàsza.

l*nem vàrthatván már a’ harcz' уезды, Hadosàra

yirélnyozzn nyilàt, ’s ön urát talalja-meg. Hadosa

könnyez felette, ’s visszaroban a' harcz’ щам.

Vidtlint Dalmàról leveri, de tôle tetemesen meg

sebesíttetìk-, ’s legott halna, ha barátjai megnem

mentenèk. Elérohan most a' Tótsàg is Prehesz

kával., ennek hat {ìiával ’s Zalannal; elé kè( fe

lòl Viddin ès Hermes. Ármàny rémeîvel ráborúl

a’ magyar seregre, de Hadúr megsemmìslti. A’

csala forrton forr. 4

Hílenczedik ének. Epizód:Szakadár

visszatér Hnbához azon bús hirrel, hogy Haínát

meg nem találá. Hajlèkaik felé. haladván Huba

Tůzímàval ’s egyebekkel ismét megtàmadtatnak

еду kalóz pórsereg` által. Az agg vitèzek erösen

темам magokat, mire Csongor es Ete közelltenek

а‘ temetö haddal. Megpillantván a’ törtènöket

Tomboli ‚ Hainát egy llalomra viszi-fcl , hogy a’

harcz' veszellelme ne êrje; a’ vítézek pedíg Huba’

ведшие szállongnak, a’ pórokat elszêllesztilf

’s a' tůnllèrmén lehozván Hajnát önnönihez, urá- -

nak еду haiszálát hagyja nekí emlèkül, ’s»eltx'ln.

A’ honmenökreegy fîja-vesztett paraszt nyilaz a’

esáletból, kit Ete паду szirtre felkergetve'n; 0H

еду szikladarabbal összezúz. A’ sok baj után`

vig lakozás lön Hubânak sèrtetlen maradt házá

nal. .

Tizedik ének. A’fö cs'atahely, Zalán

‘ ès Hermes erösen käz'deneklíunddal és Csörsszel.

Radosa azonban Viddintôl velt sebeiböl haldoklik,

de meg végsö szavaival is Zoárd öccsét harczra

buzditja; ’s Zoàrd Ronkát, ki Víddinnek allá 'lli

magát, megöli. Másfeliil Preheszka, Philo, Vid
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din diihöngeneh. A’ Magyaroh lanhadnah.De Arpád

most Vìddint leveri inagáról.„ha,daiba buzditàsa

által új lelhet Ш, Lehel hiirtjét harsogtatja, a’

nemzeti zászlót Bqlcsú magasbhan viszi , most`

vala lhogy Hadúr Armányt megsemmisité, Hund,

Csörsz’ Tas, Und, Zoà'rd versengö vitèzséggel
rorhannah az ellensègre, a’ lanhadl Bojtába Hadúr

й] êletet lehell. Viddin dill Arpàd által , Lehel

által Hermes; Philo megszalasztatih Görögjeivel

egyíitt Arpádtól, ’s Prelxeszha hat fija’ lnalálán

elbôsziilve,v több mint emberi erövel мы, mig

vïègre ö is az állala viszont lialàlosan megse

besített Televértöl veszi halálát. Zalán hevesed

magával Nándor felé veszi futását.

дымы, a’ mihet én a' fabulában hevesbbé

helyesehneh tartoh, értesíteni foglah a’ charahte

reh’ átlehintése után. Azonban -élj ezehhel is! '

Hatodih Levél.

камбий 'elég nagy hiterjedésii munhájában

is, hedves barátom, felhàgy a' soh propositio

invocatio ’s töbh efféle tündérehhelyde érzéseml

’s êrtésem szerint az ö bem enete l e majdnem a’

legszebbih, -vafgy legalább á’ legsajálságosb -4

melly a’ mivésßzet’ fen'létêtiil `f'ogya épihusohnál

eléheriil. Nem mondja ö: Arpád' fegyvereit énehq

lem —— (а' mit sohan balúl veszneh); de nem,

mintha ö e’ hezdès’ módját, mellyel Homer óta

csahnem minden épihus é`lt , hicsinylené чаду

gancsolná, vagy mintha szohatlant hajhászna: de
mivel gvénîusa mást sugallott, ’s' ez rithàn csal.

О benníínhet еду, talán száraz , locus communie
.helyett, gyenge oldalunhnál ragad -`meg’, ’s már л

óhajtatja velíinh h о g y é n e h el je n ‚ elébh

hogy sem 'rá adà magát. Nemes biiszheséggel meg.

veszi bizodalmunhal, szerénységgel szeretetù'nhet,

mesterhèletlen tüzével részvètelünhet, ’s mintegy



Inem [дед-еще henníinket is az èrzésnek azon pont

jára ragad-fel., mellyen a’ gerjedelem könyvvé

olvadoz - ’s vele 4egyiüt _kiàltjuk  fel:

  

„Zás'zlódal làlom,Bulcsú,'s szemem’ árja megîndúl”,

l. 0.

ménynek, melly gyermekî bizodalmú ragaszkodàs

а' felfogott tàrgyhoz, melly való 's eleven képe

a' lelkesůlt'erönek! Е kk о г szóllithatja mär fel

l magas önè'rzèpsel a’ 'meginditott olvasót:

я

l

l Melly termêszetest, ônkényes fejleclése az erze

i

l

1

` „О hat halljátok, ti hazámnak gyermeki , szómat” l`

. ` 's tb. Ott.

Felkêszl'ilve l'gy már mi isv a’ költôyel еду

' tůzzel tekinteni az eléidö’ kèpeit,hallani hangjait:

ötet legelöször is Zalànnak Alpári váràba Щецин.

Itt szomorú csend 'uralkodik, mert a’ hir Arpád’

_` ' \gyözödelmeit vivèn szârnyain, napróvl napra mind

'e inkább tenyèszté a’ fèlelmet , aggodalmat. Azonban
‘ n f bizva Zalán a’ görög ès bolgár segédhadakban,

. Illadnit,agg hü szolgáját hi'xszke követsêggel Ar

. pádhoz küldi: ’

Ц ‘ „Mondd ‚ fejedelmî Zalàn Árpádnak kíildi parancsát.

Mondd, takarodjék el földemröl meg,r ma ., ’s ne merje

A' csendes folyamok’ hullámìt nyomni hadával ‚

Mert ¿in népemmel, görög es bolgári sereggel

Baila >iit<')'k,’s leverem végkép, hogy nem marad, a’ ki

Társai’ romlását hlrůl vigye Volga’ vizéhez”.l

’L l. ц. '

’y ’ Illadni óvta ugyan urát a’ думает]:

‚,—-— de Zalán komoly intésével ell'lzé,

` ‘~ Mint a’ csillapolló tenger, hogy látta megindúlt

 

   

y f НЕЕ követét, enyhüle Zalán ; de haragja helyett most

' Félelem és bajos aggodalomszálltgyenge szivébe,

Ъ _mar kezdè sajnàlní ‚ hogy olly Yi'enyengtve hes_zé

` ì lett”.
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Milly р1аз2ъШизП/опёз e’ ‘ЬаЬозббсЬагаМет-Ъеп;

melly eleven és igaz. Mihor pedigl a’ segèdhadi

fovczèr’ hövete j'ôvén, jó szerencsé'vel шпата-„4
i „ч— lelhében eloszléh

A’ bajos aggodalom hezdett büszhiilni magábanz`

Es báná llogy Hládni’ szavát nem tette vadabbà".

‚ l: 5.

Ez Zalán! De lebet é egyes hiszahasztolt helyeh

hel az egésrlèlehhépet elêcl állítanom; hol min.

den Szó mindannyí szíihsèges, az egésztöl elvàl

halatlan szín és hang. Az indulatoh’ leggyengèhh

fordulatit, módosulàsit, változva változó hiilsö

motivoh’ befolyàsít hiemelni, és egy hèppé nl.

vadtan szét-tagoló ’s ismét öszve-szò'vö. itèlettel,

vizsgàlhatni, leveleim’ szůh hò'rèt túlhágja'; ’s én

szemèlyes öszvejövetelünhre halasztom.' y

Elènhbe vezetvên föhösèneh Arpádnah ellen-

hösél'a' höltö, tüstént _amannah táborába Vvisz.

Lehetetlen hogy a’ hontraszt Arpádol ne emelie.
lgaz ugyan hogy gyarló muellett a’ паду nagyobb

n_em lesz; de azért láttuh már az elsö scénában

(lap 5.) Sthenelost a’ segédhadah’ sohaságát, a'

vezéreh’deréhségèt'magasztalni.De ez hözò'nséges.
fortély. Màsbanvfehszihvhöltönli’ mivészete.A Sthe

nelos’ szavaiból a’ hadahnah' huzgósagéxt is észre

vesszx'íh , ’s ulóhb Zalánnah n y u g h a @at la ny

örömèt ’s mintegy erölhödéseit, melly tulajdonoh

a’ pulyát szohtah festeni. De most fellép »Arpád

liasonlíthatatlan erejèhen., méltóságában , y’s azon

n y u g alo m m al , mellyel hépzesünh ollyan férti

ahra szohott’ rubâzni , hihet az eg’ hiildöttjeinelc` _

tartunh,‘ ’s hih hàtran hìzllatnah a' jövendöben,

, mert magasb hatalmah pártfogoljàh iigyöhet. {löl--

tönh rend szeréntigen pompásan lepteti-fel fô sze

mélyeit, mind Zalánban, mind Cserhalomban“

söt Cserhalomban _pompàsabban meg, mert ‘a’ höl-V

temény szůhebh horlátiban több fócuszohat hivânl:l

Zalànban hineh hineh tàgabb mezeje пунш. Mert y

`
.
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erre nézve is az egyes czélok más más módoshàst

kivánnak.Az0n hösök,kiknek kisebb свеХеЬчб-Ьбг

vala rendelve , mintegy hirtelen ’s egysierre ege

szen elé állítlatnak, mint p. о. Alkes , Tüzima:l ès

sebten elmuló villàmhoz hasonlítanak:l mások las

súbb menetellel húzódnak-el a’ színen , mint a’ nyâri

felhökhöz hasonló Hàbor és Laborczán , ismét

mások - a’ fö hösök - gy a k r a n jelennek-meg,

mig minden oldalaikat làtluk , ’s lgy jobbára töhb

ohjectivitâssal és nèzhetösèggel‘(Anschaulichkeit)

blrnak, igen ám , теги életök mèlyebben tapadfhé

az egészhe. Igy Cserna ‚ Viddin , Lehel , Ete. Ar

pád pedig, a’ többiek közt legegyszerůbb, de

legnagyobb charakter is, kinek tulajdonkép

csak еду oldala van , vagy jobban mondva ,_ö çsak

egy elementumhól áll:l ’s êpen azèrtv ment minden

belsö kíízdéstöl, magával mindég egy: ’s innen

„идиша, innen fensége. Festêse a’ „felemelte

téshen” kezdödik:

„A' mint lelkében véígîg pillanta tömêrdek

Hunnia’ tèrsègén .‚ lang` lett egyszerre szemébôl,

Es rettentöbhen rezegétt huzogànya kezèben”.

' ' _ Vers Q~11

’S ez charakteréhez a’ kules. Országot àll í

tani neki-álló gondolatja', ezen csiigg mint al

êének egy mozdnlatlan csillagàn. E’ köri'll forag

ereje, ’s lelkeseclése; 's ö сваи lelhesült erönek

látszik. Illyen charakter pedíg a’ legnehezebb,

mert könnyen vagy parlagságra узду ykelletlen szé

lessèg're. téveszt. Vörösmarty ritka szerencsével

vive-ki, ’s én véled együtt azt hiszem felöle, hogy
lÁrpádot többé festeni nem fog. ,

'Hetedik Levèl.

Árpád’ ckarakterében két föpontot kell fel-y

fogni., melly alá mindenbelsö ès külsö cselekvêseít

(Handlung) lehet rendelni. Hösi-érzelèt "s czéljál 1

amavval jàr vdtézsège, nagy lelküsège, hizodalma
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az éghez, ln'îszhesége,L nyugalma; evvel csendes

sega, magány-t-heresése. De a’ höltô azon férfinak

дерёт, hi feje hf'iltenuënyf'meh,l egyszerre nem ad

batá: laiterjedése miatt, hogy felf'ogó tehetsègíin'

het meg` ne terhelîe 5 's azonligyelem miatt mely
lyet'folyvást meghivlán a’ föszemèly, hogy дёрга

letiinhetmindègnevelhedö fogèhonyságban találja,

, szůnlelen függöbe váróba tartsa; ’s höven hime'

ritelt ylrösével egész lelhíinhe't betöltse. Iteletem

szeréntArpádnah höllöje ezttöhèletesen elérte azon

hényessèggel járúlván-el plánumában melly a’ tàrgy

nah eleget tesz a’ nélhůlf, hogy az olvasónah unal

mat szerezne.` ‘

Маг az elsö ênehben el látjuh ömleni a’ ma

gyar h-adat a' Zagyvai sihon:

` „Árpa'd pedig alla magasbban l

Еву his domb’ tetején. Vala éhes párducza vállán,

`Rendítö buzogány jobhjában ’s oldala,mellett

фат" Ízarczaz'ból maradott'nagy kardja világolt,

Es kö-nnyů síiveg alla fején 's toll reszhete ormán:

IVIL'nt Ügehe' szèp apjáé паду termete; könnyen

Mozdúl a’ siílyos fegyverrel.; harjai , válla

Mint a’ Mátra-tetö és bérczei, [итог erösek.

Igy ахи-тег komolya'n’s végig pillanta hatalmas
Szem`mel szèp had ain, intett e's пуотЬап elálltalf:I

A’ rohanó csapatoh”. _ ‘

° l. 7.

Emlitém már, baràtom, hogy az épihùst legin

hább festöhez lehet hasonlitani.; a’ festö ugyan

hépèt eg ysz e rr e ad'ja mert a р o n fest (auf

einer Flaeche). az épihns pedig е g y m ás li tà n

тем; ídöben fest : de hülsègehre az еду“:

ůgy „мы тйпга' másih. Mind a’ hettöneh le

hell rajzolni embereihneh testeit is , mert ez öllik

elsöhen is szemiinh'be. 1Ezl: adja"t'ehát höltönh is

legelöbb a’ felhozotl helyen. О mindeneh elött

me gnevezi a' szemèlyt; nem úgy mint néha
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a’ (iraniatikus tesz, ki nèzöjét függöben szereti

tartani ,'s a.’ charakteristikàból `akarja vele a’ sze

melyt megismertetni. lgs-n ńm! mert a' dramati

Àkus valamint a’ philosophus is (а’ kit emhervizs

galóval synonimonnak szeretnè'k tartatni) combi

enàló, abstrahàló tehetsègünkre apellál azonhan,

hogy az épikus épen mint a' képíró, csak felfogó

.tehetsègünkhöz _ szól. Itt eszemhe juttathatnául

ugyan azt a’ módot mellyel Cserhalomhan Sala¢

mon kiràly vezeltetik-fel: де erröl meg utóbb

szàndekozom veled èrtekezni ‚ ’si azonbancsak

arra teszlek fì'gyelmetessè, Ногу Arpàddal ès-Sa.

lamonnal a’ költönek igen különhò'zö czélzása voll.

Megnevezvên hösèt, siet kíilsejét leírni.lVlén`

a’ párd nez kaczage'my elvàlasztja ötet.vilàgának

nnintlen töbhi alakjaitól, a’ buzogàny a~ daliára

kmuliat ‚ _az ö si- k a r d nemzetsêgère emlèkeztet

lmellyre az, a' mint sajdítani szabad „meg ЕЩЁ

töl miaradl 5 ter mete fejedelmi ‚ -erö izgatja

izmait "') , ’s így könnyen forgatja súlyos fegyve.>

ret. Hogy ezen leírásban а termèszeti rend vala-,

mennyire fel van dúlva, azt ugyan nem tagadha

tom, 's ígazad van 1111110:` elébh Arpád’ ter mei

_tet kivánod látni, hogysem ekességeit mellye

ketr amarra kell aggatnodt De ezykönnyen még

jnhbítható hiba, noha hiba, ’s nem= olly csekèly,

Воду jobbítást nem érdemelne, nem kívánna.

Illyetén festèsekben Homer apa hasonlithatatlan

mester ,Y ’s azon könnyůség is mellyel [верен állal

dlàtjuk (megnézhetöseg, Auscbaulichkeit), meg

mutatja, Ногу nèha mikrologiának làtszhatik ma

, ~ . Ь - ' ‚ . ,v

gahanra m1 effectnsaban valohan nem az; S

hogy ‘a’ termêszeti rend a’költö’ {из-решен elmel

‚______.___.__....._.....
_ И

О) Szükséges é az orvos-írókat arr-a emlékeztetni, Ногу

y izom musculus,valamint miri gy glandula., ’s hogy a’

11 étes ¿s 4alludmantlan inas és ikràshús., tudományokba

illetlen.
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lözhetetlen, Àmert az ö hépei meg is csa-h sne

' eessìvns hèpeh ’s idöhen existàlnah.~

Látjuh tehát alfejedelmi fèrfiút a’ mint van

magàban. De most hadaira pillant hatal mas

szemmel int, ’s,. nyomban elàlllnah a’

rohanó csapatoh. lme шар ezen hadaìlxoz yaló

lrela'ntiójétbó'l psychihus oldalàról is мещан is

ìnernì ’s pedíg meg'nagyobhnah eri-öl mint hül

sejerôl. Mert a’I höltö mindég azzal a’ fortellyal

el, Ногу egy паду vanas után tüstént mëg na

- gyobbat àd: Ьоё’у ezen hasonlitó öszveállatásból

annál nagyobbl factum ìöjön-hi, mint ha afl'hèt

factorìmegforditott rendhen adatott volnal` A’

hèplró ezt a' tö'rvènyt nem ismeri , de igena’ dra

'matihus , a’ lyrihus , a' hanghöltö: ’s az èpihus

nah, a’ mennyire lebet, ezehtöl hell hölcsön ven

ni a’ manier’ elevenségèt, mert színei arra nem
elegeh. M

„Ö pedig еду lerepêly bühh’ árnyèhàba hitérve

шел hemèny hadait ’s iszonyúlelhében öröm Íie'l”.
I V . - l

Ещё! egy ep'i tl'ieto n, melly lelhêrôl .ftámadt

` 'megfogàsunhat igazolja ’s öregbit-ì-Üs az ö röml

mellyvszebbiti. De „l el h eben öröŕn h_él", melly

egyszer’smind a’ nyugalom’ hépzetét zária maga

Ьа, èssemmi hülsö Amozgasoh altal »magalv neml

nyilathoztatja. ` `

Megértvén Zalán’ büszhe íízenetét а’Ё‘Мадуа

roh, feldühödneh a’ höve-leh ellen, 's bosszújoh«

han halàlra mèrih:

7„De nincs bántâsoh : ’s Ногу ezen félelmöh elálljon

Arpàd’ дай/1625626 fejedelmi teÍiintete ört dlr.'

' y - 1. 11.

Itt ismét minden mozdi'ilatoh nélhiil ’s csaïh tehin~

tetèvel uralhodih rajtoh, mint Zein's az (Нутро.
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son. - ’S milly nyomos , bátor, önerzesíi ’s in~

nen indulat nelkül való is felelete Zalán’ döly

fösesindulatoskodást eláruló íizenetere, mellyel

a’ követeket baza kiildi!

‘‚,’5 а" hadat intèzö szep meltósággal imîgy szól:

А’ fejedelmi Zalânt Arpád пеш Lernen többé

Merre mehet ’s menjen L'földet foglalni hallával?

A’ hajdanta dìcsö Etelenek hös unokája

Merre utat nyithat kardjàval, menni fog, es az

Osi hazát, ha kíilönben nem, megszerzi erövel.

Hogy pedig a’ Görögöt’s Bolgàrt nem rettegi népem

s hogy vesztünknek Volgánál hire ne lenne ,

Bátran elö állunk. Te azonban menj-el uradhoz,
_lMondd-meg mint leltelbenniínket Zagyva’ vizenél,

’S megtán szólani fogsz,mikoronmeghallodeminnen

A’ zúgó tábort ’s pusztitó fegyvere’ hangját.”

l. 11.

О ismerí népèt, ’studja mit igérhet.

’S .milly 'magát-kedveltetô alakban jelent-meg

ez a" hadintézö azon tanácsban, hol az elhul

1.ottak’ telmeteséröl értekeznek a’ vezérek (lV.

Enek.) 0 а’ tanácskozást nem töri félbe egy

deszpóti mennydörgéssel : Ьапет megadja a’

daliàknak, bogy mindnyájan bölcsen szóltak, de

hogy tanácsosb a’ holtaknak veg tisztességet

tenni, mint Hadúr istennek hotorú'l elvárni Ьа

ragiát. ’S e’ szerent megmontlja, hogy mit tart

a’ végbevilel’ módja felöl а ’s észre veven beszétle

alatt, hogy a’ hösök mind megnyugszanak пшё
csán, el isl rendeli egyhen al cselekvendöt: a’

mit amazok parancsolatke'nt tísztelnek kegyes és

liölcs> uroktól. (OIVassd-meg erre a’ 95 1ар01).

De most, fel! hazám’ kepíróji! Nagyobb ’s

méltóbb tárgyät poèzisunk nektek alig` nyújtqtt

meg. Horvát István' Arpádja (az `Auróra’ 1. évé

Ъеп) ’s Vörösmartye a’ Zalán' 7. lapja szerént

(melly
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l(melly lócuszt fel is boztam) egészen kèpfaragói

manierban vagyon , melly'V a1 legsajgóbb fâidah

mahtól ègò Laohoonra is a’ nyugalomnah ’s iste

ni tůrèsneh еду bizonyos тат önti-el.D_e azon

jelenês , melly a’ 1V. énehet fejezi-bé szèp g'roupp.

ja miatt és a’ fö hös Arpád’ hépében Зуб nge n

össze olvadóL niiànszaíra nèzve, ìnhább a’ festöt

lâtszih meghivánni. . ' /
\

„All egyedi'il Árpád egy csendes lfís halom’ ormdn,

Nêzi Мёд-1115311; tâjéhot, az elleni tabort

Melly sohasàgàval mozog a' nagy téren elötte.

Leí/ie magas hépzésehhel forog a’ паду üdöben ,
Annah ele'bbi ’s jöv'o'“ tüneme'nyit lciitjcíz [ebegni

’S títkos imádságot mond hákz-buzogua HrmL

,I ' 'lírn (1_/i.

Es ragyogó arczán forró könycseppje lecs'ordúll,

Hír égett hevülö hebelén 's u'j honja’ szere/nw".

` 1. 101. 102.

Ill az ègtöl hedvelt és védett bajnohot нации,

tiszta emberiségében lelhét meghajtani a’ паду

Ur elött, hozzá esdehelni harczi szerencsi'eèrt1

mellyet nem magáèrt hiván, hanem nèpèèrt (a'

dicsöség’ jszsomja egy mellèhes rúgó, de me ly
nélhiil nines пазу шеи.) ’s a’ hir-,Ohajtz'isy hönnyé

olvadfel._A’ legremehebb vonás’ Arpád’ fensègex

hépében-..  `

._—.——-—-.__

Ёжик, ¿n ai hon' кеты, комиком а moge

Már születeìtt Ízö'sök ’s születendö/i/ erteteh èg ô

yes Él

от).

obb ’l

,újlqn

, éve'

geféfll

{тещ

l’S harczi vitézséget h'ér a' hadah’ istenurától.

O_tt.

Így hiált-fel a’ höltö, Богу hôsét úgy fesse, mid

az ég és föld’ hözbejáróját, öszvehapcsolóját, ’s

nemzete' ввёз: szerencséjèneh húlfejét , vitézsége’

azerzöjèt.' ' `
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De a’ fejdelemnek bizodalma az êghez ‚ melly.

bô] egész nagysága származik ,meg is jutalmazta

tik,' meri :‘

Meghallgatja Hadúr , es ad badi szörn’y_íî szerencsét

’S a’ mint szikrázó karddall rá inte - 

Reszkete egI es föld ’a a’ földnek bäszke lakói,

Csak -magaArpád nem, nagy eröt erezve szivèben".

~ 1. 105.

Igen is, mert ö közelebb áll istenehez ’s ertiin

téset ott is; holkmások bizonytalansàgban Ьо

]yongva, haragja’jelène_k sejtik. E’ reszrölllfir

gil' p i us epithetonát viselhetné.

De hogy ama kephez' vissza terjek, lássuk

milly benyomást tehete Arpád ezen állásàhan

ellensègeire , ’s olly perczben , mikor kehle ezel

jàtól, istenetöl ’s ön erejetöl huzogva be vala

töltve.
l I '

„Barna` haját ’s vállán tarkúló párducza’ szèlet

A’ sietö szell'ó' kapkodja 's arannyal elöntött.

Fegyvere’ szep -fenyèn Ízaloványan reszket ¿IZ
n ‚ ‚ г ' аПюпу.

Nez iszonyodua reá a’ pezsgö elleni tábor: `

Egymást Лен]! heben, ’s a’ [изб—без АдгЬеп ela'mu'l

A" mint látja felen rettentô kardja’ 711113111,

Es daliás tetemét magasan fölnyulni toron'yként".

l. 101'

Milly tableau ‚ barátom.' Ha festö volnék', mennyi

idöt, gondot es munkát fognek err'e szánnill Hí

szen ez kèpirónak van festve! Arpád a’ kis

halom’ ormán áll __ igen ám', шииты,

mint `i'(">szem¢'elym=:k, a’ kep e lölsö részen (Vor

dergrund) van belye, az estveli szel ingatja ai

деп hösnek hal-na гати, ’s k e It szeméhen

köny ragyog („mint kék lewlen szép reg ._._„
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~~( 55 )

„мм geli harmat” 1. 127) 's tb. Háluljában (Hintergrund)

ummm., minter átellenében a’ halomnah,i`ell|ös estilhomály

han az Alpàri vár làtszih táborával: milly elet

z'sibong` ebben ’s az affigyelem a’ föazemèlyre!

lArpad: halmànah megetle еду his távolsàgban a'

magyar hadah Örtiizeih höriil síirögneh. De a’ vi

szerennl

"' '_ lágitásl a’ halmot, mint az egész prospectusnah

elalll; concentráló-pontjàt az eziist hold`tölti»he fènyé~

Melel* vel.,\hivalt pedig a'.hösneh arczáját, fegyvereit

105' mellyehen az arany a’ hold’ halavány csillámival

’serlln vegyiil. Alpârra csah gyönge világ esih a’ felhöhl

igbanli höziil:l hiválthèp pedig a’ var’ falaira honnan Za

szrůlll'l» ì lán Hladnival hémlì Arpàdot. A’ magyar tàbor vila

" gitását részint a’hold'tól,`részint a’ tiizehtöl hapje,

ll, lánl ’s Яду 4hettös tónja van. - A' festö itl mind a'

állásáli Compositió, mind a’ charahtereh, mind a’»tónu

.elilefnl vsph höriil magánah soh érdemet >szerezheine 's

Цен/1 végtelen hathatós hépet adhatna. De olvassd-me

a’ hövethezö helyt is, melly egyer’smind Zalàn’

festését is neveli. Zalán mond:

asili

lönlölî „Hladni ‚ te megjártad seregét a’ hiiszhe magyarnah,

esl/nell? Szólj , hi az a’ hi amott egyediil áll a’ halom’ ormán?

(1110191 Párduez inog vállán’s ide látszih fegyvere’ fènye.

bor; Olly daliás'hépet mutat e`z, mint hírneh ntána

mela'mll Gondolom Arpàdot, hit nemze Ugeh’ fia Almos,

j“, Es hire mindeneh azt mondjáh buta 1/e’leÍfede'ssel

nylnênl"I Hilgy daliás iszonyú héplét hi nem >állja halandó.

101. »En рейду u'tálom , mint a’ lator еле]! tigrist”.

„тещ; ‘ ’ -011з. ’›

innillll' `’S midön Hladni mondá: „reânh vad ’lesz тег:

| ¿lil meg van sértve szavunhhal" felel boszúsan Zalán:

"i "вы „ .. ‚ ‚ n.’ ’ a

zenlllßl' '„Hah remego'oreg, es vadsaga ijeszthet. e tégedv?

Kdelelö napot az tò'bbè nem fogja me-gérni ‚
l'al А

:1%le ’Snépe szelidebb lesz , mint a’ fiives éjieli six-dumb. '

ép ms. Igy szólt ès biiszhén végig _pillanta ,egyiílc'imcfgc'ìu

 ~ й
' le
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Bajnnkain 's tenger holger 'a pörög ezreilek"arján,

’S àllhallnn lelken felelmit elölle Наката".

Milly vnlósàggal festelik ismet ez a’ gyenge1 feje

delem1 ki félelmét mindeg mesterkèlt haraggal

igyekszik eliizni ’s maga ’s màsok elött beta

karni. Mások’ jelessége ellen azzal pánczelnzza

fel magát, hogy azt kelségbe iparkodik hozni ’s

fennyes intlulatos beszècldel magàval az ellenke

zöt elhitetni. ’S ez minden gyàvàk' fortelya ’e

asylnma.  ’S ezen felve-haragvó Zalànról a'

költö megint a' batran,csendesen blzó FÖ-Magyarra

. szökik altal (l 102) hogy a’ kontrasztot ismet
’siannàl mellyebben èreztesse.

Itt meg еду èszrevetele'dre kell felelnem,

mellyel. azon leirásról tevel utölso 'leveledbeu,

hol Hladni ezt mondje urának: ‹

y „Lattam retteneles karjàt kardjával степе;

Mellyel nepének mikor int vala könnyií lováról,

Alt veltem hogy csattanik a' levegöben utána,\

Es besz'akad föliliilwkwalamerre dohogva lenyargalt.

Csendes egyehkor ’s a’ kegyes egre hasonlatos arcza:

Nepe vntlabb ’s egyediil ö tartóztatjà haragjàt".

Аи mondod tuilnillik, hogy magàval ellenkezni

làtszik a’ költö mikor a’ k ö n n y ii l ó n a k alább

olly n e h e z s eg et tulaidonít, hogy a’ föld

tôle naajd majd bészakad. A’ könnyx'i ló, a’ aehes

nyargalás igen is szittyai vagy inkàhh napkelelll

a’ mint mondocl; de e' .sebességgel épen nincs

öszvekapcsolva a' nehéz fellepés is: ha t. Ligazán

könnyii a’ men. Ezekben tehat veled egy velemény

nyel vagyok. De én, nem tekintvén ezen ellen~

kezest, fökep azt találom szůkseglelenuek, hogy

‘a’ materia’ tulajdonságinak legmateriáligahhja meg

euxesissel is festetett: melly magàban is keptelen

a’ fensegest emelni, söt gátlani làlszik annak
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нудистам Level. ‚

ЬедМЩпбЫ) ‚. 1ед‘93561а1‘1ь 's hizonyára l eg;

azebh oldala Arpâdnah az, melly lelhesedé'sè

ben'mutatja'. ’S а: lelhesedèsis erövel jàr. Igy

láttuh òtet a’ IV. Eneh’ vègèn, igy làtjuh az щек

Y

“ vegen a’ nemzeti àldozat felett hönyezö szemmel.

de rettenti'i hangen imàilhozni nêpèvel (1. 127);

igy szemlèljiih (a’ VI. Enehben) längolni ‚ hol a’
daliàh énehehet mondanah : mig viagra Lehel’l

ènehèn annyìr'a felbuzdúl , hogyI maga is dali зад-е

zatra fahad :‘ .

„Párduczos Árpâdot fellengzö hêpzet emelte,

’S dalla lett ajahán a' szittyai szózatoh' aria. ‚
i ‘ l.' 1.110. ›

’s foly a’ hatalmasìés erôs szózatoh’ âr'ja , ’s min

gyàrt hymnu'szi hangot ès emelhedèst vèszen-fel.

Ezen èneh ' Агргш’ religiójât ввёз: tiszta magas

`sàgában eìti~hi. A’ hi igy gondolhodih., illy

szellemtöl van àltalhatvà, magában viaeii már.

a’ gyözödelmet, ’s igy enneh eddig való remé

nye hitté vàl henniính. Zalán porlianyós alapra
èpiti szerencsèièt: 's vi'làgos, hogy höltönhnèl a’

charahtvereh szi'il-ik ès igazgatiàh a’

(амид; ’s nem Í’ein ragadja niagával a’ charak

terehet. v -

'S milly szépséggel van a' vi ashoxló foi.

delem felruházva. A' h_öltö nem öltött ra pánczńit:

példàúl a’ nèpneh, bogy a‘ liátorság tesz esorlát

a' harczban, hogy ö èltét el nem reiti a' halàl
velött, hanem ezt harddal vàrja-bé ,y ~’s vègre Воду

li "lll

l l О l l l I r

nepe annal inhabb feltse vezeret.

„anha tevêre való a' terh , nem bain'ohi testre ,c

Harel nehem a’ pánczél :‚ szabadon' viszi homlohnm

_. ч y y a' ny ill.

liönnyii halpagot 5 és mihor eljö veg napom, n' szèp
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'-Föld’ színet’s ragyogól egeketmeglátom utólszor".

« l. 135.

Milly mosolygó kepe a’ vegveszelyuek .l 'S igy

Arpád `hátoritó szavaivaL, yböles tanácsival , ren

«leleseivel miudèg egy czelra igazgatja az ege

s'zet. Zönnyen fordúlva, a’ harczmezöt villámlient

àtröpiili: ’ '

„Mint a’ mennykövezö isten ment köz'ben , ‘rrůsehh

Földi halaadó'knàl a’ gyözö párduczos Arpàcl”.

_ `“ " ' f ‘ l- 191.

Maga is személyes viadaloltha ereszkeilik ., a’ ret

' tenetes Alk'est vö vija-meg, az ellenhad’ ~lelkenel<

Viddinnek csillagát ö horítja-he; Armány’ Reme

jei rajta ki nem foghatnak : '

„Свай maga nem rettenve megállt a’ plârdueios

l Arpàd ‚

A’ diihödö Rémnek helyt nem hagya büszke szi
" l i ` veben".

. l- 226.

îgy lôn hůs-an'gyala a’ Görögò'knek. Milly eleve.

nen ’s ünnepelyesen van adva azon perez melly.

` hen a’ görög K zászlót vija meg; es az, mikm

Philót az elleni fövezèrtl De a’ költö> ezeken. kiA

vůl egy más leventei virtuásal ia' felekesité,mely

lyet már ott látánk ‚ hol a? _dölyfös-követséget ho.

zónak megengedia’ heszèllést, ’s az ellenséghen

is becsiilven a’ hl'isèget - valamint a’ nèpek, ter.

meszeti jusát is - mond : ` `

„Ибис: els Ízů' szolga ne fe'ljeń”,

‚ l . 1. 1.0.

"S milly szép nagylelkůsëget kò'vet-el Alexison,
Li bizodalmasan életért eseng eiötte:A к

„Még is hasztalcznúl ne reme'li Ärpádnals вмиг".

3° 189»
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Ebböl egyszer’smind a' hegyes ligazgatáshoz szo

hott Ifejdelmet làljuh. ’S valamint ö vala lelhe

‚а' csatánah folyvást, úgy önehi vala eltéve Zalán'

szemèlyes meggyözèse, mellyel az épihus törtè

net bevégzôdih, A’ csomó - ha meg is az ép os’

hatastrophját annah nevezni *lehetF- oldva van,

’s ehhor látjuh. elöször lelhét a’ siher’ örömètöl

izgaltatni; harsogyó szavahban ò'nti-hi azt a’ mit

hányt vetett „a' паду üdöben", ’s által engedi

magát zajló gyönyöriiségéneh. :Zalán gyászos _ál

lapatja e’ perczben annál hitiinöbb. и

„__ `Ме5Ьа16ЬЬ‚ bevègzést, mint Zalán’ futásáét,

nem ismereh. _ _ . -

’ ’Hilenczedíh Levél.

l.

.Az èn veleniènyem, hedves „barátom, eeê
azen hülönbözih a’ tiédlöl , mellyl szerént te Ár

ypéndnah szerelymet tulajdonítottál volna. Sajnà

lod, hogy a’ höllö elmulasztá ezt a’ nevezetes

паду charahtert ezen legemberibb szenvedelem’y

iabyrintjàba bevezetni, ezen oldal felette interesz

száns volna, mondod, ’s ezen a’ mezön a’ leg

gazdagabb zsáhmànyt remênyléd. Riválthép pedig.

azon relátióra volnàl hivàncsi ‚ mellybe Vörös

mamy' Arpád’ szerelmlèt паду czéljával illette vol

na. Еп azt hiszem, hogy tèvedèsben vagy. Ta

gadbatatlan, hogyìa’ szerelmes .Arpád igen inte

resszáns jelenès volna; ’s hogy felette soh ro

máixtos ès meglepö situatióhat s'zolgàltathatna.4

Igen 1 de más hölleményben , ebhen semmih'èp

sem. Ebbèli charahtere olly tnlajdon, olly ma,

gàban elvégzett, olly egy-czèlra törehedö , hogy

lehetetlen vala más szenvedelemmel meg генами.

‚ ni. a’ nélhiil , bogy maga a’ charaïhternehvegysëge

ne szenvedjen. Oszve hellelt volna hapcsolni ezen

indúlatot többjeivel :‚ mert ha magànyosan oda

veteil , a’ legbotrànhoztatóbb dualismust hozod-be а;

\
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I lrlkéhe. De mill y relatióba tennetl fö ‚пандам:

vmelly nem más mint országot ,állítaniP Motivnak

lehetne használni, (le csak mellekesnek, alten-'f

diinek (suhordinàltnak), inert fö motiv `soha és

semmikep sem lehet, ’s ha mellekes is, czelj'a'

vesztett volna _neinessegéii-öl, a’ vegbevìtel pedig

nagysàgàból. lw'iilò'nben is Arpádna'kcsak egy mo

tivja lleitet. Illyetén mellekes Czifraságok àltal

tehát, a' nagy (lolog' egyszeriiaége ’s ez àtal

mellósága is Szenvedne. Arpállnak, charakterenel

fogva gyöngéil, nagylelkii es állhatntos szeretfö

nek kellene lenni, ki ked'vesenek min'dent a’ mi

ö,` ’s a’ mi öïet illeti feláltloz: mert ö csak óriàsì

szerelemre kepes; igy tehát »lehetetlen, hOgy

szerelme mimlz'xntalan munkàjáha he ne vágjon,

czeljàval ¿issie ne iitközzék. ’S mellyik indulat’

мышце" fogna azlan a’ kettönek ömïzeegyezw-`
Itese törtenniŕ’ Akàr mellyiken, Arpád itt, vagy

amott fngyatkozz'ist szenvedne,"s íg'y màr nem

az az .-eràll, a’ ki most. На Агрён], kedvesênek

peilig.l1asonló charaktert tulaídonitott volna, a’

mint ада-мм akkor is a' dolog csak úgy ment

>volna mint a' nelkiil, ’s a' költemenybe egy sziik-v

segtelen es henye alak csúszott volna be, annàl

nagyohb kàràval az egesznek ‚` inert a’ t`ö`Szenxèly~

hel, kit a’ költö annyival feljebb lebegtet min--`

denekvliel, olly köeel állt volna. A’ дана úgy tar-'

totta Arpéulot, [поду a’ nagy feltetell/.eblet ege

stzen betölti, ’s másnnk töbhe helyt nem ailhat.

Meg az az iilö nem jött-meg, hogy magának el

`hessen. Az .ö szerelme „nepe’ 's új ho nja'

stzçrelme".` - Alt emlited meg, hogy a’ leg

több >epuszokhan a’ föhösn'ek szerelem 'tulajdonit

tatik, ’s nagy magadnak-tetszessel Achilleust ho- у

zod~fel. De csakgontlolcl-megv, haràtom ‚ Achil~

leus’ alapos vonásit: azt az eraekenységet, izg'at

hatóságut.; az ö tendentiáját, jelentéset - 's Ar

\
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pâdet.y 4Höltönh magápt `hevett velemënyeh “и!

soha el nem hagyja tévesztetni.

Tizedih Level.

Árpád után a’ Magyar-oh hözt legînhább Ete

voná figyelmemet magára. О, a' fövezeri Undnak

fija, sziilete sevel annyit, szepsegevel

mindenehet feliilbalad a' Magyaroh hözt (1. 11.

21.); gyors (1.92.) bátor ’s eröre batalmas'a’

harczban (l. 11. 55. 75.), bátran csapy Агч

mányra (l. LUZ.) , Csernát már már agyon sujtja,

Armàny àltal тевтонам, de ô ettôl nem irtó

zih (l. 69.); Izácsot óriási erôvel megdönti (1.10),

meg vêgre meg vad Csernát is (l. 1177),- 's hihi

enneh testet vissza ahayrjáh szereznî’ (l, 11()l , 120);

állnoh erövel öli-meg Bodroghözen a’ l'ászórt

(l, 219), 's heservesen panaszhodih., megertven

hogy a’ fóiithözettöl tävol hell maradnia (1. gli).

De ô nemlhcsah bainoh, hanem a' legnemesb ha

z a fiI is, Од; elsö ,‘ hi áldozatúl szánja eltet Ar

mánynah, _hogy nemzetetöl a’ hártehony ístensèg’

hatalmât elforditsa (l. h5). De a’ höltö’az ern~

berröl sem feledhezih»meg, ’s mely igazsággal

lefesti belsô háborgâsait, mert ör hâborog meg'

is: el hell hagynia еду hedv`es atyát, еду hed ves

leányhát , szive' barâtit, az egész ввёз: szep lvi

lágot, melly olly bájosa'n mosolyg elebe, ö pe

‘dig mimi ezeheln'olly igen csiigg. Azert is, noha

eshét m'indenhor be iparhodott tölteni, solia iszò

nyú bůvától meg` nem válbatih. A’ szerelem benne

mindeg eleven, minden telteibe vegyiil: «le meg

is mindég úgy, hogy hatra hagyja lepni hol a.'

_ ne'mzet’ iava hivánjar,u ’s elebb meg nem nyugszih

_szer'elmeben, *mig bösi hötelessegeit be nem töl

ti. Igy öregbiti höseneh erdemèt a’ höltö; ’s azert

reszveteliinh mindég teljes mertéhben hiséri. De

az ö szivet erôsiti ион gyernehi bizodalom is,

\
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mellyel istenen Aiceîî;1,fg: a'zert nem :foglzatáki ~rajta

Armány' hatalma; ’s lmaga Hadúr 'örje ’s pajzsa__

veszeilelmi közt.> szép ~ekkor làtnî a’ deli il'jút

mint öriil eltènek, ’s mint acl érte buzgó hàlát

имамами. QG); "s ismèt, m'iilön ‘H-àhor -har-átja

uitenv valóîsaj-gó fáfjdalmában, sebeit nem tekintfve,`

úidonan Jiarczba aka'r >r-ohann-i `öt Víddinen meg.

lgpsyzůllnivj;` ’s milly magasan `ell-‘be tiszteletiinkbe ,

m-i'dö.n„x_uemes e-lltenáegenek , lzácsnmk. megteszli

vegsömtiszteßségêt, ч / . .` » l»

' :Nemannyima -szivíinket »ni-egvevö,fmih‘t báioló,

más i-szlinelinf'il fogvfa', L e h el ; .kibplid'og ég alatt

sm'iletve` antyjató'l , Tündertôl ’Ane-velltetett : ,'kitöl

тех/ёж; enek’ nemes adományáti`Az agg Tünder

‘ hàjsäípot ed _a’ g yie rmverk'ne k , melly yaz i'fg'ú’

ajkain 'harsàny kiirt leve, ’s „égi

:Dö'rgeskent ’Zeng táhorokonr, ’s verharezi mezökön

»Szivet em'el, majd szive't aláz a’ hajrffok.` ‘ajakról'ß

’ ~ Q ' ' ‚ l.' 12

Lehel a’ Bardok’ sze-p meetersegével hir ,_mellynelç

erefdete ‘al’ napkeleti rnmantikának legelmèsb for

telyaival a’ _gyermek' bàjsipjálhan ’s az ifjúnak

hasonlókep titkos hatalmú kürteben fest-etik; 's

ö az egyetlen еду a’ hösök közt, kinek =ének alla

три (I. _156). De az enek nála hösi erövel (l. 59)

’s bainoksággal (75, 189) párosúl; ’.sfö anyö.

zöclelnles Hermes’ meggyözöje. `

E" Hinder рта! mince-meg- hátyján Háb'o

’ron, (le ez sajnáló reszvetíinket birja 'sfszere'te
tiinkell niiclön megholt keldvese után való búváb'an,

új eletò'römò't többé `nem táplál ‚ ’s noha a' gyenge

Dalamer forrón szereti, ö már rá nem gerjed;

(le leventei gyöngédsègvhöl ‘meg `is elfogadja szép

ajandekát (l. 52) ’s emlekezeteiil viszi harczaiban..

Megas termetet nemes hàtor lelek lakja, ’s .Ete ba

таща: Viddintöl elle’feláldozá'sával'menti-meg(l.722)
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,Hönnyen induló verével mindnyájohtól hü

l

lönbözih Z о á rd ‚ hineh individuali'tása egészen .

lli van meritv-e ez egynehány vershen : '

„Hozzavliailát deli tiinclerhent a' nyalha Zoârd'is’.
Nyugtalan ezvmind harczaiban, mind „шьет; egyŕë

Vàltozih es`majld iiz, maid megszalad a’ csatate'reli;

A" inadat iizöneh hárle'vö , mert iszonyúgyors и ’ l

Megl'ordúlteban , ’s a’ gyözöt porha teriti”. `
 - ' i. в.‘ ‚

I
l y ~ I l ’1 l A .

п l n ~ ‚ и ‘ r ‘9' .

lgy о yermezon min'denhol xl,gyesen„, hatran s_ erö-f

een Гоп"; (I, 159,169,171‚‚,в225;958)‚ъпееёздрц

megszeretletí magátmidön gyöngéd testveri

De midön Orontes’ elete az hatalmába’ ivan ,v ’s

ez magáért hönyöriig ’s a’ Задает; Graeciával he

csegteti, ahhor hiu lelhe meàfeledhezih a' harczq

ról , nêperöl, ’s szep görög országot lievenl meg~î

hiveni'a. A’ höltö azonfeliil itt Zoàrdnah honjától

' való utóbbi elszahad-ásàról is megemîlehezih (fl. 1,71),

’s igy gyiilölsegiínhneh ‚ ’s m-ajdnem megveetesiinh

neh- is hiteszi. De meg sem tudja egeszen цианида

heblünhböl azon gyönyöriiseget mellyel `mindern

I_epteit hövetjù'h , mex-t" h-enyies nyalhasàgával ö a’

legborongóbb scenàhra is láígyabb vilàgot hint.

liado sa ferfiasabb ’s á~llhatalosb lelhii'ò'ccse

nel. Sziiletesere, mellynel -fogva olly hözel ro
hona Árpádnah, ’sv gyözetetlen harjára biíszhe ;'

hazáját mindeneh felett szeretî, ’s erle nepetlìs

edes gyermehet oda liagyja; hettôs viadalba Ьо.

csáthozih a’ görög Schediossa_l,„hit meggyözni

eg, mert tiszteletre h'enytelen iránta ,"s batal

mától felti> nemzetet. Es valóban endemes is 'valla

gyözöje lenni., ’s mihor Sebediost ën lovászaÈ

szerencsetlen törtenelhölliadosa elöl elejti, köny»,

nyehet bulla'th «felette ’s szelid vigasztailással enyf.

hiti halálát. Utóbb maga is, Vidniinnel való dh

,lnijuiiafmèiyen sérůnKadosa ¿einteilen шары;
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csóseges. сваю utànì halál'os nehein 'siniôd'ven',

Zoárd öcesetöl magát el nem hagyja vitetni af

harczmezöröl ’s àpoltatni, hanem meg aykko'ì` iq

viada-lra 's boszúra buzdítja öccset ’s >a' késkedötl

avval hajtja-el magàtól hog-y megigeri neki , meg

maga is megfogna jelenni a’ csatàhan: noha п;

izedelmes sebjeinel fogva már kellett erezni hanIl

lám. ‚ - `

Ai ifjak közt meg sok egyeb jeles charakter~

këp köziil leginteresszánsabb Lhab о r c z à n. Er.

oroèz nemzetsêg, (liesöség után szomiúzva, ked

veset "elhagyvàn a’ Magyarnk’ harláìhoz csatolin"

inagât, “de utàna való búvában vissza kesziil terni#

'e a’ szep Bellira nincs töbhel Veg elllökelleseel

Arpáll’ zászlóji alâ vissza' ter ’s elmeriilve kétse

gehe nagylelkii lesz, "в Armànyt kerij,L ötet ron-~

taná-el a’ nemzetért. Igy 'bizonyos-halált való kel'

restèhen, Antipater’ gyönyörii hölgyere akanl ke~

meny hadi viselet alattv's ott, hol illyen jelenest

legkevesibhe sejthete. 'Uj eletöröm gerjetl kehlé.;

ben -Jde Órája megiött: Antiyaler által megcliil;

Lahore'zánnak az anyatermèszet szèp es erös ген-Ё

tet, meleg ’s fogekony keblet ada , de egyszer-r

’smind könnyen ~indi'llhatt'it 's mellynek nem valnf
eleg ereie a’ kedvet aÍ/kötelessegnek l'eláiltloznì',Y ‚

vagy a’ kletseget okokkal , a’ bút türelemmel meg

gyözhi, О szerete kedveset, fle a’ magyar ifjak'

dicsö pályal'utàsa szivet elcsà'bitotta, ’s ö a’ пет—

' .pillantatnakl hódúlva kepes volt a’ leányliát el

hagyni-tle nem egeszen el is Feleítenfi: az elsö

sz'envedelem eröt vön rajta; kesön! a'isnrsl meg--`

hiin'tette лжёт, ’s ö az önkeszltett búnals mindert

ellenáilla'isÍ nelkiil helyt ad, ’s igy maga keszn'ti

magának kora veszedelmet. ‘Lakol lehát eselekeî

detiert , ’s igy a’ költö henniinket azzal, kit nem

szerethetènk, mert honâtól ‚ hitètöl ’s kedvesélöl

Velmmkàdt, megbékeltet. Azonl»i‘eliil menti бы:
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ifjnsága is, .söt henyteleneh идущий szeretni azt,

hit' mindnyájan ~szereîmeh , зарыт, hit minde-ß

neh- sajnálnah. Zoárddal van analógiája, de ez~

liiitelensegeben. holdog lesz, ainaz szerencsetlen ,

Чаи teszi a’ пану hülön'sêget. Laborczànt sajnos '

erzesiinh höveti ’s . tisz t e l e tün h is, mert a’

harczban bajnoh, ’s emberiil vitezhedih. A’ llep

csöhhent fejlö ’s forduló erzemenyeh' festeseberi

a’ höltö egyforma psychplógiai melyseggel, sze

retettel ’s szerencsevel jàrult-el :, .'s példát nyújta,

mint hell consequensneh lenni a’ charahtereh’ hi

viteleben.'l \ - -

Y A’ ven eh hözt hih. megl harczohon foreg

nah', Eteneh a'pja tiin-hi leginhàbb: a’ homely

U n d. Hurra ’s bölcsesegre nezv-e a’ magyar had»

na-h Nestora, de Hómerenàl bajnohságra feljebb,

’s agg' hnràig megörözte iljúsága’ erejét ’s lelhe’

feriiúságát. A' dicsehvés mellyet amaz olly igen

szeret, rajta nincsen-meg, mert> meg eröt ere:

inaiban :, nincs-meg a’ csevegni-szeretès, тег: ô

'cselehszih. Aiindazàltal hatalmas szóló is a’

tanácsban, ’s a’ bölcs Arpád az Ö velemenyehez
lszitt, miden a’ temelesr'öl tanahodnah (l. 95 ).

Maga Hadúr, hineh szahadat'lan hödúl lelh`e,.ve

di» Viddinnehvaló csatájàban; ’s a’ nep’ szája

ymindeg iste nesneh nevezi , mert olly ferfiúnali

nèzi, hi istene’ hedveben ’s vedjèbeiï all. Огнё

iánah belyegei mellòság, nyugalom ’s homolyság'èI

igen, mert bizodalom tölti heblet, es soh emlé

v>het , fájilalmat, örörnet es gondot hordoz sziivé~

ben, mióta Ugeh’ Almos’ es Arpád’ hatonája.

’De mi szep, midôn Arpád'tól hizelhedö szavah

hal illettetvén , arczai hividámúlnah , ’s бита

'gara leven emlehëztetve, önèrzese elelép rejte

hebÖ'l (l. 9). ’S meltán: Theophilt, a’ miert hogy

gůnyohhal illette a’ Magyarohat, serenyen halál-,

.nah adja (1. 17A) ,'11 Viddin, yhi lálván a' Hazte-_

l
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letes férfiút felé ln'ir.~elitení7 öt a’ veszelytôlója,

de a’ mire ez nem felel ’s nemen,` fériiúi erövelfy

kezdi csatáját.. Н u b a. Untlnàl nem öregehb, ’s hajdan r»et~V ,

tenetes ö is a’ csatáhan , most sertett karjamiatt

hadi munkára tehetetlen„Bodrogközen eli nap-Á

jait. Gyöngéil es holdog a-tya, ifjúkgyermekei’

körében,' majd szeretve andalog szep fiatalságán,

majd búsúl hogy nem vitézkedhelik többé, ’s

hösiil nem halhat-meg a’ csatatéren... De Ete _és

Hajna’ szerelmök felvidítja, ’s epen mivel -Etét

vejének óhajtja , Ьащги‘а ’s szép harczi tettekre

buzditja, Milly érdeklön szól Sziviifikhez az. iste

nes öreg iszonyú fájdalmàban, mitlönÁ keçlves _Haj

nâjátvfutásköz'hen elveszté; 's ismèt midön vissza

nyervén ÖteL, az eg’ uràt huzgósággal álclja. .

Lehetetlen itt megl nem emlekezni Huhának tiz"

evii kisded fijáról is a' fürge Во d о rró l! B_enn'e

egy másadik Ete alszik; сваи hat het esztendöt

yneki erlelöiil! Hedves gyermek! Az fa’ tiiz, az a’
vlazenvedely a’ fegyverek köriili maj'd` apja’ paj-

zsát (löngeli', majd buzvlogànyát emelgeti; iclegv,

iv, nyil játekai (1.15). Milly figyelem Ete’ fegy

vereire 's vitezi kiilsejere (l. 21)! Milly gyönged

neheztelés, midön apja Etét fegyverei közziil viá

lasztani hagyja:

„О de, atyàm, ha te mind oci’ adod, mi marad

' ß nekem? En hät
iA’ hiivös erdôhen heverésszek e bújva napo'nnan,

’Yagy сваи kurta parittyával harczoljak e? Tàv'ol,

’En fejöket könnyen beverem hajigàlva kövekkel;

`De ha közel jönek ‚ megmetszik torkomatl akkor

’Tagjaimon madarak harczolnak puszta mezöben”.
ч l. 2li. v

’S mîdön Ete'egy láz pórt ltergetne , а’ finì-is мёд;

fut- nyuglalan- 'èsszel ', a’ miért midön Huhàtàl

\4=façffißl"|:"b-lvv~a`.._A
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megintetneh , Вову. ohtalanlil ves-zelybe пинал! '

nem birván meg a’ 4flardat ’a labaefmëgvhengëyelig

nem erven , fürgeBodornah

„beborúl vala h_épe,
Sira, 'hogy a’ dàrdàt nemibirjáh harjai, ’sI láibií`

Meis~ hengyelbe nem en”. '

y .220.

De nem csah a’ „bösöh' >szihràiát” (1,. gh.)làtjuh

benne ,_ hanem a’ nyájas vhedviî вы, a’ neneit»

gyöngèden szeretö öcset is (l. 15), hi jól tudja,

hogy Hajna Etét szereti, ’s midön Ete’ jöttehor

нарт heresven, megleli, „beven pibegö mell-

böi edesdeden” ’s valamelly csintalansággal Нона

hiret ’s nenjét találgatni hagyja: „Hulpon' mag-_

zatja vagy Unde ’s tb”? De ebb`öl`öröme is hitii-I

nih mellyet erezlv midön' Hajnája Ör'v'end. ’S ez a’

szivheli melegseg 'nem fog e utóbb, _ha egyetlen,

еду tárgyát meglele, `olly szerelemme válni, a’

millyen Eteje Р Bodorhan Eténeh gyermehhora

»vagyon Тезис. ‚ y 

Hülön-ös , hogy Vörösmarty' a’ Magyaroh höz--î>

ze еду à ln oh feriiút sem vegyitett. ,Reszrehaj-x

les e Aez P Vagy шиш ebbeli erejet a-’bolger Cserf'f

ne’ rajzolásàra aharta eltenni ?_ En az. .elsöt gyn-'5"

nitom. сумм sem talâlni höztöh. Ha ezen hét

charahter-nemet nem átallotta volna‘b"asználni' höl-i

tö'nh , lebetetle'n Воду вой új es intereészâns situ-i `

atìôhra ne nyert volna m0tivohat."Az"on‘lìàn Attólçi»

hi ennyit adotl, nincs jusunh .azt hivánni, а’

mit, úgy шиш, nem ahart fad'ni." '

Tizenegyedih Level,v

A’ többi nemzeteh’ fö személyeîr'e jövöh most д‘ I

barálom, mellyeh ismet új oldaloh-at mutatnah».

a’ vizsgálónah. Vegyíih:a"liárom fö...Bol.g.'árt. Vid.>

din es Izácfs ferliúsagrai'ì eröre hasonl'óh.: du

° 5
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vafinar. „а, rohanó; ez вшита, nyugodt: шт

is,. amaz vakmerö, ez hàtor; amaz` johh vívó, '

ez johb vezer; amattól irto'zu'nk, ettöll l'eliink;4

amaz dölyfö's, ez biiszke: ’s ezt tiszteljiik és sze

retjíik. `

Cserna mind kettöiò'knek átellenehen all.

Birja ugyan Viddin’ erejet ’s vakmerösegét, de

ôt màs ösztön 'iizi: Viddin vad katona, Cserna
«.egyaïiltaljáxhan vad vemher, 's mint ember a" köl

temenynek minden töbhi hôseinèlis annyival alább

való, mennyivel feljebb mindnyájoknàl s ze р

s e g r e . ‘

„Teste magas, karcsú; haja hosszú , harna gseteten

Vel-desi fürteivel vàllát, es szinte leányi

Lágy szepségmosolyog hókepén. Majd hihetetlen

Ногу lakik 4eunyi erö ’s va'dsàg illy gyenge te

\ n l. . \ temben".

l. 5A.

Fija a’ tiltott szerelemnek'., az âlnòk szerencse'

nevëntlêke —— döl'yfò's, szilaj, kegyetlen ‚ vert

szomjúhozó, nyughatatlan, hoja.; ’s mivel a’ter

mèszeltöl , renyenkív'ůl m i n d e nt nyert ',' senki
hez sem érzi magát lekötöttnek.; ’sl azért neki

semmi sem szentl csak ön k eny e.'

„Mindent karjával méreget". l. 5h. y

‘ ‚ „Hit keze _megbírhat,'mind ellensege”. l. 5h,

De egeszen e’ hat szóval van kimeritve:

~ ' . „Sokfélet gondola, tò'bbet

Erze : akart mindent".4 l._ 76.

Így ö a’ világban maga egy világ , statua,ì in statu,

vele örök ellenkezéshen , vivásban. De azert pu

‘ lya is ott, hol maga elégtelen, hol kevesbet re

` ménylhet a’_vílágtól, hol eletét valódi veszedelem

Генуи} ‚ mert drágáhhja' meg sincs az életnèl.

Ё: mindene a’ паду gonosznak. Azeri: némúl-meg

„man__H-mmzu-z
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- inidönw a’ görögäh ellene fellázzadnah (l. QC); meg,

miden 'Schedios hettös viadalra bivja-hi (l. 91)#

meg, Ele’ dühössége elött (l. 117). Az emberi

társasághoz ö olly irányban lill,` mint _valamelly

idegen test az élô enib'eri testben ehezz' ’s azèrt

ez magában sohá’ nem tiirbeti: vagy maga hele

vêsz, t'agyy hörebôl hitúrja, mert vele össze nem

forrbat. Terrnészetes, bogy itt az utóbhih-nah hell

tò'rténni. Mage han fehszih tebát ирга vesztén'h

eldò'ntbetetlen sziihsege is,a’ mit a’ ища már ottk

elmonda felette, hol elôszò'r vezeti-fel мы.

„et l_`elvitte` hevelyen. _ v. > '.

Vah bizodalmahhal tÖllvén , bogy veszne horábball

És nyomorúltabban”. . ,l. 54. i

I Mindazáltal ö l1 adi ellensege által vesz , nágyobli

.szégyenere , mint lia talán orozva äletett volnai`

meg. Orömmel látjuh, hogy vitézségre is van hi

nála feljebb, ’s rhogy a' sors ezen halâla által

a’ borostyántôl is megfosztá. Ete âllal vesz tu'dni-`

illih, hihez szepségre es eröre игуан hasonló,

vde lelehre èpen ellenhezö. Mennyi erhölcsi erte

lem fehszih e' tör'tenetbenl Apolôgiájá a' reny-e

neh. Más felöl pedigl hogy dicsöithette volna

Etet fennyebhen `a’ капа, mint mihor' ezt a’ tig-i

rist bányja nehi martaléhúl. ' _ `

Егеп hemeny Bolgàrohtó'l milly igaz' es mêlyl vonásohhal hiilönböth a’ загар; had, mellyet

Zalàn’ segedelmere hüld vala Leo:

in A’ hi viszontságoh .hözepett паду tengerehet Ы:

’S fölilehet, es félénh nèpêneh felve parançsol”.

_ l. 5.

’à alàbb': ‹
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„A’ jó»esâszàr”. l. 55. Ezen keves д ’s mintegy

mellesleg oda vetetty orok is nz iigyes charak

ter- festöt bélyegzik. _ '

Р hilo , a’ segédhadak’ _fövezere ,’ egeszen

annak szíiletett, hogy n a gy hadat kormányozzon';

„Elmés ez pedig, es ravaszabb nines`napkeleten,

‘ . mint

Ö , ki hadakhan ’s békében'már forga sokáig,

’S erti kivált a’ ket értelmii udvari nyelvet.

Nincs nagy erö már karjaiban , de eszére hatalmas,

Sergeket er maga”. ` -

1. 55.

de ezen tulajdonokkal meg nem elegendö ezt al

hallat kormànyozni , ’s egy czelra összekötni. Nem
elég durva, nem ‘elég erös a' bolgár Vvezéreken

kifogni, ’s ez Zailán’ vesztenek egyik Oka. A’ ti

z„e¢lik század-béli görög charakter benne hiven van g

_ festv'e : forgott ’agyakorlott esz , ravaszság ,'

tulvariság, tettetes es haragot elnyomni. vagy

rlegalább rejten_i tudáaßlel mind ezen eszkò'zeit ö

a’ czelra’s közjóra fordítja, es soha nemteleniil nem

`jelenik-meg elöttiink. A’ gyůleshen, mellyet tart,

kemenyen megfeddi a’ vezéreket, kik tudta nel

kiil csatára mentek a" `ll/lagyarok ellen , ’s itt a’

józan k,ormányzó,a’jeles szószóló fejti-ki magàt:

-kemeny, positivus (1. 86-_95 ).3 noha biiszke,

feláldozza biiszkeseget a’ nep’ javáert ’s Víddin

nek enged (1. 180). De a’ harczban is jó vitez , ’s ki

vált jó vezér(p.o.1`61)’s mindfenek felett kesz ékes

szólása’ hatalmával buzd-itja, tüzeli, hiztatja ne

peit (180. 256). De végre, midön seregei щиты.

' 'ui kenyszerittetnenek, szétY szóratnänakïvesztetné

nek: ö maga is5ki annyiszor dicsô vala a' `csatá

ban, nem remènyklletve már hasznot az ellenál

lásból, a’ (‚мы választja inkàbb mint a’ halált,

,
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mellyet heresni siher nelhiil, liiúsâg. De eztnem

heresve is eleri a’ magyar fejdelem' hezeböl.

A’ Spartai Hermes, a’ leghátrahh görög

csapatnah vezere, mages, izmos; sebes a’ barcz

han, dárdavetesre elsö mindeneh hözt 0.160),

hemény vivó is, es: ’

„Nemzete’ regi hemenységet hordozza szivehe'n,l

Tartja szoros rendben hatonàit, tartja magát is". .

. ’ le 58°

Aznnhan meg eem elég individuàlis charahter;

hözò'nseges egyszerii hatalmas vitez :‚ heveset

hyújt a' vizsgálónah. ` ._

` Legma-gasb , legnemesl) char'ahtere a’ holgár,

görög es tót seregehneh az Athenei Schedios.

Fö görög nemhöl származott, de erre heveslóhé,
‘ l. l Il l l y ` l

buszhe, mint onmagara. Aly]a horan avatta;mar he

nemze'teneh regi törteneteihe , a’ gyermeh’ tüzet

Athene’ romjain es Marathon’ mezejen eleszte; ’s

fegyvert ada hezehe , ’s-azt forgatni tanítá. Csügg'

ve a’ regi dicsösegen, ’s ön lelhéhe felfogadván

a’ reg` elhúnyt паду lelhehet, szomorůn nézi

mint távozih-el nemzet'e mind inhább dicsö elei’

virtusától, mellyhez ö. maga mer vissza nem ve

zetheti: ’s lelhe homor lön. Hedves nöie elsö

sziiltevel elhalt, 's ez „örò'met elzárta sziveneh

’ örò'hre” (l. 197); igy rohona nem maradván, a’

világtól töbhé semmit sem várva., höveti a’ Leótól

fri'gyese'neh hiildött sereget. _Csendesen halad höz'

te, fehetes fegyverzeteben , nem ragyogva, de а'

legerösb lelhet vive'heblebenr, nem rettegve sem

mi veszelytöl', hanem veszélyt ’s halalt szerzendö az

Ellenneh. De nem átall ö idöneh elötte is, a’

harczon hiviil meghalni, csah basznot hajts'on ez

wil-tal pártjánah; ’s igy minehutána a’ gyiilesen a’

seregeh egymásœlleniíitszànah felhelendenì , Реду

'verteleniil es bàtran hilep a’ fegyvereseh ’s diihö'
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ůôk elehe , ’,ekevesehb sikert várhatván az esztöl,

mellyre appe.llàlt,bátran kettôs viadalra hija Cser

пёс: hogy egy elet veszne csak a’ sok helyett

(l. 91). ’S óriási bajnokságát a’ harczmezön meg

js kenyere nem forditja, söt vezeret is meginti, ne

vetene a’ fôvezér' parancsa ellen , a’ mit a’ köteles

tiszlelet's ennek felette az ész is kiván (175). Rado

.sával való iitközeteben, sisakiától megfosztottan,

y a' sok rà rohanók közt egyediil ’s mezílfô állván,
I bát'ran ’s rendiilhetetlen lelekkel várja halàlát

(l. 179); (le .kettös viadalában vele 'talán ö-rökke

_ketes maradt volna a’ gyözödelem,y ha ön Àlová»

szànak elvetett nyilától nem keszittetnek halála

(L 2007. De így is gyözetlen hala-meg, söt nem

csak tiszteletù'nk, hanem szeretetiink 'is teljes n1er`

tekhen követi.` Tagadhatatlan, hogy e’ fensêges

charakter-kep objectivitása’ nagy rèszèt a’jobhá~

га drámai eleadélsnak> köszöni. . y

Antipater nemes lelkii férfi'ů, ‘szeretö nii-`

jetöl kisertetik a’ csatába, ’s gondos szerelme

’,bainoksàgával egyesitve igen kedveltetö szint ölt

тез. Mint vezer bölcs, es seregetöl szerfelett
ŕszerettetikr, ’s meg sem vala eleg szemes , Cser-n`

na’ csalárdságától megmenekedhetni. Azsia’ bev
tartományáhól jöve, ’s forró slzenvellelyt hoza

inagával , a’ feltekenységet, melly miatt Labor

czán az ö'keze által hull (1 67.). Szer-encsetlen

sége ’s másoknak, utána való gyakor keserve, ki.

váltnevendekeéL a mi as é sajnos erzetíinket ege

azen elfogja erette. Y '

Az agg No t ara snak sziik határkör enged.

tetett csak a’ költö által; de lehetetlen elismerni

a' festes’ ig'azsâgát, midön az öreg es erejéhöl

kifogyott fer6, diesekedve szeret cse v`egni,

‘s if'jusàga’ szèp tetteit öntetszessel ’s minden ta.

ltareko.seág nelkiil elbeszeli, ’s azoknak, kik je.

Маши liluátiójokban, lehetetlen Неву figyelmel

а
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fiilehet hölesönözzeneh néhi. Ennyihen ez a’ No

taras engem mindenhor Homer’,l\lestor.àra emle

herziet, noha minden olclalahnàl fogva sohhal a~

lább látszih járni imennel. \ L. ‚ а

Zalen azon eharahter lehetett , mellynelç

megbatározásàhan a’ .höltö tetov'ázott ’s nehezen

vergödött. A’ mint еду elebbeni levelemhen hoz

zàd megirtam, Zalen’ lelheneh alapvonàsai a’ ha

bozàs es pulyaság. Motiv ide nem hell,y a’ terme

szet pulyává tette , jól Sejli hogy országáhó'l, ehi

fog` esni , midön Arp-ad’ mind. inhábh erösehbiilö

batalmánah hiret veszi , es hönnyez (l. 5.):eznem

свода, О buja ís __.’s igen ohirànyosanr, y`de sze

relmet, mint leventához illeiièh, nem oltalmazza:

,belyesen , тег! Ьеппе nem a' szent es erös lang

lobog', mellyv hösse tehetne (1. 121-5.). Azon

szempillantàstól fogva, hogy a’ выдашь megveret

v teh, bátorsága annyira elveszett , hogy soha többe

egy reményszihràt sem làtunh csillámlani szl

vehen ; ’s ezen túl mindeg úgy Íbeszel, mintha ve»

nzese már'eli'ordíthatatlan volna. Igy a’ seregeh"

gyiileseben (l. 91); igy midön Rladni szomorú

lbirevel Ier _vissza (1. 92); igy sopànhodih ahhor

is, midön hedvesei mentseget ’s bátorságos lètelt

hönyörögneh töle (l. 192). lVlihor tulajdon` hatch

‘nàja Preheszha feddi, mintha csah nezni'jlött vol

na a’ csataterre, maga lelhe’ banyatlását' hesergi

’s megvallja,hogy Viddin tilalma tartóztatta mind

eddiër a’ csatától, hiilönhen ö nem nyugodnèhl

(l. 205) , ’s megy , ezt mondván :

„Jer te is, es villám hardodda'l nyissd-meg az ůtat l.’,’

Каната rà csnp ugyan, de vmihor ez ellent hány,

nem látjuh öt önmagát vedeni, hanem csah másoh

által vedetni (l. 295). Ezeh.tehát, ha reszint szen

felettvalóhnah látszbatnah. is, megegyezneh meer

is az elsö heppel. De ntóhb a’ henyesegneh ezt a’
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messzâját., m-ellynek semmi vonófontjai ч nincsenek,

-csak tulajd'on nehezs'egere bizza magát, meg is

| Y.Preheszkàval egyiitt „az eröt nyomni bizodalmas

erövel” látjuk (l. 2&0). Màsutt meg Тезка! küzd,

‚ ._'ámbâr nem tudiuk, milly szerencsével (l. 950).

Ott rolianni is làtjuk, (le, a’ mi több `ket Ma

gyart is megöl (955); petlig mindèg azt hinnök

’W m'eg, hogy fegyvert sem tud mozgatni, ha már

‘korâbban nem olvastuk volna, hogy elbírja, ’s

ismét hogy azt forgatva járt Sergei elött (l. 156).

De 4hogy az ulóbhik helyen a’ költö meg отоп

‘lyàn'hozis yhasonlitja, melly hosszú nyugalom után `

kijö körmeit köszöriilni ’s t., ezt ugyan vsulla Za

'llfannal meg nem -fogom egyeztetni tudni. l ’Veg-`

"те -azután csak ugyan megfutamlik, minekutàna

Sket ellenseget megölt.- En azt tartom ,hogy illy

» I»vegtelen gyáv-aság nem lehet tárg'ya afmivesznek;

’ `’s ha a’ hisztóriai hit en nyit parfancsolna is hin

ni VZai-lánról, 'ai költö nem -hisztorikus , hanem te

‘remtii ‚ les senki sem foszthatja-meg a'ttól a’ _sza

badságlól, hogy szíiksege, czelja, söt gßeniusz'a’

'tetszese szerent is ne változtasson az elementumo

. thon, ‚

" A"Tótok kiiziily a’ költö meg Preh es zkát

nevezi-meg; ez erös, sebes es bátor .katona , je*

~lesen vitezkedìka’ csatában; hat fija’ halála vad

_ oroszlyánnà változtatja, ’s önhalálál megò'löjenek

y hasonlókep `ëhalàllal ¿fìzetiÁmeg (l. 9kb). Mig Pre

‘ f lieszka el, Zalen :is 1áll'meg, de halállt'ivall nincs

töbhe ennekbátorsága maradásra. — ì

Hl a d n i ., ven ‚ hölcs , ln'i es bizlos szolgája

Zalánnak. Ha Zalán indulatjàban az _eltes ember
ismerö iferfr' lszavaira hajtott volna, talán nem

fogta volna-maga magának ïtö-kelletes .vesztet ké<

sziteni. Y ‘

На költönk a’ fèrlfinem` .gyermeksege’, it'jú-y

naga', ,fèrñúsága’, fvênsêge’~festeaeben valóinanaze'.

   

L

  

 



liál

le'

val

`nele

Jre

inn

gala

1er

nem

le

nl

ie»

( 55 )

'rencses mivêsz; ha az, az indulatoh' azon pont

jàtói fogva, mellyen meg tiszta, esendes es sima

folyamt hepezneh ,'azonig, hol ön medret dúló ,

vgátot törö, `mindent eláraszló, égig sodródó ’s

örvef-yehet nyitó világtengerhez hasonlóh  nein

`hisehb mivész ö az asszonyi hebel’ mindenfele

mozgásainàh ., jheveineh , remegéseineh odaleheh

leseben. Mennyi varázs omlihel ittaz aetheri

H а j nán , hi e g y elementumbóh állva, Etéhez

való szerelmeböl, atyjàt, testverit, a’ паду anya
termeszetet bennel ’s csah benne ölelil Milly vet

segtelen ôszinteseg'l mindenfs'zavában, tettébenl

milly egyszeriisege ’s gyöngédsége az erzemeny

neh -’- ’s meg is milly erös |es dús erzemêny ,

melly minden próbànah ellent ál~l,~’s meg' is при.

denneh ad, mert èpen ebben himerithetetlen.Ugy

látszih , ril/aga az istenség' mosolyogva nezi> magát

heble’ tiihörèben. ’S milly mennyei bú es panaszl

Lehetetlen vala azlegiTù'ndérneh ezen angyal’

`boldogilásáert létet fel ynem á'ldozni. - De milly

emberi szepség` ragyogtatjla Anti pa te r’ Зуб.

nyörii hölgyet! hi veszelyehbe höveti ferjêt

’s hiisege’ _dijáúl csah azt hivánj'a ‚Воду az nelhiile

ne haljon. _Gyenge'szerelmevel àpolja folyvást

hebelet, ’s édesiti bajaitl (l. ho).`Mihor pedig

Bors veszedelmet hoz ferjere, remegve a’ drága

eletért, Örzöji hözt maradást nem talál, elsza

дам segediil bini ura’ bajnohait (l. 6h). ’S mint

fogódih-el szivííhh azon hépen, mihorA az orosz y

ifju öt megvija, sisahát felnyitja.'Mint van itt ar

czain lelhe szive lefestve el. ÓÓ).'-De más felöl _

ismet I n о - es M el itt'a, Zalánnah görög országf

ból elorzolt hedveseitöl sem lagadhatjuhmegtap

sainhat. Bennöli a’csupa asszonyisáig> van `lef'estve,

es olly való, olly làgy., olly tapadó szinehhell

De öhet La’v sajnos reszvet’,a' hönyöriiles’ indulat

'jávîlßz'eretjiik hihhen tndnillih a’ huja lejdelem

l
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âltal meg -zsenge korokban más irányt vett a'

szerelemg, mint vett volna anyjok’ köreben; "s al’

nemes erzes mind kettejehöl kiviláglik: a’virító Тиб-`

nak meleg> szerelmeböl, mellyel Zalánon csiiggf.;k

’s Melitlának hervasztó buvàból ifjusága’ szèpe

’s leànyi szemerme után. Abbau feltekenysêg lán

, gol, eztszelid önfeláldozása teszi kedvesse. ‚

Studiumorn’ resultátuma az lön, hogy Vö

rösmarty epikusaink közt mindeddig a7 legnagyobb

ckarakteristikus. Zrínyinel, kinek charaktereit jó
Areszint Tassóban megtalálni, eredetiehh; eröre

nezve hozzá hasonló 5 különfelesegre nála nagyobh.

.Nala a’ miveszet az erötöl el nem vesz, a’ ezen’

vedelem a’ poetai igazságot soha fel nem áldozza;
y’s meg is,y senki több erövel több szen'vedelem

mel, sem több igazsággal ’s mivészetlel пет fest,

О meresz , de lelkismeretes; tekozló a’ nélkiil

-liogy gazdagsága’ kimeritesetöl félnenk. Bár щепу.

>nyi szemelyt vezet is fel a’ szinre, ’s ha csak egy

,perczre is hogy megjelenjek ’s ismet eltiinjö'nvmint

egy meteor, mindeniknek van annyi `sajéitsáiga, hogy

Iminrlen másoktól kiílönhözzek, hogy szoros _in-4

flividuum legyen. A’ közös pontokon költônk so

ha meg nem nyugszik. Fogd a’ k-önyvet, ’s meg

«fogod látni mindenhol. ` '

'l'izenkettödik Level.

De hagyj ertesitselekw nemelly eg y es pon

tokról is, mellyeken meg Atalàltam botránkozni.

Ismered már Ete't, a’ nemes höst ès szeretettel ч

telies em 1) е rt. `Mit mondaàz tehát arra á’ mit a'

költöszájàha tesz - szivèbe nem fer -—- midön Cser

nát a' viadalban kivegze? Ete Cserna' fejet bol

gàr társainak odaveti „rettentö szóval мышц":

„Ihol van v

A’ magasan költ fej , feketitö porhakeverve!

Валите anyiána/i nyújtsátok'w'ssza , ‚поду ö'tet
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‘J zajogó tenger’ hœbjáôan mossa féhe'rre". i’

1. 119
r

>Irlonnan egyszerre ez az iszonyů boszúsàg i’ e' ve

Al'engezö harag, melly nyert predájával meg nem

lelegedven , a' legirtózatosb gúnnyal a’r legszenteh

_bet öntelszö gonoszsàggal (Bosheit) szaggaeia? «

Vagy csah sz ó, nemde? De a’ szó, .a' gondo
latnah vagy erzesneh .y tebát helsölte ttn e h hülsö

jelel Cserna Etevel más relálióban nincsen,hanem

hogy ellenségéneh ellensege. На Cserna instal».

mas és vitez volta’ barczban., Eteneh becsů

leset erdemle; merta’ mit a’ nemes lelhii bös"

magàban 's a’ magáejiban megbecsiil, azt az el-.

lensegben istiszteli. Egeszen máshep veszi magát

lIzács , midön a’ jeles Edömèrt `elejti. 'Sainosan

‘tehint baldohló szep ellensègere, hi midön nem

árthat többe, nem is ellensege, l's mond; `

„Így iizet a’ veres hadah’ istene minden iidöben,

Bator bajvíól boldog legyen a’ te nyugalmadlA

’ _Megjô majd napom is, mel\lyben, mint szinte ha.

‚ znyatló

Tested'et, engem is a’ förtelmes fergehÍ eleszneh”,

' ` 1.05.

Ete ugyan ezt nem mondhatá,"s nem igy; de

annál hevésbbe azt a’ mit 'mondott. Más. volna,

ba atyjàt, testvéret, edes hedvesèt, vagy szive’

barátjàt ölteI volna meg Cserna; mint mihor

Hehtor Achilleù's" lelhefelètÍlPatrohlost fili-meg' :_

de ehhor is Ete nem Achilleù's, es megelegszih>

ellensege’ balàlàval..Tarezal ugyan Cserna’ heze

altal huilt' a’ csatában; de Tarczal és Ete höztA
nem látjuh azt a’ barátságot, melly e’ tettet ment.-A

betne. Továbbá, Ele nem ismeré Cserna’ erhölcsi

veszettseget, ’s'ha is, öerà nincs annah meghi`~

ràllâsa bizva.- En mindég iszonyodom e’ soroh"

olvasàáától , ’s pehlanyomban заем: hilu'lztari,t~V

l
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Bizonyoa, hogy Ete itt kiesett charakterèhôl,

vagy inkáibb,l hogy-a’ költö tevedt-el 2ajgó lelke

sedeseben, mellyhen Cserna’ veget festette.

De nem làtom azt sem', mert fut az oroszlyá

nirViddin a’ hajnok , de öreg Und elöll

„Viddin hogy látta erötlen iitéset

Mergéhen megrà'zkódott, ’enem merzfe bevárm'

'Hogy- kit elôbb gúnyolt - másodszor vágja \

„с .sisch-jdt.

`Iiáiromkodva veve dárdáját, es tova zúgott.

' l. ша.

11152ел nem kelle neki fegyverlelen bevávrni Und’

` csapàsát. 'S elzúgása egyeb semmivel sincs

motiválva csak ezen mágadik ütessel. Meg kevesh.

he javallhatom , hogy Arpád' Viddint , ezt a’ Ьа

talmasb ellenseget (lfQQY) elfàrasztvân 's csapá.

’sival annyira megszeditven, hogy élete teijesen
hatalmáhan volt „ott hagyta azonnal”, a’ szaladóÀ

seregekhez sietve. Hiszen Viddin" megölese most

mar sem eröbeaemridöhe többé nem keriilt -vol

Y nantóbb ugyan megöli, ’s igy kétszerre teszi

azt a"¿mil egyszerre lehet ’s kellvala tenni.

Miuap megtagadtam magamtól azon just, kò'l

lonkneli felróni azt, a m1 talán error р er

o mis s i о n e m; ’s azert Tarczalnak ‚ az ijâszok’

viruló ’s hires vezèrènek kora haláláról csak azt
l mondom, hogy àltala a’ költö maga magàt'egyr

nevezetes ès g yön y örii személytöl megílosztotla.

De mit mondasz vallyon Borsnak elenyésztère?

Borstól a’ szerent, mint elöször vezettetett szemeink

elehe, meg dicsö tetteket vàrtunk. Vadásztàban

pedig egy tiinemeny-leány (hihetökep Ármány iS

tenlöl kiildve) tova csalja a’ tàborozás’ helyetöls

»hogy töbhe ода vissza nem juthala. Hadúr ugyan

azt a’ szellem-leánykat meghiintette „ki rvite-zet

esalta hadaktól” l. 100. де az ваты csak BorS
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becset láttatja velù'nh, 's azt hel-dem:l nem Мёд

lulll

elle Hadúr isten bolygó vitezét ismeretea utahon

vissza vezetni Р и Т » ~

in Апцраьег’ hölgyénet. yelveszn'...èl(l. 85) ре

- dig, a’ deus ex machinát nem elehetjmeg nem is

merni, noha a’ physihus lehetség` megv'an. Azután
iii . . ‚ ‚ . ‚ . ..

а-дъхётуо, vadasz Щи, .veragos sir, hony -- ezen

 

a’ romángyártó sereg’ hedvenczeit nem. vàrtam ’S

ш nem herestem. .lavallatot adnl nehem dilettansnah

’s nem-höltöneh nincs jusom, de óhajtanám, hOgy
a’_ lelhes ‚‚ hátor es szeretö' lGörögne ò'nöléssel

l mentene-meg` magát еду elviselhet'etlen elettöl -—

Utl 's meg Cserna’ szemei elött. Milly ragyogò nagy- ‹

site seg szàllt volna ezen hedves alahral ’s mi melyen

eveil ' le volt volna alázva Cserna ò'nmaga, társai, 's ’ai

i'le ‚ bölgy’ elreppenö lelhe elöttl ’S ezen elegtèteli

:sape a’ 36:55- nö hizonyosan megérdemlette.

”Ё; Tizenharmadih Level.
:a  i

‚под A’ mi a’ machìnvàhat illeti, hedves hará

мы tom, nem vitamin', hogy elherůlhetetleniil sziih

tesil segreseh az ‘eposbam A’ hisehb hiöshöltemenyeh

ben legalább ,'a"millyeneh nàlunh p.` o. _Czu-l

ты. ' czor' Augusztaiiì'thözete 5*), Vörösmarty’ Cserbal

PU ma n), azoh feltiinë'í-y gyenge'iles nelhi'rl elmaradhat

mot nahe, ámbar màsfelöl ismet tagadhatatlan Воду

am y Szehely, Hader’ bebozása allai, hisded eposzá-V

„Ю nah *“‘) nem heves meltńságot szerzett. 1A’ŕ régi

you, `hlaaszihusoh’ machinej'it ismerjiih, ’s belsö „ш.

[me sègöhrôl (Not-hwend-igheit) esah`a’ nincs meg

“,int gyôzödve, hi a’ görög isteneh’ jelenteset ’s re

„hay _ látiójitfaz .emberise'qhez nem ismeri ‚ ’s nem tml- ‚

nyis. ja îhogy az a’ religie a’ görögöhpbelsů 'eletebe

ttlllli I I’ f а I /Y

двум °) Аигбга .‚ 1324. ' '

-ìeezel H) Ain-(1ra` 1826.

Вы "") Hebe, 1813.
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minden körn-yiilállások-alatt ’s iolyvâst; elválha»

` tatianúl be'vala ezöve.l)e` mennyire kiilönböz a’gö

rög polythe'ismus a’ keresztyen monotheismustól!

mennyire ismét mind e’ kettötöl a’ napke-leti par

sismus'! ’S e’ három különfele systemánál fog

va melly igen változnak a’ machinàk’ szükseges

lete ’s formáji. A’ machinákat a’ religióval' е

gyiitt fogom tekintet alá venni, mert amazok eh

böl erednek, ’s mindeg együtt1járnak ugyan

evvel. f ‚

A’ szittyaanagyar nemzet’ mythológiáját nem

ismerjíik, mert' annak Európába jövetele után az

elhatalmazó keresztyénsêg azt csa'k hamar elfoj«

tolta - milly következesekkel a’ nemzeti eletre

es poesisra? azt itt nem vizsgálom. A" дамами

tehát , ki a' históriàból nem merithete , sziikseges

volt, azt az emberiseg’ (humanitas Herderi) phi

losophiàjàból kifejteni. Nemzetiink napkeleti, 's

minden többi napkeleti mivelt es mivel'etlen nem

zetekkel szoros- contactushan elta, a’ mit, nem

-sziikseges hogy elötteçl a’ nyelv’ philosophiájáhól

kimutassam.“Lehetett e’ hät vallyon religióját ok

kal más kúti'öböl meriteni, mint az orientalis

musból; ’s kell e’ itten a' historiai igazságert

nagyon szorongódnunk, holott a’ philosophiai meg

vagyon. A’ pantheismus igen egyszerii systema;

es termeketlen a’ költö’ czèljaira; ’s nemde, mi-b

дог a’ Magyarok Ösi lakjaikat odahagyták, nap“

keleten a’ parsismus már tökeletesen 'ki `volt fejt*

ve?’S e’ szerent nem hihetö е, hogy az öfreliv`

gióiok is ezen fö principi-nmból folyt i’ <Az' lndiaî

Рамой es Perziai (Знамени, tudjuk, hogy negy

evezred óta Zoroaster’ Zend Avestá'ja szerent ket

isteniseget vallanak, mellyeknek egyikehformuzd

I minden jónak, Arimanes pedig vagy is Armand

minden rosznak kútfeje _— lmertaz einher nem

igen lxajlandó llinni, hogy ugyan’ azun leny а
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ранам 's rosznah is egyszersmiml' hůtfèi'e -`- vs

azert ezen idea majd nem mitiden'r'eligíóhban fel»Í ‚

találtàtih. A’ görög polyth'eismus is yegr'e >ezen

dualismusba valasztjfa- el magát az Elysi'on-ee

_T’artarosban. Ossziánban ‘is ’megvan nyoma,'de

e g e sz e n hihépezve leginhàbb a’ napheletie'hnél ta

láltatih. lirisz-tus’ religiójáhanis inegvagyon az

isten’ es vördög’ hépei alatt. De hogy 'höllönhhc'izv

terjiinh: nála Hadur egyebe alapos ideáià'han

mint a’ Parzoh’ Ormuzdja, ’s Armán'y nem еду

é ezehneh Armándjâva-l i’ "S nem volt 'az bölcsen

es philosopbihus igazsággal gondolva ., Ногу а’ Jó'

_isten a’ sziintelen csatàzóhnál ’s a’ bont heresôh

~nel`Hadistenne lön,'shogy enneh el-lenistene is ha

(И alahban jelenih-meg i’ Haß’ hasonlitbatatlan

Нот/ё! István lmeg is fogja mutatni , bogy a’ Szity~

tyáh napim-adóh voltah», Vörösmarty’ НЭПа-тё—

Dye az àltal nemv szenvedx, mer-t az ö Haduràt a’

regi Szittyàh’ napistenevel epen úgy öszve lebet

' egyeztet'ni ’s `vegre ugya-n annah is tartani ., valan

mint a’ Рамой is végre Ormuzdot a’ legföbb

’s megfoghatatlan egy- istenneh valljáh, 's a’

tiiz’ alahiàban imádjáh, mint a’ Szittyáh a' ma.

`gohet a’ napebah, a’ mi vegt-ere egyre megy-hi.

De. ez a’ Napistern Vörösmartynál az emlitett oh

nál fogva barczlistenne módoeittatott; ’s emlehezem
Lmeg, bogy valamihor egy> tudós ohtatóm, egyl

hözep-evi görög-iró után az' Enrópába jövö Ма—

gyarohnah Màrszot tulajdonitott __’S valmint

Zaroaster szerent IOrmuzdhatalmaab Armándnàl,

ůgy Vörò'smarty’ Armánya is a’ hatalmash Надм

tól megsemmisittetih. «Esme vehetd innen, Егору

minden systhemáh végtére ‘csah Monolheismusra

menneh-hi ’s enneh csah mindannyi formài'i - a'

görögöt sem zárván hi egeszen. rPovàbibá Armány

alatt is egyeh nem èrtetih, a’ -mint már is erin

tem, mint az emberhen gyöherezett gonosz sughi.
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lás, melly „ötet, folyton izgatva, szüntelen el

igyekszik vonni a’ jónak pályájáról z 's így egészen

hasonló a'(hasonlókép napkeleti) zsidó Sátánhoz,

kinek ebbéli jelentésére az ó-testamentomban is
olly mélyen rá vagyon ymutatv/a; ’s a’ keresztyén

ség által olly czifrán kimiVeltetett. De minden

illy személyesitések lassanként több több magán

állóságot (Selbsständigkeit nyernek, úgy hogy

végre „зле m él y ek lesznek. Ezt kivált Armányra

nézve kellettemliteni. _ -

дашь тов: Hadúr” képét. ArpádÍhymnuszában

(27 Enek) ezt olvasni:

,.,-- Islen' keze van rajtunk. Ez akarja, ’s городи

Meg-rendül a’ sziklafenék a’ főld' közepében ,

Es vele megrendül aaz egész nagy földi kerekség.

Ez pillant, ’s a' tengereket kifogyasztja szemével

O ín t, 's a'rohanóvdaliának karja hanyatlik.

i Jő szele, "s száz ezetek, lelkét viszi, hozza! magával”.

— l ‚ `l. 1&1.

Itt csupa akanatjával , pillantatával , intésével,

szelével űzi hatalmát, mint egy mindenható nagy!

шеи. Щ (Ш Én. 1. 71 ’s vm. En. 1. 206) е!

hagyva fényhajlékát, leszáll Ármán'yal megizni,

’s (a’ VIII. En.) eleinte'foganat nélkűl'k'íizd vele,

még csak egy nagy sziklaval válligléjnem ниша,

Győngiti Hadúr’ nagy képét e2en vonás is:

A’ _hadalf istene most rá hága, ’s tiporta zaszúsan”a

l. Q06.

Haragot, boszút minden , ’s így a’ zsidó'lcöltöls i@

tulajdonítanak isteneiknek. Mint bírája af' tették-nek

haraghdatik a’ megszegett, törvények miatt : de ez az

indulat nem s z e n ve d él y , melly mindég hijá'ny,

’s bijjiny a’ nagy istennel össze nem fér. 'S mért

haragunnék a’ büntetés u't á_h Р 'Ezenbatározó:

Ь о az úsan, levonja Набат: az isteni körből.

Е' pedig:

I „magas

...._›‚..._._.
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„пива: egi leány'oh
` Megtörleh hez'eit ’s ¿zzadt'szep homlnha'itém'et".`

l _

bajra ’s fáradságra mutat, плен-ушей távol tiene

lenni a’ hatalmas istentöl. Ежи, а’тшЫ' inheblj'

emlèheztetneh a’ görög hözepV aendtbèli iste-usef-î

gehre, anne'el i-nhahb tâvoznah az oriental-istituiti'.

tól; noha ismet azt a’ lfinom magassàg-rot ittni'ncs

jusom heresni, meilyel a’ görög miveszeh `rulnazaA

tali-fel Zeiis nagy istenò'het, hi szemölfljei-vel iizì

batalmát az i s t e n e h en, ’s füttei’ rázàsával

Olymp’ tetöjit megrenditi ").

„Hader rá inte nag y egt hezevel'.’_„’ l. 228.

Tudom „_hogy a’ görfög epihns istenyeit mind has

losszális ~nagysághan festi; ’s ezt >levé , nagy 51—

herrel, Vörösmarty is a’ magáéjival: de ba erze

sem nem csal, e’ helyen а' nagy hez annyival
Yhevesbbe van helyen, mìvel úgy лаваш, hogyl

motivúl tetetett.

Hogy l-ladúr, à’ mindenható , Armfánnyalyiv,

azt azon heppel mellyet yróla Arpád ada bymnuszà

han, öszve nem tudod egyeztetnii’ Pedig leitet,A

А’ höltô Arpàd’ bymnuszáb'an el nem tevedt. ma’.

mint mondoel -- a' görög “агу heresztyen sygate-i»

màba; hanem Arpádnah ’s a'nepneh ’f_gçmelolqlen».V

dása’ módja hözt `azon Enom hiilönseget fasti!

melly szerent Arp'ád , maga is magasabb, "s Над;

vetetlen'iil Hadúrtól ihletett ember, a’ .na y Leny-`

röl magasbhan gondolhozih a’ nepnel. ’S milly'

poétai igazsággal van továhbá eléadva „Hadúß 183

jötte az ègböl: `
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‘) Ilias, l. 528-30. Menńyit vesz't ez' a’ kep Ovidnâl, hí :tif

így adia (Metam. I. 179.) ТеггйЁйсапд capith ton»

, nussit tex-que quater-que caesarìem. Homér .sembró-_

ziàs fürtehriìl azól, ’s bájial testvéresiti aa erät, hoi a’

Római höltö a.' rettentä üst-ök" megrâzàsif ¿zaan-k

lá l g a tj a. 6 ‚
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. -„Az êgben

Éényhajlêkàhól lát a' hadah' istene mindent,

Es megszánja Ещё: ’.s a' Rémre haragja Lilobba'n.

Gyoljsan elö ragyog a' felsô levegöi határból ,

Villám-sujtágkènt làtszìh пуста, ’s messzè világos

A' „ШИН, теПуеп földrázó fegyverivel шее-у. -

Nap ragyog arczáhan,de szemölde haragra huzódik."

Továbbà: _ l..l;1.

Halpagjàn magasan szihràzih szép lobogója,

Es hamvas haczagánya"hörét aranyozza verôfény;

Каппа pedig `nyugaton végig csillámlik."

 О“.

Az ember mindent, >a’ mi Lörül veszî, az embe

riség’ Lörèbe szeret vonni: nem свай“ a’ nálánál ‚

álacsonyabb leremléáeket egészen a’ höig- maga

Rant. egyszer аи talàlta barátjai elött mondani,

hogy úgy llátszik a’ virágok is jelentenelc valamit

-—— minden lelketlen teremtmènyehre emberi Ьё.

1уе3е1кег. ruház ,-p. о. a' hnldnalx emberì arczát,

a’ szèlnek zajgó indúlatot ’s tb за; de így fel

felé is minden szellemelœt egészen az istenségig

uz ember az anthropomorphismus’ méröpálczájára

vet. Azèrt a’ Iegsubtilisabb ’s legorthodoxusahh

‘ьапвьпы is az isten’ Lépe nem egyéb mint. a’
ilegtöl/.Áèletesb emberí hêp, тазу az emberi ideá'l.

’S ez nem свай а’ helsö hèlyegel, de Livált az

‘. alakot ’s fmagát a’ `ruházatot is , Шей. Е’ szerént
Vörösmarly halpagot ès Imczagáinyt ölt Hadúrra

- mélyen ’s igazsàggal.

' Hülönben Hadúr à’ sorsßintézö, êlet-adó 's

vevö; a' nèp свай ötet imàdja, de fèli is тег:

Ьетёпу lelln'i férfìúnah дёрн“. Görög- derültsèg

nem mosolyog bomloháu. Arpád’ pajzsán igy fes

Сени ‚

7,Fenn' pedíg álla Hadúr af föld’ harczàra lénézvén.I

rAr’ пазу eget befogà iszonyitó termete; a’ nap
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Mèlyen alatta fehütt ‚ làngját mind visszaszorítva —

’S hèk/esujgár nem jò'lt sok íidöig az emberi nemre.

‚ш Elghèp àlla Hadúr, hi elött harsogva lelůntels

l, A’ homor esztepdök., mellyek’ nyoma vér vala ’s

Íàgol romlás”.

` 1. 158.

ltt világosan Li van tárv`a istenöknek mellyik 01

dalàt идише! mindének Шеи a’ Magyarok; ’s

értésére ez a’ leghivebb kulcs. `

A’ Hadůrt uralló ’s szolgáló Szellemek , mind

inhább mosolygó saint víéelnek ’s àllhatatosan

' naplœleti eredetò'kre 's jelentésöhre visszamutat» `

'dini

11.

»fénf`

„Ль, nah. Elusö szemre аи vèlnéd, hogy a' höltö a.'

Шип hözép-évi Európánah romantihájába tévedt-el. De,

щ, hérdem, mellyik földrészé az а’ _máguszi kosmo

дат. lógia? az ç’ bájoló tíindêr~vìlág? Nemde nap

alm kelelé; nem nvapkeleti e a’ Leresztyén vallás is, ‚

Ш nem az è ennek egész angyalországa is? Az a’

ragyogó lííndér.élet,mellyet költönk ezen éposz

ban elénk jdéz , egyik legsaiátabb èrdeme 11626!—

tünlc , "s poèzisunlf.’ legkènyesebh produlnumaì

hözzé tartozih. Az ösz М е ó tis z-ta vi tíin d é r;

ты,

y 1е1

rségig

:áján

mhh a’ d è 1 s z а 14.1 aranyfiirtů t ii n d è r , Li létét. fel

дм; ¿mana . hOgy а’ deli Нары; megölelhesse; en~

мед. nek szellemi замен-тёще Т o mb о 1 i , ez a’ szép

ma; séges teremtés, mellynek sobol analogonját nem

lelem Shakespear' Arieljén ") Livül; ugyan a' dél

s’zal«i tündér’ atyja Hajnal, anyja a’ fátyolos _Y

v el; azon mennyei nemtö *"') kit Hadůr ma

ga lu'îldöll Hajna’ örizetére, ’s Linél naivabb te' ^

remtményt nem ismereh. —- mindnyájan a’ legli»

Lerénl

júrn

ló 'l
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‘ma llegobb phantaslanak veghetetlen gyonyoru szule-ŕ

‘fei' mènyei, ’s általjában ¢naplseleti hévtöl keresztül- '

J

шёл, ") The tempçst.

Р ) Nemtö: genius. Ваш-6151 Szabó Dávid.

*6

О



 

 

 

 

  

  

_.

„ .A

' - l __‹ об ›—-'

hah/a , a’ boldog Ai'ábîának minden шт: Шаш

Iehellik. Кёл- hogy relátiójok Hadúrhoz nem> elèg

határozott 'e világos. Ide шиш tartozni a’ злеч

lm'elyesitetîl Al'o m is, Ylńi дыши!" szolwtt Ái,|,=;azsë'1

gával "s kellemeivel van festve. Azonbarí a' hel

lagnesepìtheton, mivel az absolutas elészócslvéx-I

val (artículus а’). használtalih, 's .így >minden e1

lenh'ezö tulajdonságot. Шип, egyoldalú és hely

telen,

.Tizennegyedik' Level.

Í _

Ármáln y, „aîgonoszń Na" diihös", v„a' „а.

‘1е1еп'7’‚ „а’ Вётйыеп”, vagy antonomastice „a'

Rem” ”и, hineh nyoma, de свай пуота m-àr

Szêlf'el'ynel inegtàláïtatik N e m e z e Н è m név alatt;

НИШ-петь antitbésíse ,'mìnden rosznak credete,

L'úlïeje. Jelentésera’ mint êrintém nem egyéb
>initd. ЪОВ‘у ‚32етё1уе3ЦеН alalsja azon. 11lek indulatf

пай ‚ lńelly ‘minden emberben megvagyon7 és, ha
'c's'äïx мы lis,l hisebb nagyohb mértèhben, Ъотё'

Ty'oà Torráàbôî a’ szîvben Её! ‚ L’s leggyahrabllan

'à' 'sfienvedelmeîf Lepe alatt nyílatkozik. Ей êrzî

fs lkìîà дал-За Зайдет az ember, midön arról szól,

hògy fromY geniusa sugall'ta ezt vagy Таи, hogy

“ahàrätjä_ yellen 1teì'te, valamelly belsö ösztô'n’ iz- i `

gaîásáböl ’s 1b. ч "S ezen -I'elkriáltäsohìban: ejnye

‚ ЁгтёпуОз 'I ármányos Ей? a'z àrm ány'os nek

leg'jobb 'foîdílásaz falaîís! Ъ igy a’ Зубы, “15.
Ъап fàtumot I’s рей}; yhal fátugńot jelent n). yMimì

 

9) Rém , vàz , тат ijesz'tö ; többl igéińknek душит

szolgál. Rém-ůl-ni erschrecken ; 'rém-ît-ni 'fijem'anden

schrecken; rém-I-ik elöttem — es ahndet mir ,es schwebt'

mì'r актив! vor. I`n"nen irójnk a’ 'tìsz'ta gyö'kerre'l is í'gy

élne'k :rém-'iijes'ztö iélekyGespens't, p.»0,. éjjeli rém; toL

vàbbá rém-kép = Schreckenbîld ;4 rém-isten': Schrecken

gott; rém-alak = Schreckengestalt, ’s tb.

913A?, úiabbalmàl Kabale értelemben is мыли-Ш. 158!

àrmányos тягот) intriguantot is jelenb. Aïmány'tfor

л ИШЬ-“Ёйькдо schmieden', ärmány'kodni - тратите

«x \ '1 о
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нём ‚ mind ринг a' репа nêvvel való lehetsègel

rohonsàgért аи tartom, 11qu напали ezt a’ ne;

vet igen helyesen vàlasztotta. De, hogy a' do

logra tèrjünk! A' laöltö az emh'lett gonosz indu

lat’ társaìt a' félelmet, léiels-zavart, átkot ’s tb.

szemèlyesitve», mint mindannyi udvarnohit a' Rem»

istennek, mellé adá; ’s igy egyfelöl höllemènyé

nek mèly psychológiai ígazsàgot advàn , másfelöl

azt a’ nap'heleti mythoszoh’ analógiájárà építvén,
poélai valószínůsèggel (Wahrscheinlichkeit ) ru.

házta-fel; ’s eklièp a’ romantikának hét fö tötvè¢
nyeit egêsz mértékölib'en betöltötte. A

De, a’ költöneh ezelçen kívül _egyéb szem

pontjai» is volta'k. A’ Magyarolmak vailtozó hör»

ynyůlményei ‚ valamint Hadúrt , ůgy Armányt is

harczfi jelekkel adhaták~höriiL 'S azon 'sivatag és

мене" t'âjékoh, mellyehen а: nemzet lassudan he- .

reszh'il haladt, hépeztették Armány" lakhe'lyét is

(Il. Én.), „gy iegalàhb- шдаошопаь. Armá-ny

felleg- dárdával jelenils-meg', lördc'igei Lardoldml,

hopjákkal, 'ívelcheh Ezen oldalát a’ Rêmistennek

festve találni a’ м, 1,2 1аро1юп. De шёл-ъ épen

fel`leg~dárdávalP azi;k hérdèd minap, 's 'Osszián'

Rruthlódájâval .hason'iatosságot keressz. Ln ‘azt

nem ta-lálok. Lódának lahja, ruházata ’s fegyvere

igen is fehleg, de ezen felleg`fegyvver valßóhan

csak- èkessèg és erötlen, ’s magát Hrulhló'd'àt sem.

látjuk soha anyagot (materies) venni magára. Ár

mânynak vas tagjai vannak (1. 20h) ‚ dárdújâval

hariang'ot nyit. (1. h1); 's felleg-dárdájânah,

az én lvéleményem szerènt itt más érteìme vagyon,

tur-inillvîk, hogy Hadúr által árthatatlannà lészen,
n ' villàmfiißl; игуан дв „мышце ez által свай без“

's egyebet semmit sem. Tehetetle-n bosxů.

De дашь a' шута helyelœu ‘

„ЕМ hö» ped'ig ŕge szivehvn,
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.Ès'íszonyúrg'onrl пусти ГеЁёЬ: а’ Rémnek alqkja '

megjelenék beki ès Örömét kebelêben elölte".

l. 25.

Laborczán` 4

„Most mâeélni Lîvánt, de -—-- f

Bús Lomor árnyéhban , szédítörèmi jelehlœl

Свай neki látszólag Iebeg Ármány’ Lèpe fölötte, ~

’S élete’ szèp örömét sanyarún elfogta пашен".
w ' I I 10/07

’S mihor Laborczán haldohlik is:

„'Néz iszonyodva , szemét a’ I_ágas egekre szegezve,

Es nem lát egyebet, mint Armány' ög-dò'gi дерёт,

‘ ` Он,

Етёъ pedig veszélybe , söt a' Ilaláll’ örvényêhez

l'agadja,y mindenütt gàtolja szerencséjéhen, 's tb.

(I- ÖQ» 70- 71). Mind ez,el4böl láthatd a’ motiv"

vnmit. is, mellypél fogva Armány'a' nagy üthözet

Ьеп is (VIII. Еп.) hisérti a' magyarV hadahat. Hi

hêrdeznè, miért sölèt az ё]? miért vesztö a’ Ша?

Azonban a’ Löltö e' belsö ohon meg nem nyugo

den., ’s egyih lu'ilsö оды is adja (VIII. Em):

,.,Hogykaczagányos Et`ét megtartá Мат-(На Hadúrnah,

Armány `megdiihödött, ’s пшена-{отшив Ъо$2й]ё’с”

` l» ‚

Mindent Iátoll. взад Ármány' .elveszêse’ `szül¢sêgèt

nem. A’ viadaInah itt is olly'an lehetett volna Li

menetele: mint vala a’ III. Enelsben (I. '21, 72);

's ’n-oha Armány: ` - ~

y„Nein vala még soha rettentöbb, nem Lárhozatosb '

meg"

l. 201+.

lmèg fell niucs téve annah ázíiksége, hogy Iátván

erejét` hànyatlani , yissza ne vouúljon pokláhe

Hadúrnakrhatalmas .boszújah elöl. _Hiszen a’ IIL
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Énehhen is tette ага; îgy másutt~ is, a’min,t'l‘elevéc
parjzsán lá'tjuh: ‘ ‘ ' ’f . 'l

„És pajzsán Патом az íramló He'mneli àlahja

A' hit eröe isten hajdan megaláza Hióvnàl”

` l. 2112.

Meg nem nyughatom Ármányreli/_eszêsên azon >

psychológiai èrtelemnél fogva sem,mellye1; benne

feltesz'eh. rElvesztèvel az' emberi szívneh еду

húrja el-szahad; 's megvagyòh gyözöclve, Vl1`c>gy,

ha a' höltöneh meg t'íz ènehet hell valg'irnia,'b'i‘

zonnyal meg nem semmísítette volnas-»Igy a’ he

_ resztyên mythoszb-an is,'a’ szi'iz a’ hígyó’ fejét

свай a' vilàg’ vèfgin fogja öszve taposni. Nehi acl-f

dig hell lèté; folytatni,`míg ember él. Herehseg- А

re ez által a' höltö nehezen czé'lozott, mex-t Ar

_ màny nem epizód, hanem machina, 's {Аду hataá

. strópllot nem hiván.
r

A’ felhozoltahból Atjmânynah Hadúrlloz "való

relàtióját is làthatod , barátom. ‚ l

„de Hadúr’ шлеме letörte negédêt." 1.Ь2.

Minden myt'bológiáh'ban az ördò'g` hátrál'a’ Jó

isten elöl. Hülönben az't’ инст, hogy .Armány

mind töbh határozottsàggal mindlöbb consequen

пан! is van tartva ‘àltaljábam

A’machinàhhal höllönh igen hênyesen

fèl, ’s legyszer sem azon szabadsággal ‚ mellyet a'

roma'ntiha adna. Etét charahterènèl ls hör'nyůllállá

s_ainál fogva semmi vissza nenivtarlhatá az iilhö'»

„мы (l.- 75), de Hadúr féltette màr is megsebe

веден. hösèt, ’s így nem lehete nehi az esdehlö

Hajna’ hèpèt Ete elè n_em báiolni, ’sl Ete is

’ _cs ah e z 'által Штатами/атм ‚ hogy éltét nein

zete’ javára meghimèljmfs mennyi poéîai szóp*

séggel hir a’ X. En'eh' vêgên Bojta" felèlesztése,

hineh Hadúr azért önt uj è'ltet heblébe, hngy

А „яства, а’ hogyan here, harcz ’s harczi ha
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lál legyen" (l. 228).y Вы а’ buzgö kérését mèlló _

hösënek „hi hadnak örlll, 's.a' nèlkül nem tud

örůlni” (l. 8) , lehetetlen vala hogy Hadúr hè ne

teljesitse. ' ‚ -

Tizenötò'dik Levél.

Еву pont, hedves bàrálom, melly vhasonlf'»

kép a’ „пазы illeti ‚ ezen époszunlsban elllerůlmŕ

ñgyelmedet, ’s elherůlte talán sohahèt. Tudod,

hogy a’ halálutáni élet'_ideája minden my

thosz'okban  ahár a’ görögöt ‚ а' heltát, ahár az

ерши: (gothot) , a’ napkeletit, a’ Leresztytént

vedd, nagyohb Lisebb mértéhben megvan: noha

hülönbözö formàlkban, czélzással, ’s `Líilönfèle

befolyással szon religióllha. Vele elvàlaszthal

lanúl öszve van kapcsolva a’ jutalmalcrólfs

büntetésekröl való hit is: ’s ezen pom

toktól függ nagy rèszént az éposz'derültebb vagy

homorabb vilz'nxgossz'xga` 's egyil'. Iegtetemesh esz

llöze; mert hit és honszeretés a’ hösöh’ leghat

hatóbb indulatai.flVli szép ,wmidön a’ baza’ ügyé-ß»>

ért elhulló bajnok’ lelhe halálának édessègêt mai
gàval ifiheti ‘a’ túlvilágbal Ellelnhen, milly aes

thelikállan e’ néllsůl minden halál l mídö-n> vn' hös

érezvên töhèletes megszíinésèt, (ИЛа-М! О, Li

éltèben annyi Löteléllkel volt honàhoz, ügyéhez

barátihoz ’s ezelc Ша! az egész világhoz Варево]

va; egyszerre mínden mosoly\gó foglalèldból Li»

szaliasztatik Li, az egészböl , 4mellyneln rêsze volt

’s halála ürességel hagy vissza világában , meri'.

azellemét hàtrahagyottai nem érzih mageollhoz le

lebegni' еду új vègtelen hazáhól; ô nemÄìgyelf

mez töbhé reájok., sorsaihban részt nem vfesz;

harâtjai hozzá fel nem emelrhedneh lellsŕíhhen, meri

biezen ö nincsen löbbè, vele többé össze nem

{огней kerülni тег! öh is meg напевами, 's a’

щи hôteléhek’megbomlásával, a’lell«jell is meg
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feselneh. lA’ phantá-sia nem tiir határohat,

Sem halálît \--' ’s így a’ капа sem. A’ halál-utánj

élet` olly hellemes álma а’_ ЬуегзеЬЬ emberneh,

hogy attÓl szi'intelen igazgattatja vmaga'ltahivált;

mrihor itt-alanti életét kellhoczháztatni.' Ezen ön

hényesl maga-átenge'dése illy hatârozatlan... homá .
lyos `s épen azéht olly bájos fejtésehneh , olly poé

tai ‚ olly hatllatös motivum , hogy свай hárával

. lehetel nélhüle a’ кыш olly mívben', hol annyi
Igépeh és számoS individualitásoh hâgnah :fel ’slalá.

Erezé ezt a’ mi höltönh is, midön a’ Táltossal ezt

mondatju а’ magát 4népe'érl: halálra~szánt Eténeh:

„Ó ne nagyon szâmlzfxld,v deli bös, ifïúì horodnak

Napjait, Ó ne igen szomorodi e’ létel’ utòlján!

Mei-t nem héne-e menned utóbb? nem hell-e пе

< ы-‘ ‘ ‘Мйпдйз?

Ott hol Atjllánah iszonyú ârnyéha huzôdih,
Hol magy Ugeh ,'nemes Álmossal vígadva pzjlrancsol> v

A’ soh ezel` népneh, mellyet dárdájoh elejte,

Ott még áll üreseni végetlen tere az éjneh;

A’ mi hely l'ìn h. Te Кож-{ш jutsz-el jelesedve hö

' ‚ Y. I e zöhbe

Jobbodat a’ Kutigúr árnyéhoh is áldva fogadiáh,

’S a’ döntö 'Magyarolů vérhépei néhed öriìlneh”a

А . 1. 1.3.

„ ’S felebb magával' Etével, `

` «  ,_,ezen eshü’ имама:

Orözzéh az atyáh’ suhogô árnyéhai”. „

' ‘— l» Цб; '

’S ismét:

'„Nem sohV idöre magam föld’ árnyéhába byorúloh”.

' х . h?.
Utôbb pedig afmeghalt magyar hajnohohról olvassuh:

’S száguldó р а ri р á h telepítih elejbe

` * Hadúvnak,

’Z

\
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Hol dîadalmasan ül пазу fellegen а' magòs árnyék”.

. ' ‘ l. 157.

De ‘e'z egyszer’smìnd minden lévén, n’ mit a’

köll'ö e` târgyról ád, a’ munka’ Yégig Olvasásáig

rég elfeledtetì velünk , meri: többé alkalmaztatása

nem történik. Tovàbbá ugyan ez a’ túlvilág nem

olly mosolygó mint a’ görög Elysion, тазу az éj

szaki Walhalla , vàgy a’ keresztyén Paradìcsom,

hanem inkább Osszián’ felhö's világához hasonlít.

Mért? én cs_al'. a’ honkel"esök’ környí'ilállásaiból

fejtlletném~meg magamnak valamikép: mindazon
l által úgy vélelledem , hogy a’ ynapluieleti színtöl nem

kell vala annyira eltávoznl.

Пе a’ halál-utáni tribunál’ ideájának Sem

mi nyoma sem гаммами; Ьа csak azt nem veszed

jutalomnallfhogy az elllullthös az atyáll’ ârnyé

kaîhoz iut: de :Allarm-e ezt jelenteni a’ költö,

nem tudhatom. О erre nézve Ossziánnál még hoà

' mályosabb. Hadúr’ llépe azért ollyIrideg és bús

elöttünk , hogy választott és szentesült lelllek'töl

hörül nem ,látjuk véve , ’s azéri; nem gerieszt Ьеп

nünk hozzá-simúló bizodalmat , meri; bírói pál

czát nem лапши kezébçn. De hiszen, kit büntetne

НИШ-ТАТ Magyarok közt nincs sem áruló, sem

gyilkos, de még gyáva s'em. Mennyivel felebb

szállt volna ezen höskölteményiink’ méltósága 's

hels'ö nagyságalilly Biró -általl Milly nyugasztalò

.varâzS-kötelék szövö'dött volna általa az ég és fo'ld
`14.özötyt, azonban hogy így сваи egy iszonyító lla

talmú Ural машин ellebegni a’ ша шеи. Véle

ményem , s'öt hitem az', hogy olly éposznak, шеПу

nemzetes es országos tetteket fest, a’ nemzeti cha

rakter’ minden olclalait ki hell meritenì. Az áldoj

zatollban erre ne'zve a’ kezdet megvagyon.

l

.
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Mit» 121111152` а.“ felö'l, barátom , hogy a’ höltö'

Zalám7 ‘$.5-népéneh religiôjárôl, ritusairól egészen

теаГе1ед1ке2еиз; ’s machin á hk al n e m segí
A’ Görögöh’ lobogójìn à’ Hrisztus és ka’ Szi'iz

Márìa’ hépeìt v-látìuh', hülönben eiehneh llitéröl

sem álmodliatnánh. Еп ezehêl: olly hijánynah te

hintem, mellyet a’ höltö'hönnyen, ’s szép phan

tàsìâja’ hatalmával gyönyörüségünhlfe , hitölthetne,

ha'a’hibocsâtott mívre'jlavitó hezét szánni vnenn

átal-lanâ, ‘ ` '

Tizenhatodih Levél.

Utólsó levelednél fogvaY szühségesneh lelem,

hedves barátom, hogy Vörösmartynh’ charactere

ir'öl hözönségesen még.;r hifejtsem gondolatif

mat; meri: a’ mi hülönösen Шей azohat, 11110351—

sniclk az enyémehhel egyre {Uniek-hi. De egyáltal-à

jában .azt taŕtod Magyarjairól, hogy az emberi`

míveltségneh egy magasb mértéhéhez vannah szab~

ya', mint sem` héllenesz-abni egy vándor és har

' czoló nép" individuumait. Egy his igazság van

szavaidban, de reménylem„ hogy vádjaid’_eg ész

súlya alól himenthetem l'iöltiönhet.` Lássuh. ‚

A’ Magyaroh, a’ mennyiben régi hisztóriánk’

homâlyából hitapogàtllatni, hözép Asíánah tájait

lahtáh., ’s így _olly nemzetehhel veltah lhatárosah,

söt a’ mint hasonlíthatatlan Horvátunh l, elébb

utöbb hihetöhép be fogja bizonyítaní, rohonoh és

~ társ'ak, mellyeh már еду nem csehély lépcsöjére

vergödteh fel az Aemberi miveltségneh. Szabad-e

teháf, feltenni, llogy azoh olly vadah és tudatlzí

nok voliah, mint a’ hözép év’ sok iróii er'öv-el hi.

aharták vívni ? De a’ nélhßül, llogy а’ nemzetnek

hl'ilönös cultúrát aharnéh tulajdonítani . vedd te

hintetlie azon hömyi'ilállásohat , mellyeh alatt

vezérei ’s fejedelmèi'nevelhedteh és élteh. Elö'ször'

is, vezérehneh term/észetesen olly férŕiah Válasz

. , y *_ 7

к
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iatlak ,' ШЕЮ: máraz anyà természet l'igyesl) ésszel ,

‘er/ösb' _szívvel és sokféle `_testi díszekkcl a’ többiek'

felett kitiintétett. Báiok voll; bízva a’ hatáyok’ fén

tartásának 's öregbítéséneh gondja : а` kisebb/’s belsö

sziillségell’ kielégítése a’ népé let , теПу amazok

„Пак örzése alntt ё“. Azul’. tehát hìvatalulmâl fogva

minden efejöket a’ nekik sziikséges tulajdonságok’

kimivelésére fordították , gyerm'ekeikebhasonló te

, Lìntetek szerént nevelték , ’s természetes lö'n , hog f

- а’ vezéri nemzetségelében nerm свай testi er'ö , szép

ség , ügyesség., serénység , hanem történetek’ tudá

sa, ebböl sarladó elörelâtás, tanâcs ’s valamelly '

pralltikus’ helyes itélet egyesi'íltek. Ezen мы, mi
dön'a’ Ма arok’ e" része 'ösi szélleìl;y ellm0 á,

Sy оУ ау

az útfélben meggyözött népek’ hincseinek-nagyobb

részc a’ Vezérell.’ birtokába jutott, de над-задавим;

úi szokásokkal is b'övûltek, ’s gazdagola lévéh, a’ külsö

ékesség’ napkeletröl hozottszeretetét is mind inkább

táplíllhattzâk , és így külsökép is mind inkább `meg

hal'adták a’ közembert. A’ belsö becs’ és külsö

` tehetség"`érzése szükséglc'épen biiszkeséget szült,

’s ez _inéltôßâgban nyilalkoztatta ki magát. [gy Вен

legalább a’ köllönek gond'olni a’ maga népe’ else

'it , ’s Vörösmarty ezen szabadsággal teljes voltá

lwan él ugyan, de vissza soha sem él. A’ társasági
`életet,la' mennyiben annak viszonyai Вёл-тёк ki

fejlçttek , igen is„ismertf':l£` mint. az minden пут

elméjů embernek tárva áll; `abstractumollra az

életrölglélekröl, ennçk végeztetésér'öl soha nem

vetödnek.

Áypád’ ajkaìròl ugyan illy szókat hallunk :

„Eneked , Óh Кате“ szomorú , gyötrelme szíviinll

' . nek
lMert haragés szerelem, ha határ nincs

benne, ykeserves

Rhomlással megyen a’ 1~ç5vidéleunnp‘

jaln által.
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VMég is az elmúltról mindenhpr hedves az 011011 ,

És örömesi hnlliuh> dalszóbzxn az -ösi lmmlmat.

Csah rolion a’

\

mártanágyilhot,

'rohdnoh' héblfébge 1102

На}! cs-ah veréllez soha 50111111101011-=

ne heg-yetlen.

1.150.

De 111111011111111101151‘01 épen 502011 indnlntoh.’

bús hövethezéseit `olly meghatòan énehlé (111151112111 ,v

nem hellclt a’ nemzet’ apjá elé héuytelen is 101111—

nia azon reflexionah, melly 111111110111101‘ olly hö

zel `âll az_ emberi szívhez'? van-e ebben valami
_ specillatio""? i ' А" magasb er'öhet soha 501111125

gúljáh, llanem csah az Isteneh’ alahiában félih és

imádjáhQ Те igen mivelt morzilt látsz bennöh:

én ‚ igen is, szë "s m'indlen embeij méltò er-

hölcsisêget 101011` náloh , d_e 111111403 csah ollyat

mêg, mellyet; pliilosôphì cultúra nélhi'ìlyis еду гопь

latlan' emberiségiföl fel tudOh tenn_i.\ 7S milly egy

szerû hövethezése amnz egyëzerü neflexiónnh az а`

felhiáltás: С S а11 `roh 0 n — —— ’s mi mélyenyzin aL

az elé'bhenîehben ńloLìvâlya, 1111110111115111215’ mondott

dal 15 111у0п törlenetröl emléhezétt, ’s 111 tudia,

Anem tudá-e Arpâd iobban mînálunh, hogy bel-x

l

sö Ggyenetlenségßh indítotláh a’ nemzelet avra,

hogy rohonaitól elválva új lahot heressen?  ’S'

7  l .. с l 1 f l r в .

а m1 meg az erholcsiseg erzeset 111011, apra em~

1011021011011,` а` mit már.A a,” régi ’s vàndnr életeb

Sziltyáhról mond J051111115 * }, ’5 рейд még.> azon

megjegyzéssel; hogy nem hell csodálni;, ha. 02 а’т

gyöngéd тёщу—0120511` mivell; G'órögöhnél, olly

1167410, mint azohnál, nem mutathozih. ' 
Külònösneh tetszih elölted áz` :izw a`S s z 0 n y

t i s t 010 I. is ,_ mellyet hölt'ölnh ezen éBoszábnn,

____-wn.

‚а

if) Hist. Phu-ifi), 11,11.` с. 17,
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kifejt. Ezen megakadásod. tisztelt barátom, on

. nan látszik származni, mivel magyarjaink' embe

riségét olly tulajdon szemmel nézed. Az asszonyok,

tisztelése ollyan erkölcsnek vétetik ugyan, melly

nagy szív és elme-miveltséget hágy feltenni, any

.nyira , hogy sokan azt a' cultúra' méröpálczájává

tették; de noha itt történetek nem l á t s z а n a k

állatásomat gyámolítani nem épen a.' romlatlanság

nak egyik legbiztosb jelensége-e az? csak süllyedt

emberiség nem érezheti, hogy azon teremtmény,

,mellyet a’ természet gyengébbnek ’s még is olly

nehéz tisztekre alkotott, teljesen megérdemli az

. erősb fél” ótalmát ’s_ nemes lbánását. ’S e’ szerént

а’ legfőbb szív-miveltség valóban~ nem egyéb , mint

helyreállítása egy józanabb természetnek: ’s így

ez _az asszonytisztelet bélyege mind a’ kettőnek.

’S ezen szempontról állok ki ellened. Vörösmarty

tehát szebb oldalról nem mutathatta hőseinek ere

deti nemességét, ’s erre nézve semmikép eleve

nebb contrasztba, nem tehette Magyar-jail; ellen.

ségeikkel (а’ buja Görögökkel , a’ lyány-_orzô

Zalánnal, Csernával), .Etére még „Lovágságot“ -is

ruház: én csak a’ tisztelettel összeforrt mély sze

relmet látom benne. 'S hiszen Csongor is ,A midőn

Hajna és Szömér sebeit kötöznek:

‚ - - „megörüle sebének,

Es mosolyogva hajolt a’ gyenge kezeknek alája.

._- ч— -- ’s hozzájok nyájasan így szólt:

-magam is könnyü sebet ejtek testemen önkényt,

Hogy ti bekössétek, és annak lelkem örüljön”

‚ 1 ‘ 1. 221.

En itt is, nem udvariságot, hanem n aívs-ágOt

látok. ~’S becses is voll;l leánykezektöl ápoltatní,

azért: ` ‘

„illyen kezek ápolták a’ bajnokot akkor! j”
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`v'iszih >nz actiót.

(Á ` n I)--

, Azòn néminemí'i hegyeLlenséget pedig, mely

lyel Ete (1. 118 ,9) а’ Cserná’ testéért vívóhat öl

dösi , csah a’ harczolónah ,’s 'nem az emberneh hell

tulajdonitanì. Vallyon nem hüzhödih-e minden

liar-cz' az emberiséggel. ‚ _
i _ YVölrösnxmjrty’ ,Magyar'jai nemzet-_szeret'öh,y Ьа—

rátiaihhoz halálig hiveh, feìdelmeihel; öhhényt és

ázívesen urallôh , az Istent félih, a’ gyenge nem»

bez tisztelettel viseltetneh, a’ Yitézségetk hüsé-/

et az ellenben is becsůlìh , hóltjaih iránt ajtatos

~erzésl: y nevelneh, szeretih a’ regés emléhezetet,

az énehet , forgott elméjiieh ’s hai-[lah a’ hnrczbayn, '

józanoh a’ `rItanácsban. Ezen àltalânyos vonások

pedig ollyanoh, liogy philosophiai magasb x11i-,`

veltséget nem h_ivánnah. ’S még. is, mennyìvel

hülönböz e’ nép a’ vadsâgban niagánahftetsz'ö boh.

gártòl, de' másfelö'l a’ linomnbb \és‘ sol'. szövevé

nyes viszonyoh által m~ôdosított görögt'öl is.

Tizenlletedih Levél. l’

Lâssuh most, barâtom, а' charahtereh mint

Époszunh’ föactiója Zalán’ harcza

Arpád ellen ,' ’s ez a’»f`öactió’ hatastr'óplija több ’s

'hülönfele melléh-actióh álta'l segíttetih, há nem min

gyárt nem egye'nesen is mindenhor. Igy Cseljnát

gonosz indulatja csatáŕailngerli (l.`£ 5'2) ’sl-¿zon ъёг

гёпеЪеК’ШПСиа? mellyeh'e'z által Ohoztatnah (Ап—

Ырагег’, Izács’ Cserna’ és 50h társaînah lialála, a’

‘ vezéreh’ egyenetlenáfége) Zalán’ veszteségé're 626—

loz, De árt a’ Magyarohnah is, yhih sok jeles hai?

nohot az által elvesztéńeh , Ete pedig mind Зимы) \

félre' tolódikìa’ harczmez'öröl. Ez áltIal ai2 csoníô

annál szövevényesebb `lesz. А’_' mit Armány tesz>

('s idelátszih tarto'znì B'ors’ elveszte is :) mind a’

Magyarolí’ romlására czêloz; a’ Ma'ßyaroh’ áldn-l

zatjaí, imádságái olly melléh-adtióh“, mellyeh Пам- y

durt engesztelvén, a’ magymfság’~ůdvessé5ét щек.—
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dílìa elé', énekeik önönmagok’ serkentésére vań
nah. A’ hét Istennek harcza pedígl (1. 904) épenA

úgy része a’ föactiônak, mint ‘Hòmérnek jsleni

harczai* Eddig tehát minden' a’ Zalán ’-s Arpád

közt szövödött csomó’~ oldását egyenesen irányoz

za. De az 1 ‚ 5 ‚ g-d. énekeh Boclrogközre'` visznek

’s az Ete , Huba , Hajna közt {Шуб scénák nem hat

Паи úgyan egyenesen- a`„f`öactióba, de belé hatnak

Etébe, ’5 közbevetvést ez álLal, öszveh'ìggenek a’

föactioyal is , ’s Ягу epizódot f`01"rnálnak.` Etét lud

n'illik Armány halálba igyekszik üzni (l. 73) На—

dur az esdekl'ö Haiua’ képe't idézi Ete elé , hogy

vele újra megkedveltesse-éltét: tehát már az a’

befolyása van a’ föactióba , hogy annak egy jèles

hösét tartja-meér ’s így, ha a’ ñatal Ete’ felti'inö

Ь aj n о ksá g á n a k egy mou'vja nem volna is sze

relmes leánykája, már is elég szorosan függene-össze

ezen epìzód a’ fö fabulával. А’ Hajnalfi’ története '

már epizódnak epizôdia ` de azért van a' költemény~

Ье fonva , hogy ez által Hajnána'k szerelemxfe méltô
M volta annál tündökl'öbb színekben'feiljék ki, ’s ez

' âltal Ete’ szerelme is tökélletesen motiválva legyen

’s ànnál ragyògóbban tessék-fel honñúi nagysága,

4midön nemzete’ javáért hed vesétöl »_ettö'l az égi

teremtés/t'ö'l ‘_- elszakad. ".S így, а‘ mi Ete’ és

Haina’ charaktereiknek Yiszonyos és bövebb ki

fejlésére s_zolgál, szolgál a’ fì'iczélra is, és ennél

 fogva a' Tündérfì’ más'adîk rendbelí elwîzôdia az

egésznelc az egységét fel ,nem bontja. De а’

Bodrogközi hâborgások (а’ vének és pó'rok Лён)

itéletem szeŕénl; , semmi kapcsolatban sincsenek,’s

’valóban еду függetlén , küiönösnés magában (31765

zöd'ött történètet'formálnak , melly az egészhe dua

lismust hoz-he; ’s ügyelmünket elszórja. Meri; caus

salis pexus, hogy a’~ pórok azéri: штатам fel,

тег: Arpád Alpárra költözvén а’ тбдёйеъ 'örizetlen ~

hagyá — ‚свай ollyan, mint a’ magv, щепу el
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Щ . тете úi fât szül, de laz anyaf'ávnl egészet még sem

lll _ ieszl; az epizód pedig aga a’ fánnh , melly folyvást

Щ!- ' тайга marad törzsöhén. ‘De n’ linalis nexus sem

TPI@ olilaszthatja egységgé:’s azért semmíl; sem hasznâl,

.lll ' ` liogy Ele a’ Íï'ńaetiónah is egyih böse-,ezen `mäsîh ‘ ч

‚ш aótiô’ hatastrophját szerzi-‘meg. A’ hös’ egysége .

lll nem égysége a’ hölteményneh is. De а‘ föactió

“nl általa még azt à’ hárt` is szenvedí,hogy Ete a’ f6»

2li actiótól elvonatih, hinehìmég is a’ höltö hitünö Q

Llul- — befolyâst aharl: abba adni, ’s` végre annah sziné~ ‚

)Hb röl_vállig letün. Mingyárt az 1_ énehböl vil-ágos

log ‚ (l. 11.21-31), hogy Ete a’ höltöneh egyih` leghed

an vesb alahja, hit minden elhépzelhetö 'jelességeh

ziel _ hel feléhesìt,._ itt és _-mindenütt. L.§50. Arpâd’

shin ’ harczába látjuh menni, ’s/buc'suzásahor így szòl:

„Mégtéreh majdan öledbe

Ug . liogy tetteimet hallhassd a’ téli napohnah _

Vendégségeiben: hol vcsah nagyoh’énehe hangzih”

mel Lap. ед hasonló Нотёг’ Diomédesçéhez, az ellenf.

,’sc y f ségesk istenségtö'l sem 1‘ettegvén`,'Armányt bátran

lege' megtâmadja. Lap. b5 nemzexéért önhényt halálra

)V szánia magát,’s 69-75) oroszlánhénthüzdve.ezer

‚щ . veszélyt Буй]: maga höriîl, mivHáborért való fà]

;т’д » dalmában magán шип, halált ’s csah halált й:

,bl vén sebehhel megtelih elromlandö, lm_Istene ál

m'  tal fenn nem tartatih. Fájdalom nehì, hogy ymost;

jiM hi hell maradnía Arpád’ harczából (l. 96) ’s Ha

ре; dúl'Lòl meggyógyítva (l. 98) а’ râhagyott tenietést

ш végbevinnisiet (l. 109). Itt Csernával üthözethe

lek; _ vegyül, ö аи, bölcsen intézi ’s пазу er'ó'vel meg

elftff  víìa, лаву ellenét megí'ilvén (l. 20.)l meg vala ergyan

Еда sebesítve, de hönnyen, ’s vissza térhete ‘Arpád’

ш“ ‘ ЬадёЬоа; ’s mi azt most annál inhább ohajtjuh ,

_Il inert öt már próbaedzett vezérí höslneh látjuh. De

„и; I most (l. 15A) Hajna a’ munhája lutz'm mcgpilrenö't

i?, ‘Bedrog’ partjuin leli, elpanaszolja ивы az Övéji~
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nek szomorú ügyét, ’s itt máx' természetesen le

hetetlen vala , hogy az elaggott _hösökne'k ’s Haj

n a’ s ze re te t tj ei n ek védlétére ne száguldjou.

Megtörtént ez is, ö a’v »pôrokat szétûzé (1. вин)

de még'nem vvitta az on csatáját , твид/пек szom
151: örökké hordja. szívében, "s azért Hajna’ köré- ì

ben is nyugtalan még:

„Némán áll a’ hös, szeme Alpár’ tâja felé

`yész

_n _ _ _ _. `

Nem vagyok én, ó Найти, nyugott, és k arj aim

1nnen

Messze штыковым".

1. 221.

Alpár’ mezején azonban hevesen ’s még kétes

szerencsével fort a' свата; Mi Etét várjuk: ö nem .

Közelget az elvâla'sztó Óra,.ísten és nép Vég

56 е1кезегедёззс1,‚1`е52йеп er'övel viv a’ y'ôzele

mérl; : Ete még Sem tetteinek itt a’ legragyogôbb '

koronát feltenni; а’ 5убиёс1е1еш végre megvíva

tik: de nála lgélki'il; nálÄa nélki'iln ki eleitöl fogva

arr-a volt шаг Ьайщота, hogy Arpád’ dics'öségé-`

bén osztozzon, ’s kit eleit'öl fogva ohajtánk látni

mink is , mint fog abban osztozni. Ez által teh'ât

‘ а’ höltemény’ е g é s 'z s é g е (totalìtâsà) csorbúl;

de Ete" individuális története is ‘csorbúl egyszer

’smind. Mid'ön harczba megy, azon boldog забил

bíztatja' kégyesét, midön ö hívatalának eleget tévç

vissza fog térni.~ ’S НиЪа is így szól:

„На szerelemmel'akarsz bízvásl; mulatozni , hadakra

,Gondolj ,` ’s hozz békét harcz-zárta'lakunkra , fe~`

~ ' ' iünkre”.
_ l.y Qla.

_ ’S noha vitt világosan ld nîncs ejtve, lnogy

Arpád’ harczaiból dìcsön visszujövendö Hajnát ju
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talombań Зайца! fogja venni, tagadhatatla-n megv

is, hogy а` höltö агга czélozott. 'S ha mi a’ nem

zet’ szine el'ött beláttuh volnatelni dicsì'iségét.,en-4

пед hövethezéseit is elére tudván, az e»pizód’»

hatastrôphi a is el'öttïinh lebeg'ett volna: melly

így hasonlóhép elmaradt. ’S hi tagadnághogy ezen

hett'ös hijány a’ höltemény’ vége felé mélyen érez

teti magât? v ' ‚

Tizennyolczadih Levél. y»

Gáncsaimban, mellyeh hölteményünh’ egyséf

gét ’s vegészségél: illetih „ meg látszol egyezni, hará

tatottegyszerůs'xég re ’s a’ részeh’ el'ren
de l é s é re ‘nézve is vannah hifogásaim. Illyetén

nagyobb höltemény’ hönnyebb átnézhetöségére ez
hét igen~ szühséges tulajdon, ’s yha ш teljességgel

nem állíthatom is, hogy Vörösmarty az egyszeriî-F

séget soh, vagy talón heterogény materiáh’ összef:

hordása által {вышка vala: még` is úgy látszik

110ng ha a’ scéna’ gyahor'` változását 4tellintlüh ,' 16,

volt volna azi: egy hisség .több egyszerüségre ге—

ducálnì. „Az époszban az> id'ö ellen való`véteh

megbocsáttatih, a’ hely ellen való megbí'in

tettetih” mond Jean Paul. Igen is, mert hépze

‘ tünhben a’ ‘múlt .idö' hényünh szerént szêt vagy'

össze olvad: а’ her megtartja hosszát. Phantásiád

hönnyebben szöhell-szét az idö’ láthatlan aetheré

Ъеп, de a’ helyneh i'ízésében Ьашаг elfárad. Ezŕ

ugyan érezvén hölt'önh, mindenhépigyehezett a" " `

.scénáhat szoros ‘hapcsolatba hozni. Igy' а’ negye

dih énehben Borsftörténete (l. 98) а’ {бйгёнзийт

röl elvisz: de a’ höltö' az útat oda leírja, ’s itt~

szölmünh nem hell; a’ visszaszöhe'st pedig elég е!—

mésen hönnyebbíti , midön elöször is-Borsnah Юг—

' saihoz von-által, hih lìtánayárahoznah; ideahéli

nexus tehát itt van, ’s alig érezzx'ìh,' hogy megint

' tom; de ezehen hiviil még az époszbany meghiván- "
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4a’ táborban vagyunk (lap 101); де még' sem tu

dunk ezen helyen egészen bellonnosodnì, úgy lé-

vén mint az, ki~álmában messze szerte járt, ’s

y elsö ébredésekoŕ még mindég kétkedik, hol le'

gyen tulaidonkép. ~ Ugyan azt «akarâ eszközleni

а’ költö az 5 énekben is, hol Hubától a’ Bedrog

melletti lcsatasíkra álta|’száll. Huba’ âlmaìban t. i.

_fellátjuk tünni Etét, képzetünk tehál; már xiála

van; де а’ költö ezenkíviîl még egy reflexiôt is

közbe vet, щепу 'е1тёп1ше1ъ hid gyanánt szolgál-'

jon a'zl átmenetelre:

„Itt'ugyáń 6k (НцЪа ’s az övéii) rö'vid àlmai

‘ kat nyugalojnbanalutták
A’ baiután; #- lde kik a’ véres hadi téren

' alusznak, Á _' ` `

Almaikat valahára megixit fogìák-e elüznì?

Szüx'he vilâgânâl (а’ holdnak)

Làtszanak éktelenül a’ termetes' êjì leventâk (Ele,V

. ‚ ~ seregével)

Баз lâbok, valamerre tapod, holttesteken ¿dl-mcg”`

' ` ’s tb.

1.10z, 8.

ш tehát semmi érezhetö hìjány nincsen: ki- `

так mìvel a’ hel'y,mellyet elhagyunk шёг.‚эетшйс

sem Вазу felfognunk. De mín's fel'öl, simplicìtás’

kedvéért Bors’ elvesztének lörténetét a’ költö ql

kalmasan el is hagyhatta volna: nem сваи , mìvel

aznn [lL-.dik énekben úgy is többfé-le actiók` öszve
Ätglálhoznak , ’s azon Шут motiválva sipcsen ì miérlê

Armâny *) épen" Borsot igyekszik 'elroutanh ki,

`elékelölu'epen legalább, meg nem vette fìgyelmün-n

 

i) É? legalább ait hiszem, kagy a’ Borsot`elcsaló alakot к

Afmâny' tere„mté5é"ek 1‘91! tartanì , meri: külömben

ez az actus tughetetlen Fuggelékj@ wma az Ефим)“

' ok és czél пешка. ‘ . 1
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het, de hi „ш, hogy n’ történetneh az egészbe

épen semmi hövetheze'se nem látszih. A’ mit ре—

dig érezheletleniil hi lehet hagyni valamclly aes

thetihai müböl, Inâr az valóban hihagyandô.' De

elsö ohomra azt mondhatnâd , llogy Armány min- '

denůtt és mindenhépen iparhodott a’ Magyaroh

nah ártani , ’s ehhor épen Borsot vetette nehi

martaléhúl az eset Í- de az eset , barátoxn, nem

_ türhetö' az aesthetiha-i miv’ a с ti ó á Ь а n (а’ phy

sihai világban igen);` ’s ha maga a’ hisztôria illyet.

beszélne Borsròl , а’ höltöneh , mint müvészneh,

már- elére máshép hellett voilna Borsot felvezelni ,

’s a’ törlénetlâöl némelly fontosabbÍ hövethezése

‘het is hifejtenì ; tehát тазу motiv'álni, vagy elnyesr

ni! Borsïveszedelme ha az egységet nem is, de

az egyszerñséget bizonnyal megsérti; ’s én meg

nem menehedhetem azon vélehedéslöl , hogy Vö~
rösmartyt ezen scénára csupán ÍRinaldo’ Ytörténete

inditotta Tasszônál. -- H_ajnánah Bodrogmelletti'

viszontagsâgai is inhább ‘ az egyszerüséget >sértih
mint sem az egységet: mert a”f'öactiòhoz hépest,A

noha igen csehélyeh , figyelmünhet t'öle valameny

nyire meg is elvon'áh.

А’ részeh’ elx'endelésében a’ höltö’

szorgalma és iìgyessége tagadhatatlan. Elbeszélé

sében ö az idö’ és történeteh’ rendét höveti ,- ’s ez

által az_egészneh hönnyebb felfogâsára czéloz.

Csah еду Ье1уеп, úgy lâtszih, eltévedtezen prin

cipiumtól , midön legnevezetesb machináját, Ar

mány’ ’s Hadúr’ harczát (l. 20h) már а” 8 d éneh

ben festi-le. Azonban még a’ 10-dihneh elejénA

semmi siherét nem lâtiuh,..söt a’ szel'encse a’ hét

Ellen hözt ingadpz, mig csah (l. l226) észre nem

vesszüh , hogy Armány még él ь— ’s hogy a’ hép

zetünhhel már felfogottat a’ 10-d. éneh’ történetei

4hözzé hell beih'tatnunh. EZ által a’ belsö Szemlé

les’ (Anschauung) ’s az ebböl sarjadt érzés’ mene»

`
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taie nyiltan felzavnrtatìk. De más Запев 151152111

:még az epizôdok’ közbe-közbevetésére szállni. Аг

pád már a"L¿-d`. kénekben érkßzik Alpár аи, ’s

- noha a’ fó'actió ezen òrz'aixßlA fogva soha meg nem
áll, a’y föh'ös -soha nem henyél; a’ közbevetett

mellék-actiók (Боге ‚ Cserna’ végsó' .ütközete, Haj

’ nalfi’ epizôdja) mellyek a’_l¿.d. 5-d. ’s б—д. éneke-`

ken keresztül-terjednek, legalább késtetik; végre,

' inidön а’ föütközet а’ ‘2-д."з 8—д. énekehben шёп
forr, a’ Q-d. ismélt félre visz B0d1~ogközére,.ott

a’ támadâst mutatja , -шеЦу «_ a’ mint itéltein -

ismét különös-actió lévén, a’ maga ókaiva'l, oso

môjâval, katastróphjával, figyelrńünket felosztja;

’s analóvìá'a által el is fáraszlva, itt az èlrende

lés által még inkább. hele vág az 'egésznek {013715—
ha', ’s a’ totális benyomást nem keveset Í'ogyaszt-y

ja. Világosugyan, hogy köllt'önk @zen közbevetés

által azon monotóniát akarta elkeri'ilni, mellyet

három éneken átterjed'ö iitközetek s_zereihettek

voln'a:l де kétlem , hogy czéljât elérte, mert ez а’

h_ilenczedik ének is а’ maga vitâjival ’s általjában

Yaló pathetikus 1 charakterével alìgád nyugpontot

а’ phantásiár'iak. Ha a’ költ'ô `аь’ már említett 011011

1161, a’` támadást egészen' elmellöz'vén, egy (176111—

деЬЬ, де) ёгде111б házi êcénát adott volnalHubá

nál .. шеПу а’ békef gyönyöri'iségeitf, festvén , átel

lenében a’ durva h'arçznak, a’ megvivandó gyö

zelem’ malasztjait mint egy jóstüliörben mutatná:

` én úgy tartom , a’ szükséges nyugpont el ‘volt volf

na érve; ’s épen a’ contŕaszt által (melly hét ké

et тишь) а’ Föactiót sem vesztvén-el szerrieink

elöl, még több kiváncsisággal repi'íltünk yVolna

vissza a’ csatasíkra. Igy pedig phantásiánkhetero

gén tárgyak által félre vonatván', csak bajosan

tudjuk a’. lO-d. ёпе11’ kezdetén a’ jelent Va’ multtal

ismét ösézekçlpcsolni."8 ha azon feli'il а’ két isten'

_yiadalma is а’.10-с1; 600111061] türtérinék , ha Ete
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is ehhor jelenne-meg , -‘ nem csah a’ végsö he

nyomás ör'egbedett vvolna , lde j'obban ’s látszliaf

tôbban is volt volna motiválv а а" hosszu hétes

harcz után a’„,Magyarohnah пазу eröltetéssel és

soh vérrel megvitt ‘gy'özödelme

_ А’ mi Ihülönben a’ m о t iv u m o h а t Шей

(tellát а> töŕténeteh’ `belsö szühse'gét),` nagyobh ré
szint hellyel hözzel тёк érdehlettemf, ’sién azt

tartom, llogy egész Zalánnah végig olvasása alatt

senhi sem fogja e’ hérdést tenni: miér t?" hivàlt

lia e’ `tehintetben .lean Pailllal tartunh, liogy> a'z

isteneh’ szabndsága 'belsö szüh'ség ’(Nothwendig

heit), ’s llogy a’ poézis’ lebegö aetheŕi szellelnvi»v

lágával a’ valóság’ bírószéhéneh `lassu ítélet-folyâsa

öszve nem iér. ’S Яву az ~általadÍgáncsba .vont ha

" lála a’ Hainaliinah nâlam csah annyibanf gáncsos,‘

a’ mennyiben az ‚5 enneh ."halhatatlansága'által le..

hetetlenneh tétet'ettèfelâ. \ ` Ы ' '

„Vagymért lett öröheletem is?  -ь› А y

Méx-t tart, mig az egeh ,"s tündöhl'ö esillalgi tartnah”.
i  ' - 1; 19. 

lTizenhilenczeclih Levél. - v ‘

Az éposz" tar'tás á ról Aristoteles és Hoŕácz"

nem adnah rendszabásofhat; Homer ’s Virgil tizen-Í
öt llónap és hét heteh hözött lebegneh. `Röltönhf

története egy hét alatt végz'c'idih-el'.l Elsö nap a"

Magyayoh’ elfoglalása'inah hire felinditja Zalánt.

hogy Arpádot harczra íngerelje. Követei liarmad
` пар ЁПЁЬЗЁЁИЗКЗЫ а’ magyar táborlm; innen tüs-v

tént visszaindúlnah, ”5 ismét három napot veszehf

` fel hontérésöhre. Arpád,y igérete szerént, пусто/п“

hövette öhet, ’s Iugyan> azon (hatodih) nap j'uta А y
y Alpárlalá. Eze n estve hi'íldi-el hedveseít Zalán,

hogy mentenl a’ harcz’` hövethezései elöl , a’ Duna

mélléhen várnáh-be hirét. Ezen éjjel áldoznah a’
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3 ` ` ' Magyarok , ezcn éjjel történik a’ lalmzás , >zeug az

' ének. A’S erre következik-be az actió’ hetedili nap

ja: uap'a Hadúrnak, mellyen t. i. Hadńr’ неге

а’ föcsatát dìadalmasan llivivia. — Nôlxa szép tu

lajdonsága minden époszi költeménynek, ha az

actíónal'. ideje szer felett meg nem nylîitatik,

mert ez által a` felfogás elevçnebb lészen ;` де пе

11еш úgy látszík, hogy enliyi történeteknelc' illy

rövid iclöre való összeszoritása,~nincs bal követke«

zések nélk'l'il.` Elménk’ szárnya könnyen lebeg az

id öben, ’s épenA ezért úgy látszik, hogy ,midön

nem rcpi'ilhet, hanem állnia 11е11 а’ tettelmek èzen

solcasâga felett, elfárad. Millor én a’ költemény

` Ъеп а’ nyugalom’ anyját, az éjl, látom leszâllanî,

. › szinte kipihen pliantásiám is, ’s új m-ölfůz nelli

szárnyakat ú] röptére. Zalánfelett pedíg, afhol

ninêsen nyugalompont, (az elsö két tettetlen nap

csak,mint múlt ’sinem n_nint je l en vonúl-el 'e

Майнц). ai hol még az ё] is csupa élet, csupa

mozgás , készûlet a’ napi munlcára’, ’s свай аппуй

han , Вову пар nem ragyog — szinte el lát- 1

. 320111111111адпй..1)е е2е{1 subjectivus phoenoménen

f lfívûl, még obiçctivus gáncsot is hord magáhan

Arp'ád’ hadát Kladnì’ érkezésétöl fogva (561: már

elébb) folyvást mozgásban látjuk ‚ Kladni után

tüstént elindúl, vele .'érkezik-meg a’ kiiegyzelt

helyxlje, 's 111 sem pihènve -' mer-t Haclúr’ éjjelét

virrasztva húzza-ki -— rohan a’ csntába. Ez, Ьа

râtom, hysikai hihetetlenséget involvâl és valô

szinetlenséget (Unwahrscheinliclxkeit). ’S mé is,

számvetésemben nincs hiba. Kladní Alpárból el

indúl, ’s onnan `д, 1101 а’ Заёууаа’ `Tiszába 0ш1111 -—

а’ mi , noha emlitve nincsen, hihetö, hogy másad
V y y пар Vala.: -f \ '
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„még еду napi útat

Tettenek a’ SillOl'l, ’S щёк hallák messze zajogni
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' A’ rolia-nó hadnhat".  i ‚

- 1. б.I A’ visszatérés’ ideje is nyilvánsâgos, теге;

„Kétszer helt ’s hétszer lefutott a’ tiszta veröfény,

’S Bodrog’ mentében man ahhoron öszvegyülének 

A’ . meghitt hösöh”. ' х

_ y _ , 1.1109151. ~`

Ez tehát ötödnap volt; ’s Arpád egy nappal

hé'söbb(a’ hatodihon) érhezett. De már`most,r1em

szinte`lel1etetlene?hogy egy nap alatt annyi tür-

1énjéh , a’ mennyit hölt'önh ezen hatodih nap tór-A

ténni liágy? Ezen nap еду lleves csata foly Vid~

din és Cserna ’s а’ Magyaroh hözt, ezen'nap esih

` Antipater’ veszedelrne , ezen nap tart ha .lì gyůlést

'Ph`ilo., ezntán jön Аграф, ’s ugyan tanácshozást

tart a’ táborban. A’ rá hövethezö éjjel: temetés,

Cserna’ végsö hárcza , Bors elveszése, áldozat,

.lahozás, éneh; а’ Bodrog’ hözén a’ pôi'oh’ lázza
dása ’s iithözeiteih  ’s igy minden szempillanat

` {битв van actióhhal. Lehetetlen , liogy a’ népeh lan- l l

hndtan ne érezzéh magohat, ’s mivel Va’„geniá\lis

höltö' olly elevenen festí hösei’ érzéseihet, mint

a’ genialis hépiró beszélteti hépeit: mi reánh is

tapad ezen .lanhadtsâg,’s inainh eltompúlva,a’ t0

tgilis benyomás alâbb szâll. De még egy hérdést.

.Arpád minehutána hövetehet szerte hüldött vala

a’ megbirl: földekre, llogy Alpâr alá rendelnéh a’

vezérehet, legott eli ndú l. Неву történhetett

tehát, hogy a’ _- természetesen hészůletlen' is ta

lált  segédseregeh még is egy nappal elébb 652—

szegyůlteh mûr Bodrog’ melléhén? Illy liiba nem

lehet egyéb mint gondatlanság’ sziileménye , ’s

ez Vö r ö sm а rey ra , а’ gondolhodô és gondos

müvészre méltatlan. »

Ezeh ötlötteh elmémbe az actió’ sarhalatos

p0ntjain;’s így vizsgálatom a’ psychológíai ’s 11152—

tóriai részen néminemûen túl- volna; ’s még az
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'van hátra , hogy arrôl értekezzünlx a’ miben a’

po é t a praevaleál: az el é a d á s r ô l. .Költönk’

nyelvéröl és versér'öl Cserhalom után Ровен szòlni.
l Huszaclili Levêl.

l Tegnapì leveledben azt a’ hérdést inditod:4

l -'“ шШу manier han fest Vörösmarty'? "É én erre

mindeń habozâs nélki'íl ezt válaszolom: egy tulaj

donban, de melly más manierok’ összeolvasztâsá~

' ból folyt elé, "S Tasszóra emlékeztet игуан, de

utánazòvâ épen nem bélyegzí, mint Vandycket

. sem Rubens’ iskolája. ' `~ '

f »y Az Aziai magyar hor, mellyet Vörösmarty

fest, olly vìszonyban áll az úihoz, mint Homér’

Görögìei álltak egyutôbbi görög korhoz ; v"és mind

Homer’ mind Vörösmarty’ emberei közelebb áll

nak még az egyszerü emberiséghez; ebböl lermé.

szetesen következil'., liogy képeik ,legalább a’ con

tourban,nem lehetnek hasomlatlanok.~ ’S valóh'an

eze-k is, azok is kényes-erös , vad~ bâtor ’s egysze

růn de hatalmasan érzö hösök, hik keveset abstra
hálnak, sokat cselekszenek, az érzésben gyerme

liek vagy férfiak: közepet nem ismernek. De a’

`»llöltö e" ko rbéli, nem csupa szemlél'ö hanem

.buvárkodó is, nem ad ‘csak külsö' de belsö рЬу

siognomôniát: azért az ö' fejei nein egészen атаки

fejek , ’s rrajtok finomsâg, erös> szinek ,‘ àrnyék ’S

világosság ömlenek~el:.'ö nem @sali le fest hanem

ki is fest; ’s elékel'öbb hösei nem annyirá cópiák

mint müvészi ideálok, millyenek az ú'abb müvé

szelléji mind. Azonban ‘ ez többször râillxk köl
tönk’ Görögjeire, melft ezek mémv sokkal összetßt

tebb viszonyok által módosúltak. Hajna’ ieirásá

vhan pedig az antikk és remânos peézis feltünö re

, meliséggel ölelkezik: benne felleled а" görög 'naiv
ságot úgy, mint so'hol sem inllâbl);l de ott, hol

az ólköltö bizonyosan ,olly öszintehüséggel Тез—
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tegetett volna mint Homer Pâriz- és Helenával tett

az Iliász’ 5~d. énehe’ végénx: ott elù'nhbe áll az úi

hölt'ö ’s lyányhája’ bájait a’ szemérem’ fátyolàn

által hagyja szemlélnünh. A’ fürdöscénában (1. 16)

tagiait a’ fo 1 y Ó ban festi, ’s eml'öjét hajfürtjei alâ.

rejtve hagyja csah felénh mosolygani. ’S mennyi

iinom-érzés Hajna’ ’s Ete’ beszélgetesöhben (1. 22);

milly elégiai ihlet Hajnábanvd. 222), midön

Ete harczba elsÓhajt. f ' ‘

Hölt'önh’ tündérvilága egészen napheletí , föhép

Tomboli, hi egyenesen a’ Húriszoh’ és Périh’ ho

nából j'ö; âtváltoztatásánuh (ünö l. 98) majdnem
minden mythoszohban van analogonja. Tülndérei

:neh charahtere inhább hâjjal hat-meg mint bámu

lattal: ’s mert amazzal sziv`esebben lroltonúl a-z
emberi természet , soha el sem fárasz'tanah. .’S

csah ez <a’ hellemes érzés’ eszhözlése lehetett höl

tönh’ czélja , inert actiôja általoh nem nyert. Azon

ban ez a’ hellem’ Aérzése `igen rövid tartású , igen'

uszalléhony (flüchtig), mivel ezen mythoszoh sem

a’ nemzet’ hitében nem alapúlnah , mint a’ hét

isten; sem értelmi igazságohat nem repraesentál

nah , mint р. о‚. Armány’ ördögjei. - Hadúr Ossziá

ni alah de 'több physiognomôniával ’s magash

âllásponton 5 Aymány a’ napheleti gonosz-szellemek’

manierjában vagyon. ‘

II-I'uszonegyedíh Levél.

' Zalánhan höltö'nh’l szesze (Stimmung) Са

gadhatatlanúl az elégia felé hailadoz; de ez nem `

lannyira a.’ höltemêny’ tárgyában gyöherszih, mint l

a’ höltö’ világábanl, mellyben` él. A’ tárgy h'ôsi,

dicsö végzetü, holdog hövethezésü: de a’ mai höl

tö hasonlitgat, ’s miné] mélyehb contrasztot lel, ‚

annál mélyebh fáidalma heblében. Eza" fájdalom
{ещё а’ hörnyi'ílmény'eh’ hövethezésében nem tölr

et-hi haragra, hanem panaszra olvad-fel; ’s ígyl

‘ 4—
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tónusa nem héroszi llanem elégiai. A’ hemenetelt

(l. 11,2) ’s а’ Q-dik (56) ’s 5-dik (l. 69) énekbeli

kitéréseket ugyan gyöngéd nelleztelés bélyegzi:

de melly az elsö helyen könyben ferr-ki; a’ má

sgldik helyen reflexióińval megfagyaszt: mig Щ

dalmasan fel n_em kiált: „Hova lett'ûnk, пешие

' tem! ” 's igy válamint a’ Irdik helyen is _ sze

lid megnyúgovásba magy által, ’s ez az eléfviánák

elsö charaktere. De ide tartozik Schedios is, ki

„világosán nem egyéb, mint a’ költ'ö’ éljzéseineli

repraescntánsa; ’s e’ felkíáltásban: „Hej,Magya~r

- ‚-— tendentiája legmélyebben éreztetik. Е’ scéna

felett Hamlet’ pikantsága jut eszembe Shakespear
nél , midön anyjânak va’ megölt dìcsö ’s az élö' ál

nok férj’képeiket mutatie. ’s felkiâlt : Ez vol t férjed,

ez most férjed’ Lyrai tûz kapja-el az énekest ott,

Y .hol képzete elött elvom'll az öròmzajgô Magyar se

reg a’ küntölö lehellel; átolvad ugyan it; is езду

bús reflexiòra (1. '?5‚) de csak llamarl felszökik

megint lelkesedésében. De tiszta elegia azon re-Y

flexio ‚ mellyben a’ lakozô Bolgároknak ‚1111151:

jÓsol:

„Hail mi keserves lesz reggelreaz étel ezeknekl

Hányvagyon itt, ki ma tobzódik kedvveliitólszor,

' Kit löhbé se’ velös csontok’ hele meg nem erösítv

A’ sirnak`fenekén, se’ vidáman ráia köszöntötl;

Elemdó bornak ragyogó szép nedve nem ébreszt.

 ~ 1. 129

Ezen kitérésekfs a’ kitérések’ ezen tónusa is ад

új мышь bélyegzik, ki nevelésépél fogva hailik a"

subjectivitas felé; ’s minekutána az olvasó is érzî'

‘ magában az illyetén kitérések’ szükségét, ’s szereti

ha philosophikus miveltségéuek is áldoztatik : lehet

e ezt a’ költö'nek. szemére vetni, kivált ha úgy

rátalál szivünk’ húrjâra, mint Vörösmarty. Мегг
а’ mit ö énekel, azzal meglepöleg Vszemvmel мы

'D
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1502111‘еппеп évzésünhhel, gondolntunhhal'. De ott

is, hol individualis subjectivitásŕa tér-el, ‘mint a’

hilencz'edih énehben:

k«Délneh völgye, szivem’ 'tithánah régi hazâjal

Dél’ völgyében is illy tt'izes a’ lány’ szén szeme z

` . `ra tam

de megöl ragyogô sugarâval

utòbl) is —

Nem hönyörûl

Vagy hova vesztem el ígyl` (1. 202)

` Í

lesz-e hözöttünh'ollyan, hi heblêbe tehintve, ‘a’

_ höltö’ érzését nem fogja hísérhetnil, legnlâbb visz

sza-emléhezéssel? avvagy, neheztelhetünh-e, mi-

‚ dën azohat üdvezelv'én., hih a’ régi fény’ sugarát

tiszta hehellel felfogva áldozatot lobbantannh vele

а’ haza’ szinén, lyrai âtmelegüléssel felsohajt:

„О ha ezeh’ Szâmát érlietném gyen'ge dulommal ,

Földl gyönyörůséget nem hérnéh töled nzon túl”.

(l. бв.

Az els`ö rendhéli hitérésehet tehát az'új poézis -,

melly alhotò elemeinél fogva- áltnljában a’ reflee

tálásra hajlandô —- megengedi; az utebbiahat

me gboc s á tja; ’s annyival', inhább , mivel ai

egészneh époszi tartâsát ritha eléhe'rültével nem

sérti.’S ezen tehintetb'öl is Vörösmarty’ manierja,

a’ mint Inár érintett'em, minden úiabl) höltöhéhez

hasonlit , az agg Görögtöl pedig töhélletesen elta#

vozih. De hözelít ismét hozzá más tehintethöl, ’s

te hönnyen hi fogod találni harátorn, me1~t`»rend '

hivül feltünö. A’ természet’ szépségei

iránt valo hidegsé get értem. Egész За—

lánban tájfestést nem lelni ,’s ez annál hülönösebh,_

_mìvel horunh ezen poétai tájfestést annyira szene-l

-ti, hogy nem csah egy nevezetes alhotó része lett '

` az úiabb ~épihus hölteményeh'neh, de mûr ht'ilönös

osztályál; ‘is/teszi a’ höltèsneh. Pedig milly tag,
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eleven és dús phantásiájának igen megfelelhetö

mezöt hagya itt költönk elsiklanil тег: azon 1:1]

ln'p, mellyet a’ lOl-d. lap szerént egyik levelem

ben proiectální niertem, a’ képirônak csak com- '

positiót nyujt; ’s a’ hol valamelly természeti

szépség csak említtetik is, р. о.

„Bodrog àlattok megy, osillámos habjait üzvén;

Hedvez az ég, suhogó szeleit lassúdan ereszti"

` l. 221.

за sem maga mìatt történik, hanem a’ személyek’

festésének némìnemiî emelésére (mel-t az imént

felhozott két versnek is kétség kívül azon tenden

tiáia van, hogy a’- esendeslés kellemes külsö ter

mészet Hajna’ ’s Ete’ szerelmét szépítse, de_egy

szersmind ennek belsô nyugtalanságát is a’ соп—

`ъга32ъо16 kép’ segeliel'mével háthatóbban kitůntes

se). ’S innen van, [шву a’ scenáŕium mindég pusz

tán ’s kietlen'ůl tûn-fel elöttünk, szemünk nem

' tapad titkos báju ligetekben, virúlô Tempékbe

fülünk esöngö erektöl nem vanázsoltatik , ’s a’ fóldet

nem látiuk lůndöklöß égt'öl fódözve. ’S ámbár tu

dom ,hogy a’ Её] 2mellyen , a’ föactiô véghez magy,

Vateaunak nìncs teremtve, a’ канапе}; még lS

volt volna szabadsâga аи szépi.teni -— Bedrog

közét pedig egész paradicsommá báiolnì. Пе ezt

Zrínyi sem tevé, Tasszônak hû tanítványa. Nein

шеф Horváthunk sem. Vallyon miért-barátom?

Mind ezek' szexfént, Yörösmarty’ szelleme

mëg az щади és románes közt látszik'lebegni,

de tendentiája világosan Tasszô felé van. ’S én
.azt hiszem, hogy soha, ища пешиеьй ’s ykorunk-4

пак egészen megfelelö époszt ezen tendentia nélf

kůl nem fogunk birhetni. Zrinyi pedig, Székely

és Vörösmarty ennél fogva állnak közelebb az ö

lmrokhoz,` és az eredetiséghez is,
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‘ Huszonhettedih 'LevéL

A’ lei'r'ásohróhhülönösen meg nem 5261—

tam. Itt mindeneh felett h as о n lit ás ai v al fény-`

lih höltönh , mellyeh soha nem llenyêh , mindég а’

tárgynah felvilágitâsára, emelésére , éhesitése're

szolgálnah; "s phantâsiánhat hellemesen ingerel

ven ‚ az eléadásba rend hivûl valo eleíenséget önf`

teneh. Eberhard a’ hasonlitâst (Vergleichung) a’

hasonhéptöl ( Gleichniss `) meghülönbözteti., ’s

amaz alatt érti azon rövid ’s csah hevésszóval

érintett hasonlósâgot valamelly tárggyal, melly

csupán csah nevezve van; mid'ön pedig ezen ha

sonlò tai-gy maga is hi van festve ‚’ h asonhép~

neh 'nevezi. A’ német nyelv már rá látszott Inu-,- `

tat-ni az idea’ htilönségére1 nehůnh az utôbbira ’
ymeg nincs szavunh , deén meggyözödve ezen hü

lönböztetés’ Iaesthetìhaì, /becsériöh használqm. Нач

„Valamìnt a’. lsz'irga hal álnah

"Birtoha, olly szomorú ’s csengies most;Í

vara” (_Zalánnah);

mellyhen t. i. sâpadtan a’ h_osszú gondtôl , ’s f'éle-l

leintöl remegve jar hihi fel ’s alá, félholthoz hasonlò.,

„Т 6701}; a’ Matr-ai Ь é r с z eh

Н ani Y а s fel h 'ô h h é n t az egehhez látszanah érni”.
’ ’ l l. б. v

y' `„Valarnint a’esi}lapodô vész

L a s s ú. z'ú yg á s s al megszünt a’ tábori vas-_ z а i”,

‘ ' l. 7.

lzáçs „v а s a z Q t t a n elöre 'e

Toldúl m e l l é v el .‚ valamint a’ s z i h la tolôdih

A’ tengerbe, haboh szeleh ellen v in i ‚ h em én y е n”,

i. 55.

Hermes` ménjéneh : y

„Barna sörénye 1_0 h o g, tj ер d e s mint saasheselyiïtA

lszawny .¿ '

l.' 58»J
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Antipater’ hölgye , férjének

„Balla felöl, mint örangyal t ündö kle va

заЬапЧ

д 1. до.

Armány’ barlangìâban: „sziintelenül , mint

A’ közelitö fergetegek’ zaja ’s éjszaki

I v s z él l el

Ját'sz'ó te ngernek ‘zúgásab tompa m0

- _ r aj van”.

_ l. 41.

Ete’ méniének , remegtében „sörénye '

`Нёпудббогьшйш; melly fának szél len

ч geti gallyát”.

1.45

A’ kétségbe huilt Laberczánnak :

„Mint a’ sir’ ymi'er gödre, üres vala keble’s

borongó”.

~ - 1. 51.

„Mint vad pârducz fölrobbana Hábor”. ’

l. 51.

Dalzimér:

„Gyenge minö a’ harmatgyöngy és tisz'ta

szívû volt”.

' f l. 52.

Halâlába menendöEte„valamintha világnak

' ' utólján

A’ szakadó введет föl akarnâ tartani,

állott”.

` ч 1. 55.

„Mint két felll'ö, melly távol az égen

Jár ’s In eg-.m e gdö r d ü l , z3’ mint egymásra kö

‚ ` ~ zelget,

Ugy zajog a’ Её: had". ‘ _

' ` 1- y58.

Viddinńek: _ j

„öldöklö fegyvere, m int а’

Vérbe borongó nap, megvillan”.

` » I. ‘Zli
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. щадят:

„Szégyene marja nagyon; valamint, hehelébe hu- ’

. zódván
Hurta higyóh marjáh a’ parton lesen-A

» desen alvòt”.

. 1. 3a.

Rladninah „mint a’ sir’ é e , horúlt vala h ép e”.
f i l* 92o °

ч» - - ‘ „Amaz (Ete) sem „бы soháig

Mint fecsegö szajhó”. -

_ t _ I. 119.

„Most lezörög ,Y mint egy. hlsértet” (Zallán).

. 121i.

„Huron jö -

Кёс élů dárdával elö , mint êjszahi csillag _

Melly haragos szih'râhat hâny ’s fut az

f l égen Iijesz-tv’e”,

_ ' ~  l. 158.

Ügeh elô'tt a’ harczolóh; „zörögve lehullnah ,

Mint a’ sárga levél szélneh futtára шо—
i zog ’s,hull”.

- _ l. 158.

Tiizimárôl:

„Mint m elly szihla’ felét az iidö’ vas

harialetörtœ

Olly vala ö ‚ Ьа1г61 meglévén termete lrontvu”.

` . 210.

„Így fordúl-meg az é gi vih a r ,na/gy tengereh’

I x arlan ;

Igy fordúl vele meg a’ te nger’ sz ö r nyü ha,

_ ' t tal ma :

Mint Vìddin l te reád fordúlt-meg eröszahos Arpád”.

l. 227.

’S mind ezeh mint emelih (erösitih), mint eleveni,

tih , mint világítjáh tárgyaiha't. . `

„Пат f
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Olly szjépen hangzott, mint a’ lìget-estì ma.

. ' д dárszô”.

l. 15.

__ Mennyi charakter van ebbenl A’ g y e rme k Bo

дог шопЁЦа. Milly igaz l ’s egyenesen a’ gyer

niek’ felfogó köréböl véve. ~ _

De olvassunk némelly ha s о n ké p eket is,

Milly- hasonlitllatatlan hasonlitás , mellyel a’

költö a’ kétségben sajogô Laborczânhoz szôl, ki'

nek már sohonnan remény nem mosolyodlk:

„Allsz,`minttengernek рак-1360 az egekre növö fa,

Mellynek zöld 'te t ej et villám és fergeteg érì ,

El e t a d ó g y ö k e r~ é t csapkodva emésztli az àrviz”.

. щ.

,.Fennyen emelkedik a’ Наш eser’ ишаке Fátràn, ‘

Agnek eresztgeti zöld sudarát, észúgvan4 czivódik

A.’ viharos bérez'ek’ lecsapô mérfrével: azonban

Fejszés jö , ’s а1ас s о n bokrokhoz fekteti lombját.

` 1ng fetrengesz most, Háboxï, te is a’ hidegúton,

A’ g y â v á k mellé lebòrúl nag-y bajnoki tested".

' 1. те.

` Találò a’ legfínomabb vonásokìg (de Homérra em

1ékeztet felente, Iliász, IV. даю—9).

„És Ete meg állott , mint' a’ magy Tátrai köszâl.

Annak kormos agyát sok villám szállja ropogva,

’S kár nélkůl elenyész , mikor eljut régi tövéhez,

. Ме11у Шё1уеп .gyökerezve megâll a’ föld"közepében

’S ott az üclö'k’ végé t inga-tlan fogi a be

' 'v a r n 1”.

l. 117.

De `milly ünnepélyes és er'ös színi'i ez :
„А12 csend ,' mellyet az éj’ viadnlma s_zegett-meg,

ezentúl

Még-iszonyúbb, mélyelib lön: mint mikor amagy

f iidö, még д -

‚Ш nemkezdödött,’s'a’ fô batalqmnak ölélien
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Èleterö _nélhûl nyugodott a’ némaite'

’ » ` l' emté s”.

. ` . \ le’

Milly gyöngéd és háios ismét ez: 7 .

,Szôhe Melitta meg’ âllt , mint éhes völgyi yirágszál,

Melly gyönyörû hebelét a’ c s al fa mele g r e hi-.

_ ‘ „ tárta ,

’S csah hamara’ fagyos éj’ dere hullott gyenge feiére.

Leng azutân a’ langy szell'ö', fris harmat esihfrâ',

’S fürte fölött melegen tündöhlih az ifju veröfény;

De hebelét az már töhhé nem nyitja , hanem vész,

’S hervaat gyenge fejét véhony’ szárára lehajtja.

-,Szöhe Melitta imigy álslott fejcsüggve

a l a/n n _á l”.

. f l. 122 , 5.

Lován Apçr „iil aranyos dát-.dát ingatva hezéhen;
yMint zöld ág’ tetején regge'l, szép égi

i ' f m а d â I’ ü l ‚

Melly ott szárnyat emel ragyngé t0 l_

' lánah örülvén”.

' _ ‚ . 1. 151. ‚

De milly паду stilnsban festetih Ete, oroszlánhoz
llasonlittatván : ' ы Í

„Es aluvéh deli testevel nagy messze kif

. ‹ n у ti lv a:

Mint aluszihz ‚Ьа nag'yon fáradt, a’ bâton

» ` ' oroszlánf, y .

Melly l e t er ii l barlangjáhan ’s jôn agy helyet elfbgz

Lábait és izmos derehát hosszúra hinyúj tván;

Sar-ga sörénye pedig fe tr e n g Ь о г 2 а d v a fejénélz
Ев nagy rettenetes fejel a’ szíhlfiray lehaj h:

Igy aluvéh, lbaja паду райпёп 526г6а-1

‘ ` Ya teriilt-el.

_ ’s,tb._ l. 155.

Milly erös természet, egyszeri'i valóság l szé-,

pités nélhi'il , de meglep'ö siherrel. -—- De mi'vég

hetet'len heçses hép az д melly Hajnát litéjéyel nin-_

ища: ‘ ' ‘ ’

l
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„Állt nielletçte,v` hogyan fia tal s zép kerti fa

I y ч ‘ ` mellelt

Alla’ völgyi yiljág, ’sl ráhajlik az esti

‘ s z el ek k el,

1 _ Szûz feje ott a’ fát gyengén megfekszi, ’s puhán nött

2L . Lombja közül a’ hajnallal pirosodva ki

«Él ` y fejlik”.

. ‘ ì l. 218.

l ’ Zalán’ seregének a’ zavart nyâlial való öszve

¿ hasonlításât (1. 8h) nemtelenséggel vádolod, ba

l râtom, annál fogva, hogy alacsonnbb târgy Soha

à’ nagyobbat' nem' öregbitherti ‚ söt mîndenkor

ìi gyöngiti. Hát mikol' Ношёг Ajâszt szamárral (1.

1. Х1. 558——-65) liasonlítja? Dexllelyén kivůl nem

. ‚ kell kényeskedni, ’s a’ költ'öt úgylkell érteni,v a’

` ‘ mintö értetni kívánt. Homér Aiász’ vastüredel

mének valôbb képmást nem találhata az él'ö 711513—
Yhan mint ezen legtiiröbb állatot; ’s a’ mi köl

16011 alig találliata képet , melly 011у `ш1пс1еппар1,

's innen phantásiânkhoz olly közel állò lévén,

tzirgyát elevenebben hagyâ vala szemlélni , mint ez.

De javallom azon gz'mcsaìdat` mellyek a’ wird.

’s 12g-d. lapokon allô hasonképre szállanak: mert'

ezek a’ l1elyelt', hogy világitanának, olly nehéz'`

" felfogásúak, liogy magok is látszunàk világitást

kivânni. Ez utÓlJbi ke'p pedig (Tündér 1.159) el'öt

‚ - tünk valamiïsmeretlen , úi ‚ `s ligyelmi'inket elvon

ja a’ l'ö tárgytól azen kivi'il, hogy a’ hasonlitò

pontok eŕöltetve is vannak. _ .

y De e g y á lt a li á 1) а n Vörösmarty’ hasonli

iâsainak ‘teŕmészetéröl azt kell vallani .‚ hogy szé

pitnek és nemesitnek , vagy figyelmünket4 rá

irányozzâk a’ {бьём-Буга , ’s azt kiemelik.; szép

1 egyszerí'iségök és tel-mészeti igazságoknál `fog

va mindenkor ’s пазу mértékben elevenitik tár

gyokat , nagyságokkul több jelentést adnak ne

kìök. A’ hnsonlitásokban megkivânt tulajdonok’

nagyobb számát tellát 'birjâkg de m о n о t Ó

ч
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` ù( )*"' y

n i а uralhoclih bennöh. A’ szélvésszel , 'villárm
mal, ниша], oroszlânohhall ’s tb'. 'valo _olly gya

hor élés nem a’ legdúsabh vénára mutatnánah e’

nemben; ha olly gazdagsá-got nem látnánh Vörös

marty’ phantásìâjában , hogy ezen hijányt gondta

lanságnah ne tulajclonitanôh. Hasonlításaì iobb~

' am a’ n а g yn e m ü e h hözzé tartoznah , ’s gya

hrahhan megtndnáh> rázhodtalni szi-vünhet, ha

több hecseseh és gyöngéh volnémahv ~ .hözhe- ve

gyítve, virágoh'a’ természet’ rettenetesb szépségeil

hözzé; leginhàbh pedig azt hell sajnálni , hogy az

emb eré l eth'öl nincseneh hivéve soha! ez milly

hellemes fo r r á s á t szivrehatóhbl h_épehneh ` tartá

legyen fel Homérnah, azt ееа ’s én, ’s mi'ndnyà

)an egyiránt tudjuh.

Huszonhettödih Levél.

A’ sz6lô mivészségehben az e pit l1 e to n о h

vagy azon jelentéssel birnnh , mellyel a’ rezeh

Ьеп az árnyéholat, vagy mellyela’ színeh a’ hép

író’ mivében. Amazoh talân a’ csupa chai` аме

ristihusoh, ezeh inhâhb a’ szépitöh (0n

nantia De az aesthetihai tnivben a’ Cherrith
. . i . . "' ъ

_ ristlhuinnem véthet az aesthetihai szépség ellen, :1_

szép pedig nem lehet charahter nélhi'íl: valarnint.

a’ rezen is az árnyéhola'tnah nem szahad elfedni'a’

szépet, a’ festen: hépben` pedig a’ szineh is min

deg nz ârnyéh’ e's világosság’ törvényeineh hell en

gedelmeshedniöh. Е’ szerént nehéz lenne, de szt'ihf

ségtelen is- a’ hett'ö hözt szoros határt vonni. Köl

tönh epithetnnjai’ feltalálásában gazgiag,' választá

sohban szerenesés. A ra n y fö ve ny e t ho rd бы

Hörös,Bodrog fut csendes özönnel, felhö

Ье helö' Matra', his partu Mat-os’. dagadö

hullámai, fürge Bodor, homoly Und, nyalî

ha Zoárd, lángfür tü Preheszha, Sparta!

Hermes, hü г tö s e nv é h e s ú-t i Lehel, _

Arpâd’ lha (ih_öÍ tö z 'ö fejedel mi tehxrv



 

 

 

yságokat kitev'ö mássalérthetökkel (adject.

    

 

  

' szen-fel Arpádtôl. Mind ezen ne

 

-( 1110)--l

Atet e, ’s 111. olly nemüek,‘ hogy-nern csak cha

rakterisâljâk az individuumot, de jobbára aesthe

tikai színt és jelentést adnak гей; az által pedig,

hogy valame'lly speciális tulajdonságot festenek,

a’ felfqgást könnyebbítik, ’s interesszénket azen

individuumokért örögbitik. Mil: mondasz kivált а’

hét utóbbik epihetonra? A’ h а d l1 ö t öz ö t eki n

tetü Arpád, a’ kürtösen ékes útí Lehel

nem egész kis epizódok-e ezek ? mint Schlegel Fri

derik teszi észrevélelét a’ Görögök’ öszvetett epi

thetonaìkról, mellyeket a’ mi gyönyöriì nyelvün

kön . 011у szerencsésen vis'szaadhatunk. Mennyi.

psychológiai a'ctiôkat tétet~fel ’s 111 elménkbe az

a’ hadkötözöl ’s mennyi,` Lehelt közelébb killin

tet'ô környiilállásokat emez. Hözönséges tulajdoln

is él

költönk ‚ de individuális jelentést ed )nekikz

milly individuumot festö legyen р. о. Leo 05:11

szárrôl a’ jó mássalértliet'ö (1. 55) ёг1ес1 а2 elli

reiárókbôl; a’ szép pedìg , melly Ete’ nevét foly

‘vást kiséri, nem vágum , mìvel Ete’ férlias kecseit

mind széttagolva láltad , ’s az ezeket összefogô kö

`zönséges epitheton’ elékerültek'or csak'hamarphan

tasiád elébe szöknek, mint a’ báj-lámpának 111111`

e gy sze r lâ t ott képei , mihelyest тазы; az esz

közt megpîllantod. Némelly epithetonaì költönk

nek ismét a’ velök-él'ôt charakterisálják , igy midö'n

Zalàn> gögös, ravasz, nemtelen, lator Ar ádrôl

szóll, csak azt mutatjla, milly szemmel nézi ellen

ségétö 1.1, àz ö individualitálsa> milly befolyást ye

míì epithetonok’

llasználâsâban Vörösmarty- hasonlít az 6 és új

капают , de а2 ö г ö k ö ys ö 11 k е 1 (epirh. регре

tua) valò élésben Homér’ ’s az antikk iskolârlall

tanitványa; ’s пазу kérdés nyer-e általok a’ köl

temény , ’s Imennyiben lehessen azokat védelmez

‘ ni. Tudva van, hogy ezen manier még áz (Phel
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len ’poézìsb'an hep'ziö'dött , mivel el m о 'n d á s х: a
lhf'nsziìlvìên vazen régi höséneheh, söt Homéré'i is:

a’ hépeh a’ legnagyohh szemlélhet'öséget hivántáh,

i hog'y a’ h a l l Ó h t Ól hönnyen felfogathassanah 5

tovâhbâ, mivel nagy részìnt hevenyébenhészûl

teh: ’s a’ dallôt nem keveset segitettéh a’ ve rsh

neh hiegészitéséhen'; ‘vêgre pedig a’ szoù

hás `is sanctionálta, ’s annyira, hogy midön az
emlitett feltételeh megszûnteh is ,gezI folyvâst gya

horoltatott. Jenisch Homérneh ezen szohását nem

csah ment'egeti,y de javallja is„’s a’ mint látszih, '

elég nyomos ohohnál fogva. A’ meztelen név 

_motid -- a’ _mindennapiság âltal elveszti szemlélteh

tése’ elevenségét, melly egy jólvâlasztott epithe~

шпаны felujúl ’s mintegy feléled'szemeình el'ött:

azért jól tészenl-lomér, hogy soh epithetonjait

:mindég öszvehapcsolja suhstantivum'aihhal. Ezt ta~

gad'ni nem lehetg'söt én azt капот, hogy az éposz’

tág fnezején számosan fel ’s alá jâró alahoh’

meghiilönböztetése is hönnyehbedih , mert itt а’‚

belsö szem vétetih cselehvöséghe, nem a’ hülsö,

mint p. o. a" játéhszinen. De mivel most a’ hös
hölteményeh is ol'va sòhnah iratnah, rés oly

lyanolëmahp hihnél "sohf'élehép gyahorlott észt ’s

phantâsiát szabad feltenni: legalább azt ohnjthat

]nh , hogy bizonyos epithetonoh ott ne ,használtas

запад, hola’ hörnyi'ílállásba semmihépen be nem

folynah. Igy vádolja már Homért is annah egyih
legtudósb és legigazságosb commentatora Höppen,A _

hogy a’ pillantat’ enthusiasmusában nem csah szüh
ségteleni'il de helytelenül is él velöh néha. ’S így

én sem látom, mért aharja höltönh l.- 255 emlé

hezetünhhe híni ,‚ hogy Zalán' Al pári5nem látom

e’ hépben: ‘ . ` _ ‚

` „Mint a’ sôstengeritajtéh »

_Valla ’s emelt nyaha ’s lábánah teli szára fehérlett. >

\ » . 1. из.



`-( 102 )

y milly befolyása van a’ sós медиан. Hogy а’ ten

` ger sôs , való: de mlegfelel-'e a’ >ten geri tai tél(

ezen tulaidonsága a’ Hajnalíi’ f ej él* t е s te’ vala

`melly tulajdonságának. Vagy mért hasonlíttatik

E ~ Tomboli’ sebessége a’ jó gondolathoz, (1. вы)?

l ' Ezek': istenes Und, komòly Und, kiirtös Lehel,

l# rohanó Kadosa, szép Ete bös, nyilazÓ Tarczal,

l kellemes iŕ'lú Laborczán, 'ôsz Huba, feiedelmi Za

( lán, híi Hladni ,' rettenetes Viddin ,_ bölcs koi'má

ё nyu Philo, deli Hajna ’s tb. bár hányszor eléke

y -rûljenek, jelentenek mindég, ’s jobbára charak

l tert adnak az actióknak is. Igy a’ patro n ymi

мкм is meg nem leliet vetni, mellyek öszve- i

 

  

 

топча nálunk most> is , de kivált az elött, söt ‘ 1

eleinte minden nemzeteknél közö'nségesen 5201453

ban vòltak, ’s régi sazintöntenek-el a’ míven. Te t

nem javallod , mid'ön Ar'pád a’ harcz’ hevében Как

‘ * ' dosát illy liosszasan szólitjà-meg: _.

„H ü l e k n e k

' Gyermeke,édes Öcsém, harcznak sze- h

Tetöje ’s veszélynek”l

l. 106

1 (ezt laz utántételt adiectivum postpositumnak le

, het, söt kell venni). Ehhez hasonló ‘a’ Leb'öhez

val() felszôlitâs is: '. l

.,Gyors peripájn Lebö! ’_’ 1. 167. п

’s mìngyártA utána: „Meni-el Izárfil” 3.'

. Elmélkedö mivésznél , mint Vörösmartynál, m

” ' érclemes a’ küls'ön meg nem állapodni, barátom; Cf

’S te bilOnyáPa igazságtalan тазу, midön azt itéled,

hogy a’ felhozottakkal ö сваи а’ verset akará Ье. 11;.'

tölteni. IA’ költö , meg'gyözödésem szerént, azpn tel

lócuszokkal ~nem cze'lozott kevesebbre, mint Аг- sol

дашь Szellfâme’ ’S szíve’ oldaláról való charakte- CZ'

` >rizz'nlására. Arpád tudnillik Nismerte , s'öt bìrta löl

Zei

 

` l' шапа is — höseinek azon Szé ) 's 'k ' esé
y .o , y 1 е е eSlto gyengr

` ~ ~ get,
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gét, melly szerént 'ó'se ihben büszhéh ’s bennöh

hivánhoznah tiszteltetni; melly - szószóló lelhetett

.volna tehát siheresb captatio benevolentiaet',mint

a’ magyar fejclelem, mihor Hadosât annah atyjára, _

s'öt ömnagával való rohonságára is emléhezteti. De

nem elég, -hogy ~veszedelmes hivânságát minden

. hépen alaposnah söt hönnyen betölthetöneh is тир‘

tassa , annah onnon vltezseget is (11050111’э lgy meg

yInutatja Leb'öneh is hivánata’ igazságos, voltát,'m

mert gyors paripája lyan, de egyszersmind

fija is a’ viadalm'as Izárnah l Azon felül ezeh Arpád’

indulatját is igen szelid -_ világitásban- mutatjáh:

"ö hér, 'ö mintegy mentegeti magát (sie) hol pa

_rancsolnia lehetne. _

A’ beszélgetéseh’ egyforma hapcsolatai,midön `

tri. ai höltö a’ szólôhat felvezeti, p. o.`

„,Mond pedig a’ seregeh’ feledelmedicsére-r

` ' ‘ tes Arpád”

‘ Homérbôl menteh által Vörösmartyba , mint az>

marry*

шт

all ill?

allarll _

ш, al'

mlul

clwral

söt ll

all“

öröhös-.epithetonoh is; a’ romanos poézis ezeh

hel nem él, hihet'öleg a’ rim’ ellenhezése miatt.

v r

Huszonharrnadih Levél.
. ‚ `\ i .

A’ csatázásoh’ leirásai ’legterjedtebb részéb

teszih hölteményünhneh ’s a’ legfö'bbet: inert`

minden actióh a’ h'arczviselésre czéloznah, és.ebhen

yůlneh öszve ; е2 tehát minden elementumohnah,

mellyehel már vizsgáltunh, profluviumát есть.

Csatájinah Vörösmarty, legtöbh belsö beçset és

bájt a’személyehneh, hellyel hözel bevegyitett le

irásaih által adott , mert a’ mint többször emlif

tém már, e’ _részhen höltönh legszerencsésb. Ha

sonlitásai, hasonhépei ‚ reilexiô'i által hasonló

czéltér, szépitvén, világositván. De hogy most

föhép magohat az actiòhat tehintetbe vegyüh; e
zehben szemlélhetöség el'öször is a’ hitételeh’ Áiol-

` 9

r \
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_,1alált vâlasztásábôl ered; ’s ezt mint birja köl

tönk ‚ némelly példák mutassák.

„Mär 2 e n g e t t kiirt tárogató , már k é s z

’ paripâkonY Ültenek a’ Magyarok , mikor itt a’ völgynek' öl'é

. -. _ böl
rEllenök a’ bolgár seregek lovagolva jövének.

`Rik mikor a’ - völgyböl már mind sik földre ke

_~ ~ ’ ‘ lének

Ев а’ kész sereget látták ‚- hadi zajra f а ka d ván

Megrìvadások utân sebesen zúdúltakel'öre.

Ellenhen _ d él с z e g lovakon s z á g u ld v a ro

hantak

A’ Magyarok mi n t két felhö , _ melly4 távol az

' égcn

Jár, ’s meg-megd ördiìl, a’ mint egymásra

' r Y А közelget:

Ugy zajog aîkét had. C s e n g, d ö n g paizs és sisak’

‘ orma

_A’ mint a’ s:ulì0gô nyilakat föltartja rez ével,

’S rôla kemény gerelyek lekoczognak tom

ра törötten.I

_ l. 57. 53.

.Annyi egyszeriiség mellett, milly 'elevexiség. Milly

sikerrel állnak itt az epithetonok, adverbiumoll;

milly pittoreszk hangúak a’ szavak, milly világositva

kiemelö a’ hasonkép! az ввёз z olly tömött, hogy

egy szó_nem üres , nem helytelen. De hogy mesz

szébb ne menjiínk, lássuk nyomban az után Vid

din’ történetét, mid'ön Hâbor gerellyel leveri si

sakját, ’s Viddìnt esak sebes lehukásamenti-meg

'veszedelmétöl : а » ‚

„М е gs z é d iíl a’ hö's ,__ de hamaŕ meg’ helyre

' ` ' verödik

’S rettent'öbbre bOrúl képén паду szive’V

Ьага31ш

l .

_AgnAHèh-Ah..
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Olly an most ö, mint a’ szél'tölhányva

Ь о 5 zontott>

Te nge r. Lelhéneh minden nyugodalma hifordúl,

А” hadahonf végig liangzih rivadása

` ' l szaliánah,

,És dál~dá,ja"1legyén viszi ьапьоы lelie’

._ _ 'hatalmát.

Q-ssze rol) 0g vmár a’ hét had, dörmölve
’ n lì g у Orb b ú l l

A’ m 0 ra és s ü rü р or helvén Ylábaihnah alóla ,

Bodrog’szép táján szomorún beseté tedih

> a’ f'ó ld”

l. 5,9

Itt egyszersmind van \alhalmunh lâtni , Vnah

mindenütt Штаб iigyességét egy hét verssel Мще—

riteni a’ bels'ö actióhat , motívjaihhal , hövethezé
vseihhel, Viddin’ állapatját itt egy a”leglinomabb

árnyéhlatohig hirajzolt llasonhéppel emelhette

volna a’ höltö; de Viddin mindenütt >ét'zésein'eh

‘masszájával toldúl elénhhe, ’s igy jól tön a’ höltö ,Y

ama’ röviden odavetett hasOnlitással esah a’ masz- 

szát velünh láttatni. Nein emlitem azt a’ müvész

hez illö' fortélyt, e’ helyen (ollyanf- hifordúl)
lcólahban beszélni. A’ cÓláh itt úgy mnnhálhod- _

 nah, mint éjjeli viharban egy hét sebten elvillogô

villám , melly még rettentöbb' sejtésehet gerieszt a’

csah félig megpillantott zajról A’ soh talán lnég

jobb helyeh hözzi'íl lehetetlen, llogy emléheze

tedbe ne hijama’ n_épéért végsöt hüzd'ö Anti

Pater’ vitáját Csernâval (1. 81), melly ha nem

ollyan is, mint szohtah lenni azon helyeh ,

mellyeh с 0 n fu r о г e vétetneh-fel ‚ olly jól

van gondolva , annyì egyszerüséggel `hivive, hogy

n’ _hiemelést mindenhép’ megérdemli. _A’ le 

remehebb csata -leirásoh hözzé tartozih Arpád’ ’s

. Viddin”csatája (lap. 229 - 252): így mihor a’ da

liáh- megtörte halálod:) mennyi erövel, élettel,

`

\
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de milly psychológiával ’s poézissal is van ez tart

та elejétöl végig; mint .gerjesztetik, mint feszit

tetik mind inkább a’ figyelem, mig a’ gy'özhetet

lennek vélt Bolgâr Arpád’ Óriási csapása által el

lii'il. Ez a’ pâth osz’ kìfejtésére is egyik a’ leg

alkalmutosh példák közzi'il. A’ két Isten’ viadalma

(1. вод-О) nagy stílusban van végiglen, ’s rop

рант: képeket nyújt, mint szìnte a’ görög mytho

lô'gia a’ Titánokról.

Szerencsés Vörösmarty a’ halálok’ leirâsáhan

-isßA Sokféleség bélyegzi , de mindenker tragìkus -

czélzássel, a’_mi véleményem szerént ismét az

fijabb poézìsnak a’ tragoedia felé valÓ hajlâsára

inutat. A’ gyönyöriì T ar czál az elsö, ki a’ lla-

pitányok közzül vész. Свекла halálos ütéssel éri
s 'ö lovárôl - f w ’

_ „lehanyatlik. Az ékes

Fegyvereket dühös ellensége letépi, örülvén ‘

Szép arany ívének ’s terhes puzdrája’ nyilának.’

A’ bajnok pedig ott fetreng vérében фасад, -

V-issza sohajt höstársainak ha-ŕczára’s

' elalszik”

. ‚ lap. Ól.

`Milly gyönyöri'i halál. Azyékes Щи 'bajnoll

elhull: diszeitöl megfosztatik, minden testi köle

.lékek engednek -` de a’ lélek dies'öítve van 11161

s() magàt-feledö sohajtásáhan , melly `nemzete’

haliczáért kel; ’s' ezen nemes érzésben elszende

redve , véghetetlen kedves , de egyszersmind

лаву alakként is lebeg elöttù'nk; ’s mike aztán

` társait is érte kesergeni látjuk5szív1'ink mindany

nyiszor felé repes; ’s végre .sorsában engeszte

lödi'e megnyugszunk , midön halálát Ete által meg
boszúlvq látjuk , ’s e'kességeit - wezfen drága ша

гадУёпуоВаг—Ьй kezekbe vissza keriilni.Lágyabb

^ színekkel van adva Hâ'bor’ eleste; sötétekkel

nagyon Laborcz án é. Hábor’ szivét elvesztelt

kedyese ntányaló b_ú b9rílá-_el, ö' mint gyönyöl

l
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`rüséget »viselte azt hebelében ‚ töle megnem ahart

~válni, ’s a’ halál néhi heserves nem lehete: La»

borczân maga fosztà-meg magát idvességétö'l , ötet

a’ Ь 'an a t’ furìâji marczangolzih, mig hétségbe

esve maga heresné halálat ,’ m en ts`ê g é l. De

enneh ölébe mêg sem szallhata mint'öhajtot't' rév
partiába, mert végzete a’ gyönyörü görögm'öt ve;

zeti eléb'e , ’s midön benne 'az élet’ ’szomjátllege

Ё peszt'öbhen felingerlé, ahhor végzi-hi. Hál'aor

râlàll
azonban 'csendesen-bůs lélehhel vitézhedih , ’s Ört

veszedelmével hedves ltar-sat, Etét, tartja-meg ’s

_ en n e h t u d á s á b a n nyngottan ’s .dicsöp hal-el.

Hábor’ élete’s halála elegia , Laborczándt r a g о e

di a és pediga’ legi'élelmesehl), inert raita a’ fá- и

. tum’ szellemét lát'uh atlengeni; a’ hol ö boldog-l-`

.ságot heres léleh'halál varia, a’ liol ö vesztét here-Ä

si , ott éje egy szép csillag által felvil’ osíttatíh,

Vllogy faidalmasan ér ezze vesztétrmind ezeh ред

dig a’ történeteh’ egy lanczanah mindannyi szemei;

mellyellneh> elseie önnön döre cselehedete. "Az ö'

szerencsétlensége belsö' , 'mid'ön Háboré hozzá hé?

Apest csah hülsö. Mind ezehböl már az hövethezih,

hogy enneh halála, faidalmas, amazemegrendìtö

és fanyar. A’ meleg Háhort a’ hideg úton látjuh

fetrengeni (l. 72.), de szelleme általszáll Etébe,'.

’s enneh s_zivsgzahasztó fájdalmáhan megdicsô'ůl;

amaz: ' »

ltall,

:lill l

i l"

01.

l ball?

sli ll

an Ul

nemll _

elszelil `

zelslll

’d

engfllì

Наш

.lll l

Шт

ölélel

leESZl `

al.“ -

l

all

muddl

,.Összerogy és hedves hépét elfutja setétség,

S melly ollyan igen пазу YOlt , sziYe’ lângia el

_ / _ ` ‚ ‘ - alszih. `

Néz i.szon_yodva,' szemét a' tágas egele

_ _ re szegezven, _

Ё s п em lâ l е g у ehe l, mint .Armlmyî öldögl

_ и _ ' hépét,

Mashmintves'zténeh heser'iî fáidalma,

__ M' ’ nein érez”

` ` lap. OZ.

`..
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’S a’ki ötet keblébe temetné, Bellil'a , nincs töh'.

—— Р re he s z k a' halála nagynemi'i. Minden ll

elvesztek a’ csatán ’s körüle. Boszút állani ш.

ölöjöken Televéren, ezzel' tusáha roban, ’s ‹
ugyan keserves lfàìdalmábap, de magával egy

halálba vivén cTelevêrt is. Igy a’ boszúlâs’ ang

la mind«a’ két fel felett engesztel'öleg vonúl

.De borzasztô elöttem S c h e d io s’ sorsa; ez , k

az Ellen sem foghata-ki , t ör té ne t âltal esil

’s azon kéztöl ‚ melly iidvességét irányoz

Hadosa sir felette ’s mi borzadunk azon kéz eli

` melly, hogy a’ törvénytelenséget elfordítsa, em

fegyvereînkkel idegen vétekéift lakoltat. User]

veszedelme magában nem tragikus , hanem az e

adás által physikai iszonyatosságot kap (lap. 11

hasonlô másutt (lap 109) egy haldoklô h'ös’ utë

perezeinek képe is: ’s `én azt tartom, hogy

illyen kinöv'ések mindenkor túl fekszenek az aest

Iikainak’ határaìn. *) Elég nyers идут:` е:

h_er is (а’ csatatéren halva fekvö hösökr'öl):

„Lass u hideg s'zell б játszìk huzakod

‚ ' háiokkal,

Némúlt ajkaikon besivít és (hallani sz

' nyü l)

Tompa sohajt ásként jô vissza hah'

v \ ' _ ` _ özönnel.”

' lap.A 108

de úgy látszik , hogy keveshbé k e g y e tl ‹

тег: inkább a’ fiilhez intéztetik mint a’ szemh

А _.’s holtakhoz vezet: a’ holt-test pedig nem ч

b_orzasztó, mint a’ haldoklók’ végsö' vonaglô l

dése testi halálokkal. ’ `

Р

——Ч—"_""_—_'

.) Ев’у illyen helyre emlékezem Czuczornál is:

„Ret bzaszt чадом-113 ’s rugó dzô

Vaskörmi'l paripâja kilocrcsantotta veliii

_Ágostai ütközet , ЦК. Ének ,. 201,202
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Szép hülö nfé'leség uralhodih a’ viad'a
loh" leirásában is, melly függ testi, lelhi _erötöl, ’A

elmétöl , iigyességt'öl , f fegyvert'öl , vszenvedelem

töl, eléitélettöl (p. o.- `hires hösöh iránt)I ’s yegyéb

hörnyülményehtöl. Az ezehre valc'ry példáh ату;

ele-geh minden 'lapon. Csah némelly llilletetlensé

gehre ahartah itt _figyelmeztetni , 'tudnillih a’flel_1e

tellenséggel határos, midön Alhes egy höhasábo’t._

fog-fel „fûlepte höréböl ' ’ ‘ '

Q ‘ melly földble merůlten __

Alla,holott tetején soh _s z â z a d о h’ árnya borongott”

' 1. 18h.` ` ’

Vagy midön Televér Preheszhánah egyih liìât lap»` '

tahént forgatia hezêben : ’s ha ezt lehetetlenneh'épen

nem mondom is, az attitüd homoly tel'lintetü> ugyan,

nem lehete. Illyeneh, midön a’ hösöh egy heya-_

sazott föt egy vágással le ~ paìzst, pánczéltz

mellcsontot ’s tb. meg heresztiìl szelneh , egész so~l 

lrollat lehaszálnah. De hìszen Homer’ embereì

néha illy, a’ mi generátiónh elött megfoghatatlan;
eröt gyahorlottah. Azonhany olly roppant alhotâ-_f

suahnah meg sem tudom hépzelni: _hét ember,
Huron és Ugeh -— amaz bemerůlve Alom’ patahfy

a jába , ez 'csah lábával bennállván,- mihépen ohozê

hatja, hogy „гаранта hitérjen nagy földetz el-_Í

öntve vizével a’ dagadó csermely”. (l. 1&0). ` ’°‘

A’ személyeh’ sohasâga és sohfélesége, a’ via-g

daloh’ változó formâji, az istenségeh’ befolyása,

a’ sollszor hözbe vete-tt beszédeh, az `itt amott fel.

szöhellö epithetonoh ’s hasonhépeh , epizódoh, re->

декады, egy szóval tehát az époszi , drámai , lyrai’

és did'ahtihns eléadás’ magat-valtogatâsa, a’ csatáh’

_leirásàitôl a’ mennyiben lehet,eltávoztatjáh a’ mo

notóniát; ’s bizonyosan soh elevenséget hoznah

heléjöh. De mondám a’ mennyihen lelletr

тег: az` elheszélö tón'usnah ’s a’ esatáhnahr'még

_ is a' fövehllehneh hell lenni, tengerneh anla’ SLP,
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getekhez képest, mellyeken néha kipihenünk. Az

actió, ha módosítva is, utólsó munkálatában még

is egyforma; a’ személyfzk’l sokasága pedig teszi,

“hogy figyelmünk eleinte felosztatik, ’s laSsanként

gyengíttetik De ez örökös és véleszületett büne

az éposznàk, mint Richter mondja; historica véve

legalább , az az, hogy eddig minden epikusokígy

cselekedtek. ’S ezt a’ részét va’ két hasonlíthatatlan

görög epopoeiának illeti Horácznak gyakran félre

értett 's utána nyekegett efl'átuma , hogy néha

Homér is aluddogal. O nem aluddogal, hanem a’

tárgy a’ maga hosszasága és egyfonma reactiója

által nem tehetös , figyelmünket mindenkor hason

ló erővel feszíteni. A’ legnagyobb fájdalom iránt ~

is p. 0., ha sokáig ránk hatyvégre eltompúlunk.
ÁNum ismerek pedig helyt Homérban, melly kí

szakasztva az egészből, éleményt ne nyújtana. A'

mi Zalán” Futását illeti is ,e’ részben csak kevés van,

a’ mit gáncsolnék. Mindenek el'ó'tt azt óhajtanám,

hogy annyi személy ne jelenne-meg, mert az a'

sok különféle n év , test nélkül való ,belsô külön

féleséget nem ad, hanem ürességet hagy vissza.

Ugy vélekedem ,_ hogy époszban is azok, kik nem

in div i d u al i tások által munkálkodnak , ha

nem az által ,hogy az egésznek részei, maradjanak

in conçrçto az egésszel, ’5, munkálkodjanak masz

szäbap. Igy pedig a’ test feldaraboltatjk, a’ fejek

kel össze vegyíttetik, ’s az egésznek , mint egész

"nek ‚ átnézhetôsége szükségképen fogyasztatik.

` Horvát Endre ’s Czuczor ezen tévedést ügyesen

elkerülték, de költeményeik” kisebb körében ezt

tenni könnyebb vala. Tanácsom által, ne véld

barátom," hogy az 'epiknsnak îmezeje sziìldttetik.`

Vörösmarty e’ szeréntis fel hagyhatná lépni 50

55 személyeit; ’s én ezeket értém, holott azt

írám egyszei) hozzád, hogy bár. mennyi személyt

l vezel: ö fel a’ színre, ’s ha csak egy perczre js,
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'll ’ mindenìhneh'van annyi sajâtsága, hogy' Vmásohtó

’Ww hülönhözzéh. Illy`eneh p. о. Theophil , Alhes7l

ill" --Orontes, Leo, Edömér, Televér ’s másoh, De a’

` csupa nevehet nem értém ide. ’S ez a’ visszae
"ll l,élés majdnem egyerlen egy ylllitfeje a’ s z é le s s é g- '

ce“ _ n eh ezen’Í höltemén'yünhhen. R e m eh р. o. Ete’

¿Soll ’ fájdalmán'ah és dühéneh hépe (Hábor' elestén) :

mülä; f „Haj Háhor! hol vagy, bajaim’ hiì társa l hi bántott '~

gy „а '__Fégedet oh Haber-_?_Hol vagy'? hova vesszeh-el érted? Y

mem ' Igy ordit , ’s vas dardáláth é t h é z re s z o r_1 tv

rem Mintha e g e s 2 s e r e g e t le aharna sodorm dülle

rllll ‚ ‚ ` .. hen’ ‚ Ä

Umm Nem szur es nem dof, hanem o_rdltozva

llpllllll 7 y s r .y l köröull vilg, l

_BHV Sa hova er, tbr,zuz;vele]ar_es duwl

. _. f ' az enyeszet.

In?" А - - l'. 75.

elw.’ Saigó faidalma tehâtnem heres embert han'em né- ' l.

“la” pet; ’s a' höltö még is ezen hasonlithatatlan leírás

ш elle egész nyugalommàl elbßszéll , millént Есе ezt

. _dereh1‘a",_ ezt a'rczon, azt mellybe yágta; holott

Il l” nehi csah azt hellene látni, a" mit ehhor Ete

lll’ lát, a’l mire ethr: Ete czeloz. Gregbitih-e a’ ha

“как talmas ybenyomzist a’ hövethezô sor-bh? söt alább

Wall’ szállitjáh..’S ezk a’- tautológia.5Mennyivel nyerne

all.’ az egész , ha ez a’ hat sor hihagyatván , tüs tént

”её I_átnóh az ellenségneh reactiójât : . f —

Ша „Báje пуда“, iöttelhl BPPjâll шёпрщд `

ügyü Távolrol’. _ _

¿beul l ' ~ I Оцт .

и“; Islnet remehûl! mert a’- sohasagot laquh a’ nagy

my ellenség ellen mughalhodnr, ’s nem csah hiizelröl;

mill г _’S az iszonyú veszedelem" elharltasa llalsonlltliatat-

M,- lan itelettel Hadnrra magara blzatott. (De említe-l

nem _hellitt azt is, ha 1ol_ van-e gondolva, _llogy

¿nl ,Vlddmt bnaöa lola, стенам? ист You' lov@ e@ 0.. haf

\

`
‘
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talmâban'? vagy 'nem akart сами à’ büs'zlìeL

ßolgár a’ râ-rohanónak megállani?) Vörösmarty’

A bágyadtább helyei mind illy nemüek , de nem olly

“gyàkran eléfordulôk , hogy az egésznek érezhetö- `
képen ártanának. Егге ugyan azi;l mondheltnád,v

hogy a’ különös szemlélhetöbb a’ Vközönséges

nél. Igòn! dg néha az, a’ mi kevesbbé szemlél

hetö, а’ mi csak contourjai által munkálkodik,

‘nagyobb sikerrel bi1“, meri; szabad mezö't за а’

képzelegnekk az érzést meg nem köti; ’s a’ fel

hozott helynek az'on felůl Мота (Anlage) is máx'

eleve yaz'yollg, Вову épen határozatlansága ’s {еду

mérhetetlensége által annál er'ösben meghasson.

Ш: még еду két lÓcuSzI: említhetnék, melly

’ ` Ь е-1уёп lkívül állván, а’ történet’ fonalával futé

glménket kellemetlenül feltartôztatja, p; 0. hol

> Arpád gyors rendeléseket têtet mjndenfelé (1. 16?)
l Lebî'jnek életét beszéli-elv 19 versben, melly más

helyre, idöbe ’s személyek’ körébe visz által a’

nélki'il , hogy azon helyre, a’ hol áll , befolyása vol

na. Más az, ha illyen epizódi kitérések ott tolat`

` nakfbe ,a' hol az actiôban еду his nyugpopt vagyon,

чаду ha azért t'olatnak-be , hogy yaz idönçk némì

.megállapodását érezzük, vagy az idö'nek röptét

faltar-mak, hogy az másutt annál szembeti'ín'ó'bb

‚ legyen. l .

Pope után Jenisch Homérnak azon iìgyesséf

ét méltán kiemeli , melly szerénc öa’ höseket el~

lentétel àltal méri egymâshoz . ’s egylet emel , люду
а’ másìk annál inkáb'b emelödjék.y Erre" Vörös-y

marty kevés figyelmel'. fordítot't. Harczai’ leirásai

ból igegl nehéz, höseil;,A hösségöhre nézve classifì

cálni. Arpádrôl ugyan ezt nem lehetlmondani;

Viddin, Zalán’ hadában .afg leghatalmasb katonßa

Etén, ki Csßmât gìfö'Zé-meg, el'öl; >vesz :l de»A1‘

рад el'ött megrendül, s'öt tôle halàlL is уезд. U6

‘a’ gradátiónak ezt а’ kereséséb тёщи; alig ,vesszük
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észr'e. Televérröl , h-ineh az egész történelben olly

szi'i'h_¿hatáshör adatott, höltönh így énehel:

„Izmps volt Televér,lizmosb valamennyi

' " ` чдуйъё2пё1,

A’ hi ma itt harczolt , ’s volt" Ь á to r s lig a szivéneh

Tagjaihothé'pest". f

l. вы,

Mi mai-ad tehát a’ többiehneh , ha ö az egész had

nah legizmosb ’és' le g b :it r a Ъ Ь vitéze ? ’S a’ mit

itt a’ höltö csah mondott, tett által i5 meg látszih

erösiteni utóbb , mert ., а2 oroszlánif Preheszha

által d'öl ugyan, de minehutána nehi is élte’ végét

megszerezte (l. gull). _ `

Huszonnegyedih Levél.

Еву szôt még, baratom, a’ beszédehrö'l,

mellyeh gyahran viadal hözbell is eléfordt'ilnah,

de más hörnyi'ilállásollhan is. Ezehneh vízsgálatá~

val hapesoloin össze egyszer’smind ideáimat "б—

rösmarty’ pathetihájáról is, mert ez nem csah

tettehhen ,- de szóheli hinyi'lathoztatásohhan , ’_s

ezehben még nyilváhhan , kfeltárul. ` ` _

Példáulcsah egynehány beszédet vegyünh-fel.

Philo gyülést rendel (l. 86), mellyben jövendö're

az önhatalmas hadahozásohat-g- millyen vala Oser

náé - heményen megtiltja. _Tudván a’ forgott,

.udvari férli, hogy Cserna ellen' hihelni veszedelf

‚ mes, mert enneh pártja az egész Bolgárság, melly"
hadl ereleneh J)ava _volt : azert ö' hözönseg'es igaz-4 t

ságohhal nyitja-meg beszédét, ’s mindnyájohat

inti, hogy csah az egyesitett eröneh lehet foga-_

natia illy hatalom ellen mint a’ Magyarohé, ’s

Ízács’ halálát fá'lalja leginháhb. De legotl; jóval

biztatja Zalá-nt; ’s a’ hadi szerencse’ nagy részét

yV-iddintöl reménylteti vele. A’ legjelesh szószolt'g

_hölcsehben nem intézheti d_olgait. A’ captatio be»
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nevolentiae megvolt. De utána felkél N р Ьагаз,

’s а’ mit az eléreláló ’s magán gyözni tudô fövezér

11h )—— ~ \

iigyeseu el akara hárítani, azt a.’ vénnek roèzúl>

hasznâlt egyenessége ’s önérzése mâr félig meg

szer-zi. Viddin’ els'öségêt tagadjh ’s ötet gáncsolja,

miérthogy Cserna’ tam'lcsá\_raA hajtott. Erre elbeszéli

ifjúsága’ tetteit és sajnálkozva néz agg koránlak eröt- „

lenségére , meut hogy Antipatert meg `nem boszúl»

hatia. Végzetül javallja , ment hogy Philo рапапсза ‘

mellett haìolhata'tlan maradion-meff. Milly czélta~`

1an beszêd: új tanácsotnem ad, a’ régit ismétli;

önmagát fonìaß’ történetbe ,’s ~individuális: moti

: vumokat tesz azon rendelés alli , mellyet Philo а

közió’ eszközlésére alapitott; elörelátatlan meg- 

уйма а’ meghasonlás’ fáklyáìát, mert nem tud'a

çrzését elnyomnì ,- a’ mi agg-gyermekségének

, ljövetkezése, mellybçn a’ férfìnál az yérzés felett

_állÓ ész’ hatalma ismét alább szállott. De milly

charakter-festö ez a~ beszéd! Hasonlò valôsággal

(VYahrheìt) {elpattan- most а‘ vad Bolgár. Notaras

valóban gyönge oldalát érintette, t. i. értelmének .

míveletlenségét, ’s ennek ez csak lármát ’s` eröszak-,

kal-fenyegetést tehete ellen. ’S illy drámai eleven.

' séggel ’s valôsággal folytattatnak a’ s_zôbeli ver

sengések- mindenkor indulatot"s charakterl; festf

Ve, Qsulla nem xiiresen, nem czéltalanúl. —— Milly

nyomós az ösz Un d’ beszéde a’ magyar vezérek’

gyůlésén az elhullt bajnoholl’ temetésér'öl об)!

mintha а’ гЬеЮгЩа’ törvényeì szerént volna lli

èzabva: igen! 'ö ‚а’ nyílt és tapasztalt ész’ nem

keresett törvényeit követi. Meginti а’ vezéreket,

hogy ezen tisztelettel tartoznak az вытащишь; с1е

kiváńja a’ religiô> is , таща Hadúr ‚ kinek harag~

Íát Iemlíti , midö'n lazt Riôvnál is elmulaszták. Ezután
ipdividuális kivánságát knyilatlloztatila, melly sze

I .rént slrb а п ohait elhamvadrji -de , a’ komoly

és lelkì erejében ifjú IUnd nem 'csevçg .czéltalall
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maga felöl, mint lâttuh Штатам, hanem 'önnön

'_érzését taria-fel tudván ,/ hogy igy hasonlô érzést

Afog gerjeszteni hallgatòjihan is. - Melly vissza

l-öhhetetlen erövel ’s mintegy ad hominem szôl

v_Zoárdhoz Tas, midö'n az', Orohtes’ életét himélni

у aharja: к ‘ “

„Vallyon meggyözted-efmár a’

Ránh rohanô sereget, hogy irni tt nehih éle»

' te't `o sztasz'?”

- _ 1. 172.

’s agyon vágìa a’ yGörögöt; de hogy Zoárdot most

_meg_nyngossza, az ellenseg_ szep fegyvelelt nehi

nyujtvan, szelld hangen szol: '

„Baliât ez rúgta-meg archúl,

Nézzd ott hinlôdih, napfényt nem láthat ezentúl ,_

Ver Ш orczáján, vérhönny csordúl-hi szeméh'öl:

ЕМ; sajnáld, de ne a’ jövevényt--hadd

. vesszen, azért jött”.

» _ Ott.

Lehet-e a’ legiohh szôszôlônah töbh elmével vá

logatni ’s elrendelni `ohait? -~ Milly egészen' a’

hörnyi'ilményhöl meritve ’s ehhez mérve van Ar

pád’ buzditò slava népéhez (l. 1tl5),_midön a’

termetes _Alhest földre teritvén legott megìnti né

рёв, mihént ellanhasztja a’ rémi'ilet a"'legerös_bet

is , ’s hogy a’ hátorság maga gyöz a’ hatalmon is.

-P hilo a’ Honstantiváriahat aharván feltüzelni,

úrì rangjohra emléhezteti , mellyet hösség'illet, ’s

az Ellent parasztságnah nevezi (l. 1_80). De ezeh

úntig elegeh Vörösmarty’ rhetorihêqánah hieme

_lésére

Emlitést tés'sz , harátom , az igen gyahran elé

fordulô szóváltogatásohról a’ harcz hözepette. n '

itt gâncsot nem leleh, mert azon csatâhon a’ se

regeh nem csah min t se r e'geh egymással , ha

nem` nagy rész-ìnt személyesen viashodtah; ’s igy,_

y..

L
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Свай- elegendökép motiválva >legyenek az illyen

szôvâltások , az eléadásnak bizonyosan magy diszé

re fognak vální, mert 'llú'lönös életet öntenek Ье-‘

lé, figyelmünltet felfüggesztìk, а’ tettelmek több

nquosságot дашь. _

Huszonötödilt L'evél.

Hogy°`költönk az érzések’ rés szenvedelmeln’

gerjesztésében, nevelésében — tehát a’ patlzetìká-I

han - különös eifövel bí1~„az eddig tett 11125511

1аъоЬЬ`Ф1 önkényt kivìl-áglilt. Arpád’. fennsége el'ött,.

mihelyestnfellép, legott, és mindenkor, meghajlik

szívünll. Orvendetes érzés repůl mindég Undnak

elébe, теге Ьеппес egy ép erejl'í ösz bajnokot lá

tunk, ’s` atyját szíqünla’ kedvesének Eténell„lcit

szûntelen dobogó `llebellel fogadunk. Kéjhullámot

vet éŕzésünk, millor Hajna’ átellenében tekirxtjük, y

`fâjdalom Год-Ы millor halálra szánja тазы: ’s

ezen `fuz'énábanU. Д5—8) lxabozásának mozgó Allépe

olly leleven, olly, való, hogy önf'eledve, vele е‹

gyütt vetünk számot az élettel. Mennyí részvéttel'

hövetjük а’ csatán; millyikényesen nyugszik rajla

tellìnteiünlt, midön a’ Bodrog’ paxîtján kìpillenöre'

Haina'ráakad, ’s Hajna itt свай enmagunknak re

praesentansa. Mint remegünk érte, mid'ön Hábort

megtorlani.rol1an a’ legvadabb Bolgár ellen; .’s

:nem lágytîlunk-e el, millor Vele egyiitt lehajlunli

Hâbor’ kardját leoldani (1. 109) Р Ete maid nem
inkább Vsze'rettetik általunk mint Arpád —— de

tudjuk is mért? тещ rajta több emberi van mint

amazon , ’s mel-t amaz elött bámulva megllajlunk,'

midön ezt mellünkhez szorítjull.- Ki nem швам,

mikor a’ fiatal gölv'jg nö’ keblén az а’ szeretetre

ylnéltmf) _gond kél férjeutân; vagy midön НцЬа ked

ves вуегшедейг Siratja; шву ha Melitta ártatlan

,sága után kesereg. Van-e anñyi `szi'ibeli nyugald

шпик, hogy Laborczánnal ne hüledezzünkfmi

I
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dll eltépett heblet vigyen a’ sírba. Нет ereszhedünh-e

'Ell' ' le az égi nemt'ö"gyermehi húvához, inidön На]

lll vnát odahagyni hénytettetihl nem Iázzad-fel min

den csepp vérù'nh, valahányszor Armány’ neve1

« zeug '.7 nem félänh Hadúr’ homoly tehintetétö'l,

melly a’ föld’harczán` nyúgoszih? nem nyúlunh en

dellll en heblünhbe Schedine’ férfias heserve felett ?

.lllllll Milly szélvesze a’ Pá1thoszna=h ragad-meg , mihory a’

“El gyermehe-fosztott Prelieszhát elsö'he'u orditozva,

Fell de végre n é ma hiivnhan magzatai’ megölöje után -

Iŕglßll ’ látjuh rohannì. Zalánnah»szerenesétlensége, noha

Undm' ö szerencsét nem érdemelynem gerieszt-e ben
)hill _ m'inh' eleven szúná'st? ’sl nem _repdezüïnlh örömhen ,l

леи. mihor Arpád., végsö csatája щёки, а2'ЫНЬапаб or

hulllll ‘szágot látja hépzeletében felhélni?Azonban hény- ‘

ellìllljd telen vagyoh megvallani, vhogy az utólsó éneheh-Í

magll ben Ifel e bh legaláhh nem hág a’ pathosz , ’s hogy _

:gd lil . Vörösmarty benne csah az oehonómiát vétette-el.

`lelel Egy pillanatot vissza még, barâtom, höltö'nh’
yéslvéll stilusâra. Láttuh a’ nnagy hülönféleséget tárgyaiban;

lill de látjuh a’ hönyv’ minden l'apjziny milly hailého

pillelll nyan simúl az eléadïás is a’ tárgyhóz, a’ leggyengébb-i - .

lllnllllll töl ’s a’ nyugalofmtôl fogva az- einelhedésig ’s iszo<

lllllll nyatig: l-át'uh mindenù'tt a’ minden iónah ’s szép- >

внеш? neh elsö f_‘eltételét a’ slcólók . müvészetehhen v,

¿will az arany p r о р ri e di c eré t. tillu's á n a h"

,id „l ezen valóságaés érzéhisége (Sinnlichheit) a’ hellö

I_.l s ze m lélh e t-ö'ségethozza magával. Milly ele

„пш _ ven-ség omlilh-ellaz egészenl'melly. mjnden lel

hay@ hetlen testneh is (Lehel’ sípjaÍ lap. 11. Arpád’ pai» _

от; zsa I_ap 1.57) mozgást , jelenté'st ’s valamelly nyug-`

тем, _ vò eletet ad. Milly’ egys'zeri'iség! melly az

uba@ ürest elheriih ‚ nem eheslt, ha nem ищи; is_ еду—

¿my szersmlnd. ’S az a’ magosabh p ори! ari tás,

„Wl melly'a’ nemzeti éposznah mint nemzeti birtoh

“‘ nah egyih sziihséges feltétele , magát mindenhineh
lilly’I

-t и?» )-ё-`

dön a’ göröglnö’ sisahìát erneli-fel, hogy vâltig
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megliínâlìa könnyüségével, ’s még is mindenllor

Y elég nemes, és sehol târgya alatt el nem maradò:

тег: nemzetnek, nem a’ népnell iratott. ’S mind

ezekböl liél4 azon vil á g о ss á g ‚ melly az egész

miven úgy omlik-el, mint а" пар’ világa a’ föl

dön.

Árpácl’ emeltetését Vörösmarty liép

` utân irta *). Stílusâban a’_Homéri hymnusokhoz,

közëlít, a’ mennyiben t. i. azok is egy-,istenneltI

(i tt fejedelemnek) valamelly nevezetes tettét чаду

történetét époszi hangon ’s versben, dicsöségére

elmondják'. Сваи hogy itt nincs felszôlitás a’ ma.»

gasztalt lférliúhoz.. ‘Zalán el'ött jól :illna , тег: az

Olvasôt Arpádra valamennyire elllésziti.

CSERHALOM.

Huszonhatodill Levél.

Barátom! most мамаше noha llisded , de leg-

tökéletesb; literatúránlmak pedig egyik legolasszi>

cusabb mivére jövünk : mellyben a’ legcsililan

dôsb »orru liritìkus is csail bájillatokba ütliözilc,l

’s melly felett a’ legszorosabb vizsgálc')> csak'enko

miaszt lehet. ‚ ‚ - ‘ л

. Nêzzük â'ltal a"történetet. Ozúl, a’ Rúnoll’

fejedelme Moldvábòl berohan Erdélybe, ’s оппап

_Pusztitgatva a’ Tiszéiig> nyomúl elé. Ernyei, a’ ki

rály’ agg tanâcsnolia, honn si'et vârába., mellyetü

dúltan lel ’s megfosztva legnagyobb kincsét'öl,

 

lß) Hisfaludy кашу" kérésére az szô-diki Auróra’ czím-l

lapjàhoz. l .
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Еъеше leányllól. 'Elleseredve lzáguld a’ ы; aiya?
y’s hazafi Fejérvârra hirályât a’ történöhröl ériesi

teni; hi azonnal felülteti vezéreit ’s' az ellenség'

felé tart. A’ Kúnoh azonban' Cserhalom’ hegyén

tanyázva vigadnah , csah Arbocz Щи vitéz aggódva
örzi sátorâban szép rabját, Etelhétf _Több ifîahv

jöneh enneh szépségét csodá'lni , V’s magasztalásaih

âltal annyira felinditjâh' Arboczot, hogy viadal

‘ támadna a’ hajnohoh hözt, ha a’ feidelem nem j'ö,

hi 'öhet elválasztja. J'ö Salamon hirály, Géza ’s

Lászlö vezérehhel , velöh Ernyei és Bator. A’ Kli-l

' noh felriadnah.` Csata: Salamon osztályaval a` leg

merevényb úton tör-fel a’ hegyre, Géza másfelöl

biztosabb ösvényen; Lászlô _hözepett hüzd. ylie-

mény vér'engzés után eldiil László alatl; Ozúl, a.’

hirály a’ t'etöt vija-meg', a" szaladôllat öldösih és

szélesztih Géza ’s Bator. Arbocz látván nemzete’

romlását, rabjáért üget, azt lovára felragadja ’s

vele megfntamlih, de László eléri , ’s ö't megöl«

_vén,~a’ megmentett leányt atyiánah vissza'adja.

A’ csendesedö téren a’ három feledelmi 'vezén ösz
szejö ‚ ’s a’ sereggel hálát zeng az lstenneh. l

Те, hi történeteinhet ismered, baratom, lá

tod melly harâtsâgos haröltêshen halad itt a’

hisztória mellett a’ poézis, ’s milly iigyesen feiti-hi

höltönh amabból a’ legszehh epizódot. A’ leânyt,

hit Lászlô rnegmentett,l ’s hiröl csah azt tudjuh, `

hogy forniája ’s viselete nemes születésre mutatott,

ö'Ernyei’ leányává tette, hogy charallterét moti

válhassa , ’s interesszénhet töbhfelöl ingerelie.

Ezenhívül a’ leányhât ohh eli h apesol ath a

is hozta az egésszel, Ernyei’ fájdalmát a’ hözön

séges faidalom’ repraesentansává tette _ ’s ez az «

epizódnah poétai motivuma. A’ figyelern fel ninos`

osztva, mert az epizôd a’ föactióval szahadhatat

lan összefüggésben van; t. i. ezt annál huzgôhb

-részvéttel hisérjüh', minél szorosabhan függ en

' * 10
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nek kimenetelétöl Etelke’l sorsa is; ’s enneli jóra~l

fòrdulása tültrözi végre a’ megvitt diadal’ boldog

kövelltezéseit. ’S ez a’ költeménynek mopália. v

Ambár a' Cserhalmi gyözelem a’ magyar h'ös

tettek’ évkönyveiben ragyogni fog mindég, így
magàban eröá képre adV ugyan tárgyatń de melly

egyszini'iségével fáraszt, 's ha inegragadia is a’

lelket, ha csodáljnll is, kedvenczünk `nein lebet.

De epizódia âltzil >Vörösmarty mindenelien a’ ro

mantiliának lelkét hagyhatá elömleni,_’s pliantâ

задами szabad `mezöl; nyitván, hol megragad

пазу erövel, hol ismét b`ájol ’s olvaszt. Ez âltal

lelietett csak a’ charakterekbe több-oldalusâgot,

' az érzemén ekbe lâ ‚ sáoot llozni ’s i ' a’ véres
у n 5

világot rózsa-csillámmal enyliíteni. Csak így а`

Kúnok irânt poétai i-nteresszét- gerjeszteni, a’

Magyarolira lovagi szint elönteni, ’s olly csoda
szépségůipoézist illy tartalmu ’költeményben' vità-y

gOztatnl. « ~ h _)
ы Vizsgáld mâr mind végig, mint irânyoz min

деп actió, minden liêp, minden szó a’ közönsé

ges czél felé, ’s mint видам: minden várako

zást; mint meriti-ki eszközeit, _de mint Батальо

дЫе is velök; mint rendeli-el részeit, h/ogy min

denik ott ’s azon hapcsolatban besson-meg, mint

a’` fö siller kivánjáy: meg fogod vallani1 liogy tö

liéletesbi egységet, szorosabb egészséget, давшу

tàlanabb gazdagságot, czélirányosb contraszt-ve

gyüléàt nem 'leliet gondolni', `mint a’ mellyeltezen`

költeinényt ¿iröli példánynalt avatják nemélaen,.‘

Huszonlietedik Levél;

Cserfhalomban nagyebb, nompávfil, lépneki-fel.

a’ s ze m é'l y е lt , mint Zalânban , тег]; a” НЁМ;
mény’A szi'ikebb hatái‘ai közt a’ s'zínell rifigypflìl?,«4

concentrâlást hivántak. Azért italien-meg` ittm-ln;

den személy `olly határozott vonâsolilxalû olly.
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feltünö szinehhel; ’s midön a’ poetânah a’ nagy 'l

hölteményben arra czéloz gondja, hogy lmindég

ú] oldalahhal hecsegtetvén, interesszénhet fenn

tartsa: itt >err'öl bizonyos lévén, folyvást lelhese

désben tartani czélja. ’ ~ ‚ _. _

lirônìháinh azt irìáh, hogy Salamon bátor-ï ’

ság, Géza 4nhossélg, László eröI által ti'intetéh-hi

magohat Cserhalrnán; ’s Yörösmarty ezen intése~.

hen indúlva hépezte három fejedelme’ hépeit. A’

hirályi ifi u szépséggelv er'övel- teljes, méltô

sagos ’s_ragyogô alah; nagyra törö ’s ti'iztö'l forrô

lelhe nyugtalan a’ csatân, vahmerö bátorsáegal

heres veszélyt, ’s fáradságot nem sajnálva, a’ vez

zér es hözvitéz’ tiszteit egyesitvén , mutatìa , melly.’

polczra állitotta legyen végzete; .

l.

l .. .- ’ ‚ f .. .. „L u ‘l

„A’_verben furdott Salamoxi folutott az oromra ,

Elfoglalt ragyogò zás'zlôt-fohogatva h'eze'zhen;4 l «f

Mär csah tetteiböl vélnéd orszâgohhurâna :

' Mindene tépve vagyon,tet`emén ninos semmihirâlyi”.

vers *)¢

’ G é z á n ah a’ esendes , hornòify' h_ölcseség',

istenes, )ámbor hazafiszív hêlyegzö _"vó`n`â's'ai;

ohosan és> néphímélve halad , lassan` de bizt'osan ,'

’s igy tulajdonmôdla szerént dies'ön tölti hé" tisztét.

 
_

.

1)’„0h lâttad volna сжат) (Nándorfejêrvârtt) a’_ hirályt).

Fàradtan iilt a’ megvit't vârtetön ,_

Mint egy hözbaìnoh, vérrelelboritva., ’

’S csah tetteh által f'óbb a’ többiné ”. _ -_

л Salarnon hirâly. I. Реп. 1 Scêna (lap 4).

Azon személyek' festésében, mellyek Cserhalornban is , Sa.

lamonhan is eléheriilnek., többször hasontó parallélonohat

lelni', a.' mi arra mlltat, hogy a’ höltö charaktereineh con

eeptusâban nem ingadoz noha, ’s mindeniitt philosophiaì

consequentiàval viszi~hi. ` ` —
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"ЬдзЫёпаН а’ hisztôria nevezetesen vallé
sosszigot ’s höss'éget tulajdonít; llogy hölgye volt

hihetö”, [шву а’ leányért vitézkedett, bizonyos:

itt tehât a’ hisztôria kész Iovagot nyújtott a’

вытек. ’S így költeményünkben is 'ö egy, is

‘tenétö'l , dicgöségtöl , szeretettöl lelkesitett

bajnok, ki is'tenéért, li'onâért наш ’5Д megsebesit

ve is a’ hölgytisztelést gyakorolja. А’ csata’ meg

nyerésében ö teszi a’ legkiterjedtebb ’s legsilie

‚ resb munlu'it, mivel olìosf'bát-orsággal rop

ant er'öt köt-össze; «'a"`né y fö Kún általa

ull-el,mâltála a’ leányrabló ezel( hisztÓriaifactu

moll). О levén hát a’ höltemén ’ höse, ’s benne

gyůlvén össze minden lovagiság, ez belöle hinli

romános s'ugárait az egész Magyarságra. Leliet-e

{szebbet gondolni, mint midön a’ harczlaan' fenn

dörgött büsziie vitéz, Etellie’ pirulásától elfogód

vá, elnémul',.’s szíve ’s tiszte közt habozva, le

kötveerzi rnagát: Y ' '

„шва .pirúlását Lá`szló~, .’s nem enyelgetovábbá.

Mint a’ tisztá har-ang’ kedves csengései , gyengén
ÍHangzott а’ rebegö lánynalt szózatja fiilében

Éè’lelkêbe hátott'; de az érzés’ könnyü hatalmât
A’ nagy gondolatolt kivetélt tusaliodva veszéböl.

Мёд is szép szemeit nem.merte bevár

' l ' ni $z,emével.

Harczkoszorúzta fejétI a’ sziinö zaira fölütvén

Szerte köriìlnézett: ,de ,futókat nem

‚ / m e n e ii z n i”.
l ‘ V Vers 699—706.

Morális fennsegében ragyog a’ christianismus

Егпуе i’ _’s leán y a’ aanlalijziiban.` Az `а’ jzimbor`

magât-odaadás, az a’ megnyugvás a’ búban, melly

egy magasb Hatalom’ kegyes igazságában való bi

zodalmon épůl - a’ шепнув! való rokonságra

mutatnak. A’ magyar világ itt egy szent szeretet’

l
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«_ rózsaszinéhen inosolyog-fel ’s `vonz, miga’ Ku

nohban szép orientalis alahohat, de még is pusz-.

тьма: látunh. ' _Y _

Az agg Ernyeineh egyszerì'i, de szeretet

re méltô hépéneh vonásai : huzgô hazafiúság , höl

cseség, vitézség, gyermehéneh szeretete, heresz

tyén áhitat. _ ‚ ' _ `

Etelhét a’ höltö, szivéneh egész szerelmével

l’s phantásiája’ gazdagságainah téhozlâsâval dolgoz-l

ta. Szépségét a’ hún ifjah’ szemeibö'l ragyogtatja

vissza. Charahtere egyfelöl égi szelídség’, nemes'

hizodalom’, gyermehi szeretet`, szüzi szemérem’

’s tiszta áhitat’ vegyülete; mâsfelöl a’ hazaŕi ’s

hös atyára méltólag, nemzetè’ dics'öségét'öl ’s ha

talmától lelhesitett magyar leânyé, hivel a’ höltö
a’ K_unoh’ veszedelmét Íjòslatja: t. »i._ nemzeténeh

ismerése ’s bizodalma azlistenhen sugallja nehil

ezt. ’S ez a’ hasonlithatatlan teremtés még is Iúgy

az emberiség’ horlátain bel'öl van tartva, hogy`

holdog érzettelhat~meg ,~harátom, midön gondol

juh, hogy illy angyal e’ földi. -

- Említést érdemel itt még Bâ to r 0 р o s , hi.

contourjaihan Salamon’ analógona; csah hogy ezt

- азиатам -- mintha forro dicsvágy "s ifionti

tüze vinné: aztinhább hona’ pusztitásáért való

bosszuj a. Ezt a’ hülönséget az egy harag 526—

ЬЫ merem hivonni, mellyel Vörösrnarty Opos-_

ról él,holott Salamont mindég büszhesége-’s tü- `

zét'r'il hagyia elragadtatni. Ki hölt'önhet érti ott

is, hol nehi csah inteni tetszett., érzeni fogia,

hogy én semmit rá nem toloh, hanem csah ah

str-aháloh. (Az onst illetö verseh ezeh:

„El'öttöh

_ Bâton Opos száguld ’s'csah alig zaboliizzah a r a g zit.

Menne,'rol1anna , röpůlne — de nem hagyhatia

_ vezéret._
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Мевые kerůld , idegen föld’ gyermelw, messze ke

. _y „ ' ,e l -růld бы

Irgelmatl an erövel jár a’ harczi veszélybenv,

’S még kezeit soha ellens'égv nem hagyta~el 'élve”.l

~' »t ' ‚ - - Vers Цбв—Мб);

A’ кета nem nyer. kíván-t resultátumot, mi

dön hét hatalmat iktat küzdésbe, mellynek egyi

kén van uz interesszének ’sy kedvezésnek egész

masszája: t. i. Ьо!“ a'z összeütközés igen egye

netlen, ni nos felfüggesztés , meglepés , nincs öröm

a’ jÓ sikeren, mert felö'le nem liétkedtù'nlt, de al

kalom sincs magánnk a’ 'kedveltebb résznek bövebb

liif'ejtésére.l A’ mi tárgyurikat illeti :'a’l hisztória

egy rabló csoporttal hagyja megütközni af miein

liet, de, ámbár ez erös és vitéz lehet ’s kemény

ellenállást tehet: poétai interesszéje nincs, llo

lott e’ Magyar-olmak annyi van. Mi által `szerzmé

pedig ezt meg Vörösmarty a’ vad csóportnak? О

a' Kúnokat szerencse-vadâszoknak tette, взимая

séggel ’s harczi iigyességgel mindenkivel liifognal’.

 de a’- mi ailegföbb z» ö poétai alakolllcá tet

te, ’s ez ellen kelsz te olly na'gy'on ki , édes JÓ

zsim. Emlékezzél csak акта, a.’ mit hasonl'ò tárgy~

ról már egyszer mondtam *); а’ Búnoknapkeleti

пешие: , azért elég volt itt naplleletî' nemzetet

. adni. Mondanád': a’ Magyar is az; igen., de melly

a’ keresztyén Швед! ’з›а’ polgári alkotmânnyal más

char-akten vön-fel: lovagit. ' ~

_ Vöröà/marty’ Kúnjai' szebad férfiak , ’s Рёв—

delmök despotismusrôl semmit sem tud: ezze a’

költö talán a’ _Magyarokllal való rokonsâgokra

akart emlélieztetni.I Bainok vezérök alatt пах-со—

mányròl tartományna'költöznek, kkincseliet ’s szép

hölgyeltet kivivni ,’s prédájoklßal hösségölt’ dijában

. él/lvedezui. Igy leljükv'ölaet Cserhalmánfis. Lágy'

 

‘ÖVLássdw’ XVI. Levelet. lap 75.
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“Ё le' napheleti Iszönyegen elterülve 'nyúgszih Ozú-l 5 hö#

îlot! ` ri'ile vigadoz az Íifjuság ’s dalohaf zeng szép fir-4

elybtlf, ` с 2 o hr Öl ’s Зуб 2 ö d el me hrtö l. Azfalapideát __

'l е1че’- javallván, -lgazságlalan voluti, l.. mégvlwvlbb is , » .

ЧМ)- motivâlásât _'hivánnád a’ Hún _ifjahf 'legnagy'obh ’

10b ml- mértéhben~ poótai magasztaiâeaihnah ,» 'mellyefhet

ill egy“ Etelhére ömleszteneh.' Azon lhözt, hiltr Ar

cgéli bocz’ ' sátorában vetélhedneh egymással „e szebh

»n egye- szebb beszéddel a’ leáhy’ hegyét megérdemelni,

lcs öröm Demb'eraz, hineh a’ terrnészet a’ legszehb h_i'il-f

l, de al sö mellett a' -leggazdagahh phantâsiat ада“; de

lbövebbl ‘ hátorságot is, az isteni leányért rflieg-‘vini (Vers `

llisztólìa l _ 125—1ьц). A’ harczban is a’ szép ifiua’ fle'gjelesh

а’ miein- ' _ hajnohoh’ egyi'he, `hineh csah midön László te# _

lllemény rem elötte, „haloványság ûli ' ' 

mc” ’MÍ Arczait, és most éltében leeelöször ijed-meg”,

la’ ’zml ' ’ o Vers 5ù6

‘ I ` `э . "и ‘.‚. г ‘I’

аж _____é_ Ellent all , de a legdl _oth Ь hos altal elhull. _

1 .

Шовный ' _ Általellenében Arhocz áll, Demberhez hav

»llllá tet- sonló eredet , hor, viszonyoh , foglalatoshodás ,

¿(les J5. miatt'nem hasonlatlan, de az ö egész természete

“ò шву- egy roppant szenelem’s vad tüzü féltéhçnység által

нарывы . van felolvasztva. Ezeh mald vaddá., maid masterf

пешем hed'övé teszih. De nehi - az erös hajnohnah --` _

de melly . __éltétöh megválni hin volha , тет: а" legszebh leâny
Lnyalmál azföve: ez erötleníti ~meg vég-eltöhéléséhen, ’s

_ . í'gy ötet fut a m Ь а ц éri h_alála. Nein gyülölhet~

__ ,s fg'e. öt, hineh Etellle sajnálhozâssal â'lsz, тем;

1: еже“ „Nein volt ö_ zot-don , szerelem’ szép szòzatival ìött

твёрдое: Lábamhoz,’s mihor úr lehetetthényârenabom volt”.

lau tar ' _ . _ , _

тигр , . ‚ » .677”.
k, díjâban _ ' O_znl’ xs _ _reszt'vesz azen, poetal oldalban,

is_ щ}: melly itt av Kunohat belyçgzl , is mldqn Arbocztol

Etelhét _héri , virágos heszéddel él Aö is. Benne a’

hölt'ci fejedellnet ahara festeni , ’s azértLílszlóval
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hozta küzdésbe ,. .hogy így lviszonyos ereiöliet ki

fejtvén, mind a’lkett'öt magosabb l'épcs'öre emel

je.\„ A’ 'harczbanlr,rendben tartja bajnoliait , szôval `

’s példával buzditiaiközzůlölli' ö maga a’_ legvesze

deimesb` azi` ellenségnek. Sek öldöklése után végre

„Lászlôt roh_aujafùieg,_iszonyú erövel , '

„És ha хиты-„1455216; megszédithette halandô ,
М081’7а1а‘ёъ”. . ь` " ‘ '

'-‘ ` ' V. 656-7.

’sy ötet tetemesen ymegsérti -_ a’ mire a’ magyar

fejdelemtöl. :halált vveszen. Erre a’ pontra kelle

vinni mind kettejét, llogy mindegyikének hösi

fennsége annál ragy'ogòbban Átessi':lifel. Clzlilnalfl

állandó epithetona g'ög gösz (nella gyöztös , diadal- `

mas), ’s ez a’ kemény katonához ill'ö, ki a’ leg

szebl) lyânyban «i’s",11'gy‘ 161552111; csak a’ nemet

szereti ‚‘ ’s ezen liitétele: 7 ‚

„nem `volt még férjŕi kal-ok közt”.

_ — f ~ V462;

nála, itéletem ~szerént, a’ testi jelesség’ mértéke.

Milly jelentése volt volna ennek Lászlò’ ajkain!

Hnszon'nyolczadik y Levél.> '

Ha Cserhalmot alltotására ’s charakteristiká

jâra nézve tökéletes mivnek kell vallanunk,

melly Vörösmartynak, a’ mi'ivészség’ föpolczához

valô óriási sietésére, kiter]edésébenrv szerény, de

'legnagyobb mértélibenbiztos liezese; pliantásiáiát

itt esodálnunk hell. Hallga'tok a’ gyönyöri'i hason

lításolgrôl , meri; e'zelt egy természeti'iek többj'ei-v

vel', nella bátórkòdom ezekr'öl is kimondani ‚ h_ogy
Atöbb praeeisióval ’s consequentiával чашам adva

az ntôlsô vonâsig, mint зона Zalánban; hallga

tol'. a’ személyek’ leirásairól, mellyelg itt a’ geni-a

litâs’ szökellö ereiévelörnlenek; azon nagynemifi

`páltlmszròl, mellyel Vórösmarty olvasòjit az elé

z .
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horba ragadja vissza (Vfl-«28) midô'n az énehlés'

hez fog; azon himondhatatlan hedves húvu reile~

xióról , melly n_élhül le’ targyat _el nem lehete

hagyni (v. 728. ’s th), ’s melly Cserhalmot egy

nagy elégiává teszi; nem emlitem a’ szóváltàsoh"

(heszélgetés) drámai elevenségét; yhallgatoh _meg

László’ ’s Etelhe’ scénâjáról ifs, mellyben az elé

adás’ naivsága szohatlan polczot é'rt-_el,"-hanem

_azt a’ h_oldogabhéghajlati phantásiat'emlitem,melly~

_lyet_a’ hún ifjah’ scénája ragyog Arbocz’ s_âtorá

__ban. Te, hi a’ spanyol ’s a’ `napheleti poézist a’

_Németehneh remeh fonditásaihól ismered, ’s azt
hivéd egyhor, hogy e’ nemben szebbet, elméseh

het, genialisahhat töhbé írni nem lehet ,_ hogy

‘_jövend'ö höltö'htö'l a’ meglephetés’ szerençséje` elé

re. el van ragadva, vallyon te , >milly lélehhel

olvastad ezehet? Megsértenéleh ha nehed itt hi

jegyezném , mert felteszem, hogy hönyv nélhiil tu

dod; vétenéh a’ höltés’ szelleme ellen, ha hriti

hai r_etortáha vetném , mint Schlegel Auguszt

mondla valahol , mert ehhen a’ _höltemény’ legac

theribh részei szétpárolganah. De engedd, hogy

Demher’ hépét és heszédét a’ magam’ hedvéértide

írjam , gyönyörüségem’ megújitásá1‘a,’s tárgyunh~ .

nah egyszersmind befejezésére. Hányszor mon`
domy én ezt el magamnahl „ ‘ —

. Leghátrabb vala Demher, erös magzatja Czihánah.

Szöhe fodorhajjal _teljes hét valla, iroslóh '

Arczai , termete nagy ’s deli , pillantasa hegyes tör,

Szive sehes szélvész , ’s lohogo lang arra , mi nagy
‘ h ’s szép. '

' Ez beszöhött, a’ lány’ arczát megn éz te ’s

_ _ l e l á m u l t ;

Es, millor a’ szó visszaheriilt ajahára, imígy szólt:

„Arhoez ‚ téged az ég megbi'intet ,‘ hogy hiraholtad,

V355’ maga e’ lányliild rablá Szépségit azI égìöl ,
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’S most büntetvé van itt. Asszony nem szûlhete
- у illyenl,

Téj nem tàplálâ, llanem élt fenn illat-özönnel.

Elkerülélt öt a.7 szelelt , és harmatbá fürösz'té

Arczait a’ Hajnal, ’s ‘inert arczai szehbelt ázénál,

A’ Hajnal свай azért lett szégyent vallva pirossâ,
Nézzed bär szemeit: mir van ottan földil? az éil'él’

Legf'eltetébb foltìát napnak `közepébe ha tenném,

Még'az lenne talán szeme’ nyílt fényére hasonló.

Oh Arboczlmondd , ’s a’ Hajnalt leiinadkozórn érte,

Elhozom a’ napot, és minden ragyogásit az égneli,

’S itt hagyòm érte neked, mert maga szép jnap

' _  ' elöttem.

Vers ies-»mha *j

A’ mennyiben Cserlialom , Vörösmarty’ ‘mü

vészi diadalának legbüszkébbike ., annyiban ezt

a’ refrainsorát is a’ költôre lehet alkalmaztatni:

„Cserhalom'l a’ te tet'öd diadalnak büszke tetöje”.

Huszonkilenczedik Levél.

Kazinczymnak a’ napokb'an vevém ismét leve

lét , mellyben egyebek közt ezt-iria: „ier ,"s l'ássd,
mint tanuljva Наш .scandálni a’ hexarnetert Zalá

поп. mint tanulja érteni a’ poetai szólást Zalánou,

’s midön vele olvasom Zalánt, mint' tanulja е1

lágyult, elváltozott hangmnon ismerni a' nemzet’

nagy díszét”. Eszemhe iött, hogy a’ versröl,

q" nyelvröl még nem szÓltam. De lellet~e ezeltröl

valamil; mondani , mit els'ö szemr-e nem évèz а'

legjáratlanabb is.. Hexametere teljes, han'gòz'ò,"

`{01376 ,~’s `f'elette charakteristikus, majd- tudnjllik

 

Ч) Е2 után még ezt olvassuk: „minden gyenge sugâr ’s ар
nyék in_ellette, Rivůle”.` Hogy ez a! fenntebbiek utâmV

свай gyöngitve munkâlkqdik, érzì milideqki; ’s «tizér'fi

ezt a’ sont kihagyatni ohaitanám а' МцеЩЁпуЬЗЦ 60

к ezen çsak еду hangot sein, '

v
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hönnyenŕlehegö ; щам méltòsâgosan lê'p'delö мыча

tele lágy és hényes hangohhal, majd ismétvhemé

nyebb. Példát minden lap mutat.v `A’ nyelv tele lij

fordulásohhal ’s szóhhal, de egyáltaljáhan' eïredeti,v

’s tavol_van__minden 'idegen szintöl ugy _annyira ,

llogy. Vörösmarty bizonyosan a’ legszerencsésb pél

dányoh’ egyihe, mint helljen _az »avúltat és újat a’_

mostanival ,‘_a’ hülönöz'öt és szohatlant a’ mindenna

pival összeforrasztani. De nehi. a’ természettöl a’ ne'-4v

mesneh és hellöneh rendhiviil-finom érzé's jutott,

mellyért sem a’ mahacs , magát orthológnah n_eve

z'ö pedánt , sem a’ halul ugy nevezett neológ,nyel

vében soha meg nem- botránhozih; ’s (a’ hitéte

lehrö'l szôlunh) `csah az insorvadásban szenvedö
nézhetné ollyhor erejét vadsâgnah : de'melly het~

töt Vörösmarty soha fe-l nem szohott cserêlni.

rÜNDÈavöLGr

Harminczadih Level. _

_Igen meghöhhentem , midö'n. a’ Tündérvölgy

röl irt leveledet olvasám. Szerencsétlen gondolat

-— hiáltasz-fel - annyi szépséget illy versehbe.`

eltemetni! Mért eltemetni, barâtom? azért e,

hogy itt négy sor van összehangoztatva , hogy a’

rimeh rosszah, hogya’ soroh mértéhelve ninese

neh? Nein tagadom , az újisholánah igyehezete'

tiszta rimehet ’s mérte'het összehapcsolni, a’ dél

szahi nemzeteh’ példáján egy, hedves játéhu hü

ltinféleségböl szárm-azô, egység’ ’s harmônia’ tor-_

venyei szerént elrendelni a’ rimelt sorohat —-— olly

` igyehezet, mellyneh ez utòlsô hat év alatt , poézi._

_sunhhfemelésében ‚ órìási siherét láttuh: azôta az

ideáhban több a’ tömöttség ’s praecisió; a’ nyelv'

csinosahb lett ’s virilôbb, inertj szavainhat töbh4

hényességgel hell válogatnunh, nagyobh gonddal.~

szerheztelnünh 5 a’ vers édesebb hangzásu., _ment
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a’ mértëlt figyelmessé tesz a’ hangol'.’ `lietnényebb

összetalálliozâsára , ’s rimeinli’ játélca" olasz bájt

önt-el sominkon. Ezeket olvasván , csodálkoznif

fogsz, miként éna’ négysoros stróphának pártját

Afoghalom. Azt egyáltaljában termi, _sulla sem fo

gom, rmert ez mind azon vétlceltnek kaput tár,

mellyeliet az úiislcola’ versificátiója épen ki altar'

zárni. De mindöröltlié pârtját fogom a’ Vö'rös#

mai-ty’ nêgysorosának. Аи а’ kelletlen 111611616—

nińt, _melly ennek a’ schémának vele-sziiletett sa
játja, ö épen af gondatlan, és inliább a’ spanyol'l

assonanzához közelítö, rimelés által keri'ilte-el;

a’ mértéllet kipôtnlja a’ numerus, a’ caesúra gon#

dosan meg van гагат; а2 fires szélességet a’ gee'

пйе’1 gazdagsága távoztatá-el: mert Vörösmartynál

a’ gondolat bozza a”verset, nem mint régi Poé

táinlmâl (Zrinyit sem mindenlior kivéve), hol

minden versszalmak két sora iobbára csak azért

van, hogy а" négy sor kikerüljön. Védi Vörös

marty’ sbhémáiát a’ költemény’ rövidsége is, Avédi

tartalmai, és a’ szín,` mellyet a’ `ltölt'ö` rajta el

altari venni. A’ Vörösmarty’ négysorosa> ugyan

` az én fülemnelt nagy niunkában sem lenne unal]

mas, ’s Wieland’ Idriszét vagy Oberonját illyen-'

ben forditani , itëletem szerént igen szerencsés

gondolat volna. De ‘félre ne _értsl csali olly

char'akte'rü munliában , mint Tündérvölgy,

mint Idrisz. Az emlitett szabad bánás a’ verssel
llwmoly époszban igen ellenkeznék a’ tárgy’ ’s 'az

eléadás’ méltôságâval; amott pedig, ugy szôlván,

charakteristilms, m'ert , millént ott a’ Phantasia

а’ látható természet’ minden korlátain ál'taltör,

az egész Universumot szabad kénye szerént .meg

Ajárja,> önteremtett alakokkal, tulajdon törvényelt

szerént népesíti: ugy a’ vers is önkényes szabad-`>

ságban iátszodilfi.` Igy , ha Zrínyi hasonlô szabad

ságok ailtall a’ monotóniát valamennyire elkerülte `
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is, mivéneh charahterét vele megsértette; ’s ha ö

ma élne, Zrinyìászát, melly a’ Tündérvölgy ’s az

Aeneisz hözt áll, bizonyosan reguláris olasz'stan

czáhban höltené. _ '

Vörösmarty ô 1n a g y a r regëneh nevezi mun-_

hâiát. Ez téged a’ _tendentiára is figyelmeztethe_ _
tett volna_._ lZrinyi’ manierját utánazván —— t. i.

csah nyelv és vfersben —— hedves emléhezésehet

ahart gerjeszteni аЬЬап, hi azt a’ jeles `höltönhet

csinatlan öltözetéhen is szeretni ’s becsi'ílni _tanulat

_’s noha ezen relátiót nem nézve is, a’ Tündérvölgy

egy a’ maga neméhen igen`nevezetes miv; ezen

szetnpontból tehintve még is , Vörösmarty’ geniejé

neh` tagadhatatlanul egyi h leg fén yes eb

tanúja. Idegen manierhan ennyi eredetiséggel ,

merészséggel ’s hönnyi'íséggel mozognì , fel ett e_

rith aeröre mutat; ’s meg hèll vallanom , hogy

`sohol Vörösmartyt az eléadáshan annyira nem

csodálom, mint szeszélyéneh ezen tiìndér terelnt

- ményében. W . ‘

De hat csah a’-gondatlan verseléshen áll a’

Zrinyiség, vagy mint azt Vörösmarty igen jelen:

t'öleg ômagyarságn ah hivja'? Rorántsem. О
Zrinyineh constructiója’ môdjátis, hangjânah naiv--

____ságát., .hépeineh _természetét, fordúlatait másolja,

_ [Зад-аи юНу _;szerencsével, vhogy mid'ön a’ munhát.

` még héziratban olvasám, czim nélhi'il, azonnal

felhiâlt éh: hedvesv Zrinyim , ~téged hallah , téged

látlah! -fs a’ miv azonnal hedvenczem l'ön.

Avvagy nem egészen Zrinyit lehellih e’ az

illyetén _hifeiezéseh , 'hasonlitásoh :

„Debenn voltszivében szerelem’ dárdája,

’S mélyen gyöheret vert, mint hegyi nagy

" smilie.“`

Versszah з.
\
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„Hogy keblem dobogjon olly rémítő там, .

Mint a’ méllypaizsra nehéz nagy

' . dárda hull.“

_ Vsz. Ó.

„Csak te- vagy előtte nyomos ‚ ’s kedves

‚ szemfényz'

En setét ’s könnyü, mint szélvészben»
’ W egy fövény”

Vsz. 10'.

ló mint sólyom, futni mint vert hadak»,

Vagy a.’ leírásokban“ az a’ Iépcsőnként - emelke-I

dés ; p. о. . —

л Hogy megint megtudjam, ki a,” Ь aj n о k D al “may

' Kicsoda Dalmának, n agy о gó- l e ány a“,

Dalma: leányának пишу ékes Crczája,

’S ék els, om c z á já n ál; k edves-b mois oly

' gása? Y,

VSZ. Zr

Vielgyt a" mondottak” resumálása ‚ különböztetése,

fejtegetése5 p.. о.

”S vifvè» nagy szívében h а l á It' és é I' e t e t :v

Е lehet magának és a’ szép J'e'véneh ,

Hama@ out é s h al á 1": vitéz D'öngörének;

Н` а›1‹,ё'1› t. é s h a га g о t mindl ő Ellenének ,V

.De kedvelt}, élete 11 magának! Jevénekr .

27; 28;

Leliaitott bűs fején meglebbént'fátybla=,

’S látszon szép orczája c s a Е g у е n g é 'n általa;

Mäé g 's-ém ‘01 1' y a n gy e n g é n , hogy 118155"

‚ ’ ` к ï _sa Csaba.

55 54

Meg
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_ Megrázván a’ dárdát fölemelt hezében

Hiveti , ’s elment a’ szélnél seb es ebben:
Még sem olly sehe sen , mint ö voltv

» _ mérg'ében.

_ lla.

Látván t ó v á Vlenni tündérvölgyr patahát :

N e m is t ó vá, setét hullámos 4tengen-e.

‘ ч

A’ rimeh , mint: fiával ’s_avval; halom ’s hal

топ; vagy ugyan azon szónak ismétlése rímůl,

_mint a’. fennemlitett helyen 27. 28.); vagy

ugy'an azon hét szónah alternatívus ismétlése

rímneh. _mint halad  Шагай. — halad  mated.'4

(Vsz. 100.)

_Az articulus’ hihagyása:

Ott reppentA elejbe (egy) jövendölö' madár.

Setétség lett'urrá (az) éhes tündérvölgyön.

a’névnliélsolté,p.o.v _

Kicsoda (az , hi) engemet fölheltett álmombúl.

e lav úl t grammatihai formáh: hallott (a’ hallik

régi passívumtól), hizvábban (többet, jobban

'bízva), isteni (istene),` ’s tb. ’s egyáltaljában.

az elbeszélésnek az a’ hülönös és sajátwalamije,

a’ mit csah érzünh :mind ezeh együtt , nem egye

důl Zrinyire emléheztetneh e ‘i Ne hérdezzd'

itt, hogy csah azért javallom, szeretem e~,__

шеи: ezen régi költönket idézik elünkbe? Vizs

gáld-meg a’ felhozott h_elyehet , Ьа vallyon nem 'ï
párositnak ye annyi szépséggel ritha> eröt is,

mellyet más és szohottabb módohon adnialigl

lehetett volna. \

’ De azon ré gi szin r e , melly az ege'szet

feltünöen megbélyegzl, nem__ügye1vén is; Vol-_

о

11J`
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rösmartynak legsajátabb oldala ¿pep ezen prae

tensiótlan kisded mivben, távol nliìlden idegen

állató - részektöl ., egész tisztaságában mutatkozik.'

t. i. a’ romantika. Fabula, 4sz~:-:mélyel~ï, виа

baden lebegnek az ég alatt, вы? költött bůbá

jos yilágban; melly phantastikus teremtésekkel

tele, `tulajdom törvényeknek hódol, ’s melly,

Y ha Vörösmarty egyéb munkájíban inkább mint

plastilms пищевик, itt töhéletesen mim festöt

тётей-{е}. _ ' ' '

C s a 1) а a’ költemény’ böse, еду valóságos

'Paladin, ki elragadtatott mátkáját a’ Nap’ tün»

dériìjánál önnön lakában felkeresi ‚ a’ tündér

mindeńnemů rettenetekkel vissia igyekszik быт,

ijeszteni , de a’ bös, csak Ieánykáját tartja szeme

elött , ’s jól bízván talismanjába *.- a"~ Hármán’

bájkardjába - el nem csügged a.’y veszélyes pá

]yán. Ekkor a' Napíì a’ hábok’ Ieányát hagyja

felbukni mélységéböl , ’s ezzel kísérti szerelmét,

de híjába : Csaba rendl'ílhetetlen ekkor is; ÓI

keresztůltör minden akadályokon, mig a’ tün

‘délfnék lugosáig nem hat, ’S Atôle ki nem víja

keresett gyémántját. A’ Atündérvölgyi természet

phoenomének’ eléadása világosabb lehetne; a`

_lhabl e ány’ képe pedig Jevét egészen árnye'k

ba borítja: de azért ettöl a’ hableánytól a’ vi

_ ágért sem engednék elvétetni сваи egy vo'nást

is. Aetheribb alakot Vörösmarty ez elött még

~nem festett , ’s герб maga. magát meghaladta. En

tetszöbb naivságot , érdeklöbb ártatlansâgot

nem шаек képzelni (Vsz. niñ-1&5). Ez a’

/derl'íltség , ez a’ lágyság és ’transparentség a’szi '

nekben talán felůlmulhatatlan. Ennèk átellené

ben mennyi az erö és orientális sajátsánggba’

Ь ú v á b_a n liedvese után l (6-15 és 55--72). Im ,

barátom , telik az iv, ’s >én nagyon is érzem,

ilqu erröl a’ munkáról még semmit sem mond

\

1
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tam. De e zt ne is ‚ vizsgáljuk. Lépj ~ be ismét

tündérvölgyébe, lássd és ámúlj-el (Vsz. 1.); ”s

a’ verset e a’ ve'rset Józsim, nekemtöbbé ne

bántsd , különben avatatlannak mondalak min

den tréfán kívűl - érted? De azért szeress ezen

túl is, és élj ezekkel örömmel 's boldogságban!

II.

Vörösmarty” dr ámai és ly rai munka-"l

j ' ról írt észrevételeket nézzen az Olvasó a’ lap `

6. említett írásokban. -
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Ay olvasóhoz.

A. Vörösmarty'élcte.

В. Vörösmarty’ munkájî. Az èposziak.

l, Levé l. Еду hét szó polemiánkra nézve. за.

ll. Levé l. шлемами egy époszi попы.

lll. LevéI. Folytatáaa ezen targynak, 's az

éposz’ némeHy feltétçleiröl.

IV. Levé I. Gondolatok a’ charakterek’ ’s a’ fa~

bula’ viszonyairól az dbjectivus poézîsbän

ZALÁN’ FUTÁsfr.

V. Le;r él. A’ tárgy’ épikus méltósága. A’ költe«

mény’ >actióiánah rajzolatjan.`

VI. L ev e' l. Zalán' be m e n etel e. Iiészület a'

c h a ra k с е г eII’ stúdìumára.

VII. Vlll. L evé l. Arpád’ charalaterç.

IX. Levél; Tanácsos volt volna eArpádnak sze

relmet tulajdonítani i’

Х. Levé I. láte- Lehel. Hábor. Zoárd. Hadosa.

Laborczán. Und. Huba. Bodor.

XI. Levél. Víddin. Izács. Света. Philo. Her~

mes. Schedina. A'ntipater. Notaras._Zalá|l. Pre

heszka. Hladni. Ар asszonyok : Hajna»

Antipater' hölgye- [по ’s Melitta.Vörösmarty

_ épihuslainh köz: a’ legnagyobbcharakterfestÖ

XII. L ev él. Gç'mcsok a’ eharakterístikában.

XIII. lLe, v é I. A’ ma c h in á k. Vörösmarty’mythoî

szainah ‚дач/анаша hiszlóriai ’s philosóphial

okokból.'Hgadúr. А’ túndérek.

XIV. L e v é l. Armány' chqraktere. Темпле: Vnah

1 a’ machiuákhal vaIó élésére.

XV. Le vé l'. A’ haláI utáni élet` ’s tribunál' hijá» _

‚ nyának gáncsa. д

XVI. Levél. ldeák Vörösmarty’ Magyaqainnli

poètai igazságáról.

„а 1"

15

17

25

23 és 36.

39

a1

/47

59

66

7 О

73
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XVII. Levé I. A’ fab ufl ay. Egys_ège ’à egészsége.

Az epìzòdok. _ 77

XVIII. L evé I. Egyszerüsége ’s n’ részek' eIren

delése. Motivumok- V _ 81!

XIX. Lev é l. Tartása. Y _ ‚ 35

XX. L evél. A’ вы] us. Vöröemarey’ mamaria. '

А’ нъьегевеигы. ' 88 „
XXI. Lev él. A’ leirásokfól külön'ósem Назови

tások és hasonképek. 95XXII. L e v è l. Epithetònok. ‚ ц

XXIII. Le véll, A’ harezok’ Ieirása. Ем llletö _

вашем. ~ с 103
XXIV. L,e v él. A’ beszédehrôl. Rhetorlka. l113

XXV. Levé]~` Patheßka. Visszatekíntés Vörößv

many' sniIusára. A r p á d’ e m е I t e t é s e. 116

CSEBHALOM. ' ~

XXVI. Levél. Az actiò’ raizolatia 's az epi?

zó dd al való összefiiggése. Ennek poétal

ieIentése. ’ .

XXVII. Levél. A.’ (Шагай: arch: "Байтов.

Géza. Lászlò. Ernyei. Etelke. Bátor. Vörös

marty’ Húnjaìnali poétai’ igazsága. kDember.

Arbocz. Ozul. 120

IIS

 XX'VIII. L ev é l. Poèzîs Cserhalomban'. 126

XXIX. L е v é l. Vörösmarty’ vg r s e i és_ my е Iv е. 128

TÜNDÉRVÖLGY.

XXX. L е v é l. A' schémának és _versnelt javal-V

Iássa.A A’ Zrinyì  manier. A’ höluzménymafh` ‚

charaktereeBouxáDtika. 129—135 -
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