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az uioiso íviarezi oanyi nagy szivet. 
Dicső apák magasztos unokája,
Az öntudat díjában boldogul 
Kerülöd a hon hálaszózatát.
Még is, ne rój meg, hogyha teljesen 
Nem fojtom el a szív örömzaját.
Kettős áldást tenyészt a honfi tett,
Ha példaként ragyoghat a világnak.

Te nem valál dicső elődeid 
Érdemlett fénye tétlen birtokossá,
S a büszke név hivságos viselője.
Corvin kedveltje M árton, s Ferdinándé 
Ján o s , nemednek újabb oszlopa, 
Föléledt Lőrincben, ki a szerencse 
Üldött szegény it jótevőn apolta,
S Istvánra szállitá nemes szivét,
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Is m é t  egy honfi szép tett, titkosan 
Megtéve; és nemesb, m ert titkosan.
Nem azért hozod Te a hongénius 
Oltárira szent áldozatidat,
Hogy a hír, felkapván szerény neved, 
Bejárja véle a hon tájait,
És népednek dicsekve megbeszélje 
Az utolsó Marczibányi nagy szivét. 
Dicső apák magasztos unokája,
Az öntudat díjában boldogúl 
Kerülöd a hon hálaszózatát.
Még is, ne rój meg, hogyha teljesen 
Nem fojtom el a szív örömzaját.
Kettős áldást tenyészt a honfi tett,
Ha példaként ragyoghat a világnak.

Te nem valál dicső elődeid 
Erdemlett fénye tétlen birtokossá,
S a büszke név hivságos viselője.
Corvin kedveltje M árton, s Ferdinándé 
Ján o s , nemednek újabb oszlopa, 
Föléledt Lörincben, ki a szerencse 
Üldött szegényit jótevőn apolta,
S Istvánra szállitá nemes szivét.
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I s t v á n  nevénél nem volt ünnepeltebb: 
O áldozatban élt, s a tudomány,
A szépmüvészet, nyelv s a kórbeteg 
Hálával koszorúzza emlékét,
És nincs idő, mely azt hervadni hagyja. 
Az ö nevöknél nem leszen kisebb, 
Melylyel TE zárod bé az érdemes sort, 
Dicső apák magasztos unokája!

Mit nyújtsak pályaágul én NEKED, 
Köz dolgozó a szép s jónak terén,
Kinek babér nem körzi homlokom?
De három század hü munkásai,
Kiket magyar szív s a lant hő zenéje 
Hálásabb nép díjára méltatott;
Kiknek nevét az érdem csarnokában 
Mutatva fel, új fényre költők itt: 
Helyettem ők hódoljanak nevednek. 
Hozzád méltók a népnek oktatói:
Méltó hozzájok e nép jótevője.



E L Ő S Z Ó

A jelen munka rendeltetése az irodalommal megbarátkozni akaróknak vezérfo
nalul , az irodalomtörténet tanulmányzóinak kisded segéd könyvtárul szolgálni. 
Mindkettőt eszközli, a mennyiben a koronként feltűnt jelesb, vagy idő szerint 
hatásosabb, s az uralkodó vagy külön tekintetekben figyelemre méltó irányo
kat képviselő írók benne életök, munkálkodásaik s ezekből válogatott darabok
ban vezettetnek föl. Első tekintetben a széptani, másodikban a történeti szem
pont vezérletté szerzőt , s ha az utóbbi, elsőséget bír az első felett, ennek oka a tár
gyalásba vett nagyobb időkör természetében fekszik, mely csak a jelen században 
emelkedvén classicitásra, megelőző korszakaiban nagyobb részt inkább históriai, 
mint műbecscsel bír. De ez nem szállítja le régibb irodalmunk érdekét : vala
mint az országos történetét sem az, hogy nem csupa fényes és nagyszerű esemé
nyeket és tetteket beszél; sőt fajunk szellemi átismerésére, és csak ilyenből merít
hető teljes öntudat nyerésére irodalmának mindenkori állapotjait és műveit kell 
ismernünk — különösen mióta ez állapotok, némi, bár nem teljes, kifejezésüket 
az irodalomban lelték. Ez utóbbi okból szorítkoztam az új , vagyis a mohácsi 
veszedelem ótai irodalomra jelen munkámban, miután az ó és középkor emlékei, 
a mennyiben az enyészetet elkerülték, nemzeti jellem helyett főleg csak egy osz
tályét, a szerzetes rendét, viselik és tűkröztetik vissza.

Mi a tárgyalt irók kiválasztását illeti, a korlátolt tér miatt főleg a korok 
és fontosb irányok képviselőire szorítkoztam. Ezért a nevekben és munkákban 
elég gazdag XVI. századból, melynek irodalma különben is inkább osztályokat 
mint egyéniségeket tüntet fel, aránylag keveseket adtam; aXVII-ben, hol már 
egyéni önállóság leszen észrevehető, a régi irányok folytatói mellőzésével, inkább 
ama kevesebb kitűnőknek nyitottam nagyobb tért; aXVIII-nak nagy seregéből 
csak a históriai és egyszersmind belső becsű irók vétettek be (ezért a népies 
iskola csak egy pár képviselővel van elvégezve), a XIX-dik század ellenben a 
széptani becs és gyakoi'lati fontcsság tekintetéből lehető bőséggel tárgyaltatott.

A verses és prózairók könnyen elérthető okokból elválasztattak. A költői 
prózát a költői részben adtam, azon egyedül helyes felfogásnak hódolva, mely a 
költészetet nem a versben, hanem a költői feltalálás, felfogás és előadás egyesü-
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létében találja. Ha még is a prózában írt beszélyt és regényt a prózai részbe 
tettem át, erre e nemnek igen vegyes elemeiben, miknél fogva az a költészeti 
rendszer határszélein á ll , s különösen a regénynek mai világfejlődése szerint 
előkelőleg gyakorlati természetében találtam okot, minek következtén az nagy
jában merő formává változott, mely a tartalomért van. Nem mintha túl és innen 
ne volnának gáncsolandó és dicséretes kivételek, s igen prózai vígjátékok mel
lett igen költői regények : de mihelyt különben is csak külső elosztásra volt 
szükség, egy inkább históriai mint aesthetikai anthologiában igen egykedü 
dolognak látszott, hova soroztatik valamely vegyes nem; sa  köz szokásnak is 
lehetett engedni, midőn az a munka külső oekonomiájának kedvezett.

Az életrajzok — mint minden históriai dolgozataim, ott is hol a tér hivat
kozásokat nem enged — kivétel nélkül saját forrásvizsgálaton alapszanak. Soha 
sem állítok semmit, mit utolsó nyomig ki nem kutattam. Hogy előadásom annyi 
újat s a közkeletű adatok és nézetektől eltérőt tartalmaz, épen innen van, s mert 
igen gyakran nem épen mindennapi, sőt kézirati kútfőket is használtam, mint 
azt az idézetek bizonyítják, miket ha lényegeden adatokra is kiterjesztek, teszem 
azt hogy egyfelől a figyelmesebb, tán vizsgálódni is szerető olvasó nyomról 
nyomra ellenőrizhessen; másfelül hogy másokat is hasonló eljárásra gerjeszszek. 
Kimondhatatlan az , mennyi valótlanság és képtelenség terjesztetik nálunk a 
vizsgálati gondhiány miatt, s az első, felületesen oda vetett, adatoknak új meg 
új s vak utánmásolása által. „Nem hinni“ a hitelesség első feltétele. E gyakori 
aprólékos részletességet is az írók életeiben — ahol t. i. adataink vannak — nem 
fogja bánni az, ki tudja, mikép egy, sokszor igen csekélynek látszó körülmény is 
az iró öszves munkássága vagy egyes dolgozatai helyes méltánylására mily fon
tos lehet, s hogy a művet az alkotónak egyéni állapotjai és élményeitől elvá
lasztani soha sem lehet. Mert minden mű egyszersmind tett, s így nem csakszép- 
tani, hanem mindig egyszersmind történeti ítészét tárgyának is kell lennie. Némi 
egyenlőtlenséget az életrajzok dolgozásában őszintén bevallók : mely, részben a 
sebes munkának, részben a térreli gazdálkodásnak is betudandó, hol t. i. 
(viszonylag legalább) kielégítő életrajzok már létezvén, mint péld. Tinódi, 
Szegedi, Gyöngyösi, Faludi, Barcsay, Teleki, Révai, Dayka, Verseghy, Cso
konainál stb , az érdekeltebb olvasó azokhoz járulhat : azonban egy sincs, mely 
itt is újabb vagy megigazított adatokat ne hozna. Az önálló cikkekben tárgyalt 
íróknál egyszersmind teljes, még pedig minden eddigieknél teljesebb,hívebb, s alig 
egy-két hely kivételével, önlátomáson alapvó könyvészet adatott. Széptani mél
tatásra nem terjeszkedtem ki : ez messze vezetett volna; s az irodalom barátja 
azt hol a „Magyar Történeti Költészet“, hol a „Nemzeti Irodalom“, s a „Magyar 
Költészet Történetében“ talál, még pedig összefüggésben a korral, s hasonlítva 
az illető nemekbeli más termékekkel. Irodalmi bevezetést is épen azon okból 
nem bocsátottam előre, mert az abban mondandókat említett munkáimban, külö
nösen „A M. Költészet Történetében“, bővebben s alaposban kifejtve találja az 
olvasó, mint egy rövid bevezetésben lehetett; s mivel az utóbbi s a jelen munkát
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különben is úgy tekintem, mint a melyek egymásnak szükséges kiegészítői. Kü- 
lönvéve amaz a részleteket s mintegy az okmányokat, ez az összekötő históriai 
fonalat nélkülözi.

A mutatványok válogatásában főleg azok jellemző volta határozott. Mert, 
ismétlem, ez nem aestbetikai, hanem históriai chrestomathia ; s így sok becse
sebb darab maradt ki, mint a milyek felvétettek : mert a széptani tekintet felett 
a kort, vagy bizonyos csoportokat, s az írót, ezek nyelvi, irodalmi, gondolkodás- 
és előadásmódi sajátságai kitüntetése forgott szemem előtt. Volt tekintet a 
műformák képviselésére, s a nyelvi előadás phasisaira is ; s hogy a természeté
nél fogva időrendi munka amazokról is átnézetet nyújtson, mind a költői, mind 
a prózai részhez rendszeres mutatók fognak járulni. A hol csak lehetett, egész 
darabokat adtam, miután a szépmüveknél a compositio nem kevesbbé fontos, 
mint a kivitel ; azonban nagy egészeknél, ez a korlátolt térnél fogva meg nem 
eshetvén, o tt, hol a szerkezet is figyelemre méltó , annak vázlata a töredékek 
ebbe bocsáttatott. így FaludiConstantinusánál, mint kora öszves drámairodalma 
képviselőjénél, Faludi saját előrajza, mely egyszersmind az azonkori színlapok 
mutatványául szolgálhat; így Bessenyei Ágisának vázlata; míg egyebeknél az 
mellőztetett, mert vagy másutt kapható, mint a Zrínyiászé e költőnek legújabb, 
általam gondviselt, kiadása előtt, a Mohácsi Veszedelemé, aHunniásé stb a Köl
tészet Történetében, Dorottyáé a szerző élőbeszédében stb ; vagy mert az illető 
mű szerkezeti tekintetben legfelebb negatív érdekkel bír, mint Tinódinál, vagy 
Csokonai és Kisfaludy Sándor drámáinál stb. Műfordítások is vétettek fel, mert 
némely költők , kik nem közönséges befolyást gyakorlottak nyelvünk és költé
szetünk kifejlésére és mívelésére, részint vagy főleg műfordítások által hatottak ; 
s mert a műfordítás által, valamint egyfelül a külföld egy és más jeles müve iro
dalmunknak szinte sajátjává lett : másfelül a nyelv és előadás történetére gyak
ran csak úgy, sőt nyomosabban hatott, mint sok eredeti; s nem csak azt mutatja, 
mikép bírta a nyelv külön időkben az eredeti irók gondolatait visszaadni, de azt 
is mily szerencsével vívott meg egy s más költő, idegen jelesirók művei tartal
mával és formáival.

Szó- s dologmagyarázó apró jegyzéseket csak a régiebbeknél, sott vetettem 
a szöveg alá, hol kézen forgó eszközeink az olvasót cserben hagyják.

A régibb költők darabjainál kijegyzett szchémák tudnivalókép nem pro- 
sodiára, hanem azok rhythmusára mutatnak.

A szöveg egyébiránt mindig a legjobb olvasás szerint, eredeti kiadásokkal 
összevetve, s mindenben híven adatott. Az írásmód a maihoz idomíttatott, de 
úgy, hogy az irók olvasása (kiejtése) módja híven megtartatnék.

Egyébiránt a jelen munka első (költői) része, bár 1827—28-ban német 
bevezetéssel és életrajzokkal kiadott, költészeti kézikönyvemmel tervben ana
lóg, s ezt a jelennek dolgozásakor nem csak szemmel tai’tottam, hanem mind az 
életrajzokban, mind a mutatványok választásában használtam is : még is egészen 
új munkának tekintendő, a mennyiben sokkal több költőt, az életrajzokat egész
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bői újra dolgozva, a szöveget újra revideálva, a mutatványokat tetemesen 
bővítve adja annyira, hogy péld. csak ajelen kötetben tárgyalt időkör (a mohácsi 
veszedelemtől a XVIII. század végéig) terjedelmileg közel negyedfélszer meg
haladja ama régibb kézikönyvnek szinte ez időt tárgyaló részét *).

Óhajtom, hogy jelen munkát is oly siker kövesse, mint amazt. Ottani célom 
volt irodalmunk egy becses részébe a köztünk lakó német ajkú, vagy addig 
német olvasáshoz szokottabb, bár magyar, hazánkfiait édesgetve bevezetni, a 
külföld előtt pedig költészetünknek némi érvényt vívni ki, mely nagy részt azt 
hitte, hogy „magyar irodalom csak Ferenc császár óta van.“ Nem csalódtam 
ohajtásimban. Azóta az angol, francia és német időszaki sajtó gyakran szólt köl
tészetünkről, s a külföld egyetemes irodalomtörténeti munkái kivétel nélkül 1 2) 
szánnak egy-egy cikket a magyar irodalomnak is, mik öszvesen jobbára a 
„Handbuch“ kivonataiból állanak. Elkelvén ez, 1834-ben „A magyar prózai 
literatura kézikönyve“ hirdetésére bátorodtam, magyar históriai bevezetéssel és 
életrajzokkal: s íme e tisztán magyar munkára lett — tán negyven előfizető! 
S így elmaradt a prózai, el az ezt követendett tisztán magyar költői kézikönyv.

Ezóta ismét húsz év múlt el, s íme újra megkínálom nemzetemet az egy
szer már elejtett munkával. Ha mindenek nem csalnak, úgy nagyobb fogékony
ságot reményihetek neki oly időben, midőn az illusiók elmúltával minden elfo
gulatlan hazafinak azon meggyőződésre kellett ébrednie, hogy — nem mondom 
dicsőségre, de — csak önfentartásunkra is, nincs más út, mint a nemzeti mivelt- 
ség öntudata a múltban , s minden erökkeli emelése a jövőben. Éhez is, ahoz is 
némileg járulni célja e kézikönyvnek is.

A jövő év folytában haladék nélkül fog következni a lld . kötet, mely a XIX. 
század költészetét, s a harmadik, mely a X V I—XIX. század prózairóit tárgyalja3 *).

Pesten, karácsot} estvéjén, 1854. TOLD Y FERENC.

1 ) A régi kézikönyvben ez időkörnek 13,880 (nyomdai) sor jutott, a jelenben 45,756.
2) Csak elvétve találtatik egy Klemm, ki tíz kötetre terjedő Miveltségtörténetében körül

belül annyit tud rólunk, mint mi az Írókezekről.
3) Óhatatlan volt ily tömött munkánál néhány nyomtatási hibának nem maradnia. A követ

kezőkre (miknél több, legalább figyelemre méltó, alig lesz) az olvasót előre figyelmezte
tem. A Tinódi cikkjében 64—67. szel. nem csak a jegyzésekre utaló számokba csúszott 
zavar, hanem egy ki is maradt. Éhez képest az életrajz harmadik sorában álló ,)-hez tar
tozik az 'j-gyd számozott jegyzés a 67. szel. — Azon életrajz negyedik sorában álló 2) 
jegyzés kiesett, s itt adatik : ,,2) Ott élődött e család nagy szegénységben a legújabb 
időig, s utolsó maradéka Tinódi István 1854. februárban halt meg (Sallay Pál úr szíves 
tudósítása szerint).“ — A 66. szel. ,,3)“ helyett hibásan álló *) számnak a 67. szel. álló 2)
jegyzés felel meg. — A ,,4)“ szám helyes. —Végre a 67. szel. első sorában álló ,,3)“ szám
jegynek az életrajz végén kellene állani, s a hozzá tartozó 3) jegyzéssel együtt .,5)“ szá
mot viselni.—Továbbá a 114. szel. a 2) jegyzés vég-végelőtti sor. olv, ftérdeshetnők, kive- 
hetnők helyett. — 123. szel. a 32. versszak második sorában olv. nekie. — Az 572. szel. a 
8-d. versezetnél kimaradt. : Zrínyi után. — A 635. szel. az 1. költeménynél kimaradt : 
Horde után. Magától Virágtól tudom, hogy a darab célzással volt készítve (fordítva).
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TIZENH ATO DIK  SZAZAD

FARKAS ANDRÁS.
1 5 3 8.

FARKAS A n d r á s , deák néven Andreas Lupus, Esztergámban született, 
1531-től fogva a wittenbergi egyetemben tanult, és, ha csakugyan egy azon 
Lupinus Andrással, ki a csengeri hitvallást 1570-ben Debrecenben kinyomatta, 
idővel a Calvin értelmére tért, s a hazában papi hivatalt viselt *). — Tőle egy 
érdekes verses krónikát bírunk, mely 1538-ban készült, s először, úgy látszik 
szinte ez évben, meg is jelent Krakóban, ily cím alatt: „Cronica de introdu
ctione scyttarum in Vngariam et Judeorum de Aegyptoil, hely s év kitétele nél
kül, kis 8rétben, 16 lapon. Ezen eredeti kiadást ismerték még Bőd Péter 3) és 
Cornides Dániel, mely utóbbi aztkéziratgyüjteménye számára le is másoltatta3). 
Azóta az lappang, vagy végkép elveszett. Benfoglaltatik a Hoffgref-féle ének- 
gyűjteményben is 4) ily cím alatt: „Miképpen az úristen Izraelnek népét Egyip
tomból, és hasonlóképpen az magyarokat Szithiából k ih o z ta valamint Borne
misza Péterében is 5), hol az iménti cím előtt fő címűi még e sor áll: „A 
zsidó és magyar nemzetről.“ E költemény nem „históriai ének“ mint e század 
legtöbbjei, hanem valóságos irányköltemény, melyben a két nép történeti fő 
phnsisainak párhuzamai csak a költő dorgálásai és intései kiinduló pontjaiul szol
gálnak. Álláspontja hazafiúi, protestáns, és erkölcsi. S épen mint ilyen bir a darab 
fontossággal ; s míg egyfelől akkori állapotjaink vázlatával érdekel, másfelül 
naivsága és bensőségével megindít c).

') Bartholomaeides, Memoria Vngarorum qui in univ. Vitebergensi a tribus proxime 
concludendis seculis studia in ludis patriis coepta confirmarunt. Pest, 1817. 1. 9.

2) Magyar Athenás, 1766. 1. 81.
*) L. kéziratai Q jegyű kötetét a m. akad. könyvtárában. Nevezetes ez első kiadás azért 

i>. mert a legrégibb magyar nyomtatott kólákat foglalja magában.
4) Van az akadémiai könyvtárban egy, eddig végkép ismeretlen, csupa 1538. és 1552. 

közt készült, bibliai tárgyú költeményeket foglaló, legkisebb Árétben nyomatott, midőn ép 
volt 54 ívre terjedett, kótás énekgyüjlemény, mely a nyomdai készület után Ítélve, Kolosvárt 
Hoff gr ef Györgynél nyomatott, ki 1550-tól 1558-ig birt külön nyomdát, 1554-ben Tinódi mun
káit adta ki, s tán épen ez időben s magának Tinódinak felügyelése alatt nyomtatta ki az 
ikkor legkelendőbb bibliai apró eposzok e gyűjteményét. Kényelmesb hivatkozás okáért ezen 
gyűjteményt alább is mindig Hoffgref neve alatt idézzük.

3) Ennek címe : Énekek három rendbe. Detrekö várába, 1582. 4r. (ac akad., egyetem, a 
Rádai-féle péceli és saját könyvtáramban).

c) Közelebb ismertetve általam: „A magyar történeti költészet Zrínyi előtt“ című mun
kám I. közleményében. Bécs, 1850. 1. 11.

TOLDV KÉZIK Ö N Y V E. I. 1
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AZ ZSIDÓ ÉS MAGYAR NEMZETRŐL >).

I.
1. Jersze emlekczzönk az örök istennek 

Csudálatos nagy hatalmasságáról,
Melyvei Scythiából régi magyarokat 
Jó Magyarországba olyan módon kihozá, 
Ment 1 2) régen kihozá ah zsidó népeket 

Fárahó királynak markából, Ínségéből.

2. Azért ez éneket mi kétfelé oszszuk,
Hogy ez dolgot nyilvábban megérthessék;

Először mi szóljonk a1' zsidó népekről,
Ment őket az isten Egyiptomból kihozá; 
Azután mi szóljonk az magyar népekről,

Mint őket az isten Scythiából kihozá.

II.
3. Régen ó törvényben, mikor Jézus urunk 

Ez világra még nem szöletett vala,
Az zsidók valának istennek népei, 
Neveztetnek vala Izrahel fiainak,
Kik lakoznak vala naptámadat felé 

Kánahán földében atyjokvalIzraellel.

4. Kénszeríttetének éhségnek miatta : 
Egyiptomban ők mind el-bemenének,

Kiket az Fárahó Józsefnek kedvéért 
Jó kedvvel fogada és békességbe tarta,
Meyt József is vala Izraelnek fia,

És az Fárahónak dolgosa, tanácsosa.

6. József ott meghala az ő vén atyjával 
Izraellel, és minden bátyjaival;

De ah zsidó népek, kik megmaradának, 
Megsokasolának, igen elterjedének.
Új király támada Egyiptomországban,

Ki nem tudja vala Józsefnek jámborságát.

6 Azért meggyülölé au zsidó népeket,
Kezdé őket igen sanyargatnia 

Nagy sok szolgálatval, kénszerittésekkel,
Sok pallérok által őket nehezíteni,
Téglaverősekkel, sárcsinálásokkal,

Erős nagy munkákkal, sanyaró rabságokkal.

7. Az kegyelmes isten rajtok könyörőle,
Áron papot és Moizsest választá,

És vezéröl adá ah zsidó népeknek,
Hogy őket kimentse Fárahónak markából, 
Jelenté az isten nagy hatalmasságát 

Az Fárahó előtt rettenetes csudáját.

8. Látván ah Fárahó, inkább keményedék, 
Nem akará őket elbocsátani,

2) Közép c-vel 1 helyett ; mint.

Isten parancsola : Moizses indítá 
Áromval egyemben1) mind ah zsidó népeket, 
Utánok indóla az Fárahó király

O nagy erejével, temérdek sok népével.

9. Mikor juttak vala az Veres tengerre,
Ott ah zsidók igen megijedének,

Moizses biztatja: „semmit ne féljetek,
Isten velünk vagyon, ő minket megszabadít.“ 
Áron pap megsujtá ah tengernek vizét,

És az vessző ellen ottan kétfelé válók.

10. Ott ah zsidó népek az Veres tengeren 
Száraz lábbal mind általköltözének.

Azonközbe juta 2) az Fárahó király,
Nagy hertelenséggel az tengernek indola. 
Hogy betakaródéi minden népeivel 

Az tengernek vize ismét egybezúdola.

11. Minden népeivel Fárahó ott vészé,
De a* zsidók békességvei járának.

Nagy hálát adának mennybeli istennek,
És ötét tisztelők édes éneklésekvel.
Onnat indolának, sem utók nem vala, 

Ösvények sem vala, de isten velek vala.

12. Nappal mindenkoron egy oszlop fényes köd 
Ment egy vezér előttek mégyen vala,

Azonképpen éjjel egy oszlop fényes tóz 
Ment egy hív kalauz őket vezérli vala,
Őket az pusztában az nagy isten tartá

Mennyei kenyérrel az negyven esztendeig.

13. Végezetre oztán őket el-be vivé 
Ah megígért Kánaánnak földében,

Mely mondatik vala az ő bóségejért,
Nagy kövérségejért, tejjel mézzel folynia. 
Letelepedőnek, megöröködének,

Elszaporodának, és meggazdagolának.

III.
14. De immár hagyjuk el ah zsidó népeket, 

Vegyük elő az régi magyarokat:
Ingyen 3) majd megértjük hogy az isten őket 
Ilyetén bő földre, magyarra el-kihozá,
Mint régen kihozá a zsidó népeket

Egyiptomországból ah megígért bő főidre.

15. Mind a seythiai hatalmas magyarok 
Származának két jeles férfiaktól :

Egyik férfiúnak Hunor vala neve,
És az másodiknak nagy Magor vala neve, 
Kiktől az magyarok felneveztetének :

Hunorrúi hunusnak, Magortól magyaroknak.

1) E gye tem ben .
2) M egjőve, é rkezők .
3) Ín íg y g y c .
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16. Eh két emberektől annye1) nép származék, 
Hogy Scythiát ők mind széllel bétölték.

Ah Scythia vagyon naptámadat felé,
Erdélyen, Moldován, Oroszországon belől,
Túl Tatárországon, ah fejér kunokon,

Pogány országokon, sok havasokon belől.

17. Jóllehet magyarok ebben Scytkiában 
Hatalmasok és nagy sokan valának,

Demaga z) az istent nem esmerik valá,
Sem az ő szent fiát, mi édes megváltónkat : 
Azért barom módra nagy vak pogányságban 

Ók is élnek vala, bálványt imádnak vala.

18. A1' kegyelmes isten rajtok könyörőle: 
Öközikbe ada oly gondolatot,

Hogy ők keresnének ah napnyugat felé 
Országot magoknak, hol letelepednének.
Azért indulának mind feleségestül,

És tíz száz ezeren előszer kijövének.

19. Másodszor mikoron nyolcszáz nyolcvan
nyolcban

írnak vala úr szöletése után,
Ah két száz ezeren és három ezeren 
Szolgától kiválván 1 2 3) esmétlen kijövének,
Sok havasok által pogány országokban 

Ah nagy isten őket békességgel viselé.

20. Mikor juttak vala a’1 Tanais vizre,
Ott hajójok őnekiek nem vala.

Azért két-két lónak egyikét-egyikét 
Ah Tanais parton ők mind megnyózzák vala, 
Lóbőrből magoknak önnön hasok alá 

Hójagot varrának, vizen általkelének.

21. Hét kapitányokat köztök cmelének, 
Bejövének ah jó Magyarországban,

Kit neveznek vala bő Pannóniának,
Mert ím az kenyérnek deákul neve panis :
A1' panistól híják jó Magyarországot 

Bő Pannóniának, bő kenyerö országnak.

22. Azért ez országot mind nevezik vala 
Tejjel mézzel folyó az kövér földnek,

Mert ó bővölködik aranynyal, ezüsttel,
Ónnal, vassal, érccel, lóval, öreg4) barmokkal, 
Ah Szerem borával, a Somogy borával,

Ah Mátra 5) borával, a'1 felföldi jó borokval.

23. Ah Duna vizével, ah Tisza vizével,
Száva, Dráva, Szamos, Maros vizivel,

Erdőkkel, mezőkkel, szép zsíros füvekkel, 
Johokkal6), lovakval, tikval, ludval, disznóval, 
Őket ah nagy isten itt mind megszállttá,

Mint a'1 zsidó népet Kánaánnak földében.

1) Ilo ffg rc fné l : a n n y a  (an n y i) .
2) M égis.
3) H o ifg re fné l : m e g v á lv á n ,  ß ez a  ßzo k o ttab b  form  a”a reg iek n é l 

e h e ly e tt  : s z o lg á k  o n  k  i v  Ü 1.
4) N agy.
5) A rég i k ia d á so k b a n  M a  c r  a  á ll sa jtó h ib áb ó l.
6) J u h o k k a l.

ív.
24. Itt esmét hagyjuk el ah magyar népeket, 

Vegyök élői az Izrael fiait,
Kiknek isten ada sok jó fejedelmet,
Az Józsue vitézt, s az igaz Gedeont,
Erős Sámson vitézt, ím ah Saul királyt,

Ah szent Dávid királyt, ah bölcs Salamon
királyt.

25. Ezeknek általa isten oltalmazá 
És megtartá mind ah zsidó népeket,

Míg istent hallgatták, és ötét tisztelték 
Nagy bő országokban békességgel lakának : 
De hogy hátraveték szent parancsolatját,

Isten megharagvék, erössen őket véré.

26. Pogány királyokkal, idegen népekkel 
Országokat dulatá, raboltatá,

Ellenek támasztá nagy hatalmassággal 
Babyloniából Nabuchodonozor királyt;
Ö mind elégeté ah Jerozsálemet,

És mind elpusztittá ah Salamon templomát

27. Sedechiás királyt ő megfogattatá,
Es fiait előtte levágatá,

Sok fejedelmeknek fejeket szedeté,
És önnön magának Sedechiás királynak 
Szemét kivájatá, békóba vereté,

Babyloniába örök tömlöcre veté.

28. Nabochodonozor kerály fogságában 
Hat száz és négy ezer zsidók esének,

Szomoró bánattal, keserő sírással 
Édes liazájokból mind fogva vitelének,
Ók is szolgálának Babyloniában

ínségben, rabságban az hetven esztendeig.

V.
29. Itt esmét hagyjuk el ah zsidó népeket : 

Emlékezzünk meg az magyar népekről,
Kiket ah nagy isten nagy jóval szerete,
Ez országba lioza, igen megkazdagitta,
Nekiek is ada jó fejedelmeket,

Jámbor koránokat, és jó tanácsadókat.

30. Első kijövésben még pogányságokban
Adá ah hatalmas Atilla kerályt,

Ki az nagy Nemrótnak unokája vala, 
Bcndaguznak fia, ez világnak félelme.
Másod kijövésben ah szent István kerályt,

Szent Imre herceget, dicső szent László
kerályt.

31. Ezeknek utánna jámbor Béla kerályt, 
Károly kerályt, és fiát Lajos kerályt,

És a'1 Zsigmond császárt, ab Jankula vajdát 4) 
És az ő jó fiát, hatalmas Mátyás kerályt; 
Lengyel László kerályt z), ifjú Lajos kerályt : 

Isten győzi számát a sok jámbor kerálynak.

32. Ezeknek általa ah kegyelmes isten 
Oltalmazá ah jó Magyarországot;

1) H u n y ad i Já n o s t.
2) U lászló t.

1*
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Ez ország határit isten kitérj észté,
Sok vendég népekre, nagy sok tartományokra. I 
Ö melléjek ada hatalmas urakat,

Jeles országokat, sok kulcsos városokat.

33. Naptámadat felöl az hideg Moldovát, 
Havas elve ') mind ah vad oláhokat.

Délről Rácországot, és a napnyugatról 
SzegényTótországot1 2), ah bőHorvátországot3), 
Északról peniglen au bő Csehországot,

Csehország határán ah Slézia tartományt4).

Ah király meglátá hogy ő nem bírhatja 
Fogán törököknek tömérdek sokaságát : 
Bölcsen cselekedék : frigyet velek vete,

Hogy csak épölhetne ah megnyomorolt or
szág.

41. Másfelől esmétlen ah magyari urak 
Elhajlának koronás királyoktól:

Pártokat ötének János király ellen,
Királyt emelének em 4) az Németországból ; 
Ah sok pártolással ?) felföldet elveszték,

Es annál is inkább ez ország nyomorodék.

34. Mind ezeket isten mellénk adta vala,
De jobb részét tólönk meg elszakasztá,

Mert elfeledkezénk ő nagy jóvoltáról, 
Kegyelmességéröl, sok jótéteményéről.
Meg sem emlékezénk régi dolgairól : 

Hálálatlanok lónk sok jó ajándékiról.

35. Haragra indítók hitetlenségönkkel, 
Vakságinkkal és nagy hamisságinkkal,

Kezdokbosszontani kazdag aranyonkkal, 
Drága ezöstinkkel, ezekbe bizásinkkal,
Az Szerem borának nagy torkosságával, 

Paráznaságokkal, rettenetes bőnökvel.

36. Azért ő haragja ellenénk gerjedő, 
Bosszúálló ostora rejánk szállá,

Köztönk meghasonlánk, irigység gyülölség 
Miköztönk támada, kezdők egymást üldözni; 
Nagy sok környül való szép tartományokat, 

Jeles országokat isten tőlönk elveszte.

37. Végezetre oztán mirejánk kihozá 
Basáival az hitetlen török császárt.

Mint ah zsidó népre és Jeruzsálemre 
Régen vitte vala az Nabugodonozort :
Minket is megvere, és mi országúnkat 

Mind elégetteté, dulatá, raboltatá.

38. Sokkejáltásokkal az nagy istent bántok, 
De bünönkből nem akaránk kitérni,

Mi kápolnáinkban voltak éneklések,
De ah szentirásnak nem volt predikálása,
Azért elveszteté sok monostorinkat,

Mint Jeruzsálemben a1' Salamon templomát

39. Ah zsidó népeket isten foglylyá adá 
Régen babylóniai kerálynak :

Magyarokat adá törökök markába,
Kik ah Sarlóközböl b), ah bő Mátyus földéből, 
Szálából, Somogyból, a" Szerem földéről,

Ah széles alföldről sok népet elhajtán ak.

40. Kik megmaradónak ilyen nagy romlástól, 
János királyt királylyá koronázák,

ü) A zaz -. A h av aso n  tú l. íg y  v á lto z ta tja  a  H offgref k ia d á sa  az e re 
d e t i  k ia d á s  o lv a sá sá t : h au asa ly . Roszul.

2) É r tsd  a  m ai H o rv á to rszág o t.
3) É rtsd  a  S z á v á n tu li  és tö rö k  H o rv á to rszág o t.
4) Máif.yás s a  Jag y eJ lö k  k o rá ra  v o n a tk o z ik , m ik o r e ta rto m án y o k  

e jede lm ei egy  szem élyben  ta lá lk o z ta k .
à)  Ma C sallóköz.

42. Mindezek száliának istentől mireánk, 
Bőnönk szerent és gonoszságonk miatt,

Egyfelől verete pogány törökökkel,
Másfelől némettel, és a1' sok pártolókkal : 
Ezzel megmutató az hatalmas isten

Hogy ő az bőnöknek erős bosszúállója.

VI.
43. Vegyük elő esmét ah zsidó népeket,

Kiket isten erősen megvert vala.
Ez hetven esztendő midőn betölt vala.
Őket el-behozá ah Babyloniából,
Országokba vévé, újonnan szállttá,
, Nekiek építé Jeruzsálem városát.

44. Öközéjek ada ismét prófétákat,
Kik tanítsák és oktassák ah népet,

Esmerjék magokat bönösöknek lenni, 
Kövessék az istent : nekik ő megbocsátja.
Es annak felette hogy az atyaisten 

Egyetlenegy fiát őközikben bocsátja.

45. Mikoron az ödő 3) immár betölt vala, 
Atyaisten elbocsátá szent fiát,

Ez világra kőidé, izene mindennek 
Örömet, kegyelmet, bőnönknek bocsánatját, 
De uronk Krisztusban csak kevesen hőnek 4), 

Ah kik őtet vövék. istenben örölének.

46. De ah zsidó népnek jobb része nem vövé. 
Sem ah papok, sem ah szerzetes zsidók,

Uronkat megölék, és ö tanítványit 
Kergetnie kezdék, határokból kiőzék : 
Negyven esztendejeg 5) isten őket várá,

De meg nem térének, azért őket elvesztő.

47. Egyszer egy ódőben, egy husvét napjára 
Felgyölének régi szokások szerent,

Ah harmincszor való száz ezer emberek,
Kivel begyölének akkor Jeruzsálembe,
Isten felindítá a1’ római császárt,

Ah várast megszálló, őket mind ben rekeszté.

48. Nagy éhség támada, kezdék nyalogatni 
Galambganajt, kivel ők sóznak vala,

1) Em  ( ím ) : m in t  em ez (im ez).
í )  P á r to sk o d á ssa l.
3) Idő .
4) H ű n e k , h ivéuek-5) ig.
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Megnyomorodának, kezdek benyelnie 
Számszerih ') ideget, önnön saruok talpát, 
Asszonyi állatok édes gyermekeket 

Éhségnek miatta megfőzik eszik vala.

19. Némelyek közzölök aranyat ezöstöt
Ben} elének, hogy gyomrokban megmentsék, 

De az romaiak két ezert őbennek 
Meghasogattanak, az aranyat kiszedék; 
Császár parancsoké hogy mind meg ne ölnék, 

Azért harminc zsidót egy pénzen adnak vala.

50. Ezzel megjelenté az hatalmas isten,
Hogy ö soha ezt el nem szenvedheti :

Az ő szent igéjét mikor megutálják,
És annak felette csúfolják, háborgatják, 
Teremtéstől fogva ő mind elvesztette 

Kik nem engedének az evangéliomnak.

VII.
51. Mostanu is az isten közinkbe bocsátott 

Sok bölcseket és jámbor tanitókat,
Kik az ige által herdetik 1 2) minekünk 
Áldott JézusKrisztust egy üdvösségnek3) lenni, 
Ki az atyaistent nekönk engesztelte 

Drága szent vérével, ártatlan halálával.

52. De jaj mindazoknak, kik nem elégesznek 
Egy Krisztussal az ő idvösségekre,

Kik egyebek által várnak üdvösséget,
Vagy önnön magoknak érdemeknek általa : 
Ezek megtagadják ah Krisztusnak vérét,

És az ő szent atyját káromlással illetik.

53. Mikoron azt valljuk hogy nem ödvözőlönk 
Érdemönkból és jó cselekedetünkből,

Pokorbeli ördög ellenönk feltámaszt 
Földi királyokat, hatalmas nagy urakat,
Világi bölcseket, kazdag pap urakat,

Sok szerzeteseket, áitatos szenteket.

54. De tanács mindennek, hogy ne háborgassák 
Ne öldözzék *) az istennek igéjét,

1) S zám szeri (itt. vég leh e lc tte l)  • b a lis ta .
2) M in th e r te lc n  : h ir te len ; h ird e t ik .
3) Ü dvösségnek .
4) ü ld ö z té k .

I Mert ha mi azt teszszuk, kezdőnk ugyan ')
járni,

Ment ah zsidó népek régen Jeruzsálemben : 
Kazdag királyokat, jeles nagy urakat 

Az hatalmas isten megfeddett az igéért.

55. Inkább adjonk hálát az nagy úristennek, 
Hogy közinkbe szent igéjét bocsátá,

És minket vigasztal az ő igéjével,
Nagy veszedelmünkben és nyomorúságunkban, 
Akaija az isten szüvünket felnyitni,

Hogy mi el ne veszsziink régi nagy bűne
inkben 2).

56. Azért mi es 3) vegyük jó kedvvel ötőle,
És hallgassuk az istennek igéjét,

Esmerjük magonkat bűnösöknek lenni, 
Kövessök az istent : nekönk ö megbocsátja,
És annak felette jó Magyarországot

Esmét feltámasztja, és esmét hatalmat ad.

57. Bölcs Salamon irja, hogy az kerályoknak 
0  szövőket 4 5) csak isten igazgatja :

O markában tartja, és nagy hamarsággal 
Melyfele akarja, ottan oda hajthatja,
Hatalmas uraknak pártoló szövőket 

Nagy hirtelenséggel összö egyenesíti.

58. Azért mi es kérjök istent mint atyánkat : . 
Igazgassa az kerályt miközöttönk :

Magyari uraknak pártoló szövőket 
Igazgassa immár ah jámbor kerály mellé : 
Adjon békességet minden népek között,

Hogy mi ő felségét egyembeá) dicsérhessük

59. Farkas András szerzé ezeket énekbe, 
Keserőlvén a nyomorult országon :

Igen szánja vala hogy az hitetlenek 
Istennek híveit széllel öldözik vala.
Kis karácson 6) után immár írnak vala

Az ezer ötszázban, harmincnyolc , eszten
dőben. Ámen.

1) Ú gy.
2) Ezen  v e rsszak  h iá n y z ik  az  első k ia d á s b a n .
3) Is.
4) S z ivöke t.
5) E g y e tem b en .
6) Ú jév.

ISTVÁNFI PÁL.
1 5 3 9.

K is a s s z o n y f a l v i  ’) I s t v á n é i  P á l , az Istvánfiak ősrégi s előkelő csa 
ládjából, a Mohácsnál elesett királyi palotásnak Istvánfi Jánosnak vére, Miklós
nak, XVI. századbeli jeles történetírónknak atyja, a páduai egyetemen mívelt 
férfiú 2). Ifjúságában úgy látszik Perényi Péter alatt vitézkedett, kinek kísé
retével 1532-ben a mohácsi mezőn Szulimán által elfogatván, szabadságát
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amnynyal kénytelenült visszaváltani3). Utóbb I. Ferdinand részén találjuk mint 
királyi tanácsost a pozsonyi kamaránál. Mint ilyen 1549-ben gróf Salm Miklós 
cs. vezér által küldetve Martinuzzinál követséget viselt 4 1), s az 1550-ki pozso
nyi országgyűlés által az ország határai megvizsgálására rendelt bizottmányok 
egyikének tagja volt 5). Meghalt 1553, s pár nappal utána leánya Erzsébet ti). 
Azon Istvánfi Pál tehát, ki Sziget alatt vitézkedett '), s ama nagy napon, 1566. 
sept. 7. Zrínyi Miklós oldalánál elesett 8), nem a mi Pálunk, hanem valószi- 
nűleg ennek fia volt. — Istvánfi Pál, az idősb, egyike az elsőknek, kik a verselt 
novellát irodalmunkba átültették. Fen van tőle a Boccacciónál is előforduló 
,,Gualtieri és Grizelda“ története (Decam. X. 10.), de nem ezen, hanem Petrái-- 
clfa deák dolgozata után9), teljes szabadsággal, ily címmel: „Szép rövid krónika az 
ifjú Voller királyról és az Janikula 1 ) leányából Grizeldisz asszonyról, mint pró- 
báltatott legyen meg Grizeldisznek házasságba)i való hű tökéletességeA vég 
versszak szerint ez 1539-ben készült, s hihetőleg többször is kinyomatott; ránk 
azonban csak három igen kései utánnyomat maradt, úgymint Komlós Andrásé, 
Debrecen, 1574 : „Historia regis Volter“ deák fő címmel, Heltai Gáspárnéé, 
Kolosv., 1580., és Brever Lőrincé, Lőcse, 1629., mely utóbbi egyenesen az ere
deti kiadást látszik visszaadni. Mind három 4r. (s az akad. könyvtárban ta- 
láltatik).

') Ma Kisasszonyfa, Baranyának pécsi kerületében; nem csak ősi jószága, s rendes lakja 
de hihetőleg születéshelye is Pálunknak, valamint a pécsi egyetem, kimíveltetésének első 
eszköze.

2) Töke Ferenc Epitaphium dar. viri, nobilitate generis, virtute et eruditione praestantis- 
simi Dom. Pauli Istvvanfy a Kysasszonfalva, S. R. Mai. Consil. Bées, 1553. L. Denis Wiens 
Buchdruckergeschichte, Ö06. 1.

3) Istvánfi Miklós Hist. L. XI., nálam Colon. 1724. 1. 111. a.
4) Ugyan ott, L. XVII. 1. 180. a.
5) Anni 1550 : Art. 43.
6) Töke az id. h.
7) Istvánfi, L. XXIII. 1. 294. b.
8) U. ott, 1. 300. a.
9) Opera, I. De historia Griseldis, mulieris maximae constantiae et potentiae. Nálam „De 

obedientia ac fide uxoria mythologia“ cím alatt Franeisci Petrarchae V. C. Opuscula Historica 
et Philologiea Bernae, 1604. pag. 185—214.

1U) Az olasz Giannucoléból elrontva, mint Gvalterböl Volter.

VOLTER ÉS GRIZELDISZ ').

1. Egy krónikát mondok, urak, hallgassátok 
Kinek talám mássát ti nem hallottátok,
Egy olasz leányról kin csudálkozhattok, 
Asszony házastoknak példájul adjátok.

2. Az Olaszországnak egy szegeletiben 
Az Vesule2) hegynek ö körületiben 
Nagy sok szép várasok vadnak ö fektiben,
És jeles szín népek laknak az mentiben.

3. Azt egészlen a kik beszállották vala,
Kolcsos várasokat rajta raktak vala,

1) _ u „_ i i i
2) E s t ad- Ita lia «  la tu a  occiduum  V esu lus ex  A p p en n in i iu g is  m ons 

u n u s a ltis s im u s  etc. P e t r a r c a .

I Olaszul nevezték azt Pedamontának ): 
Magyarul mondhatjuk úgymint hegyaljának.

4. Az földnek egy része kivált ő magának, 
Kit régulta mondnak az Saluciának 2),
Székes helye most is nagy morkolábs; ígnak3), 
Sok kolcsos várasok annak udvariának.

5. Azt az ifjú Volter egykor bírja vala; 
Szép termete neki mint vitéznek vala,
Minden nemzetivel híres neves vala,
És magatartása kedves, díszes vala.

1) P iem o n t.
2) S aluzzo .
J ) M orko láb  ; m arch io .
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6. Mulatság kedvének nem minden kell vala, 
Vadász-, madarászást igen kedvel vala, 
Mindenestől magát annak adta vala,
Egyéb mulatságát hátra háttá vala.

7. Noha csak egy főre nemzetéből vala, 
Szabad ember voltát igen félti vala,
Örömest kötélbe nem ejtheti vala,
Azért sok ideig nőtelen élt vala.

8. Régi jó baráti sokat hallgatónak,
Sok jámbor szolgái csendesen valónak, 
Városbeli hívei 0 igen bánkódának,
Félnek hogy Voltertől árvául maradnak.

9. Köztök elvégezék hogy neki szólnának; 
Bátor szivű embei't arra választónak,
Nagy sereggel egykor eleiben 1 2) állának, 
Mondják hogy ily szóval neki szólottának :

10. „Teged. uramVolter, fejenként követünk, 
Kegyelmes légy nekünk, ha mit szónkban

ejtünk,
Mert miként magunkat teged úgy szeretünk, 
Erre hozott minket az mi nagy hűségünk.

11. Ez ideig veled ugyan dicsekedtünk,
Ily úrral magunkat boldognak ítéltük,
De ha az egy dolgot mi megnyerhetendjiik, 
Széles ez világon bódog népek leszünk:

12. Hogy tennen magadat már arra gondoljad, 
Törvény házasságban magadat foglaljad, 
Asszonyunkat nálad nekünk látnunk hagyjad, 
Kisded Volterodat élted után hagyjad.

13. Ebben haladékot semmit nemkevánunk, 
Mert az idők miként folyóvizek múlnak;
Az ifjúságnak is virági elhullnak,
És vénség utánad mint egy farkas ballag.

14. Az halál pediglen legközelben hallgat3 4): 
Látod az életnek, uram Volt er, utót.
Hogy egy napról másra előbb előbb mutat,
De mind addig visel, hogy megcsalatkoztat.

15. Kegyelmesen azért tekints *) könyörgé
sünk,

Parancsolatidban semmit meg nem vetünk, 
Asszonyunkat, hozzád kit illendőt lelünk, 
Hagyjad, megszerzését már mireánk vennünk.

16. Azon igen félünk, hogy egy nap csak
elhagysz,

Örököst utánad ingyen senkit nem hagysz, 
Sok jó híveidet bolygóban marasztasz,
Nagy keserűséget csak reánk szállítasz.“

1) O lv asd  : h ív  e j .
2) E l e j  beu .
3) A zaz : le s t á ll.
4) É r*sd : te k in ts d ,  a  rl e lh ag y ásáv a l, m i a  XVI. és X V II. s z á z a d 

b a n  g y a k o ri.

17. Volter jámbor lévén szive rajta vala, 
Sok jámbor tanácsán megmaradott vala,
Nem sokat ő azon gondolkodott vala,
Ily szóval nekiek akkor szólott vala :

18. „Szerető barátim ! nagy jó névén vészem, 
Jómat akarjátok, ezt eszemben vészem,
De nagy szabadságból engemet kivészen,
Ki az házasságban igen ritkán lészen.

19. Kész vagyok tinektek szótokat fogadnom, 
És jó tanácsi óknak melléjé állanom,
Nem akarlak titok en ezzel bántanom : 
Asszonyt keressetek: mert az csak en gondom.

20. Valami jó vagyon emberben világon, 
Senkitől egyébtől csak istentől vagyon.
En igyemet most is azért reá hagyom,
Minden szerencsémet csak neki ajánlom.

21. Biztam mindenkoron kegyelmességében, 
Es nem fogyatkoztam semmi szükségemben, 
Utat talál most is en tisztességemben 
Miként kelljen járnom, en üdvösségemben.

22. Ez ti kevánságtok hogy megházasuljak : 
En titokét ebből nyilván megbiztatlak, 
Akarom tőletek en is egyet halljak,
És arról hit szerint ti vallást tegyetek :

23. Hogy az, kit keresek, valahul meglőlek, 
Vagy szegény vagy gazdag kit en megked

velek,
Miként asszonytokat úgyan tiszteljétek, 
Mintha császár lyánya volna, úgy vegyétek.“

24. Urok akaratját jámborok megérték,
És azt közönséggel örömest felvóvék,
És nagy fogadással azt megerősíték,
Mert csak alig várják hogy az napot érnék.

25. Ott menyekző napot nekik egyet hagya, 
Kire őket mind felkészülnie hagyá,
Az örömre őket fejenként hivató, 
Volter-hagyta napot ki *) mind igen várja.

26.2) Azt hogy elvégezék, az tanács felkele, 
Ki mind ő házához készülnie méné,
Udvarának Volter hagyá készülnie,
Hogy az napot senki el ne véttenéje.

27. Nem messze az vártól egy kis falu vala, 
Egynéhány szegény nép kiben lakik vala, 
Szegénybiknek3) neve az Jankula vala,
Az ő szegénységét isten látja vala.

28. Annak egy leánya, annál több sem vala, 
Kpiek keresztneve jó Grizeldisz vala,

1) K ik i vag y  m in d en k i.
2) E  v e rssz a k  a  deb recen i és lőcsei k ia d á so k b a n  h iá n y z ik .
3) A k o lo sv á ri k ia d á sb a n  az  ú jab b  1 e g szeg én y eb b n ek  á ll.
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Termeti, szépsége neki ékes vala,
De jó erkölcsével feljülmúlja vala.

29. Az szegény életnek sanyaruságában 
Grizeldisz nö vala; nagy gyorsaságában 
Nem ül vala veszteg semmi vagyságában ')i 
Semmi gyönyörűség nincs gondolatában.

30. De nagy vastagsággal1 2)atyját tartja vala, 
Annak ö vénségét úgy táplálja vala,
Kevés juhocskáját tóra hajtja vala,
Rokkáját kezéből le nem hagyja.vala.

31. Onnat hazajővén paréjt aprít vala, 
Hozzájok illendő étket készít vala,
Kemény szalma ágyat felrázogat vala, 
Kegyességgel atyját elnyugotja vala.

32. Az leányra szemét Volter vette 3) vala, 
Mert azon gyakorta vadászni jár vala;
Nem fajtalanságból azt míveli vala,
De hogy embersége öt viseli vala.

33. Nagy jószág4) Grizeldben, ki rejtekben
vala,

Kit az köznép szemmel nem ismerhet vala, 
Eszes ember Volter általlátja vala,
Azért ötét igen megszerette vala.

34. Azt is elvégezé, hogy ötét elvenné, 
Senki egyéb neki házasa nem lenne,
Ha neki az áldott isten engednéje,
Mikoron ö dolgát annyira végezné.

35. Már az menyekzö nap elközelget vala, 
Az menyasszony honnan lenne, titkon vala. 
Egy leányzót Volter kerestetett vala,
Kinek magassága Grízeiddel egy vala.

36 5). Ehöz szép ruhákat csináltatott vala, 
Szép gyöngy koszorókat füzettetett vala,
És arany láncokat sokat készíttete,
Sokféle pártaövet és drágaságokat.

37. Az örvendetes nép, az kik várnak vala, 
Aznap fényességbe el-felterjedt vala :
De az menyasszonynak csak híre sem vala,.
És minden készület már szerezvén vala.

38. Volter elindula, az násznép utánna, 
Mintha az menyasszony közel útban volna,
És ötét utában tisztességgel látná,
Onnat nagy örömben házában behozná.

1) V agy  =  vag y o n  ; su b s ta n tia , b ir to k . A XVI. s z ázad b an  m ár fele- 
d ék cn y ség b e  m enő e szó h e ly éb e  a  ko lo sv ári k ia d á s  l á g y  ság o t,

lőcsei n a g y  v a s t a g s á g o t  teBz!
2) E re jéb en .
3) V e te tte .
4) Jó sá g .
5) A  36. v e rssz a k  k é t u to lsó , s a  3 7 -d ik n ek  k é t e lső  so ra  h iá n y z ik  

m in d  a  deb recen i m in d  a lőesei k iad á so k b a n ; m i a  k o lo sv á rib ó l a d ju k ,  
b á r  m egrom olva , m in t a z t  a  h iá n y z ó  rím , s a  36 : 4. so r vég  szav a i 
(d rá g a  n a f f o k a t )  m u ta t j á k , m ely  u tó b b ia k a t k i ja v í ta n i  p ró 
b á ltam .

39. Grizeldisznek ebben csak hire sem vala, 
Az minemú dolgok reá néznek vala,
Dolgait házánál megszerzetté vala,
Az kútfőről vizet haza viszen vala.

40. Atyjának kapuján hogy belépett vala, 
Hogy egyéb dolgától megüresült vala,
Több leány társival el-kikészül vala,
Hogy Volter mátkáját ő csak láthatnája.

41. Grizeldiszt mentiben Volter látta vala, 
Gyorsan ötét nevén szólította vala,
Atyja ha hon volna ? tőle kérdi vala :
Leány tisztességgel reá felelt vala.

42. Volter neki hagyá : kiszólítanája, 
Néminemű dolga neki vele volna,
Az vén jámbor akkor kiballagott vala.
Kézen fogá Volter, magának így szóla :

43. „Jankula, tudom azt, hogy szeretsz en-
gemet,

En is megesmertem jámbor hűségedet,
Nem kevés gondomat közlöttem teveled,
De ez egyet tudnom akarom tetöled.

44. Ha te ez dologhoz jóakaró volnál,
És ez mellé tisztán örömest állanái,
Hogy engemet kit te ezkédig ’) uraltál, 
Leányodat adnád, vödnek választanál!“

45. Rajta az vén jámbor csak elcsudálkozék, 
Hogy ily jó szerencse házához érkezek, 
Kegyelmes istentől neki méltóltaték,
Nem tud vala megyjen2), szava ígyen esék :

46. „Semmiben különbet en nem akarhatok. 
Avagy pedig abban ellent sem tarthatok,
Az mit en teneked kedved szerint látok,
Mert uram vagy, semmit meg nem másolhatok. "

47. „El-bemenjünk ketten, a Volter azt
mondja,

Grizeldiszt ezekről előtted megkérdjük.“ 
Násznépe megálla, ketten bemenének, 
Leánynyal akkoron ígyen beszélének :

48. „Atyád is akarja hogy légy en jegyesem, 
Ez napságtól fogva asszony feleségem,
Vagyon tőled nekem egy jeles kérdésem :
Azt majd meggondoljad, felelj erre nékem :

I 49. Ha3) tennen magadat arra birhatandod, 
j Minden akaratod arra szabhatandod,
Hogy semmi kedvemet te nem bántogatod,

I Rólad mit végezök, azt te mind megállód.“

50. Ilyen nagy csudábanGrizeld reszket vala. 
Magát bátorságban nem veheti vala,

1) E L kéd ig , a  ko lo sv ári k ia d á sb a n  m á r : ed d ig ien .
2) M egyjen , ö sszev o n v a  eb b ő l ; m it tegyen .
3) V ájjon  ?
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Mert nagy vendég házát megszállotta vala, 
Nem késék, kérdésre ígyen felelt vala :

51. „Ily nagy tisztességre, uram, en magamat 
Méltatlannak véltem, mind az en házamat,
De ha tökélended te akaratodat,
Nem tartóztathatom az en szerencsémet.

52. Soha teellened nem hogy mit vettenék, 
De gondolatomban sem hagyom hogy essék, 
Sőt ha parancsolod hogy halált szenvednék, 
Annak is örömest engedelmes lennék.“

53. Volter az szót mondja: „elég az ennekem.“ 
Násznépnek mutatá : „ihol en jegyesem !
Az ki ezt tiszteli, barátom ennekem.
Mint császár leánya ez oly drága nekem.“

54. Ott Volter akará hogy levetkeztetnék, 
Régi ruhájából el-felöltöztetnék
Aranyas ruhában : asszonyok ezt érték, 
Egymás előtt neki szolgálni sietnek.

55. Az Grizeldisz leányt szépen felkészíték, 
Kézzel tapogatott haját felépítők,
Aranyszál hajakkal közösleg ') illeték,
Szép gyöngykoszorókkal fejét ékeszíték.

56. Idő rövid vala, hamar felkészíték,
Ugyan más személyben Grizeldisz téteték.
Az népek is ötét nehezen ismerők,
De mint asszonyokat szeretvén tisztelők.

57. Egy drága koszorót Volter kivött vala, 
Kit az végre nem most csenáltatott vala, 
Grizeldisznek ott azt jegyül vitte vala, 
Szép-öltözött lóra felültette vala.

58. Az ló fejér vala, gyorsan elfutamék,
Az palota felé gyorsan iramkodék,
Harminckét leányzó selyemben állapék,
Sok jó nemes asszony lovon ott állapék.

59. Az vigaságtevő különb különb vala,
Az ég is az ellen ugyan zeneg vala,
Egymás szovát tőlök alig hallják vala,
Nagy öröm szivöket megszállotta vala.

60. Hamar eljutának, mert közel valának, 
Étkeket fogának, nagy vigan lakának,
Ebéd után estig ott mind táncolának,
Minden mulatságon ugyan megállának.

61. Holddá kelve1 2) Volter új udvart tétete3), 
Gazdag ajándékot arra feltétete,
ló hamar lovakot pályára vitete,
És gyalog futókat futáshoz készíte.

62. Erős ütközetek akkor ott valának,
Jeles kedvé népek földre lebullának,

1) K ő zb e-k ő zb e .
2) Más n ap  h a jn a lk o r .
3) I la rc já té k i vag y  p á ly a té r t  n y itta ta .

Hatalmas követek rendet ott állának,
Híres széles tollok ') mind ott maradának.

63. Az szent Iván tüzét el-felrakták vala, 
Mesterséggel azt mind csenáltatták vala, 
Udvarló vitéz nép azt ostromlja vala,
Az nap vigaságban el-aláment vala.

64. Az űj menynek isten akkor fejét látá 2), 
Kegyelmességével ötét méltóztatá,
Nagy bölcseségével megvilágosítá,
Sok jószágos jóval megajándékozá.

65. Ártatlan életben istenfélő vala,
Maga tartásában jó erkölcsű vala,
Értelmes beszéde szava ékes vala,
Minden embereknél dicséretes vala.

66. Nem sokáig magát oly jó névben liozá, 
Hogy nem csak szomszédi kívánkoznak hozzá, 
De messze földről is jőnek vala hozzá, 
Asszonyok férfiak csudálkoznak rajta.

67. Eleitől fogván kik esmerik vala,
Még azok is ingyen nem hihetik vala,
Az mely szegény ember az Jankula vala.
Hogy ez az Grizeldisz ő leánya volna.

68. Minden nagy ékesség őbenne oly vala, 
Hogy azt ingyen senki nem hiheti vala 
Hogy azt parasztháznál tanolhatta volna,
De császár udvarát az ki lakta vala.

69. Noha vitézVolter szegény nemzetet vön, 
De ő házassága nagy dicsiretes lön,
Belöl háza népe nyugalmas békés lön,
Kivel 3) mindeneknél igen kedves ő lön.

70. Sőt annak felette hogy ő ily jószágot 
Ily szegénység alatt rejtekben meglátott, 
Méltán bölcs embernek mindenek tartották4)
És mindenek előtt nagy csodálatos volt.

71. Az asszony peniglen nemcsak házát birta, 
De a községet is nagy bölcsen oktatta.
Ura honn nem voltán porokét szállítja,
Nemes népeknek is háborüit oltja.

72. Nem egyebet erről népek hisznek vala, 
És közöttök tisztán azt beszélik vala,
Hogy az asszonyt mennyből isten adta volna 
Az község jovára, hogy reá gondolna.

73. Ebben nem sok üdő mikor betölt volna, 
Asszony hogy viselne jelensége vala,
Sok jó birodalma nagy csendesben vala,
De nem sok időre leányt hozott vala.

1) A k o lo sv á ri k ia d á sb a n  : s z ö k ö l l é s e k ;  a  deb recen ib en  : h íres  
s z é k e s  t ü l  l ö k  á ll. É r te lm e  csak  az á lta lu n k  á tv e tt  l ő c s e i  
o lv a sá sn a k  van .

2) A k o lo sv á rib an  m ár : m eg lá to g a tó .
3) Mi á lta l.
4) íg y  ja v í to t tu k  ezen  a  deb r. és lőcsei k iad á so k b a n  végkép  m eg

ro m lo tt  sort; a  k o lo sv á rib an  ő t  e t  á ll ige n é lk ü l. K im  eg y ik b en  s in cs .
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74. Jóllehet az leány igen sze'pded vala; 
Demaga *) az fiút inkább veszik vala, 
Magzatos voltával asszony nyerte vala,
Ilogy mind háza népe megörvendett vala.

75. Az gyermek immáron hogy azt érte vala, 
Mikor az dajkától elválasztják vala,
Volternek akkoron kivánsága juta, 
Csudálatosb hogynem dicséretesb vala :

76. Asszony feleségét megkesergetnéje,
És az ő hűségét kikeresgetnéje,
Addig nem nyughaték, míg nem késérgeté 
És minden kétségét belőle kivenné.

77. El-bementek vala ő ágyas házokban, 
Volter magát ejté nagy szomorúságban,
Ily szókat ott szóla nyomorúságában,
Hogyha hozhatnája asszonyt ő bánatban:

78. „Asszony ! kérlek azon, hogy megemlé
kezzél

Hogy mely szegénységből házamban bejöttél, 
Mert ugyan sem illik hogy elfeledkezzél 
Régi mivoltodról, mai szerencsédről.

79. Emlékezzél, mondom, miként hozzám
völek,

Nyilván én tegedet mostan is szeretlek,
De az nemes népek teged nem kedvelnek, 
Mert paraszt nemzetből tegedet itilnek.

80. Asszonyt parasztnemból ők nem szeretnek 
Mert természet szerint egymás ellen járnak, 
Enreám is immár gonosz szemmel néznek, 
Rólad ilyen szókat, mint mondom, beszélnek.

81. Azért ha akarod békösséggel élnem, 
Szükség nekem velek 2) megegyesülnöm :
Te kis leányodról ővélek végeznem,
Az mint ők akarják, nem mint én akarom.

82. De te híred nélkül semmit nem mívelek, 
Te akaratodat mondd meg nekem kérlek :
Az kérdésre teged én emlékeztetlek,
Kire otthon teged én feleltetélek.“

83. Grizeldisz ez szókat hogy hallotta volna, 
Bátor szive rajta meg nem indult vala,
Nagy szép beszédekkel urának szólt vala, 
Magát, minden dolgát, reá bizta vala.

84. „Tied az kis leány, en is tied vagyok, 
Mind ketten urunknak tegedet mi vallunk,
Ki minden marhánkkal szabad, azt jól látjuk,
Te is velünk mit tészsz, azon kell maradnunk.

85. Valamit en neked kedved szer ént látok’ 
Mindenben az mellé szivem szerént állok, 
Egyebet nálladnál senkit nem kevánok, 
Egyébtől megválnom semmitől nem szánok.“

86. Feleletét Volter nagy jószüvel hallá;
De önön magában nem teteti vala,
Ö tekintetiben nagy szomorú vala ;
Asszony elöl akkor ígyen kiment vala.

87. Nem soká halasztá, egy szolgáját küldő, 
Kivel az ő dolgát azelőtt ő közié,
Jeles dolgaiban korosként meglölé,
Az asszonyhoz akkor ötét el-bcküldé.

88. Az asszonyhoz szolga éjjel bement vala: 
„Megbocsáss, asszonyom, neki mondja vala, 
Reám ne neheztelj, úgy könyörög vala,
Mert ebben engemet kéjtelenség hoza.

89. Nyilván vagyon nálad szolgák állapatja, 
Az engedelmesség kötélben forgatja,
Uroknak parancsa kőtélén futtatja, 
Szolgálatját senki nem válogathatja.

90.Uram hagyta nekem gyermeketfel vegyem, 
És az éjjel ötét még oly helyre tennem — 
Uram parancsának kell nekem engednem,
Nem merek egyebet bizony ebben tennem.“

91. Szavát akkor ember röviden végező, 
Nagy kétclen dolgot köztök akkor ejte,
Kit keserves asszony eszében vehete,
Többet ő nem szóla, az ember veszteglő.

92. Az emberhez asszony gyanakodik vala, 
Mert szeme állása neki kétes *) vala,
Kétes 2) ábrázatja, szava olyan vala :
Kis leányát érté, hogy vinné halálra.

93. De könyve asszonynak rajta nem gördüle, 
Csak egy fohászkodást rajta nem mívele,
Kit nehezen dajka, nem hogy anya, tűre;
És nagy vidámképen gyermeket felvevé.

94. Kis leányát édes anyja nézi vala,
És nagy szeretettel csókolgatja vala,
Szent keresztnek jelét rávetette vala,
Áldását elmondván kézben adta vala.

95. „Az mit urad hagyott,azt te megszerezzed, 
Egyre kérlek teged, hogy gondját viseljed,
És ő gyenge testét hogy te megőrizzed, 
Vaddal és madárral azt meg ne etessed !

96. Ezt is csak úgy mondom, ha meg nincsen
hagyva

Uradtól ez ellen valami parancsba,
Mert nem törekedem soha semmit abba,
A mi őellene gondolnék hogy volna.“

97. Gyermeket felvevé, urához téríté, 
Szófelelet mi lön, elibe terjeszté,
Mint az leányt kézben adta, megbeszéllé, 
Atyja kegyességét ott megkésértette.

1) D e m égis.
í )  Az em líte tt  k ia d á so k b a n  h ib á sa n  : veled.

1) A iőcsei k ia d á s b a n  k e ttő s  á ll.
2) A k ia d á s o k b a n  : k é tséges.
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98. De az mit magába megtökéllett vala, 
Abban Volter semmit meg nem tágít vala, 
Azon keménységben menten megyen vala,
Az ő szolgájának azt meghatta vala,

99. Hogy az kisgyermeket ruhábankötözv 
Szekrényben szegezné, öszvérre feltenné, 
Nagy lassan és félve utában viselné,
Gazdag Bononyában mentiben bevinné.

100. Nénje neki vala az Konde Panitné 4), 
Szavával úgy kérné hogy felnevelnéje,
Mintha anyja volna oly igen féltené,
Minden jó erkölcsre ötét egyengetné.

101. Azt. jelesben Volter nénjétől várnája, 
Hogy oly titkon ötét nála tartanája,
Senki ez világon hogy ne tudhatnája,
Ki gyermeke volna az ö kis leánya.

102. Az szolga nem resten ebben eljárt vala, 
Urától nekie az mi hagyva vala.
Az asszonyt az Volter csak szemléli vala, 
Változás kedvében szavában sem vala.

103. Régi nagy nyájasság, szokott nagy sze-
retség,

Urához hallgatás, nagy szemérmetesség, 
Semmi szomorúság, semmi idegenség,
Kis leánykájáról emlékezetlenség.

104. Teljes négy esztendők ebben töltek vala, 
Mikoron ő ismég nehezkesült vala;
Egy fiú magzatot szépet hozott vala,
Atyja barátinak nagy örömök vala.

105. Ebben két esztendő csak bekerült vala, 
Gyermeket dajkától választották vala,
Azon Ízetlenség 1 2) Volterra jött vala : 
Feleségét ismét szólította vala :

106. „Régulta értetted az en népeimet :
Mi házasságunkért reánk neheztelnek, 
Magzatosbnak teged jelesen hogy értnek, 
Férfi magzat3) látván ugyan meggyülölnek.

107. Mert gyakorta mondják, és köztök ki
áltják,

Fülem hallottára ily képen zajognak :
„Hát Volter után mi az Janikulának 
Udvariunk, és az ő sok unokájának V

108. Paraszt nemzet rajtunk tehát uralkodik, 
E- mi nemes házunk nekie lefekszik ?“ 
Naponként közöttök ilyen sok szó esik,
Nem értem ezekből végre mi történik.

109. Ez népnek peniglen nyugalmat akarok, 
Mert igazán mondom : valamit is tartok,

1) C o n t e  P  a n  a g  o B occacciónál.
2) A d e b re c e n i és lőcseiben  : esz te len ség .
3 ) V ádló n e v e tő  he ly e tt.

Az gyermekről penigúgyan úgy gondolok. 
Mint az nénjét úgyan dolgára bocsátjok.

110. Ezt ez végre neked idején beszélem, 
Nem akarom sziived hirtelen sértenem, 
Véletlen veszélylyel es 4) keserítenem,
Illik nekem veled ezekről végeznem.“

111. Szóla asszony neki : „Uram, mit mond
hatok,

Mondásnál egyebbel semmivel nem birok,
En tenálad nélkül semmit nem akarok, 
Gyermekben munkámnál többet en nem val

lók 2).

112. Nekem és ezeknek mindnyájan urunk
vagy,

Az te marháiddal3) korosként4) szabad vagy, 
Hatalmad mirajtunk neked oly igen nagy, 
Azon kell maradnunk csak,mit kegyelmed hagy.

113. Erre ne kövessed az en ongedelmem, 
Mert mikor házamnak ajtaján kijöttem,
Az en ruháimat rólam levetettem,
Minden akaratom azokkal letöttem.

114. Házadnak kapuján viszont hogy be
jöttem,

Kazdag ruháidban mikor felöltöztem,
Minden akaratod azokkal fölvettem,
Semmi különbséget nálam nem viseltem.

115. Akármi dologban, az mi neked tetszik, 
Énnekem is minden ugyanazon tetszik, 
Különbözés hozzám semmi nem férkezik, 
Előtted értenem nekem nem alkoszik í>).

116. Mert te gondolatod jövendő mi volna 
Ha en eszem arról jövendőt mondhatna,
Az mit te akarnál, valami az volna,
Minden akaratom az mellé állana.

117. De ha értelmemvel elébb nemvihetem, 
Te akaratodat örömest követem,
Te kevánságodat adjad megértenem,
Holtomat kevánod; azt is nem restellem.

118. Mert az en szerelmem, uram, hogy meg
értsed,

Hozzád oly figyelmes, hogy meghal éretted: 
Nagyobban náladnál semmit nem szeretek, 
Halállal őhozzá hasonló fi) nem leszek.“

119. Tökélletességét Volter hogy csudálja 
Asszony házassában, kit akkor talála,
Először mely embert hozzá küldött vala, 
Ismég azont hozzá választotta vala.

1) i s.
2) A gye rm ek n é l c sak  a  fá ra d sá g  enyém , ő m ag a  a  tied .
3) Ttt t ú l  a j d o n  t  je le n t .
4) M indenkor.
5) Nem illik , non  con v en it.
2  „ N ec  m ors ip sa  n o s tro  fu e r it  p a r  a m o ri.“
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120. Az ember őmagát igen menti vala, 
Nagy kételenségét igen veti vala,
Mely nagy gyilkosságot mivelni kell vala,
Az gyermeket kérvén, jelentette vala.

121. Asszony ott bánatját nem jelenti vala, 
Maga ') keserűség általfolyta vala.
Az gyermeket szépen el-felvette vala,
Szent keresztjeiével megjegyzette vala.

122. Fiát ott megáldd, igen csókolgatta, 
Szemeit őrajta jó ideig tartá,
Bánátjának jelét semmit nem mutata, 
Fiacskáját akkor az embernek adá.

123. „IMiként neked hatták, járj el te dol
godban,

Mégis igen kérlek ne hagyj engem abban : 
Hogyha lehetséges, vegyed oltalmadban, 
Vadak madaraknak ne hadd szaggatásban.

124. Gyenge testét ne hadd foltonként szag
gatni.“

Érté feleletből : ideje elmenni.
Válaszszal urához el akara térni.
Nem győz vala Volter eleget csudáim.

125. De azt így jól érti, hogy asszony szereti 
Két kis gyermekcséjét. ; kétségtől megmenti : 
Hogy az keménységet asszony nem míveli 
Valami vadságból, de hogy öt szereti.

126. Hagyá onnat Volter Bononyában menni, 
Az gyermeket adá nénjének eltenni,
Nénjét azon szókkal, mint először, kérni, 
Hogy ne restelnéje nagy gondját viselni.

127. Nincs oly dercés -) ember kinek nem
illenék

Szerelmes társának ő nagy hűségének,
Az őhozzá való szerelmességének 
Ily kesergetésén meg nem elégednék.

128. Szemét Volter róla el nem veszi vala, 
Asszony feleségén ha mi jelt láthatna :
Hanem napról napra neki hívebb vala, 
Változást magához semmit nem talála.

129. Nem szép hír Volterról kezde kiterjedni, 
Gonosz neve neki mindenütt hírhedni,
Hogy szerelmes társát ígyen kesergetné,
Ö édes magzatit elrekkentenéje 3).

130. Mert az gyermekeket nem láthatják vala, 
Senki, hol volnának, nem tudhatják vala,
Ezzel önnönmagát híresíti vala,
Gyülölségben, gonosz névben hozá vala.

131. De mint asszonyállat, az kegyetlen lehet, 
Semmit meg nem enged mint az gonosz ördög,

Kisértö mérgében előbb előbb hereg ')i 
Mikent az fellegben az menny igen dörög.

132. Tizenkét esztendő mikor elmúlt vala, 
Leány léte után akkor úgy gondola,
Hogy Romában gyorsan követet bocsátna,
Ki pápától neki egy levelet hozna,

133. Kivel az nép között ö azt hirdetnéje, 
Romai pápától hogy volna engedve —
Ki az ö népének nyugalmára lenne —
Első feleségét elhagyná, mást venne.

134. Az goromba néppel, kik havasban laknak, 
Igen könnyű vala azt elhitetnie ;
Ebben híre vala ím az Grizeldisznek.
Képzem1 2 3) hogy nehéznek tetszék ö szivének.

135. De miért magába megtekélve vala, 
Minden szerencséjét készen várja vala.
Nagy bátorságában megmaradott vala,
Mit végezne róla, urától vár vala.

136. Másfelöl az Volter Bononyába kulde, 
Rokonságát kóré gyermekét felvenné,
Maga vélek lenne, őket haza vinné,
Az leányt állítják hogy házassa lenne.

137. De Pánit nem resten hűségét jelenté ; 
Az leány szép vala, ékes öltözete.
Hét esztendős öcscsét melléjé ülteté,
Az végezett napra szép néppel késéré.

138. Ezenközben Volter szokott jó erkölcsét 
Hogy kesergetnéje asszony feleségét,
Nem hagyá, de inkább annak küsebbségét 
Öregbíti vala, nagy keserűségét.

139. Az község láttára elejben hivatá,
Ily szókkal akkoron ölet megszólítá : 
„Társaságod nekem magát megmutatá,
Nem házadat néztem, erkölcsödet láttam;

140. De im most ismerem meg, hogy az uraság, 
Ingyen semmi egyeb hanem az nagy rabság. 
Mert nem lehet, az mit engedne szabadság. 
Azvagy mit egyébnek adna az kevánság.

141. Az köznépek engem ax-ra kényszerítnek, 
És a pápa mindent engedett ezeknek,
Hogy más feleséget hoznának hercegnek: 
Útban vannak, ím majd azzal elérkeznek.

142. Légy azért az régi tökélletességben. 
Helyt adj az másoknak minden tisztességben ; 
Hoztad 3) jegyruhádat vigyed xneg helyében’ 
Nem állandó senki lám a szerencsében.“

143. Grízeid ott felele viszont az Volternek : 
„Tudtam : egy ellenség te nyájasságodnak

1) I re g . A lőcse iben  eved. A d eb re c e n ib e n  ; h ö rög .
2) A lőcse iben  : h iszem .
3 ) A i  á l t a l a d  h o z o t t  je g y ru h á t.

1) Á m b áto r.
2) D urcás  ? A d eb r. és lőcse i k ia d á sb a n  k e m é n y  áll.
3) E lre jte n é , e ls ik k a sz ta n á . I
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És közötte nem volt en árvaságomnak:
Jól értettem rendit en állapatomnak.

144. Sót bizonynyal mondom, nem hogy há
zasodnak

Magamat tartottam, de csak szolgálódnak, 
Mert nem állítottam magamat méltónak, 
Viseltem személyét csak egy udvarlódnak.

145. És ez házban míglen teveled lakoztam, 
Te akaratodból asszonynak mondattam,
Isten azt jól tudja, korosként úgy voltam : 
Szolgáló lyányodnak magamat tartottam.

146. Az iidőket azért mikor megszámláltam, 
Míg nagy tisztességben teveled lakoztam, 
Feljebb érdememnél en azt állítottam,
Hálát úristennek arról nagyot adtam.

147. Nagy jó kedvvel azért kész vagyok vé
geznem,

Es örömest vagyok házamhoz elmennem; 
Holott esék nekem ifjúságban élnem,
Ott vénségemnek is ugyan végét érnem.

148. Bódognak mondhatom azzal en magamat 
Es dicsiretesnek en özvegy voltomat,
Hogy jeles személynek vallhatom uramat : 
Azzal vigasztalom holtig en magamat.

149. Az i'ij menyasszonynak örömest helyt
adok,

És azon az istent jó kedven imádok,
Hogy ti házasságtok legyen igen bódog,
És ti magzattokat ugyan láthassátok.

150. lm itten pediglen, hol vígan lakoztam, 
Kedvedet semmiben soha nem másoltam, 
Ebben is teneked engednem akartam,
Látom, akaratod nekem igaz utam.

151. Az en jegyruhámat ha el hagyod vinnem, 
Az minemü az volt, arról emlékezem,
És mint en házamnál ruháim levettem,
Tiedbe öltöztem, így tehozzád jöttem.

152. Egyebet en velem nem hoztam teneked: 
Egyik jegyruhám&t : mezételenséget,
Másikat meg azzal hoztam : igaz hütet :
Ezzel egyetemben nagy tiszta életet.

153. Azért íin mimódon ruhámból vetkezem, 
Gyűrűdet megadom kivel megjedzettél;
Egyéb gyűrűidet egyben belyheztettem,
Te ágyas házadban ruháddal letettem.

154. Minden kazdagságod, házi öltözeted, 
En kezemnél állott minden ékességed,
Ki miatt rám vettem az nagy irigységet;
Kit te adtál vala, házadban megleled.

155. Atyámnak házától jöttem mezítelen, 
Mezítelen megyek házamhoz esmeglen ;
Az egy dolog tetszik nekem éktelennek :
En méhem köznépnek leszen hogy ingetlen,

156. Az te. gyermekcséid kiben nyugodtanak; 
És ki miatt népek reád zúgott.anak,
Ne legyen több oka immár haragjoknak ! 
Uram utat adott immár mindazoknak.

157. Egy dologra kérlek csak immár tegedet, 
Nem különben azt is, ha tetszik teneked,
En szüzeségemnek, kit en hoztam neked,
Kit immár en haza nem vihetek tőled,

158. Jutalma az legyen — vajha neked
tetszik —

Minemő imegben lakoztam teveled,
Csak ezt az több közzülennekem engedjed, 
Régi házasodnak kivel méhét fedjed.“

159.0ttVolternak szeme könyvvel betölt vala, 
Annyira, hogy immár nem állhatja vala,
Azért asszony elöl ő elfordult vala, 
Reszke.teges szóval alig mondta vala :

160. „Amaz egy ingecske bátor tied legyen, 
Ki enrólam nálad emlekezet legyen.“
Csak alig mondhatá, előle elmene,
Mert ő szemeiből a könyv igen megyen.

161. Levetkezék ottan mindenek láttára, 
Csak az egy ingecskét rajta megmarasztá; 
Mezítelen fővel indula utára,
Mezítelen lábbal váras kapujára.

162. Utában sok jámbor őt kiséri vala, 
Minden ember ötét keserüli vala,
Az gonosz szerencsét szidalmazzák vala,
Ékes csendességben asszony megyen vala.

163. Egy köny ve-esetlen száraz szem sem vala, 
Asszony hogy házához haza megyen vala;
Az jámbor vén ember ezt nem tudja vala, 
Semmi csak hírével ebben sem lőtt vala,

164. Eleitől fogva ő nagy kétes vala :
Leány házassága nem egyenlő vala;
Korosként eszébe azt forgatja vala,

í Hogy állandó lenne, reménytelen vala.
'

165. Mert az ö leánya parasztnemből volna, 
j Annak társaságát Volter megunnája,
Nemesember lelkét kevélység fognája,
Leányát házából kihajigálnája.

166. Leánya ruháját elrejtette vala,
Háza szegletibe, kit megtartott vala,
Ki az nagy iidótől el is avélt ') vala,
Ha mikor kelletnék, előhozhatnája.

I 1) A v é t t ,a v itt  : a v u lt.
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167. Nem annyira érti leánya megjöttél,
Mint az vele való népnek ö zengését :
Ajtaja elejben lassan el-kilépék,
Mezítelen leányt ruhával befeclé.

168. Sok számos napiglan atyjánál lőtt vala, 
Egyenes erkölcsben magát tartja vala, 
Állhatatosságban csodálatos vala,
Semmi szomorúság jele ott nem vala.

169. Minden jó erkölcsnek nyomdoka ott vala, 
Kivel ö urával élni kellett vala,
Mert nagyasszonyságban szegény lelki vala, 
Alázatosságnak példája ö vala.

170. Hamar az Kond Pánit elközelget vala. 
Az új menyekzönek oly nagy híre vala,
Egy emberét Pánit elöl küldte vala :
Salucjába jutott, tudni adta vala.

171. Volteraz Grizeldhez az előtt ment vala 
Egy nappal, és ötét szólította vala, 
Szerelemmel asszony elejben ment vala, 
Asszonynak ily szókkal akkor felelt vala :

172. „Az leány, mely holnap en házamnál
leszen,

Ebédkoron tudom hogy énnálam leszen,
Vele való sok nép vendégségben leszen, 
Asszonyok férfiak vele együtt lesznek.

173. Akarom azokat nagy kedvvel fogadni, 
Helyét mindeneknek rendenként megadni, 
Még beszédeket is tisztességgel venni,
Nincs asszony házamnál ki ezt megszerzené,

174. Ennek gondját, kérlek azért, reád ve
gyed,

Ki en erkölcsömet igen jól esmered;
Noha neked mostan szegény öltözeted, 
Vendéget fogadjad, helyére ültessed.“

175. „Valamit teneked kedvedre ismerek — 
Asszony monda neki — mindent en meg-

szerzek,
És nem csak jó kedvvel abban en elmegyek, 
De nagy kevánsággal mindent reám veszek.

176. En penig ezekben semmit nem restelek, 
Aval fáradságot semmit nem ismerek;
Míglen en lelkemben csak egy szikrát érzek, 
Mindaddiglan, holtig, nagy hűséggel leszek.“

177. Ezt mihelyt kimondá, násznépet indíta, 
Házakat nagy gyorsan ö megtisztíttata,
Ott az asztalokat mind renddel rakatá, 
Ágyakat vettete, szolgákat oktata,

178. Holddá kelve immár két mise köztvala, 
Az Kond Pánit mikor el-bejutott vala.
Az leány szépségét kiki úgy csudálja,
Öcscse jó erkölcsét látnia kívánja.
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179. Nem kevesen akkor közöttök valának, 
Kik jó nevet akkort Voltcrnak adának,
Hogy ez házasságot cserélte magának,
Mert az leány jó vér, és öcscse szép annak.

180. Menyekző készület hevenyében vala, 
Grízeid szorgalmatos mindenütt ott vala :
Ily nagy esetivel ő nem gondol vala,
Megviselt ruháját nem szégyenli vala;

181. De nagy vidámsággal leányt ő fogadá, 
Mind az kapuiglan elejben indula,
Megáldá, és monda : „Isten hozza jóval
Az en asszonyomat mind vele valókkal.*“

182. Az több vendéget is nagy vigan ő látja, 
Nagy ékes beszéddel őket vigasztalja,
Az nagy háznak gondját csak egv főre birja, 
Minden tisztességét rendenként megadja.

183. Minden ott Grízeidet eróssen csudálja, 
Jelesben vendég nép róla imezt mondja :
Nagy ékesenszólást honnan ó tanulta,
És nagy bölcseséget, kinek ily ruhája ?

184. Mindeniknél feljebb Grízeid helyhez-
teti,

Leányt és az ifjat egymás mellé ejti 
Dicsiretbeu őket égben felemeli,
Lelkét nagy örömmel nem elégítheti.

185. Az Voltéi* mikoron asztalhoz leüle, 
Grízeidre fordítá fényét ó szemének,
Minden hallottára, hogy reája nézne 
Mintha nevetkeznék, monda ö menyének :

186. „Mint tetszik teneked mostezúj meny
asszony ?

Vagyon oly szépsége, kit valhat egy asszony, 
Avagy tisztessége ? kérlek teged asszony,
És ha te láttad-e mássát ez világon?“

187. „Bizony sem termettel szebbet te nem
lelnél,

Sem ékes erkölcscsel, akar holott élnél,
Ha mind ez világon te elkereskednél,
És ha nem tudom mint rajta erőlködnél.

188. Azt tudjad : senkivel te egyben nem
férhetsz,

Az jó szerencsében részes te nem lehetsz,
Ha a szép leánynyal kedvedre nem élhetsz,
És gyülöséget is ') szivedből ki nem vetsz.

189. Istentől reményiem és igen kivánom, 
Hogy azt közitekben adja, mint en mondom: 
Nagy szerelmességet tiköztetek látnom : 
Könnyebb leszen azzal ennekem halálom. 1

1) A  lőcsei k ia d á s b a n  : E g y  e llen ség e t te .
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190. Erre kérlek teged nagy bizodalommal, 
Hogy ezt ne kesergesd nagy boszuságokkal, 
Miként te háborgál az másik asszonynyal 
Mert gyengébben tartott, ifjabb is ez annál,

191. Mert az mit en tűrtem, ez azt nem tűr
heti.“

Mikoron Volternak Grízeid ezt beszélné, 
Volter vidámságát Grízeidnek hogy nézné, 
Tökéletességét sokszor tekintené;

192. Asszony kesergésit és ő késértését, 
Eszében forgatja minden sok szerzését, 
Asszonynak nem látja arra érdemlését 
Keserúlte vala asszony feleségét;

193. Tovább nem viheté szive keménységét, 
Nagy szépen szólítá asszony feleségét : 
„Eléggé megláttam szüvednek mélységét, 
Szerelmes Grizeldisz! hozzám nagy hűségét,

194. Nem hiszek en mostan ég alatt oly embert, 
Ki ó házasával ígyen cselekedett,
Annak hűségérői ily bizonyságot vett,
Avagy mindent végre ennyire vihetett !“

195. Ezeket hogy mondá szerelmes társának, 
Tetszők vidámsággal való nagy csudának, 
Úgymint egy álomból feltámadásának : 
Hozzája öleié, foglalá magának.

196. Te vagy az en társom, Volter mondja vala, 
Nem volt más ennekem, sem leszen, azt vallja, 
Az kit jegyesemnek te alítasz vala,
Ez a te leányod, kit elvittek vala.

197. Az ifjú peniglen, kit rokonnak mondnak, 
Azt is úgy esmerjed mint édes’ fiadat,
Kiért nép Volterra nehezteltek vala, 
lm mind egyetemben most tenálad vannak.

198. Higyed, kik enrólam sokkal mást vél-
tenck,

Azvagy kegyetlennek kik engem hittenek, 
Hogy en gonosz voltam az en jegyesemnek : 
Nem voltam kegyetlen az en gyermekimnek.

199. Ezt is gondolhatják hogy nem kárhoz
tattam

Asszony házasomat, hanem csak próbáltam, 
Az en magzatomat fel sem mészárlottam,
De csak egy ideig őket eltitkoltam.“

200. A szókat Grizeldisz hogy hallotta volna, 
O nagy örömébe csaknem megholt vala,
Nagy' kegyességében eszeveszett vala,
Drága záloginak nyakán csüggött vala.

201.Ott való asszonyok hogy ezt látták vala, 
Asszonyt szcretetből közből vették vala, 
Hitván ruháiból vetkőztették vala,
Asszonyt ruhájába öltöztették vala.

202. Grizeldet ottagyon szépen öltöztetek, 
Kazdag szép ruhákban őtet ékesitték,
Szép üdvözletekkel őtet megüdvözlék, 
Örvendes sírással az napot végezek.

203. Ez végső nap sokkal örvendetesb vala» 
Minden ékességgel tisztesb ékesb vala, 
Hogynein az előbbi menyekzőnap vala.
Nagy igyenességgel ’) holtig éltek vala,

204. Az ipának Volter már úgy tetszik vala, 
Hogy régen szüvéböl kivetette vala;
De ám ő házába behozatta vala,
Tisztességgel holtig eltartotta vala,

205. Leányát gazdagon Volter adta vala, 
Minden tisztességgel arra gondolt vala:
Ugyan örökössé fiát háttá vala :
Menyekzőnap ugyan végeztetett vala.

206. Ezerötszáz harminckilenc esztendőben 
Ez kisded krónikát szerzé egy énekben 
Istvánfi Pál, mikor vala jó kedvében,
Hertelen indúla király örömében2).

1) E gyességben .
2) J á n o s  k ir á ly r a  lá ts z ik  v o n a tk o z n i e so r. k i ez év i fe b ru á rb a n  

m e n t á t  S zék esfe jé rv á rra  Iz a b e llá v a li  e sk ü v esé ie  s en n e k  k o r  á tá 
z á s á ra

BATIZI ANDRÁS.
1530-50.

BATIZI ANDRÁS, mint neve mutatja, Szatmárnak Batiz nevű falvából 
vette eredetét, s jókorán mestere Gálszécsi István *) a híres reformátor által az 
új tudományba beavattatván, maga is egyike lett az első reformátoroknak 2), ki 
,,a magyar Lutherrel“ Dévaival együtt nyerte meg Drágfi Gáspárt a hitújítás
nak, s ennek oltalma alatt Újhelyt reformálta, utóbb a Szilágyságot is 3). Már 
1530-ban kezdett Bacizi Kassán felekezete számára egyházi énekeket készíteni4), 
és miután már több évig iskolatanítói hivatalt viselt Szikszón ü), s Újhelyi, Er-
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dődön és Tokajban paposkodott 6), 1542. tavaszán Wittenbergbe ment 7), hol 
1550. körül másodszor Is megfordult 8). Az erdődi zsinaton 1545-ben egyike 
volt azon huszonkilenc reformátornak, kik az itt költ tizenkét hitcikkelyt aláír
ták 9). Később, mint a magyar protestánsok nagyobb része, a Luther értelmétől 
a Calvínéra ment által, mint abból is látszik, hogy a beregszászi zsinat (1552.) 
cikkelyeiben ő is megegyezett l0). Ennek tulajdonítható, hogy „Keresztyén Tu
dománya“ (hely nélk. 1550., s újra Kolosv. Heltainál 1555.) még e század vé
gén is, a Szikszai Siderius Jánoséval együtt, a ref. egyházban elemi tankönyvül 
rendeltetett *'). — Batizi első a vallási epika mívelői közöl, kinek munkái ko
runkig eljutottak. Kétség kivid több e nemű költeményei közöl csak hat maradt 
ránk, és ezek sem eredeti kiadásaikban, hanem jóval későbbi gyűjtemények és 
utánnyomatokban. Ilyek : 1. „Az drága és istenfélő vitéz Gedeonról szép his
toria,“ 1540. Fenmar. a Hoffgref énekgyűjt. 2. „Az istenfélő Zsuzsánna asz- 
szonynak históriája“ 1541. Fenmar. a Hoffgref és Bornemisza énekgyűjt., és 
Brever utánnyomatában , Lőcse 1628. 3. „Jónás prófétának históriája, Ninive 
városáról, és Jónás prófétának az tengerben bevetéséről, az cethalnak elnyelé
séről és kiokádásáról, és isteniül megfeddetéséről.“ 1541. Fenni. Hoffgrefnél, de 
elül csonkán, Bornemiszánál változtatott vég szakkal; a fen kitett teljes címmel 
pedig Lipsiai Pál utánnyomatában Debr. 1596. adebr. könyvtárb. s a Lugossy- 
codexben. 4. „Meglőtt és megleendö dolgoknak teremtésiül fogva mind az ítéletig 
való historia“ 1544. Hoffgrefnél. 5. „Más historia az Nahugodonor királyról és 
az négy birodalmúkról“ 1544. ugyanott. E kettő aztán, egybe forrasztva a 4. 
alatti cím alatt Bornemisza énekgyűjteményében áll, s így nem annyira eposi, 
mint didaktikai darab, mert benne a Nabukadnezar álma csak kiindulópontnak 
használtatik a világ közel elmúlása hirdetésére, saz emberiségben ez okért isteni 
félelem gerjesztésére. Az egész erre megyen ki :

„Mikoron az ágak szépen kibimbóznak, 
Jelentik hogy az nyár immár közel vagyon : 
Akképpen az jegyek nyilván azt jelentik 
Hogy itilet napja immár elközelget.

Azért minden ember leikéhez tekéntsen, 
És az ö bűnétől minden megrettenjen,
Isteni félémbe ') ö magát foglalja,
És várja nagy vígan az úr Jézus Krisztust.“

1) A. m . félelem .

6. „Izsák pátriárkának szent házasságáról való szép história“ 1546. Fennmaradt 
Hoffgref és Bornemisza énekgy., külön is hely és évjegy nélk. Debr. Lipsiai 
Pálnál, 1596. a debr. könyvtárb. — Ezeken kivid találtatnak Batizinak 7. több 
egyházi énekei 1530. óta a XVI. századbeli énekes könyvekben, és 8. egy tan
dal : „Az házasságról való ének“ 1546. Bornemiszánál, úgy a lipcsei s a Lu- 
gossy-codexekben. — Az 1549-ki krakai „Orthographia Hungarica“, melyet 
Szombathy János 13), s utána mások, Batizinak tulajdonítanak, már csak az ab
ban tanított, s másfelül a Batizi által ugyan akkor Keresztyén Tudományában 
követett, lényegesen különböző, helyesírásnál fogva sem övé.

’) Batizi saját Kér. Tudománya előszavában.
2) Pázmány Péter : Kalauza Il-ik kiadása (Pozsony, 1623.) 221. lapján.
3) Ms. Anonymi : „Modus et tempus reformationis religionis apud Ilungaros“ Geleji Ka

tona István Praeconium Evangelicumja (Gyulafej. 1638.) előszavában; és Lampe Hist. Eccl. 
Ref. in Hung. (Trajecti, 1728.) 1. 93. 97. 598.

4) Tolnai István Kalauza (Kolosv. 1699.) után Bod a M. Ath. 31. lapján.
5) Itt és ekkor költ a sz. háromságról szerzett éneke, mint annak vég szakja mutatja.
ü) Janhowich szerint.
7) Szombathy János Kazinczynál, Magy. Régiségek, I. (Pest, 1808.) 1. 177. és Szirmát/ Antal 

Szatmár vármegye (Buda, 1809). I. 205.
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8) Bartholomacides az id. h. 1. 15.
9) Batizi, Kereszty. Tud. előszavában.
10) Lampe az id. b. 1. 93.
H) G el éji Katona Névtelené az id. h., s utána Lampe az id. h. 1. 104. Mihálynak Írja, de hi

básan itt úgy, valamint a 127. lapon, hol a Kér. Tudomány szerzőjét szinte Mihálynak Írja, 
minek nyomán Bőd két Batizit csinál a 32. lapon a mi Batizinkból.

12) Lampe az id. h. 1. 128. 296.
3l) Kazinczyndl az id. h.

ZSUZSANNA HISTÓRIÁJA*).

1. Dániel ezt írja, minden meghallgassa! 
Egy zsidó leányról kinek jámborsága
i )icséretes vala, minden tisztasága,
És istenben vala teljes bizodalma.

2. Kinek a virágnak az ő szépségéről 
Es a liliomnak szép fejérségéről 
Nevet adtak vala ő ékességéről :
Zsuzsáiménak mondják ő keresztnevéről.

3. Elkiás leánya az Zsuzsánna vala,
Kinek ő szépsége csudálatos vala,
Mózses törvényében taníttatott vala,
Atyjával anyjával istenfélő vala.

4. Lakik vala akkor Babylóniában
Az jámbor Joakhim oly nagy gazdagságban, 
Dicsiretes vala az egy igazságban,
És nagy tökéletes az nagy jámborságban.

5. Joakhim Zsuzsánnát igen megkedvelé, 
Igaz házasságra ötét megszerető,
Örek ') feleségül magának gyürezé 2),
Isten törvényében őhozzája vövé.

6. Ám egy gyümölcskerte Joakhimnak vala, 
Mely az ő házához ragasztatott vala,
Minden zsidó népek hozzá gyűlnek vala,
Mert ő a többinél dicsiretesb vala.

7. Azon esztendőben akkor választának 
Két vén embereket ő főbirájoknak,
Hosszú vén szakálok mint az kecskebaknak, 
Álnok ö elméjek mint az aggfarkasnak 3).

8. Szólott az úristen az vén emberekről, 
Mert el-kitámadott Babylóniából 4);
Álnokság hamisság az vén agg birákból,
Kik láttatnak vala kézségnek •') példájól.

9. Ezek Joakhimlioz gyakran gyűlnek vala, 
És az ő házánál széket 6) ülnek vala;

*) S zhóm ája  m in t ls tván flé .
1) Ö rök .
2) G yűrűz  a .  m . eljegyez.
3) A ggríarkas, agge lleu ség  a . m . ördög .
4) A I lo ffg re f és M eséi k iad áso k b an  : Szól o t t ;  b írá k  t  ó 1; H or

néin . : H o g y  e l-k itá m a d o tt .  így  is  úg y is  e v e rsszak  hom ályos.
tí) T ö rv én y szék e t.
6) K özségnek .

TOLDY KÉ ZIKÖNYVE I

Mind az egész község hozzája jő vala,
A kinek törvénye, igye, peri vala.

10. Mikoron ím az dél felmelegül vala,
Mind az egész község haza megyen vala, 
Zsuzsánna akkoron el-bemégyen vala,
Urának kertében alá-feljár vala.

11. És az vén emberek őtet látják vala, 
Naponként bemenni megszemlélik vala,
A kertbe járását titkon nézik vala,
U kevánságára felgerjednek vala.

12. Minden értelmeket ott ők hátra veték, 
És az ő szemeket ők alá fúggeszték,
Hogy az mennyországot és istent ne néznék, 
Igaz itiletről ne emlékeznének.

13.Szivekben mind ketten megsebhedtek vala, 
Es ő szerelmekben gerjedeznek vala,
De ők azt egymásnak nem jelentik vala,
Kiki csak szivében tüzet visel vala.

14. Mert szégyenük vala egymásnak mondani 
O kevánságokat el-kijelenteni,
Csak akarnak vala Zsuzsánnával lenni, 
Szorgalmatossággal naponként őt látni.

15. Jertek, menjünk haza! egymásnak mon
dának,

Mert eljött ideje az jó ebédkornak,
Ketten ők egymástul akkort elválának,
Titkon megtérénck, egybe tanálának.

16. Kezdők kérdeznie, hogy mi oka volna, 
Nem régen mind ketten haza mentek volna,
Es esmétlen egybe találkoztak volna:
Ott egyik másiknak szerelmét kivallá.

17. Akkort ők egy napot mindketten szer
zőnek,

Mikor csak egyedül Zsuzsánnát lelhetnék, 
Vele nagy kedvekre együtt lehetnének,
Ö szép tisztaságát megszeplősítenék.

18. Mikor vigyáznának az meghagyott napon, 
Az kertbe bemene Zsuzsánna az napon,

2
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Két szolgáló leány ám utánna vagyon,
Akar megferedni, mert nagy héség vagyon.

19. Akkort az üdőben senki ott nem vala, 
De csak az két bíró elrejtezek *) vala, 
Zsuzsánna szépségét titkon nézik vala,
De maga Zsuzsánna azt nem tudja vala.

20. Monda leányinak : „Sietve hozzatok 
Olajt szappant nekem, kivel megmossatok,
És az kert ajtaját erősen zárjátok,
Hozzám hamarsággal kigyorsalkodjatok 1 2).

* ,21. Mikoron az ajtót bészegezték volna,
És ók azzal ajtón el-kimentek volna,
Az két vén emberek feltámadtak vala,
Hozzá futamának, ím ezt mondják vala :

22. „Ajtó bezárulván mi tehozzád jöttünk, 
Senki minket nem lát, csak mi magunk va

gyunk,
Tegedet kevántunk, tegedet szerettünk, 
Engedj azért nekünk, és vigadj miveliink.

23. Hogyha nem akarod, ellened támadunk, 
Hamis tanúságot ellened mi szólunk,
Hogy egy ifjat veled itt a kertbe láttunk, 
Azért leányidat tőled el-kiküldted.“

24. Monda az Zsuzsánna nagy fohászko-
dásssal :

„Nekem nyavalyásnak mindenfelől halál;
Ha nektek engedek, kész az örök halál, 
Hogyha nem engedek, nem futhatok en el.

25. De sokkal jobb nekem cselekedet nélkül 
Emberek kezébe esnem vétek nélkül, 
Hogynemmint vétkeznem isten sziine előtt, 
Mert semmi titok nincs ő szemei előtt.“

26. Azért az Zsuzsánna felszóval kiálta;
Az két vén biró is ellene kiálta;
Az egyik futamék, az ajtót megnyitá,
Szerzett álnokságát erőssen kiáltá.

27. Mikoron a házba az szolgák meghallák, 
Kiáltásra hamar kertbe rohanának,
Ezt ók úgy szégyelik mit az bírák mondnak, 
Mert ezt asszonyokhoz többé nem hallották.

28. Holddá kelve penig, másod nap ez vala, 
Joakhim házához az község gyűlt vala,
Az két vén birák is oda juttak vala,
Minden álnoksággal szívek rakva vala.

29. Zsuzsánnát megölni ezek igyekeznek, 
Azért ők mondának az egész községnek : 
„Hivassátok el-bé Elkiás leányát,
Joakhimnak társát, tudni 3) a Zsuzsánnát.“

1) R e jtezek  : re jte z ik .
2) Kisiessetek.
3) T u d n iillik .

30. Utánna küldének oly nagy hamarsággal. 
Zsuzsánna bejöve atyjával anyjával,
Édes magzatjával, atyjafiaival,
És rokonságival, sok jó barátival.

31. Az Zsuzsánna penig igen gyenge vala, 
Piros szép orcája csudálatos vala,
Jó atyjafiai őt siratják vala,
Minden esmerői keserülik vala.

32. Akkort ő arcája béfedezve vala,
De az hamis bírák úgy kevánják vala 
Látni ő szépségét, és megelégedni :
Azért parancsolák orcáját felfedni.

33. Az két hamis bíró ottan el-felkele,
Két kezeket veték Zsuzsánna fejére;
Zsuzsánna nagy sírva mennybe feltekinte, 
Mert istenben vala minden reménysége.

34. Az vén emberek ott ezt felelték vala : 
„Mikor mi a kertbe széllel járunk vala,
Ez asszony a kertbe akkort bejött vala,
Két szolgáló leány csak utánna vala.

35. Leányokval ajtót hamar bezárlatá,
És a leányokat tölle kibocsátá;
Egy ifjú rejtekből őhozzája juta, 
Paráznaságképpen véle vigadoza.

36. Az kert szurdokából mi ez dolgot látók 
Hozzájok futamánk látván álnokságok, 
Paráználkodniok őket együtt látók,
De az ifjú legényt mi meg nem foghatók.

37. Mert neki nálunknál jobb ereje vala,
Az ajtót felüté, rajta elszalada,
Az asszonyt megfogok,nekünk meg nem monda 
Az ifjú ki legyen, nekünk meg nem vallá.

38. Ezekről mi vagyunk az tanúbizonyság.“ 
Onekiek meghün ]) az egész sokaság,
Mint fejedelmeknek és föbirájoknak : 
Zsuzsánnát halálra ott mind kárhoztaták.

39. Zsuzsánna istenhez kiáltván ezt mondá; 
„Örök isten, ki vagy titkoknak tudója,
És minden sziveknek vagy általlátója, 
Mindeneket te tudsz elébb hogynem volna :

40. Te tudod, úristen, hogy ez hamis bírák 
Hamis tanúságot ellenem szólának;
íme kell meghalnom, maga 2) én nem töttem 
Mit ezek hamissan szerzettek ellenem.

41. Isten letekinte az nagy kiáltásra, 
Zsuzsánnát kedveié, ötét meghallgatá,
És mikoron immár vitetnék halálra,
Egy kis gyermek lelkét isten felindítá.

1) M eghívó.
2) D e, b á r .
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42. Az gyermeknek neve Dániel próféta; 
Gyermek nagy felszóval kiálta, ezt monda : 
„Ez nagy igaz vértől legyetek mind tiszta!“ 
Hátra örejája a sok nép fordúla.

43. Monda az sokaság : „Mit szólasz te
gyermek ?“

Felele akkoron Dániel nekiek :
„Izrael fiai! lám bolondok vattok,
Igazat itilni mindnyájan sem tudtok.

44. Mi legyen az igaz, lám nem ismeritek, 
Izrael leányát halni itiltétek,
Az új itiletre azért megtérjetek,
Mert hamis beszédet ez ellen szerzettek.“

45. Azért hamarsággal ottan megtérének. 
Mondának az vének ott az kis gyermeknek : 
„Jövel, ülj közinkben, jelents meg minekünk, 
Isten neked adta tisztit az vénségnek.“

46. Monda őnekiek az gyermek Dániel : 
„Csak egymástól őket ti válaszszátok el, 
Megitilem őket igaz itilettel.“
Es egymástól őket ottan választák el.

47. Egyiket hivatá, monda őnekie : 
„Visszaaggottember, gonosz napon termett, 
Az te nagy bűneid most eléjöttenek,
Minden álnokságid mostan kitetszének.

48. Hamis itiletet ebből itilsz vala,
Az ártatlanokat nyomorgatod vala,
És az gonoszokat elbocsátod vala,
Maga 2) i^ten mondá : ártatlant meg ne ölj.

49. Mondd meg azért hogy ha őket együtt
látád,

Micsoda fa alatt beszélem látád ?“
Mondá az vénbi'ró: „Megmondom, mert láttam, 
Az enyves fa 3) alatt bizony őket láttam.“

50. Hallván az Dániel, neki ezt feleié : 
„Igazán hazudál a te vén fejedre,
íme az istennek angyala kezébe
Egy éles tőr vagyon, kivel vágjon kette.“

51. Dániel akkoron ezt el-kiviteté,
Másikat hivatá, monda őnekie :

1) M egrögzött gonosz.
2) B ár, ám báto r.
3) B ornem iszáná l : h á rs fa , a  lőcsei k iad á sb a n  : o l a j f a .

Az »Christus su
1. Krisztus feltámada!

Nekünk örömet ada,
Vére reánk árada,
Haszna rajtunk marada.
Nyerj irgalmat közbenjáró Jézus Krisztus ! 
Szent atyád előtt !

„Kánaánnak magva, pogányoknak vére, 
Minden álnokságnak kútfeje, örvénye.

52. Orcának szépsége lám megcsal tegedet, 
És elfordította kevánság szivedet,
Az szép leányokval ezt teszitek vala,
És ők félelmesen nektek szólnak vala.

53. Júdának leánya ezt nem szenvedheti,
Ti gonoszságtokat el nem viselheti :
Mondd meg azért: őket mely fa alatt láttad?“ 
Ottan az feleié : „Tölgyfa alatt láttam.“

54. Hallván az Dániel, neki ezt feleié : 
„Igazán hazudál az tennen fejedre:
íme az istennek angyala kezébe
Egy éles tőr vagyon, kivel vágjon kette.“

55. Mind az egész község felkiálta, monda : 
„Az örök istennek mennyben legyen hála, 
Őbenne bízókat ki megszabadítja,
Haláltól patvartól őket oltalmazza.“

56. Az két vén emberre ott az nép támada, 
Mert Dániel őket ám meggyőzte vala,
Önön szavok által bizonyítja vala,
Hogy ők hamis tanót *) ketten szóltak vala.

57. Mind kivánják vala hogy elvesztenéjek; 
A szegény Zsuzsánnát ők is elvesztenék; 
Mojzses törvényében mind kettőt megölék, 
Álnokságok szerént, mert ők ezt érdemlék.

58. Elkiás akkoron ő feleségével
És az Joakhimmal, Zsuzsánna férjével,
Atyjafiaival és isméróivel
Istent magasztalák nagy dicsiretekkel.

59. Akkoron istenben ők mind örülének, 
Zsuzsánnának vígan ők örvendezének,
Hogy semmi szeplőben ötét nem érheték, 
Ártatlannak lelék, haláltól megmenték.

60. Ezt az nagy úristen nekünk megiratá, 
Mert ő az igazat soha el nem hagyja,
Őbenne bízóknak megszabaditója,
Minden szükségekben őket ótalmazza.

61. Dániel próféta ezt régen megírta,
És az bibliából magyaról fordítá
Az Batizi András ő betegségében,
Ezer ötszáz negyven és egy esztendőben.

1) T an ó , ta n ú  : tan ú ság .

exit4 nótájára.
2. Krisztus megholt bűnünkért, 

Feltámadott éltünkért,
Mi vigasztalásunkért,
És igazulásunkért.

Nyerj irgalmat stb.

2  *
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3. Krisztus kínja érdemünk, 
Szent halála váltságunk, 
Vére ártatlanságunk,
És felkolte *) vigságunk. 

Nyerj irgalmat stb.

4. Ez az isten báránya, 
Válságunknak aranya, 
Halálunknak halála,
Az kigyónak rontója.

Nyerj irgalmat stb.

5. Az ő feltámadása 
Lön pokolnak romlása, 
Az ő örömmondása, 
Lelkűnknek vidulása,

Nyerj irgalmat stb.

6. Ez lön az örömmondás, 
És az megvigasztalás,

1) F e ltám ad ása .

Hogy az egy feltámadás 
Lön az megbódogulás, 

Nyerj irgalmat stb.

7. Ö megmentő bűnünktől, 
Az törvénnek átkától, 
Istennek haragjától,
Az ördögtől, pokoltól, 

Nyerj irgalmat stb.

8. Azért mi es bűnünkből
F eltámadunk, vétkünkből, 
Ez világi kínunkból,
És mi nagy halálunkból. 

Nyerj irgalmat stb.

9. Közben járó Krisztusunk, 
Atyaisten szent fia !
Kérjed te szent atyádot 
Hogy idvözítsen minket.

Nyerj irgalmat stb.

ERDÖSI JÁNOS.
1539-41.

ERDÖSI JÁNOS, közönségesen Io. Sylvester Fannonius, epochalis férfiú, az 
új magyar irodalom egyik legérdemesb bajnoka, Szinnyérváralján, Szatmárnak 
nagybányai járásában nemes és birtokos szüléktől született *). Kora kedvelője 
a tudományoknak, 1526-ban Krakóba ment tanulmányait az ottani egyetemben 
folytatni 2). Nem tudni mi okból, talán hogy a reformatio iránt hajlandóságot 
nyilvánított, kénytelen volt ősi és szerzett vagyonát hátra hagyva 3) honából 
kibujdosni 4), s gyermekek oktatásával táplálkozni 5). Úgy látszik már ekkor 
határozta el magát az Ujtestamentom fordítására, s hihetőleg e célból Melanch- 
thon exegetai leckéit hallgatandó, 1534-ben, bár házas már, Wittenbergbe ment6), 
hol e híres férfiú becslését víván ki 7), visszatért, s a Nádasdi Tamás által ala
pított újszigeti tanodában iskolatanitói hivatalát vagy folytatta, vagy meg
kezdte 8). Üjtestamentoma 1536-ban már jóformán készen állott 9), s épen e 
munka fordította figyelmét a magyar nyelv sajátságos természetére, s jókorán, s 
korát megelőzve, azon nyelvtudományi nagy igazság tudtára jutva, hogy min
den nyelvtanulásnak az anyanyelvéből kell kiindúlnia 10), magyar nyelvtant 
dolgozott „Grammatica huny aro-latina in usum puerorum recens scripta“ sze
rény cím alatt (Neanesi, azaz Sárvár-Ujsziget, 1539.), az elsőt Cesinge János 
elveszett nyelvtana után s hiányost ugyan, mégis mély belátásának s éles Ítéle
tének múlhatlan emlékét, mint ki abban nem nyelvmesterként, hanem hasonlító 
nyelvbuvárként járt el. Nyomóit az újszigeti nyomdában, mely Nádasdi Tamás 
költségén létesült, s melyben maga Erdősi is úgy látszik mint betűszedő sőt 
metsző is működött11). Két évvel utóbb csakugyan követte ezt Üjtestamentoma 
(Újsziget, 1541.) görögből fordítva, melynek az Ítészét a hűség és szabályos 
nyelvezet pálmáját nyujtá századabeli társai közt. Az ajánlást I. Ferdinand fiai,
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Miksa és Ferdinánd hercegek fogadták el, s így a mely pártolást az újra kelet
kező nemzeti irodalom első bajnoka a hazában nem lelt12), abban az udvarnál 
részesült. Bár jó Erdősink németül nem tudott13), a bécsi egyetemnél megürült 
héber tanszéket, melyet előtte a zsidóból keresztyénné lett Margaritha, korának 
a héber tudományban nagy tekintélye, bírt, úgy látszik már 1542-ben H), két
ségkívül irodalmi érdemei díjában 15), ő nyerte el. Utóbb e tanszék D. Plancus 
Andrásra bízatott, Erdősink pedig a históriára tétetett által 52 fr. évi fizetéssel16). 
A dicsőn megkezdett irodalmi pálya azonban új hivatalának fáradalmai s elbete- 
gülése mellett folytatva nem lón. A mit Bécsben kiadott, középszerű görög és 
deák elégiákból állott 17). Egyébiránt Erdősink tisztelteiéit tanítványai által18), 
a király pedig neki, ki úgy látszik mind szegénységgel 19), mind betegséggel 
küszködött20), végre (1551.) egy kis földbirtokot adományzott Bécs mellett, 
melyet midőn el kivána foglalni, a hivatalnokok által ellene lázított földnépe úgy 
megtámadta, hogy az életveszedelem elől, felesége, gyermekei s minden vagyona 
hátrahagyásával futni kényszerűle, kik — így írt oct. 8. Ferdinándnak — ,,még 
most is bujdosnak, s kitéve a köz gúnynak és üldöztetésnek, életöket búban és 
siralomban töltik“ 21). Okát e bajnak nem tudjuk meg, de tán nem tévedünk, 
ha azt magyarlétében keressük. 1552-ben még ott találjuk őt a bölcsészi kar ta
nárai között; ellenben egy 1554. jan. 17. költ kir. rendeletben, mely a tanárok 
fizetését újra rendezi, már semmi nyoma : mihez képestekkor, úgy látszik, többé 
nem élt22). Hogy Erdősi, bár ifjúságában figyelemmel, tán előszeretettel is volt 
a reformatio iránt, utóbb pedig bibliai munkájához Melanchthon tanításaival élt, 
még is nem szűnt meg katholikus lenni, a mai közvélemény ellenére is bizonyos23). 
Említett két munkája egyikét, az Újtestamentomot „mint akkor még egyetlen 
katholikus fordítást“ Stainhofer 1574-ben újra kiadta ; a nyelvtant, mely csak 
egy példányban maradt fen, s legújabban úgy látszik végkép elveszett, hogy 
bírjuk, Kazinczy gondosságának köszönjük, ki azt Magy. Régiségei I. kötetében 
1808-ban újra kiadta, a szerző életrajzával együtt. Imakönyve (magyar?), melyre 
nyelvtanában hivatkozik 24) , nyom nélkül elveszett. A magyar költészet kézi
könyvében pedig különösen azon elegiai alakú magyar verseinél fogva illeti meg 
Erdősit a maga díszhelye, melyeket Ujtestamentomába iktatott, s a következők :
1. Amagyar nípnek, ki ezt olvassa, tizenkét verspár. 2. A szent Máté Írása szerint 
való evangéliumnak summája rísz szerint, huszonnyolc verspár. 3. Lukácsé, hu
szonnégy verspár. 4. Jánosé, huszonegy. 5. Az apostoloknak cselekedetinek rísz 
szerint való summája, huszonnyolc. Nem költői, deigen nyelvezeti és műtani ér
dem teszi ezeket nevezetessé; s ha ezen általa megindított újítás nagyobb mun
kákra is alkalmaztaték, kiszámíthatlan hatással leend műköltészetünkre, nem 
csak külalakilag, mi már magában oly fontos, de a belalakra nézve is. Azonban 
Ő csak két század után kapott méltó utódokat. Mindamellett az indító' érdeme 
azért nem kisebb, ha nem oly ragyogó is25). Ezeken kivül egy, minden költői 
becs nélküli, énekét találom Bornemisza énekeskönyvében (a XXIV. levelen): 
Dicséret a Krisztus feltámadásáról, mely előtt neve világosan ott áll26).

') L. Erdősit magát Grammatikája 34. lapján (Kazinczynál).
'-) (Miller J. f\)  Regestrum Bursae Craeov. Hung. Buda, 1821. 1. 40., hol magát így írta 

be : „Johannes Silvester de Zynyerwaralya“, s 1527-ben a nyári félévben a Bursának se
niora volt.

3) ,,Bnnn cnim — igy ír fiához 1536-ban — ct patria et avita, iure haereditario tibi 
debita partim improbi cives, partim ii qui presbyterorum sese nomine venditant, indigne pos
sident.“ Grammatikája ajánló tevéiében, L 8.

4) Tibi, quem in exilio super exilium genui . . .“ Ugyanott 1. 5.
5) ,,Nam posteaquam me fortuna eo detrusit, ut elementariorum puerorum sim praece

ptor. . .“ Ugyan ott 1. 7.
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6) Hol magát az egyetemi anyakönyvbe így irta be : „Ego Joannes Sylvester, alias Er- 
dösi, subscribo legibus studiosorum nationis hungaricae Wittebergae commorantium“ L. Ka
zinczy t a M. Régis, előszavában, 1. XII.

7) „Joannem Sylvestrum etiam, hominem doctum, Celsitudini Tuae commendo“: írja Me- 
lanchthon gr. Nádasdi Tamásnak Lipcséből, nonis oct. s. 1537. L. Ribininél Memorabilia Eccl. 
Aug. Conf. I. 1. 41.

8) Kazinczy s mások őt Nádasdi mellett udvari pappá is teszik; de ez állításnak semmi 
alapja nincsen.

9) Nyelvtana előtti előszavában igy szól : „Visum est mihi imprimis utile, antequam No
vum Testamentum sermone nostro patrio nostra opera in manus exeat hominum, haec scribere 
propaedeumata.“ 1. 5.

10) Ugyanott : „partim vero et potissime quod hi nondum satis intelligunt . . . .  quantum 
referat ex naturali sermone peregrinum comparare.“ 1. 6. s ismét : „. . comperi opus esse insti
tutione pueris in patriaque lingua ad pernoscendas casuum doctrinas, reliquasque linguae pro
prietates.“ 1. 7.

n) Hogy Erdősi maga is tettleg dolgozott a Nádasdi nyomdájában, a Gramm, e helyéből 
következtethetni : „Sziget oppidum est arci, quam vocant Sárvár, adiacens, ubi primum divi
nam hanc imprimendi artem, opera quidem et impensa principis nostri Magn. Dom. Thoinae 
de Nádasd Comitis et Bani, ministerio vero etiam nostro in Hungária nostra excolere cepimus 
Tudjuk egyébiránt, hogy a nyomtatás első századában helyenként tudós férfiak foglalkodtak a 
betűszedéssel; s talán nem tévedek, ha tovább menve azon fametszeteket is, melyekkel Erdősi 
a maga Újtestamentomát illustrálta, s melyek némelyikei az /. S. (Joannes Sylvester) név- 
betűket mutatják, neki tulajdonítom.

12) Az olasz főiskolákban mívelt Nádasditól hivatalt ugyan nyert Erdősi, de azontúl, úgy 
látszik, semmit. Nyelvtanát önkisded fiának ajánlotta : „quod cui, praeter te inscriberem, habe
bam neminem“ mond hozzá írt ajánlatában. így Üjtestamentomának is, mint láttuk, Bécsben 
keresett pártfogókat. Kegyelőjének nevezi (mihi gratiosissimum) a Mohácsnál elesett Perényi 
Gábor fiát és Komjáti Benedek növendékét Perényi Jánost (1. 34.), Nádasdi Tamásnak elmondja 
(u. ott 1. 35,36.) a nyomda és iskola körüli érdemeit, de hogy őt, a Melanchthon által neki 
ajánlottat, segítette volna, nem.

13) Emlegetvén, hogy némely népek máskép ejtik aszókat, mint írva vannak, így folytatja: 
„Germanos nostros, audio ab illis qui huius linguae periti sunt, perinde facere.“ Gramm. 1.49. Es 
Reisacher nyilván írja (Depictio Doctorum Acad. Vienn. Denisnél, Wiens Buchdruckergesch. 
1. 488 ), hogy a magyaron kivül, a görög, zsidó és latin nyelveket tudja : vájjon elhallgatta 
volna-e a németet ? Áz eredeti hely ez :

H u n g a ric a e  G raecam , S olym am , l iu g u am q u e  L a tin am  
A d d is . . .

14) L. Podhradczkyt a Tudománytár Új Folyama X. köt. 1. 121.
15) így vélekszik Denis is, az id. könyv 412. 1.
16) L. Kink Geschichte der kais. Universität zu Wien. Wien, 1854. I. Bdes 2r Th. 166. 1.
17) Ilyek : De bello Tureis inferendo, 1544. „Az elegia, u. mond Denis 1. 411., hosszú, nem 

rósz, s beszéd módra van szerkesztve. Különös élénkséggel adatnak elő a törökök garázdálko
dásai , s a vitéz Corvinusokról is van emlékezet. A mellé vetett elegiai zsoltárparaphrasis vége 
felé az elegiában már érintett azon sejtelem, amiért Fejérvárnak a török általi bevétele előtt a 
méhrajok elrepültek, bővebben előadatik.“ — In tristissimum Annae Reginae obitum, 1547. 
„Négy rövid deák, s két görög meglehetős költemény“ mond Denis. — „In mortem Gulielmi 
Mamminger“, 1550. jött ki egyéb tanártársaiéval együtt. — „Querela Fidei, ad Ser. Rom. 
Hung, et Boh. Regem Divum Ferdinandum,“ 1551. Ennek ajánló levele több becses élet
rajzi adatokat foglal; az elegiáról mondja Denis : „hosszú; az akarat jobb volt a munkánál.“ 
Ezekhez, miket Denis ismertet 411. 429. 459. 487. 11., s részint Pray az Index II. 379. 1., 
Podhradczhy, a Tudománytár id. h. még ezt adja : Querela D. Jesu Resurgentis, carminibus 
lyricis conscripta, ad Ser. Regem Férd.“ Év nélk. Harmincegy Alkausféle versszak, szinte 
életrajzi érdekkel. Hihetőleg megelőzte a Querela Fidei-t.

18) Mint Reisacher fen idézett munkácskája mutatja.
19) „Suscipe scripta tui, Rex clementissime, servi,

Oppressumque malis respice, quaeso, pie.“
így esdekiik a királyhoz a Querela Jesu előtt álló hexastichonban, Podh. id. h.

2Ü) Köszvényben szenvedett. Reisacher az id. h. így ír hozzá :
„Et quanquam pedibus fato vexeris acerbo,

Artibus et praestas, ingeniove vales.“
21) Denisnél az id. h. 1. 487.
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22) Kink az id. h. 1. 165.
23) Erdősít protestáns hazánkfiai Nádasdi Tamással együtt protestánssá, s Kazinczy azon 

felül a M. Régiségek XIII. lapján Nádasdi Tamás udvari papjává teszi. Nádasdira nézve 
az egész dolog Melanchthonnak hozzá írt két levelén alapszik, mely Nádasdit úgy nem teszi 
protestánssá, mint Mária királynét, II. Lajos hitvesét,Luther ajánlólevele nem, melyet ez Vi
gasztaló Zsoltárai elibe tűzött. Sok gondolkodó fő viseltetett tudományos érdekkel a pro
testáns mozgalmak iránt azok kezdetével, a nélkül, hogy egyházilag liozzájok állt volna. Em
lékezzünk csak a nagy Erasmusra! Melanchthon ajánlja ugyan Nádasdinak Dévait és Erdősit 
tanítókul, s Drugnert papul, de a sikernek semmi nyomával, kivevén hogy Erdősi elemi tanító 
lett. S ez nem levelezés, hanem levél-elfogadás. Nádasdi protestánssága tűrésre szorítkozott 
(1. Podhradczkyt is a Tudtár Uj Foly. VI. 166 s. k. 11.); Erdősié a Nádasdiéval együtt rogy 
össze. Ö pártolhatta, tán hevesben is, ifjúsága idején saját egyháza akkor elhatalmazott visz- 
szaélései ellen az újító mozgalmakat, s tán innen azon üldözés, melyet a papok s az ezekre 
hallgató polgárok részéről vont magára (1. a 3. jegy.); hallgatta Melanchthont, írt egy v. több 
egyházi éneket is, mely nem lévén dogmatikai tartalmú, épen úgy felvétethetett Bornemisza 
énekes könyvébe, mint számos breviáriumi énekek: de mindezek dacára Erdősi nem volt protes
táns, különben nem hívatott volna meg a bécsi egyetemhez tanárul, hol egy 1537-ki rendelet 
szerint Wittenbergben felavatott tudorok nem alkalmaztathattak; hol egy 1546-ki rendelet 
szerint nem lehetett tanárrá senki, ki a hittudományi kar, a bécsi püspök s az egyetemi kor
látnok vizsgálatukon átesve be nem bizonyítá, hogy „a régi, igaz keresztyén vallás híve, s az 
egyház engedelmes tagja,“ mely rendelet 1554-ben oda módosíttatott, hogy az új tanár az 
egyetemi rector előtt nyilatkoztassa ki „miszerint orthodox hitű s a katholikus egyház tagja“ 
(1. Kink, Geschichte der k. Universität zu Wien, I. 1. 299.). E szigorú intézkedések mutatják 
I. Ferdinánd orthodox buzgóságát, mely szerint ö heterodox férfiút, ha Erdősi ez volt, bizo
nyosan nem kegyelt volna. Ezekhez még Erdősi ön tanúskodása is járul. 1551-ben t. i. így ír 
őmaga a királynak : „Fides (t. i. Fides catholica — a bécsi protestáns mozgalmakra céloz —) 
quaeritur hic se iniuste opprimi, praesidiumque implorat : ita et ego, qui sub tutela et praesi
dio Maiestatis Tuae Ser. sum, et fidei christianae cum ceteris, qui iuventutis informandae stu
dio in hac schola eiusdem S. M. T. tenentur, sincerus cultor“ (Podhr. Ttár X. 123, 3. 1.): ha e 
szerint Erdősi nem katholikus, úgy a bécsi egyetem valamennyi tanárai protestánsok voltak. 
Ezekhez járul, hogy Újtestamentoma fordítását őmaga 1541-ben Ferdinánd fiainak, ennek 
második kiadását Steinhofer Gáspár a hitbuzgó Rudolf királynak s testvérének Ernő föhgnek 
ajánlotta, mint oly munkát, mely „ante multos annos per summae eruditionis pietatisque vi
rum quondam Jo. Sylvestrum“ fordítva, arra szolgálhat „ut habeat gens illa fortissima (a ma
gyar), aliarum linguarum ignara, in tanta rerum perturbatione et malorum tempestate saluta
rem anchoram, ad quam in omnibus afflictionibus, periculis et angustiis, quibus vita humana est 
exposita, confugiat, et inde consolationis spem, fidei orthodoxae incrementum et aeternae tan
dem salutis gloriam petere possit.“

i4) A 29. lapon.
25) L. tőlem : A deák szabású magyar versek történetét a Kisfaludy-Társaság V. köt. 

429 stb. 11.
2Ö) Wallaszky, Consp. Reipubl. Lit. 1. 148. minden alap nélkül írja : „Transfudit is etiam 

aliquot cantilenas Lutheri in hungaricum“; s hogyan? miután Erdősi németül nem is tudott 
(1. a 13. jegyz.).

AZ MAGYAR NIPNEK

KI EZT OLVASSA.

Próféták által szólt rígen néked az isten,
Az kit igírt, íiné vígre megadta fiát.

Buzgó lílekvel szól most és ') néked ez által, 
Kit hagya hogy hallgass, kit hagya hogy te

kövess.
Néked azírt ez lün prófétád, doctorod, ez lün 

Mestered, ez most és, melyet az isten ada. 
Ez próféta szavát hallgasd, mert tíged az isten 

Elveszt, és nyomos itt nem lehet a te neved.

Itt ez Írásban szól mostan és néked ez által, 
Ilütre hiú mind,hogy senki se mentse magát. 

A ki zsidóúl, és görögül, és végre diákul 
Szól vala rígen, szól néked az itt magyaréi: 

Minden nípnek az ü nyelvén, hogy minden az
isten

Törvínyinn íljen, minden imádja nevit.
Itt vagyon az rejtek kincs, itt vagyon az kifo

lyó víz1),

1) Forrás.I) 18.
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Itt vagyon az tudomány, mely örök űetet ad. 
Lelki kenyír vagyon itt, melyben mikor íszel2),

örökké
Ilsz, mely az mennyből szállá, halálra mene. 

Az ki teremt, tíged megvált, örök ílctet és ad 
Ez szent által: nincs több bizodalmád azért.

1) E sze l, eszel.

Ennek azért szolgálj mindenkor tiszta szuedvel, 
Ennek mindenkor tígy igaz áldozatot. 

Tígedet ez hozzá víszen ]), s nem hágy, mi
kor így mond :

Bódogok, eljövetek, veszszetekel, gonoszok.

1) V észen , vészen.

HORVÁT ANDRÁS.
1542-9.

Nyolc fedclő versezetet bírunk, féntartva Hoffgref és Bornemisza ének- 
gyűjteményeikben, melyek Tályán 1542 és 1549. közt kőitek, s melyek egyike 
a vég szakban Horvál Andrást nevezi szerzőül, öté a szerzőt elhallgatja, ketteje 
pedig a versfőkben Szkárosit olvastat. Valamennyiben azon egy irány, gondo
latok járása, kifejezésmód és nyelvezet, sőt ugyan azon kedvenc szavak használata 
észrevehető annyira, hogy bennük azonegy szerzőt is fel nem ismerni nem lehet. 
A Szkárosi név kétség kivii.1 az iró születési helyére mutat (és csakugyan 
a helyről vett vezetéknevek használata a XVI. században épen nem rit
ka) : de a Gömörben vagy Abaújban fekvő Szkárost kelljen-e itt érteni, 
mindennemű adat hiányában meg nem határozhatjuk. A szerző állapotjá- 
ról és élte viszontagságairól is egyáltalában semmit sem nyomozhattam ki : 
hihető azonban, hogy papságot viselt. Említett költeményei, melyekben részint 
a kath. egyházat tanilag, de közbe vegyített gúnynyal, támadja meg, részint ne
mes bátorsággal a hatalmaskodó főembereket sönző bírákat feddi, a következők: 
1 .Az antikrisztus országa ellen, 1542.név nélk. (Bornemisza énekgyűjt. II. rész.)
2. Kétféle hitről, a Krisztusbeli és apápai foltos hitről. 1544. versfő : Skárosi (U. 
ott). 3. Az fejedelemségről, 1545. név nélk. (U. ott). 4. A fösvénységről, 1545. 
saját nevével (U.ott). 5. Az istennek irgalmasságáról s ez világnak hálaadatlan- 
ságáról, 1546. (U. ott). 6. Az (ltokról, 1547. név nélk. (Iloffgrefhél : De maledi
ctionibus címmel, és Born.) 7. Pál érsek levelére való felelet, kit írt volt az ke
resztyén prédikátoroknak 1548. név nélk. (Born.); gúnylevél a Várdai Pál esz
tergami érsek által 1548-ban tartott zsinatból szétküldött körlevélre. 8. Panasza 
Krisztusnak, hogy ellene támadnak ez világiak : 1549. (Bornemisza gyűjt, s a 
Csoma-codexben). Ezeken kivül 9. egy Vigasztaló ének is (Born.) tőle van. Az
1., 2., 7., 8. szám alattiakat Molnár Albert újra lenyomatta Jubileus Academi- 
cusában 1618.

AZ ÁTOKBÓL.
D e a l.  IS . ®)

1. Rettenetes ez világnak mostan minden
dolga,

Csudálatos nagy vaksága, hálálatlansága,
Nem fog rajta az istennek semmi igazsága, 
Sem haragja, sem csapása, sem irgalmassága.

2. Az úristen megjelenté minden akaratját, 
Hirdetteti szent igéjét-, nagy irgalmasságát,
Az bún ellen nagy haragját, röttenetes átkját, 
Nem akarja ez világnak örök kárhozatját.

‘3. De nem érti ez világ azt, jó névén sem
veszi,

Megjelentett akaratját csak semmié teszi,



49 HORVÁT ANDRÁS. 50

Az istennek jó tanácsát inkább bűnbe ejti, 
Jóra intő szent igéjét bosszúképpen veszi.

4.lm ezt írja szentMoizses ötödik könyvében, 
O könyvének huszonnyolcad jó nemes, ren

dében ;
Vedd eszedbe ki nem féled istent beszédedben, 
Miként leszen az te dolgod minden életedben.

5. Ha uradnak istenednek szavát nem fo
gadod,

Mit neked mond és parancsol ha meg nem tar-
tandod,

Reád szállnak rettenetes veszedelmes átkok, 
lm megmondom; azon kérlek hogy meghall

gassatok.

6. Atkozott lészsz az városban, átkozott az
mezőben,

Itt az átok a mit hirdet kérlek vedd eszedben, 
Hogy uradnak istenednek nem leszesz ked

vében,
Jó szerencséd előmented nem lesz itt éltedben.

7. Átkozott lesz az te csordád, minden ma
radékod,

Átkozott lesz te gyermeked, mind fiad, leányod, 
\ t kozott lesz az te csűröd, mindennemű barmod, 

Átkozott lesz az zsiros föld, nem ád semmi
hasznot.

8. Átkozott lészsz ahol jársz kelsz minden
életedben,

Megnyomorít az úristen teged nagy Ínségben, 
A tkozott lesz minden dolgod cselekedésedben, 
Míg nem elveszt az úristen nagy hirtelenségben.

9. Reád bocsát nagy döghajált hogy meg-
emésztessél,

Igen megvér nagy szükséggel, minden beteg
séggel,

Hidegséggel, nagy hévséggel és nagy dögös-
séggel,

Nagy aszálylyal és ragyával, hogy keserget
tessél.

10. Érccé válik fejed fölött az szép csilla
gos ég,

Vassá válik talpad alatt az nagy jó zsiros föld, 
Port, harmatot, hamuessőt iszik az asszu föld, 
Megrepedez ügy panaszol reád az szomjuföld.

11. Ad az isten ellenségnek tegedet kezébe, 
Eloszlatol mindenfelé sok ország szegébe,
Az vadaknak madaraknak te esel körmébe,
És nem leszen te testedről ki őket elűzze.

12. Egyiptomnak fekélyével megver isten
teged,

Undok varral viszketeggel az tennen testedet, 
Ne nyughassál és ne leljed te sohult helyedet, 
Semmi orvos ne használjon örökké teneked.

13. Nagy vaksággal bolondsággal megverjen
az isten,

Gyühöskedjél, és elmédben szüntelen meg
rettenj,

Úgy tapogass az délszínben *) mint vak az sö
tétben,

Nyomorult légy, bosszút szenvedj te minden
idődben.

14. Feleséget ha hozandasz, más háljon ővele, 
Mikor házat csinálandasz, ne lakhassál benne, 
Szöllőt ültetsz, de te semmit be ne szűrhess

benne,
Te ökrödet el-levágják, ne ehessél benne.

15. Te gyermekid szemed látván 2) pogán
kézbe esnek,

Szived szined ott elhirvad, nagy bánatban
lesznek,

Ellenségnek ő kezében te juhaid esnek,
Te marháddal és munkáddal idegenek élnek.

16. Viszen isten mind urastól idegen nép
közzé,

Te ott szolgálsz fának kőnek3), idegen istennek, 
Veszett leszesz, minden népek rólad példát

vesznek,
Csűfság leszesz, minden népek tegedet nevet

nek.

17. Te a földbe nagy sokat vetsz, keveset
felgyüjtesz,

Mert az sáskák megemésztik, kit nehezen szen
vedsz,

Szöllőt ültetsz, megkapállod, nagy erőssen mi-
velsz,

Az borában nem ihatol, csak férgeket éltetsz.

18. Gyümölcsfádit gabonádat ragya meg
emészti,

Olajfának ő zsírjával nem kezdesz meghízni. 
Fiaiddal Ieányiddal nem fogsz nyájaskodni, 
Mert fogságban mind vitetnek, kezdnek rabbá

lenni.

19. Idegen nép országodban nyakadra ül
neked,

Tisztessége nagyobb leszen hogynemmint te
neked,

Szegény leszesz, az idegen kölesen ad teneked, 
0  fő leszen, te fark leszesz, parancsol teneked.

20. Ad az isten szolgálatra ellenség kezébe, 
Annak szolgálsz éhen szomjan, mezítelen

ségben,
Vas igákat vet nyakadra, megtör erkölcsedben, 
Ott sanyargat az fogságban teged nagy szük

ségben.

!) Midiin a  n a p  le g fo rró b b a n  sü t.
2) Szem ed lá t tá r a .
3) B o rn em isza  k ia d á sá b a n  : k ö  v nek .
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21. Messze földről az úristen hoz tereád
népet,

Kinek nyelvét meg nem érted, nagy kegyetlen
népet,

Ki nem teszen tisztességet az vén embereknek, 
Meg sem szánja veszedelmét a kis gyerme

keknek.

22. Megemészti te barmodnak az nép minden
zsirját,

Te földednek ő gyümölcsét, mindenféle hasznát, 
Nem hagy neked búzát, sem bort, semminemű

marhát,
Levágatja ökreidet, juhodnak nagy nyáját.

23. Reád szállja várasidat, erős váraidat, 
Öszverontja tornyaidat, erős bástyáidat,
Ott elveszi hatalmadat és birodalmadat, 
Megéteti ott teveled édes magzatidat.

24. Ott megeszed te méhednek édes szép
gyümölcsét,

Fiaidnak leányidnak az ő gyenge testét; 
Ellenségnek megesmered rettenetességét,
Nagy sir ássál ott megeszed tin gyermeked

testét. '

25. Kedve-töltek ott egymásra igen irigy
kednek,

Mertnem adnak az gyermekben ő feleségeknek, 
Semmi kedvet barátjoknak ott bizony nem

tesznek,
Nagy szükséggel ellenséggel mind környül-

vétetnek.

26. Kedven élő asszonynépek, lesztek irigy
ségben,

Kik az földre nem léphettek az nagy gyenge
ségben,

Irigykedtek férjetekre ott az nagy szükségben, 
Mert nem adtok férjeteknek az gyermek tes

tében.

27. Azon nap szült gyermekeket kezdik mind
megenni,

Az órába hogy születik hurkostól megenni,
De urozva ’) az férjektől ezt is kezdik tenni, 
Mert nem leszen a szűk égben nekiek mit tenni.

28. Reád szállnak mind az átkok örök rom
lásodra,

Háborgatnak és gyötörnek,Moizses azt mondja, 
Nem hallgattál istenednek mert ő mondására, 
Hova lesznek, kik sietnek az sok hamisságra.

29. Nem őrizted istenednek szent paran
csolatját,

Nem tartottad szent szerzését, semmi akaratját,

Nem rettegted nagy haragját, sem hatalmas
ságát ,

Azért nyilván reád várjad sokféle csapását.

30. Jelenségek csudák lesznek minden mag-
zatidban,

Nem szolgáltál az istennek mert jó akaratban, 
Hátra hattad istenedet az nagy kazdagságban, 
Megtöretel az átokban, isten haragjában.

31. Ha nem őrzed, meg nem tartod az isten
beszédét,

És nem féled dicsőséges rettenetes nevét, 
Megmutatja az átoknak minden nehézségét, 
Megkeresi az úristen minden tisztességét.“

32. lm megmondá szent Moizses isten aka
ratját,

Az bűn ellen nagy haragját, rettenetes átkját, 
Ám meglátják miként várják az itilet napját, 
Kik nem veszik az istennek semmi jó tanácsát.

33. Hol mit gondol ez világ most isten ha
ragjával,

Nagy átkjával, csapásával, nagy sok ostorával, 
Nagy aszálylyal, az sáskával és az döghalállal, 
Külömb küíömb betegséggel és nyomorúsággal.

34. Hol mit gondol az töröknek kegyetlen
ségével,

Sok jámbornak romlásával, keserűségével,
Sok szüzeknek gyermekeknek nagy veszedel

mével,
Sok árváknak rabságával, nagy rettegésével.

35. Az istennek haragjától egy cseppet sem
félünk,

Szent igéjét társsá vöttük, semmit nem épülünk, 
Prédikálják nagy bőséggel, de lám nem kell

nekünk,
Szégyenségben bátor éljünk csak legyen sok

pénzünk.

36. Nagy bőséggel ugyan nyilván járgal *)
az hamisság,

Mindennemű uzsoraság, kalmárság, csalárdság, 
Méltatlanság az földnépen, hamis hatalmasság : 
Egyiptomnak rabságában esik Magyarország !

37. Magyar nemzet! nagy sok jót tön teve
led az isten,

El-kihoza Szittiából az jó kövér földre, 
Felültete asztalfőre, minden tisztességre, 
Pogánságból megfordíta a keresztyén hitre;

38. De nem tudod megköszönni az isten jó
voltát,

Nem akarod megesmerni nagy irgalmas voltát.

)) Orozva. 1 Nyargal.
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Nem fogadod tanítását, semmi jó tanácsát,
De meglátod rövid időn nyilvábban haragját.

39. Az zsidókat Egyiptomból kihozá az isten, 
Kik valának Farahónak kegyetlenségében, 
Zsíros földön megszállttá, Kánaán földében, 
De nem lőnek az istenhöz engedelmességben.

40. Nagy haragját az úristen rajtok megje
lenté,

Várasokat megtöreté és semmié tévé,
Nagy szükségben gyermekeket velek megeteté, 
Omagokat búdosóban mind örökké ejté.

41.SodománakGomorrhánakmit tönsiketsége? 
Mikor szent Lóth predikálla, nem lön tisz

tessége,
Az istennek szent igéje nem lön böcsülletben, 
Tüzes essö reá szállá, szertelen elége.

42. Sok csudát tön szent Moizses Egyiptom-
országban,

Predikálla Fárahónak nagy sok bizonyságban, 
Megmutatá sok csapását isten hatalmában,
De nem hivé : megtöreték az tenger habjában

43. Sok csudát tött mind örökké az hatal
mas isten,

Sok országot várasokat adott pogán kézben, 
Megmutatá hogy elvesznek kik élnek az bűn

ben,
Kik nem tartj ák szent igéjét semmi böcsülletben.

44. Sok rendbeli prédikátort most kildött
közinkben,

Kiáltatja hogy ne éljünk ily feletlenségben '), 
Gyülölségben, irigységben, és nagy kevély

ségben,
Bujaságban, hamisságban, telhetetlenségben.

45. Ám Budáról az törökök igen prédikálnak, 
Nagy zengéssel mint az sáskák mireánk ki-

áltnak,
Jól látjátok ő nagy torkát dühös döghalálnak, 
Azon kérnek hogy adjunk holt isten mondá

sának.
46. Az szegény föld szomjuhozik gyakorta

miattunk,
Érccé tötte mert az eget az mi gonosz bűnünk, 
Az nagy portól, az mint szólhat, azt mondja

minekünk,
Ha bűnünkből meg nem térünk, semmit nem

ad nekünk.

47. Mind a szentek az Írásban azt hürdetik
nekünk,

Hogy az bűntől eltávozni erőssen siessünk, 
Mert rejánk jő az nagy árvíz, kiben el kell

vesznünk,
De nem hiszszik 1 2), napról napra inkább elva-

kúlunk.

48. De jaj nekünk hogy közöttünk nincs fe
jedelemség,

Miként vala Ninivében, jó királyi felség,
Ez országban meghidegült már minden re-

ménség,
Rejánk szállott az nagy vakság, minden szem

telenség.

49. Romlásinknak egyik oka, fejedelmek1),
vattok,

Nagy óhajtván 2) mind ez ország panaszol
rejátok,

Kémélletlen az földnépen csak hatalmaskodtok, 
Az istennek tisztességét nem oltalmazzátok.

50. Ha tanácsban egybe gyűltek, azon ta
nácskoztok,

Az istennek igazságát miképpen rontsátok,
Az istennek hív szolgáit hamisnak mondjátok, 
Miként az vak az délszinbeniígyan tapogattok.

51. Azt tudjátok hogy az isten megvakult
már, nem lát,

De nem alszik, rejánk pillog, noha sok bosz-
szút lát,

így jól látja ez világnak minden álnokságát, 
Majd levágja az fejszével az gonosz termő fát.

52. Igen törtök templomokat3), árkot igen
hántok,

Erős bástyát, kőfalakat erőssen rakattok;
De felől jő az ellenség kit ingyen sem vártok, 
Az istennek nagy haragja mert száll tirejátok.

53. Az gígások elveszének az özön vizében: 
Azonképpen ti elvesztek az sok gyülölségben, 
Bosszontjátok az úristent az kegyetlenségben, 
Kiért estek mind örökké nagy keserűségben.

54. Megnyomorult közöttetek az anyaszent-
egyház,

Majd elpusztul, nem épülhet lám semmi igazság, 
Tisztességben vala köztünk minap az csa

lárdság,
De most nem kell az igazság, nem kell az 

mennyország.

55. Örök isten ótalmazzad az keresztyén-
séget,

Ötalmazzad miközöttünk a te szent igédet, 
Adj miközzénk igazságos fejedelemséget, 
Vedd el rólunk, örök isten, az kegyetlenséget.

56. Ezer ötszáz negyven hétben mikoron
írnának,

Tályánszerzék ezt énekben siket magyaroknak, 
Kik istennek beszédével semmit nem gon

dolnak,
Hogy meglássák miokáért romlásra jutának.

1) F e le b a rá tta la n sé g b a n .
2) H iszszük .

1) FŐ urak.
2) N agyon só h a jtv a .
3) B ornem isza  k ia d á sá b a n  : k la s tro m o k a t.
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NÉVTELENEK A XVI. SZÁZAD ELSŐ FELÉBŐL.

A JEREMIÁDOK.

Protestáns régibb énekeskönyveink több oly egyházi énekeket tartottak 
fenn, melyeket a hagyomány a hitújítás első korába helyez, s mik mind azon ke
resztyéni buzgó léleknél fogva, mely azokat epedő hévvel lengi át, mind a kor 
szenvedései festésénél fogva állandó érdekkel bírnak. Közölök itt kettőt adunk ; 
az 1) a Komlós, Bornemisza, Gönci, Holtai énekeskönyveiben s a lipcsei codex- 
ben áll. Gönci azt veti utána : ,,láttatik szereztetöttnek az mohácsi veszedelem 
után.“ A 2) Hoffgref gyűjteményében, úgy Bornemiszánál, Göncinél, s a bártfai 
énekeskönyvben áll ; mind a három fentartotta magát a protestáns énekesköny
vekben egész azoknak megujitásaig a múlt században. A 2-diknál Jeremiásra 
történik hivatkozás mint forrásra : nagyon szerényen, mert a hangulaton s né
mely képeken kívül alig van egyéb közösség a magyar dalnok s a zsidó próféta 
énekeiben.

I. Az Magyarország siralma, kinek romlása és nagy paszinlása az bálványimá
dásért, kegyetlen hamisságért és fertelmes élet miatt lett *)•

Nótá j a  ; C h r i s t u s  t am  s m r e x i t ,  g a u d e a m u s ,  e x u l t e m u s  *).

1. Tekénts reánk immár, nagy úristen, az meny -
nyekból,

Az te dicsőséges templomodból ! 
Emlékezzél meg immár az te árváidról !

2. Miért hagyál minket ilyen igen megromla-
nunk,

Mi nemzetségünkben elpusztulnunk,
Mért távozál, úristen, ily messze mitölünk.

3. Tudjuk hogy vétkeztünk, merttegedet nem
tiszteltünk,

Mint atyánkat teged nem szerettünk, 
Mint hatalmas urunkat tegedet nem féltünk.

4. Azért kell tisztelnünk pogánokat, gyolko-
sokat 1 2),

Paráznákot, bálványimádókat,
Kiknek el kell viselnünk kemény igájokat.

5. Elvövéd mitölünk orr águnkat, királyunkat,
Földhöz veréd az mi koronánkat,

Színyed elöl elveted mi áldozatunkat.

6. Megszűnők sok helyeken szent neved di
cséreti,

Szép ifjaknak ékes éneklési,
Mert az bálványimádás tőled ezt érdemli.

1) Ily  c ím m el ad ja  K om lós.
* > 1 .  -  « -  - I - - - - - - - - - - - - I -  U  o  .

2. — V „  _  I _  u 
- - - - - - - - - - -  - -  I —  „
2) A k éső b b iek b en  ; g y ilk o so k a t.

(”)

7. Közölünk levágatál sok gazdag fourakat,
Vitézeket, erős férfiakot,

Kiknek kövér testekkel hizlalál vadakot.

8. Közölünk rabbá tevéi sok menyeket öz
vegyeket,

Gyermekeket, gyenge szép szüzeket 
Mind az mi bűneinkért füzeted ezeket.

9. Mind ezekből esmerjük bűneinknek súlyos
ságát,

Haragodnak rettenetes voltát,
Mert látjuk felségednek már boszuállását.

10. Eltávozék mitölünk, nagy isten, mi örö
münk,

Nincsen immár semmi vigaságunk, 
Siralomra fordula az mi nyájasságunk.

11. De még is nincs mit tennünk, csak te hoz
zád kell folyamnunk2).

Mert jól látjuk hogy mind el kell vesznünk, 
Ha az mi bűneinkből hozzád meg nem térünk.

12. Emlékezzél meg rólunk, hogy mi földből
teremtettünk,

Ördög miatt 3) bűn alá vettettünk,
Mint az árnyék elmúlik mi gyarló életünk.

1) A lipcse i codexbcu  : v én ek e t.
2) F o ly am o d n u n k .
3) Á lta l.
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13. De az te jóvoltodból kárhozatban nem ha
gyattunk,

Te szent fiad által megváltattunk,
Bűntől, örök haláltulmár megmenekedtünk.

14. Támadj fel azért immár, nagy úristen, mi-
mellettiink,

Az te kezeidet nyújts ki rajtunk,
És ne vess el előled, kik megnyomorodtunk.

15. Lássák meg azpogánok, hogy mireánk gon
dot viselsz,

Kiket te szent igéddel legeltetsz,
És noha megbántottunk,de tőled el nem vetsz.

16. Mert látod elhagyattunk, és csak tereád
maradtunk,

Nyavalyások tudatlanok vagyunk,
És elhagyott árváknak csak te vagy ótalmunk.

17. Dicsértcssék mennyekben szent háromság
egy fölségben,

Ki megvigasztalsz minket lelkűnkben, 
Nohagy ötretünk mostan itt az mi testünkben

II. Más siralma az magyar nemzetnek 1).
Nótá j a  : M a g y a r  n y e l v e n  Má tyás  v a l a  az p r é d ik á to r  *).

1. Emlékezzél mi történők, uram, mirajtunk, 
És tekénts meg mely szidalomban mi most va

gyunk,
Mind bűnünkért, uram, tőled ostoroztatunk, 
Azért szükség éjjel nappal hozzád kiáltsunk.

2. Örökségünk, édes hazánk, másra fordula, 
Az mi házunk és jószágunk idegenre szállá, 
Ügyünk juta, jaj minekünk ! nagy árvaságra, 
Mert istennek nem akaránk térni utára.

3. Árvaságra nagy Ínségre miként maradánk, 
Mert nincs nekünk földön házunk, sem kedig

atyánk,
Ügye fogy ott özvegységre marada anyánk, 
Mert bűnünkért megharagutt mennyei atyánk!

4. Arra jutánk hogy vizet is pénzünkön ve
gyünk,

És az mi erdőnk fájában nagy árun váltsunk, 
Egyébféle szükséget is mindent szenvedjünk, 
Mert isten parancsolatjának ellene tettünk.

5. Terek alatt az rabságban nyakunk le-
szegék,

Semminemű nyugodalom nem engedteték, 
Mert semmi kegyesség köztünk nem lelettcték, 
Azért pogán népnek szive rajtunk nem esék2).

6. Idegen nép közt 3) keressük mi kenye
rünket,

Mert földünkben nem segéllők a szegényeket, 
Nyomorultakról elfordítok mi szemünket, 
Azért veto reánk isten haragos szemet.

7. Atyáink vétkeztenek, de már ők meg
holtak,

Mi es követői voltunk álnokságoknak, 
lm mint vásék meg beléje fogok fióknak,
Mert ellene tött isteni parancsolatnak.

1) Ily  c ím m el a d ja  B ornem isza .
* ) ----------- - i -------------------1 -  »  -  -
2)  Nem k ö n y ö rü le .
3) GOncinél : H itien  nép  k ö z ö t t . .  .

8. Kik szolgák voltak, most uralkodnak mi
rajtunk,

Mert szolgák lévén, istennek mi nem szol
gáltunk,

Minden isteni tiszteletet mi megutáltunk, 
Azért nincs ki által tülök mi megváltassunk.

9. ím csak markunkban viseljük az mi lel
künket,

Nagy keserűséggel eszszük mi kenyerünket, 
Félelem és rettegés megemésztett minket, 
Fegyver előtt kietlenben mentjük fejünket.

10. Éhség miatt az mi testünk megkese
redett '),

Mint égő kemence bőrünk megrepedezett,
Az mi lelkünk bánat miatt megkeseredett, 
Szivünk kedig büniyik miatt kétségben esett.

11. Az mi asszon népeink megaláztatának, 
Nagy sók szüzek pogán miatt megrontatának, 
Mert nem engedénk isteni parancsolatnak, 
Azért isten küldé reánk az pogánokat.

12. Fejedelmek közölünk mind el-kifogyának, 
És az tanácsadó népek mind elhalának,
Az köznépek egymás között visszát vonának . 
Jegye hogy majd vége leszen mi országunknak"

13. Nagy haragja vagyon rajtunk az úris
tennek,

Természete ellen élünk szent igéjének,
És ellene járunk mindenben szerzésének,
Ezzel adunk okot minket büntetésének.

14. Természet küvöl élnek pogánok ifjúkkal, 
ASzegény rabokat verik dögönyeg fákkal 2), 
Nincsen ki öszve tudjon férnie azokkal,
Mert öszve mi nem férheténk atyafiakkal.

15. Eltávozék már mitőlünk a mi örömünk, 
Mert korona nélkül vagyon már az mi fejünk,

1) G öncinél az  ism étlés e lk e rü lé sé re  : m egfo g y a tk o zék .
H offgrefnél : d egeneg  á ll, B o rn em iszán á l : dögönyek . Mai n ap  

c sa k  ti dögöuyöz ige  él.
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Azért szükség hogy szivünkben mi kese
regjünk,

Szüntelenül úristennek hütből könyörögjünk.
16. Jaj minekünk, mert megbántottuk is

tenünket,
Azért fogta keserűség az mi szivünket,
Setét homály elborítá mi szemeinket,
Vadak rókák széljel járják mi telekinket.

17. Bizodalmunk vagyon benned, kegyelmes
isten !

Ki megmaradsz mind örökké dicsőségedben, 
Ha gyötretiink bűnünk szerént a mi testünkben, 
Nem hagysz tőled elszakadnunk az mi lel

kűnkben.

18. Mire, uram, mind örökké feledsz el
minket,

Ily sokáig kesergeted búsolt lelkünket, 
Kérünk azért, téríts *) hozzád az mi szívünket, 
Mert nem nyerjük nálad nélkül idvösségünket.

19. Vedd el rólunk, kérünk teged, nagy ha
ragodat,

És újítsad meg minekünk az mi napinkat, 
Kegyelmes úristen ! tarts meg az mi hazánkat1 2), 
Dicsérhessünk mind örökké, te szent háromság.

1) T é ritsd .
2) í g y  H offgr. A  k é ső b b ie k n é l h ib á sa n  „ h á z a in k a t“  á ll.

NYILAS NÉVTELENÉ.

Bornemisza Péter egy páros éneket vett fel gyűjteményébe, melyben két 
ifjú házas, a versfők szerint Nyilas István és Zsámboki Anna *) kedélyesen vált
ják ki boldog frigy ők által táplált érzéseiket. Hogy nem aférj irta a költeményt, 
sem a nő, mutatja a második rész első versszaka, mely világosan hagyja érte
nünk, hogy az rólok, nem általok, készült. Kelete 1548; s így hibásan tétetik 
magyar költészeti kézikönyvemben 1503-ra. Jankowichtól kaptam azt akkor, 
állítólag egy ezen évre mutató kézirat után, a két rész vég szakai nélkül. Először 
is Nagy Gábor igazított útba (Tud. Gyűjt. 1835. VII, 38. stb. 11.), s közlötte is 
a szép költeményt Bornemiszából2). Zsámboki Annát a híres philolog Zsámboki 
János testvérének tartja, nem minden hihetőség nélkül.

*) Stephanus Nilas, Anna Samboki.
2) Mert Bornemiszáé azon énekgyüjtemény, nem Göncié, mint Nagy Gábor hibásan véle

kedett, melyből ő azt közlötte. Bírom mindkettőt, de emezt, melynek első kiadása ugylátszik 
végkép elveszett, a harmadik (Brever-féle lőcsei) kiadásban. Azon eltérések, melyekkel én ad
tam volt azt, a Jankowich kéziratáé nem enyéim, s oda mutatnak, hogy az ennek más vala
mely elenyészett kiadásán alapult.

Házasok

1. „Sokszor kértem en az istent nagy szivem
szerint,

Hogy mutasson társot nekem ez világ szerint, 
Kivel holtig együtt éljek az isten szerint.

2. Társul ada az úristen teged ennekem, 
Hogy te lennél nyavalyámban nagy segít

ségem,
Mindenekben ékességem nagy tisztességem.

3. Egyetemben az úristen soká éltessen, 
Gonosz hirtül névtül minket ő megőrizzen,
És egymással mind holtunkig megelégítsen.

4. Piros gyenge szép orcádra tekintetembe,
Vedd eszedbe mire intlek nagy örömembe, 
Hogy mind holtig maradhassunk nagy tisz- 
__________ _ tességben.

éneki ¥).

5. Az te nyájas víg szömélyed nálam így
kedves,

Beszédemnek ha leendesz te engedelmes, 
Lészsz érötte mindeneknél nagy dicséretes.

6. Nevekedik hirünk nevünk és tisztessé
günk,

Isten szerint szeretettel ha együtt élünk,
Az istennek áldomása leszen mirajtunk.

7. Vígan látjuk házasságnak drága gyü
mölcsét,

Mindennemű j ószágunknak nevekedését,
Ha hallgatjuk szeretettel egymás beszédét.

8. Segét minket az úristen ez világ szerint, 
Nyugalmat ad holtunk után más világ szerint, 
Ha most élünk az istennek törvénye szerint.
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9. Nálad hagyom az en hitem, drága zálogom, 
Szerelmemet egyetembe vele ajánlom,
Ez mai nap enmagamat neked ajánlom.

10. írjad el-be víg szivedben az mit most
mondok,

Mert nagy drága kénesét most en tenálad ha
gyok,

Kiről neked jövendőre nagy sokat szólok.

11. Legyen nálad en zálogom mint egy röj-
tett kénes,

Az te két szép szemeiddel gyakran rám tekints, 
Intésemről engem mindenkoron megemlíts.

12. Akar enholjárjak keljek ez világ szerint, 
Néha bátor távol legyek személyem szerint,
Víg szivemben nálad vagyok szerelmem szerint.

13. Summa szerint, víg szerelmem, beszédem
értsed,

Mindenekben az nagy istent féljed, tiszteljed, 
És az en tisztességemet te megőrizzed.“

R e s p o n s i o .
14. Az virág így szól viszontag szeretőjének, 

Kikről mostan szereztetett ez kisded ének, 
Mert ők ketten isten szerint így beszéltettek :

15. „Nálamkedvesésszerelmesaztebeszéded, 
Drágalátos, tisztességes minden intésed,
Víg szivemben helyheztetem mint drága kén

esét.

16. Nem akarom megbántanom te víg ked
vedet,

Az mibe megesmerhettem te erkölcsedet,
Ahoz szabom en elmémet és életemet.

17. Az úristen minket együtt soká éltessen 
Mindennemű sok gonosztul megoltalmazzon, 
Házasságnak gyümölcsével meglátogasson.

18. Szent lélekkel az úristen megkörnyé
kezzen,

Egymás között szerelmünkben megerősítsen, 
Az ő erős jobb kezével minket őrizzen.

19. Az úristen adjon nekem olyan ma-
lasztot,

Hogy tehessek kegyelmednek oly szolgálatot, 
Kivel kivess víg szivedből minden bánatot.

20. Mennyből legyen az istentől nagy sege
delmem,

Hogy lehessen kedves nálad az en erkölcsem, 
Mindenekben engedelmes az en beszédem.

21. Bátorítsa en elmémet isten malasztja, 
Hogy lehessek bánatodnak vigasztalója, 
Szükségednek segítője, jó társ gyámola.

22. Oh mely szivem szerint kérem az nagy
úristent

Hogy éltesse együtt velem te kegyelmedet,
És érthessem mindenekben te erkölcsedet.

23. Kegyelmednek ajánlottam ez nap ma
gamat,

Szüleimnek holtig való szolgálatomat, 
Tanitottak és viselték minden gondomat.“

24. Jézus urunk esztendei kik elmúltának, 
Ezer ötszáz negyvennyolcat kit megirtanak, 
Az két félről kik egymásnak ígyen szóltanak.

SZAMOS-MELLÉKI NÉVTELEN.

A Lugossy-codex 90-dik levelén találtatik egy naivságával vonzó költe
mény, mely egyszersmind erkölcsfestő tartalmánál fogva kitűnő figyelmet érde
mel. Sem szerzőjét, sem keletét nem tudni. A vég szak szerint a darab a Sza
mos mellékén s kemény téli időben (fársángkor ?) Íratott.

Adhortatio mulierum *).

1. Mastan egy ifjú megházasodott, 
Újonnan hozta szép házastársát,
Kit ugyan szeret mint önnön magát,
Nagy szép beszéddel ötét így oktatja. 2

2. Asszony szép társam és szép virágom, 
Ha isten minket ketten öszvebir,
Tanítlak tegöd kérlek hogy ne bánjad.

3. Ha mikor, asszony, tegöd szólítlak, 
Mondj akkor engem édös uradnak,
Mert ha nem mondasz édös uradnak, 
Ifjak kik látják csak megcsufolnak, 
Tegödet mondnak szólliatatlan társnak.

4. Mikor vendégök házunkhoz jőnek, 
Vigságot mutass jámbor vendégnek, 
Mert ha bánatját látják szivednek,
Ifjak kik látják, csak megcsufolnak, 
Tegödet mondnak az ebül készültnek.
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5. Ha mikor ketten vendéggé hínak, 
Nyelved és a szád kérdve szóljanak :
Mert ha ók ketten sokat csacsognak,
Ifjak kik látják, csak megcsufolnak : 
Tegödet mondnak csácsogó szajkónak.

G. Mikor egy úton csak ketten megyünk, 
Elettem *) ne járj akkor hogy megyünk : 
Mert ha elettem járandasz, félök,
Ifjak kik látják, csak megcsufolnak : 
Tegödet mondnak kabola-vezérnek.

7. Ha mikor ketten egy utón megyünk, 
Te palástodat hátamra ne add:
Mert ha palástod hátamra adod,
Itjak kik látják, csak megcsufolnak : 
Engömet mondnak asszony szamarának.

8. Ha mikor követők házunkhoz jönek, 
Te meg ne felelj az követőknek :
Mert ha megfelelsz az kővetőknek,
Ifjak kik látják, csak megcsufolnak : 
Tegödet mondnak a Simon bírónak 2),

9. Ha mikor ruhát neköd vehetők,
Ruha tetüled megtisztöltessék :
Mert ha a ruhák rólad lesírnak,
Ifjak kik látják, csak megcsufolnak : 
Tegödet mondnak puhán kötött rokkának.

10. Ha a piacra el-kilépendesz,
Sokat ne késsél és ne terécselj :
Mert ha mulatsz és sokat terécselsz,
Ifjak kik látják, csak megcsufolnak : 
Tegödet mondnak itélőmestörnek.

1) M in t fe le ttem  : E lő ttem .
2) V on a tk o zás v a lam i p é ldabeszéd re .

11. Kévés búzánkat, kevés lisztünket 
El ne tékozljad, az mi morhánkat : ’)
Ha eltékozlod az mi morhánkat,
Ifjak kik látják, csak megcsufolnak :
Tegödet mondnak feneketlen kasnak.

12. Az bort házunknál ámbátor igyad,
He az korcsomát te ne gyakorljad :
Ha gyakorlandod te az korcsomát,
Ifjak kik látják, csak megcsufolnak :
Tegödet mondnak jelös borcsiszárnak.

13. Asszony, szép társam, immast megmon
dom,

Te bűneidet el nem szenvedőm :
Ha bűneidet en elszenvedem,
Ifjak kik látják, csak megcsufolnak :
Tegödet mondnak ruzsnya cundorának.

14. Ha megfogadod, magam Ígérem 
Morhám és pénzem mind tied leszen,
Te lészsz enneköm nagy tisztösségöm.
Ifjak kik látják, meg nem csúfolnak :
Engömet mondnak nagy bódog embörnek.

15. Ha nem fogadod, isten ne mentsön 
Bottul pálcáiul az te hátadat,
Piros orcádat szégyönvallástul,
Hátadnak hosszát szép sudár pálcáiul.

16. Ez tanosságot taul2) kilelék,
Szamos vizének magas a partja;
Akkor fejszével vágták a vizet,
Az énekszörzőt mondják jó embörnek.

1) M a rh á n k a t, v ag y o n ú n k a t.
2) T a v a i ?

TINÓDI SEBESTYÉN.
1541-1556.

TINÓDI SEBESTYÉN vagy, mint helyenként maga nevezi magát, Lantos 
Sebestyén deák, Sebők deák, a XVI. századnak sok tekintetben legnevezetesb 
dalnoka, nemes l), de elszegényedett szüléktől származott, kik nevüket családi 
birtokuktól, Fejér vármegye Tinód nevű népes pusztájától, vették2). Ifjú
ságáról, első képeztetéséről semmit sem tudunk , de bogy legalább is gym- 
nasiumi oktatást vett, nem csak Török Bálint mellett viselt deáksága (titkár
sága), de munkái is mutatják. Először Sziget várában találkozunk vele, csaku
gyan Török udvarában; ennek Szulimán fogságába jutása s Törökné halála után 
vándorbottal s lantjával bejárva a hazát, majd Verbőci Imre tolnai főispán párt
fogása alatt Daruvárt (1543.), majd Nagyszombatban, még Erdélyben is (név 
szerint Bonybán (Küküllőben) Betlden Farkasnál is találjuk, míg végre 1549. 
Kassán állapodék meg, hol öt évig, szoros körülmények s gyakor betegeskedés
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közt is szorgalmatosán folytatta az irogatást. Meggyűlvén ekép munkái, miután 
az idétt Magyarországon nyomda nem volt, azok kiadása végett, de kétségkívül 
az erdélyi legújabb eseményeknek helyszínen megirkatása végett is, 1553-ban 
Kolosvárra költözött, hol egyéb kisebb munkáin kivid,,Erdélyi históriáját“ , vers
ben mint a többit, megírván, ezt némely más dolgozataival együtt ,,Cronicau 
címmel két „könyvben“ közre bocsátotta Hoffgrefnél, 1554. 4r., s Ferdinánd 
királynak ajánlotta, ki már elébb hallván „Egörvára“ hírét, ezt Zsámboki által 
deákra fordittatta volt. Ez évben megszűnnek Tinódi munkásságának bizonyos 
jelei. Annyi áll, hogy ő, munkái kijövetele után Erdélyt elhagyván, s az akkor 
nádorrá választott jNíádasdi Tamás szolgálatába lépvén, élte alkonyát ezen párt
fogójánál töltötte, kinél sanyarú de feddhetlen életét pár év múlva be is fejezte. 
Halála idejét nem tudjuk, de ha Jankó wich nem téved, midőn Tinódinak egy 
„Sziget ostromát“ tulajdonít, mely 1577-ben jelent volna meg : úgy az nem le
het más, mint vagy az 1530-ki, melyben a várat elébbi ura Török Bálint védel
mezte Ferdinánd vezérei ellen — s akkor ez volnaTinódi legrégibb munkája—, 
vagy, mi hihetőbb, az 1556-ki, mikor Nádasdi mentette meg a Szigetben ve
zénylő Horvát Márkot, babócsai digressiója által, a török túlerőtől (Zsámboki 
elbeszélése ez ostromról csakugyan ily verses históriára mutat, mint forrásra): s 
ez esetben Tinódi halála 1556 és 1559 közé esnék. T. i. az utóbbi év májusá
ban özvegye már egy Pozsgai György nevű nemesnél volt ismét férjnél, s Kas
sán űzött kereskedésében a városi tanács által háborgattatván, Nádasdi Tamás 
által azon tanácsnak ajánltatott „amaz érdemeknél fogva is, melyeket a boldo
gult Tinódi élte végéig a nádor körül tett“ *). Tinódi gyermekei közöl az egy 
Sándornak maradt fen emlékezete, ki Békési Gáspár szolgálatában állván, ez 
által 1575-ben Antalfi Imrével Konstantinápolyba küldetett követül, hogy Amu- 
rátot Bátori István ellen ura részére megnyerje. De a szultán kiadván a köve
teket Bátorinak, fejők vétetett. S ezzel a Tinódi név rövid kelet után ismét kitö
röltetett évkönyveinkből. — Lantos Sebestyénünk fenmaradt munkái tárgyak 
szerint osztályozva következők : Történeti költemények: 1 )Buda veszéséről és Te
rek Bálint fogságáról, 1541. 2) Prini Péternek, Mailáth Istvánnak és Terek 
Bálintnak fogságokról, 1542. 3) Verböci Imrének Haszon hadával kozári mezőn 
viadalja, 1543. 4) Az szálkái mezőn való viadalról, 1544. 5) Szulimán császár 
Kazul basával viadaljáról, 1546. 6) Varkucs Tamás idejébe lőtt csaták Egörből,
1548. 7) Szitnya, Léva, Csábrág és Murán y váraknak megvevése, két részben,
1549. 8) Kapitány György bajviadalja, 1550. 9) Káról császár hada Saxoniába, 
ott kurfirstnak megfogása (a magyarok részvéte a smalkaldi háborúban), 1550. 
10) Zsigmond király és császárnak krónikája, 1552. 11) Szegedi veszedelem, 1552. 
12) Az vég Temesvárban Losonci Istvánnak haláláról, 1552. 13) Egervár via
daljáról való ének, négy részben, 1553. 14) Egri históriának summája, 1553. 
15) Enyingi Terek János vitézsége, 1553. 16) Budai Ali basa históriája, 1553. 
17) Ördög Mátyás veszódelme, 1553. 18) Erdélyi historia, öt részben. 1553. — 
Bibliai költemények : 1) Judit asszony históriája, 1540 előtt. 2) Dávid király 
mint az nagy Góliáttal megvívl, 1549. — Tan-és feddő énekek: 1) Sokféle részö- 
yősről, 1548. 2) Az udvarbirákról és kulcsárokról. 3) Hadnagyoknak tanúság, 
mikor terekkel szóinbe akarnak öklelni. — Elveszett munkái közt volt egy török 
császárkrónika, s mint látszik az 1556-iki Sziget ostroma is. — A feljebb előso
roltak, a Zsigmondkrónikán kivid, mind a szerző említett saját gyűjteményében, 
melyet közönségesen nagykrónikának nevezünk, jelentek meg, azon kivül busz 
évvel utóbb, vagyis 1574-ben Heltai énekgyűjteményében ily renddel : Zsig- 
mondkrónika, Erdélyi historia, Losonci halála, Szegedi veszedelem, ' Ali basa, 
Ördög Mátyás veszedelme, és Eger (a nagyobbik) ; végre Dávid és Góliát Bor-

TOLDY KÉZIKÖNYVE .  I. 3
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nemjsza gyűjteményében 3). — Tinódi nem csak a legtermékenyebb volt XVI. 
századbeli dalnokaink között, hanem mint rímes krónikák Írója a legfontosabb 
is, mert nagyobb részt egykorú dolgokat oly gondos hűséggel tárgyalt, hogy 
kora történeteire egyik legtekintélyesebb kútfő, mit az egykorúnk közöl For- 
gách, Zsámboki, Schesaeus, Istváné stb., az újak közöl Katona és Budai Ferenc, 
krónikái bő használása által tettleg elismertek : emezek ugyan nyíltan, amazok 
hallgatag;, de annál szorosban követve ötét. S bár verseinek csak alig van 
helyenként is némi költői beesők : mégis Tinódi természete teljességgel költői 
volt : csakhogy az ő költői lelkiilete nem a szavakat választotta anyagúi — 
kora azon ál nézetét osztva a költészetről, hogy ennek lényege kizárólag a vers
ben van, s hogy a történeti éneknek mindenek felett történetileg hűnek és való
nak kell lennie. Ennélfogva az ő poesisa, egész gazdagságával, a szavak helyett 
zenehangokban ömledezett, s a bú ezen olvadékony, epedő s mélyen megható 
dallamainak 4), melyekkel a történetek száraz elbeszéléseit élő szóval adta elő, 
köszönhette Tinódi országos hirét, s ezek által érdemli, hogy őt mint az utolsó 
magyar dalnokot, t. i. ki saját énekeit saját dalmódjai szerint énekelgette, becs
ben és jó emlékezetben tartsuk. De nem különben jelleme iránt is tartozunk 
tisztelettel : mert becsületes hazafi volt, ki a legvadabb pártosság korában min
den pártokon felül tudott állni, ki szegénysége által sem alacsonítva le , nem 
hízelkedett senkinek, sőt a főurak féktelenségét, önző eltompultságát, viszálkodó 
felekezetességét egyszerűéi többször hathatósan megrótta, a haza veszélyeztetett 
jövőjét szemök elé állította, s az általok sanyargatott népet, ahol lehet, oltalma alá 
vette. Protestáns létére e köz türelmetlenség korában is elegiai nyugodt kedélye 
nem engedé magát vallási türelmetlenségre ragadtatni. Szóval, mindenképen 
talpig derék ember volt.

') Mint azt Nádasdi Tamás nádornak 1559. május 31. Kassa városa tanácsához írt levele 
bizonyítja a m. akad. gyűjteményeiben.

2) „Dominationes Vestras rogamus diligentissime — írja Nádasdi az említett levélben 
— velint tam nostri caussa, quam etiam intuitu fidelium servitiorum prioris domini et mariti 
sui, quae nobis ad ultimum vitae suae spiritum exhibuit et impendit, liberam exercendi quae
stus facultatem permittere“ (Tinódi özvegyének t. i.).

3) Az egész életrajz okadatolása végett 1. „A Magyar Történeti Költészet Zrínyi előtt, 
című munkám (Bécs, 1850.) 13—22. lapjait, melynek egyébiránt Tinódit illető szakaszai 
Nádasdi idézett levele által, a szerint mint itt tárgyaltam , módosultak.

4) Huszonhat dallama maradt fenn Tinódinak , munkái öszves kiadásában s Heltai Can- 
cionáléjában. Első emlékezett rólok tudományosan Mátray Gábor egy akadémiai előadásában 
(M. Akad. Értesítő, 1852. 227. 1. és Új Magyar Muzeum, 1853. II. 29. 1.), sőt adott elő 
közölök néhányat aeolikonán is, s vágyat gerjesztett minden hallgatóiban Tinódi valamennyi 
dallamait a zene mai helyesírása szerint leírva bírhatni !

PRINI PÉTERNEK, MAILAT ISTVÁNNAK ÉS TEREK BÁLINTNAK
FOGSÁGÁRÓL *).

1. Sírva veszik el inast szegín Magyaror
szág,

Mert tőle távozók hangosság, vigaság,
Belőle kikele sok fényös gazdagság,
És fogságban esék egynéhány uraság. 2 1

2. Ezön örvend vigad az terek császárság, 
Hogy magyar urakban vagyon oly bolondság :

Hiszik hogy őbenne vagyon oly jámborság, 
Hogy fogadásában nem volna ravaszság.

3. Bolondság tőletek, fejenként, magyarok, 
Terek álnok hitit meg nem gondoljátok,
Maga ') csak tőlem es sokszor hallottátok 
Sok fejedelmeket, mint csaltak, tudjátok.

I -  ” 1) Á m bár.
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4. Az tereknek hiti erŐ3sen azt tartja,
Ha kittel szép szóval kaurt *) megcsalhatja, 
Ajándokkal vagy lopva elragadhatja,
Isten azért neki mennyországot adja.

5. Sőt ugyan nagy parancsolat ez üköztök, 
Miként az szeretet parancsolat nektök ;
Ha az szeretetót ti jól tisztölnétök,
Az terek hitinek bizon nem hinnétök.

6. Tudjátok, magyarok, hírősök valátok, 
Míg nagy szeretettel egymást hallgatátok, 
De mihelt köztetök ti meghasonlátok,
Ottan országtokban ím mint pusztulátok.

7. lm az terek császár mind ezön öröle,
0  álnok hállója ottan elteröle,
Jelös fő halakat vele megkerőle,
Kikkel gazdagságot, sok szépségöt lele.

8. Álnok hállójában egyször el-beejté •
Az jó Príni Pétört mikort elviteté.
Hitit fogadását császár elfelejté,
Az nemes úrfiat nagy fogságban veté.

9. Nagy somma kincsével magát őmegváltá, 
De semmi lön neki kincse oda volta,
Csak hátul ne leszön vala megválta,
Kit, nem lön mit tenni, császárnak hozata.

10. Vala nagy bánatja szép asszony társának, 
Fiát, hogy megérté, vinnék az császárnak. 
Eröszakaszkodék kezének lábának,
Földhöz öté 2) magát, ott sokan sirának.

11. Sokat szép fiának ő nem szólhat vala, 
Mert nagy keserűség szivét folta 1 2 3) vala, 
Ölelgeti, sírva apolgatja 4) vala,
Egy hintó szekérben úgy öltette 5 l)) vala.

12. Lön Príni Pétörnek így szabadulása,
És az ő űának oda maradása :
Az magyar uraknak lön példaadása,
Neki mind éltiglen nagy fohászkodása.

13. ím minap Erdélyben császár beereszté 
Kucsig Báli béköt, kinek azt jelönié
Hogy az Majlát Istvánt ő el-kihitetné, 
Fogaras várából neki fogva vinné.

14. l ön égetést rablást Báli bék Erdélyben, 
Majlátnak izene házában, helyében,
Hiteit fogadást tön az császár képében,
Hogy királyivá teszi Erdélynek földében.

1) H ite tle n . F. néven  nevezi a  tö rö k  a  k e re sz ty én t.
2) Ü té.
3) F o ly ta , á tjá r ta .
4) C sókolja ,
ft) Ü lte tte .

15. Édös beszedőkkel őt, hivatja vala,
De az Majlát neki ott nem hihet vala.
Az moldvai vajda Pétör vajda vala.
Ki az Báli békkel akkoron ott vala.

16. Rejá gondolának, nem sokat szóllának, 
Három szegín bojért előhozatának,
Aranyas ruhákat reájok adának,
Szép patyolatokat fejőkben rakának.

17. Az Majlátnak hamar ők imezt izenék : 
Hogyha ő nem hiszön az császár hitinek, 
lm három fő vajdát küldünk kegyelmének, 
Csak adja ő magát egynehán beszédnek.

18. Termetük jó vala, ruhájok szép fényös; 
Ebből Majlát nem lön hozzájuk kétségös, 
Ottan el-kimene hogy legyön beszédös,
Kinek oda mente lön nagy kellemetös.

19. Vivék fogva őtet az terek császárnak, 
Három szegín bojért liagyák Majlátnénak. 
Örök siralom lön az tisztös asszonnak,
És nagy emleközet egynehán országnak.

20. Sőt mégis halljátok császár hamis voltát, 
Hogy jobban tudjátok óni magatokat,
Hogy hállóját veté császár Buda alatt,
Ott benne fogata jó jelös halakat.

21. Drága halat egyet közzülök választa, 
Kinek serínsége többét feljül multa,
Azt császár magának bárkájában tartá,
Az alábbvalókat ő mind elszalasztá.

22. Ez lön Terek Bálint, ki jó vitéz vala, 
Kinek terek császár sok hitót ad vala,
Az basák, szancsákok hitöt adtak vala,
Szép ajándékokval őt elcsalták vala.

23. Terek Bálint, kiknek oly igen hitt vala, 
Hívségét hercegnek ') úgy mutatja vala ; 
Mind ezeknél feljebb némöttel vív vala,
Teste szakadását ö nem szánja vala.

24. Intése nem tetszék az Príni Pétörnek 
Ki megmondta vala ez nemes vitéznek 
Minden csalárdságát az császár hitinek,
De ő bátorsággal álla vitézségnek.

25. Nagy sokan terekek azon csudálának, 
Hogy bátrobb vitézt ők soha nem láttának, 
De ezt őfelőle mondák bolondságnak,
Hogy ily igön elhitt török szép szavának.

26. Oh ez nemes vitéz mely igen csalaték ! 
Hiti az császárnak mind elfeledteték,
Mert ő megfogaték és alá viteték,
Minden szép javitul ő megfosztattaték.

3 *
l )  A k is  k irá ly f i J á n o s-Z s ig m o n d n ak .
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27. Duna mellett, mondják, Nandorfejér-
várba

Csak harmad magával tartják nagy fogságba, 
Mast es, mondják, vagyon nagy bátorságába, 
Mit tőle kivánnak, azt nem fogadtába.

28. Hallottam példába régen hogy mon
dották :

Az jó acélt soha úgy nem paskolhatják.
Tiszta vassá ötét hogy ellágyíthassák,
Hogy soha acélnak ötét ne mondhassák.

29. Fohászkodik mostan sok gyakor sirásval 
Asszony feleségöd az két szép fiadval '),
Mert ők élnek mostan az nagy árvaságval, 
Nagy sok boszuságval, gyámoltalanságval.

30. Örömök soholt nincs te jó szolgáidnak, 
Kik szivvel szeretnek, gyakran fohászkodnak, 
Egynehán közzülök tétova búdosnak;
Ha megszabadúlnál, mégis sokan várnák.

1) F e re n c  és J á n o s s a l , k ik n e k  u tó b b ik á t a  111, sz . a la t t  k ö z lő it 
d a ra b b a n  é n ek li m eg-T inódi.

31. Csuda mint ohítnak az te jó barátid, 
Még azok is, hogy kik voltak ellenségid ; 
Lennének nagy somma kincsesei segétségid, 
Csak kiválthatnának az te szeretőid.

32. Jól értitök immár hitit az tereknek : 
Urak! úgy higyetök hitetlenségüknek. 
Egymást szeressétök, jobb ti fejetöknek:
Ügy leszen romlása gonosz terök népnek.

33. Tanácsot sokáig, kérlek, ne tartsatok 
Ha ez két víz között *) ti lakni akartok :
Mert ha csak hallgattok 1 2), szömben ti nem

vívtok,
Félök hogy sokáig itt nem uralkodtok.

34. Ezör ötszáz negyven és két esztendőben 
Baronyában ki szörzé szent György innepébe, 
Nevét jelöntötte versnek kezdésében,
Ez urakról való megemléköztében.

1) D u n a  és T isza  k ö z ö tt,  azaz  M ag y a ro rszág b an .
2) Nem m o zd ú lto k .

II. KÁROLY CSÁSZÁR HADA SAXONIÁBA *).

79. El ben Károly ') már vala Augustaban, 
Mindent holdoltata birodalmában,
Onnat siete Rézén 2) várasában,
Szép erővel szállá Égör 3) várasban.

80. Égörben királylyal szömbe levének. 
Fejedelmek nagy örömbe levének,
Nagy hétben innepöt szépön illének.
Husvét más napján churfürstra 4) eredének.

81. Látni kiváná császár az hadakat, 
Mendtöl feljebb á) az vité^ magyarokat.
Mert régen hallotta vitéz voltokat.
Szép seregök ott mutaták magokat.

82. Erről császár királyval az hadaknak 
Parancsola, császár az magyaroknak,
Módjok szerént magok elömutatnák.
Az vitézök szépön rendbe állának.

83. Sivalkodván ők ott megfutamának, 
Jargalának 6), meg helyökre állának, 
Mindönök helyökre betalálának,
Sokféle nép kit igen csudáiénak.

84. Gyorsan császár az churfürstra indula, 
Churfúrst csak tíz mélföldön tölök vala ;

1) V. K áro ly  c sá szá r .
*) R egen városa ? R eg en sb u rg .
3) É r tsd  É g e r  v á ro sá t C sehországban .
4) János-F rigyes»  szász  v á la sz tó  fejedelem re. 
i>) M indenek  felett.
6) N y a rg a lá n a k .

Ily szép szerrel vadnak churfúrst hogy hallá, 
Albis vizén népivel általszálla.

85. Elégeté Misznye ‘) várasnak hidját, 
Túl másfelől inditá minden hadát,
Akará kapni Wittenberg várasát.
Az császár, hogy érté el-iramását,

86. Rá gondola, víz mellett felindula,
Milberg 2) várasánál szömbe találá,
Csak az Albis vize köztök foly vala,
Két száz magyart onnat választott vala.

87. Magyarok jutának Toriga 3) alá,
Nagy szép varas, kiben szép sereg vala,
Négy zászlóalja nép onnat kiszálla; 
Megvívjanak, akaratjok az vala.

88. Az magyarok láták, nem tartozának 4), 
Ugyan folyva 5) rajtok kópiát rontának:
Az németök hamar megfutamának, 
Veretének, sokan levágatának.

89. Nám az fejedelmek ez idő közbe 
Albis vizén által lövének szömbe,
Ki miá veszödelöm lön két félbe,
Révöt találának Albis vizébe.

1) M eissen.
2) M ü h lb e rg  az E lb e  v. A lb is m e lle tt ,  ho l az  e lh a tá ro z ó  ü tk ö z e t 

m e n t  vég b e  a p r . 24. 1547.
3) A m a h íre s  T o rg au  , h o l L u th e r  1530. az e városró l n e v e z e tt  

h itc ik k e ly e k e t ké sz ité .
4) Nem  ta r tó z k o d á u a k . n em  k ésén ek .
5) F u tv a ,  s ie tve .
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90. Ott magyarok gáziának, úsztatának, 
Császár népi es, kik könnyek valának,
Az churfúrstnak hamar harcnak állának, 
Churfürst népi előttök indulának.

91. Sietséggel császár es elköltözék.
Királ herceg Móriccal ') elköltözék,
Nápoli had könnyű lovaggal érközék,
Az spanyol nagy szép szerrel költözék.

92. Gyorsak az magyarok ott ö dolgokban, 
Velők az jó spanyolok az harcban,
Addég tartóztaták churfürstt az útban,
Még az császár érközék ö nyomokban.

93. Elmenni nem lehet, churfiirst hogy látá, 
Mert az fejedelmek ott vágynak, látá; 
Viadalhoz népit harcul állata,
Meg ne futamnának úgy bátorítá.

94. Sót parancsol császár Bakit Pétörnek, 
Mindönök előtte ők ütköznének:
Bakit engede császár intésének,
Az vitézök ottan fát felvetének.

95. Tartozást 1 2) nagy lövéstől nem tevének, 
Az lövésre arcul ük ökleiének,
Császár, királ, herceg ott érközének,
Másfelől kemény ökleletöt tőnek.

96. Az viadal köztök ám elkezdeték, 
Churfiirst népiben sok ott levágaték,
Mert az első rend hamar megbontaték,
Az ő sok népe hamar megfutamék.

97. Az jó császár vala szép fegyverében, 
Vitézmódra forgódik ö igyében,
Herceg Maximilián 3 4) ott az igyben 
Vitéz módra forgódik fegyverében.

98. Esze churfúrstnak eltávozott vala,
Mert ő népit vágják, fogják, látja vala, 
Azonközbe egy magyarra talála,
Churfürst azzal ott viadalnak álla.

99. Termete az magyarnak kicsin vala,
De churfúrstnak oly nagynak látszik vala, 
Kinek neve az Luka Józsa vala :
Foglylyá magát ő annak adta vala.

100. De az spanyolok tőle elvevék.
Károly császárnak azok bejelönték :
Az ki fogta, császár megtudakozék ;
Luka Józsa megajándékoztaték.

101. Érül *) császár királval, az urakkal, 
Mind hozzátartozó sok jámborokkal ;

1) A zon szá sz  M óric , ki J á n o s -F r ig y es u tá n  a fczá>z h e rceg i 
k a la p o t  e lnyerő .

2) K ésedelm et.
3) I. F e rd in a n d  k irá ly n a k  ak k o r húsz  éves fia , u tó b b  sz in te  m a

g y a r  királ»*.
4) Örül.

Az magyarok vadnak nagy vigasággal, 
Bemutaták magok ajándékokkal.

102. Császárnak, kiválnak ajándékokat: 
i Jelös foglyokat, lovakat, morhákat '),
Zászlókat, dobos- és trombitásokat,
Vele ősz ve ü hív szolgálatokat.

103. Az császár kedveié ajándékokat,
De telj ebben ő hív szolgálatjokat 
Megköszöné nekök, szóla szép szókat,
Az istennek tön hálaadásokat.

101. Parancsold lcoinorniknak szép szóval. 
Hozna ajándékot nagy hamarságval,
Az fő népet tisztölé ott ily jóval,
Vitézzé szentöléssel, arany Iáncokval.

105. Tisztölé az seregöt ott ily jóval,
Csak öt ezör nagy szép arany forintval,
És őmagát öcscsével Éerdinándval 
Holtig való mindenben ajánlásval.

106. Jámbor vitézök láták, megköszönök. 
Az császárnak ily könyörgést tevének : 
„Egész Magyarország te felségödnek 
Nagy Ínségből, szegínyök könyörgenek.

107. Jól érti felségöd nagy inségönkct, 
Terek íniá mi nagy* veszödelmünket:
Az istenért kérjök te felségödet,
Már segélj meg minket, te szeginyidet.

108. lm mi felségödért az mi hazánkat 
Elhaltuk, fiunkat, házastársunkat,
Nem néztük ily messze fáradságunkat, 
Felségödért nem szántuk halálunkat :

109. Jőj el azért erőddel országunkba. 
Fejőnként leszönk veled ott az hadba,
Isten velőnk leszön az viadalba,
Az pogánok lesznek ott megromlásba.“

110. Jól hallgatja császár, szépön felele, 
Egy magyrar úr tolmácsa ömellette,
Oláh Miklós cancellarius neve,
Ki magyarnak királ után segéde.

111. „Jó vitézök ! értöm nagy* inségtöket, 
Fogán miatt nagy veszödelmetöket,

! Sokszor akartam »'egélleni titokét, 
Elindúlnom támasztottam erőmet.

112. Itt azomba ellenöm támadtanak 
Ez árulók, országomra indúltak,
Oda mentőm velem ők elhagyatták,
Nagy gyakorta énvelem tusakodtak.

I) Hol mi hat.
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113 Isten őket bunteté és megrontá, 
Veletök egyembe kezembe adá :
Vitézök ! ba élhetök ez világba, 
Megsegéllek titokét országtokba.

114. Jó készülettel megyök tihozzátok, 
Élni, halni köztetök én akarok,
Régön hallottam, jó vitézök vattok,
Ez igyemben kit szömömvel jól látok.

115. Immár magamban azt én elvégeztem, 
Valamikor leszön én ellenségöm,
Magyar nélkül nem leszön ütközésöm,
Mert akkor, tudom, lesz neköm nyerésóm.“

116. Jó vitézüket császár elbocsátá. 
Sokszor néki ellensége támada,
Ki miá magyar mellé nem támadhata:
Azon vagyon neki szomorúsága.

III. TEREK JÁNOS VITÉZSÉGE *).

1. Ez elmúlt gonosz üdöket beszélőm, 
Vitéz Terek Jánosról *) emléközöm,
Mert jó hire neve öröm énneköm,
Atyja halálán keserög én lelköm.

2. Nincsen szöme szerencse kerekének, 
Egyaránt forog gazdagnak szegínynek, 
Hol jó, hol gonosz fordul emböröknek, 
Urak és szegén legénök mind vesznek.

3. Nagy sok jóval szerette az úristen 
Vitéz Terek Bálintot ö éltében,
Mikort vala szintén jobb életében 9 1 2),
Az szerencse hozá veszödelömben.

4. Jó Terek Bálintnak szép házastársa 
Megmaradó, az jó Penflinger Kata 3), 
Árvaságba vele két vitéz fia :
Az jó Terek János és Ferenc vala.

5. Nem élhete asszon sokat ez világba : 
Urán való szertelen bánatjába
Ö megliala Debrecen városába;
Az két fia marada árvaságba.

6. Gondola ezt Terek János magába, 
Hogy ö menne egy felség udvarába, 
Látna tanulna vitézié dolgokba :
Mene Ferdinánd királ udvarába.

7. Jó kedvébe kezde kiválnak lenni, 
Mert hívséggel kezde neki szolgálni, 
l̂ Ii ifjakhoz illik mindent tanulni, 
Mindönökkel ö magát szerettetni.

8. Tudományokat ő kezde tanulni, 
Játékokban vadászatban ott lenni, 
Gyorsasággal sokakat meghaladni. 
Házasságra kezde ö igyeközui.

9. Elbulesuzván mene kincsös Erdeibe, 
Jó Hunyad várába, lakóhelyébe,
Szép mátkáját hozá nagy örömébe.
Atyja meghala azon esztendőbe.

1) E n y in g i T örök  B á liu t v itéz  fia (1. fe ljebb  az  I .  s z .)
2) L egjobb  k o rá b a n .
3) L eán y a  am a  h íre s  szász  is p á n n a k ,P e m flin g e r  M á rk n a k , a  r e fo r 

m a tio  h a ta lm a s  védő jének  az e rd é ly i szá sz  fö ldön .

10. Rá gondola Terek János dolgára, 
írnak vala ezör hatodfél százba,
Vala huszonegy esztendős korába,
Álla János királné udvarába.

12. Ezt királné asszonnak megjelenté,
Hogy ő felsége szolgája úgy lenne,
Az terekkel együtt hadba nem lenne ').
Sót atyjáért holtig ellenök lenne.

13. Királné asszon akkor Fejérvárba 2) 
Vészé öszve kincstartóval buvába3),
Hogy ellene támada országába,
Némötöknek magát ajánlásába.

14. Igen bízik fráter György Ferdinándba, 
Az királné asszon terek császárba.
Izene Kaszon basának Budába,
Havaselfóldébe és az Moldvába.

15. Az császárnak hagyásából jönnének, 
Segétséggel hogy mellette lennének ;
Nagy hadakkal azok felkészülének,
Erdelségre indulónak, sietének.

16. No mikoron Terek János ezt érté,
Hogy terekké Tenne, ezt nem szerété, 
Asszonyától hamar búcsúját vévé,
Szép szóval asszonyának ezt beszéllé :

17. Ohítva szollá : „Kérlek, meghallgassad. 
Kegyelmes asszonyom, ezt megbocsássad,
Én bulcsúmat veszöm, kérlek ne bánjad,
Az terek nem barátom, azt jól tudjad.

18. Sőt lám tudja felségöd mint elveszték 
Én vitéz atyámat, megrágák, evék,
Terek Bálintot hamis hittel veszték,
Fejemet öcsémmel árvaságba veték.

19. Rágondolván én nem akarok járnom 
Terekekkel, egy hadba barátkoznom,
Inkább ha lehet azon gondolkodom :
Én atyámért rajtok akarok halnom “

1) T . i. reb esg e ték  m ár, hogy  Iz a b e l la  k ir á ly n é  a  tö rö k k e l k é sz ü l 
szö v e tk ezn i F e rd in á n d  e lle n .

2) G y u la fe jé rv á rb a n .
3) M artin u zz i G yörgygycl, k it a  n é p  F rá te r  G y ö rg y n ek  , vag y  

e  g y eze rü en  b a rá tn a k  n ev eze tt.
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20. Ott az úrfi asszonyátul elválék.
Jó Hunyadvárába mikor érközék,
Hírt mondának : Tótváradján nyűgödnek 
Kaszon basa, hogy Erdeibe belépnek.

21. Legelöl két agáját választotta,
Feru agát társával elbocsátta ói 
Két száz lóval Dévára bebocsátta,
Utána öt száz lovagját bocsátta.

22. Ezt hogy hallá, Terek János vigada, 
Egy inasát Kosát hamar bocsátta,
Dévára bemenne, bizon hírt tudna.
Kosa siete, Dévára bejuta.

23. Nagy gazdagon Feru aga eljuta,
Az sarampón Kosa mind megszámláló,
Két száz lóval épen az aga vala ;
Ali csausz, Giurbat vajda ott vala.

24. Ezt megmondá Kosa vitéz urának,
Az úr hirré teve jó szolgáinak,
Erről hálát ad az mennyei urnák,
Kérdi : mi tetszenék az uraimnak ?

25. Vala Nagy György azkor az úr hadnagya, 
Község-akaratból úrnak ezt mondja :
Három jelös dolgát jól meggondolja,
Hogy valami kárát annak ne vallja:

26. „Királné asszon hiti ellen leszen,
És az ország értelme nélkül leszen,
Kezd jószágod veszni, ha ellenök leszen, 
Ezöket nem néződ, kezedön leszen.“

27. Erre Terek János szóla ily eket:
„Régen kértem az felségös úristent,
Hogy adjon éltömben oly jó szerencsét, 
Terekekkel adjon neköm oly igyet,

28. Bátorsággal Terek Bálint fogságát 
Én megtorolhassam, szernyü halálát:
Nem nézhetöin jószágom pusztulását,
Bizon megkésértöm az basa hadát.“

29. Ezt hallván vitézök, éjjel készülnek, 
Éjfelé-kor két embörök jövének,
Az dévai főbíróiul jövének,
Az esköttek nagy hitöt izenének.

30. Nagy vigan az úr trombitát fuvata, 
Lovagját gyalogját el-kiinditá,
Száz tizenhárom lovagot számláin,
Hatvanhét gyaloggal éjjel indula.

31. Terek János elöljárót boesáta,
Barcsai Gáspárt szép szerrel bocsátó, 
Jeltkiada és mindent bátorita,
Viadalnak módjára megtanita.

1) Elbocsátotta.

] 32. Jó legényeket fejéhöz választa,
Kardos Józsát Ói Keresztúri Pétert hagyó 1 2),

I Bocskai Miklóst, Palatics Gergelt liagyá, 
Temesvári Nagy Jánost, Óz Lászlót hagyá.

33. Nagy Györgyöt elöl Dévára bocsátó, 
Vele Hetei Sebestyént bocsátó,
Vas Benedeket es vele bocsátá,
Titkon az főbírót hogy kihivatná,

34. Ott ütúle mindent bizont értene.
Nagy György siete, Dévára beére,
Titkon az főbíróval ő beszélle,
Hát jó hitben vagyon, mindent megérte,

35. Dévai kertökön két ösvényt nyita,
Kin az gyalog az várasra rohanna,
Terek János juta 3)i kernyülfogatá,
Ö maga az vár felé felszágulda.

36. Igen kéri az főbíró az agát,
Hogy Terek Jánosiul őrizze magát,
Mert bizonynyal tudja ő indulatját,
Rajta akarja állani boszuját.

37. Sőt Déva várából az Pétör deák: 
Feljönnének, izené az agának,
Nap felköltét az várasban ne várnák,
Mert jövetit hallja Terek Jánosnak.

38. Ez hirökkel az aga nem gondola,
Sőt csak csalárdságnak ezt mondja vala.
Ali csausz, Giurbat vajda hogy hallá,
Magát bizá, az várhoz felnyomtata 4).

39. Bátorsággal az vitézök jutának,
Szintén hajnalban felriaszkodának 5),
Az gyalogok kertöket szaggatónak,
Kin az várasra ők berohanának.

40. Egy bizott emböre Terek Jánosnak, 
Harmad magával álla sarampónak,
Leüté az lakatot lovagoknak,
Kin az vitézök ott beszaladának.

41. Sok tereket váras szerte hullatnak, 
Sokan terekek házba szorulónak,
Lovon gyalog vár felé szaladának,
Sok közülök váras szerte halának.

42. Terek János az vár felől forgódék,
Az felső sarampóhoz találkozók,
Egy gyalog terekkel ott igyeközék,
Előtte az terek meg sem futamék.

43. Jelös fő vitéz embör, mondják, hogy volt, 
Öltözeti neki mert szép gazdag volt,

1) Jo d o cu s.
‘2) R e n d d é .
‘i) É rkezék .
4) N yom ul a .  O ly fo rm a  m in t  a  tö r  t é t ,  szö k  t ö t  í tb .
5) F e lriaU aaftk . fc lta lu u  ód án ak .
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Az Feru agának aga társa volt,
Egy szablyával viadalnak állott volt.

44. Egy ömaga Terek János már vala, 
Szerencséjét isten úgy adta vala,
Hegyös tőrrel derékba úgy taláíá, 
Sarampóhoz az tereket nyársolá.

45. Nem sok múlva elesék és megkala, 
Fő szabója az úrnak jutott vala,
Az agának fejét vétette vala,
Feru agát mondom mint megholt vala.

46. Immár aga egy házba szorult vala, 
Kit az pórok reá betörtek vala,
Ott futamék lovához istállóba,
El-kihozá, felülni akar vala.

47. Ott az pórok jutának, aga látá, 
Nem lön mit tenni, lovát elbocsátá,
Az pórokkal nagy viadalt ő tarta, 
Előttök az kertre futva szalada.

48. De az pórok oly erősen kergeték, 
Egy hágcsóra az aga igazodék,
Igaz akkor Terek János érközék,
Hogy meglátá, hamar reá igazodék.

49. Elérék az hágcsóig paraszt népek, 
Kiktől koncról koncra elvagdaltaték. 
Terek János látá, igen bánkodék, 
Elevenen hogy meg nem fogathaték.

1) K özölök.

IV. SZONDI ELESTE
(B u d a i A li b a sa

14. Az fővén tizenöt napig legeiének '), 
Esmeg jó Budából hamar készülének, 
Szancsákok, vajdák, békök egyben gyülének, 
Tizenkét ezeren álgyúkval eredének.

15. Vitéz Ali basa dolgába bölcs vala. 
Drégelvára alatt táborával szállá,
Az vár törésére álgyúkat állata,
Négy álgyúja, hat tarackja neki csak vala.

16. Jó vitézSzondiGyörgybenn porkoláb vala 
Békefalusi Gergely ő társa vala,
De akkort házához kikéredzett vala,
Az megszáiláskoron el-kirekedött vala.

17. Töretni az basa kezdé Drégelvárát,
Ott ám lerontatá egy szép magas tornyát, 
Szondi ott elveszté egy vitéz szolgáját,
Jó Zoltai Jánost, meghala torony alatt. * 1

i — >» i — « " — i — » —
1) AJi budai basa vitézei, Yeszprém nwgrétela »Un.

50. Vitéz Terek János meghatta vala, 
Eleven tereket senki ne fogna,
Azért mindent ők ott levágnak vala,
De sok bennök J) várhoz szaladott vala.

51. Benn egy házba Keván vajda szorula, 
Nagy sebökben az várhoz felszalada,

: Kit császárnak végre bemondott vala,
Kiért agaságra felvötte vala.

52. Rémülés nagy lön ez az pogánoknak. 
Futó terek megmondá az öt száznak,
Kik mind az Kászonhoz hamar futának. 
Azon lön nagy bánatja az basának.

53. Elindula Buda felé hadával,
Hogy ne járjon nagyobb szégyenvallásval.
Terek Bálint haláláért fiával
így járt vala, vitéz Terek Jánosval.

I  54. Várasban az holttestüket számlálák. 
Két negyvennégy testet ott találának;

! Csak négy magyar vitézök meghalának, 
Vitéz Palatics Gergelt sokan szánák.

55. Csuda szép nyereséggel ők járának, 
i Terek János külde az kincstartónak
Egy tereket, egy zászlót az barátnak. 
Megköszöné mint szerelmes fiának.

56. Szeretettel hallá ezt Erdeiország,
Ez úrfiat idvezlé nagy sokaság.
Éltesse és tartsa az szent háromság.
Övé legyen holta után mennyország!

DRÉGEL VÁRÁBAN *).
b is t. 14—26. v e rssz a k .)

18. Első ostromot basa nagyot tetete,
Ott sok terek vészé, ő nem sokat nyere ;
Ezt tévé Szondi Györgynek jó vitézsége,
Ott meg akar halni : azt ő már elvégezte.

19. Sőt az várnak falát, tornyát igen törte, 
Basa oroszfalui pappal kérette:
Az várat megadná, magát ne vesztené.
„Már késén költ ahozu : Szondi csak eztizené.

20. Sok foglya őneki, kettőt ő hivata;
Két énökös apródját előállatá,
Azok előtt ily testamentomot szollá:
Az Ali basának két apródját ajánlá.

21. Ezen igen kéri basát ő nagyságát, 
Vitézségre tanítsa ő két apródját,
És eltemettesse Szondi Györgynek tagját, 
Mert majd itt meglátják az ő szörnyű halálát.

22. Gyorsan mind az négyet skárláttal ru-
• háza,
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Pínzzel kápájokat megtöltő, megraká,
Az Ali basának szépen kibocsátá.
Ö minden morháját az közepre hordát,á,

23. Égeté, elveszte : istállóba mene,
Jó lovait hegyes tőrrel általveré,
Lelkét az istennek ajánlá, igyére.
Nagy derék *) ostromát Áli basa kezdete.

24. Nagy szép dárda Szondinak kezébe vala, 
Sebösőlve térdön állván ö vív vala,

1) F«.

Romlott torony alatt általlotték vala.
Az fejét az hegyről alá vetötték vala.

25. Jó Drégelnek vára Ion basa kezébe. 
Szondinak az testét vivék eleibe,
Fejét keresteté, aztesthöz viteté,
Mint oly vitéz embört nagy szépen temetteté.

26. Jó dicséretbe lön Szondi vitézsége,
Feje felé írott *) kopj át feltetete.
Ságra és Gyarmatra basa elerede . . .

*) F e s te t t .

KARÁDI PÁL NÉVTELENÉ.
1564.

Karádi Pál temesvári unitárius papnak s az alföldi unitár egyházak superin- 
tendensének, még Abrudbányán laktában, egy színmű akadt kezébe, mely Balassa 
Menyhártnak II. János választott királytólMiksa királyhoz átpártolását tárgyalta *) 
melyet azért bocsátott ki saját betűivel nyomtatva, s ,,az maradék magyaror- 
szagbeli uraknak és fejedelmeknek“ ajánlva, hogy ezek a darab hőse sorsában 
példát lássanak, mikép bünteti isten az árulást és „képutalást.“ Reánk nézve a 
darabnak kettős becse van; először mint színműnek, mely úgy is mint jellem
rajz , úgy is mint az akkori társasági nyelv hív tűkre érdekel ; és másodszor mint 
a történetre is világot vető egykorú valóságos kútfő. Szerzőjéül valamely ván
dor színésztársaság tagját tartom azon élénk s igazán drámai dialógusnál fogva, 
milyet amaz időben csak egy, a színpadi előadás kellékeivel gyakorlatból isme
retes , férfiútól várhatunk. Egyetlen fenmaradt példánya a magyar akadémiai 
könyvtár Teleki-osztályában van, s ily címet visel : „Comoedia Balassi Menyhárt 
áruitatásáról (árulásáról), melylyel elszakadta az magyarországi második válasz
tott János kir ál túl. Matthei22. Adjátok meg az császárnak az császárét, és isten
nek is az istenét. Nyomtattatott Abrugybányán ezer ötszáz hatvan kilencedik 
esztendőben.“ A 4-rétű 48 lapu könyv végén : „Székesfejérvári Karádi Pál 
míhelyébe sz. Andráshának huszonegyedik napján.“ Első említette fel Horvat 
István a Hazai Tudósítások 1806-iki 48. szám., s a Tudományos Gyűjtemény 
1819-iki Y. kötetében; ismertetve általam a Magyar Költészet Történetéi I. 
kötetében.

*) Balassa ugyan már 1561-ben állott át Ferdinándhoz titkon, s a következő évben vilá
gosan ; de miután a negyedik részben a moldvai klastromra szándék lőtt kiütés és Ferdinánd 
halála említtetik (1564.) , ez utóbbi helyet vagy később szúrta bele szerző v. kiadó, vagy — 
a minek a történetekben nem találom nyomát — Balassa időközbe n ismét Jánoshoz pártolt 
volt, s most szükségesnek látta magát újra Miksa kegyelmébe ajá nltatni. Jelen alakjában 
sem lehet a darab 1564-nél újabb, mert 1565-ben Balassa már Svend i Lázár mellett vitézke
dett János ellen, s Oláhnak nem volt volna többé oka Menyhártot (a negyedik részben) lány- 
hasággal vádolni.
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BALASSI MENYHÁRT,
ÖT KÉSZBEN.

( Közbeszólók.
Balassa Menyhárt
Balassa Boldizsár, fia
Szénási István, prédikátor \ Balassa
Kasza Mátyás / Menyhárt
Kelemen ispán i emberei.
Tamás deák i
Józsa deák '

Péter deák 
Lakaj , mindketten 

Boldizsár embe
rei.

Oláh Miklós, eszter- 
■ garni érsek.)

^  ELSŐ RÉSZ.
Közbeszólók:

Kasza Mátyás, Szénási István,Balassa Menyhárt.
Kasza Mátyás. Gotthelf, gotthelf, kegyelmes 

uram! Jó az német királ ! Az nagy istenre 
mondom, azt hiszem, hogy jóval jó Szénási. 
Imhol vagyon, megjött Bécsből.

Balassa Menyhárt. Az nagy istenre mondom, 
ne hozna csak jó választ, ismeg ugyan olyan 
könnyen elárulnám az királt, mint az előbb 
nagy sokszer, és im utolszor az erdeli vaj
dát *)•

Kasza M. De ezt hiszem, .hogy meglenne, és 
módot is találhatnánk benne, hogy megle
hetne. Ha Magyarországban több Nagy-Bánya 
és Szatmár volna, az lenne jutalmunk 1 2)-

Balassa M. Pokolban is el kellene menni 
Bányáért és Szatmárért. De minden fejedelem 
oly, hogy el hagyja magát hitetni tanácsának, 
egy latornak , haszontalan érdeme nélkül, sőt 
inkább árultatásaért annit adna. De csak 
adná vissza az vajda az feleségemet, és ahoz. 
Munkácsot, kész volnék ismeg elárulnom és 
oda állanom. Sokkal inkább nagyobb haszon
nal mehetnék oda, hogynemmint ide jöttem, 
oda hadnám fiamat, leányomat is , mert tu
dom , hogy ha az portára küldenék őket, kit 
igen akarnak, hát őáltalok megszerezhetném 
dolgomat török császárnál is, és jó értelmem 
lehetne az vezérektől is. Jószágot jóllehet nem 
biznának reám, de kémeknek és árulóknak sok 
aranyat szoktak adni. Török aranyam még ké
vés vagyon , mindent kellene mivelnem, hogy 
gyűjthetnék bennek.

Kasza M. En jól tudom, kit nagyságod nem 
ért, hogy semmi hiteled immár ezeknél nin
csen és böcsületed. Nem tudom, micsoda ha
szonnal mehetünk oda. Asszonyomért mindent 
kellene mivelnünk.

1) I. F e rd in a n d  és J á n o s  Z sigm ond  é lte tik .
2) M időn B a la ssa , F e rd in á n d  k irá ly tó l Iz a b e llá h o z  p á rto lv á n , 

e ttő l  g a zd ag o n  m eg ad o m án y o zta to tt. , tö b b i k ö z t 1558-ban  S z a t-  
O iárt és N a g y -B á n y á t n y e rte  b ir to k u l.

Balassa M. Próbáltam en azt immár három
szor is, barátimat és ismerőimet nagy ígéret
tel és adomány nyal bérlettem vala reá az vajda 
udvarában is, küldettem vala amaz embert, az 
kit tudsz, titkon ugyan űmagához, könyörget- 
tem neki az hatalmas istenért , hogy hozzája 
vegyen és megkegyelmezzen : en nagy hasz
not teszek neki, mert az német királynak 
mind hadát, álgyuit neki árolom ; de azt 
üzené, hogy eléggé árolám el immár, többször 
nem akarja, hogy eláruljam : sem szolgálatom, 
sem enmagam nem kellek. Nem tudom, mit 
miveljek, mert valamit tőlem kívánna, mindent, 
mivelnék. E minap Lincbe Boldizsár fiamnak 
is megírtam vala ugyan ezen akaratomot. De 
még Szénásival beszéllek, eredj,lásd meg amaz 
özvegyasszony ökreit, és vágasd le az kony
hára m a, mert nincs mit adnom szolgáimnak 
enniek. Lásd meg, ha az Melit György aszta- 
gát elcséplették : neked adom azt szolgála
todba.

Kasza M. Megszolgálom, kegyelmes uram, 
de azt kívánnám, hogy az temagadéból adnád 
meg.

Balassa M. Az nem szokásom, nem is növel
hetem. Mostan is elköltenek az aranforintok 
az ládából, kiket el nem akartam költeni, ha
nem másuva is el akarok velem benne vinnem.

Kasza M. Ottan adjon nagyságod ahoz az 
Bátoriak borában is az Meggyes aljából.

Balassa M. Nem lehet, mert társomnial Zay- 
val az titkon köztünk köz. De imhol Szénási. 
Te menj ki, járj el dolgodban. — Jó szeren
csével, Szénási.

Szénási. Isten fogadja, megszolgálom nagy
ságodnak.

Balassa M. Mondd meg rövideden : az urak 
oda fel kiki mind minemü barátink? Azután 
szóljunk az válaszról, kit hoztál.

Szénási. Megmivelem. Érsek urammal ') 
ha kegyelmed a hit dolgában egyes volna, hát 
igen jó barátja volna kegyelmednek. Bottyánit 
penig ingyen mondani sem metem.

1) Akkor a hatalm as Oláh Miklós.



85 KARÁDI PÁL NÉVTELENÉ. 86

Balassa M. Mondd meg ; azt akarom, hogy 
tudjam.

Szénási. Úgy legyen, de ne vegyen kegyel
med nehéz néven. Császár az uraktul azt 
kérdi volt : mit adjon kegyelmednek ? erre 
mondának azonnal : Ha felséged érdeme sze
rint fizetni akar, és valamit adni, hát egy szál 
istrángot adjon, kivel felakaszszák, és legyen 
neki érdeme szerint való ajándék, úgymond. 
Ezt érsek uram házánál az urak között az ta
nácsba mondja volt Bottyáni.

Balassa M. Minem ütet árultam el; hanem 
Ferdinandust a császárt, és az erdeli vajdát. 
Nem várnám az jó uramtul ezt, de elhigye 
azt, az istenre mondom, hogy ha szomszédja 
volnék, iiismegismernéje, mintáz többi. Az né- 
metujvári tó halában en is enném annit amint 
ömaga; az rohonci asztagokban is jó módon 
lenne részem; de keszenje, hogy egymástul 
távul vagyunk ,). Az több urak mit mondnak ?

Szénási. Ah mit kegyelmed cselekedett vé
lek, ük is ugyan szólnak. Erdeli pispeknek 
minden jövedelmét elvötted, az barátod nem 
lehet 1 2). Váradi pispök haragszik rád tarto
mányáért 3). Soholt senki barátod,

Balassa M. Az arany pogácsák, kiket Nagy- 
Bányában gyűjtöttünk, jó barátim. Bestye 
ároló(kurvafipgondoljon velek ! sem urakkal, 
sem senkiveTj még istennel is avagy ördöggel 
is. De mondd meg immár az választ.

Szénási. Ha kegyelmed akarja, Diós-Győrt 
császár ő fölsége kegyelmednek adja örökben 
fiúról fiúra, ha Szakmárt és Bányát kiadod ke
zedből, mert ugyanes azt ideig adta az fejede
lem te kegyelmednek. En tanácsom az volna, 
hogy kegyelmed elvennéje: nám isten immár 
mindent eleget adott te kegyelmednek, ezüs
töt aranyat : vetnél véget assok istentelenség- 
nek , és laknál nyogodalomba Diós-Győrben, 
békéinél meg isteneddel is, és valaha immár 
lenne gondod istenedre is.

Balassa M. Soha ez bestyét az nagy jámbor
ságból és szentségből ki nem vehetem; most 
is immár prédikál. Mi nem prédikátornak tart- 
lak ! — Lassan szólj nekem effelől : elegem 
még nincsen, mert ha az Szamos mind arany
nyal folna is, még sem elég volna énnekem.

Szénási. A kinek az nem elég, az isten sem 
elégítheti meg.

^  MÁSOD RÉSZE.
Balassa Menyhárt, Kelemen ispán , Tamás 

deák és Józsa deák.
Balassa M. Hallád-e, mit beszéde Szénási 

István ?

1) N ém e tu jv á r, R ohonc: B a tty án y i b ir to k o k  V asban .
2) Még 1556-ban  - m iko r F e rd in á n d tó l e lő szö r e lp á r to lv á n , I z a 

b e lláh o z  á lló it,  fo g la lta  el B ornem isza  P á l p ü sp ö k  b ir to k a it .
3 ) M elyet 1558—9 -b e a  p u sz títo tt .  __

Kelemen ispán. Haliám, kegyelmes uram.
Balassa M. Te Tamás deák, hallád-e?
Tamás. Igen is, kegyelmes uram.
Balassa M. Józsa deák, jöj ide te is. Mit 

mondotok ehez e dologhoz ?
Kelemen. En nem tanácsbeli ember vagyok, 

soha arra való nem voltam, en hozzá nem szó
lok mostan is : hanem ezek, nám ugyanis 
nagyságod tanál esi. Ingyen, ha az baromhaj
tásra kell az dolog, az borok szedésére, falúk 
holdoltatására és foglalására, azt bár reám 
bízd, a mint immár nagyságod esmerte, mert 
sok esztendeje, hogy ezzel szolgállak.

Balassa M. Úgy vagyon, nám en ishadnagy- 
gyá töttelek vala érette, kovászói l) tisztem is 
tied volt. Ti mit mondotok hozzá, Tamás 
deák és Józsa deák?

Tamás. En mindenkor még lelkemmel is 
szolgáltam te kegyelmednek, mostan is ah mi 
jobb volna nagyságod hasznára , azt monda
nám. De mindeneknek előtte nekem az tet- 
szenéjek, hogy érsek urammal az többi kezett 
barátságot vetne te kegyelmességed.

Balassa M. Mondd meg, mi módon lehetne ?
Tamás. Rétképpen : ajándékkal és hittel.
Balassa M. Micsoda ? Hittel ? Bizon nekem 

tetszik, igen jót szóllasz.Az nagy istenre mon
dom, hogy soha semmihez olyan kész nem va
gyok, mint ehez, mert nagy jó és hasznos ke
reskedésnek esmertem az hittel való kereske
dést mindenkor, kihez az több kereskedések 
mind semminek tetszenek , kit en meg is pró
báltam : mert en tolvajlottam is, loptam is, 
bort is áruitattam, szilvát, dinnyét, ugorkát és 
egyebeket sokat, posztót, gyolcsot, és egyeb 
kalmárárut is bottal tartottam , bőrgyüjtő is, 
timár is voltam, az arany cémentet is megíze- 
lítettem vala : in summa mind semmi az többi 
az egy hittel való kereskedéshez képest, mert 
csak ezzel találtam mindenemet : Szakmárt, 
Bányát, Detreküt. Az ajándékot nehezen mí
velem, mert ez minap is száz gíra ezüstét 
ajándékozék Zaynak, az kassai kapitánnak.

Józsa. De lám azért szerze szegény Ferdi- 
nandustól Zay te nagyságodnak kegyelmet ; 
a mint akartuk, úgy bírtuk mindenre, úgy 
commendáltattuk magunkat mind császárnál 
s mind az uraknál, mindent kedvünk szerint 
hazudtattunk vele; azzal bizony semmit nem 
ártottál, sem uzsorával nem vötte rajtad.

Balassa M. Szóljunk mostan az felöl, a mi- 
nemú válaszszal járt Szénási oda, aztán készülj 
el érsek uramhoz te Józsa deák. Lásd meg, 
valamit mivelhetsz császárnál, mindent meg
próbálj, de érsek uramnak ezt mondd en szóm
mal : hogy hajó gondviselőm leszen, kész va
gyok egy hitet vele tartanom. — De az en 
prédikátoromnak meg ne mondd szándékom. 
Ezzel nem kellene késnünk. ígérj ajándékot is

1) Kovásza Bereg megyei falu.
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neki. Szakmárt, Bányát nem hogy en itt e föl
dön elhagynám, avagy királnak kezében ad
nám, de még holtom után is—isten bár menny
országban maradna, ü ott laknék — eu pedig 
azt kívánnám, hogy vagy oda vihetném velem 
Szakmárt, avagy e földen lelkem Szakmarban 
lakhatnék. En azzal megelégedném : lenne 
azoké mennyország, a kik kívánják, de en 
Szakmárt ki nem adom kezemből, sem Diós- 
Győrért, sem Munkácsért.

Tamás. Hiszem, ha megveszik Munkácsot, 
megkínálják nagyságodat vele. Reá feleltél, 
hogy megadod Bányát és Szakmárt, és meg
elégszel Munkácscsal : meg kell mivelned.

Balassa M. Arx-a ebet vegyenek. Készebb va
gyok mind vajda szolgája és mind töröké lennem 
hogynemmind enSzakmár neklil lennem, mert 
enSzakmárt úgy tartom, ha az alföldi király vol
nék benne,noha hallgat ok és szegényítem maga
mat király előtt, de azért az Drágffy jószágát ide 
bírom, ki teszen tizenkét ezer házjobbágyot, 
kit ide bírok ; benne Szinyírvárát is ide bí
rom, az erdeli pispekségnek jó részét, csak 
ez isTasnáddal öszve 1) teszen esztendeig leg- 
alább tízezer forintot. Nagy-Bányát is bírom, 

^  minden esztendőben négy cémentem vagyon 
belőle, minden cément legalább teszen nyolc
ezer aranyat, háromszáz gíra ezüstöt. Ennél- 
kül, ám tudjátok : az urak és nemes emberek 
jószágában, kinek kinek számát nem tudom, 
mennit bírok , csak azzal is költségem nélkül 
megelégitem szolgáimat ; valamit ad király 
és fizet lovagimra, azt mind ellopom, in 
summa : pénzem is ezüstem is és aranyam is 
vagyon, annye földet birok mint egy német- 
országbeli herceg. Énnekem nem kell Diós- 
Győr, király ha el akarja venni tülem, vagyon 
értékem reá és értelmem, hogy megtarthatom.

Józsa. Elvégezett dolognak nem kell tanács. 
Elmegyek érsek uramhoz.

y  HARMADIK RÉSZ.
Jó zsa deák, érsek.

Józsa. Érsek uram ! Nagyságodnak az en 
uram Balassa Menyhárt éltig való szolgálat- 
ját izené mint bízott kegyelmes urának.

Érsek. Isten megfogadja ü kegyelmességét. 
Mint hagyád uradat?

Józsa. Jól liattam, kegyelmes uram.
Érsek. Mégis azon hitben vagyon-e, az ki

ben az előtt élt és volt ?
Józsa. Nem tudom , micsoda hitet mond 

nagyságod ?
Érsek. E volt előszer az ü hiti, hogy ha az 

üdvességre választatott, mind ez világ gonosz-

1) M ellyet B a la ssa  s z in te  Iza b e lla  k irá ly n é tó l n y e r t  a d o m á 
n y a i 1558-ban.

*0 C toeAK t,H  i-iMj* 1. j .

ságát mívelné is, erővel is idvezulhet; és ha az 
kárhozatra választatott, ha olyan volna mint 
szent Dávid vagy szent Péter is, és sz. Pál, 
ugyan kárhozni kellene.

Józsa. De bizon ezt erössen hitte, kegyel
mes uram, ezelőtt, mostan is az öregbik fia azt 
hiszi, de immár nagyságod ellen vétni nem 
akar, hanem szolgálni, mert immár misét hall, 
és böjtéi, auricularis confessiót is hall.

Érsek. Bezzeg tudjad ám, hogy ha azt mí
veli, és szómot fogadja, mindenbe barátja 
akarok lennem.

Józsa. Kegyelmes uram mindenben azt kí
vánja nagyságodtól : valamit nagyságod mond, 
azt míveli, mert engem csak azért küldött fel.

Érsek. Igen akarom. Mendtől hamarabb ’) 
szembe leszek vele.

^  NEGYED RÉSZE.
Érsek, Balassa Menyhárt.

Balassa M. Adjon isten jó napot kegyelmes 
uram.

Érsek. Isten megfogadja, jó Balassa uram, 
kegyelmednek. Az kegyelmed üzenetit és 
maga ajánlását megértettem Józsa deáktól, 
kegyelmed nem ártott vele, jó néven is vöt- 
tem kegyelmedtől.

Balassa M. Mindenben aztevő vagyok, ah 
mit nagyságod akar és parancsol.

Érsek. Ha tetszenének 2) mindeneknek előtte 
gyónjék meg kegyelmed enmagamhoz, hogy 
inkább bizonyosb volnék kegyelmed hitiben 
és vallásában.

Balassa M. A mint mondám, mindenben 
nagyságod akaratja legyen.

Érsek. Ugyan mostan is meglehet ez ker- 
tecskében kegyelmedtől. Essék térdre ke
gyelmed, és számláld elő minden bűneidet.

Balassa M. Bizon az ennekem eszembe nem 
jut mind, de az nagyját, a mi eszemben jut és 
megemlékezem róla, megmondom. Ottan 3) 
csak meniszer lettem árulóvá, egyeb bűnei
met elhagyván, azokat számlálom elő. Ha 
pedig mind az többit is elöszáinlálnám, egy 
hétig innét fel nem kelhetnénk.

Érsek. Kezdd el csak, en is eszedben juttatom 
jó részét, mert tudom minden dolgodat.

Balassa M. Gyónom teneked uram isten, 
szűz Máriának, szent Péternek, szent Pálnak 
és az főpapnak —

Érsek. Ügy úgy, fiacskám, igen találádmind 
ezeket.

Balassa M. Ne verd ki fejemből — Szent 
Miklósnak vízi királynak 4) —

1) T ü s té n t, rö g tö n .
2) T e tsz e n e k .
3) M in d já rt.
4) E z  az elnevezés ta lá n  sz . M ik ló sn a k  azo n  c so d á já ra  v o n a t ,  

ko z ik , m ely s z e r in t  ném ely  h a jó k  fo ly am o d ásá ra  a  v ih a r t  c lá l l í to tta -
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Érsek. Pispeknek is, inert pispek volt szent 
Miklós.

Balassa M. Mind az több szenteknek is, ne
ked is kegyelmes uram —;

Érsek. Miért nem mondod istent kegyel
mesnek, hanem engem ?

Balassa M. Hadd járjon most, itten csak 
nagyságod használhatna ennekem, ah mint re- 
ménlem, hogy használ.

Érsek. Tudom* hogy Munkácsot kivánnád 
uramtul, és látom, hogy tiszta szível tisztelsz 
engemet : meglátod, hogy barátod leszek, de 
gyónjál csak mostan.

Balassa M. lm elkezdem. Még gyermek va- 
lék, hogy egy gazdám házának az padlását be
löl az szobából hosszú fúróval megfúrtam vala 
éjjel, és minden zabja alá futott vala rajta. Az 
gazdámat úgy loptam vala meg.

Érsek. Gyermekségedhez képest jól kezdtél 
volt életedhez,

Balassa M. Ugyanakkort az szentegyházat is 
feltörtem vala, és az monstrantiáhól az sakra- 
mentomot kiráztam vala, és a monstrantiát 
elloptam vala.

Érsek. Mihelyett születtél, ottan mind lopni 
s mind tolvajlani tudtál ; az monstrantiát el
lopni és az sakramentomot kirázni nagy bún 
volt, és szentségtörés.

Balassa M. Még anyám méhében és azután 
is gyermekkoromban is szerettem en az ezüs
tét és az aranyat, anyámat vén korában öz
vegy voltában minden marháiból *) kitolvaj- 
lám és fosztám , ki miatt bánatjában megbo- 
londúla, és megnyomorodván más ember házá
ban hala meg.

Érsek. Méltán verte volt meg anyádat az 
isten, hogy ilyen monstromot szült volt ez vi
lágra mint te vagy, mert az egész magyar 
nemzetnek nagyobbat nem véthetett, mint 
hogy tegedet szült volt e világra, mert csak 
az ti árultatástokért vagyunk idegen népnek 
szidalmába; még császárunknál is,ugyannyera, 
bogy immár az jámboroknak sincs miattad 
hitele.

Balassa M. Hallj többet is. Mikor Gyar
matban lakom vala, akkor Mátyásföldét mind 
elpusztítám, Lévából elrablám és elfosztám az 
népet; ismernek vala az szombati áros népek 
is , főképpen az Bars és Nyitra vármegyei ne
mes népek, kiket rabaimmá töttem vala1 2).

Érsek. Az en szegény jobbágimat is, ki
ket dúltál rablottál, ne felejts el.

Balassa. M. Akkor más érsek volt 3), xígy 
kellett lenni, mert még a kik atyámfiai voltá
nak is, mint szegén Forgács Ferenc, kinél 
húgom vala, nem maradhattak afféle ostoro

1) Jó sz á g á b ó l.
2) Mely r a b lá s a ié r t  F e rd in a n d  k irá ly  g r. SalmoL fegyveves e rő 

ve l reá  k tlld v én  , B a la ssa  Izab e lláh o z  sz ö k ö tt,  és csak  a k k o r  á ll t  
ism ét F e ld ln á u d  h ű ség é re  , m időn  a k irá ly n é  E rd é ly t F e rd in á u d -  
n ak  en g ed te  á lta l-

3) T . I. V árda i P ál.

zás nekül tülem. Hogy bátyám Balassa Imre 
erdeli vajda vala, azt is reá vettem vala, 
hogy urát elárulja.

Érsek. Azt, ha akarnád, sem tagadhatod 
meg, mert idegen nemzetek is_rakvák^rútság- 
tokkal, sőt Paulus Jovius jeles historicus Er
dély elárulását krónikáiban is beirta, és ez 
egész világon széllel minden országok olvas
sák. Balassa Boldizsár is egyszer olyan áruló 
vala, kinél nagyobb soha nem lehet, mint az, 
ki tulajdon atyjafiát, a kivel egy1), ellenségnek 
kezében adja, mint tegedet Fráter György
nek , ki ellenséged vala, kezébe ada. Te is 
ismétlen az te atyádfiát Muránban ellensé
gednek kezében adád, nagy erős hittel neki 
megesküvén, ott is hitedet elhagyád. Hiszem 
tudod Balassa Zsigmond bátyád is Győrért 2) 
mind az két királt elárulá. De nagyobb dolog 
az, hogy mostan is az maradéktokat olyan áru
lókká akarjátok tenni, mint ti magatok vattok.

Balassa M. Ó úristen, hogy az gonosz név 
embernek halála után is megmarad 3) ! Balassa 
Boldizsár jóllehet azt mívelé, úgy vagyon, 
Zsigmond is , de en is hogy Lévába akadék, 
akkor vigadék, senkitúl semmit nem félék, 
mindent szabadon mivelék, sem lelkit, sem 
istenit nem nézék —

Érsek. Azért vere isten meg akkor , és bú- 
dosóvá tőn ; hitetlenné levél ; mennyi sok jó 
legént hajtál el az te sok ökerhajtásod miatt.

Balassa M. Igazán megmondom, az vala az 
szándék, hogy en is úgy cselekedjem Lévai 
Istvánnal, mint bátyám szegén Zsigmond 
uram, hogyDiós-Győrbőlaz árvát,Pinphinger4) 
Orsolyát, kiszinlé és elárulá. Immár most bú- 
dosásomat számlálom elő. Hogy Ferdinándus 
császár kivere országából latorságomért, Frá
ter Györgyhez búdosám ki ; Diódot és Létát 
ottan ajándékon megadá, és nagy erős hitre 
megeskúm neki, és hütlevelet vön tülem : de 
ott nem maradék sokáig , mert királné asz- 
szon szolgája lök.

Érsek. A mint látom , az nem búdosásod, 
hanem teljes bizonyos árultatóságod , azért 
bátor ne szépíts isten előtt magadat, mert 
tudja, hogy áruló vagy.

Balassa M. En annak szoktam vala mon
dani, személyemnek kedvezvén.

Érsek. Menj tovább, mert azt nem tagad
hatod, hogy áruló nem volnál.

Balassa M. Hogy megbékélték királné 
asszon Fráter Gvörgygyel, kinek annak is az 
asszonnak erős hittel megesködtem vala, és 
levelet is adtam vala róla, ismeg királné asz- 
szont elhagyám,és Fráter Györgyhez állék 5).

Érsek. Tehát teged eskövés nekül soholt

1) Azaz te s tv é r ;  m ert i t t  B a la ssa  B o ld iz sá r , M enyhárt é r te tik
2) D iósgyőr é r te tik .
3) B alassa  Zsigm ond t. 1. Iftöd-ben m eg h a lt.
4) F em pflinger O rso ly á t, M ark  le á n y á t , F o rg ács  Sim on felé- 

ség é t é rti.
ft) Ki ak k o r F e rd in á n d h o z  p á r to lt  á lta l.
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nem hittenek meg, még azzal sem tarthatta- 
nak penig meg.

Balassa M. En a hütet mindenkor annira 
böcsüllem , a mennire látom hogy hasam és 
erszényem teljesedhessék belőle; annak kivüle 
ennekem sem hitem sem istenem.

Érsek. Elfelejtettem volt még a szegén 
Ország Lászlónak dolgát, kit igaz és szabad 
utában meglesel és megmordálál *), marháit 
eltolvajolván és megfosztván bátyáddal egye
tembe.

Balassa M. Ahoz ketten voltunk , nem csak 
enmagam ; szegén bátyámmal Balassa Zsig- 
monddal voltam ketten.

Érsek. Nem szeretek efféle gyónást, igen 
szépíted magadat, mondj többet.

Balassa M. Ottan hamar Serédi Györgygyel 
Fráter György kiilde Ferdinánd császárhoz 
Becsben; az koronát hozta vala akkorSerédi fel; 
akkor sok jámbor előtt nagy díszes valék, és 
szegén Nádasdi Tamás kezén megeskűm 1 2) 
az ü felsége hívségéhez , de ugyan nem áliám 
meg.

Érsek. Hitleveledet is sok esztendeig tartot
tam ládámban, mostan hiszem, hogy urunknál 
vagyon, mert az szegén atyjának utánna vala.

Balassa M. Úgy vagyon, akkor is hitlevelet 
adtam vala, de az régi dolog immár.

Érsek. Amint en látom, teneked a te hited 
megavélt,mint az igen agg embernek kentese3).

Balassa M. Ferdinánd császárt ismét eláru- 
lám, jóllehet sok aranynyal ajándékozott vala 
meg akkor, és Betruvitot az János király fiá
val Erdeiben hozám, kit ha en akartam volna, 
akkor is soha az Kendiek azt nem mívelhet
ték volna. Akkor is erőssen megesküdtetének 
az országgyűlésében 4), de akkor gonosziíl szólt 
vala egy szegén nem-barátom, mert hogy es- 
keszem vala, hátam megül mondá : „hetedik 
ez immár isten hirivel, hajói emlékezem róla. “ 
De azt elhallgatám , és semmit nem gondolák 
vele.

Érsek. Jámbornak annyet 5) kellótt volna 
ezzel gondolni, hogy meg is kellett volna ezért 
halni ; de te méltán hallgattad el, mert igazat 
mondott a szegén legén. Tudod ki volt az ?

Balassa M. Tudom, de míg él, szájában le
szen az izi mind magának s mind jobbágyá
nak, úgy cselekedém vele. De csak el nem fe
lejtettem volt egy fő dolgomat.

Érsek. Csoda ember vagy: níha dolgodnak, 
níha budosásodnak mondod : maga 6) mind 
áruitatásod. Bár ne szépíts7) dolgodat, de 
gyónjál jó módon.

Balassa M. Beszédem járása ez ennekem, de

1) M egesküvém .
2) G yilkol á l.
3) K ö n tö se .
4) M időn az e rd é ly i re n d e k  ő t az  o rszágos lia d a k  fő k a p itá n y á v á  

te tté k .
5) A nny i.
6) Á m bár.
7) S zépítsd

ha igazat kell mondanom, ez volt feljebb 
való áruitat óságom teljes életemben , menit 
míveltem azok közzül.

Érsek. Elunám csak azon árultatóságodat,
A mint látom te egyedül az mi közönséges 
anyánknak, mint *) az földnek, nehezebb 
voltál, hogynemmint Europa mindenestül, 
mely az egész világnak alkolmas része. Mondj 
többet. y

Balassa M. Kérem vala Gy$dut az király fiá
iul és az anyjátul, de nem adák. En azon igen 
elbúsulék : Bebek Ferenccel és Kendi Antal
lal öszve tanálcskozánk hogy méreggel öljük 
íiket, és Erdélyt magunknak foglaljuk, török 
császárral együtt tartsuk. Ezen egymással erős- 
sen megeskünk2), és hitlevelet adánk egymás
nak erről ; de en látám hogy nem mehet vég
hez, gyorsan megforditám az kaszát, elárulám 
társaimat , ugyan éjjel házokra menék, és le- 
vágatám ükét ; en mostan is itt vagyok. Az 
hitlevelet bánom; úgy hallom hogy Kendi An
talnál volt, ettül fogván oztán mind félek 
hogy engemet is megnyakaznak árultatósá- 
gomért./Úgy árulám el ismeg az erdeli vaj
dát, ki bizon nagy hasznomra vala, mert bá
nyám vala, váraim és várassim valának, és al
földi király valék, de az lelkiismeret mind fur- 
dala, hogy soha nem nyughatám; úgy tetszett 
minthaéjjel nappal affeldböl,mikor öttem, ittam, 
aludtam és egyebet is miveltem , reám tátván 
szájúkat, kiáltottanak volna az en társaim. 
Félek hogy az király fia megtudja hogy en 
voltam fő az áruitatásban, és en is úgy járok 
mint ük szegények, jóllehet megtudta volt, 
mert sokszer hivata be Erdeiben hozzája 
Szakmárból, de eszembe vöm dolgomat, nem 
merék mennem, hanem balra hagyám bicskét3) 
és a szekercét is megforditám, gyorsan a ma
lomba állék, háromszáz hordót is verettem 
vala Halmiba, Zay társam vala, hogy az Megy- 
gyes alját beszúrjü^. Igazán mondom , hogy 
amit szúrtunk, hogy az országnak jobb része 
elvesze miatta urunktul ; nekem is feleségem, 
gyermekem oda vagyon. A székelyeknek is 
megesküdtem vala, hogy ha feltámadnak urok 
ellen, megsegítem ükét: de abban semmi nem 
lón, mert sok ezert levagdaltaték bennek ; de 
azoknak annak előtte meg kellett volna halni ; 
de hadd járjon.

Érsek. Mind bicskád és molnoddal 4) öszve 
elveszt az isten , mert akár mint búdossál és 
áruld el uradat, hangyán rajtad a hatalmas 
isten keze.

Balassa M. Ha gondja volna istennek e vi
lágra, régen megtértünk volna; de sokszer 
megpróbáltam, és úgy leltein magamba, hogy 
semmi abban nincs.

Érsek. Az ú szava, kit prófétája által mon-

1) Ú gym in t.
2) M egeskilvénk .
3) B ic8kia , b icska. 

4) M alm o d d a l.
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ilott, bizon igaz, mert a Dávid az első psal- 
musba azt mondja , hogy mint az szél hányja 
széllel az apró port, aképpen hányja el isten 
efféléket mint te vagy. Magyarul is szépen 
szoktuk mondani, hogy az isten sem siet, sem 
késik. De térj meg lám, eléggé hallgattad az 
istennek igéjét, sőt csak szolgáid szavát fo
gadnád is , jó volna, szegén , neked ; mert 
csak szolgáidnak is, kik inasid voltának, jobb 
hirek nevek vagyon , hogynemmint tema- 
gadnak.

Balassa M. Kik volnának azok?
Érsek. Szénásit méltán mondhatom, és ha 

az fejedelem ötét jiltetnéje helyetted, és te len
nél ö szolgája, nyilván meg tudna tanítani. 
Többen is volnának, de immár tizenegy óra 
vagyon, ideje ennünk, assok dolgot másszorra. 
hagyjuk.

Balassa M. Sokszer lovamon ügettem, és 
nem öttem huszonnégy egész óráig.

Érsek. Hiszem bizon, deákkor, mikor az 
Losonci és Nyári Ferenc jobbágy ökreit el
hajtottad vala ; de nem hallottam soha külem- 
ben való igen nagy igetésedet. Hanem a hol 
ökrét találtál, ezt el tudtad hajtani, de ellen
séget nem igen tudtál kergetni.

Balassa M. Azt is kergettem azért.
Érsek. Kennyű azt előszámlálni bizon. De 

menniszer szegén magyart és keresztyént 
tolvajlottál, dúltál, fosztottál és kóborlottál, 
annak számát senki nem tudja, és jobb volt 
volna hogy huszonnégy óráig öttél, ittál volna, 
hogynemmint huszonnégy óráig kóborlottál 
volna.

Balassa M. Öttem s ittam.
Érsek. De az szegénség borát, kenyerét, és

az érsekét * *)•
Balassa M. Papnak nem kellett sok bor.
Érsek. Oly pap volt az, az ki akkor az jöve

delemből sok jámbort tartott, jobbakat ná- 
ladnál 2).

Balassa M. Nem tudom ha jobbakat tartott?
Érsek.  En tudom. Jóllehet nem mind ökrét 

hajtottál, hanem törökét is, nagy dolog hogy 
elfelejtetted. Nyári Ferencnek egyszer bajt 
küldél, azt tudád hogy nem mer veled meg- 
víni -, de ö jámborul vitéz ember módjára ké
s z ü l ő  , és az hagyott helyre Vácra reá mene, 
de te elszökél előtte szégyenedre, nem raeréd 
még csak orcádat is az vitézek előtt mutatni : 
ilyen vitéz voltál te akkor. Hiszem ismerünk 
kicsoda és honnet való vagy, ki tehene borja 
fia vagy, im halljuk és tudjuk jóvoltodat, a 
hol emberre találsz.

Balassa M. Nyári dolga úgy vala akkor, 
azt tudtam bizon hogy immár mindeneknél 
elfelejtve legyen , mert nem most vala. Nagy 
dolog az , hogy a gonosz hír név soha, a mint

1) V ár d a l P á lé t .
*2) V árda i u d v a ra  valódi noveldéje  vo lt a nem es if jú sá g n a k  ; 

a z é r t  a  ro k o n c á t la u  ifjak ró l közm o n d ássá  v á lt : E z t nem  F á i 
é rsek  u d v a rá b a  n ev e lték ,

látom, meg nem hal. De, kegyelmes uram, én 
nagyságoddal nem vetekedem, hanem csak 
kenyergek, hogy nagyságod tegyen anni 
munkát, menj a fejedelemhez. Száz gíra ezüs
tét adok nagyságodnak.

Érsek. Keszenem, jó Menyhárt uram, és jó 
néven is veszem ; szívem szerént terekedem 
rajta, és ennek felette meg is ódozlak. Nem 
szükség minden bűneidet előszámlálnod, és az 
nagy paphoz menned érette.

Balassa M. ü  uram isten, hogy nem Ígértem 
volt előbb az száz gíra ezüstét ; tudom, hogy 
ha azt míveltem volna, nem kellett volna elő
számlálnom enni sok árulássimat, kikkel im
már mind az egész világ rakva leszen.

Érsek. Mit mond kegyelmed ?
Balassa M. lm azt mondom vala, kegyelmes 

uram, hogy az oldozatot várnám nagyságodtul.
Érsek. Szúz Mária, szent Péter, szent Pál, 

szent Miklós pispek, szent Solenna, szent Bri- 
gida, szent Annos és szent Serpöld, szent Ha
lárával és mind az több szentek bocsássák meg 
az te bűneidet, és szent Korcsog asszony is. 
Ügy tetszik, hogy istent ingyen nememlítém?

Balassa M. Úgy legyen, hiszem hogy te 
nagyságodnak is kevés gondja vagyon istenre.

Érsek. Ottan is bocsássa meg bűneidet, ha 
egyeb nem lehet benne.

Balassa M. Meglehet, ha gondja vagyon 
effélére.

Érsek. Bezzeg úgy hogy ha vagyon, mi do
log, hogy többet mondái ?

Balassa M. Igen jóvá hagyom az nagyságod 
szavát.

Érsek. Jer, együnk immár.
Balassa M. Jöszte te, Józsa deák.
Józsa. Megkünnyebbüle nagyságod az bűn- 

lerakással ?
Balassa M. Igen is , mert elébb másfél szá

jónt ) voltam, mostan pedig mázsa szekerjjjt2) 
vagyok, de szintén elrémülék, nekem bűneim 
mintha mostan lettének volna, úgy tetszik, 
mintha úgyan ropognék és egy csontom sincs 
helyén. — Érsek uram, még vagy két szón) 
vag yon nagyságoddal.

Érsek. Siess hát, mondd el gyorson : elunám, 
ha ez is valami árulás.

Balassa M. Egy jámbor szegén legént és 
jó vitéz embert árulék el Szálkában, Kerekes 
Györgyét, valami színnel, mert akkor még 
mást párt valék ; de titkon Zayt reá inditám, 
kivonyatám Szálkából szegént, kit mostan is 
nagy szívem szerént bánok 3) , és szívem fáj 
rajta, mert annak is megesküdtem vala.

Érsek. Moldovába is egy klaustromra kiild- 
tél volt eltörni és megkóborlani *),

Balassa M. Úgy volt az.

1) M ásfél s z á z k é n t  : a zaz  m ásfél m ázsáu v i te h e r re l  v o ltam
2) S /e k e r  k é n t .
3) Szivem  b t í l  n a g y o n .
4) Z ayva l l5G47ben .
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Érsek. Az szegén megholt urunknak ’) 
ezért mi, kik tanálcsok vagyunk, akkor azt 
mondjuk vala, hogy tegedet és Zay Ferencet 
társodat felakasztasson , melyet ti, mint a szép 
leányok az rózsakoszorút, megérdemlétek vala 
ez dologért; mert urunknak hitlevele volt az tö
rök császárnál, hogy az frigy alatt sem titkon, 
sem nyilván, sem egyeb országban sem Magyar- 
országban az ù birodalmának ártani nem akar ; 
melyet tü jól tudtatok, mert minden értette 
akkor az frigyet ; tü penig ingyen sem Ma
gyarországban akartatok lopni és tolvajlani 
menni.

Balassa M. Sok hadnagyi voltának ott ő föl- 
ségének, nem csak mi kettent : Bánfi Bálint is 
ott volt, többek is.

Érsek. Azok azt mivelték, ah mit jámborok
nak kellett mivelniek , mert ók főhadnagyjok 
parancsolatjára olyan veszedelmes helyre is 
elmentenek. De te és Zay akkor is sátorban 
hevertetek csak.

Balassa M. Immár en is ehetném, kegyelmes 
uram. Menjünk tehát, és együnk.

ETEDIK RÉSZ.

Tamás deák, Balassa Boldizsár, Lakaj, Péter 
deák.

Tamás deák. Uram Balassi Boldizsár, ideje 
udvarhoz menni.

Balassa B. De bestye menjen ; hanem nyer- 
geltess hamar paripát, menjimk Gyötrekőbe.

Tamás d. Nagy dolog azfbestye kurvafiáé,^ 
hogy nem hagyod el Gyötrekónek mondani : 
apádtól vötted ez t, mert ő itt nem kóborhat, 
kiért őneki nagy gyötrelme vagyon. Te is 
penig olyan akarsz lenni ; mostan is meni 1 2) 
szégyent és kissebbséget viseltek amaz jámbor 
Balassa János is, azonképpen az te apád, és 
mi es, kik szolgák vagyunk, miattatok, ugyan 
szégyenljlik jámborok előtt még csakutánatok 
is járnunk, mert ugyan ujjal mutatnak mellet
tetek mindenött. Jó volna azért neked udvar- 
lanod , és mentői gonoszabb volt apád, te an
nál jámborb lennél, hogy az nagy kissebbséget 
kit viseltek, ha mindenestül fogván el nem 
vethetnéd is, mégis valamit enyésztenél el 
benne, mondhatnának valami jót felőled.

Balassa B. Szebben szólnál ennél azért, és 
lassabban magamnak, hogy ne hallaná az 
német 3).

Tamás d. Ha szebben szólnék, semmit nem 
fogna, mert egy barbarus vagy mind termé
szetedbe és erkölcsödbe; az könnyű szó teraj- 
tad nem fog. Tudod menniszer szóltamreád-'

1) F e rd in á n d n a l,,  k i 1564. jú liu sb a n  h a lt meg'.
2) M ennyi.

T . 1. a ném et , , l a k a i“ , in a s .

mit használnék vele, ha könnyebb szóval szól
nék ? Mi nem olyan vagy te, mint az jól nevelt 
úrfiak, kik azért az mi társaságainkban igen 
kevessen vadnak, egy avagy kettő. Te az 
apád természetit, kiben sziilettettél és felne- 
vekedtél, nem csak megtartod, hanem a mint 
látom, ugyan öregbíted, mintha mostan jöttél 
volna ki Scylhiából. — Azért egy barbarus 
vagy te !

Balassa B. De bestye érti (nem) en azt, mit 
teszen az barbarus? Talán Borbálát, avagy Kis 
Lőrinc Katát : az jó, és magyarúl vagyon, de 
azt az lator Szénási kicsapta kezemből.))

Tamás d. Mind barbarus, mind scythiai 
vagy ; isten elveszessen ugyan ebben, ha erre 
születtél, élj ebben, halj meg is benne mind 
apástul mind anyástul : csak jámbornak való 
volt az szóval való tanítás és intés : az latron 
semmit nem fog, mint rajtad is, mert ím szép 
szóval sem tanulsz, mevetségre veszed, ördög 
megkeménítette szívedet az úr mondása sze
rint : „En úr meglátogatom atyáknak ál
nokságukat fiakon harmad és negyed íziglen.“ 
Ostorával sem gondolsz istenednek, sót azt 
sem tudod : vagyon-e istened vagy nincs; 
anyád Hunyadon, húgod is , öcséd is , fogság
ban vadnak nyavalyások, te mégis azon lator- 
ságba jársz el. Isten elveszt érette.

Balassa B. Morogj, morogj ; en vagyok azért 
az Balassi Boldizsár. Abban menjünk csak el, 
az kit te álmadozsz : micsoda fia volnék en Ba
lassi Menyhártnak? Tudod-e, az szakmári 
arany pogácsák helyében valamint s valahogy 
mást kellene keresnünk Detrekőben is ! De- 
trekő, a mely hegyen fekszik, ha mind arany
nyal és gyémánttal folyna is , még fél elegem 
sem volna.

Tamás d. Balassi Boldizsár ugyan neved, de 
ha azt megtagadhatnád , bátor nagyot adnál 
érette, és bár elcserélnéd csak egy koldus né
ven is, sókkal tiszteségesb volna. Ha arany 
és kazdagság kell, azt jámbor szokta találni ; 
az lator ha talál is, szalmatűz : ma ha vagyon, 
holnap nincs : mint tü jártok az próféta mon
dássá szerént : „Benedictio domini facit divites. “

Balassa B. Vagy Benedek vagy Kelemen, 
de en azt mondom, hogy mind jámborságod 
s mind tudományod tied legyen : nekem csak 
aranyam legyen.

Tamás d. Nem jó disznónak a gyömbér
makk. nem-e ? Ugyanis nem ilycténeknek való 
az tudomány, ki nagy drága dolog.

Balassa B. Mind ez világ tudományán sem 
adnám ez gyémánt gyürücskét, ki ujj ómban 
vagyon : la ! mely szépecske ! még fiamra is rá 
marad, nem úgy mint az tudomány.

Tamás d. Az természet egy formában öntett 
tegedet apáddal, csak ezzel külemb, hogy ű 
ideje szerint , mikor minden latorság szabad 
volt, többet miveit benne; oztán apád anni- 
val jobb náladnál, hogy az ű szolgáinak níha- 
ni ha adott ajándékot, noha fösvén volt ; te
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annival meghaladod iitet, hogy féltallér árra 
morhaink. sem becsülled szolgáidat, sót elvesz
teni sem szégyenletted ükét. Úgy Ítéltem ma
gamban, hogy a hol két batka hasznot érzesz 
is, nem akarod másnak ereszteni ; temerdfekb 
az orcád bőre az bocskorbőrnél.

Balassa B. Ez hadd járjon, az mind semmi, 
ebben en eleget hallottam apámtul is : de en is 
azt mivelem a mit ü, ezeket en semminek tar
tom. De te is egynéhány uradat árultad el, ha 
erre kell szólni, sőt valamenit ez ideig szol
gáltál, annit árultál el bennek. Bebek Ferenc
nek is te valál fő tanálcsa és orátora terek csá
szárnál , te hoztad vala ki az étető mérget is, 
és oztán elárulád és levágatád.

Tamás d. Úgy vagyon : de en azt tudtam, 
hogy apád is te is titkon tartsátok; de ha ezt 
tudtam volna, hogy szememre vessétek, eske- 
szem az istenre, hogy apádnak is jutott volna 
benne, és leginkább neki, mert ha igazat kell 
mondani immár, ű vala fő abban az árulás
ban : szegén uramat is ü veszté, kit sokszer 
— mint Judás Krisztus halálát — meg is si
ratta. Úgyan ü érdemli vala ezt; de en segít
ségemmel menekedék ki ebből apád.

Balassa B. No haddjárjon, legyen ottan 
fánton fánt ez mostani szónk *), ez után legye
nek titkok ezek. De menjünk Detrekűben ; 
hozzák ki a paripát; mind megjárom a bokro
kat, völgyeket, és leshelyeket, erdőket,utakat, 
a hol árros embereket, kik morvaiak és bé
csiek lesznek , megleshetjük ükét. Szép há
zacskák is vadnak az út mellett, kiben ember 
beszaladhatna, és földet bírhatnánk belőle, ha 
az isten a sok bestye békességet elvesztené, 1

1 ) S zo lgá ljon  v i s s z  a t  ó r i á s u l  beszéden».

és amaz arany időt elhoznája, a kit atyámtól 
sokszer hallottam hogy könyvhullatással óhaj
tott , arany időnek nevezvén és híván a hábo
rúságnak idejét, kiben ő sok aranyat gyűjthet 
vala. E minap Yárdai Istvánnal kimentem 
vala : jó helyen találtunk vala áros embereket, 
és nagy zsákjok vala a nyeregfőhöz kötve. 
Istenemre ! ha ott nem leszen vala, megölem 
vala a pénzért, mert szinten jó helyen vala ; 
neki is emlitém : felrezzent, de nem tetszők 
neki —

Péter d. Hamar az paripákat !
Lahaj. Hova megyen uram, Pribék? Kas*

s á ra - je  ?
Péter d. Ott az ebet!
Tamás d. Úgyan is oda tart.
Péter d. Tréfálsz-e, vagy nem ?
Tamás d. Mi nem tréfáltam en az előtt is 

veled.
Péter d. Jaj szegények! hogy mehettek ti 

e l , ha zálagok vattok adattatván Balassa 
Menyhárttul, hogy ü felségét kövessétek min
denütt, külómben nem hinnének meg, és még 
így sem hisznek meg.

Tamás d. Hallgass, istenemre! imhol uram!
Péter d. Szemben is mondottam, mostan is 

meg merem mondani.
Tamás d. De uram ! hallja-e Kegyelmed, mit 

mond Péter deák ?
Balassa B. Hallám. Hadd járjon, igazat 

mond, jól tudom : de az bestye(kurvafi^ha 
csak olyan tiszta orcám volna is, mint Pribék 
lovászomnak, nyilván el nem menne vele.

Tamás d. (Az kamoraszéket mentül inkább 
izgatják, attul inkább büdösb : az ti dolgotok 
szinten olyanjjmindent elhallgass.

Balassa B. Jól tudom, úgyan is azt mí
velem.

HELTAI GÁSPÁR
1550— 76.

Nem volt a tizenhatodik században a magyar irodalomnak buzgóbb, mun- 
kásabb és szerencsésb mi velője , pártolója és terjesztője a szász születésű Heltai 
Gáspárnál. Azon fontos és hatályos állásnál fogva, melyet ő sok oldalú tevé
kenységével abban egy fertály századon keresztül elfoglalt, s különösen azon 
díszes rangnál fogva, melyre idegen eredete dacára különösen prózairóink közt 
felvergődött, munkánk prózai részében bővebb tárgyalást követel; itt csak 
azon munkáit és vállalatait sorolom el, mik költői irodalmunk előmozdítására 
szolgáltak. Ezek közt úgy látszik legrégibb azon meséskönyve, melyet kolosvári 
saját nyomdájában ily cím alatt : „Száz fabula, melyeket Aesopusból és egyebün- 
IIen egybe gyütelt és öszveszürzett, a fabuláknak értelmével egyetembe Heltai Gás
pár"' nyom atott ki, de melynek címlapja az egyetlen fenmaradt és csonka akadé
miai példányban hiányozván, első megjelenése évét nem tudni. A hihetőleg több
ször megjelent munka egyik utánnyomata Németujvárait Manlius »Jánosnál

fOLDY KÉZIKÖNYVE I 4
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1596-ban készült (melynek szinte egyetlen, de ép, példányát a nemzeti muzeura 
birja). Bár prózában Íratott, még is e munka, melyben az apológok rendszerint 
egész elbeszélésekké szélesedve k i, gyakran valóságos népmesék formáját veszik 
fel, s az előadás is népies s minden idegen zamattól ment, egyike tanköltésze
tünk becsesb darabjainak. — Az általa kiadott kolosvári Cisióban álló emlékver
seket, mik a hónapok, gazdaságot és egészséget illető, főbb teendőit adják, csak 
azért említem, mert igen tűrhető distich on okban irvák(Ujra lenyomatva „A deák 
szabású magyar versek története“ című értekezésemben, a Kisfaludy-Társaság 
Evlapjai V. kötete 433. s köv. 11.). Költészeti irodalmunk körüli fő érdeme ének
gyűjtemények kiadásában, s ha nem csalatkozom, némely népkönyvek készítésé
ben is, áll. Egyike amazoknak e címet viseli : „Cancionúle, azaz historiás Ene- 
keskönyv, melyben külemb-külembféle szép löttdolgok vadnak nyomtatva a ma
gyar királyokról és egyéb szép lőtt dolgokról. Gyönyörüségessek olvasásra és 
hallgatásra. Az énekeknek lajstromát megtalálod a következő levelen 1). Psalm. 
XL. VI. Jőjetek el, és lássátok meg az úrnak nagy cseleködetit, mely igen cso- 
dállatosok az embereknek fiai kőzett. Heltai Gáspár Kolosvárott, 1574.“ 4rétb. 
(Egyetlen teljes példánya a Rádaiak péceli könyvtárában; nagyobb kisebb 
részei, valamint egyes darabjai a gyűjteménynek több könyvtárakban előfordul- 
nak). Az előszóból tudjuk meg, hogy Heltai a bibliai historiás énekeket, úgy a 
zsoltárokból különféle irók által készült szent énekek gyűjteményét is szándé
kozott kiadni, „de isten ő szent felsége nem engedte eddig hogy az én jó szándé
komat véghöz vihettem volna — úgy mond — kiváltképen mostan.“ Másika, vagy 
időrend szerint hihetőleg elseje létesült énekeskönyveinek az, melyet Aranyas- 
Rákosi Székely Sándor szerint 2) Dávid Ferenc és társai, kik közt Heltaink két
ség kivül a főbbik volt, szerkesztettek, s Heltai 1570 tájatt ily cím alatt ki is 
adott : „Isteni Dicséretek, imádságos és vigasztaló énekek“ (példányai végkép 
elvesztek; egy a Heltai fiánál 1605. v. 7-ben készült újabb kiadásának egyetlen 
példánya a kolosvári unit, collegium könyvtárában őriztetik; k.12 rétb. 712 és
261. s azon innen többször). Holtait tartom én némely népkönyvek névtelen szer
zője vagy helyesben fordítójának is. 1) A Szép Magyellóna regényes történetének 
első, gr.Maiiáth János által látott 3), kiadásában álló előszó ezeket mondja: „Fő, 
becsületes és tiszteletes urak, s mind közönséges renden való férfiak és asszo
nyok! Minekutána én sokszor kéreti ettem volna a historiaszeretőktől, hogy min
denféle szép, nyájas és szemérmetes históriákat német nyelvből (mint im a 
következendőbül kitetszik) szép dolgokkal ékesittetett magyar nyelvre adnék, 
egy provinciái gróf, Péter nevű fiárul, viszont Neapolis királynak Magellona 
nevű leányával történt historia találkozók kezemben, melyet francia nyelvből 
németre Warbek Vitus megfordított. Hogy magyarul még ez nem volna. . . .“ 
Kire illenénekaz itt mondottak inkább mint Holtaira, ki szász születésénél fogva 
a német nyelvben jártas volt, Wittenbergában iskolázván a német újabb nép
könyveket ismerte s bírhatta; kihez iró s kiadó léténél fogva leginkább fordul
hattak a „historiaszeretok“ ily megkereséssel, s ki minden magyar-irói gyakor
lottság a mellett is, mint másutt, úgy itt is, a „megfordított“ kitétellel eredetét 
biztosan elárulta? (Első kiadásának fenmaradt egyetlen példánya rejtezik; egy 
későbbi lőcsei 1676-ból a mvásárh. Teleki-könyvtárb.). Neki tulajdonítom 2) a 
következő verses népkönyvet is : „Fortunatusról való szép historia ének szerént 
szerezve, miképpen az ő atyjának szegénysége miatt kiindulván szolgálatra, a 
Szerencse vagyis a Fortuna egy erszényt ada neki, kinek soha az aranyba 
fogyatkozása nem vala. Azután ismét Indiába olyan süveget lcle az királvnál, 
kit mikor az fejébe tett volna, valahova kívánkozott, azon órába oda jutott, és 
az ő nagy gazdagsága miatt császárrá ^ J u to t tá k .“ Hely s év kitétele nélkül,

TUDOMÁNYOS



101 HELTAl GÁSPÁR. 102

de a betűk jelleme után Ítélve kétség kívül Kolosv. Heltai nyomtatása 4r. 
(egyetlen példánya a nemz. muz.; van lőcsei kiadása is h. nélk. 1651 s egy pesti 
4r. 1778.). Heltai szerzőségére mutat az Írásmódon s a tudós tárgyaláson, név 
szerint a szentirásnak épen oly módon használásán kívül, milyet a mesékben 
vehetni észre, azon körülmény is, mely szerint, mint mondja, a történetet Sze- 
benben németül hallotta; holott tizenhatodik századbeli magyar vers Íróink közt 
alig van, ki a szászok közt járt s a német nyelvet bírta. 3) „Salamon királynak 
az Dávid kir. /iának Markalffal való tréfa beszédeknek rövid könyve,“ mely először 
szinte Heltai nyomdájában látott világot, s aztán mind fia által többször, u. m. 
1577. és 1585-ben, mind Manlius János, a Heltai több munkái utánnvomója által 
Monyorókeréken 1591. (egyetlen péld. a nemz. muz.), sazon innen különféle helye
ken gyakran (többnyire Budán, legújabban Bagónál 1847) kiadatott; s mely
ben a nyelv népies kezelése szinte nagy rokonságot mutata meséskönyvszerzője- 
ével; ide tudva másfélül a helyenkénti nyelvhibákat, milyet a címlapon is észre
vehettünk. Végre 4) teljesség okáért nem maradhat említetlen Bánkai Nagy 
Mátyás Hunyadi-Krónikája, melyet Heltai a maga Cancionáléjába felvevén, nem 
csak interpolált helyenként, hanem azt egy, főleg Hunyadi János eredetét és 
nemzetségét tárgyaló első énekkel is megtoldotta, miképen azt más helyt részle
tes vizsgálattal bebizonyítani igyekeztem 4).

■) A könyv ritkasága miatt hasznos dolgot teszek e lajstrom ide iktatásával : 1) A Béla 
királyról : mint jöttének be a tatárok Magyarországba (Temesvári Jánostól). — 2. Zsigmond 
királynak és császárnak krónikája és annak cseleködeti (Tinóditól). 3. A nagy úr Bánk bán
ról, mint ölte meg a királyné asszont, András király feleségét (Yalkai Andrástól). 4. A nagy 
Vitéz Hunyadi Jánosról, az ó eredetiről és jeles diadalmiról (Bánkai Nagy Mátyástól). 5. Áz 
vitéz vajdafi Lászlóról, Mátyás királynak bátyjáról, és 6. Az felséges Mátyás királynak egész 
históriája és jeles cselekedetiről (Görcsöni Ambrus és Fazekas Miklóstól). 7. A kenyérmezői 
história, mint adta az isten a diadalmot Bátori István vajdának a törökek ellen (Temesvári 
Istvántól). 8) Izabella királyné asszonnak krónikája. 9. János hercegnek, az János király fiá
nak löttdolgai. 10. Fráter György kencstartónak históriája. 11. Az Lippa várasnak elve- 
szésséröl. 12. Az Lippa visszavevéséről való história. 13. A szegedi veszedelemről való his
tóriája. 14. A Temesvárnak első vitatása. 15. Az Temesvárnak második vitatása és a törökek 
által megvevése. 16. Az Ali basának diadalmiról, mint vötte meg a nyolc várat egymás 
után. 17. A palásti veszedelemről való historia. 18. Eger várának vitatásának históriája 
(8 18. Tinódi Sebestyénéi, változtatott címekkel). 19. Az Barbarossának és Károly csá
szárnak históriája. 20. A szép Indiáról való historia (a két utolsó Valkai Andrástól).

2) L. Unitária Vallás Történetei Erdélyben. Kolosv. 1840. a 70. lapon.
a) L. Magyarische Gedichte, Stuttgart und Tübingen 1825. az L ili. lapon.
4) L. A Magyar Történeti Költészet Zrínyi előtt. Első közlemény. Bécs, 1850. a 24. s 

köv. 11.

A FABULÁK KÖNYVÉBŐL.

/  XII. A kesseléröl, varjúról és csigáról.
Egyszer egy nagy csiga kérköszik vala az 

ó kevélységében, mivelhogy ő félelem nélkül 
volna, miérthogy jó és erős háza volna, melyet 
senki meg nem bonthatna. Azon közbe néki 
röpülő egy kesselő , és megkapá a csigát, és 
el kezdé vinni. Látván azt egy varjú, hozzá 
röpül«* és monda a kesselőnek : „Bezzeg jó 
ragadománt kaptál : de nem használsz véle, 
hanemha megtörhetnéd : úgy jó lakhatnál 
véle. Nehezen lehet kedig tetöled : mert igen

kemény a csigának a háza. De tanácsot tud
nék adni, hogy könnyen megtörhetnéd.“ 
Monda a kesselő : „Adj tanácsot és megosz
tom a ragadománt veled.“ Monda a varjú : 
,,ihol vagyon egy kószál egyenesen igen fel
menj az égbe, és onueg bocsásd alá a csigát, 
és mikoron a kőszálra esik , ottan eltörik és 
úgy ehetjük meg. Felröpüle ezokáért a kes
selő az égbe, és alá bocsátá a csigát a kőszik
lára; és midőn a héja megromlott volna, hozzá

4 "
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kapa a varjú, és felcsapá, méglen a kesselő az 
égből alá szállá.

Értelme. A csigán ezt tanoljad, hogy ha az 
isten jó egészséggel, tisztessséggel, marhával, 
jószággal stb szeretett, tehát ne fuvalkodjál 
fel, és el ne hidd magadat : mert e világi 
dicsőség nem állandó. Az isten gyűlöli a ke- 
vélyeket, és ellenek áll, mint szent Péter 
mondja. Ha valaki elhiszi magát, és nagynak 
véli magát : ottítn nagyobb és liatalmasb tá
mad őnálánál. (Ez is nem mehet szüzén el,

X  XIV. Az oroszlánról, i

Egy oroszlán, idés ') és koros, megerőtle- 
nedett vala, és csak elleg 1 2) ballaghat vala ; 
és midőn elnyűtozott volna, eljőve egy vad
kan, és tajtékot túrván, megvágá hosszú 
fogaival az oroszlánnak az oldalát. Másfelől 
eljővén a tulok, éles szarvaival megöklelé3) az 
oroszlánt. Midőn a szamár azt látná, monda: 
„Bezzeg gonosz vad ez, még össeimnek is ha
lálos ellensége volt.“ És neki menvén, az 
utoljával megrúgá az oroszlánt. Az oroszlán 
igen fohászkodván, monda : „Jól vagyon : mi
koron iffiu és erőbe volnék, nagy becsületbe 
és tisztességbe valék : mert minden vadak 
tisztelnek vala engemet, és az én híremet hall
ván, igen megijedének : egynyihánynakis meg
horzsoltam a háta bőrét : de mostan nincs mit 
tönnem, mert kiaggottam belőle. Bosszút nem 
állhatok. Ez okáért látom, hogy minden reám 
támad, még az is, kinek nem gonoszszal, ha

l j  Id«s.
2) A liig , a lig .
3) Döfé.

mert noha dücsőséges és hatalmas, azért sok 
ravasz varjú vagyon, mely ottan megcsalhatja. 
Eképpen jára a kéncstartó barát és
sok dúsok Magyarországba. Kiki mint tartson 
istentől, és jó lelki ismerettel hivataljába el
járjon, és magát ajánlja az ő szentséges gondja 
viseléssének : ottan nem árthat neki sem ra
vaszság, sem álnakság.

1) F rá te r  G yörgy , Iz a b e l la  k irá ly n é  k in c s tá rn o k a .

Hókról. és szamárról.
nem jóval voltam. Látom ezokáért, hogy csak 
addig tart a tisztesség és a becsület, méglen a 
félelem tart. Bezzeg Injába volt minden dicső
ségem. No , csak békösséggel kell elszen
vednem !“

Értelme. E fabula inti a dósokat és hatal
massokat , avagy kegyetleneket, hogy el ne 
higyjék magokat, és a jó szerencsébe ne bíz
zanak , mert nem állandó és igen hamar vége 
lészen, és megváltozik. Ez okáért isteni féle
lemmel és kegyességgel uralkodjanak és bír
ják az ő alattavalókat, és úgy viseljék mago
kat, hogy ne féljék csak, hanem minden ember 
szeresse őket. Mert noha urak és hatalmassok, 
azért ugyan őreájok is érközhetik a nya
valya mint az egyéb emberekre is. Igaz az 
isten, ki mind kegyetlenséget, mind a dölyes- 
séget ö megutálja; kevélyeknek ellene áll 
(úgy mond szent Péter). De az alázatossokat 
szereti és megajándékozza azokat.

1) M ind  k é t  k ia d á s b a n  ig y . T á n  d ö ly fesség  ?

XXII. Az agg lóról és agg agárról.
Midőn egy agg agarat igen megverték 

volna a konyhába, kiballaga az árok hátára, 
hogy elnyújtóznék a veröfénybe és alonnék 
az éhségért. Talála egy igen agg lovat a boj- 
torják1) kőzett, hogy ott szunnyadoznék ; meg
szólítván azt mondá : „Mit jársz itt? bezzeg 
hitván vagy, nyilván néked is nyavalyással -) 
vagyon dolgod. Monda a ló : gyermekségem
től fogva sok esztendeig szolgáltam egy urat. 
Míglen iffiu valók, hátomon viseltem nagy 
messze utakon, szünetlen engem jargalt mind 
józan- mind részegkorába. Egynyihánszor a 
hadba veszett volna, ha én ki nem hoztam 
volna. Annakutánna hogy megnehezedém, a 
szekérbe befogata : ott is egynyihán eszten
deig erős munkát töttem néki, és jól tartott 
bő zabot szénát adott mindenkor, mostan ke- 
dig, hogy megvénhüdtem, és a munkára való

erőm elfogyott, kivonta a féket fejemből, és 
levonta a hitván patkót lábaimról,j’arkamat is 
lemetélt© és ide kergötett a bojtorjába, hogy 
immár ehel meghaljak , és az ebek s a varjak 
megegyenek. „Jaj szegény fejem, felele az 
agár. Szerető barátom, nem vagy egyedül e 
nyavalyásságba. Szinte ezenképpen vagyon 
énnékem is dolgom, mert addig még erőbe 
valék és hamar futhatok vala, és mind nyulat, 
mind őzet és szarvast foghatok vala : erőssen 
szeret vala az uram, tányéráról adott nekem, 
még ágyán is hagyott hálnom. Ha valamit vé
tó ttem, csak egy vesszőcskével sújtotta egy
szer a hátamat. De mostan, ha beoroszkodom 
a házba, ottan kiáltani kezd : coki cóki ! üsd 
üsd az agg latrot. A házi nép kedig mindenütt 
taszít, hagyigál, és nem vesszével, hanem pál
cával dereckel ’)• Most is keményen bánának 
velem a konyhába, annyéra, hogy csak alég

1) B o jto rján .
2)  N yom óróltuL 1) Zst^Dibel ; b án t.
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ballaghaték ide ki. Monda aló : „bezzeg nya
valyásul vagyon dolgunk, megyünk ?“ Monda 
az agár : „szenvedjük békösséggel.“ Lám, 
mondják az emberek , hogy isten legyen. Ha 
vagyon, tehát nyilván teszen róla. Nagy szö- 
mérem ez az embereknek, hogy olyan nagy 
hálaadatlanság találtatik öbennek.

Értelme. E fabula ezt jelenti, hogy e világ- 
nem tud egyébbel, hanem csak bosszúval és 
hálaadatlansággal minden jótétet megfizetni. 
Melyet láthatni minden embereknek rendinél. 
Addig még szolgálhatsz, valamennyére becsü
letben és kedves lészsz : de ha nem szolgál
hatsz, és az emberek hasznodat nem vehetik : 
ottan úgy jársz mint az agg ló és a szegény 
agár. Igazat mcmdottanak a régi jámborok : 
Jótétel helyébe mást ne várj. Eképpen járnak 
minnyájan, kik tisztekben szolgálnak, kivált-

XXXII. Az oroszlái
Egy oroszlány vadászni méné, és midőn éh

ségében igen sietne a vadak után, egy igen 
cles tevisbe hága. Dagadni kezde a lába és 
megmérgödni '), annyéra hogy ingyen sem 
hághatna a lábára. És midőn kénlódásba el kez
dene sántikálni, méné egy pásztorhoz. Mi
dőn ez okáért a pásztorhoz közelgetne, meg
ijedő a pásztor tőle, és vévén egy juhat, elejbe 
vivé azt, és megajándékozá őtet vele, hogy 
megengesztelnéje az oroszlánt. De az orosz
lánynem gondola az ajándékkal, hanem atevi- 
ses lábát mutogatá a pásztornak, kívánván se
gítséget és orvoslást tőle. Látván a pásztor az 
oroszlán lábába a daganást, ottan eszébe vévé, 
hogy valami fa, avagy tevis volna benne. És 
vévén egy árat, megnyitá aval a sebet, és mi
koron kifolyna az evetség 1 2 *), ottan kijőve aval 
egyetembe a tevis is. És midőn a sebet meg
tisztította volna, valami bárányfaggyút ereszte 
belé , és ottan megvigaszék s). Nem sok idő 
múlva, midőn az oroszlán meggyógyult volna 
és az erdőben vadászna, tőrben esék, és meg- 
l'ogák azt a vadászok, és bevivék a városba 
egy mély és széles árokba. Azonközbe a pász
tor valami vétekbe esék, és midőn megfogták 
volna őtet, behozák a városba. Az itilötben 
megszentenciázák, müvelhogy az árokba kel
lene vetni, hogy az oroszlánok ott megszag
gatnák, és megönnék. Mikoron ezokáért be
vetették volna az árokba, ottan reá siete az 
oroszlán ; és mihelt meglátta volna, azon- 
helt 4) megismeré a pásztort, és elejbe men- 
vén , a farkával kezde csóválni, és reá szökel- 
vén nyalogatni kezdé, és minden vigasságot 
mutatni : a népre is az árok hátán kezde vigyo
rogni, és mindenképpen jókedvét megmutatni.

1) M egm érgesedn i, m eggyű ln i.
2) E v , g eny .;
A) M eggyógyn ia .
4) A zo n n a l, leg o tt.

képpen a szegény prédikátorok Miglen ezek 
szolgálhatnak, még is adnak valamit nekik : de 
ha nem szolgálhatnak, ottan a parlagra küldik 
őket, és semmi munkájúkról nincsen emlekö- 
zet. Olyanok a tisztbeliek, mint az út mellett 
való hársfa : mikor esső lészen, mindalája fut
nak az emberek, és ott oltalmazzák magokat 
az essőtől; ha elmúlik az esső , tehát minden 
leszakaszt annak az ágaiban *) 4 ki süegre te« 
■szi, ki-(tisztességg<d mondván) az alfelét meg- 
-törli veRj. Ez e világnak jutalma és füzetése. 
Ezt várjad hív szolgálatodért, egyebet nem. 
A prédikátorok olyanok mint a györtyák : 
azok égnek, és világosságot adnak minden
nek, és mindennek használnak ; de azon közbe 
megemésztötnek ómagok stb.

1) Á gai b  ó 1.

ról és a pásztorról.
Látván ezt a pásztor, ottan eszébe vévé, hogy 
e volna az oroszlán, kinek a lábából kivötte 
volna a teviset. És midőn mindenha ') mel
lette fekennék az oroszlán, mintha ugyan meg 
akarná őrizni a pásztort ; megkérdé őtet a nép, 
mi okából művelné ezt az oroszlán?És a pász
tor megbeszélé nékik az elmúlt löttdolgot, mi
képen a lábából kivötte volna a tevisset ; és a 
nép könyöregvén a fejedelemnek, megengesz- 
telé a fejedelmet a pásztorhoz, és ottan meg- 
szabadúla.

Értelme. E fabula erre inti az embereket, 
hogy minden dolgokban jótévők legyenek, 
minden cselekódetökben arra igyeközzenek, 
hogy senkinek ártsanak, hanem mindennek 
haszonra legyenek: mert így leszen jó lelki
ismeretek , és békösséges szüvek. Mert a ki 
máson bosszúságot müvei, avagy másnak ár
talmára vagyon, az mindenha tart ismeg más
tól, retteg, fél és az ő békételen szüvének 
miatta soha nincsen nyugodalma. — Azért 
mondja a próféta is : Non est pax impiis. De 
a ki jámbor és jóltévé2), az megáldatik az úr
tól : mert e végre teremtötte az isten az em
bereket, hogy a keresztyéni társaságban egyik 
a másiknak szolgáljon : mint a testben egyik 
tag szolgál a másiknak. E mellett erre is inti 
minden embert, hogy hálaadó legyen, és semmi 
jótétéről el ne feledközzék. Mert igen nagy 
gonosz vétek a hálaadatlanság, mely nagy vé
tőkkel rakva e világ, kiváltképpen mostan. És 
a régi eszes magyarok meglátták az hálaadat- 
lan világnak otrombaságát, azért ezt mondot
ták közbeszéddel : Jótétel helyébe mást ne 
várj ; a kölesen adott fejszének jó ha csak a 
nyele megfordul. Ugyan is úgy vagyon : ha 
akarod hogy valaki ellenséged legyen , noha

1) M indig .
2) Jó ltévd .
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jó barátod, tégy jól véle szegénységébe, an- 
nakutánna kérdd meg adósságodat rajta : 
ottan halálos ellenséged. Az isten is igen gyű
löli eféle hálaadatlanokat. Azért mondja az

irás : Non discedet malum a domo ingrati: 
hogy az isten szüntelen való büntötéssel meg- 
büntöti mind a hálaadatlant, s mind annak 
házát.

LXIX. Egy farkasról és egy szamárról.
Egy farkas igen ehezik vala ; és midőn elin

dult volna, hogy enni valót keresne, az utón 
előltalála egy szamárt, és azt megszólítván, 
monda : ,,Jó frater szamár, tudod-e mint va
gyon a dolog? igen eh vagyok : én ugyan 
megészlek , és nagy irgalmasságot teszek ve
led, mert la ! mely igen kell munkálkodnod 
szinetlen, és eképpen minden nyomorúságod
nak vége leszen. Felele a szamár : „„Jó far
kas uram, kösszenem jóakaratodat, és hogy 
valami gondot viseltél nyomorúságomról , és 
megkeserültél : bizony így vagyon , a mint 
megmondottad : nincsen vége az én munkám
nak , terhöhordozásonmak, és minekutánna 
mindent nagy hívséggel megműveltem, ottan 
nagy pálcákkal füzetnek ennékem. Ezokáért 
ugyan megkeszenem, ha veget tészsz e sok 
nyomorúságnak, és megészel. De egyre kér
lek : ne egyél itt meg az útban, mert nagy 
szidalomra lenne az ennékem ; mert tudod 
hogy sok ember jár ezen az úton. Az uram 
is megszidalmazna érötte, mondván : ím az 
undok szamár semmit nem viaskodott a far
kassal, ugyan szabad akaratból háttá magát 
megenni a farkassal. Jere ez okáért amoda a 
berekbe.““ Mikoron a berekbe mentenek 
volna, monda a szamár : „lm egy gúzst teke
rek, és kösd azt erössen a nyakamra és a má
sik végét teneked kötem a nyakodra ; annak- 
utánna menj elöl te, mert te vagy uram, és én 
tijed vagyok, és úgy menjünk fel a hegyre. 
Felmenet meglátnak az emberek, és igen kezű
nek dicsírni, mondván : bezzeg vitéz a farkas, 
mely igen nagy rabot fogott ! mint viszi pó
rázon utánna ; és eképpen nagy tisztességgel 
leszen ebből, és minden ember kezd dicsírni 
vitézségödet. Ott fenn a hegyen annak utánna 
megehetel nagy nyugodalommal.““ Tctszék a 
farkasnak a szamárnak tanácsa : és gúzst te
kervén, egymás nyakára köték azt nagy erős- 
sen , és a farkas elöl kezdc járni nagy kevé- 
lyen, és a szamár utánna. Mikoron a berekből 
kijutottanak volna, monda a farkas : „Bezzeg 
rút helyre jutánk : ím mely nagy árok vagyon 
itt, ingyen sem tudom hova kell itt menni.“ 
Monda a szamár : „„Én elöl megyek egy fal
káig ')) és megmutatom az utat, mert jól 
tudom, hol kell általmcnni.““ Felele a farkas: 
„Bátor : menj elöl.“ A szamár előlméne, még- 
len nem igen messze volna a falutól, melybe 
az ő ura lakik vala. Monda a farkas : „Nem 
jól járunk, bizony elvétöttük az utat.“ Felele

a szamár : „„Vaj ! el nem vétöttuk, jó farkas 
uram, mert igen jól tudom : ezennel oda 
jutunk, a hol kell általmennünk.““ Midőn an- 
nakutánna tovább mentenek volna, és kezel *) 
volnának immáron a faluhoz, eszébe vévé a far
kas a szamárnak ravaszságát, és hátra kezde 
mászkálni : de a szamár neki huzalkodék, és 
erővel voná a farkast az ura háza eleibe, és 
igen kezde ordítani. Hallván azt az ura, kifu- 
tamék minden szolgáival : tehát ott vagyon a 
farkas a gúzsban, és igen hátra rándítja ma
gát, de nem birhat a szamárral. Az ura mind 
szolgástól rajta pálcákkal és igen megverék a 
farkast. Oda futamodék kedig az egyik szolga 
egy szekercével , hogy bevágná avval az 
agyát : denemtalálá a fejét, hanem a gúzst a 
nyakában, és eképpen elszaladaa farkas, igen 
nehezen. És a falu kövül *) felméne a hegyre, 
és benézvén nagy bánattal a faluba, monda : 
„ö  bolond lator, ó kába lator! hova ördegbe 
tötted volt eszedet ? Ó undok lator ! örökké 
való szégyen, hogy egy szamár eképpen meg
csaljon. Vé! aggeb, ihol immár a nagy tisz
tesség, melyet megnyertél. Bezzeg jeles vitéz 
vagy : úgy kell bolond latornak !“ Azon közbe 
szomjúságnak miatta igen kezde a szamár or
dítani az ólba. Midőn a farkas meghallotta, 
volna az szamárnak orditását, monda : „Vaj 
lator csalárd , héjában ordítasz : oly szépen 
nem sípolhatsz , hogy ismeg a gúzsba kerít
hetnél. Maradj ott bátor!“ És az erdő felé 
nagy bánattal kezde pironkodni.

Értelme. E fabula azt jelenti,hogy az isten
nek itilete igaz, mert az ö kegyelmességéböl 
gondot visel a szegény együgyűekre és ártat
lanokra, és értelmet, bölcseséget ad nekik, és ö 
viseli az ö tanácsokat , hogy úgy cseleködjenek, 
hogy a gonosz kegyetlen latroktól megmarad
hassanak. Mert ha ez nem volna, soha nem 
maradhatnának szegény nyavalyások tölek. 
Eképpen kerese a lator farkas a szegény ár
tatlan szamárnak veszedelmet : de szépen vévé 
hasznáját. Úgy kell latornak, inneg mondot
ták a régi jámborok : Valaki a más ember lo- 
v«úuaJc vermet ás : bele szakad önnen lovának 
a nyaka, ügy vagyon, mert az istennek itileti 
igaz. Nyilval 3) el nem mehetsz vele ; ha egy
kis ideig előbb előbb mégy latorságoddal,messze
nem viszed, mert annál nagyobb leszen an- 
nakutánna rajtad mind a szégyen, s mind a 
veszedelem ; nem láthatsz erről. Ez okáért 
légy jámbor.

1) E g y  d a ra b ig .

1) K öze l.
2) F a lu n  k ivü l.
3) N y ilv án .
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LXX. Egy rókáról, farkasról és oroszlánról.
Egy farkas igen eh leven, erővel vén egy 

ludat a rókától, melyet visz vala az ö fiainak *). 
A róka igen kónyörge a farkasnak, hogy adná 
meg a ludat, mert az ő fiai meg fognának 
halni éhségnek miatta. Monda a farkas : Co 
tova, te bakszar ! ne zúgolódjál, mert nyilván 
megszakad a subád. Elméne a róka bánkód
ván. Sok idő múlva egyszer a róka a víz mel
lett talála egy nagy kecsegét2), tehát még ele
vem Midőn a róka azt megötte volna, és csak 
a farka volna hátra, reá talála a farkas, és mi
dőn látta volna a farka-darabot, monda : Jó 
atyámfia róka, adj 3) ennékein azt a darab 
halat ! Monda a róka : Bátor ám vidd el, és a 
farkas megevé a darab halat, és monda a ró
kának : Bezzeg jó izű lön, ó kár hogy nincsen 
több. Monda a róka : Ezekben ugyan eleget 
foghatunk, mert igen jó halász vagyok én; 
ezt is én fogtam vala. Monda a farkas : Ta
níts engemet is. Felele a róka : Örömest; 
menj be ezokáért e faluba : ott kezel a végé- 
höz egy csapó lakik : annak a fala alatt áll egy 
nagy kosár, melybe a gyapjút szokta a patakba 
megmosni ; lopd el azt, és hozd ide, ezennel 
ennye halat fogunk, hogy elcsodálkozol belé 
Elméne a farkas, és ellopá a kosárt, és a patak 
mellé a rókához hozá. A róka vén egy frízét, 
és gúzst tekere belőle, és monda a farkasnak : 
Jere, álljadsza1 2 3 4) be a vízbe. És a farkas beálla 
a vízbe, és a róka a gúzszsal erőssen megkötő 
a kosárt a farkasnak a farkához, és monda a 
farkasnak : No immár indúlj által a vizen, és 
hátra ne tekénts, mert megijednének a halak 
és elmennének; én hátul megtartom a kosárt, 
és farkammal kétfelöl néki kergötem a hala
kat : de erőssen vonjad, és ne gondolj véle, ha 
nehéz, mert annyival több leszen a hal. Vonni 
kezdő a farkas a kosárt, és a róka turbokolni3) 
kezde a farkával, és egyik lábával tartja vala 
a kosárt, a másikkal köveket szedegöt vala a 
kosárba. Mikoron immár félig volna a kosár 
kövekkel, monda a farkas : Igen nehéz immár 
a kosár4 csak alégbirom ; tahim megérjük véle. 
Monda a róka : Hallgass veszteg, mind elúzed 
u halakat. Erőssen voná ezokáért a farkas a 
kosárt; mikoron kodig mind megtöltötte volna 
kövekkel, monda a farkas : Elég, istenért, im
már ingyen sem mozdíthatom, majd kiszakad 
a fai kain. Monda a róka : Hátra ne tekénts, 
mert mind kifutnak a halak. Én bemegyek a 
faluba, és egy dézsát lopok, és kiszedek a ha
lakban : könnyebb löszén annakutánna a ko-

1) H o lta in á l h ibásan  : ró k  á r ó l  és v isz  i áll.
2) R e t k e t  a  M anlius k ia d á s á b a n ;  az  e re d e tin e k  a k ad ém ia i 

p é ld á n y á b a n  h ián y z ik  e lóvéi. I t t  m in d e n  e se tre  h a lró l v a n  szó.
3) H e tta in á t : ad j.
4) É r ts d  : á lljsza .
b) Az e red e tib en  v ilágos h ib áv a l „ ró k á n a k  a  f a rk á h o z “  all.
Ó) C só v á lta  á lta l  z a \ a r n i  (a  v iz e t.)

sár. Midőn kodig a faluba ment volna, meg- 
szólitá a pórokat, mondván : Mit állatok itt, 
nem tudjátok-é mit csinál mostan a lator far
kas. Annakelőtte való időkbe mind elhordotta 
bárántokat, burjátokat ') , és mennye nagy 
nagy kárt tött a disznócsordába ! aval meg 
nem elégöszik, hanem amoda ment a patakban, 
és ott halász, és még a halakat is el akarja 
vinni. Fclrolianának minnyájan azt hallván, cs 
pálcákat, dorongokat és karókat ragadván, a 
patakra kezdenek futni. Imé tehát ott áll a 
farkas a kosárhoz kötve. A pórok beszekell- 
vén2) a vízbe, verni kezdők erőssen a farkast, 
de nem mozdíthatja vala a kosárt. A nagy ve
résbe addig huzalkodék, hogy oda szakada a 
farka, és kurtán szalada el. Mikoron elszala- 
dott volna, a falu ellenébe egy halomra fel- 
mászkála betegen a nagy verés miatt, és ke
servesen nézni kezde a falura, és monda : Ó 
ki sok jó peesenét hordottam el tekörnyúled, 
mely igen jól laktam bárányokkal, borjúkkal 
és disznókkal ! Ki ördeg vitt erre, ó bolond 
agg eb, hogy halászszá légy 1 Lám minden 
esseid 3) és szüleid a rósz vizslahalászás nél
kül tudtanak elélni : te kodig immár eszesbbc 
tötted magadat azoknál, és immár encen ben
őét 4) kévántál. Vé agg eb halat. Yé, hol ör
dögben farkad! Úgy kell finnyás agg ebnek. 
No lator róka, megcsaltál ugyan, de cl nem 
mégy vele, bizonynyal kitölteni bosszúmat 
rajtad. Az időben inegbetegült vala a vadak
nak királya, az oroszlán, és hasfájás miatt igen 
gyötrődik vala. Hozzája mennek vala ezokáért 
mind a vadak, hogy királyokat meglátogat
nák ; azok kőzett méné hozzája a kurta farkas 
is. És megkérdő ötét a király : Jó farkas, nem 
tudsz-é valami orvosságot a hasfájás ellen? 
Monda a farkas : Tudok igen jót. Itt a me
zőben nem messze egy kevér róka vagyon, 
igen já r t4) róka, ravasz és igen kevély; mi
koron az ide jő , hivasd be tanácsodba, és 
vond le a bőrt róla, és köttesd a hasadra : 
ottan elmúlik minden fájdalmad. Csak erre 
kérlek kodig , jó király uram, hogy mikor le- 
vonszod a bőrt a rókáról, hogy úgy vonjad le, 
hogy meg ne haljon beléje, hanem elevenen 
megmaradhasson. A róka kedig lyukat vájott 
vala kezel az oroszlánnak barlangjához; ez
okáért mind meghallgatá a farkasnak beszé- 
dit, mint tanítja vala az oroszlánt az orvos
ságra. Mikoron ezokáért a farkas elment 
volna az oroszlán elöl, elméne a róka, es egy 
sárba heverék 5), és fokhagymát évék, és az

1) B orjú .
2) B eszökell.
3) ő se id .
4) T réfa  ; h a szo n ta lan ság .
b) J á r ta s ,  ügyes,
6) É rtsd  : heveredék .
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oroszlánnak barlangja elejbe méné,és kosszene 
a királnak. Monda az oroszlán : Jöszte, jó 
rókám, hadd ápoljalak meg J) , mert igen sze
retlek. Felele a róka : Meg ne bánjad, felsé
ges király, hogy oda nem mehetek, mert em
berséget értek, és jól tudom , mint kelljen a 
királyok eleibe menni : én kedig most tisztá
talan vagyok, és igen büdes a szájam, mert 
fokhagymát öttem , és ím látja felséged, mint 
estem a sárba -, embertelen dolog volna ha 
mostan közzel mennék felségedhöz. Monda az 
oroszlán : Hol já rtá l, hogy a sárba estél ? Fe
lele : Igen messze földről jöttem, mert midőn 
meghallottam volna, hogy felséged megbete- 
gült, ottan sok földeket eljártam, hogy felsé- 
gödnek orvosságot kérdhötnék, és ügy jöttem 
igen fáradva ; és hogy a pallón általmennék, 
szédelegni kezde a fejem, és úgy esém a sárba. 
Monda az oroszlán: Jámbor vagy. Micsoda az 
orvosság? Felele a róka : Nincsen ég alatt 
jobb, mint az új farkasbőrt melegen a hasra 
kötni. Vagyon kedig egy farkas itt nem mesz- 
sze, azt kurta farkasnak híják : mert nem jó 
helyre ment volt, tehát ott kellett zálagba a 
farkát hadni; azt elhivassa felséged, es hidd be 
azt valami titokra : annakutánna fogd meg, és 
vond le a bőrt róla szépen, hogy meg ne hal
jon, és a fején és lábain meghagyjad a bőrt. 
úgy kössed a meleg bőrt a hasodra, és fejemre 
mondom,mindjárást megvigaszol2). Monda az 
oroszlán : Menj e l, küldj valakit érötte, hogy 
mindjárást eljöjen. Minekutánna érötte men
tenek volna, a róka ellenébe egy meredökre 
felméne, és onnég várja valaa véget. Midőn a 
farkas eljött volna, monda az oroszlán neki : 
Jój ide, valami titkot mondok. Mikoron a far
kas oda tartotta volna a fülét, megkapá az 
oroszlán a farkast, és levoná a bőrét, de a fe
jén és a négy lábán meghagyá, és monda:

1) C sóko lja lak .
2) V ig asz ik  : g y ó g y u l.

Eredj el, mert azt mondják hogy igen gonosz 
vagy, és latorságodért kellett teneked farka- 
dot zálagban hadni. Légy jámbor, mert még 
a többit is levonszom. Mihelyt a farkas ki
jőve a barlangból az oroszlán elől, ottan a se
bes testére kezdének sietni a legyek és dará
zsok, és mardasni és csípni kezdék a testet. 
Futni kezde szegény, és a meredek alá jőve, 
a hol a róka áll vala, és a róka kiáltani kezde : 
Hallád-é ? hallád-é? Kicsoda vagy? Csoda 
dolgos vagy : mely igen hév vagyon most, még 
is béllett süeget éskeztyéd vagyon3). — Nem 
kérdek itetöled tanácsot.— Talám doctor vagy, 
hogy brétomot 4) töttél fel, és köztyüt vi
selsz ? Eredj el immár agg eb, úgy tetszik, hogy 
megfúzetted a lúd árát. És a szegény farkas 
elpironkodék onnég.

Értelme. E fabula ismeg inti a hatalmasso
kat, hogy az ö erejekbe és hatalmasságokba 
ne bizzanak, és ahoz képest senkit meg ne 
utáljanak, és senkinek kárt ne tegyenek : mert 
ha az órácska eljő, melyet az igaz isten a 
bos'szuállásra és az hamisságnak és kegyetlen
ségnek megbüntötésére szörzett avagy ren
delt, nyilván akkoron kevesset használ az em
beri hatalom. Isten elvészi akkoron a kegyet- 
lenöktől és a hamissoktól mind az értelmet, 
mind az eszet, mind tanácsot, és mind a szü- 
vet : minek okáért annakutánna egyik bo
londságból a másikban esnek, és egyik szé
gyenből a másikba bekeverednek , méglen 
végre ugyan teljességgel elvesznek. Azért 
mondja az isten eféle hatalmas kövélyeknek : 
Nem viszed lator szándékodat végre; karikát 
vetek orrodban mint egy bialnak, és máshova 
hojszogatlak. Innég vagyon ez, hogy a kevély 
kegyetlenek az ö felfuvásokban oly nagy szé
gyennel elvesznek. Alázd meg magadat ez- 
okáért az úristen előtt, és légy jámbor.

3) K ez ty ü d .
4) S ü v eg  n em e  , m ily e t a k ö zé p k o rb a n  a  p a p o k  és do c to ro k  v i

se ltek .

A SZENDREI NÉVTELEN.
1571.

Pátyi Csorna Istvánnak egykor Gräffer bécsi könyvárus , jelenleg a 
magyar akadémiai könyvtár birtokában levő , 1638-ban összeirt magyar ének- 
gyűjteménye (Csoma-codex) végén egy balláda áll ily címmel : Szilágyi Mihály 
és Hajmást László históriája, mely, valamint többi darabjai e kéziratnak, kétség 
kivül nyomatott példányból van véve, bár ilyennek könyvészetünkben többé 
semmi nyoma. A vég szak szerint azt egy magyar iíju írta szendrei fogságában, 
1571-ben, „egy poétának ő verseiből.“ Talán nem tévedek, ha azt egy eddig 
vagy elhangzott, vagy legalább köz ismeretre nem jutott szerb nép-ének után
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készültnek tartom : a hova az előadás menetele, a hely, hol a magyar szerző 
azt készítette, s a katastroph scénája, melyet hihetőséggel a magyar-szerb ha
tárra tehetünk, mutatni látszanak. Megvan ugyan az a Kollár János tót nép
dalgyűjteményében is, töredékkép, a mennyiben nála a két utolsó versszak 
hiányzik ') ; de ez, magyar idiotismusaival egyenesen az itt szóban levő magyar 
kidolgozásra utasít, melyet nyomról nyomra, sőt az első tizenöt versszakban 
szóról szóra követ. A következő szakokban, hol a magyar, hol a tót, kissé 
bővebb : de amaz minden esetre helyesb, és határozottabb is. Érdekes Gegő 
Elek a moldvai magyar telepekről az akadémiához intézett tudósitásának egy 
helye, mely szerint az utazóé mondát 1836-ban egy kománfálvi moldvai székely
től hallotta, ki azt a székelyföldről nem rég kiszakadt eleitől tanulhatta el 2). Ma
gyarja megjelent ,,Magyar költői Régiségek“ című kis gyűjteményemben, Pest, 
1828. Jankowich közleményéből, ki azt az akkori Graffer-féle, most már aka
démiai codexből Íratta le, mely akkor még teljes, most az utolsó levél elveszté- 
vel csonka, s így az utolsó kilenc szakot azzal össze nem vethettem. Német for
dításban azt egy névtelen közlötte a ,,Taschenbuch für die vaterländische Ge
schichte“ 1822 iki folyamában egy a Schönfeld múzeumában levő kéziratból; s 
újra dolgozva adta Vörösmarty az „Aurora“ 1829-iki kötetében.

') Pesti ev. gymnasium! prof. Kánya Pál ur barátságának köszönöm a tót ének szó sze
rinti magyar fordítását, valamint a nyelvezetéröli észrevételt. — Csak két dolgot tartok a 
tót énekben feltűnőnek : első, hogy a hol a magyarban igen nemzetiesen ez áll :

Egy időkorban, pünkösd napjára hogy jutottak vala . . . 
a tót ének szent György napját említ, ki az óhitű egyház egyik fő szente lévén, a tót szö
vegre nézve is közvetlen szerb forrásra mutatna; más, hogy a magyar ének szigeten rejteti el 
a esászárleányt, a tót egy nádasban, mi hihetőbb, mert csónak nélkül mint viheték a magyar 
lovagok szigetre a szüzet : pedig fogta volna-e a tót forditó e valószínűtlenséget észrevenni 
s eltávoztatni ?

2) A hely ez : „Figyelemre méltó népmondák és dalok itt .is (Moldvában) úgy nincsenek, 
mint az e szempontból szegény Erdélyben (?). Minden nyomozásom és kutatásom után a 
számtalan „Egyszer volt, hogy nem volt“ összefüggetlen mesék közt még olyant sem talál
tam mint a kunfalvi (tulajdonkép kománfálvi, kumanesti — v. ö. az Utazás 15. és 46. 11. —) 
öreg Csákié, ki elbeszélő: miképen esett török rabságba két kenyeres pajtás, nagy Szilágyi Mik
lós és nagy Hagymás! László, két gerezd szülőért; mint szabadította ki a császár leánya ara
nyokkal, költő pénzzel és zabos lovakkal ellátván, vclek szép Magyarországba szökendő. Foly
tatta, hogyan küldött vitézeket utánok a császár, s mint védték a szökevények azok ellen ma
gokat, főleg nagy Szilágyi Miklós úgy vagdalkozván, hogy egy elmenésében gyalogösvényt, 
visszajövetében szekérutat vágna. Elvégre midőn a határhoz értek, mint akart a két magyar 
urfi karddal osztozni a császár leányán, kinek esengésére Szilágyi nem markola kardot, 
megváltván, hogy neki is van otthon gyűrűse (.jegyese).“ L. A. Moldvai Magyar Telepekről, a 
M. Akad. elébe terjesztve P. Gegő Elek által, Budán, 1838. a 80—81. 1. Igen sajnálhatni, 
hogy Gegő e mondát egész terjedelmében s az elbeszélő saját szavaival nem közlötte; nem 
csak a váriánsok és pótlások szorosb ismertetése s a népies zamat kedvéért, mely már e rövid 
vázlatot is érdekesíti helyenként, hanem a történet korának biztosabb meghatározhatása 
végett is. Feltűnő a Szilágyi keresztneve, mely itt „Miklós“ ; s azt is kivehetnők talán, hogyan 
indulhattak a törököknek öltözött vitézek (1571 előtt) „Nagyszombat felé az farkasokkal szö- 
roncsét próbálni.“ Itt szendrei foglyunk bizonyosan hibásan fordított.

SZILÁGYI MIHÁLY ÉS IIAJMÁSI LÁSZLÓ
h i s t ó r i á j a  • ) .

1. Egy szép dologról én emlékezném, ha 
meghallgatnátok,

Az kinek mássát, nyilván jól tudom, ti nem
hallottátok :

Török császárnak szép leányáról, kin csudál-
kozhattok.

2.Egy időkorban két vitéz urfi rabbá esett vala, 
Konstantinápolyban török császárnak bevitet

tek vala,
Azért az császár ő tömlöcében bevettette vala.

* )  -  • 1 *  -  l - l I I
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3. Nem messze azért császár házátúl lám az
tömlöc vala,

Kiben két vitéz és fő úrfiak bevettettek vala, 
Szilágyi Mihály, másiknak neve az Hajmási

László.

4. Egy időkorban, pünkösd napjára hogy
jutottak vala,

Szilágyi Mihály tömlöc rostélyán kinézdegél
vala.

Kobza *) kezében, keserves nótát szépen veri
vala.

5. Nagy-fohászkodván keserűséggel ez szót
mondja vala:

„Esztendő ez nap, úri házamnál vígan lakom
vala,

Én vén atyámmal és vén anyámmal, hajadon
húgommal.“

6. Azért akkoron császár leánya kikönyök-
lött vala,

Palota ablakáról ö óhajtását leány hallja vala, 
Ö termetire az Szilágyinak fölgörjedett vala,

7. Császár leánya titkon egykoron hozzájok
ment vala,

Szomorú szívét leány Mihálynak vigasztalja
vala,

Nagy szép-ékössen császár leánya ez szót mond
ja vala:

8. „Te vitéz úrfi ! ha fölfogadnád te igaz
hitedre,

Hogy el-kivinnél Magyarországban, te-laktad
földedben,

És feleségül magadnak vönnél, én felelnék
arra :

9. Teged rövid nap kimentenélek atyám
tömlöcéből,

Valamint lehetne, kimentenélek az tömlöc kín
jából,

Csakhogy fogadd föl, vitéz ! énnekem te igaz
hitedre.“

10. Mihelt ezt hallá Szilágyi Mihály, neki
ezt feleié :

„Csak szabadíts ki ! én felfogadom én igaz
hitemre,

Császár leánya! teged elveszlek : en felelek
arra.“

11. Leány akkoron töndöctartóval megször-
. ződött vala,
Egy éjfélkor az vitézöket fölköltötte vala, 
Leány elvivé atyja lovainak hol vala szállása.

12. Ada az leány az úrfiaknak két aranyas
szablyát;

Lovászmesternek és lovászoknak fejőket el-
szedék,

És nyergeiének mindjárt magoknak három fő
lovakat.

13. Fölöltözteték mindjárt magokat szép
drága ruhákban,

Császár leányát ám fölülteték az egyik fő lóra. 
Az több lovaknak az ő nyakokat elcsapkodták

vala.

14. Császárnak szolgák reggel mindjárást
bemondották vala,

Hogy az úrfiak tömlöc kínjából kiszaladtak
volna,

Lovászmesternek és lovászoknak fejőket szöd-
ték volna.

15. Harmineadokon őket kérdezik, hogy
hova mennének?

„Nagy-Szombat felé az farkasokkal ') szörön- 
csét próbálni,

Hogyha az isten szöröncsét adna, oda igye
keznek?“

16. Nagy hamarsággal azért az császár ott
az vitézeket

Hozzá hivatá, öt fő vajdáját és mcgparancsolá . 
„Legyetek utána, nagy hamarsággal hozzátok

élőmben.“

17. Harmineadokon és az vámokon vajdák
parancsolják :

Ha ily emberek ezfelé jönnek, mindjárt meg
fogjátok,

És az császárnak Konstantinápolyban mind
járt bevigyétek.

18. Vitéz úrfiak harmineadokon általmen-
tek vala,

Harmincadosok eszekben vevék , föltámadtak
vala,

És nagy viadalt velek tartanak : általmentek
vala.

19. Híröket adván harmincadosok császár
szolgáinak,

Vajdák elérék : egy szép szigetnél szemben 
megvivának ;

Isten akará : az viadalban vajdák meghalának.

20. Vajdák előtt ott császár leányát az szi
getben küldék,

Mert féltik vala leányt : az harcon hogy el ne
vesztenék :

Leányt elküldék, cs az vitézek ott megharco-
lának.

21. Immár vitézek császár leányát hogy ke
resik vala,

l )  Lantja. 1) A vitéz m agyarokkal.
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Gyönge siralmát vitéz Szilágyi meghallotta
vala,

Császár leányát vitéz Szilágyi úgy kesergi
vala.

22. Császár leánya ezt mondja vala gyönge
siralmában :

„Kegyelmes isten ! ám el-kijövék vitéz űr-
fiakkal,

Jaj hová legyek ez vadon erdőn nagy keserű
séggel.

23. Szánom magamat, de sokkal inkább
vitéz úrfiakat,

Szablyára hánták nagy kegyetlenül vajdák 
szegényeket,

Szörnyű halálra ezennel adom értek en ma
gamat.

24. Ez vadon erdőn temetőhelyem leszen
most ennekem.

Vadak, madarak és az farkasok lesznek sira-
tóim,

Csak te kezedben, édes istenem ! lölkömet
ajánlom.“

25. Szilágyi Mihály nagy hamarsággal oda
siet vala,

Az leány lassan mátkája előtt igen örül vala, 
Leányt nagy-szépen kézen fogva, el-kivitte

vala.

26. Elindulának, és igen menőnek Magyar-
ország felé,

És a határba hogy beérének, Hajmási felele: 
„Víjunk meg ketten ez szép leányért! legyen

egyikünké.“

27. Felele akkor Szilágyi Mihály Hajmási
Lászlónak:

„Szerelmes társom ! a nagy istenért entegedet
kérlek,

Engedd ennekem, mert neked vagyon jámbor 
hitves társad.“

28. Igen esedezik császár leánya ott az vité
zeknek :

„Nem illik éröttem ily vitézeknek az ö vesze
delmek,

Hánjatok inkább engem szablyára, mint ezt
míveljétek.“

29. Nem akar ebben ögyebet tenni a Haj
mási László :

Szablyát rántanak, öszvecsapának, és a csap
kodásban

Vitéz Hai másinak kezét bokában elesapkodta
vala.

30. Ezt monda akkor Hajmási László Szi
lágyi Mihálynak:

„Megbocsáss nekem, en édes társam ! tőled 
megérdemlem,

Mert ez jutalma, mindnyájan tudjuk, az bűnös
embernek.

31. Ennekem vagyon két szép kis fiam, jám
bor házas társom ;

Itt az úristen bűnöm szerént vere most meg
engemet ;

Egészségben,szerelmes társom! és megbocsáss!“

32. Az két űrfiu szép bucsuzással válnak el
egymástól.

Szilágyi Mihály ketten a leánynyal mihelt
beérének,

Ketten, Szilágyi, császár leányával ott meges-
küvének.

33. Ezerötszázban és hetven fölött írnak
egyben :

Egy ifiű szorzó vala ültében, Szöndörő vá
rában.

Egy poétának ó verseiből, szomorú szivében.

ILOSVAI PÉTER.
1564—1574.

ILOSVAI SELYMES PÉTER DEÁK, kit azon Ilosvai Pétertől, ki a witten
bergi egyetem tanítványa 1562-ben öngyilkolással vetett véget életének, meg
kell különböztetnünk *) , előnevét hihetőleg származása helyétől, ama Kraszna 
megyei Ilosvától vette, mely Somlyóhoz közel mai na}) is nagyobb részt refor
mátus lakókkal bir. Előzményeit r.em tudjuk. 1564-ben Szatmári 2) , utóbb, 
talán mint iskolamester vagy jegyző, Kusalykőben, egy, születéséhez közel a 
Szilágyságban fekvő, szinte ref. egyházzal bíró, faluban lakott 3). Kevés maradt 
fenn e szorgalmas iró számosb munkáiból, mikről maga is helyenként emlékezik, 
így 1564-ben Sz. Pál apostolát így kezdi :
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Sokat szóltam immár nektek szent írásból,
Próféták, királyok, vitézek dolgáról,
Az igaz hüt mellett soknak haláláról,
Életekben történt nagy sok szenvedésekről.

Ptolemaeusában 1570-ben némely énekei tárgyát név szerint is megemlíti:
Sokszor szóltunk az régi nagy üdékről,
Kiváltképpen világbiró Sándorról,
Cyrus királyról, és Nabuchodonozorról * 4),
Ezek után meglőtt jeles dolgokról.

De mind ezek nyom nélkül elvesztek. Fenn csak a következük maradtak: 
1. Az- nagy szent Pál apostolnak életéről és haláláról szép história, a szent 
Írásból versekben szerzettetett. íratott Szatmárt 1564-ben. Három kiadását bír
juk : Debrecen , Komlós Andrásnál 1574. (az akad. könyvt.) , u. ott és annál 
1577. (egykor Jankowich birt.) és Kolosv. 1579. (az akad. könyvt.). 2. Az szent 
körösztségnek és minden körösztneveknek magyarázatja, Túri Pál leánya Kata 
keresztelésekor Íratott 1568. három részben. Nyomtatványai elvesztek, de máso
latban fennmaradt a Lugossy-Codexben. 3. Historia regis Ptolomaei Philadel
phi de septuaginta duobus interpretibus veteris testamenti ex sermone hebraico 
in graecum. Hely s év nélkül, de kétségkívül Debr.Komlósnál (az ak. könyvt.); 
egy későbbi kiadás a deák cím után magyart is vet : Ptolomaeus királynak his
tóriája, miképen Mojzsesnek öt könyvét nagy költséggel hetvenkét tolmács 
által zsidó nyelvből görögre fordíttatá. Kolosv. 1588. (az akad. s a péceli Rá- 
day-könyvt.). 4. Az híres neves Tholdi Miklósnak jeles cselekedetiröl és bajnoksá
gáról való historia. ír. s nyomt. 1574. Kolosv. (Jankow.) Későbbi nagyobb részt 
elveszett kiadásai közöl az akad. könyvtárban megvan Brever Lőrincé Lőcse
1629., de már ez is igen hibás, és helyenként kihullott versszakokkal; még rom- 
lottabbak, s egy új vég szakkal megtoldvák Speiser Ferencé Pozs. 1746. s más 
számtalan, mely mind e napig, év, és gyakran hely nélkül is itt ott nyomatik. 
Mi itt „Toldit“ a lőcsei szerint vagyunk kénytelenek adni 5).

1) L. tőlem : A Magy. Történeti Költészet Zrínyi előtt. Első közi. Béc.s, 1850. 28. 1.
-j Itt készült t. i. Sz. Pálja a végszak szerint, melyben így ír:

L őn  e n n e k  í rá s a  a  n em es S z a k m a r b a n ,
E g y  já m b o r  la k a tg y á r tó n a k  h á z á b a n ,
Nem c iu d a  h a  v é te k  v a g y o n  az  írá sb a n  :
S o k  re sze lő , fú ró  k á r t  t e t t  nekem  írá sb a n .

3) Ptolemacusa vég szakja szerint:
Szerzé  e l-b e n  so v án y  S z i l á g y o  r s z  á g b a n ,
K u s a l  k ő b e n ,  az  egy  h a v a so ld a lb a n ,
E g y  ce lláb an  azaz  egy  fü stö s h á z b a n  ;
E lv ég ez te  c l-fen  egy  so m b o k o rb a n .

4) Kérdés a Hoffgref és Bornemisza énekeskönyveiben névtelenül előforduló azon költe
mény értendő-e itt, melynek címe:,,Penitenciára intő história, istennek irgalmasságának aján
lásával , Manassesről és Nabugodonozorról ?“ miután ebben Nabugodonozor sem a fő, sem az 
egyedüli szereplő, s a költemény tanversezet inkább, mint historia, milyenre pedig az idézett 
versszak mutatni látszik.

5) Bővebben szól e munka históriai és mythosi alapjáról 1) alatt idézett munkám, a 29.,
80. 11., valamint A Magyar Költészet Története I. kötete, Pest, 1854. a XV. előadásban.

AZ HIRES NEVES TOLDI MIKLÓSNAK
JE L E S  C SE L E K E D E T IR Ö L  É S  BAJNOKSÁGÁRÓL VALÓ H IST O R IA  *).

1. Mostan emlekezem az elmúlt időkről,
Az elmúlt időkben jó Toldi Miklósról,
Ö nagy erejéről, jó vitézségéről,
Csuda hogy mind eddig sem emlékeztünk erről.

*) I .  2. 3. — V V — I  V I _  „  u  _  t _  »
4. _  „  U _  I _  „

2. Az örök istennek nagy sok ajándéka, 
Melylvel mind ez világ körös-körnvül rakva ; 
Az erősség sem utolsó ajándéka,
Melylyel Toldi Miklóst régen ő megáldotta.

3. Gyakran gondolkodtam ezen én ma
gamban,
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Keveset olvasok róla krónikában,
Maga ]) méltó volna írni. ezt is abban ;
Az énekszerzők is feledkeztek dolgokban.

4. No azért dolgait szép renddel megértsük, 
Isten ajándékát benne megtekéntsük,
Az jó vitézeknek például jelentsük,
Az félelmeseket ezzel megbátorítsuk.

5. írtak akkor ezer háromszáz és húszban, 
Toldi Miklós hogy születék Nagyfaluban I) 2 3), 
Velencei Károly d) vala királyságban.
Erős vastag gyermek Toldi kicsin korában.

6. Fiát Toldi Lőrinc felnevelte vala :
Az öregbik fia jó Toldi György vala,
Károly udvarában György ám felnőtt vala, 
Károly fiát 4 5) ez Toídi György szolgálta vala.

7. Idő telvén Toldi György megházasodék ; 
Toldi húsz esztendős vala hogy ez esék ;
Az jó Károly király világból kimúlék.
Akkor Magyarország siralomba hozaték.

8. Károly fiát Lajost királylyá választák, 
Urak az királynak nagy híven szolgálnak. 
Lacii András neve az nádorispánnak,
Nagy urak Budában az királynak szolgálnak.

9. Otthon Toldi Miklós lakik az anyjával, 
Lát minden dologhoz az béres szolgákkal, 
Hatalmas erejét nézik nagy csudával,
Nagy malomköveket emel fel karjaival.

10. De liogyBudábólToldiGyörgy megjő vala 
Vitézlő szolgái rudat liánnak vala ;
Toldi Miklós ott közöttök forgódik vala, 
Vissza két annyira az rudat veti vala.

11. Oly nagy nehéz követ, melyet hánnak
vala,

Azt is sokkal messzébb visszaveti vala. 
Bátyjának az dolog mind hírével vala,
Öcscsét ez dologért gyakran megfeddi vala.

12. Magában Toldi György úgy búskodik
vala,

Miklósra öcscsére nagy haragja vala,
Szerető szolgáját mert megölte vala,
Az réten és nádon Miklós búdosik vala.

13. Igen keserüli Miklóst az ő anyja,
Titkon azért ötét éléssel táplálja, 
Szárcsamonynval ä) néha ő asztalát tartja, 
Míg megkegyelmező nékie az ö bátyja.

I) N oha, pedig-
50 Uüsviti ( 14. s z a k )  S zabo lcsba  tesz i ezt. a  N agy falul ; Bél (N o t.I II . 

442. és IV 20.) K ádai Pál u tán  T o ld it n ó g rád iv á  L i z i t hol m in d  
T old  , tninr* N agy falu n ev ű  helységek  v a u n a k . De van  T old  Bi
h a rb a n  is.

3) S ic ilia t R ó b e rt K á ro ly t a k a r t  m o n d an i.
4) Az u tó b b i n ag y  L ajost.
5) S z á rc sa to já ssa l.

14. Nem sokára Lacii András jó Budára 
Erdélyből indúla Lajos udvarába;
Az utón mentében Váradot haladá,
Nagyfalu határán hadával hogy ballagna.

15. Ott egy általuton hogy ő mégyen vala, 
Véletlenül utát elvesztette vala;
Egy rakodó szénaszekeret lölt vala,
Toldi Miklós kezében nyomtató rúd vala.

16. Sok szóval az utat tőle kérdik vala; 
Toldi Miklós ezen igen búsult vala : 
Nyomórudat fél kezével kapta vala,
Buda felé azzal utát mutatja vala.

17. Történék hogy ismégesék gyilkosságba, 
Melyért következék néki búdosása.
Bolyog és búdosik, mégyen jó Budára, 
Csakhamar béjuta ő Pestnek városába.

18. Alá függesztette fejét nagy bánatban, 
Mert egy pénze is nincs üres tarsolyában ; 
Tehénvágó hídhoz megyen koplalásban,
Hogy májat kaphasson, ólálkodik magában.

19. Pokolfene bika szarvon kötve vala,
Kit akkor mészáros vágni akar vala ;
Bika rugaszkodván kötél szakadt vala,
Toldi Miklós látá, bika után fut vala.

20. Hamar hogy eléré, farkon megragadá, 
Az farkánál fogva mészárszékhez voná.
Ki ez dolgot látá, felette csndálá,
Miklósnak akkoron sok máj adatott vala.

21. Azután Budára hogy általment vala, 
Mészárosnak ott is igen szolgál vala,
Nagy tehéntagokat egyedül hord vala, 
Melyért mészárosok Miklóst jól tartják vala.

22. Nem sok napra méné király konyhájára; 
Nem vala udvarnál Toldi György, az bátyja, 
Csak étéjért ') az szakácsokat szolgálja;
Etel után szennyes fazakokat mos vala.

23. Onnét az Dunára vizért küldik vala. 
Két jó öreg kondért -) hamar ragad vala;
Két kezében vizzel teli hozza vala:
Az ő nagy erején elálmélkodnak vala.

24. De mikor vitézek rudat hánnak vala, 
Ifjú Lajos király sokszor nézi vala.
Miklós is konyháról oda ballag vala,
Két annyira veti, király csodálja vala.

25. Egyszer király kérdé: honnan való volna? 
Földi Györgynek, mondják, atyjafia 4) volna, 
gyilkosságért hazúl elbúdosott volna;
* °blinak az király megkegyelmezett vala.

1) É te léé rt.
2) N agy v ed re t, v izho rdó  edényt .
3) T estvére.
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26. Parancsold király : levelét megírnák, 
Toldi Györgynek irá mint liü szolgájának : 
Kegyelem megvolna öcscsének, Miklósnak,
Ha tartaná Miklóst otthon, irá nagy kárnak.

27. Vövé az levelet Toldi György s olvasd, 
Öcscsét igen feddé, erössen dorgálá,
Miklóst ö két lóra felépíttette vala, 
Szolgálatra tőle és úgy kéredzik vala *)•

28. Rá gondolván magát, két lóval indúla. 
Anyja Toldi Györgynek Miklóst szánja vala, 
Száz aranyat rozstésztába csendít vala;
Hűtős szolgája csak ez dolgot tudja vala.

29. Anyja Toldi Györgynek szolgát arra
kéré,

Jó Toldi Miklósnak ha lészen szüksége,
Akkor rozskenyeret eleibe tégye,
Rozskenyér bélivel Toldi szükségét tégye.

30. Mikor vitéz Toldi Budára ment volna, 
Akkor az Lajosnak új udvara vala,
Egy cseh vitéznek az öklelés áll vala,
Minden öklelésben vitéz elejtett vala 1 2).

31. Ott egy özvegy asszonynak két vitéz fiát, 
Cseh megölte vala, kiből lásd nagy búvát : 
Tart vala az asszony rajtok nagy siralmat; 
Toldi Miklós érté meg siralomnak okát.

32. Oly igen megszánd az asszony siralmát. 
Mondja hogy megállja nékei bosszúját;
Hamar cseh vitéznek küldé azért ő tollát, 
Mert övéle akar késérteni szerencsát 3).

33. Mind egy akarattal ketten indulának, 
Két csolnokon Dunaszigetbe jutának, 
Szántalan sok népek Dunaparton állának, 
Nezik az két vitézt az szigetben mint járnak.

34. Imé mihelt Toldi az porondra juta,
Es csolnokból bátran fegyverét kirakd,
Ottan ő csolnokját vizen elbocsátá.
Az cseh vitéz kérdi : mi légyen annak oka?

35. „Tudod, vitéz, monda : elég egy em
bernek

Vizen egy csolnakon járni, engedj ennek: 
Meg kell itt ma halni, tudod, egyikünknek, 
Nem szükség a hajó oztán holt embernek.

3G. Iliié Toldi sziből4) úristent említé,
Erős cseh vitézzel ottan szemben méné, 
Szörnyű rángatással fárasztá, epeszté,
Ugyan ropog vala az cseh vitéznek teste.

1) I? y  Áll e h o m ályos so r a több i k ia d á so k b a n  is.
2) Ö k le l : s z ú r ,  döf. I t t  cLzsidás b a jró l v au  szó.
3) E  fo rm áb an  a szó g y a k ra n  fo rdu l elő a  r é g ie k n é l , m ég p ró 

b áb an  is. A lőcsei k iad ás  m á r  s z e re n c s é i  ír  a  r ím  sérelm ével.
4) S zilbő l, szívből

37. Csudálatos vala Toldi erőssége,
Keze között csehnek elolvada teste;
Cseh vitéz hogy látá, ottan elijede,
Azért Toldi Miklós csehet térdére ejté.

38. Oly igen szabódván cseh vitéz, így
szóla :

„Fiam, kérlek, de ne siess halálomra ;
Tizenkét vitéznek minden sok marhája,
Tiéd lészen, vitéz magammal apródsága.“

39. Még sem hajla szíve jó Toldi Miklósnak ; 
Hamar fejét vövé az cseh Mikolának,
Fejét és marháját adá az asszonynak : 
így állá bosszúját meg siralmas asszonynak.

40. Királynak ezjdolog adaték tudtára,
Toldi vitézségét erejét csudálá ;
Király azért ötét fejéhez választá,
És tizenkét lóra néki hópénzt adata.

41. Több dolgai között jó Toldi Miklósnak, 
Még ifjú voltáról ily éneket *) írnak:
Szolgáló leánya királyné asszonynak, 
Egykoron meghala, mondják herceg leányának.

42. Az idő akkoron szép folyással vala,
Az bálványimádás immár megszűnt vala, 
Leányt nagy gazdagon eltemették vala,

! Utolsó böcsület azzal adatott vala — — 2).

43. Tisztesség adassék minden személyeknek, 
Budában halála lön egy fő embernek,
Ifjú felesége megmarada ennek,
Toldi, szerelmére igen gerjedez ennek.

44. Vala okossága az tisztes asszonynak, 
Izenetit elúná Toldi Miklósnak :
Egy gazdag vacsorát készíte Toldinak,
Vígan akar véle mulatni, irá annak.

45. Majd minden házait asszony felcifrázá, 
Az ablakokat kárpitokkal bévoná,
Az egyik ablakra, mely kárpitot vona,
Azon szép oroszlány aranynyal írva vala.

46. Vendég hogy érkezők csak egy kis
apróddal,

Az asszony kénálja hízelkedő szóval,
Toldi csak ingében vetkezők azonnal,
Kezde ott ugrálni nagy maga-mutatással.

47. Gyakorta hallottam : asszony néki monda 
ÎSáladnál ugrásban nincs jobb ez világba,

I Az én szerelmemért amaz oroszlányra,
Kérlek, ugordjál fel, az én kívánságomra.

1) N p o zsony i s ú ja b b  k ia d á s o k ;  a  lőcse iben  : i ly e n e k e t.
2) l u  v ilág o san  hézag  vau  , s h iá n y z ik  az  u d v a ri  hölgy’ te m e 

té sé n é l v o lt k a la n d ja  T o ld in ak .
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48. Ottan Toldi Miklós hátra iramodék,
Az asszony kedvéjért egyet kettőt ugrék, 
Fene oroszlányra hamar felugordék,
Buda piacára Toldi ezen közben ugrék.

49. Csak nyaka nem szegék. Igen bosszon-
kodék:

Toldi egy imegben ott künn pironkodék.
Buda városában éjjel ott búdosék,
És egy lakatoshoz ő buvában bélépék.

50. Ez lakatjártóval éjjel elindúla, 
Alkulcscsal beméne az kis kápolnába, 
Kazdagsággal való rakott sírt felbonta,
Sírba hogy beszálla, kazdagságot kiada.

51. Nagy hamar lakatos az követ mozdítá, 
Az kő Toldi Miklóst oda beszórttá :
Lakatos ijede, onnét el-kifuta.
Vesződik Toldi, azonban megvirrada.

52. Sok vesződés után vállát erősíté,
Az nagy bálványkövet ') el-felemelíté, 
Ijedtében sírból magát el-kiveté, 
Lakatosruhában ő szállására méné.

53. Ifjuságabeli több sok dolgairól
Én mostan nem szólok semmit az többiről, 
Szólok vénségének csuda dolgairól,
O nagy erejéről, szólok vitézségéről.

54. Sok nap után levél juta az királynak, 
Nagy parancsolatja cseh király császárnak: 
Adóját kívánja jó Magyarországnak,
Es személyét látni ifjú Lajos királynak.

55. Parancsolva császár azt írja királynak : 
„Jöttön jöj ! hozzad adóját országodnak; 
Tizenegy királyok mostan nálam vannak, 
Azok is mindnyájan téged látni akarnak.“

5G. Ezt hogy ballá király, igen megbusiíla, 
Eszes f©tanácsit gyorsan beliivatá,
Császár kívánságát, levelét mutatá.
Ott Lajos királynak Lacii András így szóla:

57. „Semmit ne bánkódjék te felséged ezen, 
Fő fő vitézivel sőt el-felkészüljön,
Toldi terhhordozó veled együtt menjen,
Lacii András öcsém ország hadnagyba legyen.

58. Rettenetes haddal ezentúl induljunk, 
Prágában császárral hamar szembe legyünk ; 
Mi kivid az haddal bátran megmaradunk, 
Meglátja felséged, ott is mit cselekedünk.“

59. V agyon Lajos király oly nagy készületben, 
Sok erős vitézek vannak seregében,
Urak vele indulának örömben,
Megmondom neveket uraknak ez versekben : 1

GO. Az nádorispán Hedervári lvont István, 
Lőrinc, Lacii András, István és Miklós,
Lacii Mihály és a vitéz Druget Miklós,
Bebek István, Bebek György, nagy' Garai

Miklós.

61. Jó Lőkös Bertalan, és Giléti Miklós, 
Kanizsai Lőrinc vala, jó Tót Miklós,
Jó Péterfi Tamás vala, Szécsi Miklós,
Jó Cudar György' vala, és vitéz Toldi Miklós.

62. Lajos király hamar ezekkel indúla, 
Morva mellé mozog lassan az ö hada, 
Trencsént meghaladá, Csehországba hata, 
Prága városához nagy hadával eljuta.

63. Ott az város kívül táborát futtatá,
Vitéz magyarokat minden nép csudálja,
Lajos király't Lacii András úgy oktatja: 
Károly császár előtt félelmét ne mutassa :

64. „Semmit ne félj, király, kérd meg a csá
szártól :

Mi okért fárasztott minden országunkból ? 
Prága kapuját mi megveszszük csehektől. 
Isten velünk, ne félj semmit cseh császártól.“

65. Tizenegy' királyok az császárral vannak. 
Lajos király megyen, urak vele vannak,
Vitéz Toldi Miklós inasa királynak.
Király el-bélepék eleiben császárnak.

66. Az király' oly igen megijedett vala, 
Ijedtében szólni egyet sem tud vala;
Sarkát Toldi Miklós úgy nyomodja vala, 
Sarkából királynak az vér is kifoly vala.

67. Nagy vakmerőn magy'arok indulának, 
Prága kapujára hamar indulának,
Csehektől az kaput megvövék, futosnak, 
Városban boltokat csakhamar felrontanak.

68. Vagyon nagy' kiáltás széljel az városban, 
Császár semmit nem tud ebben a dologban : 
Egy követ eljuta, hogy hírt tegy'en abban. 
Toldinak buzgánya vagyon köntösujjában :

69. Ott küntösujjával követet úgy' csapá, 
Mindjárt hogy világból kimúlva meghala, 
Csakhamar más követ azt kiáltja vala:
Prágát az magyarok régen megvötték vala.

70. Sisakkal magyarok az pénzt mérik vala, 
Skárlát gránátnak singi kópia vala;
Toldi Miklós királyt taszigálja vala :
Lajos király azért császárnak igy szól vala :

71. „Értsem okát, császár, mire most hi
vattál,

Messzől országomból ide fárasztottál,
Talám csak próbádnak engem állítottál,
Hogy tőlem uradtól adót venni kévántál.“1) S írk 6 , m elyen  a la k  v o lt k ifa raev n .
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72. Rövid szóvalmonda császár az Lajosnak : 
„Nincsen helye nálad valami tréfának?
Fiam Lajos, békét hagyj most haragodnak, 
Izenj magyaroknak hogy ne kóboroljanak.

73. Vegyed, fiam Lajos, atyafiságomat,
Ez királyokat ismérd mint barátidat, 
Városomból küldd ki kóborló hadadat,
Örök békességet szerezzünk mi hit alatt.“

74. Toldi botját előrántá, s monda nékik: 
„Meghigyjétek tü ezt, tizenegy királyok, 
Ágyatokban rontom arany koronátok, 
Uratokat Lajost hajói nem szolgáljátok.“

75. Császárral egyemben, hidd igaz do
lognak,

Tizenegy királyok talpokra állának,
Jó Lajos királynak mind fejet hajtának,
Úgy rettegnek vala nagy botjától Miklósnak.

76. Ülteté le mellé császár Lajos királyt, 
Nagy vígan vendéglé ott az királyokat.
Lajos kiszállttá az magyar urakat,
Dudába megtére, vendéglé az urakat.

77. Toldira királynak egyszer lön haragja 
Bizonyt nem írhatok mi volt annak oka, 
Három esztendeig nem ment bé udvarba,
Új udvart ') hirdete Németújhely várába.

78. Új udvarba sok nemzetségek gyülének, 
Jeles öklelések akkor ott levének,

-—-Szép pályafutások, győzködések lőnek,
Egy olasz vitéztől de mind elejtetének.

79. Tön emlékezetet az király Toldiról,
Ez dolgot baráti megirák Üjhelyből :
Egy olasz az címert elvötte magyartól.
Az vén Toldi Miklós gondolkodik magáról.

80. Egy cseppet sem késék, Pesten által-
méne,

Klastrombán gárgyántól barátruhát vöve, 
Kurta pej lovára mint egy barát üle,
Újhely vára felé hamar el-kiléptete.

81. Mikoron Ujlielyben lovon el-béjuta, 
Ujhely piacára szépen bényomtata,
Oktalan őnéki nagy öklelő fája;
Piacon hogy nyargal, szikrázik lópatkója.

82. Nagy öklelő fáját hogy felhánja vala, 
Nyakában csuklyája lobogdogal vala,
Derekán kápája hogy rengdegel vala.
Lajos király kérdi : váljon s kicsoda volna ?

83. Nagy felszóval öklelő társot. kér vala. 
Az olasz vitéznek hírré adták vala : 1 2

Hamar jó lovára olasz felült vala,
Gyorson vén baráttal ő kopját tört vala.

84. Egybe roppanának; nézik sok ezeren 
Olasz az nyeregből esék messze földön.
Az barát akarja fejét venni menten '),
Király azt kiáltja : „Kegyelem néki légyen.“

85. Lön ezen öröme jó Lajos királynak, 
Címere megmaradt jó Magyarországnak, 
Dicséreti tisztessége lön barátnak :
így kegyelmeze meg király Toldi Miklósnak.

86. Ezeknek utánna hogy megvénhült vala, 
Haja és szakála megfejérült vala,
Lajos király Budán egy gyűlést tött vala :
Az vén Toldi Miklóst oda hivatta vala.

87. Lám akkoron szintén Kassa városában 
Toldi Miklós vala, egy szép palotában,
Széllel vigyáz vala világos ablakban,
Igyen dörgölődik 4) feddődik ő magában :

88. „Oh én vén szakálom, hivatlan ven
dégem !

Budára hivatott mostan király engem,
Az ifjú vitézek megcsufolnak engem !
Király parancsolta, fel kell mennem énnékem.

89. De ha megállandod ott az te bosszúdat, 
És megtanitandod most serdült újakat, 
Gyöngygyei megfüzetlek mint jó szakálomat . 
De ha nagy szégyenbe hozod tennen magadat’

90. Szalonként tégedet én el-kiszaggatlak, 
Város piacára szemctre kihánlak :
De ha megmutatod magad az ifjaknak, 
Gyöngyben és aranyban téged befoglaltatlak.

91. Mikoron feljuta Toldi jó Budára,
Jó Lajos királynak fényes udvarába,
Ifjak tekintének ö vén szakáiéra,
Egyik az másiknak csúfságba igy szól vala :

92. „Ez ember, azt vélem, régenten molnár
volt,

És az lisztes zsákot fejéhez verték volt.“ 
Másik vitéz monda: „Bezzeg nem molnár volt, 
Nemlátod-é inkább, hogy ez régen halász volt?

93. Apró halacskákot merőn ez elnyelt volt, 
Halaknak kalásza álián kiütött volt.“"
Toldit az harmadik megszólitotta volt : 
„Hallád-e te , bátya ! — Toldinak igyen szólt

volt —

94. Malacot királynak elébb hoztak vala. 
Látom ludat hoztál : az is kedves nála.“
Az vén Toldi Miklós ezt hallgatja vala, 
Mondhatni lan igen ezen inegbusúlt vala.

I)  H arc já ték .
1) L egott.
2) M orgolódik.



129 GÖRGEI ALBERT, ISO

95. Hét tollú buzgánya köntösújban vala; 
Köntösújjal kiket az hol érhet vala,
Ottan ez világból el-kiraúlik vala,
Még panaszlani jutának, hárma ott meghala.

96. Jó Lajos királynak ezt bemondták vala: 
Toldi vitézekben hármat megölt vala; 
Azonban Miklós is királyhoz bejuta;
Király kérdi okát. miért mivelte volna :

97. „Király! ha nem nézném vitézi voltomat, 
Majd fejedhez verném hét tollú botomat; 
Másszor megfeddenéd apró kölkeidet,
Hogy meg ne csúfolnák vitézi vén fejemet."

98. Akkor Toldi Miklós királylyal így jára. 
Azonban az gyűlés Budáról eloszla,

Toldi Miklós haza méné Nagyfaluba,
Két esztendő múlván Toldi Miklós meghala.

I
I 99. Ott vagyon mostan is Miklós feje csontja.
I Szertelen temérdek agya koponyája;
I Még most is ott vagyon nagy öklelő fája; 
Híres ez világban szive nagy bátorsága.

100. Vétek ez lön benne, hogy részeges
vala,

Minden reménysége boritalban vala ;
0  nagy erejének nem sok hasznát látó. 
Semmiben marháját meg nem szaporítható.

101. Az ki ez dolgokat szerzé hé versekben. 
Az régi dolgokról lön emlékezetben.
Neve versszerzönek vagyon versfejekben.
Az ezer ötszázban hetvennégy esztendőben.

GÖKGEI ALBERT.
GORGEI ALBERT, a híres s mind e napig népünk kezén forgó „Argírus 

királyfi“ szerzője, a Szepesben virágzó ősrégi Görgei családból való volt-e, vagy 
Torna megyei Görgő falutól vette-e nevét; úgy szinte mi volt legyen, hol, s e 
század mely éveiben írt : meg nem határozhatjuk, miután műve versfőin kivűl 
(melyek őt akkori kiejtéssel Gergőinek nevezik) sehol semmi emlékezete fenn 
nem maradt. E mű, mely, mint több más, első kiadásaiban végkép elenyészett, a 
jóval későbbiekben e címet viseli : „História egy Argírus nevű királyfiról és egy 
tündér szűzleányról.“ Számtalan , többnyire hely s év kitétele nélküli, Budán, 
Vácon, Komáromban, Győrött, Pozsonyban, megjelent kiadásai (a legújabb, 
melyet láttam, Buda, Bagó bet. 1843.) kivétel nélkül múlt s jelen századbeliek, 
s elég hívek egymáshoz; de láttunk átdolgozottakat is, miknek legújabbika Szar
vason, Réthynél 1853. jött ki. A mű nem első gyümölcse Görgei Múzájának ; 
megelőzte azt egy vagy több tündérrege, miket önvallomása szerint olasz ere
detiek után dolgozott '). Ellenben Argírus forrását még eddig meg nem hatá
rozhattam. Ha állana Benkő József nézete, mely szerint az Dácia Traján általi 
meghódíttatásának jelképes előadása volna, úgy erdélyi, és pedig oláh kútfőre 
vethetnénk. De a mennyire oláhaink meséi és .mondái ismeretesek, azok közt a 
jelen nem foglaltatik ; különben is a tündérmesék nem tárgyalnak soha politi
kai eseményeket; s itt különösen a magyarázat erőltetett és ízetlen 2). Közöljük 
azt költői szépségéért, mely mind a leleményben, mind korához képest az elő
adásban fekszik, s mely épen ezért a magyarnak legkedvesebb népkönyve 2 3).

') Argírus kezdete t. i. így szól:
A tü n d é r  o rszág ró l bőségge l o lv astam  
Olas/, k ró n ik á b ó l, k it  m e g f o r d í t o t t a m ,
É s az  o lv a só k n a k  m u la tság u l a d ta m ,
M agyar v ersek  sz e r in t én ek b e  fog laltam .
L e s z  e n  m o s t  beszédem  iQu Á rg íru sró l . . .

2) Halljuk a jó öreget : „Subiugatae a Romanis Daciae historiam non insulsa expressam 
legimus fabula in opusculop oetico.exitalorum ehronicis(V)hungaricalingua, per Albertum Ger- 
gei pridem elaborato, cui titulus e3t : Historia . . . Introducitur hic Argyrus tamquam adoles
cens, jjatre Acleto, matre Medena natus, qui virginis criues aureos habentis captus amore, 
post varia fata, peregrinationes vitaeque periclitationes, fictae virginis patriam ac regalem atti-

TOLDY KÉZIK Ö N Y V E. I .  5
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o-it domum, ibique solemnes celebravit nuptias. Cuius narrationis brevis sensus sic capiendus : 
Tria hic sunt vocabula graeca, ac totidem hungarica. Ex graecis Acletus significat Spoliatum 
gloria, quo urbs Roma, romanusque senatus subintelligitur. Roma enim multorum antea re
gnorum domina, plurimum ex sua, per dacorum aliarumque gentium victorias, gloria amiserat. 
Medena, nihil vel vacuum denotat, et Italiam multum eo tempore deflorentem exprimit. Argy- 
vus argentum vi vocis significat, et recte Traianum designat, qui argentum, h. e. decus, gloria 
et protector Romae Italiaeque exstiterat, et qui Daciam, romanarum per aliquot annos divi
tiarum exportantem , romanae subiecit potestati. Virgo proinde, Tündér szűzleány nuncupata, 
Daciam notat. Et nominatur quidem Tündér, vocabulo in lingua hungarica id, quod se repente 
oculis subducit, significante : Dacia quippe montibus ac silvis continuis, tamquam latibulis 
occultabatur (! azaz az erdő a fáktól nem látszott). Leány, i. e. filia, quatenus regnum daci- 
oum iuvenilem quasi aetatem habuisse fabulae auctori credebatur. Szűr,, h. e. virgo, nulli enim 
exterarum gentium imperio ante Traianum subiccta fuisse existimabatur. Crines aurei virgini 
adfinguntur, quibus eximius auri proventus Daciae adumbratur.“ L. Transilvania, Pars prior, 
T. I. Vind. 1778. p. 16, 17.

3) „Nisi memoratorum versuum — igy folytatja Benkő József felebbi sorait —poetica licet 
elegantia carentium (?), tanta apud iuventutem, praecipue plebeiam, esset gratia, ut ejus, 
verae instar historiae, praelectio, sacri alicuius codicilli in modum avide expetatur ; fabularum 
omnino amatoribus fabulae explicatio relicta fuisset.“

HISTORIA EGY ÁRGÍRUS NEVŰ KIRÁLYFIRÓL
ÉS EG T TÜN D ÉK  SZŰZ LEÁNYRÓL.

N ótája  : Oly b ú v a l b á n a t ta l  az  A eneas k irá ly  stb .

Első rész.
1. A tündér országról bőséggel olvastam, 

Olasz krónikából kit megfordítottam
És az olvasóknak mulatságul adtam,
Magyar versek szerint énekbe foglaltam :

2. Lészen, most beszédem ifjú Argírusról, 
Akléton királynak kissebbik fiáról,
Ő szeretőjéről, tündér szüzleányról,
Fáradsága után ő vigaságáról.

3. Bizonynyal országát én meg nem mond
hatom

Akléton királynak, hol légyen nem tudom.
A tündér országban volt kővára, tudom.
Mint a krónikából érteni és olvasom.

4. Ékes tartománynyal a király bír vala. 
Szép fénlő kővára országában vala,
Asszony felesége szép Medéna vala.
Három vitéz fia a királynak vala.

5. Régi rakott kerte a királynak vala,
Mely szép termő fákkal ékesítve vala, x 
Drága szép folyó víz kertében foly vala. 
Melylyel szép kő kerte *) ékesítve vala.

6. Történik azonban : kertében hogy járna, 
Egy szép virágos tát ott a kertben láta. 
Melyet ő azelőtt inég nem látott vala,
Honnan hozták oda? ő azt kérdi vala. 7

7. Virága mint ezüst olyan szinií vala,
A közepi pedig szép gyöngyszemmel rakva, 
Melynek a termését alig várja vala.
Háromszor egy napon virágozik vala.

8. Sietséggel király a kertészt hivatá,
Kérdi : az almafát ki plántálta volna ?
Mondá, hogy ő többé azt nem látta volna.
Sőt annak szépségét még ő is csudálná.

9. Gyönyörűségesen nappal az almafa 
Ezüst virágával úgy tündöklik vala,
Éjtszaka nagy szépen megérik almája,
De reggelre fáján egy sem marad vala.

10. Ezen az Akléton igen búsul vala. 
Másodszor is a fa megvirágzik vala,
Gyöngyös virágjában sokat bebordata, 
Éjtszakán őrzőket a kertbe bocsáta;

11. Reggelt alig várja, a király felkele, 
Palota ablakán a kert felé néze :
A szép gyümölcsfának hát nincsen termése : 
Omaga őrzőkhöz a kertbe bemene.

12. Gyoi^asággal siet a király hozzájok. 
Tehát a fa alatt mind elaluttanak ;
A király felkölté, kérdé : mit láttának ?
Azok a királynak imigyen szólának :

13. „Ez arany almákat fán szépeket láttunk, 
Egy kis szelet fújni éjtszakán hallottunk,
Mely miatt minnyájan el kellett alunnunk, 
Mintegy fél megholtak főidre nyomattattunk.“

14. Igen hamar király házába beméne,
Nagy bánatnak magát mindjárást eresztő,
Egy jövendömondót hamar kerestete,
Kinek a bús király eképpen beszélle :

15. „Mondd meg nekem (úgy mond) ezt a
fát ki hozta ?

Akaratom ellen kertembe plántálta ? *1) Ko k e r íté se
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Az ő szép termését kertemből elhordja,
Mely miatta, látod, jutottam nagy búra?

16. Ha nekem megmondod, várjad nagy
jutalmát,

Örömre fordítod az én bánátimat,
Vészesz ottan tőlem sok ajándékokat,
Tészek énteveled ottan minden jókat.“

17. A jövendőmondó Filarinus vala,
Ki ördögségekkel oly igen bölcs vala ;
Harmad napot kére gondolkodására,
Akkor szorul szóra neki megmondaná.

18. Király megengedő, előle elméne. 
Harmad nap eltelvén, a királyhoz méné, 
Királyt fiaival együtt házban leié,
Filarinus így szól király beszédire:

19. Monda : „A termőfát a ki ide hozta, 
Ugyanazon ember termését elhordja ;
A tennen gyermeked neked megmondhatja,
Ki fának termését megoltalmazhatja.

20. Ennek ő kedvéért hozták e fát ide,
Az ő szép személyét kivánta látnia :
De az felségednek fordul bánatjára,
És te gyermekednek nagy búdosására.“

21. Filarinus ennél többet ott nem szóla. 
Szép ajándékokat király neki ada,
Fa megvirágoznék, immár alig várja ;
Üdő reá telvén, fénlik szép virágja.

22. Szép vetett nyoszolyát tétete fa alá,
O nagyobbik fiát őrizni bocsátá;
A szép nyoszolyában hanyatt fekszik vala,
A szép termő fára szemmel nézett vala.

23. Látá, hogy az alma nagy szépen megérék. 
Álomhozó szellő azontúl érkezék,
Nagy nehéz álomtúl szegény elnyomaték, 
Királytól aluva reggel találtaték.

24. Középső fiát is elküldé próbára, 
.Jövendömondónak parancsolatjára : 
Hasonlatosképpen ez szintén úgy jára.
Király haraguvék jövendőmondóra,

25. Szegény Filarinust piarcra a iteté,
Nagy hirtelenséggel fejét elütteté,
Nem fog semmit az ő könyörgő beszéde.
Nagy bánattal király házába beméne.

26. Király felesége, a Medéna asszony, 
Kissebbik fiával beméne az ajtón ;
Királyt vigasztalja szép Medéna asszony, 
Kissebbik fiával, a szép Argírussal.

27. Tekintetes ifjú az Árgírus vala.
Nagy ékes beszédű, szép termetű vala,
Szép ékes erkölcscsel felruházva vala,
Miért az országban neki híre vala.

28. Nagy kegyes beszéddel atyját vigasz
talja:

„Én szerelmes atyám — a királynak monda — 
Egy szót szólnék, hogyha felséged nem bánná. 
És ha rá hajlana én kívánságomra.

29. lm látod : bátyáim meg nem őrizheték. 
Sem az őrizők is eszekbe nem vették, 
Almalopót neked meg nem jelenthetők 
Felséged bánatját nem engesztelheték.

30. A jövendőmondót megöletted, látom. 
Mely cselekedeted bizony igen bánom,
Mert mit jövendőit volt, igaz leszen, tudom, 
Nekem jelentette az éjszaki álom.

31. Én szerelmes atyám ! hadd menjek el én is, 
Ha megőrizhetem? hadd próbáljam én is,
Az álomhozó szél ha reám támad is,
Miként a több őrzők, ha elaluszom is.“

32. A keserves király monda Argírusnak : 
„Szerelmes szép fiam, az én bánatomnak :
Ne örülj oly igen, én búsulásomnak :
Ne légy oka, fiam, minden bánátimnak.

33. Mert ha igaz leszen Filarinus szava, 
Bánatomra nekem ez dolog fordulna,
Neked, édes fiam, nagy búdosásodra:
Bár inkább az alma fástul veszszen oda.

34. Mi vagyon énnekem, fiam, arany al
mám,

Az almafát inkább jobb hogy levágassam, 
Tűzre mind tövestől virágostól hányjam, 
Hogynemmint ennél is inkább háborodjam.“

35. „Megbocsáss, jó atyám — az ifjú így
szóla —

Akaratod ellen elmegyek — azt mondá :
Igaz leszen taláin Filarinus szava;
Noha te felséged ötét levágatta.“

36. Akaratja ellen atyjának elméne.
A kertbe hogy juta, a fa alá méné,
Aranyos fegyverét létévé melléje,
Gyenge vetett ágyra testét leeresztő.

37. Szép egyenes teste az ifjúnak vala. 
Idejének szintén virágjában vala,
Urfi módra termett, vitézi járása,
Minden dolgaiban tökélletes vala.

38. Nem fölötte karcsú, közép ember vala, 
És kiterjedt feje, szép sima homloka,
Két fekete szeme és piros orcája 
Tekintetre méltó, kívánatos vala.

39. Feküvén ágyában úgy könyörög vala, 
Két szép szemeivel a fára néz vala : 1

1) M i r e  vag y o n

5*
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Lassanként elhulla fának ö virága,
Az alma nőttön nő : szemeivel látja.

40. Az almák megértek, már fénlenek val 
Csak egyedül ifjú kertben fekszik'vala :
Az önnön testében ugyan retteg vala, 
Álomhozó széltől mert igen fél vala.

41. Mint egy lassú szellő olyan zúgást hall 
Szép hat fejér hattyú ottanag leszálla, 
Hetedik fejéhez nyoszolyára szállá.
Melyen a királyfi igen rémül vala.

42. Nagy lassan a kezét akkoron kinyújtó, 
Egy lábát hattyúnak kezében szorítá : 
Hattyú megrázkodék, az hat elszalada. 
Hetedik fejénél ott maradott fogva.

\Fejér az ő teste mint hattyúnak tolla, 
i istenasszony módra termett ábrázatja.

(ö3. Ifjú felgerjedvén, karját felemelő,
’ Hozzája szorítván leányt megölelő,
Ki tölle magát is, leány, nem kéméllé,
Mert ő is az ifjat igen megkedvelléT)

(ö4. Gyönyörű esókokat ajakok nem únják, 
Ölelgetésekkel karjok nem fáradnak,
Nagy gyönyörűségben mind a ketten vadnak : 
így szollá királyfi ím az szép leánynak:

55. „Kegyres tekintetű, én édes szerelmem,
I Víg kedvű, szép. vidám,-szívein, édes lelkem ! 
j Ennyi munkát tőled én hogy érdemlettem,
Mit kivánsz éntőlem, én édes szerelmem ?

43 Hallhatatlan dolog im attól lőtt vala. 
Mert emberi szóval a hattyú szól vala :
„Ne siess, királyfi, az én halálomra,
Mert nem jöttünk neked, higyed, áldásodra. "

56. Nálad nélkül, higyed, nem leszen életem, 
VE1 ne hagyjon engem kegyes voltod, kérem. 

Az halálra érted hogy nevessem fejem.
Ha személyem tetszik, légy én feleségem !”

44. Másodszor őmagát a hattyú megrázá, 
Leány'ábrázatba magát változtató.
Melyen a királyfi csudálkozik vala.
A leányr ily szóval őtet bátorító :

45. „Ne félj,szép szerelmem,királynak szép fia. 
Medéna asszonynak szerelmes magzatja!
Te vagy én szivemnek édes vidámsága, 
Lelkem nyugodalma, életem istápja.

47. Aty'ádnak kedvéért nem plántáltam e
fát,

Ennek gyümölcséért mit haragszik tehát’? 
Szabad az embernek elvenni sajátját,
Két kézivel plántált fának szép almáját.

48. Csak neked plántáltam, szerelmem, a
szép fát :

És csak neked szabad beszedni almáját, 
Szemeiddel látod tündérek királyát :
Ha szereted, mostan neked adta magát.“

49. Hallhatatlan mely szép a leányzó vala, 
Nyelvével az ember azt meg nem mondhatja, 
Emberi kéz soha le sem is írhatja
Az ő szép termete mely drága szép vala.

50. Juno, Pallas, Venus, Dido és Minerva 
Ezzel nem ér vala, nympháknak soksága,
Sem a szép Sibyllák, sem éneklő Múzák :
Ékes tekinteti mert mind feljülmúlja.

51. Aranyszínű haja földig terjedt vala, 
Éjszaka igen is ugyan fénylik vala : 
Nyoszolyája részét árnyékával tartja,
Fénylik gyenge testén testszinü ruhája.

52. Termete szép karcsú, magas állapatja, 
Gyenge, ékes, lassú, zengedező szava,

157. „Szivemnek virága! — a leány is így
szól —

Szép ékes rózsaszál, kit aj a kain csókol,
CSzép fejér gyenge test, kit kezem tapogat. 

Gyönyörű szép beszéd, kit két fülem hallgat !

! 58. Mit tusakodnám már a szerelem ellen,
i Há csak hozzád vagyon szivem,minden kedvem?
‘ Nálad nélkül nincsen énnekem örömöm,
’ Tied vagyok, szívem, ihol a jobb kezem!”

(̂ 59. Mint mágneskö vasat hozzája szorítja, 
így- gyenge testeket ók egybeszoríták,
Az ő szerelmeket egymáshoz mutaták, ^  
Sok „szivem lelkemet“ egymásnak mondának.

60. Végre szép Árgírus a leánynak szollá. 
Venus játékjára hajlani kívánna,
Gyenge szép ruháját kezébe szorítá —
A leányr az ellen ilyen szókat szollá :

61. „Én édes szerelmem! fogadjad meg
!  ̂ szómat :
Abban még nem közlöm veled én magamat,

I Mert ha azt meglátják, mondnak ránk szit
kokat,

! Hagyj békét, szerelmem, ereszd én ruhámat?
! r
I ! 62. Lám teveled közlök minden játékokat, 
j Ölelgetéseket, gyönyörű esókokat,
I Kedved szerént való tapogatásokat :
Ezzel elégedjünk, türtessük magunkat^)

( 63. Szép Árgírus neki ekképen felele: 
„Hozzá nagy szerelmét ő addig nem hinné, 
Mert abból tetszik meg szerelem gyümölcse 

! Minem leszen. szívem, ez kissebbségünkre I
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64. Valyon ha virradtig mi itt elaluszunk. 
Atyám szolgáitól ha itt találtatunk:
Elhiszik-e hogy mi a nélkül mulattunk, — 
Főképpen hogy ilyen szerelmesek vagyunk?

65. Emberi látástul mi semmit ne féljünk, 
Mert nagy magas kő kert vagyon mikörnyű-

lünk.
Rezes kapu, a kin reggel ki kell piennünk :
Mi bátorságosok a felöl lehetünk.“,/

66. Leány azt feleié : „Édes szép virágom, 
Serkengetó híves nedves szép harmatom !
Én tetóled magam dehogy tagadhatott 
Vérem kiontását tőled én nem szánom :

67 Tied vagyok, ám bár szabad légy én-
velcm,

Többet már nem szólok akaratod ellen,
Mert énnekem sincsen kívánságom ellen, 
Nekem is ám kedves a gonosz szerelem/y

68. Venusnak szerelmes szép játéka_után 
Magokat mindketten az álomnak adván.
Nem sok üdó múlva megvirrada ottan.
A király felkele, kiméne ajtaján.

69. Palota ablakán kert felé tekinte :
Tehát a szép fának fénylik szép termése; 
Szivében lelkében ugyan megörüle,
Alig várja hogy hírt fiáról érthetne.

70. Egy vénasszpny ottan eleiben méné,
i. királyasszonynak eképpen felele :
TVajha ki hírt nekem fiamról tehetne, 
ízép ajándék tőlem neki adva lenne !“

71 Vén asszony futamék, kulcs neki adaték,
Kertbe hogy belépe, a leányt meglátá,
Ngy álrnélkodással szépségét csudálja: 
Annyszinü haja nyoszolyát befogta.

‘2. Költeni nem meri, mert igen fél vala : 
Istoasszony volna, mert azt véli vala;
Lasu lehelléssel ott alusznak vala,
Kezket egymásra általvetik vala7>

73 Kését ott kirántá, hajaiban ehpetsze, 
Királ eleiben azt hamar bevivé; 
Nagydmélkodással királynak beszéllé, 
Aranjzál hajakat ada ő kezébe.

74. Lehetetlen dolog — királynak azt
mondja —

Hogy uberi magnak olyan haja volna.“ 
AsszonTelesége felkele, Medéna,
Öltözik.iogy menjen szép fiát látnia.

75. Asnnal álmából leány felserkene. 
Sivalkod, kire ifjú is félkeleT *

) ) A k ia d á sb a n  : nem , de he ly te len íti.

Hajában elloptak, azt eszébe vette,
Jaj szóval ő haját siratá s kesergé.

76. „Oh szerelmem — úgy mond — ezt ha
tudtam volna,

Hogy atyád házánál tolvaj lakott volna,
Jobb még estve innét én eltűntem volna, 
Hogysemmint ily szégyent rajtam tettek volna !

77. Nem lehet már többé , hogy én itt ma
radjak,

Mert nagy hía vagyon én fényes hajamnak,
A mi törvényünk is nem engedne annak,
Hogy lakója lennék atyád udvarának.“

78. Sírással Argírus leányt kérdi vala :
„Én édes lelkemnek kegyes vidámsága !
Ennek az esetnek én vagyok-e oka,
Hogy engemet elhagysz keserves halálra ?

79. Avagy csak azt mondd meg ; hol lesz 
maradásod,

Vagy mely felé vagyon te lakóvárosod: 
Megkereslek téged, bizonynyal meglátod, 
Avagy megmarasztlak, vagy érted meghalok.“

80. A keserves leány vissza tekint vala ; 
Orcáján könyvei lecsorognak vala :
Mi haszna szerelmem — Árgírusnak monda — 

Ez országi ember ha nem jöhet oda!

81. A fekete várost tudakozd északra,
A változó helynél ott megtalálsz monda — 
De tudom bizonynyal, hogy nem jöhetsz oda.“ 
Leány azonközben ajtónyílást halla.

82. Többet ott egymással nem beszélhetének. 
Keserű sírással a leány elttinék.
Az ifjú elhala, a földre leesék ;
A király beméne a kertben, megállapék :

83. A leányt a király sohol ott nem látá,
A fia hogy elholt, a földön meglátá ;
Könyve lecsordúla, fiát felragadá,
Medéna asszony is elfakada sírva.

84. A keserves király ilyen szókat szollá:
„lm majdhogy telék be Filarinus szava :
Igaz leszen, tudom, jövendőmondása :
Az alma megérik, fordul bánatomra !“

185. Az atya és anya fiát vigasztalja :
^.Én édes szivemnek szerelmes istápja!
Ne hadd magad, kelj fel, ne hagyj engem búra, 
Hadd értsem meg tőled, mi nyavalyád volna?“

86. Királyfi sokára eszére jött vala:
„Ne vigasztalj engem — keservesen síra — 
Oka te vagy ennek atyjának azt mondá — 
Temiattad jutok majd szörnyű halálra.

87. Tolvajt küldöttéi volt hozzám követségül, 
Engemet megfosztál az én szeretőmtől:
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Búcsút veszek majdan a napnak fényétől»
iNem akarok többet felkelni ez helyből.“

88. Nagy sok vigasztalást atyja ráfordíta: 
.,Nemén vagyok oka, jó fiam ! — azt mondja — 
Nem tudtam, magzatom, mert nem küldtem

volna.“
Sok szóval az ifjú lábára felálla.

89. Atyjával anyjával házba bement vala, 
Leánynak szépségét ő beszélli vala,
Sem enni sem innya ő nem akar vala,
Még ö a kofának halálát nem látná.

90. Király megengedé, kezébe bocsátá, 
Hóhért a keserves ifjú hozattata:
Ló farkán a kofát hamar hordoztatá,
Azután négy részre testét vágattatá.

91. Atyjára az ifjú viszont kiált vala: 
Minden jószágából részét hogy kiadná,
Mert lakni házánál többé nem akarna,
Semmi nyugodalma mert neki nem volna.

92. Az atyja és anyja ezen csudálkozva 
Mind a ketten sírnak, atyja így megszólla: 
„Nehagyj, édes fiam. minket ily nagy búra, 
Ne adjuk magunkat érted rút halálra!“

93. Sok sírást zokogást környülötte tének, 
De semmit belőle ki nem vehetének :
Mint egy dühödt ember kiált mindeneknek : 
Nem leszen lakója többé ő földének.

94. Szóla ismét anyja : „Én úgy tartottalak, 
Megfuvó széltől is megoltalmaztalak,
Az én kebelemben, higyed, tartottalak,
Ne menj el éntölem, látod mint ohajtlak!“

95. Hogy látá az atyja: szava nem használna, 
Aranyat nagy bőven ő neki adata;
Atyja, anyja házban jajgatva siratja,
De csak meg sem hallá, az útnak indúla.

9G. Az almafát atyja tőbúi kiásatá,
Mint egy áldozatot a tűzre hányatá,
Világnál ő fiát keresvén siratá,
J övendőmondónak jut eszébe szava :

97. „Jámbor Filarinus igazat szólt vala,
Ok nélkül halálra én vitettem vala,
A:*, én bosszúságom, lásd, nekem mit hoza, 
Holtig siralomra az én fejem juta!“

98. Hasonlatosképpen az anyja siratja, 
Szolgáló leányi és egész udvara,
Mintha halva volna ők kesergik vala,
Nem külömben mint ha eltemették vala.

99. Bezzeg ékes vala udvara ővele,
Mert őt tekintetlen senki nem türheté,

Ékes ábrázatját sok nem felejthette,
Éjjel nappal sok szűz az ifjat kesergé.

100. A szegény Árgírus hegyeken völgyeken 
Mind éjjel mind nappal észak felé megyen,
Kit elől utói ér, ő mind tudakozik,
De senki városról nem emlékezhetik.

101. Csak egy inasával ő búdosik vala.
A tündérországba immár jutott vala.
Egy nagy havas közben hogy búdosik vala, 
Egy széles barlangban egy kis füstöt láta.

102. Mikor a barlangnak szélire eljuta,
A barlangban ottan egy nagy embert láta ; 
Ugyan megrettene az embert hogy látá,
De visszafordúlni immár késő vala.

108. Bátorítván magát így szóla magában 
„Nem bízom én immár semmit e világban, 
Jobb holtom hogysemmint éltem a nagy

búban !“
E szók után mindjárt méné a barlangban.

104. A nagy ember ‘kérdi : kicsodák vol
nának ?

Zeng a föld hangjától az ő nagy szavának, 
Egy szeme közepin az ő homlokának,
Az is csak kerekded mint bagoly madárnak.

105. Az ifjú Árgírus bátorsággal szóla: 
Micsoda járásban ó akkoron volna,
Eleibe neki nagy szóval számlálá,
A fekete várost tőle tudakozá :

106. A nagy ember szóla: „Hallod-e, jó fián. 
Sok tartományokat immár én bejártam,
De én annak hírét soha nem hallottam, 
lm tetőled hallom, de többé nem tudtam.

107. Várj reggelt, jó fiam, talám megmod-
hatom,

Mert a tündéreket én reggelre várom.
Tölök mind fejenként én megtudakozom :
A ki tudja, társul veled elbocsátom.“

108. Egy vadat a nyársra egészen vonla. 
Inasával együtt Árgírust jól tartá,
Minden nemzetségét tőle tudakozá,
És miért fáradna, ő azt is megtudá.

109. Más napra virrada, tündérek jtának. 
Sok ajándékokat öndci hozának.
Barlangban ővélek oly sokan valának
A nagy ember szóla, hogy mind hallgmának :

110. „Tudom hogy fejenként ti fkát jár
tat/,

A fekete várost talám hallottátok.
Melyitek hallotta, nekem megmondtok:
Nem gonoszból kérdem, nem h?en bán-
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111. Egyik is kozzulok azt meg nem mond
hatta,

Mindenik azt mondja : a várast nem tudja.
Sőt még csak hírrel is soha nem hallotta.
A szóra egy sánta ember oda juta.

112. Hogy a szóknak okát megértette volna, 
Ottan felkiálta, hogy ő azt jól tudná,
Az ő fél lábát is ott szegték meg, monda,
De felette messze az a váras volna.

113. A nagy ember hivá, neki parancsola : 
Magát ifjú mellé utitársul adná.
Oda nem mér menni : sánta ember mondá, 
Mert ö onnan soha nem jöhetne vissza.

114. „Én ott avárasban sok károkat tettem, 
Mert. farkas képében sok károkat tettem : 
Mihelyt ók megtudják hogy én odamentem. 
Halálom énnekem őközöttök lészen.“

115. A nagy ember mondá : „Hallod, mit be
szélek :

Menten menj, ne várjad többé hogy küldjelek.“ 
Akaratja ellen útra eredének,
Nagy erős utakon éjjel nappal mennek.

116. Menésben sok üdö immár hogy tölt
volna,

Egy nagy magas hegyre felmentenek vala,
Egy nagy széles mezőn várast megmutatá: 
Nem megyek már tovább — az ifjúnak

mondá —

117. Mert ha a határba immár én bemegyek, 
Mihelyest őnekik abba leszen hírek,
Tudom én bizonynyal, engemet megölnek. 
Menj el, járj békével, én is visszatérek.“

118. Árgírus köszöné, nagy hamar indúla. 
Fekete várasba hogy immár eljuta,
Egy özvegy aszsonyhoz talála szállásra,
Kinek gazdagsága kővára nagy vala.

119. Jó kedvével asszony iíjat befogadá, 
Kérdé : honnan jönne s mi szándéka volna? 
Nemzetét s országát asszonynak megmondá, 
Honnet jő s mit keres, ő azt is megmondá.

120. Az asszonyt végtére ifjú kérdé vala :
A változó helyet tudná-e hol volna?
Mert őneki oda még nagy gondja volna :
Neki megmondaná, azon kéri vala.

121. Az asszony felele, ifjúnak ezt mondá: 
..E várason csak túl az nem messze volna,
Egy nagy szép ékes kert csak mellette volna, 
Kioen egy szép leány mindennap mulatna.

122. Csak egyszer napjában a leány bemenne, 
Hat szolgáld leány megyen be ővele,

Mondá, hogy o volna tündérek királya.“
Ifjú hogy ezt hallá, ugyan megvidúla.

123. Szemét el nem vészi az asszony őróla. 
O sok búdosását erőssen csudálja,
Járással hogy győzte? álmélkodván mondja. 
Az ó szép személyét nézni el nem unja.

124. Királyfi őnéki azt is megbeszélté, 
Hogy ő a leányért jött volna ily messze .
Mint lett volna dolga, azt is megjelenté,
Kiről ím az asszony gondolkozni kezde.

125. Hajadon leánya asszonynak szép vala: 
Ez gazdag királyfi! magában gondolá;
lm mely szép termetű ! magában azt mondá ; 
Leányomat neki adom házasságra.

126. Álnokságot asszony azontúl gondola 
Miképpen leányát őneki adhassa, 
Nyugodalmat ada neki éjszakára,
Inasát kihívá az házból titokra.

127. Nagy sok hazugsággal ótet elhitető. 
Hajadon leányát őneki igéré,
Hogyha ö köretét beteljesítené.
Beszédét az asszony ilyenképpen kezdő :

128. „Mikoron bementek uraddal a kertben, 
Ez a kis tóinlócske legyen te kezedben, 
Mihelyt annál” szélét uradra ereszted,
Nehéz álom ottan szemeire terjed.

129 A szép leány ottan mikor el-kimcnend, 
E kicsiny kenettel ő szemeit megkend,
A nehéz álomból ötét felserkentsed :
Ha úr akarsz lenni, fiam, ezt miveljed.“

130. Maga ’) az asszonynak más szándéka
vala,

Mert édes leányát Árgírusnak szánta,
De a bolond inast ím mint eláltatá. 
Asszonynak engede, urát elárulta.

131. Reggelt alig várja, Árgírus felkele,
A megmondott helyre inasával méné;
A szép drága kertet mikoron elérte, 
Lassacskán a kertnek ajtaján beméne.

132. Csuda ékességét a kertnek csudálja. 
Szép folyó forrásra a kerten  talála,
Mintegy olvasztott réz olyan szinü vala,
A helynek is nevét arról híják vala.

133. Zöldellő borostyán kertet környülfolta, 
Cyprus és puszpánggal a kert teljes vala, 
Pirosló narancsfák a kertben plántálva.
Liliom virágok nevekednek vala.

I) Ámbár. Az uj kiadásokban : noha.
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134. Kertnek kozepiben sok füvek valának, 
Szagos balzsamomfák szépen illatoznak.
Szép kiterjedt súru nagy magas cédrusfák 
Napnak fénye ellen árnyékot, tartanak.

135. Egy szép tiszta forrás fáknak árnyé
kában

Szépen gombolyögvén, földből kibuzogván 
Szép lassú folyással kertben széljel folyván, 
Gyenge szép pázsitot mindenütt áztatván.

136. Drága szép nyoszolya ott a kertben
vala,

Szép gyenge fátyollal beborítva vala, 
Mindennap a leány abban nyugszik vala,
Szép leveles fáknak híves árnyékába.

187. Ifjú szép Árgírus mihelyen meglátá,
Az ágyra borulván ugyan megvidúla,
Az ö szeretőjét fáradt testtel várja,
Inasa csak közel nyoszolyához álla.

138. Asszonytól adatott tömlőt megszorítja, 
Álomhozó szellőt urára bocsáta,
Mely miatt Árgírus úgy elaludt vala,
Mint egy holt-eleven, ágyra borúit vala.

139. Nem sok idő múlva a leány eljuta.
Ki páva módjára ajtón benyomtata,
Hat szép gyenge leány őutána vala.
O szökött helyére menni siet vala.

140. Igen kellemetes meleg Udö vala. 
Földig terjedt haja mint egy sátor vala.
Szép fényes tündöklő aranyszínű haja,
Szép gyenge személynek árnyékot tart vala.

141. Testén ingadozik testszinú ruhája, 
Lengedező fátyol fejére borítva,
Gyenge zöld pázsitot ó azzal csapdossa, 
Gyenge piros színe mintha mosolyogna.

142. Fejér gyenge lába mint hattyúnak tolla, 
Saru az ő lábán akkoron nem vala,
Csak a lába feje mint hó látszik vala,
Zöld harmatos pázsit nedvesíti vala.

143. Mihelyen Argírust nyoszolyán meglátá, 
Megismeré, mindjárt reája boi’úla,
Gyenge kezkenyővel orcáját bevonja, 
Verítékét mindjárt megenvhíté rajta.

144. Monda : „Édes lelkem, serkenj fel ál
modból !

Hadd vigasztaljalak sok búdosásidról, 
Értekezzem tőled sok fáradságidról.
Ez ideig való próbán forgásidról.

115. Ne resteld elhadni érettem álmodat: 
Lám nem restelted te sok fáradságidat.

1) ladakozzam tőled . . .

Felvettél érettem, szívem, sok munkákat 
Kelj fel, édes lelkem ! hadd halljam meg

szódat “

146. Az ó feje felett tón sok sírásokat, 
Inasának végre monda ilyen szókat:
,.Im látom uradnak veszedelmes álmát,
Ha felserken, mondd meg tőlem hallott szókat

147. ,A te szép szeretőd itt vala — azt
mondjad —

De te el nem hattad érette álmodat,
Még csak kétszer eljó látnia tehozzád,
De többszer el nem jő, ezt bizonynyal tudjad.

148. E beszédek után buzgó óhajtással 
A leány elméne keserves sírással.
Árgírusnak szemét szokott orvossággal 
Az inas megkené, felkele azonnal.

149. Kérdé : itt vala-e az én szerelmesem ? 
Mondá, hogy itt vala : síra keservesen,
De hogy fel nem keléi elméne tetöled,
Ilyen szókat hagyott mondanom teneked

150. .Kétszer még eljövök szeretőm látnia, 
De a mi törvényünk többé nem mutatja :
Ha akkor fel nem kél személyem látnia,
Nem jöhetek többé neki látására.1

151. Másod nap is délkor a kertbe jutának, 
Hasonlatosképpen akkor is járának.
Szállására menvén, asszony az inasnak 
Ajándékot ada, hogy enged szavának.

152. Harmadszor Árgírus a kertbe beméne, 
Könyve legörögvén feltekinte mennybe:
Nagy fohászkodással istenhez könyörge: 
„Hallgass meg engemet, ki lakozol mennybe !

153. Ennyi fáradságom ne legyen hiába, 
Atyámat, anyámat az én országomba 
Érette elhattam, jöttem az országba :
Ha meg nem láthatom, esem rút halálba.“

154. A szép vetett ágyon nem akar fekünni. 
Árnyékos fa alatt akar csak sétálni,
Az álomnak magát nem akará adni.
Az inas búskodik, nem tud mit mivelni.

155. Nagy sok ideiglen széljel sétál vala.
Az inas melléje végre állott vala,
Az ajtót is immár megnyitották vala ; 
Álomhozó szellőt hogy reá bocsáta.

156. Királyfi az ágyra nem mehetett vala,
A szép zöld pázsitra fa alá dűlt vala,
Melyet a szépieány eszébe vött vala, 
Keserves jajszóval megyen őhozzája:

1, 157. Én édes szerelmem ! atyádat anyádat 
Érettem elhagytad gazdag országodat."
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Mely hiába totted sok fáradságodat,
Csak egyszer hallhatnád én keserves szómat !

158. Jaj mely nyomorúság szállá én szi
vemben,

Hogy nem beszélhetek veled keservesen,
Nem láthatlak immár többé életemben,
Ha most nem lehetek, szivem, veled szemben !

159. Mert ember nem mehet ez országból
oda,

A madár sem mehet ez országból oda,
Én is nagy munkával jöttem ide — monda, 
Többé ide jönöm már nem szabad volna!

180. Bár csak egyszer látnám , szivem, víg
kedvedet,

Hallanád füleddel az én beszédemet,
Fülem is hallaná a te beszédedet,
Nem szánnám letenni az én életemet!“

161. E szók után leány földről fólemelé. 
Nyoszolyában ülvén az ölébe vévé,
Sürü könyveivel soká serkengeté,
Orcáját egészen vele nedvesíté.

162. Mind egész estvélig feje felett síra,
Sok siralmas szókat feje felett szóla,
Keserves jajszóval ötóle elvála,
Az ö inasának végtére így szóla :

168 „Szerelmes rózsámnak , ifjú Árgí- 
rusnak,

Mondd meg ezen szóval, az én virágomnak ■
,Holtig érte adtam magam nagy bánatnak, 
lm lásd : rabja vagyok immár az halálnak

164. Nem jöhetek immár többé öhozzája: 
Legyen már csendesen tőlem az ö tagja:
Kit őneki hozott telhetetlen álma,
Kit mostan restelle érettem hagynia.1

165. Nem türheté még is, de visszafordúla, 
Testét apolgatja és csókolja vala:
Mely nehezen lélek a testet elhagyja ,
Ily szive-szakadva tőle nem válhata.

166. „Bizonynyal jól tudom, én édes sze
relmem,

Neked is ez nehéz hogy nem láthatsz engem, 
Mind hiába ennyi fáradságod leszen,
Töltsd ki azon bosszúd, ki árulód leszen.“

167. Az inas is immár ugyan szánja vala, 
Költeni nem meri, mert igen fél vala;
A szép leány viszont inasnak így szóla:
„Ez szeretőjének őhozzá tanácsa:

168. A kisebbik szegről vegye le szablyáját, 
A nagyobbik szegre tegye az ő kardját,
Es így kitöltheti bosszúmat s bosszúját,
Ha abból fogadja szeretője szavát.

169. Mert ha eddig régen odatötte volna. 
Velem eddig régen beszélhetett volna,
Kedve szerint velem mulathatott volna.
Én is ennyi búra nem jutottam volna.“

170. Az inas eszébe ezt nem vette vala;
A leány elmenvén, urához járula,
Serkentő kenővel felköltötte vala,
Könyve miatt teste mind azon víz vala

171. Monda: ím , úristen, mint megveré-
teztem J) !

Az inasa mondá : De nem veréteztél,
Hanem szép szeretőd áztatott könyvével.
„Mit monda jó szolgám ? hogy nem költöttéi

fel?“

172. Miért mondod, uram, hogy nem költöt
telek?

Földről szeretőddel ide emeltelek,
Ez ideig vele mind itt könyveztelek,
De ha fel nem keltél, róla mit tehetek?“

173. Leánynak keserves beszédit számlálá, 
Kin a szép Argírus ugyan elájula.
A szép leányt ő is sokáig siratá,
Életét nem szánja, magát halni adá.

174. Monda : „Megérdemlőn érette a halált, 
Hogy én el nem hagytam érette álmomat.“ 
Inas monda ismét : „Halljad az én szómat,
A leány meghagyá mondanom ily szókat:

175. Te ne igyekezzél soha őutánna,
Hanem inkább térj meg atyád országába 
Innét ez országból, mert nekem ezt mondá; 
Hogy még a madár is nem mehetne oda.

176. Homályos beszéddel végre mondaily szót 
,A kisebbik szegről levegyed szablyádat,
A nagyobbik szegre függeszszed kardodat,
Ha bosszút bosszúval állani akarod.

177. Mert hogy ha eddig is oda tetted volna, 
A te szeretőddel beszélhettél volna,
Minden kívánságod betölthetted volna,
Ö is ennyi búját nem szenvedte volna.1

178. Argírus inasa azt gondolja vala 
Hogy ottan^zablyáját nem jó helyen tartja; 
De a bölcs Argírus ottan ezt megtudá,
Hogy inasa volna neki árulója.

179. Az ő kardját ottan nyakában megfogá, 
Nagyobbik szegének ö nyakát állítá,
Inasát pediglen kisebb szegnek tudá : 
Hüvelyéből kardját azontúl kirántá :

180. „Most veszem eszembe, hogy te vagy
árulóm,

Az én szeretőmtül voltál te megfosztóm.

1) Verétezik : izzad,
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Az ö szépségétől voltál elszakasztóm,
Hogy én kegyesemet többé nem láthatom.

181. Jóllehet énnekem érte kell meghalnom, 
Neked is akarom halálodat látnom,
Tőle megfosztottál engem, jaj mint szánom, 
Nem látom már többé szegényt, jaj mint

bánom !“

182. Neki megbeszélé keserves inassa 
Ó álnok asszonya mint megcsalta volna. 
Gazdag uraságot neki ígért volna.
Keserves Argírus nekie így szóla :

183. „Nem volt-e énnekem tereád nagy
gondom,

Senki kivülötted nem volt utitársom,
Köz lőtt volna veled minden uraságom,
Jaj mint vesztél engem! de majd bosszúm

állom.“

184. Azonban ') ő kardját kezébe ragadá, 
Inasa térdeplik, a fejét elcsapá.
A szállásra menvén, asszonyt megátkozá, 
Szörnyű átok alatt leányostól hagyá.

ülásodik része.

1. Halljuk meg immáron az sok könyhul-
lását,

Kegyetlen kősziklák között búdosását,
A halál torkából megszabadulását,
Búdosása után sok nagy vigaságát.

2. Másod napon reggel bánattal felkele,
Sok könyhullatással városból kiméne,
Nincsen már sehova semmi reménsége, 
Keserűnek tetszik világon élete.

3. Iszonyú kegyetlen havasokon mégyen, 
Hol lenne halála, ó csak azt keresné.
Egy szép forrás mellett ő maga leűle,
Ily keserves sírást ő magában kezde :

4. „Jobb holtom énnekem, hogysemmint
életem,

Nem láthatom többé az én víg szerelmem, 
Kiért én nem szánom letenni életem, 
Általütöm majdan rajtam én fegyverem.

5. Oh édes vén atyám, szerelmes vén anyám, 
Kiért hitetlenül országom elhagyám,
Az én gyilkosomat csak velem elhoztam,
Édes rokonimat bezzeg messze hattam.

6. Légy jó egészségben szerelmes két bá
tyám,

Kikkel én a kertben szerencsét próbáltam ;

Nap és hold, a kiknek világánál jártam ; 
Átkozott nyoszolya, a hol én aludtam.

7. Légy egészségben te is, édes szerelmem 
Jaj ez idegen föld majd megemészt engem, 
Keserűnek tetszik világban életem, 
Szerelemnek mérge majd megemészt engem

8. Én szép fejér testem, kit gyengén tár
tának,

A fúvó széltől is megoltalmaztanak,
Hol a te koporsód? Vadak elszaggatnak,
Ki temet el téged valyon, s kik siratnak?

9. Légy egészségben már, én utolsó napom, 
Melyen e világból leszen kimúlásom,
Én utolsó órám majd leszen halálom,
E csurgó forrásnál majd leszen halálom.“

10. Kardjának a végét a földre bocsátá. 
Hegyét oldalában szive aránt tartá,
Az által hogy esnék hirtelen halálba — 
Azonban énekszót az erdőben halla :

11. Hirtelen tekinte, egy szép leányt láta. 
Ugyan megrettene, viszontag felálla,
Mert istenasszonynak ötét véli vala,
Az ő szépségében álmélkodik vala.

12. Tündér leány volna? őtőle megkérdő,
Ö is kérdésére neki megbeszéllé,
Keservessen tölle jövendőket kére,
Melyre a szép leány aképpen felele :

13. „Mostan, te szép ifjú, meg ne öld ma-
jvadat,

Dolgaidnak várjad jóra fordulását.
O magában ismét viszontag így szollá :
„Jobb holtom, hogysemmint éltem ily nagy

búba.

14. Napról napra, látom, öregből bánatom. 
Jobb az én testemből lelkem el-kimúljon,
E keserves világ hogysem így gyötörjön.“ 
Szablyáját kirántá, hogy többé ne éljen.

15. Iszonyú ordítást azonnal meghalla ,
A melynek miatta haja feláll vala,
Azt alítja : sárkány és oroszlán volna, 
Egymásra találtak, vívnak a barlangba.

16. Monda ö magában : „Ki magát megölné, 
Isten országának lakója nem lenne,
De jobb nekem, úgymond, mennem a bar

langban,
Hadd szaggassanak el oroszlánok abban.“

17. Hogy elközelgete, tekintvén barlangba, 
Hát három ördögíi nagyon vínak abba. 
Azokat megkérdő, hogy mi dolog volna ?
Ifjú Argírusnak így feleltek vala :] )  A za la tt.
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18. „Egy atyától valók mind ez hárman va
gyunk,

Az atyánktól maradt örökségen vívunk,
Ez három jószágon mi meg nem állhatunk,
Ha igazat Ítélsz, szódra rá hallgatunk.

19. A bocskor s palástnak oly ereje vagyon, 
Hogy a 6T ezekben felöltözve vagyon, 
Háromszor ö magát az ostorral sújtván,
Azt mondja : ,ott legyek a hol én akarom' :

20. Minden kétség nélkül azonnal ott le
szen,

Hogyha dolgaiban bátorságos leszen. 
Nemdenem mé!tó-é haragudnunk ezen,
Kinek egymás nélkül semmi haszna nincsen.

21. Középső öcsénknek hagyott ily hatal
mat,

Valamikor akar minket leszállíthat,
A mely miatt vallunk sok bosszúságokat : 
Lássad, édes bátyám, te Ítélj igazat.“

22. „Atyafiak vattok, mit vívtok ? azt mondá, 
Hallgassatok reá az én mondásomra :
En majdan titeket igazítlak jóra,
A melyik érdemli, annak Ítélem ma.“

23. Háromfelé három nagy hegyet mutata, 
Hogy a ki először onnét visszajutna,
A hasznos jószágot mert ö annak adná.
Hova futamnának? készek lőnek hozzá.

24. A bocskort lábára, palástot vállára, 
jFelvevé, az ostort markába szorítá,
Háromszor ö magát sújtja és így szollá:
„ Hipp hopp szeretőmnél legyek “ : ő azt

mondá.

25. Mint sebesen lőtt nyíl földről ragad-
taték.

Míg visszatérének, mindaddig viteték, 
Hallhatatlan messze hirtelen távozék, 
Szerencse szegénynek ilyen jó adaték.

26. Középső ördögfi mihelyt haza juta, 
Megtudá Árgírus hogy ő elment volna,
O tudományával szegényt leszállttá ;
Egy nagy hegyoldalba^ földre esett vala.

27. Hallhatatlan messze hirtelen ment vala, 
Mert immár utánna nem mehetnek vala: 
Keserves Árgírus ó magát siratja,
Még csak madarat is ő nem láthat vala.

28. MagAbangondolá,hogy hegyre felmernie. 
Nagy keserves szemmel mindenfelé néze, 
Magát az halálnak mindjárást ereszté, 
Azomban a hegynek egyenest erede.

Éhséget gyökérrel ó enyhíti vala,
Teljes harmad napig el-feljutott vala.

30. Drága nagy szép várat láta hegy te
tején,

Kinél soha szebbet nem látott éltében,
Akará hogy e vár felé közel menjen.
Egy szép leány jőve várból eleiben.

81; Mindjárt megismerd hogy Árgírus volna. 
Asszonyhoz a leány mindjárt futott vala:
„Ihol jó Árgírus, asszonyom!“ azt mondja. 
Mely szóra az asszony mindjárt arcul csapta :

32. „Valyon s ki hinné el? mit hazudsz
előttem ?

Csak álmodban láttad, azt inkább elhittem.“ 
Más szolgálója is ez híren kifuta,
Látá, megisméré, örömmel megtére :

33. „Asszonyom! szeretőd ihol jó “ így
szóla.

Annál is szörnyebben asszony arcul csapá. 
Harmadik futamék, az is ott meglátá, 
Asszonyhoz beméne, ilyen szókat szóla :

34. „A te szép szeretőd ihol jő, asszonyom !“ 
Azt is arcul csapá, nagy haraggal mondván : 
"Megbolondultatok ti, a mint arányzoxn,
Vagy tréfát tartónak alíttok, mint látom.

35. Lehetetlen dolog hogy ő ide jöne,
Az emberi nemzet ingyen se remélje,
Ha szárnya volna is gond volna jőnie.“ 
Leányok kiálták, hogy bizony ő jőne.

36. Ö maga negyedszer kétséggel kiméne. 
Mihelyen meglátá, ottan megisméré. 
Fáradságát látá, rajta keserúle,
Ö sok búdosásán megesék a szíve.

37. Kiterjesztett kézzel nyakára borúla, 
Nagy öröme miatt ugyan nem szólhata, 
Gyenge lágy ruháját könyvivel áztatja,
De szíve sokára helyére megálla.

38. „Hogy érdemlettem ezt, monda, szép
virágom !

Én édes szép rózsám, nagy szép Árgírusom ? 
Kész vagyok már érted halált megkóstolnom' 
Úgy is nagy sokszor volt immár e szándékom.“

39. Egymás-szeretők közt mely szokott
lennie,

Egyik a másikkal nagy sokat beszélle ;
De hogy senkinek már neheze ne lenne,
Csak rövid beszéddel minden ember értse,

29, Szintén kenyere is már elfogyott vala. 
Egy kis pogácsája ruhájában vala.
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Harmadik része.

1. Ifjút mególelé, házára bevivé:
Minden szerencséjét ') neki megbeszélté, 
Minden fáradságát csak semminek vélé,
A szép gyenge szűzzel játszadozni kezde.

2. Csattogó szerszámok a várban vajának, 
Kiktől zeng piaca széllel a városnak,
Világos paloták ékesen ragyognak,
Aranyos vitorlák naptól csillagoznak.

3. Drága szép ékes kert ott a várban vala, 
Szép ékes folyóvíz ott a kertben vala,
Fénylik a közepin a Venus temploma,
Szép aranyból csinált Bellóna oltára.

4. Sűrű szép virágok, árnyékos fák között 
Az Ammon istennek kedves szép éneket 
Hangos szóval monda Vénásnak serege,
Mint angyali szép szó hallatik zengése.

5. Ebben szép Argírust -egyedül bevivé. 
Mint a szép Diána úgy megyen előtte,
Virágos fák alatt vannak leülésbe,
Holott szép Árgírus gyakran dől ölébe.

6 . Szép vetett nyoszolyák a kertben va
jának,

Hol egyen s hol máson nagy szépen nyu-
gosznak,

Lágy ruhájok széltől lassan ingadoznak,
Mind a ketten, szépek, nagy örömben vannak.

7. Néha ott elmenvén csipdes szép violát, 
Nagy gyakorta ismét az ő szép mátkáját, 
Kezkenö szélivel illeti orcáját,
Külömb külömbfe'le rózsákat mutogat,

8 . Sok vigaság után kertből kisétálnak, 
Örömben szerzőnek gazdag lakodalmat, 
Hozzája hasonló tündér asszonyokat 
Házához hivata, kikkel vígadának.

9. Mikoron minnyájan asztalnál volnának, 
Senki nem bánkódik, minnyájan vigadnak : 
Egy nagy bánat éré szivét Árgírusnak : 
Szemben ülvén a szép leány mátkájának,

10. A vigaság közben ötét arcul csapá.
A leány nem szollá, csak fejét lehajtá ;
Ismét vigaságban ő magát foglalá :
Másodszor is ifjú leányt arcul csapá.

1) V isz o n ta g sá g a it.

1 1 . Asszony barátitól ugyan megszégyenlé, 
De még is nem szollá, csak fejét tekerő. 
Harmadszor is ifjú leányt arcul üté ;
Neki így felele, tovább nem tűrhető :

1 2 . „Te Árgírus! ezért fáradtál-e értem. 
Hogy vendégim előtt így gyalázsz meg engem ? 
Szégyennel illessed én királyi fejem ?
Mondjad okát mostan énnekem, édesem!“

13. A leánynak szeme könyvben forog vala.
1 Árgírus is rajta úgy kesereg vala;
! Szép ékes beszéddel neki így szól vala :
! „Majd meg mondom okát, szívem, hallgass reá.

14. Atyámat anyámat éretted elhattam, 
Gazdag országomtól nagy messze távoztam.
A te szerelmedért nagy messze búdostam, 
Veszedelmes helyen nagy sokat forgottam.

15. Mikor már házadhoz közel laktam volna, 
Három szép szúzleány elömbe jött volna,
Kik felőlem neked jó hírt mondnak vala
De te mind a hármat arcul csaptad vala.

16. A mely lehetetlen dolognak azt vélted, 
Hogy én jelen lennék akkor teelőtted,
Mind addig a míglen nem láttál engemet: 
Negyedszer úgy jöve'l látn> személyemet :

i 17. Olyan lehetetlen dolognak én vélem. 
Hogy megharagudnál, immár én Ítélem : 
Tudom hogy egyaránt gyötör a szerelem 
Semmi haragodat ebből nem reméllem “

18. Monda a szép leány : „Árgíre , sze
relmem !

Most látom: gonoszból hogy nem ütél engem, 
Ezzel nem kisebbül az én emberségem,
Sőt inkább óregbül az én tisztességem.“

19. Nagy szép szeretettel öltenek egymással, 
Sok búdosás után szép nyugodalommal,
A sok bánat után jeles vigasággal,
Senkitől nem félnek, vannak bátorsággal.

20. Nincs már Árgírusnak semmi fáradsága, 
Annyi búdosását csak semminek tartja,
Mert a mit kívánt volt, már ölében tartja,
A mikor kivánja, szintén akkor látja.

: 21. A tündér leánynak sem buzog már szíve,
Helyén vagyon immár búdosó elméje,
Minden bánatjának vagyon immár vége,
Ez históriának is legyen már VÉGE.
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BÁRÓ BALASSA BÁLINT.
1572-94.

Gyarmati és Kékkői BÁRÓ BALASSA BÁLINT ')> egy régi fényes ház 
ivadéka, mely már IV. Béla alatt a hazának egy nádort, a következő századok
ban vajdákat, bánokat, főispánokat adott, unokája a Mohácsnál elesett Balassa 
Ferenc Szörényi bánnak, fia János zólyomi főispán, kir. főkomornok s bánya
városi főkapitánynak, 1551-ben született 2). Katonai s egyszersmind rangjához 
illő tudományos nevelést nyert. A főurak fiainak akkori szokása szerint, kik mi
előtt a köz életbe léptek, fejedelmi vagy főúri udvarokban apródoskodtak, Bálint 
is II. János választott m. királyéban kezdte lovagi pályáját. A költői lélek 
korán ébredt a mély kedélyű ifjúban, s már 1572-ben, élte huszonnegyedik 
évében jelent meg tőle, Sándor szerint, egy füzet vers Krakóban 12r., ily cím 
alatt : Beteg telkeknek való fives kertecske, de mely nyom nélkül elveszvén, tar
talmát közelebbről nem ismerjük. II. János halálával Magyarországba térvén, 
1572-ben atyjával Jánossal, kit Miksa király a rendek kérésére az ellene fenfor- 
gott árulási gyanú alól felmentett s neki megbocsátott, megjelent a pozsonyi 
országgyűlésen, s midőn Rudolf király koronázása alkalmával a magyar úri 
ifjak többféle vitézi játékokkal mulatnák az udvart, köztök Balassa Bálint egy 
mesterségesen járt juhásztánccal csodálkozásra ragadá a fejedelmi nézőket :|). 
Midőn Miksa, Bátori Istvánnal együtt a lengyel királyságot keresvén, ennek 
gyengítésére Bátorinak Erdélyből kiűzött vetélytársát Békési Gáspárt segítené, 
s ez mind császári csapatokkal, mind magyar urak hadaival 1575-ben Erdélybe 
rontana, Balassa Bálint is segedelmére sietett : de Erdély határain a fejedelem
hez robbanó huszti kapitány Komis Gáspár által éjjel s nagy erővel megtámad- 
tatván, csapatja szétveretett, őmaga a futásban Hagymási lovasaira bukkanván 
ezek által mcgsebesíttetett, el fogatott, s a fejedelemnek kiszolgáltattatott4): ettől 
azonban fogságából utóbb, mint látszik öcscse Ferenc közbenjárására, kibocsát
tatván, kegyelmébe is annyira felvétetett, hogy tiz évvel utóbb, midőn végren
deletet alkotna, abban hitvese oltalmazójaul is Bátorít, a lengyel királyt, kérné 
ki 3)- Ezentúl Magyarországban szolgált Rudolf részén a törökök ellen, név sze
rint Egerben is, mint verseiből kitetszik 6) ; hogy azonban 1583-ban nógrádi 
főispánságot viselt volna, épen nem bizonyos"). 1584-ben Dobó Istvánnak,Eger 
egykori hősének, leányával Krisztinával kelt össze, kitől a következett évben 
János fia , utóbb leánya Született, ki Mérei alnádor hitvese lett. Házasságával 
kezdődtek költőnk családi bajai is. Vérbűnnel vádoltatott közel rokonsága miatt 
hitvesével; saját síivé, Dobó Ferenc, visszatartóztatta húga örökségét, s egyéb 
vagyonkérdések s ilyekkel járt) meghasonlások és ízetlenségek el kezdék életét 
keseríteni. Mind ezek, mind betegsége s a hitvese ellen a kir. fiscus által indított 
pör 1585-ben oetoberben a már említett végintézet megalkotására birták 8), 
s végre 1589-ben, a folytatott üldözések és szégyenvallások, nem tudjuk 
önkénytelen, vagy épen Ítélet által kiszabott számkivetésbe űzték 9). Öt év 
múlva ismét a hazában leljük őt, hogy itt dicső halállal zárja be viszontagságok
kal teljes életét. T. i. midőn 1594-ben az imént rendkívüli szerencsével megkez
dett tőrök háború folytatására nemesi felkelés rendelteték, a hathatósan buzdító 
Illésházy István tevékenysége következtén lelkesedve felkölt dunán-inneni 
nemesség zászlóihoz csalatkozott Balassa Bálint is, s Esztergám sikereden vívá
sában részt vevén, a hős Páldt a török golyók és tűz esőjébe kevesekkel követ
vén, vezére mellett mind két combjában megsebesíttetett, s miután hattyúként 
utolsó dalát eléneklette, mint látszik célszerű gyógybánás hiányából, május
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20-dikán a táborban kimúlt j°). Tetemei a Kriván alatt fekvő Hibe városába 
vitettek vég nyugalomra 1’). Énekeit, melyek a kibújdosása előtt megégetette- 
ken túl megmaradtak *2), Rimai és más XVII. századbeli kisebb versszerzőkéi
vel együtt Nadányi János, az ismeretes „Florus Hungaricus“ szerzője gyűjtötte 
össze, s adta ki Váradon egymás után négyszer (a negyedik Jankó wich szerint 1666. 
24-rétb.). Ezeket követte Fáber Mihályé ily cím alatt : „A néhai tekintetes 
nagyságos vitéz úrnak, Gyarmati Balassa Bálintnak és ama jó emlékezetű néhai 
nemzetes Rimai Jánosnak igaz hazafiainak és a magyar nyelv két ékességeinek 
Istenes Eneki, melyet a váradi negyedik editio szerint egynéhány új énekekkel 
és imádságokkal kibocsátott Pozsonyban Fáber Mihály.“ 1676. 24. (a muzeum 
könyvtáráb.), s még e században egy pozsonyi év nélk. s egy lőcsei Brevernél 
1700.; a XVII. századi). ; Kolosv. 1701. Hely nélk. 1702. Lőcse 1704., 1720., 
1730. Pozsony 1730. Kolosv. 1731. Debr. 1744. Pozsony 1776. Vác 1777. Po
zsony és Pest 1790., ismét év nélk., sújra hely és év nélk., végre a XIX. században 
Pozsony és Pesten 1806. Úgy látszik hogy e kiadásokban nem foglaltatnak 
régibb (Krakóban megjelent) énekei, minthogy nagyobb részök vagy későbbi 
éveket visel,, vagy világosan későbbi viszonyokra vonatkozik. Ezek kevés kivé
tellel vallásos tartalmúak, s rajtok azon mysticus jellem terjed el, mely részben 
ugyan a kor irányát jelöli, de kétségkívül Balassa egyéniségén is alapszik, 
melyet búzgó vallási nevelése s élte soknemű keserűségei hangoltak el. T. i. 
mély, de elborult érzés uralkodik költészetén, mely a képes költői nyelv, tömött- 
ség s a versek dallamos lebegése mellett is, örömtelen hatást gerjeszt. Annál 
kedvesebb még mai nap is azon pár dala, mikben a természet s a vitézi élet sze- 
retete derült tüzes röpdösést vészén, s meghatók hazafiai énekei, hol a haza 
hanyatló ügyét siratja. Az „Átok,“ melyet „Költői Régiségeim“ közt 1828-ban 
kiadtam, nem a mi költőnké, hanem II. Balassa Bálinté, ki honti főispán és I. 
Leopold tanácsosa a XVII. század közepén virágzott, szinte adományzott költő 
volt, de versei a most említetten kivid világot nem láttak ,3). A Tarnovska 
grófnévali viszony is e II. Bálintot illette. Hórányi I. Bálintnak deák (kiadat
lan) verseket is tulajdonít u).

*) Nem gróf, mint Bőd Pétert és Horányit 1.107. követve magam is régibb kézikönyvem
ben, s utánam mások, neveztük. A Balassák majd mind comcsek, azaz főispánok voltak, s külö
nösen mint Zólyomvára épitői s e megyének századokon át szinte folytonos sorban főispánjai, 
zólyomi grófoknak neveztettek, de „örökös grófok“ nem voltak ; ellenben mint Kékkőnek a 
XIV. század óta „örökös urai“ „tekintetes és nagyságos“ címmel tisztelteitek, mely a bárói kar 
járuléka. Ez illette Bálintot is, bár sem maga nem írja magát bárónak, sem atyja nem ; de fia 
János, ki 1601-ben a boroszlói egyetemen mint tizenhat éves ifjú meghalt, deák feliratú 
síremlékén, anyai nagybátyja Dobó Ferenc által „Generosus et Magnificus Joannes Balassa 
Liber Baro de Gyarmat“nak neveztetik. L. Gyurikovics : B. Balassa János síremléke, Tud, 
Gy. 1840. V. 125 s köv. O pedig e címet csak öröklés utján birhatta.

2) Nem 1550-ben, mint Budai I. 126. után hibásan írják. Istvánfi (nálam Colon. 1724.) 
326. 1- 1572-ről írva világosan mondja : „alterum et vigesimum natus annum.“

3) Leírja e táncot a szemtanú Istvánfi az id. h. s utána Budai I. 127.
4) L. Istvánfit a 333. 1. és Bethlen Farkast Hist, de reb. Trans. 2. kiad. II. 302 s köv.
5) Név szerint abban is, hogy járna közbe István király a császárnál, miszerint ez a fele

sége ellen indított méltatlan (fiscalis) portól felmentené, tekintvén, úgy mond, az én erdélyi 
fogságomot is, és sok költségemet, kit as ö felsége szolgalatjában heában költöttem és szenved
tem.“ Az 1585. oct. 3. Királyfalván alkotott végintézet szavai, mely a szepesi káptalan jegy
zőkönyvéből másolva a magyar akad. magyar levelestárában találtatik.

6) L. a mutatványok közt az 5. számot.
7) Állítja ezt Mocsáry Antal Nógrád vármegye Esmertetésében, III. 115., de utóbb maga 

is a nógrádi főispánok sorából IV. 229. kifelejti.
8) „Az én feleségemnek penig — mondja a végintézet egy szakasza — hagyom főtútorúl 

az felséges lengyel királt, könyörögvén ő felségénél az élő istenért, hogy tekintse meg az én
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szegín megholt atyámnak szolgálatát és barátságát, kivel ő felségéhez volt iffiu korában; és 
az minemő jóakarattal ö felsége öcsém által mutatta magát hozzám lenni. Bizonítsa meg azt 
az szegín gyámoltalan árvához , az én feleségemhez, és int er cédáijou ö felségénél csász árunk
nál mellette : hogy ő felsége engedje meg törvényét, és ne vexálja eféle méltatlan perekvel, kire 
ez jövendő gyűlésben citálhatta . . . “ Továbbá ő felségének az én régi kegyelmes uramnak 
lengyel királnak ezen is könyörgök, hogy ő felsége Dobó Ferencet is az ő kegyelmes intésével 
intse arra, hogy az elvett jószágot és marháját (vagyonát) adja meg az szegin árvának felesé
gemnek, és hagyjon békét mindenből neki.“Ismét : „A mi az holdolt jószágot illeti: annak succes- 
siója az én magzatomtól úgy veszhetne el, hogyha az én házasságom nem András uram - 
bátyám és öcsém akaratjából esett volna; de merthogy ugyan uram-bátyám prédikátora 
esküttetett is meg, és sem bátyám sem öcsém nem reclamált az én házasságomnak , quod 
semel placuit, alias displicere non potest : mert öcsém között az holdolt jószágnak divisiója is 
házasságomnak utánna ment véghez : azért valami jószágom mind az Balasi Lászlótól reánk 
szállott jószágom, holtom után az én magzatomat illeti.“

9) Önkénytelen kivonulásra mutatna a Bujdosó énekének (1. alul a 8 . szám alatt) e helye 
istenhez :

K ö n y ö rg ö k  : n ek em  is hogy  lég y  m á r v ezé rem ,
M ert ím  b u jd o sn i ü z  n a g y  b ú  és szem érem .

Számkivettetésre viszont azon ének e sorai:
H ogy b ú j d o s á s o m  i d e j e  t ö l t c  u t á n  
É n  éd es h a z á m b a  té r je k  ism é t v íg an .

Kimenetelének idejét is ez ének vég szaka határozza meg. Hogy 1591-ben is még künn volt, 
egyik könyörgő éneke vég szakjából tudjuk meg (1. szinte a mutatványok közt 1 0 . sz. alatt).

,0) L. Istvánfit az id. h. 386. — Bethlen Farkas e helyt mondja : . . in cujus (arcis Strig.) 
uno assultu praeter alios Valentinus Balassa heros celebris cecidit III. 201.

'*) Miképen az /limai „Elogiumából“ kitetszik, hol így ír :
H ibe v á ro sá n a k , ho l n y u g szo l, á llá sa  
O tt v agyon , K r iv á n n a k  h o l m ag as  h av assa .
V en d ég fo g ad ó já t m in d en  ú g y  sz á llh a ssa ,
S ze red e t *) te k in tv é n , hogy  m eg is á llh a s sa  :

M ondván  : I t t  fek sz ik  az  a  B a la ssa  B á lin t,
K i kevés ö röm  k ö z t n y e lt  sok  k ese rv es  k ín t ,
K in ek  Írá s ib a  a  k i  jó l  is te k in t ,
E lm éje b á rs o n y á n  szem lé lh e t sk á r lá t  sz in t.

12) L. a Bucsuéneket a mutatványok közt. 7. sz. XVallaszky mondja ugyan a Conspectus 
második kiadása 170. lapján, hogy „carmina (eius) fusa suavissime . . . praeter typis frequenter 
expressa, quam plurima in eruditorum bibliothecis supersunt manuscripta“ : de én sem könyv- 1 
tárakban és kéz alatt ilyeknek nyomokba nem akadhattam; sem költőnk lelkes utódja b. 
Balassa Ferenc úr olyanokat családja gazdag levéltárában föl nem fedezhetett.

13) A két Balassa Bálintot felcseréli egymással nem csak Mocsáry III. 115., hol azt 
mondjall. Bálintról miszerint „verseit közre bocsátott munkájában“ ó is gyönyörűséggel olvasta ; 
hanem a genealog Lehócky is, hol a II. Bálint s ennek Ferenc öcscse közti pórt, melyről Kazy 
Históriája II. köt. 174. 1. beszél, I. Bálintnak tulajdonítja. — Egyébiránt mind a két Bálint 
hagyománya kiadását a mívelt lelkű b. Balassa Ferenc úrtól várhatjuk, azok életrajzaival együtt.

14) „Suavis, u. m., in latina lingua poeta, in patria vero alter Pindarus.“ I. 107. — Egyéb
iránt létezik egy általam nem látott „Vita Valentini Balassa, hungaricis rhythmis descripta“ év 
és h. kitétele nélkül. 8 r. Rimáitól, mely, nem tudom, különbözik-e a 11) jegyzetben idézett 
elogiumtól s azon pár dicsőitö verstől, mely Rimainak többi versei közt feltalálható.

Mező jó illatot,
Az ég szép harmatot

Ád, mely kedves mindennél.

Ellenség hírére 
Vitézeknek szíve

Gyakorta úgy felbuzdúl !
Sőt azon kivül is
Csak jó kedvébül is 

Vitéz próbálni indúl :
Holott sebesedik,
0 1 , fog, vitézkedik,

Homlokán vér lecsordúl.
• )  S z e r  M olnár A lb, n zeriu t sv m bo lum ot is je le n t. I t t  a  B alassa  s írk ö v én  á llo tt  fe lira t é r te tik .

1. É n e k  a V é g e k r ő l  ')•

Vitézek ! mi lehet 
E széles föld felett

Szebb dolog a végeknél V 
Holott kikeletkor 
A sok szép madár szól, 

Melylyel ember ugyan él !

1) E re d e ti  c ím e : In  lau d em  confin io rum  , m elyek  a la t t  nem , 
in ia t  ném elyek  vé lik  a  sz ó t m aijé rte lm éb en  véve, az  o rszág  h a tá rő rv i
dékei é r te n d ő k , han em  azon  úgy n e v e z e tt  vég v á rak  cs véghe lyek , 
m elyek  v a la m e ly  (a  tö rö k  á lta l)  h ó d í t  < 11 v idék  e llenébe  ép ü ltek , 
a tö rö k  b ecsap áso k  e llen . Ilyen  vo lt E g e r  i9 , m ie lő tt  a  tö rö k ö k  
á lta l e lfo g la lta to tt .
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Véres zászlók alatt 
Lobogós kópiát

Vitézek ott viselik.
Roppant sereg előtt 
Távol a sik mezöt

Széljel nyargalják, nézik,
A párduc kápákkal,
Fényes sisakokkal,

Forgókkal szép mindenik.

Jó szerecsen lovak 
Alattok ugrálnak

Hogyha trombita riad. 
Köztök ki strázsát áll.
Ki lováról leszáll,

Nyugszik reggel, hol virrad: 
Midőn éjten éjjel 
Csataviseléssel

Mindenik lankadt, fáradt.

A jó hírért, névért,
A szép tisztességért

Ok mindent hátra hadnak, 
Emberséggel példát, 
Vitézséggel formát

Mindeneknek ók adnak. 
Midőn mint jó sólymok.
Mezön széljel járnak,

Vagdalkoznak, futtatnak.

Ellenséget látván,
Örömmel kiáltván 

Ökkópiákat törnek.
S ha súlyosan vagyon 
A dolog harcokon,

Szólíttatlan megtérnek.
Sok vérben fertezvén,
Arcul reá térvén

Űzőt sokszor megvernek.

Dicséretes seregé :
Kiknek e világon 
Szerte szerint vagyon 

Mindeneknél jó neve,
Mint sok fát gyümölcscsel,
Sok jó szerencsékkel 

Áldjon isten mezőkbe.

2. T a v a s z  d i c s é r e t e  ').

Áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje. 
Mindent egészséggel látogató ege,
Hosszú úton járókat könnyebbítő szele !

Te nyitod rózsákat meg illat ozásra, 
j Te a filemile torkát kiáltásra,
‘ Fákat te öltöztetsz sokszínű ruhákba.

Neked virágoznak bokrok, szép violák, 
Folyóvizek, kutak csak neked tisztulnak,
A jó hamar lovak is csak benned vigadnak.

Mert fáradság után fűre ment tagjokat 
; Szép harmatos fűvel hizlalod azokat, 
j Új erővel építvén üzéshez inokat.

! Sót még a végbeli jó vitéz katonák,
A szép szagu mezőt kik széljel bejárják. 
Most azok is vígadnak s az időt mulatják.

I Ki szép fúvón lévén, bánik jó lovával, 
j Ki vígan lakozik vitéz barátjával,
Ki pedig véres fegyvert tisztíttat csiszárral.

Újul még a föld is mindenütt tetőled, 
Tisztul homályából az ég is teveled, 
Minden teremtett állat megindul tebenned.

A nagy széles mező 
S a szép ligeterdó 

Sétáló palotájok:
Az utaknak lese,
Kemény harcok helye, 

Tanuló oskolájok:
Csatán való éhség, 
Szomjúság s nagy hévség. 

Fáradság : mulatságok.

Az éles szablyákkal 
Méltán örvendeznek,

Mert fejeket ők szednek : 
Viadalhelyeken 
Véresen, sebesen,

Halva sokan feküsznek ; 
Sok vad madár gyomra 
Gyakran koporsója 

Vitézül holt testeknek.

Ily jó időt érvén isten kegyelméből,
Dicsérjük szent nevét fejenként jó szívből, 
Igyunk, lakjunk egymással vigan, szeretetból!

3. A ma g y a r  n e m z e t  r o m l o t t  á l l a 
p o t á r ó l .

Oh szegény, megromlott s elfogyott magyar
nép,

Vitézséggel, névvel, hírrel vagy igen szép ; 
Kár hogy tártától úgy, mint senyvedendó

kép,
Elömenetedre nincs egy utad is ép.

Kedvvel becsűit vérrel már lett csufságossá, 
Szablyádnak böv zsoldja nagy olcsósságossá, 
Megcsorbúlt nemzeted változott korcsossá, 
Neved ékessége nagy utálatossá.

Oh végbelieknek, 
Ifjú vitézeknek 1) E re d e ti  cime : Iu  laudem rerai temporia
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Föld reménségére felnevelt úrfiak 
Szemétre vettettek, úgy mint köz tyúkfiak, 
Zsírokkal hízódnak az idegen fiák,
Hozzád nem külömbek mint az ördögfiak.

Hazádnak szép vége mindenütt csonkán áll, 
Sereged szép száma fogy , romol s szállton 

. száll,
ínséged nő s árad, s veled egy ágyban hál,
Bö étkeid helyett rakodik apró tál.

Ki szánhat? Bánd magad nyomorúságodat, 
Mert nézi, nem érzi az csak romlásodat;
A ki építhetné te szép országodat,
Könnyen mulatja el csak záloglásidat.

Sem pénz, jószág mostan s méltó áru posztó 
Nem indít hogy szolgálj, megszükült az osztó, 
Csudáid hogy minden rend nem kóborló s

fosztó,
A nagy orv mert kicsinyt szörnyebb felakasztó.

Oh kedves nemzetem, hazám, édes felem, 
Kivel szerelmetes mind tavaszom, telem, 
Keseregj, sírj, kiálts istenedhez velem!
Nálad, hogy szeretlek, legyen e vers jelem.

4. K r i s z t u s h o z  v i t é z s é g é r t  ’)•

A szent háromságnak,
Kinek imádkoznak,

Jézus, másod személye!
Régi vitézeknek,
Roppant seregeknek 

Győzhetetlen istene !
Tehozzád kiáltok,
Ki katonád vagyok,

Vígy, kérlek, vitézségre.

Régenten Dávidot 
Juh mellöl a pásztort 

Vüd 1 2) királyi felségre,
Midón Góliáttal 
A nagy óriással 

Megviva szemtől szembe,
Kit reménység ellen 
Csudálatosképen 

Adál neki kezébe.

Jó Makkabeusnak,
Jeftének, Sámsonnak,

Gedeonnak, Juditnak 
Eszet, bátorságot 
Adál, diadalmot,

Hogy vitézül járnának :
Midón benned bízván,

1) E re d e ti  c ím e H ym nus ad  deum  filium  p ro  im p e tra n d a  m ili
ta r i  v ir tu te .

2 )  Vivéd.

TOLDY KÉZIKÖNYVE I

Hadnagyságod után 
Szerencsét próbálának.

Most is vitézeknek 
Te vagy bátor szivek,

Kik veled dicsekednek,
De a kevélyeknek 
Kik mással kérkednek,

Csak szégyenvallás helyek: 
Mert kit te nem segélsz,
Szíve, esze elvész,

Hátat ád ellenségnek.

A te nagy nevedben 
Én is most, istenem !

Kötöttem fel szablyámat ; 
Sok jó szerencséket 
Várok csak tetóled,

S vitézlő sok szép jókat : 
Mert nem fizetésért,
Sem gazdag prédáért 

Járom, tudod, utamat,

Hanem szent nevedért 
S a szép tisztességért,

Kiben megkisebbítél ;
Noha nem méltatlan,
Mert rút és számtalan 

Bűnömért rám gerjedtél: 
De, kérlek, felejtsd el 
Undok vétkeimet,

Lám, már eléggé vertél.

Te vagy szál kópiám,
Te vagy éles szablyám,

Jó lovam hamarsága; 
Elmémnek vezére,
Karjaim ereje,

Én szivem bátorsága : 
Bízván szent nevedbe,
Megyek örvendezve,

Bátran, káromlóidra.

Csak tereád hattam 
Életemet, uram !

Valamely helyen járok ; 
Bátorságot, eszet,
Sok jó szerencséket

Csak jóvoltodból várok : 
Orcámról töröld el 
Szép vitézségekkel

Szégyent, kit még is vallók,

Hogy vidám orcával,
Szép háláadással 

Én felmagasztaljalak;
E szöges világnak 
Téged hadnagyomnak 

Örömmel kiáltsalak ;
Vérrel festett szablyát 
Ki adsz olyanoknak,

Kik zászlód alatt járnak.
6
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5. L e l k e m mi n t  Noé g a l a mb j a  
M a g á t  ép h i t i v e l  adj a .

Segélj meg engemet, én édes istenem, 
Reméntelenségben ne hagyj elsilyednem ! 
lm minden elhagyott, nincsen hová lennem. 

Nem tudok mit tennem.

Sok nyavalya miatt apadott hitemet 
Most többítsd meg bennem, segélvén enge

met,
Kit e világ utál, csúfolván engemet,

Veszett életemet.

Mint galamb, mely Noé-bárkából kirepült, 
Nagy vízözön miatt meg bárkára került, 
Szájban ágat hozván, meg a helyére ült.

Ki zöld ággal újúlt.

Szintén úgy most lelkem ö nagy ínségében 
Meg tereád került kételenségébeu,
Noha elhagyott volt most reménletében,

Rád szállott hitében.

Új könyörgést hozott neked új ág helyett,
Ki jó reménséggel virágzott, zöldellett,
S adja ömagát is kezedhez e mellett; 

így vár bárkád felett.

Mint egy nagy bárkádba vedd be azért sze
gényt,

Áldomásodban te fogadásod szerént,
Hogy a kétség miatt el ne hagyjon megént 

Téged, szentséges fényt.

Kiből, uram, neked de mi hasznod lenne,
Ha a kétség miatt ő pokolra menne:
Lám már megváltottad hogy ne égne benne, 

Sőt jót érdemlene.

Régen egy galambot ha Noé megtartott:
Hát hogy hagynál engem, kit fiad megváltott, 
Ki téged keservesen régen kiáltott,

Szíve szerént áldott.

Segélj azért engem kegyelmes istenem, 
örvény fenekére ne hagyj alá mennem :
Kiért, a míg élek, kész vagyok hű lennem, 

Nagy haladást tennem,
Szent neved dicsérnem.

6 . E g y  szép  új  k ö n y ö r g é s .

Nincs már hova lennem, kegyelmes istenem ! 
Mert körül vett engem szörnyű veszedelem ;

Segedelmem légy mellettem,
Ne hagyj megszégyenednem. $

Vagy ha azt akarod hogy tűrjem ostorod, 
Csak rút szégyentől óvd fejemet : ha bántod, 

Halálomat inkább elhozd,
Hogynem rútítsd orcámot.

Áldj meg vitézséggel, a jó hírrel névvel,
Hogy szép tisztességgel mindent végezzek el, 

Öltöztess fel fegyvereddel,
Jó észszel, bátor szívvel.

Ne gyalázzon engem kevély ellenségem,
Te légy, uram, velem, jóltevő istenem !

Nagy szégyenem ne viseljem 
S tovább ne hagyj elesnem.

Kiért dicsérhessen lelkem mindenképen,
Hogy mindenek ellen megtartottál épen ;

Áldott isten ! hála légyen 
Neked örökké Ámen.

7. Búcsú éne k.

Oh én édes hazám, te szép Magyarország,
Ki keresztyénségnek viseled paizsát,
Viselsz pogány vérrel festett éles szablyát, 
Vitézlő oskola ! immár isten hozzád.

Egriek, vitézek, végeknek tűköri,
Kiknek vitézségét minden föld viseli,
Régi vitézséghez dolgotokat veti !
Istennek ajánlva legyetek immár ti.
Ti is ráró szárnyon járó hamar lovak,
A kiknek hátokon a jó vitéz ifjak 
Gyakorta kergetnek, s hol pedig szaladnak ! 
Adassék egészség már mindnyájatoknak.

Fényes sok szép szerszám, vitézlő nagy szépség, 
Katona-találmány, új tor ma ékesség,
Seregben tündöklő és fénylő íriseség ! 
Éntőlem s istentől legyen már békesség.

Sok jó vitéz legény, kiket felemeltem,
Kikkel sok jót tettem, tartottam s neveltem! 
Maradjon nálatok jó emlékezetem,
Jusson eszetekbe jótétemről nevem.

Vitéz próba helye, kiterjedt sík mező,
Fákkal kősziklákkal bővös hegy, völgy, erdő, 
Kit a sok csata jár s jó szerencse-leső!
Legyen isten hozzád, sok vitézt legelő !

Igaz atyámfia s meghitt jó barátim,
Kiknél nyilván vannak keserves bánátim,
Ti jutván eszembe hullnak sok könyveim ! 
Már isten hozzátok, jó vitéz rokonim !

Ti pedig szerettem átkozott sok versek, 
Búnál kik egyebet nekem nem nyertetek, 
Tűzben mind fejenként égjetek, veszszetek : 
Mert haszontalanok, jót nem érdemietek.

8 . Bu j d o s ó  é ne ke  l)

Pusztában zsidókat vezérlő jó isten,
Ki előttök mentél tüzes oszlopképen,

1) E re d e ti  c ím e : „ B u jd o só k n a k  való  é n e k / ,
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ígéret földére vezérelvén szépen,
Kalaúzok voltál minden szerencsében !

Te adtál csillagot ama mágusoknak,
Vezérül is angyalt ifjú Tóbiásnak,
Heródes előtt futó szűz Máriának,
Te voltál vezére minden szarándoknak.

Könyörgök, nékem is bogy légy már vezérem : 
Mert ím bujdosni űz nagy bú és szemérem,
Én istenem ! ebben ne veszszen el vérem, 
Őrizz meg gonosztól, felségedet kérem.

Építsd fel elmémet a jó bölcseséggel, 
Szívemet pediglen bittel, reménséggel, 
Bujdosó fejemet töredelmességgel,
S te-adtad-lelkemet buzgó könyörgéssel.

Jártomban költőmben hogy csak reád nézzek, 
Búmban örömemben reád figyelmezzek,
Jó s gonosz szerencsét csendesen viseljek, 
Sóba semmi helyen el ne felejtselek.

Hogy bujdosásom ideje tölte után,
Én édes hazámba térjek ismét vigan, 
Mindazokat jó egészségben találván,
A kik szomorkodnak én tőlem búcsúzván.

Én édes hazámból való kimentemben,
Szent Mihály nap előtt való harmad hétben,
A másfél ezerben és nyolcvan kilencben 
Az ó szerént *), szerzém ezt ilyen énekben.

9. Kö n y ö r g é s  a bünb o c s á n a t é r  t.

Bocsásd meg úristen ! ifjúságomnak vétkét, 
Sok hitetlenségét, undok fertelmességét, 

Törüld el rútságát,
Minden álnokságát,

Könnyebbítsd lelkem terhét.

Az én húsúit lelkem én nyavalyás testemben 
Tétova bújdosik mint madár a szélvészben, 

Tőled eíijedett,
Tudván hogy vétkezett :

Akar esni kétségben.

Látja magán való számtalan nagy sok jódat ; 
Kiért tudja, téged mint tisztelt jól tett urát, 

Háládatlanságát 
Látván, hamis voltát,

Ugyan szégyenli magát.

Akarna gyakorta hozzád ismét megtérni ;
De bűnei miatt nem mér elődbe menni :

Tőled oly igen fél,
Reád nézni sem mér,

Színed igen rettegi.

1) Az ó n a p tá r  s z e r in t t .  I., m ely még- a k k o r  az  á j  m e lle tt köz 
s zo k ásb an  vo lt.

Semmie sincs pedig, mivel elődbe menjen, 
Melylyel jóvoltodért viszont téged tiszteljen, 

Vagy alázatosan 
Méltó haragodban 

Tégedet engeszteljen.

Sok kisértet éri, mindenképen rettenti,
Veled ijesztgeti, kétségre sietteti;

Mely miatt majd elvész,
Ha véle jót nem tészsz,

Magát pokolra ejti.

Jajgatván nagy nagy sokszor említi szent ne
vedet,

Mondván : vajha az ur hozzá venne engemet ! 
Bizony kedvét lelném,
Mert ötét követném 

Mint édes istenemet.

Bátorítsad, uram, azért biztató szódat !
Mit használsz szegénynek örök kárhozatjával? 

Hadd inkább dicsérjen 
E földön éltében 

Szép magasztalásokkal.

A te szódat, uram, mihelyen meghallhatja, 
Ottan szent nevedet mint. atyját úgy kiáltja: 

Kiterjesztett kézzel 
Sűrű könyves szemmel 

Magát reád bocsátja.

Legörögvén könyve orcáján, úgy megkövet, 
Magad is megszánnád, látván mely keseredett ;

Mert zokogásokkal 
Siralmas szép szókkal,
Kér fejének kegyelmet.

Irgalmasságod is annál inkább kitetszik,
A mennél több vétkünk nekünk megenged

tetik ;
Inkább kegyelmedben,
Mint büntetésedben 

Te irgalmad tündöklik.

No nem tartod, tudom, tovább haragod rajta, 
Mert a békeségre te jobb kezed kinyújtva ;

De csak olyanoknak,
Kik utánad járnak,

Mert vagy mindennek ura.

Térj azért én lelkem kegyelmes istenedhez, 
Szép könyörgésekkel békéljélszent kezéhez ; 

Mert lám hozzá fogad,
Csak reá hadd magad :

Igen irgalmas ur ez.

Higyjünk mind örökké igazán csak őbenne, 
Bűntül őrizkedjünk, ne távozzunk el tőle :

1) Slmúl.i.

6 *
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Áldott az ő neve 
Örökké mennyekbe,

Ki már megkegyelmeze.

Éneklém ezeket megkeseredett szívvel, 
Várván ur kegyelmét fejemre szent leikével, 

Tétova bujdosván;
Bűnömön bánkódván,

Tusakodván ördöggel.

10. Az Ó c e á n  m e l l e t t  ')•

Kegyelmes isten !
Kinek kezében 

Életemet adtam,
Viseld gondomat,
Vezérld utamat,

Mert csak rád maradtam.

Gyermekségemtől 
Fogván egyedöl

Csak tetőled vártam,
Mint atyja után 
Fiú kiáltván,

Könyörögve jártam.
Most is csak benned 
Beménségemet 

Uram ! kelyheztettem :
Magam rád hattam,
Rád támaszkodtam,

Tealád vetettem.

Mi hasznod benne,
Hogyha veszélyre 

J  utók kétség miatt ?
Kit fiad által 
Hozzád váltottál,

Mint fogadott fiad.

Hallgass meg azért 
Te nagy nevedért

Én könyörgésemben : 
Mutasd meg jódat,
Sok áldásodat

Az én szerencsémben.

Add meg énnékem 
Én reménségem 

Szerént való jódat, 
Áldd meg fejemet,
Ki bízik benned,

S viseljed gondomat.

A szép harmatot 
Miként hullatod

Tavaszszal virágra : 
Sok jódat, uram !
Úgy hullasd reám,

Te régi szolgádra.

Hogy mind holtomig 
Szívein legyen víg, 

Téged magasztalván, 
Mindenek előtt,
S mindenek felett,

Szent nevedet áldván.

Ezeket írám 
A tenger partján, 

Oceanus mellett, 
Kilencven egyet 
Mikor jegyzettek 

Másfél ezer felett.

*) E re d e ti  c ím e : , ,K ö n y ö rö g  is te n n e k , hog y  b ú jd o sá sá b a n  v i
se lje  keg y e lm esen  g o n d já t,  s te r je sz sz e  is re á  ú ja b b  á ld á sá t.

KALÁSZÁT A XVI. SZÁZAD II. FELÉBŐL.

A XVI. század befejezéseid még néhány darabot iktatok ide névtelen vagy 
kisebb költőktől. Tartalmuk, egyet kivéve, vallásos, s részben képviselőiid 
szolgálhatnak az egyházi költészetnek, mely, míg a római egyház régibb breviá- 
riumi énekeit gyakorlottá, a protestánsok által leginkább a zsoltárok alapján 
kezdett míveltetni.

Az 1. számú ének Luther Mártonnak a XLYI. zsoltár nyomán készült, 
híres éneke (Ein’ veste Burg ist unser Gott) után készült szabadon SKAMCZA 
MATE által. Ezen ismeretes tudósunk Rác-Keviben született, a Csepel szigetén 
1544-ben, tudományos kiképeztetését itt, szülötte városában, a híres Szegedi 
Kis István alatt, majd Tolnán sKolosváratt nyerte. Jászberényben mint köztanító 
egy kis pénzt szerezvén, Bécsbe, onnan némely erdélyi úrfiakkal Olaszországba 
ment, és miután Páduában tizenöt hónapig a philosophiát hallgatta, beutazta 
Olaszországot Rómáig, Helvétiát, Német-, Francia- és Angolországot, s 1572-
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ben haza térvén, Keviben lelkészkedett '). Nevezetes összekoccanása volt 1588- 
ban Válaszuti György pécsi unitár pappal a háromságtan felett 2). Verses mun
kái közt, mik a XVI. századbeli gyűjteményekben elszórvák, Luther néhány 
énekei vannak 3); továbbá : Descriptio regni coelestis, sz. Ágostonból, és Adhor
tatio ad indices a Lugossy-Codexben ; Racked város eredete, 1600. szinte ver
sekben (saját kéziratgytíjteményemben) stb. Tőle van Szegedi Kis István bő 
életrajza deák nyelven, mely a híres hittudós „Theologiae sincerae loci commu
nes“ munkája előtt áll, s nevezetes kútfő a magyarországi reformatio történetére.

A 2-dik ének aCXLIV. zsoltár után egy névtelen által készült, s találtatik 
Bornemiszánál a CXXVIII. levelen, s Göncinél a harmadik kiadás 158. 1. Tud
nivaló egyébiránt, hogy e zsoltári énekek néha csak a hangulatra rokonok Dávid 
idézett zsoltáraival, vagy tőle csak egy pár gondolatot és képet kölcsönöznek, 
így ez is, mely egészen a haza akkori szomorú állapotjából veszi kiindulását.

3-dik szám alatt a XIII. században Celanói Tamás által készített híres 
Dies irae-nek névtelen fordítása áll, Újfalvi Imre „Halotti énekek“ című gyűj
teménye (Debr. 1598.) harmadik kiadásából (Lőcse 1635.).

A 4. sz. alatti éneket, mely azon tatár invasió borzadályait festi, miket a 
haza tiszai részei 1566-ban János-Zsigmondnak köszönhettek, kevesbbé költői, 
mint történetfestő tartalmánál fogva, közlöm. E hang s e képek számos ily pana
szos énekekben siránkoznak felénk, mik a XVI. sz. második feléből s a XVII- 
diknek elejéről maradtak ránk. Szerzője e század egyik legnevezetesebb protes
táns hittudósa, SZEGEDI KIS ISTVÁN. Született ez Szegeden, 1505-ben, a 
lippai és gyulai iskolákban tanult, s egy ideig maga is tanárkodván, 1540-ben 
Krakóba ment, hol egyideig a classicusokat nagy dicsérettel magyarázta. Innen 
Luther híre AVittembergbe vonta 1543 ') , hol ezt és Melanchthont hallgatván, 
haza tért, s az új tant Tasnádon (Közép-Szolnokb.) a templomban és iskolában 
hirdetni kezdte, de Martinuzzi (a „kencstartó barát“) parancsára megfogatván, 
vérig megveretett, s könyvtárától megfosztva, a városból kiűzetett. A bujdosót 
a gyulaiak hívták meg, utóbb a ceglédiek, s nem csak prédikált, de Melanchthon 
„közhelyeit“ (Locos communes) is magyarázta. Híre mind inkább elterjedvén, 
Petrovics Péter temesvári kapitány által Temesvárra hívatott meg, honnan 
védura halála után ennek utóda, a buzgó Losonci István, által másodszor elűze
tett. Folytatván tanításait több helyeken, miután egyszer a spanyol Campo által 
megfogatván, ennek kezeiből szerencsésen elmenekedett, a Dunán szerencsésen 
átvonult 1553. s Tolnára, innen Laskórahivatott meg, 1554. a baranyai kerü
let superintendensévé is választatott. 1558-ban mint kálmáncsai pred. ismét 
török fogságba esett, melyből végre kiszabadúlván, Ráckeviben találta fel 1563. 
viszontagságos élete révpartját, hol munkás pályáját 1572. fejezte be 5). Terje
delmes hittani deák munkáin kivül, mik külföldön gyakran kinyomattak0), van
nak azon századbeli énekes gyűjteményeinkben magyar énekei is, melyek közöl 
három tűnik ki, u. m. 1. „A török rabságából való kiszabadulásáért való hála
adása“ Bornemiszánál CXLII. lev. ; 2. ,,Az anyaszentegyháznak siralmas pana- 
szolkodása a Krisztus előtt, az ő ellenséginek ellene,“ u. ott LV. lev., Göncinél 
a 371. 1. s némely újabbakban ; 3. „A magyaroknak siralmas éneke a tatár rab
lásáról“ Bornemiszánál a CLIIII. s köv. lev., melyet itt közlök.

Az 5. sz. alatti tanéneket, mely rímetlen lejtékeny páros soraival érdekes, 
a lipcsei codex tartotta fenn, melynek másolata az akadémia könyvtárában van.

A 6. számú szerelemdalt egy magyar renegát, DIVÉNYI MEHMED, for
dította vagy szabadon dolgozta török formára. Felfedezte azt Gévay Antal a cs. 
kir. udv. könyvtárnak egy török codexében (codd. or. Nr. 437. a 66. levél első 
lapján), hol német, magyar, deák s horvát egyházi s világi énekeken kivül (török
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betűkkel leírva) ezen „türki“ s egy „török-magyar ghazel“ is áll (a 66. lev. 
második lapján „En nem bántom“ kezdettel). — A codex iratási időszaka 
1588—89 7).

') L. Bőd Péter Athenását a 241. 2. 11.
~) L. Jankowich Miklóst Tud. Gyűjt. 1829. VI. 45 s kóv. 11.
3) L. Bőd Pétert az id. h.
4) így Bőd 255. 1. és Bartholomaeides Memória Vngar. 16. 1., hol a wittenbergi anya

könyvből Szegedi beiratása napja is (1543., mart. 22.) feljegyeztetett; s így Klein Nachrich
ten II. 106. előadása, ki Szegedi Wittenbergbe jövetelét Laskai után 1541-re teszi, helytelen.

5) L. életrajzát Skaricza Mátétól Szegedi felebb idézett „közhelyei“ előtt, s utána több 
hibákkal a nevekben Horányinál III. 338 s köv., KleinnÁl az id. h.

6) L. tőlem a Magyar Nemz. Irodalom Története III. köt. 43. 1.
7) L. Tudotndnytdr, új foly. értek, rész V. k. 326—8.11. Saját gyűjteményemben megvan

nak a Divényi által összeírt magyar egyházi énekek is, de melyek egyike sem sajátja, hanem 
korában köz keletben lévén, az akkori énekes könyvekben mind feltalálhatok.

1 . A XLVI. z s o l t á r ,  L u t h e r  M á r t o n  
után.

S k a r ic z a i M áté tó l.

Erős várunk nekünk az isten,
És fegyverünk ellenség ellen, 
Megszabadít veszedelmektől,
Kik ránk jűnek most mindenfelűl.

Az mi régi ellenségünk 
Háborgat minket 
Erővel, fegyverrel,
És csalárdsággal,

És minden nagy hatalmassággal.

Nincsen nekünk semmi hatalmunk, 
Kivel neki ellene álljunk:
Viaskodik az ur érettünk 
Kit az isten bocsátott ') nekünk.

Ha kérded hogy ki legyen az ? 
Jézus Krisztus az,
Seregeknek ura,
Kinél nincs több isten :

Annál vagyon az győzedelem.

Ha ez világ mind ördög volna 
És elnyelni minket akarna,
Azért tőle semmit ne féljünk 
Csak Krisztus oltalmában bizzunk :

No bátor dühösködjék,
No fenekedjék 
Ez világnak ura:
Nincs rajtunk hatalma,

Urunk Krisztus ötét megbirta I) 2).

Megáll az istennek igéje,
És nem állhat senki ellene :
Az nagy isten vagyon mivelünk,
És szent lelke lakozik bennünk.

Ha testünk nekünk elvész,
Ha marhánk 3) elvesz,

I )  K ü ld ö tt .
‘J )  M eggyőzte .
3) V a g y o n u n k .

Hírünk, nevünk,
Feleségünk, gyermekünk:

Az mennyország megmarad nekünk.

2. A CXLIV. z s o l t á r  u t án.
N év te len tő l.

1 . Minden állat dicsir, úristen, tégedet,
' Féli és rettegi fenyegetésedet,
, És felmagasztalja te szent felségedet,
Azért én is áldom az te szent nevedet.

2. Mert te igazgatod minden dolgaimat, 
Viseled az hadban ügyemet gondomat,

, Forgatod kezemben az harcon szablyámat,
Te tanítod vívnya az én újjaimat.

3. Csak tebenned vagyon minden bizo
dalmám,

Te vagy én istenem, az én diadalmam,
Te vagy‘bátorságom, én erős kőváram,
Csak te vagy paizsom, bizonyos oltalmam.

4. Kezemben adod meg én ellenségemet,
Ki mostan elhordja édes nemzetemet, 
Szertelen pusztítja szép zsíros földemet, 
Gyakorta levágja erős vitézimet.

5. Menyi sok jót tettél, uram, már énvelem: 
Te szent felségedtől honnan érdemlettem?
Én halandó bűnös tőled tiszteltetem,
Sok ajándékidat mert naponként veszem.

, 6 . Jóllehet megbántott az én atyám téged, 
És nagy sok bűnökkel káromlott tégedet, 
Minden nemzetségem vétkezett ellened,
En is sok bűnökkel bántottalak téged :

- 7. De ha teremtettél ö bűnös vérekből,
Ez világra hoztál te nagy jó kedvedből, 
Megmentettél engem ördögnek kezéből, 
Mikor kitisztítál áz én bűneimből.
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8 . Nem szégyenlem, uram, rólad emlékeznem 
Mind ez világ előtt benned dicsekednem, 
Minden állatokkal tégedet dicsérnem,
Lelki testi jókat csak tetóled kérnem.

9. Tudom, mint az árnyék elmúlik életem, 
Minden tehetségem és cselekedetem
Mint a szép folyóvíz elmúlik éntölem,
De még is könyörgést hallj uram éntölem.

10. Ha te minket tartasz te örökségednek,
A Krisztus Jézusban választott népednek,
Ne adj martalékra az idegeneknek,
Kik mind azon vadnak hogy megemészszenek.

11. Noha megérdemljük az ostort tetőled, 
Mindazáltal minket ha elvetsz előled,
És az te népedet ha meg nem kimélled,
Hanem főttig őket mind az földhöz vered,

12. Mit fognak mondani az pogányokrólad? 
Az nagy sok káromlást, uram, oztán halljad: 
Oltalmazni az te népedet nem tudtad,
Az ö eh torkokba azért taszítottad.

13. Nem mondják-e, uram, ezt az hitlen
népek :

De valljon s hová lett most az ő istenek ?
Mi reménségünkért csúfolnak bennünket,
Ms az mi hitünkért megpökdösnek minket.

14. Kegyelmezz meg azért az te seregednek, 
Kit sok nemzetségek most környülvöttenek, 
Mint az tenger vize minket majd elnyelnek, 
Ha szent felségedtől meg nem rettentetnek.

15. Tekénts reánk immár az magas meny-
nyekből,

Mutasd meg magadot irgalmasságodból !
Az te hiveidet ments ki az rabságból,
A pogán népeknek ő vas igájokból.

16. Te adsz diadalmat az te királyidnak,
Te adsz bölcseséget az ő tanácsinak :
Légy vezére azért az mi királyunknak,
Légy bátoritója az ő hadnagyinak.

17. Vedd el bátorságát mi ellenségünknek, 
Ronts meg erejeket az pogány népeknek, 
Mutassad magadat mi fejedelmünknek,
^rös hadnagyunknak és mi vezérünknek :

18. Hogy megmenekedvén az nagy ellenségtől 
"éged dicsérhessünk mi teljes szüvünkből, 
léked hálát adjunk nagy lelki örömből,
Hint kiket kivöttél enni sok ínségből ;

19. És a mi magzatink teneked éljenek, 
Sent ismeretedben felnevekedjenek,
Ti szentegyházaddá mind épülhessenek,
A örök életben hogy veled legyenek.

20. Engedd építenünk romlott házainkat, 
Fordítsad örömre mi sok siralminkat, 
Szaporítsad, uram, minden jószáginkat,
És újíts meg immár az mi napjainkat.

21. Ez világ fiai azt mondják bódognak,
Az mely népnek ezek test szerént megvadnak : 
De mi keresztyének azt tartjuk bódognak,
Az kik az hatalmas úristenben bíznak.

22. A szent Dávid király igy könyörög
vala

Hogy ellenségivel szembe megyen vala,
Kik ellen ótalma csak az isten vala ;
Száz negyvennegyedik énekébe háttá.

3. Dies  i r ae .
N év te len tő l.

1. Az nap eljő nagy haraggal,
Mely megemészt mindent lánggal : 
Dávid mondja Sibyllával.

2. Nagy félelem akkor lészen,
Mikor bíró székben lészen,
Mindent hogy meghányjon vessen,

3. Akkor trombiták zengenek,
Hogy mindenek felkeljenek,
Krisztus székinél legyenek.

4. Halál rémül, s a természet,
Hogy feltámad minden nemzet,
Biróra is alég nézhet.

5. Könyvet akkor előhoznak,
Kiben mindent írva látnak,
S törvényt tésznek ez világnak.

6 . Bíró mikor székben ülend,
Akkor minden nyilván leend,
Bún büntetlen el nem menend.

7. Ott mit mondjak, bűnös fejem?
Ki lehessen reménségem,
Holott még az jó is féljen.

8 . Oh felséges nagy királyság !
Ki jókhoz ingyen kegyes vagy, 
Engemet is akkor ne hagyj.

9. Uram Jézus, emlékezzél 
Hogy érettem földre jöttél,
Ne veszess el kit megmentéi.

10. Fáradságot értem vallál,
Az keresztfán hogy ként látál,
Ne legyen híjas Ő az halál. 1

1) A zaz ne le g y e n  h iá b a  v a ló  K r isz tu s  h a lá la  (T an tu s  la b o r  non  
e it  cassus).
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11. Büntetésben igaz bíró,
Engedd meg *) mi bennem nem jó,
Az számadás míglen eljő.

12. Fohászkodom mint nagy bűnös, 
Pirult orcám büntül terhes :
Kérlek nékem légy kegyelmes.

13. Az Máriát lám megtartád,
Az tolvajt is meghallgatád :
Ez példákat nékem hagyád.

14. Méltatlan én könyörgésem,
De te vegyed kegyelmessen,
Hogy örök tűz ne égessen.

15. Állass engem juhok felöl,
És válaszsz el gödölyéktől,
Hogy láthass jobb kezed felől.

16. Gonoszokat mikor átkozsz,
Örök kénra kiket hogy vonsz :
Akkor engem jókkal nyugoss 4 1 2).

17. Könyörgök alázatossan,
Mert vagyok nagy szomorúan,
Vég napomon légy oltalmam.

18. Mely siralmas lészen az nap, 
Mikor az test tüzböl támad
Bíró előtt, és számot ad 1

19. Oh úristen irgalmazz,
Kérünk Jézus mi urunk!
Adj nekünk nyugodalmat.

1. A m a g y a r o k n a k  s i r a l mas  é n e k e  
a t a t á r  r a b l á s á r ó l .

Szeged i Is tv á n tó l.

1. „Szánja az úristen híveinek romlását,
Az ő fiainak, leányinak rablását,
Noha most eltűri, de el nem szenvedi 
Nagy szidalom vallását.

2. Ezeket szemünkkel látván , elkesered
tünk,

Ily éktelenségen magunkban elrémöltünk. 
Isten beszédében miis választottak 
Csaknem kétségben estünk.

3. Gyakran az istennek noha szavát hall
gatjuk,

Megmaradásunkat ingyen sem reménlhetjük, 
Mert mind veszten veszni szegény országunkat 
Szemeinkkel jól látjuk.

4. Egyik veszedelem az másikat ott éri, 
Hogy mind nagyot kicsint ily kimélletlen veri,

Semmiképpen lelkünk szabadulásunkat 
Még hinnie sem meri.

5. De vess véget immár, uram, bünteté
sünkben,

Fordíts szemeidet reánk kegyességedben,
Mert az te népeid majd kétségben esnek 
Enni nagy sok Ínségben.

6 . Immáran, úristen, esmerjük bűneinket, 
Bánjuk és siratjuk régi hitlenségünket, 
Minden szentségünket mostan úgy utáljuk 
Mint fertelmességünket.

7. Fordíts haragodat már az pogán nem
zetre,

Kik nem hisznek téged örök idvösségekre, 
Hadd esmerjenek meg téged , Jézus Krisztus, 
Örök veszedelmekre.

8 . Ezek éjjel nappal szolgálnak az bál-
vánnak,

Tisztességet tesznek az csalárd Makhumetnek, 
Jó szerencséjeket nem tulajdonítják 
Neked, igaz istennek.

9. Csak hallania is nevedet nem akarják,
Te szent halálodat nevetik és káromlják,
Az zsidókkal együtt az te szent igédet 
Pökdösik és csúfolják.

10. Jámbor vén népeket ők tisztelni nem
tudják ;

í Az csecsemőket is egy szálnyira sem szánják, 
Rettenetességgel, nagy kegyetlenséggel 
Őket szablyára hányják.

11. Tisztességet semmit ők az vénnek nem
tesznek,

Az gyermekszülőkön semmit nem könyörülnek. 
Sok gyermekágybeli asszonyi állatot 
Az lóhátra felvonnak.

1 2 . Éktelenségeket beszélleni nem merjük, 
Mert soha hírrel is ezelőtt nem hallottuk ; 
Hogy mind az ég az föld reájok nem szakad 
Azt minnyájan csudáljuk.

13. Gyenge szép szüzeket rontanak és vesz
tenek,I  Nagy sok ezer szüzet ők megszöplősítenek,

Ki miatt szegények nagy szégyenletekben 
Nagy hirtelen meghalnak.

14. Ruhájokat rólok éktelenül levonják,
Az szegény rabokat mezítelenül hagyják, 
Mint egy sereg csordát az tatár ostorral 
Előttök hajdogálják ö-

1) B ocsásd  m eg.
2) A n y u g  a  t  ige  rég i n y u g  o t fo rm ájábó l. 1) H a jtjá k .
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15. Éhségnek miatta mind elszakadkozának, 
Az szomjúság miatt nagy sokan meghalának, 
Az vad lovak hátán nagy sok gyenge szüzek 
Halálra bágyadának.

16. Nagy sírván anyj oknak az gyermekek
kiáltnak :

„Adnál vizet innom, édes anyám !“ aztmond-
A  • J' á k :0  édes anyjoknak csaknem hasad szivek,
Hogy csak azt sem adhatják.

17. Nagy undok étellel szegény rabokat
tartják,

Az lóhúst fovetlen öeleikbe hányják,
Az csitkok ’) vérével, kacolák 2) tejével 
Szegényeket itatják.

18. Meg nem keserednek az kisded gyerme
keken,

Kettősével őket ültetik az nyeregben,
Az ártatlanoknak csak sírni sem hadnak 
Fejek öszveverésén.

19. Etekkel itokkal 3) ők semmit nem gon
dolnak,

Hideg hálásokon egy szálat sem bánkódnak, 
Mint az férget úton széllel hajigálni 
Szegényeket nem szánják.

20. Nehezkes asszonyok ha köztök szülnek
vala,

Gyermek lábát fogván Tiszába vetik vala, 
Kószívnek mondhatjuk kinek szíve rajta 
Nem keseredik vala.

21. Szégyenljük mondani : menyeken, leá
nyokon,

És gyermekeken, szép asszonyi állatokon,
A minemő szeplók őrajtok lettenek,
Kiért isten verd torkon.

22. Nagy vereségekkel kegyetlenül kínozzák 
Hogy kiváltozzanak 4) erőssen saccoltatják5) ; 
Miérthogy nyelveket szegények nem értik, 
Rútol arcol csapdossák.

28. Maga 6) az pogánnak ők belioldultak ") 
vala,

Minden kívánságát megteljesítik vala,
• Meg sem futamának, mert holdulásokhoz 

Ok igen bíznak vala ;

24. Az pogán uroknak híven szolgálnak 
vala,

De az isten dolga eszekbe sem jut vala,

1) C sikók .
2) K a n c á k .
/ )  E te lle l, i ta lla l.
4) M ag o k at k iv á ltsá k .
5) Sarco ltA tJák . 
tí) N oha.
7 ) H ó d o ltak , m a g o k a t (a  tö rö k n ek )  m eg ad ták .

Az urak dolgára, nem az tanúságra,
Vasárnap mennek vala;

25. Az isten igéjét úgyan elunták vala,
Az ö juhok felé gyomrok émeleg vala ;
Kiért, nagy úristen, te búsúlt haragod 
Méltán mireánk szállá.

26. Nincsen sem várasban , sem faluban
tanító,

Mert mind az rabságra vitetett az hallgató, 
Közönséges bűnért méltán verettetek 
Mind tanító, hallgató

27. Siralmat most minekünk mind holtiglan
hagyának,

Édes megzatinktól mikor elszakasztának, 
Házas társainktól hogy elszakasztának,
Bár élnünk se hadnának !

28. Mit tészsz, uram isten, fiadnak éltével, 
Házastársainknak megfertezett testivel,
Ha nem marad együtt az istennek lelke 
Az fertezett lélekkel.

29. Sárok vagyunk, uram, veled nem pöröl-
hetünk,

Te szolgáid lévén csak fejet kell hajtanunk, 
Keseredett szúböl az mit mostan szólunk, 
Megbocsássad minekünk.

80. Az kegyetlen nemzet lám el akar fo
gyatni,

Ily sebes haragját azért kezdi mutatni;
Ideje leszen már neked is, úristen,
Mirajtunk könyörülni.

31. Azért állj bosszút már nagy nyomoru-
ságinkon,

A pogánok között hallatlan undokságon,
Ily nagy dihösséggel ne vegyen hatalmat 
Az keresztyén nemzeten.

32. Ne mondhassák nekünk:nincs istenünk,
sem hitünk,

Ne mondják szemünkben : nem segít meg
istenünk,

Mert tisztességednek nagy gyalázatjára 
Fog esni az mi kárunk.

33. Az pogánok minket teéretted kergetnek, 
Az keresztyén hitért szent igédért üldöznek, 
Azért, igaz isten, légy ótalmazója
Az te tisztességednek.

34. Ha bününk érdemli hogy minket mind
éltig verj,

Krisztus igazsága azt érdemli, hogy ne verj ; 
Mindazáltal, uram, csak szerelmedből verj, 
Bátor ez világon verj.

35. Szabadulásunkat, uram, csak azért kér
jük,
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Hogy tisztességedet szidalomtul óhassuk.
Mi es jóvoltában te istenségednek 
Hogy kétségbe ne essünk.

36. Örülnek az hívek hogy az büntetést
látják,

Ellenség vérében mikor lábokat mossák :
,Az irgalmas isten lám igaz isten volt.‘ 
Akkoron azt kiáltják.

37. Régen Olofernes ilyen kegyetlen vala, 
Kevélysége miatt hamar nagy szégyent valla, 
Mert egy asszonyember önnön szablyájával 
Fejét elcsapta vala.

38. Nabugodonozor király is ilyen vala,
Az istennek népét úgy raboltatja vala,
Kiért az úristen az nagy kevély embert 
Barommá tötte vala.

39. Ki lehet ez földön kegyetlenb Fara-
hónál,

Ismeg kit büntetett kegyetlenbűi nálánál ?
Az tengerbe veszté minden népeivel,
Ki több vala nálunknál.

40. Sennakherib király igy kevélykedikvala, 
Az zsidók várait várasit szedi vala,
Mert száz nyolcvan ezert egy éjjel az angyal 
Bennek levágott vala.

41. Az madianíták gyakran kiütnek vala, 
Izrael fiait széljel üldözik vala,
De Gedeon őket háromszáz magával,
Igen megverte vala.

42. Antiochus király zsidókat háborgatá, 
Bálványimádásra hajtania akará,
Kit szörnyű halállal isten halálakor 
Elveszte és elronta.

43. Az Herodes király így kegyetlenkedik
vala,

Kicsin gyermekeket fegyverre hányat vala,
De az igaz isten az undok férgekkel 
Öt megetette vala.

44. A zsidók az Krisztust igen kergetik vala, 
Nagy irégységekben végre megölték vala,
De csak hamarsággal Titus által őket
Mind elvesztette vala.

4 5 . Azért, keresztyének! ne essünk most
kétségbe,

Erős bizodalmunk legyen az egy istenbe ; 
Bizony majd meglátjuk szabadulásunkat 
Még ez földön éltünkben.

46. Kegyelmes az isten, nem ver örökké
minket,

Egy szempillantásig hagyott most csak el
minket.

De örökké való irgalmasságából 
Ismeg felemel minket.

47. Oh nyomorúlt foglyok ! istenhez kiált
satok,

Nagy bizodalomban reménségben legyetek,
Az ki kézbe adott, majd az megszabadít, 
Szemetekkel meglátjátok.

48. Az mi fiainkat siralommal elhattuk, 
Ezentől azokat nagy örömmel meglátjuk,
Mi ellenséginknek nagy veszedelmeket 
Nagy örömmel beszéljük.

49. Aszentek példáját életünkben kövessük, 
Istennek ostorát tőlünk el ne taszítsuk,
Mert isten országát háborúság nélkül 
Semmiképpen nem nyerjük.“

50. Sírván így könyörge az istennek egy-
. háza,
Mikor tatár miatt felföldnek lön rablása,
Ezer ötszáz hatvan és hat esztendőben 
Mikoron írnak vala.

5. Én e k  a g a z d a g r ó l .
ívév te len ttíl.

Ó mely nagy bujaság az gonosz gazdagság,
Ki embört elveszti, átkozott hamisság.

Csudálok én, ember, az te dolgaidon.
Hogy te nem keresed az örök életet.

Jutna jól eszödben az gazdag példája,
Ki minden nap bíbor "bársonban jár vala.

Járván gazdag embör úgy hálálja vala, 
Minden gazdagságát magától alítja;

Ez szót mondja vala : Hála neked, lölkóm. 
Mert szók esztendeig élted javaidot.

Megszólitá ötét istennek angyala,
Monda : „Szegény bolond, mely nagyot alítasz :

«
Tudod-e : megkérik ma az te lölködet,
Az te szándékidat nem viheted véghez.“

Az vacsorán szolgák előtte udvarinak,
Fiai íeanyi előtte táncolnak.

Trombitákat fújtat, virginákat ') nyomtat, 
Gyönyörködnek vala az éji 1 2) italban.

1) E g y  tö b b n y ire  c sa k  nők  á l ta l  k e z e lt  rég i h a n g sz e r  : v i r g i 
n a le .

2) A cod ex b eu  : eg iez (?) á ll. Sem  „ e g y e s “ , sem  „ e g é s z “  nem  
a d  helyes é r te lm e t, a z é r t ,  b á r  n ém i ö n k é n y n y e l, k é n y te le n  vo ltam  
a z t  a  tö k é le te sen  id e  illő  é j i  szó v a l fe lc se ré ln i.
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Elöálomkorban *) az gazdag meghala, 
Belőle az lóikét kiragadták vala.

Az lélek mellette ám megállapodék,
Kezdé az holt testet oly igen pökdözni :

„Ó te átkozott test, férgeknek élete,
Isten igéjére hogy nem igyekeztél.

Az úr Jézus Krisztus evangéliomát, 
Hirdetőit gyűlölted, híveit káromlád.

Teljes életűdben gazdagnak szolgáltál, 
Azzal az ördögnek örömet szorzottéi.
Az lélek azt mondja : no jaj immár neköm, 
Mert az én kínomnak soha nincsen vége.

Atkozott az atya kitől fogantattam, 
Atkozott az anya ki ez világra szült.

Átkozott gazdagság ki miatt kárhoztam, 
Átkozott az óra melyben szül«ttettem. »
Szörnyű az ördögnek az ő ábrázatja, 
Körmei élessek, szarvai horgassak

Kivel bünes lolköt ó magához vonszsza, 
Hogyne idvözúljön, kárhozatra menjen.“

Ó ti keresztyínek, hamar térjetek meg,
Az kegyelmes istent engeszteljétek meg.
Dicséretöt mondjunk imádkozásunkban, 
Fejünket lehajtsuk nagy hálaadással.

Dicséret atyának és az ó fiának,
Szent lélek istennek mind örökkin Ámen. 1

6 . M a g y a r  t ürki .
D ivény i M ehm edtől.

Fekete szemű, szemődökű !
Szeretlek én, te’s megszeress. 
Narancs csecsü, keskeny derekú, 

Szeretlek én, te’s megszeress.

Éjjel napval eszembe vagy,
Kérlek téged, engem ne hagyj.
Ó mely fényes orcáju vagy: 

Szeretlek én, te’s megszeress.

Melykor nem lát téged szemem, 
Elvész ottan mind örömem,
És elhervad mind tetemem.

Szeretlek én, te’s megszeress.

Az ok dicséretes legyen ;
Vagy lyány, vagy menyecske legyen 
Kit szeretsz, szeretőd legyen : 

Szeretlek én, te’s megszeress.

Se élhetem, se halhatom,
Se ülhetem, se járhatom,
Se ehetem, se ihatom :

Szeretlek én, te’s megszeress.

Kegyelmedtől én jót várok,
Mint ebecskéd, utánjárok,
Vagy élek, avagy meghalok : 

Szeretlek én, te’s megszeress.

Egy dívínyi ezt megírta,
Meddig az eszivel bírta,
Az szerelmet hogy forgatta. 

Szeretlek én, te’s megszeress.1) E lső  á lm áb an .



TIZE N H ET ED IK  SZAZAD

RIMAY JÁNOS.
1595-1631.

ALSÓ-Sz TREGOVAI é s  R im á i  jgIMAY JÁNOSL Nógrádban alsósztre- 
govai, Zólyomban tótlipcsei és karpomu^rTontban szúdi, palojtai birtokos '), 
1564. körül született 2), s korán, mint látszik külföldön is, jeles Jmdoinányos és 
classical míveltséget nyert, mint azt kéziratban levő számos latin levelei is tanú
sítják3). Külföldi tanéveiben szövődhetett azon több idegen jeles tudósok s elő
kelő férfiak, különösen a híres cseh Zierotínokkali ismeretsége, s ezek közöl a 
szinte németországi egyetemeken mívelt nagy nevű báró Zierotín Károlylyal, 
— ki magát már 1596-ben mint a morva hadak vezére s utóbb mint II. Mátyás 
lelkesedett barátja tüntette ki — szinte haláláig folytatott barátsága : mint azt 
1598-tól 1628-ig írt s részben még fenlevő levelei tanúsítják, melyek legkoráb
bika együttvoltokról mint régi kedves dologról szól4). Máiyjójcorán (1587.) párt
fogolja gróf Bátori István országbírónak3), talán ennek ajánlására került 
Bátori Zsigmond erdélyi fejedelem udvarába, kinek kedvét egy 1595-ben szá - 
mára készített hadi imadallal 6) nyerte meg. Aligha magasb hivatalra nem ver
gődött már Zsigmond alatt ; s így nyerhette el annak rokona és utódja Bocskai 
István mellett azon díszes állást, melyben mint ennek egyik főudvarnokát, s 
majd belső tanácsosát és kamarását 7), s a zsitvatorki nevezetes békeértekezletek 
idején mint olyat Illésházy Istvánnal, az utóbbi nádorral, bizodalmas levelezés
ben találjuk 8). A fejedelem meghalván, Rimay 1607. február 2. Kassán, annak 
a főegyházban díszes gyászalkotmányon kitett tetemei felett magyar dicsbeszé
det mondott 9); s ugyanő volt szerzője azon elegiai feliratnak, mely a Gyulafe- 
jérváratt bekövetkezett pompás eltakaríttatás alkalmával a fejedelemnek a főegy
házban feltüzött gyászzászlóján ragyogott ,0). Bocskay halála után, mihelyt a 
nemzetnek kedvező II. Mátyás a királyi széket elfoglalta, Rimay is úgy, mint 
becsülője az új nádor, az új magyar kormány szolgálatába lépett, s 1608. mar- 
tius végén mint magyar királyi követ Konstantinápolyba indúlt 11 ). Innen 1609. 
visszatérvén, hasonló minőségben a budai pasánál időzött ’“). II. Ferdinánd 
trónra léptével ismét az erdélyi fejedelemnek, akkor már Bethlen Gábornak, 
lépett szolgálatába, s mint ennek híve 1619-ben a török udvarnál követséget 
viselt 13); 1621-ben pedig a besztercebányai országgyűléstől küldetett a szul
tánhoz 14) Dóci Istvánnal egyetemben, honnan azon évi aug. 3. a kért segély 
Ígéretével szerencsésen vissza is tért 15). Hogy az épen akkor állott soproni 
országgyűlésen, melyre Bethlen részéről egyik követül volt rendelve, megjelen
hetett-e még, miután az már aug. 8. be fejeztetett, nem tudom 16). Hogy a sző-
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nyi békekötéskor is 1627. még működött, Forgács Zsigmond nádorrali bizodal- 
mas levelezése tanúsítja 17). Haladó kor s betegesség birhaták végre Rimayt a 
visszavonulásra; legalább 1628-ban, s így mégBethlen halála előtt18), alsósztrego- 
vai jószágán találjuk, hol 1631-ben septemberben el is hányt, utolsója nemének, 
miután fia még éltében halt e l, s birtokait egyetlen leányára Máriára hagyta 19). 
Rima y nem csak mint tudós, mint tehetséges státusférfi és ember birta számos 
jeles ember tiszteletét, mikép azt a leányágon folyvást élő családja levéltárában 
fenlevő, hozzá intézett, levelek mutatják, de önzetlen hazaszeretét saját versein 
és levelein kivül az ellenfélnek egyik legindulatosb embere, Balásfi Tamás bosz- 
nyai püspök, reá írt dicsversei is tanúsítják 20). Számosb munkái közöl csak 
Istenes éneki láttak világot, s mindig Balassáéival egy kötetben (azért kiadá
saikra nézve e cikkhez utalunk). Kiadatlan Írásai : 1) egy nagyobb tanköltemé
nye a virtusról és udvariságról, melyet Esterházy Pál említ egy levelében 21); 
2) „egy hihetőleg az 1594-ki török háborút tárgyalt verses krónikája, melyre 
versei egyikében hivatkozik 22); 3) kettős konstantinápolyi útja 23) ; 4) nagypén
teki meditatiói ; 5) státusiratai 25) : mind ezek elvesztek vagy lappanganak ; 6) 
vegyes prózai töredékek ; számos levelei, mik a kor történeteire nem kevés vilá
gosságot hintenek 2C) ; végre deák versei 27).

') L. Ipolyi Arnold : Tudósítás Rimay János munkáiról, az Uj M. Muz. 1853 I. 492.
2) Rimay születési éve nem tudatik, de, úgy hiszem, megközelítem az igazságot, ha ezt 

1564. körül keresem, s így Zierotin Károly tanulótársa és barátjávál egykorúvá teszem, mely 
számitás a Bátori Istvánhoz volt viszonyába (1. 5. jegyz.) s utóbbi állásaiba is helyesen illik.

3) L. Ipolyit az id. h.
4) U. ott.
5) Ipolyi Arn. szívességéből vau nálam most is ez országnagynak egy eredeti levele, mely

nek egyszerű címzete a címzetekben akkor oly lelkiismeretesen pontos időben : „Rymaynak 
adassék ez levelem,“ bizodalmas atyai hangja : „lm értem, jó fiam, mit írsz stb.“ ; s végül :
Isten hozzád filij , propera ad patrem,“ úgy a megbizás neme is (posztóvétel) ily kedélyes 

viszonyra, egyszersmind apródságra látszik mutatni.
6) L. azt a mutatványok közt 1. sz. alatt.
7) Láttam Ipolyi AmoldnáX némely leveleket a Rimay levéltárából, melyek címzetei derí- 

lik fel i dolgot; így BosnyákTamás 1606. nov. 6 . így címzi : „Seren. Dni Stephani Dei gra
tia Principis Hung. Transilv. et Sicul. Comitis Consiliario et Cubiculario intimo.“ így címzi 
Illésházy István is 1. Ipolyi Arnold : Adalék a zsitvatoroki béke történetéhez. Új M. Muzeum 
1851. I. 151. s köv. 11.

8) Egy ilyet 1. Ipolyi Arnold által kiadva az imént id. h.
9) L. Wolffgangi de Bethlen Hist, a XV. könyvb. VI. köt. 478.
10) L. azt szinte Bethlen Farkasnál YI. 497., hol a Bocskai epitaphiuma is aligha nem 

Rimaytól van. Elégiája kijött Kúrocz, György „Királyi ajándéka“ Oppenheim, 1612. toldalé
kéban is.

**) L. Ipolyi Arnold idézett Tudósítását 493. 1. Némely általam e barátomnál látott Illés- 
házy-féle levél 1609. jan. és februárból igy címzi Rimayt : „Legato et Oratori S. Caes. Mat
tis Constantinopoli“ ; és : S. Reg. Mattis ad Turearum Imp. institutae legationis Oratori.“

12 ) L. Ipolyi Arnoldot Tudósításában.
l3) Ugyan azt.
'4) L. Franc. Kasy Hist. I. 181.
15) L. Engel Jánost : Gesch. d. Uug. Reichs. IV. 423. — Említi Pray is ekkori követsé

gét Hi t. III. 302. 1622. febr. 19. és apr. 15. még Konstantinápolyból túdósítja Bethlent, 1. 
Pray az id. h. a 305. 1. jegyz. és Hctenesi egyetemi kéziratai LXVIII. köt. a 25. 1.

16) Mint azt II. Férd. kir. előadásai mutatják, mik szerint a rendeknek meghagyatik, 
hogy a török békekötésről Liptay Imre és Rimay János meghallgatása után intézkedjenek. 
A törvénykönyvben Liptayról a 45. te. van emlités.

17) L. Ipolyi Arnold : Hely és nemzéktani adalék. Új M. Muz. 1853. I. 107.
,8) Legalább Zierotin Károlynak Namiesten 1628. sept, költ levele betegségéről szól, de 

örvendve egyszersmind, hogy kigyógyulván ismét ép, egészséges és munkás.
19) L. Ipolyi Arnold Tudósítását az id. h.
20) U. az 494.
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21) Szól erről Esterházy Pál egy 1632-ki levelében, melyben Bori Istvánt sürgetve kéri,
hogy e „könyvecskét“ szerezze meg neki olvasásra Rimaynétól, 1. Ipolyi Tud. 479. Hogy az 
valóban verses, és nem prózai, mü volt, szinte Esterházynak egy más levele (u. ott, 480.) 
mutatja, melyben írja : „Az mely éneket ő kegyelme (Rimayné) küldött énnekem, nem az (t. i. 
nem as az ének) a, kit én kivántam.“ Különben isRimay mint moralista, mikép kortársai is, úgy 
látszik csak versekben dolgozott.

22) Maga Rimay hivatkozik erre versei (Pest, 1806.) 212. L, hol a tatárok 1595-iki bejö
vetelét és Balassa Ferenc, Bálint öcscse, halálát írván le, végére ezt veti :

í r  k r ó n i k á m  tö b b e t m á s u t t  h a d  m ó d já ró l,
A b b a n  em lékezem  bő v eb b  h a lá lá ró l,
É s  s o k a k k a l  e g y ü t t  é rd e m le tt  do lg áró l.

23) „ Tudván, — írja az eml. Esterházy Pál, Borinak, Ipolyi Tud. 479. — az portán két 
útjában való actákot, és Bocskai idejében lett tractákot, s annyiszori commissióban jelenlété
ben való végezéseket szegéntöl feljegyezve megtartatni, azokot kivántam volna leginkább 
látni“ stb. Létezett tehát Rimaynak ily munkája, bár Berger Illés kir. történetírótól annak 
vele közlésére felkéretvén, ennek Budáról máj. 26. 1609. tagadólag felel — l.a  levelet Ipolyi 
Tud. 485. —, mert hiszen csák épen akkor tért vissza Törökországból. Később , talán már 
visszavonulása idejében, írhatta ő össze az Esterházy által említett dolgokat, hol talán Bethlen- 
féle követségét is tárgyalta.

24) L. Esterházy Pál levelét Rimayhoz Nógrádról 1629. Ipolyi Tud. 484., hol többi közt 
magához híván Rimayt, kéri : „hozza el magával Írásit is, sine ostentatione tetszésemet ape- 
riálom kegyelmednek, s nem is hoznak unalmat sok ideig való olvasási is“ stb.

25) L. Ipolyi Tud. 488.
2S) A 6) és 7) alattiakról is 1. ugyan ezt, kitől, mint Rimay leányágoni utódjától s a csa

ládi levéltár részbirtokosától nem csak Rimay bő életrajzát és versei —, de egész epistolaris 
kincse kiadását is várhatjuk. L. a Tudós 494. 1.

2‘) Kiadatlanok is, ugyanott 488. — Régi jegyzeteimben ily kiadott munkácskája címét 
találom : Vita Valentini Balassa hung, rhythmis descripta, év és h. n. Láttam-e magam, nem 
emlékezem.

1. B á t o r i  Zs i gmond  éneke .
M időn a  tö rö k  e llen  m en n e  1595. 1).

Katonák hadnagya, istennek jobb karja, 
Kit ő segít, annak vagyon éles kardja,
Segíti s építi, véle jár, nem hagyja.

Ezt dob, trombitaszó mindenkor vidítja. 
Az ellenség ellen örömmel indítja 
Kópiarontásra karját vastagítja.

Roppanást, sikoltást, lövést semminek vél, 
Megbátorodott már istenében s nem fél, 
Festett pogányvérrel szagával ugyan él.

Sem halál, kín, rabság őt nem tartóztatja, 
Ilai’con ellenségét nem is távoztatja 1 2) :
Víg szívből, mert mennyből istene biztatja.

Ékes diadalmán szíve buzog s örül, 
Forgódnak baráti mellette és körül,
Segíti istene, rajta mert könyörül.

Kedves életnek ezt valaki nem vallja 
Dicsőséges nevű hírét az utálja,
S hazája oltalmát semmi jónak tartja.

1) Az e re d e tib e n  cím e n i n c s , csak  ez á lt fö lö tte  : , ,N ó tá ja : 
Á ld o tt szép  p ü n k ö sd n e k .“

2) N em  k e rü li.

Kérjük az úristent, mellettünk maradjon,
Víg tavaszt, csendes nyárt nekünk adjon 
Böv őszszel, jó téllel bennünket megáldjon.

'2 . M e g n y u g t a t á s  ez i dő  v i sz  ál  ko 
‘ d á s i k ö z ö t t 1).

E világ mint egy kert,
Kit kőesó levert,

Napról napra veszten vész,
Vagy mint senyvedt zsindel,
Kit ó háztól széljel

Tétova hány nagy szélvész:
O mint romlandó ház,
Elveszendő szállás,

Jóktól üresült rekesz.

Mindenütt való hely 
Rakva sok veszélylyel :

Nyugta nincs embereknek ;
Xit-kit bánat sebít 2),
Bűn öröm nem enyhít,

Vége nincs keservének,
Arad sok veszélyek,
Sír mind szívek fejek,

S halál vége élteknek.

1) A k ia d á so k b a n  cím  h e ly e tt e v e rsp á r  á ll :
E  v ilág i tá b o r  s zen v ed ésre  fo n t ház .
Ki m e n n y ek e t e rre  r u h á z ,  m o n d jad  az váz.

2) Sebesít.
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Felbomlott békesség,
Ki miatt sok épség 

Álgyu súlyával romol ; 
Nagy roppant seregek, 
Egymással ütköznek,

Hol sok ember s vér omol ; 
Vitézül nyert szépség,
S karddal lelt nyereség 

Vitézek közt eloszol.

Táborban hideg szél 
A nap melegével

Hol hidegít s hol hevít ; 
Éhséggel szomjúság 
S nagy nyughatatlanság 

Mindentől kedvetlenít : 
Még is a vitézség 
A harcra buzdúl s ég,

Ha kit a tisztesség szít.

Katona szerszámban 
Jó lovaknak hátán

Vitéz ifjak forgódnak ;
A jó hírért, névért 
És a tisztességért

Jó kedvvel vagdalkoznak, 
Arra, a mi nehéz 
S a szép becsület néz, 

Szívök-szakadva futnak.

Elosztott sok rendek, 
Mindenféle népek

Most más karban állanak, 
Elváltozott idők,
Háborgó esztendők 

Különségeket hoznak : 
Kinek bút, kárt, gondot, 
Kinek viszont haszont, 

Szerencsés napot, adnak.

Okosan kell azért 
E rósz időben ért 

Állapatunkat élni; 
Szívünknek keservét,
Kit nap ránk bőven vét 

Hogy le tudjuk metélni :
Az a jó kormányos 
Ki, ha a víz habos

Nem tudja tengert félni.
Mint habzó tengerben,
Mi is ez életben

Evezőnket forgassuk ; 
Kínnal mi lelkünket,
Sok gonddal fejünket 

Igen ne nyomorgassuk : 
Isten sok jókat ád,
Csak szelinknek zúgtát

Csendes szívvel hallgassuk.

Nem gondol halállal,
Sebbel, fájdalommal 

Mikor vív ellenséggel ; 
Bátran vagdalkozik,
Vitézül forgódik,

Piros vérrel ugyan él.
Ha mit kardjával nyér,
S haza haszonnal tér,

Iszik nagy szeretettel.

Asztalnál vitézek 
Víg örömmel esznek,

S nagy szeretettel laknak ')> 
Köszönt, pohár mellett,
Sok jó szerencséket

Ök egymásnak kívánnak,
Jó kedvet mutatván,
S kedvesen lakozván 

Egymást ajándékozzák.

3. B i z t a t á s .

Az idő ósága nevel magasságot,
Mint tél után nyár hoz kórókra virágot, 
így koporsó terjeszt hírnek névnek magot, 
Halál sötétjéből hozván rá világot.

Ne várd hát éltedben, bár nagy érdemű légy, 
Hogy itt holtod előtt nagy becsületet végy ; 
Híredet nevedet tapodja sok irégy : 
Mindazáltal jó légy, s mással is sok jót tégy.

Bízd a jövendőkre érdemed jutalmát,
\ Ha szolgáltad, időd vékony alafát ád.
1 Te a célra vigyázz s a centrumot találd :
Ne várd halandóktól, s az úristen megáld.

4. Vi l á g i  h í v s á g o k  m e g v e t é s e 1 2).

Vérrel felkölt napra 
Hadakozó óra

Sokaknak vesztére tér, 
Akármely jó hópénz,
Kit a hadban felvészsz,

Mint inegérdemlctted-bér, 
Sót a halálos zsold,
Mint roszúl szántott hold, 

Ha sok is, keveset ér.

1. Udvar s irigy tisztek ! tőlem távozzatok, 
Ki hozzátok méltó, azzal lakozzatok,
Mert hol hevek3) vattok,hol dérrel borzadtok : 
Kedvet magatokkal nékem ne hozzatok.

2. Becsület, térdhajtás és fő helyen ülés, 
Mást elóhaladás, sokaktól kisérés

1) Becs illő t  ; ju ta lo m .
2) A k iad á so k b a n  c ím ü l e v e rsp á r t  v ise li :

A f a jta la n  u d v a r  
C sak koszos büd ö s v a r ,
K it sok  kö rm ö s v a k a r .
J á m b o r!  in n e n  ta k a r j .

3) Igen  m elegek .1) L ak o m ázn ak .
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Oda álljon, hol nincs életben épülés :
Kékem de elmémben legyen ékesülés.

3. Isten félelmétől üres fejedelmek 
Kiknek állhatatlan mindenekben kedvek : 
Zsoldot nekem bátor ne nyerjen szerelmek, 
Esmerem micsodás ő étkeknek levek.

4. Itt a nyalakodás azokat illesse,
Kiknek lelki jókban nincsen semmi része, 
Méltó is dobzódás őket terheltesse,
Hizelkedő békót lábok csergethesse.

5. Borivó hadnagyság s korcsmás kapitányság 
Tisztiben tébolygó éktelen cigányság,
Kiben csak prédára vagyon nagy kívánság; 
Ha adná is magát, én váltamra nem hág.

6 . Névvel áll ezeken csak a főemberség, 
Elméjekben pedig nincsen semmi épség,
Ételre italra hasok és belek ég :
Ebben sok vétkek közt nincs nálok semmi vég.

7. Te lelkem, istentül sokkal több jót nyertél, 
Annál, mit ezekben nagynak lenni véltél:
Azt az utat nyomd csak, melyre mostan értél, 
Darabos voltától csudálom hogy féltél.

8 . Kevés lábnyom járja ugyan is ^z utat, 
Melyben nyomozhatni castalius kutat;
Gond, veriték, munka lassan hozzá juttat,
De fáradságodban, higyed, meg is nyugtat.

9. Elmét ennek vize hint gyönyörűséggel, 
Lelki háborút olt, s táplál csendességgel, 
Tudományt együtt ád kedves bölcseséggel, 
Közlet emberséget közel istenséggel.

10. Itt nyersz társaságot a szelíd Múzáktól, 
A kik idegenek minden dühödt hadtól :
Ha félj őközöttök vagdalkozó kardtól, 
Együgyük, csendesek, üresek haragtól.

11 . Hasonló szövetség hasonló elmét ád,
Ö erkölcsökben 1 2) is rész ragad azért rád, 
Kedvével e mellett isten is szépít s áld,
Midőn bölcs ember is nagy becsülettel lát.

12. Kevés jók kedvével inkább elégedjél; 
Hogynem gaz kedvében sokaknak örvendjél ; 
S lelki gazdagsággal jobb kenyeret egyél, 
Hogynemmint e nélkül péppel kövéredjél.

13. A fő emberségnek érdeme becsület
Érdem nélkül pedig hamis névvel éltet : .
Egyfelől a kiktől hizelkedtet, féltet :
Szitokkal másfelől vissza pecsételtet.

14. Ne fuss szerencsének híres vásárjará, 
Szemedet 3e vessed ő gazdagságára;

1) F ő  u ra k .
2) E rk ö lc s ü k  b ő i .

i Soknak oszt pénzt, tisztet, nyaka szakadtára, 
i Irusnak Croesusnak jut állapotjára.

15. Gazdagság sokakban nevel bolondságot, 
Fösvénység által nem festnek gonoszságot, 
Magától senkinek nem ád boldogságot :
A tudomány hoz csak halhatatlanságot.

16. Széles szerencsére te ne törekedjél: 
Vékony hírnév alatt felfelé helyben élj, 
Könyvek-olvasásból vött jóban örvendjél,
Mi sorsot isten ád, azzal elégedjél.

17. Nagy szerencséjéből soknak kis jó sem
jut,

Kicsinyből tudomány sok jókat venni tud,
Nem mind jó mit frissen sokszor szerencse

nyújt :
Használt soknak, a ki java előtt elbújt.

18. Hív barátságodat meg ne vond azoktól, 
Kik nem idegenek a szép lelki jóktól; 
Vezéreltethetsz is élethozó szóktól,
Tarts félen csak gazdag tetők s bot agyoktól.

19. Sok helyen sok szamár visel bársony
nyerget :

Senki nem érdemel pénzért becsületet:
Ha lelkén nem teszen semmi épületet,
Testén is senyveszti az a szépületet.

20. Jobb szűrrel fedezned benned a tudo
mányt,

Hogynem tudatlanúl viselsz bársony dolmányt ; 
Magadért el ne végy senkitől adományt : 
Szabadságot szeress, a rabságot elhányd.

21. Ez a fő bölcseség : üres légy vétkektől, 
Félen is menj lakni sok gaz emberektől, 
Különbséget viselj az ö erkölcsöktől,
Alázd meg magadat, s függj az egy istentől.

22. Sok dolgot bár ne tudj üstös aranyas-é, 
Ügy mintchymaera is szarvas vagy szárnyas-é, 
Ezt pedig jó tudnod ha nem szép mondás-é : 
Ki magáé lehet, az ne legyen másé.

23. Magadat magadnak ád meg abölcsesség, 
Lelki szépségünkre kiből foly elégség:
Az ő kincse soha meg sem rothad, sem ég.
S legyen szómban erről itt immáron jó vég.

5. A k ö z é p s é g  d i c s é r e t e  *)•

1 . Senkit a pénz és kincs boldoggá nem tött 
Könyves szemmel ételt sok fő király is ött, 
Keserves nyögéssel sok fájdalmakat vött.

1) E re d e ti  c ím e : L a u s  ; m e d io c r ita tis .  E m ez t R iay az  5, vers 
s z a k b a n  k ö z é p sé g n e k  n ev ez i.
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2. Nem mivelheti is pénz, kincs és méltóság, 
Hogy ne bántson senkit semmi nyomorúság, 
Sót az arany közt jár sűrűbb szomorúság.

3. Szél öreg levegőt inkábblan hajt, forgat, 
Magas tornyokon is nagyobb veszély rokkant, 
Mint hegyeket mennykő, hol magasbak, ott hat.

4. A kicsiny élet jó, ha vékonyszerú is.
Édes álmot nem bont félelem s nagy gond is, 
Kívánság tanítván mit mint végy el, mond is.

5. A jó szép aranyos dicsért középséget 
Valaki kaphatja, az él csendességet,
Józanon futván udvari irigységet.

6 . Rósz szerencséjében ez jobbat vár s re*
ménl,

Jó szerencséjében alázatosan él,
Alacsonra esvén, hamarban is felkél.

7. Magasra ne hágjon, ki nem tud repülni, 
Mert mikor a tetőn akarna leülni,
Kezd ág romlásával halálba merülni.

8 . Isten adja a télt, s a tél után nyarat, 
Szükség után sok kéz bövségben is arat: 
Gonoszúl ha most van, így végig nem marad.

9. Ha víg elmével vagy, ne nyúlj gonddal
ahoz,

Jövendő nap s idő rád hogy mit szánt és hoz : 
Víg nevetéseddel mérj mindent magadhoz.

10. Ezt igen meggondold, s higyed is bi
zonynyal,

Hogy semmi nincs mindenfelől jól s boldogúl: 
Sok kicsiny jól állhat tíz húsz nagy gonoszbul.

11. Móddal igazgassad szélhez vitorládat,
S a mint az fú, te is ereszd úgy magadat : 
Megvond, ha hatalma látd hogy elragadott.

Y" 6 . B i z o d a l o m i s t e n b e n  ').

1. A jó hitű ember szelíd e világon,
Senkire nem támad, bár sok bosszút valljon: 
Megelégszik azzal hogy égben kiáltson.
S ínségében fejet az istennek hajtson.

2. Mondván : Oltalmaddal, uram, hajolj
hozzám !

Mert ha megtekinted, nagy az én nyavalyám, 
Én szegény fejemet annyira alázám,
Hogy ellenségimnek földig magam hajtám.

3. A szelídség ellen mostan is nem vétek,
Tűrésemmel inkább mind holtomig élek :

i )  A k ia d á so k b a n  cím  h e ly e tt e v e rsp á r  á ll  :
K risz tu s  o sk o lá ja  sze líd ség re  ta n í t .
Szem es n y a v a ly á k a t a  h it  g y e n g ít e v a k ít .

TOLD Y KÉZIKÖNYVE. I

Tudván, habjaimban hogy el nem merülek, 
Mert segítségedből kész megmentést érek.

4. Azért te szolgádnak siess oltalmára,
Hogy gonoszság m iattí) ne jussak halálra: 
Csak tégedet várlak lelkem váltságára, 
Elhagyott igyemnek bosszuállására.

5. Vidámíts meg immár hitem szerint egy
szer,

Hogy elvegye zsoldját a versengő 2) ember : 
Híveid romlását ne örülje 3) többszer,
Ki miatt epedtem én is sok ezerszer.

6 . Vigasztalj meg engem szolgádat úr
isten,

Mert lelkem tehozzád emelem szüntelen, 
Tudván hogy ép és bőv kegyelem kezedben 
Mindenekhez, a kik élnek igaz hitben.

7. Véghetetlen a te jóvoltod mihozzánk, 
Mennyből is e földre néz hív két szemed ránk, 
Segítségül azért siess jőni hozzánk,
Hogy meg ne emészszen számtalan nyava

lyánk.

8 . Sok istenek közzül, kiket e világ néz, • 
Nincs senki hasonló hozzád, ki csudát tészsz ; 
Kölcsön erőt mástól és hatalmat nem kérsz, 
Mert minden szükségre karod ereje kész.

9. Oktass utaidra engemet, úristen,
Hogy híven élhessek te esméretedben,
Erősíts engemet a te félelmedben,
Hogy én szivem áldjon téged igaz hitben.

10. Dicsérlek is téged örökké szivemből, 
Mert jóvoltod hozzám érzettem mindenből ; 
Hálá legyen néked éntőlem vég nélkül,
Hogy megmentéi engem halálos Ínségből.

11. Sok irigy barátim imé elomlának,
Kik gyülölségekből reám támadának,
Kiből kiállani hogy nem is tudnának,
Mind fejenként tőled kigyomláltatának.

12. Mértté, uram, jó vagy s kész a kegyes
ségre,

Kik tehozzád térnek s néznek intésedre ;
De sok tűrés után ha térsz büntetésre, 
Gonoszok hajtatnak veszedelmes részre.

13. Te nagy jóvoltodért állj fogadásidban, 
És könyörülj rajtam sok nyavalyáimban ; 
Szolgádat részeltesd szent áldomásidban,
És szolgálód fiát ne hadd habjaiban :

1) Á lta l.
2) K üzködű.
3) A z  „ö rü l*4 m in t á th a tó  cselekvő  a  rég ib b  Író k n á l g y a k ra n  

fo rd u l elő

7
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14. Hogy a kik gyűlölnek s életemet bánják, 
Legyenek előtted azok gyaláztattak :
Sok jelekből rajtam szemekkel is lássák 
Hogy szeretsz : vermemet ők hiába ássák.

7. A h a l d o k l ó  B a l a s s a  B á l i n t  ')•
, ,M egsebesü lt te s tem  b ú c sú z ik  tő le tek  
I s te n n e k  sok  á tk a  fogyjon  b e lő le te k .“

Imhol, édes hazám,
Ez a jele hogy szán 

Életem igen téged,
Hogy vérem hullását 
Melyet két szemed lát,

Nem kíméllettem tőled.
Jobb immár meghalnom,
Hogysem búdat látnom,

Vagy elszöknöm mellőled.

Keserves kínaid,
Oly nehéznek bár hidd,

S oly nagy méregnek tetsznek, 
Hogy e sebeimnél,
Kikben még lelkem él,

Sokkal élesben metsznek :
Azok ölnek is meg 
Mondván : Jer, fojtsuk meg:

S halálomra kérdeznek.

Oh vezértől fosztott 
S rósz tanácsra osztott 

Árva s puszta hajlékom ! 
Reménségével csalt 
Bolondságtól tilt falt 

Testnyugotó árnyékom!
Ha tér meg nyavalyád,
Hol gondodhoz az lát 

Ki nőtt fel csak játékon.

lm én már meghalok,
S nehéz hogy nem látok 

Szabadságodban módot :
Mert a kit vitézül 
Anya világra szül

Hogy igazgassa jódat,
Nem szólhat dolgodhoz,
S ha szól, haragot hoz,

Félben vész, a mit mondott.

Adja az isten bár 
Hogy megszabadulj már :

De nehéz azt elhinnem :
Noha koporsómba,
Kivánt lelki jómba

Kell már testemet, vinnem :
Mert maga hasznával

1) E g y ik  sz a k a sz a  egy  a két B a la s s it ,  B á liu to t és F eren ce t d i-  
c ső itő , hosszabb  k ö ltem én y n ek , m ely cím ül e v e rsp á r t  viseli 

Zászlóm , u ram , p o g á n y ra  íiu nevedben  in d ú l,
D ávid  b á rfá ja  n ó tá ján  szivem  m egviUúl.

8  versfui : B a lassio s f ra tre s  R itnay  deco ra t.

Préda kapásával
Szivét hizlalja minden.

Jó vitéz barátim,
Megszükült magyarim,

Isten legyen hozzátok ! 
Lelketek javáért 
S jótok áldásáért

Vétkem megbocsássátok. 
Hazátok oltalmát,
Mint isten erőt ád,

Ne hagyjátok, lássátok.

Minden atyámfia 
Kinek már sok hía,

S te is jó vitéz öcsém ’)> 
Nemzetem szépsége,
S holtom ékessége,

Minden kedvem, szerencsém, 
Kitől való váltom 
Mind nehezzebb átkom —

Úgy tetszik terhem sincsen.

Az úristen áldjon 
S veletek maradjon 

Szivetekben biztasson.
Jó hírt halálomban 
Tőletek váltómban 

Ti fületek hallhasson ;
Értem szátok áldást. 
Örömmagasztalást 

Az istennek adhasson.

Mondván : „Idvezít.sed,
Jódban részesítsed 

Úristen, az ő lelkét,
Mert tebenned bízott,
S te igéddel hízott,

Téged magasztalt, félt s kért: 
Noha vétkes fiad,
Még is hozzád hívjad,

Mert lám bűnéből megtért.“

Mit mondhatok? éltem 
Hol bátran, hol féltem,

Kedvvel, búval, panaszszal : 
Hol méltó vádlásban,
Több rágalmazásban,

Mert egész föld foly azzal: 
Vétkemben rettegtem,
Jóban örvendeztem 

S vigadtam az igazzal.

S mind e főbb éltemben,
Hogy itt is fektémben 

Istent megkövethetném,

1) B a la ssa  F e re n c  , k i  T o k a jn á l egy  lo v as c sa p a to t v ezé n y le tt ,  
J á sz b e ré n y n é l 1595. egy a  m egszá llt e sz te rg a ra iä k n a k  sz á n t, tö rö k  
é le le m k ü ld e te t k em ény  c sa tá z á s sa l e lfo g o tt, I s t v á n  f i  387 .*  ezan  
é v b e n  a  ta tá ro k  e llen  v itézü l h a rc o lv á n  sz in te  e lesett.
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Minden utált gonoszt,
Ki istentől megfoszt, 

Szívemből kivethettem. 
Dávidnak könyvéből,

Merítvén szivemből
lm ezt énekelhettem 1).

1) I t t  i k ta t ja  be a z tá n  R im ay  B a la ssa  lia tty u é n e k é t ,m ely az 
1806-iki k ia d á s  60. 1. is  á ll.

BENICZKY PÉTER.
1620.

BENICE1 ÉS M i CSINYEI BENICZKY PÉTER, Ferencnek, szentelt vitéz
nek és váci kir. főkapitánynak fia '), gondos magán nevelést nyert 2), mit jár
tassága a deákban is, de még inkább versei tanúsítanak. Élete körülményeiről 
egyebet eddig nem tudunk mint, hogy ő is szentelt vitéz volt, sígy magát leg
alább hadi érdem által kitüntethette. Virágzása kora a XVII. század első negye
débe esik; 1632-ben, úgy látszik, nem élt többé. Verseit, melyek két részben 
istenes és világi éneiteket s „közönséges maggar példabeszédeket“, szám szerint 
kétszázötvenet erkölcsi emlékversek alakjában tartalmaznak, maga szerkesztette, 
mire a zárköltemény, mely bírálóihoz szól, mutat ; de nagy későn adattak ki 
N.-Szombatb. 1664. Bartók István esztergami vicarius által, s oly kedvességet 
nyertek, hogy még azon században négy (Kolosv. 1670. Lőcse 1692. 1696. Ko- 
losv. 1700.), a XVIII-dikban nyolc (Pozsony 1727. Lőcse 1728. 1729., Sopron 
év n., Kassa 1744. Debr. 1756. Kassa 1769. Pozs. 1771.) s a folyóban három 
kiadást (Pozsonyb. 1803. kétszer és 1806.) értek „Magyar Rhythmusok“ cím 
alatt. 32r. *)

*) L. tűlem Beniczky Péter kora, Új M. Muz. 1853. I. 354.
2. U.ott. Bartók István előszava e sorait tehát : „Ha ember szintén sokat nem tanúit , és 

iskolákban nem járt is, ha sokat deákul nem tud is : privato studio, csak a munkát és olvasást 
ne restelje, sok hasznos dolgot cselekedhetik : amint szegény Beniczky Péter uram,“ magán 
neveltetésére kell érteni. — Deákul tudásáról 1. az id. h.

1 . A k í v á n a t o s  k i k e l e t n e k  gyö 
r ü s é g  ér  ül.

Víg tavasz felderült, 
Virágokkal frissült,

S új pompával zöldellik ; 
Örül immár Flóra,
Jutott kivánt jóra,

Látja : fű s fa bimbózik, 
Kedvet a Múzáknál 
Talált s Apollónál,

Koszorúkat küld nekik.

Ujúl a forráskút 
S föld gyomrábul kifut,

Szép völgyekre siet s tér ; 
Mindenféle állat,
Nagy és kicsiny falat

Örül hogy már tavaszt ér ; 
Nem szenved rothadást,
Mert reménl újulást 

Minden éltető gvükér.

y ö - A szép hajnal ragyog,
Gyöngyös harmat villog,

Bús sziveknek hoz kedvet ; 
Mindenféle madár 
Kit dér, hideg, elzár,

Vigán kezd új éneket ;
Jó hírrel jön fecske,
Újúl aflyag fészke,

Csá< ;sog az házok felett.

Ég felé pácsirta 
Repül, hogy szózatja 

Messzire elterjedjen; 
Fülemile ágon 
Függ, csak kicsiny szálon, 
Alom reá ne érjen;

Addig szól s énekel,
Míg a tajték vérrel 

Kicsiny száján eredjen.

Cinege madárka,
Kit rekeszt kalitka,

7 *
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Dióbéllel megcsalható ;
Tavaszi vad kecske,
Együgyü őzecske

Kit tőr s hálló megfoghat; 
Jutott kikeletre,
Nem kerül most kézre,

Bátran nyomot mutathat.

Rigót is a tőrre
Nem csalhatsz most, lépre ;

Fogoly bokori nem lakja;
A fürj csattog nagyon,
Nem fél semmit azon 

Hogy a karoly elfogja ;
Héja is süvölti,
Vetett tört kerüli,

Tyúkfiakat csapkodja.

Gólya is gázolja,
Mocsárokat járja

Kigyót s békát foghasson : 
Fészket rak kéményen,
Nem fél füst rá menjen :

Korog s kotyog hangoson.
Róka lappang s forog,
S kertek alatt kullog,

Lúdfiakra üthessen.

Szomju szarvas kútra,
S bágyadt madár ágra

Száll, s nyugosznak csendessen ; 
Minden bokor szállást,
A zöld árnyék nyugvást 

Enged nékik kedvessen :
Csak nekem szegénynek,
Árva bús fejemnek

Foly dolgom keservessen.

Mit óhajtson lelkem 
S mit példáz értelmem, 

Figyelmezz verseimre :
Sok testi fájdalom 
És bús aggodalom

Szállott mostan szivemre.
Tégy választót Echo !
Kősziklák közt lakó !

Felelj mostan me^mre. 2

2. A s z a b a d s á g r u l  *)•

Mi lehet kedvessebb 
S gyönyörüségessebb

Mint a kivánt szabadság? 
Könnyen uralkodó,
Noha hivalkodó,

Akaratos méltóság,
Maga kedvét járja,

Rabságot utálja,
Nem barátja a birság.

Mert a napfény alatt 
Mindenféle állat

Vágy, siet szabadságra, 
Tengeren evezve 
S föld színén kerengve 

Repül e nyájasságra :
Ki ha azt nyerheti,
Magával hiteti

Hogy jutott boldogságra.

Mert a kötelesség 
Nem legkissebb Ínség.

Ki van más birtokában, 
Sok álomszakasztást, 
Törődést s udvarlást 

Tűrve nyög a magában,
A ki más asztalán,
S nem maga tányérán 

Akar enni a koncban.

Nem mondom : királyság,
De egy kis uraság,

Ki lakhatik házánál 
Bár füstös légyen is,
És sással fedett is :

Jobb más palotájánál : 
Nyugszik hol akarja,
Sétál hol kívánja,

Nem ül más ajtajánál.

A mikor akarod,
Teríted asztalod,

Nem vársz abbul senkitül, 
Ha vagyon mit enned,
Nem panaszos étked,

Nem hajinak ki asztaliul, 
Nem űznek dologra,
S nem jön ablakodra 

Birságpecsét birótul.

Noha kalmár ebe 
Mind nyárba és télbe 

Rágódik zsíros koncon, 
Borsos étket eszik,
Sátor alatt nyugszik,

S nyújtózik a lazsnakon : 
De mégis néz mordon 
Hogy nem jár szabadon,

És hogy van kötve láncon.

A farkas az erdőt 
Járja, s üvölt időt,

Fárad sokat éhezve,
Túr a koplalással,
Csakhogy a vas lánccal

1) Eredeti címe : „H ogr a  s z a b a d sá g o k  méltósága minde^ ' (i  y  ^ F ü r t ö s  lombos pokróc. S z a b ó  O á ’
n é \  kiyénato«.“
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Ne legyen nyakon kötve : 
Szabadságnak örül,
Pálcaütést kerül,

Fél ne legyen rekesztve.

Sebes rárót foghatsz,
Ölyvöt megtaníthatsz,

Fürjét s foglyot hogy fogjon,
Nagy sok koplalással 
S álomszakasztással

Szoktatod : megmaradjon :
Még is sokszor elhágy,
És szabadságra vágy,

Nézi mint elszaladjon.

Majmot mulatságért 
S medvét nevetségért 

Jól tártnak bérekesztve,
Nyakán gallér villog 
S hátán palást forog,

Néki sokat kedvezve :
De a mint kelletlen 
Étele ízetlen,

Jár szabadsággal kedve.

Kalitkában madár 
Lakjék kedvére bár

Zöld árnyékkal béfedve,
Hol nem éri essö,
Csakhogy gyenge vessző 

Tartóztatja rekesztve :
Mégis óhajt azon,
Hogy nincsen szabadon :

Búsul ártatlan szive.

Hogyha szabadságban 
Nem laktál, sorsában,

Ezt nem tudod fontolni,
Mely drága kincs légyen,
S mennyi sokat érjen,

Ahoz nem tudsz szólani :
Én is armálissát 
S arany nyal írt jussát 

Nem érkezem fejteni.

3  \ z e m b e r n e k  m a g a - a j á n l á s á r u l  
és b i z t a t á s  árul .

Jó  szo lg a  ! k ev esen  h ív  v o ltá l : e zu tán  
n a g y o b b a t b íz o k  re á d

Pályán vár ajándék,
Szép drága martalék :

Nyerd el édes lovácskám 1 
.ló bért nyersz magadnak,
Hírt s hasznot uradnak,

Felnevelt, kacolácskám !
Bizony meghizlallak 
És megnyugosztallak :

Van ahoz ablakocskám.

Hajtsd ki a bokorbűi,
S előtted fut a nyúl :

Verd el édes kutyácskám!

Most leled kedvemet,
S bővíthető étkemet,

Kis kölyök agaracskám !
Haza érvén nyugszol,
Jól tartva aluszol

Te ó kedves vizslácskám.

Szelek szárnjAn járó 
Kedves sólyom s ráró,

Most találod kedvemet:
Fúrj- s fogoly fogással 
S récevadászással

Jól tarthatod testemet,
Kiért az ősz fottán 
Télre kelve oztán

Meghizlallak tégedet.

Csa Szőke, hajsz Tartsa!
Iga nyakad tartsa,

Szántogassad földemet,
Megrakom csűrömet 
S töltöm vermeimet,

Csak irtsad örökemet:
Meghidd hogy megsimúlsz,
Meghizol s megjavulsz,

Csak gyüjthcssem pénzemet.

Tehozzád is, szolgám,
Készen áll gráciám

Jámbor szolgálatodért,
Éjjel s nappal való,
Soha meg nem álló

Nyughatatlanságidért :
Csak szolgálj serényen :
Elvészed te könnyen 

Hasznod fáradságidért.

4 .  E m b e r  f o g a d  f o g a d á s t ,  a g g e b  k i  
me gá l l j  a.“

A ló mind addig fut 
A míg oda nem jut 
Hová ura akarja,

Tajték róla szakad,
Vertékezik *) s izzad,

S lchelletit okádja,
Elesvén megromol,
Lába-szegve 1 2) bomol.

Csak kicsapják ugarra.

Az eb is kergeti 
A-nyulat, elüti,

Szive dobogásával,
Alig játszik véle,
Megszakad a bélé,

Lantol a két inával,
Nincs ereje immár,
Korpa is neki kár :

Meglövetik szolgával.

1) V e riték ez ik , n a g y o n  izzad .
2) Mint : nyaka-szegettt kedvc-ezcgett.
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Ráró megütközik,
Ölyvnek szárnya szegik,

Vagy sugárja kiszakad, 
Nem fogja pre'dáját,
Kitekerik nyakát,

Elvetik, ágon akad :
Nem jó immár másra 
Csak ijesztő vázra :

Éhei, tudom, megfulad.

A Szőke terhet von,
Hegyen s völgyön hanton, 

Ostor sújtja oldalát:
A nyelvét kiveti,
Szellőn hüvesíti,

Töri iga a nyakát, 
Megvénhedvén másnak 
Adják, mészárosnak:

Fejsze üti homlokát.

Szolga is megvénül 
S megsántúl, megsérül 

Ura szolgálat]ában, 
Élhetetlen immár 
Mert érte veszély s kár : 

Nincs már a gráciában : 
Ura nem esméri,
De mástiú kérdezi:

Ki jött most udvarában.

Szolga egészségét 
És kedves életét 

Elveszti uráért,
Házát s feleségét,
Értékét s gyermekét 

Elhagyja reménségert, 
Kész mindent szenvedni,
Jót és gonoszt tűrni 

Ura ajánlásáért.

A halász horoggal,
Madarász szép szóval 

Csal halat és madarat, 
Szolgát szép beszéddel 
S hideg reménséggel 

Ura gyakran eláltal. 
Mondván : Lesz oly idő- 
Hogy még kezére jő !

Varjú karón, kit mutat.

Mert reménség oly íz 
Ki elfoly mint a víz,

Hamar embert megcsalja, 
De változás után 
Merő méreg oztán,

Ha sorsán tapasztalja 
Ura ajánlását,
S csalfa játszodását 

Mikor kárán tanulja.

Az ajánlás csak szép szó :
De szomju embernek 
Száradt gégéjének

Mit használ üres korsó?
Mert len s gyapjú nélkül 
Fonál nem nyúl s nem gyűl: 

Haszontalan ott orsó.

Nehéz tengődésnek 
Sanyarú életnek

Ily jutalma keserves :
Hogy libérja-ruhád 
Lészen rongyos gatyád,

Az is avult és reves :
Végre költnek rád búzt :
Hogy minden szód gyújt túzt, 

Kezed enyves, vagy nyelves.

Nincs azért jobb élet 
Mint mikor kikelet

Szánt ember s majorkodik : 
Az udvari lévre 
S panaszos kenyérre 

Nem sokat várakodik :
Féltő gráciáján 
S elvont praebendáján 

Nem sokat búslakodik.

Mondtam a mit mondtam,
S írtam a mit írtam 

Ha akarod érteni :
Mert való, nem mese.
Akárki mint nyesse :

Eztet nem kell vizsgálni, 
Hanem mint a tüztül 
Ódd magad az igytúl :

Tudj más kárán tanulni.

A ki eztet írta,
Alkalmason tudta

Az udvarnak mivoltát, 
Mert az irigyektől 
És fondor nyelvektől

Gyakran hallott ily nótát : 
„Vén szolga s agg kutya 
A hasznot nem hajtja :

Ne vesztegess rá korpát.“

5. Z a b o l á t l a n  n y e l v  *)•

Krokodilus mint kis gyermek 
Sír s jajszava merő ének:
De nótája a véginek 
Lészen vesztére fejednek.

így csácsogó nyelvnek ínye 
Csalárd, s hamis szó gégéje : 
Meghat álnok lehellete,
Mert égő túz foga fénye.

Ezek mind így vannak 
S egy pórázon folynak : I )  E re d e ti  c ím e : „H o g y  a s z a b a d , z a b o la  n é lk ü l v a ló  n y e lv  

m in d e n e k e t v is sz a m a g y a rá z .“
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Mint a gyöngyöt erős ecet,
S elolvasztja tűz az ércet, 
így gonosz nyelv égő tüzet 
Okád alád, s forró vizet.

Oly ártalom nines fegyverben, 
Nem lángozó sebes tűzben,
Nines oly méreg szelencében 
Mint a foinlor gonosz nyelvben.

Hol nem véled, ott kissebbít,
A hol nem félsz, ott sebesít,
Jó hiredben homályosít,
8 gyalázattal sírban taszít.

Légy termetes mint Absolon, 
Serény vitéz mint a Sámson,
Okos és bölcs mint Salamon :
Szó fér hozzád még is nagyon.

Mert ha szóllasz, csácsogónak, 
S hallgatásról tart bolondnak, 
Ételedről tobzódónak,
És böjtödről mond ravasznak.

Ahitatos hogyha lészesz, 
Képmutató nevet szerzesz;
11a pediglen elmés lészesz,
Bolond nevet ottan vészesz.

Szép köntösről mond kevélynek, 
Es rongyosról tart fösvénynek ; 
Ilonn ólésrul Ítél restnek,
Kinn járásról néz feslettnek.

Hogyha mit adsz szegényeknek 
Nun tart azért bóvkezónek : 
Mond dicsiret-keresőnek,
8 képmutató esztelennek.

Ha marhádot ki nem osztod 
S haszontalan nem tékozlod :
Azt kiáltja : fösvény markod,
8 telhetetlen szoros zsákod.

Ó átkozott kicsiny falat !
Látom nem pöksz te csak nyűlat, 
Mert madárból formálsz halat,
És gyékénből rókamálat.

Nincs semmi csont te tagodban, 
Rokoncád sincs fogaidban,
Sík golyóbis forog szádban, 
Mérged mézzel jár egy nyomban.

Nők a gyakran maga magát 
A nyelv veszti, szegi nyakát : 
Mint az haris fészkét s házát 
Elárulja fiát s magát.

Hol lehetne ó békével ! 
Addig csácsog rezegéssel,

Olykor fogják meg csak kézzel, 
S megmelíyesztik forró vízzel.

Azért nyelved zabolában 
Tartsad, acél kapocábau ') :
Ne nyargaljon szabadjában, 
Hogy ne hozzon gyalázatban.

X 6- A s z e r e n c s e  á l l h a t a t l a n s á g á r u l .

1. Mikor a szerencse felemel valakit, 
Tornyok vitorláján helyhezteti székit, 
Ideig kedvére megereszti fékit,
Sokáig egy helyben ülni nem hágy senkit.

2. Gyakran kevélységgel vakít a szerencse, 
Hogy a magahittet hamarább megejtse,
Nem tudják rabsággal orcázott, hogy kincse, 
Béborítva fekszik alatta bilincse.

3. Irigy, csalárd, s hamis adományát bánja, 
Ha mit adott, viszont azt visszakivánja, 
Kelepcés hállóját mind addiglan hányja,
A gyéként alólad míglen el nem vonja.

4. Ha magassan ültet, onnét ő leforgat, 
Nagy kissebbségedre pad alatt nyomorgat, 
Mint Belizáriust immár nem ápolgat,
De mostoha kézzel sajtol és szorongat.

5. Nyomorúságidon nem szokott jajgatni, 
De gyalázatodon igen tud kacagni,
Üres tarsolyodon nem fog irigykedni,
Csak rakott szekrényed óhajtja prédáink

6. Szerencse kerekin azért okossan ülj, 
Tündér változásán hogy meg ne szégyenülj, 
Alikor rád mosolyog mások kárán tanulj, 
Biztatása után vakmerőn ne indűlj.

7. A kristályüveg is mikor szebb s tündöklik, 
Akkor a leggyengébb, s hamarább elromlik : 
Sugárival a nap ha igen süt s fénlik,

1 Köessó vagy zápor olykor ritkán múlik.

! 8. A kinek a kása megégeti száját,
Alásszor nem felejti fújni a tarlóját : 
így a ki próbálta szerencse hállóját,
Azután süvölti beborított horgát.

•
7. Ú t r a  i n d ú 1 V a 2)

Szarándokságimot 
S minden utaimot 

Igazgató istenem,

1) F ék b en , féken.
2) K redeti cím e, m ely ta lá n  nem  is a  k ö ltő  á lta l  a d a to tt  a  d a ra b 

n a k  , » e z t egyén i je len té séb ő l k iv esz i : „ U tó n  já ró k n a k  o lta lo m -
I kérése istcntUl,
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Mennynek s földnek ura! 
lm látod utamra

Indulok : légy vezérem ! 
Menésem szükséges,
Térésem kétséges :

Azért nevedben kezdem.

Légy vigasztalásom,
Élesztő árnyékom 

Valahová fordulok 
Erős, hév üdőben 
S fergeteg szélvészben 

Légy hajlékom, hol járok: 
Ahoz nyugodalmom,
Erős bátorságom,

Aholott megmaradok.

Ha veszedelem ér,
Ellenség hozzám fér,

Légy énnékem oltalmom, 
Szerencsétlenségben,
Akármi igyemben

Légy megtartó istápom, 
Bágyadt fáradtságban 
És nyugovásimban 

Békeséges sátorom.

Gonosz társaságtól 
És ragadozástól

Te félelmed elvonjon, 
Barátom kárára, 
Erőszak-húzásra

Haragod ne bocsásson, 
Hanem igaz útra 
És akaratodra

Kegyelmed igazgasson.

Ábrahám, földébül,
Kaldeus, tüzébül

Indúlt, uram, egy szódra, 
Útját igazgattad,
Sok jókkal áldottad,

Hite fordúlt valóra ; 
Jákob hogy bujdosott, 
Bátyja elől futott

Nem bocsátád prédára.

Mert nagy a te irgalmad :
Noha nem Tóbiás,
De bűnös nyavalyás

Vagyok, aminthogy tudhatd.

Hogy ezen testi jó 
Légyen mint víz folyó,

Éssék dicsiretedre,
Hozzám kegyelmedet 
És megtérésemet 

írjam emlékezetre,
Szerencsés utómért 
S visszatérésemért 

Okot adjak beszédre.

Hogy útra indulék,
Szárnyán egy sast láték ;

Okot vék *) verseimre : 
Szerencsés menése 
S bátor repülése

Indított reménségre,
Hogy az egek ura 
Meg visszahoz Lócra 1 2)

Neve dicsiretire.

8. B i z t a t ó 3).

Seregek hadnagya 
S vitézek strázsája 

Ki lakói az egekben,
Onnét intézsz, rendelsz,
És karodon viselsz,

Mert úr vagy magas mennyben, 
Áldott bátor szívvel 
Harchoz erős kézzel 

Ki harcol te nevedben.

Mert egyedül isten,
Ki vitézzé tészen,

Vehetsz erős kezébül ;
Nem jön ö fegyverrel,
De csak tekintettel 

Parancsol az egekbül ;
Nézi a sziveket,
És nem az ereket,

Nem vér hadat tegezbül.

Az ifjú Tóbiást 
Megmentéd nyavalyást 

Ördög Azmodeustul, 
Ráfael angyallal,
Ily szép társasággal 

Indíták ki házábul ; 
Három szent királynak 
Mutattál utj oknak 

Csillagot kalauzúl.

Méltó hát kegyelmét 
Kérned, segedelmét 

Hy hatalmas vezérnek, 
Kiitül áldást vehetsz,
És romlást is nyerhetsz,

Ha nem tetszel kedvének 
Magasztal, kit akar ;
És mást porba takar :

Nagy ereje kezének.

Most is nem rövidebb, 
De, uram, ér küljebb 

Á te régi hatalmad.
Ha tetszik, megtarthatsz, 
És vissza is hozhatsz,

1) V é k , vé l, vén , v ag y  v ők , v ő l, v ö n  a  fe lm ú lt  rég ib b  fo rm á ja .
2) V an  ily  n ev ű  h e ly ség  B a rsb a n , H o n tb a n , N ó g rád b an . s így  

bajos m eg h a tá ro z n i , m e ly ik b en  t a r to t ta  B en iczk v  P é te r  á lla n d ó  
la k á s á t ;  eg y ik  sem  lévén  a B en iczk y  c sa lá d é ; ta lá n  felesége» á l la 
p o tá r a  m u ta t e h e ly  k ö ltő n k n e k , h o l h itv e se  u tá n  la k h a to t t .

3) E re d e ti  c im e : ,,H o g y  az  is te n  egy ed ü l m a g a  v e r i az  h a d a k a t ,  
és nem  e m b e ri e rő  á l ta l .“
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Ellenség gyors lovát 
Látván, s éles kardját,

Ne rémülj el szivedben,
Fene párduc borit 
Tigris s farkas szőrit 

Bátran nézzed mezőben. 
Allah-kiáltása,
Dob- s trombitaszava 

Ne hasson füleidben.

Algyu ropogása,
Mint ég csattogása

Rettenthetne szivedben,
Sok sürü kópia 
Kiterült zászlója

Háboríthat elmédben,
A sok festett paizs,
Nyíl hegyes vasa is

Mit nem tüntet szemedben !

Dávid parittyával,
Gedeon lámpással

Ellenségit meggyőzte ;
Az erős Sámson is 
Csak szamár-állal is 

Philisteust megverte.
A sátorban Jahel 
Sisárát vas szeggel 

A földre leszegezte.

Mert az úr volt velek,
S bátorodott szivek,

Nem biztanak fegyverben : 
Mert hol isten harcol,
Ott a pogány oszol,

Futnak s bújnak rejtekben; 
Vesznek azért gyakran 
A kik bíznak bátran 

Magános erejekben.

Mostan paizsodat 
Tisztítsd s páncélodat, 

Sisakod vedd le szegről, 
Élesítsd kardodat,
S hizlaljad lovadat,

Oldd ki az eke mellöl:
Ne bizd magad másra,
Hogy ne jőj romlásra,

Hanem magad menj elől.

Buzdúljon fel véred,
Terjeszd régi híred,

Ne rettenj pogány hirtül, 
Te éles tőrödet 
S kemény fegyveredet 

Hizlalja török vértül, 
Áldozzad rút vérét,
Nyisd fel dögös erét,

Kérj segítséget égbül.

Hazánk rontására 
S népünk rablására

Hogy a pogány készülne, 
Régi vitézeknek,
Scy thiai vérnek

írtam, meg ne rettenne: 
Hanem régi Márshoz,
S hadakozó társhoz 

Társul mellé sietne.

a. 9. P é l d a b e s z é d e k .

1. Adott jót felejtsed,
S panaszban ne ejtsed 

Ha kinek jóval voltál; 
Elvött jórul pedig 
Emlékezzél holtig

S háladás-mutatással :
Ha adsz : adj jó szívvel,
Ha kérsz : vedd jó kedvvel, 

Hogy meg ne utáltassál.

( 2. A kigyó megújul,
A hangya szárnyosul,

Ha érkezik vénségre , 
Szarvas megifjúdik,
A sas levetkezik

Nagy hosszú esztendőkre : 
Csak ember nyomorúlt, 
Romlott és megszorúlt ^ 

Kicsiny s rövid iidökre. )

C 3. Szerelem és a bor !
Kiben a kettő forr,

Nincsen ott nyugodalom ; 
Mert egyik szivedben,
A másik elmédben 

Hatalmazott hatalom: 
Mind kettő égő tűz,
Kedved ellen hajt, üz,

Ezek vége sír s halom.^j

r 4. Szép asszony és jó bor 
Igen meghitt jámbor 

Embert kíván őrzésre : 
Mert az asszony gyarló, 
Engedelmes s hajló,

Hamar felel kérdésre ;
Bor is kívánatos :
Nem kell hozzá lantos : .

Ál kulcsot tart pincédre. )

5. A szép csörgő forrás 
Szemnek kedves látás,

Az elmét újíthatja;
Szép gyönyörű pázsit 
Mely ezer kedvet nyit,

A szemet hizlaltatja :
De igaz barátság 
S megrögzött társaság 

Életét hosszabbítja. \
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GRÓF ZRÍNYI MIKLÓS.
1616 - 1664.

Z e KINVÁRI GR. Zr ín y i  M ik l ó s  , e néven VII., az eredetileg Olaszor
szágból származott s az Árpádok alatt már virágzott Brebéri grófok nemes véré
ből ’) , ősunokája a szigeti hősnek, fia György bánnak, ki 1626. Wallenstein 
boszujának áldozata lett, és Szécsi Katalinnak; 1616-ban született 2), s tudomá
nyok , nyelvek s a hadi dolgokban kitűnő oktatást nyervén, már korán annyira 
megkülönböztette magát hős tettek által, hogy még alig húsz éves, már kir. 
főlovászmester, légrádi és muraközi kapitány, Szala és Somogy főispánja, cs. kir. 
kamarás és tanácsosnak neveztetnék 3). Mint illyen többször megfenyítette volt 
már a kanizsai törököket, s Puchhaim cs. tábornok alatt Rákócit a Tisza mellett; 
midőn III. Ferdinánd 1646. a Morvában dúló svédek visszanyomása végett a 
tái’sországok rendéit is szakolcai táborába idézvén, Zrínyi Miklós saját költségén 
eltartott csapatával a király segedelmére sietett, s ennek engedelméből egy 
külön rohammal a svédeket megtámadván, kétszázat közölök levágott s ugyan 
ennyit fogva hozott a kir. táborba 4). Eként a király, szemtanúja Zrínyi vezéri 
erényének úgy, mint hősies bátorságának, miután Zrínyi, már akkor tábornok s 
a horvát hadak főkapitánya 5), újabban Batthyányi Ádám dunántúli kapitánynyal 
söcscse Zrínyi Péterrel egyesülvén, egy kisded sereg élén kanizsai iUi basát véres 
ütközetben megverte 6), a Draskovics János nádorrá választatása által megürült 
dalmát-horvát bánsággal 1647. dec. 27-dikénZrínyit ruházta fel7), de csak miu
tán a báni seregek hátralevő zsoldjokat megkapták, iktattatá magát új méltósá
gába 1649. elején 8). A következett évben a török trónváltozás a portávali béke 
megújítását szükségelvén, az új bán is azt a kanizsai basával Légrádon tartott 
fényes összejövetelben megkötötte °), s 1651-ben a béke szárnyai alatt Zágráb
ban negyvennapi törvényszéket tartott 10). De az óhajtott béke nem sokáig tar
tott. Zrínyi hitvese, gróf Draskovics Eusebia magtalanúl meghalván, közte és ipa 
közt a nő jószágai felett fegyveres családi harc keletkezett, melyben Zrínyi győ- 
zödelmeskedvén, végre csak barátai közbenjárására engedett ")• S a török sem 
nyugodott. Haszán kanizsai aga engedelmet nyervén a budai vezértől Kis- 
Komárom elfoglalására , ez nem sikerűit ugyan, de Zrínyi, visszaadandó a köl
csönt, Kosztanicát támadta meg, s kirohanó őrségét öt csatában egymás után 
véresen megnyomorította ,2) ; ielen volt, bár lázas beteg, Puchhaimmal a segesdi 
dúlásnál, melylyel Kis-Komárom második megtámadtatása toroltatott meg ,3); 
Petríniát újabban megerősíttette s hadakkal megrakta 14); és szemesen őrködött 
a pogány minden mozdulatai felett; másfelül tartományai s az országgyűlések 
ügyei foglalták el a béke idejében. Az 1655-ki országgyűlésről haza térvén 15), 
a zágrábi püspök és gróf Erdődi nyugtalankodó jobbágyait lecsillapította, a 
következett évben néhány török zsákmányló támadásokat visszavert; 1658-ban, 
midőn a Kanizsán támadt égésben a törökök minden hadi szerei megemésztettek, 
annak visszafoglalását vette célba, de attól a fennálló frigy tekintetéből a király 
által eltiltatott ,6); 1661-ben egy kanizsai tetemes rabló csapatot semmisített 
meg, s e folytonosan zsákmányló hadak fékezésére a Dráva és Mura összefolyá
sánál csodálatos serénvséggel azon megerősített várpalotát építtette fel, mely 
Uj-Zríny vagy Zerinvár név alatt építőjére nézve oly szomorú nevezetességre 
jutott 17). Bekövetkezett az 166 2- ki országgyűlés, melyen a cs. fővezér Monte- 
cuccoli ellen erdélyi viseletéért feddő nyilatkozások történvén, ez egy éles röp- 
iratban magát védelmezvén, a magyarokat, mint szerinte a hadtudományban
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járatlanokat, ily kérdésekben illetékteleneknek bélyegezte. Nem tűrhette e pirító 
megrovást egy névtelen hazafi, s a hiú olasz dicsekvéseit és hántásait kemény 
cáfiratban visszautasította; ennek szerzőjéül a közvélemény Zrínyi Miklóst kiál
totta ki l8) : s ki lett volna más? Innen kétség kivid azon gyiilölség, melybe a 
bán a mindenható férfiúnál esett. Azalatt a folyvást szorgalmazott béke, mely
nek egyik , török részről követelt pontja Zerínvár lerontása volt, felbomlik, a 
nagyvezér nagy sereggel Magyarországhoz közelít, Zrínyi Varasdon a tartomá
nyok részére országgyűlést tart, a horvátokat táborba hívja, a törököket a Szá
vánál 19), s majd fel Magyarországba sietve, Buda környékén megveri 20) , s 
miután, a tétlen Montecuccoli nem indulván tanácsán, Érsekújvár elveszett, ő az 
ellenséget a Csallóközben, Érsekújvárnál, Esztergámnál felkereste és megverte 21 ); 
s midőn a fővezér reá nem volt bírható, hogy a foglalásai és pusztításaiból téli 
szállásaira vonuló nagyvezérnek legalább utóhadát támadja meg a vele hurcolt 
keresztyén foglyok kiszabadítására : Zrínyi elszakadt tőle, s maga nyugtalanít
ván azt több ízben, s a foglyok egy részét megmentvén, haza tért, hol Zcrínvárt 
a török ostromhad ellen vitézül nem csak megóvta , de ezt saját falai alatt 22) 
keményen megverte; a Stájerország ellen küldött harminc ezernyi török-tatár 
hadat pedig a Muránál visszanyomván, s Kanizsa vidékét folyvást nyugtalanít
ván, a horvátoknak és stájereknek egy időre nyugodalmat szerzett 2it). Még itt 
gondolták őt a törökök, midőn ő már egy a Csallóközbe átlopúlni akaró, 
magyarba öltözött csapatj okát O várnál lekoncolt24). így fejezte be Zrínyi ez évet, 
s bár, nem őreá bizatván a háború vezérlete, annak fordulatot nem adhatott, de 
nála s öcscse nélkül nem volt győzödelem; s ő hol mint védő, mint szabadító, s 
ismét mint támadó, a hatalmas ellenségnek rettegtetője volt. Beköszönt az 1664- 
dikiév, dicsőségének utolsója. A hős nem nyughatott ; tél közepén tervezett egy 
hadműveletet, mely a nagyvezérnek további járatát súlyosítsa. Közlötte Zrínyi 
I. Leopolddal szándékát, s ez a hadi tanács gúnyai s ellenzése dacára felhatal
mazta őt. Tízezer magyar és horvát bizodalommal eltelve sietett a közönségesen 
szeretett hős zászlói alá; nevelte seregét néhány császári és birodalmi csapat. 
Szinte január közepén átmenvén a Murán , Berzencét és Babócsát megadásra 
kényszeríti, az ellenséget e várak vidékeiből kipusztítja, s így azokat száz- 
kilenc éves rabságokból kiszabadítja; a Szigetből kirohanó törököket megveri, 
Pécs városát megveszi, s míg Hohenlóhéra bízza a vár vívását, mely a föld fagya 
miatt nem sikerülhetett ugyan, de a törököket elfoglalta, őmaga, terve fő részé
nek kivitelére sietve , a pozsegai törökök megszalasztása után az eszéki hidak 
felé robog , melyekkel a nagy Szulimán a Dunát, Drávát s ennek egész kiára- 
dási vidékét áthidlalta, s azt tornyok és várdákkal megerősitette. Zrínyi e nagy
szerű míveket huszonöt ezer emberrel megtámadja, az erősségeket lerontatja , s 
a hidakat, valamint az épületfákkal megrakott hajókat, az eszékiek sikeretlen 
lődözései közt felégeti. E nagyszerű stratégiai nyereségen kivül, mely szerint 
a törökök összeköttetései megnehezíttettek, az ellenség roppant veszteségeket 
szenvedett emberek, marhák, lőszerek és mindennemű zsákmányban, sok keresz
tyén visszanyerte szabadságát, a kanizsaiak dölyfe megtöretett, a horvát és stá
jer részek biztosságot arattak. Ezután a pécsi sikeretlen ostromot megszün
tetvén, a szigetieket újra megvervén, ésSegösdet megvevén, seregeit Zerinváratt 
pihentette. E téli hadjáratEurópát bámulásra és hálára ragadta, a pápa köszönő 
levéllel, a császár őt egész házával együtt római sz. birodalmi hercegi címmeí 
tisztelte meg, de melyről a magyar hős szerényen lemondott, Stájerországban és 
Regensburgban processiókban hálálkodtak a győzödelmet adó istennek, mely 
utóbbi helyen abban maga a császár, a választó fejedelmek és főpapok vettek 
részt; a szultán Zrínyi megsemmisitését sürgette 25); Montecuccoli gúnyoló--
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előtt 26). De Zrínyi rövid nyugvás után ismét Kanizsa megszállására készült: t. i- 
a Szerbiában levő nagyvezír gyors jöhetése a hidak elrontása által megakadá
lyoztatott , a várparancsnok Zrínyi által megvesztegettetett, Esterházy Pál Kis- 
Komárom felől minden eleséget a vártól elvágott; s a stájerek a szükséges 
ostromszereket megajánlották. I. Leopold tehát a hős tervét helyben hagyta. De 
az igért szomszédi segedelmek elmaradásával az ostromlás hosszassá válván, a 
nagyvezér időt nyerve hídépítésre, nagy erővel megjelenvén Sziget alatt, 
továbbá a télen visszanyert várakat a mieink elhagyván, a vezérek egyen kivül 
mind elvonulást sürgettek : s Zrínyi, ki nyilt mezőn kívánt a nagyvezérrel meg
mérkőzni, kényteleníttetett engedni ; mit élte egyik fő feladásául tűzött volt ki, 
elhagyatván mindenfelől, szíve égő fájdalmára félben szakasztani, és seregét 
Zerinvárra visszavezetni27). Ide követte már most a nagyvezér Zrínyit, Új-Zrínyt 
és a Muraközt meghódítani, és urát megsemmisíteni. Ez ősz vés erejével ismét 
nyílt mezőn, eldöntő ütközetben, kívánta a nagyvezért megtámadni, de Monte- 
cuccoli, ki időközben a fővezérséget átvette, s eleinte kedvezett, majd új meg új 
ürügyekkel gátolta, Zerínvárból a magyar és horvát őrséget kiszedte, azt némi 
francia haddal rakatta meg, a török túlerő általi romlását nagy hada élén tétle
nül nézte28), s végre átvonúlván a Murán, Zrínyinek kedves vára földig ronta- 
tását kelle látnia, s a Mura vizét fedeznie. Nevelte a bán sérelmét az, hogy a 
szerencsés szentgothárdi diadal után, mely a haza felszabadíttatásának kezdete 
lehetett volna, saját a császárhoz intézett esdekléseis minden jó magyar óhajtása 
dacára oly béke rögtönöztetett, mely meggyőzetetthöz, nem győzőhez illett 
Zrínyi tehát beteg lélekkel Csáktornyái várába vonúlt, gyakori vadászattal 
űzvén el kénytelen nyugodalma fájdalmait; de e nyugodalom nem tartott sokáig. 
November 18-dika 1664. azon gyászos nap, melyen egyike a legnemesb és mun- 
kásabb hazafiaknak , a legnagyobb magyar vezérek és költőknek , vadászat köz
ben, egy vad kan áldozata lett, éltének negyvennyolcadik évében. Azon, idejé
ben általános, gyanút, mintha irígyei által gyilkoltatott volna meg, nemcsak 
öcscse Péternek saját előadása, de Bethlen Miklósé is, mint szemtanúé, tökélete
sen megcáfolják 29). Ily szomorúan végződött azon férfiú ragyogó pályája, kit 
— mint gróf Teleki Ferenc írja — életében minden jók szerettek, katonái, kiket 
mindig diadalmasan vezérlett, imádtak, a pápa képmásával, a spanyol király az 
aranygyap rendével, XIV. Lajos francia pairséggel, a bajor és würtembergi 
fejedelmek atya névvel tiszteltek meg. FiaAdám , kit neki második hitvese 
Löblin Zsófia szült, 1691-ben Szalánkemén alatt esett el magtalanúl 30). Jel
igéje : Sors bona, nihil aliud. Tollius Jakab hollandi tudós, ki 1660. év nyarán 
Zrínyinek sógora gróf Pötting kíséretében tiz napot töltött Csáktornyán, nem 
győzi e nagy ember nemes viseletét, míveltségét, nagylelkűségét, soknyelvüségét, 
úgy palotája fényét, melyet képek, könyvtár, régiséggyűjtemény, fegyvertár, 
műkertek stb díszesítettek , magasztalni 31). Zrínyi kora ifjúságában űzte már a 
költészetet, melyet benne a szerelem költött fel. Azonban, úgy látszik, hogy azon 
kötet, mely Bécsben, Kosmerove Máténál 1651-ben adatott ki, s melynek két
ségkívül a kiadásra ügyelő adta e címet : Adriai tengernek Sirénája gróf Zrínyi 
Mikiós, a „Szigeti veszedelem“ mellett csak későbbi elegyes költeményeit foglalja 
magában. Ez utóbbiak közt idyllek, énekek és epigrammák vannak. Új kiadá
sok : Kazinczy Ferenctől Pest, Trattner , 1817. két köt. 8r. az eredeti irás meg
tartásával ; Székács Páltól Pest, Károlyi Istv. 1847. k. 8r. új Írásmóddal és sok 
önkényes változtatásokkal; tőlem kétszer az új „Nemzeti Könyvtár“ első folya
mában Pest, 1852. 4r. új írásmóddal, de hű megtartásával az eredeti kiejtésmód
nak. Zrínyi mind képzelem és kedélyre, mind művészi alkotásra és előadásra 
nézve legkitűnőbb költőink egyike. Prózai Írásai, melyek mind hadtudományi



217 GRÓF ZRÍNYI MIKLÓS. 218

tartalmúak, s kora megértésére jelesen szolgálnak, egyet kivéve mind az újabb 
„Nemzeti Könyvtár“ harmadik folyamában 1854. jelentek meg először, Kazinczy 
Gábor által. Egyenként 1. azokat a jelen munka harmadik kötetében.

*) L. gróf Teleki Ferenc cikkelyét Hormayr és Mednyánszky hist, zsebkönyvök: Taschen
buch f. d. vaterl. Geschichte második folyamában, Wien 1821.: „Graf Niklas Zrínyi der Dich
ter“ a 300. lap. V. ö. fíáttkay Györgyöt : Memoria Reg. et Banorum Croat. Yienn. 1652. a 133.1.

2) T. i. midőn Zrínyi 1647-ben bánná neveztetett, Ráttkay 239. szerint : „nondum trige
simum attigit annum.“

3) L. Gabr. Kolinovics Vitarum Belliducum Vng. LL. V. Senquicii, 1742. (kézirat az 
egyet, könyvt.) a 116. lap.

4) Ráttkay 240. 
à) U. ai. 241, 2.
6) U. ai. 247, 8.
7) Ü. ai. 230.
8) U. az. 255, 6., hol Zrínvi rövid székfoglaló beszéde is látható.
9) U. ai. 260. 
i°) 17. ai. 262.
»») U. ai. 262-4.
12) U. ai. 266-73.
13) U. ai. 274-5.
44) Gr. Teleki Ferencet az id. h. 371, 2.
15) Hol ő is kereste a nádorságot Horváth M. Magyarok Tört. III. 256.
16) Teleki Ferenc az id. h. 371, 2.
17) Kaiy Ferenc (Timon kiirója) Hist. Regni Hung. Tyrn. 1751. II. 258. Kolinovics ez id. 

h. 119. Teleki F. 373.
18) Kaiy H. 256.
,9) Horváth M. az id. h. 277.
20) Kmy II. 260.
21) Ugyan ai 277.
22) U. ai. 266.
23) 17. ai. 278.
24) Teleki F. 378.
29) Kaiy III. 2—8.
26> Teleki F. 380.
27) Kaiy HI. 10-14.
28) U. ai. III. 22—26. Itt látható Zrínyi levele is a stájer rendekhez 26, 7.
*>) Kaiy III. 42. Teleki F. 383.
30) Teleki F. 384, 387.
31) Jacobi Tollii Epistolae Itinerariae, Amstel. 1700. a 240 — 1. és 250. 11.

I. AZ ELEGYES KÖLTEMÉNYEK KÖZÖL.

l. A ri a n n a  *) s í r ása .

1. Adria tengernek fönforgó habjai 
Valyon oly nagyok-é mint szemem árjai ? 
Valyon oly nagyok-é Mongyibél 1 2) lángjai 
Mint égő sziivemnek lángos hatalmai?

2. Én éjjel, én nappal keserven 3) óhajtók, 
Miként fülemile vér s tajtékot hányok ;
De nagy nyavalyámbul gyógyulni nem tudok, 
Sót sebben, sót kínban ujulton újulok.

1) H elyesben  A riad n e . E n n ek  ray th o sa  ism erete» ,
í ) M onte G ibello , az A etnA aak népies neve.
3) K eservesen .

3. Nagy sebet mert csinált Cupido szüvem- 
Kinek orvossága nincs diktamusfüben1); (ben, 
Mint egek forognak örök környületben,
ITgy bűm, úgy bánatom forog örökségben.

4. Én Márst énekelek haragos fegyverrel, 
Kinzó szerelmemet hogy felejtsem evei ; 
Másfelől kis isten megkerül fegyverrel,
Harcol, vagdalkozik lángozó szüvemmol.

5. Két nagy harcban meggyőzött immár en-
_________ _ gemet,

1) H elyesben  : d ic ta m n u s  , ezerjófíí , m elye t a  rég iek  c so d á la to s  
gy ó g y ító  e rővel b író n a k  k ép ze ltek . íg y  g y ó g y íto tta  m eg  V irg iln é l 
J a p is  a  n y íltó l s é r te t t  A eu cast a n y já tó l V enustó l s z e rz e tt  ezerjó - 
lé v v e l stb .
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És midőn sokáig hurcolna engemet,
Ilyen nehéz okkal nékem kegyelmezett,
Hogy írjam Theseus nagy hitetlenségét.

6. Bizony nagy büntetés, mert én inkább 
Írnám

Miképpen árult el engem szép Violám,
Mennyi sok óhajtást érette heában 
Sürü fólyhők közzé szélnek bocsátottam.

T.Mennyiszer könyvemmel ezt az sebesDrávát 
Árasztottam, s neveltem haragos árját;
Most is könyveimtül forgó örvényt forgat,
Es maga magában neveli haragját.

8. És ezt mind érette, és mind csak heában ; 
Heában fáradtam magas Parnassusban,
S ott érte fejemet ágoztam laurusban ' ) :
De szelet fogtam, pénzt gyűjtöttem álmomban.

9. Ah liáládatlan ! és nem hajt meg én kínom, 
Kiben éjjel nappal úntalan kínlódom !
Nem hajt meg szép versem s utánad járásom, 
Egó tiizem, árvizem, sok sóhajtásom !

10. Halljad meg most Theseus hitetlenségét, 
És annak magadra vegyed az értelmét ; 
Halljad Ariannának siralmas versét,
S nagyobbnak véljed háládatlan éltedet.

11. Tebrus vize mentiben szép Arianna 
Nyugszik vala hegyessen felvont sátorba;
Mert Cupido örömöt mutat álmába,
Azt tudja hogy Theseus fekszik ágyába.

12. De fülemilének ékes szólásával 
F.elzöndült elméje igen gyorsasággal ; 
Felnyitja szép szemét, látja hogy szép hajnal 
Röpdözve elöljön harmatos szárnyával.

13. Ölelni kívánván Theseus életét,
Gyöngén tapogatva viszi ágyba kezét,
De semmit nem talál, csak az üres helyét, 
Meghidegült ágyát, és hitetlen jelét.

14. Akkor mintha mennykü szörnyű szelle-
tivel

Esztelenítette volna keménységgel,
Sokáig nem szólal, mert szava elmével 
Maga jövendőjére röpült vala el.

15. Mindazáltal azonnal elméje megtér, 
Mihent az szüvérül eloszlék fojtó vér ;
Ö meztelenen is sátorbul futni mér,
Körül körül keresi és ismét betér.

16. Üti fejér melyét, szaggatja szép haját : 
Theseus ! Theseus ! nagy erővel kiált ;
Kifut Tebruspartra, honn maga folyását 
Tengerben adóúl Önti, hamarságát. 1

1) L a u ru s  b ó 1 v e tt ág g a l.

17. Ott széles tengeren szemét megforgatja, 
Az partot üressen emberektől látja,
És semminek másnak szavát nem hallhatja, 
Csak szép Alcyonnak öi mint társát siratja.

18. Echo is bánattal szól Ariannának,
Csinál öregbülést választtal 2) bújának;
Mert ha ö panaszol, szól az kőszikláknak,
Echo bús választtal nevet bánatjának.

19. De ó az sötétben hajót messzi látja, 
Dagadt vitorláit hogy könnyű szél hajtja, 
Theseus ! Theseus ! ismétlen kiáltja ;
Amaz ütet nem hallja-s nem is hallhatja.

20. Int és visszahíja gyönge kezeivel,
De az hajót viszi szél nagy sebességgel. 
Arianna késéri végig szemivei,
Míg hajó szeme előtt tengeren tűnt el.

21. Akkor oztán szaggatja aranyos haját, 
Körömzseli körmével kegyes orcáját.
Nem messzi megszemlélt egy magas kősziklát, 
Rá hág, és tengernek így kezdi panaszát :

22. „Jaj szerencsétlen én , jaj én boldog
talan !

Mint csalám magamat Cupido hatalmán.
Kit Hesperus adott, Lucifer or módján 
Ellopta, elragadta tülem hamarján.

23. De nem ragadt el senki, Theseus, téged, 
Csak az te mondhatatlan hitetlenséged.
Honn3) esküdt szerelmed? honn van igaz hited ? 
Talán vitorláddal szélnek eresztetted?

24. Te hitetlenséged viszen oly hirtelen,
És nem ez gyönge szél, ki röpül tengeren. 
Eredj, eredj, Theseus, eredj hitetlen,
Az én lelkemet is viszed te fenyődben! 4)

25. De ha hajód lelkemet veled hordozza, 
Miért halandóját magával nem hozza?
Nem oly nehéz, elhidd, ez az Arianna,
Hogy te hajód ötét is el nem bírhatná.

26. Elmentél, kegyetlen, elmentél mint gyors
szél,

És engem bős örökös gyászban kevertél ;
Sőt örök halálban engem eltemettél,
Hitrontó, engem vesztő, keményebb ércnéL

27. Bízol, országodban hogy mensz trium -
phussal,

Aval az kegyetlen holt Minotaurussal ;
De ha ki fog kérdeni, győzted mi móddal ? 
Tagadsz-e : Arianna okosságával.

1) A zaz A lcy o n én ak  , k i fé rje  u tá n i  k é tsé g é b e n  a  te n g e rb e  u g o r-  
ván , evve l e g y ü t t  T h e tis  á l ta l  j é g m a d á r r á  v á l to z t a t t a to k

1 2) V álasz , vá la sz sza l.3) Hol ?
4) A zaz fenyüfa  h a jó d b a n .
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28. Micsodás látatja lesz vitézségednek, 
Hogy aztot elhigyjék idegen emberek !
Nem tulajdonítja senki ezt kezednek,
Hanem Arianna esztelen szüvének.

29. Ki fogja mondani bogy labyrinthusbul 
Az magad eszével kijüttél, halálból ?
Sok száz mind okossabb , mind vitézebb abbul 
Ki nem tudott jünni, csalárdos fogságbul.

30. Ab ! mert Arianna adá ezt tenéked,
A ő cérnájával magadat vezetted.
Ihon mint fizet most nagy hitetlenséged ; 
Prédául vadbelynek hagyál, és tengernek.

31. Miért nékem nem hagysz cérnát és ta
nácsot,

Ki után láthassam egyszer ez világot !
Ah, miért nem csaptad nyakamban az kardot! 
Csináltad volna meg előbb az koporsót.

32. De több triumphust is számlálnál há-
zodban,

Ha az Ariannát elvinnéd hajódban,
Oztán ott hirdetnéd széllel országodban :
Egy leányzót megcsalál hamisságodban.

33. De nézd meg kittil futsz és ki előtt sza
ladsz,

Nézd meg hitetlenséged miátt mit csinálsz !
Ki néked életet, annak te halált adsz,
Én labyrinthusból, te nagy fogságban hagysz.

34 Eredj, eredj, hitetlen, szelek szárnyával, 
Istennek haragja nagyobb hamarsággal 
Elsiet utánad és eljün károddal,
Mert nevekre esküdtél nagy hazugsággal.

35. De talán azt tudod, istenek megholtak, 
Melyek Enceladust küvel burították, 
Prometheust kányákkal elszaggattatták,
Az kik Salmon J) királyt föld alá rontották?

3G. Vagy kik Atlástfordíták nagy kősziklára, 
Lykáont rút vadra, Aktaeont. szarvasra, 
Atreust, Therodatmant mérges sárkányra, 
Hekubát ebbé, Scyllát ugató habra?

37. Sem siet sem késik haragja istennek, 
Mert örvényes habbá teheti könyvemet, 
Szélvészszé fordítja sóhajtó kedvemet,
Én bánátimmal elburítnak tégedet."

2. F e s z ü l e t r e .

1. Sírtál már eleget lám Ariannáért, 
Fogyattad könyvedet csak egy Violáért,
Csak meg nem változtál, mint Biblis, semmiért , 
Édes Múzám, főért s rothandó eszközért. 1

1) S u lm onen^ t é r ti  , az  elisi k i r á l y t . k i t  Zeus a z o n  n a g v ra lá tá -  
s a é r t ,  m ely  s z e r in t m en n y d ö rg ést és v illám ot a k a r t  e szközö ln i, az  
a lv ilá g b a  ta s z í to t t .

2. Hídkimostmagadbulkönyvedet nagyokért 
Áraszsz cataractát szemedből méltóért ;
Azért ki körösztfán függött bűneidért,
Az ki istened volt, megholt váltságodért.

3. Hogy nézhetsz emberre, ember teremtője ? 
így téged megcsúfolt ő hitetlensége,
Annyi sok vett jókért, mint tenger fövenye, 
Mint latrot, mint tolvajt, feszíte körösztre.

4. Onnan is mutattad : igaz juhász voltál, 
Veszett nyájod után magasrul vigyáztál, 
Atyádnak vétkekért sokat imádkoztál,
És elfelejtkezni vétkünkről akartál.

, 5. Virágzott tested is halálos sebektől, 
Ázott az szemed is igen bőv könyvektől, 
Szájad megkeserült az mérges ecettül,
Bajt víttál, harcoltál halállal vitézül.

6. Vitézek istene, te függsz az körösztfán, 
Ki győzedelmes vagy, s ezer sereged van. 
Hunn karod, fegyvered? hunn vitézséged van? 
Hunn van angyali kar? hunn istenséged van?

7. Héj , mert te ezeket mind főttig letetted, 
Egy hatalmadat, nagy istenségedet ;
Az emberi testet magadra fölvetted,
Azért hogy hullathasd érettünk véredet.

8. Azért hogy poklokban láttad merültünk
volt,

Azért hogy mi lölkünk örökségre megholt, 
Szállottál le égbül, az hunn lakásod volt, 
Függöttél körösztfán , az kin tested megholt.

9. Oh te nagy Jehova, kegyelem forrása, 
Kegyelmes Élőim, nagy istennek fia,
Seregek istene, zsidóknak királya,
Alpha és omega, és jók bizodalma!

10. Látod, mi érdemünk mint kövön han
gyanyom,

Sok bününk peniglen mint levél az fákon,
Mint örvény tengeren, és föveny az parton,
És mennyi madár jár levegőben szárnyon.

11. De mind ezeknél is nagyobb te kegyelmed, 
Annak vége nincsen, s azért bizunk benned.
Mi hasznod féreggel néked törvényközned, 
Hatalmot mutatnod, és ránk fegyverkezned ?

12. Száraz polyva ellen, az kit szél elhordoz, 
Mutatod erődet, ha ránk haragot hozsz.
Nem illik az harag, uram, irgalmadhoz ; 
Nagyobb dicsőséget bennek kegyelem hoz.

13. Uram, nem miértünk, sem mi érde
münkért

Hanem kegyelmezz meg magad irgalmáért !
Ne légyen heában hogy fiad ontott vért 
Körösztfán miértünk, az mi vakságunkért !
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II. A ZKÍNYIÁSZBÓL.

1. S i k l ó s  a l a t t .
I I I  2 8 -4 0 .

28. így beszélnek ketten ; azonban egy
legény

Aranyas bőr szofrát *) földre leterítvén,
Két szép bársony vánkost az szofra mellé tén, 
Szerecsen tésztával sátort megfóstölvén.

29. Vánkosokra ketten ottan leülének, 
Egymás közt sok dologról beszélgetének, 
Kávét kicsin fincsánból hörpögetének,
Oztán azután vacsorát is evének.

30. De az étel után egy szép török gyermek 
Ura hagyásából az házba belépék,
Szép gyöngyházas tassán1 2) kezében tündöklik, 
Fejét betekerte gyenge patyolatvég.

31. Az egyik válláról szép bársony kaftánját 
Lebocsátá, kezdé igazgatni kobzát ;
Ablak felé lile öszvehajtván lábát, 
így kobza szavával nyitá hangos torkát :

32. „Miért panaszkodjam, Szerencse, ellened, 
Ha bővíted mindennap én örömemet?
Nem szakadsz el tülem, az mint vagyon hired, 
Hogy állhatatlanságban van minden kedved.

33. Kikeletkor áldasz az szép zöld erdővel, 
Szerelmes fülemüle éneklésével,
Égi madaraknak sok külömbségével,
Víz-lassu-zúgással, széllengedezéssel.

34. Nem irígyled nékem az én egyesemet; 
Inkább hozzá segétsz, szeressen engemet; 
Soha el nem vészed az én víg kedvemet, 
Neveled óránként gyönyörűségemet.

35. Adsz nyáron nyugovást és szép csen-
deszséget,

Szép cyprus-árnyékokat, hűvös szeleket, 
Gyönge tűvel varrott szép sátorernyőket, 
Szomjuság-megoltó jó szagos vizeket.

36. Öszszel sok gyümölcscsel, citrommal,
turuncscsal3)

Ajándékozsz bőven, szép pomagránáttal ; 
Erdőn vadat nem hadsz, mert nékem azokkal 
Bőven kedveskedel, és jó madarakkal.

37. De télen, az mikor minden panaszkodik, 
Akkor az én szüvem inkább gyönyörködik ;

1) „ A s z t a l , k ü lö n ö sen  a  s z ő tt  a n y a g  , m elye t b e h a j t a n a k , és 
k i te r í t  re  a sz ta l g y a n á n t  h a sz n á ln a k  a  t ö r ö k ö k .R e p i c k y .

2) T á lca .
3) G rán á ta lm a ,

Erős fergetegen szüvem nem aggódik,
Mert szép lángos tűznél testem melegedik.

38. És vagyon császáromnál nagy tisztes
ségem,

Mindenek között vagyon nagy böcsületem ;
El nem fogyhat soha az én sok értékem,
Van jó lovam, éles szablyám, szép szerelmem.

39. De kötve vagy, Szerencse, az én lábom-
hoz,

Mert elfuttál volna eddig gonoszomhoz,
Ha volnál szabadon ; de rám gonoszt nem hozsz, 
Mert kötve vagy, Szerencse, az én lábomhoz.“

40. így szóla az gyermek . . .

2. Z r í n y i  és fia.
V . 7 6 -9 6 .

76. Elvégezvén levelét, bepecsételő,
Oztán fiát Györgyöt szépen megölelő.
Okossan röviden néki így beszélle :
Az gyermek atyja szavát igen füleié.

77. „Fiam, énutolszor most látlak tégedet, 
És azért is áldom az én istenemet,
Hogy hallanod háttá végső beszédemet ;
Halld meg, fiam, kérlek, az én intésemet.

78. Ihon uraságban hagylak én tégedet, 
Karddal bővítettem az te értékedet ;
Mindened lesz : tanulj isteni félelmet,
Isten megneveli minden szerencsédet.

79. Tanulj éntülem is nehéz vitézséget, 
Tanulj fáradságot s hazádhoz hűséget *), 
Tanulj tülem jószágos cselekedetet,
Mástól penig szerencsét s annak g/ömölesét.

80. Én már éltem eleget, láttam gonoszt s
jót,

Már meg is untam heábanvalóságot :
Mert láttam mindenkor, kit az világ adott 
Egy kézzel, kettővel mindjárt vissza rántott.

81. Nem láttam semmi jót, kiben megnyug-
hatnám,

Nem találtam nyugovást, kiben bizhatnám : 
Csak neked, Jehóva, az mikor szolgáltam, 
Akkor megelégedtem és megnyugodtam.

82. Fiam, annak szolgálj és járj azon úton, 
Kit fia istennek rendelt ez világon :

1) V irtu s t, e ré n y t.
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Ez ád néked erőt az török pogányon,
Ez ád jó szerencsét ezen ez világon.

83. Oztán emlékezzél az én sok próbámról, 
Ne légy, mint elfajzott galamb kemény sastul. 
Karddal te keressed hired et pogány tui; 
Mondhassák : igazán fajzottái Zrínitül.

84. Én égben az istent imádom éretted,
Hogy bővítse mindenkor az te erődet ;
Adja hogy szolgálhass néki kedve szerint,
És hogy sok üdőre mennyben láss engemet.

85. Ezt a levelemet vidd gyorsan királyhoz, 
Tudhasson idején készülni az hadhoz,
És nyúlni jó móddal az ország dolgához,
Mert sietséggel jün Szulimán az várhoz.“

86. „„Kemény szüvü atyám, mit kegyetlen-
kedel? —

így iffiu Zríni az nagy bánnak felel: — 
Engemet magadtul kergetni akarsz el,
Hogy tüled elváljak örökös üdővel ?

87. Nem így, ha sasnak, én igaz sas lészek , 
Hanem elfajzott veszteni való kölök,
Ha én halál előtt oly igen félemlek,
Kit víg szüvel keressz, én aztot kerüljek ;

88. Valamely szerencsét rendel isten néked, 
Méltó, hogyr ugyanaz hordozzon engemet; 
Bujásommal ne gyaláztasd nagy nevedet:
De kinek tartsam hát megúnt életemet?

89. Ez-é az vitézség kire tanítsz engem, 
Hogy az első próbám elbúj ásom légyen,
Nagy atyának rósz fiát minden nevessen ?
Ah, ne adja aztot az jó isten érnem!

90. Uram, vagy engemet hagyj meg itt ma
gaddal,

Vagy hogy végzzem éltemet magam kardjával. 
Elfogyjon Zríni név előbb nagy csudával, 
Hogysem csak egyik is éljen gyalázattal.““

91. I)e atyja így felele okos elmével:
„Oh nagy szüvü gyermek, s teli bölcseséggel ! 
Mennyire bővölködöl te keménységgel, 
Annyira tüzedet illik oltanom el.

92. Édes tisztességnek az ő gondolatja,
S némely magát örömest aval csalatja:
Kevés ki igazán ezt alkolmaztatja,
Az ki jót jó hírrel öszvecsinálhatja:

93. Elragadt tégedet vakmerő bátorság, 
Mint széliül hajtatik az ingadozó ág.
Lészen oly üdó is hogy benned vidámság 
Úgy fog tüudökleni mint kertben szép virág.

94. Nem jó iidőtleuül virágot szaggatni, 
Nem dicséretes néked halált kivánni ;

TOLDY KÉZIKÖNYVE. I

Most mikor senkinek nem tudnál használni 
Haláloddal, tartozol élni s szolgálni.

95. Nem mienk az lélek, hanem az istené ;
Te fogsz-é kedvedre sáfárkodni véle?
Tarts meg, fiam, magadat nagyobb szükségre,
S szegény romlott hazánknak jobb üdéjére.

96. Szükség, hogy én itten végezzem na
pomat,

Mert isten rendelte itt végső órámat.
Most utolszor mutatnom kell mivoltomat: 
Kövessed, mikor kell, te is nagy próbámat.“

3. T ö r ö k  köve t s ég .
V I. 1 - 5 1 .

1. Szulimán Harsánhoz már érkezett vala. 
Harmadnap táborát ott megnyugasztalá.
Onnan követeket magátul bocsáta,
Kik menjenek Zrínihez Szigetvárába.

2. Halul bég volt neve az egyik követnek, 
Ez fia volt kajeri gondviselőnek,
Mondom, Orchanusnak, Mahomet vérének, 
Mely Egyiptom pusztán Szinántul öleték.

3. Vala igen okos Halul bég beszédben,
Oly szépen folyt szava mintha kevert mézben 
Volna, s az másiknál magát csendeszebben 
Viselte is magát, és sokkal bölcsebben.

4. Az másik Demirhám volt Arábiábul ;
De tetszik mint egy vad puszta Libyábul. 
Vakmerő, kegyetlen nem lehet ily sohul; 
Minden igazságát veti csak szablyábul.

5. Ennél vadabbat az föld nem teremthetne, 
Bár ha újabb boszuval óriást szülne,
Az ki az nagy egekre hegyekkel lűne;
De még is vadabb Demirhámnál nem lenne.

6. Ez szerecsen hadnak kapitánya vala. 
Ötödik részének, s igen erős vala,
Ezt csak ijesztésül császár küldte vala,
Mert az követséghez ő semmit nem tuda.

7. No ezek Szigetvárhoz elindulának.
Mikor oztán kapukhoz közel jutának,
Egy ágyu-lövésnyire ők leszállának,
Fegyvert szolgáiknál ottan elhagyának.

8. Zríni öszvehivá mind az vitézeket,
Mert már régen hallotta az követeket;
Piacon hallgatá meg az követeket;
Maga körül állitá az vitézeket.

9. Demirhám nem igen böcsüllé meg őket, 
Mintha nem gondolna látni vitézeket;
De Halul mellyére tévé az két kezét, 
Alázatossággal monda, hajtván fejét:

8
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10. „Oh Jézus hitin valóknak szép csillaga, 
Oh, ily vitézeknek érdemes hadnagya, 
Egyedül! mely ország próbádat nem tudja? 
Mely világrész vitézségedet tagadja?

11. Hon az meleg hajnal pirossan feltetszik, 
Hon az sötét estve tengerbe enyészik,
Hon az éjszaktenger magában küszködik, 
Híred mindenütt van,s mint nap úgy tündöklik.

12. Csudául mi halljuk nagy vitézségedet 
Mindnyájan, urunk is az te jó híredet 
Szereti hallani, cselekedetedet,
Szeret magadat is, ha nem is hitedet.

13. Ilyen méltó oktul ő megiudéttatott, 
Hogy küldjön általunk neked barátságot,
S hogy ebben láthasson ö állandóságot, 
ízent néked tülünk képes ■) kívánságot.

14. Ü kívánsága ez : Ez várat kezében 
Adjad, és ne bizzál nagy keménységedben: 
Haszontalan harag, az ki nincs erőben; 
Esztelen ki kiván az mi lehetetlen.

15. Császár nem kivánja az te szép váradat, 
Hogy aval nevelje maga gazdagságát;
Mert az ki világnak birja nagy határát,
Nem kivánhat szüve kübül egy kis várat.

16. De tudnod kell neked az mi fátumunkat, 
Az istennek elszánt igaz akaratját :
Minekünk ő adja az szép arany almát,
Meg is fényeséti mint napot holdunkat.

17. Azért az hatalmas szultán megindult
inast,

Isten akaratját viszi végbe bízvást.
Ne adja isten azt hogy te meggondolhasd, 
Hogy te isten kedvét kézzel megtartóztasd.

18. Oh boldog bölcs Thamma, Kazul Bas
nagy ura 1 2),

Békeséget császártul mert kérni tuda,
Idején s eszessen magát megalázta,
Mostan nagy Perzsiát békeségben bírja.

19. Lusitánusokat tartom okossaknak,
Mert az fátum ellen lám ők nem harcolnak. 
Lám az francúzok is boldogságban vannak,
Te penig hányád része lehetsz azoknak?

20. Ha bölcs vagy, szükségből tehetsz ma
gadnak jót,

Nagyobbtul magadra nem csinálsz haragot, 
Alázd meg magadat, add meg ezt az várat, 
Melyet semmiképpen többől 3) meg nem tart

hatsz.

1) Helyes», e lfo g ad h a tó .
;2) H elyesben  : T h am asp , p e rz sa  sakk .
3) Többé.

21. Nem kérettetik tüled ingyen ez az vár; 
Hol nagy haszon vagyon, nem látszik kicsiny

kár :
Valamit te kérhetsz, azt Szulimán császár 
Örömest engedi, elhigyjed nekem bár.

22. Vezérséget tüle kérj , hogyha nem
hiszed,

De tudom, hitünkre nem vonz az te szüved. 
Megbocsásd, így szólok, mert keresztyéneket 
Minden tartja tormába esett féregnek.

23. Kérj hát tüle sok pénzt és gazdag kin
cseket,

Nem találsz őbenne semmi fösvénységet ; 
Avagy kérjed tüle ez várat, Szigetet,
Hogyha te ok nélkül oly igen szereted.

24. Elhittem, tetüled aztot ő sem tiltja;
De uraság jeléért most azt kívánja,
Hogy hada bejüjjön, s valamely hadnagya 
Aztot te kezedben hagyásából adja.

25. Különben, jóZríni, hogy ha cselekeszel. 
Váradat s szolgáidat bizony veszted el;
De semmi ez, életed az jó híreddel 
Szigetvár hamujában temetődik el.

26. Talán van, ki biztat téged, füst azokkal 
Kever jó hiredet belé csalárdsággal :
De az lészen első ki szégyenvallással 
Szükségnek idején elárul futással.

27. Csiklandós szók ezek, és mind eszte
lenek !

Ki fogja tartani aztot vitézségnek,
Egynihány hogy állott ellent százezernek : 
Minden fogja nevezni vakmerőségnek.

28. Talán esküvésed tartóztat tégedet,
Kit német császárnak békességben tetted ?
De lelkiesméret mostan mentté tehet,
Senki nem tartozik tenni lehetetlent.

29. Bizol-é németben, te okos horvát bán, 
Hogy hamar segítséget küld néked talán? 
Német, mely tégedet az föld alatt kiván 
Lenni, segítséget hoz kárával talán?

30. Ki nem esmérheti német barátságát ? 
Leginkább magyarhoz gonosz akaratját?
Hogy gyűlöli német az magyar katonát,
Ha akarod, adok neked ezer példát.

31. De bár az úgy legyen, eljöjjön az német: 
Kákháton tinéktek hoz ő segítséget : 
Elvesztitek akkor kedves éltetőket,
S ők török kezében találják Szigetet.

32. Uram, hogy én néked megmondjam egy
szóval,

Nagy dolgokat kis üdőben te csinálál,
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Országos hadakat vesztéig vontattál, 
Kővárakat vettél, és el is bontottál.

33. Van már legmagassabban az te jó hired; 
Nincsen már hely, az hová feljebb vihessed: 
Csak azon mesterkedjél hogy azt őrizzed, 
Arról síkos helyről, hol van, el ne ejtsed.

34. Futnod már kell néked szerencse pró
báját,

Az ki szakaszthatja jó hírednek nyakát. 
Futnod, uram, néked kell méltán az hadat,
Az ki minden órán különben változhat.

35. Ne légyen fejedben az a bizodalom, 
llogy az kit egyenként te meggyőztél harcon, 
Meggyőzhesd te mostan hol vannak min-

nyájan,
Mely isten rendibül várad alatt vagyon.

36. Ezt szultán Szulimán, mivel szeret téged, 
Izente általunk, vitéz Zríni, néked.
Ihonjün maga is : egy millió népet
Hoz el romlásodra, ha szavát megveted.“

37. Itt hallgata Halul. És esék zsibolygás 
Az erős vitézek közt, és zúgolódás.
Jól esméri Halul, hogy nekik unalmas 
Az ilyen követség és az vár-megadás.

38. Iíorvát bán megnézé az sok jó vitézét, 
Oztán követekre fordítá az szemét ;
Minnyájan hallgatnak, várják bán tetszését;
O nagy méltósággal elkezdé beszédét:

3»9. „Jó követ, okossan nékünk megbeszéléd, 
Lágyon s haraggal is urad követségét.
Szép szóval kitevéd urad szeretetét,
Kit mihozzánk hordoz, és az ő jó kedvét.

40. Csudálonr ; mert azon én nem igyekeztem, 
Hogy ti esászártoknál kegyelmem lehessen; 
Sőt ártottam néki kis tehetségemben,
Valahol lehetett, és minden erőmben.

41. Barátságomról is röviden felelek :
Soha töröknek barátja nem lehetek 
Valameddig látom : ő árt keresztyénnek ; 
Barátság, ártalom üszve nem férhetnek.

42. I)e ha barátságomat császár kívánja, 
Meglehet : magyarét mert visszaadhatja,
Se más keresztyénét oztán ne kívánja; 
így talán lehetek őnéki barátja.

43. Hol penig Szigetvárat nevével kéred : 
Jó-követ, tudnod kell az mit mondok neked : 
Hogy Zríni ezekkel már sokat szenvedett, 
Gonoszt, veszedelmet, hideget s meleget,

44. Azért, hogy istennél nyerhessünk ke
gyelmet:

Azért nem gondolunk vesztenünk éltünket, 
Sok kincset, gazdagságot, és mindenünket,
És ez elmúlandó világi hiriinket.

45. Hát ne apolgasson bár császár ezekkel, 
Az kit mi világnak hagyunk nagy örömmel: 
Ha szónkat nem hiszi, jüjjön ránk erővel, 
Meglátja, mit tehet az, ki van istennel.

46. De ha bűneinkért az isten bennünket 
Megvér, s kezetekbe adja életünket : 
Meghalunk örömest- De ti elvesztünket 
Nem fogjátok nevetni, s keresztyéneket.

47. Mi sem irigyeljük akkor élteteket, 
Elhagyjuk örömest mennyekért Szigetet.
Vidd meg császárodnak az én beszédemet; 
Meglátja Szulimán Zríni is mit tehet.“

48. Nem tűrheti Demirhám Zríni beszédét, 
Mert az kemény választ általverte szüvét, 
Mond: „„oh te, ki megveted had veszedelmét, 
S gondolod üstökön fogtad az szerencsét :

49. Ihon had s békesség az én kebelemben, 
Most válaszsz magadnak, még tart aziidődben : 
Mert ép nem érthetem, kerülő beszédben 
Csavarogsz, s válogatsz hadban békességben.““

50. Ilyen szókra seregek megzöndülének, 
Nem várják választját hatalmas Zríninek: 
„Fegyvert! fegyvert! kiállnak az követeknek, 
Fegyverrel, nem szóval kell veszni Szigetnek.“

51. „„Hát halálos fegyverre hílak bennetek, 
Felele Demirhám : mert látom éltetek 
Unalmas.““ Oly hanggal mondá meg ezeket, 
Mintha Jánus temploma most nyílt volna meg.

4. Del i  V i d h i t v e s e .
X I I I .  i - a o .

1. Isten az embernek vezérli ő dolgát,
Isten megjegyezte mindennek határát,
De senki ne gondolja általhágását,
Ne is félje, míg nem ér oda, romlását.

2. Hány harcokon forgott bán, és hány ve
szélyen !

De őrző angyala megtartá ezekben.
Az ő órája is eljün, ki messzebben 
Nem lehet, vitézül kell meghalni ebben.

3. Deli Vid török közt ellenségképpen járt, 
Ezerek között is soha nem vallott kárt ;
Előtte mellette halál sokat kaszált,
Ötét elkerülte, vagy hogy rá nem talált.

4. Sok száz ezer török járt most körülötte, 
Sok van az táborban az ki esmerhetné ;
De isten szemeknek az fényét elvette,
Azért senki ütetVidának nem vélte.

8*
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5. De néki is eljün az maga órája,
Melynél tovább életét el nem vonhatja ; 
Bízvást török tábort és bátran járhatja,
Mert senki életét addig nem ronthatja.

6. Deli Yidnak vala egy szép felesége ;
Ez asszonyok közziil csak maradt Szigetbe. 
Szebb vala mindeneknél az ő szépsége,
De még azon fóljUl urához hűsége.

7. Török leány vala : de Vid hatalommal 
Elhozá egy várbul nagy erős harccal. 
Haissennek hiják vala török szóval,
Körösztség megáldá de most Barbálával.

8. És mikor heában várta volna urát,
Sok könyvvel áztatván társa üres ágyát.
Nem tudja, életben van-é, vitéz urát,
Yagy hogy török miatt szenvedett szép halált

9. Száll Márs ő szüvében, s nem mint más
sírással

Vagy nyomorult föcske hosszú jajgatással 
Csak óhajtva társát ; hanem bátorsággal 
Fegyverezi magát ura páncérával.

10. Páncérát, fegyverét magára fölveszi, 
Urának jó kardját oldalára teszi,
Jó lóra felugrik, kopját kézben veszi,
Haját és szép fejét fátyollal tekeri.

11. És így török formán Szigetbiil kimégyen ; 
Táboi'ban mindennel szól csak török nyelven : 
Imidé amoda jár minden szegletben,
Hogyha vitéz urát vehetné eszében.

12. Az túlsó részére tábornak megy vala, 
Ottanegy nagy szerecsent elöltalála ;
Örömest száguldna, de nem mehet lova,
Mert az nagy testével lovát elfárosztá.

13. Látja okos asszony ennek sietését, 
Gondolja hogy nem árt kérdezni menését, 
Megállítja azért szép szóval szerecsent, 
Kérdezi : micsodás hírt viszen hirtelen.

14. Amaz penig néki felel siettében :
„Ne tartóztass, kérlek, engem menésemben ; 
Viszek hírt császárnak, kiért életemben 
Úrrá leszek, de kérlek hagyj békességben.“

15.,Mondd meg énnekem is, az asszony így 
monda :

Hiszen nem lehetek én semmi károdra.1 
Felel az szerecsen : „Amott egy sátorba 
Deli Vid aluszik török ruházatba.“

16. Mikor Deli Vidot említi az pogány, 
Gondold, mi változás volt asszony orcáján.
De fél hogy szerecsen hírt viszen udvarban, 
Utánna fut, s eléri három ugrásban.

17. lvopjával nyeregből messzi kitaszítá, 
Gyorsan szablyájával az fejét elvágá,
Jó lovára ismég mint evét fólugra,
De gyorsan sok török siete utánna.

18. Mert kiáltás támad és nagy zenebona, 
Azért minden török futó után futa;
S tovább nem szaladhat az szegény Barbara, 
Mert egy goromba kéz lórul letaszítá.

19. Ezer környülfogta. Kérdik : honnan
légyen ?

S szerecsen halálának mi oka légyen ?
Ö szegény nem szólhat; nem tudja mit tégyen, 
Hazudja Alkairban ') lakása légyen.

20. „Ottan egy bátyámat szerecsen megölte, 
És én szemeimet eddig elkerülte.“
Gyorsan talál pártot az ki fog mellette
Szép asszony, mert lágyíta mindent szépsége.

21. Ki mondja hogy jól tett, ki az béghez
huzza ;

De ily kiáltástól Vid nem messzi vala,
Azért gyorsan ugrók ő jó Karabulra,
Ö is megyen vala az nagy kiáltásra.

22. Hát mikor oda megy, látja gyönge társát. 
Hallja is fülével keserves sirását:
Gondold meg az ő mondhatatlan bánatját, 
Mégis nagy okossan messziről így kiált :

23. „Vitézek, álljatok ! mert ez az én szol
gám.

Immár sok nap lopta el fegyverem, lovam.
Az egész táborban utánna bujdostam.
Adjátok kezemben, az én birtokomban.“

24. Azonban egy kadia1 2) oda érkezett,
Az kitül lén az Vidnak ilyen felelet :
„Éhez bizonyság kell, s álljon törvényszéket ; 
Törvény is el nem veszi el az tiedet.“

25. Elbúsúl Deli Vid és ugrik haragban, 
Kiált : „Pogány ebek, nem elégszem abban: 
Törvény és igazság vagyon én szablyámban.“ 
Ezután ketté vág Malkuchot derékban ;

26. Ábelt és Izmailt leteríté földre ; 
Kadiának fejét függeszti két részre,
Abaza lelkének utat nyit mellyére,
Jakult lefekteti örökös helyére.

27. Ejuz tartja vala ö szép feleségét,
De Deli Vid kardja ketté vágá testét :
Ottan megragadja kezén szerelmesét,
Jó lovára veszi és kimenni siet.

28. Karabul, mint madár , nem nyom nyo
mot földön,

1) K a iró .
2) K ád i, b író .
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De mint süvőto nyíl megy olyan sebessen.
Ö futhatott volna által az tengeren,
S nem esmerszett volna hogy van viz az körme'n.

29. Látják az törökök: Szigetbe szép prédát 
Viszi futó lován, s megesmerik Vidât ; 
Heában utánna futtatják lovakat,
Mert mint az könnyű köd eltünteti magát.

30. Szigetben örömmel Zríni befogadd, 
Mert immár azelőtt ö megholtnak tartá.
Vid török dolgait igen megtanúlá,
Melyeket urának eleiben ada.

5. Z r í n y i  hal á l a .
XV. ének .

1. Bán végső óráját közelgetni látja.
Az egész seregét csoportba hivatja,
Azokat is az kik mentek volt az harcra,
Kik közül Deli Vid ott maradt csak maga.

2. És így szól önékik : „Vitézek, látjátok 
Most mi állapotban velem együtt vattok.
Nem csak kárt hoznak ránk törökök, tatárok, 
De tűz, de vas, de minden elementumok.

3. Mindenképpen próbál az isten bennünket, 
Yalamint az ötvös tűzben arany müvet ;
És mivelhogy látja az mi hűségünket,
Égben szép koronát nékünk készíttetett.

4. Nem haragszik már ránk, mert itt bünte
tését

Megvette bűneinkért, s igaz törvényét
Beteljesítette : most hűség érdemét
Az nagy mennyben készíti, s oda visz minket.

5. Ne irtózzunk azért mi halálra menni, 
Mely öl ük örömre grádicsot fog adni.
Ma, vitézek, éltünket el kell veszteni,
És ma minden próbánkat lepecsétölni.

6. Mi vitézül éltünk, vitézül meghaljunk, 
Egész ez világnak evei példát hagyjunk.
Ma mi tisztességet nevünkre szállítunk,
Mai nap szépéti minden elmúlt dolgunk.

7. Nem hurcol bennünket pogány eb pó
rázon,

Nem visz minket császár kötve triumpbuson ; 
Végső óránkon is az török romoljon,
Lássa, keresztyénnel hogy az isten vagyon.

8. Mivel az tűz miátt itt nem maradhatunk, 
Mihent isten engedi az hajnalt látnunk, 
Kimenjünk az várbul, és ott megmutassuk: 
Kik voltunk éltünkben, most is azok vagyunk.“ 9

9. így monda nagy Zríni, s az egész vitézek 
Örömmel mondásához valának készek.

Száll Márs mindenikben, s az ö vitéz szemek 
Bátorságban villámnak, mint gyémántküvek.

10. Hangas zöudülés lén az vitézek között, 
Mint mikor kemény szél megfúja az erdőt. 
Mindenik csak alig várja azt az üdöt,
Az mikor istenhez bocsáthassa lóikét.

11. Paizst, páncérokat, szablya-hüvelyeket 
Magoktul elhányják, minden nehézséget,
Mert jobban kívánják ezeknél sebeket, 
Melyek által égbe eresztik lölköket.

12. Zríni penig megyen az gazdag tárházban, 
Minden drágaságot ő rak egy rakásban,
Visz tüzet alája oztán egy fáklyában,
Mind füstbe bocsátja az mennyi kincse van.

13. Egy dolmányt, egy mentét csak választ
magának,

Az mely legszebb vala mind közte azoknak ; 
Ebbe szokta mutatni magát udvarnak,
Ebbe mennyekzöknek és triumphusoknak.

14. Két arany perecet választa azután,
Evei jelt csinála vitéz úri karján.
Egy kócsagtollat is szegeze sisakján ;
Száz aranyat kétfelé tett dolmányában.

15. Oh mely csuda dolog, hogy jutalmat
szerez

Maga hóhárának ! Mely kemény vitéz ez ! 
Említése halálnak igen keserves :
Rettegett előtte Hektor és Achilles:

1G. De halálakor is Szigetnek Hektóra, 
Hogy ő bátran nézhet szemmel az halálra,
És bár öltözzék rettenetes formára, 
Megmutatja, s mint kell menni bátorságra.

17. Meggyujtá az kincset, és mind megégeté ; 
Fegyverét azután szögiül leszedeté,
Szántalan sok közzül egyet megszerete; 
Oldalára eztet vitézül fölköté.

18. Ül vala az isten abban az székiben,
Az honnan világot nézi kegyelmesben: 
Méltóság, tisztesség nagy áll körületben, 
Thrónusa helyheztetve nagy örökségben.

19. Szerencse s Természet alázatossággal 
Állnak őalatta, készek szolgálattal,
Dücsőség előtte foly nagy patakokkal, 
Végtelen kegyelme tengerformára áll.

20. Megszámlálhatatlan dücsőséges lölkök 
Dücsőséget előtte szépen éneklnek :
Zsidó poétának untalan az versek 
Királyi formára hárfájával mennek.

21. Égi muzsikának gyönyörű szózatja 
Szép Echónak választját megváltoztatja :
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„Szent, szent, szent mindenható isten Jehóva !“ 
Egész mennyei sereg vígan kiáltja.

22. Chérubin, Séraphin seregek vigadnak,
Az szent bárány előtt magokat alázzák,
És más seregek fejér ruhában járnak, 
Báránynyal mindenütt ük is ottan vannak.

23. Ilyen méltóságbul nagyon parancsok,
Az az jó, az az igaz, az nagy Jehóva,
Hogy minden muzsika egyszersmind hallgatna, 
És hogy öszvegyülne mennyei udvara.

24. Úgy lón mint akará. És öszvegyülének 
Az egész mennyei gyönyörű seregek, 
Alázatossággal hajolnak istennek ;
Ö penig így kezde beszélni nékiek :

25. „Halljátok, halljátok , ti forgandó egek, 
Halljátok híveim, égbeli seregek,
Halld meg föld és világ, és világi vizek,
Az én mondásomat, és ti nagy tengerek !

26. Bolond vakmerőség nyilván van nálatok. 
Kivel rám óriást támadni láttatok !
Azt tudta az kevély, büntetést őrájok 
Társaival együtt hogy én nem találok.

27. Elesett, meglüvém mennyei kövemmel,
S elhagyatám vele eget örökséggel.
Elhatta az eget ő, de kevélységgel
Most is zörgölödik, nagy vakmerőséggel.

28. És nem elégszik meg, sok ezer lölköket 
Szántalan bűn közzül hogy ő harácsot vet ; 
Meri háborgatni az én híveimet,
Kik tülem választva vannak, kedvesimet.

29. Ahon : szigetiek éuértem harcolnak,
És áz én hűtőmért már sok vért hullattak, 
Pokolbéli lölkök rájok agyarkodnak,
És igaz hütökbül kiverni kivánják.

30. S miképpen lehessen ezt nekik engedni? 
Igaz isten lévén, hogy tudjam szenvedni? 
Nem ! nem ! de hogy egy had menjen fegyver-

közni:
Be kell földfenékre ismég ükét űzni,

31. Eredj te, Gábriel, mennyei sereggel, 
Eredj Szigethez erős fegyverös kézzel,
Ott találod őket ; de onnan te űzd el,
Eonts meg őket együtt nagy kevélységekkel.

32. Nézd oztán hon vannak szigeti vitézek ; 
Ha testi köntösből levetkőzik lölkök,
Az ti kezetökön élőmben jújenek,
Itt rendelt helyekben örökkén legyenek.“

33. így monda, de nem nyelvvel és nem szó
zattal,

Hanem tündöklő isteni akarattal.

Értik az angyalok, mert nagy boldogsággal
Egyeznek az isten nagy akaratjával.

34. Gábriel magával azért egy sereget 
Elvive gyors szárnyon, s jelül egy keresztet. 
Fénlik vala az ég, merre röpülését
Tartja az szép sereg, s az ő sietését.

35. Alázatossággal Szivárvány kapuját 
Megnyitá előttök, és mond áldásokat,
Az szép Tejes-út is megcifrázza magát,
Látván az nagy istennek sok szép angyalát

36. Az Göncöl-szekere viszi sok fegyverét. 
Mennyei seregnek könnyebbíti terhét. 
Fegyverhordozó sas készíti mennyküvét,
Kivel letaszítsák ördögös sereget.

37. Fohászkodik Hercules, nem mehet vélek, 
Nem lehet üressége az ö helyének,
Áll mozdulatlanul, istrázsát az égnek 
Tart ő nagy botjával, ellenz ellenségnek.

38. Halhatatlan sereg levegőn megálla,
Csak maga Gábriel Szigetben leszálla.
Zríni hogy halálhoz elkészült, találá,
És szintén istennek esedezik vala.

39. Eleiben tünék Gábriel szárnyával, 
Méltóságos vala angyali ruhával ;
Az ö teste vala befödve bíborral,
Az keze fegyveres lángozó pallossal.

40. Az másik kezében egy szép pálmaágot 
Koszorúval együtt magassan feltartott.
Az sötétes házban fényességet hozott;
Gábriel Zríninek akkoron így szólott:

41. „Oh seregek urának kedves szolgája, 
Egész keresztyénségnek vitéz virágja,
Te voltál Jézusnak megszentelt hadnagya : 
Ihon az istennek az ő koronája!

42. Ezt küldi teneked az hadverő isten ;
De mást készíttetett, az ki lesz fejeden, 
Fényes csillagokbul kötve lesz örökkén, 
Fogod azt hordozni az magas egekben.

43. Angyali légiót küldött isten néked 
Te segétségedre, kivel meggyőzheted 
Ezt az nyavalyában zabáit ellenséged,
Kik pokolbul jüttek kevélyen ellened.

44. Azért vidámíts meg emberi szüvedetj 
Duplázd meg utolján nagy vitézségedet;
Ne lássa vén tolvaj elvágott fejedet,
Hanem az föld alá küldd előbb ű lelkét.“

45. így monda az angyal, és megvidámítá; 
Mennyei seregét égbül leszólítá ;
Nem messzi Lucipert seregestül látá : 
Arkangyal előtte így száját megnyitá:
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46. „Mit csináltok itten ? oh ti nyomoraitok ! 
Oh nagy kínokban is fölfuvalkodottok ! 
Világnak istenét talán nem látjátok?
Mely nagy mennyküvekkel fegyverkezett rá

tok ?

47. El vagyon végezve isten titkaiban, 
Hogy kik itt meghalnak mostan Szigetvárban, 
Mivelünk menjenek isten országában ;
Mit vártok reájok hát itten heában ?

48. Menjetek, átkozottak, az fold gyom
rában,

Ottan bűnösöket zaklassátok kínban : 
Fussatok el gyorsan sötét Acheronban,
Az a ti helyetek örökös átokban.“

49. így szól, és reájok mennyei pallosát * 
Rettenetesül fordítá nagy haragját;
Mert látá késéssel készítik útjokat,
S nem örömest fogadják parancsolatját.

50. Angyali légió szép fényes szárnyával 
Fekete seregre üte bátorsággal;
De ük megesmerék előbbi próbával,
Hogy győzhetetlenek ezek hatalommal.

51. Azért, mint forgó szél, keveregnek ég
ben,

Keservessen üvöltnek sötét fölyhőkben. 
így kákognak hollók ha sas jün kóziltben,
És éjjeli varjuk így járnak széltében.

52. Csak te vagy, Alderán, az ő nyert pré-
dájok :

Az te lelked leszen nekik triumphusok. 
Elragadák eztet, kibiil jütt sok átok,
Testestül lelkestül lén az ö prédájok.

53. így hagyák ördögök világos világot,
Es noha még szintén meg nem hajnalodott;
De szép harmatossan sötétbül hasadott 
Szép hajnal, és mindent jóra bátorított.

54. Zríni jól esmérvén éleiének végét, 
Ötszáz bátor vitézt számlál maga mellett ; 
Minthogy nem tűrheti immár égő tüzet,
Kiviszi magával azért mind ezeket.

55. Es az várbul kimegyen nagy bátor szüvel, 
Előtte törökök futnak szerte széllel ;
Az piacon megáll, és szörnyű szemével 
Nézi hogy honn vagyon pogány sok sereggel?

56. Ily kegyetlenüljün oroszlány barlangból, 
És ily szörnyen fénylik kométa magasbul :
Ez nagy országokra kár nélkül nem fordul, 
Szörnyű jövendőket hordoz hatalombul :

57. így félnek törökök Zríni látásátul,
Mert tudják nagy veszélyekre rájok burul.

Zríni piacon is nem maradhat lángtul,
Azért lassan ballag az külső kapukul.

58. Hon vattok ti mostan világrontó népek? 
Hon vattok fóldemésztő szörnyű seregek ? 
Hon török, hon tatár, sötét szerecsenek ?
Hon vattok három világrul kevert népek ?

59. Ihon előttetek Zríni áll fegyverben, 
Hon van az torok Márs vakmerő szüvében, 
Delimán? hon száz más ebben az seregben? 
Kik Zríni vérét szomj ózták békeségben ?

60. Édes az vitézség az ember szájában,
De nagy s rettenetes halálos próbában :
Ezt rettegve nézi vakmerő Delimán,
Mint nyárlevél úgy reszket szultán Szolimán

61. Messzi dombrul nézi ö kijüvetelét,
De még sem tarthatja rettegéstől szüvét.
Oh hányszor megbánta : szállotta Szigetet ! 
Hány átokban keverte megőszült fejét!

62. De nem csinál pompát Zríni törököknek, 
Nem mutatja vesztég sokáig ezeknek
0  vitéz fegyverét; de mégjen ellenek;
Ötszáz halál mégyen háta után ennek.

63. Itt fegyver fegyverrel találkozik öszve ; 
Vitéz is vitézzel kapcsolódik közbe;
Vér, jajgatás és por megy égben keverve, 
Törik dárda, kópja, szablya elegyedve.

64. Halál formára jár bán törökök között; 
Mint az lángos harap ha nádban ütközött, 
Mint az sebes vizár ha hegybül érkezett :
Oly kegyetlenségben Zríni most öltözött.

65. És ledül előtte nagy óriás Chebár,
Hal Jakul átokkal, és Chirkin teftedár '),
Esik zöld zászlóstul nagy Jakul barjaktár1 2 3 * *), 
Esik Mahomet-vér szerecsen Zulfikár.

66. Száz szablya, száz csida Zríni paizsára 
Egyszersmind is esik, mint küessö házra ;
De ő ezt az fölyhöt, minden csudájára,
Tartja csak egyedül törökök kárára.

67. De Murtuzán basa, mint megsérült medve, 
Szégyentől s boszutul mert hül kemény szőve : 
Jól jut most eszébe, Ajgástul kötözve
És nagy Szulimánnak volt tőle vitetve 8).

68. De egyetlen fiát ö jobban siratja;
Zríni keze miátt volt ennek halála.
Azért ö akartva ilyen boszuságra 
Éleséti szüvét iszonyú haragra.

1) H elyesben  : d e f te rd á r  : szám o ló tisz t.
2) Z ász ló ta rtó .
3) A l i i .  én ek  egy  e p iz ó d já ra  v o n a tk o z ik , m e lyben  e g y  a  tö lö k

táb o rb a n  tá m a d t v ak  lá rm a  k ö z  z a v a rá b a n  Z rín y in ek  fé lre ism erve
A jg ástó l m e g fo g a to tt s tb .
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69. És mint tüzes üdére száll le az fölyhö
bül,

Kinek lángos farka szikrázik sok tüztül : 
így Murtuzán basa keresztyénekre dúl, 
Halálra, haragra az ő szüve készül.

70. Nem szól ő semmit is rettenetességgel : 
Halva Bata Pétert maga előtt dönt el,
Három keresztyénnek veszi életét el,
Ismég többre készül, s nem elégszik evei.

71. Öszvetalálkozék ö Novák Ivánnal, 
öszvekeveredék szablyája szablyával;
De Novák elvágá kezét nagy csapással,
Azután fejét is vitéz bátorsággal.

72. De nem áll meg itten Novákovics Iván, 
Mert meghal miátta Perviz, Bicsir, Arszlán ;
És nem kevesebbet teszen Órsics István,
Mert lelkét okádja előtte Balbazán.

73. Itten kezd hullani török, sok számtalan, 
Itten sebesedni mindenféle pogány.
Ki nagy Allât, ki Mahometet kiáltván, 
Vérekben feküsznek az földet harapván.

74. Itt zászló zászlóval nagy csoportokban
hull;

Amott fekszik sok török halva lovastul ;
Imitt félholtan vitéz vitézre burul ;
Ki alatt ló fekszik, némely ló alatt fúl.

75. Félholton némelyik marja ellenségét ; 
Amaz mint vérszopó szomjuliozza vérét;
Ki sebeken által bocsátja ki lelkét ;
Ki szorosságtól fúlt, ott hagyja életét.

76. Rakásokban fekszik ló, fegyver és vitéz, 
Holtan is keresztény az nagy egekre néz;
De az lölke után töröknek földben néz 
Orcája, mert tudja isten nem kegyelmez.

77. Gázol rettenetesül Zríni vértóban, 
Vércataractákat indít meg pogányban : 
Messziről megesmeri ütet Delimán,
De retteg ö szüve, de félelemben van.

78. Nem esmert azelőtt ő soha félelmet, 
Akaratja nélkül de mostan rettegett,
Mert látta Zríninek hatalmas fegyverét,
Látta nagy próbáját és kegyetlenségét.

79. De mind ezek közt is szüve helyére áll. 
Mikor gondolatjában tisztessége száll.
Sok okot magának vitézségre talál,
És így ő magának kegyetlenül szólal :

80. „Hát nem vagyok-é én most is az De
limán,

Ki veszélyt kezemen hoztam Szigetvárban? 
Az ki vitézséggel hattam magam után 
Vértót, holttest-halmot Almás vize partján ?

I 81. Oh szüvem, állj elő, oh én vitézségem, 
Mit rettegsz kaurtul, megnőtt emberségem!
Ez nap s ez az óra *) az egész életem’ 
Megfényeséti vitéz cselekedetem.

82. Majd Zrínire megyek nagy vitézsé
gemmel,

Noha kevélykedik isteni erővel ;
Nekünk is Mahomet segét nagy szentséggel: 
Az mi testünk is van elegyítve vérrel.“

88. így monda, s kezével megrázá nagy 
dárdát,

Neveli magában hatalmas haragját! 
Amphitheátrumban így láthattál bikát,
Az ki az fövenyben köszörüli szarvát,

84. Mely kapál csarnokon s fúj a  a z  fövényét, 
Látván maga előtt kevély ellenségét,
És előbb próbálja fában nagy erejét,
Hogysem ellenségre kivigye fegyverét:

85. így tészen Delimán, és nagy sebességgel 
Bánra rugaszkodik, teli sok méreggel.
Ráveti dárdáját hatalmas erővel,
ítéli, hogy nagy bánt lefekteti evei.

86. De isten angyala élvévé erejét,
Mert Zríni paizsán megtompítá hegyét,
Tatár hám dárdája az földre leesett;
Csudálja Delimán ezt az történetet.

87. De kemény kezével ő szablyát kirántá, 
Evei pozdorjára bán paizsát rontá:
Sokáig dühössége de nem tarthata,
Mert Zríni kardjának ellent nem állhata.

88. Kegyetlen csapással bán az ö sisakját 
Gyorsan ketté vágá, és megsérté nyakát.
Az másik csapással megnyitá oldalát,
Honnan bőven folyni vörös patakot lát.

89. Fúj lángot tatár, s öszveszedi erejét, 
Bánnak kegyetlenül kézzel üti mellyét :
De bán ketté vágja Praecopita 2) fejét
És habzó vérére kiönti életét.

90. Holta után élte árnyékban elröpült, 
Nagy keserűséggel mint egy füst úgy eltűnt; 
Halála határán ö vadsága megszűnt,
S lölke örök éjre sok mással elegyült.

91. És semmit sem késik ott az ő halálán, 
De mást és mást áldoz és nagy halomban háuy 
Kis eledel ily tűznek háromszáz pogány; 
Ezeket levágja horvátországi bán.

92. De az vitéz Delimán mihent elesék, 
Egész török tábor gyorsan megfélemlék.

1) E« ó rá b a n .
2) D e lim á n .



241 GRÓF ZRÍNYI MIKLÓS. 242

Legvitézb emberek rettegni kezdenek,
És azután futni az mint van erejek.

93. Az futó népekkel öszvekeveredett,
Vágja mindenfelé az futó népeket;
Végre császárhoz is nem messzi érkezett ;
Zríni távúiról is megesmerte ütet.

94. És egy nagy óhajtást az istenhez bocsát. 
Mert tisztességéjért keresi az próbát,
Oztán sietséggel megy az hon császárt lát, 
Fegyverében viszi gzörnyü villámását.

95. Sok ezer bosztáncsi *)) számtalan spa-
hoglán 2)

Az megijedt császárt veszik körül sáncban :
De mindazonáltal néki megy horvát bán,
Utat csinál karddal iszonyú hatalmán.

96. Mert nem mér álla,ni senki eleiben,
Senki nem mér nézni vitéz szemeiben :
Százat egymás után ö megöl egy helyben,
Még más százra viszen halált kémélletlen.

97. Szulimán jó lóra ülni igen siet,
De bán gyorsasága már régen ott termett, 
Tizet ottan levág, császár segítségét, 
így császárnak oztán Zríni szólni kezdett :

98. „Vérszopó szelendek, világnak tolvaja, 
Telhetetlenségednek eljütt órája,
Isten bűneidet tovább nem bocsátja,
El kell menned, vén eb, örök kárhozatra.“

99. így mondván, derekában ketté szakasztá, 
Vérét és életét az földre bocsátá,
Atkozódván lelkét császár kiindítá,
Mely testét éltében oly kevélyen tartá.

100. Ez volt vége az nagy Szulimán csá
szárnak,

Ez az ő nagy híres hatalmasságának.
Az isten engedte gróf Zríni Miklósnak 
Dicséretit ennek hatalmas próbának.

101. Mikor bán visszanéz, meglátja távulrul 
Elmaradt serege török kard miátt hull ;
Mint pásztor, nyájához, ö hamar megfordul,
És így szól hozzájok nagy hangos torkábul:

102. „Eddig éltünk vitézek, tisztességéjért 
Annak, ki körösztfán holt szabadságunkért:

1) U d v a ri  szo lga.
2) N em es ap ró d o k .
3 )  I jzu lim án  ily  m ódon ese tt h a lá lá ra  n ézve  Z rín y i, e lő szav áb an , 

o lasz  és h o rv á t k ró n ik á ra  és tö rö k  m o n d á ra  h iv a tk o z ik , k o r tá rs a i 
e lő tti m en tség éü l, k ik  szép tan i m ély  o k a it  b e  n em  lá t tá k .  L. e rre  
nézve e lő ad ása im a t a M. K ö lté sze t tö r té n e te irő l , az  ille tő  h e ly en .

Ma meghaljunk örömest és jó hírünkért: 
Vitézek meghaljunk azért mind ezekért.

103. Ahon nyitva látom istennek országát, 
Ahon jól esmérem nagy Élőim fiát!
Esmérem, esmérem az isten angyalát, 
Rothadatlan ágbul tart nekünk koronát.“

104. De török számtalan körülvék seregét, 
Messziről jancsárság lüvik vitézeket :
Nem merik próbálni mert karddal ezeket, 
Senki várni nem meri az ö kezeket.

105. Mind ennyi között is egyjajgatás nincsen, 
Mert nagy vigasággal s örömmel hal minden. 
Az mely helyen állnak, ugyanazon helyben 
Bocsátják lölköket isten eleiben.

106. Nem mér az nagy bánhoz közel menni
senki,

De jancsár-golyóbis Zrínit földre veti : 
Medvében ez esett, más homlokát üti, 
Vitézivel együtt az földre fekteti.

107. Angyali légió ott azonnal leszáll; 
Dicsérik az istent hangos muzsikával.
Gábriel bán lelkét két tized magával 
Földről felemeli gyönyörű szárnyával.

108. És minden angyal visz magával egy
lelket,

Isten eleiben így viszik ezeket.
Egész angyali kar szép muzsikát kezdett :
És nékem meghagyák szómnak tegyek véget.

Be r e k e s z t é s .

1. Véghöz vittem immár nagyhírű mun
kámat,

! Melyet irigy üdö, sem viz el nem moshat,
Sem az ég haragja, sem vas el nem ronthat, 
Sem az nagy ellenség, irigység, nem árthat.

2. És mikor az a nap eljön, mely testemen 
Csak uralkodhatik, fogyjon el éltemen 
Hatalma : magamnak ugyan nagyobb részem 
Hordoztatik széllel az magas egeken.

3. S honnan Scythiábul kijütt magyar vitéz, 
Merre vitézségét látta világ, nagy rész, 
Azokrul helyekről minden szem reám néz, 
Hírrel böcsülettel, valamíg világ lész.

4. De híremet nem csak keresem pennámmal, 
Hanem rettenetes bajvívó szablyámmal :
Míg élek, harcolok az ottomán hóddal,
Vígan buríttatom házam hamujával.
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BÁRÓ LISZTI LÁSZLÓ.
1653.

KÖPCSÉNYI ÉS JÁNOSHÁZAI BÁRÓ LISZTI *) LÁSZLÓ, eredeti nevével 
Lászlófi György, természetes fia b. Liszti Ferencnek és egy Lászlófi Anna nevű 
szegény rendű nemes leánynak 2), 1630. előtt született 3). Mindjárt kisded 
korában atyja őt hitvese Rátódi Gyulafi Zsuzsánna megegyezésével, minden 
Liszti-családi jószágaira nézve örökbe-fogadta, s reá egyszersmind családi 
nevét is átruházta 4). Az adományzott fiú annyira meg tudta nyerni második 
anyja kegyeit, hogy ez férje halála után is (mely 1636-ban történhetett meg 5) 
róla anyailag gondoskodva, őt az erdélyi jezsuiták által szorgalmasan nevel
tette, sőt bővebb tanulás végett külföldre küldötte, s végintézetében pozsonyi 
házát is neki hagyta. Liszti fogékony keblére Zrínyi Miklósnak 1651-ben megje
lent poétái munkái gyulasztólag hatván, evvel nemes versenyre szállt, s nem 
csak egy tizenhárom énekes hőskölteményt alkotott a mohácsi veszedelemről ; 
hanem Zrínyi úgy nevezett ,,epigrammái“ hasonlatosságára a magyar vezérek, 
kormányzók és királyok emlékezetét is megírta, hat-hat négyes szakban mind
egyikét : ,,Reges Hungáriáé ab anno Christi DCI. ad annum MDCLII. ungaricis 
rhythmis descripti“ címmel; s ezeket megtoldva egy tankölteménynyel: A sze
rencse állhatatlanságárul, s két énekkel, Magyarország patrónájához s Magyar- 
ország címeréhez, kiadta ily cím alatt : „Magyar Mars, vagy a Mohács mezején 
történt veszedelemnek emlékezete, magyar királyok, gubernátorok és Scythiá- 
ból kijött vezérek dicsérete“ Becs, 1653. Kosmerove Máté bet. ívr. A költő jó 
hírét nem sokára behomályosította Liszti magán élete. Mindennemű bűnei köz 
tudomásra kezdtek jutni : hatalmaskodás, rablás, álpénzverés, erőszaktétel, gyil
kosság; s a rendek az 1659-iki pozsonyi országgyűlésen ellene panaszt emelvén, 
ügyének megvizsgálása s Lisztinek „mások példájaúl és rettentéseül“ a nádor 
ti Ital rendkivül és rögtön megbüntetése törvény által elrendeltetett0). A pör iro
mányai még nem használtattak fel e borzasztó bünszövedékek összefüggő előadá
sára; de az 1662-iki országgyűlés elébe terjesztett országos sérelmek 53d. pont
jából kitűnik, hogy Liszti (ki ez okmányban comesnek neveztetik) nem a 
törvény értelmében pürültetett be, hanem Austriában elfogatván, Bécsben, tehát 
ausztriai bírák által, Ítéltetett el, feje vétetett, s magyar jószágai elkoboztat- 
tak E szerint tehát halála módját tudjuk, de ennek ideiét csak hozzávetőleg 
tehetjük 1660-ra. Igen megritkúlt munkáit 1852-ben Ürményi Józseftől az 
„Újabb nemzeti Könyvtár“ második folyamában vettük. Azok fájdalmas ellen
tétét tüntetik fel a polgári s emberi nemes érzület kifejezésének egy oly élettel, 
mely mindent felmutat, mi az erkölcsi érzést nem csak sérti, hanem fellázasztja, 
s undorodást gerjeszt.

’) A Lisztick, kik eredetileg erdélyi szászok voltak, s a XVI. század folyamában szár
maztak át Magyarországba, igen különböző módon írták nevöket (1. Gr. Kemény Józsefet : A 
Nagyköpesényi Liszti család eredete, növekedése és hanyatlása, az TJj M. Muzeum 1854-iki I. 
köt. 489 s köv. 11.) ; költőnk maga „Listius“ formával élt. Én a több módok közöl a legma- 
gyarabban és legegyszerűbben állapodtam meg. Gr. Kemény J. és Ürményi József hibásan 
írják /.isiinek, mely sem német : szászul t. i. List-nek nevezték ötét ; sem deák : mert deákosan 
us végzettel toldották azt meg:Listius; sem magyar, mert kiejtése nem vastag, hanem vékony 
sziszegőt hallat.

2) L. Gr. Kemény Józs. az id. h. 508.1. a Wesselényi család hagyománya szerint, melynek 
irányában Wagner Károly Collect. Fám. III. 61. kételkedése nem nyom semmit, mint kinek



ellenében az egykorú Kornéli János Fragmenta Ungaricae Historiae. Cassov. 1739. 349. 1. 
tanúsága magára is eldöntő.

3) Gr. Kemény szerint az id. k. 507. 1.
4) U. az 507, 8.
5) U. az 506. '
6) L. az 1659-iki országgy. 112. törvénycikkét, Kemény által is kiírva 508.
7) L. az illető pontot szinte Keménynél az 509. 1. Ezen előadással tévedő ellenkezésben 

van Kornéli az id. h ezt írván : ,,Adoptatus hic Lisztius anno 1679. cum instaurata Lisztio- 
rum família misere in carcere finiel“ : hacsak az évszámot nyomdahibának nem veszszük, s 
a dőlt betüju szavakat úgy nem értjük, miszerint Liszti a tömlőében, s nem nyilvános helyen, 
végeztetett ki.
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1. A Mohá cs i  ves ze de l e mből .
V III . É n o k ,  59—79.

Az ütközet előtt, egy héttel azelőtt 
Juta magyar táborhoz 
Horvátországi bán ; dicsérhetem méltán,
Hogy siete királyhoz :
A ki serénységgel s jeles vitézséggel 
Bízott maga hadához.

Szép rendelt sereggel s hadi készülettel 
Háromezer lovagja,
Tigris- s párducbórös, karvasos s fegyveres, 
Vérrel festett zászlója ; 
öszveválogatott három ezer számot 
Bízvást tette gyalogja.

Bánfi János s Tahi, pogányt ki kardra hí, 
Mellette a seregben :
Lövök nekik rárók s sebes szárnyon járók, 
Tündöklőnek fegyverben ;
Szemekből vitézség s kinéz a merészség,
Éles tőr a kezekben.

Horvátország szeme s mindenek értelme 
Bátorságokban vagyon ;
Isten után ebben s játszó szerencsében 
Ö reménségek vagyon.
Egész horvátságot, kicsinyt és mind nagyot 
Ezek biztatják nagyon.

Semmit ne féljenek, csak cmberkedjenek : 
Karjok ereje isten !
Eleitől fogva velünk volt e tudva,
Hegyen, völgyön és réten:
Mostan is nem hágy el, bízzunk benne : mivel 
Jelen is leszen itten.

Ezentúl kezünkben adja majd, elünkben,
S pogányt prédává tészi ;
Kinek bátorságát s minden okosságát 
Szemlátomást elveszi :
Mint egy ragadományt vagy port kit a szél 
Majdan semmivé teszi. hányt

Többen is jövének, urak érkezének 
Tót- s Horvátországból is ;
Hogy vitézek voltak s többször is próbáltak, 
Tetszett személyekből is,

Vitézségben éltek kik bánnal érkeztek : 
Meglátszott csak ebből is.

A zágrábi püspök, mint csillagos üstök,
Szép hadával eljuta;
Seregit mustrálva s jó lován forgódva 
Királyt szintén találta:
Pogányt í'ájok jőni s az nap próbát tenni 
Mert minden fő gondolta.

Az Erdődi Péter, ki volt vitéz ember 
Vélek együtt érkezék,
Sokat látott, hallott s nagy próbákban aggott, 

i Emberül fegyverkezék :
Mert kétszáz lovassal s vitéz hadi Márssal 
Táborban beérkezék.

Fegyverderék s páncél, a kikben van acél, 
Csaknem mindeniken volt,
Farkasbőr soksága s lovaknak jósága 
Alattok látható volt :
Mint villám úgy fordúlt, mustrára ha tódúlt, 
Éles tőr kezekben volt.

Mars iskolájában s Bellóna hadában,
Mivel vastag emberek,
Hercules módjára gerjedtek haragra,
Két élű a fegyverek ;
Már sok török vérben híztak csak mezőben 
Sokat próbáltak ezek.

Sisak a fejekben s paizs a kezekben,
Fénylik kecse hátokon ;
Vérben úszó szablya (lesz töröknek gondjai) 
Vagyon az oldalokon ;
Sasszárny süvegekben s bátorság szivekben : 
így repülnek lovokon.

Serények mint sólymok, szükségkor villámok, 
Sok török vért ontottak,
A kik országokért s édes hazájokci t 
Nagy próbákon forgottak ;
Tulajdon koncokért s magok javaiért 
Pogánynyal megmordúltak.

Most is a törökkel, készek, az ebekkel 
Szemtől szemben szállani,
Karjoknak erejét, savát s minden ízet 

I Nékiek megmutatni,
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Minden vitézséget és vakmerőséget 
Készek rajtok próbálni.

Erejek oroszlán, mérgek bennek sárkány, 
Biztatják is magokat:
Nem mértékelhetik, bár ugyan tettetik, 
Meggyúladt haragjokat ;
Majd helyre állítják, pogányt ha ronthatják — 
Gondolják — hazájokat.

De sőt a táborban, mint szélvész magában 
Fú és nem tud nyugodni,
Megéhült oroszlán ki kőikét tudja, hány? 
Megyen prédát keresni ;
Tigris e vadaknak s egyéb állatoknak 
Tanult leseket hányni:
Akként csak zsibognak, mondom, nem nyug- 
Felgyúladott a szivek (hatnak,
Viadal helyére s pogány ellenségre ;
Mert veszett minden kedvek:
A vér buzog bennek, nem tudják mit tesznek, 
Fegyver közt forog eszek.

Csak azon órában avagy minútában 
Érkezék Acél István,
Háromszáz lovassal, válogatott számmal, 
Tegzek van az oldalán.
Bornemisza küldte s királyhoz rendelte, 
Vitézségre oktatván.

Dráva vize mellől, kivül és ottbelől 
Mind a kik határosok,
Tegzes és puzdrások, mint mérges darázsok 
Jeles ékes nyilasok,
Kemény természettel, mind egyenlő testtel, 
Olyanok mint farkasok,

Maga jószágából s Pécs tartományából 
Öszveválogatott nép,
Vitézséggel kedves, merészséggel teljes 
Hadi rettenetes kép ;
Iratos paizszsal s meghajtott kézíjjal —
Egész tábor vélek szép.

Ez harmad nap közben király seregében 
Többek sokan jutának,
Kik közel lakosok s több vitéz farkasok, 
Tábor közzé száliának;
Jó vitézek legyünk, az istenben higyünk ! 
Egymás között mondának.

ÍX . É n e k  , « 8 -7 8

Ezt a három rendet, ki indúlni kezdett 
Megeresztett zászlókkal,
Serege királynak, erős dandáráuak 
Követte a papokkal :
Kiben király maga, mint égnek csillaga 
Fénylett szép szerszámokkal.

Ékes termetében, mint rózsa pünkösdben, 
Tündöklő ifjúsága ;

Éden mezejének s Hesperus kertének 
Gyümölcsöző virága :
Abszolon szépsége, test-egyenessége 
Mint cédrus magassága.

Természet valóban e világi jóban 
Boldogul megáldotta,
Mint Abner- s Amasát, hadaknak ez mását 
Dücsőségének háttá;
Ország címerével s tündöklő fényével 
Ugyan megkoronázta.

Ékesszólásában s a Magyarországban 
Második Pindarus volt,
Nyelvének járását s tulajdon forgását 
Minerva forgatta volt,
Mint Aristáusnak, ennek ajakinak 
Ambrózia s méze folyt.

Csuda mély böleseség és nyelvi ékesség 
Belé öntetett vala,
Földi királyok közt, napkelet s nyugat közt 
Ennek mása nem vala;
Mondhatom, Latóna, az ékes Diána,
Ötét nemzette vala.

Fegyhetetlenséggel és nagy szelídséggel 
Istenekhez hasonló,
Ábrázattal ékes, s nemzetivel békés,
Mint egy másik Apolló;
Kegyes beszédében, s mindennek igyében 
Volt igazság-szolgáló.

Hazánk reménsége s szemünk fényessége, 
Világosító napja;
Országunk oszlopa (kit halál ellopa)
Vala arany almája ;
A keresztyénségnek s paizsa hitünknek, 
Oltalmazó istápja.

Nemesség címere s irgalmasság ere,
Királyok ékessége,
Az egész világnak és az Európának 
Villámló dücsősége,
Mint jaspis kövek közt, ez is fejdelmek közt 
Tündöklő volt szépsége.

E nemzetségünknek és keresztyénségnek 
Nagy reménye lett volna,
Ha élet asszonyi, fonala szövői 
Továbbá hatták volna;
Ily nagy reméntelen, s jaj ki nagy véletlen! 
El nem metszették volna.

2. A s z e r e n c s é n e k  ál 1 h a t a t  l a n s á 
gá r u l .

Vesd fel szemeidet, tekints az egekre,
Amaz A<pólónak kegyetlenségére,
Viszont Zephyrusnak gyönyörűségére. 
Mezőket újító ékes kikeletre.
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Földet serkengeti a napnak ereje,
És megvidámítja szép sugárzsengéje, 
Ki után megvídul Hesperus mezeje 
S vigaságra fordul Napáák elméje.

Kedves szellőcskéket magokbul indítnak, 
Nyárnak közepében kikkel mást ujítnak.

Az üdö mindent hoz, de megént elvészi, 
mmivé tészi,

' halál észi, 
j g érzi.

;t szépségétül, 
ízt tövéiül, 
idegségtül, 
ségétül.

el nem virágzik, 
;m illatozik, 
zzadozik, 
férkezik.

lekléseket, 
irtják rendeket, 
seket
) énekeket.

ásihoz : 
dolgaihoz ; 
kapdos ahoz, 
p esik máshoz.

szerencsének ; 
incseinek, 
léinek, 
ma béreknek.

kedveze,
eveze,
zélyt szereze, 
öntözé.

ígunknak,
ipunknak,
irinknak.
nknak.

'thatom,
ában, mondhatom, 
tudhatom : 

án írhatom.

GYÖNGYÖSI ISTVÁN.
1620 — 1704.

GYÖNGYÖSI ISTVÁN Dugonics számvetése szerint 1620. született1), s jeles 
tanodái kimíveltetést nyert. 1640-ben, iskolái elvégeztével, Wesselényi Ferenc 
udvarába kerülvén, ki akkor Fülekvár kapitánya volt, annak mint komornokja 
kedves és bizodalraas embere lett. A murányi híres esemény felgerjesztette őt 
ennek megéneklésére, miután már hosszasb ideig nem űzte volt a költészetet2);

G y ö n g y ö s i  I s t v á n .
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Minden vitézséget és vakmerőséget 
Készek rajtok próbálni.

Erejek oroszlán, mérgek bennek sárkány,
Biztatják is magokat:
Nem mértékelhetikak vagyok gyermeke :
Meggyúladt haragj_ a k i r á l y n a k  h ű  s z e r e l m e  , 
Majd helyre állítjál , dJé teve ,
Gondolják -  hazáj,é§e « e a a e  t e v e  

h o v a  ü l t e l e d
De sőt a táborban, á^nd , —  o t t  v e r  g y ö k e r e t  ; 
Fú és nem tud nyui ° ’an ha k i t é p e t é k  . . . 
Megehult oroszlán 1 . , ,
Megyen prédát ker'n veif>(‘ •
Tigris e vadaknak s
Tanult leseket hánykörültem h í v e i m  !

Akként csak zsibog’01 könyŰS, s z e m e t e k  : 
Felgyúladott a szive'OZ z o k o g á s  n e m  illik . ■ 
Viadal helyére s pogd , —  i s t e n  v e l e t e k  ! ! — 
Mert veszett mindeizzj . ß js k ö n y e z i k  :
A vér buzog bennek dja m i l y e n  könyeket? 
r  egyver közt forog J . /  , , . _ë s í r j .  —  k é s z é n  b o c s á n a t o m  . . 
Csak azon órában a\»p veled !
Erkezék Acél István
Háromszáz lovassal, , , , m t
Tegzek van az oldal;1 e en 111 ' anl ’ • I
Bornemisza küldte s. é s  m o s t  koldus l e s z e s z  ■ 
Vitézségre oktatván.», a z  ó c e á n  k i r á l y a ,  
i',  / . .... , . s e k é l y  k i s  p a t a k o n  e v e z  ;Dráva vize mellől, ki , “ * i
Mind a kik határosod me£ a liab aradasa ’ — 
Tegzes és puzdrások.takból n a g y  t e n g e r  l e h e t  . . . 
•Teles ékes nyilasok, Saltok csábitó r e m é n y e k ? !  
Kemény természettel,., ..„1 ,̂1 »
Olyanok mint farkasc
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Maga jószágából srszág —  m e l y  e n y é m  t a l á l  —
Öszveválogatott nép,o m  m e g  s z e n t e l t  h a n t o d a t  !
u]alíZSéf P 1 k e d T ^ ’ r- o h  ö r ö k r e  e l  t a lá n  . . .Hadi rettenetes kép; „ .
Iratos paizszsal s meg SOrS mesSzC uz ' , agatl- 
Egész tábor vélek szeeni : e g y k o r  i t t  h a l o k  m e g  ,

3 e n d  a t e  k e b e l e d  . . .
Æ m a d , n a P . k ö z b e ,  | e s z  á | m a m  js  t e  b e n n e d  —  —  
többek sokan 1 utána] , , , ,
Kik közel lábosok s tcn Veled ! !
Tábor közzé szállának Tji 1 r 1 1/  ÁI MÁM
Jó vitézek legyünk, a 1 HALI KALMAIS1   ̂ O  J  7 -----< W U  U 1M  \  I
Egymás között mondának.

ÍX . É n e k ,  68-78

Ezt a három rendet, ki indúlni kezdett 
Megeresztett zászlókkal,
Serege királynak, erős dandárénak 
Követte a papokkal ;
Kiben király maga, mint égnek csillaga 
Fénylett szép szerszámokkal.

Ékes termetében, mint rózsa pünkösdben, 
Tündöklő ifjúsága;

Eden mezejének s Hesperus kertének 
Gyümölcsöző virága :
Ab szolon szépsége, test-egyenessége 
Mint cédrus magassága.

I m u  V c i  t S c g g c i  u n * *  i m c / i t  n  t o o v . i t  »

k é s ő b b  az  o r s z á g  n á d o r a  —  an  
h o g y  a p r ó d j á v á  t é v é .

W e s s e l é n y i  g r ó f  é s  e n n e k  n e  
d i c s ő í t é s é r e  ir ta  M u r á n y i  V é n u s z á t  
d i c s ő í t i  s z e r z ő i é t ,  m i n t  az á l ta l  
S z é c s i  M á r ia  t. i. M u r á n y  v á r á t  h 
r á l v i  h a d a k , s  i l l e t ő l e g  e z e k  főv  
e l l e n .  D e  a k e m é n y s z í v ű  h ő s  n ő  s z í  
a h a r c o s o k  o s t r o m á n a k  , —  m e g i n g  
ra : e l l e n f e l e  W e s s e l é n y i  i r á n t  s z e  
v á r a t  k e z e i b e  j á t s z o t t a  . s  n e j é v é  
m e g é n e k l é s e é r t  a h ő s  a s s z o n y  G y  
n e v ő  f a l u v a l  a j á n d é k o z t a  m e g .

K ö l t ő n k  1 6 5 3 - b a n  e l h a g y t a  1 
m e g n ő s ü l t , s  r é s z t  k e z d e t t  v e n n i  
v á n o s  ü g y e i b e n .  1 6 8 1 - b e n  a h e v e . 1 
t e t t  m i n t  k ö z b e n j á r ó  , s  m é g  u g y a i  
v á l a s z t a t o t t  a m a g y a r ó v á r i  o r s z á g  
E s z t e r h á z í  P á l n a k  n á d o r r á  v á l a s z t  
d ia  U n g a r i a e , a z  az  a m a g a  g y á m  
g ő  , é s  a b b a n  a k a r d o s  g r i f f n e k  s 
N y m p h a “  c í m ű  a l k a l m i  v e r s e z e t é t  
a z o n k o r i  á l l a p o t j á t  v á z o l j a .

A z  1 6 8 3 - i k i  t i s z t u j i t á s o n  a 
d e  s ü k e r  k e i k ü l ,  s  1 6 8 5 - b e n  
C a r a f f á h o z  k ü l d e t e t t ,  A  k ö v e t k é z «  
g ú l a g  e l s ő  a l i s p á n n á  v á l a s z t a t o t t  
m i n t  k ö v e t  m e n t  az. o r s z á g g y ű l é s  
g e s k e d é s e  m i a t t  l e m o n d o t t  h iv a t  
s  a z  ö s s z e s  r e n d e k  k é r é s é r e  a z t  í  
f i h o z  i l l ő  b u z g ó l k o d á s s a l  v i s e l t e  r

L ő c s é n  a d t a  ki 1 6 9 0 b - e n  
k e g y e s  é n e k e i t , s  a z o k a t  a s z i n t i  
n a k  a j á n l o t t a .  A  , , R ó z s a k o s z o r ú t  

iiemzetsegunKriekVs keresztyénségnek 
Nagy reménye lett volna,
Ha élet asszonyi, fonala szövői 
Továbbá hattá'k volna;
11} nag) ieméntelen, s jaj ki nagy véletlen!
El nem metszették volna.

2. A s z e r e n c s é n e k  ál l  h a t a t l a n s á 
g á r  u 1.

Vesd fel szemeidet, tekints az egekre,
Amaz Aquilónak kegyetlenségére,
Viszont Zephyrusnak gyönyörűségére,
Mezőket újító ékes kikeletre.
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Földet serkengeti a napnak ereje,
És megvidámítja szép sugárzsengéje,
Ki után megvídul Hesperus mezeje 
S vigaságra fordul Napaák elméje.

Platanus örvendez kiterjedt ágakkal,
Ékes Libanus is a szép cédrusfákkal, 
Cynnamomum s nardus drága illatokkal, 
Egek ékesgetik hatható szagokkal.

Szép kifolyó kutak kikeletben folynak, 
Helikon völgyéből eredetet hoznak, 
Gyönyörűségesen magokban ujúlnak,
S a napnak fényétül ugyan megtisztúlnak ;

Kiknek forrásokhoz a vadak járóinak. 
Szomjuság-oltásra oda folyamodnak, 
Gyönyörűségektől szőrökben tisztulnak, 
Éhségek mulatván, pázsiton lakoznak.

Az égi madarak szárnyokkal röpdösnek.
A szép zöld erdőben fákra szökdécselnek,
A fülemülék is hajnalban felkelnek, 
Vértajtékot túrván szépen énekelnek.

Rátalál gerlice eltévedt társára,
Kiveti bánatját s fordul vigasságra,
Reászáll a fának zöldellö ágára,
S nem is gondolkodik már gyászruhájára.

Parnassus megindul kifolyó kutakkal, 
Apollo hol sétál a kilenc Múzsákkal, 
Verseket számlálnak zengő rhythmusokkal, 
Szíveket gerjesztik szép muzsikájokkal.

Kertek illatoznak sok drágafüvekkel,
Mezők felöltöznek gyönyörűségekkel,
Ékes liliomok szép fejérségekkel,
Cyprus, rozmaring is zöldellőségekkel.

Méheknek seregi a mezőben dongnak,
Mert Aristausnak sok hasznokat hoznak, 
Virágok szinérúl édességet színak,
Kikkel kosárokban lépeket ragasztnak.

Kemény vad szelei amaz Aeolusnak, 
Megszelidrltenek s csendességben vannak.

Kedves szellócskéket magokbul indítnak, 
Nyárnak közepében kikkel mást ujítnak.

Az üdő mindent hoz, de megént elvészi, 
Minden adományát csak semmivé tészi,
Napok folyásával mint egy halál észi, 
Változandóságát a gyarlóság érzi.

Erdőket s mezőket megfoszt szépségétül, 
Gyümölcsös ágakat kiszáraszt tövéiül,
Színét változtatja majd a hidegségtől, 
Gyászban öltözteti zöldellőségétül.

Athlantides kerti gyöngygyei nem virágzik, 
Nardus is jó szaggal már nem illatozik, 
Balzsamum a fákon ritkán izzadozik, 
Zuzmaráz és dérhez Arabus férkezik.

Megfogják madarak szép énekléseket,
Fákra szökdécselvén nem tartják rendeket,
A fülemülék is keserves verseket 
Már nem énekelnek, hangos énekeket.

Hasonló szerencse üdő forgásihoz :
Álnokság férkezik gyakran dolgaihoz ;
Jobb kezével mit ád, ballal kapdos ahoz,
Ha ma nálad vagyon, holnap esik máshoz.

Nincs állandósága, nincsen szerencsének ; 
Csak küvül aranyos színe kincséinek, 
Siralommal fizet gyakran övéinek,
Csak az egy veszteség jutalma béreknek.

Mi eleinknek is nem régen kedveze,
Ötszáz esztendeig boldogúl eveze,
Végtére Lajosnak nagy veszélyt szereze, 
Mohácsnak mezejét vérével öntözé.

Csillagát letörlé magyar világunknak, 
Meghomályosítá sugárját napunknak,
Török holdra irá részét határinknak.
Halomba rakatá testét atyáinknak.

Tenger habjaihoz őt hasonlíthatom,
Hol csendes, hol zajos dolgában, mondhatom, 
Hol állandó helye, soha sem tudhatom : 
Szerencsének képét ilyformán írhatom.

GYÖNGYÖSI ISTVÁN.
1620—1704.

GYÖNGYÖSI ISTVÁN Dugonics számvetése szerint 1620. született'), s jeles 
tanodái kimiveltetést nyert. 1640-ben, iskolái elvégeztével, Wesselényi Ferenc 
udvarába kerülvén , ki akkor Fülekvár kapitánya volt, annak mint komornokja 
kedves és bizodalmas embere lett. A murányi híres esemény felgerjesztette őt 
ennek megéneklésére, miután már hosszasb ideig nem űzte volt a költészetet2);
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mindazáltal világot a mű csak IGOi-ben Kassán látott 3) „Márssal társalkodó 
Murányi Venus“ cíin alatt, három énekben (újabb kiad. Kolosv. 1702. Buda, 
1725, 29, 39, 51, 07, 71, 75. s helyj. nélk.). E munkáért költőnket úrnéja , gróf 
Szécsi Mária, a költemény egyik hőse, Babaluska faluval jutalmazta meg 4). ■— 
lágy látszik csak 1053. vált meg Gry. Wesselényitől; ekkor meg is házasodott Békény i 
Zsófiát vevén hitvestársul, s a köz pályára mint Gömör táblabirája lépett 5). 
Mint ilyen 1081. januárban Laskovics Istvánnal a hevesi rendekhez küldetett 
követül bizonyos élelemszolgáltatási ügyben 6), melyben szerencsésen eljárván, 
azon évben a hazamentő soproni országgyűlésre is leküldetett ') , s itt írta azon 
több tekintetben nevezetes alkalmi költeményt, az általa elég különösen úgy 
nevezett Palinódiát, melynek külön címe : „Prosopopoeia Hungáriáé, azaz a 
maga gyámoltalanságán kesergő, és abban a kardos griffnek szárnya alá folya
modó Kympha, a melylyel Magyarország mostani állapotját példázza, és azt . . . 
gr. Esterházy Pál . . . Palatínusnak . . . ajánlja;“ de világot csak később, 1095. 
Lőcsén, látott. Az 1683-iki tisztújító széken b. Andrássy Miklós főispán által 
Gyöngyösi alispánnak ajánltatott, de sikeretlenűl 8) ; 1085-ben Gőcze Istvánnal 
együtt Caraffához küldetett bizonyos köz ügyben, s ugyanazon évben a katona
sággal számoló küldöttség tagja 9) ; 1680. alispán ,0), 1087. ismét országgyűlési 
követ "). 1088-ban mart. 3. hatvannyolc éves lévén, le akart hivataláról mon
dani, de nem csak megmarasztatott abban, hanem azon évi novemberi tisztujítás 
alkalmával is, bár hivatala s a pecsét letételével a teremből eltávozott, azt a 
rendek kérésére ismét felvállalta, s abban 1090-ben újra megerősíttetett. — Ez 
évben adta ki Lőcsén 12r. a Rózsakoszorút,,,a melyet az testté lett ige J. Krisz
tusnak és az ő édesanyjának, a szeplőtelen szűz Máriának öt rendbéli kiváltkép
pen való örömének, keserűségének és dücsőségének fejér és piros rózsáikul 
kötött“ (Újabb kiad. N.-Szomb. 1772. 1789.). 1693-ban felmentetett Gyöngyösi 
hivatalától 12), de 1700-ban 13), s újra 1701-ben H) és 1702-ben 15), agg kora s 
ellenkezése dacára ismét elválasztatott. Élte utolsó éveit több munkái átdolgo
zása s kiadására fordította. így egészítette ki 1093-ban „Kemény Jánosát,“ 
melyet régebben írt, de tőle elidegeníttetvén, visszakerült töredékeiből újra elké
szítve három könyvben 1693-ban Lőcsén ily cím alatt adott ki : „Porából meg- 
élemedett Phoenix , avagy a néhai Gyerő-Monostori Kemény János erdéli 
fejedelemnek Lónyai Anna asszonynyal lévő házasságának, tatárországi rabsá
gának, a török ellen viselt hadi dolgainak, és végre hazája mellett vitézül letett 
életének halála után is élő emlékezete“, s vele köz tapsot aratott (újabb kiadá
sok : Sopr. 1748. Buda 1763. Kolosv. 1768. Buda évj. n ). Ezt követte 1695- 
ben egy tanköltemény négy énekben „A csalárd Cupídónak kegyetlenségét meg- 
ösmerő és mérges nyilait kerülő tiszta életnek Geuiussa,“ mely azonban csak 
sokkal a szerző halála után, és pedig névtelenül jelent meg Sopronban, 1734. 
(s ismét Budán 1751. és 1772.); továbbá a Palinódia kiadása, Lőcse 1695.(újra 
Győr 1743, Buda 1771, mely negyediknek mondatik, ott 1775., egy helyjegy 
nélküli szintel775.,ésBudal789.) ; végre Heliodór Aethiopikáinak egy névtelen 
által szabadon, s a nyolcadik könyvön túl egészen önállólag dolgozott magyar 
szerkezetét többek felszólítására átdolgozta s 1700-ban Lőcsén ki is adta ily 
címmel : „Új életre hozatott Cliariklia, avagy a Chariklia ritka példáju, és az 
olvasásra kedvet adó históriájának némely régi versek rongyából és azoknak sok 
fogyatkozásiból újabb és jobb rendben vétele“ (újabb kiad. Buda 1735. helyj. 
nélk. 1742. Buda 1763.). Ez volt Gyöngyösi utolsó föllépése, élte nyolcvanadik 
évében. 1704-ben Gömör vármegye jegyzőkönyvében Bárczay György már mint 
az elhunyt Gyöngyösi István utódja említtetik, s így csak annyi bizonyos, hogy 
1704-ben neméit többé, de halála évét bizton meg nem határozhatjuk. Fia Gábor
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1699. Gömörnek rendes jegyzője lett, s mint ilyen többször a portákat igazító 
küldöttség tagja, 1702-ben ez ügyben Becsbe ment, de az időközben kitört bel- 
háború egész ideje alatt ott maradt, míg a béke beálltával kir. tanácsos s a sze
pesi kamara titoknoka lett IC). Gyöngyösi István, ovidiusi könnyüségü, bár 
nagyon is szapora, elbeszélő; mint ilyen szinte másfél századig a nemzet köz 
kedvence, s a forma szabályositása által egy új időszak szerzője lett. Dugonics 
Andrástól bírunk egy öszves új kiadást ily címmel : „Gyöngyösi Istvánnak Kül- 
teményes Maradványi, melyeket egybeszedett, és a legrégibb nyomtatványok és 
kézírások szerént hibáiból kimentett.“ 2 köt. Pozsony és Pest, 1796, mely azon
ban sem hibátlan, sem hű, s nem is teljes, a mennyiben „Cupido“ a szerzőnek 
egy saját, de castigált, kézirata szerint adatik; a hagyomány által közönsége
sen Gyöngyösinek tulajdonított,,Daedalus temploma“ pedig, mely annak hihetőleg 
egyik ifjúsági munkája, egészen hiányzik.Teljes címe ennek : „Cuma várossában 
építtetett Daedalus temploma, melybe ment volt Aeneas király Trójából való 
kibujdosásában ; és abban mutat az Apollo Sibyllája nekie külömb-külömb képe
ket, s azoknak históriájukat renddel megbeszélik“ Helyjegy nélk. 1727. (s azóta 
számtalanszor, legújabban Buda, 1840.). Ochtinán a Gyöngyösi házát, és Cset- 
neken egykori háza helyét a lakosok mai napig kegyelettel mutogatják.

') Dugonics András : Gyöngyösi Istv. életéről, a Költ. Maradv. 1. kötetében VII. V ili. 11.
'-) A Murányi Venusban Gyöngyösi maga így ír :

M úzsám , P a rn assu sb ó l k i  r é g e n  t á v o z t á l ,
P e g a su s  k ú tjá tó l m essze s z a k a d o z tá l  ; 
l i a  m ég  v a la m it tu d sz  a  m it  o n n a n  h o z tá l,
Láss fe ív ü tt m u n k á d h o z , h a  m eg nem  v á lto z tá l.  , , E lö ljá ró  B eszéd ,“  10. v erssz .

3) S nem 1674. mint Dugonics mind az életrajzban IX. írja, mind a kiadásban (hol az ajánló 
levélben ez olvastatik: „Költ astubnyai hévvízben 1674. észt.“)- T. i. 1674-ben Gyöngyösi nem 
ajánlhatta többé munkáját a nádornak, és Szécsi Máriának, miután amaz már 1667., ez a bécsi 
tömlőében 1670. meghaltak.

4) L. Bartholomneides Lad. : Com. Gömöriensis Notitia historico-geogr.-statistica, Lőcse 
1806—8. a 484. lapon. Babaluska egy a rátkai járásban fekvő parányi falucska. 1695-ben 
gróf Kohári István a költő, a megyei jegyzőkönyv tanúsága szerint, visszaváltotta azt tőle 
1200 forinton „mint derencsényi jószágához tartozó helységet.“ L. Dugonics XIV.

9) Dugonics IX.
c) Ugyan as IX, X.
") Ugyan az- X.
8) Ugyan az XI.
9) Ugyan az ugyanott.
10) Ugyan az és Rarlholomacides az id. h. 759. 1.
'*) Ugyan az és Barth, u. ott.
’-) A Phoenix címén t. i. még „Nemes Gömör vármegye viceispánjának“ nevezi magát 

Gyöngyösi, s ajánló levelében, mely „lvrasznahorka-Váralján, sz. Iván havának 20. n. 1693.
■ /i. ' költ, többi közt ezt írja r „hogyha minden tehetségemben volna is az egyébképpen, de 
az mostani újabb-újabb terheket tenyésző iidőben gondos lisztemre nézve reám óránként cső- 
portossan tóduló dolgaim szorgos volta nem engedne ahoz csendes és víg elmét.“ Ha tehát Bar
tholomaeides 1693-ra már más-más első és másod alispánokat hoz fel, 759., ezek az őszszel tar
tatni szokott tisztujítás alkalmával válthatták fel Gyöngyösit.

,:t) Dugonics XV. és Barlhol. a most id. h.
|4) Dugonics u. ott.
1 ’) Bartholomaeides 1702. évre ezt írja : „Idem adpellatur vicecomes, additurque (értsd : 

a jegyzőkönyvben) eum exantlatis in officio hoc novem annis adhuc uno anno gerendum 
assumsisse.“ lia ezen előadás helyes, úgy nem lehet helyes mit 1691. évre ír, t. i. Stephanus 
Gyöngyösi septem annorum vicecomes reddit rationes,“ s így ez adatot, t. i. a számadást, 
Dugonicscsiú XIV. 1697-re kell tennünk. Akkor szépen kiviláglik, hogy Gyöngyösi 1686-iki 
ősztől 1693-iki őszig, s így hét évig folyvást viselte az alispánságot ; s így lehetett ő, miután 
1700-ban ismét elválasztatott, 1702-b. n kilenc éves alispán.

,c) Bartholomaeides. 764.
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I. A MURÁNYI VENUSBÓL.

1. K e z d e t .
I. 1 — 14.

1. Oh az régiektől elfajult nemzetség! 
Híredben nevedben korcsosúlt nemesség,
Mióta közietek nincs az egyenesség,
Ily rútúl azóta prédái az ellenség.

2. A meddig egy szivvel fogtál, magyar,
fegyvert,

Yolt-é oly nemzetség, a ki téged megvert ? 
Kardod minden ellen diadalmason nyert,
Sok prédanyereség lábad alatt hevert.

3. Hol a szép hír, szép név, szép drága nye
reség,

Kit elődben rakott sok hódolt nemzetség,
Vagy harcokon adott a győzött ellenség?
Mind elprédálta azt az egyenetlenség.

4. Tedd félre nemzetem ezt a délcegséget, 
Mint régen , kövessed az egyenességet,
Ne fogyasd magadat, találsz ellenséget,
Ki majd ránt nyakadra siralmas Ínséget.

5. Héjában rögzött meg a vad erkölcs benned, 
Az újságok nélkül nehéz már ellenned,
Noha hasznosb volna ezt is félre tenned :
Mex’t végre ezért is fegyverre kell menned.

6. Az egyenetlenség ártalmas mindenben, 
Gyökeret szakasztott sok győzedelmekben, 
Sokak míg egyesek voltak idejekben,
Gazdag szerencséjek épült mindenekben.

7. De délceg erkölcsök mihelyt félre rúgott, 
Ez egygyel tartotta, amaz máshoz fogott,
Az egyenetlenség forralt olyan lúgot,
Melytől végre soknak füle jajra zúgott.

8. Régen Rómát hítták világ asszonyának, 
Hódolt is sok nemzet nagy birodalmának,
Vad Scythiáig nyúlt vége hatalmának,
Ki tudhatja számát sok birodalmának.

9. Egyes erkölcsében esvén végre vadság, 
Mihelt sokfelé vont az akaratosság,
Oly változásokat fajzott a sok újság,
Majd prédára szállott a régi méltóság.

10. Nem nevel semmi jót az újságkövetés, 
Szívmaró, félelmes, gonosz a pártütés,
Még is oly vágyott moh ehez az ügetés, 
Mintha volna minden jó termő ültetés. 11

11. Az állhatatlanság nagy szívhez nem
illik,

Gyenge épület az mely hirtelen bomlik:

Lásd az erős tölgyfát : előbb öszveromlik, 
Ostromló szeleknek hogysemmint meghajlik.

12. Nem nemes elme az mely hamar változik, 
Akármi szélre is mindjárt ingadozik,
Ott tisztül az arany hol a tűz Ián gozik,
A rózsa is tövis között virágozik.

13. Az nagy szív , ki előtt a becsület forog, 
A mely halált kiván, belőle vér csorog,
Hogy sem tántorítsa valami oly dolog, 
Emlékezetéért ellenkezik s morog.

14. De most ez a jószág vagyon csak ke
vésben,

Mert sok pártos erkölcs szőrűit fúrt fejekben, 
Harag és irigység vert fészket szivekben, 
Dicsiretek így fogy s változik mindenben.

2) L e v é l v á l t á s .
II. ének, 1M -177.

151. Érkezik a posta azonnal jó kedvvel,
A Ferenc szíve is kiborult volt köddel,
Elűzi homályát, felvirrad örömmel,
Látván a követet, hogy jő vidám szivei.

152. Levelét megadja kis sárga Írásban,
Kit látván újonnan lön nagy búsúlásban, 
Gondolja : bolond szín van ily sárgaságban, 
Talám izeneti ment csak csúfolásban.

153. De a sárga viaszt felfeszítvén, abban 
Reménséges zöld színt talál csinosabban, 
Melvlyel búsúlt szíve megindúlt ujobban,
S kezdett szerelmére annál jobban lobban.

154. Örül válaszának s magát vigasztalja, 
Az istent dicséri, áldja s magasztalja, 
Édese-küldötte levelét csókolja,
János is a hetven tallért felmarkolja.

155. Forgatják a habok mint a mely hajókat, 
Szelek öszvevesznek, csapkodják szárnyokat, 
De ha általkelik zuhogó habokat,
Part felé örömmel tartják kormányokat :

156. Elméje ily kétes dolgát általkelé,
Teljes reménséggel szívét felemelé,
Kétség helyett remény minden kedvét télé, 
Kívánt dolgainak hogy új útját leié.

157. Azonban hogy a nap sötét tengerekre 
Ötször merült, s ötször jött onnan keletre, 
Mint hajnali harmat a bágyadt füvekre,
Más kedves híre is repüle Fülekre.
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158. Követe érkezett, mondják, kegyessének, 
Fél mértföld a közi végezett helyének, 
Lovakra itt mindjárt nyergeket tevének, 
Felülvén csakhamar követnél levének.

159. Készen várja Kádas, kopasz homlokával, 
Köszönti mint illik asszonya szavával,
Mondja, reménséget hozott ő magával, 
Mondja követségét annak a módjával.

160. Ketten szavok után útfélre mentenek, 
A titkos szándékról együtt beszéllenek, 
Dolgok folyásával miképpen éljenek,
Máriával szemben hol s miként legyenek.

161 .Felfogadj alvádas hogy j uttatj a sz embe n, 
Esküszik kezére, lesz is már hiszemben,
Száz aranyat nyere, mint vettem eszemben, 
Mond : többet is adok csak juttasd kezemben-

162. Ezzel elvál tőle, s visszatér Fülekre. 
Pennát fog, s választ ír izent beszédekre,
Egy ezüst órácskát köt ahoz, ezekre 
Pecsétet vét, s bízza Pál Gergely követre.

163. Kádas Márton vígan megyen aranyostól, 
Vészi a levelet pecsétes órástól.
Szomorkodik Ferenc elválván egymástól, 
Zokog titkos szíve könyves óhajtástól.

164. Murány felé mentét irigyli Kádasnak: 
lia módját találná az elváltozásnak,
O a követséget nem engedné másnak,
Maga udvarlana Murányi Paliásnak.

165. Mond : „mely boldogságok volt a tün
déreknek !

Ha más módja nem volt az ö szerelmeknek, 
Változtatni tudták mivoltát testeknek, 
Megcsalták szíveket minden irigyeknek.

166. Minthogy a szeretet veszedelmes pálya, 
Útját kinek sokszor majd halál is állja,
Még is a ki magát sokképpen formálja,
Dolga titkainak jó módját találja.

167. Nem kivánnám én is erejét testemnek, 
Csak engedtetnék meg az én életemnek, 
Hogy apró személyét egy gyenge fecskének 
Vehetném, lenne az útja szerencsémnek.

168. Murányi fecskékkel én is ott repesnék, 
Asszonyom házánál végre helyt keresnék, 
Piros hajnal előtt felkelni sietnék,
Valami módocskát örömére lesnék.

169. Nem óhajtanám ott Ilybla édes mézét, 
Sem Ambrosiának kivánatos ízét,
Hanem várnám hova öntik mosdó vizét, 
Melyben feresztette szép orcáját s kezét.

170. Erre sietséggel magam ereszteném, 
Fáradt szárnyaimat benne Ereszteném,

TOLÜY KÉZIKÖXYVE. I.

Apró lábaimra sárját függeszteném,
Ajtajánál abból fészkem építeném.

171. ílálóháza körül továbbá lest hánynék, 
Alkalmatosságot az időtől várnék,
Fecske lévén, addig házában is járnék,
Míg egynéhány szálát hajában találnék.

172. Azzal puhítanám özvegy kis fészkemet, 
Nyugtatnám is rajta kedvesen testemet, 
Virradtát sem várnám, felvetném szememet, 
Hajnallal kezdeném ékes énekemet.

173. Fárasztanám addig mind ezzel torkomat, 
Valamig érzenéin elbágyadtságomat,
Tovább aem vihetvén éneki hangomat, 
Ejteném eliben megbágyadt tagomat.

174. Azonközben talám házából kimenne, 
Minthogy kárt nem tennék, kegyetlen nem

lenne,
Inkább bágyadtságom megszánná, s felvenne, 
Híves cellájában ébrednie vinne.

175. Azonban követem ha oda érkeznék, 
Asszonykám felőlem mikor értekeznék,
Ha igazán szeret, tudom, fohászkodnék,
Hogy velem lehetne, arról gondolkodnék.

176. Bágyadt fecske akkor megujúlást,
vennék,

Cserélt ábrázatot magamról letennék,
! Minémú most vagyok, hamar olyan lennék, 
Mint porából phoenix, új életre mennék.

177. Nem lehetséges ez! várnom kell időtűi: 
Már is viseltetik hajóm jó szellőtől,
Jutott szép térségre a halomtetőtül,
Elválnak nyaraim a sok köd- s esőtül.“

3. E l s ő  s z e m b e n 1 é t e 1.
n .  Í 3 5 - J 0 1 .

235. Mária elméje sincs nyugodalmában, 
AVesselényi felöl gondolkozásában.
Míg nem szólhat vele csak búsong magában, 
Végre ilyen módot talál fel dolgában.

236. Az órát számlálja s mondja: kilencre jár, 
Halászó helyemnek vizét kivötte'k már, 
Szokott mulatságom az holott készen vár,
Ha valami pórok elvesztegetik, kár.

237. Lejő azért hamar halászat sziliével. 
Hogy a patakhoz ér, megszáll cselédivei,
Ott hagyja a többit színes beszédével,
Maga tovább megyen két meghitt hívével.

238. Minemü Diána fris vadászásában. 
Hasonlónak látnád ezt halászáéiban,
Nem tudnál mit tenni elválasztásában,

j Ha látnád mindkettőt egvütt állásában.
9
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239. Csak liogy nyilat visel Diána kezében,
E pedig hállóval halásztat vizében,
Semmi más különbség nincsen személyében, 
Sőt győzi Mária majd deliségében.

240. Mely mintmikor Titanfeljőnapkeletről, 
A homályt elűzi minden szegeiéiről,
Úgy ereszkedik le a köves hegyekről,
Vélnéd hogy a szép nap lejött az egekről.

241. Ez adja Muránynak minden ékességét, 
Mint a tündöklő nap egek fényességét,
Kijővén belölle háttá setétségét,
Magával hordozza ragyogó szépségét.

242. Örvendetes Delos a szűz Diánával. 
Cyprus a mosolygó Venus orcájával.
Parnassus Apollo szép ábrázatjával,
Az erős Murány is olyan Máriával.

243. Ilová fordul a nap, ott van ékessége,
A honnét elmégyen, lesz éj sötétsége.
Lejött a murányi napnak delisége,
Fényesül az erdő árnyékos zöldsége.

244. Meglátja Ferenc is ennek szép világát. 
Elfelejti minden útját s fáradságát,
Mint a parthoz jutó tenger habosságát.
Ki beszélhetné ki szíve vigasságát.

245. Érkezett azonban végezett helyéhez, 
Futam ') Wesselényi, kap a kengyeléhez ;
De minthogy hasonló szélvész örvényéhez, 
Ilamíiráhb leugrék : mint érne kezéhez.

246. Nem várt gyorsasággal lováról leszálla. 
Kezet fognak s kiki jó napot ajánla,
Süvegét levéve Ferenc is szolgála,
Szíve mellé ottan nagy forróság álla.

247. Tetszik ábrázatján tüze kinek-kinek, 
Egymásra néztekben változik a színek,
Bár ne jelentsék is titkokat senkinek,
De ég gyuladt tüze mindkettő szivének.

248. Minthogy Wesselényi hadakozásában 
Sök szép jókat szedett préda hányásában,
Egy palástot nyert volt megosztozatában. 
Melyet cső ellen gyakran vett nyakában,

249. Most is a sűrű köd hullatván harmatot. 
Megnedvesítette a szép pázsithantot,
Mely miatt palásttal be is takartatott.
Ülőhely Marjának ezen adattatott.

250. Kedves asszonykáját a mint rá tilteté, 
Magát fél térdére melléje ereszté,
Ilyen beszédeit nyelvével kezdeté,
De addig Márjának nézése sebheté : 1

251. „Mint a nyilas járván vadászó helyeket, 
A mely szarvason ejt halálos sebeket,
Lehel megbágyadván óhajt kútfejeket, 
Orvoslásra keres dyctamns füveket,

252. Úgy én a mint irám első levelemben. 
Cupidótól érted sebhetvén szivemben, 
Nyughatatlankodtam s fáradtam sebemben. 
Míg veled, violám, nem lehettem szemben.

253. Boldog az az óra melyen láthattalak. 
Sok óhajtásimra ide várhattalak,
Ismeretlen szolgád készen foghattalak,
Özvegy palástomon megszállíthattalak.

254. Ezelőtt bús szívem hervadni indúla. 
Titkos óhajtással gyakorta jajdúla ;
De mihelyt láttalak, csuda mint ujúla.
Minden akkori búim örömre fordúla.

255. Asszonykám, ne utáld azért hűségemet, 
Arra érdemesnek ha véltél engemet,
Hogy ide fáradván újítnád kedvemet,
Halld foganatosán ilyen beszédemet :

256. Az erős Murányban a kik férkeztetek. 
Királynak hűsége mellől eltértetek,
í ügyed hogy ellene akkor serkentetek :
A ki érdemlene háládást tőletek.

257. Hajói  meggondolod a régi dolgokat. 
Régi őseidnek tekintsed sorsokat,
Nemdenem közrendből találod azokat.
Úri méltóságra ki vitte voltokat?

258. Austriai háznak igaz fejedelmi.
Nemes országunknak királyi védelmi,
Kiknek sok országra mentek győzedelmi, 
Voltak nemzetednek ezek segedelmi.

259. Nemességre kozák paraszti voltokból, 
Zászlós uraságra, nemesi sorsokból,
Grófságra végtére ily uraságokból.
Gazdag palotákra kis fa házatokból.

260. De nem azért hogy majd gonoszszal
fizetnénk,

Jól tett urunk ellen fegyverrel sietnénk, 
Idegen kedvéért hűséget levetnénk,
Iiáláadás helyett pártolást követnénk.

261. Azért,  nemzetedben legfrissebb asz-
szonyság,

Ki szelídségéhez nem fér semmi vadság,
Ha szennyesíti is többit a pártoltság,
Ne rútítson téged a háládatlanság.

262. Királyunk részére Murány várát add
fél:

Kivel híred neved napkeletről jő fel,
S addig vitettetik hol a nap nyugszik el,
Míg ég s föld fcnlészen, nem töröltetik el.1) F u ta m ik ,  f ű ln i  kezd
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263. Fogadom hitemre szép asszonyságod
nak,

Hogy valamié volt jó hirü atyádnak,
Te fogsz parancsolni egyedül mind annak :
Jó válaszát várom tanácsadásomnak."

264. Ezzel Wesselényi véget vét szavában, 
Égvén azonközben szive nagy lángjában.
Mond Mária: nincsen az ő hatalmában;
Hogy feladja, s vigyen valakit Murányban

265. Köteles ott minden Rákóci pártjára, 
Nagy vigyázás vagyon erős kapujára,
Öcscse ') visel gondot, nem ö, a kulcsára, 
Annak a kezében viszik éjszakára.

266. Mivelhogy a Venus tréfát örömest üz, 
Melynek táborában mulat sok gyenge szűz, 
Wesselényiben is nem nyughatik a tűz,
A valóságoshoz ily tréfa-szókat fűz :

267. „Rabom vagy, kedvesem, azért jere
, velem,

Szép asszonyságodat majd el is emelem,
Grófi személyeddel szerencsém nevelem, 
Füleken, asszonyom, gondodat viselem."

268. Ezen Máriának szive indulhatott,
A mézes szók alatt mérget gondolhatott.
Mely kissebbségére néki fordulhatott,
I)c nem mutat ezzel semmi változatot.

260. Hanem, mint Amazon, ki szokott fegy
verhez,

Bátran felel, mondja : „ha a becsöllethez 
Illik, s hadviselő jó híred nevedhez,
Hogy álnokság férjen sok esküvésedhez,

270. Azért ha rabbá tészsz, mi hasznod vár
hatod ?

Bizony Murány várát úgy meg nem hághatod, 
Hanem állhatatlan voltod mutathatod,
Kinek mint kell hinni, például hagyhatod.“

271. Wesselényi szavát hirtelen fordítá, 
Bánja hogy ezekkel szivét szomorítá,
Tréfáló szavait valóval tódítá,
Óhajtva ilyekre ajakit mozdítá.

272. „Elbágyadtságomat újító harmatom! 
Megbocsáss hogy szómat tréfával forgatom. 
Hogy megtréfáljalak nincsen akaratom, 
Éretted tüzemet de ki nem mondhatom.

273. Kérlek másért : az én igaz hűségemért 
Szivemben lángaló nagy szeretetemért, 
Benned helyheztetett erős reményemért, 
Bocsáss bé Murányba szép könyörgésemért.

274. Esküszöm szablyámra : tégedet elvesz
lek,

Özvegy nyoszolyámbán igaz társul teszlek, 
Holtig tekélletes húséggel követlek.
A míg meg nem áldasz, el is nem eresztlek.“

275. Hévül most Mária, s megakad szavában, 
A szemérmetesség lángol orcájában,
Erre mit feleljen, forralj a magában,
Csak ö maga tudós titkos szándékában.

276. Wesselényi magát ajánlván biztatja, 
Titkos gondolatját bízvást megmondhatja,
Ha neki is lészen ehez akaratja,
Jövendő dolgából ezeket várhatja:

277. Királyért, országért nagyot cselekesz-
nek,

Magoknak örök hírt, szép nevet terjesztnek, 
Nagy kedves örömben koporsóig lesznek, 
Minden mostani bút szivekből letesznek,

278. Ök penig ezeket mikoron forgatják. 
Tündér személyeket noha nem mutatják,
De Cupido, Venus, s Mars nem tartóztatják, 
Hanem jelen vannak, s tisztek sem mulatják.

279. Mars a vitézeknek sziveket biztatja, 
i Mint annyi Herculest, ezeket úgy tartja.
Ha mi zendülésnek lenne indúlatja *)i 

; Hogy Mars tanítványa, kiki megmutatja.
i

280. Cupido anyjostól nyughatatlankodik,
A szerelmes szivek körül gyorsalkodik,

! Mint ki két tűz között szorgalmatoskodik,
11a egyet fellobbant, máshoz rugaszkodik.

281. Végre Máriához mindketten gyülének. 
Minapi tüzéhez új lángot tévének,
A melyből erei jobban hevülének.
Nagyobb indúlati 2) Ferenchez lévének.

282. A mint ide azért, lassan emelkedék,
I Mint a nyíló rózsa gyengén mosolyodék,
: Ajaka mozdulván szólni ereszkedék.
Ilyen feleletre nyelve bátorodék:

283. „Hadakozó Marsnak vitéz unokája, 
j A házasság dolga istennek munkája,
I (!) rendeli kinek ki légyen mátkája,
: Nála nélkül, vakra vetett sok kockája.

284. Ha úgy tetszik azért ez a jó istennek.
.  i Ebben is -zolgálok vitézi fejednek,
j Nem kell kívülied már senki én szivemnek : 
Csak te vagy reménye árva életemnek.

I) Szécsi Ér». Illésházi Giborni!
1) Keletkezto
2) G crjcdtfsei.

9*
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285. Azon loszek miként velem együtt Mu
rányi

Neked kézhez adjam, s tarts sajátod gyanánt, 
Igaz szeretetünk csak légyen egyaránt, 
Megadja még isten a mit szivünk kivánt.“

286. Örül Wesselényi e kedves válasznak, 
Inkább mint az özvegy madár a tavasznak, 
Melyet nőstényétől telek elszakasztnak,
S a puszta erdőkön bánattal agasztnak.

287. Végtére egymással ilyet végezének: 
Ilogy mind a két részről csak készen lennének. 
Mihelyt Máriától levelet vennének,
A mint ő rendelné, mindjárt jöhetnének.

288. E Wesselényinek mely örvendetes hír. 
líasznossabb sebének mint a balzsamumír, 
Ilyen kedves képet Apelles is nem ír,
Melynek jövendőben szép személyével bír.

289. Mert miként Phosphorus, az hajnal
emelő,

A több csillagok közt fényessebben fénlő, 
így ez egyebeknél több szépségviselő,
Angyali termete, szerelemnevelő.

290. Gazdagsággal J anót , Cypriát szép
séggel,

Szivével Bellónát, Pallast eszességgel, 
Amphiont szavával, Phoebét deliséggel,
Igaz Pénelopét követi hűséggel.

291. Múzsák tudománya nyelvének szóllása. 
Hajnali hasadás ajaka nyílása,
Orcája pünkösti rózsák mosolygása,
IVesselény szivének tüze s lángozása.

292. Le sem veszi szemét szép ábrázatjárul, 
Mint a saskeselyű mikor naphoz járul ; 
Örömest rózsákat szedne orcájárul,
Nem lehet. Énekét így kezdi szájárul :

293. „Szívem rejtekinek tündöklő csillaga. 
Helena szépségű, kedvemnek virága,
Felderült napomnak nálad van világa,
S új fénynyel tündöklő szép világossága.

294. Hattyúi termeted mert, szivem, igen szép, 
Vagy is vidám, deli, s egész testedben ép, 
Nyelved fris, eszed nagy, orcád is kedves kép. 
Magad kellctése szemeket fogó lép.

295. Ha rózsám szépségét kezdeném szám
lálni,

A mi benne tetsző azt mind feltalálni,
A ki azt meghallja, tudom meg fog állni,
Vagy hogy többet halljon nállam is fog hálni.“

296. Azonközben kapa keskeny derekához, 
Egy csókra akarja hajtani magához,
De hasonló lévén a gyors karikához,
Elfordúl, s nem enged ily módot dolgához.

297. Erre gerjedt tüze héjában fárada, 
Elkészített csókja ajakán marada,
A hová szánta volt, oda nem ragada,
Ugyan kár a szép csók csak ingyen szalada.

298. Noha a csók elöl kezéből kimúla,
De mint könnyű szellő ismét megfordúla,
Nem idegenkedik minthogy megholdola ; 
Gyenge hajából vert perecéhez nyúla.

299. „Fogd ezt, a gyors idő mivel senkit nem 
Hanem szokott rendi s folyásában eljár, (vár, 
Együtt lételünket megsajnálotta már,
Egymás személyétől bennünket majd elzár.

300. A távullételnek penig maradéka 
A feledékenség, melynek ha árnyéka 
Elnyomván szúnyadna szívednek szándéka, 
Költsön fel ez adtam perec ajándéka.

301. Árva személyemet jutassa eszedben. 
Tudjad mit végeztél velem e berekben, 
Nincsen annyi hajszál az adtam perecben, 
Mennyit lészesz nálam te emlékezetben,

302. Ne neheztelj kérlek hogy most nem
engedtem,

S csókod elől magam hirtelen letöttem,
Ne gondold rósz végre hogy ezt cselekedtem. 
Látd-é szemérmemet most gyászommal fedtem.

303. Tudod hogy nem vagyunk buja szeré
téiben,

Hanem hitünk szerént majd öszvekeletben ;
De nincsen még dolgunk egész végezetben, 
Kerüljük, ne legyünk ezért itiletben.“

304. Ajándékát s szavát veszi nagy kedvesen, 
De esik szívének igen keservesen,
Hogy szép személyétől válni el kellessen,
A mint búcsúzik is töllc keservesen.

305. Elválván egymástól kétfelé mellének. 
Egy rész Máriával vár felé térének,
A több vitézek más részre sietének,
Igen keserves lön e Ferenc szívének.

II. A PIIOEN1XBOL
T o r o k  had 1 e i rá :

I I I .  k ö n y v , I I I .  r.

! Kik minekelötte Erdélyben jutnának, 
Ilyen módját s rendit halld azok útjának.

1. Azomban a mikor ezek így folynának, 
A török hadak is már útban valának,

2. Ali passa hada Nandorfejérvárhoz. 
1 \ vegekből pedig gyülénck Budához,
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Az ott való vezér Izmáéi passához,
A ki nem rákháton lát vala dolgához.

3. Jutának élsőben mintegy ötszáz lóval, 
Az esztergamiak válogatott jóval,
Akarmely helyen is próbára valóval,
Kik karddal is mérik, nem csak vágják szóval.

4. Esmeri ezeket Nyitra. Claram s a Vág, 
Kiknek mellékére lövök gyakorta hág, 
Kegyverek azoknak faágokat nem rág, 
Hanem embert harap, sokakat le is vág.

5. Maga az Olaj bék ezeket vezette,
Vállát egy haragos tigris kerítette,
Fejét igen szép pár nyuszttal öleltette,
A melynek egy sasszárny kerengett mellette.

6. Fejérkék a lova, úszován festették '), 
Igen kedves nála, nem régen szerzették, 
Sokat jártak érte, míg szerit tehették, 
Háromszáz aranynyal az árát fizették.

7. Ha hallottad hi rét amaz rabló beknek,
Ki rontó menu.'köve vala sok vidéknek,
Bars, Nyitra vármegye s verebéli széknek :
A volt néha ura ez paripa kéknek.

8. Apony s Lutlány táját ezen raboltatta, 
Vezekénynél magát úgy ezen forgatta,
A négy Eszterházyt mikor levágatta,
Más próbáiban is ezt hátra nem háttá.

9. Kz akkor békséget viselt Esztergámban. 
A kanizsai tiszt változván azonban,
Hogy azt elnyerheti, vala oly bízómban 2), 
Úgy ment a vezérnek ez a ló adómban 3).

10. A vezér azután a fő tihájának 4)
Adta ajándékon, az egy barátjának,
Az Olaj bék attól szerzetté magának.
Próbált jóságáért tartja fö lovának.

11. Visel ennek féke kék selyem majcokat5), 
A melyekre fűztek aranyos holdokat,
Jó távul ejtették egymástul azokat,
Tévén rendek közzé apró csillagokat.

12. Az inát érdekli szárnya cafragának,
S majd nyeregig jön fel hossza virágának, 
Articsóka módra melyet formálának,
Kék gránát az alja tűzött aranyának.

13. Székesfejérvári sereg gyón ezután, 
Parancsol ezeknek az Ibraim szultán,

1) 1 u Jtú linál „ u s z o v á n “  le fo lyó , bő ru h á ró l m o n d a tik . A je le n  
hely  é r tő im é t nem  >a g y ő k  k ép e i fe lderíten i.

2) M in t . .h is z e m b e n .“  B izodalom .
3) A d o m án y b an .
4) V agy k iá ja  : segéd , helyette» .
5) K a n tá rsz ija k a t.

Igen deli ember, tartja atlac kaftán,
Kit ajándékon vett nem régen a portán.

11. Tanúit vitéz, forgott mindkét szeren
csében,

Második Aeneas rendes termetében, 
Párducbőr a hátán, tollas bot kezében.
Három szál darut oil strázsál süvegében.

15. Egy sebhelylyel völgyes a jobbik po
fája,

Hol a fülének is vagyon kis csorbája,
A nagy-győriekkel volt gyakor csatája :
Ott harapta volt el egy rácnak szablyája.

16. Ez felette híres jó lovaglásáról,
Sebest futván másra ugrik egy lováról?
Mint a könnyű evet, egy ágra más fáról, 
Másképpen is híres sole viselt dolgáról.

17. Serény inó lovát mostan is ugratja, 
Dagasztó inait módossan rángatja,
Ugrását elhagyván kerékben forgatja,
Tolla vitorláját a szél hajtogatja.

18. Lengedez hat zászló ennek seregében. 
Az ispáiaké *) van Mulykó kezében,
A ki Vácon lakván ifjabb idejében,
Sok gyermeket lopott Zólyom vármegyében.

19. Gyonek a pécsiek a Kara-Memhettel, 
Születése szerént dalmata nemzettel,
A mint most is vagyon oly forma termettel, 
Noha már korcsosúlt török természettel.

20. Jutott pogány kézben még gyermek ko
rában,

A császárnak nőtt fel s tanúit udvarában, 
Noha más fegyver is illik a markában,

' De legmesterségesb a nyilak dolgában.

21. Győzi Eurytiont -) meghúzott íjával, 
Arányzott lövése nem esik hiával,
Nem repül a madár oly gyorsan szárnyával,

! Hogy utánna lővén ne sértse nyilával.

22. Sót megvont idege erős ütésében,
! A mely ellőtt nyila van sebes mentében,
! Azt is ahoz tamilt szép mesterségében, 
j Elejti, más nyíllal utánna lőttében.

23. Most is rajta tegze, s az rakva nyilakkal. 
Kalpagát tollazta ráró súgárakkal,

: Repül a lova is keselyű szárnyokkal, 
j Füzetvén cafraga kétfelöl azokkal.

24. Jöhetett ez talám háromszáz szablyával. 
i Kalmárokkal többel, hogysem katonával, 1

1) V agy sp áh i : k ö n n y ű  lovas, 
í )  A eneas k ísérő je  s d e rék  n y ila s i .
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Mindazáltal kiki volt jó paripával,
Nem is abba, hanem becsesebb ruhával.

25. Ezután a szigetvári had érkezik, 
Agájokat Deli Amhetnek nevezik,
A szomszéd végházak : ki ez? nem kérdezik, 
Mert azok pázsitján sokat ellenkezik.

26. Igen fenhajaz ez magahittségében,
Mint a Mezentius Turnus seregében,
Sokat bízik kardja s karja erejében,
Jó lovas s deli is ahoz termetében.

27. Gyakorta ellövi csidázó kópjáját,
Utána eresztvén tanult lova száját,
Hozzá kapó keze nem vallja hibáját,
Megkapja mindenkor, mint játszó laptáját.

28. Podolai farkas ugrál a nyakában,
A szél sólyomszárnyat ingat forgójában; 
Játszván könnyű lován kópja-hányásában, 
Repülni láttatik ragaszkodásában.

29. Alatta ugráló lova mind jó s mind szép, 
Módossan megugrik, jól fut, fordul, jár, lép, 
Nincs fogyatkozása, minden tagjában ép, 
Vagyon ábrázatján igaz szerecsen kép.

30. Karmazsinon fékét katonáson szabták, 
Szkófiom aranynyal ’) habosán varrották,
Zöld fodor eapával 1 2 3) nyergét borították, 
Annak kerületit ezüsttel folytatták.

81. A több végbéliek gyűlnek Kanizsára,
Az ott való passa parancsolatjára,
Hogy azokkal együtt indúljon Budára,
Kinek száma telik kétezer szablyára.

32. Mind ezek a Marsnak próbált déliai 
Kiket Zrínyieknek oktattak próbái, 
Bélyegezve vadnak sokaknak pofái,
Csókolták azokat liorvátok szablyái.

33. Sok zain4) s spahia egyéb fő rendekkel, 
Agaság-viselő tanúit vitézekkel,
Kóntösös, paripás, s jó fegyveresekkel 
Gyűlt ide, Recep is jelen van ezekkel.

34. Thessalonika volt ennek a hazája,
Az honnét kikelvén, sok helyt volt próbája. 
Kandia táján is sok vért nyalt szablyája,
Itt is már sokakat öklelt kópiája.

35. Nagy erővel bíró, csontos termetébe 
Harmincöt esztendős lehet idejébep,
Öcscse a passának, oly is személyében 
Mint az, de vállasabb nálánál testéb.n.

1) S o d ro tt a ra n y ,  szá l a ra n y .
2) É rd e se n  k ik é sz íte tt  bőr.
3) D alia , v itéz .
4) Gyalog.

36. Ez második Cacus *) erős mivoltában, 
Félmázsás buzogányt perget a markában,
Nincs oly erős ökör, melyet futásában 
Meg nem tart, ha kaphat annak a farkában.

37. Maga is szög legény, lova is szerecsen, 
Süvegének nusztát őrzi egy kerecsen,
Nehéz terhű botját hányja negédessen,
Ropja módos táncát lova is kényessen.

38. Légrádiak híre hozta Kanizsára,
Mert a ki azoknak kél szomszédságára,
Talál ha akarja pályázó társára,
Csak ne. restelkedjen véle a próbára.

39. Megindulván azért a passa ezekkel, 
Megyen Buda felé rendes seregekkel,
Előttök bocsátott szép vezetékekkel,
S utánok nyomódott terhelt öszvérekkel.

40. Pej lova, a kinn ül, visel egy kis holúot. 
Jobb csuklójához is fejértarkát toldott, 
Magaviselése tart igen szép módot,
Vett passaságára ezen első zsoldot.

44. Oly a gyorsasága mint könnyű szellőnek. 
Valóban mestere a rendes lejtőnek,
Ezt Ázsiában is beesüllették főnek,
Az honnét nagy hírű s drága lovak jönek.

42. Az hol némely kancák (mondják) nem mé
nektől

Vemhesednek, hanem tavaszi szelektől;
Faj zott ez is talám azoknak nemektől,
Fő ló, s diesirtetik méltán mindenektől.

43. Ezen gazdag szerszám, magán selyem
dolmány,

Szkófionnnal varrott bársony nyerge, karmány-) 
j Fékének formája nem régi találmány,
Igen böcses munka, portai csinálmány.

; 44. A csonka Delimán másfél száz lovassal
I Majd mind válogatott farkasos s tollassal,
I Melyeknek kezek is villogott karvassal,
■ Van elöljáróban mind annyi farkassal

45. Fél mértfóldnyire jár elől a dandártúl,
A passa serege csillagos hadátúl,

I Kinek születése vala rác anyátúl,
I S annak sokat tanúit volt bájolásátúl.

46. Van sok mestersége s egyéb varázslása. 
J De az hamarjának leginkább hányása
i Tetszik neki, s van is ahoz nagy tudása,
Az által kezdetik minden próbálása.

47. De próféciáját akkor elvesztette,
A beszprémi sereg mikor megkergette.

1) V ulcán  ó riás  tia
2) K ön tösu jj.
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S azok kardja miatt kezét elvesztette,
Melynek már újait vasbúi építette.

48. Mindazáltal most is nem mulat sem
mit el :

A kimenetelre mikor adatik jel,
Miit azelőtt kardját szintén úgy köti fel,
No la annak éli már oly nagyot nem szel.

49 Veres skarlát keesét *) függesztett vállára 
Mélyít készíttetett párducbőr formára, 
Körmiket ezüstbúi csináltak lábára,
Fogakít is raktak olyokat áliára.

50. Fmlik rajta egy hold s sok csillag mel
lette,

Mind ezü.tbül valók, aranynyal színiette,
Erre egy iagy sasnak két szárnyát tőzette, 
Melylyel nagát másod Daedalusnak tette.

öl. Két ’igjázó daru strázsálja süvegét,
A kikkel tolazta feje gömbölyegét ;
Jó renddel iseli s vezeti seregét; 
Kalauzságámk megadja elegét.

52. Ny ömölik utánna népe a passának,
Már a több hdyekbül mindjeién valának,
A mikor ezek is Budára jutának,
Hol megtelep dvén két nap nyugovának.

53. Mikor h.rmad napra az idő virrada, 
Felülőt hirdető trombita rivada,
A vezér a medög kültözett, több hada 
Némely seregekkel addig benn marada.

54. Végre mejindúlván ö is seregével, 
Zainok spaiják sigáknak színével,
Cifra öltözetű udvara népével,
Ilyen rendet tartitt pompás menésével:

55. Mendegel eőtte a több seregeknek 
Egy ósz török, ré4d szenti Mahumetnek, 
Ennek Budán zsollot régóta fizetnek,
Nevezik nyelvekéi Alladár Memhetnek.

56. Ezt szenteltvitéznek a törökség tartja, 
Bársony süvegénekzöld a patyolatja, 
Minthogy immár kírdját nehezen forgatja,
A harcra valókat taiácscsal oktatja.

57. Mahumetnek létszer járta koporsóját, 
Gyakorta forgatja s nondja olvasóját,
Úgy tartja ezt Buda nint egy Apollóját,
S sok dolgokban próbílt jövendömondóját.

58. Árnyékot egy lék structoll tart homlo
kának,

A melyet feliben tett patyolatjának,

Bokáig van hossza atlac foszlányának *)•
Kláris golyóbisok a kit gombolának.

59. Portai kaftán függ azonkívül nyakán, 
Sok színú selymekkel melyet szőttek tarkán, 
Egy csillag fejérlik pej lova homlokán,
Ki pompás lépéssel megy alatta balkán.

60. Tizenkét spaia fényes öltözetben 
Megyen ezzel, egy-egy csida a kezekben. 
Ülnek külön-külön szerszámú nyergekben, 
Jobbnál jobb lovakon, aranyas fegyverben.

61 Ezek elhaladván, csakhamar inokban 
Huszonnégy vezeték gazdag szerszámokban 
Érkezik rendessen, mind aranyásókban, 
Kényesek az lovak s kevélyek azokban.

62. A zabolát marják, hányják a fejeket, 
Mervén áll a farkok, feltartják füleket, 
Haragos villámmal forgatják szemeket,
Orrok is úgy látszik, hogy fújnak tüzeket.

,
63. Nehéz őket vinni, nyughatatlankodnak, 

Nyerítnek, ugrálnak, rúgnak s ágaskodnak, 
Hol erre, hol arra térnek s rugaszkodnak,
A vezetékesnek nem kis gondot adnak.

64. Három lovászmester kíséri ezeket,
V isel lövök gyenge portai fékeket,
Nem drágákat ugyan, de szemnek szépeket.
NI int ezüstét, többre böcsülik müveket.

65. Síposokkal mennek már a trombitások. 
Dobosok ezután, és a csinziások *)i
Kik, ha megszólalnak, fület tölt hangzások,
A szomszéd Eehóval vagyon mulatások.

66. Hosszú tűzött zubon ruhájok ezeknek, 
Bársony patyolatos csapkája fejeknek, 
Egyiptomi bőre látszik személyeknek,
Fejérlik a fogok a mikor nevetnek.

67. Ezeket egy igen ősz csaúz követi, 
Melynek földig fejér atlac öltözeti,
Nagy üvöltésének ritkán van szüneti,

a’ Hogy a vezér megyen, kiáltja s hirdeti.

68. Ezután a vezér maga, dagályosan, 
Perzsiái módon ballag kaftánosan,
A melyet aranynyal müveitek habosán,
És Perzsiában is szerzettek árosán.

69. Szép medályos kolcsog a lova fejében, 
Magának is olyan fénlik süvegében,
Botjának, a kit hány pergetve kezében,
Sok kövek ragyognak aranyas müvében.

1) H á tb ő r , k aeag án y .

1) U jja tla n  kön tös .
2) K ik p en g  ítá la k k a l zenölnek , 
d) Hajdú, po.oszló ; kengyelfutó.
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70. Drága munkát látni lova szerszámában, 
Kék zománc egyelült sárga aranyában, 
Változó forma van minden bogiárában,
Öt-öt rubint fénlik azok rózsájában.

71. Szkófiomos nyergét bársony szépítette, 
A melynek környékét arany kerítette,
Annak is szép müvét kék zománc színiette, 
Van boglárinak is rubint közepette.

72. A cafraga mutat tengeri babokat,
Ezüst ábrázolja aranynyal azokat,
Gazdag kerületi, tart a mely rojtokat,
Fűztek arra gyöngygyei közlött klárisokat.

73. Lejtőzik alatta igen haragos mén, 
Nyerít, ptrüszög, szeme villog mint tüzes szén, 
Kényes, kacér, fene, fiatal még, nem vén, 
Gond a vélebánás lovászának s nagy kén.

74. Tártnak helyben lábán ennek panyvás
láncot,

Lejtöző lábai ha kezdenek táncot,
Rángatott inai szednek rendes ráncot,
Módos ugrásában nem találni gáncsot.

75. Hol elől s hol hátra füleit viseli, 
Meghorgasztván egyik lábát, felemeli,
Míg a többin ropja, azt vezetékeli,
Nagy kevélységében majd helyét sem leli.

76. Tíz kengyelfutó van két felől mellette, 
Hajnalszín atlacban őket öltöztette,
Utazáshoz magát kiki készítette,
Ruhájának hosszát öve mellé szedte.

77. Ezüst öv szorítja karcsú derekakot, 
Görbe portai kard őrzi oldalakot,
Holdforma szekerce töltötte markokat,
Úgy mennek serényen, s követik urokat.

78. A deliák érik ezeknek rendeket,
Kiknek ha meglátnád s néznéd személyeket, 
Nem találnál köztök sok külömbségeket,
Majd egyeknek vélnéd lenni mind ezeket.

79. Vadnak mind egyforma selyem foszlá
nyokban,

S azokra felül vett fényes páncélokban, 
Bársonyos csapkákra font patyolatokban, 
Egy-egy könnyű csidát viselvén markokban.

80. Fűztek oldalokra aranyas tegzeket, 
íjat s nyilakot is hasonló szépeket,
Ä lövök sem visel együgyű fékeket,
Hanem szkófiomos majcbűl művelteket.

81. A páncéljoknak is, csillagok módjára 
Készíttetett s müveit igen szép formára, 
Vagyon sok aranynyal tündöklő bogiára,
Kik a napot híják fényekkel csatára.

! 82. Megakadván azért sugári ezekben
Viadalt tartónak harcoló fényekben,
A kik villáminak ellenkezésekben 
Csiklandó ragyogvány ötlik a szemekben.

83. Legkedvesb szolgái ezek a passának. 
Melegítői is netalám ágyának,
Nincsen kímélése tőlök a cifrának, 
Külön-különféle szebbnél szebb ruhának.

84. Ezeket követő igen szép seregben 
A főurak jőnek gazdag öltözetben,
Itt a skárlát s gránát nincs nagy becsületben, 
Vagyon mindenike gazdagon selyembm.

85. Hol mind a futosó szelek s z á r n  ainak, 
Van elég ezköze s helye játékának.
Mind a déllel játszó nap r a g y o g v á n 'inak 
Alkalmatossága, s oka csatáinak.

86. Az állakon habzó terjedt síakállokban 
Lehetnek a szelek szép mulutásoklan, 
Aranynyal s ezüsttel fénlő rnhájolban 
Játszhatik a napfény, s esatázliatazokban.

S 7 .  Nem látni ezek közt e g y é l  süvegeket, 
Patyolat-golyóbis keríti fejeket,
Kik gombolitási tártnak szép reideket, 
Külömb-külömbképpen készítvfi ezeket.

88. Ülnek minnyájanszépszerfcámos lovakon. 
Nagy árú cafragok terülnek fírókon.
Bogiáros szügyellők s kövesek nyakokon,
Más ezköz is drága s böcsös i-azokon.

89. Követi seregét s rendelet ezeknek 
Válogatott színe a végbéliekiek,
Mind azon spaia s nemes vitézeknek,
Sok helyeken forgott s proliit embereknek.

90. A kik magyaroson szánták ruhájokat, 
Nem veri azoknak hossza bikájokat,
Fejek sem emelget patyolat-gombokat, 
Nusztok ölelgetik s nestekhomlokokat.

91. Mind erős férfiak s lemesi termetek, 
Vitézséget mutat kemény tekintetek,
Foly mindenek előtt mélt< dicsiretek, 
Katonaszerrel van mindéi készületek.

92. Erős paripákon üliek, nem gyengéken. 
Ki pejen, ki barnán, nénelyek szürkéken,
A pécsi Olaj bek van sz/p almáskéken,
A mely hátán is jó, nemcsak vezetéken.

93. Régi katona ez, Igren nevelkedett,
Az ónodiakkal gyakran verekedett,
Nyertes próbáitúl addip híresedett,
Mostani tisztére végre emelkedett.

94. Egv pár ráró repdes kettős forgójában, 
Igen szép tigrisbór habeik a nyakában,
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Két darutollat szúr lova homlokában, 
Gyönyörködik annak módos ugrásában.

95. Gránát s skarlát köntös van majd mind
nyájokon,

Széles fringyia kard fekszik oldalokon, 
Kétszeres lódingot emelnek vállokon,
A melyek függenek karmazsin majcokon.

96. Derekakon páncél, kezeken karvasok, 
Süvegeken rárók, kerecsenek, sasok,
Hatokon párducok, tigrisek, farkasok, 
Lovakon pár puskák, hegyes tör s pallosok.

97. Ezek elhaladván, ballagó utakkal 
Egy beslia *) zászló jön száz lovagokkal, 
Vélnéd hogy egy erdőt vezetnek magokkal, 
Kézben ingadozó sok kópjaszálakkal.

98. Lobogójok sárga, zöld szinek oszlatják, 
Kiknek tafotáit szelek hajtogatják,
Néha gyengén, néha erősben rángatják, 
Csatázó szárnyokkal egymást próbálgatják.

99. Beglér beknek híják ezek agájokat, 
Egyiptomi nemzet, járt sok országokat,
Mind szárazon vizen viselt nagy dolgokat,
S vett azokban gyakran szép diadalinokat.

100. Majd fél szerecsenkép barna ábrázatja, 
Velencei skárlát minden ruházatja,
Setét pej a lova, azt vígan ugratja,
S rajta szép szerszámát a nap ragyoghatja.

101. Egy phoenix madár ül nusztos kalpa-
gában,

Gubás oroszlánybőrt függesztett nyakában, 
Melyet egy kazultól2) nyert volt Perzsiában, 
A Babylonbéli passa táborában.

102. Három sereghaj tök terjedt szakátokkal, 
Szárnyazván fejeket kék darutoliakkal, 
Mennek ezek után, egy-egy buzgányokkal :
A kik maradoznak, érdeklik azokkal.

1) D zsidás.
2) V eres fóveges, a za z  perzsa-

103. A míg ezek ilyen renddel kimennének, 
S a nagy Duna hídján által költözének,
Addig a több hadak Pestnél seregiének,
A kik is azomban több számra telének.

104. Mert párkányi, váci, s az hatvaniak is, 
Jutának közikben, más végháziak is,
A pestiek el nem maradtak magok is, 
ötszáz jó szablyával készültek azok is.

105. Rakodott a mező sok szép seregekkel, 
Az eresztett zászlók játsznak a szelekkel, 
Megegyezvén végre a vezér ezekkel,
Elindítja őket, s viszi szép rendekkel.

i
106. \  igán megyen s útját tartja Szolnok

felé,
Hol az egri hadat immár készen leié,
Azokkal táborát számosabb nép télé.
S ugyan ott a Tiszát vélek általkelé.

107. Nagy hadi farkat von ez immár magá
val,

Kemény János ellen siet táborával,
Már Ali passa is útban van hadával, 
Patyolatos népe temérdek számával.

108. Kezdik közelítni Erdélynek határát,
A khám is készíti bucsaki tatárát,
Hogy ő is ott kezdje karácsló vásárát,
Sok eladott rabnak vegye fel az árát.

109. Izmáéi (Í£*y híják a budai passât)
Viszi bé legelői Erdélyben pallossát,
A melyre fordítja hada tüzét s vasát,
Sok keresztyén leli s érzi ott gyilkosát.

110. Azomban Ali is sok ezer népével,
A bucsaki had is nyilas seregével,
lviki országrontó vasával s tüzével 
Béérkezik, Erdély nagy veszedelmével.

111. A kik valahova férnek, mindeneket 
Prédáinak, pusztítnak sok lakóhelyeket,
Vagy vérben keverik azoknak népeket,
Vagy pedig rabszíjra fűzik szegényeket.

GRÓF KOHÁRI ISTVÁN.
1649-1731.

OSÁBRÁGI ÉS SZITNYAI GRÓF KOHÁRI ISTVÁN, a Lévánál hősi halál
lal kimúlt báró Kohári István és báró Balassa Juciit fiók, 1649. martius 11. szü
letett a csábrági várban. A kitűnő elmetehetségekkel megáldott iiju, a bölcsé
szeti tanulmányokat a bécsi egyetemben végezte, s itt történt, hogy midőn egy 
ízben (1663 ?) gróf Zrínyi Miklós, a költő , az iskolát meglátogatná, az ifjú Ko
hári mint megbízott üdvözlő szónok annyira magára vonta a nagy ember figyel-



275 KÖLTÉSZET. -  XVII. SZÁZAD. 276

mét, miszerint ez barátságos tanácsosai buzdítván őt, a bölcsészet gondos tanul
mányozását úgy ajánlá neki, mint a melynek, akár udvari, akár tábori életet 
követve, tanácscsal vagy karddal szolgálandja a hazát, gyümölcseit egyformán 
szedendi. Uj hévvel folytatta az ifjú e pályát, míg azt köz vitában fényesen 
berekesztvén, I. Leopold arany lánccal ajándékozá meg '). Még 1664-ben 
elvesztvén atyját, Leopold, ki már a tizenkét éves gyermeket 1661. honti főis
pánnak nevezte, most a füleki főkapitányságot is, melyet atyja dicsőén viselt, 
reá ruházta, de addig is, míg annak elfoglalhatására felserdűlne, Unger nevű 
kapitányra bízta ~). Befejezvén tanpályáját, szabadkozásai dacára, ritka példá
val elfoglalta az ilju Kohári főkapitányságát3), hol vitézi munkákban tölt el 
ifjúsága, majd visszaverései, majd gyakor nyugtalanitása és megtámadásai közt a 
törököknek, kiknek kezeitől sok prédát s számtalan rabokat elütött. A császári 
hadak vezérei mellé is gyakran adatva „vezérkalaúz és martalék-elöljárónak,“ 
alig volt e vidékeken ez időben győzödelem, melynek dicsősége nagyobb részt 
ne az örökké éber, munkás és bátor Ivohárit illetné 4). Uj gondokat okozott a 
hősnek Tököli támadása, kinek hadai 1678. nyugtalanítván Füleket, s Kohárit 
mindennemű édesgetésekkel részökre hódítani törekedvén, ő esküjéhez híven 
visszautasította azokat s őket visszaverte, amiért a királytól ennek arany lánc
ról függő arcképével ajándékoztatok meg °). — Súlyosabb lett az állapot, 
mikor Tököli a törökkel szövetkezett, de akkor sem volt a támadóknak e részen 
nyugalmok: Kohári, hirtelen megjelenéseivel, gyakran a Dunáig futván le, s min
denütt szétvervén az élelemszedő hadakat, már puszta nevét is rettentővé tette 
az ellenségnek ü). Leopold a jeles férfiú mind erősb lekötelezésére őt 1681. elébb 
kir. tanácsossá, majd ezredessé, végre a soproni országgyűlés alatt kamarássá 
nevezte 7). Ezentúl borulni kezdett Kohári szerencséje. Tököli Füleket, a felföld 
egyik leghatalmasabb védbástyáját s a bányavárosok kulcsát minden áron kiví
vandó, Apafi Mihályival, úgy saját és török roppant erővel körültáborlotta azt 
augustusban 1682 8). Kohári vitézül s az ellenség nagy veszteségeivel húzamo- 
san megvédte a várat; de elveszvén már a város, a vár maga igen megrongálva, 
az oda családaival együtt bemenekült számos nemesség pedig a sűrű halálok 
által elcsüggesztve lévén, a várbeliek megadásról kezdének tanácskozni. Kohári 
el lévén határozva a reá bízott vár alá temettetni magát, erélyesen ellenzetté a 
megadást, lelkes beszédekkel emelni igyekezett az elesett sziveket, de nem gátol
hatta , hogy az öszves őrhad és menekültek végre is koz egyetértéssel a fejér 
zászlót ki ne tűznék, s az ellenséggel alkut kötvén, a várat, mely már csak 
kőhalom volt, fel ne adnák. Kohári, kinek egy híve sem maradt, a legvégső per
cig sem írván alá a frigyet, bár ezzel a várban maradt öszves kincseit megment
hette volna, Tököli által hadi törvényszék elibe állíttatott, s fogságra Ítéltetvén, 
kötözve s lóra csatolva Regécre lmrcoltatott, sept. 11.1682, honnan utóbb lelki 
nagyságát bámuló saját őrei által kimentetvén, de ismét megfogatván, iul. 18.1683. 
az ungvári, majd a pataki tömlöcökbe tétetett által ; s miután Tökölinek sem rá
beszélései, sem fenyegetőzéseire a király hűségétől el nem állana , annyira ma- 
gáradiihösítette a hatalmas pártvezért, hogy ha a lengyel király és saját barátjai 
által, kik az ellenségben is tisztelték az állandóság erényét, nem csillapíttatik, őt 
kivégeztetni szándékozott9). E helyett most Munkácsra vitetve, a legmélyebb töm
lődbe vettetett, hol elrekesztve minden közlekedéstől a külvilággal, nehéz láncok, 
éhség, szomj, hideg, s a dohos lak minden ínségei által sanyargattatván, s később 
ismét Patakra áttetetvén, végre 1685. nov. 6., midőn a vár a császáriak által 
bevétetett, Caprara Aeneas tábornok gondoskodásából a halálához közel hős az 
omladékok közöl kiásatva,valahára megszabadúlt,0). MiutánCsábrágon megtört 
egészségét rövid ideig apolta, Bécsbe ment, hol Leopold a jellemes férfit nagy
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udvari gyülekezetben üdvözölvén, ily szavak közt : Éljen a hűség tükre! meg
ölelte s Fülek várát örökös joggal neki adományozta u). Kohári lelki nagysága 
a külföldön is bámulat tárgya volt, s különösen Ince pápa dicsérő levéllel, dísz- 
kalappal és bucsuirattal tisztelte meg l2). A király nem soká engedé nyugodni a 
munkásságra termett embert, hanem őt a dunáninneni részek és bánya vidéki 
végek altábornokává tette,1685. jul. 15. pedig testvéreivel együtt örökös grófságra 
emelte 13). Kohári ezen helyzetében nem csak saját tartományában, hanem 
ennek határain túl is üldözte a törököt; s többi közt átcsapván aí)unán,Székes- 
fejérvár alatt kétszer véresen megverte H). 1686-ban őszszel a cs. seregek Auria 
János fővezérsége alatt Egert körülszállván, Kohári is ott volt, s a naponként 
kiütő törököknek pusztítója, midőn egy ízben a visszaüzötteket egészen Eger 
kapujáig üldözné, itt egy török golyó jobb kezét és karját összezúzta, mely 
sebből kigyógyult ugyan, de tökéletlenül úgy, hogy jobbjával többé sem kardot 
sem tollat nem forgathatna lá). Mindamellett folytatta hadi szolgálatait, 1687. 
jan. 2. az elerőtlenült gróf Bercsényi helyébe a bányai végek főkapitánya lett, 
s mint ilyen nevezetesen támogatta a császáriak mozgalmait a törökök ellen 16). 
Hosszasabb béke után 1703. a II. liákóci Ferenc támadása ütvén ki, Kohári is 
Bécsbe hivatott a főhaditanács értekezletében részt venni; ez után egy hadat 
állított saját költségein l7) s még azon évben a nógrádi lázongókat szétverte; 
1704. pedig mint királyi biztos kiterjedt hatalommal felruházva megjelent Sel- 
mecen, gróf Bercsényivel, a liákóci küldöttjével, alkudozni, de siker nélkül l8). 
Csak midőn a dunáninneni részek szinte egészen liákóci kezére kerültek, ki 
Kohári jószágait, mint egykor Tököli, elfoglalta s pusztította, vonóit ez vissza a 
magánéletbe, Budán a Vízivárosban töltvén kénytelen nyugalma éveit,9). Ezalatt 
I. József altábornagyi ranggal díszesítette, 1711. elején Honiban örökös főis
pánná tette ~°), 1712-nek végén III. Károly a főhadi tanács előadására a negy
vennyolc évig szolgált egykor gazdag dynastát, elpusztított urodalmai tekinteté
ből, egész fizetésével nyugalmazta 2I); de már 1714-ben a pozs. országgyűlésen 
őrt. 18. titkos tanácsossá, decemberben pedig a nádorrá választott Fálfi Miklós 
helyébe országbírójává nevezte 22). Ezóta Kohári, díszes öregségét a romjaiból 
kiépített csábrági várban töltötte, és csak néha, midőn vagy országgyűlésen, 
vagy biztosságokon volt elfoglalva, távozott el innét. Élete az igazságszolgálta
tás, a jótékonyság s a tudomány munkáiban folyt cd, míg 173Í. mart. 29. élte 
nyolcvankcttedik évében nőtelenűl elhalt. Eskülnv a halállal szemközt is, önérző, 
kevélység — nagylelkű , pazarlás nélkül, köz tiszteletben- élt, s halála után a 
maradék hálás emlékezetét aratta. Jótékony és iskolákra költ alapítványai és 
adakozásai, a mennyire fölvettethettek, meghaladták a hétszáz ezret 23) oly ter
hes viszonyok közt, melyekben saját vagyona annyiszor dúlva, annyiszor idegen 
kezeken volt. A költészet vigasztalásaihoz Kohári fogságában folvamodott szén- 
védéséi enyhítésére, s utóbb, midőn a viszonyok a gyakorlati pályáról másodszor 
letoló k, budai elvonultságában, s végül ismét csábrági magányában,űzte azt. Szá- 
mo-, verses munkáit, melyek mind viszontagságos élete külön állapotjait festik,s 
hol philosophiai, hol vallásos és hazafiul darabokból állanak, 1720-ban kezdte 
kibocsátani nyomtatásban, a következő hosszas s a kelet éveit kifejező chronosti- 
kai címek alatt : 1. Sok óhajtás közben , inségviselésben, éhségszenvedésben, 
keserves rabságban Munkács kővárában szerzett versek (emlékezetből leírva). Öt 
füzet a következő külön címekkel : a)„Üdőnk múlatására, búnk távoktatására ver
seinket koholjuk“ 1683- és 84-ből; b) ,,Az bú enyhődésére, terhének is kÖny- 
nyebbedésére, avagy elkeserült s elepedett szívnek pihenésére szerzett versek“ 
1684-ből; c) ,,A meggyökerezett rabságos bánatnak keserves busulással elterje- 
dett ágain kinőtt fűzfa versek“ 1685-ből; d) Némely istenes könyörgések 1685-

-77
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bői ; e) „Keseredett rabnak búban úszva s annak terhét húzva, ébren-alva látott 
álma“ 1685-ből. — 2. Üdőmulatás közben szerzett tersek, 1686-ból, midőn Eger 
alatt vett sebében sínlődnék, udvari káplánjának tollába mondva. — 3. Sokféle 
kereszttel elkeseredett embernek kikoholt verse 1706-beli bujdosása idejéből, mint 
azt az előszó vég szaka mondja:

Hol együtt hol másutt fáradván jártomban,
Buda Vizvárasát sokáig laktomban,
Hazámnak romlásán lévén bánatomban 
Szerzém ez verseket, henyélő voltomban.

Ezek után következtek még 4. „Elvénült embernek búsúló gondolati„ vagy hogy 
inkább életének végérül elmélkedési“ 1721-ből. — 5) Hol egyszer s hol másszor 
kifaragott s öszveszedett rongyából leírt fűzfa tersek 1726-ból (Mind név s helvj. 
nélk. 4rétb.). Vannak még a nemzeti muzeum könyvtárában némely nyomatlan 
versei is, s néhány deák füzete, mint : Quaedam Chronographica Budae laeto 
labore composita, 1706-ból ; Inter curas intercurrentes Meditationes 1714-ből, 
és Antidota Melancholiae, 1722-ből (de emennek mindeddig csak címlevelét lát
hattam). — Sztrakos Albert nógrádi plébánostól bírjuk a „Vasban vert rabnak 
bús elmével fáradva versekben vett Sétálását,“ a Munkácsban szerzett versek 
harmadik füzetéből fordítva „Salicetum Heliconis“ cím alatt (Buda, 1725.4r.).—A 
„Tintinnabulum Tripudiantium“ tévedésből tulajdoníthatott Sándor, Janko- 
Avich s velem együtt mások által Kőbánnak.

') L. Kazy Franc. Posthuma Memoria res pace belloque gestas Exc. D. acCom. Stephaui 
lvohári Curiae Reg. ludicis breviter complexa. Tyrn. 1732. 12r. 7 —11. 1. V. ö. Gyöngyösi 
István ajánló levelét Kohárihoz a Rózsakoszorú előtt, Dugonicsnál II. az Ls lapou.

~) így beszéli ezt az egykorú Timon, a Kazy által önneve alatt kiadott Hist, llung.- 
ban III. 60. ; eltérőleg a kései, de oklevelek után dolgozó Mocsári Awía/Nógrád várm. Esmer- 
tetése III. 53. Mikor vette át lvohári Fülek vezényletét, pontosan egy Írónál sincs meghatá
rozva ; Kazy 1667-re, Mocsári 1671-re látszik azt tenni , midőn lvohári jelentést tett a füleki 
vár mibenlétéről, s megerősítésére költséget kért a kormánytól.

a) Kazy az id. h. 13.
') Gyöngyösi István az id. h.
’) Mocsári az id. h. 51., hol a király levele is látható.
*’) Egy jellemző történetkét beszél Kazy 15, 16.
') Kazy 17.
8) Gyöngyösi szerint a budai basa hatvan ezer törökkel s feles magyar támadókkal, id. h. ; 

Kazy 18. szerint a váradi, míg Tököli másutt müködék ; Magner Ferenc is Hist. Leop. 1.573. 
a váradit említi; Mocsári 111.55. szerint, aligha nem a számok túlzásával, Tököli maga, elfog
lalván Kassát, ótven ezernyi néppel, ,.a török vezér“ kilencven ezerrel, szállották meg 
Füleket.

9) L. az egykorú Péter fi Károlyt Curia Iudieum Regn. Hung. (Tyrn. 1726. tehát Kohári 
életében) 103. így Kazy is 24.

10) L. Mocsárit az id. h. 68., ki a füleki ostrom történetét is legbővebben s részletesebben 
adja55—65. Fogsági szenvedéseit legterjedelmesben Kazy 24—35.,legszemlélhetőbben Gyön
gyösi az id. h. ily szavakkal : „Elsőben Regéc, azután Munkács, Tok aj és Ung váraiban vivék, 
és azokban . . . minden társaságtól magányosan rekesztő, konyhai mosadékra hozatott zavaros 
vízzel, lovászok praebendájára süthetett száraz kenyérrel sanyargató, az mindenek szolgált
jára teremtetett napfényének világosságátul elfogó, sovány ebédét és tisztuló szükségét egy 
helyben végeztető, az levegöégnek tikkanó rekedtségéből, az régi szemétnek nedves penész- 
szé'bül származott dohossággal szédelegtetö, és ugyan abból szaporán tenyésző szőke és barna 
hangyáknak gyakor serkengetésekkel nyughatatlanító, végre majd halálos betegséget nemző, 
és másféle sok nyomorúságokkal teljes rabságban tárták Nagyságodat. Az melyben sok volt 
ugyan ennyiképpen lévő kesergetésének tövissé ; de talán az sem volt az többinél gyengébben 
sértő, hogy azon kénos remeteségében, az külső dolgokban, a kiknek folyásaiul függhetett 
szabadulásának reménsége, semmit nem lehetett érteni Nagyságodnak stb stb.

«') Kazy 37.
,2) lÍ9!lan az 38.
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i) r..

,3) Mocsári az id. h. 68.
11) Gtiönniiösi az id. h. M4. 
lä) Kasy 49—41.
16) Mocsári id. h. 72.
1() Ugyan as u. o.
,s) Kasy az id. h. 44 -47.

I9) Ugyan az 47.
-a) Mocsári, 73. L. Kazyt is 47.
21) Mocsári u. ott.
22) Kazy 49.
2*) Mocsári u. o. 75.

z cr e n c s e f o r g a n d ó v o l t á r u l 1).

Kereke forgását 
S forgandó járását 

i^átom szerencsének. 
Órákként változik, 
Változással hízik,

Nyugta nincs kedvének. 
Hamar fordul sarka,
Nincs pórázon nyaka,

Nem rabja senkinek.

Állhatatossága 
S ő, tulajdonsága 

Állhatatlanságban. 
Ritkán hízelkedik, 
Gyakran mesterkedik 

Kit, hogy ejtsen kárban. 
Javait ha osztja,
Azokat elfosztja,

S embert veti porban.

Jár kél nyughatatlan, 
Szaporán s untalan 

Kerekét forgatja, 
Soknak uraságra 
Fejét, méltóságra 

Némelykor juttatja : 
Többeknek veszélyre 
Keserves ínségre

Gyakortább fordítja.

Víg kedvvel sokáig, 
Senkinél mindéiig,

Nem szokott mulatni. 
A mint vígaságot,
Ügy szomorúságot

Könnyen tud szerezni. 
Nincs állapodása,
Egy nyomban hágása 

Nem is szokott lenni.

Mutatott kedvének 
S forgó kerekének 

Nincs kötöző lánca; 
Agyafúrt fejének, 
Vakult elméjének

Nincs semmi tanácsa; 
Gyakorta öröme 
Szívünknek gyötrelme, 

Változó a tánca.

n M u nkács k ő v á rá b a n  s z e rz e tt  V ersek  1. fü z e te  1. lap ján -

A midőn sok j óra 
Fölemel, a polcra,

S hoz téged örömre ; 
Midőn kedveskedik,
Néked hízelkedik 

Szolgál is kedvedre: 
Olyankor pad alá 
Avagy hogy láb alá 

Taszít nyakra főre.

Szólhatnék én errül,
S változó kedvérűl

Nagy sokat mondhatnék, 
Tündér mivoltárul 
S forgandóságárul 

Példát is adhat nék.
Okot beszédemre, 
Tekintvén ügyemre,

Nagy könnyen vehetnék.

Hirtelen s véletlen,
Mely nagy reméntelen 

Kereke fordúljon,
A szép szabadságrul 
Öröm, vígaságrul

Mely hamar elszálljon, 
Sokféle kárvallást,
Bánatot, búsúlást

Mely könnyen csináljon.

Oskola rabságom,
Tanító fogságom 

Világos példára, 
Ragyogó szép fénye, 
Tündöklő víg színje

Mely hamar homályra — 
Szívünk fájdalmával, 
Fejünk romlásával,

Jusson változásra.

Adok istenemnek 
Hálát, teremtömnek, 

Melyért mostanában 
Tudom hogy elhinni, 
Szerencsének hinni 

Kedvező voltában 
Képtelen embernek,
Nem is kell senkinek 

Virágzó sorsában.

És mind kedvezését 
S mind hizelkedését

Tartom már semminek ; 
Semminemű jovát,
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Sem ámító szovát
Nem is tartom kincsnek :

Egyedül istenben,
S nem a szerencsében 

Reménye fejemnek.

Rab vagyok, elhittem,
S kétségben sem vettem :

Kell sokat szenvednem, 
Gyámoltalan vagyok,
S bánátim is nagyok,

Van min keseregnem :
Jobb de keseregve,
Mintsem hite-szegve 

Ez világot élnem.

2. P é l d á s  v a d k e r t  ').

Ez úton sétálva mentem a vadkertben,
Volt sok szarvas melyben, egynéhány sereg

ben,
Sétáltak falkástúl dámvadak egy völgyben.
S járt a nyúl és róka ott lévő ligetben ;

Melynek mély árkában vala berekcsztve 
Külömb csoportonként a farkas és medve,
S nyalta maga talpát a medve bömbölve, 
Futosott a farkas ordítva s ügetve.

Igen szép volt nézni nyúl bogdáesolását,
A ravasz rókának fürkésző járását,
Szelíd dámvadaknak együtt sétálását, 
És-^szarvasoknak sebes nyargalását.

De bezzeg nem tetszett farkas ordítása, 
Dohogva s dobogva ügető futása,
Vérszopó medvének bömbölő morgása,
S rút otromba talpán tett nyalakodása.

Néztem azért inkább erdei kanokat,
Melyek egy bokorban megvonták magokat,
S azokhoz nem messze láttam hiúzokat,
S közeire hozzájok nyesteket s nyusztokat.

Láttam ugyanottau abban az árokban 
Tigrist a párduccal lenni barátságban,
De egy nagy vadbika éppen akkor tájban 
Volt az oroszlánnal erős bajvívásban.

Szörnyű vala nézni miként viaskodtak, 
Egymással küzködve vértajtékot fújtak,
S noha ugyan olykor egymástól elváltak.
De megint sebessen együvé rohantak.

Bikát az oroszlán meggyőzte elvégre, 
Mihelyen pediglen lecsapá a földre,
Azonnal mindjárást mène tőle félre,
És lapoda földön heverő testéi’e.

Ugyan természete minden oroszlánnak,
S ö természetével ékesűlt vadaknak :
Ha valamit egyszer a földre lecsapnak,
Földön hevertében arra nem tápodnak.

Láttam ott azon túl egy nagy elefántot, 
Huszonkilenc embert hátán hordozhatott, 
Tizenötöt könnyen orrán eltarthatott, 
Foghatott a melylyel, s ölhetett s vághatott.

Megegyezett szépen az unicornissal,
Nem is ellenkeztek ketten ők egymással,
De az unicornis a rhinocerossal 
Mintegy inderkedett öklelő szúrással.

E vadakat nézve, elmém elgondolta 
Azok természetét, s tekintve vizsgálta. 
Tulajdonságokat forgatta s átlátta,
S igen álmélkodva felette esudálta.

1 Mert a fene vadak együvé férkeznek 
S ő nemök félével nem is ellenkeznek, 
Megalkusznak szépen s egyességben élnek, 
Tort pediglen soha egymásnak nem vetnek :

De ember emberrel tartja bajvivását.
Sokszor is üldökli barátját és társát,
S ha végbe viheti földre lecsapását,
Nem sokszor követi oroszlán szokását.

3. Me s t e r s é g e s  f o r r á s  ')•

; Mentem a vadkertböl, s értem egy forrásra, 
Nagy mesterségesen rakott fontánára,
Melynek elfolyt híre messze sok országra. 
Jártak is messzünnen annak csodájára.

Építették aztat alabastromkőből,
S jól kipallérozott szép márványkövekből,

I Folyt ott a víz szépen cifrázott csévékből,
' Öntöttek melyeket velencei rézből.

, Ott az alabastrom mint a hó fejérlett,
I Mint a cseppentett vér a márvány vereslett,
S néhol pettyegetve mintegy feketéllett, 

j Reze a csévéknek mint az aram fénlett.

I Ottan a Neptunust ősz nagy szakállával. 
Hosszú háromágú helyes villájával,
Tengeri csigából együtt lovaival 
Kicsinálták szépen csoda nagy munkával.

Neptúnushoz közel egyfelől nymphákat, 
Másfelől pediglen láttam sirénákat,
Letették a melyek drága násfájokat 1 1 2),
S úgy látszott hogy mintegy mosták orcájokat.

Azokhoz nem messze Diána mosódott,
A melyhez Aktacon mivelhogy vágyódott.

1) L. a Vasban vert rabnak sétálását 10—12 Ü
1) F ü lb ev a ló .
2) L. a Vasban vert rabnak sétálását 12—15. 11.
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Igen ólálkodva feléje lopódott,
S fejének vesztére melléje vonódott.

Azontúl továbbra voltak satirusok,
Kiknek ellenében látszottak faunusok,
Volt kürtölö, Triton, kedves trombitások,
S magokhoz hasonló ékes muzsikások,

Arion is ottan mintegy muzsikálva 
Alabastromköből ki vala faragva,
S ö muzsikálását a halak hallgatva,
Köriile valának éppen rá bámulva.

Bámultak miképpen halak Árionra,
Vigyázván rendesen muzsikálására :
Aképpen bámultam én a fontánára.
Csoda mesterséggel tett csinálmányára.

Mert ottan a vizet ha megeresztették.
Sokféle virágnak formájára vették,
És azoknak színét fejéren festették,
S magok mivoltában szépen kiképzettek.

A víz is némelykor szivárván módjára 
Vévé s hajtá magát annak szavaira, 
Némelykor pediglen igen nagy magosra 
Lövödött, egynéhány sok kópiányira.

Tantalus almáját szépen lebegtette,
Titius kányáját fel-fclrepítette,
Néha Sisyphus nagy kövét emelgette,
Galatea s Biblis szemétkönyveztette.

Ott hamar esőt is mindjárt indítottak,
Olykor igen sebes záport bocsátottak,
S olykor lassú csendes esőt lajháztattak:
S mind alul mind felül könnyen támasztottak.

A támasztott eső állapodást véve,
S garádics-formára csinált conchát éve.
És annak Toliról az aljára esve,
Egy tengert áraszta, úntalan csepegve.

Lassú csepegésscl csendesscn-folyása.
Csendes folyásával szép halkan zúgá-a,
A conduit esdekve zúgó csattogása,
S Neptunus elojbo terjedett jutása.

Indítá lovait sebessen úszásra,
Serkeidé magát is serény vigyáz.ásra.

Megőszült szakállát éjié habozásra,
S nagy hegyes villáját felveté vállára.

Tritont is indítá a trombitálásra,
A satirusokat nagy frissen ugrásra, 
Nymphákat pediglen szép ékes fris táncra,
Es a faunusokat nymphákhoz futásra.

Látták jól sirenák nympháknak szökését, 
Kezdék azért ők is magok éneklését ;
Ellenben de Biblis kezdé kesergését 
S éppen vizzé válva tette könyvezését.

Kezdte Tantalus is almáját kapdosni, 
Titiusnak szívét kányája szaggatni,
Kövét Sisyphus is hegyre hömpergetni,
S mindenik nagy szörnyű kínjait példázni.

Diána pediglen magát haragítá,
A vadász Aktaeont szarvassá fordítá,
És maga ebeit mihánt ráuszítá,
Ötét kegyetlenül mind olszaggattntá.

De Áriont delphin hátára felvette,
S tenger veszélyéből kivánt partra vitte,
S ottan igen szépen őtet le is tette,
Es muzsi tálasát mintegy megköszönte.

Mind ezeket látván, hogy sokat gondoltam.
S magam gondolatit sorsomról forgattam,
A költött példákban alkalmasint láttam,
S igaz valóságát sokban tapasztaltam:

Gondoltam elsőbben : Árion ha volnék! 
Búmnak habjai közt addig muzsikálnék, 
Míglen ordelphínre én is rá találnék,
Kinek könyörülő kedvébe léphetnék.

De azt is gondoltain : ember búsúltában 
Nem foglalná magát a muzsikálásban,
Nincs is annak helye szomorú sorsában, 
Delphint sem találnék bánátim árjában.

Oly szerencsém nincsen, mint volt Orpheusnak, 
A ki zengésével ö pengő lantjának 

i Mozgatta köveit kémén kőszikláknak.
S inagalioz hajtotta ágait a fáknak.

Meg nem mozdíthatom en a kősziklákat, 
Hozzám sem hajthatom a zöldellő fákat,

! Kiknek a szerencse emelte ágokat,
I És fent-repiilcsrc nevelte szárnyúkat.



TIZENNYOLCADIK SZAZAD

RÁD AI PÁL.
1715.

RÁDAI RÁDAI PÁL, a Rátold nemzetség ivadéka, fia Rádai Gáspár Pest 
megyei alispánnak, 1677. julius 2. született. A tudománynak zsengéjét a losonci 
ref. iskolában vette; s tanulását Braxatoris és Missovics magántanároknál foly
tatván, 169o-ban Selmecre küldetett a német nyelv megtanulására, hol, s a  
következett évben Körmöcön, egyszersmind a felsőbb tudományokat hallgatta. 
Ezek végeztével 1690-ben törvénytanulás végett Kajali Pál Nógrád és Hont 
vármegyék jegyzőjéhez adatott úgynevezett patvariára, 1697-ben pedig hadi 
gyakorlatra gróf Forgács Simon kanizsai vicegenerálhoz, kinek kettős bosznai 
hadjáratában részt vevén,a bihácsi ostromon is jelen volt. 1699-ben mint őrmes
tere egy pompás magyar seregnek I. József ifjabb magyar király lakodalmi ünne
pében vett részt. Még ez évben vármegyei szolgálatot vállalt Nógrádban mint 
jegyző, s akkor építtette a ludányi házat, melyet utóbb kastélylyá tágítván ki. 
későbbi éveiben abban tartotta lakását. Feltámadván 1703-bau II. Rákóci 
Ferenc a király ellen, Rádai Gács várába szorult, holott, miután a benlévő 
nemesség magát feladta, s Rádai hódolni nem akart, nem kis veszedelemben 
forgott; mindazáltal addig halasztotta a hódolást, míg a tokaji táborba kellett 
indúlniok. Ott annyira megnyeretett a fejedelem által, s ő viszont annyira bírta 
Rákóci bizodalmát, hogy 1704-ben általa belső titkárnak neveztetnék ki, mely 
állásában a híres munkácsi nyilatkozványnak is Írója lett. Ez óta Rákóci a nagv 
képességű s szép bánásmódu ifjú férfiút több nevezetes követségre használta. Igy 
még azon évben az octoberi selmeci békeértekezleten gróf Bercsényi Miklós 
mellé a d ta 1)? a lengyel trónszünet idején a lengyel főurakhoz, majd XII. 
Károly svéd, ésI. Frigyes porosz királyokhoz küldte; jelen volt fejedelme képé
ben Leszinski Szaniszló királylyá választatásán is Varsóban ; 1706-ban újra a 
svéd s a lengyel királyoknál járt; 1707-ben Péter cárnál Varsóban, kinél feje
delme részéről szövetséget kötött. Idő közben, az erdélyi caiicellári hivatal ürült- 
ségben lévén, a marosvásárhelyi országgyűlésen az erdélyi caucellaria igazgató
jává választatott. 1708-ben jelen volt a trencsényi szerencsétlen ütközetben. 
1709-ben, miután a francia udvar XII. Károly és Péter cár között békéltetőül 
II. Rákóci Ferencet nevezte ki, ez Rádait küldötte Kenderbe mint teljes hatalmú 
követét a frígykötésre, hol húzamosbau időzvén , írta nagyobb részt azon ima- 
könyvét, mely Lelki Hódolás cím alatt utóbb oly híres lett. A következett évben 
annyira hanyatlván Rákóci szerencséje, hogy hadai csaknem kiszorulnának az 
országból, Rádai is Lengyelországba vonult, s Przemvsl városában időzött, míg 
1711-ben fejedelme által teljes hatalommal Debrecenbe a békeértekezletre kül-
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dctett. Az alkuvások a fejedelem s az ország részére kedvezően folytak, minda
mellett amaz nem akarván azokat elfogadni, Rádai, ki a további ellenkezésnek 
semmi célját nem látta , s kinek mint a szatmári békekötés egyik előmozdítójá
nak Eleonóra özvegy császárné, a békekötés közben meghalt I. József s utódja
III. Károly anyjuk, s ennek visszajöttéig kormányzó királyné , a feledéklevelet 
kezéhez küldötte, Bécsbe ment, s ott hódolatesküjét a főhadi tanács elnöke gróf 
Herberstein kezeibe letette. A következett 1712. évben Rádai mint Nógrád vár
megye követe jelen volt a pozsonyi hosszas országgyűlésen; s ez időben III. 
Károly előtt a vallási ügyben felekezete nevében mind Pozsonyban, mind Bécs- 
ben szónokolt. Az 1714-ki országgyűlésen is Nógrádot képviselte, mely alatt 
Bécsben a király előtt huszonhat megye részéről a porták összeírása ügyében 
jelent meg; a rendek megbizásából azon emlékiratot dolgozta ki, melyet ezek a 
dézmaügyben a clerus ellen intéztek; s a vallásügyi, a hadi, politikai és gazda- 
ságügvi, végre a sztrecsen-budetini határkérdésben kirendelt orsz. küldöttségek 
tagjává neveztetett2). Ezen országgyűlés után 3) adatta ki Debrecenben, 1715. 
felébb említett imakönyvét ,,Lelki Hódolat“ cím alatt, megtoldva Istenes Éne
kekkel, melyek a legjobbakhoz tartoznak, miket a protestánsok adtak (Újabb 
kiadások Debr. 1724. 47.65. Pozs. 1770. Debr. 1 i 74.). Az 1723-ki országgyű
lésen a pragm. sanctiót buzgón pártolta4). III. Károly felszólítására egy emlék
iratot készített : Arcana sui temporis motuum historia 5). Irományai közt „Ben- 
derben menő utazásomnak diáriuma“ és önéletrajzi adatai találtatnak, mely utób
biakat követtem mindenütt, hol forrást nem idéztem. Meghalt Rádai Pál 1733. 
május 20., s Losoncon temettetett el a nemzetségi sírboltban azon évi sept. 
30-dikán. O volt megkezdője az utóbb elhiresült péceli könyvtárnak 6).

t) L. Budai Éisajás Magyarorsz. Hist. harm. kiad. III. 31.
2) L. az 1715-ki országgy. 30. 59. 112. cikkjeit a Corpus Jurisban.
3) A grófRádayak péceli könyvtáruk lajstromából nálam levő kivonat egy kassai kiadást 

említ, 1710-ből ; s így a könyv első kiadása azon időbe esnék, midőn Rádai Lengyelországba 
kivonúlva, Przemysíben tartózkodott. Sem én, sem más magyar könyvész e kiadást nem látta 
>oha. Nem akarom mégis létezketését tagadni, miután az itt említett debreceni 1715-ki kiadás 
is, melyet az akadémiai könyvtár bír, mind eddig a magyar bibliographiában szinte ismeretlen.

4) 5) L. C. KuppiOratio quam Ged. Comiti de Ráda mon. esse voluit. Pest, 1792. 22, 23.11.
6) L. Kaiincty Fer. A Rádaiak. Minerva 1S27 II. 1227.

1. A s z e r e t e t r ö l .

A természetnek tanít folyása,
Melyet, úristen, szivünkbe öntöttél, 

Ilogy ahoz készebb kedvünk hajlása,
Kit minekünk is szeretőnkké lőttél ; 

Mert ki kit szeret, viszont kívánja, 
Szerelme légyen kölcsön adománya.
Te vagy, úristen! megvallom szívből,

Oly kegyes, jó, s hív, és szerelmes atya, 
Ki ingyen való szerető kedvből,

Mely szent lelkedet épen áltathatja,
Sok javaiddul felkoronáztál,
Szerettél, midőn még nem is formáltál.

Megadom tehát, uram. a kölcsönt,
És meghódolok néked szeretettel,

A melyet szívein tehozzád kiönt ;
Mert hozzád vagyok kötve erős hittel : 

Szeretetemet, lelkemnek adaját 
Vedd kegyelmesen, s ne számláld hibáját. 

TQIDV K É Z IK Ö N Y V É . I.

I Oh uram, mely nagy a te szerelmed !
Ki szegény féreg szolgádat megszánod 

i Sót feljul adod arra kegyelmed,
És nyomorulttól tőlem azt kívánod,

I Hogy szeresselek téged, oly istent,
Ki lábad alá rekesztettél mindent.

! Szeretlek méltán, mert istenem vágj' ; 
Szent természeted szeretetre méltó; 

Csupa szeretet dolgod, s erőd nagy,
Es bölcseséged merő azon mély tó ; 

Minden szerzésed jó s kellemetes;
Szent neved s igéd nálam szerelmetes.

j Szerelmetes vagy, ki szeretésre
Méltóztatsz, uram, naponkint engemet, 

És készen vezetsz örök életre, 
Kisáfárolván lelki szükségemet; 

Szeretlek, uram, én szeretőmet, 
Szeretetedre vond minden időmet.
Te vagy királyom, s én híved vagyok, 

Országosodat hűséggel szeretem,
1 0
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Szeretctednek zsoldjara vágyok,
S egész éltemben zászlódat követem;

Mert a te pálcád nagy örömet nyújt,
Mely szerctetre engem hozzád felgyújt.

Oh szerelmes mátkám, ur Jézus,
Kinek szent csókja csepeg i d v e s s é g g c l ,  

Szereteteddel szívembe bejuss,
Ilogy befogadjon lelki kedvességgel, 

Megtartván hozzád igaz szerelmét,
A mely féljúlmúl minden földi elmét.

Ali lehet nagyobb szeretet annál,
Mint midőn értem életed letetted,

Drágább szerelmed tiszta aranynál,
Alert szent véredet értem kiöntötted :

Oh uram! indíts szerelmet bennem,
Legyen kész érted halálra is mennem.

Kibuzog annak, uram, szerelme,
Kit szent lelkednek ereje felbuzdít,

Nincsen szivének semmisérelme,
>Söt híveidben oly hatalmat mozdít,

Hogy senki máshoz nem hódíthatja,
És szerelmedtől el nem fordíthatja.

lm azért, uram, néked szentelem
Teljes szívemből minden szerelmemet, 

Szeretetedet nagyra tisztelem,
Fordítsad arra egész értelmemet ;

Hogy szerelmedtől félre ne álljak,
Sőt szerelmedben mind éljek, s mind halljak.

2. Az e m b e r n e k  m a g a - m e g t a g a d á 
s á r ó l  és h a r c á r ó l .

Hallgasd meg, uram, én szómat, 
Vedd szivedre panaszomat;
Alert az új ember kiált,
Kit bennem lelked formált;
Nyújtsd hozzá segedelmedet,
Tartsd mellette kegyelmeted ;
Hogy az ellenség hatalmát,
Megtörje mint gyenge szalmát.

Esmérem ellenségemet,
A ki sanyargat engemet ;
Nálam lakik mint egy társ,
De ellenem hegyes nyárs ;
Alidon hozzám nyújt szerelmet,
Akkor hoz rám veszedelmet:
Óh! ki szabadít meg tőle?
Hogy elállhassak mellőle.

Iiné azért protestálok,
Hogy tőle szívből megválók, 
Levetkezem óságát,
Alinden hajlandóságát;
Alert az a rész már elkészült 
Aíelyet szent lelked újjá szült, 
Nevednek dicsőségére,
S lelkemnek idvességére.

Ennek, uram, meghódolok, 
Alidon attól szabadúlok,
Vedd fel azért pártomat,
S tekintsd gyenge voltomat ; 
Erősíts a pártütésben 
Es vigy bé a frígj kötésben, 
Alelybeu erősen megállják,
S kétfelé ne sántikáljak.

Alert így bátran ellent mondok, 
Uraságáról lemondok 
Ellenkező társomnak,
Ki irígye sorsomnak;
Keressen magának szolgát,
A ki véghez vigye dolgát ; 
Nincsen hozzám semmi köze,
Bár magát mellém kötözze.

Alidon gonosz utat választ,
Ad az új szív olyan választ,
Hogy nincsen hozzá kedve ;
Mert nincs szeme béfedve :
És ámbár olykor bűnt tégyen, 
Mely velem mintegy köz légyen, 
De attól félve szaladok,
És hogy másé, számot adok.

Nem kedvellem az ó kovászt 
Alert szaporítja a rovást,
Kiből nőtön-nő a bún,
A mely soha meg nem szún.
Azért lemondok magamról, 
Alinden testi hívságimról,
És megtagadom magamat,
Jól látván gyarlóságimat.

Alind elrekesztem magamtól 
A mi rám folyt óÁdámtól,
És valamivel bírok,
Alindent pontig kiirtok: 
Elhagyom indúlatimat,
És földi gondolatimat : 
Aíegzabolázom szívemet,
Hogy ne tehesse kedveffiet.

Ez az én ó természetem, 
Kitől van gyakran esetem ;
De még is ellent állok,
S ő véle szembe szállók :
Sőt, uram, most is megvallom, 
Hogy munkáját nem javallom ; 
Ámbár néha el is ragad,
Jje társára úgy sem akad.

Ti is tőlem távozzatok,
Nincs velem semmi dolgotok, 
Sátán s világ fiai,
A testnek ó társai ;
Vagyon nékem oly hadnagyom, 
Ki alatt magam nem hagyom : 
Bár csalogass, bár ostromolj, 
Véghez viszem, hogy elromolj.
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Óli úristen ! légy mellettem,
Jobb kezeddel állj felettem;
Hogy nyerjek győzedelmet 
S leljek nálad kegyelmet;
Éljek néked Jézusomnak,
Haljak meg magam-inagamnak ; 
Légyek egy szív szent sziveddel 
Hogy magadhoz végre végy el.

3. A k e r e s z t v i s e l é s r ő l  és a béke  
séges  t ű r é s r ő l .

Megvallom, uram, érdemessé lettem 
Hogy minden csapást készen tarts felettem, 

De én gyakorta csak zúgolódom ;
Midőn atyai vessződet kinyújtod,
És engedetlen fiadat megsujtod,

Az harag s mordság közt forgolódom.

Óh uram ! engedj erőt, hogy tűrhessek,
A szenyvédések között el ne essek;

Hadd viselhessem magam keresztét, 
Melyet énreám szent akaratod mér,
Mert ki jármodtól, mint vad tulok eltér, 

Maga magának keresi vesztét.

Nehéz a testnek, de már meghódolok,
S kezemet számra tészem, s megnémúlok, 

Mert tudom, rajtam semmi sem esik,
Mely ki nem menne isteni tanácsból:
Ha bétaszít is, kihoz a mély sárból,

S fejemről hajszál csak egy sem esik.

Bár azért, uram! híj keserűségre;
De nem fakad szám békételénségre 

Eltűrvén kezed látogatását;
Alert megvigasztalsz, hit szerint reménlem ; 
Noha bűnömért, tudom, hogy érdemiem 

Vessződnek nagyobb sanyargatását.

Ha életemben látogatsz szükséggel,
Eltűröm méltán csendes békeséggel :

Nem teremthetvén vagy csak egy kalászt 
Mert ha az hollófiakat táplálod,
Módját éltemnek inkább feltalálod 

Megáldván régen egy szód az halászt.

Eltűröm, hogyha betegség sanyargat,
Mert orvoslásod másfelől takargat. 

Megerősítvén benned hitemet, 
Reménységemet próbálva terjeszted,
És buzgóságra szívemet gerjeszted, 

Magadhoz húzván szeretetemet.

Elhiszem, nem hagysz a kisértetek közt, 
Szabadulásra hagyván utat és közt ;

Kész vagyok azért túrni Ínséget :
Alert azt általad s veled megelőzöm, 
Benned s éretted s erődből meggyőzöm, 

Csak mutass, uram ! hozzám készséget.

Uram ! jó szívvel megiszom a pohárt,
Melyet rám köszönsz, mert tudom hogy nem

árt;
De légy kegyelmes ha italközben 

Eltántorodván szent neved megbántom,
És velem kötött frigyedet felbontom :

Tarts, hogy ne essem az örök tűzben.

Óh édesítsd meg, uram, a keresztet !
Kit rám tetszésed ereszt vagy eresztett,

És azt kegyelmed által eltűröm ;
Alert hiszem, végre megadad jutalmul 
Amaz koronát, mely soha el nem hull :

Akkor lesz nékem öröm az üröm.

4. Az i s t e n r e  val ó t á m a s z k o d á s r ó l .

Bízd, óh én lelkem! az úrra sorsodat,
A ki megszánta raboskodásodat ;
Az ördög, világ, s test ellen párt odat 
Fogta, s megadta szabadulásodat;
Ajánljad néki már hódolásodat,
Szent kormányára bízd akaratodat.

Alegvallom, uram, sokat tévelygettem,
Alig magam kényén járván fetrengettem, 
Kivánságimnak csak könnyen engedtem ;
De ily gonosztól már kimenekedtem:

I Magamban azért bizonynyal feltettem,
Hogy én más urat keresek helyettem.

Óh, uram Jézus, csak téged talállak,
Kit vezérlőmnek előre foglallak;
Alert királyomnak csupán téged vallak, 
Parancsolj tehát, örömmel szolgállak;
A mint igazgatsz, követni akarlak,
Országolj bennem, elvárlak, s urallak.

Már tiéd vagyok, bird én tetszésemet, 
Szent tetszésedhez szabd egész eszemet ; 
Hogy mindenfelé tarthassak oly szemet 
Alely választhassa rendelt jobb részemet ;
És hogy elűzzem minden szélvészemet,

: Te pecsételd bé minden végzésemet.

Már tiéd lelkem, bírjad szent lelkeddel, 
Foglald magadnak szent szereteteddel,
S a kárhozatnak mérgét róla vedd el,
Légy körülötte védelmezéseddel ;
Te teremtetted, nálad viszont tedd el,
Hogy dicsőítsen te szent seregeddel.

Alár tiéd testem, bird úgy mint akarod,
A testiségtől őrizze szent karod ; 
lia szerencsével mind környűltakarod,
Vagy gonosz sorssal azt öszvezavarod,
Úgy is megőrzi szent angyali karod,
Hogy háza légyen mennyei pitvarod.

Alár tiéd uram egész én életem,
Bird a mint tetszik, én is úgv szeretem,

10 *
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Szent tetszéseden megáll ítéletem ;
Bánj velem így s úgy, nincs más feleletem 
Hanem, liogy szemem csak tereád vetem : 
Mert úgy tél közt is lész víg kikeletem.

Már tiéd szívem, eszem s indulatom, 
Hitem, vallásom, kedvem s akaratom,
Szám, fülem, szemem, dolgom, gondolatom, 
Jószágom, munkám, utam s állapatom:

Szent tetszésednek mind mcghódoltatom : 
Bird, uram, mert én jól nem folytathatom.

Minden gondomat csak reád hagytam már, 
Indulatomon légyen tehát oly zár,
Hogy ne kövesse éltemet semmi kár:
Oh bizodalmám, úr Jézus, kincses tár !
Légy lelkem s testem körül, mint erős vár: 
Tarts tiédnek már, mert lelkem alig vár.

BÁRÓ AMADÉ LÁSZLÓ.
1 7 0 6 — 1 7 6 1 .

Vákkonyi báró Amadé László aGút-Keled régi nemzetség ivadéka, 
báró Amadé Antal arany sarkantyú* vitéz fia 1703-ban született. Tudomá
nyos neveltetéséta jezsuiták nagyszombati egyetemében nyerte, hol 1722- 
ben egy deák beszédet mondott s nyomatott ki „Victor in proelio S.Ivo“ 
cím alatt '). Innen a gréci főtanodába ment által, hol 1725-ben bölcsészet- 
tudorrá avattatott. 1729-ben báró Orczy Zuzsannát jegyzetté el magának, 
de vele rövid ideig élt, s magát katonaságra adván, az 1734-ben felállí
tott Hávor Jánosféle magyar lovas ezredbe lépett, melyben mint kapitány; 
1742. óta a nemes felkelő seregben mint ezredes, s két évvel utóbb mint 
generál-adjutáns szolgák. Elhagyván a hadi pályát, 1750-ben az akkor Pozsony
ban székelt magyar udvari kamarához tanácsossá neveztetvén, s az erre követ
kezett évben cs.kir. kamarássá, e hivatalát egész haláláig folytatta, mely fölbári 
jószágán a Csallóközben , dec. 22. 1764. vetett véget éltének, hatvanegyedik 
évében. Amadé sem első, sem 1736-ban elvett második hitvesétől, AVeltzl Álária 
Paulinától nem hagyott gyermekeket. Mint világi dalköltő ő a tizennyolcadik 
század első felének dísze volt; dalai a magyar szépek által hazaszerte énekeltet
tek,sőt egész a jelen század elejéig ösmeretesek voltak saját dallamaikkal együtt; 
s itt-ott magánkönyvtárakban egész füzeteik találtattak. Először Kultsár István 
közlött némelyeket mutatóba Hasznos Áíulatságaiban 1817; de szándékába, 
Amadét teljesen kiadni, bele halt. Az általam nála látott gyűjtemény két kötet
ből állott; az elsőben Amadé László Nyájas Énekei foglaltattak, szerelmes tarta- 
lommal, s számra százharminc, melyek közöl régi Kézikönyvemben hatot közlöt- 
tem; a másodikban Szerelmei, egy nagyobb terjedelmű lyrai-leiró költemény 
Zrínyi-féle négysoros versszakokban, melyben szerelmi kalandait a személy- és 
hely viszonyok pontos előadásával beszed i el. A nemzeti muzeum könyvtárában is 
őriztetik egy kötet „Amadé Enekei“ből, mely 4r. 340 lapra terjed. A család 
levéltárában meglevő eredeti kéziratokból gróf Amadé Taddé adott egy kötetet 
Várkonyi b. Amadé László Versei cím alatt, Pest, 1836. 12r., mely csak száztíz 
szerelmi dalt foglal magában, s így sem Szerelmeit, sem vallásos énekeit nem 
közli, melyeket a költő még életében közzé tett ily címen : Buzgó szívnek énekes 
fohászkodást, Bécs, Ivurtzböck bet. 1755. 12r., Esterházy Imre herceg és főér
seknek ajánlva 2). Ezeken kivül maradtak deák énekei, a múlt századokbeli aka
démiai Ízlésben, sőt németek is !).

'1 L. Horányi Alex. Nova Memória HungaVorum I. 81.
2) Ugyan az 82.
3) Minden adatok, a Ilorányiéin és magaméin kivid, a gr. Amadé Taddé kiadását meg- 

előző kis életrajzból vétettek.
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^  IX. Ének.

S zép  s7. r a  s z en g ésre  k i nem  fog h a jla n i,
A u n a k  v a g y  a n g y a ln a k ,  vagy  k ő n ek  k e ll le n n i.

Ali ! már egyszer engeszteld meg 
Kőkemény szívedet,

Ámbár csak bár egy punctu inban 
Biztasd reményemet. *

Tekintsd, érted mint kínlódom,
Mint hó naptól elolvadom ;
Engedd hozzád borulnom,

1 Szerelmet koldulnom.

t Mindent immár — többet ne várj — 
Érted elkövettem,

Én szívemet szerelemnek 
Kockájára tettem.

Megesküdtem az egekre,
Tudod, a nagy istenekre,
Kész vagyok mindenekre :

Hódúlj már ezekre.

A tengernek szélvész után 
Habjai apadnak,

Az egeknek, fólyhök után 
Csillagi ragyognak:

Én szivem is már habozott, 
Fénycsillagom homályozott :
Juttasd immár partjához,

Égő fáklyájához !

Dicsérem azt : minden szélre,
Mint nád, nem hajlottál; 

ígéretre, complimentre 
Mindjárt nem hódoltál:

De már látván hűségemet,
Válaszd ki az én szivemet,
Ki kemény és állandó,

Mint viasz hajlandó.

Eztet végre ! már én többre 
Nem is kényszerítlek ;

Ebből értsed, szívre vegyed 
ISIiért kisérgetlek :

Nem kívánok szabad lenni,
Sót mint rabod még kínlódni,
De élni s nem remélni —

Jobb,< inkább nem élni !

X. Ének.
J a j a n n a k , Á m ornak  
Ki h iszen , c sa lá rd n a k ,
E ze r p ra k tik á ja ,
K incs a n n a k  o rcá ja .

Átkozlak, te szerelem !
Te isten, istentelen!
Jutalmad csak gyötrelem,
Gyúlölség nem szerelem.
Mindenképpen megpróbáltam.
Érted halálra is váltam :

Mi haszna?
Nincs haszna,
Nem más : szüveszedelem.

Méltó volnál, elégnél,.
Magad is porrá lennél :
Tudom úgv nem égetnél,
Ha magad is szenvednél.
Jaj már nékem ! gyilkos nyila 
Érzem mit tesz, tüzfáklyája :
Én szegény !
Én szegény!
Nem is lehet nagyobb kén.

Áldott az ki nem szeret,
Ellened erőt vehet,
De az valyon ki lehet ?
Szégyent rajtad ki tehet ? • 1
Istenekből embert tettél,

-Hány szivet győztél, megöltél! 
Ámító,
Hódító,
Szíveket gyújtó, kínzó!

Didó eztet szenvedte,
Tróját ez porrá tette,
Párisi úgy elvesztette,
Sámsont is megejtette.
Trónust emelsz hú szivekből, 
Személyed azon büszkén ül.
Rósz gyermek,
Rósz gyermek !
Átkozott, ki ilyent szül.

Engedelmes szolgája 
Még is vagyok prédája,
Mert hatalmas igája,
Szívemben ég fáklyája.
Talán enyhít sebeimben, 
Harmatot hint tüzeimben — 
Imádlak,
Átkozlak
Keseredett szivemben.

XX. Ének.

Azt gondolom, de nem mondom — 
Én jól tudom, de tagadom — 
Kihez vagyon vágyódásom,
Én szivemben titkon tartom : 
Mert nem jó kicégérezni,
Szivet szemmel elárúlni :
Ha akarom, megvallom.

Mások ugyan lesegetik, 
Pillantáson késérgetik,
Azt gondolják észreveszik,
Ha pirúlok, megnevetik,
• Jégre viszik szerelmemet. 
Elolvasztják hív tüzemet, 
Szerencsémet irígyük.
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Azzal ugyan nem törődöm,
Noka titkon csak gyötrődöm, 
Mert kegyesemért sínlődöm, 
Kinek mása nincs e földön ;
O is tud titkon szeretni,
Vélem mértéken szenvedni, 
Vélem élni s meghalni.

Didónak Júnó irígye,
Aeneasnak mint volt Ugye! 
Lángát szivébe se vegye,
Vagy tudja, mikép szenvedje ; 
Ha sír szive, ő nevessen,
Hogyha nevet, könyvezhessen: 
Szerelmében úgy éljen.

Érted mint kell confundálni, 
Irigyeket contemnálni,
Magát titkon consolálni,
Titkos célját conserválni, 
Nyilván éneklem ezt egynek,
Itt van, tudd meg még is kinek— 
így köll fügét mutatni.

XXIII. Ének .

Ámbár vadnak sok irígyim, 
Érted ezer ellenségim,
De azokat contemnálom,
S a hol lehet, confundálom :
Jobb legyenek írígylnk, 

i Mintsem szánakodóink.

Mindenképpen agyarkodnak, 
Mint a kígyók követ fújnak,
Egy szivünkből kettő légyen 
És szerelmünk véget végyen 
Mind azon munkálkodnak:
De heában fáradnak.

XXXI. É n e k .  f? ;V Á ;
i

Bár ne tudtam volna,
Mi legyen a szeretet !

Mért született engem 
A ki engem született?

Ily gyilkos kínokra,
Sok búra bánatra 

Mért vagyok így megvetett?

Azt gondoltam, minden 
Arany, a ki fénlik,

A rezes szivekben 
Arany ki tündöklik :

De most tapasztalom,
Pirúlva megvallom :

Igaz szív mint csalatik.

Lehetetlen, hittem,
Hogy tűzben jég legyen,

Annyi sok láng után 
Benned tűz ne égjen:

Szalmatúz volt, látom, 
így meghűlt, csudálom :

Ily jutalmat végyen.

Akkor mint esküttél,
Én tudom s te tudod,

Miként késérgettél 
Tudom, nem tagadod : 

így fizeted bérem ?
Ez bizony szemérem !

Meg is kell vallanod.

Szivednek nem hittem,
Tudod, sok ideig,

De utánom jártál 
Tovább esztendeig :

Hittel még istent is 
Csalhatsz, mért nem embert is: 

Meg is vér holtodig.

Az kószál erős s állandó,
Sok szél s vész közt nem hajlandó, 
Tudjuk már mink szerelmünket, 
Nagy hitünket, hívségünket :
Ez holtig maradandó,
Nincs mibennünk múlandó.

Dévajság az mint késértnek, 
Hizelkednek és mást értnek, 
Obligálják mindeneket,
S majd kipökik ók sziveket 
Hogy hállóba kerítnek,
S azután kinevetnek.

Éljünk azért egy hívségben, 
Próbált hívem ! egy szivünkben ; 
Ne gondoljunk mindezekkel, 
Rózsát szedjünk tövisekkel.
Csak bízzunk istenünkben :
Meg is áld ő mindenben. MAGYAR

T U D O M Á N Y O S

Szenvedj te is értem 
Hogyha én szenvedtem, 

Verjen meg az isten 
Méltán is érettem :

Ne csalhass több szívet, 
Itten érjen véget 

Álnokságod értem.

Azt gondoltam, előbb 
A nap sötét lészen,

Mezei füveknek 
Egy szine sem lészen : 

Mintsem azt érhessem, 
Tóled megvettessem — 

Isten boszút tészen.

y  XXXIX. Ének .

Én angyalkám,
Szép madárkám,
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íme hozzád repültem ;
Te kedvedre 
S kezeidre

Mint a sólyom megjöttem ; 
Már mi véljed,
Cselekedj ed,
Mint szivemet 
Úgy Ítéljed.
Édesem,
Kedvesem,

Rabod vagyok, kegyesem !

Addig jártál,
Vesszőt bántál,

Míg megfogtad hitemet ; 
Lépre kértél,
Édesgettél,

Tőrbe tetted szívemet ;
Már hállódban, 
Kalitkádban 
Zárva vagyok, 
Rabságodban.
Ne nevess,
Meg ne vess,

Azon kérlek, csak szeress!

Már így éljünk,
És szeressünk,

Mint egy pár galamboeska, 
Mord bú nélkül,
Gondon kívül 

Mint fészkében madárka ; 
Egymást értsük,
S már ne féltsük,
Az egeket 
Azon kérjük,
Hum, ham, hum,
Hum, ham, hum,

Bőv áldását hogy vegyük.

XLII. Ének .
A szép fényes katonának 

Arany, gyöngy élete, 
Csillog, villog mindenfelől 

Jó vitéz fegyvere ;
Szép élet,
Víg élet,
Soha jobb nem lehet, 

Hopp hát jójön katonának 
Ilyent ki szeret!

A zöld mezőn megpuskázik, 
Nyer az ellenségtől ;

A kvártélyban mulatozik, 
Nyér a menyecskétől; 
Szép élet stb

Szikrát üt a paripája,
Nagy városon nézik, 

Hogy jó lovas és vitéz is 
Mindenütt dicsérik.
Szép élet stb.

Mind ország mind az hazája 
Félnek és szeretik,

A szép dámák és leányok 
Sokszor ágyát vetik ;
Szép élet stb.

Kótyavetye a vásárja,
Nincsen ottan kalmár;

Fele árán mindent megvesz 
Valahol maga jár ;
Szép élet stb.

Közemberből káplár, hadnagy, 
Kapitány is lészen,

Obesterség, generálság 
Várja ottan készen ;
Szép élet stb.

Kockáz, kártyáz sátor alatt.
Pipa a szájában,

Markotányos háta inegett 
Nem szolgál heában ;
Szép élet stb.

Hajon ordre, frissen nyergei, 
Elmegy az portára,

Fölbiztatja maga társát,
Jól megjön az ára;
Szép élet stb.

Minden nemzet óhajt, sóhajt 
A fajában kapni,

Vajaskalács pogácsával 
Tarsolyát megrakni ;
Szép élet stb.

Mint tűz meggyűlt pipájában 
Úgy ég a szerelme,

Ellenségen és sziveken 
Vagyon győzedelme ;
Szép élet stb.

Megjön pályafutásábul 
I tt letelepedik,

Jószágot vesz, kölcsön pénzt ád, 
Avagy kereskedik ;
Szép élet stb.

Nem parancsol ott vicispán,
Sem a szolgabiró,

Robotára senkit nem hajt 
Ispán vagy tiszttartó ;
Szép élet stb.

Prókátor függ az oldalán, 
Szerencse birája,

Böcsület a törvényszéke :
Nincs appellátája;
Szép élet stb.

Lényén kedvén házasodik.
Nem fizet a papnak,

Nem hí senkit bizonságnak,
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Mert fia ő Marsnak ;
Szép élet stb.

Menjünk azért seregessen,
Tartsuk meg hazánkot,

Vérrel, bérrel oltalmazzuk 
Szent, szent koronánkot ;
Szép élet stb.

Itthon rajtunk eret vágnak, 
Kiontjuk vérünket,

Nincs böcsület, fizetnünk köll, 
Érezzük sebünket;
Kosz élet,
Gaz élet,

Gazabb ennél nem lehet ;
Hopp hát jőjön katonának stb.

Ne gondoljunk az sírással 
Sem az pityergéssel,

Üljünk lóra, marsérozzunk 
Áz több vitézekkel ;
Szép élet stb.

Isten hozzád, apám, anyám,
Én édes szerelmem,

Húgom, bátyám, sógor, komám, 
Avagy jérték velem ;
Szép élet,
Víg élet,
Soha jobb nem lehet,

Hopp hát jójön katonának,
Ilyent ki szeret.

X  XLVI. Ének.

Ah mit kínzód én szívemet, 
Mikor nem vagy állandó, 

Sebesíted bús lelkemet,
Ki csak hozzád hajlandó :

De nincs haszna szerelmének, 
Nincs szünete gyötrelmének : 

Engeszteljed,
Ne engedjed :

Szegény legyek romlandó.

Majd megepeszt, mind el is veszt 
Szivemnek nagy fájdalma, 

Szépségedért, hívségedért 
Nincsen semmi nyugalma; 

Nem kétséges szerelmedért 
Meg is halni, személyedért :

De nincs haszna,
Ennyi kínja !

Nincsen semmi jutalma.

Ámbár szeretsz, ámbár megvetsz, 
De én még is szeretlek ; 

Hogyha gyűlölsz, ha meg is ölsz, 
Mind egyaránt szeretlek ;

Nem változom hívségemben,

Nincs álnokság én szivemben :
Ha nem élek,
Még sem félek,

Soha el sem felejtlek.

t Dicsekedjék én szerelmem,
S legyen példa mindennek:

Az ki légyen, versfejekben 
i Vagyon neve szegénynek :
, Nem is kíván így szeretni,

Nem is akar gyűlöltetni :
Még is bánjad, 

l És sajnáljad 
Ily gyötrelmét szivének.

Émlékezzél még is arrul 
A ki híven szeretett,

(Érdemedért és nevedért 
Mindeneket megvetett ;

Vedd bé nevit kegyelmedben,
Ámbár maga nincs kedvedben :

El is kigyed,
Ne is véljed,

Hogy mást soha szeretett.

LII. Ének.

Legény. Gyöngyéletre s a mezőre 
Jőj és késérj el,
Ott mit gondolsz és parancsolsz, 
Kedved mit kedvel;
Lauruság arany hajadat,
Tisztel s rózsa ajakidat.
Mars, mars, ah jöj el.

Leány. Mit miveljek, ah mint menjek 
Véled táborban ?
Lovagolni s vándorolni 
Soha sem szoktam :
Ritka szűz laurusmezöben, 
Hervad rózsa ott hévségben : 
Itthon én dolgom.

Legény. Mars Venusnak hív barátja, 
Egyet értenek,
Két istenség egymásért ég, 
Példák sziveknek 
Mely szerelmes szív a vitéz, 
Parola itt szív és a kéz,
Minden lépes méz.

Leány. Bár úgy légyen s bármit tégyen 
A két istenség,
Competálni és követni 
Ezt nem emberség :
Mert én vagyok egy gyarló szűz, 
Légyen távul tőlem a tűz 
És a vitézség.

Félve megyek az utcára,
Ritkán ablakra ;



805 BÁRÓ AMADÉ LÁSZLÓ. 306

S/üleim is ellenzenek,
Zárnak lakatra :
Meg is vallom, nem szeretlek, 
Hogy bujdossam s véled éljek:
Én nem követlek.

Legény. Teljék azért minden kedved,
Már nem késértlek;
Ha nem kedvelsz és nem szeretsz, 
Én sem kedvellek:
Isten s emberek példája 
Még megtör, Ámor igája :
Már nem szeretlek !

LY. Ének.

Argus ugyan nem vagyok,
De két szemmel jól látok ;
Ámbár vak a tűzszerelem, 
Boldog vagyok, nem bánt engem : 
Vak után nem indulok, 
így veremben nem hullok.

Ha másokat vizsgálok,
Szánom s majd elájulok :
Ennek látom nincs nyugalma, 
Annak pedig hosszú álma.
Emez szenved árnyékért,
És ez éppen semmiért.

Ki elégszik reménynyel,
Ki csalárd tekintettel,
Kire ha néz a sandal szem 
Azt sem tudja, úgy-e vagy nem, 
Arra int, itt mosolyog :
Mely nagy kínok olyanok!

Némely ingad mint a szél,
Másik csak mesét beszél,
Ez hitt szivét comtemnálja, 
Amaz félti s confundálja: — 
Isten mentsen ezektől,
Mást várok én egektől!

Van némelyben olyan tűz,
Hogy szivére mindent fűz, 
Mindeniknek mert tetszeni 
És akarna kedveskedni :
De két úrnak szolgálni 
Nehéz, és contentálni.

Az igaz s hív szeretet 
Soha társat nem szeret:
Úgy gondolom, nem próbáltam, 
De másoktól ezt hallottam ; 
Bizony én is úgy volnék,
Ha valaha szeretnék.

Volt ugyan indúlatom,
Igaz és hív szándékom,
Egyhez fogok hogy bódulni,

Szűz szivemből leborulni :
Ügy is nem lesz víz a vér,
De nincs benne igaz ér.

Szökött rab habár vagyok, 
Csakugyan szabad vagyok; 
Égett gyermek fél a tűztül, 
Szikráiul s csak még a fűsttül, 
Félek a vascsörgéstül,
Nem hogy a rabinségtül.

Okát ugyan nem adom, 
Senkinek is nem mondom,
Csak magamban eltitkolom, 
Szivem latjában fontolom,
Csak távulrul mutatom ; 
Kitalálja, gondolom.

Egykevessé hosszabban 
Hogy írtam és bátrabban. 
Megbocsáss, hogyha vétettem, 
Róla bizony nem tehettem : 
Nem akarat, más egyéb 
Vitt rá : — az kíntelenség.

LXX. Ének .

Ki béborúlt az fölyhőben 
Megtért napom fénye,

Várás és nemjövés után 
Édes szivem kénye;

A kit ingyen sem reméltem,
S hogy megvetett, attul féltem, 
Most ölemben bágyadoz, 
Tüzszivemben lángadoz, 
Halálbul életet okoz,
S mézet nyújt ahoz.

Tekints reám és kegyelmezz 
Azon két szemekkel,

Kik bajt vínak és küszködnek 
Az égi tlizekkel,

Kikkel a szabad sziveket 
Rabbá teszed, s az híveket. 
Szólj hozzám oly igékkel,
S tégy boldognak ezekkel ; 
Contentáljad óhajtásim 
S özvegy várásim !

Mivel kisded s még mint viasz 
Igaz hogy hajlandó,

Mint jó gyermek engedelmes, 
Érzem, az Cupido,

A kit mindenek üldöznek,
A kit gyilkosnak neveznek, 
Nem igaz, mert kegyelmes, 
Hív, édes és szerelmes ;
A kit soha nem gondoltam, 
Úgy tapasztaltam.

Talán nem egy, több irigy ink 
Voltak, úgy gondolom,
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Bár titkoltad, kitalálnám,
És titkon fontolom ;

Vizet a szomjuliozónak, 
Csontot az ebugatónak 
Azért nyújtsunk és vessünk,
És így bátran szeressünk :
Meg is szánja hűségünket 
Az ég, szivünket !

xcn. Ének.
Angyalom,
Alakom,

Szép gyöngy galambom ! 
Böpülj hozzám kebelemben,
Vérj hú fészket hű szivemben ! 

Angyalom,
Alakom,

Szép gyöngy galambom !
Jó lesz 
Ha lész,

Ha szived bevesz.
Folyó órám mennyit percen, 
Szívem hozzád annyit serken : 

Jó lész 
Ha lész,

Ha szived bevész.

Ne nevess,
Meg ne vess,

Hanem egyszer már szeress. 
Tettem méltó érdemeket, 
Tűrtem halálos sebeket :

Ne nevess,
Meg ne vess,

Hanem egyszer már szeress.

Ámbár 
Nagy kár —

Reményem csak — bár!
Cukorral ugyan édesget,
Üveg által nyalat mézet :

Ámbár 
Nagy kár —

Reményem csak — bár !

Légy hív,
Légy hív —

De hív titkos szív :
Tudod, kaján az irigység,
Több a rósz mint jó emberség:

Légy hiv,
Légy hív —•

De hív titkos szív.

Erre
Többre

Nem megyek végre.
Elég légyen vég panaszom, 
Magadba szállj, tanácsolom —

Erre
Többre

Nem megyek végre !
•

Him hum,
Ham hum,

Tim tum tam tim tum!
Szánd már hogy majd megnémulok, 
Azért már egy szót sem szólok':

Him hum,
Ham hum,

Tim tum tam tim tum.

FALÜDI FERENC.
1704—1779.

FALÜDI FERENC Németújváratt Vas vármegyében született april 1. 
1704. nemes szüléktől. Szerencsésen befejezvén alsó és közép tanodáit Sopron
ban, tizenhat éves korában a jezsuiták szerzetébe lépett. Bécsben a sz. Anna 
klastromában kiállt án a két szokott próbaévet, Grécbe küldetett, hol három 
éven át a bölcsészeti tudományokat hallgatván, ismét Bécsbe tétetett át próba- 
tanárnak, hol mint ilyen 1725-től 29-ig humaniórákat, 1730-ban pedig a mér
tani adván elő, a hittudomány négy éves folyamára bocsáttatott, melynek 
végeztével, élte harmincadik évében, 1734., áldorrá szenteltetett. Mint ilyen 
1735-ben Budán a Vízivárosban (német) hitszónokként működvén, s végre a 
szerzet szabályai szerint a harmadik próbaévet isBeszterce-Bányán dicséretesen 
eltöltvén, újra Bécsbe küldetett, hol 1736 —7-ben a Pázmány-növeldében 
lelkész s egyszersmind az egyetemnél az erkölcsi hittannak, 1737—40-ig pedig 
Grecben a bölcsészet, 1740— 1-ben Lincben a mértan tanítója,'Végre Romában 
magyar gyóntató lett a szent Péter főegyházában. Itt, honától távol, fogant meg
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kebelében azon vágy és szándék hazája elárvult nyelvét irodalmi művek által 
nemesíteni. Már itthon kísérletté meg a spanyol Grácián „Aulicusát“ fordítgatni, 
de úgy látszik gyakorlatul inkább, mint hogy azzal íróként Fellépjen ; Romában 
ő annak első századát vitte véghez francia után; mire Dorell József angol 
jezsuita erkölcsi munkáinak fordításai következtek olaszból. Öt év múlva haza 
hívatván a szerzet kormánya által, ismét tanításra alkalmaztatott; 1746 — 7. a 
szentirás magyarázatát adta elő N agy szombatban, a köv. évben az újon alapított 
Teréziámon aligazgatója, s abban a romai és német törvény történetének tanítója, 
1748 — 51. a nagyszombati nyomda, 1751—4. a kőszegi ház, 1754—7. a kőszegi 
collegium, 1757—9. a pécsi "Ház igazgatója, s végül a pozsonyi ház könyvtár
noka lett, hol 1773. a szerzet eltörlését érte meg. A Romában megkezdett irói 
pályát haza jövetelével busásodott és változó elfoglaltságok hosszas időre félbe 
szakasztották; csak Constantinus Porphyrogenitus című, az iskolai színház szá
mára készült, öt felvonásos ,,j eles játéka“ való ez időből, mely 1750. sept, já t
szatott el Nagy-Szombatban, s azon túl más helyeken is. Csak 1770-ben térhetett 
ismét vissza irói foglalatosságaihoz, melyeknek gyümölcseit e munka prózai 
részében sorolom fel. Ide csak költői dolgozásai tartoznak, melyek készülte 
éveit nem tudjuk; de úgy látszik világi dalai ifjabb korából, Romában lakta 
idejéből valók, az alkalmiak, a szent énekek és pásztori költemények nagyobb részt 
az utóbbi időkből. O maga azokat nem adta ki, csak nagy-későn, mint látszik, már a 
szerzet eltöröltetése után, Rohoncon laktában, írta össze gyűjteménybe, de köz 
kézen még életében forogtak. Halála élte hetvenhatodik évében érte el 1779. 
dec. 18. Költeményeit először Révai adta ki Faludi Ferenc Költeményes Marad
ványai cím alatt „élőbeszédekkel, jegyzésekkel és szükséges oktatásokkal meg- 
bővítve'* Győr 1786. n8r. 2 kötetb. (másodszor saját toldalékai nélkül ugyanő 
egy kötetben Pozsony, 1787.; harmadszor magokat a verseket Bacsányi János, 
Pest, 1824. kl2r. ; negyedszer én Faludi Ferenc Minden Munkáiban, Pest, 1853. 
4r., s ismét külön Faludi Ferenc Versei cím alatt Pest 1854. nl2r.). Itt emlí
tendő egy névtelen által szerkesztett Anthologia Faludi Ferenc Munkáiból. Kassa,
1836., melyben válogatott költeményei s három beszély a „Téli Ejtszakákból“ 
állanak l).

*) L. Faludi Ferenc Életrajzát Révaitól a Költ. Maradv. I. köt s a „Nemes Ember“ 
1787-ki kiadása előtt, Bacsányitól a Versek toldalékában, SrÁlasy Jáwostól a „Religio“ folyó
irat 1850. második félévi 8. és 9. számaiban, és tőlem a Minden Munkák előtt.

X  1. A ki sz t ö  úr  fi éneke.

Úri nemzet eredete,
Deli, jeles, ép termete, 
Gyöngyös, köves, szép ruhája, 
Ruhájánál szebb arcája :

De mit használ, ha hamis ?

Szeme kökény, csillag fénye, 
Ámor csoda építménye,
Tüzet lobbant pillantása,
Mint az egek villámlása:

De mit használ, ha hamis ?
Alabastrom fehér nyaka,
Piros rózsát nyit ajaka.
Sima márvány piciny álla, 
Tiszta hónál tisztább válla : 

De mit használ, ha hamis?

Pindus hegyén szebb verseket 
Nem mondanak, énekeket 
Mint mikor ő torkát nyitja,
És hárfáját megindítja:

De mit használ, ha hamis?

Szép mikor varr, szép mikor ír, 
Szép ha nevet, szép mikor sír, 
Szép mikor ül, szép mikor áll, 
Jól hajt térdet, cifrán sétál:

De mit használ, ha hamis ?

Tréfás, nyájas, hízelkedő, 
Bátor, vidám, kedveskedő : 
Sokkal biztat mosolygása, 
Teljes tárház ajánlása :

De mit használ, ha hamis?
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j f  2. A k i s a s s z o n y  fe l e l e t e .

Híres főrend nemzetében, 
Nincsen hiba termetében,
Jól hordozták, jól nevelték, 
Volt is okok hogy kedvelték : 

De nem tetszik, tudom mért.

Tiszta szeme s ábrázatja,
Tejbe mártott arculatja,
Hol rózsák is elmulatnak, 
Egybe kevert színt mutatnak : 

De nem tetszik, tudom mért.

Eszem iszom után könyökére dúlni,
Egy fél órácskáig álomba merülni, 

Könnyű testtel felserkenni,
Holmi dolgán általmenni,

Kártyákat forgatni,
Játékkal mulatni.

Diána udvarát megint látogatni,
Ernyös sátoriban, mint reggel, mulatni, 

A kakukkal szerencséjét 
Megpróbálni, jövendőjét,

Hegyek ellen állni,
Echóval tréfálni.

Magasan költ nagy homloka, 
Sugár cédrus ép dereka,
Vállát veri szög hajával,
Hajnal hasad ajakéval:

De nem tetszik, tudom mért.

Lovát Mars úgy nem ugratja, 
Jobban, mint ő, nem forgatja, 
Mint az evet felültében,
Meg sem mozdul lágy nyergében : 

De nem tetszik, tudom mért.

Táncos, elmés, emberséges, 
Törvénytudó, mesterséges, 
Jámbor, józan, mértékletes, 
Takarékos, kellemetes :

De nem tetszik, tudom mért.

Kedvlegelő nyáj assága, 
Szívébresztő vidámsága,
Teljes öröm barátsága, 
Paradicsom társasága:

De nem tetszik, tudom mért — 
Mert hamisnak mond, azért.

Pintyőke sírását, galambnak nyegését.
A játékos rigó hangos fütyülését, 

Gerlicének búsulását,
Társa után bujdosását 

Szemre fülre venni,
Más gonddal nem lenni.

Erdőkből kimenni mezők térségére,
A lenyugvó napnak nézni szekerére, 

Pásztor után sétálgatni,
Muzsikáját meghallgatni:

Korydon dudáját,
Mopsus furuglyáját.

Görbe trombitákat otthon fuvattatni,
Vacsora után is nyugtig így mulatni : 

TJgy-e, pajtás, megpróbáltad,
A mint mondám, úgy találtad : 

Királyi mulatság,
Ártatlan bolondság.

4. A g y ő z e d e l m e s k e d ő  Ná d a s d i .  
1757.

3. A t a v a s z .

Királyi mulatság erdőkben sétálni, 
Árnyékos utcáin fel s alá járkálni ; 

Fülemüle éneklésén,
Gyenge szellők legyezésén 

Örömet nevelni,
Kedve szerint élni !

Az olcsó nyulakat bokorból kiverni, 
Fiatal madárkák fészkét felkeverni, 

Hegyet, völgyet megkerülni,
Fris források mellett ülni,

Ebédre megtérni,
Jó lakáshoz férni.

A setét gondokat magas szegre tenni, 
Feladott étkekből jóizüen enni,

Enni, meg nem csömörleni,
Közbe vígan beszélleni,

Fris borokat inni,
A vizet dicsírni.

Rettentő Marsnak fajzati,
Ti bátor seregek !

Bellona igaz magzati 
Jól vitézkedtetek! 

Meggyőztük burgus kőikéit, 
Fejünkre esküdt oly veit :

Már dicsekedjetek !

Megvertük kevély táborát, 
Vágtuk, mint barmokat, 

Letéptük sűrű sátorát, 
Raktunk testhalmokat, 

Gázoltuk büdös véreket, 
Patvarba úztük lelkeket :

Kin örvendezzetek !

Elnyertük Schweidnitz várait, 
Villám pattantyuit,

Boroszló tornyos falait, 
Mennydörgő álgyuit, 

Rabszíjra fűztük emberét, 
Prédára adtuk mindenét : 

Istent dicsérjetek!
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Mondjon az egész táborunk 
Háladó éneket,

Puskánk, álgyúnk, puskaporunk 
Hasítson egeket,

Forgassunk nagy poharakat, 
Igyunk Te-Deuin borokat: 

Nekem is töltsétek ! — —
í  i

Uj lármát hallok, fiaim !
Uj eró üt reánk :

Menjünk elejbe bajnokim !
Rivadjon trombitánk: 

Újítsunk rajtok sebeket,
Vágjuk apróra szíveket !

Meg yek, kövessetek.

5. K 1 o r i n da.

Gyenge Klorinda 
Hús kikeletben 
Egy szép ligetben 

Fel s alá jár :
Siess, Horindó !
Szívét epesztve,
Kezét terjesztve 

Csak reád vár.

Megjó Dorindó ;
Egy kis bokorban 
Hajnali korban 

Leültek már.
Nyugszik Dorindó,
Igen sietett,
Sokat igetett,

Hallgat a pár.

Kezdi Klorinda : 
„Pásztor, hol jártál ? 
Kivel tréfáltál ?

Engem elhagysz : 
Hamis Dorindó !
Mintha nem tudnám,
S nem tapasztalnám : 

Mással mulatsz.“

„„Ne hidd, Klorinda! 
Mezei nymphám,
Édes báránykám !

Mert ez a szív, 
Esküszöm Pánra,
A nagy istenre,
Égre, tengerre! 

Tehozzád hív.““

Lator Dorindó !
Ott a fény ősben —
Vagy a füzesben,

Nem tudom már — 
Idegen társsal 
Eperjet szedtél,
Vígan nevettél —

Csak tagadd bár.“

„„Nem úgy, Klorinda 
Kivel sétáltam,
A kit imádtam,

Nem földi kép :
Hanem istenség,
Nagyobb náladnál, 
Szentebb náladnál.

De nem oly szép :

A szűz Diána 
Vadat kergetvén,
Sokat megejtvén,

Egy kanhoz lőtt :
Áztat nyomozván,
Az erdőt járta,
Fel nem találta, 

Enhozzám jö tt.““

„Ha úgy van, pásztor, 
Igen követlek.
Megint szeretlek,

Mint hű nymphád : 
Keljünk, Dorindó !
A nyájt elhattam, .
Sokat mulattam,

Isten hozzád !“

^  6. A szer encse .

A szerencse változásin 
Tanult elme nem indúl :

Ide s oda rándulásin,
Nem sértődik, nem mozdul 

Csak úgy nézi csúf játékát, 
Mint a forgó karikát.

Ma hiteget, hizelkedik,
Szárnyán visel, fenhordoz : 

Holnap megint mérgeskedik, 
Bosszúságot, gondot hoz. 

Rád szegezi kész táborát,
S meg felszedi sátorát.

Most felbillent első fokra, 
Ápolgat és mosolyog, 

Kebelébe ragad csókra :
Már megbánta, tébolyog : 

Nálad tölti ebédkorát,
Másutt eszik vacsorát.

Csak árulás biztatása, 
Tárházakkal ha imád : 

Öröm, üröm ajánlása, 
Visszarántja a mit ád. 

Szerencsére csak úgy tekints 
Ajándéka álomkincs.

Kopasz, béna és vak jószág, 
Agyarkodó, fondorló; 

Felkendőzött aggott óság, 
Nyughatatlan, kóborló ;



A szerencsét jól megismerd,
S a mint szolgált, úgy dicsérd.

X  7. T a r k a  madár .

Egy kis tarka madár víg kedvében 
Szép gyümölcsös kertnek ment röptében: 

11a én tarka madár volnék,
Én is veled elrepülnék,

Tarka madár !

A ki- tarka madár ott akadott,
Mert két lépvesszóeske közt ragadott : 

Tía én tarka madár volnék,
Soha veled nem repülnék,

Tarka madár !

A kis tarka madárt kézre kapták,
Nem bántották, szépen ápolgatták:

Ha én tarka madár volnék,
Még is veled elrepülnék,

Tarka madár!

A kis tarka madárt, jaj ! fogságba 
Szoi’ossan bezárták, kalitkába:

Ha én tarka madár volnék,
Soha veled nem repülnék,

Tarka madár !

A kis tarka madárt jól tartották, 
Cukorfalatokkal meghizlalták:

Ha én tarka madár volnék,
Még is veled elrepülnék,

Tarka madár !

A kis tarka madárt kifosztották 
Tarka tolláiból, nyársra vonták:

Ha én tarka madár volnék,
Soha veled nem repülnék,

Tarka madár !

V a  P h y l l i s.

Phyllis nyugszik, mély álomba 
Â szép Phyllis elmerült ! 

íme Amor jött azonba,
Loppal oldalához ült.

Félre teszi tegzét, ívét,
Egy nyilával útat nyit :

És kilopja Phyllis szívét,
Kit sebessen el is vitt.

Serken Phyllis, észre veszi 
Kárát s Ámor nyilait,

Sí, rí, dolgát félre teszi,
Sietteti inait.

Feltalálja udvarában:
Ámor szívek között jár:

Szinte kettő van markában, 
íme, úgy mond, itt a kár.

315

/  „Lator Ámor ! ha elvetted,
Ha megloptál engemet,

Mondd meg, dévaj, hová tetted,
És add vissza szívemet.“

Sírva fakad, jajjal közli,
Nagy csepekkel könyve hull :

Ámor gyengén mind letörli,
Mondván : „Phylli ! ne busúlj.

Itt van szíved, elrejtettem,
Jó helyen van, el nem vész ;

Több szivekkel elkevertem,
Mutass reá, tied lész. 

lm elődbe rakogatom,
Phylli ! vigyázással légy :

Ki micsodás, megmutatom,
Szíved helyett mást ne végv:

Ez a nagy szív alázatos ;
Ez pedig pompára vágy,

Ez ,együgyü, akaratos ;
És ez mindenkihez lágy ;

Ez a picin válogató;
Ez udvari; ez paraszt;

Ez tudatlan, hallogató,
Sok sziveket elszalaszt.

E mosolygó, hízelkedő;
Ez versenygő, békétlen ;

Ez szemérmes; ez kérkedő;
Ez pityergő ízetlen.

Ez tárházat, kastélyt vadász,
Tetszik neki kincses nép;

Emez becsületet horgász;
Ennek a kell, a ki szép.

Ez kendőzik, fürtöt viszál,
Százszor tükörihez fut :

Ez más erkölcsében piszkál;
Emez büszke, noha rút.

Válogasd ki, ha úgy kéred,
Ezek között van szived:

Phylli ! látom, nem isméred 
Melyik légyen a tied.

Még egy van itt : ez a furcsa,
Hamis, titkos, dévaj szív :

Éhez nem fér senki kulcsa,
Senem igaz, senem hív :

Ha nem tudod, ím megmondom :
Ez te szíved, emeld el :

Tartsd magadnak,semmi gondom,
Mert ez senkinek sem kell.“

\  9- A^ f or gandó  s z e r e n c s e .
Fortuna szekerén okosan ülj,
Úgy forgasd tengelyét, hogy ki ne dúlj 

Ha szépen vezetett,
Ha miben kedvezett,

Meg ne örülj :
Fortuna szekerén okosan ülj.

316KÖLTÉSZET. -  XVIII. SZÁZAD.
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•Tó kedve s kereke egyaráut jár,
Forgandó, változó : ma kincsesei vár, 

Holnap lenyomorít,
És megint boldogít;

Elkigyed bár :
Jó kedve s kereke egyaránt jár.

Érdemre nem tekint, szemtelen, vak,
Kire ma vont aranyt, holnap szüi't rak. 

Tudják, leik táborát 
Lakták és udvarát,

Sok nagy urak :
Érdemre nem tekint, szemtelen vak.

Hol édes jó anyád, hol mostohád ;
Dolgáról senkinek számot nem ád : 

Megbecsül, megaláz,
Magasztal, legyaláz.

Bút hoz reád :
Hol édes jó anyád, hol mostohád.

10. N i n c s e n  név e.

Egy agglant van Gyöngyös táján '),
Rút szöinölcsök ül pofáján,
Töpörödött ráncos bőre,
Oszszel tarkás minden szőre :

Utalatos ocsmány kép.

Három foga tart istrázsát,
S alig rágja a híg kását,
Gyomort kever büdös szája,
Tüdejével rothadt mája:

Semmi tagja már nem ép.

Rozsdás torka hobog, horog,
De a nyelve frissen pörög :
Nyughatatlan derekával,
Csipás szeme forgásával,

Keze úgy jár mint a csép.

Elébb kezdte Venus fatyját 
Megismerni, mint sem atyját :
Hím után sírt bölcsőjében,
Gyuladozott szerelmében:

S még előtte volt a pép..

Felserdülvén többre lépett,
Nyalogatott sok fris képet .
A ki tetszett szájizének,
És megfelelt víg kedvének, 
s Ahoz ragadt mint a lép

Sok kezek közt vásott nyaka.
Csókkal kopott két ajaka;
Üszög már kipörzsölt szive,
De még ben van Amor nyive:

Forrlon forr az ó cserép. 1

1) I t t  a zo n  OyömryÖÄ vize é r te tik  , m ely  .A tm tiiA b a n  e redvén , 
E éka, K őszeg , S z o m b a th e ly  h a tá r a in  á tfo ly v án  , S á rv á r  fe le tt  " 
B áb áv a l egyutiUl.

Természetét erőlteti,
Apadt mellit kifeszíti,
Tarát farát ékesíti,
Vitorláit kiteríti:

Arra nyerít a ki szép.

Parázs tüzét lobbantatja.
Már megszokta, nem hagyhatja :
Várj, tejetlen gubás kecske,
Nösztön nöszö vén menyecske !

Megjön urad, jól megtép.

11. A r e m e t e .

,.A kemény kősziklák kietlen kebelében, 
Járatlan barlangok elrejtett mély öblében,

A vadon erdők közt találtam kedvemet,
És leik em-kihültig itt töltőm éltemet.

A büszke szín világ sétáljon fris bársonyban, 
Egy kevés rongygyal is beérem én azonban: 

Ma-holnap a kigyók felbontják testemet,
Az apró férgecskék elosztják bélemct.

Tobzódó torkosok felkészült jó lakási,
A borral tóltözö iszákok tomboláéi

Nem kisztik torkomat : énnálam édes íz 
Egy marok fű, gyökér, egy ital forrásvíz.

Ha buba merülök, ha szívem kezd lankadni, 
Ébreszt a forgó ég, vigasztalást tud adni; 

Éjjel a csillagok vidítják szivemet,
A hajnal felderül, meghozza kedvemet.

Ha test, vér megindul, háborgat rút ostrommal, 
Böjttel sanyargatom, megtöröm ostorommal, 

Tüskébe keverem árúló testemet : 
így oltván tüzeit, megmentem lelkemet.

Eltelvén napjaim, nem félek a haláltul, 
Elválok örömest ez árnyék rósz világiul, 

Óhajtva járulok tehozzád istenem ! 
Jutalmam , örököm, kincsem, és mindenem.

A lelkem öltözik, reményiem, fényességbe,
A csontom itt hever, míg társul mégyen égbe. 

Egy buzgó gondolat engem itt temete :
Ha kérded, ki valék : egy szegény remete.“

^  12. A f e s z ü l e t h e z .

Szüzek, ifjak, sírjatok!
Mélyen szomorkodjatok!
Keseregjen minden szív,
A ki Jézusához hív.

Nincsen abban irgalom,
Hozzád buzgó fájdalom,
A ki téged meg nem szán,
O Jézus ! a keresztfán.
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Gyenge testén sebeit,
Vérrel buzgó kékeit 
A ki látja és nem sny 
Élő hittel az nem bír.

A kősziklák repednek,
Nap és hold setétednek :
Minden állat megindul,
Csak a bűnös nem busűl.

Szállj szivedbe, sirasd meg 
Bűneidet, s gondold meg.
Ilogy az isten fia volt,
A ki érted így megholt.

13. P á s z t o r v e r s e n g é s .

Minap egy kis kanász más juhászgyermekkel 
Öszve kczde veszni pásztori versekkel. 
Korydon feltette két mázsás ártányát, 
Tityrus, kecskéjét s legjobbik bárányát.

Korydon.
Tityre ! ha tetszik, a hegyek aljában,
A kiterjedt bikkfák ernyős sátorában, 
Legelő-helyére bocsátván nyájunkat,
Pásztori versekkel mulassuk magunkat.
Mese azért, juhász ! ha meg tudsz felelni,
Ez a kövér ártány nálad fog telelni.
Jó makkon hizlaltam Bakony erdejében, 
Most vagyon kellemös legjobb idejében. 
Mese, mese, mi az? Széles e világon,
Neve írva vagyon gazdag termett ágon : 
Redős, és bokrétás, biibos, és kalapos,
Néha alul, néha pedig felül lapos.

Tityrus.
Mese, mese, mi az ? ha kulcsát találod, 
ígért bárányommal zsíros lészen tálod :
Piros, poskos, kövér, még csak picin falat, 
Nincs hozzá hasonló a kerek ég alatt.

Korydon.
Mese, mese, mi az? nincsen az erdőben,
Fel nem találtatik a tágas mezőben.
Nem fér a pajtába, nem fér a pincébe;
De szép-könnyen befér egy hajszál végébe.

Tityrus.
Mese : melyik madár repdes szárnya nélkül? 
Es melyik eszi meg aztat szája nélkül ?
Ha előtalálod, tied lesz kobakom,
Ónnal jól megrakott légrádi bicsakom.

Korydon.
Mese, mese, mi az? Jár kél lába nélkül ; 
Mese, mese, mi az ? megáll talpa nélkül.
Ha előtalálod, vidd el furuglyámat,
És ha jobban tetszik, újdon új dudámat.
A dudát Pán adta nekem víg kedvében, 
Nincs hozzá hasonló kilenc vármegyében.

A furuglyát pedig adá — mi a neve ?
A ki egy nagy túrót ebédre megeve. A

Tityrus.
A bicsakról szólván, Mopsus a Bellának 
Adá, mondván : tartsad szívem zálogának.
A bolond megbánta : Betta észre vette, 
Panaszos bicsakját elejbe vetette.
Egyiknek sem kellett, azért felemeltem,
S minthogy mind a kettőt öszvebékéltettcm, 
Reménykedve kértek, hogy tartsam magamnak.

. Tartom attól fogva kedves bicsakomnak. 
Ilallod-e? te pásztor! az ebek ugatnak,
Talám a farkasok juhokat szaggatnak.
Tegnap is a Fari egy nagyot kergetett, 
Szegény a farkassal egy verembe esett.

Korydon.
Keljünk, a kanok is már kerékbe vették 
Az aprókat : minap csak alig menthették. 
Magokat nem féltem, gyakran viaskodnak,
Mi tagadás benne, farkasbört is adnak.

14. I s m é t  p á s z t o r i  v e r s e ngé s .  

Mikon.
Thyrsi ! furugly ázzunk,van most módunk benne. 

Thyrsis.
Volna, ha Menalkás ebédért nem menne:
Kire bízzam anyájt, a part mellett járkál, 
Lator az a nagy bak, öklelődik, szurkál.
Minap két rideget a vízbe ugratott,
Ott vesztek, nem ettem az nap egy falatot.

Mikon.
Hadd őrizze Mopsus, nem mostani legény, 
Hanemha tőlem félsz, magad mentő szegény.

Thyrsis.
Hallottam a minap a szőllök aljában,
Egy kis bodzafának büdös árnyékában : 
Csikorgó nádsíppal kínoztad versedet, 
Nyassán pörjén mondád nyálas énekedet.

Mikon.
Láttunk a szilvásban, mikor loppal ettél: 
Leugatott az eb, a csalánba estél.
Lappangva bürökből kis sípot faragtál, 
Versent a békákkal valamit kákogtál.

Thyrsis.
Már ne gyalázkodjál, keljünk egy próbára, 
Megválik, ki lészen nyertes utoljára.
Tegyünk fel valamit. Én szép habpipámat —

Mikon.
Én egy ostornyélre való szíjszerszámat. 
Palámon érkezik, köztünk biró lehet:
Kezdd el. majd kitetszik, ki mennyire mehet.
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Thyrsis.

Te híttál ki, téged illet a sor, kezdd el,
Kezdd el, de úgy gondold, hogy Thyrsis meg

felel.
Mikun.

Felfordult a világ, eltörött tengelye,
Régi járásának se nyoma, se helye.
A hegyek költöznek, a sütő nap megáll,
A föld körülötte kerengóbe járkál.

Thyrsis.

Felforrott a tenger, tüzes habot forgat, 
Várasak omlanak, a szükség nyomorgat. 
Galatéát szánom, színében változik,
Bánatos arcája ázik, siránkozik.

Mikon.
A baglyok huhognak, rút ebek ugatnak, 
Farkasok dühödnek, juhokat szaggatnak.
Bán azt mondá nekünk : ezek gonosz jelek, 
Fergetegek lésznek, rontó, vesztő telek.

Thyrsis.

Büdös már a rózsa, méreg az orvosság : 
Zászlót emel, tombol, a gonosz ravaszság ; 
Fehér már a holló, fekete a hattyú;
Másnak örökébe száll a hitvány fattyú.

Mikon.
Megfordúlt a játék, több a vak az hatnál : 
Többet nyom egy lator latban tiz jámbornál, 
Nincsen már kelete a finom aranynak,
Vagyon ellenében a rozsdás salaknak.

Thyrsis.
Magas repülésre elindúlt sok szarka,
De heába evez, nem bírja a farka;
A vakandok útat mutat a szemesnek, 
Tanulatlan elme leckét ád eszesnek.

Mikon.
A forgott juhászok messze kergettetnek,
A sohonnaiak elókerestetnek ;
Égőn vasat pendít, nem kell chez tanú,
Nem kell a bizonyság, elég a vád s gyanú.

Thyrsis.

Pásztor az ó nyáját már maga széljeszti, 
Ártatlan csordáját szánt szándékkal veszti,
A révész elveti evező lapátját,
Al- s felszélnek hagyja hánykódó csónakját

Falómon.
Elég, Thyrsi! tartsd meg kedves habpipádat : 
Te is, Mikon ! feltett cifra szerszámodat, 
Nyertes mind a kettó : jól kitett magáért ; 
Egyik sem tartozik a monda-mondáért.

T Ű ID Y K ÉZIK Ö N Y V E. I.

Vedd el ajándékul, Mikon, tomborámat:
És te pedig, Thyrsi! rezes kis baltámat. 
Menjen kiki immár fogyaték nyájához, 
Vigyázzon és lásson, mint lehet, dolgához.
Én sem mondok ellent : zűrzavarban élünk, 
Üstökös csillagot mutat az ég, félünk ; 
Előttünk, utánunk csak a keserves kár:
Magam elbújdosom, a hol pásztor nem jár.

15. C o n s t a n t i n u s  P o r p h y r o g e n i t u s  
negyedik felvonása.

H oyy a* o lvasók  a  d a ra b  egé sz  fo ly am a tjá ró i tu d o m á s t vehes* 
senek , eg y sze rsm in d  p ed ig  azon  k o rb e li  s z ín la p  Ip ro g ra m m ja in k ré l  
fo g a lm a t n y e rje n e k  : e lő re  bo csá to m  a d a ra b  e lő ra jz á t , h ív e n  az  
fcgii, 1754. ju l .  31-k i  n y o m ta tv á n y  sz e r in t  K ö v e tk e z ik  a z tá n  egy 
p á r  je le n e t a  k iv ite l  m ódjának , e lő tü n te té sé re .

A játéknak állapatja.
Halálra kelvén Leó napkeleti császár, Ro

manus és Phocas két fő tanácsossára bizá 
gyönge fiát Constantinust. Egyik is, másik is 
azon patvarkodék mindegyre, hogy kitolja tár
sát ebből a fő tisztségből. Romanushoz lágyúla 
a szerencse elannyira, hogy ó egyedül igyen- 
getné a fiatal fejedelmet, egyedül bírná az or
szágot. De ezzel sem elégedvén az országiás
nak fényétől megtántorodott Romanus, arra 
szepelkedék ’) végre minden esze, ereje, ra
vaszkodása, hogy kiszorítván Constantinust ií, 
önnön fiát Artemiust ültesse a császári székbe. 
Ez a telhetetlen vágyakodás úgy megutáltatá 
Romanust, hogy még tulajdon magzatjai is 
cimborát kötvén Phoeassal, megtámodnák ap- 
jokat, és arra bírnák a dolgot, hogy számki- 
vettetnék Prota szigetibe, Constantinus pedig, 
mint ügyes '*) ura, a császári székre magasz
taltatok.

Ezen valóságos történethez a költő eszes
kedés tetszetesb mulatságra nézve imitt is 
amott is adogat valamicskét.

A bes zé l ge t ő  személyek.
Constantinus, Artemius neve alatt.
Romanus, gondviselője az országnak.
Mauritius, a tanács nagyja.
Artemius, Romanus fia, Constantinus neve 

alatt.
Phocas, föhadivezér.
Rasilius, Constantinus nevelője.
Leontius, udvari kapitány.

I. VÉGEZÉS. 1. kimenet. Phocas és Mau
ritius keményen unszolják Romanust a tanács 
nevével, hogy engedje már egyszer Constanti- 
nusnak az országlást : de ó csak fél vállról fe
lel, II. k. sőt önnön fiára Artemiusra kívánván 
szállítani a császárságot, Basiliushoz folyamik, 
hogy ezen dögleletes igyekezetét támogassa 
ezen költéssel : hogy Constantinus és Artemiu*

1) Igy«ke»ák
2) Jogot.

U
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elcseréltettek csöcsömős korokban. Nagy vi- 
gadozva köti erre minden tehetségét Basilius, 
jól tudván , hogy ez nem költés , hanem való
ság légyen. III. k. Phocas Mauritiussal biz
tatja a véltConstantinust, hogy csakhamar or- 
száglásra segéti, IV. k. vélt Artemius pedig 
nagy örömmel jelentvén vélt Constantinusnak 
ezen szerencséjét, kéri hogy országlásában se 
vonja meg tőle elébbi kegyességét. V. k. De 
Romanus, hogy jól megvesse ravaszkodásának 
hállóját, a vélt Constantinust kétségbe hozza, 
ha ö legyen-e Leo császárnak fia Constanti
nus? noha magában annak tartja. VI. k. Más 
részről Leontius hévén ösztönözi a vélt Arte- 
miust, hogy lemondván vélt Constantinusnak 
barátságáról, önnön fejére keresse a császári 
koronát : de ő igen megindulván ezen gonosz 
tanácson, elpirongatja magától. VII. k. Holott 
pedig Basilius is ugyan azon húrt, de más 
ügyes okból, pöngetvén, javasolja vala vélt Ar- 
temiusnak, hogy ha Romanus meg fogná kinálni 
a császársággal, ellent ne tartson benne : fe
lette megütközik ezen tanácsán : de nyomos- 
san vitatván Basilius, hogy egyébként nem 
hathat az országlásra Constantinus, lágyulni 
kezd Basiliusnak tanácsára.

II. VÉGEZÉS. I. kimenet. A vélt Con
stantinus Phocas és Mauritius eleibe terjeszti 
panaszát, hogy Romanus kérdést támaszt, ha 
ö légyen-é Leo császárnak igaz fia? Erremeg- 
indúlván mind ketten fogadják, hogy övé lé
szen a birodalom, akármit költsön, akármiut 
agyarkodjék Romanus : innen H. k. újólag 
mérészen sürgetikRomanust, hogy félre tévén 
minden ürügyködést, hallasztást, királyi szé
kébe ültesse a véltConstantinust. DeRomanus 
bizonyságul vévén Basiliust, erősen vitatja, 
bogy Artemius és Constantinus elcseréltettek 
gyermekkorokban : következőképpen, hogy a 
vélt Artemius légyen valóságos Constantinus, 
Leo császárnak fia. Mivel pedig erre keveset 
hajt Phocas, hévén felzendül a vélt Constanti
nus. III. k. Romanus sajdétván , hogy nem 
messze mégyen puszta szóval , fegyvert akar 
fogni : de Basilius e nélkül is kívánatos folya- 
motját Ígéri a dolognak, hacsak elhiteti Roma
nus a vélt Artemiussal, hogy ő légyen valósá
gos Constantinus. IV. k. Kihez képest öszve- 
szedvén minden eszét Romanus, azon vagyon, 
hogy ezt elhitesse a vélt Artemiussal ; de sem
mire sem mehetvén, énti Leontiust, hogy Basi
liusnak vélt Artemiussal folytatandó beszédére 
suttomban figyelmezzen. V. k. Beszédbe ered
vén Basilius vélt Artemiussal, kifakasztja végre 
a nagy titkot , kezébe nyújtván Zoe császár
nénak a gyermek elcserélését állató levelét : 
melynek minden minémüségét megvizsgálván 
a vélt Artemius, nyilván tapasztalja, bogyó 
légyen Lco császárnak fia Constantinus. Hogy 
pedig ez eránt menthesse magát kedves barát
jánál, vélt Constantinusnál, magához veszi a 
levelet. VJ, k. Hallván szemlélvén ezeket az

ólálkodó Leontius , derék melegen Romanus- 
nak fülébe röppíti : a ki elhűlvén oly véletlen 
izenetre, hogy megtántorodott ügyét új cigán- 
sággal támogassa, azon egyeze meg Leontius- 
sal, hogy valami okkal móddal kicsalja vélt 
Artemiustól az emlétett levelet.

III. VÉGEZÉS. I. kimenet. Vélt Constan
tinus tartván, hogy netalám elmellőzze fejét a 
császári korona , hosszas hallogatásrúl vádolja 
Phocast, és Mauritiusi : ezek ellenben újólag 
bátorítják, hogy legkissebb gyanúba se vegye 
csakhamar elnyerendő császárságát. II. k. 
Ugyan a vélt Constantinus sajdítván , hogy 
pártolni kezd tőle a szerencse, hévén feddi ál 
és színes barátságról a vélt Artemiust : de et
től kezébe nyújtott Zoe császárné levelét ol
vasván, és valóságosnak ismérvén, megcáfolja 
boszonkodását, Leo császár igaz fiának vallja 
tiszteli a vélt Artemiust ; ez viszont elébbi 
szíves barátságát jövendőre is Ígéri vélt Con
stantinusnak. III. k. Romanus pedig tudván 
már, hogy a vélt Constantinus légyen ö fia Ar
temius, hogy ezt emelítse a császári székre, ú j 
ravaszkodásra vetemedvén ál hizelkedéssel 
kicsalja vélt Artemiustól Zoe császárné levelét 
ama diszes ürügy alatt,hogy a tanácsnak fogja 
bémutatni; IV. k. vélt Constantinust pedig 
valóságos gyanánt üdvözli, s el akarja hitetni 
vele, hogy ö légyen Leo császárnak fia : de ez 
Zoe császárnénak levelére emlékezvén , nem 
ád hitelt egyelőben : holott pedig sok kendő
zött lu'mezéssel állatja vala Romanus, hogy 
azon levél nem való, hanem agyafúrt Basilius
nak vélt Artemiussal koholt istentelen talál
mánya, elhiszi végre, hogy ő légyen valóságos 
Constantinus. Innen V. k. szembe szállván 
vélt Artemiussal, Basiliussal kötött éktelen 
cimboráról vádolja, durván pirongatja, dor
gálja : ö ellenben csendesen vitatván ártatlan
ságát, igen lágyon bánik felzendúltbarátjával. 
VI. k. Véletlen oda vetemedett Mauritius bé
kélteti a versengő úrfiakat : azonnal megnyug
szik tanácsán a vélt Artemius, kész lévén Ön
kényt lemondani az országlásról, hogy egy 
vakaritással se sértse a barátságot ; de a vélt 
Constantinusnak dölfössége egy körömnvirc 
sem akar elállani képzett igazságától.

IV. VÉGEZÉS. I. kimenet. Phocasnak és 
Mauritiusnak hathatósan állatja Basilius Con
stantinusnak Artemiussal csöcsömős korában 
esett, elcserélését. Hogy pedig átlátásának tel
jes hitelt szerezzen, fogadja, hogy Zoe császár
nénak ez eránt adott levelét kezekbe szolgál
tatja. II. k. Azonban Romanus ismét más szél
nek vetvén ravaszkodásának palástját, el akarja 
hitetni Mauritiussal s Phocassal, hogy Con
stantinus és Artemius elcserélése agyafúrt Ba
siliusnak iszonyatos költése; ezt pedig Leon- 
tiussal bizonyítja : de mivel amazok hitelt nem 
adnak szavának , arra fakad végre , hogy , ha 
Basilius Zoe császárnénak emlétett kétségtelen 
írását elémutatja, ő is valóságos Constantinus-
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nak hiszi tiszteli a vélt Artemiust. III. k. Ért
vén Basilius, hogy Romanus az ország nagyai 
előtt éktelen ravaszságot kent reá , szembe 
szökik a szemtelen rókával, szörnyen dorgálja. 
Mivel pedig Zoe császárné Írásával kell vala 
ártatlanságát védelmezni, ezt visszakéri vélt 
Artemiustól : ez pedig Romanustól, a ki csak 
imént csalá ki tőle. De Romanus megaggott la
torkodását nyomozván, szépen bátran elta
gadja : erre a zűrzavarra felgerjedvén Phocas, 
„ha — úgy mond — ki nem nyomozhatjuk az 
országnak valóságos örökösét, találkozik más, 
a ki császári székébe üljön. IV. k. Romanus, 
patvarkodásának kellemetes folyamotjával kér
kedvén, ismét erővel akarja reá beszélleni fiát 
Artemiust, hogy ő légyen valóságos Constan
tinus; de ez nyilván szemlélvén apjának ügyet
len igyekezetét, kéri hogy szüntesse már egy
szer nyakszegő meredekre bot lőtt fortélyosko- 
dását. V. k. Azalatt kirohanván Basilius, meg
ragadja Artemiust, Romanus fiát, melyéhez 
szegezi tő rét, kiáltja apjának, hogy legottan 
általveri, ha a levelet meg nem téríti. Sokáig 
tusakodik magával Romanus : de ily szertelen 
veszedelem sem birhatá a levelének megtérí
tésére mind addig, míg VI. h. ott terem Leon
tius, torka-szakadta jelentvén, hogy az egész 
táborPhocast kivánja, kiáltja császárnak. Erre 
a keserűséges izenetre felette megdöbbenvén 
Rcrnanus, oda veti Basiliusnak a levelet, és hé
vén unszolja az ország nagyait, hogy egyenlő 
szívvel lélekkel támadják meg Phocast, és le- 
hempelygetvén ötét, Leo császár fiát ültessék 
a ciászári székbe. VII. k. Megkövetvén Leon
tius és Artemius a valóságos Constantinust, reá 
birják, maga nehezen , hogy a titkos úton bá- 
torságos rejtőkbe siessen, Vili. k. az udvari 
örállókat pedig szívesen bátorítja Leontius a 
fejedelemnek hú és bátor védelmére.

Y. VÉGEZÉS. I. kimenet. Phocas szerte
len gőggel dicsekedvén császárságában , hogy 
azt bátran bírhassa, vitézeit onszolja, hogy 
Constantinus és Artemius után vetemedvén, 
mind a kettőt hállójába kerétsék ; II. k. Basi
lius pedig Zoe császárné levelét Mauritiusnak 
adja, hogy a tanácsnak s fűképpen Phocasnak 
megmutassa. III. It. Leontius szomorú hírrel 
keseréti Basiliust és Romanust, hogy t. i. Con
stantinus és Artemius szörnyű viadal után Pho
cas hadának markába estenek : erre nagyon 
boszonkodván mind a ketten, eltekéllék, hogy 
bosszút állanak a tyrannuson. IV. k. Azonban 
Constantinus és Artemius elkeseredvén bol
dogtalan sorsokon, halálra erősödnek , elébbi 
viszontszeretetre ujúlnak, és elragadtatnak a 
poroszlóktól. V. k. Phocas pedig megdöbben
vén Mauritiusnak bátor dorgálására, nagyon 
haboz, nem is végezhet magával, ha elve- 
szesse-é, vagy megtartsa Constantinust. VI. k. 
Az ország nagyai egyenlő szívvel lélekkel 
Phocas ellen szövetkeznek, eltökélvén, hogy 
ha szép szóval nem lehetne, fegyverrel kín-

szerítik józan észre. VII. k. Ugyan azok előtt 
Zoe Írását igaznak vélt Artemiust Leo császár 
fiának vallja Phocas : de mivel ez (a mint tet
teti vala) már kiköltözött e világból, s ö eme- 
líttetvén a császárságra, már későnek mondja 
avásárt. Felzendülének erre mindnyájan, szem 
közt kiáltván Phocasnak, hogy ha vérek vég 
csöpjét kelljen is ontaniok, soha meg nem 
szűnnek, a míg székéből életéből ki nem for
gatják a tyrannust. Igen megszeppenvén erre 
a bátor boszonkodásra Phocas, Vili. k. elöho- 
zatja Constantinust Artemiussal, és megbo
csátván az ellene támadtaknak, lemond az or
szágosról, a királyi pálcát pedig Constantinus- 
nak nyújtja, napkeleti császárnak kiáltja, tisz
teli : Constantinus is feledékenységre vévén 
minden sérelmeit, mindnyájoknak megbocsát, 
mindnyájoknak állandó kegyességét Ígéri, kö
telezi.

NEGYEDIK VÉGEZÉS.
El s ő  k i me n e t e l .

Basilius, Phocas, Mauritius.
Basil. A kisdedek megcserélése dolgában 

semmi költés, semmi mesterséges fogás , vagy 
egyéb rósz szándék nincsen. Nem is azért erő
sítettem beszédemet esküvéssel, hogy Roma
nus fiát emelném dicsőségre ; hanem hogy at
tól el ne maradna , a kit illet. Istennek hálá, 
patricius-nemből való vagyok, nincs okom reá, 
hogy fejembe járó árulással keressem kedvét 
egy olyas embernek , a ki, ha nem alább való 
nálamnál, nem feljebb.

Maurit. A beszéd szép, és úgy tetszik, hogy 
igaz. De még fenekén és setétes állapotjában 
marad a titok. Romanus hamis , ád okot ele
get álmélkodásra azoknak, kik esmérik : hogy 
maga fiát oly vígan kezdi fosztani a dicsőség
ből, hogy másnak gazdálkodhasson vele.

Phocas. Szeretem az igazságot ; de Basil! ! 
többel taníts bennünket, hogy elhitessed ve
lünk azon gyermekeknek csoda elcseréléseket.

Basil Ha maga levelét és keze írását elő
adom Zoe császárnénak, hisztek-e akkoron 

! szavamnak ?
Phocas. Add elő , hiszünk. Sőt fogadom, 

hogy nem merül a tengerbe a nap előbb, 
hogy sem székébe ültessem Leo, és Zoe mag
zatját.

Maurit. Magam is kész vagyok császárom
nak vallani azt, a kire eféle császári bizonyí
tások mutatnak.

Basil. Bátor! ha itt megvártok, visszatérek 
a levéllel.

M á s o d i k  k i me n e t e l .
Leontius, Phocas, Mauritius, Romanus.
Leont. (Phocashoz szól.) Szemben akar ve

led lenni Romanus.
1 1 *
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Phocas. Jöjjön. Velem ? hogy jut eszébe ez 
a maga megalázása í

Maurit. Valyon mi lehet ez? sok gondola
tok fordulnak meg iránta elmémben, sok gyanú 
környékezi szívemet.

Roman. Megvallom, nagy arcapirulással 
jöttem elődbe, és nem tudom szégyenemben, 
előmehetek-e a beszéddel, vagy nem?

Maurit. Ugyan is mire kerekedik ki ez a
mesterséges belépés ?

Phocas. Hagyjunk békét, Romane , ennek 
a fertelmes cifrának, beszéljünk emberséges 
emberek módjára, szabadon, igazán, világosan.

Roman. Csak kimondhassam! Elég az, hogy 
magamat kell vádolnom, s gyalázatomra ki
váltanom, hogy gondatlansággal, együgyüség- 
gel nagyot vétettem.

Maurit. Mi okra nézve ? Romane ! és miben ?
Roman. Abban, hogy könnyű hitelt adtam 

egy mesterséges hazug embernek.
Phocas. Kiről beszélsz?
Roman. Az istentelen Basiliusról, kit ha

zugságban kaptam, és iszonyú hamis esküvés- 
ben. Mind nem igaz, kiről, miről előttünk 
annyit szabódott, eget, földet bizonyságul 
híván.

Maurit. Mi úton, mi móddal mentél vé
gére ?

Roman. Tapasztalom, hogy kinyílt szem
mel viselik gondját az istenek a világnak. 
Nem engedik meg, hogy a hamisak meggyőz
zék az igazakat. Gondolom azért, hogy valami 
istenség adá eszembe, hogy vigyáznék ma
gamra, és jobban vizsgálnám Basilius dolgait, 
kémek által keresném ki a hamis szín alól a 
valót. Leontiust választottam eszközül. A mit 
látott és hallott, maga mondja meg, minthogy 
jelen vagyon.

Leont. Meglestem , mikor Artemiussal tit
kon beszélgetne Basilius. — Artemi ! úgy 
mond vala, az egekre kínszerítlek, légy se
gítségemre, oly játékot kezdek, melynek te 
hasznát veszed, én pedig azzal kitöltőm bosz- 
szuságomat. Engem, hogy tudjad, Leo császár 
igen bosszontott, Phocast és Romanust elómbe 
ültette, reájok bízván az ország gondviselését, 
jóllehet én több s jobb szolgálatot tettem az 
udvarnak. Maga az agg császár megholt, adóz
zék a fia helyette , ásítson , ágaskodjék a csá
szárságra, de ne jusson neki benne, azt aka
rom , hanem tied légyen. Meg is szerzem, ha 
velem egyet értesz hallgatással, tűréssel, elcél- 
zott mesterséggel.

Roman. Ezeket így tapasztalván lenni, fia
mat is, Basiliust is meg kezdem utálni, és kö- 
nyörgök mind a tanácsnak, mind neked, Pho
ca ! siessünk Leo császár fiának felkoronázá
sával, netalántán —

Maurit. Nagyobb setétségben vakoskodunk, 
mintsem ennekelőtte.

Phocas. Mintha mindazon útvesztő labyrin
thus kertekbenjárnánk. Előbb Basilius szájából

az igazság beszélett ki : most, hogy hamisság
gal kereskedik, mondod, Romane ! Előbb bún 
lett volna néki nem hinni: most már bolondság 
hitelt adni. Előbb szentség volt szivében, jám
borság minden erkölcsiben, magad ítélete sze
rint : most hiteszegő lator, áruló , minden fer- 
telmességgel eltölt. Valyon ki hasonlóit meg 
annyira közületek : Basilius-e, vagy magad?

Roman. Magam sem győzöm csodálni Basi- 
liusban a meghasonlást, s magamban , hogy 
megcsalatkoztam. Leontius emberségének kö
szönhetem, hogy egyszer valamikor megesmér- 
tem. Azóta, megvallom, igen alább szállott be
csületében nálam Basilius.

Phocas. Tehát jó s gonosz híre Basilius- 
nak Leontius szaván fordúl meg ? Még nem 
végeztem el magamban, kinek kellessék előbb 
s többet hinnem. Basilius beszélgetése nékem 
igen tetszett, helyesnek, okosnak találtam. Sőt 
megígérte, hogy Zoe császárné maga keze 
írását élőnkbe hozza, hogy jobban bizonyod- 
jék mind az, a mi a gyermekek elcserélését 
nézi, és most kérdésben vagyon. Ezt ha Basi
lius végbe viszi , elhidd , Romane ! és te 
Leonti! haszontalanúl vitatjátok a pert ellene.

Maurit. Igen is, ha Basilius kezében látom 
a megigírt bizonyságot, szemtelen arcának fo
gom tartani, a ki kérdésbe meri venni.

Roman. Mindnyájan esmérjük annak az 
okos császárnénak keze írását. Mutassa meg 
Basilius, én leszek, ha senki más, védelmezője. 
Leonti! a te dolgod lészen azután vagy sarkán 
kapni Basiliust, vagy adózni a hamis vádo
lásért.

Leont. Én csak azokról teszek vallást, a mi
ket tulajdon szájából hallottam Basiliusnak. 
— Szívét nem láthattam , igazán járt-e, vagy 
félre.

Maurit. íme egy újdon új fogás kerül me
gint elő. Fele vádolás, fele mentség.

Phocas. Hogy mesterül bánt légyen Arte
miussal, bizonyosnak tartom : hogy legyalázza 
a tanácsot, felindíthassa a tábort, hallogassa az 
egész ország reménységét, s tovább vontassa 
egy valakinek magános uraságát.

Roman. Nékem szól ez. Roszúl gyanakszik 
a ki így beszél,roszúl beszél a ki így sérti be
csületemet.

H a r m a d i k  k i mene t e l .

Constantinus, Artemius, Basilius, Phocas, Mau
ritius, Romanus, Leontius.

Constant. Szakaszszuk már egyszer végét 
ennek a dolognak : hadd tudjam egyszer, 
szolga vagyok-e, vagy herceg az országban ; 
te fiad-e, Romane, vagy Leo császár árvája?

Artem. Phocas ! te légy bíránk, nem bízom 
Romanus emberségére tovább. Ha császár va
gyok, tudva légyen a világ előtt.

Basil, (szinte akkor érkezik). Reményiem,
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hogy ebből a fenforgó perből egyszer valami
kor már kisegítenek az istenek.

Phocas. Legjobbkor érkeztél,Basili! Leon
tius és Romanus arról vádolnak, hogy hamis hí
rekkel zavarod a rendek és ország csendességét: 
hogy hazug mesterséggel vitatod Constantinus 
és Artemius kisded korokban való megcserélő - 
seket.

Basil. Mit hallok? mint s hogy lehet ez?
Maurit. Nincs különben. Támadj ki magad 

mellett, add elő a levelet.
Basil. Előadom a levelet. Hanem engedjé

tek meg előbb , hogy szembe nézzünk Roma- 
nussal, elbírja-e ? Tehát, Romane ! te mertél 
engem az ország színe előtt ily fertelmesen 
gyalázni és vádolni? Te, ki tudod, mennyi ar- 
capirulásra valót mondhatnék reád ?

Roman. Hová ragadott a bátorság ? vak
merő ? te nekem arcapirulásra valót ? Talán 
én tenéked reszketésre és ájulásra valóval 
előbb szolgálhatnék. Szemedbe mondom, Ba
sili ! lator vagy, hercegünk, országunk árulója 
vagy !

Basil. Istentelen ! nem félsz-e a bosszúálló 
egektől, hogy megverjenek?

Roman. Nem félsz-e a bosszúálló pokoltól, 
hogy reád rohanván valamelyik furia száz vi
perákkal ostorozzon , és dögleletes lehellettel 
itt helyben megfojtson? Hogy merted fiamat 
ily nagy gonoszra csalni, és te-tudod mester
séggel országunk örököse ellen bátorítani ?

Maurit. Illetlen öszveveszések ezek : egy
mást terhelitek gyalázattal.

Leont. Phoca! szakaszd végét ennek a 
mérges villongásnak.

Phocas. Légyen vége, szóval parancsolom, 
ha kell, erővel is. A levél igazságot fog tenni, 
add ide, Basili!

Basil. Felséges herceg! hadd lássuk a 
császárné bizonyság-tételét, a melyet kezedbe 
adtam.

Constant. Kikivánta tőlem Romanus, és pe
dig a te neveddel.

Basil. Szentisten! Romanus kezére került?
Constant. Romane! add vissza, csak most 

adtam kezedbe.
Roman. Te énnékem az én kezembe ? Ál

modat hüvelyezed , bolondságodat emlegetsz.
Constant. Álmokat? bolondságokat? Zoe 

császárné levelét emlegetem, azt, a melyet tő
lem kikértél? hogy az egész ország előtt ki
hirdessed.

Roman. Én totőled császári írásokat kér
tem? Csúf dolgok ezek. Leonti ! új mesterség
gel kerülnek meg bennünket.

Constant. Ezt mered tagadni előttem? Ro
mane !

Roman. Tagadnom kell. Vagy hazudsz, 
vagy tébolyodol elmédben , hanemha Basilius 
nyelvén beszélsz.

Constant. Phoca I Mauriti ! hozzátok for
dulok. Oly bizonyos, hogy tőlem kikérte,

és magához vette Zoe császárné írását , 
mint —

Phocas. Ne többet : nem túrhetem. Eb
ből a versengésből az sül ki, hogy mind a 
két fél, kétféle úton, sok csínnal, sok mes
terséggel érte vagyon, hogy ne tudhassuk 
igaz urunkat. Engem kerenget, csalja Mauri- 
tiust, játszik a tanácscsal, eszét veszti a nép
nek, rontani kivánja az országot. Jól vagyon, 
találunk embert, a ki béilljen országunk üres 
székébe. Menjünk, Mauriti ! (Elmennek.)

Roman. Te is jer velem , Leonti ! (Elme- 
gyen.)

Basil. Akár fel, akár alá, de el nem men
tek vele. Felettetek lészen büntető ostorral az 
ég : én pedig nyomotokban. Becsületemben jár, 
módot kell keresnem, hogy megtorkolhassam 
e hazugságokat, és a szemtelen arcákat ugyan
csak országosan legyalázzam. (Elmegyen )

Leont. Én sem várom henyén , hogy reám 
süljön a pattantyú : megfizeted árát sok pat- 
varkodásidnak (Élmegyen.).

Artem. Én pedig itt maradok, nem tudván, 
mit szülnek reám a jó egek.

Constant. Engem is itt hagytak, s most sem 
tudom, ki légyek.

Artem. Mondjadsza, azt a levelet tagadja-e 
el Romanus, melyet te nékem mutattál ?

Constant. Azt tőlem hamisan kikérte, én 
együgyúen néki adtam. Azért kivánta, hogy a 
tanács előtt elolvassa ; és azért vitte e l, hogy 
eláruljon.

Aríeni.Hogyan tagadhatja? miként reményű 
hogy elómehessen evvel a hazugsággal ?

Constant. Nem gondoltam volna, hogy egy 
olyan fő érdemű tiszt, és tekintetes tagja or
szágunknak ily csúnyára vetemedjék, Tanúlj, 
barátom ! számodra ezekből, s vedd észbe, 
hány füllel, micsoda észszel kellessék vigyázni 
beszédére. Megint itt terem, el akarok menni.

N e g y e d i k  k i m e n e t e l .
Romanus, Artemius.

Roman. Látd-e , hogy szégyenben marad 
tak ellenségink ? Nehéz megbirkózni Romanus 
sal. Nyertünk !

Artem. Szégyen ! azt akarád bizonyítani 
Leontiussal, hogy hamis a levél ; azonban más 
útra rugaszkodtál, becsületesen eltagadtad.

Roman. Ne feszegesd tovább ezeket, néked 
szolgáltam.

Artem. Nem akarom a többit hallani, irtóz
nak füleim. Sót elhidd, Romane! hogy en- 
uekutáuna néked egy cseppet sem hiszek.

Roman. Könnyebb volt eltitkolni az Írást, 
hogysem megmutatni, hogy hamis.

Ariern. Jól vagyon, már próba-tapasztalva 
tudom, hogy szavahihető becsületes embersé
ges ember Basilius : igaz egyenes szívű Arte
mius. A mi téged ille t, tennen vallásod vádol 
hogy hazudtál, eltagadván a levelet. Leontius
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fondorló, kedved után járó, színt színhez alkal
maztató rósz ember. Kezdem azért már lassan 
lassan hinni, hogy Artemius Leo császár fia, én 
a tiéd. Szerelmes atyám! szállj szivedbe, a me
redeknek tetején látlak, és érzi szivem : még 
ma nyakad szakad, ha nem változik szándékod.

Roman. Mit mondasz? felséges herceg !
Artem. Hallgass már egyszer, és pirulj. — 

Nem engedi a természet, mert fiad vagyok, 
hogy kimondjam a többit.

Roman. Nem foghatom meg természetedet 
Mikor Artemiusnak nevezlek , neheztelsz ; mi
kor Constantinusnak, megbántlak. Mikor azt 
mondám, hogy atyád vagyok, tagadtad; most 
mikor tagadom hogy atyád vagyok , fiamnak 
mondod magadat. Hadd tudjam egyszer , mi 
légyen igaz kívánságod, igaz szándékod.

Artem. Tudod, mi légyen elmémben, szi
vemben, és mit neheztelek. Add meg annak, 
kitől kicsaltad a levelet. Légy mértékletes ki- 
vánságidban, igaz szódban és cselekedeted
ben Hagyj békét a császárságnak, se téged, 
se engem nem illet : nagy bún attól elragadni, 
a kit az isten megajándékozott véle. Ez az én 
valóságos kívánságom és szándékom.

Öt ö d i k  k i m e n e t e l .
Romanus, Artemius, Basilius, Constantinus.

Basil, (jobb kezét Artemiusnak megszo
rítja vassal, és szivéhez szegez egy tőrt.) A ha
lálnak fia vagy, Artemi!

Artem. Micsoda erőszakos szorongatások 
ezek ?

Roman (Basiliushoz szól, s a kardjához 
nyúl.) Micsoda vakmerőség ez ?

Constant. (Romanushoz szól, kardjához 
nyúl, tartja Romanust.) Állj veszteg, áruló!

Basil. Halljad, Romane! Ez a te. magzatod, 
jól tudod a levélből : add vissza a levelet, ha 
ennek életét szereted.

Artem. Hogy kezedhez kerüljön, magam 
akarom, s eleget kértem. Mindazonáltal, hogy 
ily ijedelmekkel az én részemről, te részedről 
ily keménységgel keresed, méltatlan bosszúság, 
melyet tőled meg nem érdemlettem.

Constant, (titkon súgva.) Barátom ! meg ne 
ijedj, nem igazán rémít.

Basil. Reménykedéseddel, panásziddal most 
nem aggok ; Romanus fenyegetésével nem tö
rődöm. Ha kezembe nem adatik a levél, meg 
kell halnod.

Artem. Ej, atyám! add elő azt aszerencsét- 
len írást, és szabadíts meg engem a gyalázat
tól és haláltól.

Constant. (Romanushoz.) A kit megkemé
nyített a kevélység, lágyítson meg egyszer jó 
fiadnak panasza.

Roman. A harag, dühösség, szerelem, csak 
le nem nyomja szivemet, nem bírok magam
mal. Hagyj békét, pogány! ennek a gyer
meknek.

Basil. Meg se mozdúlj , mert általverem
szivét.

Ariern. Meg kell halnom, atyám !
Roman. Ha már kérésre kell fakadnom : ne 

hóhérkodjál egy ártatlanon!
Basil. Ha igazán szánod véredet, add elő 

a levelet, megmented.
Roman. Átkozott csillagzat! szörnyű ren

delése az egeknek ! (Magában.) Megkell lenni.
Constant. Ugyancsak ártatlan vérében fen- 

teregve akarod látni fiadat ?
Artem. Mutass kegyességet, atyám! és te 

irgalmat, Basili !
Basil. Atyádon áll.
Roman. Ej ! meg se gondold, hogy oly fé

lelmes szív szorult légyen ebbe atestbe. Előbb 
hogy se márthass néki, által- s meg általjárom 
testedet.

Constant. Előbb velem lészen valami kis 
közöd.

Basil. Ölöm, mihelyt mozdulsz !
Roman. Egek ! valami tanácsot !
Artem. Oh kegyetlen atya! semmi sem fog 

kőnél kövebb szíveden!
Constant. Fától szakadt, nem atya !
Roman. Csak rajta. (Basiliushoz szól.) Bé! 

szúrd bé! nem bánom; de jusson eszedbe : né
ked is béledbe akad ez a dömöcki acél.

Basil. Teljék kedved! (Már ölni készül.)
Artem. Oh isten ! oh atyám !
Roman. Hadd abba, tedd le a vasat, meg- 

indúl a vér bennem, háborodik a természet, 
megadom a levelet.

Basil. Add Constantinus kezébe.
Roman. Öld le Artemiust, avagy én ennek 

egy cseppig ontom vérét.
Constant. Ne búsúlj ! Basili! szívvel, kézzel 

megfelelek Romanusnak , a ki már se eszével, 
se erejével nem bír, úgy töri a dühösség.

Basil. Oztán, Romane ! te egy ártatlan vé
rében fertőznél? Uradon gyilkoskodnál? Én 
holtom után is becsületet vallanék, gonosz 
véredet fogyatván fiadban ; te pedig más vilá
gon is csak gyalázatot.

Ha t od i k  kimenet e l .
Leontius, Romanus, Basilius, Artemius, Con

stantinum.
Leont. Micsoda szörnyűségeket kell látnom ! 

véres mészárlásra készültök, hogy egymás után 
kihűljetek a világból, a melybe nem fér el ke- 
vélységtek. Esztelenek ! a míg ti itt veszeked
tek, azonban Phocas királyságra veri magát, 
és az egész tábori rendek pártját fogják.

Roman. Micsodát? Phocas királyságra? 
hadd értsük jobban.

Leont. Eleibe rakta Phocas a tábornak, 
hogy semmi úttal nem akadhatott eddig igaz 
örökösére az ország koronájának. Magát veti 
vala elő. Voltak jóakarói és baráti, a kik 
azonban a katonaságot és népet részére Iá-
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gyították. Egy szóval, már császárnak kiáltják 
Phocast triumphus-szekeren vezetik fel alá 
Konstancinápolyban, víg szózatokkal, fényes 
pompával.

Roman. Constantine! Basili! ne a levél! 
(Oda adja a levelet.) Nagyobb gondom érke
zett. Mire nem vágyódik az a kevély katona?

Basil. Megbocsáss, Artemi ! az erőszakról. 
Szabadon bocsátlak már. A nagy dolgok közö
sök a nagy veszedelmekkel. Szakaszd már 
gyümölcsét, Romane! haszontalan fáradságod
nak, ha látod.

Roman. Látom, és bánom. Büntessetek meg 
halállal, kész vagyrok életemmel adózni nagy 
vétkemért.

Basil. Mi hasznátveszszükhalálodnak? élj, 
és abban töltsed életedet, hogy megaláztassék 
Phocas, és magasztaltassék Constantinus.

Artem. Úgy, atyám ! ha vért akarsz ontani, 
ontsad uradért, és hazánk oltalmáért.

Basil. Szaporán, időt ne veszessünk, neta- 
lántón azonban még az udvart is feltörje 
Phocas.

Roman. Siessünk,hirdessük mindenütt ale- 
velet. Te, Leonti! az udvari katonákkal oltal
mazd azonban Constantinust.

Basil. Artemi! te véle maradj : mi azonban 
eljárunk dolgunkban.

Constant. Menjetek, barátim! és térjetek 
vissza jó hírrel.

H e t e d i k  k i m e n e t e l .

Contanlinus, Artemius, Leontius.

irlem. En néked vétettem, herceg! mind
azonáltal csak tudatlanságból.

Leont. Én többet, mert szánt szándékkal. 
Hadd találjak kegyes bocsánatot.

Constant. Kinek ne bocsátanék meg ily 
szoros ügyekben? A te vétked Leonti ! már 
feledékenységbe ment; a mi szeretetünk pe
dig, Artemi ! most is égten ég.

Artem. Én kimélleném magamat? ily ve
szedelmekre ne szánnám ki éltemet? Men
jünk félre, a' míg közötte legyünk ellensé
günknek.

Constant. Sót szembe akarok véle lenni, és 
mezítelen fegyverrel oltalmazni koronámat. 
Méltó egy országért megvíni.

Artem. Méltóbb, hogy hercegi személyedet 
megmentsed. Keveset tehet egy szál kard eb
ben a zűrzavarban.

Constant. Mi hasznunk benne, ha elbújunk? 
Kikeres bennünket Phocas, tudván, hogy az ö 
élete halálomtól függ. Szebb egy fiatal her
cegnek a vitéz bajvivásban életét letenni, 
hogysem a poroszlók mocskos koncolási közt 
gyalázatosán meghalni.

Artem. Az ország haszna is jusson eszedbe, 
nem csak a te különös vágyódásid.

Leönt. Úgy vagyon. Én azért azt Ítélném, 
siessetek ketten oda, a hol a setétes járások az 
udvarból szinte a tengerig vezetnek a föld 
alatt, előbb hogysem elmesse útunkat Phocas. 
Én azonban vigyázok mindenütt kis népem
mel, hogy senki reátok ne üssön, és nem so- 

i kára lészek a tenger partján.
Artem. Menjünk, Constantine!
Const. Megyek csak ti kedvetekért. Magam 

személye veszte, vagy fenmaradása, legutolsó 
gondom volna.

Artem. Jó egek! borító setétség ! vegyétek 
oltalmatok alá az igazszivüeket.

BÁRÓ ORCZY LŐRINC.
1718-1789.

ÜRCZI BÁRÓ ORCZY LŐRINC, István bárónak, a kunok kapitányának, 
ki feltűnő hasonlatosságánál fogva II.Rákóci Ferenccel 1701-ben e helyett elfo
gatott , íia, 1718. augustus 9. született, s a leggondosabb nevelésben vett részt. 
Midőn Mária-Terézia ősei székébe ült, s egyszerre hét ellenség által támadtatott 
meg, Orczy Lőrinc is azon lelkesek közé lépett, kik az ifjú szép királyné oltal
mára önkénytesen táborba siettek. A hét éves háborúban úgy is mint áldozatra 
kész hazafi *), úgy is mint vitéz alvezér vevén részt 2), a béke megköttetése 
után tábornoki ranggal kilépett, s 1764. óta polgári pályán szolgálta hazáját, 
elsőbb ugyan mint főispáni helytartója, majd mint főispánja Abaújnak 1784-ig. 
miután két évvel elébb II. József által a sz. István rendje középkeresztével 
díszesíttetett. Rendes lakását Tarna-Örsön tartotta, Heves megyében, hol tete
mei is nyugosznak, miután Pesten, julius 28. 1789. bevégezte hasznos életét, 
melyet hazafiúi kötelességein kívül gyermekei nevelésének, a költészetnek, smint 
atyáskodó földesúr jobbágyai javának élt. Orczy Lőrinc egyik elseje volt azon 
magas állású hazafiaknak, kik a külföldieskedés maszlagét magoktól elutasítva.
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a nemzeti érzést írással, szóval, példával és áldozattal költötték és táplálták. Ked
vellője és avatottja a francia irodalomnak, korán tett maga is költői kísérlete
ket ; a legrégibb darab azonban, melyet évszámmal ellátva vett fel versei gyűj
teményébe, A szegén]) pa asztnéphez intézett beszéde, mely emberséges gondol
kozása módját oly híven fejezi ki, 1756-ból való. Versei kéziratban forogtak a 
hazafiak között, és csak gróf Barkóczi Ferenc egri püspök, utóbb esztergami 
érsek barátságos sürgetéseire készítette azokat a szerény férfiú 1763 körül sajtó 
alá, de az érsek közbejött halálával ismét nyomatlanul maradván, végre Révai 
Miklós nyerte ki tőle, s ekkor is névtelenül ily címmel adta ki Pozsonyban 1787 : 
Költemény es Holmi egy nagyságos elmétől, a „Költeményes Gyűjtemény“ öreg- 
bedésére, a nagyságos szerzőnek különös engedelmével közre bocsátotta R. M. 
Két évvel utóbb egy második kötet következett : Két nagyságos elmének költe
ményes szüleményei, Pozsony, 1789., melyben A szabadságról című rhapsodia s 
„Két jó barát között való levelezésből szedett versek“ 2-dik része az övéi. 
Megelőzte ezeket egy epistolája s egy kötetlen levele a „Bessenyei György Tár- 
saságá“ban Bécs, 1777. Fordítani kezdte az 1776-ban kibocsátott orosz törvény- 
könyvet, s abból egy kis töredéket Kazinczy közlött a kassai Magyar Muzeum
I. kötetében; kedélyes búcsúbeszéde Abaúj r. ndeihez az Orpheus júliusi füzeté
ben 1790. s két levele a februáriusiban áll. „A fehér tatárok országa , annak 
törvényei, szokásai“ kiadatlan munkáját Bessenyei dicséri (Társ. 18.1.). Igen jól 
jellemzi ez örök tiszteletre érdemes philosophns költőt hozzá hasonló fia b. Orczy 
József, gróf Fekete Jánoshoz intézett epistolájában (Aspasia, 1824.43. s köv. 11.), 
ki magát szinte gyakorlottá a költészetben, de munkái még várják a közzé
tételt (megh. 1810.; emléke az általa alkotott híres kertben látható, melyben 
jelenleg a Ludovicaea áll).

') Kazinczy Ferenc szerint (,,B. Orczy Lőrinc emléke“ Erdélyi Muzeum, III. fűz. 174 s 
köv. 11., kitől vettem e néhány adatot, s hol egy pár érdekes anekdot is áll), 1756-banjász, kun! 
és hajdú ifjakból egy lovas ezredet állított.

0  Ugyan e szerint Drezdánál (?) magát megkülönböztette, s Hadikkal Berlinben volt 
(1757. oct. 16 ).

1. A szegé ny  p a r a s z t n é p h e z  bes zé d
1756.

1. A kit ártatlanul az irigy kevélység 
Vetett kisded sorsra, kiben nincs dicsőség,
Ki második ízen nem tudod atyádat,
S munkáddal szolgálod hazád s királyodat : 2

2. Sok hasznos polgárból álló díszes község 
Kit bec.siil bölcs, megvét udvari nemesség,
Ó szegény parasztnép ! múljon bosszúságod, 
Hallgasd, megmutatom a te méltóságod.

Akár pedig község régi szabadságból 
Nem szenved hatalmast, s kiment jobbágy

ságból.

6. Akár erőszakos nyertes fegyverével 
1 Székét támasztotta kiontott sok vérrel,
j És maga magának adott oly hatalmat,
Hogy törvényt megvetvén bírjon sokadalmat :

7. Te karod, te munkád tartja mind ezeket, 
Te adsz királyoknak erőt és népeket:
Sok száz fejedelem sok nemes országnak 
Mit adott egyebet vasat a lábának.

3. Mások hízelkednek a fényes nagyoknak : 
Én tenéked írok, megvetett csuportnak. 
Mikor te megnézed urak fényességét,
És hozzájok veted magad szennyességét:

4. Írígy mord kedvedből szerencsét átkozod, 
Nem tudod, nyomoréit ! saját boldogságod: 
Te vagy, országoknak ki súlyát viseled, 
Bőség- s dicsőségét egyedül te hinted.

5. Akár a szerencsés király uralkodjon,
S igaz törvény által népet kormányozzon,

8. Nagy háborúk által földet pusztítottak, 
Melyet te kezeid plántáltak, arattak:
Akárki mondja bár : aljas a mesterség,
Nem hiszem, sót tarlom, tied az emberség.

9. Te kapád, te ásód, te baltád, gereblyéd, 
Lemez vasad, villád, ostorod, és ekéd 
Szebben fénylik nálam, mint arany bárányka, 
Arany kulcs, csillagok, korona, s pántlika,

10. Melyeket szerencse elhány trónus körül. 
Kinek csak balgatag, de okos nem örül.
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A te mesterséged első a világban,
Eredete vagyon a Paradicsomban.

11. Hát ha a mezóról, kit kezed munkája 
Megrakott kévékkel s fénylik az adója, 
Néked hízelkedni bémegyek városra,
És szememet vetem csinos utcájára;

12. Nézek felhót éró házakat, tornyokat, 
Benne élő, mozgó, futosó urakat,
A sokféle színben öltözött papokat, 
Műhelyeket, drága partékás boltokat.

13. A föld kevélykedik ezen lakosiban, 
Fényességét pedig neveti titokban,
Itt minden mesterség vagyon virágjában, 
Kincs a kincset szüli, vagy arany folytában.

14. Mert akár van olyan, kit csak a kevély
ség

Kigondolt, de hasznos az ilyen mesterség, 
Akár pedig olyas, kit büszke embernek 
Ezer móddal világ tett már szükségesnek :

15. Mind ezen mesterek teáltalad élnek, 
Nálad nélkül pedig városok éheznek,
A te kalapácsod zubog vashámorban,
Te zörögsz, csikorogsz lisztelő malmokban.

16. Te simítod amaz erős bálványokat,
Te fejed, te nyírod a szelíd juhokat,
És ha gyolcs ing, selyem ruhában járhatunk, 
Simább daróc , bársony leplet hordozhatunk,

17. Fonalát lányodnak orsóján pergették, 
Te csire társodnak rokkájáról szedték. 
Márvány kezed által jó isten házában,
Az arany általad fénylik palotában.

18. És a te csákányod vágja ezt mélységben, 
Te mi hívságunkért olvadsz melegségben,
És nem elégedd jót hozni hazádra : 
Terjeszted munkádat az egész világra.

19. Hidat versz tengeren, a kincset meg
hozod,

Kereskedés által mutatod jóvoltod,
Ha a fejedelem földet akar nyerni,
A te fiaidnak kell azért perelni.

20. A te csemetéid országok bástyája,
Te vagy a hanyatló trónusnak istápja:
Akár elbírt hazát t.úztól kell menteni,
Akár hív fegyverrel erőt kell kiverni.

21. De kisded előttem a kevély uraság, 
Kinek dicsősége a lusta puhaság,
Ki alszik henyélve szerencse keblében 
Mint hasztalan here méhek közepében.

22. Utálom ilyenek veszett gyengeségét, 
Csak semmiben tartom kölcsön nemességét,

J  Bátor fitogtassa aranyas galondját:
i Kicsiny énelöttem, s elvesztette rangját.

23. Hamis bírák vagyunk, ha máskép Íté
lünk,

És nagy fülű szamárt nyergéről dicsérüuk : 
Becsület abban áll, közjónak szolgáljunk, 
Magunknak másoknak hasznára dolgozzunk.

24. Balgatagság téged, köznép! meggya
lázni,

Te tudsz országodért mind élni, mind halni. 
De még más jó vagyon, ki benned tündöklik, 
Mely a nemességben ritkán találtatik :
Szelíd ártatlanság tenálad megvagyon : 
Vétkek uralkodnak csak a gazdagokon.

25. Gazdagoknak a kincs jóra akadálya, 
Parasztnak jó erkölcs s igazság osztálya.
A királyok bírnak roppant országokkal,
A nagyok birkóznak sok méltóságokkal :
Te együgyű lévén a fehért fehérnek 
Mondod, embere vagy te igéretidnek.

26. Mint tetszik énnékem paraszt egyenes
ség,

Kit el nem csábított mostani veszettség ! 
Ennek daróc alatt a szíve tündöklik,
Hasonló a gyöngyhöz, ki sárban fenekük.
Sok te dicséreted, jó lelkű parasztság,
Nálad lakik, múlat még az ártatlanság.

27. A gyilkos kéz akar koronához nyúlni, 
Felszentelt fejektől lekivánja húzni, 
yagy békés országot felháborítani,
És a törvényeket zúrni és zavarni:

28. Ily cselekedetben te nem avatkozol. 
Árulást, pártütést soha nem okozol,
S ha megtörtént, szélvész téged elragadott : 
Akkor is uraknak hajója hordozott.

29. Sót, ha oroszlánok tigrissel ütköznek, 
Ordítással hegyet völgyeket töltenek,
Te munkás-hangyácska magad zsombikjában 
Kuppaszkodol, s élést hordasz garmadában.

30. Köszönöm az égnek e jótéteményét 
Hogy meg nem engedte sorsom veszedelmét: 
Életemnek rendét oly sorsban ejtette,
Honnan az irigység alább nem vethette.

31. Mert kincs, és gazdaság, s a többi fé
nyesség,

Születéstől reánk terjedett édesség,
Szerencsés életnek kelepcét vethetnek,
De alacson rendűk messze nem eshetnek.

32. Nem fényes palotán lakik a boldogság, 
Arany kárpitok közt több a szomorúság.

! Bár nézzünk ezüsttel megrakott táblákat, 
Unalom rakja fel ide a tálakat.
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33. Hat pompás ló húzza az arany szekeret, 
De búskomor nagy úr ablakán tekinget, 
Fényes ugyan neve, kit vett ősatyjától,
De ő messze perdült régi jó fajától.

34. S mi haszna, ha szíve nem hajlik ember
hez ?

Keze ki nem terjed a szűrös szegényhez? 
Ámbár késérőknek nagy legyen serege, 
Kicsiny az ilyenek belső tisztessége.

35. Bár mennyezet alatt dicsérve vezessék, 
Térddel, főhajtással utcán köszöngessék,
Ily színes semmiből nem mérem azokat,
Tőlem nem préselnek ők áldozatokat.

36. Többször az ilyenek fényes nyomorúltak, 
Noha szemeinkre hályogát felhúztak.
Nézd, község, nagyoknak elbágyadt testeket, 
Halálos beteghez hasonló színeket.

37. Alig hágtak által harminc esztendőket, 
Már is támogatják reszkető térdeket,
A sok gyönyörűség fogyasztja élteket,
Idején és korán töltnek temetőket.

38. Mert az irigységnek forr bennek epéje, 
Bosszúállásokra törődik elméje,
Fáradván szüntelen terhelő munkával 
Gyulladnak vágyódás epesztő lángjával.

39. És a bársony alatt szív dobogásával 
Fedik haragjokat, s közük barátjával :
Te pedig, jó köz rend, ment vagy mind ezektől 
Nem félsz, nem is rettegsz komor betegségtől:

40. Mert munkás fáradság erőt ád tagoknak, 
Nem tartozol hinni hazug doctoroknak :
Te zöld gyepen nyugszol, nyújtózol kedvesen, 
Az úr bársony párnán virrad keservesen.

41. Láttam én sok nagyot annyira botlani,
A szent szokásokat akarván bontani, 
Szívekből kivettek legszentebb neveket, 
Nevezni nem mertek fiakat, férjeket:

42. Te pedig egyenlő a régi atyákhoz, 
Fiadat bocsátván szomszéd leányához,
Nem félted, nyúlhasson másnak falatjához,
Ki halála után just kérjen osztályhoz.

43. Hány szegény üresen megy el urak
mellett,

Kit a te házadban vár jó meleg szeglet ?
Kinek ha nem lehet segíteni sorsát,
Zokogod szívedből romlott állapotját.

44. Igaz, nem oly színes, nem csinos te
módod

Életben, beszédben, s a te forgódásod 
Nem oly formás, mint a mostani grófoknak. 
Srófon járó mozgó cifrázott báróknak:

45. Kik szavakat szokták kettősen ejteni, 
Káros hazugsággal a valót rejteni,
És hogy a barátot külsővel csalhassák,
Az álorcát szemek s nyelvekre felhúzzák.

46. Valamint együgyű vagy te ruházatban, 
Olyan vagy, és még jobb, beszédben szavadban, 
Tiszta, és ártatlan, édes is életed.
Nincs roszszal keverve te gyönyörűséged.

47. Szurkos fiacskádnak hamis mosolygása, 
Szeretett társodnak cuppant csókolása,
Szép idő, fris szellő, madarak szólása 
Végzik örömedet, s egy tál zsíros kása.

48. Ha az ünnep eljött, fűzfa furuglyával 
Béelégszel, danolsz vígan a dudával,
És jó szomszédodnak leülvén padjára, 
Mosolyogva nézel ífiak táncára.

49. Végre közelítvén életed vég napja. 
Bánat nélkül látod, hogy eljött órája : 
Törődött test vígan száll koporsójában. 
Lelked emelkedik isten országában :
Úgy van, te a halált nagy szívvel nézheted, 
Mérthogy a kisbíró nem gyötri lelkedet.

50. Szabadabb költözöl ez árnyék világból. 
Mint nagy űr, ki mézet ivott poharából, 
Azonban mint néked, császárnak, királynak, 
Ki kell menni egyszer minden halandónak.

51. Még nagy különbség is vagyon elválásban. 
Könnyebben száll paraszt mint király a sírban, 
Tudod-e, hogy napnak, időnek folytával, 
Porod összevegyül uradnak porával.

52. S e hosszas álomban mit használ, ki
voltál?

Kapa volt, kard, királypálca, mit forgattál, 
Nem kérdik jövendők : s csákót koronával 
Öszvezúrnak, csuklyát vitéz sisakjával.

53. Köznép! ne szidalmazd többé a szeren
csét :

Nem néked osztotta nehezebb bilincsét. 
Becsüld életedet, ne félj a haláltól,
Ez a part, hová kell jutni a világból.

54. Boldog a te sorsod, nagy a dicsőséged, 
Megmarad, örökös lesz te fényességed.
Mert, minthogy a virtus adja a nagyságot.
A hibák, a vétkek az alacsonyságot :
A szelíd s jó ember király lesz igazán 
így emeltetik fel a füstös kacagány.

2. N a g y  u r akhoz .
A g y ö n y ö rű sé g e k  v á lto záso k ró l.

1759.

1. Nagy urak ! rabjai a jó szerencsének.
Kik akaratjára mozdúlnak mindenek.
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Ti, kik törvényt adtok sok ezer népeknek,
S olykor határt tesztek fejedelmeteknek;

2. Oh nagyok! látom én, mely terhes nagy
ságtok,

Mely epesztő gonddal folyik boldogságtok, 
Mely tetézett bajjal megyen uraságtok, 
Szerencse ölében sincsen nvugovástok.

3. Jertek le kis korig magas palotákból, 
Hágjatok le büszke márvány tornácokból, 
Unalom származott a sok víg lakásból,
Csömör következett hosszú vacsorákból.

4. Már csendes éjtszaka nem ád édes álmot, 
Noha a szerencse kincsből rakott halmot, 
Megvetette ugyan bársonyból az ágyot,
De megtagadta a csendes nyugodalmot.

5. A tornyos kastélyok, kikből nézegettek, 
Tükörös paloták, kikben kényeskedtek,
Nem nyújt csendességet, látom, csak henyéltek, 
Irigy szerencsének mennykövitöl féltek.

6. Mindennapi pompát, tudom, meguntátok, 
Annak terhe alatt már elfáradtatok,
Nem tetszik, s keserű sokszori cifrátok,
Illik, az életet máskép fordítsátok.

7. Szükség a változás, tudjátok, mindenben, 
Sokszor pihent hívság magános szegletben, 
Víg szabadságot is nem szép épületben
Kell keresni, vagyon többször a mezőben.

8. Gyakran arany ezüst gyémánt nézésétől 
A szem kámpúl, elme retteg dicsőségtől,
Úgy megúnatkozunk szinte a bőségtől, 
Valamint csömöriünk sovány szegénységtől.

9. Honnan van, hogy akkor elme vidámsága, 
Kit földi javaknak elnyomott rabsága,
Meg nem tér, s nem múlik vett szomorúsága,
S más maszlagtól ered annak orvossága.

10. A gyönyörűségnek ez a természete, 
Hogyha mindennapi, nincsen édessége : 
Változással jó az, ha vagyon mértéke,
Mert máskép keserű, fájdalmas is vége.

11. Boldog! ki úgy lakik festett palotában, 
Hogy onnan jó kedvvel tér halászkunnyóban, 
Oly víg, oly jó kedvű gulyás karámjában, 
Mint volna császárnak kincses tárházában.

12. Boldog ! szája ízét ki annyira bírta, 
Hogy fogát, kit száz tál étek elvásíta,
S gyomrát, kit édesség nagyon meglágyíta, 
Tarhó- vagy máiéval ismét gyógyíthatta.

13. Vajki jó! életet néha változtatni, 
Hasznos is nagy füstből néha szabadúlni,

Mit mondok? szükséges magunkban fordulni, 
Távul nagy csörgéstől magunkat vizsgálni.

14. A ki maga magát kívánja meglátni, 
Emberi hibáit jobbra változtatni,
Annak a sereget távulabb kell hagyni : 
így lehet vétkeit magáról lerázni.

15. Történetből nem lesz senki csak fél
ben jó,

Bajjal vezettetik a dülöngő hajó,
Mely minden kis széltől ingadoz, és hajló, 
Főkép ha kormányos nagy félénk, vagy gyarló.

16. Tekélletességet belső ütközettel,
A fő bölcseséget mély elmélkedéssel 
Érjük el, de sülyed hajó révészekkel,
Kit vágyódás ragad egyenlő szelekkel.

17. Nem hibáz jutalma pedig a munkának, 
Hasznos a fáradság saját gazdájának, 
Nyugodalmat szerez ő önnönmagának,
Véget vet elméje háborodásának.

18. Valamint egészség kedvesebb azoknál, 
Kik már hónapokat töltöttek orvosnál :
így gyönyörűségek édesebb olyaknál,
Kik megfordultak már csendes gulyibáknál.

19. Ide tehát hozzám, boldogok serege! 
Mind két nemnek jöjjön ifia s örege,
Kiket környülfogott szerencse fellege,
S unalmasnak látszik jók egyenlősége.

20. íme tavasz eljött, a mező zöldellik,
A fa bimbójából ékesen.virágzik,
Föld ékességiben majdan felöltözik,
Kis költséggel boldog lehet, kinek tetszik.

21. Mit használ, hogy hosszú reménységtől
függünk ?

Annak bizonytalan jóvoltától csüggünk?
A jövendőt isten elrejté mitőlünk,
Elég, ha sorsunkkal ma, mint lehet, élünk.

22. A jövőt hagyjuk rá , úgy is bizonytalan, 
Nem lészen ő rólunk soha is gondatlan,
Bátor a szerencse lészen állhatatlan,
S tőlünk visszakéri javait váratlan.

23. Mind jó , mind gonosz sors illik az em
berhez,

Egyaránt van jussa mindennek ezekhez,
Ma hozzám, de hónap jut ismét Péterhez, 
Útazik szüntelen gyarló földiekhez.

24. Ha hozzám érkezik, nem űzöm ma
gamtól,

De ha szárnyát veri s készül hajlékomtól, 
Eresztem, üem csüggök adakozásától,
Jobb sorsot veszek ki saját iszákomból.
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25. Nem is reménykedem, hogy ismét ve
gyen fel,

Lassan takaródzom jó szegénységemmel, 
Béfedem fejemet ép emberségemmel,
Örömem vegyítve nincsen félelemmel.

3. A m a g y a r  hazának .
1757.

1. Föld ! kinek határát az isten órzötte, 
Hogy háború lángja csak nem is érhette, 
Békességben a sok veszélyt távul nézte, 
Szabadság, áldomás, bőség ékesíte;

2. Föld ! kit a jó isten minden változástól 
Megmentett, fegyveres kéznek rontásától,
Ki nyertes tábornak nem félsz haragjától,
Sem erőszakosnak rád rohanásától ;■

3. Mondd meg, édes hazám ! istennek kegyet
mét

Isméred-e valyon, különös szerelmét,
Látván sok népeknek szörnjű veszedelmét, 
Egyéb országoknak sűrűn vett sérelmét.

4. De miért kérdezlek ? ám látod miképen 
Népek a népekre toldúlnak szüntelen,
A tábor tábort űz hegyeken, völgyeken,
Mint árvíz, úgy szakad erő erő ellen.

5. Lásd meg, ím a mezőn, melyen sok ke
resztet

Rakott szántóvetó, most temet testeket, 
Réten, kin takartak volt sűrű rendeket,
Most gödörben bánnak felpuffadt dögöket.

6. Vad vagy, ha mind ezek szemedben nem
tűnnek,

A sok jajgatások, melyet eresztenek,
Elrabolt városok, felprédáit vidékek 
Könyveket, zokogást, szánást nem préselnek.

7. Vedd észre sorsodat, szemlélvén ügyöket, 
Boldog csendességben te mivelsz földeket,
És danolva kapálsz sok fürtös töveket,
Nyájas mulatsággal szedsz szép gyümölcsöket.

8. Nem félsz , hogy fegyveres házadból ki-
. zárjon,

Kertedben béhágván maihástúl elhajtson, 
Eltakart keresményt boltodból kihozzon, 
Prédáló portázó jól meg is botozzon.

9. Vagy hogy elpusztúlván elhagyjad há
zadat,

Már öregségében idősebb társadat,
Kedves gyermekidet és rokonságidat,
S házról házra vigyed üres tarisznyádat.

10. Mely nagy dicséretet kell adnod istennek, 
Ki kezétől mentett fene fegyveresnek,

Hét száz hold napja múlt, hogy az ellenségnek 
Tábora nem érte határit földednek.

11. Nincs buzgó szíveknek oly ajtatossága, 
Nincs szelíd telkeknek oly nagy buzgósága. 
Kit nem érdemelne az isten jósága,
Nagy ezen vett jókért lelkünk adóssága.

12. Ily jódat esmérvén adj hálát az úrnak. 
Szánakodjál sorsán felebarátodnak,
Szíved égben emeld, keresztyén világnak 
Mennyből kérj oly jókat, mint vagyon ma

gadnak.

13. Meg ne szűnjön nyelved zengeni éneket, 
Háláadó szívből mondj víg dicséretet, 
Emelvén felfelé nem véres kezedet, 
Engeszteld, mint lehet, a te istenedet.

14. Mondd: „Uram ! ne keverj mérget poha
radban,

Népekre ne ontsad azt bosszúságodban, 
ítéletet reánk ne tégy haragodban,
Ez álnok világot ne veszejtsd bosszúdban.

15. Hogyha csapásiddal mutatod hatalmad. 
Bosszúságodban is ne múljon irgalmad,
Eléggé tündöklőit már véres pallosod.
Ne terjedjen, kérünk, vas vessződ s csapásod.

16. Haragodtól ugyan pokol és menny resz
ket,

De bűnöst, ki megtér, soha el nem veszted,
Ez reménység szívben vigasztalást ejtett, 
Mivel kegyelmedet gyakran ismérteted.

17. Parancsolj tehát már véres pallosodnak. 
Hüvelyében térjen, mondd a királyoknak, 
Hamar békességet népeknek adjanak,
Háláadó szívvel elődben álljanak. “

18. Néked pedig, hazám ! kinek határában 
Boldogság és bőség virágzik javában,
Tovább is, kivánom, isten hatalmában 
Részesülj, örvendezz, maradj áldásában.

4. A b u g a c i  c s á r d á n a k  t i s z t e l e t é r e .

1. Csikósok oltárja, juhász kápolnája, 
Betyárok barlangja, ringyóknak tanyája, 
Bolhák, egereknek, békák palotája,
Dongó légy, darázsok, szúnyogok bárkája!

2. Ki tett téged ide világnak csúfjára ?
Ki állíttatott fel sok gazdák kárára ?
Nem vagy te vendégház korcsma formájára, 
Sem jövő, sem menő útasok hasznára.

3. Négy rongyos fa l, kémény, egy csikorgó
ajtó,

Bogárhátú fedél, nyitva mint akasztó.
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Egy földlyuk melletted, ott vau a csábító: 
Előtted leásva áll egy vastag bitó.

4. Nem a kormos bogrács, ki büdös tüz-
éktől,

Nem két szurkos fazék, ki zsíros dögbéltől, 
Hoz neked vendéget alsó felső széltől, 
Ijesztenek ezek a te cégéredtől.

5. De mikor fergeteg támad a fellegben, 
Zúz vagy havas eső áztat köpönyegben, 
Villámlás, csattanás, rettent nyárközépben,
Te hozzád sietünk, szállást kérünk szépen.

6. Akkor nem cserélnénk az Aranyos Sasért, 
Nem periünk gazdával a jobb numerusért, 
Noha nem szaladnak eltévedt kulcsokért, 
Megnyugoszunk benned, nem adnánk egy vár

ért.

7. Bizony nagy hívság van a sok épitésben, 
Az ország elmerült ezen betegségben,
A ki lakni akar igaz csendességben,
Szívét szorítsa be kisebb kerítésben.

8. Egybcnragadt falak hosszú menedéke, 
Sétáló folyosók, paloták mértéke,
Nem gyönyörűségnek sokszor a vidéke, 
Inkább gond és búnak széke vagy rejtéke.

9. Együgyű eleink egy tálhoz ültének 
Asztalnál, egy házban együtt megfértenek, 
Nem kárpitos ágyat, ponyvát kerestenek, 
Együtt feküdtenek, fel együtt keltenek.

10. S akkor közelebb járt az igaz barátság, 
Atyafi szeretet, jó kedv és nyájasság,
Most hogy hozzánk béjött kölcsönös cifraság, 
A szín megmaradott, eltűnt a valóság.

11. Sok vár, kastély vagyon már boldog ha
zánkban,

A hol patkós csizma nem hág palotában,
Van ház, hol a gazda megáll pitvarában,
S bémenni ha akar, öltözik kapcában.

12. Sem haszon, sem szükség, sem alkalma
tosság

Az ilyen épület, ez csak merő hívság,
Sem ház, sem kalitka, cifra nyomorúság, 
Minek készíttetett ilyen múlandóság ?

13. Ocsárda! becsesebb nálam te szegleted! 
Béfogadsz, negyven is sokszor a vendéged, 
Jobb szállásom vagyon nékem temelletted, 
Szükségben nyugovást király is lel benned.

14. Maradj tehát békés, puszta közepében, 
Kecskeméti kenyér süljön kemencédben, 
Körösi bor bőven keljen a pincédben,
Sok utas nyugodjon faladnak tövében.

5. Ho r á c  X. é n e k e  a II. k.

Licine! hajódat ne ereszd a mélyre,
Közel se vezessed a partnak szélére,
Ott a széltől hamar elragadtathatol,
Itt a kőszikláktól öszvezúzathatol.

Az arany középben vagyon a boldogság, 
Jobban élünk ebben, gondos a méltóság;
A szalmás alházban találsz nyugodalmat,
De fényes udvarban lelsz csak aggodalmat.

Magas tölgyeket vér felhőkben rejtett tűz, 
Ment attól alacson völgyben terepély fűz, 
Nagyra emelkedett fenyőt tör forgószél,
De attól hajlangó gyenge nádszál nem fél.

A jó s gonosz sorsra jól elkészült ember 
Meg nem ijed, bátor habozzon a tenger.
Nem puffad a jóban, de bízik gonoszban, 
Tudván, hogy sokáig nem marad egy nyomban.
Mert egy isten adja a nyarat s a telet, 
Szomorú dér után eljó a kikelet.
Szoros szerencsédben mutass bátor szívet, 
Változó ügyedben el ne ejtsd kedvedet.

És vigyázz, ha igen jól folynak dolgaid,
S szerencse szelével telnek vitorláid;
Szedd öszve, ne engedd sebesen ragadni: 
Könnyebb gyengén úszó hajót kormányozni.

6. H í v s á g o k  m e g v e t é s é r ő l .

Házamat nem ékesíti 
Arany, s márvány nem keríti 

Tornácát oszlop rendre :
Falát nem Raphael írta,
Nem is Martin simította,

Nyugszom még is kedvemre.
Nem korona, nem egy ország,
Nem kettő, sem egész világ 

Adhat annak eleget :
Kit vágyódás elragadott,
A kivánság meghódított,

Mind nagyobbat emleget.

Oh mely biztosan nyughatom !
Elmémet mint vidámítom,

S mért búsítnám szívemet?
Jó az isten, el nem veszthet,
Ó táplálja a verebet,

Ö vezérli éltemet.

Fúrj át hegyet, lölts völgyeket,
Szoríts össze mély vizeket,

Tíz országnak hatalmát 
Vedd meg : szerezz nagy tér földet, 
Pazarolj el sok ezreket,

Mutasd magad nagyságát.

Állíts össze táborokat,
Rabolj, dúlj fel országokat,
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De vég napodra nézzél :
Mert nagyságod csak múlandó,
Úr, mint szegény csak halandó,

S erről megemlékezzél :

Hogy más helyre kell költöznünk,
Más kincs az, kit kell keresnünk,

És itt minden csak ln'vság :
Más vezére nincs lelkűnknek:
Isten célja az embernek, 

ö  az igaz boldogság.

7. V i l á g i  t e k i n t e t e k  me g v e t é s é r ő l .

Oh kedves pusztaság !
Csendes magánosság,

Oh mely igen szeretlek !
Király irigyelne ;
Nagy úr is kedvelne ;

De ők tőled rettegnek.
Ártatlan mulatság,
Egyenlő boldogság 

Benned van, más mit kérjek?

Csontját ólom törte,
Testét elgyötörte,

Dicsőséget keresvén :
Lobbant álgyú tüze,
Kénköves csúf bűze 

Útját meg nem térítvén:
A fehér mentéért,
Hármas paszamányért,

Haláltól sem rettegvén.

Szemfényvesztő jelek,
Hívságok mind ezek!

Annyira mit gerjedel ?
Sem egy, sem a másik,
Bátor igen fénylik,

Ily munkát nem érdemel.
Nincs itt a valóság,
Az igaz boldogság.

Jobb útból ne tévedj el.

Sok nyomorúságot, 
Nyughatatlanságot 

Elfordíthatsz magadtól 
Ha dicsőség szelét,
Nagyoknak kegyelmét 

Nem vadászod bolondúl.
Magaddal múlatni,
Világtól elfutni,

Tanúlj, élhetsz boldogúl.

8. N a g y s á g  és s z e r e t e t  e g y b e  n- 
V et  és e.

J  " n o .
Bolond kevély polgárokon 

Uralkodó felsőség,
Ah szerencse ! nem engedem,

Tiéd légyen elsőség,
Becsületre vígyázás kell,

Nagy rabság a büszkeség,
Hírért, névért, a nagyságért,

Izzad fárad erősség.

Phylliskémet elejében
Teszem minden kincsednek, 

Szeretetét feljebb viszem 
Minden Ígéretednek.

Te iramló kedvességed 
Maradjon híveidnek,

Kik nem érzik édességét,
Lángadozó szíveknek.

Udvari ministert,
Tettetésben mestert,

Akár hogyan nézzek bár : 
Tagja nincs kötözve,
Még is le van tűzve,

Olyan mint bézárt madár. 
Király szólitását 
Várja, mosolygását,

IIol száll, hol mász, mint bogár.

Sok bosszúságot fűz,
Csúf bízelkedést űz,

Forog illetlenségben:
Ugat király ebe,
Morog ő is vele,

Hogy maradjon kedvében:
Éz, a mi éleszti,
S már fél, hogy elveszti, 

Elhervad reménységben.

Némely éltét adja,
Jószágát elhagyja,

Csak két rőf pántlikáért:
Nem tetszik szabadság, 
Inkább fényes rabság,

Kit eladott egy kulcsért,
Egy varrott csillagért,
Arany báránykáért : 

Gondolja, hogy jól cserélt.

Nincs cifrább fényesség,
Mint fő hadi tisztség,

De ezt nagy áron veszik : 
Szárazon, tengeren,
Hegyen, völgyen, téren 

Ezt lehegve keresik :
Hideget, meleget 
Szenvednek eleget,

Gyakran meg is kergetik.

Reménységben elhervadni, 
Várni a bizonytalant 

Nem illendő nemes szívhez, 
Tészen ez boldogtalant. 

Te érdemet öszvekeversz, 
Boldogítsz háládatlant : 

Phyllis szíve nem szerethet, 
Nem becsűi állhatatlant.

Néked azért, és csak néked, 
Phyllis adom szívemet,
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Csak egyedül szépségednek 
Szentelem életemet,

A királyok irigykedve 
Nézzék dicsőségemet,

A királynék irigy szemmel 
Lássák dicsőségedet.

Nékem nem kell hatalommal 
Meghódított erősség : 

Próbált hívnek szeretete :
Ez a kivánt édesség,

Azzal együtt élni, halni, 
Mindennél jobb nyereség.

Szeretsz engem, én tégedet —
Ez az igaz boldogság,

Minek nékem, téged bírván, 
Egyéb kincs és gazdagság? 

Égig menni, tündökleni,
Világban csak bolondság: 

Hívvel bírni, nála lenni,
Ez az igaz királyság.

A szerelmes gerlicécske 
Magát titkon mulatván,

Ágak között madaraknak 
Királyát megsajdítván,

Látta mint ment a táborban 
Madarakkal harcolván,

Azt levervén, ezt kergetvén, 
Erejét fitogatván.

Ezt előzi sebességgel,
Ezt győzi erejével,

Harcol, kapdos, viaskodik,
Sokat megrág körmével, 

Vádlód, kacsa, búvár, sárcsa 
Szaladnak seregekkel,

Varjú, szarka, holló, csóka 
Ott hagyják félelemmel.

Maga marad saskeselyü, 
Eelmegyen a fellegben, 

Kevélységgel emelkedik 
Majd harmadik egekben,

Sem udvara, sem jó társa 
Nem jöhet elejében,

Komor kedvvel ereszkedik 
Egy halom tetejében.

Mond gerlice : nem irigylem.
Jó sas ! te nagyságodat,

Tartsd magadnak rettegiető 
Büszke méltóságodat,

Mutasd bátor, kinek tetszik.
Felpüfl'edt hatalmadat, 

Erőszakos dicsőséggel 
Esmértessed sorsodat :

Mikor én a száraz gallyon 
Éneklek keservesen,

Türjt, türjt mondok,hallja társam, 
Oda repül csendesen,

S azon vagyon, vigaságra 
Engem felébreszthessen, 

Együtt járjon, együtt légyen, 
Mindég velem lehessen.

Én is mondom, királyoknak 
Maradjon a dicsőség,

9. S z e r e l e m  és bor.

Tudod-e, jé pajtás! miben áll boldogság? 
Vagy hol találtatik a kedves mulatság ?
Nincs a cifra várban, nincs a nagyságoknál, 
Sok cselédú pompás főméltóságoknál.

Ott nincs, hanem vagyon, hol kicsiny zörgéssel 
Élnek az emberek egy szeretett széppel.
Mi kell chez egyéb hanem egy jó barát,
Ki víg kedvvel reám köszönje poharát.

llát ha hunyorított szemtől távul esvén 
Cicámat oldalom mellé leültetvén 
Mézesmáli mustot tölt mázos kupában :
Nemde boldog vagyok mint császár C’hinában! 
Esküszöm az égre, babuskám ! szeretlek, 
Esmérd meg szívemet, hív lészek, míg élek.

Bár messék el Párcálc életem fonalát,
Adsza kacsót,' íme tartsuk a parolát,
Nem akarom, éltem hosszára terjedjen,
Mit használ, hogy hajam öszszel keveredjen.

Szerelem s jó barát nélkül az öregség 
Unalmas, szomorú, keseredett vénség ;
E kettő érdemli úgy-e az életet?
Adjál, pajtás ! adjál igaz feleletet.

10. Ge n e r á l i s  Be l ezna i nak .

1. Miklós ! hivatalban kenyeres pajtásom, 
Kötött vérség által cn kedves rokonom, 
Hajlandóság szerint pipás kártyás társom, 
Életnek módjában egyező barátom !

2. Jer velem, menjünk ki együtt a pusztára, 
A szőke Dunának homokos partjára, 
Bétérhetünk onnan kedves lakásodra,
S ha tetszik, felmászunk ürbői halomra.

3. ím a tavasz eljött, kikirics virágzik,
I Szántók nótájokat vígan fityerészik,
] Pacsirták magasról a napot köszöntik,
Darvak is elhagyott táncokat már kezdik.

1. Legkedvesebb része ez az esztendőnek, 
Alkotó rendelte ezt gyönyörködésnek, 
Boldogtalan a ki édességét ennek 
Nem érzi, s nem tudja hasznát kikeletnek.

5. Hagyjuk el városnak lármás zűrzavarját, 
Nagy uraknak tágas fényes palotáját,
Ezeknek epesztó gondos mulatságát,
Csácsogó dámáknak henye társaságát.
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6. A sokaság között, hidd el. gyönyörűség 
Nincs nékem, néked is tetszik a csendesség, 
Páros társaságban vagyon az édesség,
Ott van gyönyörűség, hol van az egyesség.

7. Nem pénzen kell venni elme vidámságát, 
Nem áron, nem kincsen szívnek vigaságát,
Az öröm ingyen jó, s annak társaságát 
Szereti, ki tudja becsülni jóságát.

8. Tudod úgy is, ötét nem pompás házaknál, 
Nem a méltóságtól felpuffadt nagyoknál 
Kell keresni, betér és mulat viskóknál,
Hol kapus nincs, strázsa nem áll az ajtónál.

9. Nagyoknak a piros hajnal fel nem virrad, 
Öröm napkeletkor reájok nem árad;
A hold járásában hasztalanúl fárad : 
Harmatnak gyémántja nálok nélkül szárad.

10. Csergő patakoknak suttogó folyása, 
Álmatlan rigónak fütyülő szólása,
A fülemülének zengő csácsogása 
Nékiek nem tetszik, sem kutak forrása.

11. Az árnyékos völgyek nékik nem nevet
nek,

Zöld halmokban fákban nem is gyönyörködnek, 
Virágos réteken le nem telepednek, 
llyes mulatságot semmire becsülnek.

12. Menjünk tehát, Jancsit vigyük el ma
gunkkal,

O is kedvesebben mulat barátokkal,
Kik nem birakoznak mély hivatalokkal,
Hol érdemet mérnek nagy titulusokkal.

13. Te, ő, én, mi hárman ha együtt lehetünk, 
Szellődnek tövében letelepedhetünk,
Vastag szakácsodnak főztéből ehetünk,
Bécs, London, Párisnak dolgán nevethetünk.

14. Kedves volt bölcseknél hajdani magá
nosság,

Hová nem férhetett kevélyes gyanúság,
Mit lestek, kerestek : volt arany szabadság, 
Ebből állott nálok az igaz boldogság.

15. Ez volt a szülője sok jeles munkának, 
Ez oka kezdete hasznos gondolatnak,
Ez volt tanítója ama tudósoknak,
Kik törvényt regulát adtak a világnak.

16. És így, ha valaki magát jobbítani 
Akarta, ki kellett nékie utazni,
Zörgő városokból ki kellett maradni,
Ki másnak magának akara használni.

18. Öszvérét nyergelte, ment Nomentánum-
ban,

Flaccus kiballagott kies Tarentumban,
Cicero bujdosott Tusculánumjában :
Nagy lelkek nyugodtak paraszt majorokban.

19. Édesebb volt nálok a kisded vacsora, 
Melyet a kertészné maga tett asztalra,
Nem vágytak háromszor újított táblákra,
S üveg darabokból épített tornyokra.

20. Ugyan is tekintsd meg az ó s új világot, 
Élőknél nagy becsben lévő s volt hívságot, 
Birtokot, életnek módját, uraságot,
Nem találsz örömet, inkább csak aggságot.

21. A nagy urasághoz nagy teher köttetett 
Bú, gond méltósággal ószveszövettetett, 
Fáradságban nagy tiszt belé meríttetett, 
Szomorú epesztő sorsban kevertetett.

22. Mennyi küszködése van fejedelmeknek, 
Mennyi ezer baja koronás fejeknek:
Jobb dolga vau, elhidd, te vincellérednek, 
Mint sok csillagoktól fényes hercegeknek.

23. Nagy úr kedvetlenül kél fel az ágyából, 
Köszöntök serege omlik pitvarából,
Sok olyan jő hozzá, kit útál gyomrából,
Ki nem törülheti ebédlő listából.

24. Innét vau , hogy többet sorsával küsz
ködni

Látsz, egész éltében akar menekedni,
De nehéz már felvett útjától eltérni,
Vagy veszt, vagy nyér, felsőbb polcra akar

férni.

25. Közép szerencsében vagyon a boldogság, 
Fókép ha kötve van ehez a szabadság,
Felette valóban nincsen állandóság:
Nem függni senkitől, csak ez a királyság.

26. Ilorátius mondja, higyjük el szavait,
Ö is megesmérte világ játékait :
Úgy tartja, ki nem fél, ki semmit nem akit, 
Ily élet egyedül, más nem is boldogít.

27. Nézd Gábort, mint megyen mély gon
dolatában,

Csüggött fejjel lépvén tévelveg városban, 
Kihez akart menni, nem tudja, ajtóban 
Megütötte fejét, úgy tért az útjában.

28. Mivel nagy jószágot akarna szerezni, 
Búsúl, minő móddal lehessen megnyerni, 
Minemö fortélylyal régi vért kiverni,
Sok füstös papirost hasztalanná tenni.

17. Látván durvaságát Seneca Nérónak, 
Hibáit hívságit Róma városának, 
Büszkeségét gyáva komor polgároknak, 
Hanyatlását hadi papi nagyainak.

29. Ha keresmény igaz, szép annak birtoka, 
Fókép ha nincs benne szegénynek az átka, 
Mert elvesz fortélylyal megejtett partéka, 
Állandó ellenben jól szerzett falatka.
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30. Nevesd azért bízvást szomszéd javaslását, 
Ki szent-Györgynap-tájban kezdvén kompo

lását,
Soha el nem végzi határok hányását,
Üres tarisznyával kiűzi sok társát.

31. Ha szabadságban élsz csendesen házad
nál,

Számot nem tartozol adni a bircnál,
Pered nincs a két nagy királyi táblánál, 
Boldogabb vagy, Miklós, perúi királynál.

32. Határos az öröm, igaz, a bánattal,
De nem avatkozik pörben ő azokkal,
Kik józanon tudnak élni őmagokkal,
És nem birakoznak múlandó javakkal.

33. Józsefet se kövesd, ki ül hintájában, 
Harminchat vendéget húz mindjárt nyomában, 
Pompás vacsoránál múlat majorjában, 
Éjtszakáját végzi kártyaforgatásban.

34. Mért ment ki ? kérdezed. Virágok sze
meit

Látni? ébreszteni vendégek szíveit?
Nem! de üresítni azok erszényeit 
Kivánta, s elnyerni új souverainjeit.

35. Mint valaha bolond Istók Debrecenben 
Bétekintett, kiment Ferenc a kertében, 
Unalom elfogta, mert kerítésében
Királyt nem láthatott, béjött nagy sebtében.

36. Ez sem nékünk való, maradjon magának, 
Áldozzon, mint tetszik, kevély bálványának, 
Mászkálva bókoljon király szolgájának, 
Temjényezzen térden császár udvarának.

37. Nem úr, elhidd, nem tud a világgal
élni,

Néki árnyéktól is kell gyakorta félni,
Minek erről többet tenéked beszélni ?
Elég, nem fogunk mi ezekkel cserélni.

38. Egyűgyü barátság nálunk uralkodik, 
Hamis szív, csalárdság házunktól távozik, 
Szeretet kötele szentül megtartatik,
A hímes, a cifra, nagyokra hagyatik.

39. Távul az irigység : nem Antal jószágát, 
Nem Ferenc kucsmáját, vagy Lajos tárházát, 
Nem Gyurka felségét, sem Károly hatalmát 
Kívánjuk, nem András függő pántlikáját.

40. Sorsunkkal békések azon egyezhetünk, 
lia tetszik istennek, így folyjon életünk,
Közép szerencsének javát adja nékünk, 
Nagyobbat cifrábbat hárítsa el tőlünk 1

41. Ezt luinyorgó szemmel az irigy nézheti, 
Elragadott boldog még sem nevetheti,

TOLDIT K ÉZIK Ö N Y V E. I .

A büszke tekintet csúfnak nem teheti,
Kicsiny gazdájokat boldogúl rejtheti.

42. Oh, Miklós! tovább is maradj jó bará
tom !

Megegyez teveled minden gondolatom,
Veled a zöld gyepen kedvemre nyughatom,
Én is a várostól örömest távozom.

43. Légy boldog tovább is szép sjóasz-
szonykádnál,

Pereid múljanak királyi táblánál,
Cifra tehenidet számláld a tanyánál,
Főzettess jó tarhót gulyás taligánál.

44. Csinosítsd kertekkel a sovány homokat, 
Ültesd bé szőllővel a kopasz halmokat,
Nevelj erdőt, tölts bé halakkal tavakat,
Nevesd velem együtt a büszke urakat.

45. Szánts, vess, ültess , kapálj , forgasd a
baltádat

Drága Vénuskáddal dúdold a nótádat,
Szeresd, meg ne vessed régi barátodat,
Mutasd még tovább is hozzám jó voltodat.

11. B e s s e n y e i  G y ö r g y n e k ,
midó'u j ó  b a rá t ja  visszaküldeni*  a  v a llá s  i r á n t  h ab o zó  Í rá s a it .

1. Mélyen gondolkoztál isten munkájáról, 
Sokat elmélkedtél természet titkáról,
Tengert, eget, földet megfogni akartad, 
Fárasztó munkában életed folytattad.

2. Mojzses Írásának egyedül nem hittél, 
Igazságot újabb könyvekben kerestél,
De, látom, célodat még is el nem érted, 
Mindenek homályban maradtak előtted.

3. Vizsgáltad szorosan világ állapotját, 
Kivántad esmérni csodás alkotmányát,
Földi bogár, mennynek dicső fellegében 
Repülvén, borúltál urad elejében.

4. Leszállót tál onnand pokol kapujában, 
Visszatértél ismét földiek sorjában,
Zsidó, görög, deák írók csoportjában 
Megnézted mit mível Plútó barlangjában.

5. Ezektől pártulván juttál több népekhez, 
Anglusok, franciák, szelíd németekhez, 
Hallgattad vigyázva kérkedő bölcseit, 
Álmélkodva nézted mesés isteneit.

6. Ahrimánt,Ormuzdot,perzsáknakBráhmáját 
Poéták apjának isteni csordáját,
Győzedelmes Róma cifra pantheonját 
Láttad, és csodáltad emberek bálványát.

7. Aegyptus homályán, Dclphus szigetében, 
Ammon templomában, Sybillák könyvében, 
Tágusnak partjától Fekete tengerig 
Hitvallást kerestél, Rómától Benderig.

12
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8. Salamont nem értéd, Ezdrást megvetetted, 
Jé/.us Sírák fiát kacagva nevetted,
Prófétákat álomlátóknak nevezted, 
Evangélistákat egymásban vesztetted.

9. Pope, Leibnitz, Wolff, Burnet, Voltaire,
Confucius,

Melanchthon, Calvinus, Luther, Helvetius 
Nem tettek eleget elmélkedésednek,
Vége nem lehetett kéteskedésednek.

10. Tridentomi gyűlést, római Vaticánt, 
Dordrechti zsinatot, a stambuli dívánt 
Hallgattad, s megmérted muftit a pápával, 
Dervist, oláh batykót, indus braminjával.

11. Térj meg , jó barátom ! e sok vizsgálás-
ból,

Semmi haszon nem jön reád e munkából, 
Mojzses könyve nélkül világ setéiben áll, 
Ennél jobb vezetőt halandó nem talál.

12. Hadd inkább azt helyben, mit monda
népének,

Jó törvényt hozott ó nyakas nemzetének,
Mely ha nem illik is e cifra időkre,
Illett zúgolódó pártos emberekre.

13. Hidd el, nála nélkül istent meg nem
leled,

Természet homályban rejtezik előtted,
Mert noha együgyű s formátlan írása,
De erős és velős beszédje s mondása.

14. Zerdusnál kerested földnek születését, 
Chaos tojásából várván kikelését,
Lested, mint lesz világ semmiség magvából, 
Tűz, föld, víz, levegőégnek zavarjából.

15. BárPlátót kérdezzed az első Vagyonról 
Ö is csak hebegve beszél e titokról,
Az universumot ködös elméjében 
Morzsolván, megláttad, mit szült jó kedvében.

16. A mit Newton monda világ tengelyéről, 
Forgó föld, álló nap nyomó erejéről,
Locke mit írt emberek nagyságos leikéről,
Te csúfot állítál hírnes költéséről.

17. Hová vitt kétséged mélység fejtésében? 
Elmerültél titkok setét rejtekében :
Mit nyertél? maradtál bizonytalanságban, 
Elmédet keverted nyughatatlanságban.

18. Régiebb, mint újabb, bölcsek keren
géltek,

Csalóka tudományt minékünk beszéltek,
Most már, hogy elmúltak, minket setétségben 
Hagyván, vakoskodunk habozó kétségben.

De látván hogy sok van, mit isten embertől 
Elrejtett, elhúztam magam a veszélytől.

20. Valaki az istent megfogni akarta,
Azt nagy dicsősége leverte s alázta:
Ki a természetnek csodáit vizsgálta, 
Csombókjának végét sehol sem találta.

21. Gyors elme küszködik, gyenge csak bo
torkál,

Gyáva álmélkodik, a furcsa sétikál,
Ostoba kínlódik, vakmerő nem hátrál,
Nagy elme bizonyost választ, s abban megáll.

22. E légyen hát vége rövid beszédemnek : 
Régiségben Mojzsest válaszszuk vezérnek, 
Baylt, Voltairt, Spinozát vessük a gályára, 
Vigyék spanyol király autodaféjára.

23. Nem mondom azonban : elhadd görö
göket,

Megvesd a jelesebb római bölcseket :
Ezek tudománynak nyitották ajtaját,
Gondolni szoktatták Ádám maradékát.

24. Zeno, Epikurus, Sokrát, Diogenes 
Tanítások után lett ember egyenes :
Polgári erkölcsöt, szelíd emberséget 
Ezektől tanúltunk, s vettünk vitézséget.

25. íme visszaküldöm zákányos Írásod,
S azt mondom, barátod, verselő pajtásod : 
Hagyj fel mély dolgoknak szoros fejtésével, 
Múlasd inkább időd erkölcs festésével.

26. Országiásnak módját hadd bölcs kirá
lyokra,

Vallást, hitnek dolgát a tanúit papokra, 
Ostoba világnak cáfold rósz szokásit,
Húr old bujaságtól eredő romlásit.

27. Gyógyítsd polgártársad közös nyavalyá
ból,

Mely reá ragadott kincs kívánságából :
Oktasd szelídségre hazádnak lakosát,
Mutasd vakmerőknek a biró pallosát.

28. Hadd el ködös füstjét ama nagy város
nak,

Melyben becse nincsen a magyar okosnak :
Jőj le a sík földre, tanúlj majorkodást,
Henye tudósokra hadd az okoskodást.

29. Leibnitz, Plátó, Newton oda nem vezet
nek,

Hol nap, hold, csillagok, planéták erednek ; 
Üsd fel sátorodat a Tisza partjára,
Ott emelkedj, ott írj hazádnak javára.

19. Én is ifionta oly úton indultam 
Mint te, mindeneket megfogni akartam,

30. Szegény magyar ! későn jött fel játszó
helyre,
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Hol koszorút kötnek poéták fejére,
És így jobb őnéki szomorú nyelvével 
Rejtezni, játszszon ö inkább elméjével.

31. ITa ki bölcseségnek szent sekrestyéjében 
Béjutott, tanítson mást, s úgy dicsekedjen: 
Mert ki azért tanúi, hogy csak vetekedjen, 
Szükséges, maga is végre vetemedjen.

31. Jöj hát, megmutatom, melyik a jobb 
szántás,

Mint megy a kaszálás, melyik szebb aratás, 
Mely földön vess zabot, árpát, kölest, búzát, 
Mint nevelj kost, bikát, kant, ártánt, paripát.

32. Nem messze házadtól lészen tokaji hegy, 
Kinek édes mustja világra széljel megy,
Ott emelj délszínre pásztori gunyhócskát, 
Szopogass jó kedvvel kétszer szúrt borocskát.

33. És midőn nap túnik pompás sugárjával, 
Setétség bévonja földet fátyolával :
Te akkor adj hálát természet atyjának,
Valid ötét föld, tenger, mennyország urának.

34. Dicsírd így istened kisded vacsoránál, 
Nyugodj el csendesen szőllődnek lábánál, 
Mondván csak susogva Sálem királyával:
Be kicsiny az ember mély tudományával.

BESSENYEI GYÖRGY.
1742—1811.

G a l a n t a i  é s  B e s s e n y e i  B e s s e n y e i  G y ö r g y , egy hajdan nagy fényű 
ház ivadéka , Bercelen, Szabolcs vármegyében 1742-ben 2) született. Atyja, 
bár meglehetős vagyonú, de sok gyermekkel lévén megterhelve, nem sok gondot 
vagy költséget fordíthatott György nevelésére ; s így történt, hogy a pataki col- 
legiumban a „syntaxis“ig iskolázott fiút tizenhárom éves korában (1755) ott
hon tartotta, hol egy évig még házi oktatást nyert (a prédikátor vagy mestertől), 
de az is megszűnvén, négy évig hevert, miután sem Patakon, hol azon időben a 
tanítás lényege classicusok recitáltatásából á llt, a nélkül hogy a tanuló azok 
értelmébe és szellemébe beavattatott volna, sem otthon, hol deák gyakorlatoknál 
egyebet nem csinált, valami életrevaló s elmét gerjesztő ismeretekbe be nem ve
zettetett volna3). Ekép elhanyagolva ismeretekben s erkölcseiben csínatlan4) volt 
akülönben legszebb magyar typusú ifjú 5),midőn az 17G0-ban újon felállítottm. 
kir. testőrseregbe bejutott. Tizenkilencedik évébe járt, s nem tudott németül, 
huszonhárom volt, s nem franciául 6); a deákot rég elfelejtette, magyar olvas
mányai nem hatottak túl a ponyvairodalmon. De a legkedvezőtlenebb előzmé
nyek is a nagyra törő elmét cl nem fojthaták, csak parlagon hagyták volt. Bécs- 
ben ez új világ, a míveltség művei, a szebb társaságoknak, mikben állásánál 
fogva bejáratos lön , tanulságos és egyszersmind igénylő hatása elmaradottsága 
kínos eszméletét deríték fel benne, s a haladás végtelen sóvárgásával tanulásnak 
állt. Nyelvek, bölcsészet, történet és irodalom voltak nappali és éjjeli tanulmá
nyainak tizenegy évig tárgyai; szinte kirekesztő közege a francia irodalom. 
A világos eszű ember hasonlítgatni kezdett, s világos tudatára jutva nemzete 
szánandó elmaradásának, ifjúi tűzzel s férfias erélylyel társait egy új magyar 
irodalom megteremtésére, pártolására, éleszteni, hazájabelieit buzdító levelekkel 
felkeresni, maga, s vele és utána mások, dolgozgatni ; míg végre 1772-ben „Agis 
tragédiájával öt játékban, versekben“ (hozzá járul egy utójáték : Agiaris keserve) 
fellépett, melynek maga Mária-Terézia fogadta el ajánlását, Bécs, k8r. Követ
ték ezt még ez évben 2. „Hunyadi László tragédiája, három játékban és versek
ben“ 7) ; s toldalékul elegyes versei, Bécs, k8r. 3. Az embernek próbája, philoso
phia! költemény négy levélben 8) , s toldalékul ismét elegyes versek s kötetlen 
darabok, Bécs, n8r. 4. két leix*ó költemény : Az Eszterházi Vigasságok, s hozzá 
ragasztva : Delfén,Bécs, k8r. Ezekre következtek : 5. „Buda tragédiája öt játék
ban“ (s versekben) Pozsony, 1773. 8r. (második kiadása „Attila és Buda trag.“

12 *
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cím alattPozs. 1787.). Ez időből való7) egy eposi költemény, Mátyás király, hat 
éneke, melynek közzétételét Hunyadi Lászlója végén Ígérte, de a censurától 
eltiltatván, sem meg nem jelent, sem be nem fejezte (t. i. a hat ének Mátyás tet
teit 1468-ig tárgyalja). Ugyan ekkor dolgozott Homerus rövidített fordításán is, 
de mennyire ment benne, nem tudjuk9). Az sem világot nem látott,sem kézirat
ban fenn nem maradt. Ez idő óta Bessenyei költői munkásságát mind inkább a 
bölcsészet, a theologia, s a történelem , s ez is bölcsészeti szempontból, tolták 
háttérbe. Hittudományi foglalatosságai első jelét egy németből fordított irat : 8. 
A szent apostol Tamás, mint ellene állhatatlan bizonysága a JézusKrisztus isten
ségének Pozs. 1773., s egy philosophiai novella adta, melyet „Die Amerikaner“ 
cím alatt németül adott ki, Kazinczy Ferenc pedig magyarul : 9. Az amerikai 
Podoc és Kazimir keresztyén vallásra való megtérése cím alatt, Kassán, 1776. 
k8r. Következtek 10. Lucanus első könyve, Pozs. 1776. k8r. 11. A Bessenyei 
György Társasága, Bécs, 1777. k8r., egy kis gyűjtelék saját, úgy Orczy, Barcsai 
ésBáróczi verseiből, kik mint költők először itt léptek a közönség elibe. E kötet
kéhez járultak 12. „Futó darabok B.Gy. által“ philosophiai s tanköltői tartalom- 
mal. 13. Anyai Oktatás, Bécs, 1777. 8r. (erkölcsi levelei egy anyának, leányá
hoz. 14. A mi urunk Jézus Krisztusnak haláláról való gondolatok, franciából, 
Pozs. 1777. 12r 15. „A filósófus“ (vígjáték öt játékb.), Pest, 1777. 8r. 16. „Die 
Geschäfte der Einsamkeit,“ Bées, 1777. 8r. (bölcsészeti tartalommal). 17. Hu
nyadi János élete s viselt dolgai, Béc3, 1778. 8r. 18. Magyarság, hely nélk. 1778. 
8r. (szózat a magyar nyelvnek a tudományokban felvétele iránt. Újra lenyom
tatva a Tud. Gyűjt. 1826-ki I. kötetében). 19. A Holmi, Bécs, 1779. 8. (bölcsé
szeti, irodalmi és költői tartalommal). 20. A magyar Néző, hely s évjegy nélk. 
Bécs, 1779. k8. (bölcsészeti). 21. A Hármas Vitézek, vagy Triumvirátus (szo- 
moruj. 5 felv.) Voltaire szerint. Bécs, 1779. 8r. 22. Galant Levelek, (franciául is: 
Lettres Galantes cím alatt) hely s évjegy nélk. (Jankowich szerint Bécs, 1770— 
1780.) 8r. Ekkor adta ki (1779. v. 80.) Voltaire Mahometjét Zechenter fordítá
sában, Pozsony, évjegy nélk. Következett 23. Egy magyar társaság iránt való 
Jámbor Szándék („A tek. és ns Magyar Hazának kegyelmes és nagys. főrendéi
hez . . . egy hazáját s nemzetét híven szerető magyar“), Íratott 1781. kiadta a 
szerző neve nélk. Révai Bécsben, 1790. (az országgyűlés alatt) n8r. Ez első tize
dében a Bessenyei munkásságának készültek még következő munkái : 24. A ma
gyar nemzetnek szokásairul, erkolcseirül, uralkodásának módjaiéul, törvényeirül s 
nevezetesebb viselt dolgairul. Első könyv (XI. század ; s kiegészítéséül : Egész 
Europa formája a Xl-d. százban). 25. A Törvénynek Útja(bölcsészeti). 26. Tudós 
társaság (értsd : társalkodás,beszélgetés, az emberi boldogság legbiztosb útjáról). 
Ezek „Mátyás király“lyal együtt a censura által eltiltatván, Bessenyei az elsőt, 
mely első része csak Magyarország philosophiai történetének, nem folytatta, s 
mind a négy művet 1778-ben elkeseredett lélekkel a pálosok pesti könyvtárában 
letette lü). Végre ez időszakból való kétség kivül 27. Töredéke a magyar nyelv 
kimíveltetéséröl, de mely csak a mi időnkben, a Tud. Gyűjt. 1823-ki I. kötetében 
jelent meg. Ezekkel záródik be Bessenyei irodalmi működései első kora. Életé
ről ez időben az adatok kevesek és határozatlanok. 1772-ben az „Esterházi Vi
gasságok“ előszava alatt gárdahadnagynak írja magát. Meddig szolgált a test
őrségnél, nem találom biztos nyomait, hogy a hadsereghez magát át nem tetette, 
kétségen kivüli n). Irodalmi szenvedélye, s tán betegsége is (fövenykór), mely 
különösen 1774-ben gyötrötte, maraszthaták Bécsben 12). A következő évbe 
vagyok hajlandó tenni olasz útját is 13), s innen lehet, hogy sem 1774, sem 75ből 
nem bírjuk külön kiadott munkáját. Pártfogoltja volt ő a gr. Beleznai háznak; 
b. Podmaniczky Anna, gr. Beleznai Miklós tábornok neje segedelmével adta ki
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Hunyadiát ; a tábornok maga , ki akkor a helv. hitvallású egyház dolgait vitte 
az udvar előtt, őt nevezte ki ez egyház ágensének 14). De, ha Kazinczynak 
hihetünk, a bővebben költő Bessenyei elúnatta magát jóltevőjével, és Belez- 
nai kénytelen volt visszahúzni kegyeit. Lehet azonban, hogy Bessenyei katho- 
likus hajlamai lä) idegeníték el tőle a hitbuzgó főurat, miknek következtén, 
s mint látszik Mária Terézia befolyása alatt is, 1779. aug. 15. Bécsben a sz.Ká
roly egyházában a romai hitvallást a salzburgi herceg-érsek kezeibe tette le I6), 
s a testőrseregből kilépvén, a cs. k. udv. könyvtárnál tiszteletből hivatalkodott, 
honnan végre 1784-ben hazájába tért, s Biharban, berettyó-kovácsii birtokán 
megvonúlva élt. A megye gyűléseit azonban, és törvényszékeit mint táblabíró 
soha el nem mulasztotta, s tudománya, szerénysége s mindenek által megismert 
egyeneslelküsége által magának köz tiszteletet érdemlett ki 17). Élte e második 
időszakát is buzgó munkásság közepeit töltötte, a nélkül még is, hogy többé egy 
sort is nyomatna, bár újabb munkái kiadásáról, mint látszik, koronként gondol
kodott ,s). De azon korszakot, melyet ő derített a magyar irodalomra, egy sze- 
rencsésb, egy fényesb, már homályba sülyesztette, s ezzel őt magát is. Ekép elfe
lejtve a haza által halt meg az új literatura alkotója májusban, 1811., s rendelé
séhez képest kertjében egy almafa alá temettetett. Kovácsii magányában dolgo
zott s mindeddig kéziratban maradt munkái, s pedig a költőiek : 1. A méltóság 
keserve, első könyv, tanköltemény 12 szakaszban. 1796. 4r. (a szerző önkézirata 
saját könyvtáramb.) 2. A természet világa, vagy a józan okosság, tankölt. három 
könyvben s 8 kötésb. 1794—1801. (a szerző önkézirata a nemz. muzeum könyv- 
táráb. s külön az első kötés 1794-ből szinte ott). 3. Debrecennek siralma, leiró 
költ. a debreceni híres égésről 1802. (önkézirata a nemz. muzeumb.). 4. Az ember, 
az anglus Popnak elméje szerint 1803. (mint látszik vagy a Pope hason című 
munkája új fordítása, vagy az 1772-ben kiadott Ember Próbájának az eredeti
hez ragaszkodóbb átdolgozata (lappang 19). 5. Tarimenes Utazása, philosophiai 
regény 1804. (önkézirata Katona János fűzesgyarmati jegyzőnél; megv. a sáros
pataki ref. collég, könyvtárában is; egy mutatványa megjelent a Szépirod. La
pok 29. és 30. sz. 1853.). 6. Láisz, vagy az erkölcsi makacs, vígj. öt játékb. és 
versekben (önkézirata Kazinczy Gábor gyűjt., másolata nálam). 7. Dudásból lelt 
doctor, vígjáték (?) 20). 8. Egyéb színdarabok 21). Következnek a történelmiek és 
bölcsészetiek, úgymint : 9. Rómának viselt dolgai, két kötet 1801, 02. (önkézirata 
a nemz. könyvt.). 10. A társaságnak eredetéről és országlásáról (a Sárospatak 
könyvi.). 11. Magyarország törvényes állása, 1804. (önkézirata a nemz. muz., s a 
sárospataki könyvtárb.). 12. Toldalék Magyar országnak törvényes állásához, 1804. 
(a pataki könyvt.). 13. A Bihari remete, vagy A világ így megyen, 1804. (önkéz
irata a nemz. muz.; máskezű eredetie a szerző önkezű ajánlólevelével saját 
könyvtáramb.; egy más a sárospataki könyvtárb.). 14. Az értelemnek keresése e 
világnak testében, és határa annak ismeretiben. A Bihari Remetének máso
dik darabja. 1804. (ugyanott). 15. Bessenyei Gy. levele a ceglédi plébánus- 
hoz (a pataki könyvt.). 16. Sully ministernek élete (lappang 22). Mikor fogja a 
magyar e kitűnő költő-bölcsészének maradványait méltatlan homályukból elő
vonva, nemzeti kincs- és emlékül bírni? 23).

■) Kazinczy Fcrcnc Báróczy Életében (Báróczy Minden Munkái VIII-d. köt. végén, 11. 1.
2) Ezen évet lehet legtöbb valószínűséggel Bessenyei születéseének felvenni. T. i. mint 

maga beszéli a Halmi 85. lapján, 13 éves volt, midőn a syntaxist oda hagyta, 1 évig otthon 
tamilt, 4-ig hevert, s a gárdához jővén lett 19 éves; ott — mint maga írja — „egy húzómba 
11 esztendeig szüntelen ölte magát.“ Ha a tizenegy évet, mely ama tizenkilenccel harmincat 
teszen, akkorra értenök, midőn a Holmit kiadta (1779), 1749-ben kellett volna születnie, mi 
nem lehet, mert az l?72-ben megjelent Hunyadi László ajánlólevele szerint e darabot „mint
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egy huszonöt esztendős korában“ készítvén, ha 1749-ben született volna, 1772-ben csak 
huszonhárom éves volt volna ; kell tehát irói fellépésére érteni, mely szerint a felebbi számok 
összeadása után, 1772-ben harminc éves volt, s így 1742-ben született.

3) Érdekesek mind Bessenyei ifjúkorára, mind a ref. iskolák akkori állapotjaira nézve a 
//o/mínak XI. XII. és XIV. cikkelyei, hol azok ad vivum rajzolvák.

4) L. a Holmi említett XIV. részét. Azért mondja Kazinczy az id. h. „Bessenyein (midőn 
Bécsbe jutott) kiismerszett, hogy új világban él itt.“ V. ö.nekrológját is Annalen d. Literatur 
im őst. Kaiserthume, 1811. VIII. 245. 1.

5) „Bessenyei — mond Kazinczy ugyan ott — fekete szemekkel és üstökkel egy szép 
Meleágerhez, egy nemesb arcvonásu inas combos Faunhoz hasonlíttathatott.“ Egyike lett ö 
a bécsi szép világ kedvenceinek, s nem csak egyr nagy tekintetű udvari hölgynek volt kedvé
ben — Kazinczy az id. h. 12. 1. — de királynéja kegyelmes figyelmét is magára vonta. — „Ha 
B. a régi classicusokat tanulmányozta volna, mond a bécsi nekrológ az id. h., mint író épen 
úgy volt volna capite altior aliis, ahogyan óriási termetével haladta meg valamennyit.“

®) Ön vallomása szerint : Geschäfte der Einsamkeit a 77. 1. Kazinczy-nál az id. h.
7) Különben ez volt Múzájának első zsengéje , melyet mintegy 25 éves korában, tehát 

1767-ben dolgozott (1. a 2.jcgyz.). Ezért oly gyenge e darab Ágishoz képest; ezért határozta 
el kevéssel kijövetele után már annak egészből átdolgozását, és pedig 5 felvonásban.

8) Sokan vannak — így ír Bessenyei maga Lucánusa előszavában — kik hiszik , hogyr az 
Embernek Próbáját Popból fordítottam, pedig tudtodra van , hogy ezen munkám épen nem 
fordítás, hanem csak az anglus Pope Sándor gondolatainak magam módja szerént való köve
tése, hol magam gondolatja sokkal több van, mint Poptól vettem.“

9) „Ezek (t.i.Buda, Mátyás kir. és az Emb. Pr.) után kevés idő múlva — így ír Hunyadi 
vég szavában, 1772. — fog megjelenni Homerus rövideden magyar versekre fordítva.“

10) Ott látta azokat Bacsdnyi 1782. körül, s megismertetvén azokat a kassai Magyar Mu
zeum I. köt. 115—133. 11., hol „Mátyás király“ból mutatványokat is közöl, hozzá teszi, hogy 
„eloszolván már az említett szerzetes atyák (a pálosok), hacsak vagy maga a szerző, vagy 
valamely jóltevö eset által napfényre nem kerülnek, talám örökre elvesztek.“ Ily jóltevő eset 
nekem engedte a szerencsét azokat 1839-ben a bencések pápai könyvtárában fölfedeznem, 
honnan a derék és közlékeny atyák szivességéböl kölcsön kinyerteket Pestre hoztam, s az aka
démia számára lemásoltattam.

n) Bírunk 1771-től 1779-ig mindegyik évből Bessenyeinek Becsben hölt leveleit , az egy 
1775. év kivételével, de akkor háború nem volt.

12) L. b. Orczy Lőrinchez 1774. dec. 15. írt epistoláját a B. Gy. Társasága 39. lapján :
K ö z e líth e te k  m á r egészségem  felé,
S ép ítg e tem  g un  y hóm  a  H e lik o n  m ellé .
H a t h o ln a p ja  m ú lt  m ár hogy  c sak  h ev e ré szek ,
S te s tem  c sa tá i k ö z t szü n te le n  s z en y v ed ek  :
T öbb  m in t ö t  fo n t h o m o k  m e n t k i  a  v é rem b ő l,
M ely sok v e rse t e lv it t  m e g b á g y a d t e lm ém b ő l.

t3> Ennek nyomát találjuk a Holmi 92 -  95. 11. álló tájképecskében, melyben így kiált fel : 
„Neked pedig, kies Veneri, örök emlékezetedet szivemben elviszem ;“ a jegyzésben pedig : 
„Veneri a sardiniai királynak nyári palotája, melyet Turinba létemkor láttam Olaszországba; 
kiességéröl soha el nem felejtkezhetem.“

11 j L. Kazinczy F. az id. h. 12. 1.
15) Melyek már 1771-ki máriavölgyi kirándulásakor kezdték magokat jelengetni. L. a 

Hunyadi László Toldalékéban a 70—74. 11.
,6) „Ki maga vitte ki a hírt az ezután várakozó császárnéhoz Szépkútra“ mond Kazinczy 

F. az id. h.
*') L. Kazinczy F. az id. K — Nem is misanthropia volt az, miért B. elvonult életet élt 

hazájában, hanem valami más. Álljon itt a Bihari Remetéből (nálam II. db. 106. 1.) egy hely, 
mely egyszersmind B. e korbeli élete módját rajzolja. „Boldogságomra szolgál, hogy az 
emberi karnak mindenféle bolondságát kinézhettem, és tőllök annálfogva megmenekedhettem. 
Semmiféle vágyódás nem emészt, sem mérsékletlenségre nem vihet. Híjába kénszerít (a vágyó
dás t. i.) hogy írjak : soha ebéd után más napig egy órára sem vehet. Ebéd előtt nem többet, 
legfeljebb három óránál. Semmi más, rendetlenségbe nem ejthet. Egészségem, kenyerem, mér
tékre vett kívánságomat tökéllétes megelégedésben tartják. Csak az okos emberi társalkodás 
hibázik lakásomban ; de minden embernek el kell valami nélkül lenni, ha nagy úr is. Kényte
lenek vagyunk a sorssal alkura menni. Annyira megszoktam a magánosságot, hogy az embe
rek közt való őgyelgés halálos unalmamra lenne. A kinek esze nincs, nem kell : a kiben öröme
met találnám, hozzám lakni nem jön. Jó így' is lenni a világnak sok másféle nyavajgásai közt.“

,8) Több kiadatlan munkái egyes helyei s némely levelei (1. a Kazinczyhoz 1802. aug. 15. 
Jíöltet is, Uj M. Muz. 1853. I. 496. 1.) mutatják, hogy ö azokat közvetlen kiadásra szánta.
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Közlötte is kéziratait egy és más nagy és nem nagy úrral, de sem Maecenása, sem közbenjá
rója nem akadt : B. pedig sem koldulni, sem elszigeteltségében kiadó után járni nem tudóit.

,9) Említi ezt a Hazai és Külföldi Tudósítások nekrológja (1811. I. 46.) azon kéziratok 
közt, miket Bessenyei maga, kevés nappal halála előtt, Sápi Sámuel ref. pred.nak a nemz. 
mtueum számára átadott. De sem ott, sem tudtomra másutt az nem találtatik.

au) L. a Hasai és Külf. Tud. az id. h.
n) Miket B. egy még most is élő szabolcsi rokonának ajándékozott, ki vele lakott, s kit 

B. igen szeretett. Szőke István fűzesgyarmati tanító magán tudósítása.
2-, L. a Hazai és Külf. Tud. az id. h.
23) Bessenyei György élet- és jellemrajza mind eddig a jámbor óhajtások közé tartozik , s 

fog miLd addig, míg öszves kiadatlan munkái sok évi munkás szellemi életének tanulságos 
nyilatkozványai, világot nem látandanak.

1. Ag i s  t r a g o e d i á j  ából .
Személyek.

Leonidas lacedaemoni király.
Amphare:, nagy vezér, Leonidas titkosa.
Agesilaus., főember, kir. tanácsos; csalárd 

barát s hazáji árulója.
Agis, nagyherceg, igaz hazafi.
Agiaris, felesége.
Agistrat, Agisnak anyja, hercegné.
Kleombrotts, Leonidas veje, Agisnak ba

rátja.
Telonis. Kleombrotes felesége, Leonidas

leánya.
Demokares, fő tanácsos.
Palotás vitézek.

A s z o m o r ú j á t é k  v á z l a t a .

I. ját. f i .  jel.): Spartában a Lykurg tör
vénye, mely a javak egyenlőségét rendeli, az 
uzsorás nagyok meggazdagodása által el lévén 
avúlva, a hitelezői által veszélyeztetett Age
silaus Agist reá bírja, hogy népnyilatkozatot 
eszközöljön a Lykurg törvénye kierőltetésére. 
(2.) Amphares gyanút költ Leonidas király
ban, hogy Agis uraságra tör , (3.) ki azonban 
Kleombrotest tűzi ki királynak, 6 ez (4.) az 
atyjasorsán tóprenkedó hitvesétTelonist nyug
tatja meg, ki viszont (5.) Agiarissal egyesül 
férjeik oltalmazására, ha veszély venné körül. 
Leonidas (6.) mindkét nőt inti, hogy férjeiket 
csendességre bírják.

//. ját. f i. jel.). Demokares engedékeny
séget tanácsol Leonidásnak , mint a pártütők 
vesztének legbiztosabb módját. (2.) Agesilaus 
Amphares előtt kinyilatkoztatja, hogy ő elér
vén célját az adóslevelek eltöröltetésével Agist 
és Kleombrotest magokra hagyja, s a thrónus 
hűségére tér. (3) A két nő észrevétlen tanúi 
lévén a beszélgetésnek, sietnek férjeiket az áru
lásról tudósítani ; (4.) Demokares azalatt le 
igyekszik venni Kleombrotest a fegyveres el
lenzésről, midőn Agesilaus (5.) jelentvén, hogy 
Leonidas kész engedni, mindnyájan, a közbe
jött Agis és Ampharessel együtt, a királyhoz 
mennek a kívánt végzés kieszközlésére. (6) 
Agistrat ezenközben Agiárist figyelmessé te

vén a két főember veszélyére , utánok indúl
nak, ha lehet, őket megmenteni.

III. ját. (1. jel.). Agis a főemberek gyüle
kezetében Leonidást a nép nevében felkéri, 
hogy Lykurg törvényét állítsa vissza. A ki
rály megdorgálván a szólót az erőszakoló 
módért, a kivánt végzést kimondja, s (2.) Age 
silaussal levő magánbeszédében ennek kétszínű 
viseletéért szemrehányásokat tesz, de végre 
mentségeiben megnyugodván, Agesilaus gya
núsításai következtén kimondja, hogy, ha Agis 
és Kleombrot vissza nem térnek hűségükre, el
vesztésük múlhatatlan. (3.) Agesilaus a király 
pártolására szánja el magát. (4). Jő a két nő, 
kik Leonidas vég szavait kilesték, s Telonis 
feddve Agesilaust kétszínűségéért, bosszúval 
fenyegeti ; kinek elmentével (5.) férje vesze
delmének elgondolásában gyilkos szándékot 
érlel atyja ellen; s bár Agiaris kérlelve inti, 
hogy az istenektől várjon kedvező fordulatot : 
mégis a megérkezett Leonidas ellen (6.) tit
kon tőrt emel, kit Agiaris a veszély elől el
rántván, Telonis elragadtatásából magához tér.

IV. ját. f i. jel.). Agistrat tudósítván Agist 
az őt fenyegető veszélyről, őt távozásra kéri, 
de ez állandósággal várja sorsát, s (2.) a belépő 
Kleombrot előtt titkolja a veszélyt ; csak (3.) 
midőn a két nő rohan be , érti meg ez tőlök a 
király elhatározását. (4.) Kleombrot elszánás- 
sal tekint a történők elibe, s biztatja Agist, 
kit szívében felébredt szerelme hitvese iránt 
végkép ellágyított. Ekkor jő a király (5.), 
a támadás lecsillapodván, a két főembert hű
ségnyilatkozatra szólítja fel. Agis a kétszinü 
Agesilaust vádolja, s midőn Leonidas, nem 
tudva kiben bízzék, (6.) Amphares új zendü
lés hírét hoz, mindnyájokat a nép lecsende- 
sitésére küldi.

V. ját. f i  .je l.). A támadás lecsil lapult ával 
Agesilaus folytatva Leonidásnál gyanúsításait, 
sürgeti, hogy Agis és Kleombrot vétkök val- 

1 lására szoríttassanak , s így Ítéltessenek a ki
rály által. Azalatt belép mindkettő (2.) , meg
köszönve a kivánt törvény megadását ; Leoni
das kész megbocsátani, ha megkövettetik. Agis 
és Kleombrot inkább halnak , hogysem haza
fiéi tettükért magokat bűnösökké bélyegez
zék; mire Leonidas boszúra gerjed, de Am-
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phares kérlelésére időt enged nekik a meg
gondolásra. A két barát (3.) nem másítja meg 
tökéletét; (4.) Telonis is foganatlanúl lágyítja 
férjét, s így midőn Ampliares (5.) a felső ta
nácsból érkezve vég nyilatkozatra szólítja fel 
Kleombrotest, s midőn ez joga érzetében a 
kívánt önvétkelést elutasítja magától, elfogja; 
(6-) Agist pedig , ki hasonló módon megta
gadta az engedelmet, Demokares átdöfi. (7 ) 
A haldokló Agis búcsút vesz anyja és hitvesé
től, a belépett király pedig tőle tiszteletét meg 
nem vonhatva, ily szókkal búcsúzik a holtte
temtől:

A g ist ö rö k ö sen  k ese rg em  v esz tév e l :
M ert n o h a  e lp á r to l t ,  de  n a g y  v o lt szivével.

NEGYEDIK JÁTÉK.
Első j el enés.

Agis, Agistrát.
Agistr. Agis, tudod-é hát, mi lett életedből? 

S milyen hasznot vehetsz ma történetedből ? 
Szólottál-é magad jól Agiarissal?
Vagy' barátkozhatsz-é már Leonidással?
Ág. Agiarissal még magam nem szólhattam ;
A királynál van most, róla azt hallottam.
Mi sorsunkat eddig részemről illeti,
Agistrát vesztemet kevéssé félheti.
Enged Leonidas már kívánságunknak,
Nem lehet nagy terhe továbbá dolgunknak. 
Agistr. Míg láncon van egy vad, mérge addig

enged,
De ha felszabadúl, semmit meg nem szeny ved. 
Népünket Spártába majd lecsendesítik, 
Melylyel halálodat (hidd meg) elrendelik. 
Agiaris maga hallá Telonissal,
Mikor Leonidas Agesilaussal
Kleombrot s Agisnak vesztekről beszéltek,
A melyet magokba erősen feltettek.
Fussad, Agis, kérlek, elveszett hazádat;
Ne fessed véreddel ma áldozatodat.
Ag. E csak olyan hír lesz, melyet tevélygés

szült ;
Azért a reménység szívemen meg nem hült. 
Igen hamar retten egy anya szerelme;
Fia életéért könnyen lész félelme.
Agistr. (keservesen.) Haláloddal fogod hinni

beszédemet;
S elszaggatod vele örökre szívemet.
Miért fogantalak kínos ágyékomba,
Hogy érted elveszszek undok halálomba? 
Kínomat formálta a természet benned; 
Gyötrődöm, s könyvemnek még sem lehet

hinned.
Ag. Agistrát, ne esdekj sírva életemen,
Ne keseregj nagyon igaz gyermekeden.
Az egeknek szültél : vigasztald magadat,
Ne nézzed énbennem örökös javadat.
Tudod, hogy hazádnak adós vagy véremmel; 
Sóhajt a szegény nép : ne gondolj éltemmel. 
Fiadnak, meghalva, ha látd dicsőségét,

Ne kérje a szíved nagyobb nyereségét. 
Természet, igazság, isten kénszerítnek: 
Dicsőség ezekért veszni az életnek. 
Halhatatlanságot senki köztünk nem lél ;
A ki pedig igaz, halálától nem fél.
Csak ártatlansággal ereszsz koporsómba: 
Vigasztalást lelhetsz árnyék múlásomba.
Ne rettegj sem poklot, sem halált, sem eget;
S életedbe soha nem találsz rút véget.
Ereszd el szívemet érzékenységébe,
Ne bántsd bátorságom vitézi hevébe.
Ne rettegj magad is.

Agistr. Mit tegyek szivemmel ;
Hogy bírjak testembe csatázó lelkenunel? 
Akármely nagy légyen képzelt dicsőséged,
Mi örömöm benne ha kiömlik véred?
Hogy isteneinkhez jutsz hasztalan /élem,
Mert vesztedet még is szüntelenül félem.
Bús lelkem az égbe hiába gondolna;
Ha tehetné, szívem onnan is lehúina.
Miért szenvedtetett a természet érted,
Hogy poklokká tegye örömömet benned ? 
Szülésem gyötrelmét ki fizeti nékem,
Ha nem örvendezhet éltedbe szerelmem?
Ag. Erkölcsöm, s halálom szerzett dicsősége 
Lehet Agristratnak kedves nyeresége.
Ha tudod hogy bennem józan vért fajzottái, 
Érettem helyesen úgy nem bánkódhattál. 
Agistr. Hallgass, valaki jő ; talám a király ez. 
Jupiter tekints rám : ha lehet védelmezz!

Má s o d i k  je l enés .
Kleombrotes, Agistrát, Agis.

Kle. (vidámon.) Alig találhatlak fel, Agis, Spár
tába,

Hogy örvendjek veled e boldog hazába.
Az adósságok már mind elengedtettek.
Kötés levelei összeégettettek.
Népünk szabadságán, vitéz, vigadj vélem, 
Örömmel látsz itt ma : semmi nincs ellenem.

(Változással, szorgalmatoskodva.)
De mit magyarázhat ily mord hallgatásod? 
Talán gyötrelembe van titkolódásod ?
Szólj Agis ; ne rejtsd el tőlem fájdalmadat; 
Hadd tudjam mi szülte újonnan kínodat. 

(Agistrathoz.)
Agistrát, mit teszen keserves nézéstek? 
Szemetekbe látom könyvezni ínségtek. 
Hercegné, magyarázd belső fájdalmadat,
Ne szorongasd tőlem hosszasan titkodat. 
Agistr. Fejedelem, nehéz nálam hitelt nyerni, 
Jobb lesz talám éltem csak titkon könyvezni 
Kle. (Kétfelé néz, sóhajt, Agishoz.) Agis, mi 

verhette poklokra lelkedet? 
Micsoda méreggel rágják a szívedet? 
Nincsen-é már benned vitézi bátorság ?
S van a természetbe olyum hatalmasság 
A mely nagy lelkedet kicsinynyé tehesse ?
S állhatatosságod tőled elvehesse?
Pokol okádja-é reád dühösségét?
Vagy Jupiter űzi beléd mennydörgését?
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Szóljál, ne gyengélkedj ; kérésemet kéméld, 
Csalárdságom hozzád kérlek, Agis, ne véld.
Ag. V annak Jupiternek markán oly menny

kövek,
Melyekkel ha néha szikráznak az egek,
Nagy lelkűnknek nagyobb erejét elvesztjük,
S vigasztalásunkat sehol nem lelhetjük.
Kle. Micsoda új túzbe dörög most Jupiter,
Hol ordít mennyköve, melylyel oly nagyon

ver ?
Ag. Kleombrot, hallgass el;rettegjed kezeit,
S kérd, hogy csendesítse elbúsúlt egeit.
Az istenek ellen kikelni nem lehet :
Egy halandó rajtok (hidd) truccot nem tehet. 
Akármilyen légyen földi történetünk,
Háborút az égbe vele nem vihetünk.
Kle. Mi szükség az égnek értünk háborogni? 
S Jupiter tüzének felettünk morogni ?
Egy halandót könnyen poklokra verhetnek 
Nagy istenink, a kik mindent teremthetnek; 
Nem hoznak ók veszélyt magok életünkre; 
Nézik hogy vigyázunk mi történetünkre.
Ha egész világot egybe alkothatnak,
Egy ember ügyébe kévést mutathatnak.
De azért ne sírjunk ha mérgesek lesznek, 
Tovább nem verhetnek, csak mígsírbatesznek. 
A mit az emberek dicsőségnek hívnak, 
Nyerjük meg azt vérrel, s szóljunk az halálnak. 
Mikor megfosztatik szívünk érzésétől,
Nem fél Jupiternek többet mennykövétól. 
Elmegyünk mind ketten az Elizeumra;
A lelkűnknek rendelt örök jutalomra.
Agistr. A nagy isteneknek kerüld haragjokat. 1 
Féled-é Kleombrot a komor poklokat?
Kle. A ki a semmiből minket élni felvesz,
Az, ha meghalunk is, illendő helyre tesz.
Mint hív szívű vitéz s igaz hazafia,
Emberséges férfi, s atyám józan faja 
A természetbe úgy élek igazsággal,
S meggyőzöm Jupitert a halandósággal.
Ag. (járást hall.) Hozzánk jő valaki : vigyáz

zunk szavunkra :
Ne húzzunk több terhet beszélve magunkra.

Harmadik  j e l ené s .
Aginris , Telonis, Kleombrotes , Agis, Agislral.
Tel. (indulattal.) Kleombrot ! láthatom végre 

személyedet,
Kérlek az egekre, fusd veszedelmedet.
Agia. (keserűséggel.) Agis! kínos Agis! mit 

tettél Spártáért?
Mért nem kémélletted benned jobban a vért?

Kle. Micsoda történet lármáz fel bennetek? 
Mi okon kell ilyen veszély közt lennetek? 
Beszélj Agiaris : jelentsd ki magadat,
Ne fojtogasd tovább keserves szavadat.
Agia. A király tanácsa már elvégeztetett, 
Melybe mindeniknek élte elvétetett.
Tel. Ah mérges történet!
Sg. (Kleómbrotesnek.) Értsed most kínomat, 
A igazítsd, ba lehet, gyótrelmes sorsomat.

Kle. Hirtelen lárma ez, lehetetlen hinnem.
Tel. Bár nékem lehetne kétséget viselnem! 
Agistr. Magyarázd, Telonis, férjednek titkodat, 
Ah haragos egek!

Kle. (Telonisnak.) Hadd értsem szavadat. 
Tel. Ag’arissal voltam : fülünk hallattára 
ítélte a király éltetek halálra.
Titkos tanácsosa Agesilaus volt,
Kinek barátsága már hozzátok elholt. 
Ellenetek fordúlt ő csalárdságával,
Mindent elkövethet már gonoszságával.
Mit tegyünk Kleombrot?

Kle. (Agishoz fordúl.) Veszett történetek! 
Mit végeztek rólunk, Agis, az istenek?
Ag. Halált.

Agia. Ah rettegés! (
Tel. Átokká lett Sparta, 

Ah mért nem sülyed el egy ily romlott haza! 
Agistr. Mi haszna, fárasztjuk gyötrelmünkkel 

szívünk ?
Védelmezzük, a mint engedtetik, éltünk.
Kle. Agesilaus az, a ki hízelkedett,
S érettünk fáradván, annyit hitelkedett.
Külső színnel magán barátságot hordoz, 
Dühössége pedig titokba ragadoz.
Ah részeg származás !

Ag. Romlott halandóság! 
Kleombrot, nincs ebbe semmi állandóság.
Kle. (elragadtatással.) Agesilaushoz futok fegy- 
Jerc te is Agis. (veremmel,

Ag. (eltökélléssel.) Parancsolj véremmel. 
Tel. Ah utolsó veszély !

Agistr. Agis, hová indúlsz? 
Hidd el hogy Spártába továbbá már nem dúlsz. 
Agia. Ah Agis ! maradj itt,ne szaggasd szívemet. 
Tel. Kleombrot ne sijess; kéméld életemet. 
Kle. Egy kevéssé talám itt tartózkodhatunk, 
Míg dolgunkról tovább még tanácskozhatunk. 
Ag. A mit te elvégzel vitéz szándékoddal, 
Elkövettethetd azt igaz barátoddal.
Kle. De csak kettőnknek kell,barátom,maradni. 
Ag. (Agiarishoz.) Agiaris nem fogsz tovább itt 
Vond el magad tőlünk. (fáradni:

Kle. (Telonishoz.) Kövesd öt Telonis. 
(Agistrathoz, tisztelettel.)

Elmehet, ha tetszik, velek Agistrat is.

N e g y e d i k  je lenés.
A0 is, Kleombrotes.

Kle. Mit csináljunk, Agis, e veszedelemmel ? 
Látom hogy már szíved fogy a félelemmel. 
Elveted-é tőled nemes vitézséged?
Nem bírhatod tovább szerencsétlenséged ? 
Csak asszonyink mondják a király haragját,
S már hallom belőled bús szívednek jaját.
A nád szokott, Agis, szelekre hajlani,
S minden kis csapásra tövéről omlani :
Egy vitézhez soha nem illik rémülés, 
Asszonyoknak való a siralmas félés.
Tudod a gyengeség szánakozást okoz,
Mely gyötrelmeinknek még inkább feláldoz.
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Ki szánhat egy igaz embert halálába?
Mivel úgy is mind vesz múlandóságába. 
Csinálj irigységet ma dicsőségeddel,
S ne féld a poklot is nagy vitézségeddel.
Ag. (megilletódéssel.) Hidd e l, Kleombrotes, 

nem félem halálom,
Hanem Agiarist szeretem, megvallom.
Az istenek adták szívünkbe e tüzet ;
Nem köphetjük ezt ki szánkon, mint a vizet. 
Csak Agiaris már, a kiért még élek,
S ifijúságommal elveszteni félek;
Külömben kevésre tekinthetem Spártát: 
Kleombrot, nem szükség őriznünk oly hazát, 
Mely már részegülvén magába hasonlóit,
S mérgébe tulajdon testébe mardosott.
Jupiter sem kiván tovább tudni rólunk,
Nem bánja ha élünk,snemszenyved ha halunk. 
Állhatatosságom hozzád nem változik,
De Agiarisért szívem tétovázik.
Az igazságnak már én eleget tettem, 
Szerencsém, ha csupán csak ezzel véthettem. 
Még Agiarisnál tartóztat keservem,
Ártatlan hová lesz, ha tőle elesem !

(Dühösséggel magán kivül ragadtatva.) 
Kleombrot ! hogyha most Spártába meghalok 
A poklokra menvén, ott is mindent dúlok. 
Nem kell Jupiternek elrestült kegyelme, 
Halálunkba nem tesz semmit segedelme.
Kle. A szerelem tépi, Agis, nagy szívedet: 
Csak ezért vesztetted el vitézségedet?
Oly teher ez rajtad, hogy alatta eldúl
Egész bátorságod?------ légy el nála nélkül.
Agis, sok vitéz van a ki szeretetért (vért. 
Nem szenvvedvén, könnyen onthat magából 
Aíj.'Semmi nincs szabadon : szeret minden állat; 
E tűz világunkból soha ki nem halhat.
Az égen és földön mindenütt szeretnek :
A szívnek áldoznak istenek, emberek.
Plútót, s tengerinknek ostoba csudáit 
Lásd meg : mind ismérik ók Venus hámjait. 
Úgy van : mert a világ örökös szerelem, 
Mindent kínozhat ez édes veszedelem; 
Tanácskoznak vele a mennyei lelkek,
Alatta kell nyögni vitéznek és szentnek.
Kle. Agis, nagy szerelmed már annyira ragadt, 
Hogy az elme veled küszködni elfáradt.
Ag. Nem harcolok (hidd el) soha szerelmemmel, 
Egyképen érzem azt szívemmel, lelkemmel. 
Nem tudom ezek közt melyik szeret jobban, 
Egészlen reszketek, úgy tetszik, kínomban. 
De tudom én azért védelmezni éltem,
Tartom is, míg lehet, szerencsétlen létem.
Kle. Vigyázz, hozzánk jónek : valyon kik le

hetnek.
Ag. Akárkik legyenek, hozzám már jöhetnek. 

Öt ö d i k  j elenés.

Leonidas, Agis, Agesilaus, Kleombrotes.

Leon. Vitézek, dolgaink már elvégeztettek,
S a csaták Spártába lecsendesíttettek.

Elértük végtére már nyugodalmunkat,
Nem látjuk veszély közt gyengült hatalmunkat. 
Kleombrot é3 Agis híveink lehetnek,
E történetektől tovább nem félhetnek. 
Agesilaus már hibáját ismérvén,
Hozzám tért; tett vétkét titkon keseregvén. 
Sparta megalázta magát kezem alatt,
Mely rút lármáját már nem győzvén, elfáradt. 
Megígértem néktek Lykurgus törvényét,
Kiki elérhette ma bennem reményét.
Ezek után tovább nyugodalmat várok,
S higyétek hogy élni harc nélkül akarok :
De erre közietek az egyenlő hívség,
(A mint tudhatjátok) felettébb nagy szükség. 
Égy főnek nem lehet úgy nyugott elméje,
Ha a több tag mérge gőzölög beléje. 
Szükséges hogy néktek szívetek bírhassam,
S hűségetek hozzám valóba tudhassam.
A láng, ha sokáig csavarog, elfárad ;
Semmi lesz ; de tüze hamva alatt marad.
Jól elalhatott-é a tűz már bennetek ?
Vagy nincs még mód benne hogy hívek le

gyetek ?
Ne csaljátok szívem : igazán szóljatok, 
Magyarázzátok jól, fiaim, magatok.
Kle. Király, az igazság mellett beszélhetünk, 
Azzal talám benned bűnösök nem lettünk. 
Leon. Értelek. (Agishoz fordúl.) Hát Agis 

szólhat beszédemhez? 
Lehet-é reménység benne hívségemhez ?
Ag. Nagy király, nékem itt igen nehéz szólnom, 
ISIivel nagyon kell még Spártán szánakoznom. 
Leon. Micsoda okod van tovább keseregni ? 
Lehet még méregnek köztünk keveregni?
Ag. Meghasonlás van még vitézeid között, 
Tudjuk, ez hogy mennyi ártatlant üldözött. 
Hiába óhajt egy király csendességet,
Ha nagy szolgái közt nem lát békességet. 
Egyik a másikat hogy alája húzza,
Arra királyának javát feláldozza.
Agesilaussal mint hiti-szegettel
Úgy élsz király; de ez még is tisztelettel
Hajlik meg előtted ; mérgét elfedezi,
S noha gonosz, magát hívednek nevezi.
Egy csapodár mindég állhatatlan marad, 
Mindenfelé hazud, s csak hasznáért fárad. 
Csudálkozom, király, hogy ilyennek hihetsz :
S a kettős szín alatt igazságot vélhetsz. 
Agesilaus már csalván barátságunk,
Mindég félni fogja iránta haragunk.
Előtted majd reánk vádolásokat tesz :
Ölnöd kell, vagy szíved soha csendes nem lesz. 
A ki hazudozva keresi kenyerét,
Üldözni kell annak zavarodott vérét.
Én voltam hazámért, király! ellenséged,
De azért nem félthetd már tőlem életed. 
Agesilausra vigyázhatol inkább,
Ki árúi, s Spártába lappang feljebb alább. 
Ages. Király ! lásd hívségem mely kínos áldo- 
A pokolig ver le e csúfos gyalázat. (zat, 
Elégtételemet kivánom most tőled:
Hallgassa meg, uram, kérésemet szíved.
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Leon, (keservébe tétovázva.) Hagyj el szeren
csétlen : szánakozz sorsomon, 

Hullass könyvet inkább ma királyságomon.
Mit tegyek közietek itt tévelygésemmel? 
Egyedül maradván kínos ínségemmel.
Eluntam hallgatni már csatás nyelvetek : 
Mélyítek igazabb? hol van a szívetek? 
Agesilausnak barátságát féltem:
Agisba ellenben nemes szívet leltem.
Kicsoda ellenség, vagy barát, vitézek ?
Ah be mélyen vágynak elrejtve a szívek ! 
Hogy igaz egy király, ha isten nem lehet ?
Es a vesék között vizsgálást nem tehet?
Ages. Király! ha nem lehet éltem védelmezni, 
Kell gyalázatomat magamnak érezni. 
Megigazúlásom fellelem Spártába ;
Nem lakom mint gonosz e nemes hazába.
Kit. A királyon kivül hol leled erődet 
Alacson? ki mindég csalhatod lelkedet.
A mi fegy verünk is pirosúlhat vérrel : 
Megállhatunk szembe akármely vitézzel.
Ag. Retteghetd sorsodat, részegült teremtés, 
11a reád fegyverrel esik tőlünk intés. 
Ages.Ylová, ragad mérged nagy kevélységeddel? 
Nem bírhat sz-é tovább már dühösségeddel? 
Leon, (közzéjek áll keservesen.) Fiaim! vité

zek ! a király jelen van, 
Ah ne felejtsetek el haragotokban.
Ages. Király itt sértetik felső méltóságod, 
Éreztessed velünk ma hatalmasságod.
Csúfosan kezdünk (látd) harcolni előtted, 
Csudálom hogy eztet nézvén, szenyvedheted. 
Leon. Várnám hogy csak sorsunk végezné ma

itt el
Azt, mit fel nem érek magam Ítélettel.
Látom : nyugodalmam úgy sem remélhetem : 
Új veszedelmemet mindenütt félhetem. 
Fegyveretek között egyedül vagyok itt,
Nem tudhatja szívem, hogy melyiteknek hit t. 
Csendesedjetek meg : ne bántsátok éltem, 
Mert már elbágyadok, olyan sokat féltem.
Ag. (meghajol.) Nagy király, kéméljük nyug- 

hatatlanságod : 
Hallgatást parancsol köztünk méltóságod.

Ha t o d i k  j e l enés .
Leonidas, Agis, Amphares, Agesilaus, Kleom- 

broles.
Am. (sietséggel.) Király ! néped széljel újon

nan kizúdúl,
Széles piacinkra lármával kitoldúl.
„Lykurgus törvényit akarjuk,“ kiáltnak :
Nem hallgatnak senkit, ellenünk rohannak.
Az asszonyok húzzák fegyveres férjeket, 
Elejékbe tartván apró gyermekeket, 
Esedeznek hogy csak vérontás ne legyen,
Nem kérdezik, dolgok akármiként megyen.
De nem engednek már tovább a férfiak, 
Olyanok mindnyájan, mint dühösült vadak. 
Leon, (ijedőssel.) Ah kínos történet! fussatok 

mindnyájan,

Ez a veszedelem még talám nem olyan 
Hogy elfordíthatni szóval nem lehetne ;
Csak hogy nagy férfiak mennének ellene. 
Amphares, Kleombrot, Agesilaussal,
Agis te is vélek siess el futással.
K/e. Jerünk, lássuk Spártát.

Ag. Nagy vitéz, követlek.
Leon. (Agesilaushoz, kiáll.) Vitéz, te is indúlj.

Ages. Nem szükség, de menek.
Am. Nem maradok én is el a vitézektől,
Látni akarom hogy dolgunk ma mire dúl. 

(Mindnyájan elmennek sietséggel.)

H e t e d i k  je l enés .
Leon, (egyedül.) Keserves királyság ! kínos tör

ténetek !
Mennyire fárasztják koronám az egek !
Van-é egy királynak olyan nyugodalma,
Hogy belől ne rágná szaggató fájdalma ? 
Hatalmasságomban egyedül maradok ; 
Szenyvedek,s nem tudom hogy miért fáradok. 
Árnyék jár körültem ; érte gyötrettetem ; 
Parancsolok, még is félem veszedelmem. 
Fájdalmas királyság! be nehéz rabságod,
Ha nyakunkba veted aranyozott jármod :
A több halandóktól külömböztetnünk kell,
S úgy tévelygünk magunk a sok fényességgel. 
Mindég oltalmaznánk a jó törvényeket,
De csalatunk, mert nem láthatunk szíveket. 
Magánosságomba sóhajtozom titkon,
Sok könyvet hullatok számos éjtszakákon. 
Istenek ! nézzetek királyi székemre ; 
Ereszszetck végre örömöt szívemre.

(Elmegy en.)

2. A P h i l o s o p h u s b ó l .
E töredék a különben is kevés cselckvény- 

nyel biró darabból csak jellemrajzi mutatvá
nyéi közöltetvén, a mese előre-bocsátását fe
leslegesnek tartottam.

NEGYEDIK JÁTÉK.
H a t o d i k  j e l enés .

Eresilva , Parménió, Tícius , Lili s í , Ponlyi, 
Síidalisi, Berenisz, Angyélika. — Az asztal 

terítve van.
Er. (Szid. Tícius a kezét megcsókolják; 

Ángy. Bér. hasonlóul cselckesznek, kiket Er. 
arcul csókol.) No, kimulattátok magatokat?

Pon. Jaj, jó néném asszony, azt mívelik ezek 
mit a sárkányok egymás közt. Ez a nagy 
nyelvű Angyélika la — hé te gonosz, majd 
megmondom, rátok vallók

Fr.IIö,hö, hö — csintalanok, úgy-é kedves 
öcsém uram ? (Tíciusnak súgva.) talám illet
lenül viseltétek hozzá magatokat? — az isten
ért fiaim.

ïïc.j Szid. (egyszerre.) Dehogy édes ked
ves asszony anyám.
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Er. Ne cselekedjetek az olyat, becsülettel 
viseljétek magatokat. No tehát,ha úgy tetszik—

Pon. Ne búsuljatok, majd meglakoltok.
Ángy. Hallgassák bácsi, imádkozzék. — 

(Imádkoznak — Tícius Angyélikára néz, el- 
mosojodik imádság alatt.)

Er. Tícius , Tícius, fiam, vigyázz jobban 
kérlek imádság alatt. (Angyélika elpirul.)

Pon. Hallod te , nagy nyelvű ? te is érts 
arról, te is nevettél.

Ángy. (súgva.) Hallgassék vén ürü, mind
járt gárgya keszeget csinálok belőle (leülnek.)

(Pontyi, Berenisz elnevetik magokat.)
Er. No min vígadnak ? öcsém asszony Be

renisz, talám hibázik valami ? vagy valamit 
ejtettek el ?

Bér. Nem, édes asszonyom néném, csak 
gyermekségen nevetünk.

Pon. Mindjárt megmondom te.
Ángy. Vén dévér, vén compó.
Pon. Ennye kú tördelje meg, mind megta- 

núlta ')• (nevetnek.)
Ángy. (súgva.) Ne nevessék vén korong. 

(Jobban nevet Pontyi.)
Er. No öcsém uramnak jó kedve vagyon.
Bér. Mindenkor úgy esik, ha Angyélikával 

közelrül beszélhet.
LU. És a nekem nem kedves újság.
Ángy. Nem is volna tréfaság ilyen gazdag 

koros úri emberhez menni férjhez, a kinek ve
szett tulkai vágynak.

Er. Micsoda? micsoda? (mindnyájan ne
vetnek.) Szidalisz, abból a levesből adj fiam 
oda az öcsém uramnak. No mi az öcsém asz- 
szony, mi ?

Tie. (Az anyjának lassan ) Kérdezze csak 
kedves asszony anyám Angyélikátúl, micsoda 
levelet olvasott előtte Pontyi bátyám ? (Nagy
jából előbeszéli a levél történetit susogva, 
Szidalisz kihallgatja. Eresztra, Szidalisz igen 
édesden nevetnek.)

Pon. No jó néném asszony, jó kedve duz- 
zant kendnek is, hálá istennek, örülök, örülök.

Er. Jó, hálá istennek, kedves vendégeim 
vágynak, azok okozzák kedvemet. (Mindnyá
jan meghajtják fejeket.

Púim. Én részemről ki nem mondhatom, 
micsoda belső vigasztalásomra van az asszony
nak ily nyájas kedvét látni, és annál nagyobb 
szerencsém, ha csekélységem az asszonynak 
kedves lehet.

Er. Sajnálnám inkább, ha oly érdemes ifjú, 
mint az úr, nálam mindenkori kedvességet nem 
találna; kötelességünk, de örömünk is, az 
ilyeknek házunknál szíves tiszteletet mutatni.

Pon. (hirtelen.) Úgy, hiszem hallhatta már 
néném asszony, hogy a törökök Perzsákot el
foglalják, mert úgy is teli van véle a világ. 
(Mindnyájan elmosolyodnak.) 1

1) V on a tk o zás a  P o n ty i u d v a rb irá ja  leve lének  n ém ely  k ife jezé 
se ire , m ely  egy  elébb i je le n e tb e n  elő fo rdu lt.

Er. Nem hallottam még, kedves öcsém 
uram ; s hogy hogy van az ?

Pon. Oda van biz a ; nagy néppel rá ment 
egészen.

Er. (mosolygás nélkül, serio.) És mi okon 
mentek a törökök reájok ? mert azt gondolom, 
hogy egy országot csak bajos dolog helyes 
okok nélkül ostromolni, annyival is inkább, 
mivel sok vérontással esik meg.

Pon. Nem tudná annak, édes néném asz- 
szony, senki az okát, csak hogy hamis nép az 
a törökség. (Az ifjúság majd megfúl az eről
ködésbe s titkos nevetésbe; Angyélika serio 
ül, nem is mosolvodik.)

Ángy. (serio.) De végire fog Pontyi bátyám 
az okának is járn i, mert vágynak olyan em
berei. (Eresztra mosolyodik.)

Er. Talám nem is egészen bizonyos hír le
het még az ?

Ángy. De bizonyos ; úgy-é Pontyi bátyám 
uram, bizonyos.

Pon. Hát, hogy ne volna.
Ángy. Igen is; hiszem úgy tetszik, hogy 

úgy is a kocsissá mondta bátyám uramnak.
Pon. Eridj te, nyelves lyány, ne cserfelj.
Er. (nevet, mind elkacagják magokat.) 

Cserfel úgy-é öcsém uram? (Egy levelet hoz
nak Pontyinak.)

Pon. Micsoda levél a hé ? honnan hozod? 
hadd lássam (felszakasztja.). Ezt biz a fiská
lisom küldi. (A nevetés nem szűnik ; Pontyi 
olvasni kezd lassan.) Hallja, hallja, kedves né
ném asszony, mit ír egy peremrül a fiskáli
som, a Pontyi peremrül.

Er. No, halljuk. (Elcsendesednek.)
Pon. (olvassa.) „Ezen expressusom által 

éppen favorabilis occasio praesentálván és in- 
sinuálván magát, nem akartam elmulatni, hogy 
az urat cum summo respectu ne revereáljam, 
és egyszersmind a causarúl is re latiót ne té- 
gyek. A causa leváltatván, már sebes cursusá- 
ban vagyon ; cgyéberánt vágynak documen- 
tumaim sufficienter; hanem pro hic et nunc a 
localitással, quotalitással, quidditással, vagy 
is ubitással macerálódom. Méltóztasson az úr 
ezekre documentumokat suppeditálni. Az in- 
cattus már többnyire a percnnalitásra s jusnak 
certitudójára nézve csak vana exceptiókban 
cavillál. Az allegatióimat ebben úgy combi- 
náltam, hogy controversiát is alig patitur : 
mert clare demonstrálom a genealógiában, hogy 
istenben boldogúlt Sundori Ádám uram 1657- 
ben vette feleségül Kodri Erzsébetet ; Kodri 
Erzsébetnek voltak fia és leányi; egy Kodri 
leányt vett el magának feleségül Dorai János, 
ennek csak egy leánya maradt: de ez oztán 
férjhez menvén Ládi Györgyhöz, két fia három 
leánya maradt; ezek megosztoztak a jószágon, 
s így esett Dalai uramnak a kádori portio ; e 
szerint keressük oztán mi az egész Pontyi 
just, mely ezekből evidenter excutiáltathatik.” 
— Csak hiába, nincs jobb dolog, mint ha az
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embernek tanúit fiscálissa lehet. Eleget mond
ták nékem a nagy prókátorok, hogy ne tart
sam eztet, mert nem arra való, de láttam, hogy 
csak irigységből beszélnek.

Lil. De az a jus nyilván való, és szépen, 
tisztán van deducálva az igaz , már abból oz- 
tán az ubitást is könnyen kikereshetni.

Pon. És hallották kentek? ugyan diákos 
ember.

Ángy. De diákos ember őkeme, igaz.
Pon. Nem kell nékem az a zöld lé, abból a 

húsbúi kérek nem is ehctik már itt az em
ber a miá a sok cifraság miá — hát ez a veres 
lé ? hiszem berzscn-e, vagy micsoda?— hát az 
a kék tajték mi ott? Boldog isten ! ha a nagy 
apáink láthatnák! Már hogy pántlikát mit fel
kapnak, ütné a kü ; de a hasából, gyomrából 
is módit csinálni az embernek, ki látta ? Már 
talám szégyen is disznóhúst enni?

Ángy. Hát, hogy ne volna szégyen ?
Pon. Még zsidókká lészünk hát ebbe; ökör

húst is szégyen hát enni, mert mind paraszt 
emberek bánnak az ökrökkel. De utoljára ke
nyeret is gesztenye-púderból süttetnek; be 
hiába való időt értünk !

Lil. Jobb volt hajdan, úgy-é?
Pon. Hát.
Tic. De én jobban szeretem a mostani idő

ket; nem kell most annyit enni, innya,mint ré
gen ; hiszem akkor a mije volt az embernek, 
csak életére költötte, mert szörnyű sok evés 
volt. — Abból a becsináltbúl kérek.

Pon. öm, be hiában valót beszél kend ; de 
bizony többet kötőnek most kentek egy hiába 
való ebédre, mint régen szegény atyáink egy 
hónapig elkötöttek. Egész ebédje az udvará
ból tölt ki, csak sóért, borsért adót pénzt; de 
kentek Bergongóciábúl honnan drága pénzen 
hordják a sok haszontalanságot együvé ; drága 
pénzen fizetik azt a sok sohonnai egészség- s 
ételrontó szakácsot. Cukher kopókat, marca- 
fánk lovakat mi hoznak az asztalra, ötven fo
rintba is belé kerül, még sem lehet belőle 
enni, csak nézni kell. Nem nézni ültek a mi 
atyáink az asztalhoz, hanem enni; oztán egy 
cukher kopónak az árrán egész hónapokig 
megérte az asztali készpénz kötségét.

Bér. De bezzeg helyre hozta oztán a bor, 
mert most egy általag tokaji eltart hat annyi 
ideig, mint akkor.

Pon. De bizony, édes húgom, nem vették 
ók pénzen a bort, az oi’szágban termett az ; de 
most a világ négy oldaláról hordjátok öszve 
az ebédet; tengeri rák, csiga , béka, minden 
ördög férget, csúszó mászó állatot öszvevesz- 
tek. Mikor nékem két száz hizott marháin, any* 
nyi üriim járhat a pusztán, mineknékem ak
kor béka, csiga? egyétek meg.

Tie. Még sem olyan egészségtelen az, mint 
a régi borivás.

Pun. öm , be nagyot monda kend ; de bi- 
z®ny eleget ivott az én apám, a kende is,

mert az asztalnál viradtak meg sokszor ; de 
még is nyolcvan esztendeig élt frissen ; és sok 
száma nélkül való öregeket látok olyakat. De 
kentek a cukher kópéval, oztán a békával 
nem kuruttyolnak ám nyolcvan esztendeig a 
világba, ne búsuljanak. Hiszem hallja kend, 
nem kerül nékem oda haza egy hónapig is 
négy márjásba kész pénzbe az ebédem, mégis 
többet eszem, mint kend. Kenteknél egy ebéd 
is belé kerül ötven forintba, s mi volt? cukher 
kopó.

Párm. Igazán mondja az úr : mert meg 
kell vallanunk, hogy az emberi természet, ha 
legközönségesebb eledellel tápláltatik, leg
erősebb és legegészségesebb : és ok nélkül 
való dolognak tartom a természet tápláltatá- 
sábúl módit csinálni, mintha a természet is 
tartozna magát haszontalanságainkhoz szabni ; 
de el is jőnek az idők, hol az emberek e rész
ben magokhoz térnek.

PonK Ügy van ; kedves sógor uram okos 
ember, látom ; általérti a dolgot. Hiszem már 
a süvegeket, kalapjokat hadd metélnék, mert 
akár nagy kalap,akár kicsiny legyék az ember 
fején, attól nem fáj a feje; de ha moslékot, 
vagy egyebet olyat eszem , elromol a gyom
rom, egészségem. Akár zöld, akár veres színbe 
öltözzem, nem fáj a; de nem mondhatom azért, 
hogy akár nadragulyát, keserű füvet, akár zel
ler-salátát, vagy tárkonyost eszem, mind ép
pen olyan jó. Ezért nem lehet a hassal, gyo
morral úgy módizni, mint a pántlikák színé
vel, hogy majd zöld, majd kék, majd veres, s 
mindenik jó a felől.

Er. Valósággal okoson és helyesen beszél, 
én azon értelemben vagyok.

Pon. A nagy urak gyermekeit mind cukher - 
rel, meleg vizzel, tejjel, kávéval nőtetik ; de le 
is vernék, olyanak vágynak, hatot is a pipám
mal a lábáról.

Párm. A nevelés, igaz, nehéz teher.
Er. De édes is, ha engedelmes gyermeke

ket szül az ember.
Párm. Nem arra nézve szólok ; azt akarom 

csak mondani, hogy külsőképpen a testet ki
csinységétől fogva szabadon kellene nevelni, 
hogy szorongattatásokban ne légyen, és a sza
bad levegőegek alól melengetett szobákba ne 
rejtegettessen. Rousseau e részben bölcsen itél.

Pon. De kedves sógor uram, nem olvasta 
az én anyám soha Russzót., mégis tudott ké
nyeztetés , szorongatás nélkül nevelni. Szaba
don hevertem én az ágyon, s húst ettem, mi
helyt a gyomrom emészthette.

Párm. Abban ugyan nem szerencsésebb 
nállam az úr sógor uram, mert engemet az 
anyám talám még szabadabban nevelt. Szép, 
rút időben , ha tetszett, hagyott az ég alatt 
kinn mulatni; ételt, gyümölcsöt minden időben 
kivánságom szerint ehettem.

Pon. Megismerszik kedves sógor uramon, 
hogy nem békával, meleg vizzel élt, s nem ka-
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lyitkába, pólyába nevelték, mert ugyan legény 
ám a talpán.

Szid. De abban a nagy szabadságban sok 
alkalmatlan hibát kelletett az úrnak elkövetni, 
mert a gyermekség mindenre hajlandó, és a 
sok szabadságban erkölcse, élete veszedelem
ben foroghat.

Párm. Nem tudom hibának mondjam-é, 
vagy ne; de szüleimtől soha nem büntetet
tem; a mely cselekedetet vélem csak csupa 
gyermekség követetett el, az iránt feddést is 
alig mutattak. Gonoszságot tálára bennem 
kicsinységemben nem tapasztaltak ; erkölcsei
met oktatták bennem , de inkább példákkal, 
mint szüntelen való beszéddel.

Szid. Az az igaz nevelés, ilgy Ítélem, ha a 
szülék nemesen, keresztyéni módon viselik ma
gokat ; például vészik őket gyermekeik : de 
ha hibákba, bűnökbe lélegzenek cselekede
teikkel, haszontalan beszélnek okosan magza
taiknak, mert a gyermek hajlandóbb mindég 
szüleit inkább magok viseletiben, mint okos
kodásaikban követni. Azt felelik ha valamely 
szüléi hibáért, mit már ők is elkövettek, dor- 
gáltatnak : az atyám is úgytészen. Szerencsé
sek azért az oly szülék, kik gyermekeik között 
jóságos cselekedeteikkel inkább, mint be
széddel oktathatnak.

Párm. Ki kételkedhetne benne,hogy akis
asszony szüleinek jóságos cselekedetei által 
oktattatott ?

Szid. Sőt az úrban tetszik inkább ki, hogy 
igaz és valóságos szelíd emberi erkölcsű szüléi 
voltak, kiknek kebelekben fogantatott, s kar
jaik közt nevekedett.

Párm. Érzem is irántok háláadatosságomat, 
s örök jutalmát kívánom érette telkeknek. Is
tenünknek törvényei után, melyeket szüleim- 
tül szeretni s félni tanúltam, ők nékem a má
sodik okaim arra, hogy jó erkölcsöt viseljek, s 
jóságos cselekedeteimmel, hajlott idcjekben, 
érettem elkövetett fáradságoknak jutalma, és 
hív szíveknek vigasztalása lehessek.

Szid. Bölcsen ; m ert, az én Ítéletem sze
rint, egy gyermek szüleihez csak úgy lehet liá- 
láadatos és igaz, ha jó erkölcsöket visel, s em
beri módon él. Szerencsések az oly anyák, kik 
a szülésnek fájdalmát és a nevelésnek terhét s 
rettegéseit oly magzatokért szenyvedték, mint 
az úr.

Párm. A kik az igaz érdemeket magokban 
megilletődésck közt érzik, mint a kisasszony, 
azok nemes erkölcseinknek eleven példái 
szoktak lenni. Boldog az az ifjú örökre, ki a 
kisasszonynak valaha hívségére esküdhetik; 
de vigyázzon , hogy elégséges érdeme légyen 
szerencséjének megismérésére, mert isten, ter
mészet ellen vétkezik, ha azoknak legneme
sebb ajándékait önnön tárgyában illendőül 
nem fogja tisztelni, szeretni. Nincs nagyobb 
szerencse e földön, mint jó erkölcsöket s ne
mesemberi érdemeket tudni ismérni és szeretni.

Síid. Becsületet csinálsz, uram, emberi ne
mednek. Ne engedjék soha a végezések, hogy 
a vér, mely benned foly, mag nélkül elaludjon. 
Rólam akármint Ítélsz , szabad vagy ; sem hi- 
zelkedésnek, sem igazságnak nem mondhatom 
szavaidat; az elsőt a te érdemeid, az utolsót 
önnön szemérmetességem tiltják meg tőlem. 
Részemről legfőbb boldogságomnak tartanám 
azt elhinni, hogy oly férfiúnak hívségére, mint 
az úr, érdemes lehetek ; ezzel magamnak nem 
hízelkedhetvén,kivánom, uram, számodra azon 
erkölcsöket asszonyi nemünkbül, melyeket ér
demlesz.

Párm. A mely végezés legkegyelmesebb 
kiván hozzám lenni, a cselekedje, hogy azon 
asszonyi érdemek mindenekben a kisasszo
nyéhoz hasonlók légyenek. (Felakad a szó, 
túzbe jő az egész asztal, Eresztra, Párménio, 
Szidalisz haboznak.)

Pon. Eb-ugatta Mogolja, hová való király 
csak ő , Öcsém uram Tícius, a ki Amérikára 
mégyen ?

Tíc. Indiai császár.
Ángy. (súgva.) No soha nem szólalt meg 

Pontyi jobb időben, mint most.
Pon. No van dolog a világban! Nagy ál

lapot , hogy az emberek egymást úgy ölik ! 
Miért nem maradhatnak otthon? hiszen azt 
sem eheti, ihatja, ruházhatja fe l, a mi magá
nak van. Azzal érnék meg azok a nagy feje
delmek, ha falat helyett mindég egy-egy falut 
kellene nékik elnyelni. Csak azzal foglalnak 
annyi vérontással országot, hogy nézzék ott is 
oztán mások, miként esznek , isznak, s paran
csolhassák Pestának, hogy adja ezt vagy amazt 
Jankónak. — Be nagy tréfaság, ha meggon
dolja az ember annak rendi szerint. Ha meg
hal Mogol uram, nesze neked négy kis deszka, 
egy kis setét lyuk ; míg éltél egy fél világ 
nem volt elég, most pedig kuttogj itt egy juk- 
ban , s vége van az uraságnak. De minek fo
gadja annyi ember a szavát, mikor azt mondja 
nékik : eredjetek ölni s magatokat öletni ? 
Nékem ugyan hiába beszélne, akar a falra, 
hányná a borsót.

Párm. De hát ha a haza, vagy a király kí
vánná az úr sógor uramtúl, hogy menjen 
eleibe, nem cselekedné?

Pon. Ügy sógor uram, mikor az embernek 
a királyára, vagy hazájára más ellenségek reá 
ütnek, s az embernek királyát, kenyerét, kó
péját el akarják rabolni, a más; dehiszem, tu
dom én, hogy volt az insurrectio. de a felől, 
hogy azt mondják, eme s ama, el is szutyon- 
gattuk mi francia puderes Babarus uramékat 
a hosszú karddal és rozsdás püstölylyel. Én is 
magyar vagyok sógor uram. Mért nem volt 
hát akkor jobb a cifra püstöly a rozsdásnál? — 
úgy már hadra kell menni. De Amerikába 
másnak rohanni, a ki engem nem bánt, ki látta 
oda menni garázdálkodni ? Ne búsúljék kend,
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mert nem ontok én vért csak garázdaságból; 
de a magamét sem hagyom ám !

Lil. Kár az ilyen vitéznek itthon ülni.
Ángy. Az igaz , szoros volna akkor a török

nek Európa, ha ilyen vitézek mennének ha
dakba.

Pont. Mit nyelveskedtek ? ha nem megyek 
is, tartok én elég vitézt ; sok ezer köböl búzát, 
sok bogja szénát., hízott marhát, paripa csikót 
eladok én hé esztendőnként, sok vitéz élhet 
abbúl ; hát, hiszem azoknak dolgozom, ne félj, 
mert bizony Paci Pesta jobbágyomtól nem vé
szén ám a hadnagy remondákat, sem az ármá
dia mészárossá sörtést, öcsém, nem tudtok tik 
ahoz — hát még a sok abrak.

Ángy. Most látom, ugyan megabrakolta ma
gát Pontyi bácsi.

Pon. Eridj, te nyel vés.
Er. (nevetve.) Megint cserfel, úgy-é öcsém 

uram?
Pon. Cserfel e , mert e nem szól soha isten 

igazába.
Er. De mégis csak örömest elhallgatja azt

bácsi.
Pon. Ügy é? öm, hőm.
Sad. Ha úgy tetszik, édes asszony anyám, 

már itt eleget ültünk.
Er. Nem bánom, fiam, ha úgy tetszik. (Fel- 

állanak ; Pontyi nagy kidüljedt hassal, a lábát 
kétfelé vetve megáll, imádkozik ; kezet csókol
nak, hálálkodnak, elmennek.) — Szidalisz, 
fiam, a kávéra gondod légyen.

Pon. Nékem szilvóriumot hozzanak.
Er. No lész, lész, hozzatok.

3. Az E m b e r n e k  P r ó b á j á b ó l .
I. levői. 4. szak. (Bessenyei saját jegyzéseivel).

A jö v e n d ő  tö r té n e te k n e k  nem  tu d á s a  v ilág  s z e ré n t bo ld o g ság .

Történetünk száma zárva hadd maradjon:
A végezés könyve tőlünk tiltva vagyon. 
Benne a mely levél szükséges éltünkre,
Csak azt olvashatjuk, nézvén istenünkre.
A barom nem látja egy ember mit tehet,
De az ember is itt mint angyal nem érthet.
E terjedt világba mindent szemlélhetünk,
Még is valójába semmit nem ’) érthetünk. 
Fájdalom és öröm vezérlik szívünket, 
Tudatlanságunkba tartjuk reményünket.
Ha az áldozatra vezetett állatok 
Előre láthatnák kegyetlen halálok,
Az ülőkéseket néznék-é csendesen?

’) Nem lehet egyáltalján fogva mondani, hogy 
a terjedt világba mindent szemlélhetnénk: 
a minden alatt egyszer csak azon dolgok 
értetnek, melyeket láthatunk : másszor pe
dig értetik a teremtésben megvilágosodott 
mindemig. Én itt csak azt a fél mindent 
veszem, melyet a dolgok közt szemeinkkel, 
vagy mikroskópiutnon láthatunk.

Mennének-é veszni oly engedelmesen?
Ha barmaink húsok’ látnák asztalinkon,
Nem bújdosnának-é tőlünk határúikon:
De mivel veszteket szegények nem tudják,
Az ellenek emelt kezeket még nyalják:
Mi is sok dolognak gyakran hizelkedünk, 
Melybe romlásunkra lappang veszedelmünk. 
Történeteinket ellenbe útáltuk 
Sokszor, hol végtére örömünk találtuk.

Ha minden előre tudhatná dolgait,
Remény nélkül miként húzhatná óráit ! 
Köztünk kijelentett napja halálunknak 
Mindég égő poklát formálta kínunknak.
Sok távolyrúl látván szerencsétlenségét, 
Mennyi fájdalmakkal nevelné Ínségét !
Ah tudatlansága a nagy jövendőknek !
Mely drága kincse vagy nálunk az egeknek ! 
Világunk istenetette így munkáját,
Hogy minden elfussa kiszabott l) pályáját.
A ki dicsősége magas trónusáról,
Formált alkotmánya felső határáról 
Egyenlőül néz egy verebet elveszni,
És valamely vitézt a mélységbe esni ; 
Tengereink partján egy csepp víz szárad el, 
Vagy e föld indúlván elmúl az egekkel: 
Istenünk székibe harcok kárt nem tesznek, 
Sem dicső egébe csatákat nem visznek. 
Ember ! legyen csendes hát vesződő lelked,
S nagy igazságába ismérd meg istened. 
Tanácskozz magaddal, keresd boldogságod, 
Tandíjad használni nemes valóságod.
Szívedbe örökös reménység nyugoszik,
Mely hogy kecsegtessen, soha nem * 2) aluszik:

’) Mennyi erőszakot nem kellene az isteni 
örök végezéseknekhalandóságunkon tenni? 
ha kiki közzülünk halálának bizonyos törté
netét , ez , amaz dologba , i t t , vagy amott 
tudhatná. Ki menne reménység nélkül ha
dakba? ki ülne vizekre, hogy elsülyedvén, 
halálával a végezéseknek eleget tégyen ? 
A mindenható erő és bölcsesség, hogy ve
lünk pályánkat serényse'ggel elfuttathassa, 
reménységet függesztett elünkbe ; mely 
után mint gyermekek az elüttök repdeső 
madarak után, bátor és veszedelmes helyek 
közt szaladunk. — Ha reménységeinkből 
egyet elfogtunk, az által ezer támadt előt
tünk : soha belőlök annyit nem nyerhetünk, 
hogy csalogató seregeket ne sokasítsuk ; 
melyekért szüntelen fáradván, kirendelt ha
lálunkra öröm s gyötrelem közt szaladunk.

2) A rajtunk megtett végezéseknek kegyel- 
messége okozta , hogy a legkegyetlenebb 
történetek közt is szívünkbe lappangó re
ménységünknek édességével vigasztaltat- 
tassunk. Ez az édes remény, elmúlt jó cse
lekedeteinken nyugoszik, bennünk virít, és 
a jövendő dolgoktól hányattatik ; s így 
elől, hátúi, mellettünk, bennünk, minden-
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Várja boldogságod, mosolyog szemedbe, 
Felemel a porbul, virít kebeledbe ;
Sebes szárnyaira lelkedet felveszi,
S örömöd’ jövendő országiba teszi ;
A rád várakozó időkbe úgy járkál,
Előtted, utánad, benned egyre munkál,
Nem kell kevélységgel eztet vesztegetni, 
Legjobb szelédséggel hasznait éltetni.

Lásd meg az egyúgyű szegényt hajlékába, 
Ki csendesen nyugszik, sóhajtván magába: 
Nem vér az egekhez ; érzi reménységét,
Nem maga, de sorsa szüli csak * *) Ínségét.

ütt látjuk, érezzük : szüntelen körül va
gyunk tőle vétettetve, melyet, mint érzé
keny szívünknek nyájas fajzatit, mikor 
legjobban sanyargattatunk, legédesebben 
kecsegtetünk. Ha egy részrül az ellenünk 
harcoló viszontagságok ezer reménységün
ket elölik is, soha az által azoktul teljes
séggel meg nem fosztathatunk, mert más 
részrül ismét ezer olyan remény támad; és 
ha világi történeteink éppen oly kegyetle
nek, hogy már tőlök külső életünk szerint 
semmi jót nem vehetünk, akkor legjobban 
vigasztalja a szeléd lelket az igazságnak 
kútfeje, kitől egy józan halandó örökös 
jutalmát várja. Itt nyugszik a keresztyén 
hitnek legnagyobb édessége : mely az ha
landóságnak örömöt, bátorságot, egyenes 
szívet, állhatatosságot, s véghetetlen bol
dog reménységet adhat. Szerencsés egy fér- 
fijú örökre, ki halála után, a csendes egek
nek diesőségei közt, teremtőjével való is
teni társaságát hiheti, és bár sokaknak bal - 
itéletek szerint mcgcsalatkozna is; mind
azonáltal hitibe megmaradhatna, mert a té
velygés, melybe élne, igen édes.

*) A szeléd együgyüség meghatározza magát 
a szükséges dolgoknak keresésébe; ha szo
kott kenyerét, ruháját megnyerte, csende
sen van : legalább ha feküdt, mondhatja, 
hogy nyugodott, nem dúlja lelkének nyug- 
hatatlanságával a világot ; nem kapdos ré
szeg kívánságaiba az istennek székihez ; 
nem írígyli másnak azt az életet, mely 
neki is van. Sok szerencsétlen bölcs ily 
nyugodalmát nem tudja : ő soha nem csen
des, álmába is a teremtésnek rendivel küsz
ködik! vagy igazít, vagy ront; a világnak 
kínos külső méltóságait, mint fojtogató 
láncokat útálja, melyek aranyból készül
tek , de a vasnál keményebben szorítnak. 
Ha lefekszik, vérit vizsgálja, hogy miként 
foly testébe; késik, vagy szaporán üt élő
ére a karjába : mindjárt megfosztatik min
den nyugodalmátul. Soha gondolkodó lelke 
csendességét nem engedi. Olyan mint a 
szüntelen csatázó tenger, mely kősziklák
hoz, hegyekhez, hajókhoz, partokhoz, szi-

Verejtékeivel földeit áztatja,
Istenével magát szüntelen biztatja.
Hiszi hogy, ha meghal, csendes egekre ér,
Hol többet gyötrelem életéhez nem fér.
Nagy teremtőjének dolgát nem vizsgálja, 
Bölcsessége csak az, hogy urát csudálja;
Nem ád csalárd reményt nyugovó szívének, 
Halhatatlan italt nem keres testének.
A világ istenét nézi igazgatni,
Tudja, hogy pálcáját nem lehet bizgatni.
Noha mint akárki ő is mindent érez,
De a királyokkal világot nem vérez, 
Kívánságaival nem veszti életét,
Híven gyakorolja édes természetét.
Halandó ! a ki már többet tudhatsz ennél,
S több teremtés kívánsz lenni az embernél, 
Világunknak rendit fontoljad telkedbe,
S formáld új voltodat fetrengő éltedbe.
Kiálts rosznak mindent a mit annak láthatsz, 
Higyjed hogy voltodba minden kis részt tud- 
Térítgesd a napnak fényes súgárait, (hatsz, 
Járd a barlangoknak kövecses gyomrait,
Az égnek ragyogó kárpitjait dúld fel,
Számláld meg csillagit búja szemeiddel ;
Légy szabados ura magadtul magadnak, 
Áldozzál fel mindent rút kívánságodnak ;
Menj fel a világnak örök istenéhez,
Kapdossál mint veszett, hatalmas székéhez, 
Királyi pálcáját ragadd ki kezébül,
Melylyel teremtésit vezérli egébül; 
ítéljed egyedül a nagy valóságot,
S tegyél világának magad igazságot.
Sok lelkek okozták már tévelygéseket,
Kik megvetvén sorsok, szidták *) az egeket. 
Angyalok akarnak lenni életekkel,
Hogy csudáltassanak nagy történetekkel ; 
Halandó sorsunkat bontani akarják:
A nagy természetet mint veszettek marják.

Kérdezd, hogy mért ragyog napunknak vi- 
S barmainkra miért esett oly sok iga ? (lága ? 
Majd tígy felel reá az ember-büszkeség : 
,,Hogy érte tette ezt csak a nagy istenség.
A tenger dagályos habjait fenyíti,

getekhez veri haragos habjait ; lármájában 
szüntelen szalad, még is örökösen csak ár
kába buzog : ilyen egy tudós, ki minden
hez ver, magát mindenfelé viszi, mindennek 
teszi: még is ember marad, s úgy is hal.

*) X. Alphonsus , a kosztilíták királya mon
dotta : „Hogy ha az isten, mikor e világot 
teremtette, ötét tanácsába hívta volna, jó 
tanácsokat ad vala néki.“ Én pedig e sze
rint Alphonsusoknak ismérem mind azokat, 
valakik a teremtésnek rendin nyughatat
lankodnak : mely alacson szenvedésekre 
már ma igen sok erőtelen halandók reá 
adták magokat, kik mint a dühödt ebek 
tápláló gazdájokra, a jóltévö természetre 
s annak kegyelmes urára morognak.
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S terhesült hajóink híg térjen repíti. 
Hegyeinknek gyomra gazdagúlt kincsekkel,
A mely teljes lett már míves emberekkel; 
Gyönyörűségeit a tavasz formálja,
Elfáradt szívünknek örömét ajánlja.
Édes bor italát a szölőtö főzi:
Melylyel belső részink vígságra öntözi.
Eljő az éjtszaka azért hogy újítson :
Tart a föld, s vagyon ég, mely felül borítson. 
Mind emberért lett ez, úgymond a büszkeség ; 
Mert nem tekintett mást itt a fő bölcsesség.“ 
De ha a természet néha megrázkodik, 
Földindulást teszen, búval fohászkodik,
S egész várasokat falukkal széljel dúl,
Melyek közt az ember nyílt vermébe lehull ; 
Ha nagy szelek űzik a futó egeket,
S fellegink ontják ránk zúgó tengereket; 
Hány élő állatot kapnak a vizekkel, 
Mélységekre futván sok fúlt emberekkel.
Ha a tűz is, e rút harácsoló állat 
Felkelhet harsogva, s az élőkhöz falhat :
Mit vél veszélye közt egy büszke halandó ?
S hogy Ítél magárúi, látván mely múlandó ? 
Életét oly sok ölt állattal táplálja,
Noha testét csak a férgeknek hizlalja.
Örök háborúját látja világunknak,
Hol ezer formáját nézzük halálunknak.
Esső, hideg, meleg, szél, napfény, fellegzés, 
Árvíz, földindulás, csattogó égzengés,
Tavasz, ősz, nyár, és tél egymásba forognak, 
Melyekkel az élők széljel csavarognak.
De nem rontják ezek még is a nagy rendet; 
Sőt harcok közt minden megelevenedett *).

') A világ egy egész élet, mely minden járó 
elevenségbe, valamelyet magába formál, 
önnön tulajdonságait ábrázolja. Ö a sze
lekbe hirtelen indulatjait, a tűzzel harag
ját, a setét fellegekkel búvát, a szép idők
kel pedig örömét s nyájasságát mutatja.

így belőle egész élet lesz mint az em
berisül , kibe harag, kedv, szomorúság, víg- 
ság, egyenlőül uralkodnak. Ezen tulajdon
ságok egymásba keveredve tartanak fen 
minden életet ; de ki látja, hogy micsoda 
titkos kerek fordítja az időknek változá
sát? Nem lehet az, hogy mindenkor nap
fény legyen, a természet kiszárasztaná táp
láló gyümölcsét, s életünk elveszne; ha pe
dig mindenkor esső esne, a föld elhígúlván, 
öszverothadna, s hasonlóul semmit nem te
remhetne, hanem árvizével elfojtana min
dent; ha tűz nem volna, a hideg világun
kat örökké jégbe tartaná, hol megfagy
nánk : ha ellenben hideg nem volna, a tűz 
mindent megemésztene. így azért a négy 
éltető állatoknak magokba kell forogni, és 
mérsékeltetni, hogy magokat segítvén, a 
világot szükséges hideggel és meleggel fen- 
tarthassák : az embernek alkotása épen ha
sonlóul vau; indulatainktól tápláltatunk ;

TOLDY KÉZIKÖNYVE. I.

így az embernek is számtalan érzése,
S azokba alkotott sok ellenkezése,
Végezések szerént formálják életét,
Melyek nélkül senki nem tudhatná létét.
E szerint eg^férfi azért, hogy háborog, 
Kegyetlen s kegyelmes történet közt forog, 
Soha a nagy rendet fel nem fordíthatja,
Sem hogy üldözt.etik, meg nem mutathatja ') : 
Mert él, vagy elmúlik, e világ megmarad ;
Érte természetünk istene nem fárad.
Egy ember az havas kietlen tetején 
Ha felfügged néha, a kősziklák hegyén,
Sott valamely mérges történet reá ront,
Mely vele fél hegyet a mélységbe leont ; 
Mikor onnan felül aláfelé esik,
S levegőeginkbe veszni repíttetik,
Hívjon segítségre istent, természetet,
S tartson fel a szél közt egy kínos életet : 
Féreg, vagy ember hull le a magasságról, 
Semmi ki nem szalad velek e világról. 
Megmaradásokért földünk kereksége 
Nem tesz lármát : nincsen azokkal ínsége.

De azért a világ istene kegyelmes ;
S teremtéseihez igen engedelmes.
Mikor öröme közt nevet egészségünk,
És a jó békesség nyájaskodik velünk;
A midőn szívünkkel hú tárgyra találunk,
S egy Helena ölén 2) lassan szunyókálunk,

harag, bú, szerelem, öröm, keserűség, nyá
jasság, szükséges dolgok bennünk. Ezek 
közzül nem jó, s nem is lehet, egyet is elfoj
tani , csak mérsékelni kell őket. Mi volna 
egy ember, ha mindég örülne, vagy min
dég sírna, vagy szüntelen haragudna, 
avagy örökké kacagna? Csudáljuk a te
remtésnek módját, s az örök rendet addig, 
míg magunk nem teremthetünk.

*) Micsoda szerencsétlen halandó mutathatja 
azt meg, hogy ő a világnak kegyelmes, s 
bölcs teremtöj étül valaha üldöztetett ? Csak 
nézze inog kiki jól történetét, s nyavalyá
jának , vagy kárának legelső indító okát : 
ha elégséges a dolgokat egymásból kifej
teni, tapasztalni fogja, hogy az isten min
den dolognak folyását csak a természet
nek s önnön igazságának rendi szerént en
gedte, és semmi ártatlanságra soha öldöklő 
angyalokat nem küldött , hogy pusztítson. 
Lássa kiki mint cselekszik az igazsággal, a 
termeszeinek királyi méltóságával, s az örö
kös renddel, hogy magára veszedelmet vagy 
hasznot életének minémüsége szerént húz
zon. Igaz, hogy elég ártatlanság szenyved; 
de nem istentül, a ki által jutalmaztatik, 
hanem gonoszságtól, melyre az ő sóhajtásai 
gyötrelmeket hozhatnak. Magába keresse 
hát minden , életének büntetödését, vagy 
jutalmaztatását.

2) Ha egy ifijó, a nyájas egészségnek kedve
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Akkor a természet jól vagyon teremtve;
De ha lebetegszünk, mindjárt megvan vesztve. 
Mért kelljen egy részrül mindent igazolni,
S másfelől az örök rendet úgy gázolni 
Egyikbe, másikba, hogy jól okoskodjunk? 
Csudáljuk az istent, s székinek hódoljunk.

Talám jobb volna, ha e nagy természetbe 
Minden dolog folyna csak egyforma rendbe. 
Ha az Oceanus magát felejthetné,
S habjait partokhoz soha nem verhetné;
Ha tüzes fellegink széljel elvesznének,
S mennykövek a földbe alásülyednének ;
És hogy az ember is futván keservétül,
Ne fosztatnék soha semmi örömétül :
De mi lenne harca így a természetnek ! 
Melybe lehelleti jár minden életnek. 
Ellenkezésekbe ismértetik minden ;
Ezek indültak meg az örökös renden.
Ha egész világunk csak feketét mutat,
Hol leljünk a kies zöldségekhez ütat?
Ha soha szomorú napot nem érhetünk,
A nyájas időkbe hogy gyönyörködhetünk ? 
Hová lesz a szépség, ha a sunda elvész ?
Édes sebek nélkül a szerelem mit tész ? 
Csudálatos rendi a külömbségeknek,
Mely nagy ajándéka lettél az egeknek!

4. E d í z a  Rézushoz .
H ero íd .

E csendes falak közt, hol a sóhajtások 
Szüntelen rettegnek, s mindég magánosok,
Itt fetrengek Rézus ! szerelmem tüzébe, 
Nyögvén a természet gyülasztott mérgébe. 
Klastrom ez, a melybe miattad szaladtam, 
Hogy eltávozásod végre meghallottam.
Ne éljen halandó gyönyörűségemmel,
Ha te társalkodást nem tehetsz szívemmel,

Az oltár szentsége előtt itt mászkálok, 
Megáradt könyvembe szívemmel úszkálok, 
Rettegésem mindég nevekedik bennem,
Tiszta buzgóságot lehetetlen tennem. 
Apácává lettem, nem vagyok Edíza :
Ah hol van reményem, melyhez szívem bíza ! 
Egy szomorú házba voncolom életem,
Hol halálos tereli lett már rajtam létem.
A falakat körül szent képek borítják,
Melyek kezeiket az egekre nyújtják.

zésével gazdag szerencséi közt egy vala
mely tőle mindenek felett kedvelni szokott 
nemes tárgynak, kívánsága szerént, szerel
mébe jöhet, s annak karjain múlathat, kérd 
meg tőle, mikor szíve gyönyörűségei közt 
lankodozik ; ha van-é a természetnek hi
bája? vagy mivé kívánna ő változni, hogy 
szerelmesétúl megváljon? Bizonyosan nem 
fogna egyebet óhajtani, hanem hogy szerel
me, szerelmese, ifijúsága, egészsége épek, 
halhatatlanok^ javai fogybatatlanok legye
nek. Add meg ezeket valakinek, s várja to
vább,hogy jmikor fogja elváltozását kivánni.

Nem érzik kínomat, csendesen függenek, 
Csak néznek, nem szólnak hahozzájokmenek. 
Egy ablak nyújt hozzám csak világosságot,
Ez mutatja még is a homályosságot,
Mely a szegletek közt itt borong szobámba, 
Jobban szomorítván mindég fájdalmamba. 
Kinézhetek rajta tengerink színére,
Hol elragadtatott Rézus, veszélyére.

Valahányszor hajót látok megindúlni, 
Mindég el kell titkon szívembe ájúlni.
Kínos alkotmányok ! veszélyes tengerek, 
Veletek mennyire vesznek az emberek, 
így szóllak magamba, nézvén a habokat, 
Melyek dagályosan emelik magokat.
Látom sok vitorlák rajtok mint lebegnek,
Hol a bús hajósok küszködve eveznek. 
Haragos habjait távozván hasítják,
S csendes révpartinkat mint veszettek futják. 
Erre repíttetett Rézus el mellőlem,
Kit a tengereken fel nem lehet lelnem. 
Szemem haszontalan jár e térségeken, 
Elmúlik látása a tűnő egeken :
Szerelmesem színét csak lelkembe képzem, 
Gerjesztett tüzemet ellankadva érzem.

Életem mindenkor több-több kínokra dűl, 
Szívem reményében lassan-lassan elhűl.
Ah kínos természet ! . . .  világunk istene, 
Van-é még valami, mely így szenvedtetne ?
A szívem véremnek ereibe futott,
Halálos gyötrelmem egészlen elhatott.
Bús lelkem tévelyeg, tagaim lankadnak,
Az érzékenységek bennem megzsibbadnak. 
Rézus! Rézus ! hova tűnsz karjaim közzül! 
Ah csak árnyékod ez, a mely előttem ül.
Ha távoly vagy tőlem, gyönyörködtethetek 
De ha hozzád futok, velem nem lehetek 
Bűnre fordítottad már ártatlanságom, 
Elragadod tőlem áhítatosságom,
Az oltár elibe csúszok térdepelve,
Itt vágynak társaim, zengnek énekelve,
Kik gyakran elfogják nyelveken szavokat,
S csendes sóhajtásnak eresztik magokat.
A templomba minden hallgatássá lészen, 
Buzgó gondolkodás fellegzik az észen.

Egy halavány lámpás szunnyadoz előttem, 
A melynek szomorú világába jöttem. 
Valamerre nézek, feketét szemlélek, 
Mindenütt hallgatást és rettegést lelek.
Itt nyögök kínomtúl széljel szaggattatva, 
Halálra fekete színnel takartatva.
Megveszett szerelmem szaggatja szívemet, 
Rettegem, ölelem világi művemet.
A szentség előtt itt reményemet vesztvén, 
Reszketek tüzemtúl, lelkemet tévesztvén. 
Méreg a levegő, ég lehellésembe,
Melyet itt szivemhez szedek Ínségembe.
Isten ! örök ura e nagy természetnek, 
Parancsold örömét egy kínos életnek. 
Rézusért Edíza szíve még mindég ég,
Ah mikor lesz ebbe halállal boldog vég ! 
Nyájasságom szerint már úgy is megholtam, 
Alig jut eszembe hogy világon voltam.
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Ez hely, hol mosi elek, egy homályos kripta, 
Mely magát az élők közzül kitiltotta.
Azok jőnek ide, kik halni akarnak,
És hogy nem élhettek, szüntelen buzognak. 
Nem élhet világunk gonoszságaival 
Sok, és fére húzza magát kínjaival. 
Áhitatosságát keresi szivével,
Nézi koporsóját setét életével.
Ah Rézus ! ha látnád mostani sorsomat, 
Mennyire óhajtnád csendes halálomat !
De talám már te is bújdosásaidba 
Széljel verettettél, s nyugszol hamvaidba. 
Elüldözte atyád szeléd életedet,
Csak kínra formálta veszélyes létedet. 
Szerencsétlen atyák ! kik a természetnek 
Törvényeket szabtok, és gyermeketeknek 
Poklokat csináltok akaratotokkal,
Nem alkhatván gyakran magzataitokkal.
Ah Rézus! éltedbe mennyit nem vesztettem ! 
Szerelmem milyen hív, s kínos tárgyra tettem!

Nem merem gondolni volt nyájasságomat, 
Rettegek : elvesztem ártatlanságomat. 
Mostani életem szoros kötelesség,
Közclrül tekintget reám az istenség.
Bűnösnek mondatom ha rád gondolkozom, 
Mert már életemet az égnek áldozom.
De hogy taszítsam el árnyékod lelkemtül,
S miként szaggassam ki szerelmem szívemből? 
Az egektül is elfoglalod életem,
Elvesztettem benned veszedelmes létem. 
Tudom hogy én vagyok oka futásodnak, 
Koporsója lettem mérges halálodnak.
Mit tegyek kínom közt?... elvegyem életem ? 
Ah de adósságom ezzel nem fizetem !
Örökös rabságra átkozom magamat, 
Halálomig hordom keserves igámat.
Maradj Rézus, s éljél örömmel, ha lehet, 
Edíza még érted ily sóhajtást tehet,
A ki szerelmedet el nem felejtheti,
Sem gyötrelmes éltét maga nem vesztheti.

5. Ba r c s a y  Á b r a h á m n a k .
A magánosságtul itt kürnyülvétetve 

Hallgatok, barátom, tereád tekintve.

A szív kebelemben édesdeden érez, 
Megnyugodt most egyszer,sbelőlrül nem vérez. 
Nézek, ülök, írok, rólad gondolkodom, 
Magamon, másokon titkon álmélkodom :
E világnak lelke mit csinál belöllünk !
Mit itél törvénye váljon most felőliünk ! 
Hagyjuk el, barátom, a mély okoskodást,
Ne tégyíink híjában olyan sok hánykodást;
A természet setét mélységét elhagyván 
Örömre sijetek, kezedet ragadván: 
Szivünknek érzési fűzzék szárnyainkat, 
Barátság éleszsze mozgó ajakiakat.
Világunk lármáját, mi haszna, kergetjük, 
Végét, sem kezdetét, látod, nem érhetjük. 
Földünknek bölcseit eleget forgatom,
A természet szavát már régen hallgatom ;
És végre felleltem, hogy józan törvényünk, 
Akármint gondoljunk, csak örök istenünk.

Egy jó poétának lelke ha megindúl,
Szivét mellé vévén tűnik s mindent feldúl. 
Méltóságot visel dicső törvényiben,
Szerelem mosolyog édes őrzésiben.
A mit természeti kiván, mindent ölel,
S nem csatázik soha az örökös renddel. 
Szállásnak szoros hely számára egy ország, 
Természetben lakik s megyéje egy világ 
Egészen, a melynek törvényit érezvén. 
Gyönyörködik, magát kedvétül vérezvén. 
Mint a fülemile, a mely örömétül 
Indíttatván, itt-ott zöld ágacskákra ül,
A hajnalnak tüzét hasadni szemlélvén,
Várja a víg napot, mindég énekelvén;
Kedvei közt, tudjuk, oly soká zengedez 
Hogy végtére nyelvén vére is csergedez, 
Erőlteti magát okoskodás nélkül,
Mert ő is törvényt vett a hű természettől : 
Úgy egy poeta is, Mársnak sisakjára 
Felállván, jobb kezét Phoebus paizsára 
Bocsátja, és így e két istenség között 
A kies Parnassus hegyéhez költözött,
Honnan e világot sóhajtva szemlélvén, 
Harcrul, szerelemrül sokat énekelvén,
Mint a fülemile magát erőltetve
Vért ereszt, és meghal mást gyönyörködtetve.

BARCSAY ÁBRAHÁM.
1742—1806.

NAGYBARCSAI BARCSAY ÁBRAHÁM, a történetben oly szerencsétlenül sze
repelt Barcsay Ákos fejdelem ágából, Pisidben született, Huny ad megyében, 1742. 
február 2-dikán. Atyja, szinte Abraham, Hunynának főbírája volt. Tizenhat esz
tendős koráig a nagyenyedi ref. collegiumban tanúit, mialatt atyját anyját egy 
hétben elvesztette 1 ). Felállíttatván Mária Terézia által a magyar nemes testőr- 
sereg, Hunyod vármegye ajánlására Barcsay is felvétetett abba (1762. 2); s 
legott megszövődött Bessenyei és Báróczyval azon nemes frigy, mely a nemzeti
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míveltségre s az irodalomnak felocsulására közvetlenül sközvetve annyi szép gyü
mölcsöt szült 3). A szabályszerű öt év lefolytéval, tehát 1767-ben, Barcsay átlé
pett a rendes hadsereghez, név szerint a Leopold hg sisakos lovagezredébe kajn- 
tanyui, s mint ilyen a haza több vidékein állomásozott, név szerint 1774. körű
iig Dunántúl, s ismét váltva Nyitrában és Trencsényben4), majd Nagyszombat
ban , hol a sokkal ifjabb Ányos Pállal barátkozván meg, annak első buzdítója és 
vezetője lett a magyar költészetben5), végre.1778.,miután gr.Bethlen Zsuzsanná- 

* val házasságra lépett, a bajor öröködési háború kitörtével a sziléziai táborozásban 
vett részt 6), s annak elmúltával ismét a hazába tért. Tíz évvel utóbb kiütvén a 
török háború. Barcsay ismét táborba szállott, sl788. aprílben a császár vezérlete 
alatt Szabácsnál, Londoné alatt augustusban Dubicánál, 1789. octoberben Nan- 
dorfejérvárnál harcolt, s a béke megköttetése után alezredesi ranggal a testőr- 
sereghez ,főh.^dnagygjíí tétetett által8), hol, mint elébbi pályáján, több jeles fér
fiak keresték társaságát , s József és II. Leopold királyainknál nagy kegyelem
ben állott. Végre a házi nyugalomra vágyó férfi Ferenc kir. által 1794-ben 
ezredesi ranggal nyugalmazhatván, haza ment, s ott felváltva Maros-Sólymoson 
Hunyadiban és Ösórán Fejérvármegyében élte vég éveit hitvese és számos tiszte
lői körében, a gazdaság és irodalom örömei közt. Csórán lepte meg őt l806.mar- 
tius 5. éjjelén a halál, miután estve még vadászatra készült, melyben, amint 
verseiből is látszik, mindenkor kedvét lelte ; 6-ra virradólag barátai, elunván 
várni felkelését, szobájába mentek, s halva találták. Meghagyását tisztelő özve
gye őt azon almafa alá tetette le vég nyugalomra, mely alatt gyermekkorában 
annyiszor tanulgatott, mint férfiú olvasott, s melynek emlékezete oly kedves volt 
előtte , miszerint pecsétnyomóján is azt viselte , ezen körirattal : Árnyékban zöl
dül. O is, mint barátja Bessenyei, még Mária Terézia alatt, a romai egyházhoz 
tért által, de időpontját bizonyosan nem tudjuk 9). Barcsay jókorán kezdte Jtöl- 
tői pályáját 10) , s miután egyideig fii 1 benszakasztottá, úgy látszik Bessenyei és 
Báróczy fellépésük által fc (gerjesztve, folytatta azt ismét, de magánylag csak, 
barátjaival, kivált Bessenyei, Orczy és Ányossal folyt levelezéseiben, vegyítve 
gyakran prózával, mely a Révai kiadásában mindenütt hiányozván, versei, töre
dékeikben, gyakran homályosaknak tűnnek fel. Omaga tartózkodott azokkal fel
lépni, de barátjai adtak holmit. így első darabja, mely megjelent, Báróczy Mar- 
montelje előtt áll 1775. Utóbb Bessenyei hetet adott ki „Társaságában“ 1775., 
egy gyűjteményét verseinek Révai a „Két nagyságos elmének költeményei“ közt 
Pozs.Í789.,hola,,Kétjó barát között való levelezésből szedettV crsek“ eTső része 
63 —148. 11. az övé, de közéjük az imént emlitettek közöl csak kettőt vévén fel. 
1791-ben Bacsányi közlött két darabot a Magy. Muzeum H. kötetében (1. alul
4. 5. sz. alatt); végre Döbrentei néhányat az Erd. Muzeum I. kötetében. Hat kia
datlan epistolája Ányoshoz M. Irodalmi Berkem (sajtót váró) első kötetében 
áll; legnagyobb részök, franciák is, özvegyénél maradtak el; gr. Haller Gábor- 
hozi levelei ennek családjánál. Barcsay, nemzetét, nyelvét s a szabadságot buz
gón szerető hazafi, forró kedélyű barát (viszonya az öreg Orczyhoz megillető), 
nyílt keblű s jósággal teljes ember volt : s mind ezen vonásait francia könnyü- 
ségű és kellemű versei is viselik. Izgatott, buzdított a magán körökben s azok
ban, mikre hivatalos úton hatása volt; s versei is hathatósan segítettek költeni 
a lelket lassan ébredező kortársaiban. *)

*) L. Döbrentei Gábortól Barcsay Életét, az Érd. Muz. I. 17. 1., melyet mindenütt, hol 
más forrást nem idézek, követtem. V. ö. Barcsay Emlékét is Sípos Páltól, Minerva, 1826. sept.

2) Nem első az erdélyiek közöl, mint Döbr. az id. h. jegyzi meg. Báróczy, Fejér megye 
részéről megelőzte őt : 1. Kazinczy Ferendöl Báróczy Életét a 6. 1.

3) ..Barcsay Ábrahám — írja Kazinczy az id. h. — és Bessenyei György a gárdának leg-

nex
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szálasabb és legszebb tagjai közzé tartoztak. Barcsay, a legszebb kék szemmel s szög bajjal, 
egy Antiuouszhoz . . . hasonlíttathatott. Módja mutatta benne a nagy ház gyermekét, a feje
delmi vérből származott férfit.. Barcsay, mint két barátja, szerette hazáját s nemzetét,melyre 
kevély volt, még nyelvében is, s ismerte becsét e míveletlen de szép nyelvnek, s óhajtotta lite- 
raturája virágzását; olykor neki eresztette magát kedvének, s hosszas elmélkedés, készület 
s csinosgatás nélkül szórta verseit, nem vágyván arra, hogy versei nyomtatva legyenek, hogy 
neve a költők sorában neveztessék.“

4) Több kelet nélküli epistolái említik Zoborhegye tájékát ; kettő a Bessenyei György 
Társasága 15. és 19. 11. „Patai kunyhómból 15. febr. és 24. mart. 1772“ költ (Somogyban-e v. 
Veszprémben, nem tudom) ; egy más, mely 1772-ben Íratott, mint e soraiból kitetszik :

H a rm in c  e sz ten d e je  h o g y  a n y á m  m éhébő l 
E  v ilá g ra  s í rv a  jö t te m  h ire m  n é lk ö l . .

]smét Trencsénybe átköltözését említi :
„ M e rt hogy  te lep ed tem  V ág zúgó  p a r t j á r a “  V ers. 94. 1.

egy más :
G y a lo g fen y ő fák n ak  b a r n a  gy ü m ö lcse i,
K ik tő l k é k e se d n e k  B eck ó n ak  h e g y e i . .
A b lak o m b ó l sokszo r te k in te k  re á to k  . . 100 1.

1773. martinéi levele (Bessenyei György Társasága, 30. 1.) Bán-Kesziben, egy más 1773. máj. 
(Ott 35. 1.) „a nyitrai mustrapiacról“ költ; egy harmadik 1774. aprílból (ott 27.) többi közt 
így szól Bessenyeihez :

Siess id e  jő n i  b a rá to d  ölébe,
K i so k sz o r  em lege t e rd ő k  közepébe .
I t t  m a jd  te le p e d v é n  sebes V ág p a r t já r a ,
K a rd u n k a t  fü g g eszszü k  sze líd  ju h a rfá ra ,
S á ld o z a to t n y ú j tv á n  v e rse k  is ten én ek ,
K ü ld jü n k  a já n d é k o t M úzsák  se reg én ek .

5) L. Bacsányi Jánostól Ányos Életét (Ányos Munkái előtt) XVI. 1. Egy kiadatlan epis- 
tolája Barcsaynak Ányoshoz, mely szinte kiadatlan ,,Magyar Irodalmi Berkem“ első köteté
ben áll, N.Szomb. sept. 23. 1777. költ.

ö) Miután a telet Erdélyben (hol, mint látszik, összekelésc történt) s Moldvában vadászás- 
sal is töltötte, febr. 24. 1778. már Bécsben volt, s készülőben a táborba (epistolája Irodalmi 
Berkemben). Becsből kiindulása apr. 13. történt (Holmi, 228. 1.). Egy levele a táborból Bes
senyeihez nov. 23. Wigstaldból kelt. (Holmi, 237.), egy epistolája Ányoshoz, „Forsti erdőkben 
egy fenyőfa alól“ sept. 11. (Irodalmi Berkemben), egymás, szinte eliez, dec. 1 -j éröl 1778. a 
Magy. Muz. II. k. 44 s köv. 11. (1. alul 4. sz. alatt) „a sziléziai hideg fenyvesek között“ kelt; s 
Ányös epistolái (Műnk.) közöl több oda volt utasítva.

*) Két kiadatlan epistolája írod. Berkemben „Nagy-Martonban, Sopron várra.“ kelt, dec. 
13. 1779. és „Nagymartom kunyhómból“ sept. 14. 1781.

s) L. gr. Haller Gábor : Barcsay Ábr. Emlékezete, Erdélyi Muz. I. 41. 1. : „ifjabb polgár
társaink nevelése végett a magyar testőrseregbez ismét visszatétetett,“ úgymond.

9) Döbr. az id. h. 25. Kazinczy szinte az id. h. 12. Hiliető, hogy még a gárdánál szolgál
tában, s így 1767., tehát Bessenyei előtt.

*°) Orczy által is élesztve, 1. alul a 8 számú költeményt.

1. B e s s e n y e i  Gy ö r g y h e z .
P a ta i k u n y h ó m b ó l 24. m a rti j  1772.

— — — — F o rtiss im u s  illő  es t
Qui p ro m p tu s  m e tu e n d a  p a t i ,  bi com inus in s ten t.

E t  d iffe rre  p o te st. L u e  a n u s .

Nem tudom mit gondolsz, Gyuri, levelemről, 
S ítéleted szerint küldött törvényemről.
Nem szabok én törvényt, hanem a.barátság 
Azt irá, hogy olykor hasznos a mulatság ‘).
A szegény madarász félte nevekedik,
Ha a sólyommadár égig emelkedik,
Mivel prédájáról könnyen felejtkezik 
8 a magas felhőkben el is tévelyedik :
Társait elhagyván odajut tollával
Hol szép Hajnal nyugszik aggott Titánjával, 1

1) V onatkozna  egy plebbi ep isto  Ú já ra  (T árs . 15. 1.) , m elyben  
Veri B essen y e it, ne m erü lne  el végkép  p h ilo soph ia ) v iz sg á ló d áso k - 
1 a n , hajiem  é ln é  n é h a  v ilág á t.

Onnét az estvének nagy tartományain,
Délnek és éjtszaknak roppant országain 
Repít, és olyan fenn viszi repülését,
Hogy nem végezhetvén magas tévelygését 
Szárnyát öszvelmzza, s annyi hegyek közzül, 
Kiket a fellegből szemlélt onnat félj ül,
Egy kis dombocskára száll le véletlenül,
Hol nagy fáradságán bánkódik egyedül.

A léleknek, hidd el, ilyen az Ínsége,
Mély vizsgálásának csak ilyen a vége ;
Messze esik ö is többnyire céljától,
Valamint a sebes sólyom prédájától.
Lock’ is így járt sokszor, azért volt szomorú; 
De ha néked tetszik borostyánkoszorú ;
Mivel bölcsődet is a Múzsák rengették 
És első póládat Nymphák kötözgették ;
Ha szolgálni kívánsz szegény nemzetednek. 
Kérlek temjénezzél egyedül ezeknek.
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Kövesd munkáidban Linus testvéreit,
Kik lanttal fogták el emberek szíveit :
Tudod a Syrenek titkos énekeit 
Mivel csalogatták földnek gyermekeit ;
Ezek azt hirdették gyáva evezőknek,
Hogy ők tanítói minden jövendőknek, 
így kell nemzetünket elébb hitegetni,
És szép énekszónál haszonra vezetni.
Ha a lelkek egyszer haszonban úszkálnak,
És a hívság között már untig sétálnak,
Eljön hivatlan is ez a szomorúság,
Kit követni szokott állandóbb boldogság.

Addig magyaroknak hirdessék munkái 
Hogy ők a scytháknak vitéz unokái :
E szegeletkövön fekszik szabadságunk, 
Külömben bizonyos, higyjük el, rabságunk. 
Sajnovics jármátúl ójjuk nemzetünket,
Ki Lapponiából hurcolja nyelvünket 1 2) .........

E légyen lelkűnknek tárgya s hánykodása, 
E volt barátodnak hív tanácsadása:
Félt, nehogy elmerülj vesevizsgálásban,
És elfelejtkezvén a sok ájúlásban,
Eleven koporsót csinálnál magadból 
Mint tapasztalhatjuk a szomorú Youngból. 
Kár volna, barátom, így eltemetkezni,
S hazádnak hasznáról úgy elfelejtkezni.
Ám a magyar Lőrinc többet tud Youngénál3 1), 
Többet tud igazán Youngnál is magánál;
De azért ö vidám s kedves társaságú,
Változó, szerelmes, s kedves nyájasságú.
Ha Attila s Buda szomorújátékát 
Már elkészítetted, Comusok hajlékát 
Olykor örvendeztesd Thalia kedvével,
S a tréfás gyermekek szép nevetésével.

Mcglátd majd Tiszának bundás szomszéd
jait;

Hogy fogják nevetni világ bolondjait;
És a kis mesterek furcsa majmosságát,
Kik követni szokták franciák hívságát.
Oh szegény úrfiak, kik azt gondoljátok,
Hogy boldogtalan volt üstökös atyátok!
És imádván cifra poros fejeteket,
Hívságra költitek minden pénzeteket !
Hová visz vakságtok, oh ti szabad majmok!..

Én, ki napjaimat harcok istenének 
Feláldozván, lettem rabja nagy nevének, 
Ezért meleg vérem, ezért tengek, lengek :
De nem képzem, hogy én fó halandó légyek. 
Szűnjél hát, barátom, azt velem hitetni ;
De ne szűnjél azért lelkemet szeretni.
Ne lankaszd tüzemet apró hibáimért,
Hadd buzogjon vérem, de jó barátimért. 
Eljön úgy is hamar a szomorú vénség,

1) A n a g y  e m lé k e z e te k e t s ü rg e ti ,  s bü szk eség éb en  ag g ó d ik  S a j
n o v ics  fé lre é r te tt  té te le in  a  la p p -ro k o n sá g ró l.

2) V o n atk o zás L o ren zó ra  ( lo rd  W ilm in g to n ra )  , k ih e z  in té z i 
Y o u n g ,  É jsz a k á i n a g y o b b  r é s z é t ;  és Orczy L órin  e re  , a  n y á ja s
m a g y a r  p h ilo so p h u sra .

Akkor tagjaimat foglalván hidegség,
Amaz ajándék is, a vékony reménység, 
Elaggott testemben nem lész, csak betegség.

2. A t é l n e k  k ö z e l g e t é s e .

1. Éjszaki szeleknek süvöltő zúgása 
Halovány erdőknek levele hullása 
Jelentik, hogy nincs már ősznek maradása,
És hogy télre hajlik esztendő forgása.

2. Hideg ködök ülnek bércek tetejére, 
Hóharmatok szállnak rétek zöldségére,
Pán siet telelő barlang fenekére
S sziklás tanyájának nyúgovóhelyére.

3. Nyögő Dryadesek bujdosva lézengnek, 
Tiszta patakokat mindenütt keresnek,
De múlatóhelyet sohol sem lelhetnek,
Ok is majd menedékhelyekben rejteznek.

4. Az ősz búcsút vévén szőllóhegyeinkröl, 
Utolsó koszorót. fon még kertjeinkről,
S nem lévén mit gyűjtsön meddő mezeinkről, 
Könyves szemmel indúl puszta völgyeinkről.

5. A tél pedig ülvén jeges fellegekre,
Elébb birodalmát terjeszti hegyekre,
Onnét fagyot küldvén lapályos térekre 
Halált látszik hozni egész természetre.

6. E változás, képe rövid életünknek, 
Melyben végét érvén hanyatló őszünknek,
Hó fedi tetejét fonnyadott fejünknek,
S meghűl minden része aggott tetemünknek.

7. Alig emlékezünk tavasz rózsáiról
S múlt nyáron aratott mezók kalásziról,
Csak álmodunk éltünk legszebb napjairól, 
Midőn csókot szedtünk Chloris ajakiról.

8. De mely kínos árnyékbágyasztja lelkemet? 
Múlt idő s jövendők fárasztják elmémet,
Mert ha megvizsgálom valóban szívemet,
Csak a jelenvaló teszi életemet.

3. Bá r ó c z y  S á n d o r  és Be s s e n y e i  
G y ö r g y  b a r á t i m h o z .

1 7 7 5 .

Barátim ! ti, kiket bölcs Minerva szível,
Kiket paizsával védelmez és kedvel ;
Kik elhagyván hazánk termékeny mezeit, 
Velem őriztétek császár küszöbeit;
Itt, hol a zuhogó Duna partjaira 
Új erő, új város épült habjaira,
Hol egy birodalom, midőn más enyészett, 
Annak árnyékától nevet kölcsönezett 0 :
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Nem jöttetek ennek tündér piacára 
Hogy itt hívság venne kárhozott karjára; 
Hanem ifjuságtok arany esztendeit 
Jóra fordítjátok, elmétek zsengéit, 
lm eljött, barátim! az idő, az áldás,
Gazdag mezeinken vár a bő aratás.
Mióta görögség búj dokió hajóval 
Az olasz tengerbe jutott Apollóval,
Valamit Thamisztól Tiberis széléig 
Újíthatott, s onnét Haemus vidékéig :
A vad nemzeteket öldöklő mezőkről 
Városokba hívta fegyverzörgésekről ;
Hol arany szabadság, hol kínos igával 
Változott a sorsa nemzetek sorsával.
Oh ! szép tudományok, kikről gondolkozom, 
Tirólatok szólok, most néktek áldozom l 
Mely setétes ködök között tartottátok 
Kedves nemzetemet, meddig elhagytátok! 
Idegen nyelveken szólottatok hozzánk, 
Gyönyörűségteket nem esmérte hazánk :
De múljanak immár ilyen panaszaim !
Többé nem halljátok kesergő szavaim.
Mióta beszélvén nyájas Statirával, 
Euphrátnak partján valék Kasszandrával ') ; 
Ez ékesen szóló titkos erejével,
És szíveket rabló vitéz erkölcsével,
Mint a tiszta forrás, mely szomjú réteket 
Öntözgct, ellepte örömmel szívemet.
Elvitt nagy telkeknek szentelt rcjtekéhez,
S nemes indúlatok dicső kútfejéhez.
Mit mondok? már ímeMarmontelt is látom2): 
Dicsőség ösvényén véle megy barátom ;
Párizsi erkölcsök tudós festékével 
Mely bátran tud bánni magyar ecsetjével.
A fekete ügytől Morva folyásáig 
Marmontel fog élni időknek fogytáig.
Látom hogy köszöni Báróczy tollának,
Hogy ilyen nemzetet tön csudálójának.
De valyon még tovább kit látnak szemeim ? 
Mely zokogó szókkal telnek el füleim ? 
Gyászos Melpomene ! hallom uyögésidet,
Ágis 3) panaszihól érzem keservidet.
Leomlott Spártának szomorú hamvain 
Mely setétes napot mutatsz, kőfalain ! 
Hanyatló nemzetek! ennek példájából 
Vegyetek tanácsot Spárta romlásából! 
Örömnek könyei folyják el szememet 
Midőn virágozni látom nemzetemet.
Már eleget éltem ! Styx setét vizein 
Jó kedvvel költözöm által, fövényein.
Hírt viszek majd Murány szerelmes urának 
És özvegy Calypsó magyar tolmácsának4).
Ti pedig, barátim! kik a magyarságnak 
Szeretői vagytok, s a szép tanultságnak, 
Kedveljétek, kérlek, ezen verseimet, 
íik gyengén festhették érzékenységimet.

V o n a t k a  B á ió rz y  á lta l m űvész ileg  fo rd íto tt K assz a n d rá ra . 
M arm o n te l , ,E rk ö lc s i M ései“  é r te tn e k , s z in te  B áró czy tó l , rac- 

ly ^ lö t t  u? e p is to la  m eg je len t.
Bessenyei szo m o rú já té k á t é rti.
g y ö n g y ö s i I s tv á n n a k ,  és Gr. H allót LászlóuaK, a  T e lem aeh  ío r-

d itú ttk>

4. Á n y o s  Pá l na k .
K ö lt a  s z ilé z ia i h id eg  fen y v esek  k ö z ö tt ,  1. dec. 1778.

1. Elhagytam már régen Elbe forrásait,
S ide lakni jöttem Odera partjait.
így vezeti messze a sas is fiait,
Mikor már szelekre bízhatja tolláit.

2. így vitte rég Róma Albion széljéról 
Repülő hadait Thainisz mellyékéről ; 
így Caesár Pharsalnak véres mezejéről,
Mikor Pompéjt űzte Nílus vidékéről.

3. Csak hogy mi phárosi Didónak *) szemeit, 
Melyek hódították Róma vitézeit,
S végre láncba tették szabadság kezeit:
Úgy, mint ő, nem féljük babonás ereit.

4. Boldog Kleopatra ! míg tartott szépséged, 
Míg Ámor nyilában vala reménységed !
De mely rövid s múló lön gyönyörűséged, 
Mely gyászos életed, s unalmas vénséged !

5. De hagyjuk e régi nagy történeteket, 
Melyek megaláztak fényes nemzeteket;
Paphus templomában láthatni ezeket,
Hol ércbe metszette Vénus eseteket.

G. Más kútfeje vau a mi dicsőségünknek, 
Külömb rúgótolla vitézkedésünknek ;
Mert ha főid érzi is súlyát fegyverünknek 
Most, majd hasznát veszi sok szenvedésünknek.

7. így a szegény lakos, kit szántóföldéről, 
Riit égi háború elűz, szérűjéről,
Vagy kénköves lángak Aetna tetejéről, 
Reszket, s szívdobogva szalad mezejéről.

8. De ha Phoebus megint kegyes arcájával 
Más nap arra teként fényes súgárával, 
Szántóvető visszatér csoroszlyájával,
És a kereskedő indiíl hajójával.

9. így a galambok is setét fellegektől. 
Messze hányattatván, zúgó szélvészektől,
Távol esnek ugyan menedék-helyektől,
De visszahozatnak csendesebb szelektől.

10. így egy tartományba , hol duhösségével 
Márs mindent dúl s pusztít kegyetlenségével: 
Ha egyszer eltűnik rontó fegyverével,
Megtér a békesség olajvesszejével.

11. Oh ! bár a kegyesebb örök végezések, 
Melyektől függenek minden teremtések, 
Adnák, hogy mostani véres versengések 
Hoznának malasztot, s lennénk szerencsések !

12. Bár én, letehetvén fáradt sisakomat, 
Kucikba vethetném rozsdás pallosomat;

1 )T . i. K leo p a tra .
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S Múzsáknak szentelvén hanyatló napomat, 
Lassan nyújtogatnák Párcák fonalamat.

13. Valyon ! mikor érem azt a boldogságot, 
Hogy letévén minden világi rabságot,
Egyedül miveljem a szent barátságot,
Mely ád nyájasságért viszont nyájasságot? —

5 A m a g y a r o r s z á g i  t u d o m á n y o k n a k  
fő g y ü l e k e z e t i h e z .

B u d á n , 1780.

Mely szózat hallatik Dunának partjain? — 
Szüzek ! kik sírtatok Gyöngyösi hamvain,
Kik rég Pindarusnak mennyei lantjával 
A szót egyeztetvén, halandók szavával,
Új útat leltetek szívek rablására,
S a vad indúlatok meghódítására :
Úgy tetszik, oh Múzsák ! ha nem csalatkozom, 
Titeket hall fülem, tinéktek áldozom. 
Gyermekek , gyermekek ! ide siessetek, 
Borostyánt szedjetek, koszorút kössetek.
Volt oly idő, mely rég Mársnak cltárához 
Hívott, benneteket, pusztító nyilához.
Vérrel festett napok ! népeknek hibái ! 
Minden nemzeteknek első nyavalyái !
Meddig rútították Nílusnak vizeit!
Meddig a perzsáknak elfajult népeit !
Azután a görög és olasz partokat,
Mely í o \  öldöklések töltötték azokat! 
Elfáradván sokszor ember dühössége,
Azt vélte már a föld, lesz tán békessége ;
De míg itt pihentek olaj árnyékába,
Amott már öltözött setét páncéljába;
Jelt adott lobogó véres zászlójával,
Albiont kihítta Róma szomszédjával ;
Tüzet és pusztítást küldvén a kezekben,
Örök gyülölséget támasztott szivekben.
Igv halál és rablás táplálván magokat 
E világra szültek líj birodalmakat ;
Szörnyűbb származások szörnyű kezdeteknél, 
Felkeresték egymást a vad embereknél. 
Ártatlan indusok ! feláldozott lelkek ! 
ím most, egymást ölvén, lakóinak értetek.
Ti is, nemes seythák, a kik Pannóniát 
Birjttok, és azzal a régi Dáciát!
Tudom, oh fájdalom! tudom, hogy tudjatok, 
E ki i földet mennyi vérrel áztattátok. 
Keserves örökség ! drága birodalom!
Ezer veszélyek közt keresett hatalom !
Elmiílt ez az idő, s már nem Bellónához 
Hívlak, hanem Pallás dicső templomához. 
Nem kiván ó rablást, sem véres kopjákat, 
Hanem tudománynak szentelt éjtszakákat; 
Hanem szelídséget, s erkölcsösei jóságot. 
Nemes indúlatot, igaz jámbor ,ágot 
Veszszen el a karddal erőszak munkája, 
Melynek ember nyakát nyomja vas igája ; 
Kegyetlen törvénynek büszkeség láncai, 
Melyeket forrasztnak világ bálványai : 
Olyanok, mint viasz gyermeknek kezében,

Ha nincs az igazság szabad erejében :
Ha nincs a hatalom és a nemzet között 
Oly szövetség, melyet mind a kettő kötött.
Oh, szerencsés nemzet! oh boldog magyarság. 
Míg még mezeiden múlat a szabadság! 
Reménylhetsz mind addig virágzó napokat,
És várhatsz ennél is még boldogabbakat.
A szép tudományok, békesség leányi, 
Szabadságnak voltak mindég maradványi. 
Ennek áldozzatok, és ezt míveljétek,

I Élteteket végig ennek szenteljétek.
A királynak hívek, hívek a hazának,
Őrizzétek díszét legfőbb hatalmának : 
Polgárok, vagy urak , szolgák, vagy nemesek ! 
Ha király atyátok, ötét szeressétek.
Nem ád a korona nagyobb boldogságot,
Mint ha védelmezvén az ártatlanságot,
S törvényt szabadsággal tartván a kezébe, 
Magával ülteti királyi székébe.
Mtízsák ! ébreszszétek, kérlek, nemzetemet, 
Mert magam gyengének érzem énekemet ; 
Ébreszszétek immár, hogy királynéjának 
Emeljen oszlopot, kegyes dajkájának.
Te pedig, bölcs Klió ! jegyezd érc táblákra. 
Hadd maradjon a legkésőbb onokákra ;
Menj fel Mátyás király hajdan udvarába,
Most pedig nem régen Pallás templomába ; 
Mesd romolhatatlan hív márványkövébe 
Azt, a mit rejtettél magyarok szivébe; 
Mondjad hogy, ha régen Ninusnak özvegyét 
Imádta Babylon asszony fejedelmét:
Volt a magyaroknak nagyobb királynéja,
De talán több nem i s ------ezt volt Terézia.

6. E g y  nagys .  a s s z o n y n a k  i n t é sé r e .

1. Vettem, drága néném! kedves leveledet, 
Fogadom tanácsod, csókolom kezedet;
Abból esmérhetem egyenes szívedet,
Hogy jóra intetted tévelygő öcsédet.

2. Ritka madár vagy te, phoenix e világon, 
Nincs párod várasban, nincsen pusztaságon, 
Csoda, hogy ily virág termett vad Tótságon, 
Látszik, hogy eleid nőttek Magyarságon.

3. Ott, hol hideg havak ködös fellegeit, 
Liptónak s Árvának mostoha hegyeit 
Örökös tél tartja, pásztorok helyeit,
Ki keresné, kérlek, Flóra székfüveit.

4. Megbocsáss, jó néném! én ki Dáciában 
Születtem, Ilona tündér országában ')>

( Ámbár szép oláhnék hordoztak pólyában,
Nem vagyok oly rögzött Vénus játékában.^

5. Tudom én zablázni nagy indúlatimat,
Sót, ha világ bánná nyájas tréfáimat,

1) V. ö. fe ljebb  a  130. 1. a  2j  sz . a la t t i  jeg y z é s t.
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Vagy merné cáfolni kis mulatságimat,
Tudnám változtatni hajlandóságimat.

6. Ezer tárgya vagyon érzékeny szivemnek, 
Tetszik a szép, a jó, eleven szememnek, 
Kedves a dicséret gyenge füleimnek,
Célja dicsőséges habozó lelkemnek.

7. Sokszor elmerülvén könyv olvasásában, 
Ejtszakákat töltök Minerva karjában,
Sokszor Diánának futván hajlékában,
Napokat múlatok tölgyfák árnyékában.

8. Most egy magashegyen hajnal hasadását 
Társaimmal várván, kürtőknek fuvását,
Midőn szarvas futná kutyák ugatását, 
Nyughatatlan várom puska ropogását.

9. Majd a nagy várasok tolyongó utcáin, 
Egyedül sétálván téglázott bástyáin, 
Magamban nevetek nagyoknak pompáin, 
Kiket hívság hordoz bolond taligáin.

10. Most udvarhoz menvén pipes öltözetben, 
Kényesen belépek büszke készületben, 
Hercegekre török egyik szegeletben,
Még túl egy nagy fejű tanács fut élőmben.

11. Egymást megölelvén mosolygó arcával, 
Harmadiknak intek fejem hajtásával,
A többit üdvözlöm szem hunyorgásával,
S koptatom a márványt csizmámnak talpával.

12. Képzelj ezer madárt egy nagy kalitkában, 
Kikre nap kezd sütni pünkösdnek havában, 
Vagy meg annyi majmot kalmárnak boltjában : 
Ezek úgy csevegnek császár udvarában.

ló. Egyik arany gyapjas, más csillaggal fé
nyes,

Ennek kulcs van zsebjén, más kereszttel ké
nyes,

Ez jól tud számolni, amaz nagy törvényes, 
Kiki nagyra vágyik, kiki szerencsét les.

14. Egyet toppantanak, sorjában áll minden, 
Az udvar érkezik legnagyobb fényében, 
Gyémántos kalap van királynak fejében,
Béid méltósággal aranyos székében.

15. Szerencse azonnal csorba kerekével 
Melléje lérkezik Irigység uénjével,
Az hinti javait királynak kezével,
Míg ez szívekben száll mérges epéjével.

16. Barát barátjának itt lesz ellensége,
Itt vész sok jámbornak minden reménysége, 
Itt nyeletik soknak saját öröksége,
Innét bomlik gyakran hazánk békesége.

17. Mennyi híres vitéz, ki vérét ontotta, 
Szedett borostyánját ingyen odahagyta,

Mennyi igaz polgárt társa megrontotta,
Végre vagyonától s tisztétől fosztotta.

18. Nincs e szemfényvesztő helynek írására. 
Elegendő erőm, lerajzolására.
Onnét eltántorgok nézők piacára *),
Hol szememet vetem játszók csoportjára.

19. Itt ezer gyertyának gyenge világánál, 
Nyolcvan hegedűnek babonás hangjánál,
A várasnak színét Mómus játékánál 
Ájulásban látom legkisebb tréfánál.

20. Ott találom Chloét bársonyos székében: 
Lankadtság van szemén, unalom szívében, 
Tárgyat néz magának nézők seregében,
Forog legyezője gyűrűzött kezében.

21. Egy tekintetével Dámont csalogatja, 
Mással szép Alexis szivét csábítgatja,
Egynek alabastrom mellyét mutogatja,
Míg amannak kezét csókra nyújtogatja.

22. Más, ki már nyolcadik ötödét éltének 
Elérvén, végére jutott szépségének,
Hogy eltitkolhassa ragyáit szívének,
Festékkel mázolja ráncait bőrének.

23. Láttam vén anyóst is kendőzött arcával, 
Nézőhelyre jőni görbült derekával,
Láttam pipeskedni új módi búbjával,
S őt is nyájaskodni agg Philémonjával.

7. M a g y a r  v e r s í r á s r a  val ó ö s z t ö 
nözés.

A C om inge fo rd ító já n a k  2).

Vettem, Pyladesem ! Múzsádnak zsengéjét, 
Tudd meg hát iránta barátod elméjét. 
Cominge keservét németül olvastam,
Hogy magyaréi nem szól, azon csodálkoztam. 
Avagy nem lehet-e nyelvünkön jajgatni,
Vagy pedig szeretőt szívesen siratni?
Ali van szebb a sógor csikorgó nyelvében,
M intsem komám uram édes beszédében?
A régi vad szászok rút erres szavai 
Sértik füleinket, idétlen hangjai.
Hidegebb országok durcás nemzeteit 
Hagyjuk el. barátom ! hagyjuk el verseit: 
Szedjük ki közülök a drágaköveket,
S ékesítsük véle, ha lehet, nyelvünket.
Ha napkelet felől származtak eleink, 
Apollóhoz közel szebbek hát verseink.

Sirassuk meg szabad Gyöngyösi Múzsáját, 
Hogy most nem írhatta bús Charicliáját.
Az akkori hadak félelmes zászlói 
Mindenütt lobogtak, mint Márs jelt-adói. 1 2

1) A .színházba.
2) B. N a lácz l Jó z se fn e k , k i d ’A rn au d  ,,G ró f  C om inge“  t?zom oru- 

já té k á t  m ég 1783. e lő tt  fo rd íto tta ,  do csak  1793. je le n t  m eg.



A Nymphák rejteztek kősziklák odvábán, 
Gyöngyösit elhagyván murányi várában.
De mégis olvasván éretlen munkáját,
Ha nem szívelnők is magyaros nótáját, 
Látszik, hogy kóstolt volt Pegasus vizéből, 
Hogy szeretet érzett kemény szerelméből.
S a hol szabadosán folytatta meséjét,
Látszik, mennyei tűz táplálta elméjét.

De mely nehéz légyen vitézi versekben 
írni, megvallották sokan életekben. 
Megmutatta Máró, ki sok esztendőkig 
Faragta Didóját, mig vitte felhőkig.
Akkor is Ilomérus roppant forgácsai 
Lettek munkájának legszebb oszlopai.
Mennyi szélvészektől hányatott sajkája 
Tassusnak, míg partra jutott Armídája.
A szerelmes versek, úgy tetszik, könnyebbek, 
S a megterhelt szívnek olykor kedvesebbek. 
Ezekkel hirdette kerített völgyében 
Petrarca szerelmét hajdani időben.
Ily versekkel hajtja Lázár, szép bikáját 
A szűz elejében *), kezdvén Florindáját:
S téged is ültetvén a nyájas marhára 
Költség nélkül viszen Madrid látására.
E kopasz Ilomérus olykor szunnyadozik ;
De mégis elméje most sem fogyatkozik.
Sőt ha gyalakúti híres forrásából 
Iszik, vagy drassai 2) rózsaszín borából, 
Látszik ugyan, hogy kezd őszülni Múzsája : 
De még azért kedves és vidám arcája.

A szegény Kohári setét tömlöcében 
Szép verseket koholt képzelt szentségében.
Ha egyebet nem nyert könyörgő lantjával, 
Legalább ösztönöz jeles példájával.

Iliéi Torquatus szép fordításában 1 2 3 1) 
Megmutatta, hogy van ész magyar agyában, 
És hogy nem kell élni kölcsönözött szókkal ; 
Igaz, hogy sok helyen magyar erőszakkal,
Es az értelemtől olykor elcseppenvén 
A papokkal utaz sebesen ügetvén.
Mondják, hogy Orczynak titkos szekrényében 
A Múzsák rejtettek kincset szegletében.*
A vitézi versek Ösvénye nehezebb,
S a szók méltósága sokkal szükségesebb :
Itt a folyóvizek távul büszkélkedvén,
8 mások mélységével titkon növekedvén, 
Lassan hömpölygetik arany fövenyeket,
Vagy pedig zúgással forgatják köveket.

A szónak ereje változik ellenben,
Es szerelmet jelent minden e versekben.
A kis patakocskák lassú suttogással
Hol nyögnek , hol pedig vágynak sóhajtással :
Hol pedig föld alá rejtezvén hallgatnak,
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1) G y a lak ú ti g ró f  L á z á r  J á n o s  F lo r in d á já t  (S zeb cn , 1766.) m eg
e lő z i a  J u p i te r  cs E u ro p a  m y th o so k .

2) D rassó , E rd é ly n e k  fa lv a  F q jé r  m egyében .
3) É r te t ik  A nicius M an liu s  T o rq u a tu s  S ev e rin u s  B o e t h i u s  

k in e k  m ü v é t , ,a  böJcseség  v ig a s z ta lá s á ró l“  li lé i  J á n .  fo rd . (1767.),

Itt már a Nymphák is örömest mulatnak,
És olykor öblökben rekesztvén vizeket,
E gyönyörű szüzek itt mossák testeket.
A titkos myrthusfák ott körül bénőnek,
E magános helyre pásztorok sem jónek.
A szerelem anyja magának szentelte,
Tiszta szeretetét Dámon ott nevelte.
Tovább az erdőnek árnyékos völgyében 
Ki felel oly bátran mások személyében ?
Echo ez, a szegény Dámont csalogatja,
Ki már szeretőjét rég nem találhatja.
A fákra leírta okát keservének,
Kérvén, hogy tüzével betűi nőnének.
Ha Chloris kegyetlen : ide hozd sétálni, 
Meglátod, hogy tőled nem kiván elválni.

De térjünk, barátom ! vissza Comingére,
És a sírban szegzett ritka szerelmére.
Lássuk, hogy áztatja könyvekkel hamvait, 
Halljuk, hogy bocsátja istenhez szavait;
Hogy viszi fájdalmát fényes zsámolyához,
És hogy esik vissza koporsó láb Ihoz.
Tudod, hogy németül többet nem tanúltam, 
Mint a mennyi kevés, arra is szorultam :
Még is verseidet, midőn elolvastam,
Ilyen esméretlen szavakra fakadtam.

8. Ú j ó l a g  va l ó  é b r e s z t é s  a v e r s 
í r á s r a .
(1787 k ö rü l) .

Múzsám ! kitől immár Márs biztatására 
Elbúcsúztam vala Józsefnek számára;
Te, kit hajdan Orczy babonás lantjával 
Olykor ébreszgetett tudós pennájával:
Míg én néztem Guibert öldöklő fortélyit ‘)
S véres győzedelmek elrejtett ösvényit 
Éjjel is nyomoztam pislogó gyertyánál,
Vagy szunnyadó mécsnek dohos világánál; 
Míg én Minervának szentelt napjaimat,
S vadász Diánának adott óráimat,
Olykor búmba Vénus nyájas titkaira 
Kezdtem tékozlani, szívek csínjaira:
Mondd meg, édes Múzsám ! addig hol mulattál ? 
Ily mélykedvüségbe, s ennyire mért hagytál? 
Ébredj fel, és újrajöj segítségemre,
Hints némely virágot gyászos életemre.
Hadd légyen e pusztán vándorló lelkemnek 
Bár kis pihenése, bágyadott fejemnek.
Szólalj meg, mint régen, Zobor tetejéről, 
Midőn hangoskodtál Nyitrának völgyéről. 
Menj lapos Tiszának nádas partjaira,
Ott találsz Orczynak kedves nyomaira,
Keresd fel, és köszöntsd , s így szólj ősz fejé

hez:
Oh te dicsőségnek tudós éneklője !

Ki voltál a jónak mindég szeretője :
Emberek barátja, tárgya hív sziveknek,
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1) É l te t ik  am u  h íre s  f ra u c ia  tábornok . , k i C o is icá t fo g la lta  e l 
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Lőrinc! gyámítója légy most énekemnek, 
Védelmezd irigység mérges fulánkjától,
Ójad cáfolóknak szurdosó tollától.
Érzem mennyei tűz gerjesztő szikráit,
Kik már gyújtogatják magyarság fáklyáit. 
Látom Gyöngyösinek mosolygó árnyékát 
Áldani s szeretni Keve maradékát.
Haller László kikéi hideg hamvaiból,
Es biztató szókat ereszt ajakiból.
A Garam, Vág, Morva, Duna szomszédjai, 
Éhezett sváboknak örökös árjai 
Hasztalan öntenek Kúnság mezejére:
Gondja lesz egeknek magyarok nyelvére.

Akár új Rómának tekintsd oltárait,
Akár moszka cárné rémítő hadait,
Császárnak szüksége lészen nemzetünkre,
Reá szorúl német éles fegyverünkre.
Nemzetek már egymás fülében suttognak, 
Mint beteg ágyában, iregnek forognak, 
így volt, midőn Fülöp görögök igáját 
Elkészítvén, titkon megrontá hazáját, 
így fog még lakolni szegény keresztyénség, 
Mert sokáig közte nem mulat békesség. 
Elértük már ama szoros mértékünket,
Melyre szabták egek múlandó létünket. 
Valaminthogy a nap rendelt cirkalmában 
Távozik, közelget szabott határában :
Midőn felleg támad Néva partjairól,
S a havas Tanais vad szomszédságiról, 
Danckának révjétől Azov tengeréig,
Régi Mithridates országa széléig:
Kegyetlen háborút látok mindenfelől,
Király királyt úz ki ősének székéből :
Mini midőn a sasok anyjoknak fészkéből 
Kikelvén szüléjek nevelő helyéből,
Elébb fellegek közt kívánnak repdesni,
De midőn kezdenek végtére éhezni, 
Kegyetlenül csapnak hattyúk seregére,
Vért fecskendeztetnek vizeknek színére.

9. l l í v s á g  l á t á s a k o r  g e r j e d e t t j á m -  
b o r é r zés .

1. Megromlott világnak szennyes szugolyá-
ban

Mit keres bölcs Múzsád macsák-udvarában*)? 
Mely idegen vendég hívság hajlékában 
Egy kis kopasz ember kurta dolmánykában.

2. Látom , hogy vánszorog bástyáról bás
tyára,

Vélvén, hogy majd talál igaz barátjára, 
Könyves szemmel tekint község csoportjára, 
Míg jut végre Szigetkertnek 2) kapujára.

3. Itt, hol a mesterség természet kezéből, 
Mint régen vad Tíbur setét erdejéből, 1

1) , ,M ats ch a k e rh o f“  : egy  ism ere tes  v endégfogadó  J iécsbeu .
: )  É r te tik  a  bécsi „ A u g a r te n ,“  m ely  azo n  időben  n a g y  d iv a tjá 

b an  v o lt.

Nagy fákat kivévén fagyos gyökeréből, 
Tündérkertet csinált Duna ligetéből ;

4. Eltelik itt a szem, szív marad függőben, 
Ezer tárgyat szemlél árnyékos erdőben,
Kik, mint a pillangók virágos mezőben, 
Repdeznek, vagy fecskék kékes levegőben.

5. Ide siet Phryne, kiszáll szekeréből,
Fó asszony, kitetszik kendőzött színéből, 
Szemtelen bujaság csillámlik szeméből,
Mit kiván, itélhetd lankadt lépéséből.

6. Ültetett útaknak híves árnyékában 
Sétál egy ideig község csoportjában,
Végre szűk ösvénykén esmért barlangjában 
Eltűnvén oda dúl Leander karjában.

7. Hagyjuk ott, és menjünk titkos ösvé
nyekre,

Hol Cupido lest áll ártatlan szívekre,
Elsőbb arany béklót ver ifjú kezekre,
S végre kínos láncot vet szegény fejekre.

8. Üljünk egy szegletbe zöld borostyán
mellé,

Nézzük, hogy sietnek szüzek e tőr felé,
Hogy viszi dajkája, ki Phyllist neveié,
Most már kerítóje, s vesztegeti elé.

9. Ámor myrthus alatt egy rút vén banyá
val

Hogy lappang meghódult ifijak hadával, 
Hogy lődöz szívekre kegyetlen nyilával,
S hogy veszteget mindent hívság fulánkjával.

10. Ülj le, de ne keresd itt Cátót, Senecát, 
Ne kívánd te látni itt szúz Lucretiát :
Keresd csak Lucullust, köszöntsd Aspasiát, 
Kik szokták jelentni birodalmúk fogytát.

11. így dőlt Corinth, Athén, Róma nagysá
gával,

így küszködik Párizs hívság kórságával, 
így vész híres London nagy gazdagságával, 
így enyészik Bécs is szent István tornyával.

12. Pozsony nevekedik, Buda roppant lé
szen,

Belgrad , még úgy lehet, király széket vészen, 
De ha egyszer oda bús kincs fészket tészen, 
Ott is lesz romlottság, kit rabság vár készen.

13. Ilyen fö végzése Alpha s Omégának,
Ki tudja titkait természet urának !
Üj szülöttek, s holtak, oh ! bár szólhatnának, 
Egyaránt adóznak öl ök hatalmának.

14. Elég ha születtem, hogy már meghal
hassak,

Elég hogy meghaljak, hogy feltámadhassak,
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Életről halálra így vándorolhassak,
S nagy teremtóm tagja mindég maradhassak.

15. Szűnjetek, halandók! hitek szerzésében, 
Szűnjetek titkoknak mély keresésében, 
Nyugodjatok inkább természet ölében,
Mert bár éltek s haltok: ő tart kebelében.

16. A fa, ki most dőlt le, gyenge csemeté
vel,

Mely nem rég kelő ki vékony tetejével,
A túzok, kit sólyom hasíta mellyével,
A víg fülemüle epedt gerlicével ;

17. A cethal, ki döglött habok mélységében, 
A pisztráng, mely úszik sebes Inn vizében,
A bárány, kit juhász melegít ölében,
Oroszlán, kit vadász elejtett tőrében ;

18. Vadkecske , ki szökdös magas kősziklá
kon,

A béka, mely megfúlt száradt pocsolyákon,
A bika, ki bömböl zanócos pusztákon,
Kis légy, ki megfagyott sepretlen rámákon;

19. Király , ki most sírban szállott trónusá
ból,

Koldús, ki kenyérért kiált furuglyából,
Kis csecsemő, ki sír szoros pólyájából,
Agg, ki földbe vágyik kínos nyoszolából.

20. Törpe gunyhó, melyet szegény most
építe,

Erős vár, kit Vauban *) bástyákkal kerítő, 
Oltárok, zsámolyok, kit kincs fényesíte,
Egy szóval valamit természet készítő

21. Egyaránt változik formából formában, 
Van e föld, levegő, víz, s tűz hatalmában, 
Kinek élet lakik örök csatájában,
De nincsen semmiség ezek munkájában.

22. Semmiség! tűnjél el érthetlen voltoddal, 
Bölcs előtt nem találsz helyet hatalmaddal, 
Plátó rég elűzött üres árnyékoddal,
Nincs helyed .-okolt is ijesztő álmoddal.

23. Bár majd, midőn egyszer fagylalt tete
meim

Hideg földbe szállnak, érzékenységeim,
Nem élek köztetek; de minden részeim 
E világban lésznek, hol vágynak eleim.

24- Akkor kigozölvén vékony párácskában, 
Jutván láthatatlan testek csoportjában, 
Megyek esméretlen világok számában,
Nem lankadok, csak itt, földünk határában.

25. Akkor e sár darab , melyet kedveltetek, 
Nem lészen, barátim ! eképen köztetek, 1

Planem sok formában repdesvén veletek, 
Füven, fán, virágon lészen előttetek.

26. így mikor egy porszem, ki szelek szár
nyain

Messze ragadtatott tengerek partjain,
S fagyos fellegek közt éjtszak havasain 
Végre leszáll, s nyugszik Hybla virágain ;

27. így támadt hívságos váras omlásából : 
Kis gunyhó, kit gazda font gyenge fűzfából. 
így lészen Orczynak örsi lakásából
Szép templom, mely épült Múzsák malasztjá-

ból.
28. így múlik el Phryne bujaság kertjével, 

Halálos cupressus gyászos seregével,
Bénövi vad fáknak sürü gyökerével,
így hanyatlik Bécs is veszett erkölcsével.

29. így — de már elhagyom hosszas ver
seimet,

Szabad szókban küldöm többi rendeimet. . . .

10. Ba c c h u s ,  s a t o k a j i  b o r  e r e d e t e .

1. Ott hagyád hát Őrsön görbe csoroszlyádat, 
S két szarvú kertészi kicsin kapácskádat, 
Szórásról szüretre hívád víg Múzsádat,
Hadd hallja dongatni a sok mustos kádat.

2. Számtalan hordódat előre küldetted, 
Pincemestereddel mind számba vétetted,
S ha egynek vagy másnak penészét érzetted, 
Dió virágjával jól kifüstöltetted.

3. Közelíts , nem vagy már messze Hegyal
jától,

Jó kedvű Bacchusnak legfőbb tanyájától, 
Füstöl a hegy távul sok zsíros konyhától,
Szól a völgy még üres hordóknak hangjától.

4. Nyerítő lovaid húzzák szekeredet, 
Természet titkai foglalják lelkedet,
Hegyről síkra veted bújdosó szemedet, 
Szüntelen neveled érzékenységedet.

5. Hasonló szép elméd a magas fecskéhez,
Ki játszódva csapván vizeknek színéhez, 
Onnét lövi magát csillagok székéhez,
S úgy visz nedvességet szomjazó fészkéhez.

6. így te is megjárván e föld kerekségét, 
Magadhan szemléled világ csekélységét,
S földhez ragadt szegény ember kicsinységet, 
így éred szőllődnél oztán útad végét.

7. Elérvén már ott vár bundában gatyában 
A vidám vincellér, szennyes ruhájában, 
Mondja, mely szerencsés légyen munkájában,
S hány száz akó nektár lehet hatalmában.1) H íre s  e rő d ítő  X IV . L ajos k o rá b a n .
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8. Megjárod a szőllőt, szemeddel vizsgálod, 
Hol Tokaj gyümölcsét szárazon találod,
Egyet leszakasztván szemeit próbálod,
Melyből majd királyok italát csinálod.

9. Reggel a szedőknek szabod a pázmákat, 
Kik rendben elállván a kis barázdákat, 
Elkezdik fosztani gyengye szőllőfákat,
S édes terheikkel töltnek kádba zsákat.

10. Ireg forog kiki, dolgot adsz mindennek, 
Nagy puttont Jankónak, kis csebret Petinek, 
Ásszá szöllö mívét adod a szüzeknek,
Kik érdemét tudják az édes szemeknek.

11. Tudom, hittál arra nyájas gyermekeket, 
Kiknek ha szóllőméz ragasztja kezeket, 
Hívsággal lehessen szopni új begyeket,
S ártatlanul kezdi más enyelgéseket.

12. Ily helyen meg szokott Vénus is jelenni, 
És hamis fiával olykor sok csínt tenni,
Szeret a szedők közt lopva lézengeni,
S sokszor gerezd gyanánt szíveket metszeni.

13. Sőt mondják, hogy néha szép veres csu
porban

Szerelmet elegyít titkon, az új borban,
Melyet rá köszönvén a szedőkre sorban, 
Mosolyog s eltűnik hirtelen Paphosban.

14. E szüretre régen, midőn Indiákból 
Bacchus megtért volna , s a több országokból, 
Hozott volt magával ama leányokból,
Kik seprőt kötöztek a nyírfaágokból,

15. Kötöztek, s előtte azokkal táncoltak, 
Sokféle fajtalan bornótát danoltak,
Éjjel pendel nélkid széljel kóborlottak,
Mások szöllőjében erővel sajtoltak.

16. Semele gyermeke ebben gyón) őrködött ; 
De Vénus azonban nagyon megütődött,
Azért bosszúállást ő magában főzött,
S hamar szerecsenné-bőrben öltözködött.

17. Szép berke kondorság fodrotta szőreit, 
Körül nagy fehérség foglalta szemeit, 
Kibiggyeszté s húzta ajaka széleit, 
Megtartván egyébben ékes tetemeit.

18. Nem írom le néked ama szép helyeket, 
Kik testén okoztak gyönyörű gödröket,
Sem pediglen ama kis lencseszemeket,
Kik inegvakítottak már némely bölcseket.

19. Elég hogy Vénus volt szerecsen-ruhában, 
Ö így megjelenik reggel a pázmábau,
Mint a több szedőknek kosár van karjában, 
Másfelől csebrecskét szorít kis markában.

20. Véle volt Cupido, ő is szüretezett,
Hogy le ne hajúljék anyja, figyelmezett,
Törpe gerezdeket serényen lemetszett,
S tölt edénykéjével ő is büszkélkedett.

21. Nyírseprűs leányok csodálják szépségét, 
Ily kisded korában oly nagy fürgeségét.
Látják az anyjának szemérmetességét,
Mely inkább nevelte nyájas kegyességét.

22. Bacchus is felébredt gőzölgő álmából, 
Szőllőlevelekből terített ágyából
Felkél, nagy borködök támadnak agyából, 
Ásítozva kijön mustos sátorából.

23. E volt, a mit Vénus soha nem szeretett, 
Mert hívságot mindég józanon kedvellett, 
Azért szigetében a ki részegedett,
Soha templomába többé nem mehetett.

24. Bacchus kornyodozva midőn elérkezik, 
S önkényt a szedőnék közé elegyedik,
Cupido csakhamar nyilához férkezik,
Mely szegény borosnak szívében lövetik.

25. Ilv nyíllal sebhette Ulyssesnek fiát, 
Midőn tenger partján látta Calypsóját,
Ezzel kínszeríté Indiák királyát
Arra, hogy tisztelné szeretetnek anyját.

26. Lankad szegény Bacchus, láng gyullad
szívében,

Tétováz, nem tudja, mit tesz szerelmében, 
Esméretlen tüzet érez kebelében,
Melynek eredete van Vénus szemében.

27. Kérleli : de anyánk gőgösen fogadja,
Kis Cupídócskáját ölében ragadja,
Arany fellegek közt eltűnik s ott hagyja 
Bacchust, kinek szívét ezer kín szaggatja.

28. Nehéz gerezdekből kötött koronáját 
Elveti, s eltöri királyi pálcáját,
Elűzi leányok csúfos muzsikáját,
S józanon most látja először hibáját.

29. Megszűnt a dobzódás az egész hegyeken, 
Nem ordítnak többet éjjel a völgyeken, 
Keresi Vénusát magános helyeken,
A szüret megszűnik az egész vidéken.

30. így volt, a míg egyszer szent András
havában,

Setét gondolatok közt lévén magában,
Ama szöllö felé elindúl bújában,
Hol istenasszonyát szemlelte pázmábau.

31. He mely nagy bámúlás fogta tetemeit, 
Midőn, akár merre fordítsa szemeit,
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Mindenfelől látja szőllők gerezdéit,
Kik magokban rejtik arany fövenyeit.

82. A nap is nevelte ezeknek szépségét, 
Mert sütvén közlötte véle fényességét,
S a mi több, meghagyta levelek zöldségét, 
Eltiltván hóharmat mérges hidegségét.

33. Csoda volt-e, vagy nem? Bacchus annak
vette,

Azért e gyümölcsöt egy kádban megszedte, 
Szerelmes kínjának italává tette,
Mondják : ez tokaji bornak eredete.

34. Azt tartom, ha abból adnál a papoknak, 
Kik Pócsban szolgálnak régi oltároknak,
Majd nyelvünkön fújnák a misét rácoknak,
S több gyürűjek lenne búcsús leányoknak.

35. Csak pálinkát isznak, úgy vélem, e
szentek,

Mely természet szerint rácra oldja nyelvek,
Ez moszka italtól zsibbadnak az erek, 
Tótoknak is azért ízetlen beszédek.

36. Nem úgy vagyon dolga Keve fiainak, 
Kik urai lettek Tokaj móljainak,
Kedves hangja vagyon magyar szavainak, 
Ellenben idétlen éjtszak lakosinak.

37. Szúrj hát s sajtolj, kérlek, töltsd meg
pincéidet,

Merítsd mély kádakban untig csebreidet, 
Árpával búzával dugd meg vermeidet,
Csak én olvashassam magyar verseidet.

38. Hadd lássam, hogy folynak bőség kebe
léből,

Érezzem, hogy kelnek bölcseség kezéből,
Sőt, a mi még szentebb, barátom szívéből, 
Nem valami felfútt tudós elméjéből.

11. E 1 vá l ása u tá  n t á r s á t ó l 1) v i g a s z 
t a l  t a t n i aka r .

(1 -78 .)

Mit mívelsz , boldog agg 1 2) ! örsi kezecs
kédben? (ben? 

Mondd meg, mit forgatsz most angyali elméd- 
Hol jársz? hová sietsz hazánknak térségén? 
Talám újra cirkálsz Tisza ligetségén 3).
Állj meg, ne menj tovább : híd vissza Múzsádat, 
Vesd el gonddal püffedt leveles táskádat,
Ideje már egyszer Nymphák forrásából, 
Kóstoltass engemet Linus poharából.
Mert miolta Janus kettős homlokával 
Új időkre nyitott titkos ajtajával,
S engemet hazámnak édes kebeléből,
Hirtelen kiragadt Clorisnak öléből,
Mikor a Szeretet Bellónát átkozta,
És epedt szívemet gyászba borította,
Egyfelől dicsőség borostyán-ágával,
Másfelől kegyesem halavány arcával :
Oly próbára tették érzékeny szívemet,
Mely most is hervasztja bágyadt életemet. 
Szörnyű szempillantás ! kegyetlen elválás ! 
Halál ehez képest csak gyenge rajzolás. 
Eljöttem, barátom ! öledbe siettem 
De nagy keservemet ki sem is önthettem. 
Tőled elválásom új sebet készített,
S azolta szép napot rám nem is derített. 
Elvittem titkomat világ lármájába,
Ok ! bár hagyom vala Orczy hatalmába.
Ö majd enyhítette volna sérelmemet, 
Kötözgette volna iszonyú sebemet.
De nem : így hurcoltam egyedül kínomat, 
lm tudjad hát, s oszszad velem bánatomat:
Az az istenasszony, kit K** tiszteltél,
És felőlem véle fülbe beszéllettél,
Tudd meg, hogy asszonya barátod sorsának, 
Légy hát hív sáfárja legszentebb titkának.

1) A k k o r e lv e tt  h itv e sé tő l.
2) B á ré  O rczy  L őrinc .
3) O rczy  azon  k ik ü ld e té sé re  céloz , m e ly n ek  fe la d á sa  a  B odrog  

és T isz a  h a jó z h a tó v á  té te l  vég e tri m eg v iz sg á lá sa  v o l t , 1. ep is to - 
l á já t  a  B essenye i T á rs a s á g a  64. 1.

ÁNYOS PÁL.
1756-1784.

ÁNYOS ISTVÁN 1756. évi decemberben született Esztergáron, Veszprém 
vármegyében nemes és tisztes szüléktől; s egyideig Komáromban nagyanyjánál 
neveltetvén, Győrré, s onnan Pápára küldetett iskolába. 1772-ben, élte tizenha
todik évében, szerzetbe állott első remete sz. Pál mária-nostrai klastromában, 
Hont vármegyében, hol is a PÁL nevet vette fel. 1773-ban szorosb kötelekkel 
kötelezvén le magát a rendnek , a nagyszombati egyetembe küldetett tanulását 
folytatni, hol 1776-ban bölcsésztudorrá avattatott. Ott gerjedt fel Bessenyei és 
Báróczy munkáik olvasásától a költészet gyakorlására, s elsőben is Oviddal pró
bálkozott meg, kinek nyolc heroídjét *) fordította le, mik közöl azonban csak
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egy : Penelope levele Ulysseshez, maradt fenn. Zsengéit az akkor Nagyszombat
ban állomásozó Barcsayval közlötte, levélben kérvén ki azokra nézve utasítását; 
s megköttetett a tekintélyes férfiú és ismeretlen kezdő között azon szép frigy, 
milyeknek irodalmunk mostohább koraiból több megillető példáival bírunk. 
1777-ben az egyetem Budára tétetvén által, Ányos ott folytatta hittudományi 
tanulmányait, s ezek elvégeztével, 1781. novemberben a felsőelefánti klastromba 
tétetett át, Nyitra vármegyébe, hol magas hegyek és siirü erdők között, a világ
tól s barátjaitól elválva, szerzetes tái'saira szorítkozva, kik közt rokon keblet 
nem talált, csakhamar mélyen kezdte érezni tévesztett életcélját; de egészsége is 
a fejlő aranyér által bomladozásnak indúlt, midőn az ottani próbaév elmúltával 
1782. octoberben a székesfejérvári gymnasiumhoz tétetett át az első osztályt 
tanítani. Itt gyengélkedéséhez a fejérvári nedves ködös levegő járulván, egész
ségét ez végkép aláásta. Nevelte bajait aranyérgümőinek értetlenül véghezvitt 
műtété, és folytonos munkássága, miután Nagy Ignác fejérvári püspök megbí
zásából épen ekkor dolgozta egyházi énekeit. Végre 1784. júliusban Veszprémbe 
vitette magát, hova egy sebész a felüdülés reményével édesgette, de sebes lép
tekkel kifejlett vízkórja 2) már September 5. vetett véget életének, huszonhét 
éves korában. Tetemei ugyanott a fereaci atyáknál nyugszanak. Életében csak 
néhány alkalmi darabja látott világot, úgymint : 1. Igaz Hazafi, gróf Károlyi 
Antalnak jeles példával megmutatott hazája szerelme. Pest, 1778. 8r. 2. A szép 
tudományoknak áldozott versek a budai universitásnak felszentelése alkalma
tosságával. Budán, 1780. 3. A gróf Esterházy Pálnak pécsi püspökségbe lett 
emeltetését inneplő versek. Pest, 1781. 8r. Továbbá 4. Az Orvosi Oktatások szer
zőjéhez (Rácz Sám. profihoz) ennek idézett című munkája második kiadása előtt. 
Pest, 1778. és 5. Kartigám nevezetes írójához Dobokai Sárközi István álnév 
alatt, a Kartigám 1780-ki (harmadik) kiadása előtt, Bizonyos, hogy Ányos 
maga összegyűjtötte munkáit, s azok elibe ajánló levelet is iktatott„barátjaihoz“ 
(mely Munkái előtt csakugyan olvasható is). E kötet halála után harmad kézen 
át Bacsányinak a Magyar Muzeum I. negyedében még 1788. közre bocsátott fel
szólítása következtén, miután nagy fáradsággal egy csomónyit már összegyűjtött 
s többeket e folyóiratban ki is adott volt, szintê  birtokába jutott, s így állott elő 
azon gonddal és csínnal készült kiadása, mely Ányos Pál Munkái cím alatt Bécs- 
ben 1798. életrajzával együtt megjelent 3). Ázonban e kiadás sem teljes. Néme
lyeket maga Bacsányi mellőzött, mint „nyomtatni nem valókat,“ némelyek elke
rülhették figyelmét, mint a Kazinczy Orpheusában 1790-ben megjelent Kallirrhoe ; 
istenes énekei közöl pedig, mik élte utolsó gyümölcsei voltak, s ily cím alatt: 
Énekek Könyve, szükséges litániákkal és imádságokkal a magyar kér. kathol. 
anyaszentegyház szolgálatára, Pesten 1785. 8r. 320 lapon jelentek meg, csak 
a bevezető költeményt „Áz isteni gondviselés“ vette fel 4). Ezeken kivül egy 
epistolája a Szépliteraturai Ajándék 1821-ki folyamában jelent meg; s némely 
kiadatlan darabjai Irodalmi Berkemben is találtatnak. Ányos költeményei epis- 
tolák, elegiák, énekek és vegyesekből állanak, s megérdemelnék, hogy teljes 
kiadás által új életre támasztatnának.

') Ányos egy barátjának bizonyítása szerint, 1. Műnk. 199. 1. a jegyzést.
2) Jankowich szerint; 1. A Pesti Magyar Társaság kiadásainak első darabja. Pest, 1792. 

150. lapját.
3) Ádatainkat róla mindegyig Bacsányi e dolgozatának köszönjük.
4) Neki tulajdonítja e munkát azon szerzetes társa, ki halála adatait közlötte Bacsányi- 

val; 1. ennek életrajzát a XVIII. lapon. Bacsányi a 13. 1. álló jegyzésben így említi : „a szé
kesfejérvári püspöki megyének énekes könyvében, melyet nagyobb részint Ányosnak tulajdo
nítanak.“
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1. E gy  h ív  s z í v n e k  k e s e r v e  k e d 
ves e  s í rj  á n á 1.

ím koporsód ajtajánál áll hív szeretőd !
De. látom, hogy bé van zárva setét temetőd. 
Nyisdfel! készen vármárölem,hogy ölelhessen; 
Szívem pedig, hogy itt veled elenyészhessen ; 

Ah ! kegyetlen Párcák,
Kik e sírba zárták 

Szívemet,
Kedvemet 

Füstbe oszlatták.

Oh halál ! mit kegyetlenkedsz az oly szíveken, 
Kik csak most kezdtek örülni szent hívségeken? 
Mit mutatod hatalmadat gyenge ágakon,
Csak tegnapi hajnalban nyílt virágszálakon ? 

Bús birodalmadnak 
Mi örömet adnak, í

Ha ezen 
Erőtlen

Szálak hervadnak ?

De nem jő hívemtől szózat, nem jő felelet. 
Mely keresztül hatná ezt a gyászos fedelet ; 
Oh, pedig mely jól ismérte előbb szavamat! 
Most hágy először egyedül sírni magamat!

Ha előbb könyvem folyt,
Velem együtt gyászolt ;

Örömünk 
Gyötrelmünk 

Közönséges volt.
Már a halál feloldozta ily köteleit ;
Nem boríthatják már könyvek ékes szemeit. 
Nyúgodj tehát, áldott lélek, békességedben ! 
Tudom, ha nem szólsz is, képem fenn van szí- 

Míg bennem a lélek (vedben.
Piheg, gyászban élek ;

Már többet 
Víg kedvet 

Nem is remélek.

2. A c s a l f a  s z e r e t ő n e k  m e g v e t é s e .

Hasztalan mászkálsz lábomnál,
Ismérem már szívedet ;

Nincs helyed buzgóságomnál,
Mert megszegted hitedet.

Menj annak nyögni ölében,
Kinek leltél szerelmében 

Édesb kellemetességet 
Mint nálam, gyönyörűséget.

Nem bízom színre magamat 
Ezután, ha szeretek ;

Láng gerjeszsze fel lángomat, 
Különben nem éghetek.

Még kék szemeknek sem hiszek,
Sem szóknak, melyek, mint vizek 

Kedvesek, míg csergedeznek,
S a lehellettel enyésznek.

Legalább e hasznát vettem 
Megcsalt szeretetemnek ;

Noha többet érdemlettem —
De ez elég szívemnek.

Te pedig, ha jut eszedbe 
Mely változó vagy szívedbe,

Pirulj ; s felejts el engemet !
Háláld ezzel hívségemet.

3. Egy b o l d o g t a l a n n a k  p a n a s z a i  a 
h a l a v á n y  hol dnál .

Szomorú csillagzat ! mely bús sugárokkal 
Játszol a csendesen csergő patakokkal;
Csak te vagy még ébren boldogtalanokkal, 
Kiknek szívek vérzik s küszködik bajokkal.

Hallod, hogy sohajtnak estvély homályában, 
Midőn a természet szunnyadoz álmában.
Nincs álom ezeknek gyászos kunyhójában ! 
Eltűnt ! eltávozott boldogabb házában !

Ott egy temetőnek látom keresztjeit : 
Bágyadt szél mozgatja cyprusleveleit:
Oh ! az árnyékozza soknak tetemeit,
Kik velem érezték az élet terheit !

Egy fejér árnyékot szemlélek sírjából 
Suhogva felkelni, halottas honjából ;
Valyon, nem lesz-é ez azoknak számából,
Kik, mint én, könyeztek szívek fájdalmából ?

Oh ! bár felém jőne ! nem félnék képétől ; 
Többet reménylenék borzasztó leikétől,
Mint élő halandók szemfényvesztésétől, 
Kiknek számkivetve vagyok kegyelmétől !

Jaj ! de ismét eltűnt, ez is fut engemet ! 
Talán észrevette hullani könyvemet !
Oh! hát nincs már senki, a ki nyögésemet 
Hallaná, s enyhítni akarná ügyemet ?

Üss, te boldog óra! a mely Ínségemből 
Ki fogsz szólítani, ily sok gyötrelmemből ! 
Szakaszd ki e sebes szívet kebelemből,
S csinálj port agyagból készített testemből !

Talán majd valaki jő sírom szélére,
S akasztván egy darab fátyolt keresztjére,
Reá emlékezik barátja szivére,
Egy könyvet gördítvén hideg tetemére.

4. A z i fj ú s ág.

Reménység,reménység! be hamar megcsalál, 
Vasmacskával festve be hiába valál!
Szomorú, bús szivem beborítá halál,
S valamerre szemem vetem, mindenütt gyászt

talál.
Szép termet, rózsaszínt mutató ábrázat, 

Bíbor, bársony, selyem, s aranyos ruházat,
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Megrontott sok ifjat, sem kettőt, sem százat; 
Elpusztított sok szép várat, és sok nemes házat.

Kis ajak, gyenge kéz, hányat szédíthetnek? 
Szökő pillantások miként hevíthetnek? 
Hogyha kifedve szép melyek piheghetnek, 
Mely szívnek van oly bástyája, kit meg nem

győzhetnek?
Életem tavaszán én is rabjok lettem,

Midőn szép Chlorisom karjain nyöghettem ;
S hacsak egy csókját is kihízelkedhettem, 
Paradicsom üröméről majd elfelejtkeztem !

Mulattam hívemmel kertek árnyékába, 
Csendes magányosság édes homályába;
S áldozatot vivén Vénus templomába, 
Pelmetszettiik szerelmünket a hársfák héjába.

Táncoló-paloták, ti kedves helyeim!
Hány titkot láttak ott csintalan szemeim! 
Hány szívre repdestek érzékenységeim,
S hány ezer titkos szorítást éreztek kezeim!

Elmúltak mindezek, elmúlt vidámságom; 
Szomorú gonddá vált régi nyájasságom ; 
Jelenti képemen csüggedt pirosságom,
Hogy már végére hanyatlik ifjú bolondságom!

5. A l e n y ú g o v ó  n a p h o z .

Már Phoebus , eljárván földünk kerekségét, 
Ejszaki tengerbe mártja fényességét;
Bágyadt sugárokkal festi a világot,
Mert már kerek sarkán félig általhágott.
A távol kékcllő hegyek füstölögnek,
A patakok nagyobb zajjal hömpölyögnek, 
Minthogy csillapodik a világ lármája,
Melyet Morpheusnak szunnyaszt álmos fája. 
Az izzadó munkás visszatér mivéről,
Csekély eledelét eszi tűzhelyéről ;
A szomjús csecsemő csügg melyén anyjának,
S kapálódzva örül kis vacsorájának.
Ott egy juhász ballag bús furuglyájával,
S közli búját haza ereglő nyájával ;
Itt egy pásztor veti tarsolyát vállára,
S bőgő seregével siet tanyájára.
Az egész természet készül csendességre ;
Csak szivünk intetik elmés ébredtségre !
Mely hasznos gondolat jő itt elméinkbe, 
Milyen szent irtózás zsibog ereinkbe,
H ajói megfontoljuk a nap elenyésztét,
Mely oly gyorsan éri fényessége vesztét!

Ebből végy, oh ember ! példát életedről,
Ez int hathatósan múlandó végedről.
Mert mely nap eltűnik, többet nem világít; 
Fonnyadt virágocska réteket nem sárgít;
Az elfolyt patakok már vissza nem térnek, 
Vén s kiszáradt tölgyfák nyárt soha nem érnek: 
Úgy, ha elaluszik életünk világja,
Többet fel nem derül, mert a sír elzárja! 

toldy kézikönyve. I.

G. T ű n ő d é s  egy  t e r h e s  á l o m t a l a n  
éj j el em k or.

Fuss már egyszer, éjjel kínos setétsége,
Te eleven halál, boldogok restsége !
Megölsz únalmaddal ! nem kell csendességed, 
Szerencsésb szemekre folyjon édességed. 
Enyimek nedvesek fájdalom árjától,
Nem várnak enyhülést álmok tréfájától. 
Tudom minden időszakasz eltűnését,
Hallván egy szomorú harang csendűlését ; 
Mely azt jelentgeti haldokló szívemnek, 
Hogy közelget vége ezer gyötrelmemnek. 
Ennek is útálom hamis biztatását :
Miként tudhatná ő végzések folyását ?
Távol tőlem, távol, édes reménységek, 
Szomorú örömök, öldöklő kétségek !
Nem hallom én többé ütni óráimat,
Melyek mosolygásra nyitnák ajakiinat.
Kelj félj, szép Aurora, piros nyoszolyádból !

Kelj fel ! siess ama magányos erdőkre,
Tiszta forrásokra, szomorú mezőkre,
Melyek már meg szokták hallani szavamat, 
Mikor bús énekkel fejezem bajomat.
Ottan fülemilék s gerlicék nyögése 
Felel jajaimra, s patakok csergése ;
Ottan számlálom el hív magányosságnak ;
S mikor már kiöntöm titkos gyötrelmemet, 
Csendes könyvezésre olvasztom szememet, 
Mely lehömpölygetvén érzékeny cseppjeit, 
Itatja pázsitok hervadó füveit.
Oh boldog szabadság, erdők közepében,
A hol kiki bátran sírhat keservében!
Nem úgy, mint halandó társaink ölében, 
Kiknek kegyetlenség lakozik szívében !
A sírás ártatlan jele keservünknek,
Kis vigasztalása levert életünknek —
Még ez is tilalmas ! mosolygást kívánnak 
Látni ajakunkon, mikor kardra hánynak. 
Mostoha fajzati föld golyóbisának,
Vérszopó vadai végső Libyának,
Meddig fogjátok még az ártatlanságot 
Üldözni, letapodt gyámoltalanságot?
Hát még több vért kíván pogány szomjuságtok. 
Szilaj erkölcsötök, iszonyú vadságtok?
Hah ! kegyetlen lelkek ! vad is megelégszik 
Ha már eleget ölt, barlangjában fekszik :
S ti nem szűnhettek meg ? ez-e az okosság? 
Halhatatlan lélek? emberi társaság?
Fussatok el tőlem, tigrisek kölykei,
Mesés Polyphemus undok gyermekei !
Rátok koholtatnak Aetna mennykövei, 
Acheron, Erebus kínzó eszközei.

7. Az i fj u s ágról .

Te, ki ifjúságnak heversz kebelében,
S titkos tüzet érzesz szived rejtekében, 
Felmenvén a l e g s z e b b  idő kezdetére,
Tekints egy ártatlant ; édesgetésére



419 K Ö L T É S Z E T . -  X V I I I .  S Z Á Z A D . 420

Siess. Gyenge szava, kedves mosolygása,
Tüzes, bizonytalan szemének forgása,
Puha viselete; s nem tudja, mi lelte,
Hogy kiki nézését reá függesztette;
Mikor már ily szépek, ismerni magokat 
Tanúlják, s azonban nem értik bajokat.
Mikor a természet édes érzéseit 
Kezdik tapasztalni, születő kincseit,
Rablani kívánnak egyszerre hevekben,
De ártatlanságok szégyent szül szívekben. 
Majd tűz, majdlobbanás, majdszemérmetesség 
Szökdösik lelkekben, komorság, kegyesség.

Tizenöt esztendőt tölt az ilyen gyermek,
Ez a nap hajnala. Kedvelik a szemek ;
Nincsen egyéb csele, csak új frisesége,
Félelem, lobbanás, szelíd gyengesége.
A következendő idő kiterjesztvén 
Kellemetességét, még szebb mint elevén.
Mert a piros hajnal ifjú sugárait 
A nap díszesíti, szétszórván lángjait.
Minden gyümölcsei ekkor megértenek, 
Melyeket az ifjak szedni kedvellenek.
Repülni is készül, szárnyát már érzette 
E szép madár, baját szinte sejdítette ;
Szivét kívánsága néha szorongatta,
Húsz esztendő folyta erre tanította.
Ilyen tavaszához még ötöt számlálhat,
Melyben ellent senki tüzének nem állhat.

Harminc telek után idő nyomát látjuk ;
A szépet jelesnek immár nem mondhatjuk. 
Szép még; de csak igaz, többé nem fiatal, 
Hanem mesterséggel tiszteletére csal.
Ismeri mindenben a titkok fogásit,
Tudja már nevezni szíve dobbanásit. 
Győzödelmeskedni kiván s könnyen élni ;
Nem akar szerelem sebeitől félni.
Mert még érzései benne nem enyésznek,
Sőt még az idővel ádázabbak lésznek.
Most dühösködik még inkább szerelmében ; 
Eltökéllett, bátor; napja van delében. 
Fiatalabbaknak elhódít szépségek,
Ezeknek elrabol nyájas mesterségek.
Tudnak kölcsönözni kellemetességet,
S hanyatlások ebben keres kedvességet.
Hív tüzes szerelmek állandóságába,
S azért rejtezik még arcájok ráncába,
Hogy rajtok mind végig tartsa fenn hatalmát, 
Ily virággal hinti múlt szépségek halmát.

Az ifjú Klorinda hogy most cseperedik,
Oly mint a rózsa, mely harmatban feredik. 
Klári, bár haladott már hanyatlásában,
Kedves még, mint a nap tündöklő nyugtában. 
Minden idejüknek van gyönyörűségek ; 
Változik kedvünkért sok minéműségek. 
Vágynak olyan szemek, kiknek lankadtsága 
Szívünket olvasztja, rendes bágyadtsága. 
Vágynak olyanok is, melyek tüzesebbek,
S szívünk ostromában győzödelmesebbek.
Ez deli termetét nemesen viseli,

Másban az ellankadt hívság helyét leli 
Ennek jobb színe van, itt rózsát képzelhetsz; 
A más fejérségén liliomot lelhetsz.
Annyi ajándéka van minden szépségnek,
Hogy asszonya lehet szívnek, gyengeségnek. 
Némely, ha barnácska, eleven a mellett;
A másik, hogy szőke, azért oly kedvellett.
A szem ezek között kétségesen választ,
S a meghatározás valóban elfáraszt.
Egy csélcsap csak azért kedves némelyeknél, 
Hogy mindent megnyernek romlott erkölcsök

nél.
A nyájas szemérmest azért jobb szeretni, 
Mert érdemét vele kedves ismértetni,
Midőn boldogsága által felgerjeszted,
S hogy voltát érezze, annyira viheted.
Egy gőgöst, jól esik, ha megjámbcríthatsz,
A titkostól igaz szeretetet várhatsz.
A mulatságokban elmésebb egy szemes ;
A ki gondolkozó, az ismét érdemes.
Egy a jelességben vette nagyobb részét,
Másik a szemébe tette minden eszét.
Amaz rabbá tészen édes beszédivei,
Többet tud mondani emez szemeivel.

Itten négy kort adtam ezzel élőtökbe, 
Ürfiak : ha késtek még jó időtökbe,
Ha nem választatok, megbánjátok, vélem; 
Tanácsom, látjátok, hogy én nem kímélem. 
Oly virágok várnak legszebb idejekbe,
Kiknek hív szerelem ha fúj kebelekbe, 
Megnyílnak azonnal.Vagy egy színes gyásznak 
Oszlassátok ködét az özvegy-, árvának. 
Bátran mulathattok csendes mezejekbe,
Sok mesterség nélkül juthattok szívekbe.
De a hitesekkel ne nyájaskodjatok,.
Három boldogtalant hogy ne csináljatok. 
Úgymint : magatokat, őket, és férjeket, 
Nehezítvén úgy is terhes bilincseket.
A jövő farsangon bálok lármájába 
Siessetek, s onnét Hymen templomába.
Tánc a szerelemnek kedvesebb ünnepe,
Ott szokta tisztelni Vénust nyájas népe.
A szerelmes legény mindég állhatatlan, 
Negédes, s éltére igen vigyázatlan.
A mire hivatott, azt követni késik,
IHíg ifjúságának tüze elenyészik ;
I tt az ősz úgy éri, hogy melegségével 
Ne sínlódjék többet kínos szerelmével.
Ha ki már megőszült, s még nyájasságára 
Visszakéri Vénust elaggott karjára: 
Nevetségessé lesz ennek buzgósága,
S erőtlen, mint alvó tűznek lankadtsága.

8. A r é g i  m a g y a r  v i s e l e t r ő l .
A n ag y sz o m b a ti  nem es if jú ság h o z . 1782.

Oh sz e g é n y  ú rf ia k , k ik  a z t  g o n d o ljá to k  
H ogy  b o ld o g ta la n  v o lt ü s tö k ö s  a ty á to k  í 

B a r c s a y .

Mit hallok, barátim, Mátyus mezejéről, 
Iszonyú havasok kies vidékéről ;
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Onnan, hol Minerva templomain *)
Baglyok huhogatnak Tirnava partjain ?
Hát még vagyon oly szív, mely rég éseinx^v 
Emlékezetével áldoz eleinknek?
Mely hazafiúság szentelt oszlopánál 
Tömjényt mer füstölni dicső oltáránál ? 
Gyönyörű tisztelet! szerencsés újságok ! 
Boldog érzékenység ! áldott buzgóságok !

Ti, ifjú magyarok, hazánk reménységi,
Sok bajnok atyáink érdemes vérségi!
Szép tudományoknak látlak udvarában,
Látlak benneteket Paliás templomában ;
S a mi több, az igaz magyar öltözetben, 
Fejeteken csákó, hajatok perecben.
Ideje, hogy egyszer megnyílik szemetek. 
Megunván idegen majmozást szívetek.
Utálok oroszlányt szelíd juh gyapjúba;
Nem illik a tigris rókák adujába.
Alcides csudákat nem tett erejével,
Mihelyest az orsót pergette kezével.
Sándor, borostyánit világ tengelyére 
Aggatván, puhúlni kezdett volt végtére. 
Akkor feloldozván kemény páncéljait,
Magára ruházta perzsák patyolatát.
Oh szerencsés Spárta, Lykurgus atyáddal,
Ki mennyei lelkét közlötte hazáddal;
Nem hordtad te szomszéd nemzetek ruháját, 
Azért követted úgy őseid példáját.

Nem kedvel az erkölcs szagos kezkenőket, 
Pipes ruházatot, nyakakon kendőket.
Fátyol, nagy ezüstgomb, párducok bőrével 
Jobban öszveillik magyarok szívével. 
Tudjátok, barátim, mit érzünk lelkűnkben,
Ha még oly aggottat látunk nemzetünkben, 
Kinek a nagy időt olvassuk képéről,
S őszbe csavarodott csomó függ fejéről. 
Nézzünk egy kevesség érdemes melyébe,
Nem találunk ennek hibát erkölcsébe. 
Együgyű öltözet, csinos tisztasággal, 
Mértékletes élet igaz jámborsággal,
Erkölcsök szállása ; nem pedig gőgösség, 
Melyet vétek követ, s végtére szegénység.

Kedves leányzóink ! már alig ismérlek, 
Annyi abroncs, fodrás, csipkék közt szemléllek. 
Hát leszaggattátok már szűz pártátokat? 
Fejeteken tornyot csináltok, s zárokat;
Azt is lószőr s esepű viszi magasságra . . . 
Utálva tekintek az ilyen hívságra!
Akkor szerettem én ékes nemeteket,
Mikor még szemérem lakta szíveteket ;
Mikor arany kötő fénylett kezeteken,
S természeti rózsák nőttek képeteken!

Fussatok, barátim, mái szüzeinktől, 
Fussatok álarcát hordó szépeinktől, 1

1) A /t  je le n t i  a  p o e ta  , hogy  az n n iv e rs itá s  N agy-Szo .rohatból 
B u d á ra  v ite tte tv ó n  , p u az táu  h a g y ta  a  tu d o m án y o k  is te n -a s sz o 
n y á n a k  la k ó -p a lo tn it .  — Â.

2) L y k u rg u s  6 - ik  tö rv é n y e  a rró l szól, hogy  m ég az idegen  ru h á 
z a to t  k é s  z ítö  m este rem b erek  U t i l ta s s a u a k  el « p á rtá b ó l. »  Á.

Kik csak a tűkörnek köszönik színeket,
S hívsággal múlatják alacson lelkeket.
Ne higyjétek hogy, a mit mondnak, buzgóság 

szerelem, nincsen állandósáp'. 
Csak azt kivánjaK si, , ti imádjátok, 
iiogy kepjek íestékit rózsáknak ríjátok ■
S szüntelen beszélvén szép alkotásokról, 
Reszketve lopjatok csókot ajakokról.
Ez nálok az erkölcs ! csipke fökötőkben, 
Korzikán kalapban, párizsi cipőkben.

így tehát, barátim, kik seytha vérünknek 
Tisztelői vagytok, dicső nemzetünknek, 
Áldom sziveteket, hogy még atyáinkról 
Tudtok emlékezni, régi szokásinkról.

9. Bessenye i  Györ gy  úrnak.
B uda , sz . G yörgy  h a v a  25. 1779.

Ne könyvezz, barátom, mosolygó élteden, 
Midőn magát tavasz rajzolta képeden;
Mert úgy én is sírok keserűségeden,
S így majd két szív vérzik érzékenységeden !

Igaz, lerepültél ifjúság karjáról,
Hol adódat szedted Páphus oltárjárói :
S eltávozván bécsi szigetkert partjáról,
Nem szívsz lélekzetet Phryne ajakáról.

De még nemes tüzed lángol kebeledben, 
Phoebus, szüzeivel mosolyog szívedben ;
S borostyánod addig zöldellik fejedben,
Míg Agis hívével nyögni fog versedben!

Hát én, hogy örüljek éltem zsengéjének, 
Vagy sóhajtó tüzem erőtlen hevének, 
Hogyha már rabja lett ember idejének, 
Melylyel lankadni kell volt kedvességének ?

Nézd el a természet gyenge szölöttjeit:
A fa hogy terjeszti tegnap nőtt vesszeit! 
Hogy festi tulipán Grátiák mezeit,
S hogy az ifjú pázsit források széleit?

Nymphák járnak rajtok lankadt lépésekkel, 
Játszanak a szellők víg pihegésekkel,
S dicsérvén a tavaszt nyájas énekjekkel, 
Befonják hajókat myrthus-levelekkel.

De mihelyt a tél jő jeges tengeréről.
S reszketve pillant ránk Kárpát tetejéről, 
Tűnik a kiesség réteknek színéről,
S csak sóhajtva szólunk tavasz szépségéről.

Látod, ez a sorsa ember életének !
Örül az ifjúság érzékeny tüzének,
Nem áldoz könyveket az élet terhének,
S kacagja meséit Kalypsó hevének.

11a pedig érkezik teste lankadtsága, 
Nyögésekké válik szive nyájassága,
Nem játszik arcáján tündér pirossága,
S nem szól furuglyáián ifjú buzgósága!

14* '
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10. B a r c s a y  Á b r a h á m  k a p i t á n y  
ú r n a k .

E sztc rg -ár, sep t. y. 1777.

Kirepültem minar combat öléből,
„Lgcuiiasodott gerlice fészkéből; 

Bakony erdejének szállottam keblében,
Hol kedvemet érzem teljes mértékében.
Itt látom, a kiktől életemet vettem,
Itt, kikkel egy tőke ágából eredtem : 
Tisztelem ezekben természet kötését,
S érzem látásokban szívem könnyülését.
Nem ólálkodik itt a tündér semmiség,
Nem rontja az ízlést múlandó édesség,
Mint nagy várasoknak gőgös piaceokon, 
Kiknek hivalkodás sétálgat sáncokon.
Ott a szív távozik erkölcs ösvényétől,
Puhái az indulat vétkeknek terhétől; 
Szemfényvesztő Vénus tűzhelyén áldoznak,
S melyekben patmosi nyilakat hordoznak. 
Ott Páris Helénát ragadja férjétől,
Ott szökik Medea Kolchis szigetétől ;
Ott egy vak gyermeknek bódulnak mérgétől 
Kinek sok szív vérzik furcsa tegezzétől.
De, ellenben, mely szent a Bakony lakása, 
Együgyíi s ártatlan élete szokása !
Mert csak az erkölcsnek vagyon itt szállása, 
Egyéb tündérségnek nincsen maradása. 
Mihelyt a nap fénylik kerek világunkon,
S tűnik a csillagos tábor tájékunkon,
Kiki félre rúgván álmos nyoszolyáját, 
Felosztja dolgára következő napját:
Én addig magamnak Parnassust építek, 
Melyen barátimnak verseket készítek, 
így, eltűnvén a nap szép munkálkodással, 
Béköszönt Morpheus az álomosztással.

ím, már lefestettem Bakony kiességét;
Hol előbbször láttam napnak fényességét,
S hol a semmiségnek szomorú kebléből 
Emberré változtam, ég rendeléséből.
Édes, de egyszersmind terhes vándorlással 
Keressük tárgyunkat, kemény bajvivással.

11. Az i s t eni  gondvi se l és*) .
Hol van oly istenség, mint te, ki karoddal 

Mindent teremtettél, s éltetsz hatalmaddal ? 
Tőled függ e világ roppant épülete,
Tőled e kerekség minden szegelete;
Istene vagy Széráf égő szerelmének,
Istene legkissebb plánta gyökerének. 
Minden, a mi lebeg, piheg, gondolkozik,
A te teremtésed, s tenéked áldozik. 
Mennyire a szellő repül fuvásával,
S mennyire a nap hat arany súgárával, 
Elérsz végezetid örök hatalmával,
S tetszésed szerint bánsz kezed munkájával!

Mintha nem üxr^Ine e széP kerekségre,
Melvpf „oinmiségből hozott fényességre;
Mert az a hatalom, melyet törvényünkkel 
Tisztelünk egében, s imádunk szívünkkel,
Mint atya, úgy vigyáz, kedves szülöttjére, 
Kegyességgel tekint nagy teremtésére.
Hát talán, ki lelket alkotott testünkben,
S gondolkodó erőt gyúlasztott eszünkben, 
Nem ügyel őróla tett Ítéletünkre?
S nem néz hálaadó érzékenységekre?
Hát talán, kit minden állat életével 
Magasztal, s dicsekszik ily teremtőjével,
Nem fog gondolkodni annak tartásáról,
A kit elevenné tett semmivoltáról ?
Oh! ha a féreg is érdemlett teremtést,
Mért nem érdemelne tőle gondviselést?

„Mit? még a féreg is, kit mi megvetéssel 
Nézünk, s megtapodunk gondatlan lépéssel, 
Érdemelné, egek kék boltozatjáról 
Hogy reá tekintsen isten trónusáról ?
Nagy csekélység volna ilyen méltóságnak.
Ki karjain nyugszik örök boldogságnak!"

így szól az emberi kevély vélekedés,
Kit szín csiklándoztat, s múló képzelődés.
És csak az érdemes mély tiszteletére,
A mi arany súgárt boríthat szemére !
Oh te, ki így Ítélsz okoskodásoddal,
Elhihetd, hogy csudát tapodsz meg lábúddal! 
Teremts egy oly férget, ki éljen s érezzen,
Ki éltét szeresse, s élelmet szerezzen.
Ha nincs annyi erőd? imádd teremtőjét,
Imádd oly csudának, mint te vagy , szerzőjét 
S valid meg, hogy érdemes az isten gondjára, 
Ki ezt is teremté világ csudájára.

Nézz egy virágokkal béfestett mezőre,
Mely illatját bízván estvélyi szellőre,
Elődbe repíti, s kér, hogy nézz reája :
Mely kies térsége, s mely szép bokrétája! 
Valid meg, nem látod-e minden virágjában 
Azt, ki százezerszer szebb magasságában? 
Mondd, ki ékesíti ama telekeket,
Hogy gazdag kalászok lehajtják fejeket?
S ki hullatja harmat ezüstös cseppjeit,
IIogyr itassák búza szomjús gyökereit?

Ott egy pataknál ülsz, mely szépcsergésével 
Fut a virágok közt kristályos vizével ; 
Kecsegtet, s szíveseu nézed kis habjait, 
Szívesen tekinted illatos partjait ;
Mit gondolsz? hát ennek ki intézte útját ?
Ki szerzi vizeit? s ki tartja fenn kútját? 
ím, látod a gondos természet képéből,
Hogy istenének él gondviseléséből!

Vétkesen álmadoz Epikúr magában, 
Úgy festvén istenét fényes trónusában,

Látsz amott egy terhes felleget messzéről, 
Mely minden fényt elűz az egek térjéről ; 
Előre bocsátja süvöltő szeleit,
S úgy közelgőt, szórván pusztító tüzeit ;#) A 11. 12. 13. számok az Énekek Könyvéből vannak.
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Kárpát vad bérceit vélnéd formájából,
Vagy Aetnát lángokat okádni torkából,
Úgy nyúlik felfelé setét tornyaival, 
Megrázván a földet bús mozgásaival.
Retteg a természet egész erejében,
Rettegsz te is kunyhód setét szegletében ; 
Védelmért sóhajtasz , félsz mennyköveitöl, 
Félsz az istenségnek erős kezeitől.
Mint midőn kis madár sziklás rejtekéböl 
Látván a sólyomot repülni fészkéből,
Elbújik az erdők berkes homályában,
Várván üdvösségét tölgyfaodujában :
Nem érzed-e ekkor teremtőd karjait,
Ki száz halál közt is fedezi fiait?
S ámbár fejed felett csattog mennykövével, 
Mégis védelmezni tud kegyességével?
Csak hálaadó légy, s áldd fényességében 
Azt, ki atyád, noha mennydörög egében !

Menjünk most Libya fövényhegyeire, 
Nézzünk a felhőkig nyúló fenyvesire : 
Meglátjuk, hogy szalad kis őz r.ejtekiben, 
Hallván az oroszlányt bőgni erdeiben.
Mért fél ? mért szalad el határja szélére? 
Hogy tudja gyilkossát, s mért vigyáz éltére? 
Nézzünk tovább minden állatok nemére,
Mely híven igyekszik mindegyik végére. 
Azok, kik tanyánkban eszik baglyáinkat, 
Békességgel hordják terhes jármainkat :
Kik pedig még vadan járják határinkat, 
Rettegik halállal töltött puskáinkat.
A sas fel legekig hat repülésével,
Féreg pedig porban mászkál kis testével;
A méh, eledelét önnön munkájából 
Vészi, melyet készít tavasz virágjából ;
A karvaly pediglen, hajnal hasadtával 
Kirepül az égre, s ott lebeg szárnyával; 
Vigyáz mindenfelé, hol kapna prédára,
Azután mint villám lecsap a pajtára, 
Felfüggeszt egy szelíd galambot körmére — 
Oh ! láttam, hogy vitte kegyetlen fészkére ! 
Mondd meg, ki tanítja e vad állatokat,
Hogy minden ész nélkül tudhassák tárgyokat? 
Mondod, a természet?— hát ezt ki szerzetté? 
Nemde az, ki ezt is velek teremtette ?

Úgy van, mindenható ! te tanítod őket !
Te nőtetsz éltekre zöldellő mezőket!
Hát én, kit nemesebb kezed munkájából 
Emberré teremtél agyag kovászából ;
Én ! kire rám tetted titkos pecsétedet, 
Ruházván lelkemre isteni képedet;
Én ne érdemeljem gondviselésedet,
Ki észszel s szabadon imádom nevedet?

Ott egy virágocska halavány színével 
Jelenti, hogy elhal s múlik szépségével ;
Itt egy szarvas piheg elaggott melyéből,
S készíti páráját kifújni testéből :
Ügyelsz mindegyikre, s intézed végokét, 
Intézed enyészni kezdő életöket:
Csak éu, kinek lelke halál törvényétől

Szabad, s örökségre repül el testétől,
Legyek elrendelve sors vak erejére,
Mely felettem függjön, s hányhasson kedvére? 
Nem, nem, nagyteremtőm! gondolsz te mí- 
Tekintesz reám is atyai szemeddel! (veddel, 
Még midőn lebegtem a bús semmiségben,
Már el volt rendelve a nagy istenségben,
Mely szempillantásban száll rám boldogságom, 
S melyben fog üldözni boldogtalanságom.
Oh te, nagy hatalom! látlak trónusodban, 
Látom világunkat nyúgodni karodban!
Te vezetted Sándort Persepol várához,
Te vezetted Caesárt Rubikon partjához ; 
Szomorú Spártának dőlő falaira 
Te vontál örökös fátyolt, hamvaira, 
így csinálsz várakat kórós pusztaságból,
S ismét pusztaságot kevély uraságból.
Látod a jövendő setét éjtszakáját,
S úgy rendeled ember szerencse-kockáját.

Mindent te intézsz el szent akaratoddal,
S bé is teljesítesz örök hatalmaddal!

12. K is a ss z on y napj án .

Ha az hajnal felderül,
S az éjt űzi sugáréval, 

Madár ágocskáján ül,
S köszönti azt kis torkával, 

Erdők s mezők vigadnak,
Új napért hálát adnak.

Mi is, hívek, gerjedünk 
Madárkáknak példájára ; 

Mivel e nap ébredünk 
Üdvösségünk hajnalára. 

Dicsérjük az egeket !
Áldjuk kegyességeket.

Mária születtetik
Ma ég és föld örömére,

Első sugár küldetik
Szent atyák setétségére, 

Mert ez a szűz lészen az,
Kitől jövend az igaz.

Ennek fog íögantatni
Az, az igaz szűz méhében, 

Kitől fel fog bontatni 
Rabság kötele népében.

Ó szerencsés szüzesség! 
Melylyel jő ily üdvösség.

Szűz ! ki dicsőíttetel 
Új csuda anyasággal,

A kiktől kérettetek
Nézz rájok irgalmassággal : 

Minthogy az inéhedben száll, 
Kitől függ élet s halál.
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13. K a r á c s o n  napj án .

Nyugodj , kisded, csendességben, 
Adj helyt édes álmoknak,

Most lehetsz még békességben,
S nincs ideje kínoknak; 

Nyugtasd ki most szent lábodat 
Édes gondatlansággal,

Hogy erőben légy, juhodat 
Keresvén fáradsággal.

Nyugodj, kisded, míg a habok 
Almodat nem gátolják,

S míg a sanyargató napok 
Népedet nem rabolják.

Ha szélvészé lesz felettünk 
E világ tengerének,

Ó akkor úgy is felkeltünk 
Hogy állj ellent mérgének.

Nyugodj, kisded, pólácskában, 
Semmiről se aggódjál,

Most nyugodalom karjában

GRÓF TELEKI JÓZSEF.
1738-1796.

SZÉKI GRÓF T e l e k i  JÓZSEF, Lászlónak, a nagy Teleki Mihály unoká
jának és Rádai Eszter, Rádai Pál leányának fiók, születettHuszton, decemb.21.
1738., és szülői félügyelése alatt a leggondosabb nevelést nyerte. Hétéves korá
ban a losonci iskolába küldetett, hol Kármán András, a supeiántendens atyja s a 
költő nagyatyjának ügyeleté alatt kezdette iskolai pályáját, s gyermekkora dacára 
tanítói csodáló szeretetét nyerte meg. Három év múlva atyja, változtatott szán
dékkal haza hozta, s tizenötödik évéig házi tanítók által képeztette — egyebek 
közt az utóbbi tábornok Magdeburg által a német nyelvben, történetben és 
mathematikában—, 1754-ben pedig Magyar-Igenbe a híresBodPéterhez küldte, 
kitől harmadfél évig a bölcsészet, hazai történet és hittudományban oktattatott, 
s e nevezetes tudósnak oldala mellett nappal éjjel olvasott és dolgozott. Alig 
tért innen haza, midőn egy fájdalmas betegség kilenc hónapig az ágyhoz sze
gezte, s ekkor is egyetlen enyhülését könyveiben találta. Felépülése után egy
szer Bécsbe kisérvén atyját, oly utazási vágygyal tölt el, hogy 1759-ben csak
ugyan külföldre költöznék, és pedig először is Bázelbe, hová őt a Bernouilliak 
híre vonta, kik alatt oly előmeneteleket tett főleg a felsőbb akadémiai tudomá
nyokban, hogy rövid időn e nagy hírű férfiak kedvencévé lön. Itt, mint tagja az 
egyetemi társulatnak, dolgozta ama jeles philosophiai iratát : Essai sur la foiblesse 
des esprits forts, Leyde, 1760. (másodszor Amsterdam, 1761.1), mely által számos 
külföldi tudósoknak javalását vívta ki, mint azoknak hagyományai közt fenma- 
radt leveleik bizonyítják ; sőt Rousseau János Jakab méltónak tartotta azt saját 
felügyelése alatt újra kiadni, miben egyedül közbejött betegsége akadályozta. 
Bázelből tett gyakrabbi kirándulások után Zürichbe, Genfbe, Lausannba , s a  
Rajna partjain Hollandba ment, hol név szerint Leyden, Haag és Amsterdam
ban a legkitűnőbb tudósok és státusférfiak társaságában nem kévéssé gyarapí
totta ismereteit. Innen Lothringenen keresztül, hol Leszinski Szaniszló lengyel

Vagy, s kereszted távol áll, 
Még zsidók kegyetlensége 

Nem tudja mivoltodat,
S nem keresi díihössége 

Ártatlan halálodat.

Nyugodj, kisded, még édesen, 
Csukd be bátran szemedet, 

Nincs árúló, ki illessen 
Ravasz csókkal tégedet;

Senki még fegyverrel nem jött 
Megtámadni éltedet,

Az a tövis még ki nem nőtt, 
Mely szegezi fejedet.

Nyugodj, kisded, Heródesnek 
Nem árt most irigysége,

Nem kisztet keresztvi vésnek 
Ájulni nehézsége.

Nyugodj ! — de akkor ébredj fel 
Ha mi elszenderedünk :

Mert a te szent kegyelmeddel 
Boldog kimúlást nyerünk.
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király kegyeivel s udvari főmarsalja Bercsényi szívességeivel élt, Párizsba ment, 
s ott az udvarnál s e főváros legfényesb és érdekesb köreiben világismeretét kie
gészítvén , 1761-ben haza tért, s egy évvel utóbb Sziráki Róth Johannát nőül 
vette. Protestáns létére Magyarországon, hol hitvese után egyike a gazdagabb 
birtokosoknak lön, hivatalt nem nyerhetvén, öt évig magányzott, mely idejét foly
tonosan minden oldali kiképzésére fordította, míg 1767-ben folyamodás nélkül 
az erdélyi kir. tábla birájává neveztetett. E pályán mind törvényismerete, mind 
szilárd igazságszeretete által közbizodalmát aratott. De már a következett évben 
egy családjára nézve igen fontos per Bécsbe hívta, hol két évig mulatván, 
alkalma lett mind a nagy királyné kegyeit kiérdemelni, mind közbevetőleg 
Olaszországba rándúlni, mely útját gr. Teleki Lajos és magán titoknoka, az utóbb 
annyira elhíresedettCornides Dániel, társaságában tette. Elfoglalván ismét helyét, 
azt 1781-ig látta el; de mind magán ügyei, gyakrabbi megfordulását kívánván 
Magyarországon, mind az akkor itt meglehetős nyomást szenvedett protestán
soké, 1776. fizetéséről lemondott, állását azonban megtartotta, de bármikori 
távozhatás engedőimével. Ez idő óta nem egyszer állt Teleki a trón előtt mind
két prot. felekezet szószólójaként, buzgón, bátran, gyakran hévvel védve az 
ügyet ; Mária Terézia becsülni tudta a meggyőződésnek e hevét, s őt nem egy
szer a becsületes Telekinek, Kaunitz legbensőbb barátjának nevezte. Több ízben 
erdélyi főispánsággal, kormány-, sőt udvari tanácsossággal kínáltatott meg ; de 
ő azt részint hogy működési szabadságában meg ne köttessék, részint gyenge 
egészsége miatt a hosszasan ülő életet kerülvén, el nem fogadta. De midőn a 
királyné halálával II. József lépvén a trónra, a türelmi hirdetvény után 1781. 
Telekit Békés vármegye főispáni helytartójának, 1782. Ugocsa főispánjának 
nevezte, rég óta az első protestánst Magyarországon : e kitüntetéseket és hatás
kört örömmel vette; ellenben 1784. és 5-ben az ország kerületekre osztatván, 
a neki szárít kerületi főispánságot nem fogadta el, de a pécsi tankerület főigaz
gatóságát elvállalta, harmadfél évig viselte, s ez időszakban is a köz ügy mellett 
nem egyszer szólalt fel teljes bátorsággal a császár előtt. Végre 1790-ben II. 
Leopold által főispáni székébe visszatetetvén, örömzsibajjal fogadtatott Ugocsa 
rendéi által, az országgyűléseknek pedig 1790, 1, 2-ben Budán, Pozsonyban és 
Kolosvárt egyik legkitűnőbb, egyszersmind legbefolyásosabb tagja volt. 1792-bt 
belső titkos tanácsos le tt , s mint ilyen követte I. Ferencet Frankfurtba, ho. 
annak német császárrá koronáztatásán jelen volt, s ez alkalommal Németországol 
több irányban bejárta ismét, különösen az egyetemi városokat, ezek közt Göt- 
tingát. 1795-ben koronaőrré neveztetett, első, prot. nagyaink közöl. De már ez 
év vege felé súlyosan elbetegesedvén, midőn a bádeni fürdők, baját csak nevel
nék, 1796. julius végén hajón lehozatta magát Pestre, hogy, mint mondá, utolsó 
napjait övéi körében élje le, hol is azon évi sept. 1. a Servita-téren általa épít
tetett családi házban erős lélekkel várta és fogadta halálát. Teleki József mint 
hazafi és státusember a legbátrabbak s munkásabbak egyike volt, mint ember, 
szigorú, de jóakaratéi jellemével köz tiszteletben állott; e mellett terjedelmes 
körrel bírt alapos tudós, ki gyenge ifjúsága óta minden, a köz és magán ügyei 
mellett megtakarított, idejét tanulásra és dolgozásra fordította. Fia gr. Teleki 
László megígérte apja számos munkái kiadását2), de ez a mindig dolgozó,ritkán 
befejező férfiúnál elhaladt, míg maga is elhalt. Világot csak néhány beszéde 
látott, és pedig a deákok közöl, mik romai lélek és forma által tűnnek ki, azok, 
miket békési főispáni helytartóvá, pécsi tankerületi főigazgatóvá s koronaőrré 
iktatásakor e nyelven mondott, mert ezen szóltak az iktató kir. biztosok is; a 
magyarok közöl két ugocsai beszéde, melyek elseje, a beiktató b. Orczy Lőrin- 
cével együtt Pest, 1782. 4r, jelent meg, másika, melylyel József cs. halála után
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újra beköszönt megyéjébe, az Orpheus II. kötetében 3). Ide különösben versei 
tartoznak. Első költeménye, mely világot látott, s legott méltán köz figyelmet 
gerjesztett, azon gyönyörű elegia, mely a köveik, hosszas címet viseli : ,,Atyafiúi 
Barátságnak Oszlopa, melyet a maga nemének és emberi nyomának díszére élt s 
minden a jót becsülni tudóknak szomorúságára 1778. észt. pünkösd havának 26. 
napj. kimúlt néhai romai sz. birodalmi gr. Széki Teleki Eszter asszonynak, mélt. 
gr. Torockó-Szentgyörgyi Toroczkai Zsigmond úr kedves élete-párjának emlé
kezetére hizelkedést nem esmerő szerétéiből emelni kivánt tölle elválásán holtig 
kesergő testvérbátyja s igaz barátja.“ Kolosv. 1779. 4r. 4). Teljesség okáért áll
jon itt : 2. Halotti ének és a maga ipának és napának koporsóköveikre tétetett 
emlékezet Írásai. II.n. 8r. 5). 3. Ás emberi életről, tanköltemény Álagy. ÁIuz. II. 
145, 271, 392. 11. 6). 4. Néhány apróbb vers, u. ott 383 s köv. s az Orpheus II. 
405. 1. Végre 5. Gr. Teleki József ugocsai főispán és koronaőr versei cím alatt 
Kazinczy az 1829-ki Minerva IV. kötetében 752 — 779.11. adta a megjelenteket 
egy pár ismeretlennel szaporítva, de a 3. szám alatti nélkül. Teleki jelest) tan
költőink egyike, azonban számos dolgozatai kiadása még mindig jámbor óhajtá
saink közé tartozik. O első alkotója azon nevezetes könyvtárnak is, melyet a Cor- 
nidesével szaporítva 7), fia László újra gazdagított, unokái pedig a magyar aka
démiának adományoztak.

')  L. gr. Teleki Lászlói, I. József fiát, ki maradandó emléket állított atyjának azon jól 
írt életrajzban, mely a Siebenbürgische Quartalschrift VII. folyamában 110—146. 11. olvas
ható, s melyet itt kirekesztöleg használtam. Párizsi kiadást ö tévedésből említ.

2) U. o. a 146. lapon.
3) Címeiket 1. Bajzánál : A Telekiek tudományos hatása, a Magy. Tud. Társ. Évkönyvei

VII. köt. 115. 1. Áll e jeles előadás Bajza Összegyűjtött Munkái II. kötetében is, hol a nagy 
ember különös szeretettel van tárgyalva, s kijött nvmkácskái is ösmertetve.

4) Kazinczy ennek egy második kiadását is említi, 1. Felső-Magyarországi Minerva, 
1829. IV. a 753. lapon.

5) Ily cím alatt találom azt felhozva a gr. Teleki Sámuel marosvásárh. könyvtára laj>tro- 
mában : Bibliothecae Samedis com. Teleki de Szék Pars tertia, Vien. 1811. a 367. lapon. Az 
ének nem tudom egy-e azon „Halotti DaP'-lal, melyet Kazinczy az Orpheusban közlött, s 
mely leggyengébb dolgozata Telekinek. A lyra egyáltalában nem volt köre.

6) Bár e darab, mely a kassai Magyar Muzeum megszakadtéval szinte megszakadt, valaha 
egészben látna világot ! Méltatását 1. À magyar költészet története II. kötetében a harminca
dik előadásban.

') Melyet ezer aranyon vett. Lajstroma ily cím alatt jelent meg : Danielis Cornides Bi 
bliotheca Hun gar ica. Pest, 1792.

1. Az At yaf iúi  Ba r á t s á g  Oszlopából .

Te! kihez köt vala nem csak atyafi vér, 
Hanem a mi annál drágább lánc, s tovább ér, 
Az igaz barátság állandó hűsége,
Mely síromban kísér, s ott sem lészen vége ! 
Te ! a kinek hamvát, míg megöl bánatom, 
Szívemből kiforró könyvekkel áztatom !
Oh ! kedvesEszterám ! magam kedvesbfele! 
Kivel volt, van, s lészen szívem, míg vér, tele! 
Te meghálál, s hogy-hogy lehet hogy én élek? 
Elszakadhat-é hát két egygyé vált lélek ?
De élek-é? vagy csak, hogy élek, képzelem?
S valami mély álom hiteti el velem ?
Mert élet-é, melyhez képest a halál kincs, 
Melyben már csak gyászt látsz , akár meddig

tekints?

1 Élet-é, a napot hogy még szemlélhetem,
; Vidító erejét ha nem érezhetem ?
Élet-é, szívemet hogy még a vér járja,

: Ha elfojtva tartja a mély bánat árja?
Élet-é, az éltet tartani teréhnek,
S a természet ellen, örülni végének?
A halálra mint főbb orvosra vágyódni,
Hogy késik, sőt,hogy nem siet is, aggódni? 
Élet-é az ilyen, vagy csak lassú halál,
Melynél kínosabbat Phalaris sem talál ? 
Bizony az életről ha jól gondolkozom,
Ezt az igazságot méltábban kihozom:
Le élsz, én holtam meg ; te örvendsz, én sírok, 
S mintáz igaz megholt magammal sem bírok ; 
Mert néked a halál élet ajtaja volt,
De bennem azólta az élet is megholt ;
S a mely sírban néked csak testedet tettem,
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Abban elvencn magam eltemettem.
Múzsám ! ámbár te is érzed e bánatot,
S szívemnek nagy sebe reád is elhatott :
De mégis ha szólhatsz,mentsd meg fajdalmomat, 
S felettébb valónak tetsző siralmomat ;
Mondd meg,de ingyen sem cikornyás versekkel, 
(A hol a szív sebes, a pipere nem kell)
Mondd meg, hogy annyi gyászt szerzett ez esz- 
Ilogy eltörlésére nem elégedendő (tendő, 
Akármely jól s hosszan folyjon az életem, 
Elhagyván, kikért azt leginkább szerettem. 
Mondd meg, s epéldában győzd megavilágot, 
Hogy Injában keres itten boldogságot.

Az elmúlt tavasznak midőn kezdetében 
Az egész természet volna örömében,
F ás fű öltözgetné amaz ártatlan színt,
Melyre a szem vígan s kára nélkül tekint ; 
Midőn a nap szinte meggyőzvén az éjjelt,
A szép kikeletnek mintegy zászlót emelt;
S azon a sok madár nyájas versengéssel 
Örömét hirdetné kedves csevegéssel ; 
Bajoskodván én is e szomszéd hazában,
A magyar Themisnek lakó várossában, 
lvisétálék egy szép mezőre szellőzni,
S egyéb gondjaimat egy kisség mellőzni. 
Nézem ott, s csodálom a szép természetet,
S még inkább azt, a ki annak ád életet'. 
Látom, hogy most minden, amit a tél megölt, 
Megélcdett, frissült, s új erővel felkölt.
A feltámadásnak nézem itt csudáját,
8 abban az enyimnek vidító példáját.
Midőn itt kényemre töltött sétálásban, 
Elmerülnék ilyen kedves andalgásban,
Jőve Erdély felől egy napkeleti szél, 
l)e oly komor, mintha rajta ülne a tél;
Nem tél volt, annál is komorabb hír jőve 
Rajta s mellém dördült, mint az ég menny köve : 
Mond : most más teremtéstársaid örülnek,
8 a nagy teremtőnek víg ünnepet üllnck.
De téged közzülök az úr kiválaszta,
8 mély bánattal teljes napokra virraszta.
Gróf Teleki László, édes atyád megholt,
Ki maga hazája s háza oszlopa volt.
Ezt mondván, mondott-é többet, nem tudha- 
Erzékenységimet elfojtván bánatom. (tóm, 
Mint, a kit az isten nyila a földhöz vér,
Elhal, s ereiben megalszik minden vér;
Későn jó magához, s szemétügy emeli,
8 csodálja, hogy magát még életben leli ; 
így én is magamhoz későn eszmélkedtcm, 
Sebem érzésére végre felébredtem,
Ekkor oztán szemem könyv forrásává vált. 
Melyet a szívemnek kinyílt sebe táplált ;
Sót még ma is táplál s állandóvá tészen,
Vége forrásának csak éltemmel lészen.
Ugyan is siratom nem csak jó atyámot, 
Hanem, érdemével hajói vetek számot,
Az ő személyében, igazán mondhatom,
A vallást, a királyt, s a hazát siratom.
Mert miudenikéhez hü volt s nem tántorgott, 
Akármelyikének ügye mellett forgott.

Tudta az istenét igazán s jól félni,
S ahozképest mindent csak ganéjnak vélni. 
Tudta, hogy (csácsogjon bár sok rühes elme) 
Az igaz bölcsesség az úrnak félelme.
Szolgálta királyát egyenes hűséggel,
Nem mint sokan, magok hasznát néző véggel- 
Tudta, hogy : jó királyt szolgálni szabadság,
S annak nem engedni, csak álorcás rabság. 
Egyszersmind igazán szerette hazáját,
S annak oltalmára bé nem zárta száját.
De ezt cselekedni miért is félt volna ?
Talám a királytól féltébe ne szólna?
Bizony királyinknak rövidséget tészen,
A ki ily félelmet elméjére vészen.
Megsérti a királyt, s róla rosszúl ítél,
A ki őelőtte igazat szólni fél.
Mert a király s haza nem két különös test, 
Hogy egynek hasznával másnak vethessünk lest : 
Hiszen! minden király a feje a népnek;
Ha egy romol, a mást nem mondhatjuk épnek. 
Valyon melyik okos s jó főnek tetszenék,
Ha a kezet lábat előtte metszenék ?
Jó udvari ember azért sohasem volt,
A kiben hazája szeretete megholt.
Ellenben hazáját sohase szerette,
Királya hűségét a ki félre tette.
Isten, a ki köti királyt a hazához,
Ember ! ne merj nyúlni elválasztásához.
A kit én siratok, tudta ezt, s követte,
S által nem hágható törvényévé tette. 
Huszonkét esztendőt nem ült ez híjában 
Királyné erdélyi legfőbb tanácsában:
Mondja meg e tanács, sőt az ország mondja, 
Ha nem volt-é annak java legfőbb gondja? 
Megvolt még őbenne a régi magyar szív,
A mely nem csapodár, hanem igazán hív. 
Megvolt jó össeink csendes bátorsága,
Melyet adhat csupán csak a szív jósága. 
Örökös frigye volt szívének szájával;
Csak azt megtarthassa, nem gondolt kárával.

Megfosztatnom ilyen jó atyámtól kellett,
S még nem is lehetők betegágya mellett ! 
Kötelességemet nem teljesíthetém,
8 utolsó áldását tölle nem vehetőm.
Keze a csókjaim alatt nem hulhete,
S nem rám volt függesztve végső tekintete.
E mély sebet ejtvén rajtam e gyászos hír, 
Melylyel az érzékeny szívem éppen nem bír, 
Gondolkodom sokat, hol kapjak tágúlást,
Nem reménylvén soha teljes meggyógyúlást. 
Végre, oh Eszterám, csak hozzád sietek, 
Bízván, hogy tenállad enyhülést lelhetek. 
Tudom, a barátság hogy csudát- is tészen,
8 két egybe tett bánat olykor kissebb lészen. 
Bíztam hát, ha kezünk öszve kócsolhatjuk, 
Talám búnkat mi is könnyebben hordhatjuk;
S ha szívem szíveddel sebét közölheti,
Talám mindenikünk sebét enyhítheti:
De oh ! igen csalárd emberi reménység !
Mely állal mivelünk mintegy játszik az ég ! 
Sebem enyhülését a hol reménylettem,
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Az újabb s halálos sebet ottan vettem,
S a kihez sietek barátság szárnyain,
Látom hogy nem segít szívemnek kínjain.
Sót mihelyt ővéle öszveölelkeztem,
Újabb gyászt jelentő félelmet éreztem. 
Megijedek rajtad, oh kedves Eszterám !
Hogy az isten újabb pohárát mérte rám. 
Leszegezve látlak az ágy fenekére,
Méreg ez, nem olaj, a szívem sebére. 
Békességgel tűröd súlyos nyavalyádot,
Szelíd bátorsággal várod az órádot.
Sőt mondád is, hogy vagy az halálra készen : 
E szóra elhalék. s erőm oda lészen.
Kész vagy te édesem, de én e próbára 
Nem vagyok, sőt készebb magam halálára. 
Egy kis reménységgel egy hétig tápláltál,
De akkor egyszersmind halálodra váltál. 
Felkiálték : uram! énvelem így ne bánj; 
Teremtésed s fiad vagyok, kínzani szánj.
Ha még szeretsz engem, el ne ronts, s el ne

hagyj ;
De bé vala zárva az ég — s te oda vagy.

Ha igaz, hogy másnak kínosabb gyötrelmét 
Látni, a miénknek enyhíti sérelmét;
Ha sűrűbb s keservest j ajj ai másoknak 
Tetszhetnek előttünk vigasztaló szóknak ; 
Szerencsétleneknek szomorú serege,
Kit egy, vagy más gyásznak borított fellege, 
Nézz e szörnyű bűban elmerült háznépre, 
Mint a legmélyebb gyászt eléadó képre :
I tt férje gyötrődik némító gondjában,
Hogy nincs már a díszét adó kincs házában; 
Ottan pisién módra futkos két árvája,
Kő szívet is meghat keserves lármája,
S jajjal kérvén vissza elvesztett kincseket, 
Víják, de hijába, a bézárt egeket.
Amott Klára öcscse, jó testvérnénjében 
Mit vesztett el, érzi, s fetreng gyötrelmében. 
Utoljára kivált énhozzám jőjetek,
S az én sebeimből írat készítsetek.
Mert ilyen fájdalom valyon kit epesztett?
S kevés idő alatt ennyit melyik vesztett ?
Ki sírat, egyszersmind, ily atyát, s ily testvért? 
Ily kettős, s nagy bánat kinek szívébe fért ? 
Egész édes hazánk bizonyságot tégven 
Az éntőlcm elvált atyám ki lett légyen:
De hogy fájdalmomnak mértékét vegyétek, 
lm Eszterámnak is képét szemléljétek.

A test, ész, erkölcsök egyező szépsége,
Egy személynek ritka tökéletessége ;
De őbenne méltán akárki csudálta,
Hogy ezt mind a hármat együtt feltalálta. 
Igaz, hogy okozta sok terhes ínsége,
Hogy ideje előtt hervadóit szépsége:
De ha tavaszszára nézek életének,
Ritkán találhatni párját szépségének. 
Termetének vala kedves az állása,
Sem nem igen magas, sem törpe szabása.
Nem volt igen hitván, nem is igen kövér ;
A ki szépségre vágy, ilyen termetet kér.

Kellemetes vala egész ábrázatja,
Rajta magát minden virtus múlatgatj*1̂
S kivált ama tiszta szép szemérmetesség, 
Melyet talám tőllünk visszavett már az ég, 
Kedves pirosságát ez adta színének,
Nem mint ma, a festék, sok orcák bőrének. 
Szemei, míg isten épségben tartotta,
Kedves világától míg meg nem fosztotta, 
Ragyogtak hódító édes szelídséggel 
S ártatlanűl ártó szép elevenséggel. 
Nyájassággal vala ajaki mozgása,
S gráciákkal teljes minden mosolygása.
Díszt adott ezeknek , hogy nem volt bolondja 
A szépségnek, s a volt a legkissebb gondja.

Ilyen vala élte első virágjában,
Míg isten nem tévé próbái kohában.
De mint gyenge virág a kemény szelektől, 
Úgy a szépség hamar hervadoz ezektől. 
Tündér s műlandó kincs a testnek szépsége, 
Egy bú, egy nyavalya, s azonnal van vége. 
Sőt bátor valakit bú s nyavalya nem bánt,
S orcáján még nem várt barázdákat nem szánt, 
Még is a szépségnek rövid az ideje,
Alig van engedve egy két esztendeje.
Azután a szépből csak meglehetős lesz,
S ha szép akar lenni, más abból is elvesz ;
S a minap írígylett szépségre vágyása 
Lesz már csak az újabb szépek kacagása. 
Véget vetek tehát teste szépségének,
Kicsiny része még ez az ember képének : 
Amaz időt győző szépségre sietek,
Mely nélkül akármely Vénust is megvetek.
Ez a nyavalyáknak erejét bosszontja,
Sőt még a halál is neveli, nem rontja.
Mit is ér a lélek legszebb palotája,
Ha belső díszt adni nem tud a gazdája?
S hát még ha oly buta gazda lakna benne, 
Hogy pervátaszéket abból maga tenne ? 
Bezzeg! áldott Eszter! rólad üy panasz nincs ; 
Szép volt szép a ház is, de szebb a belső kincs, 
Melynek drága becsét, ha jói megitélem, 
Benne az ész s virtus remekjét szemlélem. 
Először is, hogyha vizsgálom értelmét,
Kérvén az asszonyi nemnek engedelmét,
Azt mondom, hogy közte ily elmét találni,
A phoenixnél lehet méitábban csudálni.
Mert itt az elmésség s a józan ítélet 
Ritka szövetséggel egy mértékűvé lett.
Bámúlt mind a kettőn valaki ismérte,
Ha igaz mértékkel mind a kettőt mérte.
Mert akár tréfára nyílt vala meg szája, 
Ártatlan sóval volt elegy a tréfája:
Só volt ott nem méreg , csípősség nem fulánk, 
Melyen öli mennyiszer mindnyájan bámúlánk. 
Akár a legmélyebb dolgokat gázolta, 
Elmélkedni tudó esze meglábolta :
Nem volt olyan egybe fonott szövevénye 
Akármely dolgoknak, tekergós örvénye,
Hogy annak ne bírna általértésével,
S fenekét ne érné búár elméjével
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Mint a legjobb óra olyan az egész ház, 
Csaknem csudát lát itt, a ki jói rá vigyáz. 
Zsembjével, sok, házát csaknem felforgatja, 
Még is a jó rendet abban nem tarthatja:
De a mire amaz nem jut haragjával,
Annál többre ér ez okos jóságával. 
Pirongatásra is ámbátor ritkán lép,
Szavát általhágni még is fél a háznép :
Ilyen jónak többet ér szelíd intése,
Mint a dúlok fúlók lármás büntetése.
Még a kö szívet is gyakorta meghatja,
Ha az, a kit jónak esmér, pirongatja.
Tudja kiki itten a kötelességét,
S teljesítésében tartja nyereségét.
Akárki látta is ezt a csendes rendet,
Ha tudta becsülni, a mit kell, örvendett.
A ki látta házát, egy jó méhkast látott, 
Dolgához lát minden, nincs ott szája-tátott. 
Nem látsz ott tékozlást , nem látsz fösvénységet , 
Bár kérd meg a házát járt számos vendéget. 
Üressen a szegény tőlle el nem mégyen,
De hogy a szegénynek miből adni légyen, 
Takarékos is volt adakozó keze,
S kicsiny dolgokra is vigyázni érkeze.
Ezért bőven adott, még is nőtt vagyonja: 
Ilyen a Salamon eszes gazdasszonya.

Mit mondjak aranynál tisztább virtusáról,
A jó észnek ama díszt adó társáról!
Mert a legjobb ész is virtus nélkül mit ér? 
Átok a legjobb fő, ha hozzá rósz szív fér. 
Átka az embernek, nem csak ömagának, 
Hanem oh! mennyiszer egész hazájának!
Csak éles fegyver ez rósz gyermek kezében, 
Melyet kever maga vagy másnak vérében.
Mit ér, mint Medea a jót úgy szeretni,
Látni, helyben hadni, s a rosszat követni?
Az én Eszterámnál az ész, s az akarat 
Egymás hűségében, bezzeg, jól megmaradt.
A jót a hol látta, inkább nagy kincsétől 
Vált volna meg, mintsem annak ösvényétől. 
Nem is válogatott ő a virtusokban,
Melyet tapasztalunk gyakorta másokban:
Sok ezt s ama virtust csak azért szereti,
Hogy az ellenkező vétket nem teheti :
De a mely roszra van módja s indúlatja,
A jónak szerelme meg nem tartóztatja.
Ez áldott léleknek a legfőbb törvénye 
A meglátott jó volt, nem a maga kénye. 
Emher volt, vétkezett, de csak gyarlóságból, 
Szentség ez, míg ki nem múlunk e világból. 
Nem ok nélkül volt hát a nagy Terezának, 
Ama sok nemzetek kedves bálványának,
A ki minden virtust a maga szívében 
Tanúit megesmérni, oly nagy kegyelmében.

Természete szerént a lélek tanúlni (nyúlni, 
Vágyik, s kivált nehéz s mély dolgokhoz 
Elhiszem hát, ebben kedved teljesedik,
Hogy a tudományban lelked nevekedik;
Hogy a teremtöje arra méltóztatja.
Hogy tölünk elrejtett sok titkát mútatja.

Itt a természetnek kinyílt országában 
Látod annak urát maga nagyságában.
A számot csúfoló csillagok sergénck 
Tanulod törvényét, állandó rendének.
Hány nap van közöttök s egynek hatalmában, 
Hány más csillag utaz hosszas karimában? 
Miért marad a nap állandó erőben ?
S kerüli csillaga azon egy időben ?
Egy a mást micsoda erővel vonhatja?
S hogy öszve ne fusson, mi tartóztathatja ?
Ezekben hányféle okos állatokat
Tett, s hogy igazgatja az isten azokat?
Az első angyaltól az ember soráig 
Hány sor van, s hány alább az urang fajáig? 
Ezt s más több természet titkát kémlelheted; 
A mi nálunk homály, te azt jól értheted.
Az urak urának ezekből esméred 
Dicsőségét, s ötét tisztelve dicséred.
De hogy úgy is tekints mint édes atyára,
A kegyelemnek is nézel országára.
S jóllehet itt minden titkot nem vizsgálhatsz, 
Még is elég, s kedves csudákra találhatsz, 
Mely a mi elménket most feljül haladja,
Míg az isten ilyen fedél alatt hagyja.
Kivált amaz isten ártatlan bárányát 
Közelről imádod s áldod tudományát,
A ki a bűnt, halált s poklot a földhöz vert,
S megholt, hogy megtartsa az elpártolt embert. 
A kit sok keresztelt pogány ma nem ismér, 
Sőt még, oh elfajúlt idők ! csúfolni mér.
De vakmerőség ez így az égbe mennem,
S ott a boldogságnak a képét festenem. 
Tudom hogy azt elmém itt meg nem foghatja, 
De elég is, ha ezt : boldog vagy, tudhatja 
Ezt pedig jól tudom mert isten ígéri,
Hogy a kegyes örök boldogságát éri.
Nem érted csorog hát könyveim zápora,
Nem érted, keserves jajjom ily szapora :
Oh ! édes testvérem ! magamat siratom,
Tolled elválásom terhét nem bírhatom.
Te boldog vagy, de én szüntelen vesződöm, 
Hogy te nem élsz, s hogy én még élek, gyöt

rődöm.
Minden vigasságtól már én búcsút vettem,
S annak, a mi voltam, csak árnyéka lettem. 
Magamat boldognak már csak úgy tehetem, 
Boldogtalan voltom ha elfelejthetem.
S a míg ilyen kedves feledékenysége 
Tart elmémnek , addig vagyon könnyebbsége.. 
De mihelyt (mert igen rövid a jó álom) 
Felserkenek, magam megcsalva találom,
S mihelyest a veled töltött jó napjaim 
Eszemben ötlődnek, újúlnak jajjaim.
Hogy te hozzám visszájőj azt nem kívánom, 
De hogy én utánnad nem mehetek, bánom. 
Gond s baj nélkül eddig sem volt az életem, 
Világ piacára miolta tétettem,
De tudtam hogy éltünk virtus próbahelye,
S szükség hogy a ten h a pálmát nevelje. 
Azért bajaimat szenvedtem békével,
Valamíg azoknak bírtam a terhével.
De most az erőmben egészen elfogytam,
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S ez újabb s legsúlyosb terh alatt lerogytam. 
Oda van egyszersmind két szívem bálványa 
S oda vélek együtt a Zénó kormánya.
Sót még a vallás is látván e nagy romlást, 
Elbámul, s késdegel adni vigasztalást.

Midőn eddig írnám, életem jó párja
Rám néz , s könyves szeme szívem általjárja.
Élőmben állítja a négy gyermekemet,
S tilt, bogy ne folytassam vétkes kérésemet,
A kisded csecsemőt hozza az ölében,
S kedvezzek magamnak, kér annak nevében. 
Az is, mintha tudná, egész vidámsággal 
Hozzám színli magát, bátor nyájassággal, 
Csókolgat, könyvemtől törli az orcámat 
S hirtelen játszadva kikapja pennámat.

Jól tetted, vidd, rontsd el, kellemetes alak ! 
A mivel most téged talám átkoztalak.
Látom, elkapott volt szörnyű nagy bánatom, 
Én por, liarnú, féreg, hogy zűgolódhatom ? 
lllik-é perlenem a Mindenhatóval,
A ki, ha sújtol is, biztat örök jóval? 
Megnémúlok azért, s vessződet csókolom, 
Hogy édes atyám vagy , hajói meggondolom. 
Tudom, hogy akármely nehéz terhet hozol, 
Azzal is egyedid csak jómra célozol.
Bár azért mindennap űjabb-újabb bút adj, 
Csak örökségedből engem ki ne tagadj.
Add : hogy jól mondjam el (mert csak te ad

hatod),
Légyen meg mindenben a te akaratod. 
Látogass, verj, bocsáss éltemre gyötrelmet, 
Csak adj békességes tűrésre kegyelmet. 
Eltűröm valamit bölcs végzésed rám hoz, 
Csakhogy juttass végre az én Eszterámhoz.

Te tudod, hogy hozzá oly nagy barátságom, 
Hogy nem lehet nálla nélkül boldogságom. 
Mert a mely barátság a virtusban talált 
Okot, mint a virtus, meggyőzi a halált ;
S belé lévén mintegy szőve a lélekbe,
Azzal együtt mégyen a magas egekbe.
Azért én is ötét örökké szeretem,
S a míg én, én lészek, el nem felejthetem.
S majd midőn megváltóm porom feliben áll.
Ki előtt szégyennel elbújik a halál,
S poromat még érte könyvezve találja,
S abból halhatatlan szívemet formálja : 
Mihelyt ez az új szív érezni lesz készen, 
Annak is Eszterám a közepin lészen.

2. A r a n k a  G y ö r g y h ö z .

Te kértél, s kedvedet tölteni fő gondom, 
Azért verseidről mit tartok, megmondom : 
Látok elmét, tüzet, s ékes magyarságot,
De szeretnék látni több ártatlanságot. 
Megbocsáss, barátom, az a természetem,
Hogy a roszat azért hogy szép, nem szeretem. 
A legszebb gyümölcsben csömört szerző féreg, 
S a méz közt is gyakran lappang gyilkos mé

reg.
Az igaz kegyesség s tiszta erkölcs nagy kincs, 
Annak gyökerére lassú mérget ne hints.
Én nagy tisztelője vagyok a szép nemnek,
S szépségét nevelni tartom nagy érdemnek,
S a mitől az arcát szépítő szemérem 
Romolhat, egészen dicsérni nem mérem ;
Sót a mit ártatlan fiam vagy leányom 
Nem olvashat bátran, magam is elhányom. 
Bezzeg a mely szépen, ha olyan jól szólnál, 
Akkor nem Aranka, hanem arany volnál.

PÉCZELI JÓZSEF.
1750—1792.

PÉCZELI PÉCZELI JÓZSEF, egy régente vagyonos, s névszeriut Pécelt 
Pest vármegyében bírt nemesi ház ivadéka, Imre, putnoki reform, pred. fia, Put- 
nokon 1750-ben született. Korán árvaságra jutván, anyja Szikszóra, honnan való 
volt, ment lakni, s kisded fiát ott járatta iskolába, ki már gyenge korában kitűnő 
hajlamot mutatott a tanulásra. Innen 1767-ben Debrecenbe küldetvén, a colle- 
giumban folytatta felsőbb osztályait, hol tanárai által nagy mértékben kedvel- 
tetett, de különösen Varjas Jánosnak valóban atyai gondoskodásait tapasztalta. 
1778. tavaszán mint senior befejezvén collegiumi pályáját, kiképzése minden 
oldalú kiegészítésére az említett évben saját költségein ’) külföldre költözött. 
Néhány hónapot Lipcsében és Jénában töltvén 2), Bernben állapodott meg, 
melyet 1779. martiusában GeníFel cserélt fel, s ott 1781. év tavaszáig hallgat
ván a theologiai tudományokat, sőt többször (franciául) prédikálván is, ritka 
mértékben vívta ki magának az egyetemi férfiak köz tiszteletét 3), többi közt a 
lúres Saussure Horácét, ki maga folyamodott Varjas Jánoshoz engedelemért,
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hogy Péczeli egy évig nála időzhessen fia nevelésének befejezése végett, Ígér
vén miszerint e jótétet azzal fogja viszonozni, hogy fiatal barátját maga veze- 
tendi be a természet ismeretébe 4). Időközben Péczeli a nagykőrösi ekklézsia 
által tanárnak hívatott meg5) ; de ő elsőséget adván Saussure ajánlatának, e nagy 
ember házánál töltött sikeres munka közt egy évet G) , s innen aztán Utrechtbe 
folytatta útját, hol fényes sikerrel befejezvén theologiai pályáját ’), 1783. mar
ti usában az ottani tartományi zsinat rendeletéből kiállott szigorlat után pappá 
szenteltetett fel 8). Itt is míveltsége, tudományossága és jelleme által köz ked
vességet nyervén , egy nagy házhoz nevelőnek kéretett ki 9), de a komáromi 
ekklézsia sürgető kérésére, miután őt máj. 1.első prédikátorává választottad10), 
csakugyan hazájába tért, s October 5. állomását elfoglalta 1 *), melyben mint hit
szónok és hittudós nem sokára köz hírt és kedvességet aratott l2)úgy, hogy 1780. 
júliusban Debrecenbe Varjas helyébe héber archaeologia s bibliamagyarázat, 
tanárává, 1787. dunántúli superintendentiai főjegyzővé14), 1791-b. az etteiek 15), 
1792-ben a nánásiak által ,6) pappá választatnék, mely meghívásokat azonban 
ő el nem fogadott. Mint iró, Péczeli, 1784-ben Voltaire Zaírja műfordításával 
lépett fel : 1. Zayr, tragoedia, mely francia versekből ugyan annyi számú s lábú 
versekbe foglaltatott.Győr, 1784. s ezt egymásután a következő munkák követ
ték : 2. Henri ás, azaz IV. Henriknek francia királynak életének némely része, 
mely franc versekbe ugyanannyi számú s lábú versekbe foglaltatott. Győr, 178(».
3. Young Ejtszakái és egyéb Munkái. 2 köt. Győr, 1787. (más. kiad. Pozsony 
1795. harmadik u. ott 1815.). 4. Halotti Prédikáció generális Beleznai Miklós urnák 
utolsó tisztességének megadására. Győr, 1787. 5- Haszonnal mulattató Mesék, 
melyeket részszerint Aesopusból vett, részszerint maga csinált s versekbe fog
lalt. Hozzájárul : A haza szeretetérôl s a jó hazafiaknak kötelességeikről folyta
tott levelezés Philopatros és Commodus között. Ford. és bővíttetett P. J. által. 
Győr, 1788. 6.Szomorújátékok, melyek franciából fordíttattak. Komárom, 1789. 
(t. i. Mérop és Tancred Volta írtől, köteti, beszédben). 7. Alzir, vagy az ameri- 
kánusok, szomorújáték (Voltairtől), melyhez toldattattak a régi és új históriának 
válogatott darabjai, az ifjaknak gyönyörködtetésekre. Komárom, 1790. 8. Her vég 
Sírhalmai és Elmélkedései. Pozsony, 1790. (második kiad. Budal821.).9. Ama- 
gyar korona rövid históriája. Komárom, 1790. 10. II. József életének rövid leírása, 
melyet az együgyűbbeknek kedvekért szedegetett össze. Komárom, 1790. 11. 
Ama jó szivű s  embereket szerető II. Józsefnek február 20. . . . történt szomorú 
halálát kesergő Versek.Komárom, 1790.12. Ahazánaköröme búval elegyedve ama 
tisztes ősznek feldmarsal gr. Hadik Andrásnak őexcjának szomorú halála hírének 
megérkezésekor, s ugyan t. n. Komárom vmegyének régi állapotjára esett visz- 
szatételekor. Komárom, 1790. 13. Vers hongrois et françois pour la fête du cou
ronnement de Leopold II. Magyar és francia Versek, melyek II. Leopold örökös 
királynak megkoronáztatásának innepére készíttettek. Komárom, 1790.14.Hála
ndó Prédikáció, melyet II. Leopold Pozsonyban lett megkoronáztatásának in né
pékor készített. Komárom, 1790. 15, Az országgyűléséhez nyújtott hálaadó köszö
netéit azoknak, a kik szeretik az anyai nyelvet. Kom. 1790. 16. A szent koroná
nak a magyarokhoz intézeti köszöntése, melyet írt nov. 28.1790., mikorez a drága 
kincs Pozsonyból lett visszajövetelekor Komárom alatt megállapodott. Komár.,
1790. 17. Erkölcsi Prédikációk, 2 kötet. Győr, 1790. 18. Az ótestamentomi 
ekklézsiának históriája a szentirás szerént, az első embertől fogva a babylóniai 
fogságból lett visszatérésig . . . Maisonnet Lajos által, ford. 5 kötet. Komárom,
1791. 19.Örvendeztető Versek, melyekLeopold-Sándor érc-hercegnek sMagyar- 
ország kedves palatinussának Pest vmegyei főispánságába léjendő béiktatására 
R.-Komárom alatt lett elmenetelekor sietve készíttettek aug. 6. 1791. Kom. 20.
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A Henriás „második ízben, némely változtatásokkal s jobbításokkal“ (s egy ter
jedelmes értekezéssel az epopoeáról) Győr, 1792. 21. Vers hongrois et françois 
pour la fête du couronnement de François I. roi de Hongrie. Magyar és francia 
Versek, melyek I. Ferenc kegyelmes királyunk megkoronáztatásának innepére 
úgymint junius 6-ára irattattal«:. Komár. 1792 22. A szentirás Tlieolugiája, vagy 
az idvesség tudománya, mely áll az ó és újtestamentomi nevezetesebb szentirás- 
beli helyeknek öszveszedésekben; Íratott ángliai nyelven. 2 köt. Kom. 1792,93. 
Ez utóbbi munka nyomtatásába a fáradhatatlan férfiéi, miután hosszas, már 1785- 
től tartott, s ölő munkássága által táplált gyengélkedés után szinte esztendeig 
sorvasztó lázban szenvedett, bele halt dec. 4. 1792. 1 * 3 4 5 6 7 8 9 * * 12 * 14 * * 17). Néhány egyes verse még 
a Magyar Múzsában 1788., a kassai M. Múzeumban s az Orpheusban látott vilá
got, valamint az általa négy évig szerkesztett s nagyobb részt írt 23. Mindenes 
Gyűjtemény ben, mely első önálló tudományos folyóiratunk 1789. és 90-ben két
szer hetében, 1791. és 2-ben pedig egy-egy kötetben jelent meg, öszvesen 6 kötet 
(„negyed“) Komáromb. Ezekhez járult még nagy későn : 24. Erkölcsi Prédiká
ciók. III. és IY. kötet, öszveszedte és most először kiadta (fia) Péczely József. 
Debrecen, 1831 — 3. Péczeli egyike volt a tudomány, a hazai nyelv s a költészet 
legbuzgóbb és hathatósb terjesztőinek, a francia iskola főnöke, melyben Besse
nyei Györgyöt váltotta fel; az új nemzedék példa- s irányadója, a nemzetiség 
tüzes élesztője s a nemzeti becsületnek középrendű állása dacára magas körökben 
is kedvelt képviselője; e mellett felekezetének, korában,legkitűnőbb hitszónoka, 
köz kedvességéi lelki pásztora 18 19); végre általánosan tisztelt s a kor minden nem
zetségeivel viszonyban állott tudós és ember 29). Fia, ifjabb József, utóbb mint 
debreceni tanár s történetiró lett emlékezetessé.

1) Stapfer, berni tanár, Bernben mart. 19. 1779. kiadott bizonyítványa szerint. De sege
delmet nyújthatott neki a debreceni consistorium is, melyhez ő ilyenért folyamodott, s melytől 
Genfben maradása is függött. Állnak az ide vonatkozó s alább is idézendő okmányok, valamint a 
költőnkre, körére és korára bő és tanulságos fényt vető, hozzá intézett leveleknek, eredetiek
ből vett másai Péczeli és Köre című, sajtót váró, monographiámban.

2) L. Mindszenti Sámuelt a Ladvocat Hist. Lexikona VIII. kötetében, honnan Péczeli 
rövid életrajza a Tud. Gy. 1823-ki X. kötetébe 89 —92. Ibis átment. Ugyan itt arcképe is látható.

3) A genfi acad. bizonyítványa szerint, 1. Péczeli és Köre.
4) Saussure levele szerint Varjashoz u. ott.
5) A meghívó levél u. ott.
6) Saussure bizonyítványa szerint u. ott.
7) Az utrechti theologiai kar bizonyítványa szerint u. ott.
8) Az illető bizonyítvány szerint u. ott.
9) Van Tuyll van Serooskerken levele szerint u. ott. V. ö. némely már haza térte után 

hozzá intézett hollandi leveleket u. ott.
,0) A meghivó levelek szerint u. ott.
1 *) L. Mindszentit az id. h.
12) L. Kovács Sávúiéit a Tud.Gy. 1827-kiV. köt. 60. 1., ki szót nem talál a Péczeli beszé

dei hatásának leirására. V. ö. a komáromi ekkl. curatora levelét is az özvegyhez, az Erkölcsi 
Prédikációk III. kötete V II—IX. lapjain.

13) A meghívó levél áll a Péczeli és Köre című munkában.
14) L. Mindszentit az-id. h.
,5) és 10) A meghívó levelek szerint, 1. Péczeli és Köre.
1T) L. Magyar Hírmondó 1792. II. 847. 1. — Síriratát, melyet szerény sírkövére özvegye

metszetett, megmentette az elveszéstől Holéczy Mihály a Tud. Gyűjt. 1824-ki III. kötete 122. 
lapj án.

18) Bizonyítja ezt a komáromi ekklézsia azon e korban még ritka példájával, mely szerint 
az alig nyolc éven túl nála paposkodott férfiú özvegyét (bár kicsiny) nyugpénzzel látta el.

19) Mint azt fejedelmi, főúri s irodalmi notabilitásoknak hozzá intézett levelei bizonyítják, 
1. Péczeli és Köre.
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1. Új e s z t e n d e i  a j á n d é k
a  g a z d a g o k n a k , k ü zép so rsu a k n a k  s szegényeknek .

(1788).

Ti kiknek az egek áldást harmatoznak,
A sík mezők, völgyek s kertek illatoznak ; 
Kiknek tárházait a föld alig bírja,
Melyekbe özönnel foly be annak zsírja;
Kikért az erdőknek vadai fajzanak,
A munkás méhecskék nyájanként rajzanak; 
Kiknek, mint a hegyről omló patak árja,
Úgy foly a sajtókról a szőllők nektárja;
Ti, kik nem tudjátok kincseteknek számát, 
Kikért szüli Ceylon *) minden fűszerszámát; 
Kiknek a csigákban drága gyöngyök nőnek,
A dolgos bogarak selyem ruhát szőnek, 
Kiknek még a tél is gyönyörű rózsákkal 
Kedveskedik, s vígan zengő pacsirtákkal, 
Kiknek a kősziklák gyémántot teremnek,
S bírtok minden jóval, mely tetszik a szemnek; 
Kikért napkelettel kezet fog enyészet,
Úgy fárad értetek az egész természet,
Hogy míg sok szív harcol a kemény szükséggel 
Ti bírjatok minden jókkal nagy bőséggel :
Ti gazdagok ! mennél több áldás száll rátok, 
Az iir nevét annál buzgóbban áldjál uk :
Mert minthogy kincseit télietek nem szánja, 
Háladó szivetek nagy jussal kivánja.
Az oly magtalan föld közel az átokhoz,
Mely sok trágyával é l, még is csak gyomot 
Izzadt gazdájának vércsepjeit iszsza (hoz, 
S gazdag aratás helyt gazt ád neki vissza. 
Rósz gyermek az, a ki annál csúfosb szókká! 
Sérti atyját, mennél van hozzá több jókkal: 
Ily bűnös a gazdag, ki inkább boszontja 
Teremtőjét, mennél több javát rá ontja; 
Elvesztvén az arany lelki szeme fényét 
A veszendő kincshez enyvezi reményét:
Sőt inkább szívetek örömmel buzdúlva 
Mondja közzületek kiki leborúlva:
„Isten ! ki a földre nézel mint porszemre,
S mint csúszó féregre az emberi nemre,
Drága kegyelmedtől mivel érdemlettem,
Hogy mikor más éhes, én gazdaggá lettem ? 
Hiszem csak egyforma mind lelkünk mind

testünk,
Egyformán a veszély mélységébe estünk:
Még is míg sok koldul, más jut árvaságra, 
Méltóztattál engem hívni sáfárságia,

') Ceylon Ázsiának egy szép szigetje, melynek 
hossza 150 német mértföld , szélessége 50. 
Itt teremnek drága fűszerszámok. Neveze
tesen a fahéj erdőkön terem. — Az utazók 
írják, hogy van benne a többek között egyr 
fának neme, melynek levelei oly nagyok, 
hogy egy levél, ha megszárasztják, tizenöt 
embert is béfedezhet esőnek idején. A la
kosok sátorokat csinálnak belőle. — A szi
getnek nagy részét bírják a hollandusok.

P é c z e li.

Hogy szent példád szerént másokkaljól tégyek, 
S láthatatlan orcád élő képe légyek.“
Mit ér a bőv tárház, ha úgy bé van zárva, 
Hogy meg nem nyithatja az éhei holt árva?
A ki fösvény, noha bír számtalan jóval, 
Hasonló a hegyhez, melynek háta hóval, 
Drága kincsesei pedig teljes öblös méhe,
De száz ölnyi vastag azt elzáró plélie.
Mint hijában sírva könyörgesz e hegynek : 
Ügy siket jajjára ez is az özvegynek.
S mint annak kincséből zokogó sirással 
Részt nem vehetsz , hanem izzasztó ásással: 
Ennél is az éh has ételt akkor talál,
Mikor irigy szemét béfogja a halál.
Az oly gazdag kedves isten s embereknek,
Ki míg él, szolgálni tud sok ezereknek.
A teremtő nem néz pénzre, vagy nagyságra, 
Hanem a lélekben lakozó jóságra.
A ki legigazabb, legirgalmasb, s legjobb,
Az, bár juhász légyen, előtte legnagyobb.
De ki álnok szívből hint másokra mérget,
Úgy nézi, bár király, mint kártékony férget.
Ö is a jóságban tartja dicsőségét,
Mely dolgozza hasznunk, slelkünkidvességét. 
Nem szeretné őt szív, s száj róla nem szólna, 
Ha csak mindenható, bölcs, szent s igaz volna, 
így mint a tűz lángja fenyeget égéssel: 
Bétöltné bús szívünk szörnyű rettegéssel.
Ki kiáltna hozzá, ha tudná felőle,
Hogy minden jóval bír, de nem ád belőle? 
Elfolyt élte bűnét térden ki siratná,
Ha válasz helyt mindég a poklot mutatná ?
Ez hát az, mely vezet hozzá bátorsággal,
Mert tudjuk, hogy teljes irgalmas jósággal. 
Ezért füstöl neki minden szív oltára 
S az öt áldó szóknak nincs vége s határa.
A gyermekek, ifjak, szüzek a vénekkel, 
Hangoztatják házát sok buzgó énekkel. 
Mindenek nagy nevét segítségül hívják, 
Kegyelme tárházát éjjel nappal vívják.
Mert mint záport bocsát a föld gőzölgése : 
Úgy kinek-kinek küld áldást könyörgése.
11a az isten is azt nyeri csak jósággal,
Hogy minden szív s száj őt áldja buzgósággal, 
Ti kevély gazdagok mély imádást vártok, 
Azért mert pénzetek van, s biborba jártok?
S ezért az éhei holt néktek térdet hajtson,
Bár egy kis kenyérért lójába sóhajtson?
Csak az oly gazdag hát méltó dicsőségre,
Ki szánó szemmel néz a siró szükségre, ,
S a mit az úr nála a szegény számára 
Letett, kiadja azt, mint ő hív sáfára.
A gazdag s kegyes Jób így éle javával, 
Megosztó azt sok száz özvegygyei s árvával. 
Minden kárt vallottnak nyitva volt tárháza, 
Sok meztelent télen gyapjával ruháza.
Pártját fogta a kit ok nélkül bántának,
Szeme volt a vaknak, lába a sántának.
Azért özönnel szállt az áldás fejére,
Mely új kincset plántált az elment helyére, 
Úgy, bogy hasonló lett háza oly forráshoz,

I Mely kimért vize helyt bőv mértékben mást hoz.
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Gazdagok, e példát híven kövessétek,
Mint ö, vizek mellé kincsetek vessétek.
Io-y drága gyiimólesit vígan aratjátok,
Midőn a Jehovát mennyben meglátjátok.
Ti, kik e világnak habos tengerében,
Melynek minden élók eveznek öblében,
Nem messze a parttól sik hátát szántjátok, 
Szélveszes mélységét ingyen sem bántjátok, 
Itt bátran hajótok révre intézitek,
Egyfelől azokat majd sírva nézitek,
Kik aviílt sajkában a víz szélit mérik,
Hol sáros fenekét minden lépten érik,
Kik nyögve küzködnek ezer akadékkal,
A vizet bévevö számos hasadékkal,
S mikor a lyukakat megszűnnek toldozni. 
Rongyos vitorlájok kezdik kitoldozni. 
Másfelől azokra néztek bámulással,
Kik vígan harsogó muzsikazúgással,
Messze a két parttól szüntelen a mélyen 
Fejér vitorlákkal repülnek kevélyen, 
Nyílmódra haladván azokat nevetik,
Fáradt hajón őket kik mászva követik:
I)e mikor nem vélnék, forgószél ront rájok, 
Csakhamar letörik tornyos árbocfájok,
S mint a vad ló, melynek elszakad zablája, 
Ilajójok fut, míg lesz az örvény prédája ;
A kik benne voltak, deszkadarabokon 
Jajgatva úszkálnak a halmos habokon.
Sok kín után a ki partra verekedik 
Annak, a kit útált, sírva reménykedik.
Ti kik a szegénység s a gazdagság között, 
Mely két kősziklákban sok szív megütközött, 
A révészek Scyllát s Charybdist miképeu 
Mellőzik ; oly bölcsen eveztek középen ;
Hol nincs helye hogy más sorsotokat szánja, 
Sem hogy az irigy nyelv nyilát rátok hányja: 
Mely boldog ez a sors, vígan esmérjétek, 
Mindennap az istent térden dicsérjétek.
Sok tüzes nyíl éri a nagy cédrusokat,
Elsepri az árvíz az apró bokrokat ;
De a középszer fát sem az nem csapdossa,
Sem szél le nem töri,sem víz ki nem mossa: 
így ti sok ostor közt megmaradtok épen, 
Nagyok s kicsinyek közt mert laktok középen. 
Kiegyes szavaival ama bölcs ágúrnak, 
így könyörögjetek tovább is az úrnak :
„Nagy isten! ne juttass minket szegénységre, 
ílogy ne vetemedjünk törvénytelenségre,
S az éh gyomor miatt arra ne szorúljunk: 
Hogy lopva más ember jószágához nyúljunk; 
De ne emelj minket kérünk gazdagságra, 
Hogy ne tanítson az felfuvalkodtságra. 
Bolondul a múló jókkal ne kérkedjünk,
Ezt mondván : ki az úr ? hogy néki enged

jünk !'1
Ti, kiket mint fene úgy rág a szegénység, 
Falatonként tenget csapodár reménység,
Kik éhen küzködtök sok epesztö bajjal,
S roskadó kunyhótok mindég dugva jajjal:
Ne essetek ennyi kín közt is kétségbe.
A mi itt nincs, ki lesz pótolva az égbe.
Sőt mondjatok annak áldást dicsőséget,

Ki mennyből küld néktek erőt s egészséget. 
Mint becses az a föld, mely csekély trágyára 
Sokkal többet fizet, mint gazdája vára: 
így mennél kevésb jót önt le az úr rátok. 
Annál kedvesb, ha öt még inkább áldjátok. 
Bölcs gondviselését könnyű akkor hinni 
Víg kedvvel elébe áldozatot vinni;
Mikor az áldás ránk jő mintegy táborral, 
Búzával tárházunk, pincénk tele borral ; 
Kastélyunk akármely ablakába álljunk, 
Láthatjuk mint legel számos gulyánk s nyájunk. 
S ha tíz, s több ekénktől a föld háta fese'i. 
Pengetheti a nyelv : Az lir gondot visel :
De ki vérrel izzad, feltöri tenyerét,
S alig keresi meg ruháját s kenyerét ;
Ki sok meleg könynyel a földet áztatja,
De drága gyümölcsit másoknak aratja,
S dúló falai közt, bár hová tekintsen,
Sem liszt, sem bor, sem pénz, sem főzelék nin- 
Azonban farkig ér rósz ruhája rongya, (esen : 
Ennek ajakán zeng szépen, ha ezt mondja: 
„Gondot visel az úr, kiben lelkem hiszen,
Bár darabos az út, tudom, hozzá viszen.“ 
Buzgó könyörgése bezzeg az ilyennek 
Kedves illat gyanánt vagyon az istennek.
A sátán régenten Jóbot így vádolta,
Hív, s ártatlan szívét ily szókkal mocskolta: 
Hogy teremtő urát csak azért tiszteli,
Mert temérdek kincsesei tárháza van teli.
Ölné meg csak nyáját, venné el javait,
Nem hallaná többé öt áldó szavait.
Sőt mihelyt a szükség nagy terhét rá hozná. 
Azt, kit elébb áldott, szemben megátkozná.
De e kegyes vitéz bátran visszaverte,
Ki béres szentséggel őt csúfolni merte,
Mert mikor kincsétől az úr megfosztotta, 
Pogány szomszédi közt nyáját elosztotta;
S mikor végre a ház gyermekire szakadt,
Ily bokros kár után panaszra nem fakadt. 
Rezgő kezét nyomta megnémúlt szájára:
Ügy ült boldogsága öszvedúlt hantjára.
„Az adta mindenem, úgymond, ki elvette, 
Bölcs ő, igaz és jó, áldom hát érette.“
Ha ti így hordjátok, szegények, e terhet, 
Vádolhat a sátán, de semmit nem nyerhet, 
Mert ég s föld láttára nyilván mutatjátok, 
Hogy ti nem a pénzért félitek atyátok,
Hanem ha még százszor kínosb sorsba tenne, 
Sőt ha megölne is, bíznátok őbenne :
„Nagy isten ! így szólván , a ránk mért szük

séget
Vígan hordjuk; csakhogy mennyben adj bő

séget.
A mely úton tetszik, vigyen áldott karod, 
Tudjuk, édes atyánk, hogy jónkat akarod.“
Ily szívvel egy kéve jobb a sok asztagnál, 
Nemesb az ily szegény a csalárd gazdagnál, 
így sok bú habjával ha lefoly éltetek,
Gazdag béretek lesz az úr, kit féltetek.
Sokat sírt szemetek mikor béhúnyjátok,
Ezt kiáltja mennyből irgalmas atyátok : 
„Jertek, többre bízlak, nékem tetsző szívek,
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Mert elvén voltatok a kevesen hívek.
Az éhség völgyéből jertek a forrásra,
Mely minden jót buzog, s nem szorultok másra. 
IIol együtt él s vígad a szegény a dússal,
A legnagyobb király a jól élt koldussal.
A köztök virágzó különbség lesz belső,
A ki legkegyesb volt, a lesz a legelső.

2, Mi l tonhoz.

Nagyelméjü Milton! kinek bölcs Írása 
Oly éjtszakon fakadt új Pegáz forrása :
Mely ha nem mindenkor forr is kristály hab

bal,
I)e sok drága gyöngyöt hány ki az iszappal ; 
Milton! ki az eltűnt Édent felkerested,
S az érző szívnek azt, mint élőt, úgy fested ; 
Leirod, mely tiszta s teljes boldogságban 
Élt ama két remek az ártatlanságban ;
Kiknek a természet adott köntöst s ágyat, 
Minden vad állatban annyi hív jobbágyat, 
Kiknek minden fűszál vígan illatozott, 
Megért gyümölcsökkel a fa kínálkozott;
A szépen éneklő madarak sereggel 
Víg nótákat fútták minden estve s reggel;
A fris Zephyr rájok gyengén lengedezett,
A suttogó forrás tetszve csergedezett ;
Bámúló szemeket most emelék égre,
Majd a virágokkal hímzett mezőségre ;
Olykor gyöngy testeket nézvén a forrásban, 
Teljes gyönyörködést találtak egymásban ; 
Tiszta csókjaik közt nem tudván, mi légyen 
A bún, s a szerelmet meghervasztó szégyen ;
S mikor dicső helyét boldog eleinknek 
Soká mutogatod képző lelkeinknek ;
Mint királyfiakat benne meghordozol,
S ledőlt hantjaikra újra visszahozol :
Mint a ki sok kincsesei bírt édes álmában, 
Felébredvén, búsúl hogy nincs hatalmában : 
Úgy megrepedt szívünk facsarod sírásra, 
Beírván, mint jutott sorsok pusztúlásra!
Véres izzadásra bűnért mint büntettek,
Bú, bánat, s betegség tárgyai mint lettek; 
Egy napon mint tűnt el sok szép ajándékok,
S velek nyomorúlttá mint lett maradékok!
De mint a mely felhők sűrűn öszvegyülnek,
A sok zápor által végre kiürülnek,
S túl a már megritkult fátyolokon látszik,
A mosolygó napnak súgára mint játszik:
Úgy, mikor sok könyvünk te is kimeríted, 
Gyászba borúit napunk újra felderíted; 
Vezetvén ama jobb s szebb Éden kertére, 
Melyet mennyben fondait urunk becses vére; 
IIol boldog éltünknek még határt nem mért ő, 
Ilová nem csúszhat bé az álnok kisértő,
Hogy mézes tőrébe szép színnel kerítsen,
S újra a kárhozat sírjába merítsen.
Hol a tiszta szentség bíboriban járunk,
Bőven megadatik itt szenvedett kárunk.
Mert, mint halhatatlan az úr dicsősége,
Úgy szent örömünknek nem lesz híja s vége. 

TOLDY K ÉZIK Ö N Y V E. 1.

3. II. Leopol d  ö r ö k ö s  k i r á l yunk  m eg- 
k o r o n áz t a t á sá nak i n n e p é r e .

Repülj hív nemesség! Pozsony mezejére, 
Tégy koronát legjobb királyod fejére,
Kit szült hazánk édes anyja Terézia,
Nagyobb héró mint a Filep híres fia. 
Mindenfelé vitt ez fegyvert s gyilkos ívet,
De Leopold máskép hódolja a szívet.
Nem fereszti mint ő vérben a világot,
Mint jóltévö nap hint élesztő jóságot.
Ez nemes lelkének minden kevélysége,
Hogy szabad népének légyen békessége.

Ne féljetek, így szól, hit, vallás, szív, lélek: 
Semmi erőszaktól míg országiok s élek.
Az űré vagytok ti kinek én szolgálok,
S kivel szembe szállni soha nem próbálok.

Ti ország gyámoli ! hadban s békességben, 
Kik a királyt s hazát tartjátok bőségben,
Bús jobbágyok! látom könyvvel tölt szemetek, 
Megédesítem én sujtoló terhetek.
A ki szenved, s magát embernek nevezi,
Ha hozzám jő, révre hajóját evezi.
Népem atyja lészek s annak boldogsága 
Koronám fő gyöngye s szívem vígassága.

Jó hazám! ily király fogja bírni széked 
Kit méltán irigyel egész világ néked.
Földi istent mutat állása s formája,

I Áldott szíve kincsét árúlja hív szája.
Ti laurussal ékes héróknak fiaik,
Porrá vált törzsökök kizöldült ágaik 
Menjetek ! koronát tenni e szent fóré,
Kinek már minden szív meghódolt előre. 
Szereti hazánkat s ősi törvényinket:
Majd elfelejteti király eleinket.

Mihelyt kitiindöklött nagy lelke súgára 
Az egész föld szemét húzta csak magára.
Sok héró reszketve nézi dicsőségét,
Mert tündér hírének abban látja végét.
Tudják hogy gyűlöli a rontó háborút,
A könyüben s vérben áztatott koszorút. 
Békesség urának hordom, így szól, képét, 
Igyekszem boldoggá tenni kedves népét.

Látom hogy valakit nagygyá a had tészen 
Ostor az, s ha meghal, híre vész egészen.
A rablás, vér, árva s özvegy lészen jele,
Hogy a bűnt gyűlölő bíró sújtolt vele.
Én a királyságban főkép ezt szeretem,
Hogy a nyomorúltnak jármát könnyíthetem. 
így minden jobbágyom szívét nékem adja, 
Mely a föld kincseit nálam meghaladja.

Ügy van kegyes király ! e nap rá bizonyság, 
Melyben tisztel téged ily számos jobbágyság. 
Nem siratta volt még a hajnal Memnonját 
Mikor szerelmeknek itt várták már célját.

1 5
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A Tróját ostromló s őrző vitézeket 
Képzelheti, a ki megnézi ezeket.

Nap ! ki gyors útadban egy ember szavára 
Megálltál hajdan egy harcnak látására ;
Állj meg : szebb itt a cél, nézd meg e sereget 
Mely öröm szavával verdesi az eget.
E király fejére ti Pindus Múzsái,
Fonjatok koszorút, s Diána Nymphái !

Nézz nagylelkű király, e nép seregére 
Melynek érted mindég kész lesz folyni vére, 
Győzzünk vagy haljunk! így szóltak neg\ven-

egyben,
Trézsia irígyit ók hagyták szégyenben.
Vitéz futásokban Marst is megelőzték,
Hazánk ellenségit megnézték s meggyőzték: 
Mely buzgó hívségért e szép Paliás vala 
Soká boldog hazánk őriző angyala.
Testéből nagy lelke már menny felé téré.
Ilogy kötéazt minden gyermeke szívére:
Most is látom, így szólt, a buzgó hívséget 
Melylyel égett székem s dicsőségem végett.

Elébb hogysem e szó szívét meghatotta. 
Szerelmét Leopold nékünk ajánlotta.
Mivel örököse anyja jóságának,
Angyala lesz mint ő boldog országának.
Sót kegyelme melylyel hazánk dicsekedik. 
Mint áradó patak menvén növekedik.
Azért is szemeink mint egy réz kigyóra 
Úgy néznek e mennyből jött szabadítom, 
övé szivünk, minden magyarok így szólnak, 
Édes járma alá víg kedvvel hajolnak 
Láncok gyanánt lösznek jósági minekünk.
Ha szól, érte mindég kész omlani vérünk.
Oh ! ha napjainkból önéki adhatnánk 
S értünk folyó éltét hosszabbra toldhatnánk, 
Alig lenne híre Decius nevének 
Oly sok követői itt néki lennének.
Vagy ha minden kérés mely felmegy szívünk - 
Fejére áldással térne meg az égből, (bői,
S egy-egy percentéssel nyújthatná napjait. 
Tán élve tapodná a világ hantjait.
Dicső élte válna véghetetlenséggé,
S így venné el bérét Leopold eléggé.

4. K ö s z ö n e t  az o r s z á g  r e n d é i h e z ,
m időn 1790. ju u .  2. a do lgok  fo ly ta tá sá ra  a  m a g y a r  n y e lv e t

ren d e lték .

Nagylelkű főrendek! hazánk szemfényei! 
Országunk oszlopi ! szívünk reményei ! 
Éljetek! e víg szó zeng mindennek száján,
Ki örül feltámadt nyelvén és hazáján.
A tanácskozáshoz csak alig kezdtetek,
Hogy fő jónkra egy nap többet végeztetek, 
Mint megholt eleink öt s hat diaetában, 
Melyeket tartottak e század folytában.
Mint a mely rósz orvos a betegség helyét 
Eltévesztvén, bé nem dughatja kútfejét,
S mikor más baja van, ő csak az epével

Birkózik, s betegét gyötri receptével,
Ma ez, holnap majd más dózissal itatja.
S clystirozza, míg más világra iktatja:
Úgy ők gyógyítgatták sok apróbb bajunkat. 
De nem is illették legfőbb panaszunkat. 
Nemzetünk sínlödütt e nagy nyavalyában. 
Hogy idegen volt ő saját hazájában.
Csak a neve volt meg, hogy magyarnak hívták. 
De a haza zsírját idegenek szívták.
A tisztségből s pénzből minket kiferedtek - - 
Bokros gyötrelmeink mind ebből eredtek.

De ti, bölcs férfiak, kik néztek előre,
Orvos kézt tettetek mindjárt a kútfőre.
A vérhasban soká kínlódó hazátok’,
Mint ama fő orvos, szóval gyógyítjátok !). 
Apróbb fájdalmai így mind elszélednek 
S elsenyvedt tagjai lassan megélednek.

Múzsák, pendítsétek háládé hárfátok ! 
Számkivetéstekből visszahívt hazátok.
Az idegenek már többé ki nem marnak.
Kik kedvetlen nótát húztak a magyarnak.
Az egri püspök volt legfőbb szószólótok : 
Hintsétek laurussal e bölcs Apollótok! *)

Három század folyt le, hogy Buda várában 
Bátran nyúgodtatok Mátyás oltalmában. 
Pompás győzedelmit verssel hirdettétek,
Vitéz eleinket ti élesztgettétek.
De csakhamar a had s a fegyver zörgése,
A rabló ellenség s az ágyúk dörgése,

; Mely mindent rontott s ölt vagy rabszí jra fü- 
I Titeket is sírva hazánkból kiűzött. (zött. 
Azolta felettünk gyakran repdestetek.
Mint Noé galambja szállást kerestetek.
De, melynek maradék! hitelt nem fogsz adni. 
Nem akart titeket hazánk befogadni, 

j Sokan az idegen hangot megszerették.
J S saját nyelvünk s Múzsánk érte kikergették.

•Térték, kedves Múzsák ! többé ne féljetek, 
i Már örökké vígan itt velünk éljetek, 
i Most míg tart az országgyűlése ideje 
I Mátyás háza légyen lakástoknak helye.
Onnan füleljetek mindennek szavára 
Mit mond az országnak állandó javára.
S áldott nevét gyémánt oszlopra írjátok 
Annak, ki munkásán szereti hazátok.

I Már eddig is leltek sok olyan nevekre,
; Melyek érdemesek Apelles kezekre.

Ti nyelvünkért buzgó bölcsek, örüljetek, 
Ama szép munkákhoz együtt készüljetek. 
Melyekből Európa nyelvünket esmerje,

I S többé vad s durvának azt hívni ne merje.

) Célozás arra a vérfolyásban kínlódó asz- 
szonyra, a ki Jézusnak ruhája széléhez 
nyúlt. P.

*•) G r. Eszterháry K áro ly .



453 PÉCZELI JÓZSEF. 454

Bölcs rendek ! kik újjá szültetek bennünket 
Felvévén a porból eltapodt nyelvünket,
Oly sok ezer áldást nem kívánhatnátok, 
Mennyi ezért omlik mindenfelől rátok.
A nemzetek sorsát mérő úr nevére 
Esküszünk, míg bennünk forr Etele vére,
Sőt míg a magyar név el nem fogy egészen, 
Ez áldott nap nékünk örökké szent lészen.

Két fő dolog vár megorvosló kezeket,
S ha hazánk javára végzitek ezeket,
Fgy mindennek majd ezt vallja szíve s szája: 
E volt nemzetünknek első diaetája.

5. A Mesék  közöl .
A sze rző  jegyzéseivel*

XI. Mé h e k ,  her ék.
Meglehet esmérni kit-kit munkájáról,

Mint a sast körméről, s a tehént vajáról.
A munkás méhecskék egykor mezt csináltak, 
Melyen a rest herék soká disputáltak.
Nem tudván magok közt lépni egy ességre,
A darázst bíróid választották végre.
Ki jó pénzért előállván hívásokra,
Függesztő füleit a bizonyságokra.
Barnák, s kurták azok; a tanúk így szóltak, 
Kik ott táboronként repdestek, s danoltak.
A méhek rettegtek, látván, hogy ővelek.
S a herékkel közök a nevezett jelek;
Sok egyéb tanúkat a darázs esketett,
Semmi bizonyosra de még sem mehetett, 
Előhivattatta a dolgos hangyákat:
De ezek sem tudtak adni több próbákat.
Ivét hónapja immár, mond egy, hogy foly pe

rünk,
Munka ideje van, s mindnyájan heverünk. 
Azonban költséggel tartjuk is a bírót.
( ) eszi a vajat, mi iszszuk az írót:
Miért húzza vonja perünk ily sokára?
Lépjen a dolognak az igaz okára.
Csináljunk mindketten ma mézet előtte, 
így meg fog tetszeni a lépet ki szőtte.
Nem jó lesz ! a herék rútúl kiabáltak ;
De minthogy a méhek örömest rá álltak:
Az értelmes bíró közöttük széjjel néz :
Tudom már én, úgymond, kiké légyen a méz.
S azt nagy dicsérettel adta a méheknek,
S éhes szemek koppant a felpereseknek.

Így kéne Ítélni : gyakran a törvények 
Az ártatlan perest bészívó örvények, 
így processus gyanánt a bölcs bíró lenne,
.'s tíz húsz esztendőre egy kis ügy nem inenne: 
De addig pereltünk sokszor mi egy csigán, 
Hogy mikor megnyertük, osztottunk a haján : 
Azt a mi benne volt, a bíró kiszopta,
S a hosszas processus időnket ellopta.
A törvénykönyv oly volt, mint egy súrú csere, 
Hcl megbutt, a kinek hamis volt a pere:
A rejtekhelyt néki pénzért megmutatta,

Ki lelke kárával rósz ügyét folytatta.
De már bölcs Józsefünk itt is fáklyát gyújtott, 
Hogy e szövevényben járjunk, fonalt nyújtott.

XV. Cs er f a ,  nádszá l .

Egy felséges cserfa, mely ékes fejével,
Az eget verdeste, s számos levelével 
Sok faluknak környúl nagy árnyékot ada,
S hívest az útasnak a ki elfárada;
Ez erdőknek dísze egy szél lengzésében 
Hogy látott egy nádat egy patak szélében, 
Hogy látja mint hajol, s mint esik hasára,
A leglassúbb szélnek csendes fúvására: 
Megszánta felettébb ezt a karcsú legényt, 
Hogy minden kicsiny szél így ingatja szegényt, 
S mond néki : oh nádszál ! a természet soha 
Nem lehetett hozzád már jobban mostoha : 
Termeted mívében felettébb hibázott,
Hogy ily kis erővel egy nagy szált ruházott. 
Azomba ültetett a tavak szélére,
Hogy tárgyúi tégyen ki a szelek mérgére ; 
Legalább hogyha már énmellém plántálna,
A szélnek könnyebben kis erőd kiállna.
Nékem látd a felhőt éri szép termetem,
Erős a derekam, a szélt csak nevetem . . . 
„Nagyon megelégszem, mond a nád,sorsommal, 
Kivált boldog vagyok hajló derekommal;
Mert ha a szél eljő, leütöm fejemet, 
így őrzöm ellene gyenge életemet;
Látván a szél, véle hogy szembe nem szállók, 
Elmegy, s akkor én is újonnan felállók . . .
Te minthogy nem akarsz , mint mondod, ha

jolni,
Tudd meg : mérge előtt hogy meg fogsz ro

molni.“
A hajló nádacska el sem végző szavát,
Hogy egy szél tövestől kitépé a cserfát.

Sok kevély járt már így, a ki mást megha- 
S nem akart hajolni az úr keze alatt, (ladt,
A nyomorúságnak hogy rá fútt szélvészé,
Egy nap semmivé lett neve, pénze, esze. 
Boldog vagy te szegénv, mert nincs ellenséged, 
Ha eljő a szélvész, elmegy, nem bánt téged.

XIX. Maj om s vadak.

Hogy az oroszlántól távolka estenek,
Egy csere vadjai oly tisztet tettenek,
Ki bajokban tudjon jó tanácsot adni,
S a királyhoz mindég ne kelljen fáradni.
Hogy eszét a majom sokszor kimutatta, 
Többnyire minden vad voksát őrá adta. 
Mihelyt e tisztséggel ötét felruházták,
Magokat előtte földig megalázták.
Úgy nőtt titulussá a csapodár szájban,
Mint árad a Duna május vége tájban.
Az új tiszt felfúván szívét tisztségében,
Alig hágott földre rút kevélységében,
Egyik a másikat bár tépte, nem bánta,
Az ok nélkül halált szenvedőt nem szánta,
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Az öreg és árva sorsán nem könyörült,
Csak a cifra s pompás titulusnak örült ;
Ha hívták bajokban néha segítségre,
Míg urazták, addig a gonosz ment végre ; 
Titulussát pedig ha ki meg nem adta,
Rá sem nézett, s ügyét még meg sem hallgatta. 
Azért is ellene sokan kezdtek zúgni,
Egyik a másiknak nyomorgással súgni,
Hogy mikor bajokban a királyhoz mennek, 
Száz résznyi titulust nem adnak, mint ennek; 
Ivivánt választ nyernek, várát meg is járják, 
Alig ezt itt urazzák, s voksát állva várják, 
így minden a majmot végre megútálta,
S csak négy öt eb farkát körülte csóválta.

Mit ér, hogy fél árkust bé fog titulusunk, 
Ha nincs valóságos érdemünk s virtusunk.

Adassék e levél diktátor Syllának! 
így írtak Rómában a fél föld urának;
Mert okos volt anép, nem jobbágy, nem szolga. 
A virtus, hírnév volt mindennek fő dolga.

Egy jele a népben még a szolgaságnak,
Hol sok titulusra az elsőbbek vágynak J)-

ö Igen szép és dicséretes dolog ez az ánglu- 
soknál, főképpen pedig a franciáknál, hogy 
ott akármely nagyméltóságú esméretlen fő
emberrel bátran beszélhet valaki a becsü
letnek Jsérelme nélkül , és e célból éppen 
nem szükség tudakozni, kihez légyen sze
rencséje; mert a királyi vérből származott 
fejedelmektől fogva a mesteremberig, és a 
királynétól fogva a mesterembernek fele
ségéig mindennek titulussá csak ez : Mon- 

- sieur és Madame, uram és asszonyom. Hát 
másutt miért uem érik meg ezzel? Azért, 
mert még sok helyeken a valóságos érdem
nek híját titulussal pótolják. A franciák
nál a íönemességü személyek azok, a kik 
más több jeles cselekedeteik között leghí
resebb munkát bocsátanak ki a természeti 
históriában, s a bölcselkedésnek minden 
részeiben ; és így a valóságos belső érde
men kapkodván, a cifra titulusokkal, mint 
valamely múló hangokkal, keveset gon
dolnak.

XXIV. S z á n t ó v e t ő  s fiai .

Egy paraszt feküvén halálos ágyában, 
Gyüjteté gyermekit gyászos szobájában,
Hogy testamentomot javairól tégyen,
S míg el nem költözne, tőlök biícsút végyen. 
„Gyermekim ! mond nékik, látom közel végem,- 
Megmondom hát néktek minden tehetségem. 
A mi pénzecském volt, felét a szőllőben,
Más felét rejtettem ott kin a mezőben.
Hosszú ásót kapát végyetek e végre,

Ássátok mindkettőt egy lábnyi mélységre ;
Az elrejtett kincset így megtaláljátok,
S gondos atyátokat akkor megáldjátok.“ 
Atyjok holta után fiai így tésznek,
Egy-egy singnyi ásót kezeikbe vésznek.
A mezőt, a szőllőt négy ízbe felhányják, 
Testek vércsepjeit egyikben sem szánják.
A mezőn a kincset hogy meg nem lelhették, 
Azt tiszta búzával jókor bévetették.
Az apjok pénzére így rá nem akadtak,
De bőv sztiretjek lett, s gazdagon arattak.
A testamentomnak megérték erejét,
Hogy kiki dolgozza serényen mezejét: 
így izzadásának uzsoráját veszi,
Mert a jól szántott föld őt gazdaggá teszi. 
Az aranybányának ritkán van ideje,
A szántás a pénznek az igaz kútfeje. 
Szegény s vak ország az, s közel enyészete, 
A szántóvetőnek hol nincs becsülete.
Hajdan egy Cátóban s egy Pomponellában 
Szántóvetőt látott a világ Romában.
A chinai császár egyszer esztendőben 
Százezer paraszttal eszik egy mezőben, 
Tudja hogy a szántás legfőbb gazdagsága,
S míg a becsben lészen, boldog lész országa. 
Be szép volt a világ, míg diktátort talált ') 
Roma az ekénél, s Boáz a szérűn hált !

') A régi romaiak önként akartak szegények 
lenni, hogy tiszta virtusaikat annál jobban 
megőrizhessék. Asamníták békességet akar
ván kötni a romaiakkal, nagy summa pénz
zel küldötték követjeiket Curius Dentatus 
consulhoz, a ki őket sok ízben meggyőzte, 
hogy az ajándékkal magok részére hajthas
sák. Mikor a követek bementek hozzá, ép
pen akkor vacsoráit a consul fa tányérról 
némely földi veteményeket, s az ajándék
kal őtet kínáló követeknek azt mondja: 
„Kétség kivül az én szegénységem azt hi
tette el veletek, hogy engem pénzzel meg
vesztegethettek ; de sokkal jobban szere
tek én a gazdagoknak parancsolni, mint
sem magam gazdagsággal bírni.“ — Pyr
rhus az Epirus királya semmi Ígéretekkel 
nem hívhatván királyi udvarába ama sok 
virtusokkal ékeskedő s hazáját szerető Fa- 
bríciust, azt mondotta róla : „Könnyebb a 
napot az ő futásától, mint Fabríciust az igaz
ságtól elfordítani.“ Ama híres consul Re
gulus megggyőzvén a Carthágóbélieket, s 
kitóltvén consulságának idejét, izeni a ta
nácsnak Romába , hogy tegyenek helyette 
más consult; mert a mint hallja, a feleségé
nek ásóit s kapáit ellopták, és így gyerme
kei a földet nem mívelhetvén, éhen halnak 
meg. Ezt hallván a tanács, az ő földének 
míveltetését magára vállalta , s a sze
rént, a mint Seneca szól, a közönséges 
társaság lett a Regulus arendátora vagy 
majorossá.
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XXV. V a d á s z ,  kopó.

Egy kopója vala egy Nimród fiának 
Ki híven és gyorsan szolgála urának.
Hallván a kürt hangját, táncolt örömében, 
Reménylvén, hogy az nap jár ura kedvében. 
Ha ki nem fogy, úgy mond, belőlem a pára, 
Egy őzet hozok ma gazdám konyhájára. 
Urának tetszését mindég bétoltötte,
A nyúlat futtában sokszor elütötte,
A fürjet s a fogolyt csúszkálva megleste,
A barlangban elbútt szarvast kikereste.
A vaddisznóval is bátran szembe szállott,
S ha megkapta fülét, a vadkan megállott. 
Végre e jó kopó lábai lassultak,
Meggyengült szaglása, s fogai kihulltak. 
Fösvény ura mégis vitte egy időben 
Vén ebét vadászni egy sűrű erdőben.
Hogy látott egy disznót az eb egy fa alatt, 
Felejtvén vénségét, bátran néki szaladt, 
Megragadta fülét négy odvas fogával,
De kitört, s a vadkan elvitte magával.
A vadász kopóját ütötte s vétette,
Régi szolgálatját mind elfelejtette.
Ne verj, mond a kutya : nem kíméltem magam, 
Megragadtam, de látd elvitte a fogam : 
Megmutattam hozzád hajdani hűségem,
S hogy elment, okozzad megaggott vénségem. 
De nem tett e semmit ura vad szívének 
Mert megrontá fejét régi jó ebének,
S hogy tovább házában hasznot nem tehetett 
A kenyérbajban is keveset ehetett.
Mikor ásítással néha enni kére,
Mocsok vagy egy dorong lett urától bére.
Az éhség gyötrelmit sokszor alig állta,
Mégis hízelkedett s a farkát csóválta;
Mikor más társai gazdagon ettenek, 
Zabkenyérhajt néki alig vetettének,
8 mindaddig szenvedte a rágó éhséget 
Míg sok kínjainak halál vetett véget.

E kopó sorsára jut sok öreg szolga: 
így van a többek közt a szegény pap dolga. 
Tíz s húsz esztendeig szolgál egy helységben, 
Adnak néki kicsit míg van egészségben.
De ha elbetegszik vagy jut vénségére, 
Csaknem éhei hal meg, mert nincs egy fillére. 
Csak a magyarnál van e szerencsétlenség, 
Nem bán így papjával ennél több nemzetség; 
Hanem ha leszedte ereje virágát, 
Megtámasztja oztán élte száraz ágát,
Szíves gondja vagyon minden csemetére 
A mely ragaszkodott e fa törzsökére:
] >o itt, még sok kő szív örül s kacag rajta,
11a látja hogy itt s ott kőidül a papfajta.

LV. K i r á l y  és kapás.

Egy király útazván egy mezőn megszállott, 
S egy paraszttal, ki ott kapált, szóba állott. 
Jó ember ! serény vagy látom a munkában, 
Izzadásod bére mi lehet napjában?

Négy garas jó uram, a kapás felele.
Igen kevés, mond ő, hogy éred meg vele ?
Egy napról más napra egyen erőt veszek, 
Egyet interesre jó kéznél leteszek,
Egygyel fizetgetem régi adósságom,
A negyedik garast mindég sárba vágom.
A király elhülvén nem várt bátorságán,
S okossan tréfáló szava fontosságán,
Elment, s e szép mesét sokaknak feltette,
De hogy senki köztök azt meg nem fejthette, 
Végre a vén kapást magához hívatta,
Ki tréfás szavának ily értelmét adta:
Az első garassal éltemet táplálom,
S erőt veszek, melylyel a földet kapálom.
A másikkal fiam ruházom s nevelem,
Kinél interessel azt egy nap meglelem.
Régi adósságom egygyel fizetgetem,
Mert mint lehet, azzal vén atyám tengetem. 
Negyedikkel tartom egy eladó lyányom,
S azért mondám , hogy azt mindég sárba há

nyom :
Mert ez vissza nékem nem fogja fizetni,
Ha férjhez megy, majd rám ügyet sem fog vetni.

Mint a föld, mely az ég meleg zsírját iszsza, 
A belé szórt magot bőven adja vissza :
Úgy a mit költöttek szüléitek rátok, 
Vénségekben, fiák, nékik megadjátok.
Ti is lyányok ebben restek ne legyetek, 
Szembetűnő példát sőt abban tegyetek,
Hogy hazudott a vén utolsó szavában,
Mert a rátok költ pénz nem hull aDunában1)- * IV.

’) Igen jeles példát adott ebben ama romai 
asszony, a ki, a mint a históriák írják, fog
ságban senyvedő, s éhei halálra büntete
tett édes anyját sok ideig a maga emlőinek 
tejével táplálta. A mely mikor a romai ta
nácsnak tudtára adatott; nem csak mind a 
kettőnek megkegyelmezett, hanem e jeles 
cselekedetnek örök emlékezetére azon a 
helyen , a hol a tömlöc volt, egy szép ká
polnát építtetett, mely a Kegyességnek 
vagy a szülék eránt való szeretetnek szen
teltetett.

6. V o l t a i r e  Z a í r j á b ó l .
IV. a c tu s  , 1. ds 2. scéna .

Első scéna : Zaír, Falím.
Fut. Szánlak s csudálom is Zaír nagy szívedet, 

Az úr, ki kezdi már illetni lelkedet,
Erőssítni fogja lankadt karjaidat,
Hogy elrontsd hatalmas s kedves láncaidat. 
Zaír. E nagy áldozatot hogy kell elvégezni? 
Fát. Az isten kegyelmét meg fogod érezni ; 
Mert nagy gondja lészen kedves Zaírjára. 
Zaír. Több szükségem nem volt soha oltalmára. 
Fát. Nagy familiádat, ha többé nem látod,
Az úr lészen atyád, s a Jézus barátod,
Az ő keblében vagy, ő beszél lelkednek,
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S ha ama szent papja s szája istenednek 
Már bé n e m  jöhetne e vétkek helyébe .  .  .
Zfti'r. Jaj mérget öntöttem Orozmán mellyébe ! 
Oh siralmas idő ! oh kín ! oh gyötrelem !
Hát ily nyomorult lett hű szeretőm velem ? 
Boldog lettem volna . . . isten, de kiváutad! .. 
Fát .Szerelmed rút láncát hát már is megbántad? 
Ha eddig harcoltál meg ne állj a célig.
Zair. Oh embertelen harc mely megölt már

félig !
Nem érzed te Fatíin kínaim mely nagyok,
Mert e szúz szerelem melyet ma elhagyok, 
Melyből várta szívem fő javát s vígságát,
Nem mutatta mind ki nagy tíizét s világát : 
Áldozom az úrnak ím sok sebeimmel, 
Megöntözöm ez helyt búnös könyveimmel.
Hol élt hajdan, mondod, az úr, ki megválta.
Öli hányszor már Zaír hozzá így kiálta :
Isten oltsd el lángját s szerelmét szívemnek 1 
Felejtesd el képét hú vőlegényemnek,
De mikor könyörgök, kívánt ábrázatja 
Az ég közt s én köztem magát mutogatja. 
Azomban a menny s föld feltámadt ellenem, 
Atyám s vérem rém ít.. oh szánj meg istenem !.. 
S ha el kell ma válnom reménylett férjemtől, 
Ah foszsz meg egyszersmind nyomorúlt éltem- 
Hogy az a ki bírta ártatlan szívemet, (tói, 
Kedves kezeivel fogja bé szememet.
Mit csinál Orozmán ? tán nem is kérdezi :
Ha él-é még Zaír? vagy éltét végezi ? 
Meghalok, ha így fog elhagyni s megvetni. 
Fat. Te Lusignán lyánya ! kit akarsz követni ? 
Te ki megváltódnak nyugszol már keblében? 
Zair. Hát szeretőm mért nincs ez isten kedvé- 
Haragjának célja Orozmán lehet-é ? (ben ? 
Ez úr ily jó szivet avagy gyülölhet-é?
Jó. igaz, irgalmas, ennél több mi lenne.
A keresztyén hitről ha ma vallást tenne?
Mely óhajtva várom az úrnak szent papját! 
Tán lecsendesíti szívem zúgó habját; 
Megmondja hogy az úr minden ember atyja,
S az ily házasságot hát nem kárhoztatja.
S ő, kit imád Zaír lelke rejtőkébe,
Olajt fog önteni szíve sok sebébe,
Tán Orozmán mellől azért el nem vészen,
Itt lakó népének hogy anyjává tészen. 
Szaladin, ki ez helyt hajdan elragadta,
S sok szép virtusait itten csudáltatta,
Ki azt mint Orozmán boldog földdé tette, 
Keresztyén anyától tudod éltét vette.
Fát. Látd hol nem kereskedsz hogy magad

menthessed.
Zaír. Jaj hagyj békét, kérlek, szememre ne

vessed!
Látom, hogy kárhoztat atyám, nemem s hitem. 
Hogy Lusignán lévén Orozmánt szeretem;
S hogy éltem napjait kötém napjaihoz,
Oh hányszor kivánnék esni lábaihoz,
S ott, ki vagyok, néki előbeszélleni.
Fát. így nem csak bátyádat el fognád veszteni. 
De egész népemet, melynek vagy oltalma,
S elhagynád az urat, kinek hív irgalma.

Zaír. Nem vagy esiuéröje Orozmán szívének. 
Fát. Elég hogy oltalma Muhamed hitének.
S mennél jobban szeret, annál jobban tiltja 
Hogy oly istent imádj kinek népét irtja.
A szent pap úgy jő bé, hogy észre ne vegyék, 
Tudod mit fogadtál?

Zair. Bár mindjárt itt legyék, 
ígértem e dolgot hogy tartom titokba,
Bár miatta estem iszonyú kínokba!
S a mi legrémítőbb, nincs több vőlegényem 1

jMásodik scéna : Zair , Orozmán.

Orozni. Asszonyom ! volt oly nap melyben 
tiszta szívem

Szerelmének hozzád érezvén víg lángját, 
Örömest felejté vasaid közt rangját:
Lábadnál sóhajtó urad azt várhatta,
Hogy tán megszánt egy rab s szívét nékem

adta.
Ne félj e hitszegést hogy szemedre hányjam, 
S hogy csalárd szivedet sajnálj am s megbánjam: 
Bír e szív magával, s sebe mennél mélyebb, 
Nem hogy panaszolna — még annál kevélyebb. 
Kicsiny cél egy asszony Orozmán mérgére, 
Megútállak, s e lesz bűnöd méltó bére:
Nem szükség készítned csapodár nyelvedet. 
Hogy hamis okokkal szépítsed vétkedet,
Mert hizelkedésed még csúfságodra tér,
Enyim e szív s téged többé az nem esmér. 
Félek, pirulásra még egyszer kitészesz,
Nem akarom tudni hitszegeit mért lészesz? 
Más fog ma felmenni császári székemre,
Ki méltóbb lesz nálad hűséges szívemre ;
S bár Zaír nem érzi elvesztése kárát.
Tán megbecsülli az jobban kezem árát. 
Megbánom, elhiszem, de másként nem lehet. 
Tudd meg azt : Orozmán hogy mindent meg

tehet,
Hogy készebb egy igét nem szólni felőled,
S holtig nyögni azért hogy elvála tőled ;
Mint bírni oly szivet mely csak egy sóhajtást 
Ejtene kívüliem a mely illetne mást.
Menj el, soha többé nem látod színemet.
Zaír. Mindenem oda hát! Isten ki könyvemet 
Láttad, s ki egyedül leltemet vezeted!
Zaírt mivel többé mondod nem szereted,
Uram !

Orozni. Azt kivánja nevem s becsülletem. 
Imádtam én Zaírt, de ót ma megvetem, 
Elhagylak mert magad arra kötelezel 
Hogy örömem célját .. . Zaír! hát könyvezel ! 
Zaír. Uram legalább azt ne véld, azt instáloui. 
Hogy tán országodat s székedet sajnálom, 
Látom hogy elvesztlek, sorsom így akarta, 
Vajha tudnád szívem felőled mit tarta ! . . .  
Bár éltem keserűbb légyen az epénél.
Ha bánok egyebet Orozmán szívénél !
Orozni. Hát szeretsz még Zaír?

Zaír. Oh ég ! s azt kérdezed ? 
Orozm. Hát lelkem kínjáramértváltozék eszed ?
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Kegyetlen ! liogy szeretsz hát ezzel mutatod, 
Ilogy szeretőd szívét ízekre szaggatod?
Azt hittem hamissan haragom lángjában 
Hogy indúlatimat tartom zabolában,
De e gyászos erőt e szív nem esméri,
Melyben minden szavad az elevent éri.
Ez hatalmat az ég néki ne is adja,
Hogy imádott kincsét Zaírba elhagyja:
Hát én tennék-é mást helyetted székembe ?
Ez ige volt számba, de nem volt eszembe.
A dühösse'g s méreg ha bennem azt szólta,
I lü szívem ezerszer azt meghazudtolta.
(_)ly napot az ég már látnom ne engedjen, 
Melyben haragomtól szűz szíved szenvedjen,
De ha szerelmemet Zaír megosztottad, 
Örömömet máról hát mért halasztottad ?
Férjed dicsőssége talán megrémített,
Ki minden nagyságot lábadnál felejtett? (ged? 
Ne kérdeztesd, mondd meg mi volt benne vé- 
Summi mesterségre nincs neked szükséged. 
Hogy mocskolná ez meghív szerelmünk láncát?
S hogy is ronthatná le hitünk erős sáncát ? 
Szívemnek nincs része semmi hitszegésbe. 
Hanem oly lánggal ég. . .

Zaír. Oh ne ejts kétségbe! 
Mert szívemnek hozzád lángoló szerelme 
Nyomorult lelkemnek legnagyobb gyötrelme. 
Oroim. Szólj, mi baj ? örömet szívem mikor

vehet ?
Zaír. Oh hatalmas isten! szólnom mért nem

lehet ?
Oroz ni. Mi titok ez. melyet nem bizhatsz szí

vemre ?
Tán a keresztyének esküdtek fejemre?
Szólj, mit tudsz?

Zaír. Ily gyilkos ha valaki lenne,
I ram, közzéd s közzé Zaír futva menne :
De ily gonosztévőt nem lehet találni,
Ne félj, a bú enyim, engem kell sajnálni. 
Orozni. Téged? Zaír!

Zaír. Engedd meg hogy lábadhoz essem, 
s e végső gráciát tőled megnyerhessem.

(Ezt mondván, lábához borúi.)
Orozm. Oh szólj ! s meglesz minden, bár kér

jed éltemet.
Zaír. Vajha napjaidhoz köthetném szívemet ! 
Uram, hagyj ma engem egyedül magamnak, 
Hadd adjam e napot gyötrő fájdalmamnak,
S figyelmetes észszel szemlélvén rangomat, 
Elrejtsem füledtől gyászos panaszomat; 
Holnap titkom s szívem néked nyitva lészen. 
Orozni. Oh kín, e nâ > nékem száz esztendőt té-

szen.
Zaír. 11a még a szerelem szívedben szól értem, 
Ne tagadd meg tollem a mit térden kértem. 
Orozm. Mivel így kivánod, benne megegyezem, 
Bár szívem sebeit újra kivérezem.
Menj, e nagy áldozat de jusson eszedbe,
Éltem legszebb napját hogy adtam kezedbe. 
Zaír. Minden szód szívemet gyötri mely szer- 
Orozm. Hát itt hagysz szép Zaír? (télén!

Zaír. Jaj, tészem kénytelen.

7. V o l t a i r e  H e n r i  ás a VII. é n e k e .
P é c z e li jeg yzése ive l.

• S u m m á j a .  S zen t L a jos e l ra g a d ja  á lm á b a n  B o u rb o n t az  égbe  
és p o k o lb a  , m e g m u ta tja  n ék i a  T ito k  h á z á b a n  a 
m a g a  m a ra d é k á t, s  a z o k a t a  n a g y  e m b erek e t, k i 
k e t fog F ra n c ia o rs z á g  sz ü ln i d u tá n n a .

Ama jó teremtó, a menny és fold atyja 
Akarván, hogy fogyjon éltünk sok bánatja, 
Kegyelméből adott két nagy jóltévőket,
S vigasztalók gyanánt földre küldé őket.
Orvost lél ezekben a gyász . bií, s szegénység ; 
E két nagy gyámolink : az Álom s Reménység. 
Ha a munka után a test kezd lankadni.
Oly orvos az Álom, mely erőt tud adni 
A kire szúnyasztó mákját bőven ejti.
Fáradsága terhét az könnyen felejti.
Lelkünk kivánságit a Reménység gyújtja.
S még mikor csábít is, balzsamomát nyújtja.
De a kinek mennyből ez ervos adatik,
Bátran örülhet az : mert meg nem esalatik.
Hív s állandó annál, mint az, a ki adja,
Még kivánságit is bőven meghaladja.

Menjetek Bourbonhoz, mond Lajos e párnak, 
Elalélt tagjai mert óhajtva várnak.
Az Álom hogy hallá ez égi szó hangját.
Kész elhagyni menten setétes barlangját.
Ama zöld mezőre Bourbonhoz repüle,
Az álmadozások vígadnak körűié.
Lelkét víg képekkel, testét hintik mákkal. 
Mely elegyült laurus, olajág s rózsákkal.

Ekkor koronáját szent Lajos levészi,
S e győző vitéznek homlokára tészi.
.. Menj, uralkodj, úgymond, szívemreménységc. 
Régi törzsökömnek egy fő dicsősége.
Az úrnak ez hozzád még kis ajándéka,

! Királyságnál többet, van adni szándéka.
Mit csinálnál fiam száz ilyen országgal,
Ha meg nem térsz s nem bírsz örök boldog

sággal?
Elolvad e világ, mint a hónak halma,
Egészen sem lehet a virtus jutalma.
A ki itt sokat bírsz, azt sok bú követi.
Végre rontó kezét a halál rá veti :
Jer, s a teremtőnek titkai közt nézzed,
Szent végzése szerént élted mint intézzed.1'

Egy fényes szekérbe együtt hát felülnek.
A levegőégben sebessen repülnek :
Mint a gyors villámás éjszakról fut délre. 
Minden akadékot útjában üt félre;
Vagy mely gyorsan repült ama szekér régen, 
Melynek tűz lovagi vágtattak az égen. 
Melyben egy szent ember, kit Ákháb üldözött. 
Mennybe ragadtatott ezer lángok között. . . . 
E forgó világnak tágas örvényében,
Melyben sok test jön s megy kimért törvé

nyében,
Középben jár a nap, s e tüztenger körül 
A szabott órára kiki egyet kerül ;
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E szüntelen égő fáklya özön árja 
Kevés minutában őket általjárja.
Felhozza idejét ősz, tél, tavasz, nyárnak,
Ily sok világokban, kik körúlte járnak,
Kik közt kiki a mást húzza maga felé 
Ama titkos lánccal, mely oltatott belé; 
Oltalmazza egyik a másik törvényét,
S kézről kézre adja kölcsönözött fényét.
A hol e testeknek megszűnik futások,
Ama nagy üregben úsznak megint mások.
Még annyi világot ezek is formálnak,
Hol sok száz milliók az úrnak szolgálnak. 
Messze ezeken túl lakik a teremtő, . . . 
Csakhamar reptében ide ér mind kettő :
Ott az úrnak dicső s fényes széke korúi 
Az égi seregek nagy tábora örül:
E földről felrepúlt lelkek a holtaknak 
E nagy dicsőségben az úr előtt laknak.
S minthogy nem nyögnek már setét tömlöcök- 
Örökké úsznak itt öröm-özönökben. (hen, 
Minden lélek, melyet a porba lehellett,
Itt áll meg az igaz bíró széke mellett.
Sokféle név alatt az urat dicsérik 
Azok is, kik ötét ingyen sem esmérik.
Ö ontja áldásit azokra az égből,
Kik sírva kiáltnak hozzá sok ínségből.
Vak buzgóságunknak homályát sajnálja, 
Sokféle formákra mely őt kicsinálja.

A halál, kit a bún s az idő szúltenek,
Ide hord fel mindent, valakik éltének,
A bcnzot s a brahmánt. Chinából felviszi,
A ki Konfúcius szavát vakúl hiszi.
Perzsiából ide gyűjti a gébreket,
Kik követik most is Zoroásztereket.
Fagyos lakosait a hideg éjszaknak,
S a kik Afrikának tüzes földén laknak.
Az erdőkben lakó sok vad pogány népet,
Kik csaknem elveszték az emberi képet.
A dervis itt megáll, széljel néz s csudálja, 
Hogy az isten jobban papját nem találja.
A bonz bánatjában leüti bús szemét,
S mutogatja sok kínt szenvedett tetemét. 
Minden népből s nyelvből mihelyt ide gyűlnek 
Még a bíró nem szólt, s már is elrémulnek.
E szívlátó isten őket körülnézi,
S egy látással a bért köztök elintézi.
E rémítő széktől Bourbon járt messzére,
Mely áldást s átkot hint az ember fejére, 
Melyből mint az árvíz a végzések jőnek, 
Melyek nem nyílnak meg halandó élőnek.

„Mint méri ezeket valyon az úr fontja ? 
Hiszem, hogy haragját telkekre nem ontja, 
Azért, hogy a Jézus nevét nem vallották, 
Minthogy azt éltekben soha sem hallották. 
Mindazoknak hiszem lészen megtartója, 
Kiknek bölcs keze lett porból formálója. 
Ezért plántált belénk józan okosságot,
Hogy ennek fényénél nyerjünk boldogságot. 
E sok pogányságot e szerént ítéli ;
Bár görög vagy scytha, él az, ki öt féli.“

Míg Bourbon ezekről így beszél magában,
S vakmerő szemmel néz a bíró dolgában,
A törvényszék alatt egy szó megzendúle, 
Melytől a föld gyomra s az ég megrendúle. 
Olvasztó a szívet szörnyű harsogása,
Mint hajdan Sinának dörgő csattogása.
Az égi szent sereg erre elhallgatott,
Sok ezer csillag ezt ekhózván, jajgatott.

„Véges ész ! az úrnak útát így fontolod ? 
Hogy imádnod kell azt, hát meg nem gondo- 
Verseng-é a gyúrt sár a fazékgyártóval ? (lód? 
S te por lévén perlesz a mindenhatóval ? 
Kinek öl és gyógyít, plántál, vág, ront karja, 
Megbocsátja bűnét a kinek akarja?“
E mennydörgő szó még az égen hallatott, 
Hogy egy széltől Bourbon gyorsan ragadtatott. 
Alászállt hirtelen egy szörnyű mélységben, 
Hol sok millió nyög iszonyú ínségben.
Ez öblös barlangnak setét szövevénye 
Kern kóstolta milyen a nap áldott fénye,
Kern lakik itt élet, hol kész szállást talál 
A kétségbeesés s az iszonyú halál,
Örökkön örökké e tömlöcben nyögnek,
Kik élvén szolgáltak a bűnnek s ördögnek. 
Mint a hegyről omló árvíz harsogása :
Lgy zúg itt a jajszó s fogak csikorgása.
Isten ! mely sok jajnak zokogó szózatja 
Reszketted testem, s rémült lelkem hatja! 
Mely nagy tűz, mond Bourbon, s füst jó ki e

helyből,
Mint egy érc-olvasztó lángozó műhelyből 
Fiam ! az igazság ásta e mélységet,
Ebbe zárta a bűnt, vétket s kevélységet.
Jer, mert vas kapui mindég ketté válnak,
S csakhamar a pokol ajtaján megállnak.
Itt van az Irigység, sok szív rágó férge, 
Komor szemén s száján egyre omlik mérge ; 
Gyűlölt minden élőt s a napnak világát,
A holtakkal leli itt minden vígságát,
Sárga szín vonta bé elszáradt tetemét,
Látván Bourbont, sóhajt s elfordítja szemét : 
A felfútt kevélység ezt közel strázsálta,
Mely ekkor is magát nézgélte s csudálta. 
Odább volt a szívet szédítő Bujaság,
S a testet hervasztó éktelen Puhaság.
A Nagyravágyás túl törvényeit szabja,
Innen gyötör mindent, a ki néki rabja.

1 A Ilypokritaság alszik kebelében,
Szemében kegyesség, pokol van szívében. 
Ember-maga-haszna a Vakbuzgósággal 
E tömlöcben lakik több más gonoszsággal.
E kínzó hóhérok Bourbont nem esmerték, 
Azért megrémülvén, csak nézni sem merték.

' Jó szívében nem volt ezeknek lakása,
Mely a virtusoknak lett kedves szállása. 
Micsoda szent, mondják, jött e setétségbe? 
Hogy nevelje kínunk e szörnyű ínségbe ?
E tömlöc öbleit Bourbon öszvejárja,

• Az úr haragjának hol zúg tüzes árja.
I Csakhamar e helyen a kínlódók között 
í Egy szörnyű csudában szeme megütközött ;
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Mert Ivlemensre talált, Valois gyilkossára, 
llá esinért ekkor is vérengző karjára.
Egek ! ím a kinek szent a földön neve,
Y as láncokon ül itt, s tűz prédáj a leve.
Térden iraádtatik képe sok oltáron,
Kit Belzebub tart itt egy örökös záron.
Isten í be sok szentnek e földön áldoznak, 
Kiket az ördögök pokolban kínoznak!

„Jer fiam, mondLajos, s nézd meg a kínokat, 
Melyek gyötrik beljebb a rósz királyokat; 
Mennél több hatalmat magokra öltöznek, 
Annál több kínt látnak, mihelyt kiköltöznek. 
Lakóinak a bűnért melyet önként tettek ;
S melyet országokban tudva megengedtek; 
Elnyeli a halál tündér pompájúkat,
Bézárja csapodár tisztjei szájokat,
Kik az igazságot tőlök elrejtették,
S hogy céljokat érjék, sok bűnbe ejtették.
Az igazság fénye itt őket kínozza,
Sok gonoszságokat rendre előlhozza.
Nézd, mint reszketnek itt sok dühös királyok, 
Százszorosán omlik a kín lángja rájok ; 
Minthogy élvén , számot senkinek nem adtak, 
S a sok vérontásért nagyoknak mondattak.“ 
Sok rósz ministerek beljebb láncon voltak,
Az ország vesztére kik álnokúl szóltak,
Kik pénzen adták cl a virtusnak bérét,
S mint éh medvék szívták a szegény nép

vérét.
Itt nyögnek, kik hamis ügy zsírjából éltek, 
Tekerték a törvényt s gonoszúl Ítéltek.
Sok latrok, gyilkosok ezeket követték,
S mind azok kik élvén a vallást nevették. 
Valyon, kérdi Bourbon, e veszedelemben 
Nyögnek-é, kik éltek édes szerelemben?
Kik azzal sérték meg az emberek atyját, 
líogy könnyen követték szívek indulatját. 
Nemes lelkek, kik jól sokakkal tettetek !
Hát a gyilkosokkal egy láncra mentetek?
Itt elkeseredvén, így sóhajt zokogva :
Oh ! ha minden bűnös így sóhajt itt fogva,
Ha kívánja az úr sértett dicsőssége,
Hogy rövid éltünknek ily kín légyen vége; 
Nem jobb lett volna-é a méhben megfúlni, 
Mint egy kis örömért e tűz közzé hullni? 
Elménk szabadságát bár az úr elveimé,
Hogy ily nyomorúlttá lelkünket ne tenne!

„Ne véld, azt mond Lajos, hogy az úr en
gedje,

Hogy csak egy is e kínt méltatlan szenvedje. 
Mert mint igaz bíró őket úgy ítélte,
Úgy fizet mindennek mint kívánta élte.
Nem gyönyörködteti könyörülő szívét,
Hogy ok nélkül öszverontsa keze mívét; 
Azért formálta-é az embert képére,
Hogy ok nélkül hányja a pokol tüzére? 
Mérsékli haragját; mert jó ős kegyelmes,
A bosszúállásra igen késedelmes.
Úgy vér ó, mint atya, vesztünk nem kívánja, 
Megenged mindennek, ki bűnét megbánja.“

így szól, s egy szép helyre sebessen felhág- 
Mely kies hazája az ártatlanságnak. (nak, 
Messzéről csudálták pompás fényességét, 
Melyből mérsékelték az iir dicsőségét.
Alig tűnt e szép hely Bourbonnak szemébe, 
Hogy egy szent vigasság kezd folyni szívébe. 
Itt semmi indúlat nem gyötri éltünket,
Az öröm balzsamja öntözi lelkünket,
Fő boldogságunk itt a szerelem tészi,
Nem az, mely a vértől bűnös tüzét vészi : 
Hanem ama szent láng, az égnek magzatja, 
Melyet gyújt lelkűnkben az emberek atyja.
E szent szerelemmel minden szívek telnek, 
Szüntelen kivánnak, s minden jót meglelnek. 
Édes örömünk itt bánat nem borítja,
Csendes nyúgodalmunk gond nem háborítja. 
Minden népből s nyelvből a jók ide gyűlnek, 
Az igaz királyok s tisztek itt örülnek.
Károly s Clodovéus felső boldogságra
Itt mentek, s vigyáznak együtt Francországra.
Sokan, kik a földön egymástól nem férnek,
Hú barátok lesznek, mihelyt ide érnek.
Lajos, mint egy cédrus, a többit haladja,
Igaz törvényeit bölcsességgel adja.
A jóság s igazság, mely őt gyújtá belől,
Mint két tanácsos ült székében kétfelöl.
Atyja volt a népnek; minden szívvel bíra, 
Letörölte könyvét annak, a ki síra.
Itt sem távozott el Amboise !) mellőle,
Ki szerette hazánk ; s szerettetett tőle.
Hív tiszt, igaz bíró, ki ily méltóságban 
Nem mártá kezeit vérben s gonoszságban. 
Virágzott mint pálma hazánk békessége, 
Áldott királyunknak fénylett dicsőssége. 
Ekkor minden népet a franc felülhaladt. 
Boldog nap ! jőj vissza egy más Lajos alatt !

Túl voltak sok nagyok, kiket vitézségek 
Vezérlett a harcban; nem vad dühösségek. 
Trémouille, Clisson, Foix , Guesclin a trónus- 
Oszlopa, s ostora minden tyrannusnak. (nak 
Montmorenci, Bayard, s hazánk vitéz szüze* 2), 
Ki maga egyedül ezer anglust üze,
S kinek virtusinak méltatlan jutalma 
Lett egy néki gyújtott rakásfának halma.

Mind ezek, mondLajos, a virtust szerették, 
Igazán Ítéltek, s e bért azért vették.
Hűséges magzati az ekklézsiának,
A népnek a jóban tükóri valának.
Szent vallásom kiki buzogva követte ;
Mi az oka, hogy ezt Bourbon megvetette ?

*) Amboise igen híres íőministere volt Fran
ciaországnak: szerettetett mind a királytól, 
mind a néptől.

2) E volt az a híres orleányi leány , a ki lát
ván, hogy a francok az anglusoktól csak
nem egészen elnyomattattak Vll-dik Ká
roly alatt ; férfiú ruhában öltözvén 20 esz
tendős korában, a franc seregnek generá-
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Mihelyt ezt kimondá fuldokló nyögéssel,
A végzések háza kinyílt nagy zörgéssel. 
Messzéröl ragyogtak érc kapui ennek,
Mind ketten e felé sebes lábbal mennek. 
Észrevehetetlen gyors szárnynyal az idő 
E rémítő házhoz éjjel nappal megy s jó. 
Véletlen adja itt mindennek tudtára 
A mi kinek-kinek végződött számára.
Egy vas oltárra van egy nagy könyv tétetve, 
Melyben a lejendők le vágynak festetve ;
Jó, rósz, öröm és bú írva van előre,
Mely világ végéig omlik minden főre.
Fogva lehet látni itt a szabadságot,
Mely e földön kevély, s ott szenved rabságot. 
Oly titkos láncra öt tudja az úr tenni,
Hog y rab; s mégis látszik szabadossan lenni. 
Annál örömestebb az úr célját tészi,
Mert hogy kötve volna, eszébe, nem vészi. 
Másnak enged, mégis kevélyen gondolja.
Hogy mindent a mit tész. kedvére fontolja.

Jó fiam! mond Lajos, az isten kegyelme 
Innen száll le; s úgy lész lelkünk segedelme. 
Egy nap’innen lő rád tüzes nyílt ívéből,
Hogy kiirtsa a bűnt Bourbonnak szívéből. 
Idejét és módját nem tudhatod ennek.
Mert függ hatalmától az egy szent istennek. 
Valyon mikor fogja az időt elhozni,
Melyben fiaihoz fog Bourbon tartozni ?
Mely sok csalárd úton kell még addig futnod, 
S gyarlóságból mennyi gyalázatra jutnod !
Bár ne számláltatnék soha is éltedhez 
Az idő, melyben hív nem lészsz istenedhez ! !

Bourbon újra itten rémúléssol hallja.
Hogy egy sokaság zúg, mint a méhek rajja. 
Lásd meg , úgymond Lajos, e számos képeket 
Kik tésznek nem soká hatalmas népeket. 
Klébb, hogy nem lenne, sok száz esztendővel 
Esméretes az úr minden élendővei.
A semmit emberré még nem is csinálja.
Mikor élte napját már mind kiszámlálja. 
Kiméri a határt mindenik országnak.
Tudja, ez mint dúl le, mások fel mint hágnak, 
Kiki mint fog élni, írva vagyon nála,
Tudja, mikor s mint lész mindnyájok halála.

A pápa mondérját cifrán felöltöztek.
; Kevélyen a népet lábokhoz kötözték. 
Testőrzőik számát bámúlva szemléli, 

i E pompára őket királyoknak véli.
' Úgy van, bár nem hívják, mond Lajos, azok- 
, De urok a népnek, sőt a királyoknak, (nak.
I Ez Richeli’ s Mazarin ministerek képe,
Mind kettő fő polcra az oltárról lépe. 

j  Szerencse s politik fiai valóban,
A népet s a királyt vetik vas békóban.
Richeli’ bölcs, de álnok, mérgét holtig tartó, 
Mazarin színessebb ; de még többet ártó.

: Ez fut, meg visszajó, mint a szelet látja '). 
j Annak a bátor szív veszély ellen gátja. 
iMind kettő véremnek gyűlölője lészen,
A nép rajok tömjént, hol meg átkot tészen 

1 Mert mikor a király hasznára dolgoznak.
Akkor is öreá újabb jármot hoznak------

! Oh te! kit a sors tett kissebb rangba nálok.
, S kit igaz fontomban nagyobbnak találok: 
Colbert ! kinek nyoma csepegtet bővséget.

: Mely felmagasztalja a királyt s községet, 
i Hív tiszt, jó hazafi, franc nép megtartója. 
Mely áldott nevednek lészen káromlója:
De mely szépen rajta nemes bosszúd vészed.

I Mikor ót átkáért boldog néppé tészed * ) .  
így bánt a zsidókkal e nép bölcs vezére.

! Bár szitok s üldözés volt jótéte bére.

Egek ! mely sok rab nép áll e király korul '
, Úgy látszik, hogy kiki vas láncának örül.
1 Soha ily pompára franc király nem lépett,
S ily földön csúszóvá nem tette a népet.

' Látom, felel Lajos, tőle mint reszketnek ;
De téged jó fiam még inkább szeretnek.
Jó s rósz szerencsében, tudom,bőv részt vészen. 
Az elsőben kevély, ebben erős lészen.
Húsz rá rohant népnek bátran ki fog állni.

, Nagy lész míg él ; nagyobb, ha sírbe fog szálló i 
Oh szép s boldog idők ! nagy Lajos .századja. 
Melynek a természet minden javát adja ; 
Tudomány s mesterség ekkor virágoznak, 

i Melyek dicsősséget a franc népre hoznak.
A Múzsák örökre itt fognak maradni,
A metszés a kőnek ott fog éltet adni.

1 Szavát a muzsika égig hallattatja,
A gyolcsot a festés majd megszólaltatja.

Jer fiam ! mert az úr néked megmutatja 
A nagy embereket, kiknek lészesz atyja, 
lm fiadat látod az első ágzásban,
A ki Francországot tartja virágzásban,
A belgát s a spanyolt vitézül meggyőzi ;
De virtussal őtet fia megelőzi.

Bourbon csudálkozik, hogy csaknem legelöl 
A thrónus mellett lát két papot kétféléi.

lissa lett, és az anglusokat meggyőzte. \ 
Végre 1430-dik esztendőben elfogatatván, 
a papi széktől boszorkánynak Ítéltetett, és : 
az anglusoktól elevenen megégettetett. ;

*) Mazarin eardinális kénytelen volt kifutni 
Francországból 1651-dik esztendőben ; jól
lehet a királyné pártjátfogta : de Richelieu 
mindég helyt állott, jóllehet végre a ki
rály is ellenségévé lett.

2) A tudatlan nép, mely a maga legnagyobb 
jóltévójét szokta gyakorta átkozni, annyira 
gyűlölte a nagy Colbertet, hogy a holtte
rét is fel akarta ásni, hogy azt a maga dü- 
hösségének tárgyává tegye : de minden 
okos francok előtt ma is áldott é:- becses az 
ó emlékezete.
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Mennyi bölcsnek látom, mond Bourbon, soksá-
S á t V*Kik mérik az e'gnek hosszát s magasságát !

Kik vezérül vévén az okos kétséget,
Űzik mindenünnen a mély setétséget.
Nyitva van előttük a természet titka.
Földben s vízben látják a mi szép és ritka. 
Felséges poesis ! te egek magzatja !
Melynek édes hangja a lelket szaggatja;
Mely tudtad Athénást s Rómát pallérozni.
Be sok változást fogsz a franc szívre hozni!. . 
Franc nép! tudsz te győzni striumphusidírni, 
Nincs oly laurus, melylyel fejed nem fog bírni. 
A vitézek közted mint füvek, úgy nőnek. 
Repülve a harcra a Bourbonok jőnek ;
Látom, mint fedi bé Condét 2) a had pora.
Ki hol oszlopa lész, hol ura ostora.
Turenne, bár nem tetszik, bír annyi virtussal, 
Véle hát egy rangot kíván legfőbb jussal. 
Mindenek egy bölcset 3) Catinában néznek.
S öt tartják egyszersmind nagy hadi vitéznek. 
Vauban :i) eirkalmait ha a sáncnak veti.
Az ágyú-iopogást mérészen neveti. 
Győzhetetlen lészen Luxembourg a hadban.
B igen szerencsétlen a király udvarban4). 
Nézd a vitéz Viliárt 5) Denain mezejében, 
Hazánk dúló sorsát mint tartja kezében.
A győző Eugént bátran visszaveri,
S öt a békességre kénszerítni meri.
Ki e fiatal prine V 6) mert szép ábrázatja

') A párizsi tudós társaság ez, melynek mun
káit becsüli egész Európa.

- ) Condé és Turenne voltak XIV.Lajosnak két 
igen híres generálissal. Ma is disputálja 
Európa, melyik lett légyen nagyobbakettő 
közzül.

) Catina született 1637-ben, híres gyözedel- 
uiet nyert Stafl'ordnál és Massziliánál. 
Mikor a marsalságot letette, úgy élt, mint 
egy philosophus , igen kevésre becsülvén e 
világot és annak pompáját.

') Sohasem volt ennél nagyobb indsiucr a 
világon. Megerősített 300 régi várakat; 
újonnan építtetett 33-mat. Jelen volt öo 
ostromokban és 110 ütközetekben. Meghal
ván hagyott 12 volumen munkákat Írásban, 
melyek Francországnak hasznára irattat- 
lak; de még eddig világosságot nem láttak.

*) A. híres Montmorenei ez, ak i sok győze- 
delmei után tömlőébe vettetett.

Kevély pompa nélkül felségét mutatja.
Mint egy juhászkunyhót, a thrónust úgy nézi; 
Egek ! mely setét köd őtet környűlvészi : 
Mikor szintén akar székébe felmenni,
A kegyetlen halál kész őt sírbe tenni.
Legjobb lelkű francot láthatsz, fiam, benne,
Ki egykor vérednek fő díszére lenne.
Hát azért csináltad isten ! e remeket,
Hogy könyvözöube márt minden franc szeme- 
Mennyi jelét már is jó szívének adta, (két? 
Mely boldog lett volna minden franc alatta! 
Áldást forrott volna irgalmas thrónusa,
Lett volna igazán a francok Titusa.
Oh! micsoda gyászra fog az ország jutni 
A napon, melyen kezd holta híre futni ;
Mikor sírbe zárja e nagy dicsősségét,
Véle együtt anyját, fiát s feleségét.

Mint egy cédrus, melyet a szél kiront tőből, 
Olykor egy csemetét nyújt még törzsökéből: 
így hogy Lajos háza lett halál prédája, 
Hazánknak bölcsőben maradt egy királya '). 
Isten! tartsd meg benne népünk reménységét, 
Te pedig bölcs Fleury ! oktasd gyengeségét. 
Oh mely bőv lész mennyben hív munkádnak 
Ha vezérled lábát a virtus útára. (.ára.
Ha megtanítod, hogy bár király a neve,
De csak ember, mint más csak oly porból leve. 
Mások felett ebben tartsa hát nagyságát, 
Hogy híven dolgozza népe boldogságát.
Franc nép! régi fényed vedd vissza alatta. 
Mely a föld népeit hajdan meghaladta. 
Tudomány, mesterség újra virágozzon, 
Minden sziget s tenger tenéked adózzon. 
Neptun vízvárában régen csodálkozik,
Hogy franc vitorlákkal ritkán találkozik.
A Nilus, a Pontus, az Indus révpartja 
Hív téged, s számodra kincsét készen tartja. 
Gyűlöld te a hadat, bírd a békességet,
A perlödök között enyvezz egyességet. 
Tudod, mely sok mezőn folyt fiaid vére 
Míg más országoknak voltál félelmére !

Ki ez? kérdi Bourbon, kit itt látok állni,
A nép átkát s vádját messzéről rá szállni V T) 
Fiam, nagy lesz ez is; mert bír oly elmével, 
Hogy bétölt sok népet neve félelmével.
Búja lesz, de nem rest, a vígság kebléből, 
Sokszor majd kiveri a földet helyéből.
Egybe veszt sok népet, s meg öszveenyvezi, 
Míg hajóját köztök jó partra evezi.
Bír a talentumnak majd minden nemével, 
Éleszt minden virtust vigyázó szemével.

') Mikor 1712-dik esztendőben sok gyözcdcl- • 
inéi után Eugénius már Párizsba magára [ 
készült, Vili ars Francországot helyreállí
totta, Kugcniust Denain mellett meggyőzte, 
és Radstadban a király részéről szép békes
séget kötött.

s) E volt a burgundiai herceg, XIV. Lajos
nak unokája , ama kegyes érseknek Fene- 
lonuak tanítványa, a ki a maga emberek- !

hez való szeretetét még gyermek korában 
ennek szívébe bécsepegtette.

') Ez a munka íratott XV. Lajosnak gyer
mekségében . a kinek főministere s tútora 
volt a bölcs Fleury.

J) Ez igaz leírása ama híres Orleáni herceg
nek , a ki volt XV. Lajos gyermekségében 
Francország régense.
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Tud katona, vezér, hív hazafi lenni,
Nem király; de másból tud jó királyt tenni.

Azomban egy sűrű. villámás tüzében 
Fraucország zászlója tűnt Bourbon szemében. 
Spanyol sereget lát harcolni alatta,
Mely a német tábort már felülhaladta.
Mit látok, jó atyám! mi az oka ennek?
Fiam ! por kezdete, por vége mindennek. 
Imádjuk az úrnak csuda bölcsességét;
Az ötödik Károly háza érte végét.
A spanyol, látd, nékünk térdet fejet liajta,
S királyt kér, ki bölcsen uralkodjon rajta:
Fülepet.------- Bourbonnak hév szíve ezekre
Az örömtől csaknem repedett ízekre. 
Mérsékeld, mond Lajos, e nagy vigasságot,
Ki tudja, szül-é ez kárt vagy boldogságot? 
Unokánk ült ugyan Madrid thrónusára,
Tán még mindkettőnek lesz ez romlására. 
Véremnek sorsosi ! spanyol s franc királyok, 
Vajha az egyesség lelke szállna rájok!
A föld népét mindég gyötrik s jajgattatják, 
Kik a politika tanácsát hallgatják.

Ezeket szent Lajos hogy szólni megszűnők, 
Mindjárt elmúlt minden; maga is eltűnők. 
Fekete kárpittal az ég bévonatott,
S a végzések háza újra bézáratott.
De mihelyt a hajnal nyújtván arany újját 
Nyílt rózsákkal hintő a felkölt nap útját;
Az éj más helyre ment setét szőnyegével,
A képzelődések s álmok seregével.
Bourbon is felébredt ; s még soha éltében 
Oly erőt s örömöt nem érzett lelkében.
Mint a nap, úgy fénylett, vidám ábrázatja, 
Jelentvén örömét, mely őt belől hatja, 
így mikor a hegyről a zsidók vezére 
Negyven napok múlva a táborba téré,
Oly fényes súgárok folytak orcájáról,
Hogy féltében a nép lerogyott lábáról.

8. Yo u n g  É j t s z a k á i b ó l .
X X III. É jts z a k a .

Meddig nézem, hogy a dicséret, mint vala
mely földön csúszkáló féreg, úgy mászkáljon a 
királyok udvaraiban, hogy az ő csapodár hang
jával csiklándoztassa a föld nagyjainak kevély 
füleiket, és hogy pénzért a legundokabb bűnt 
virtus köntösébe öltöztesse ? Meddig szenve
dem , hogy kenyeret koldúljon ez az olyan 
gazdagtól, a kinek nincs lelke, hogy jóillatot 
tégyen egy álnok és alávaló szívnek , melyben, 
megholt a virtus, és hogy ezeket a drága illatú 
füszerszámokat az ilyen holttestekre hintse. 
Oh Dicséret ! hagyd el a nagyoknak, udvarait, 
melyekben bémocskolod a te nemességedet, ne 
viseld többé ama gyalázatos hivatalt, hogy va
lamely jónak reményléséért hazugságokkal hí
zelkedj a rósz királyoknak. Menj vissza ama 
kútfőre, a melyből eredtél, ama minden hatal
masságnak kezdetére, a mely a nyelvet szólás
sal, a lelket pedig gondolattal ruházta fel. A

teremtőnek szeme láttára egyik ember arcra 
borúi a másik előtt ; a dicséretnek és tisztelet
nek töménye sorra jár egyik agyagról a má
sikra , s a kissebb bűnről a nagyobbra. Csak 
egyedül te fosztatol meg minden dicsérettől 
oh embereknek atyja, a ki bírsz egyedül min
denekkel , a kinek mosolygásod a kies nappal, 
és a rémítő mennydörgésekkel s villámásokkal 
fenyegető éjtszaka, nem egyéb, hanem a te 
homlokodnak öszveráncolása. Oh fogyjon el 
azon órában az én életem, a melyben kifogy 
az én számból az ó dicsérete ! Oh vajha az én 
háládatosságom bosszút állván őérette , kipó
tolhatná mindazoknak dicséreteket is , vala
kik őróla elfelejtkeznek! Miképpen kezdjem 
el az ő dicsősségének hirdetését, hogy soha 
örökké el ne végezzem? Akármelyfelé fordí
tom szememet, mind nappal, mind éjjel, ez a 
sokféle csudákkal bővölködő természet szün
telen az ő imádására ösztönöz engemet. Nagy 
isten! a kinek szemeid látják a jelenvalókat, az 
elmúltat, és a következendőt, és úgy nézed 
mint egy szempillantást azt, a mit mi halandó 
emberek három részre osztunk; te tudsz és 
esmérsz mindeneket, magad pedig esméretlen 
maradsz. Noha láthatatlan vagy természeted
ben, még is a legalább való teremtésekben is 
magadat láttatod. Az élő fáknak levelei, me
lyek sok millió állatokat táplálnak, szintúgy 
hirdetik a te hatalmadat, mint ama nagy égi 
testek, és azoknak lakossai ; mert mind ezek 
ugyanazon egy cselédes gazdának hűséges 
szolgái. Te vagy az a kiszáradhatatlan forrás, 
melyből buzog ki az élet és a boldogság, és 
sokféle csatornákon oszlik el a teremtésekre. 
Te adtál az embernek ékesenszóló nyelvet; de 
azzal nem tudja kimondani a te nevedet. Oh 
taníts meg engemet ! micsoda névvel nevez
zem azt, a ki világoskodik ama megszámlálha
tatlan napokban, és jelen van minden fűszá
lakban. A te felségednek és dicsósségednek 
meggondolása olyan, mint egy nagyterek, 
mely alatt lerogyik az én lelkem. Te vagy 
egyedül nagy, minden tökéletességeknek sum
mája, minden okoknak első oka, a természet
nek mindenfelé elható ágainak törzsöké, és ama 
teremtéseknek aranyláncának formálója , a 
melynek szemeit soha ember meg nem szám
lálhatja. Szint olyan csudálatos és megfogha
tatlan vagy a te legkissebb teremtéseidben, 
mint a leguagyobbakban. A te szódra szülte a 
semmi amaz égen ragyogó csillagokat, a kik 
közzül csak egy is elég tanúja lett volna min
denhatóságodnak , és a melyek közzé helyhez- 
tetted az embert, hogy azoknak látására lebo- 
riíljon előtted. A halhatatlan lelkek nem egye
bek , hanem a te dicsósségednek néminémü 
szikrácskái, a te hatalmasságodnak nemes mag
zatjai,kiknek szabadságot adtál ajó és gonosz 
között tejendő választásra. Az okossággal fel- 
ruháztatott teremtések, a mint a te isteni vi
lágosságodnak élesztő súgárait, kissebb, vagy
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nagyobb mértékben vettek , grádicsonként 
emelkednek fel mind addig a teremtésig, a 
mely már legközelebb jár istenségedhez. Mind 
ezeknek az ö természetekkel megegyező lakó
helyt szabtál ki a világban, melyet halhatatlan 
kezeiddel építettél. Oh örökkévaló király ! mu
tasd meg nékem a helyet, a melyben lakozol ! 
vezess bé a házba, a melyben az én idvezítőmre 
találkozhatom. Keresselek-é tégedet a mélysé
gekben? Tudakczzalak-é tégedet a naptól? 
Ama harsogó szelek megmondhatják-é nékem, 
hol lakozik az ő teremtőjók? Valyon az ő sza
vát hallod-é a mennydörgésekben? Valyon 
ül-é a fellegeken, mint egy királyi széken, pa
rancsolván a forgó szeleknek, hogy húzzák az 
ó lángozó szekereit. De mit mondok ? vétke
zem , hogy az istent távol keresem éntőlem. 
Jertek oh halandók ! boruljatok arcra vélem, 
mert itt van az isten. Ez a roppant világ né- 
minémü részecskéje az ő dicsősséges kirílyi 
székének. Az ő karjának ereje tartja, és moz
gatja ezt. Ha egy szempillantásig felfüggeszti 
az t, menten visszaesik a semmiségbe. Az ő 
keze megöleli azt a mi véghetetlen, és az ő 
szeme úgy néz le azokra , a melyek legmaga
sabban emelkednek fel a természetben , mint 
egy feneketlen mélységben úszkáló porsze
mekre.

De micsoda vagyok én, hogy e szókra me
rem megnyitni az én ajakimat ? Valyon egy 
alávaló halandónak még buzgósága is nin- 
csen-é az ő felséges dicsősségének bosszontá- 
sára? Nem elég-é,hogy az ember arra méltóz- 
tattatott, hogy csudálhatja az ö remek mun
káit ; hanem még arra is vetemedik suttogni a 
porban az ő dicséretét? Hol lehet találni oly 
szókat, vagy gondolatokat, melyek e felséghez 
illendők légyenek ? Ha szintén az én elmém 
leereszkedik is a földnek középpontjáig, ha 
onnan felrepnl is az égnek magas boltozatjáig, 
nem talál sohol a természetben oly képeket, 
melyek az ő nagyságának csak néminémü ho
mályos lerajzolásai is lehetnének. E roppant 
világnak pompás gazdagsága erre nézve csupa 
szegénység és sűrű setétség. A csillagoknak 
dicsősséges ábrázatja merő homályosság itt, a 
képzelődésnek legsebesebb tüze, s az elragad
tatott szívnek legforróbb buzgósága hideg mint 
ajég, és adhat illendő szókat annak kifejezé
sére. Nagy isten! a kinek dicséreteit énekli az 
én nyelvem, te a ki a te lelkeddel illeted az én 
szívemet, én erőm az én vénségemben, egye
dül való kincse és diesekedése az én lelkem
nek; te, a ki adtad az embernek ahalhatatlan- 
ságot. micsoda névvel nevezzelek én tégedet 
az én háládatosságomban? Oh ! ha nem talál
hatok illendő nevet, a mely elől-adhassa a te 
felséges természetedet; engedd meg, hogy ne

vezzelek én téged emberek barátjának ; mert 
ez a név felette igen kedves az én szívemnek. 
Az én Múzsám feljebb nem emelkedhetik, el
végezte mind azt a mi tőle kitelhetett, és a ví
gasztalás lészen az ő énekeinek bérekesztő ko
ronája. Nem félek többé más nyomorúság
tól , hanem csak a bűntől , a halálnak fé
lelmét örökre eltemetem e halandóságnak osz
lopa alatt, mélyet a te nevednek dicséretére 
emeltem.

Oh ne légyetek ez én verseimnek Ítélő bí
rái, ti hideg és tunya lelkek, kiket az érzé
kenység elfáraszt, az elragadtatás megháborít, 
és a kik mindenkor csendes vérrel lévén, a te
remtőhöz bocsátott könyörgésekben attól fél
tek, hogy a szívnek felbuzdúlása a ti nyúgo- 
dalmatokat meg ne zavarja. Távol légyenek 
tőlem azok a buzgóság nélkül való tanítók , a 
kik hideg vérrel, minden hathatós ékessenszó- 
lás nélkül a porban csúszó szókkal prédikálják 
a virtust. Valyon bún-é az ilyen dolgokról el
mélkedő léleknek felgyúladni, és sebes lánggal 
égni? A drága illatrí tömény úgy szórja széj
jel az ő kedves szagát, ha meggyújtatik atöm- 
jénezőben. Oh öregségnek fagylaló tele ! miért 
fagylaltad meg az én Múzsámat, és az én vé
remmel együtt az én elmémet? Mikor a buzgó 
lélek a tűznek szárnyain legmagasabban emel
kedik az ég felé, akkor ama mennyei seregek 
hallattatják óvéle aző arany hárfájoknak gyö
nyörű pengését. Úgy tetszik mintha hallanám 
azokat a halelujákat s szent énekléseket, me
lyeket zengedeznek az úrnak szent széke kö
rül. Oh micsoda örömmel és gyönyörűséggel 
telik meg az én lelkem ezeknek csak képzelé- 
sére is ! Oh mikor jő el a halál, hogy bévezes- 
sen engemet ama mennyei karokba! mikor 
rontja le e sár házat, mely az ővélek való szent 
társalkodástól kirekeszt engemet! Meddig la
kozom még mint egy számkivetett e földön, 
kivúl az én hazámon, amelyet óhajtók; meddig 
sóhajtok e tömlőében, kívánván a szabadságot? 
Boldog nap,mely eloszlatja a setétséget, mely
ben most tévelygünk, öszvetöri ama láthatat
lan, de nehéz láncokat, melyekkel megkötöz- 
tetünk, és az igazaknak lelkeket a mi közön
séges atyánknak széke körűi öszvegyújti. Örülj 
oh kegyes lélek! emeld íel bánatos fejedet, a 
te szomorúságod bosszúsággal illeti' a te jó 
atyádat. Nézzed miképpen hasad ketté ama 
vastag kárpit, a mely volt az ember között és 
a halhatatlanság között. Nézzed a sírhalomnak 
hantjaiból miképpen jő ki egy pompás királyi 
szék, mely a te számodra készíttetett. Oh örök
kévalóság! Te elmúltaknak, és jelenvalóknak 
királya! mikor mégyek el, hogy a te oltáraid 
előtt meghajtsam magamat.
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BARÓTI SZABÓ DÁVID.
1739—1819.

BARÓTI SZABÓ D á v i d  székely nemes származású, Baróton Háromszék
ben ') 1739. apríl. 10. született, s a felső osztályok elvégezte után Udvarhelyen 
a Jézus társaságába lépett. Ujonci éveit 1757-ben Trencsényben kezdte. Az 
első két próbaév kiállta után 1760-ban Szakolcán ismételvén a görög és deák 
nyelvet, Székesfej érvárra küldetett, hol 1761-ben a két elemi osztályban pró
bául tanárkodván, 1762 és 63-ban Nagyszombatban bölcsészetet hallgatott ; 1764. 
Kolosvárt az első deák osztályban tanított s praefectus volt anoveldében; 1765. 
Nagyszombatban a mathematikai tanokat ismétlette; 1766-ban Egerben a köl
tészetet tanította s a vasárnapi prédikációkat tartotta; s végre 1767-ben a theo- 
logiái’a menvén által Kassán, 1769-ben ugyan ott fölszenteltetett. Miután a 
theologiát 1770-ben befejezte, 1771-ben Nagy-Váradon, 1772-ben Nagy-Bányán 
ismét a költészetet és szónoklatot adta elő, s ugyan itt a sz. Mária-társulat 
elnöke s a collegium annalistája volt. Midőn ezután Beszterce-Bányán töltené a 
hai’madik pfóbaévet, eltöröltetett szerzete 1773-ban, s Baróti ideiglen Komá
romba rendeltetett a szónoklat tanítására, három évvel utóbb pedig, csőd utján 
maradandólag Kassára neveztetett ki csakugyan a felső osztályok tanításéra, 
mely állásában 1799-ig meg is maradt. Magyar költői próbatételekre egy Rauch 
Ignác nevű német szerzettársától buzdíttatott, ki látni kivánta : a magyar hexa
meter és lyrai szchémák a régiekéhez hasonlítanak-e inkább, vagy a németeké
hez. Sikerülvén a kísérlet, szenvedélylyel folytatta azt, s nem sokára megért
vén, miszerint Rájnis már régóta ír ilveket, vele közlekedésbe ereszkedett, s 
vele együtt kívánt fellépni 2). De Rájnis vonakodott 3), s meglakolt. Mert Szabó 
aztán maga lépett fel 1777-ben, első munkáját ily cím alatt adván : I] mértékre 
rett kiilömb Verseknek három könyvei, Kassán. E gyűjtemény, mint szerzője osz- 
tályozá’, „hatlábú, alagyás és lantos verseket“ tartalmazott, köztök deákokat is: 
megelőzi pedig egy rövid verstan. A helyeslő fogadtatás Vaniére tankölteményé
nek fordítására határozta, s így következtek egymás után : 2 .  ,,Paraszti Major
ság, melyet Vauiérből hat lábbal mérsékleti magyar versekbe foglalt.“ 2 kötet. 
Kassa, 1779, 80. 4rétb. 3. Kisded Szótár, mely a ritkább magyar szókat a/, abc 
rendi szerént emlékeztető versekben előadja. U. ott, 1781. 4. Verskoszorú,melyet 
az új mértékre vett, s üdővel megegyengetett és későbben készült verseiből 
kötött. 3 köt. II. ott. 1786. Rájnis az elszalasztott elsőséget nehezen nyögvén, 
1781-ben megjelent Kalaúzában (1. a Rájnis cikket) itt-ott Barótira is célozott, 
mire ez, még 1783-ban írta, de elsikkadván, csak utóbb adhatta ki következő 
védő s támadó vitairatát : 5. Ki nyertes a Hangmérséklésben ? Az erdélyiek nyel- 
vek-járása szerént. U. ott, 1787., melyben Révait is illette, ki őt szókötési erő
szakolásaiért rótta volt meg. Most Révai, Versei közt, Rájnis „Sisakos paizsos 
Mentőirásában“ támadtájk meg Barótit, kit Bacsányi vett a kassai Magyar Muzeum 
harmadik negyedében oltalmába, melynek kiadásában Baróti is társ volt 4), s 
melynek nyolc negyedében (1788—92.) számosb versei közt mutatványokat 
adott Milton Elvesztett Paradicsomából 5) , Virgil első eklogáját, valamint egy 
alexandrínekben írt epistolát Bacsányihoz (II. 135—7.), melyet azonban mun
kái későbbi kiadásaiba fel nem vett. Egykorúlag a M. Múzeummal jelentek meg
6. harmadszor is Költemény es Munkái, 2 köt. Kassa, 1789. 4r. E sok újat foglaló 
kiadásban jött ki először teljesen : Az elvesztett Paradicsom, hat énekben. 7. A 
magyar Lovassághoz (a török háborúban szerzett dicsőségéről 1789.) hely nélk.



477 BARÓTI SZABÓ DÁVID. 478

1790. 8. Örvendező Vers t. u. Szabolcs vármegye örömünnepére. Kassa, 1791. 
9. Kisded Szótár. Második kiadás. U. ott 17 92. Egészen új munka, sokkal 
bővebb, s tisztán szótáralakú. 10. A Paraszti Majorság megjobbított kiadása 
8rétben és egy kötetben u. ott 1794. 11. Szabad kir. Kassa városához, midőn 
kir. főhg József Magyarország nádorispánja a Tiszán innen felkelt nemes vité
zeket megtekéntvén, abba legelőször bészállana. XT. ott, 1797. Baróti épen hat
van éves volt, midőn magát nyugalmaztatván, egykori tanítványa Gyerkényi 
Pyber Benedekhez, régi barátja és partfogója Ferenc, Komárom vármegye 
főjegyzőjének °) fiához költözött át Virtre , s ott ünnepelve és tisztelve élte le 
vidám s folyton munkás öregsége utolsó húsz évét. Itteni munkássága gyümöl
csei : 12. Orthographia és Grammatikabéli Észrevételek a magyar prosodiával 
együtt. Komárom*, 1800, mely által, mint előszavában maga mondja, vetélke
désre kivánná serkenteni a magyar tudósokat, mely úton lehetne a magyar nyelv- 
körűi leghamarább köz megegyezésre jutni. Következett 13. Megjobbított s 
bővített Kólteményes Munkái 3 kötetb. Komárom, 1802. 14. A Magyarság Virági.
\ . ott, 1803.— Döme Kár. ösztönzésére, s főleg fiúi barátja s házigazdája Pyber 
kéréseire 1804-ben, élte hatvanhatodikában, Virgil Eklogáit fordította le (addig 
csak az első lévén meg, művészi vetélkedésül Rájnissal); majd az Aeneist is, 
melylyel oly szeretet és kitűréssel küzdött meg, hogy három év alatt azt csak
ugyan befejezné. Baróti saját vallomása szerint a hozzá haláláig hűBacsányinak 
e mű sokat köszönhete : ez késleltette a könnyen dolgozó aggastyán sietéseit, 
ez intette szigorra és gondosságra, s végre ez nem csak átbirálta az Aeneist, s 
kijegyzette a vele teendőket, hanem maga is javítgatott rajta. Ily hazafiúi fára
dozás méltó arra, hogy köszönettel megemlíttessék. Végre nyomtatót isBacsányi 
szerezvén, megindúlt a hazától esdve várt munka nyomtatása ; s megjelent 15.

Virgilius Énéisse“ első kötete, vagy is az I —V. könyvek Bécsben, Doll Antal 
költs. 1810. 7), melyre a második kötet, a VI—XII. könyveket s a tíz eklogát 
magában foglaló, Pesten Trattnernél következett 1813. Ezzel be volt fejezve a 
hasznos szép pálya; s bekövetkeztek a csendes nyugalom évei, míg 1819. nov. 
22. Baróti Szabó Dávid késő és csendes halállal múlt ki barátja karjai közt. 
Tetemei a virti köztemetőben tetettek le, melyet a gőzösön fel s alá utazó hazafi 
naponként lát,de új hajnala e csillagára többé nem emlékezik. Baróti egyébiránt 
mint főleg nyelvvizsgáló és kezelő inkább a nyelvre mint a költészet menetelére 
hatott, s ha mint olyan is inkább gerjesztett mint közvetlen eredményeket állí
tott elő, s inkább anyagokat szolgáltatott, mintsem azokat szerencsésen feldol
gozta : ez a kor viszonyai és szükségei szerint sok, sőt minden volt. Aeneisével 
meghaladta vetélytársait, s azóta is ez, egyetlen éldelhető teljes fordításunk.

') Nem Háromsscijí székben, mely nincs, s mely hibába mind Kazinczy az Oi-pheusban I.
. i75. mind (ín regi Kézikönyvemben I. 192. estünk Kovachich M. György után : Beiträge zur 
neueren Literargeschichte v. Ungarn. Best (1787) az 54. 1. Egyébiránt életrajzi adataink 
részint innen v annak. Kiegészíti azokat dossier : Gemeinnützige Blätter, Buda, 1820.57—5911.

2) így beszéli Kazinczy Ferenc, az Orpheusb. T. 866. s köv. Hogy Baróti a Molnár próba
tételeit nem ismerte, maga vallja Költ. Munkái (negyedik kiadásbeli) 11. köt. 136. lapján, hol 
első próbatétele, egy trochaeisált auekdot : „A koporsóirásokról,“ közöltetik is.

*) Ezt Kazinczy csak érezteti, de ki nem mondja.
4) HarsányL volt az indítványozó, 1. Barótinál : rTársaságkötésa Költ. Munkák 4-dik 

kiad. 1. 26.
5) De nem az eredeti szerint, hanem Neuman epitomált deák kidolgozása után : Lapsu? 

Protoparentum, Vind. 1768.
G) Megillető elégiája Pyber Ferenc felett, ki 1789-ben halt meg, a Költ. M. II. 73. áll.
") Ez első kötet a legritkább magyar könyvek közé tartozik, mert íveinek egy része Béc? 

ostromakor elenyészett (Jankowich szerinti.
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1. A ma gya r  h u s z á r o k h o z  1789-ben.

Országunk bástyái! minő dicséretet adjak 
Én nektek, magyar huszárok? Nincs annyi te

hetség
Bennem, hogy az csudatételeket, melyekkel el-

hírült
Mind az egész földön nevetek, s vele kedves

hazátok,
Toliammal kifejezhessem. Megvonta világát 
A török hold gyors fegyveritek villámira ; s

melyek
Rettentnek vala, szarvaitól megfosztva, lerogy-

gyant
Mennykövitekre. Mohács mezején majd fogy-

tig elhullott
Ősink véréért megadóztattátok, halomra 
Vagdalván fene táborait; svalamerre lesújtott 
Mérges halált szóró karotok, patakokra nevel

vén
Ozmán népe dühös vérét. Bámúlva tekéntett 
Még az Irigység is ; s hogy Mársnak fajzati

vagytok,
S a viadalpiacon lcgliatalmasb bajnokok , ön

ként
Megvallotta. Minő bátcrság ült ki bajuszos 
Képeteken ! mi serénységgel verekedtetek által 
A nagy tenger erőn kevesed magatokkal ! ho

gyan dőlt
Kardjaitok fent élétől az otromba pogány

ság !
Nem vala szükségtek melyvasra, sisakra: 

magyarnak,
Főképp húszárnak megmarkolt kardja, s re

megni
Általló nagy lelke nem hajt ily testi fedélre.
E nélkül is az harcra kiszállt sokaságra ro

hanván
Azt úgy öltétek, valamint Libyának határin 
Űzi szokott vérengzését a kormos oroszlány 
Aszaladásnak eredt vadakon. Ti voltatok elsők, 
Kik bátran nézvén minden veszedelmet, az

harsány
Trombita-megrivadásra, serény paripákra fel

ülvén,
És egyszerre kivont karddal, fejetekbe nyo-

mítván
A csákót, s neki buzdúlván a „rajta vitézek“ 
Serkentő szózatra : legott bévágtatok a tar 
Ellenség közepére ; s ezer glyóbissal, halállal 
Szembe viaskodván, soha meg nem szüntetek

addig,
M íg, leverettetvén a? erő nagy része, s nya

kakkal
Többé nem győzvén az adót, szaladásra vető

dött.
Űztétek, kaszaboltátok; mértföldeket, om

lott
Testekkel megtölte magyar kéz-fogta,s egészen 
Részegedéséig vért-ontó kardotok. A  sok 
Elfogatott rabok, és zászlók, a számtalan

ágyúk,

S a feldúlt tábornak egész készületi (mert én 
Nem lelek a bámúlás közt ízót) szóljanak

itten
Az pompás diadalmakrói, melyeknek örökké, 
Minden mások előtt, ti voltatok eszközi ; szól

jon
A nevetek fenjenhordó, s népünköt örömmel 
Megtöltött hír; szóljanak itt amaz annyi jutal

mak,
Melyekkel jeles érdemitek végeden üdókre 
Megtiszteltettek. Legtöbben voltatok oly sok 
Száz ezerckre kitölt császári királyi seregben 
Nyertesek : és ritkát volt látni közúletek, a ki 
Dolmányán vagy arany, vagy ezüstpénzt füg-

geni meg nem
Érdemlett. Koburg, mikor azt mondotta, lxa-

missan
Nem dicsért; minthogy nem hazánknak gyer

meke dicsért.
Már tírólatok i t t , lovasink vezetői, miképpen 
Zengjen az én rebegő Múzsám ? az ezernyi

halál közt
Mely eleven szív, bátorság , vigyázat, okosság 
Volt vezetésiekben ! Mennyit végezhet az elmés 
Kisded erő ? kijelentették példáitok. Itten 
(Mert szemlélte) miket mondhatna Mehádia

nékünk!
Egyszeriben csak előre nyomúlL a földet

emésztő
Ellenség ; s valamint az özönvíz , mind lese

perte
A tábor vég gyámolait ; s rohanással omolván, 
A sas alatt állott sereget szaladásra vetette. 
Irtózás vala nézni, miként futamodtak, el

hagyván
A rendet, zászlót, fegyvert a gyáva legények. 
Hátúi, oldalról, szanaszét vagdalta pogány

kard ;
S már a győzedelem csúfúl kirepüle kezünkből.

Nézd itt Yécseit, és bámúlj : tizenegy ezer 
ellen

(Mit nem mér egy ritka vitéz) felgyúlad ha
zánknak

Jajszavain; keseredve kiszáll; és szembe sze
gezvén

Egy marok embereit, megtartóztatjadogálvát ; 
Mind addig vagdalkozván, míg biztos helyekre 
Nem juta megszabadott seregünk, s új rendbe

nem álla.
Hallatlan dolog! egy tábor vak módra szalad- 
, . . . j ó n ;

Es oly kisded szám mind ezt kiragadja veszély*
bői,

Mind pedig űzőit visszáfordítsa. Magyar volt 
A vezető, s a nép, ne csudáid. Jer, Spárta, sha 

. nagy vagy
Nezz tettünkre, vitézinkkel vesd egybe vitézid.

Lássuk amott Fábrit : zivatar módjára reá ont 
Jászvárasra, s azon nyomban megvészi ; s ma

gát is
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Moldova fejdelmét minden tárházival együtt 
Ott lepi. Megpihenés nélkül, vágtatva, meg-

intleu
Adzsudnál terem : a kontyos táborra reá csap 
Kisszámú huszárjaival; széljel veri : kit kard, 
Kit buzogány, kit glyóbis emészt, kit elötte-

való víz.
Majd Glodovára repül ; ez mindjárt nyílik

előtte :
Elfut az hold, s a kétfejű sas béfészkel helyére. 
Drága vitéz ! dicsekedj magad is Caesárral ezen

túl :
Érkeztem, láttam, győztem.

Nézd ugyan e véres piacon villogni vitézlő 
Székelyivei, s verekedni Nemest. A kölykit el

hordó
Ellenségre csak így mehet a bús tigris : halált

szór
Kardjával, valamerre hasít, s bosszúja tüzének 
IIúsz és négy törököt diadalmas kardja fel

áldoz.
Tett-e jclesb remeket maga Herkules egy azon

ízben ?
Je r, Foksán mezejére velem; szemléljed 

ama nagy
Mészárost. Valamint a mennykövei teli felleg, 
A török had zúdúlva rohan, s népünknek utolsó 
Tort készít vala. S már oda lettünk volna, ha

távol
Megsejtvén az halomra verő veszedelmet, azon

nal
Nem lett volna segédségül e bajnok, az ötöt 
Sarkalló lovasokkal. Alig jelenék meg : az ellen 
Fél-omlott; valamint a dús rét kénese, midőn a 
Görbe kaszák remegő szárát harsogva metélik.

íme! midőn szólok, már vidám módra ke
resztül

Tűnt a száz ezeres rettentő táborig. El nem
Érheted, oh Múzsám ! ecsetet, festéket hiába
Kívánsz itt, hogy az ö tcttit szem elejbe leké

pezd.
Légyen elég : hogy százezerét megverteuek

ottan
Húszezer embereink, s Mészáros okozta legin

kább,
Hogy győztünk. Ezt önmaga megvallotta Ko-

búrg is,
A táborvezetó. Menj már förtelmes Irigység,
S bár neveink gyűlölöd; imádd tettinket.

Amottan
Képírót szemlélem az harc közepére rohanni :
Mint a fergeteges felhők szakadási, veszélyt

szül
Rándúlása. Halál fut elöl, valamerre hatalmas
Kardja forog , s folyamokra dagadt vér árad

előtte.
Ámde hová ragad, oh Múzsám, e térés ha

táron
Néki hevült képzésed? hogyan festhetd le be

széddel
TOLDY K ÉZIK Ö N Y V E. I

Fíló, Kosztol!ányi, Boros, s több százra telendő 
Más bajnok magyarink mit vittek véghez ? ezer

toll
Sem győzné csuda dolgaikat mind rendre ki

tenni.
Oh, ha midőn kedves Lajosunk a tenger 

erőtől
Környül volt kerekítve kevés népével, ha

zánkért
E tehetős karok a Mahomet csordáira kardot 
Bár kevesebb számmal ránthattak volna! po

gány kéz
Boldogságunkból ki nem hányott volna ! — De

szívünk
Be' nem forrandó sebeit tágasbra ne nyissuk.

Örvendj , édes hazám ! Örvendhetsz , Ausz
tria. Biztos

A koronád fejeden, mikor a magyar őrzi. Ki
mentett

Csaknem egész Európának vesztedre feleskütt 
S öszvecsatolt pallossi közül. Vért ontani most is 
Kész érted. Kedveldhívséges népedet; hozzád 
Tett szívességét ne felejtsd. A régi szabadság 
E nemes érzésű nemzet fő kénese : ne kívánd, 
Hogy valamely csorbát szenvedjen benne. Fe- *

jének
Választott; szerető tagod oltalmazzad. Hitün-

köt
Egymásnak szentül megtartván, nem leszen,

a ki
Köz boldogságunk kútját meg tudja zavarni.

Rajta tehát, oh nemzetetek nagy magzati !
kedves

Ilonnyotok ügyének született oltalmi ! kirán
tott

Fegyveretek mindaddig ürült hüvelyébe ne
térjen,

Míg népünk ellenségét ki nem űzi világból. 
Édes hazátoktól vettétek az éltet : ha kéri 
Sorsa, ne szánjátok, mint hív fiák, érte letenni.

Mindeneket megemészt az üdő; biradalmak 
elesnek ;

Országok, nemzetségek változnak : az hírnek, 
Mely az hazáért tett érdemből származik, a míg 
Emberi nemzet lesz, nem lészen vége. Halomra 
Omlott Trója, de még áll Ilektor; Athéna ra

kásra
Dőlt, áll Kodrus; ama föld asszonya, Itoma,

kifordúlt
Birtokiból, és nyelve kihalt, él Curtius, és él 
Regulus; élnek ama szentelt támaszszi hazánk

nak :
Hunyadi, Zrínyi, Kemény s több ezrek. Fen

ni arad a ti
Híretek is, magyar húszárok ! soha semmi vad

óság
Meg nem emésztheti. Már az anyák nevetekre

tanítják
Mégcsecsemös magzatjaikat : már égnek az iíjak



483 K Ö L T É S Z E T . -  X V I I I .  S Z A Z A D . 484

Példátokra; s alig várják kedveltek hazájok 
Boldogságáért magokat kockára kitenni.

Hallom már a Múzsáknak víg énekit : hu
szár,

Húszár zeng kegyes ajkaikon. Felemelkedik
ottan

Egy gyönyörű, s vékony tetejével az égbe ha
sító

Oszlop, örök bizonyításul, mint vágta magyar
kard

A tudományoknak dühös ellenségit. Hegyette 
Mégyen az Hír, s megvisszateként avérés ha

táron
Forgódó lovasokra : terül a trombita hangja, 
Melyet fú, s valamerre repül, hallatja világnak 
Négy részével az harcban tett sokféle csudákat.

Ül egy szép koronás, s méltóságára tekéntve 
Csaknem imádandó kegyes asszony (hazátok

ez) és nagy
Lajstromot ád nézésre : vitéz húszárinak ebbe 
Mind beszedte nevit. Mely víg arcúja Imiképpen 
Örvendez fiain ! Jobb részén, látom előtte 
Bölcs Klíót : nagy könyvet tart, s a durva po-

gányról
Vett magyar huszárok számos diadalmait írja.

Áll Márs bal részről, megtámaszkodva ke-1 
zében

Tartott dárdájára : tüzes népének örömmel 
Nézi jeles bérit; s megnyugszik szíve szeren

csés
Tételein. Távúlabbról szemlélem az hydrát.
Hét fejjel bir : epés fúlánkjait harcnak ereszti : 
Szembe szökik kész botjával vele Herkules,

és el-
Csapja fejét. Példázza, miként veritek le ha

zátok
Rontóit. Fenn a Dicsőség temploma nyílik. 
Mely roppant épület! az ég készületi : hold,

, . nap,
S csillagok. Érdemből áll minden része ; s

azért is
Hold, nap, s csillagokat megelőz ragyogása ki-

vülről.
Benn a hazát szerető lelkek sokasága : királyi 
Trónusokat foglal, s örömének napjait éli :
S ím, két kézzel vár, hogy be'seregelj etek atí- 
Néktek is elrendelt pompás palotákba, vitézek !

2. T. ü d ő s b b. Rá d a y  Ge d e o n  ú r b o z ')■
1788.

Virrad-e már, vagy is alkonyodunk, oh Rá
day ? fonnyaszt 

Eugemet a szörnyű remegés, ha tekéntem az
égnek

Szüntelenül rajtunk dörgö villámit. Utolsó

Fergeteg ez, s népunköt egész halmokra ra
kandó

Ostorozás! Ugyan is mi vagyon még hátra ?
lehánytuk

Már régen nemes öltözetünk, a melyre csu
dáivá '

Függesztette világ szemeit; s övéle lehánytuk 
Régi magyar szívünk ! más bőrt vettünk fel.

atyái nk
Csúfságokra, s magunk abban kívánjuk emelni. 
Mintha bizony nem az ész, hanem a ruhatenne

nagy embert.
Mint vérárúlók, jövevény árúnak utánna 
Lázzadván, már felséges nyelvünk is elúntuk 
Elfajzott csemeték ! árnyékon kapni, komondor 
Dolga, nem egy lelkes magyaré. De hol ez ma?

kiben forr
Hajdani vér? Idegenből vett hölgyeknek erek

ben,
Jaj, megkorcsosodott ! jaj,  megvesztette so

vány víz!
Látjuk főbb onokúinkal; de heába keressük 
Címeres elsőjök szép lelkit bennek ! erőben, 
Erkölcsben, észben, nyelvben elütöttek ! aliglan 
Ismérhetni, minő nemből származtak. Igaz szó • 
Nem szülnek sólyomfiakat soha gyáva ga-

lambak.
így rohanunk vesztünkre magunk ! így vág- 

I juk alattunk
A dőlésre hanyatló fát. Népünknek az ügyét 
Olyannak képzem, valamint a tiszta folyamnak 
Sorsát : mely, mihelyest köves árkát messze

haladván
Porló földet kezd nyalogatni, kivetkezik első 
ízéből, s kristályaiból. Ha beléje szakadnak 
Már felesebb zákányos erek : melycsócsa, mi

nőméi
Póce fog a nevezett gyöngy vízből válni? Ha

végre
Más testesb folyamatba leszáll, vagyis önmaga

többes.
Ágra hasad : kivesz, úgy-e, s nevét sem tartja

tovább fenn ?
Mennyi jeles nemzet járt így! minta nap az

égen,
E földön szintúgy ragyogott : most nyomja

setétség ;
Tős-tőból odavan. De hogyan? nem fegyverek

ölték ;
Nem fojtotta mirigy ; nem sorvasztotta meg

éhség.
A nyomorult vesztének okát, ím Ráday, látod 
Míbennünk, onokáinkban, és régi nemünknek 
Megkeverésében. Az utolsó fejsze pediglen 
Az vala, mely nyelvére csapott. Ez ütéssel

esett el
Annyi sereg nemzet. Babylonnak tornya ki

veszte
ügy ajakat, s ottan más-más nép kelt fel. Ez

ajkat
Hozzuk vissza , s megint egy nép szálland ki

világra.1) U tó b b  g ió f  , a kö ltő .
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Virrad-e há t , vagy is alkonyodunk ? ah !
hogyha tekéntjiik

Egy felszázad előtt mik voltunk, és ma mi-
ne'raü

Állapotunk; ha nemes nyelvünk sérelmire né
zünk ;

Alkonyodást, vég alkonyodást láthatni fejün
kön!

Népünknek megszűnte ki van végezve! Ne
vünk is

Már temetőre siet ! Borzasztó szózatok ! —- Áll- 
. _ junk,

Álljunk meg. Gyönyörű szellő kezd lengeni, s
vidám

Hírt emelít puha szárnyaival. Mély álmok
oszolván

Minden tájékon, mintegy jeladásra, sereggel, 
Oszvevetett vállal, szívvel, felkeltek az írók : 
A tudományt magyar ajkra veszik ; terjednek

az ékes
Elmeknek szülemény! folyó, s versbéli be

szédben :
Még sohasem volt ily buzogás : egy kincse, s

örökje
Védelmét fel, a l, és köz rend felfogta ; meg

őszült,
S zöldellő korban lévők vetekedve segétik.

NézdOrczyt, s a két Telekit, sa furcsa Gva- 
dányit ;

Baresayt, Horvátkút, Báróczyt, Péczelit; itten 
Molnárt, Mindszentit , Cziriéket, Kreskait ;

ottan
Bessenyeit, Görögöt, Kulcsárt : nézd arra Vi

rágot,
Révaival Nagyot, és Rájnist; Dugonicscsal,

Arankát,
Verseghyt : erre Dömét szemléldsze kikelni, s

Takácsot,
E> több másokat. Hát Molnár Borbála mi

gyorsan
Gyűjti, s hevíti fejér sereget! Mely égve, mi-

némü
Hasznokkal fogták ügyüuköt mind ezek! És ti, 
A magyar ifjúság példái, Bacsányi, Kazinczy, 
Hol vagytok ? jertek! láthasson Ráday : rátok, 
Rátok akarja szemit fordítani társatok. Oh

név !
Oh hazakedvellés! áldott öreg! oh te , ki,

meddig
1' entartand népünk, mindég fogsz élni ; kö-

zinkbe
Béjöveted, mely tiszteletünk ! Hát társ vagy ?

Elég. Már
I el virrad. Jel ez is : Márs ottkin mennydörög;

ittben
A Múzsák kötik a koszorút : aprítja magyar

kard
A törököt, s azon egy tájban emelíti magyar

toll
Drága vitézeinek nyelvét : felvirrad ; örül

jünk.

3. Sturm an n F e r e n c  ú r h o z .
173S.

Altaladák szomorú leveled. Panaszolkodol eb
ben,

Hogy vad, s puszta mezőn töltőd el életedet. 
Már a nagy várast kívánod venni lakásul ;

S vádolván az határt, majd szidalomra fa
kadsz.

Mit gondolsz ? a mit mások szomjúzva keres
nek,

Attól irtózol, félsz, törekedve szaladsz ? 
Utálhatd-e szabadságod V rabláncra, bilincsre 

Szaggathatsz-e? hogyan vetheted erre fejed? 
Honnan vágyódó], s hova kívánsz menni, nem

érted,
(Bántásodra ne vedd, kérlek, ezen szavamat) 

Vagy természeted éppen más, ebbéli dolog
ban ?

Úgy van; mert az határ énnekem édes öröm. 
Minden nap meglátogatom, csak módom adas

sák :
Fájdalom ér, mihelyest ott hagyom egy ideig. 

Pusztának nem mondhatom én, bár nem sok az
ember

Benne, midőn a tél rája kiszórja havát.
Van más (s tán becsesebb), van sok más, a mi

javával
Szüntelen új születést láttatik adni nekem. 

Ott zokog a kövecsen lefutó patakocska homá
lyos

Bokrok alatt ; ott jár s kél cnyelegve Ze
phyr.

Ott lakozik Ceres, ott szánt, vet, s rakogatja
keresztit;

Ott kondit Bacchus, s érleli, szűri borát. 
Ottjártatja derék sőréit Tityrus; ott megy 

Sípolván, Mopsus diszké gidói között.
Ott sétál a gyenge gyepen szép Flóra virágos 

Ágyai közt, s folyvást ott lehel illatokat.
A terepély fáknak tétéin ott fúja koronként 

Mindenféle madár kellemes énekeit.
Ott felel a darabolt viszkang, kérdőinek a

part
Oldaliról ; ott a nymphai tiszta sereg.

Hol vannak még a völgyek, s az hegyekkel az
erdők ?

A legszebb levegő, s a csuda csillagos ég ? 
Oh kedves, szép, drága mező! benned van

azon jó,
Melyet ezen földön várhat az emberi szív. 

Múlatság, ártatlanság, víg élet, egészség ;
Szóval : ha van valahol, benned az Elysiom. 

A versekre minő könnyűség nyújtatik ékes 
Kebledben ! mi hamar múlik el ott az üdö !

A váras pedig elménket, testünkét emészti : 
Most a büszke nevet ; most harap a sok irigy. 

Fösvénység, eszelős költés ide verte lakását ;
Számtalan oltárt bír benne parázna Venus. 

Társ társnak nem hiszen, megcsalja barátja ba
rátját :

A mi nevelhetné kedvedet, itt ne keresd.
16 *
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4. E g y  némel y  ú r f i r ó l .

A lágy Kény , mihelyest született, ezen úrfit
ölébe

Vette, s elötéjjel maszlagot önte belé.
A tündér Hívság karján hordozta ; Pahúltság

Volt nevelője ; jeles mestere esalfa Világ.
Tett is előmenetelt : mert finnyás tettit ha né

zed ,
Láthatnak szemeid száz meg ezernyi csudát.

Válogató : lehetetlenség kedvére találni :
Dörmög,ha mindenből nem telik ínye szerént.

Mely puha, mit szóljak? nem lány; mert férfi
nevet vett

S hordoz. Szép nevezet, mely mocsok üle 
reád !

Már tág a cipelő ; már szűk a többi ruházat;
Már másképpen áll, mintsem akarta, haja.

Ezt, mely grádicsoson épült, s tornyozva me
gyen fel,

Mindétig lepi liszt, és szagosítja kenet.
Nézd két részre konyáit háromszegü nyalka

kalapját !
Nem teszi fel; búbját félti, hogy ősz vet őri.

Fél övtől; útál dolmányt; csak melyre-valón
kap,

Nem tartván ettől hogy leszorítja hasát.
Nem kell nadrágszíj ; csípőnek terhes az, úgy

mond;
Csak gombbal szeretem , gombra csinálva 

puhább.
Tarka selyemből áll ugyan ez; de (ki néz

heti?) térdben
El van metszve : be szép vagy , bugyogó 

magyarom !

Intsd meg szülőit : s mit mondanak? „Hajtani
nem kell;

Látod hogy a gyermek gyenge , s nem arra 
való,

Majd ha nagyobb lészen, megtérhet az, a mit
elhagy most ;

S gyenge deák legyen is : fő nem , előbbre 
mehet,

Lessz úgy is fényes nemzetségére tekéntet;
Rontsa magát egy más nemtelen, árva, sze

gény. _
Mind másmínékünk : csak német, francia nyel

vet
Tudjon,elég. “Mely bölcs mentegetések ezek!

Még is ha nem tolyod, és legelőre nem ülteted
ötöt,

Pórúl jársz ; rád gyűl a sok ezernyi panasz.
Mit gondolsz vele? számba s e  v e d d :  azt mond

jad, hogy a ki
Pályafutást restel, a koszorúra nem ér.

Méltókot megaláz , méltatlant a ki magasztal:
Mást ítélni, s megint mást cselekedni, tilos.

Hogyha Világ tudományairól, melyekbe mohón
kap,

Megdicsérhetném, senki nem érne vele.
Bál, szem-fúl-legelés, tánc, kártya, komédia,

játék,
Cifra, legelső helyt szerzene társai közt.

Bár... de tovább nem jó folytatni felőlié beszé
det ;

Mert ezzel csak harag tétetik, és nem haszon.

5. E gy  n é m e l y  k i s a s s z o n y r ó l .

Hogy mifélénknek mondhatnád, semmié sin
csen:

Égtől a földnek nem lehet esni tovább.
A juh , mely maga gyapját sem bírhatja, ve

szendő :
Amely moskokot ejtfészkibe, csúnya madár!

Vajmi vitéz viadalt követend el ez úrfi kis
asszony 1

Másként Párissá válhat üdővel ez is.
Márs daliája nem így támad; koszorúra nem

így jut :
Ezt hideg, ezt éhség fűzi fejére, s meleg.

Úgy de talán, Márshoz nem lévén kedve, ha
zánknak

Nagyjai közt kíván nyerni magának helyet?
S nyerni miként kíván? Tollal. Jaj lészen az

ország
Dolga, midőn ily toll fogja vezetni baját.

A tollhoz tudomány is kell : ő kelme fejében
A nagy ürességnél nincsen eleddig egyéb.

Nem csuda : mert a könyv unalmas előtte : ta
nulást

Tesz vesz: mint a szél, most ide, most oda 
kap.

Most feje, most hasa fáj : ezer a mentsége, ha
fedded

Mester, s nógatod, hogy vesse dologra magát.

Nem tud fonni ;<fütés-, főzéshez nem tud : ha
varrni

Nógatod, így szól : ily kézbe nem illik ez is.
Látni majorsághoz, konyhába tekénteni, nézni

Éléstárt : dámák tisztivel egybe nem áll.
Lánykérő! már is megijedsz? félelmedet

hagyd el ;
És őbenne minő dísz vagyon, halljad elébb.

Tíz óráig hever; s mikoron felocsódik, imi
gyen

Kezdi : Tejes kávét! kész vagy-e, Panna, vele ?
Azt megiván, kikel a pelyhból : kendőzik;

előtte
A sok bóbita, gyöngy, pántlika, csipke, kenet.

Túköriben csaknem délig mustrálja személyét
Míg lepkéje s csigás fürthaja rendbe nem 

á U .
A templomba vasárnapokon elballag ugyan

csak ;
És ha mi posta misén ott lehet, úntig elég.

Utcát látni kijö : gyűlnek nőszói : középre
Fogják; s mint bénnát fel meg alá vezetik.

Fris ; táncos ; bővenköltö ; jó francia, német ;
Szép, s szépet szerető ; hetyke; beszédes, 

eszes.
Várja szerencséjét.Próbáld megkérni: tiéd lesz;

I Első kérőnek szánta, fogadta kezét.
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6. Abaúj  v á r me gye  ü n ne pe  n a p j á r a
»*. Györg-y h . 16. 1790.

Győztünk, oh magyarok ! kétszeresen pedig. 
Győztünk : a török hold harcnak heviilt ka

runk
Súlyos mennykövitől földig aláztatott.
Hírét vette, tudom, már az egész világ, 
Nándorvára miként holdola, s Martinyest. 
Szüntesd könyveidet számtalan őseink 
Vérében feredett Várna, s Mohács! kitölt 
A bosszú : lerogyott a fene gyilkosunk. 
Győztünk : már meghajolt végtire József is; 
Es, melyet nem akart hinni, megismeri 
Törvényünk kötelét, s helyre sietteti.
Megjött szent koronánk, és vele visszajött 
A már számkivetett víg öröm. Érdemes 
lspányink, lekötött részre felosztatott 
Székek visszanyerik. Látom az utakat 
Néppel tömve : kivont karddal előre megy 
Lejtözö lovakon a nemes. Hajdani 
Nyelvét hallom : örül öltözetén szemein.

A kormányra kelők közt ámaz Orczynak 
Nagy magzatja, minő pompa s öröm között 
Tér tisztjébe ! Camill így vitetik vala 
Nagy Rómába. Kivont éjjeli gyászokot 
Elvervén, az egek boltozatin imígy 
Kél a száz meg ezer szívszakadással hitt 
Áldott nap. Te vagy, oh mái nap, életünk 
Feljött napja! te légy annyi veszélyeink 
Végső napja! Nemes nemzetem, élj, örülj !

7. E g y  l e d ő l t  diófához .
1791.

Mely, magass égnek szegezett fejeddel,
Mint király, állasz vala társaid közt ;
Tégedet látlak, gyönyörű diófa 

Földre terítve?

Elszakad tested derekad tövétől,
Csak kicsiny kéreg maradott kötésűi,
Ágaid csüggnek, levelid kivesznek,

Nedvek’ elhagyván.

Sorvadó kebled csecsemös gyümölcsit 
Hasztalan szülvén, elereszti : hullnak 
Ók ; s nem is tudván rövid életekről;

Rendre kihalnak.

Annyi szélvészen diadalt nyei’ett fa !
Nemtelen porban hever a nemes dísz ?
Ezt leendőnek lehetett-e valyon 

Vélni felőled?

Senkinek kárán nem örült; sokaknak 
Hűvös árnyékkal feles hasznot hajtó,
S kedvek’ étkeddel kereső kegye6 fa ;

Monddsza, ki bántott ?

Ah, minek kérdem ! szemeimbe tűnnek 
Gyilkosid. Nem volt kül erőszak : ottbenn 
Önmagadban volt megölő mirigyed,

S titkos elejtőd.

ím egész bélig gyökered kirágták 
A gonosz férgek, s az el-ett odóba 
Hangyabolyt hittak ! mi nyüzsögve járnak 

Most is alattad !

Átkozott vendég! viperák szülötti!
xYh szerencsétlen fa! — Hazánk’, szelíd ég,
Szűz virágjában tehetős karoddal

Tartsd meg örökké !

8. Az h a l a n d ó s á g r ó l .
H o rác  I I .  14.

Jaj! futva futnak, Postume, napjaink ;
S a jámbor erkölcs a komor arca-ránc,
Vén kor, s kipusztító halálnak

Béjövetét csak hiába tiltja.

Ámbár naponként száz meg ezer bikát 
Áldozz az hangos jajra süket fülű 
Plútónak; a kit fő kegyetlen

Geryon, és Tityus pokolban

A bűs folyam közt kér, de hiába kér.
Egyszer csak ált’ kell üszniok e vizet 
Mind a világgyőző királynak,

Mind az igába fogott parasztnak.

A népfogyasztó Márs fene fegyverit,
A tenger ádász hányakodásait,
S a testnek ártó szél mirigyét

Őszkor haszontalanül kerüljük.

Meglátjuk a rest tóvizeket vonó 
Cocytus öblét, Dánaus átkozott 
Lányit, s az hosszú terhet hűzó

Sisyphus hasztalan izzadásit.

A földdel házad, s hölgyedet itt hagyod ;
S kertednek oly sok fái közül csak a 
Gyűlölt cypros fog más világra

Menni veled, rövid, hült urával.

Száz, s több lakattal rejtegetett borod 
Más iszsza meg ; s tán szüntelen űnalom 
Közt öszvegyüjtött kéneseidnek

Egy idegen veszi végre hasznát.

9. Epi grammák.

Egy orvosra.

Egymaga négy ezer embert ölt Gyilkondi. Mi
volt ó ?

Orvos ; egész tábor félve csodálta kezét.
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Püspök.
Lelkek pásztora vagy : tiszted kívánja hogy

értek
A szükség idején lelkedet adni ne szánd.

A rózsa.
Szép vagy , rózsa ; de szebb a kéz , a melybe

jutottál :
„Szebb legyen is valamint én : csak elher

vad az is.“
Vak szerelem.

Bódi nagyon szeret; és kicsodát? Egyfélszemü
Sárát.

Sárának vagyon egy, Bódinak egy szeme 
sincs.

ÉleL halál.

Fürtjeivel. Nem volt Boreás itt, nem vizes
Auster;

Nem dörgés, s villámlat; hanem csak gyenge
Zephyrrel

Mulatozott a színlevegő , s hordoz vala rengő 
Szárnya hegyén kegyes illatokat, s tömjéni le-

hellést.
E volt a birodalmi lakás, az hol a legelóbbi 
Nemzőink jámbor napokat s víg eletet éltek. 
A dühös ellenség itt újra fohászkodik, égvén 
Szíve kajánságtól : s a merre megálla, maga^

bérc
Vég föliról rohan Edennek síkjára morogva : 
Szinte miként zúdulni szokott agyávajuhokra 
A kormos farkas, s agyaros torkába szorítván 
A síró falatot, fel-alá forgatja kegyetlen,
S ártatlan vérnek kifolyó tajtékira vídúl.

Hogy boldoggá tedd az halálodat, élni tanúlj
meg;

Hogy boldoggá tedd éltedet, halni tanúlj. 
Óra.

Órácskánk valahány perceutést tészen, halá
lunk

Lassú lépését annyiszor hallja fülünk.
E komor hírt Jordán meg akarván gátlani, 

• másnak
' Adta kis óráját, s már az halálra nem hajt.

10. Az e l v e s z t e t t  P a r a d i c s o m II. é n e 
kéből .

É d e n n e k  le irá sa .

Térés határ sík tengerein, a merre leballag 
Tigristől csak imént elvált, shozzája megiutlen 
FoglaltEuphrates, gyönyörűn zöldellenek ottan 
Éden kertje csudás fekvései. Verte lakását 
Ott az örök kikelet; tetejekkel az égnek ha

sító
Cédrusfák ereszek módjára kinyílnak : ezek 

■ .£ közt
Sétálgatva smaragd lábon a tiszta folyóknak 
Gyöngyei gördülnek,slassú csergéseket adnak. 
Környúl ülte virágország : sok csorda, feles

nyáj
Jár szabadon, s kiterült rétet kedvére borot

vál.
Drága gyümölcse pirúl fának, skárlátja virág

nak.
Ottkinn árnyékos ligetek, s gyantákat ezekből 
Illatozásra kisíró fák, benn szemre legelső 
Berkek, zöldellö barlangok, s Flóra virító 
Ágyai közt kövecsen lefutó sokféle csorog

va ny.
Tér mezejét önkénye szerént, valamerre sze

meknek
Elterjed látása, vetés lepi sárga kalászszal:
S fest le verőfényesb helyeket piros hajnali

színre
A szőllő, s koszorűz édes gyöngyökre gerez

déit

És már a levegő kezdvén langyodni, fölikbe 
Hajta heves Titán, s a boldog pár is azonban 
Zöldűlt tölgyes alatt lefutó hús völgybe le-

szálla,
Néki habos gallyak kedvelt árnyékokat adván. 
Mellesleg kifolyó kútfő kristályi vizével 
Mormol, az árnyékzó csendet könyvével ha

barván.
Itt myrthusfa között környűlvétetve virágok 
Illatokat lebegő seregétől, hantnak eresztik 
Lankadt tagjaikat. Legszínesb almafa nyújtott 
Ártatlan friss ételeket ; szőllői gerézdek,
Vagy kéreggel emelt folyadék szolgáltak itallal. 
A víg nyájasság, nevetés, lágy tréfa, s eleddig 
Nem födözött, s nem ives szerelem, magok

öszvekevervén,
Közbe veszik, s környülöttök lejtőköt ugrál

nak.
Nézte, s keservében diihödött a szörnyeteg-

annyi
Jók özönin

Végződvén ezek : elmennek nyúgodni sma
ragdos

Gallyak alá, s puha pázsintos nyoszolyákra fe-
küsznek.

íme, setéibe borúi a szent berek a pulya myr-
thus

Visszaszegett zöld ágaitól, s alenge szelecskék 
Ingatván a fák levelét, a párra lehelnek 
Életitalt. A selymes határt mormolva kerülik 
Acseregő patakok, s lelapúlt völgyeknek ered

nek.
Mindenféle bogár távúi, távúi van ijedtség: 
Ismérik, s a mint tudják, fejedelmük’ az észből 
Nem vett állatok is megtisztelik. Ámde kivált

kép,
Fektében, kipirult rózsák s majorána-sereg

közt,
Éva csudálatos, és hímes földszínnek ezerszcr- 
Szépeit egy maga termetivel feljebbre segéti, 
Liliomát, s fürtös violát szépséggel előzvén : 
így kies arcával, s gyönyörűen hátraszegődött 
Ajkakkal, szemek’ elzárák. És a mikor önti
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A feketés ág lombjai küzt a filmile fodros 
Énekit a kiterúlt levegőn, s azt visszalövelli 
A köves oldalokon játszó viszhangzat : eléri 
Szenderedés , s meglopta szemek’ kívánatos

álom.
Jersz ide, szép szerelem! még íjjat, tegzet el

eddig
Nem viselő; még tiszta , szelíd szárnyakkal

ajánlott,
S szem-bé-nem fogatott szerelem, fordúlj ide !

s hószínt
Megvívó violákkal egész halmozva tetézett 
Vedred ürítsd ki s hajíts teli kézzel ez ágyra

fejérlő
Liliomát. Magad is, boldog pár ! ah , ha re

ményt adsz
Várt maradékidnak, sokfélit tudni ne kívánj.

11. Vi r g i l  első Ek l ogá j a .
M elibő, T ity ru s .

Mel. Tityre, messze terült ágú bükkfának 
alatta

Erdei hangzatokon fúvód te heverve furug-
lyád:

Mi pedig édes hazánk kebelét s mezeinket el
hagyjuk ;

Mi szaladunk, s idegenbe : te hús árnyéknak
eredvén,

SzépAmaryll nevivel feleselni tanítod az erdőt. 
TU. E nyugtot nekem, oh Melibő ! kegyes is

tenem adta.
Mert ezután, valamíg élek, már istenem ö

lesz ;
S oltárára szopós bárányt küldözget azaklom. 
Ó jóvoltából járkálnak alá s fel az erdőn 
Marháim, s fúvóin magam is kényemre furug-

lyám
Mel. Nem, nem irígj lem ; hanem bánuilok rajta ;

mezőnkön
Látván e szörnyű zivatart, lm , Tityre, mely

nagy
Szívdobogások közt hajtom kecskéimet : ezt is 
Már esik alig vezetem. Mogyoró gallyának

alatta
Két ollói, melyben vala nyájam utóbbi rémé-

uyC’ .  ,  ,Ah, csak imént ellvén, elhagyott egy kőnek h 7
gyette.

Nékem ezen nagy kárt (de nem érte fel akkor
az elmém)

Már ezelőtt a mennykövek is tölgyfákra le
csapván,

Több ízben példázgatták : a varjak az odvas 
( 'serfa hegyin szomorún károgták eztet. Azon

ban
Tityre , ledd, kérlek, tudtomra, ki légyen ez

isten.
TU. Én botor az várast, melynek neve Róma,

miénkhez
Teljes hasonlónak képzeltem lenni, hová mi 
Pásztorok a fiatal bárányokat hajtani szoktuk.

493

így mértem gedelyét anyjához, kölyket az agg
hoz ;

így szoktam vala kis dolgot, s nagyot egybe
keverni.

Lám pedig úgy megelőz e varas másokat, a
mint

Feljebb jár ostorménynél eyprusfa hegyével. 
Mel. S milyen ok ösztönözött Rómát.meglátni ?

'fit. Szabadság, 
Mely bátor későre, reám pillanta, midőn már 
Államról tarkálló szőrt hullatna borotvám: 
Még is utóbb csakugyan megjött, s rám néze,

miolta
Megszeretett Amaryll, s Galatéám’ érte fel

adtam.
Mert az igaz : valamíg Galatéa parancsok né

kem,
Nem lehetett szabadabb életre, vagyonra ve

rődnöm ;
Ámbár áldozatot kosaramból venne gyakorta 
A háládatlan váras, s több sajtomat enné ; 
Még is üres kézzel jöttem ki belőlle koron

ként.
Mel. Most veszem észre, mitől eredett, Gala

téa, keserved;
Mért hagynád érett almáid függeni fáján. 
Tityrus elment volt. A fenyves, Tityre, téged 
A berek, a forrás, hegy, völgy szomorogva ki

áltott.
Tit. Mit tennék? nem volt más mód szabadúl-

nom igától,
S oly közel isteneket másutt ismérni, remé

nyem.
Ott látám azt, a kinek én, oltárom hat, és meg- 
Annyi napon esztendőnként szent füstbe bo

rítom.
Ezt kérém; így szólt : mint ennekelőtte legel

tesd
Ott tehenid nyúgodva : bocsásd kedvére bi

kádat.
Mel. Boldog öreg ! meg fognak-e hát részedre

maradni
A te kicsiny mezeid, bátor bélepte csupasz kő, 
S posványból kiterülő sás a többi legellöt ? 
Ártalmat nem szülnek hasas tehenidre szo

katlan
Étkek, sem szomszéd marhák hullása mirigyet? 
Boldog öreg ! már itt ismért vizek ágai, s szen

telt
Források közepeit árnyékban élsz te szünetlen. 
Itt a fűzfa sövény, a mely közel éri tanyá

dat,
S méhektől mindég szívatja virágjai nedvét. 
Dongássul szemedet, gyakran álomba meríti. 
Ott a kősziklák alján a fákra kirándúlt 
Erdölő füled’ énekivei megtölti gyakorta :
S a te rekedt örvös madarad, s a gerlice sem

fog
E közben a szilfa hegyén megszűnni nyögés

től.
Tit. A gyors szarvas azért hamarább megy az

égre legelni,
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S víz nélkül hágy minden hidat tengernek az
öble ;

Elsőbb, bujdosván mind a kettőnek liatárin, 
Tigrisből iszik a német; s a pártos Ararból: 
Hogysem az ő képét feledékenységbe bocsás

sam.
Mel. Mi pedig elmégyiink, s egy rész heves

Afrika keblét;
Kész Scythiát ; rész Krétában meglátjuk Oaxest, 
És az egész földtől elválva Britannia népét. 
Kedves hazám! látandom-e még valahára ha

tár id?
S zöld pázsintba bőrűit alacson kalibámra te-

kéntvén,
Bámúlandok-e még telkemnek ritkakalászán? 
E kim iveit földekre gonosz katonákat ereszt-

nek ?
E gyönyörű gabonát idegen kéz fogjalevágni? 
Xézd, mit szült a visszavonás a régi lakosra ! 
Nézd, kiknek véleményeztünk ! Már oltani

körtvélyt
Menj, Melibő, már most szöllőt nagy rendivel

ültess.
Menjetek, oh hajdan boldog nyáj, árvagidóiin! 
Titeket én ezután zöld barlang öblibe dőlvén, 
Függeni nem látlak bokros kőszirtnak hegyé

ről :
Megszűnnek dalaim : nem foglak vinni gidóim 
Már többé keserű fűzfák gallyára, s zanótra. 
Tit. Még is azért velem itt hálhatsz ezen éjt-

szaka zöldes
Ágnyoszolyán : vagyon ért almám, van geszte

nye, túró.
S látd már a majorok tetején terjeszkedik a

füst,
S a nagy hegyek föliről hosszabb árnyékok

omolnak.

12. V i r g i l  Aeneiefe IX. könyvé.böl .
Nieus és E u ry a lu s .

A falakon minden csapat ok, bár milyen esetre 
Elszánván fejek’, őrt állnak; valamerre kiáltja 
A szükség, kiki megjelenik, kiki végezi dol

gát.
Hyrtak erős magzatja, kit a gyakorolva va

dászó
Ida nevelt, s Aeneashoz küldött vala társúl ;
A nyilakra s dzsidákra serény, a véres hadakban 
Nagy bajnok, Nisus, kaput őrzött, s véle jelen

volt
Euryalus, kinek a termet szépségire nézve 
Aeneas követői között nem igen vala mássa. 
Álkor kezdődött pihes ifjúsága kinyílni,
Ők kelten nemes , és viszonyos szeretettel bő

vültek
Eg} máshoz, s együtt szoktak viadalra ki

menni.
Akkor is a kapunál együtt állottának őrön. 
íny szólt Nisus : Ezen bíztot nem az istenek

öntik

Felgyúladt szívembe , vagy a mit váltig óhaj
tunk,

Isteni súgásból véljük kívánni, barátom ? 
Régen van kedvem vagy fegyvert rántani, vág}

más
Főbb dolgot cselekedni : nagyon únalmas előt

tem
A puha nyúgodalom. Nézz a rutulokra : mi

képpen
Elbízták magokat? csak alig pislog tűzök : a

bor
S álom megnyomták : megnémúlt minden ha

tárj ok.
Gondolatom, s abból eredő szándékomat hall

jad.
A nép és főrend Aeneast várja; s ha lelne 
Egy valakit, ki bizonyt hozhatna felőle , sze

retné.
En, ha megígérik neked, hogy kérésemet hely

ben
hagyják a rendek (mert nékem elég leszen a

tett
Munkával járó dicsőség) útat eme domb 
Mellett kaphatok Evander várába, reméllem. 
Euryal elbámúl a szép hír s névnek imilyen 
Megkívánásán ; s ilyképp szólítja barátját:
E munkára tehát társúl nem vészsz-e fel engem. 
Nise ? tehát egyedül hagynálak téged ez útra 
Ily bokros veszedelmek közt a trójai fegyver, 
S a görög had zörgési között? más módra ta

nított
Gyermekségemben az atyám,abajnokOpheltes. 
Nem tudom, hogy veled így cselekedtem volna,

miolta
Aeneast követem, s fejemet kockára vetettem 
Van , van halált nevető szívem , mely e nevet

és hírt,
Melyre te törsz, önn életinél feljebbre becsüld. 
Nisus ezekre : nem is mertem gyanakodni fe

lőlied;
Oh, de nem is lehetett ; úgy hozzon vissza te-

hozzád
Engemet életben Jupiter, vagy akármi köz

isten,
A kinek e dolgon ítélete félre nem hajló. 
Ámde ha (mert látod, mi veszély történhetik)

engem
Ily környülállásokban vagy durva szerencse. 
Vagy valamely isten végső romlásra szorí

taná ?
Ah ! kívánnálak téged fenn lenni ; te méltóbb 
Vagy, gyönyörű koi’ban lévén, még élni vilá

gon.
Éljen nékem is egy, ki, midőn leterítnek az

ellen
Dárdák, holttestem pénzen megváltsa, s utolsó 
Eltakarítását végezze; s ha gátlani fogná 
Ezt valamely bal eset, távúliévőnek halotti 
Tiszteletet tégyen, s hantból sírhalmct emeljen. 
És nyomoréit szülöd keseríteni megnemakar

nám,
Aki, midőn az anyák útjok végtére megúnták,
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Csak maga mert nagy Acestestől eljöni mi
attad.

Ö pedig : hasztalanul hordasz ily szókat elömbe; 
Elvégzett szándékomból már senki nem üt ki. 
Nó, csakhamar menjünk, úgymond : s felkölti

legottan
A strázsákat. Ezek felváltván őket, elállják 
A kaput.Örhelyit ott hagyván Nísusnakutánna 
Mégyen, akárhol késődjék, kinyomozni kirá

lyát.
A mély álom egész földön kiterűit vala;

minden
Más állat nyugtatta magát : a trójai hadnak 
Fő vezetői, s az ifjaknak választva meghívói! 
Színe , tanácskoznak, mit kellene tenniek ily

_ nagy
Förgetegek közepeit,s vizsgálni ki menne kö

züllök
Aeneast, s mentol hamarább hírt vinni fülébe. 
Dárdájokra hajolva, paizst karjokra felöltve. 
Es mély gondjokban szemeket mind földre

szegezve
Vllanak a tábor közepin. Jó Nisus azomban 

8 Euryalus kéredzkednek bemenni, jelentvén, 
Hogy nagy munkában járnak; s ha kinyerhe

tik, azzal
Sok jót ígérnek. Júlus vigadva fogadja 
A sietést kívánókat; s megkérdezi Nisust.
Ez mindnyájok előtt : Kegyesen hallgassatok,

úgymond,
Trójaiak, szavaimra, s ezen nagy próba, ko

runkból
Ítélésre ne vétessék : használhat-e, vagy sem? 
A rutulok seregét álom, s bor nyomja : ki

néztünk
Egy igen alkalmas csalhelyet : nyílás vagyon,

a hol
A tengerre menő kapunál elválik az ösvény: 
Megritkult a tűz ; csak füst húzódik az égbe. 
Mi, ha szerencsénket nem gátoljátok, azonnal 
Felsietünk Evandernek várába, s király tok 
Sok zsákmányokat is nyervén, ide vissza ho-

zandjuk.
Járté menésünkben el nem tévesztjük az utat : 
Jól megvizsgáltuk, sokszorta vadászni kimen-

v é n ,
A mély völgyektől nem nagy futamatnyira

fekvő
Várat ; az arra folyó vizet is felvettük egészen. 
Itt az öreg, s érett elméjű jámbor Aletes:
1 lonnyunk isteni, kik kéziben van Trója koron

ként,
Még nem készültök népünk eltörleni, melynek 
Védelmid ily biztos erőt, ily szíveket adtok, 
így szólt, s vállokat, és kezeket megölelte, s

örömköny
Csörgött arcúján. Bátorságtokra tekéntve,
Oh milyen méltó jutalom fizetödhetik, ifjak, 
Néktek ! az első s legszebb bért az hatalmas

egektől
S tönn erkölcstöktól várjátok : az hátra maradt

részt

A kegyes Aeneas töstént megadandja, s az ifjú 
Ascannál jeles érdemetek fenn lészen örökké. 
Sőt én, úgymond Ascanius, kinek isteni nem

zőm
Visszakozásában van minden biztom : az ősöm 
Assaracus fő házának nemtőire, kérlek.
S tiszta fejérképű Vestának rejtekhelyére, 
Nise, reményemet, és minden későbbi szeren

csém
Rátok hagyom, s leteszem kezetekbe : szerelmes

atyámat
Hozzátok meg; semmi bajunk nem lészen, ha

megjő.
i E tettért két finom ezüst, s képekre kihor

nyolt
Szép serleg, melyet meggyőzvén haddal Arisba 
Várassát,nyert volt az atyám : kétlábas, arany

ból,
Két nagymértékű gira, s még egy régi pohár,

mely
Didótól adatott, fog tőlem lenni jutalmad.
És, ha szerencsénk lesz az olasz trónusra; ha

sorsot
Vonhatok a fény es zsákmányosztásra : tekén-

téd,
Mely paripán mégyen vala Turnus ; fegyvere

rajta
A sok aranytól mint ragyogott : én kockave

tésre
Menni nem engedem azt a lángszín-űlte bo

krétát
S azt a drága paizst ; e kettő, Nise, tiéd már. 
Még ezeken feljül hat pár, termetre derék rab- 
Szolgálókat, s annyi fogoly szolgákat is állít 
Néked, atyám, kiket elkészít fegyverrel is, és

nagy
Jószágot, melyet most a laurensi király bír. 
Hát neked, oh kedvelt ifjú, kihez életüdőre 
Nézve szorosb közzel járok, mit mondjak?

ölellek,
Mint társ mellettem lészesz mindenhol örökké. 
Nem keresek nálad nélkül soha semmi vitézi 
Dicsőséget : akár békszerzés légyen, akár had. 
Első tészsz mindent, első fogsz szóllani hozzá. 
A kihez Euryal : hogy tisztem lankadva visel

jem,
Aránk néző nap soha nem látandja, csak el ne 
Vonja magát készségemtől a csapdi szerencse. 
Egy dologért, melynél kedvesbet, Júle, nem

adhatsz,
Esdeklem : mégélazanyám,vérségePriamnak. 
Öt sem trójai föld, sem Ácestes vára szegénykét 
Meg nem tarthatták ; követett mindenhol ez

útban.
Mostan tőle , kinek szándékom tudta kivül

van,
En búcsúzatlan megyek el:bizonyítom az éjre, 
S a te kezedre, ki nem viselem sírásit. Ha

nem te
Vigasztald, kérlek, sj óval légy úgy efogyotthoz. 
Oh, cselekedő meg, hogy ily bíztommal menjek

el innen ;
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Bátrabban szállók minden történet elejbe.
A sírást nem tarthatták e szókra megindult 
Dardanidák, főképp a kedves Júlus, előtte 
Szemlélvén a szülővel tett ritka kegyesség 
Képét állani; s megszánván : ígérem, imígy

szól.
Hogy nagy kezdetedért méltó jutalom fog

adatni.
Nékem anyám leszen ő, megválva Kreúza ne

vétől:
Érdemes ilyképpen megtiszteltetni, hogy ilyen 
Ifjat szült, e nagy szándékod akármi kövesse. 
Melyre szokott vala kedves atyám eskünni, fe

jemre
Esküszöm, a miket ígérek neked, hogyha kö-

zinkbe,
Dolgod végezvén, épségben visszajövendesz, 
Mind ezenek szülőd számára, s nemedre ma

radnak.
így szól, könyvezvén, s együtt lecsatolja tu

lajdon
Válláról aranyos kardját, mely gnószi Lykáon 
Híres múhelyiben készült, s elefánttetem ülte 
A hozzá szabatott hüvelyei. Nagy s fürtös

oroszlány-
Bőrt hoz ajándékban Mnestheus Nisusnak ;

Alétes
Egy maga-hordta derék sisakot nyújt néki cse

rébe.
Útnak erednek fegyveresen a trójai rendek, 
Ifjak, s éltesek, a kapuig késérik, ezernyi 
Óhajtások közt : a kedves Júlus is érett 
S messze terült elmét idejének előtte viselvén, 
Atyjához sokfélit izén ; de hagyásait a szél 
Elragadá s a felhőkben mind szerte repíté.

Kinn lévén, magok’ a sáncon általvetik, és az 
Éjnek homályai közt menvén, közeliinek az

ellen-
Táborhoz : de sokat poklokra levernek először. 
Látják a bor- s álomtól lenyomatva fekünni 
A vígyázókat, szanaszét a farral alára 
Vont szekerek felemelt rúdját; a népet az há

mok
És kerekek közt; bort, s fegyvert vegyelesleg

heverni.
Euryalushoz imígy szól itten Nisus : üdőnk

van ;
Csak bátran. Itt nyílik az út : hogy ránk ne

rohanjon
Egy valamely kéz hátulról, nézz tétova, s vi

gyázz.
E részt pusztává teszem én, s tágasra vezetlek. 
Nem szól többet : hanem töstént kardjával az

hetyke
Rhamnétesnek esik, ki magas s hímezve kivar

rott
Ágyában teljes mellyéből fútta nagy álmát. 
Pap volt, és jósló, s Turnusnál kellemes ; ámde 
Nem tudajóslással veszedelmet elűzni magától. 
Ömellette Remus dárdák közt szélytibe fekvő 
Hái’om szolgáját, fegyver viselőit, azonképp

I V

A ló lábai közt heverésző lomha kocsissát 
Meglepi, s elgörbült nyakokat kardjával el-

irtja,
Szint így jár urok is, csonkított, s vérit okádó 
Teste marad : mind ágy, mind föld ázódik

alatta.
Társúl küldiLamust, Lamvrust is eloltja, s az

ifjú
Sarránust, ki jeles szépséggel bírt, s ezen éji 
Sok játékok után az eszét poharakba temette, 
És kortyogva fekütt. Be szerencsés lesz vala,

hogyha
Virradtig nem alult, sőt játszott volna szünet

len.
Mint a gyáva juhok gányolt korlátiba bétört 
Éhes oroszlány (mert az üres gy-omor edzi ha

ragját)
Öl, pusztít, fal, emészt mindent, a mit csak

elérhet ;
A megijedt, és elnémúlt barmokra halált szór: 
Nem kevesebb vérontásnak ment végire köztök 
Euryalus : neki gyulladván, szörnyüleg aprítja 
Útjában az elejbe került köz népet : eloltja 
A nem vigyázó Fádust, s a rája jövendőt 
Nem látó Herbest, s Abarist, és a felocsúdott, 
S mindeneket néző Rhoetust; de ki félte miatt
.. esyÜst mellett megvonta magát : kinek , a mikor

ottan
Lábra feláll, mellvén kardját ált ötli, s halállal 
Rántja belölle ki.Nyílt sebiből vastagra kibugy-

gyan
■ A gőzölgő vér, kitolyong a vérrel elegy bor. 
Ez, kezdett cseleit forrón folytatta tovább is: 
S már Messápus társaihoz mégyen vala,látván, 
Hogy végső tűzök haldoklik, s pányvázva le

gelnek
A lovak. Akkor Nisus imígy szólítja barátját. 
Észrevevén, hogy az öldöklés heve messze ra

gadta :
Szűnjünk meg ; közelít a nap ; s bennünket el-

árúl.
Rajtok elég bosszút álltunk; kicsináltuk az

útat.
Ott hagynak sok serlegeket , sok ezüsttel.

aranynyal
Ékült fegyvereket, sok mindenféle viragos 
Kárpitokat, txhamnétestőlegy drága cafrangot. 
S tündöklő bogiáros övét (mely- Coedicus által 
Volt régen egy tíburi főRemulusnak adatva; 
Ez meghalálozván, onokája kezére hagyódott ; 
Végre, kigyulladván az had, a rutulokra kc-

rülej
Elragad Euryalus, s vállára haszontalan aggat. 
Majd a Messápus tarajokkal cifra sisakját 
(Mert éppen alkalmas volt) feltészi fejére, 
índúlnak, s bátorságos környékre sietnek.

E közben míg a tábor kinyomúlna helyéből. 
Háromszáz paizsos lovagok Volscensnek alatta 
Laurensböl valamely izenettel előre jövének 
Turnushoz; sím a sáncig már csaknem elérvén. 

Í G Y  A *
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Megsejtik távúi az igen sietöket, hogy útjok 
Balra veszik; s a fél fénynyel járt éji homály

közt
A sisak elvádolta, s a hold súgára fölötte 
Villámolván, Euryalust, és tőrbe kerítő.
Nincs, kikiált Volscens, ok nélkül e jel.

Hová, mi
Végre? megállj átok, és kik vagytok ? merre

szaladtok
Fegyveresen ? Ök hallgatnak, s törekednek,

hogy erdőt
Érjenek, és magok elrejtsék. A fürge lovasság 
(Mert az helyet már tudta) keresztútakra ki

rándul
Es a bemenetelt környösleg elóttök elállja. 
Tüskéktől sűrűn felvert tölgyfákkal homályos 
Erdő volt; titkos járás vala, s ritka nyom ab

ban.
Euryalust a gall) aktól hányt durva setétség 
Késleli, s a zsákmány, s a félelem, hogy ki ne

térjen
Htjából. Minden jót vélvén. Nisus elillant : 
Ment lett a lovasok kézitől; sa tót is elhagyta, 
Mely azután albáni nevet vett Álba nevéről, 
Fis az holott istállóit tartotta Latinus.
A mint végre megállt, s csak hiába kereste sze

mével
Elmaradott társát : oh , téged hol hagytalak,

úgymond,
Kedvelt Euryalom ! vagy merre siessek után-

nad?
Megfordul, s isinég béront a vaklos harasztnak 
Száz meg ezer szövevényekkel font keblibe, s

abban
Tett nyomait vizsgálja , s alá- s felbódorog.

Es ím
A dobogó lovakat, s űzőknek kürtjeit hallja. 
Egy kis üdö csak alig telik e l, s hall emberi

szót is :
S látja, hogy Euryalust, kit az helység, s éjt- 

szaka megcsalt,
A sűrűn rohanó sokaság elnyomta s ragadja. 
Mit cselekedjen? az ifjúnak már milyen erővel, 
Fegyverrel, merjen szabadítására kikelni?
A rutulok közepére magát hétörje? sebek

közt
Társáért egy szép, egy tisztes halálra siessen? 
Dárdáját megcsóválván, a holdhoz imigyen 
Nyújtja szavát : Kegyes istenné,Látónaleánya, 
Csillagok éke, virúlt erdők szeretője, segéts

meg.
Oh szent asszony, ha llyrtak atyám oltárodat

értem
Megtisztelte; ha mint lehetett, igyekeztem

utánna
Én is ajándékot vadaimból hordani néked, 
Vagy felakasztottam szentelt házadnak ororn-

ján:
E kelevézt, hogy ezen csapatot szétverjem,

igazgasd.
Monda : s reá költvén erejét, kizuhintja kezé

ből.

A szaladó vas az éji homályt hasogatja ; belécsap 
A fordúlni talált Sulrnon hátába; kiesőnkéi 
A nyele ; s tört fástól együtt belrészit elállja. 
0  leforog ; vérét mcllyéből hányja, hidegszik.
11osszan nyúlt csuklásai közt két oldala reszket. 
Szerte tekéntenck. Ö tüzesebb , hogy kedvire

szolgál
A csel, hévén más láncsát is csavarít kireájok. 
A mikor ámúlnak, zúdúl a másod halál is. 
Vakszemit áltveri Tágusnak, s forrólag elüli 
Agyvelejét. Dűl fúl Volscens : sem dárdaha-

jítót,
Sem. kire támadjon, nem lát, s kinn öntse ki

mérgét.
Mind a kettőért, úgymond, véreddel azomban 
Nékem adózni te fogsz : s kardját villogva ki

rántván,
Euryalusra niegyen. Megijedvén erre, s eszét is 
Elvesztvén, kikiált Nisus (lappangni setétben 
Már nem tud, s nagy fájdalmát nem győzi vi

selni)
Eng. met ! engemet! íme jelen vagyok, a ki fe

jére
Gyűljön kardotok, oh rutulok! minden csel

enyim volt;
Ez semmit nem tett ; de nem is mert tenni; ki

sem telt
Tőle, hogy árthasson néktek ; bizonyítom az

éggel.
Vétke csupán csak az, hogy váltig kedvelte

barátját.
így szólott ; de haszontalanéi : a minden erő

ből
Rája nyomott kard oldalait felbontja, s fejérlő 
Mellyen általhasít. A földre leroggyan azonnal 
fluryalus, s gyönyörű testét elfutja kibuzgó 
Vére , lecsügg nyaka, s kellemetes vállára le

fekszik.
Mint a gyenge virág, mikoron kivetődik ekétől, 
Lankad halottéban ; vagy mák lebocsátja nya

káról
Elnehezült fejit a zápor terhének alatta. 
Bévág Nisus az ellenség közepére, s elhagyván 
A többit, csak az egy Volscensre törekszik ;

az egyre
Van szeme, gondja. Körüllepik ; erre, meg

arra szorítják:
Visszaszorítja, s vitéz kardjával mennykövejc,

a míg
A szörnyen zajogó rutulus szájába nem ötli,
S ellenségének lelkét le nem ejti pokolra. 
Akkor vett sebeit nem bírván, rét veti kedves 
Társának testére magát, és édes halált hal.

Boldog pár ! ha kegyes szemmel néz engem 
Apolló,

S Múzsám végbe vihet valamit : neveteknek
örökké

Híre leszen, valamígfennállCapitóliom ; amíg 
Annak erős bércén Aeneas háza virágzik,
S egy lesz Róma nagy atyjának birodalma vi

lággal.
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RÉVAI MIKLÓS.
1749-1807.

RÉVAI M ik l ó s  1749. febr. 24-dikén született ') Szentmiklóson Torontál 
vármegyében, de szüléivel nem sokáraCsanádra jutván, ott kezdte tanulását2). 
A gymnasiumi osztályokat Szegeden a kegyesrendieknél végezte8), s ott írta, 
márl768ban, tizenkilencedik évében az elpusztult Csanádra azon szép elegiáját, 
mely deák költeményei sorát oly díszesen nyitja meg 1). A kegyesrendbe, aka
ratja ellen 5), 1769-ben lépett, melyben túlérzékeny és heves jelleme miatt reá 
annyi szenvedés várt 6). Az ujonci évek után az alsó osztályokban tanított, elő
ször ugyan 1772. Tatán, honnan nehéz szívvel megválván7) Veszprémbe tétetett 
által. Itt is több szép elegiája készült 8), s ekkor ismerkedvén meg Molnár János 
„Jeles Épületeivel,“ ez által buzdítva9) tette első próbáit a magyar elegiában, 
különösen Catuli, Tibull és Propere utánzásaival 1 ) : mely dolgozatai az általa 
még akkor nem ismert Rájnis és Baróti kísérleteit könnyűséggel, édességgel és szép 
hangzással messze felülhaladta. 1773-tól 76-ig Nagy-Kár oly ban találjuk11), hol 
a bölcsészeti, s ezentúl Nyitrán ,a), hol a theologiai tudományokat és keleti nyel
veket tanulta13); s áldorrá szenteltetvén, gróf Károlyi Antal pártfogásával 
1777-ben Bécsbe ment az epités tudományában bővebb tapasztalást tenni 14). 
Innen Nagy-Ivárolyba tért 1778-ban, hol első munkácskája : A magyar nyelv 
helyesírása és kimondása felöl kettős Tanúság, Károly, 1778. jelent meg, és 2. A 
Magyar Alagyáknak első könyvök, Károly, 1778., mely legott reá von^a a köz 
figyelmet. Azalatt elnyervén 1778- a nagyváradi nemzeti iskoláknál a rajztanitói 
hivatalt 15), a helytartó tanács meghagyásából egy tankönyvet írt, u. m. 3. A 
városi építésnek eleit, Buda, 1780. és egyet fordított : 4. A mezei gazdaság foly
tatásáról, Buda, 1780., miket legott követett:5.„Amennykövek mivoltáról s eltá- 
voztatásáról való bölcselkedés, melyet deák nyelven írt, és most feles másolások
kal és toldalékokkal megjobbított Makó Pál, magyarázta pedig Révai Miklós.“ 
Pozsony és Kassa, 1781. Ez időből való az „Elegyes Versei“ mellett kiadott 
„Szinnyérváraljai Szürete,“ mely két szüreti munkácskáját, Bion halottas énekét 
Moskos felett és Sonnenfelsnek egy pásztori játékát foglalja magában; úgy 
szinte Scipio Alma Ciceróból, melyet Miller Jakab tőle eltulajdonítván , Révai 
elmenetele után Váradról saját neve alatt adott ki, u. ott 1780*) : a miért Révai 
a munka neki ajánlásával nemes boszút állott. Horváth Mihály igazgató eszköz
léséből az újonnan felállított nagyváradi kir. akadémiához a bölcsészet rendkí
vüli tanárává mozdíttatván elő, mint ilyen mondotta el dec. 22. 1780. azon dics
beszédet Mária Terézia felett, mely a hazai deák szónoklatnak egyik legkitűnőbb 
műve 16). Bár Révai Nagy-Váradon az egyházi és világi rendeknél köz tisztelet
ben álla 17), még is lemondott 1781-ben tanszékéről18), s Bécsbe tette át laká
sát, mint látszik azon végre, hogy ott az udv. könyvtár tudományos kincseit hasz
nálhassa, s irodalmi pályáját sikeresben folytathassa19). Ekkor készült A versszerzés 
két különböző módjáról, a hangmérséklésről és a páros véghangzásról íratott vetél
kedése, mely azonban kéziratban maradt (írod Berkem első köt.). A remélt párto
lás szükebb lehetett, hogysem ott húzamosan időzhessen : s így Paintner Mihály 
utóbbi rátóti prépost közbenjárására gróf Viczai házánál Lóson Sopron várme
gyében, majdHéderváratt, nevelőséget fogadott el, s az utóbbi helyen a híres, de 
akkor zavart könyv- és éremtár rendezésével is foglalkodott. Azonban a gróftól 
várt örökös tartást meg nem nyerhetvén, visszakészült Bécsbe, „hogy hazafiúi 
feltételét kivihesse“ 2")-Már Lóson kezdé a régi halotti beszéd vizsgálatát ésFaludi 
munkái gyűjtését, mik végett Pozsonyban is megfordúlt, hol amazt s egyéb régi
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ségeit a káptalani könyvtárnak másolta; Héderváratt pedig Rajnis 1-átogatása 
által látta magát megtisztelve 21). 1782-ben csakugyan Becsben találjuk22) 1783 
közepéig, szűk viszonyok közt; innenGrécbe ment által, hol eleinte jobban ked
vezett szerencséje; de utóbb eladósodván, könyveit s egyebét zálogban kellvén 
hagynia,Pozsonyba vonult23), hol kizárólag az irodalomnak kivánt élni. Átvette 
a Ráth Mátyás által alapított első magyar hírlapot : 6. a Magyar Hírmondót, ez 
úton vélvén leghathatósban izgathatni az irodalom s egy felállitandó magyar tudós 
társaság mellett 24) ; de azt a kiadó Paczkó lelketlensége és egyéb sokfele ízet
lenségek miatt olyak részéről, kik a hírlapirást papi állásával összeférhetlennek 
tárták, csak 1785. elejéig folytatta, a magyar tudós társaság iránt a császárnak 
személyesen is benyújtván egy folyamodást és tervet 25) , de mely nem csak 
következés nélkül maradt, hanem a fenkölt nagyszivű férfiúra, még némely job
bak részéről is, gáncsot vont,kik az ügyet a politikai téren járatlan szerzetesnek 
bátor tüzétol inkább féltették , de magok — nem tettek semmit 26). Elállván a 
Hírmondótól, Győrré vonta magát, Rájnishoz, s it t  a Hírmondóban hirdetett 
Költeményes Gyűjtemény bő előrajzát adta ki, mely havonkénti kötetekben egy
előre Faludi költői munkáit, Beniczky, Balassa, Rimai s a XIV. századbeli éne
kes (Emlekezzenk) énekeiket, saját verseit, s egy második folyamban Gyön
gyösi és Zrínyi munkáit előfizetés mellett volt hozandó 27). Az előfizetés dolga 
új volt hazánkban , s a szegénységgel küzdő hazafi irígyei és személyes ellensé
gei gondoskodtak róla, hogy a legszentebb ügy gyanúval fogadtassék. Egy má
sodik hirdetés lön szükségessé, melyet két győri tanárral Íratott alá mintegy 
kezesül, s a gyűjtemény népszerűbbé tétele végett néhány élő iró munkái is igér- 
tettek, jövendőre pedig regények, színművek, vitézi, pásztori, tan- és lyrai köl
teményekből egy egész „Költeményes Könyvtárira nyittatott kilátás 28). Míg 
e vállalat sorsát remény és félelem közt várja Révai, ínséggel és üldözésekkel 
kiizködve, a csüggedés óráiban hol nevelőnek, hol mérnöknek ajánlkozik, siker 
nélkül; majd rajziskolát inditványoz, melyben az oktatóságot elvállalni kész. — 
Azalatt az előfizetők száma csakugyan eléri az ötszázat29), s a már most boldog 
Révai kiadja „Faludi Ferenc Költeményes Maradványit, egybe szedte, s élőbeszé
dekkel, jegyzésekkel és szükséges oktatásokkal megbővítve közre bocsátotta, a 
M. Költ. Gyűjt, öregbedésére R. M.“ két kötetben,Győr,1786., mikhezBatteux 
értekezését ragasztotta a pásztorköltésről. Az a nagyobb és díszes alak, melyben 
a gyűjtemény ekép megindíttatott, felette költségesnek mutatkozván, s a pozso
nyi nyomtatók kisebb alakra kedvezőbb feltételekkel édesgetvén őt, 1787benPo- 
zsonyba ment fel , hol Faludi prózai munkái közöl a Nemes Embert, Asszonyt, 
Urfit, a Szent Embert, Bölcs Embert újra, a Téli Ejtszakákat pedig kéziratból 
először adván ki, a Költ. Gyüjt-t is hasonló kisebb 8rb. tökélte el folytatni, é3 
csakugyan elkövetkezett egy harmadik, s a közönségnek az előfizetés ellen nyil
vánított ellenszenve miatt csak aláírást kivánó, hirdetés után 3 ) Faludi Költe
ményes Maradványainak egy kótetbeni kisebb kiadása, melyet ingyen küldött 
meg régi előfizetőinek; s nyomban b. Orczy Lőrinc Költeményes Holmia és 7. 
saját „Elegyes Versei és néhány apróbb kötetlen Írásai. Függelékül hozzájok 
adatnak másoknak is némely hozzá Íratott darabjaik, végre néhány régiségek is,“ 
mely kiadással kora első költői közé lépett; 1789-ben pedig a „Két nagyságos 
elme Költeményes Szüleményei“ (Orczy és Barcsay). Ámbár pedig b. Harukker 
Jozéfa gróf Károlyi Antalné, gr. Károlyi József, s a pozsonyi növendék papság 
különösben is segítették e kiadások körűi, de a nagy közönség részvétele csakha
mar ismét alább hagyván, a munkás férfi bele fáradt a sok bajjal járt vállalatba, 
s azt ineg8ziintetvén,helyette egy rég tervezett folyóirat kiadásátforgatta, mely
nek címe lett volna : Amalthea, a jó íz és magyarság gyarapodására, de az nem
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kedvező viszonyai miatt dugába dőlt 3I). Időközben, miután a győri rajzis
kola végre felállt s Révai oda meghivatott, ismét ide telte át lakását, s 
ekkor iskolai használatra e két könyvecskét szerzetté : 8. Abc-konyvecske a 
nemzeti iskolák hasznokra, Pozs., 1788. és 9. Az ékesirásnak a nemzeti iskolákra 
alkalmaztatott elei, Buda, l788.Uj pártfogót lelt őaz ez évben lett új győri püspök 
Fengler Józsefben, egy austriai piaristában, ki mívelt s a tudományokat becsülő 
férfiú lévén, Révait kitűnő elméjénél fogva mindjárt megszerette, s titkon segít- 
gette, betegségeiben orvossal, étellel láttatta el, asztalához vonta, s minden ügyei
ben ajánlásaival gyámolította 32). Bekövetkezett végre a nemzeti visszahatás. 
Révai A haza tért magyar koronának örömünnepére című költeményében (Buda, 
h. és é.n. és Kazinczy Orpheusa 1.218.) sikoltott fel, s általa maga iránt is a leg
nagyobb részvételt gerjeszté. Megnyílt 1790-ben a budai országgyűlés is : Révai 
ismét felfogta a magyar tudós társaság ügyét, és Bessenyei Györgynek „Egy m. 
társaság iránt való Jámbor Szándékát“ buzdító előszóval a „Hadi Történetek“ 
irói (Görög és Kerekes) segedelmével kibocsátván, Bécs, 1790., azt az orsz. ren
dek közt gerjesztés végett osztogattatta, s miután a hazafi lelkű gróf Eszterházy 
József által a leendő nádort az ügynek megnyerte volna :iri), püspöke segedel
mével 31) maga is Budára ment, s ott személyes eljárással az országgyűlés 
s a helytartó tanács tagjainál egyengetvén a magyar társaság útját, magá
nyos szegény szerzetes létére annyira vitte, hogy a helytartóság vele tárgyalásba 
bocsátkoznék 35), s nov. 10. az ügyet az országgyűlésnek küldené által36). Révai 
azalatt saját, 1784-benII. Józsefnek benyújtott, tervét kibővítve, s miután egyéb 
tudósok és barátjai közt foroghatta s véleményeiket meghallgatta, újra dolgozva 
kiadta, és pedig a hivatalos tárgyalhatás végett deákul : 10. Planum erigendae 
Eruditae Soc. Hang. alterum elaboratius cím alatt, Bées, 1790. s azt nov. 18. az 
új nádornak és többi főuraknak benyújtotta, utóbb pedig még az ajánlott tagok 
sorát következtette : Candidati erigendae Eruditae Soc. Hung, et ratio facti in ea 
promovenda progressus, Győr, 1791. A rendek a tárgyat a rendszeres küldöttsé
gekhez utasították, hol az, a közbenjött. francia háborúk következtén, valamennyi 
bizottmányi tárgyakkal sok időre elhaladt 3T). Ezt követték barátjai sürgetésére 
és segedelmükkel deák versei és említett dicsbeszédének kiadása : 11. loannis 
Nicolai Révai Latina, Győr, 1792., melyek őt legjelesb classicistáink közé iktat
ják. Győri évei szintúgy betegeskedés, nélkülözések és busás kellemetlenségek 
közt folytak le. Nyíltabb tért reménylett, ha a szerzetesi ruhát leteszi : 1794- 
ben kinyerte ezt a pápától, s Fengler által a győri megyébe vétetett fel38). Ho
mály borítja Révai viszonyait a szerzethez, azon okokat, miért ő már 1777. óta 
annak keblén kivűl élt, s most a secularisátiót oly erőlködésekkel kereste. Egyéb
iránt Győrött már mélyebb nyomozásoknak indúlt volt a nyelv körűi. 1792- 
ben a magyar nyelv tanmódjáról írt egy vázlatot, mely nem tudom kijött-e 39), 
s 1795-ben a bécsi Hírmondó mart. 20-dikai száma toldalékéban már a harmadik 
igeliajtogalásról értekezett. Azalatt a várossal, mely iskolája legsürgetőbb szüksé
geire sem akart költeni, úgy hogy Révai áldozatokkal volt kénytelen azt fentar- 
tani, gyakran súrlódásokba keveredvén, minden módon más alkalmazást kere
sett, de ellenségei mindenütt akadályt vetvén, vég elkeseredésében az általa vett 
és készített könyveket és rajzokat ott hagyván,búcsút vett azon általa teremtett 
és vezérlett iskolától, melynek dolgozatai a bécsi rajzintézettől is jelesb dicsére
tet nyertek 40); és felment Bécsbe 1796-ban, hol sok küzködések után az eszter
gami gymnasiumban, a költői osztály tanárává tétetett 4'). Itteni tanárkodása 
alatt adta ki hosszas mathematikai vizsgálódásai gyümölcsét : 12. Angulorum 
rectaeque lineae triseciio, et consectaria circuli quadratio. Utramque methodo 
planissima detexit I. N. R. Bées, 1797., s folytatta nyelvvizsgálatait, különösen a
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bécsi bibliáéi (Révai-cod.), melyet Becsben Denis kedvezéseiből nagy gonddal 
egészen leírt n )- Három évi maradás után azon gymnasium zavart állapotja 
miatt Kulcsár Istvánnal együtt, ki a szónoklati osztályban tanított, 1799-ben 
lemondván , Komáromba tétetett által, hol azonban az ég s a víz károsan hat
ván egészségére, uyugalmaztatását kérte, melyet végre 300 ftban mégis nyert43). 
Ez évben egészsége tekintetéből a nyarat Füreden és Rátóton, nemes pártfogó
jánál Paintner prépostnál töltötte, innen Sopronba telepedett s kosztosokat tar
tott, mely módon tengett, míg nyugdíja folyóvá tétetett. E helyeken kőitek több 
igen szép versei, melyeket e cím alatt 13. Carmina quaedam I. JV. IIérái. Sopron
ban 1801. adott ki; itt kezdte az Iliászt is fordítani, de simítva csak az első ének 
lön ; itt fejezte be az Antiquitások I. kötetét 44). Itt látogatta meg őt Somogyi 
püspök és ref'erendár, s bámulta Révai nyelvészi készületeit s vizsgálódásai meg
lepő eredményeit, melyeket a fölfedezései nagyszerűségétől áthatott férfiú lel
kesedett önérzettel közlött vele. De őt folyvást Bées, a maga tudományos kin
cseivel, vonta, s felmenvén oda, kis nyugdíjából s némi leckedíjból munka közt 
elégedetten töltött egy évet, mely alatt a magyar nyelv és irodalomnak Yályi 
halálával megürült egyetemi tanszékére meghivatván, bár annyi hányódás után 
most már a dolgozhatás nyugalmánál egyebet nem kivánt, ment, s 1802. aug. 
16. azon székbe, mely nem neki adott fényt, de annak ő, ünnepélyesen beiktatta- 
to tt45). Az irigység el volt fáradva, 8 gyűlt innen is onnan is, kérve s nem kérve 
a segedelem dolgozásai közzétételére 46). Az az ötödfél év, melyet Révai gyötrő 
nyavalyák, tanodái és irói munkásságban s az ellene Verseghy által támasztott 
nyelvészi harc közt élt le, életének legdicsőbbjei, leggyümölcsösebbjei voltak. 
Xagvobb kisebb munkái ez időszakból, a következők: 14. Antiquitates Literaturae 
íiungaricae.Yol.I. quod complectitur duas allocutiones funebres,genuinae veteri 
pronunciationi restitutas, et commentario grammatico illustratas. Pest, 1803. 15. 
Elaboratior Grammatica Hungarica, ad genuinam patrii sermonis indolem fideli
ter exacta, affiniumque linguarum adminiculis locupletius illustrata, tribus volu
minibus comprehensa. Vol. I. II. Pest, 1806. 16. Tanbeszédei és tételei egy 
kötetben, u. m. Propositiones ex lingua hungarica piárno semestri explanata, 
quas tentamini subiectas academici . . . .  illustrarunt anno 1804. mense martio. 
Prolusio prima habita iu auspiciis collegii hungarici die VIII. mensis nov. 1802. 
de praeiudicio communi et noxio natis hungaris studium linguae patriae non 
esse necessarium; Prob II. die IX. mensis uovemb. 1803. de lingua hungarica 
ob singularem, qua excellit, praestantiam ipsis etiam natis hungaris percolenda; 
Prol. III. die X. mensis novembris 1804. de necessitate perdiscendae linguae 
patriae natis etiam hungaris gravi, et provido patrum consilio lege imposita. Pest, 
1806. Ezeket megelőzte Schedius német folyóiratában : Untersuchungen über dic 
ungrische Sprache (Zeitschrift von und für Ungern. Pesth, 1803. Illter Bd. 371 
s köv. 11.), melyben az„Emlekezzenk“ 34. versszakát boncolgatja (mag3^arúl tőlem 
a Minerva 1828-ki folyam februári füzetében). Időközben tört ki azon toliharc, 
mely az ideges és különben is folyvást szenvedő férfiú egészségére nem kis mér
tékben károsan hatott. Verseghy 1805-ben először ugyan németül írt magyar 
nyelvtanában, s utána „Tiszta Magyarságában“ megtámadván Révait, ez nagy 
nyelvmunkája második kötetéhez a következő jeles dolgozatát csatolta: Vindiciae 
iustissimae de secunda verborum forma indeterminata ; tanítványai közöl pedig 
ITorvát István Boldogréti Víg László név alatt egy indulatos, de tanulságos 
vitairattal védelmezte : Vérségi Ferencnek megfogyatkozott Okoskodása a Tiszta 
Magyarságban, Pest, 1806. Ezt megelőzték : Vérségi Ferencnek tisztasággal 
kérkedő Tisztátalan Magyarsága, melyet tisztán megmutat Révai Miklósnak 
hív tanítványa s igaz jó barátja Világosvári Miklósfi János, Pest, 1805., mely
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közönségesen magának Révainak tulajdoníttatik; és Vérségi Ferencnek megcsa
latkozott illetlen Álocskolódásai a Tiszta Magyarságban, melyeket valósága sze- 
rént nyilván megmutat . . . R. Mnak buzgó hív tanítványa s igaz tisztelője 
Fényfalvi Kardos Adorján, Fest, 1806., mely álnév alatt Ferenczy János, a 
Közönséges Geographia szerzője mondatik lappangani : annyi azonban bizonyos, 
hogy sajtó alá azt maga Révai írta le 47). E kétes eredetű iratok, indulatos és 
eltapodó modorukkal épen annyit ártottak Révainak, a mennyit rendszere meg- 
alapitására szigorú logikájok , a tudományos készület bősége- s alaposságával 
használtak. Még is, midőn Révai ezek megjelenése után a régiségek, nyelvtan, 
összehasonlító szótára, Magyar Deákságára (így nevezte ő a „literaturát“)» s a 
nagy nyelvtan compendiumára a segedelmet egy külön iratában újra sürgette48), 
s azt a hatóságoknak is megküldte, Pestnek rendei fényes bizonyságát adták a 
nemzeti nyelv ügye iránti lelkességüknek 49). Révai újra feléledt, s folytatta a 
még csak részben kész munkákat, de aláásott egészsége nem engedte azokat 
befejeznie. 1807. apríl 1-jén a nemzet legnagyobb nyelvésze, ki nem csak a 
magyar, hanem az egyetemes nyelvtudományban lángelmű felfogása és ritka 
tudományos mélységével korát megelőzte, nem volt többé. Kéziratait legked
veltebb tanítványaHorvát István váltotta magához, s ennek könyvtárával együtt 
azok már most a nemz.muzeum birtokává lettek50).Révai a mély,szintoly heve
sen szerető, mint könnyen gyanakvó és sérülő kedélyek közé tartozott, ki vala
mint nagysága, úgy szenvedései forrását is ön kebelében viselte. Mint költő érzé
keny, meleg s korához képest finom ízlésű volt : mind két tekintetben iskolája- 
beli társait felülmúlta. Nyomatlanúl maradt versei közt vannak anakreoni dalok, 
mik közöl egy pár az Antiquitates s a Grammatica első köteteiben áll ; az iliászi 
töredék az Erdélyi MuzeumII. kötetében látott világot. Magyar Deáki (irodalmi) 
Történetét, mely a régi és középkort tárgyalja, Horvát István a Tud. Gyűjt. 
1833-ki II. kötetében 49—91. 11. adta ki.

1) Révai legrégibb életrajzában, melyet én kisérltem meg {Pannónia, 1822.641. sköv. 11.), 
születése Kazinczy után 1752-re van téve. Utóbb, Handbuch d. ungr. Poesie 1. köt. Révai saját 
jegyzése után igazítottam azt meg ; mint szinte a születése helyét illető adatot is.

2) Csak úgy értelmezhetjük józanon e helyét : „Csanadinum, natale mihi solum“ : Latina,
16. 1., ha felteszszük hogy az gyennekkori lakja, nevelkedésének helye, „másod hazája“ volt.

3) Latina, 24. 1. 4) L. Latina, 16. 1.
5) L. Guzmics igen jeles dolgozatát : Révai Miklós pályája , saját leveleiből, töredékül. 

Tud. Gy. 1830. II. a 6. és 20. lapokon.
6) V. ö. az id. h. a 20. 1. , és az Orosz Zsigmond rendfőnökéhez írt epistolát (Alagyák

III. k. 6.) alabb 2. sz. alatt.
7) L. igen szép elegiáját : Latina, Elég. Lib. I. 3.
8) L. Latina. I. 5. 6. 9) L. Elegyes Versei I. k. 11. II. k. 1. és 8. alagya.
1Ü) L. Alugyái I. könyvében. n) Itt is több deák és magyar elegiái kőitek.
,2) L. Latina 54. 1. 13) U. ott 58. lapon a jegyzésben.
14) L. az Elegyes Versek 30. 1.
15) L. Latina a 70. 1. — „Quae ego toto illo triennio, quod exegi apud vos“ írja a vára- 

diakhoz, ott a 148. lapon, tehát 1778-tól 1781-ig.
*) -Nem 1782, mint Jankóidéit hibásan jegyzi fel : Bevezetés a classicus szerzők esmeretébe. 

Szentgyörgyi Gellérd Sallustja I. köt. 70. lapján, hol ez épületes adatkát közli. V. ö. Révai 
ajánló levelét Millerhez az El. Versek 215. lapján.

16) L. azt Latina 145 — 194, 11. ,7) L. u. ott a 148. lapot.
18j U. u. a 80.1. 19) Ezt vallja maga : Candidati Soc. Hung. 84. 1.
20) L. Guzmicsot az id. h. 7. 1. 21) U. azt a 8, 9. 1.
22) Némely verseinek kelete szerint. 23) Guzmics 9—11.1.
24) L. Canditati Erűd. Soc. Hung, a 84. 1. 25) U. ott.
26) U. ott, és Guzmics az id. h. 12—14. 1.
27) L. A Magyar Költeményes Gyűjtemény közre-bocsáttatásának újonabb hírré-adatása. 

Győr, 1785. 8r. (32 1.).
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-8) L. A Magyar Költemény es Gyűjtemény kinyomtatására való újonabb segedelem-kcrés. 
Győr, 1786. 8r. 12 1.

29) L. Guzmicsot az id. 15. 1. 30) L. A Költ. Gyűjt, állapotja. Pozs. 1787. 8 1.
31) Töredékei a nemz. múzeumban levő kéziratai közt láthatók. V. ö. Candidati Erűd. 

Soc. Hung, a 85. lapon és Guzmicsot az id. h. 16. 1.
32) L. Latina 123,124. 11. Jellemző azon adoma, s minden, a mit Guzmics a püspökről és 

ennek viszonyáról Révaihoz beszél a 22. 24. 27. stb 11. A püspök , egy talpig derék ember, 
nagyra becsülte a tudós mívelt férfiút, de ismerte gyengéit is.

33) L. Révai levelét, Gyór, jun. 22.1790. Péczelihcz a Péczeli és Köre kiadatlan munkában.
34) Latina, 126. 1.
35) L. Révai saját levelét Buda, aug; 30. 1790. Péczeli és Köve.
36) L. üöbrentcit a M. Tud. Társ. Évkönyvei I. köt. a 30. lapon.
37) L. Latina 124, 125. 11. a jegyzésben. 38) L. Gumi csőt az id. h. 18. 1.
39) L. kéziratai közt a nemz. múzeumban ily címmel : „Brevis Institutionum linguae unga- 

ricae Adumbratio. Budae, typis Univ. 1792.“
4°) L. Guzmicsot az id. h. 18—24. 1., hol Révainak győri szenvedéseit meghatóan írja le.
41) U. ott a 26. lapon.
42) L. Schediushoz írt levelét Eszterg. nov. 23. 1797. Irodalmi Berkem I. köt.
43) L. Guzmicsot az id. h. 28, 29. 1. és Schediushoz írt levelét Sopron, mart. 21. 1801. Írod, 

Berkem I. köt.
44) L. imént idézett levelét Schediushoz. 45) L. Guzmicsot az id. h. 31 — 33. 11,
46) L. a hálára méltó férfiak neveit Guzmicsnál 33—35. 11. Két Nunciuma 1803- és 1804- 

ben jelent meg deákul.
47) Kézirata a nemz. múzeumban.
48) ,,Alázatos segedelemkérés az igaz eredeti magyarságot híven megfejtő tudós készüle* 

teknek mennél előbb való kinyomtatásokra, újólag való tudósítással“. Pest, 1806, 8r. 16 1.
49) L. a Hazai Tudósilások 1806-ki XX. száma Toldalékát.
3°) Az Antiquitates II. és III. köteteit nem láthattam. Az Elab. Grammatica Ilid. köteté

ből tisztázva csak 311 lap van. A Compend. El. Gr. az utolsó kéz híán megvan. A ,, Vocabula 
Hungarica cognata orientalibus1'1' 1014 cikkszóból áll, tisztázatlan. A Magyar Deákság (iroda
lom) első kötetéből csak töredékek vannak (belőle hihetőleg csak azon rész volt készen, 
melyet Horvát a Tud. Gy.-ben kiadott) ; a második kötetből (A magyar szép toll, föképen 
Adelung után) csak a második rész : A szép tolinak különös nemei, 189 lapon kész ; a harma
dik (chrestomathiai) kötethez csak anyagok. Ezekenkivül Rés hungaricae, régi magyar törté
neti dolgozat; Excerpta ex protocollo Bátoriano (XVI. századbeli levelek); Excerpta ex Rákó- 
cianis autographis; a Magyar Amalthea töredékei; „Homer Iliása, magyarra fordétotta a görög 
versmérték szerént R M. Első nyaláb, mely az I. II. III. könyvet foglalja magában. Sopron, 
Siess Antal bet. 1801.“ : azonban csak az I. könyvből 572 vers ; elegyes versek; nyolc prédi
káció, melyeket Győrött. 1786-ban tartott; Pietatis Exercitia in usum sehol, iuventutis Strigon. 
1798. stb — Legteljcsb bibliographiája Révainak látható Fejérnél in Hist. Aead. Scient. Páz- 
mánianae a  155 — 158. 11.

elő

1. Tibul i .  I. 10. (1773.)

Rettenetes vas fegyvernek ki találta fel első 
Bús keletét? vari volt szíve, vagy épen acél! 

Akkor az cmbciölést, a kezdett harcokat akkor. 
És tágasb ajtót a temetőbe nyitott.

Ámde nem ó vétett : mert mi vesztünkre fo
gadtuk,

A mit az oltalmúl a vadak ellen adott. 
Kárhozatos rósz arany! az aranynak vétke ez

inkább :
E minden rosznak kútfeje s teljes ere.

A míg bükfa pohár mértékletes asztalon állott, 
A bosszús harcnak senki se nyegte baját. 

Még nem rémültek nagy kőszálakra felépült 
Várakon, a sáncnak senki se tudta nevét. 

Oh ! az időt inkább élném ! nem gyötrene fé
lénk

Szívdobogás, hallván trombita durva szavát. 
TOLDÏ KÉZIKÖNTVE. I .

Most már harcba megyek! s valahol már 
gyenge nyakamnak 

Kardját, ellenség vad katonája feni.
Házi nagy isteneim ! nevelőim gyermeki korban, 

lm sietek most is gondviseléstek alá.
Hogy fából vagytok, kérlek, ne piruljatok érte: 

Mert ugyan így tisztelt hajdan is édes ősöm. 
Míg kunnyócskákban tiszteltek hársfa kis is

tent,
Nem látott az idő tétova annyi gonoszt. 

Áldozatúl adatott szőllőrekegyelmeze, vagy ha 
Sárgúlt búzakalász szent koszorúcska fején. 

És, ha ki megnyert volt valamit, maga vitte
kalácsát :

Szűz tenyerén kisded gyermekemézetadott. 
Isteneim ! kegyes áldozatot készítek az ólból : 

Oldalamat Mársnak csak ne csapódja reze. 
Myrthussal raegteltkosarakkal, tiszta ruhában, 

Ezt követem, s fejemet zöld koszorúcska fedi,
17
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Ezzel kedveteket keresem, más karddal, acéllal 
Légyen rettenetes, s liarc mezejébe való. 

Menjen, az ellenség seregének döntse vezérét, 
S vérrel nedvesedett fegyvere dúlja fejét. 

Mondjavitézségit pohárim közt,s írjaleborral 
A viadal helyeit kis kerek asztalomon.

Jaj! ki dühödt dolog ez, harccal közelítni ha
lálát :

A nélkül is idébb lépdegel, el se kerül. 
Nincs oda lent se kenyér, szöllöt sem láthatol,

ott ül
Cerberus, ott Cháron rusDya ladikja farán. 

Ott beesett halavány képpel, haja bontva, ho
mályban

A tavakat széljel járja halotti sereg. 
Méltóbb dicséretre, kinek szép gyermeke csen

des
Vénségét a kis tűzhelyen állja körül.

Őrzi juhát maga, bárányát jól bízza fiára :
S megfáradt férjén hív felesége segít, 

így legyek én, így őszüljek, s a régi napokról 
Szólhassak sokakat szép unokáim előtt.

A szent béke kies mezeinket lakja azonban, 
Nyissa ki bő kebelét, s kincseit öntse reánk. 

E kegyes istenség fogatott legelőször is ökröt 
Horgas járom alá, s vet vala földbe magot. 

Ültete szőllőt is, lével megtömte gerezdit, 
Hogy töltsük csípős musttal az őszi pohárt. 

Békekor a kapa, és ekevas, s tündöklik az ásó : 
A Mársnak rozsdás fegyvere porba merül. 

Jöjj, oh béke ! szelíd fejedet béfedje kalászod: 
Töltessék kebeles tiszta ruhádba gyümölcs.

2. Orosz  Zs i gmond  a kegyes  oskolák 
s z e r z e t e s  r e n d j e k  e l ö l j á r ó j á n a k  

h a l á l a k o r  1782.

Szinte , mikor fejemet más szörnyű károk is
érik,

Akkor vesztelek el téged is, édes atyám ! 
Már nem is érzem egyéb hajamat, nagy fájda

lom érlel ;
Bár Tegyen érzésem , jaj ! csak ez egynek 

elég.
Elnyomatom : mi öreg cseppekkel elázik az ar

cúm :
A sűrű zokogás közbe szakasztja szavam. 

Folyjatok, oh keserű könyvek! s ti szóljatok
arról :

Hogy mi atyát veszték : oh igen édes atyát ! 
Folyjatok ! ámde lehet már bűs panaszokra

fakadnom :
Engedd meg dúló fájdalom ezt az egyet. 

Édes atyám! jaj ! nem vagy már ? már sírba le
ástak?

Hogy porrá rothadj, föld hideg öble emészt ? 
Édes atyám ! oda vagy ? ki szeret már gyer-

mekeképen?
Bús árván hagyatom több veszedelmek alá. 

Édes megmentóm ! hogy dúlva hegyembe sza
kadtak

Majd minden részről a gonosz üldözetek.

Szerzetes életnek rejtek fala! mennyi gonosz
nak

Szentséggel színlett bonta lakása lehetsz !
Képmutató falak ! irtózom még, arcapirúlás 

Nélkül a jámbor emlegetést se tehet.
Egy dolog úgy faggat s keserít, hogy szóllok

ez egyről :
Ott a szent szeretet tisztei puszta nevek !

Fő dolog, a szeretet nincs ott, csak színre ha
zudjék :

Gyúlölség vagyon ott, s üldözetekre buzog.
Ott vészé nyers ifjúságom tüze, minthogy el

öltek:
Én vallom, szomorú áldozat a ki valék.

A farkas-megmarta juhot rémíti kis árnyék,
S még őrző ebe is gyakran ijeszti szegényt.

Hogy leütött romlásommal sok mennykövem.
arra

Bús idegenséggel telt gyanakodva fejem.
Attól is féltem, ki talám több jómat akarta : 

Mert oly köntös alatt megmara álnok ebem.
Nem csoda, sok rósz közt ajótelvétiaz ember : 

S a napot is sűrű pára homályba veti.
Szent árnj'ék! szakad a szívem, nagy vétke,

hogy akkor
Tőled is irtózott, gyámolom, édes atyám!

Gyámolom, édes atyám voltál pedig, a te sze
relmed

Sok jeleket nyilván ád vala, hogy te szeretsz.
Későn láthattam, mint oly fogoly, a ki setétes 

Tömlőéből kijővén húnyja világra szemét.
Jól jut eszembe, miket tettél, hogy lássalak

egyszer :
Láttalak, és szívem téged azóta imád.

Visszaadád éltem, támasztván engemet újra: 
Mert már megholtam, s földbe temetve valék.

Oh keserű gyásznak szomorú pompája ! Bará
tim !

A szeretet forró könyveket önte reám.
Sírtatok, és mi dicső sírverset is írtatok im

már :
Hogy magyarúl érzett szívetek, adta jelét.

Révai ! oly idején rothadsz : gonosz üldözet ölt 
, . . meg:

Érzi hazánk kárát benned is, a ki sirat.
Hittétek csakugyan , s már bennem láttatok

annyit :
Hogy valamely hasznot nyér valahára ha

zánk.
Hitte Orosz Zsigmond is : azért ébreszte fel újra: 

S új ösztönt e szép pályafutásra adott.
És mi kegyes lágyan, de azonban lágyan is

úgy szólít:
Hogy csoda nagytehetö, s volt szava szívre- 

ható.
Tudta hogy ártalmas, s csak ront a gőgös erő

szak :
És inkább épít a kegyes engedelem.

Más hebehurgya kevély, tapodója alatta-va
lónak,

Büszke dagályával mely sokat egybe kever.
A kiderült elmét elfojtja, szorosba rekeszti:
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Úgy hogy alatt mászik rabja, s eloltja tüzet. 
Ily gonoszért eleped gyakran a szép elme ho

mályban,
Ivit ragyogó fényben nézne csodálva hazánk. 

Hát. élek még én? fogok is még élni? de téged 
Éltem adója! halál birtoka messze ragad. 

Nem lehetett örömed éltedben látni, vitézül 
Küszködvén, mi dicső szép koszorúra török? 

Oh ! ha mi érzés vonz még hozzánk, testi te
hertől

Megvált nagy lélek ! s emberi műnek örülsz : 
Látni fogod csakugyan már onnét a magas ég

ből,
Ád most is forró ösztönöd újra erőt.

Látni fogod számosb alagyáimat, a mire kér
tél:

Általam is szoknék e kötözetre hazánk. 
Lásd azt is köztök, keserű siralomnak eredvén, 

Hogy szomorú gyászban tiszteletedre jövök. 
Nyájadnak szavaidra tanúit jobb része halálod 

Bús hírén rémült báborodásba merült. 
Tengeren oly megijedt a nép, oly tétovahabzó, 

Kit kormány nélkül víz dagadása ragad. 
Nagy szélvész támad:néztük mi hatalmas erő

vel
Megszakadott ott egy nagy sereg, és leme

rült.
És te, szegény árnyék! te magadban félre ha

sonlóit
Gyáva hajó ! mégis messze habozni akarsz? 

Néhány megbódúlt fejek annyira visznek, a-
mannak

Ásítozva helyét, és mi veszélyre sietsz ! 
Jobb, hogy előbb építsz magadon, shogy tag

jaid értik
Egymást, és fejeket csak kicsinyekbe törik. 

Este kivált, jobb rész! magadat megalázva,
tanácsát

Holta után is akard, mert erejébe hihetsz. 
Ezzel tiszteld meg szent hamvait olyan atyád

nak,
A ki helyébe te mást már soha fel se találsz. 

Benne velős megvizsgálás, sok előre kilátás, 
Volt bátor végzés, s ingadozatlan erő.

S így a mértéklett mivelés nem fűzte keresztül 
Dolgait, és csendes végbevitelnck örült.

3. A k i k e l e t r ő l .
A larcsal *avanyúvíznél 1783«

Víg tavasz, a kerek esztendő szebb része de
rül fel,

S új pompájával tér mezeinkre kiszáll.
Üjúl a nagy föld, mindent a lágy meleg éleszt, 

S könnyű szellőnek lengedezése nevel.
A rothadt gyökerek gyönyörűn ifjadva ki-

hajtnak,
Zöld füvei a nyirkos rét mosolyodva frisúl. 

Gyenge virágokkal kezdnek kiesülni határink.
És a bimbózó ág leveleknek ered.

A fris csergeteg is szabadabb forrásra felen
ged,

Szép kövecses feneket tiszta folyása mutat. 
A hasadó hajnal pirosabban fejti ki keblét,

S vídítóbb nedvvel gyöngyei hullnak alá.
A mi csak él, most minden örül, öreg és pi

ciny állat,
Új elevenséggel minden örömbe merül.

A nyers itjúság a zöld pázsitra kikapván,
Víg, eleven, játszó, fris keze, lába futós. 

Még az öreg nép is, megaludt bár vére, felújúl : 
Víg fiait nézvén víg-mosolyodva mulat. 

Gondos akolba szőrűit júhnyáj, s jászolra le-
zárott

Csorda, szabad kényén most legelőre kijár. 
Fecskesereg kis agyag fészkét rakogatja cse

vegve,
S házfedelét gólyák már kerepelve ülik. 

Mindenféle madár, öröm új éneknek eredvén, 
Hol szép zöldellő ágra, hol égbe repes : 

Csak nekem itt egyedül, oh ! csak nekem árva
szegénynek,

A bús aggodalom szívem epesztve öli. 
Hervadozik képem kikelet természete ellen: 

Elfogyok, újúlást nem vészén életerőm.
Itt vagy-e már? érez testem bomlása, keservem 

Eltörlője, halál! s elviszel úgy-e tehát? 
Nyílnak már örök életnek szép ajtai, látom :

S ott benn jobb kikelet jobb örömünkre derül.

4. A l é l ek  ha l h a t a t l a n s á g a .

Lelkem ! nem éred már soha végedet :
Mert úgy lehellett téged az alkotó 

Isten, mikor gyarló agyagból 
Testemet oly nemesen teremté.

Pox-rá emésztő földbe leszállanák 
A kérkedésnek felrakatott csoda 

Munkái, márvány oszlopokkal 
Támogatott magas úri házak.

Sót öszvedülvén még maga a kerek 
Föld s ég elolvad csillagival, mikor 

Majd a megaggott nagy világnak 
Megszakadott kötözetje bomlik.

E közt te lészesz ment egyedül. Tehát,
Oh halhatatlan szép vagyonom ! miben 

Fog telni majd akkor te kedved ?
Hol keresed lenyugosztalásod ?

A szent vagyonság, kútfeje, alkotó 
Szerzője, s kedvén osztogató ura 

Kivánatos minden dolognak,
Akkor is istened. El ne vétsed. -

5. Ró z s a v i r á g o n  me g i l l e t ő d ö t t  s z e 
retők.

„Kerti ékesség, kiesen virágzó 
Rózsa, mely szép vagy feseló korodban: 
Úgy hasad reggel ragyogó tüzével 

A piros hajnal.
17*
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Jaj ! de elmúlik neked is mosolygó 
Színed, és fonnyadt levelid lehullván 
Gyenge bimbódról, elaszik kis ágod 

Durva tövissé.

Mint szűz viasz olyan kezed, 
Szépek gyenge újaid, 

Karcsú tested, ép termeted, 
Szépek piciny lábaid.

Míg tehát kedvet legelő örömmel 
Villog épséged, leszakasztlak inkább, 
Hogy nagy hévségtöl nehezen lehellő 

Mellemen hervadj.“

Luca! szívein egy bálványa, 
Mikor látlak, bámulok :

Oh! szebb nemnek ragyogványa, 
Megvesztettél, rab vagyok.

így zokogsz, én mézajakú Ilonkám !
S a piros rózsát kebeledtAj tűzvén, 
Nézed egy végben lesütött szemekkel, 

S könyveid hullnak.

6. L u c a  s z é p s é g e .

Csodát űzött a természet,
Mikor téged alkotott,

Minden szépség ott tenyészett. 
Mindent reád aggatott.

A gyöngyvirág homlokodat 
Szép fehéren béhinti :

Kinyílt rózsa szép arcúdat 
Szép lángszínnel éleszti.

Fris nedvökben gyorsan úsznak 
Húnyorgó kék szemeid :

Ott is csaknem meggyulladnak. 
Szikráztatják füzeid.

Ajakodon elevenség 
Pirúl, s csókra ingerel : 

Szavaidban az édesség 
Hangzik, szívet érdekel.

Síma márvány kerek állad 
Gödröcskével kérkedik : 

Hószín nyakad, hószín vállad 
Gyöngy nélkül is tündöklik.

Gyenge mellyed kék erekkel 
Oszlik csoda ágokra :

Két emlőid épségekkel 
Emelkednek dombokra.;

7. A s z ö k e v é n y  C u p í d ó.

Kis Cupídót kell keresnem,
Ha ki látta, mondja meg:

Még nagy bajba lehet esnem, 
Hogyha soká tévelyeg.

Ma jó reggel kis ágyából 
Még borzason kiszökött.

Sok a jele, hogy azokból 
Megismérni sok között.

Piciny falat, édesen sír, 
Csintalan és enyelgő : 

Szárnyas, ives, nyilakkal bír,
Ide s tova tekergő.

Ki az atyja, még sem tudom,
Ég, föld, tenger tagadja:

Mind gyűlölik, a mint hallom. 
Senki fel nem fogadja.

Oh ! keressük, mert itt, vagy ott 
Most is nyilat ereget :

Egy gondatlant tőrbe fogott.
S rajta sebet ej teget. . .

Ihol vagyon a rejtekben.
Látom, honnan célozgat :

A szökevény te szemedben 
Lappang, Luca! ne tagadd.

8. S z e r e t ő v e l  való össze - 
j ö V és.

Hogy búsong egyedül 
Fülemüle társa nélkül,
Mikor fogságából,
Kiszabadúl kalitkából,

S ágról ágra repdez.
De mihelyt kárára 
Akad e közt kis párjára :
Csoda rémültében 
Oda repül őrültében,

S ott már hogy gerjedez !

i'árs társsal játszódva,
Örömétől gyulladozva,
Egymást csipdesgeti,
Kis szárnyával veregeti,

S már vígan zengedez.

Csintalan! kedved vagyon azt mutatni, 
Hogy megint többel szaporítsd csodámat: 
Akkor is szép vagy, mikor ázik arcád 

Búba merülve.

Ugy-e, felleltem ? mosolyogsz szavamra ? 
Oh! megint vidám napomat tekintem 
Tiszta arcúdnak kiderült egében,

Édes enyelgőm !

Mit nevetsz még is ? nem hiszed valóban. 
Hogy tanúságot veszek énekedből ? 
Érzem : úgy múlik fiatal korunknak 

Dísze nekünk is.
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Luca! távúi toleil 
Oly kesergő a te híved :
A nagy természetben 
Nem találhat gyötrelmében 

Gerjesztőt kedvének.

I)e mikor már véled 
Együtt lehet vidúlt híved :
Ott elragadtatik,
Édes érzés! hogy változik 

Keserve szivének.

Csodál, és csókolgat,
Forrón ölel és szorongat:
Nem bír nagy tüzével,
És ártatlan gyümölcsével 

Nyájas örömének.

9. S z e r e t ő  kívánság.

Luca ! én csillagom !
Milyen kívánságom 

Mikor éjjel 
Égbe nézel 

Csillagokat látni,
S lángjokat csodálni.

Akkor bár ég volnék !
S reád lenézhetnék 

Annyi szemmel,
Mennyi túzzel 

Fényes ragyogva ég 
A szép csillagos ég.

10. A me ghű l t  s z e r e t e t .

Hamis Luca ! megjátszodtál : 
Köszönettel tartozom. 

Szerelmedtől feloldottál 
Nyűgödet, nem hordozom : 

Szabadságom 
Már nem álom, 

Istenemnek áldozom.

Ha hallom is már nevedet, 
Nem változik színem.

Ha látlak is már tégedet,
Nem vér jobban szívem: 

Meghűlt bennem 
Első tüzem,

Már lecscndesedtem.
Álhatóm már, s mikor alszom, 

Veled nem álmodok.
Ha ébredek, első gondom 

Más, mire virradok:
Nem te vagy az,
Való igaz,

Akkor mást gondolok.

Tőled messze távozhatom.
S nem kívánlak látni.

Megint veled találkozom,
S azért háborodni 

Sem örömre,
Sem bús kedvre 

Nem kezdek, változni.

Úgy beszélek szépségedről 
Hogy semmit sem érzek.

Szólok álnok rósz hitedről,
S bosszútól nem égek.

Benned szépet,
Vagy rút vétket 

Egyaránt tekintek.

Gőgös szemmel, vagy húnyorgón 
Reám bátran nézhetsz:

Haragosan, vagy mosolygón 
Velem elbeszélhetsz:

Mind az, mind ez 
Ezen szívhez 

Nem ér, kárt nem tehetsz.

Víg vagyok, vagy bús keserú, 
Már nem te vagy oka.

Nálad nélkül már gyönyörű 
A rét s patakocska :

Zöld a pázsit,
Gyengén frisít 

Erdő s hegy virága.

Látod, milyen igaz vagyok : 
Szépnek látlak most is :

De előttem vágynak mások 
Náladnál szebbek is.

Most találtam,
Hogy csodáltam 

Benned a hibát is.

Hogy megtörtem rabláncomat, 
Vallom szégyenemmel:

Hasadt szívem, s halálomat 
Vártam e sebemmel.

De fő jóért,
Szabadságért 

Mit nem tűrünk el ?

Lépvesszőre ragadt madár 
Úgy sérti lábait :

Hogy ment légyen, kicsiny a kár, 
Szaggatja szárnyait :

S fájdalommal,
V érfolyammal 

Ott hagyja tolláit.

Én változó csélcsap szívet 
Hagytam el ; nem nagy kár,

Te állandó jámbor hívet 
Vesztettél : aggódj már.

Én hamisbat,
Te igazbat

Nem találsz, keress bár.



11. S a p p h ó b ó l .

1.

Boldog az, szem közt veled összeülvén 
A ki csak téged mosolyogni szemlél,
S bájoló nyájas szavadat megájúlt- 

Csendesen hallja.

Én mihelyt látlak, szavamat felejtve 
Nyelvem elnémul, ereimbe égő 
Tűz szökik széljel, szemeim merülnek 

Kétes homályba.

Borzadoz testem, s a hideg veríték 
ü t ki, jár szívem dobogó veréssel, 
Változom színben, nehezen lehellek. 

Életem elfogy.
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Fó király asszonyt ha az isten adna 
A virágoknak, fejedelmi fényben 
Asszonyul nyilván nekik a mosolygó 

Rózsa adatnék.

Mert az a földnek kiesen kiszínló 
Fénye, tündöklő szeme a mezőnek 
Pillogó zománc, tele tűzzel égó 

Réti ragyogvány.

Mint lehel kedvet, mosolyog szerelmet. 
Mint lebeg gyengén leveles kis ágon, 
Terjedő bimbón pirosul feselve 

Illatot oszlat.

12. Anakr eonbó l .

1.

Úgy múlik életünk 
Mint a sebes kerék 
Forog futó szekérben;
6 ha egyszer csontjaink 
Egymástól oszlanak,
Nyugszunk piciny porunkban.

Mit ér a sírkövet 
Szagokkal önteni ?
A hitvány föld eliszsza:
Míg élek, engemet 
Frisíts inkább velek:
Rózsát köss homlokomra

2.

Rózsa legjelesebb virágja 
Az illatos mezőnek :

Rózsa kedvese a tavasznak :
Rózsák az isteneknek
Az ó gyönyörködésök.

Rózsákkal köti gyenge fodrát,
Ha táncol a Kegyekkel 

Vénus gyermeke, a Cupido :
Mi is tehát, barátim,
Rózsát kössünk fejünkre.

13. Achi l l  és A g a me mn o n  v i t á j ok .
K om or Iliá száb ó l.

Hányta kilenc napokig nyilait *)• Tizedikre 
Áchilles

I A hadnak minden seregét gyűlésbe hivatta, 
j Hó kebelű Júnó asszon)- juttatta eszébe: 
j Mert gondolt vele, a görögök hogy szüntelen

estek.
A mikor összejővén immár mind egybe sereg

lett
I A had népe : sebes járású gondos Achilles 
i Köztök nagysággal felkelvén, szóllani kezdett :

Látom már Agamemnon! igen majd vissza
bolyongunk

A vizeken , Tróját elhagyván, még ha ugyan
csak

Életben maradunk : mert itt a döglelet és harc
Egyszersmind dúlván , seregünket fogytig

emészti.
Mindazonáltal azért kérlek, légy é r t e ,  tanácsot
Kérdezzünk : szóljon dolgunkra akármi jö-

vendő-
Mondó, pap. s álomfejtö; mert Jupiter isten
Küldi az álmokat is. Mire nézve neheztel

Apollo
Annyira ? vagy fogadásinkat nem tettük-e ?

vagy hogy
Száz ökör áldozatot kívánt? Ha megenged-e.

halljuk,
S bárány, s kecske kövér szent illatjára hajúl-

ván,
A rósz dögleletet ha talám elakarja-e űzni.

Ezt mondotta, s leült. Felkelt Testor fia
Kalchás.

Híre jövendölök számokban nagy vala mindég:
Mint ki jelenlévőt s multat tuda, látaJövendőt ;
S e tudományáért, melylyel kedvelte Apollo,
Ö vala Trójáig hadi nép szállotta hajókon 

j  A vezető. Most így szófiait meg lelkes erővel:

) Mondjam el, azt akarod, nagy Achilles, Ju
piter isten

Kedvese! hogy mit vétettünk, s mért tölti ha
ragját

Rajtunk messzelövö felség, a fodros Apollo ?
Nyilván megmondom; de megígérd, s énnekem

elsőbb
Arra megesküdjél : hogy rajtam szóval, erővel.
Hozzám hajlandó szívből, bizonyára segítesz.
Mert méltó gyanakodnom : ama nagy férfin. 
__________ a ki
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I)  A pollo a  gö rö g ö k re .
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Mindeneken fel j ül hatalommal uralkodik Argos 
Népén, s a ki előtt, magokat megalázva, ha

júinak
A görögök, meg fog bizonyost haragudni sza

vamra.
S hogyha nagyobb felség alacsony jámborra

feíindúl,
Bátor mérgéből azon a napon ő kijuhászik. 
Mégis alattában gyülölség bántja, s kiönti,
A mit szívében forralt. Most ennekokáért 
Adj bátorságot, ha ugyan megmentesz-e en

gem.
Erre felelt mindjárt, így szólván, bátor 

Achilles :
Mondd el mind bízvást, valamit tudsz. Hallja

Apollo,
Kit nyilván kedvel nagy Jupiter, a kit imádván, 
S ő titkát fejtvén, Kalchás ! görögökre jöven

dölsz :
Míg élek, s e föld hátán inig lát szemem, itten, 
Görbe haj óinkon fekszik valamennyi görögség, 
Rajtad erőszakkal bosszúját senki se tölti ; 
Ámbátor ha magát Agamemnont mondod is,

a ki
Mindeneken felül sereginkben hányja hatalmát.

Ezzel már neki bátorodék a mennyei lelkű 
Ritka jövendölő, és így folytatta beszédjét : 
Sem mulatott fogadásiakért, se nevére nem

égett
Száz ökör áldozatért nem vádol minket Apollo. 
Lapja gyalázatján búsúlt, Agamemnon kin fene

csúfot
Dölfósen elkövetett, hogy vissza nem adta

leányát,
Es el nem fogadá ó váltságának az árát. 
Messzelövó isten csak ez okból kulde keservet: 
Es még küldeni fog többet, súlyos keze meg

sem
Szünteti dögleletes nyavalyánkat; az édes atyá

nak
.Míg váltság nélkül Agamemnon vissza nem

adja
Elragadott szép barna szemű kedvelte leányát, 
Száz ökör áldozatot míg Chrysa határiba nem

hajt.
Erre megenybódvén , csakugyan meghajlik

Apollo.
Ezt mondotta, s leült. De ezekre az argosi 

nagy hős,
Tág uralást fogadó Agamemnon, felkele teljes 
Háborodásában : iszonyún elfogta homálylyal 
A harag ö szívét, szikrázott a szeme, mint az 
Égő túz : s ottan Kalchást, mert ellene szóllott, 
Elsőbb is komoran nézvén, dorgálta keményen :

Rettentóst feleló! vigaságostmég soha tőled 
En nem hallhattam : ha jövendőt csak gonosz

ügyről
Hirdethetsz nekem, annak örülsz, s víg benne

te lelked :
Még soha jó szót nem mondottál, s végbe se

vittél.

Ügy hiheted most is görögünket, mintha Apollo, 
Messzelövő isten, csak azért eregetne reájok 
Annyi csapást : Chryseisnek váltsága nagy árát 
Mert el nemfogadám; mivel önmaganagygyal

is inkább
Kedvesb, sólaktát akarom fedelemnek alatta. 
Szinte Klytemnesztrát, nejemül szép gyenge

korában
Kit szűzen vettem, most mégis alábbra becsü

löm:
Mert ezt is megelőzi. Csodát nevel ékesen

épült
Termete testének, s gyönyörű arcája, eszének 
Szép tüze mindenben, s különös munkája ke

zének.
Már pedig ám így is. mert jobbnak tartja ta

nácstok,
Visszaadom, s inkább akarom megtartanom

épen
A népet, hogysem elvesznie. Nektek azonban 
Gondotok arra legyen mindjárást, hogy ne ma

radjak
Én egyedül jutalom nélkül. Nem díszesen es

nék
E dolog, oh görögök! tíköztetek. A mi jutal

mam
Volt eddig, kiki látja bizony, hogy enyészik

előlem.
A kinek ezt feleié gyorslábú gondos Achilles: 

Atrides, te dicsőséges fejedelme hadunknak! 
Annyira bánt a fösvénység! Várhatsz e jutal

mat.
Mentést a bátor görögöktől? Nincs közös ér

ték.
Tudjuk , most sohol is köztünk elrejtve feles-

leg.
Városokat dúlván valamit tusakodva ragad

tunk,
A már osztva vagyon , s nem képes visszafa

csarnod
A néptől számodra való új préda rakásúl.
Hadd oda, mint isten kívánja, szerette leányát: 
Ezt neked a görögök majd megtérítik idővel 
Nyilván hármasán is : ha megengedi Jupiter

isten
Kincses Trója erős várát feldúlva ragadnunk.

Mindjárt megszóllalt Agamemnon ezekre 
felelvén :

Hasztalanúl neravaszkodjál,te hatalmas Achil
les,

Isteni nagy fajzat! meg nem csalsz, s ezt velem
épen

Még el nem hiteted. Mit akarsz ? neked a te
jutalmad

Meglegyen ; én pedig a nélkül keseregve, ma
radjak

Csak pusztán? s ez okért sürgetve parancso
lod, adjam

Vissza leány rabomat? Legyen úgy : önké
nyeken érte

A bátor szívű görögök ha jutalmat adandnak
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Melyben hogy kedvem teljék, egyet érjen
amazzal.

Hogyha talám ebben magokat vonogatni ta
lálnák,

Vagy tiedet viszem el, hatalommal rajtatok
ütvén,

Vagy pedig Ájáxét, vagy Ulysses nyerte ju
talmát.

Háborodott szívvel leszen érte , kit ilyen erő
vel

Látogatok. De ezen máskor vetekedhetem in
kább.

Most mennél hamarább, evező jó néppel, eresz-
szűk

Illendő gyászban a mély tengerre hajónkat: 
Szállítsunk bele áldozatul száz délcegi ökröt,
S a szép arculatú Chryséist. Egy pedig a fő 
Rendből menjen elöljáróul, vagy deli Ájáx, 
Vagy nemes ídomenéus , akár pedig a nagy

Ulysses,
Vagy magad is , haugyan tetszik , te kegyet

len Achilles !
S áldozatot tévén engeszteljed meg Apollót, 
Messzelövő istenséget, dög-verte hadunknak.

Erre pedig komoran nézvén megszóllal 
Achilles :

Szemtelen, álnokságba merült rósz férfi ! ki
hallgat

Már szavaidra görög nép közt, hogy lesre ki-
álljon,

Vagy fegyvert rántván verekedjék véres erő
vel ?

Én ide nem jöttem, hogy Trója vitézeit öljem: 
Ellenem ők soha nem vétettek. Mert soha el

nem
Hajtották sem gőbolyömet, sem völgybe lejáró 
Ménesemet : soha nem dúlták gabonámat az

áldott
Phthíai termékeny földön : mivel annyi setétes 
Nagy hegyek, és zúgó mély tenger, tólök el

osztott.
Csak téged követünk nagy haddal, hogy te

örülnél;
És Meucláus öcséd bosszúját trójai népen 
Töltjük kedvetekért : kutya képű szemtelen

ember !
Még se becsülsz ezekért, mindent csak sem

mibe hajtasz.
S még azzal fenyegetsz : szívem kedvelte ju 

talmát
Elragadod tőlem, melyet fáradva szereztem,
S a görögök nekem adtak. Igen jól láthatom

immár,
Hogy ha görög seregink a híres trójai várost 
Tóból feldöntik; soha nem fog adatni egyen

lőn
Énnekem a jutalom. Noha mindég a hadi baj

nak
Én viselem nehezebb súlyát; osztásra sietvén 
A jelesebb zsákmányt te veszed : nekem, a mi

csekélyebb,

Untig elég; s azzal seregem szállotta hajómba 
I.ankadtan, viadalmim után, nyugalomra beté

rek.
Jobbnak tartom azért, tőled megválva szerel

mes
Phthía hazámba vitéz seregimmel visszacvez-

nem :
Mert alacsony lelked kincsesei soha meg nem

elégszik.
Nép fejedelme kevély Agamemnon megfe

lel erre :
Fuss haza, mint akarod, mert itt maradásodat

értem
Nem kérem : lesznek mások velem, engemet

a kik
Tisztelnek; s főgondviselőm, a Jupiter isten,
El nem hágy. A többi közül, valamennyi kirá

lyok
Énnekem engednek, te leginkább ellenem in

dúlsz :
Visszavonást kedvelsz, háborgást, és csata-

üzést.
Elbiztad magadat nagy erődben, s nem veszed

észre
Isten ajándékát. Menj, jártasd vissza hajóid 
És néped seregét : uraságod büszke hatalmát 
Myrmidonok féljék. Se veled nem gondolok

immár,
Sem haragoddal; azért kereken bosszúdra ki

mondom:
Minthogy Chryséist nagy Apolló elveszi tőlem. 
Csakhamar ötét ugyan már elkíséri hajómon 
Választott népem : s azután felbontom erővel 
Sátorodat, s magam elragadom te jutalmadat.

a szép
Briséist : hogy jól értsd meg te is ennekutána, 
Engem náladnál felsőbbnek mennyivel esmérj ; 
Már is rettegjen, szomorú példádra dagálylyal 
Hozzám mérni magát, s mérészül szembe ne

szálljon.
így szóllott. Égő bús fájdalom ölte Achil- 

lest,
S kétséggel habzó szivét két félre ragadták 
A gyors gondolatok : hakirántsa-e oldala mellől 
Villámló kardját, környúle valókat elűzvén 
Általdölje kevély Agamemnont; vagy pedig

inkább
Megfojtván fúló mérgét elnyomja haragját.

A mikoron búsúlt esze ezt forgatja, s ki
vonja

Hirtelenúl kardját hüvelyéből : a magas égből 
Megjelenik Pallas . kegyesen kit előre lekül

dött
Hó kebelii Junó, mind a kettőre szerelmét 
És gondját egyaránt osztván. S a mérges

Achilles
Háta megé állott, s otet szép sárga bajánál 
Fogta , kit annyi vitéz közepettén csak maga

látott.
Megrémült, s bámúltában , hogy hátra tekin

tett,
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Rettentő szemeit látván, esmérte Minervát,
S azt megszóllítván, sebesen folytatta beszéd

jét : .
Oh! ide mértjöttél? paizsos nagy Jupiter isten 
Szent magzatja! talám, hogy lássad minden 

. igazság-
És törvénybontó Agamemnont? a ki dagályos 
Tetteivel, mondom, még vesztét fogja találni.

így szóllott ezután a kék szemű égi Minerva: 
Mennyből jöttem alá enyhítnem, hogyha sza

vamnak
Engedsz, bús haragod mérgét : e végre bocsá

tott

Most szépen kifaragva, görög fejedelmi vezé
rek,

Kiknek adott törvény védésre hatalmat az is
ten,

Kézben hordozzák ; ugyan újólag esküszöm
erre :

Érkezik olyan idő, sűrű zokogással óhajtva 
Fogják a görögök buzgón kívánni Achillest:
S akkor, bár keseregj, rajtok semmit se segít

hetsz :
Rektornak gyilkos keze által hullani fognak 
A sok holttestek ; te pedig bús szívedet akkor 
Rágod mérgedben, mivel egykoron a legerös-

bik
1,1 ó kebelű Júnó, mind kettőtökre szerelmét 
Es gondját egyaránt osztván. Most ennek-

okáért
Szűnjél oly dühösen vetekedned , kardra se

buzdúlj :
Hányj inkább keserű szavaiddal akármi szidal

mat,
Mondásomnak igaz voltát bizonyára megéred: 
Hármas ajándékkal megtér e károd idővel. 
Mérsékeld magadat, s kegyes intésünkre figyel-

mezz.
Ily feleletnek eredt gyors lábú szorgos 

Achilles:
Mennyei istenség ! meg kell szavatokra hajúi

nunk :
Es noha forr szívem mérgében, mégis azonban 
Jobb nekem így tennem. Ha ki enged az isteni

szónak,
Am meg fogja bizony hallgatni az isten is ötét. 
Ezt mondottas erőszaknak nyúlt jobbja ezüsttel 
Terhelt markolaton megakadt, s hüvelyébe

ereszté
Zördült nagy kardját, s így engede mennyei

szónak.
Erre hamar felemelkedvén az egekbe Minerva,
J upiter istennek fényes házába belépett 
Mennyei társaihoz ; de Achillest újra felindúlt 
Mérges háborodás keserű szidalomra fakasztá.

Borral megtölt kád ! ebi szemmel , szarvasi 
szívvel

Bíró kis lelek ! mert nem mersz harcra kikelni 
Fegyverben álló néppel, sem lesre kijárni 
A bátrabb görögökkel : ezek mind annyi ha

lállal
Téged szörnyen ölő kínok. Jobb annakokáért 
A nagy táborban, ha ki nem mer bántani szó

val,
Büszkén elvenned sok bajjal nyerte jutalmát. 
Népedet oh gonoszul megevö fene! gyáva fe

jeknek
A ki parancsolgatsz; másként bizonyára utolsó | 
Volna ezen csúfság. De te halljad, előre ki

mondom,
Esküszöm is szentül, bizony c pálcára, ezentúl 
Mely soha már levelet, s bokor ágat hajtani

nem fog ;
Zöldeüö levelét, s héját vas fejsze lenyeste;

Bajnokot a görögök közt megcsúfolta dagá-
lyod.

így szóllott, és pálcáját a földre ledobta, 
Rakva arany boglárokkal mely ékesen égett,
S ott ült háborodott szomorúságába merülve. 
Ellenben dúlt fúlt Agamemnon. Felkele köztök 
Kedves szóllású bölcs Nestor, régi Pylosnak 
Élesen ítélő fejedelme, ki szónak eredvén, 
Folyt ajakán méznél édesben tiszta beszédje. 
Már két életidőt haladott; mellette kimúltak, 
Kikkel együtt született, s nevelődött égi Py-

losban ;
Harmadikét mikor élte , király volt nemzete

földjén.
Őket azért intvén bölcsen kezdette beszédjét :

Oh örök isteneink! mi keserves bánatok érik 
Most hazafóldünket ! Priamus vigad erre való

ban,
Tapsolnak Priamus magzatjai, s Trója vitézi 
Mind szívből igen örvendnek, szakadástokat

értvén :
Hogy rút versengés osztott meg tíkteket épen, 
A kik, okossággal, volnátok erővel is elsők 
A görögök nagy hadjokban. Engedjetek in

kább,
Mint hogy nálamnál fiatalbak vagytok idővel. 
Mert nyájaskodtam már hajdan sokkal erősebb 
És bölcsebb fejedelmekkel ; s ezek engem

azonban
Még se vetettek meg soha is, ha beszédnek

eredtem.
Még soha nem láttam, s nem könnyen látha

tok, olyan
Férfiakat, mint Pirithous volt régi napokban, 
S mint a nép fejedelme Dryás, mint Caeneus, és

mint
Exadius, mint volt Polyphémus az isteni mag

zat,
S Theseus, Aegéus fia, mennyeiekkel egyenlő 
Termetben. Soha még nem voltak erősbek

ezeknél
A föld térségén. Az erősek harcra kikelvén 
Víttak erősekkel, havasokban délcegen élő 
Centaurus fene fajzattal, kit végre kiöltek 
Éktelenül. Távúi Apiából, s régi Pylosból 
Engem is elhíttak, s társúl odamentem azok

kal.
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A harcban tettein magamért, s a mostani föld
nek

Emberiből szemben velekállani senki se merne.
És, ha javaslottam valamit, szavaimra hajúltak
Még is ; nektek azért szintúgy engednetek

illik :
Hasznos az engedelem, kívántjavatokra tekin

tek.
Tégedet ámbátor feljebb emel a te hatalmad.
Oh Agamemnon ! azért ennek kedvelte leányát
El ne vigyed, s hadd meg, mint a nép adta ju

talmát.
Ellen-erőt te se vess, keserűn vetekedve ki-

rálylyal:
Mert pálcát viselő oly felség mással egyenlő
Tiszteletet nem nyert, kinek önmaga Jupiter

isten
Adta dicsőségét. Ha erősbvagy is, isten anyá

tól
Származván ; de hatalma nagyobb csak még is

amannak,
S hallja parancsolatit több nemzet, stöbbjeles

ország.
Fojtsd haragod mérgét te előbb, Agamemnon ! |

Achillest
Kérem majd azután esedezve, feledje el ó is
Bosszúját : mert e harcnak veszedelmei ellen
Itt vagyon a görögöknek erős bástyájok ez

egyben.
Megszóllak ezután Agamemnon ezekre fe

lelvén :
Mind ezeket te ugyan nagyon is jól adtad

élőnkbe,

Jámbor öreg! De ez itt felhéjáz , büszke ha
talmát

S mindeneken kiterült uraságát űzni akaija,
S osztja parancsolatit. Úgy vélem, nem viszi

messze.
Hogy neki harcra erőt, s nagy szívet az iste

nek adtak,
Vallyon ezért oly rút csúfságot hányhat-e

másra ?
Félbe szakasztja szavát, s felel erre serényen 

Achilles :
Ám ugyan én félénk volnék, és semmire kellő,
Hogyha neked, valamit mondasz, mindenre

hajúlnék.
Másoknak hüvelyezd ezeket, de nekem ne pa

rancsolj :
Mert bizony , úgy tartom , tereád nem hallga

tok immár.
Még most is mondok , megtartsd ezt híven

eszedben :
Kézzel nem vívok, se veled, mással se, leányom
Kedvéért : mivel elveszitek, nekem a mi jutal

mat
Adtatok. Ámde egyéb vagyonomból, mely-

lyel az égnek
Bő áldásából meg vágynak rakva hajóim,
Semmit sem bántasz ragadó kezeiddel akartom
Nélkül : mert másként, kelj bár próbára, azon

nal,
Hogy tudják ezek is, kardommal véredet ontom.

Villongó szókkal mikor így vetekedtenek.
egymást

Sértvén, felkeltek, s a gyűlés azzal eloszlott.

RÁJNIS JÓZSEF.
1741-1811.

KŐSZEGI RÁJNIS JÓZSEF 1741. junius 4-dikén született Kőszegen, hol 
atyja (kit Reinichnek hívtak) különféle városi tisztségeken általmenvén, nép
szószóló , végre tanácsbeli volt, kinek közvetlen gondviselése alatt Rájnisunk 
egész tizenhatodik évéig szülötte városában nevelkedett, s a jezsuiták iskoláit 
látogatta. E szerzetbe ő 1757-ben állott be, s általaBécsbe küldetett, hol az első, 
két éves, próbaidőn átesvén, onnan 1759-ben Leobenbe Stájerországba tétetett 
át, hol egy évet a széptudományok gyakorlásában, a görög nyelvnek, s jelesben 
a tanmód tanulásában töltvén, ott tévé 1760-ban első mértékes kísérletét a 
magyar nyelvben Sannazár epigrammájával Velencére (1. alul 1. sz. al. *). Esz
tendő múlva Esztergámba küldetett az első és második osztály tanítására, hol 
gr. Barkóczy Ferenc érseket egy, Budán 1761-ben meg is jelent deák versezet- 
tel üdvözlöttes) ; onnanKassára a bölcsészet kétéves folyamára 1761—3. ; mely 
után Budára rendeltetett. De közelítvén az (1764-ki) országgyűlés, nehogy 
botránkozásra nyújtassék alkalom, miután a pozsonyi kisiskola tanítója,,félszeg 
magyar“ volt, az ottani igazgató kívánságára Rájnis küldetett oda 3). A követ
kező 1764—5-ben Győrré tétetvén által, egymás után a negyedik, ötödik és 
hatodik osztályban tanított, s a nemes-növeldében alügyelőséget (vicepraefectus-
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ságot) viselt. Eltelvén ekkép Rájnis szerzetes éltének tizedik éve, kikérte magá
nak hogy papságra készülhessen, s ennek folytán 1767-től 1771-ig a nagyszom
bati egyetemben hittudományt hallgatván , a szokott szigorlatok kiálltával hit- 
tudorrá koszorúztatott. Néhány deák dolgozaton kivid, mik nyomtatásban is 
megjelentek 4), több magyar verse is készült ez időben, (különösen Gyöngyösi 
István Palinódiája is elegiai versalakban 5), miben nem kis buzdítására szol
gáltak Molnár János és Mártonfi József helyeslő leveleik, kikkel ő verseit 
közölte volt6). Folytatta pályáját Székesfejérváratt, hol 1772., és Szatmáratt hol 
1773-ban működött, s már itt készült „Kalauza“, mely azonban, mint látand- 
juk, jóval utóbb jelenhetett csak meg 7). Szerzetének feloszlatása is itt érte 
őt, mely után Győrré költözött, s először ugyan egy évig az isten igéjét hir
dette 8), aztán 1774-től 1784-ig az akadémiában részint a szelídebb tudományo
kat részint a mathematikát tanította, s a mellett „exhortator“ is volt 9). Itt s 
ez időben jelent meg először ugyan egy pár alkalmi verse, u. m. 1. Oda, midőn 
a főméit, és tisztel. Vázsonkői gróf Zichy Ferenc úr győri püsp. . . . papságának 
ötvenedik esztendejét érte. Győr, 1774. 2. Pásztori Dal Felső-Szopori Szil y 
János úrnak .. . midőn szombathelyi püspöki méltóságra emeltetett, Győr, 1775. 
de Kalauza, miután Barótitól 1777-ben és Révaitól 1778-ban megelőztetését nem 
kis mértékben sínlé 10), javítva s bővítve csak később ily címmel látott világot : 
3. A magyar Helikonra vezérlő Kalauz, azfsX magyar versszerzésnek példái és 
regulái. Pozs., 1781, melyet nyomban követelt a Kalauz Hírmondóbeli ismerte- 
t őjc Ráth Mátyás ellen intézve 4. A magyar Helikonra vezérlő Kalauzhoz tartozó 
Megszerzés, u. ott 1781., hol a vitatkozások közt különféle költői fordítások is 
állanak. 1786-ban kiállott súlyos betegsége után u) folyvást Virgillel foglal- 
kodván, következett : 5. Magyar Virgilius, első darab : Maró Virgilius Publius- 
nak Eklogái. Pozs. 1789., melyben mindenik ekloga bevezetéssel és bő magyará
zatokkal van ellátva. Hozzá járult Baróti Szabó Dávid „Ki nyertes“-e ellen (1. e 
cikket) : A Magyar Virgiliushoz tartozó Sisakos Paizsos Kardos Mentöirás ; és 
hozzá kötve találtatik : 6. Toldalék, melyben a M. Virgiliusnak szerzője a kassai 
M. Múzeumról, jelesben pedig az abban foglaltatott fordítás mesterségének regu
láiról való ítéletét kinyilatkoztatja. Pozs. 1789. Ebben ő Baróti adalékait a M. 
M.-ban gúnyolja, és Bacsányi elveit, mik szerint az anyag- és alakhű fordítást 
javalja, szenvedélyesen és durván támadja meg. Bacsányi erre a M. M. III. 
füzete Toldalékában tartalmas és férfias feleletet adott, melyre a sérülékeny Ráj
nis ily című vitairatot készített : „Apulejus Tüköré, melyben a kassai Proteusnak 
képét és annak sokféle csúfos tűnéseit láthatni. Huszonhét jelenésben,“ de bekö
vetkezvén Bacsányi elfogatása 1794-ben, Rájnis azt a huszonnegyedik jelenéssel 
félbenhagyta 12). Időközben néhány mathematikai munkát készített, u. m. 7. 
Perfecta Quadratura Circuli, quam e verorum numerorum proprietatibus eruit 
ac demonstravit. Győr, 1793. 8. Wiederlegung der österreichischen Anmerkungen 
uber meine Quadratur des Cirkels, u. ott és akkor ,3); és Sectio geometrica quo
rumvis arcuum circuli in quotvis partes, mely azonban nyomatlanúl maradt ,4). 
Magán viszonyai Rajnisnak ez időben igen szomorúak voltak; t. i. 1784. óta 
elvesztvén tanári hivatalát, csak az akadémiai templom maradt gondviselése 
alatt; testi erői is egy súlyos betegség által igen megfogytak ts), sőt 1802-ben a 
sz. Benedek rende visszaállíttatván, s Győrött az akadémiai templomot átvevén, 
szegény Rájnis e kis állomástól is elesett, s 300 papiros forinttal nyugalmazta
to k  Éhez járulván a nagy drágaság is, egész a szánakozásig küzdött a szükség
gel l6), s így Virgil Georgicái, melyekhez oly nagy buzgósággal fogott, csak öt 
év múlva készülhettek el, M. Parnassusának pedig csak első része. E súlyos 
ínségből, mely a nemeslelkű Kondé segedelmezése dacára n) végre is elnyo
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mással fenyegette, kimenté őt a premontreiek csornai szerzete, mely ót 1806. 
végén Tőrjére megkíván, az újoncok tanítói hivatalra elkészítését bízta reá 400 
bankó ft. évdíj mellett. Ügy látszik, ez időben készült Ratio discendi et docendi 
kiadatlan munkája ,8). Két évvel utóbb a premontrei új tanítókkal Keszthelyre 
költözött, s nálok szállásolva, néha prédikált s ajtatosságban gyakorolta az ifjú
ságot ; 1809-ben Szala-Apátiba a bencésekhez tette át lakását, de a katonaság
tól nyugtalanított ezen helyet ismét elhagyván, visszatért Keszthelyre , s ott 
magán szálláson kezdett nyomorogni, midőn (1810?) gróf Festetics György 
által, kinek figyelmét egy deák elegiával vonta volt magára (Rájnis!) 19), az 
ottani Georgikon scholarchájává neveztetett. Itt s ez időben leginkább természet
tudományi tanulmányokat tevén, látta el a Győrött befejezett, Tőrjén és Apáti
ban csinosgatott Virgílféle Georginákat reális jegyzésekkel, s fogott az Aeneis 
áttételéhez is S1). De nem soká tartott keszthelyi gondtalan élete, melyet Lieb- 
bald georgikoni tanár és orvos barátsága édesített meg : a sokat hányódott öreg, 
négy heti súlyos betegség után, aug. 10. 1811. orvosa karjai közt elhúnyt 22), 
élte hetvenegyedik évében. Tetemei a keszthelyi plébánia-templom sírboltjá
ban takaríthattak el. A nemes Kondé vette az elhúnytnak legjobb munkáját, a 
Georgicákat, pártolása alá, s azokat, miután gróf Festetics György, kinek Ráj
nis azokat ajánlotta volt , kezét rólok levonta, saját költségein 23) adta ki 
9. A Magyar Virgilius második darqbja cím alatt , Pest, 1814. — Említett 
nyomtatott munkáihoz sorolandók még : A magyar pap magyar köntösben 24), 
Beste lél-e karaffi, s a Dicsértessék a J. lír., miket Rájnis maga említ a Georgi- 
gák vég lapján, de én nem láttam soha. A kéziratban maradtak s már említettek 
közöl legérdekesb „A Magyar Parnassus, azaz a magyar Helikonra vezérlő 
Kalaúznak második kiadása, melyben a magyar verselésnek példáit és reguláit 
megbővítette, és csinosgatta“, de melynek csak első könyve, a példáké, készült 
el. Ez négy részben a (hangmérsékelt) közmondásokat, Rájnis Eredeti Verseit 
néhány újjal szaporítva, fordításait deákból és görögből, s végre,,Követés“ rovat 
alatt : „Az> Ikerek, egy köz tettetmény“ vígjátékot 5 felvon, szabadon Plautus 
után (Az önkezü kézirat egykor Fejér Györgyé, most a cisterciek zirci könyv
táráé ; másolata nálam).

') Rájnis önéletrajzi adatai Fejér Györgynél : Rájnis Emlékezete, Tud. Gyújt. 1823. IX* 
24 —26. 11. — Innen vétettek minden adatok, miknek más alapjok nincs idézve.

'-) Látható az azimént id. h. 8. 1.
3) Maga beszéli így Rájnis az id. h. a 10. 1. Egy érdekes kis anekdot és verse ez évből 

Faludi Ferenchez u. ott.
4) Ilyek : Oratio de virgine sine labe concepta, dicta praesente senatu populoque acade- 

mico; Panegyricus dictus S. Ignatio, facultatis theol. patrono; Odae tres dcAugusta M. The
resia stb. L. az id. h. 11. 1.

5) L. annak töredékeit a Kalauzhoz adott Megszerzés 50. s köv. 11.
6) L. leveleiket Fejérnél az id. h. a 12. lapon.
') Rájnis maga azt mondja, hogy ö a Nonum-prematurt akarta szigorúan megtartani : 

u. ott 25. 1.
8) L. ott 13. 1. Maradtak is Böjti Beszédei kéziratban : 1. Virgilius Georgicái, 288. 1.
9) E kifejezéssel él maga a M. Parnassus előtt álló önéletrajzában.

,0) Átcsillámlik ez többi közt a Megszerzés 28, 29. lapján ; v. ö. Fejért a 24—26. II.
n) L. a Mcntöirás 91. 1.
,2) így adja elé a dolgot Fejér György az idézett helyen a 17. 1. Ismertetve az Apuléjus 

Tüköré, s két jelenése, a XV-dik. melyben Ossziánt ócsárolja, s a XVII-dik, melyben Vir
gil elsőbbségét vitatja Theokrit felett, és Gessnert birálgatja, közölve van a Tud. Gy. 1820-ki
VIII. kötet 3—51. lapjain.

,3) Ömaga így említi ezt M. Parnassusa előszavában : „Győrben . . . ugyanez műhelyből 
jött ki a megcáfolás, melyet a német Mercuriusnak ellenvetésire válaszolt.'1

,4) Említi ezt Rájnis maga a Magyar Virgilius második kötete 288. lapján.
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là) Fejérnél az id. h. 14.
l6) L. Pókateleki Kondé József előszavát a Magyar Virgilius II. darabjához, a XII. 1.
*7) Rájnis önvallomása szerint M. Virg. II. 288. ,8) Maga említi azt ugyan ott.
>») L. azt Fejérnél az id. h. 20—22. 11. a°) L. a M. Virg. II. db. 288. 1.
2‘) Sőt Vég Károly Szala vármegye adószedője tanúsága szerint, kinél Keszthelyen egy- 

ideig koszton vala „Virgilius daliás költeményén kivid lloratiusból is sok darabokat lefordí
to tt“ 1. Fejért az id. h. 24. 1.

,2) E napra teszi halálát Kondé a M. Virg. II. dbja előszavában, s utána Fejér az id. h. 23.1.
23) L. Fejért az id. h. 23. 1. — Maga Kondé e pont korul igen gyöngéden nyilatkozik elő

szava XV. 1.
a4) Ez irattal öS3zefüggeni látszik azon adat, mely Fejérnél áll az id. h. 34. 1. : „E haza

szeretetétől vitetett arra (Rájnis), hogy magyar egyházi papköntöst viselne bajtársaival Révai 
Miklóssal ésFábchich Józseffel együtt,melytől szaporán a püspök általeltiltatott“ (Demikor?).

1. Sann  a zár  ve r se  Ve l e ncé r ő l .
1760.

Neptunus vízinek kebelében látta Velencét, 
Melyet egész tenger mint fejedelmet ural : 

Nossza no! már fitogasd tarpéjai dombodat,
úgy mond,

S Mársod kő falait, Jupiter, égig emeld:
A tenger Tiberist, Rómát meghaladja Velence : 

Isteni nagy remek ez , emberi munka amaz.

2. Moj zes  éneke.

Énekeljünk az úrnak,
Mert dicsőségesen 
Felmagasztaltatott :

A lovat, és a rajta-ülőt tengerbe vetette.
Az úr az én erősségem s dicséretem.

Ö engem megszabadított.
Ez az én istenem,
Ötét dicsőítem ;

Ez az én atyámnak istene.
Ótet magasztalom.

Ez az úr, kinek a neve mindenható,
Mint egy hadakozó férjfiú 

Pharaónak szekerit 
Es seregét mely vízbe temette.

Válogatott fejedelmi 
A veres tengerben elmerültek, 
Elburíták őket a mélységek :

Kő gyanánt alámenének a fenékre.
Uram ! a te jobb kezed 

lvimutatá csudás hatalmát :
A te jobb kezed 

Megverte az ellenséget.
A te dicsőségednek sokaságában 

Megalaesonítottad az ellenkezőidet. 
Ellenek támadott felgerjedt haragod. 

Mely elnyelé őket 
Mint a pozdorját.

Szelednek ereje a tengert eloszlatá. 
Meggátolád a víz folyását:

Kétfelöl állának a feltornyozott habok 
A tenger közepin.
Monda az ellenség :

Megüzöui őket, s megfogom ;

Felosztom a sok ragadományt : 
Bételjesítem kívánságomat ;

Kivonom kardomat,
Üldözöm őket erős kezemmel. 

Megváltozott a szél,
S béburítá őket a tenger, 

Elmerültek, mint az ón sebes vizekben.
Ki hasonló hozzád, uram !

Az istenek közzül?
Vallj on kicsoda hozzád hasonló ? 

Nagyságos a szentségben,
Rettenetes, és dicséretes !

<* És csudatévő !
Hatalmaskodó kezeddel 

Nyakra főre hánytad ellenségedet ;
A homokot tekerő habok a mélységre lenyelték. 

Irgalommal vezérletted népedet,
Melyet megszabadítottál ;

Nagy erővel hordozád 
A te szent lakóhelyedre.
Hullák idegen nemzetek,
És haragra gerjedének;
Fájdalmak hasogatták 

A Filisztiím lakóit.
Akkor megháborodtak az Edom nagyjai.

A Moáb er ősit 
Ivörnyültogá a rettegés: 

Megmerevedtek 
Kánaán minden lakói.

Irtózzanak vastag karodtól !
Rohanjon reájok 

Vért meghütő félelem!
Légyenek mozdúlhatatlanak, mint a kő! 

Míg általmenjen 
Uram a te néped:
Míg általmenjen 

E néped, melyet bírtál.
Béviszed őket,

El is ülteted a te örökségednek hegyén. 
Erős lakóhelyedben 
A melyet alkottál ;

Uram ! a te szent helyedben,
Melyet kezeid megerősítettek,

Az úr országol mind örökké, és tovább ! 
Mert Pharaó paripája hátán 

Bémene tengerbe szekerivel, és lovagival :
S visszahozá az úr reájok
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A tenger vizeit;
Lám pedig az Izrael fiai előttök 

Annak közepin a szárazon 
Általkelének.

3 Egy igaz ma g y a r  r u h á b a  ö l t öz ö t t  
l e á n y n a k  k é p é r ő l ,

a m ely e t egy  k ép író  a  p o é tá n a k  a já n d é k b a  a d o tt.

Hogyhogy ? te írtad, kedves atyámfia, 
Vallyon te írtad? s énnekem írtad ezt 

A ritka szépségű leányzót,
Régi szokott magyar öltözetben?

Lám, rendes haján, barna szemöldökén. 
Szép orra dombján és piros ajakin 

Múlatnak a tegzes szerelmek,
S onnan ezer sebet osztogatnak.

E képet adván, mondd, mire célozál ? 
Kedvem kerested ? jól! de találtad-e?

Vaj evvel ingyen sem kerested :
Nem telik az szökevény örömmel.

Tí víg tavasznak gyenge virágival 
Kies mezőken játszodozó szelek!

Pest vagy Pozsony" tájnak vigyétek 
Kedvesen illatozó lehéssel.

Kár volna ily szép képet elejteni 
Paraszt leányok puszta lakásira !

Lássák negédes várasokban 
Francia módra nevelt leányok.

Rád bízom aztán, lágy napenyészeti 
Szellő! te púpos fötetejik körül 

Nyájaskodó tollal zörögvén,
Ezt röviden füleikbe súgjad :

ím ! e leányzó, mint fódözé magát 
Tisztes ruhával ! nem fitogatta azt,

A mit gonosz szemmel vadásznak 
Sok piperés csemegés legénynek ;

Az kikre nézvén, búra ereszkedik 
A szúz szemérem ! bánatos homlokán 

Hervadnak a lankadt virágok,
És szomorú telelésre dőlnek !

4. Búcsúvét e l .

Hát kell-e költözödnöm 
Tőled, szemem világa?
Tőled, szelíd galambom,
Hát kell-e költözödnöm?
Pia úgy vagyon galambom,
Bár légyen úgy ; de szívem 
Nem költözend tetőled.
Lám a kicsiny Szerelmek,
Kik szép arany tegezből 
Sok nyilakat röpítvén.

Arcádon üldögélnék :
E nyugtalan Szerelmek 
Megsebheték, s orozva 
Szíved mögé szegezték.

5. Ep i g r a mmá k .

Corneliához.
Oktalanéi nevezed magadat, Cornelia, szűz

nek :
Mást hirdet, noha még szótalan, Imre fiad.

Egy Csillag nevű ifjacskáról.

Csillagom ! oh bár ég volnék, mikor égbe te-
kéntesz!

Onnét néznének téged ezer szemeim.

Trázóhoz.

Bezzeg okos vagy, apó, nem is hághat senki
nyomodba,

Míg az epés kószvény testedet ágyra köti.

Egy koldus beszél egy gazdag emberrel.

Számtalan a mailiád, az enyím is számtalan.
úgy’ van:

Mert sok az a mi tiéd : semmi az a mi 
cny’ím.

6. Vi r g i l  Ge o r g i c á i  IV. könyvéből .
A m éh ek  tá rs a s á g a .

Most jere , lásd a méheknek természeti dí
szét,

Melyet nékik adott maga Jupiter , arra te-
kéntve,

Hogy cúrétáktól veretett réz hangjait hallván 
Öszvesereglettek, s bélepvén Dicte hegyének 
Barlangját, eledelt húzogattak az égi király

nak.
Bonthatatlan törvények alatt közös életet él

nek:
A raj okát közösen nevelik : születési helyektől 
Elválván, tudják, hol az ú j, s az előbbi hazá-

jok ;
A szomorú téltől tartván szép nyári havakban 
Szednek elég eledelt, s a köz kamarákba le

rakják.
Egy részök kiröpül, gyűjt, és haza hordja az

élést,
Más otthon gondoskodván narcissusi nedvvel, 
S enyvet-adó fákról gyűjtött ragadóska sze

rekkel
A kasnak belső falait kenegetve vakolja,
S a munkát feljűl kezdvén viaszházakat épít ; 
Mások bőcsöben feküvó méhekre viselnek 
Gondot : mert ezek a nemöket fenntartani

fogják;
Soknak dolga az, hogy színmézet gyütve az

édes
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Nektárt a teli gyomrából kamarába ereszszc. 
A várnak kapuját némelyek gondosan őrzik : 
Vagy nézik, micsodás felhők gyülekeznek az

égen,
É3 általveszik a zsákmányt a visszajövőktöl: 
Vagy pedig eltiltják méztől a lomha heréket. 
Gyors kiki dolgaiban, telikakas, kellemes illat 
] íintétik : a méhész nagy balzsamfű-szagot

érez ;
Mert, valamint, mikor a Cyclops-sereg égi ki

rálynak
Mennyet, földet ütő nyilait készítgeti, mások 
Nagy bikabör-fúvót mozgatván bé- s kieresz

tik
A levegőt : mások sistergő vízbe bemártják 
A tüzesült ércet : zeng, s reszket az aetnai

barlang,
Míglen egy a szikrás darabot forgatja fogóval, 
S hárman pörölyöket nagy erővel emelve le

csapják:
így  (ha aprót nagy dolgokkal szabad öszve-

keverni)
Dolgosok a rajméhecskék : szorgalmosan úzi 
Mindenik a maga munkáját, mert mindenik

érzi
A mézgyüjtögetésre vonó természeti vágyást.

O rp h eu i i s  E u r jd te a .

Ezt hallván Proteus, lelkében erőszakot ér
zett :

Szikrázó kékes szemeit forgatta, csikorgóit 
A foga, s a torkát ilyen válaszra fakasztá : 
Isten az, a ki reád haragudván tégedet üldöz, 
Nem kis okért szenvedsz : a hajdan szánatos

Orpheus
Téged imígy büntet, s még, hogyha lehetne,

tovább is
1 lolt feleségéért nagy bosszút állana rajtad. 
Ótet ugyan , miidőn téged szaladozva kerülne 
A víz mentében, magasan nőtt parti füvekben 
Lappangó iszonyú kígyónak mérge megölte: 
Ámde hegyek tetejin jajgattak az erdei nym-

phák,
Jaj hangzottRhodopén.jaj a pangaei sziklákon, 
Orithyia, Hebrus sírt, rác és gyéta kesergett. 
Orpheus a lantzengéssel gyötrelmeit űzvén, 
Téged, oh édes társ ! egyedül a tengeri parton 
Ülve dicsért, mikor a nap kelt, mikor estve le-

fordúlt ;
A mi nagyobb , 6ürü erdőnek homálylyal

ijesztő
Fái között tapogatva lement a taenari bar

lang
Nyílásán a pokloknak mélységire, a hol 
Emberi árnyékok szép kérésekre nem hajtó 
l’.írákat, s könyörúlhetetlen fejedelmet ural

nak.
Ot t , mihelyest Erebus fenekén csudaéneke

zengett,
S a gyönyörű hangját a holttesteknek homá

lyos

Képei hallották, vetekedve feléje siettek 
Oly felesen , mint a madarak, mikor őket he

gyekről
Alkonyodás, vagy záporeső völgyekre lehajtja, 
Asszonyok, és férjek gyülekeztek, s harci me

zőkén
Holt bátor daliák, gyermecskék, szűzi leányok, 
Es ifjak, kiket holtok után testvérjeik által 
Meggyújtott farakás szüleik láttára emésztett. 
Környülök feketés sárban termeszti az undok 
Nádját Cocytus, mely a Styx csúnya tavából 
Folyva, kilenc árokba szakad, s a poklot

övedzi;
Sót a tartari mélységben bámúlva füleltek 
A gonoszok, s kígyós fúriák : a Cerberus há

rom
Száját eltátván ugatását félbeszakasztá,
S Ixíjon kerekét a szél forgatni felejté. 
Visszafelé indúlt már Orpheus, a balesettől 
Nem tartván : a háta mögött ballagva követte 
Eurydice, a mint Proserpina néki meghagyta ; 
A mikor a szerelem nagy csorbát ejte eszében, 
Melyért sok nyavalyát kellett szenvednie,

. ámbár
Vétke bocsánandó, ha bocsánat volna pokol

ban.
A föld színéhez közelebb járúlva megállott,
S (oh jaj !) leikéből habahurgya szerelme ki

vetvén
Félelmes gondját, követő társára tekéntett ! 
Ottogyon a kegyetlen Plútó törvényei ellen 
Yétvén, elveszté a fáradozásinak hasznát:
Es hármas ropogás hallék az averni tavak

ból.
Eurydice pedig, haj ! mi dolog veszt engemet?

úgymond,
S tégedet, Orpheusom ! ki dühöskódött annyira

rajtunk?
lm ismét a holtaknak seregébe idéznek 
Engemet a kegyetlen Tárcák : álomba merülni 
Kezdenek a könyves szemeim. Már istenek

hozzád !
Engem halálos homály bekerít ! elválva utól-

szor
Nyújtom erótlenedó kezemet! — s ezt mondva

legottan
Mint a füst szem elől eltűnt, és Orpheus ötét, 
Jóllehet a képzelt árnyékát sokszor ölelte,
És vele szólni akart, nem látá annakutánna; 
Mert ám másodszor szép kérésére nem hajlott 
A könyörűletlen révész, hogy visszaevezne. 
Mit tegyen, hogy kétszer vesztett társára ta

láljon ?
Sírjon-e? a poklot, vagy eget kérlelje? mi

haszna ?
Eurydice Cháron csónokján Styx-vizen úszott ! 
Ö ez okért nagy búba merült, s a strymoni

víznek
Mellékin felhót haladó kószirtnak alatta 
Sírt hét holnapiglan, s mikor hüs barlangban

ezekről
Elmélkedve dalolt, bűvölő hangjára szelédúlt
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Tigrisek, és vastag tölgyfák bánkódva mozog
tak.

Így nyög az árnyékos fák közt a filmile,
melynek

Fészkéből a durva paraszt keze földre lecsapta 
Pölyhöeskés fiait : keserűi a bús anya, ágon 
Ülve egész éjjel szomorún folytatja nyögésit, 
És panaszos szava hangjával bétölti az erdőt. 
Már Venus, és Hymen néked, boldogtalan Or

pheu,
Nem kellett : egyedül béjártad az éjszaki

fagylalt
Földeket, és vizeket, s kietlen rvphaei vidé

ket,
A hol vég nélkül egy dér a másikat éri: 
Minden helyen panaszolva, hogy elvesztetted

az édes
Eurydicét, s néked Plútó adománya nem hasz

nált.
Ámde azért tereád ütvén a ciconi bosszús 
Asszonyok Évánnak felszentelt innepes éjjel, 
Tagjait eldarabolt testednek széljel elhányták ! 
Akkoron is, midőn a vér tarkázta nyakadtól 
Messze vetett fejedet forgatta az aeagri He

brus,
Eurydicét a holt nyelved keseregve nevezte : 
Haj, haj! Eurydice! vala végső hangja sza

vadnak:
Eurydice neve a partokról visszaverődött, 
így végzé Proteus szavait, s a vízbe leszökvén 
Tajtékzó habot indított a kőszikla alján.

7. Da l ok  A n a k r e o n b ó l .
Egy kedves leányához.

A Tantulus leányát 
Elfogta kő keménység :
És Progne fecskeszárnyát 
Bámúlva látta Téreus ;
Én, oh kegyes leányom !
Ha képemet cserélném,
Lennék gyakorta tükör,
Melyben magad csudálnád :
Válnék fejér ümöggé,
Mely testedet födözné :
Vagy tiszta vízfolyássá,
Melyben gyakran förödncl :
Vagy jó szagú kenetté,
Mely hajaidra folyna :
Lennék nyakad körül gyöngy,
Vagy melyfödö ruhácskád:
Vagy végre csak cipellős,
Hogy engemet tápodnál.

A szerelemről.

Rózsák között Cupido 
Egykor, kicsinyke méhtöl 
Kis újjá sebhetődvén,
Sírt, jajgatott; s azonnal

Hol futva, hol röpülve 
Sietett kegyes Venushoz:
Jaj ! jaj fiadnak! (úgymond) 
Oda van, kegyes Cythére ! 
Oda van fiadnak élte ! 
lm egy parányi sárkány,
Kit méhnek híj parasztnép, 
Megmart hegyes fogával ! 
Felel erre szép Cythére :
Ha egy kicsinyke méhnek 
Fúlankja annyi kínt hoz, 
Mely kínja lészen annak 
Cupido ! kit te sebhetsz ?

8. Ov i d  Me t a mor phos i s a i bó l .
D aed a lu s  és Ik a ru s .

Daedalus e tájban ráúnt fogsága helyére,
A mély tengertől környülvett krétai földön ;
S újra feléledvén szívében hazája szerelme : 
Szárazon is, vizen is gátolják útamat (úgy

mond) :
Tágas az ég, el nem zárhatják; arra menen-

dek.
Bár mindent bírjon Minős, nem bír azegekkel. 
Ilyeneket szólván, ember természeti ellen 
Elméjét, s kezeit csudamesterségbe avatja. 
Mert tollat szedeget, s amaz hajdani pásztori

sípként
i Rendeli el dolgát, mely rendként nő vala

nagyra
Legrövidebb nádtól fogvást, hetedikje leg

hosszabb ;
ügy ó válogatott tollát szép sorba lerakván 
Kezdi az apróktól munkáját, végzi nagyokban.

; S hogy netalám ide és tova hulljanak , öszve-
szorítja

Cérnával közepeit, de alatt re g adóska viasz-
szal.

Ekképen készült leleményét végre meghajtja, 
ügy, hogy igaz szárnyat képezzen. Véle van

a kis
Ikarus, és (nem gondolván, hogy gyilkosi lész-

nck,
Mikkel múlatozik) mosolyogván, s vígan ugrál

ván
Vagy röpöső piheket fogdos. vagy gyenge hű-

veikkel
Sárga viaszt lágyít; s atyjának előtte utánna 
Gyermeki kedve szerént játszván késlelteti

dolgát.
Eztct, hogy elvégzé az öreg, karjára szorított 
Szárnyaival levegőt űzvén testének alája,
A föld színéről felemelkedik, és szabadon függ. 
Majd szépen leereszkedvén : nosza, Ikare!

(úgymond)
Égben evezni lógunk madarak módjára ; de

vigyázz,
Hogy sem kelletiuél feljebb, se alább ne röpül-

gess.
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Mert könnyű szárnyad közel a tengerhez evez
vén

A víztől nehezül, feljebb a tűz megemészti.
Menj közepett, mint én; ne kövessed az észa- 

, ki Medve-
Pásztort , vagy Göncöl szekerét, vagy kardos

Oríont.
Én leszek útmutatód. így szól, s a szárnyakat

ottan
Gyermeke karjaihoz , s keze két szárára kö

tözvén,
Rendi szerént magyarázza, miként kell élni

azokkal.
Munka s beszéd közben látnád ajámbor öreg

nek
Könybe borúit szemeit; keze reszket, szíve

megindult,
És. csókolgatván édes fia vállait, úgy sírt,
Mintha ugyan tudná, hogy utolsó csókokat.

osztott.
így elkészülvén, maga csattagtatja előre
Szárnyait, és ámbár szívét nagy gondok ijesz

tik,
Még is, mint a saskeselyő a fészket elúnván
Tollasodott fiait magasabb levegőre vezérli,
Ügy ő is bíztatja fiát; s kárára tanítja.
Ómaga gyorsan evez szárnyával, s visszate-

kéntvén

Nézi, miként evez a fia is. Szemlélte s csu-
dálta

Itt egy halász, ki folyóvíz paliján ülve az
hosszú

Vesszőről függő horgát a vízbe vetette ;
Másutt egy borzas pásztor, ki az égre teként-

vén
Nyája mögött görcsös botján nyúgatta az

állát;
Itt vagy amott eke szarvainak dőlt durva pa

rasztok
Látták, s elhitték, hogy ezek bizony isteni ké

pek.
És már erre Samos, Júnónak régi lakása,
Félre maradt sok egyéb szigetekkel : amarra

Lebynthos
Látszott, s a jó mébeknek nevelője Calydna;
A mikor a mérész gyermek szárnyának örül

vén
Elszakad útmutatójától, s magas égre sietvén
A ragyagó naphoz közelít ; nem győzheti en

nek
Olvasztó melegét viaszos szárnyának az alja:
Hull a toll ide is tova is; csak heába mozog

nak
Karjai a levegöégben : csak heába kiáltván
Atyja nevét, leesik,s mély vízben végzi el éltét.
Ettöl-vette-nevét megtartja az Ikari tenger.

PÁLÓCI HORVÁTH ÁDÁM.
1760-1820.

PÁLÓCI HORVÁTH ÁDÁM 1760. május ll-dikén született Kömlődön, 
Komárom vármegyében, hol atyja György ref. prédikátor volt. Hat éves korá
tól fogva a tizenkettedikig falusi iskolákban tanúit, Császáron Komárom, Bics
kén Fejér, és Kocson ismét Komárom megyékben; 1773-ban Debrecenbe vite
tett rhetorikára és logikára, s 1775-ben togátussá lett. Ott prof. Hatvani István 
különösen kedvelte, de Varjas, a miért Horvátlinak a zsidó nyelvhez nem igen 
volt kedve, éreztette vele elégületlenségét; ez viszont hol apró, hol igen is nagy 
csínyokkal sértvén öt, gyakran a legkeményebb büntetést vette : s ez oka, hogy 
a theologiai tanulmányoktól elidegenedvén, azok elvégeztével, 1780. elején, Debre
cent oda hagyá, s miután Miskolcon joggyakorlatot folytatott, Eperjesen a kerü
leti táblánál ügyvéddé, s azonegy nap és órában mérnökké is felesküdt ’). 1782- 
ben lépett első házasságra, mely tizenegy évvel utóbb törvényesen felbontatván, 
másodikra, s miután 1808-ban magán egyezés mellett ez is megszűnt , másod 
felesége halála után 1818. harmadszor Kazinczy Klárával kelt össze, kivel élte 
utolsó) másfél évét szerencsésen élte le — mert már 1820. jan. 28., Nagy-Bajom
ban, mint a külső-somogyi és felső-baranyai helv. hitvallású egyházi megyék 
világi gondviselője, vérhányásból meghalálozott *)• Az irói pályára korán lépett ; 
„Holmijában már 1782-ben készült versek találtatnak; de első fellépése csak 
1787-ben a Magyar Miizában történt, melybe elég sűrűén küldözte tizenöt soros 
és leonín verseit, mik közöl csak az AeneishöX közlött töredékeket (készen az 1,

TOLDY KÉZIKÖNYVE I. l g
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2. és 6. könyv állott), s két értekezést emelünk ki, egyet a versekről (369—91. 
és 397—416. 11.) Földi János e tárgyú értekezésére —, s egyet a fordításokról 
(735—42. 1.) a Bacsányiéra vonatkozót. Ugyanez évben jelent meg eposa : 1- 
„Hunniás, vagy Magyar Hunyadi, azaz ama híres magyar vezér Hunyadi János 
életének egy része, melyet Virgilius Eneisse formájába öntve, négy sorú magyar 
strófákkal leírt.“ Győr, 1787., s mely neki nem csak a közönség osztatlan tet
szését, de oly mívelt ízlésű iró szeretetét is kivívta, mint Kazinczy Ferenc volt. 
Ezt követték nyomban 2. „Holmi, külömbkülömbféle Versek, melyeket maga 
régibb és újabb Írásaiból öszveszedett.“ Pest, 1788. 3. „A lélek halhatatlansága 
felől való gondolatok, amint azokat édesatyja halálakor szomorú szívvel rendbe 
szedhette“ Pápa, 1788. (tanköltemény, felvéve utóbb a Holmi III. kötetébe is). 
4. A magyar asszonyok prókátora: Pest, 1790. 5. A férfiak felelete az asszonyok
hoz. Pest, 1790. 3), s több, az 1790—2-ki események által előidézett s külön 
nyomtatott verseken kivül, mik részben a Holmi utóbbi köteteibe is bemen
tek 4), s azon „Rövid Tudósító Level“en kivül, melyet a budai országgyűlés ide
jén junius 29. egy alkotandó magyar tudós társaság ügyében kibocsátott 5) : 6. 
a Legrövidebb Nyári Éjiszaka, melyben leiratik egy olyan csillagvizsgálónak 
beszélgetése, a ki a múlt 1787. észt. nyárkezdetekor az égi testeket csudálkozva 
nézegeti, azoknak forgásaikat leírja stb. Pozsony, 1791. (tankölt., az új nádor
nak ajánlva); 7. Psychologia, azaz a lélekről való tudomány; ir. 1789. Pest,
1792. 6). 8. a Holmi II. darabja. Győr, 1793. és Hl-dika Pest, 1792., mikben 
kötetlen beszédű elmélkedések is fordúlnak elő; a többiben tan- és alkalmi ver
sek, epistolák, leírások, dalok, s egy 3 felvonásos szomorújáték : Fogoly Hunyadi, 
mely a budai országgyűlés alatt készült. Egyes darabjai az akkori folyóiratok
ban, mint a M. Múza, Magyar Kurir, Mindenes Gyűjtemény, és Magyar Mú
zeumban, jelentek meg. Ezekre tizenöt évi megszűnés következett, mely, tán tör
ténetesen, épen második házasságával találkozik. Ezen s a következő idő alatt 
foglalkodott ugyan a költészettel is, de sokkal nagyobb kiterjedésben a komo
lyabb tudományokkal, név szerint a bölcsészettel, az égtudománynyal és történe
lemmel, világot még is csak a következők láttak : 9. Quadratura Circuli et eius 
defensa, Buda, 1807. ; a magyar mathematikusoknak, mint csak e kézikönyv foly
tából is észrevehető, kedvelt nádparipája; 10. „A Tétényi Leány Miítyás király
nál. A régi kisvilágbeli magyar erkölcsnek és észnek példája vígjáték formában. 
Bégen írta és most közre bocsátja.“ Pest, 1816. 11. A Magyar, Magóg patriar- 
khától fogva I. István királyig. Pest, 1817. 12. „Magyarországnak belső ismérete, 
vagy egy kis rövid statistika, az oskolák számára készítette 1814-ben,“ Veszp
rém, 1817. 13. „Rudolphiás, azaz a Habsburgi I. Budolf császár viselt dolgainak 
egy része. Hangmértékes és egyszersmind egyező-végezetes versekben írta 
1815-ben.“ Bécs, 1817. Kéziratban maradt 22 darab munkája közöl ’) a magyar 
akadémia könyvtárában őriztetik : „Ó és Új mintegy ötödfélszázÉnekek, ki magam 
csinálmánya, ki másé.“ 1813. hangjegyekkel s e jellemző ajánlólappal : „Az 
értelmes magyaroknak, a kik az itthonit szeretik és becsülni tudjük!íl és : „Ezer 
nyolc száz tizenkilenc Magyar Példabeszédek, rövid nyomós és Közmondások, 
melyeket részint hallásbúi, részint régibb irásokbúl öszveszedett, és most közre 
bocsát némely jegyzésekkel és toldalékokkal 1819-benII. Á.“ Élte utolsó éveiben 
egy egyetemes reállexikonon, egy bibliai szómutatón s egy deák-görög szónyo
mozó munkán dolgozott, mikbe csakugyan bele halt. Horváth anyanyelvén 
kivül csak a görögöt és deákot értette, s innen különben kiterjedt tudása egyol
dalú s egyszersmind előítéletes volt; ízlése fejletlen. Nemzeti irodalmunkban 
a népies iskolának Dugonics után feje, az eposban egy ideig tekintély és pél
dány ; a dalba azonban szerencsés behozója a népies jellemnek.
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') így beszéli ezeket maga Kazinczynál a Tud. Gy. 1822-ki II. köt. 69 s köv. 11. Ez öné
letrajzból vévék adataink, melyeket a közlő egészített ki. — V. ö. ifjúságára nézve a Holmi I. 
köt. 191. s köv. 11. álló versezetét : „Ének egy ifjúnak szerencsétlen életérül. íratott 11. 
május 1782.“

2) L. nekrológját a Hazai és Külf. Tudósitások 1820. évi 14. számában, s innen a Tud. 
Gy. 1820. II. 123.. 1.

3) E két számot maga hozza fel a Tud. Gy. 1822. II. 70. 1. Egy könyvtárunkban sincse
nek meg.

4) L. u. ott és a Széchényi-könyvtár lajstromában Suppl. I. 259, 260. 11.
5) L. a Holmi II. k. is 224 — 57. 11.
6) Jeles bírálatát Hetényitöl : „Horváth Ádámnak mint bölcselőnek rövid jellemzése“

1. a Tudománytár új folyama XI. kötetében 29—39. 11.
7) Teljes lajstromukat 1. a Tud. Gy. 1822. II. 70—72. 11.

2. A H unni  ás ötödik könyvébő l .
I ln n y a d i és G isk ra .

105. O mihelyt hajnalban szemét felvetette, 
Legelőbb is Giskra táborát nézette,
Még messze volt ; de ó népét rendbe szedte,
S táborát előre megerősítette.

106. Érkezik már a cseh sok számú sereggel, 
Kiszállítja népit a harcra még reggel,
Hogy Hunyadi szívét mind estig méreggel 
Rágja, és mocskolja fényét mord felleggel.

107. Ráüt az elkészült Hunyadi Giskrára, 
Tekintget a pártos nép, édes atyjára ;
S nem mér általszökni vezérje láttára,
Kiket pedig Giskra nagy örömmel vára.

108. A Húség, mely vala Hunyadi szívében, 
Oly hatalmat festett nagy tekéntetében 
Hogy már az Irigység reszketett féltében,
S imádta a Virtust Hunyadi képében.

109. Mérgét a Pártütés hogy ki nem önthette, 
Úgy a mint az elmúlt éjjel elvégzetté :
Már a magyarságot csak arra kísztette,
Hogy egy kis ijedést mutasson érette.

110. így harcol a pokol fajzatja az éggel,
A Tisztelet s Virtus a mord Irigységgel
A visszás Félelem csalárd Reménységgel, 
így vitt a hív vezér kettős ellenséggel.

111. Már a pártos urak mit cselekedjenek, 
Hogy a cseheknek is baráti legyenek ;
S azon is valami csúfot, ejthessenek,
A ki elöl nyilván elszökni féltenek.

112. Kiszáll az Irigység mérges búsúltában, 
Öltözik Félelem kék álorcájában ;
A magyar a harcnak legjobb divatjában 
Megszalad, Hunyadit ott hagyja magában.

113. És így a mit nyilván véghez nem vihetett, 
Úgy mutatá magát mint meggyőzettetett,
A pártos főrendek serege tettetett 
Futással vesztette el az ütközetet.

114. Míg Giskra a pártos magyart így fut- 
Körúlnézi magát árva hazánk atyja, (tatja, 
Búsul, rágja nyelvét, ősz haját szaggatja ; 
Mint bán jó anyjával sok elfajult fattya?

115. Éjjeli látása sírva jut eszébe;
Nincsen elég erő kevés emberébe,
Nem bízik sok próbát kiállott kezébe 
Hogy megtartsa éltét kettős kétségébe.

116. Márs koszorúival felékesíttetett 
Homlokát fordítván, ő is hátat vetett,
A csúfos Irigység örült és nevetett,
Mikor e hatalmas vezér kergettetett.

117. Kinek míg megy Giskra mindenütt nyo
mába,

Leszálla Nagy Lajos súrú köd formába,
Kézen fogja Jánost s a köd árnyékába 
Béviszi a szomszéd kis városocskába.

118. Hol menedékhelyet találván magának, 
Átkozza titkait pártos magyarjának;
Melyek, hogy még rosszabb végre célozának, 
Még az nap csakugyan kinyilatkozának.

119. „Ah nyomoréit haza! így sóhajt sza
gába:

Hát minden szándékom így vesz-é hijába, 
Hogy a bolond magyar, ez megőrült kába 
Maga veri kardját a maga hasába.

120. A háláadatlan viperák magzatja 
Maga édes anyja hasát kiszaggatja;
Hazámat, mely maga bűne áldozatja,
Gondok közt nőtt fejem csak maga siratja.

121. De én, ki hazámért már mennyit szen
vedtem,

Sőt felettébb is hív voltam, mit vétettem?
S a pártos magyartól mivel érdemlettem, 
Hogy így az irigység céljává tétettem.

122. Mikor a pártütés tüze itthon égett,
Én magam szenvedtem kint az ellenséget,
S nemes nemzetemnek dicsóssége végett 
Eltűrtem sok veszélyt, sok keserűséget.

18*
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123. S hát az én hűségem jutalmazására,
A Márs gond közt őszült híve homlokára 
Rakott koszorúknak leszaggatására 
Hazám is ellenem támad utoljára?

124. Hűség lesz-é tehát neve hűségemnek ? 
S szerelem, hazámhoz vonzó szerelmemnek, 
Ha még hátralévő rövid életemnek
Idejét, áldoznám pártütött népemnek ?

125. Nembüntetnek-émeg az egekengemet, 
Ha kegyetlen hazám mellett fegyveremet 
Emelem ezután, a ki már engemet
lm ! idönap előtt megöl, sírba temet ?

126. De ha felállanék védelmezésére,
Hív szívem magának jobb sorsot igér-e?
S hív lessz-e? hűségem megsegítésére 
Valaha, ez pártos hazafiak vére?

127. Oh! nem — de magamat mit is veszte
getem ?

Ha csak magam vagyok, ki hazám szeretem, 
És én is hitetlen módon üldöztetem,
Jobb ha csendességben végezem életem.

128. Bocsáss el szerelmes hazám! hát en
gemet,

Ne tekintsed bár úgy munkás szerelmemet 
S érted tett sok kemény harcot mint érde

met,
Hanem mint tartozó kötelességemet.

129. Ha az Irigységnek szomorú homálya 
Setét árnyékának rejt engem alája; 
Lelkem-esmérete igazmondó szája
Kiált, és magában jutalmát találja.

130. Engednek az egek s méltán engedhetnek 
Nyugodalmat e már sokat szenvedettnek :
S tán az irigyek is, a kik most kergetnek, 
Majd mikor nem lészek, sírva emlegetnek.

131. Megvonom magamat a magam házába, 
Hol rövid ideim utolsó folytába,
Szívem bátran s vígan számlálja magába,
A miket szenvedett és tett hajdanába.

132. Elég a gyalázat már, s a dicsősség is, 
Elég a szerencse s szerencsétlenség is ; 
Megengedi László, Lajos, és az ég is
Hogy gyötrelmim után légyen már egy vég is.

133. S az hogy ilyen széllel végzem hajózá
som,

Hogy csak alig lehet a partra úszásom,
Annál édessebbé tészi nyugovásom 
Melynél nagyobb bajtól lett szabadúlásom.

134. Úgyis meglassúlt már ereje kezemnek, 
S hervadt borostyányja volt vitézségemnek;

Hogy pislogó lángja elgyengűlt tüzemnek 
Nem tehet eleget igaz hűségemnek.

135. Ah! —de inkább a föld nyeljen el enge
met

Mint kedves hazámhoz vonszó szerelmemet 
Óltsa az Irigység, mely most életemet 
Halálra keresi s szomjúzza véremet.

136. Nem fiák, fattvai azok a hazának,
Kik igaz ügyemben engem elhagyának,
S illendő-e búcsút adni az anyának?
Hogy most ez elfajult fiák megcsalának?

137. Van még a magyarban vér és nemes
lélek,

Kik tán szégyenük is hogy Giskrától félek ;
S készek kardra kelni, ha elmégyek vélek,
Ah ! nem, nem hagyom el hazámat míg élek.

138. S mi gyönyörűsége volna bús szívemnek, 
Ha ily szégyen lenne sok nagy érdememnek 
Vége, s dicsósségét megőszült fejemnek 
Piszkolni engedném ily gyenge cseh nemnek.

139. És oh, illene-é egy király mássáuak, 
Hogy úgy adja által kisded királyának
A hazát, hogy minden része a hazának 
Játéknézöhelye légyen e lármának?

140. Jer elgyengűlt karom! még egyszer pró
bára,

Menjünk új s erössebb sereggel Giskrára ! 
Megpróbálom, ha még egyszer utóljára 
Valamit tehetnék jó hazám javára.

141. Ha még szerencséssen ez egyet kiállóm, 
Majd megkönnyebbítem ez teréhtól vállom, 
Főrend társaimat rendre megkínálom,
Hogy a kinek tetszik legyen jobb énnálom.“

142-Míg hát rabol Giskraszanaszét népével, 
Hunyadi a még hív főrendek nevével 
Öszveszedett, nem kis számú, seregével 
Nyomúl Giskra után már jobb szerencsével.

143. Ság várát, kit régen maga oltalmára 
Épített volt Giskra az Ipoly partjára 
Megvévén, megy Rozsnyó s Szepes városára 
S ezt is magáévá tészi nem sokára.

144. Debrecennek sáncát vízzel felvéteti,
És nyertes táborát még odébb vezeti ;
Giskrát s a cseheket mindaddig kergeti 
Hogy Giskra az erőt már nem szenvedheti.

145. Addig hogy Hunyadit békességre kéri, 
0  is jó okokon könnyen megígéri;
Mert a pártütésre mely hajlandó véri 
Vagyon a magyarnak, igen jól esméri. . . .
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2. Vi dú l á s .

De mit töröm fejemet? 
Hiszen nem csak engemet 
Érdekelnek
A gond s a sok bajok is :
Ily szomorún mások is 
Énekelnek.
Alig vagyon,
Ki oly nagyon 
Örülhessen,
Hogy néha ne
Keseregne
Keservessen.

Vigasztalják magokat,
Ha találnak társokat 
A szegények !
Mint fáradtan útazó 
S egymásra találkozó 
Jövevények :
Könnyebb a jaj,
És a sok baj 
Fogyatkozik:
Ha sokára 
Bús társára 
Találkozik.

Hát ne sirasd sorsodat, 
Fordítsd, szívem, jajodat 
Víg örömre.
Azzal boldogabb lettél, 
Hogy nem csak te születtél 
Gyötrelemre.
E világban 
Nincs is másban 
Gyönyörűség,
Hanem abba 
Hogy közös a 
Keserűség.

Hát ezer bajomba is,
11a még ezer volna is, 
Vígan élek ;
Tudok olyant eleget 
A kivel még életet 
Nem cserélek.
Fére gondok !
Hoppot mondok,
Ha sántán is,
Hopp éjfélben,
Hopp ebéden,
S vacsorán is.

3. S ár i r ó z sám .. .
Parasztdal.

Sári rózsám, hová mégy?
Állj meg csak egy szóra ! 

De keservesen néztem 
Szerdán az ajtóra.

Hogy gyanakodó anyád 
Bezárta előttem,

Mikor alkonyodtakor 
Előtted eljöttem.

Észrevette mindég is 
Azt a lopott mézet,

Melyet ajakod kölcsön 
Ajkamra tetézett :

Azolta ha felszóval
Mondom is, hogy Sára! 

Ugyan szemesen vigyáz 
Szemem járására.

Az ördög is hozta be 
Akkor a szobába,

Mikor titkos szerelmünk 
Indúla munkába :

Mert ha lettem volna is 
Hozzád tíz lépésre,

Gyanút ragaszt az olyan 
Minden billenésre.

De csak tudnám, hogy a sót 
Ha vén is, megnyalja.

Szép Sárikám, szerelmem 
Előtted megvallja,

Nem kímélném csókomat 
Ráncos pofájától,

Csakhogy el ne tiltana 
Engem a lyányától.

Sári rózsám, ha szeretsz,
Mit nem tenuék érted,

Minap pedig, hogy szeretsz, 
Titkon megígérted.

Mikor rajtam ajakod 
Akkorát cuppantott,

Hogy gyanúságba hozánk 
Amazt az agglantot.

Jöszte rózsám, ha szeretsz,
Dűlj le a subámra,

Senki sincs most, senki sem 
Vigyáz most a számra. 

Nyalakodjunk ! nincs most benn 
Módja a banyának,

Hogy az orrát a tejbe 
Verje a macskának.

4. Éde s  bánat .

Itt kell hagynom szívem felét, 
Itt szerelmemet !

Eltitkolta tőlem a sors 
Szerelmesemet.

Isten hozzátok, érzékeny 
ölelgetésck !

Szűz egymásra pillantások, 
Kedvelt nyögések !
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Mennyi nyájas hang jött számból 
S enyelgő ének,

Mikor a hús Hesperusok 
Lengedezének!

És felkapván hangzatimat 
Szárnyok hegyére,

Siettetek kedvesemnek 
Nyugvó helyére.

Segítek e hanghallásra 
Gyenge lépésit 

Arra, a hol hallja számnak 
Zengedezésit ;

S hozzám érkezvén, áldoztunk 
A szerelemnek ;

Magamat tettem szívének,
S szívét szívemnek.

Már vége van mind ezeknek, 
Kedveim szűnnek,

A Hesperus tündérré lett, 
Szárnyai tűnnek !

Forgó szelek sem viszik el 
Sok sóhajtásom 

Oda, a hol vár szívemmel 
Vívó pajtásom.

5. B u z d í t á s  a har c ra .

Nyergeid vitéz huszár, jó lovadat, 
Élesítsd, fényesítsd kardvasadat : 
Téli kvártélyt tovább nem hagyok : 
Enyhülnek a téli fagyok.

A spahi s a jancsár már készen vár, 
Meztelen karral, kopasz nyakkal jár, 
A dolmányt s a mentét boszontja,
A fegyvernyugvást felbontja.

A nagyvezérnek arany sátora,
S csatázó vitézinek tábora

Szemünket boszontva fenállnak,
Gazdag prédával kinálnak.

6. Cs a t ada l .

Harsog az űj trombitaszó, dobolnak, 
Harcra megyünk, a törökök unszolnak, 
Ellepi már a pogány a Bánátot,
Illik-e hát neki mutatni hátot?
Hiszen hazánk több ezeret is látott.

Hova levél, Kinizsi erős karja?
S édes hazám hajdani sok magyarja?
Ki sok ezer törököt torkon verve,
Harc mezején halva hagya heverve,
Most ezektől leszesz-e megnyergelve ?

Nem a sógort, nem a legyet bántják mái’, 
Magadban van, édes hazám ! a nagy kár : 
Keskenyül már jóval a magyar határ, 
Pusztít, éget szerecsen, török, tatár,
Hull a húszár, az az erős ellenvár !

Ha buzog még benned őseid vére, 
Emlékezzél eleid hűségére!
Övedzzed fel derekadat, ülj lóra,
Üss reá sasszárnynyal e tikhordóra,
A törökre, béledet marcangóra.

A kereszttel, mely címeredben látszik,
Sem a holdszarv, sem a lófark nem játszik : 
ügy vigyázz négy folyóvized partjára, 
Hogy az a hold heve szorítására 
El ne szökjék tengerjárás módjára.

Ha hazádat hajdan is vérrel nyerted,
Mikor góthust, szarmatát megnyergelted, 
Ma ne kíméld sem a vérzést, sem a vért,
A dicsósség* többet fizet és szebb bért 
A halálért, mint idegen rabságért.

GRÓF GVADÁNYI JÓZSEF.
1725—1801.

GRÓF G v ADÁNYI JÓZSEF, Guadagni Sándor őrgróf s a szendrei végvár 
kapitányának, ki I. Leopold alatt mint császári tábornok grófi rangra emeltetett, 
s hitvese gróf Forgács Dorottya után magyar birtokossá, az 1687-ki országgyű
lésen pedig honfiúvá lett, unokája, gróf Gvadányi János és báró Pongrácz Esz
ter fiók '), ^udabányán Borsod vármegyében született oct. 16.1725. Első tanul
mányait Egerben végzé, hol különösen a költészetben tüntette ki magát; bölcsé
szetet a nagyszombati egyetemben hallgatott, s ott abban borostyánossá avatta
tott. Tizenkilenc éves korában, 1744., mint zászlótartó aSzirmay ezredbe lépett, 
s azzal együtt Sziléziában a poroszok ellen két, Cseh- és Olaszországban a fran
ciák és spanyolok ellen öt ütközetben vett részt, 1747-ben, midőn a magyar
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hadak a Vár vizén át a Provencebe beütöttek, francia fogságba esett, s Tou- 
lonba vitetett, de már egy hónap múlva kiváltatott. Midőn később a hadsereg 
visszavonulni kényteleníttetett, Gvadányi a Vár vize hídjának bevételénél lábára 
lövést kapott, Savonába hozatott, s tizenhárom hét múlva felgyógyúlván, onnan 
a Genua alatti táborba vonúlt, s kapitánynyá mozdíttatott elő. 1752-ben mint 
százados kapitány a lovassághoz lépett által, s ekkor megházasodott ; a hét éves 
háborúban is, annak egész folyamata alatti’észt vett. 1773-ban tábornok,1783-ban, 
miután negyvenhárom évi szolgálata alatt tizennégy táborozásban vitézkedett2), 
mint lovassági tábornok nyugalomra lépvén, másodszor is megházasodott, s ez óta 
szakolcai házánál élt a tudománynak és irodalomnak. Költői pályáját, a mennyii-e 
tudható, 1765-ben kezdte, midőn BodolónBereg vármegyében tanyázván, annak 
vidékét és ottan történt dolgait egy elbeszélő költeménybe foglalta, melyet utóbb 
,,Időtölté3“ébe fel is vett. Munkái a következő rendben jelentek meg : 1. „A 
P őslényt Förödés, a melyet az ottan történt mulatságos dolgokkal élő magyar 
nyelven versekbe foglalt 1787-ben. Helyjegy nélkül, 1787-ben (újabb kiadása 
Pozsouy, évjegy nélkül). 2. „A mostan folyó török háborúra célozó gondolatok, 
melyeket gróf G. J. magyar lovas generális ő nga írt 1789. esztendőben, mostan 
pedig a vitézkedni kivánó magyar ifjaknak kedvekéi’t, egyszersmind a nemes 
bandériumokból a Márs mezején kiszállani vágyódókért közre bocsáttatott,“ 
Pozs. és Komárom, 1790. 3. „Nándorfej érvárnak megvétele, melyet Belgrád és 
annak kommendánsa között eshető képzelt beszélgetésben versekben foglalt.“ 
Pozs. 1790. 4. „A nemes magyar dámákhoz és kisasszonyokhoz szóló versek, 
melyeket egy buzgó hazafi a most történt változásokra nézve kibocsátott, egy 
dallal együtt.“ Ott, 1790. 5. „Egy Falusi Nótáriusnak Budai Utazása, melyet 
önnönmaga abban esett viszontagságaival együtt az elaludt vérű magyar szívek 
felserkentésére és mulatságára versekben foglalt.“ Pozs. 1790. (újabb kiadások 
Pozs. 1807. 1822.). 6. A mostan folyó országgyűlésének satyrico-critice való leí
rása, a melyet egy Istenmezején lakó palócnak színlése alatt írta azon buzgó 
szívvel bíró hazafi, a kinek pennájából folyt ki a Falusi Nótáriusnak Budára való 
Utazása.“ Lipsiában, 1791. 7. „Aprekaszion, mellik megsinalik fersben, mikor 
megtartatik sz. Franz Xav. neve nat Patron Strenge Herr Kapitán Ur N'::"::'. 
Pozs. 1191. (más. kiad. hely és évjegy nélk.). 8. XII. Károly Svéciai-ország kirá
lyának clete. Pozs. 1792. 9. Peleskei Nótárius Pokolba-menetele. Bazilea, 17923). 
10 Rontó Pálnak, egy magyar lovas közkatonának és gr. Benyovszky Móricnak 
életek, f Időn, tengereken álmélkodásra méltó történetjeiknek s véghez vitt dol
gaiknak eirása, a melyet hazánk dámáinak kedvekért versekbe foglalt.“ Pozs.
1793. (új kiad. Pozs. 1816.). 11. Unalmas órákban vagyis a téli hosszú estvéken 
való Időtöltés. I. db. : Badaló falunak Bereg vármegyében vidéke és ottan tör
tént dolgok (s némely apróbb versek) ; II. db. Verses Levelezései Csízi István 
fóstrázsanesterrel és Molnár Borbálával. Pozs. 1795. 12. Egy a Rhenus vize 
partján táborozó magyar lovas katonának Pozsony városába egybegyűlt rendek- 
iic/. irott levele. Ott, 1796. 13. „Falusi Nótáriusnak Elmélkedései, betegsége, 
halála és testamentoma, melyeket két soros versekkel kiadott . .“ Pozs. 1796.
( éij kiad. 1x22.). 14. Verses Levelezés, a melyet folytatott gr. Gvadányi József 
. . nemes Fíbián Juliánnával, ns. Bédi János élete párjával, melybe több nyá
jas dolgok mellett kir. Komárom városába történt siralmas földindulás is leirat- 
tatott.“ Pozs. 1798. 15. A Világnak közönséges Históriája, a melyet néhány jeles 
és hiteles authorokból kiszedegetett. I —VI. kötet. Ott, 1796—98- Ezen munká
idba a fáradhatatlan vidor aggastyán rövid betegség után 1801. dec. 21-én bele 
halván 4), folytatta azt Kis János. lile tartozik még 16. Mélt. gróf Gvadányi 
József magyi.r lovas generálisnak Donits Andráshoz írt Levelei, válaszaikkal.
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Nagy-Szombat. 1834. Gvadányi nemzetségének Magyarországon József egyet
len fiában szakadt magva, ki mint alezredes nyugalmaztatván, 1815. körűi 
halt el 5).

’) L. Podhradczky akadémiai előadását a M. Ak. Értesítő 1853. évi folyama 110 — 111. 11.
2) L. Gvadányit magát a Török Háborúra célozó Gondolatokban, a VII. lapon.
3) L. Catal. Bibi. Hung. Franc. Széchényi, II. köt. 163. 1.
4) L. Baráti Szabó Dávid Költ. Munkái, Komárom 1802. a II. kötet 47. 1.
5) L. az Ak. Ért. idézett kötete 111. 1. —Többi adataink forrása Mindszenti Sámuel Hist.

Dictionáriuma III. kötete. ,

1. F a l u s i  n ó t á r i u s  B u d a i  U t a z á s a  
ö t ö d i k  részéből .

S a jn á l ja  a  n ó tá r iu s  b u d a i ú t j á t ,  m ive l a z t  g o n d o l ta ,  hog y  
B u d á n  o ly an  rég i m a g y a ro k a t fog  t a l á l n i ,  m iu t v a la h a  la k tá k ,  
o ly as  d á m á k a t is ; de  rem én y ség éb en  m c g e s a la tv á n , le ír ja  a  rég t 
m a g y a r  ö ltö ze tek e t.

1. Véltem, fogom látni nemzetemnek fényét ; 
Magyar öltözetnek kiválasztott kényét, 
Bíbornak, bársonynak, skárlátnak a színjét, 
Szibériából jött nyusziját, és gerínyét.

2. Véltem : mente, dolmány takarja testeket, 
Skófiumból szőtt öv keríti ezeket,
Borítja hogy hosszú nadrág szemérmeket, 
Díszesíti nyusztos kalpag a fejeket.

3. Karmazsin , kordovány-csizma lesz lábo
kon,

Tigris- vagy párducbőr fog függni hátokon, 
Kerecsen-, kócsagtoll lebeg kalpagokon, 
Bogiáros pantallér csörög a nyakokon.

4. Gondoltam : üstökök érik a vállokat, 
Kard tarsolylyal fogja verni a lábokat, 
Buzogány vagy csákány tölti meg markokat, 
Olykor hogy páncéring fedi be tagokat.

5. Véltem, hogy ha ülnek paripalovakon, 
Igmándi, füredi nyereg lesz hátokon, 
Fecskefarku cafrang fog függni farokon: 
Szironyos, sallangos szerszám lesz azokon.

6. Vagy hogy ezek lesznek skófiurumal
varrva,

Ezüst avagy arany boglárral takarva,
Vagy lésznek tengeri csigák reá rakva, 
Sárga, veres, és zöld szironynyal zavarva.

7. így jártak valaha nagy hírű eleink,
Az egész világot rettentő őseink,
így jártak királyink, grófjaink, hercegink,
Mi zászlós uraink, mi minden nemesink.

8. Hajdan ha a dáma a hitnek láncával 
Öszveköttettetett, élt maga párjával,
Illeték menyecske szép titulussával,
Hívták nagyasszonynak esztendők múltával.

9. Ez hajadon fővel, akármerre jára,
Soha ki nem mene templomba, utcára,

Ezáltal adta ő mindennek tudtára,
Hogy vendég volt gyűjtve már lakadalmára.

10. Kötöttek hajából kontyot a fejére, 
Kivarrott főkötöt tettek tetejére,
Arany láncot, gyöngyöt a kerületére, 
Gyémáutos reszketöt, mennyi csak ráfére.

11. Vagy hosszú fátyollal kötötték hé fejét ; 
De sok köves tűkkel rakták meg tetejét,, 
Hosszan függött ez le, és alól csipkéjét,
Sarka emelgette szoknyája récéjét.

12. Alabastromszínü nyakát a kaláris 
Kerítette : gyöngy volt, de orientális,
E mellé volt kötve még szép arany lánc .'s, 
Zománccal futtatott filigrán-munka is.

13. Arany avagy ezüst fonalú bíbornl 
Takartatott karja; de e volt fodorral 
Szépen ékesítve, ráncba vett bodorral 
Ékes volt, és ezt szem nem nézte komorral.

14. Módosán volt kötve karjok pántlikával, 
Újjokon volt gyűrű arany karikával,
A fülbevalójok hasonló munkával 
Vala elkészítve briliánt rózsával.

15. Karcsú derekokon vala váll fslöltve, 
Mely volt a szabótól halhéjjal megtöltve, 
Közepe kévéssé volt test felé döntre,
Úgy tetszett, hogy ez van derekán öntve.

16. Fűzték minden színű selyem pántliká
val,

Erre megint gyöngyöt két zsinór sorával, 
Ékesíték aztat olasz bokrétával,
Vagy balra feltűzött szép medáliíval.

17. Szoknyájok Májlandba stövött kamu
kából

Yala; vagy aranyos, ezüstös brokátból,
Vagy bársonyból, melyet hoztak Genuából, j  
Félig préinzett vala mind elől, uind hátról.

18. Mindenféle kötényt ezekre kötöttek, 
Gyöngyből, vagy gránátból, psrtövet öveztek, 
Régenten lábokon csizmákat riseltek,
Nincsen seculuma hogy cipőt öltöttek.
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19. A kisasszonyok is mind így öltöztet
tek,

Csak egyedül azzal megkülönböztettek;
Hogy ezeknek fejek nem fökötöztettek,
Sem hosszú fátyollal bé nem fedeztettek.

20. Ily öltözeteket Budán nem láthattam, 
És még magyar szót is csak ritkán hallhattam, 
Ilogy lehet ez? épen azt meg nem foghattam, 
Ezen dolgon méltán én álmélkodhattam. . . .

2. Az asszony.

Asszonynak és lónak hinni sohasem kell,
Tele vannak ezek hamis erkölcsökkel,
Csínján beretválni kelletik ezekkel,
Tudni kell, hogy bírnak ők mely természettel.

Az asszony urának csókkal kedveskedik, 
Pedig idegentől méllyé tejesedik,

Mézes szavaival mikor hízelkedik,
Az urához szíve akkor hidegedik.
Midőn ót szívének és lelkének mondja, 
Cinkosára akkor van legnagyobb gondja, 
Ezt tartja okosnak, az ura bolondja; 
Holott a cinkosa tán csak világ rongya.

A szép ló is magát hagyja simogatni, 
Lehet főtől farkig testét tapogatni, 
Megengedi magát szépen patkoltatni, 
Meg is nyergeltetni, s felzaboláztatni.
Az urát csendesen felveszi magára, 
Mintha lejtőt járna, úgy hág a lábára, 
Kész ő mind sétálni, mind menni csatára, 
Semmi rósz erkölcs nincs írva homlokára :
De a rósz természet hamar felindítja,
És phantasiája vadságra buzdítja,
Mihent rázza fejét és fülét konyítja, 
Addig hányja urát, míg le nem hajítja.

GRÓF RÁDAY GEDEON.
1713—1792.

RÁDAI GRÓF RÁDAY GEDEON, Rádai Pál (1. e cikket) és Kajali Klára 
fiók, Ludányban ■), oct. 1. 1713. született, s nagy míveltségű atyja vezérlete 
alatt vallásos és tudományos nevelést nyervén, teljes kiképzésére 1730-ban kül
lőidre küldetett, hol az Odera-melléki Frankfurtban virágzott egyetemen és 
tudományos utazásokban hasznosan töltvén három évet, csak atyja halála hírére 
tért vissza hazájába 1733-ban 3), s itt jószágai kezelését átvevén, ezentúl is csak 
magának s a tudományoknak élt. ,,E1 vala végezve — írja Kazinczy3) — s nagy 
részben azon veszélyek emlékezete miatt, melyekben atyja oly közel vala az elsii- 
lyedéshez, hogy ő minden idejét tanulásban éli el, s erejét egészen a nemzeti 
míveltség emelkedésének fogja áldozni“ ; de különben is Ráday, lelke egész szer
kezeténél s kedélyes irányánál fogva, mely a nagy világ pályájától irtózott 
inkább,mint vonatott, a Múzák társaságában kereste, mit ott nem reménylett, a 
megelégedést. Lakását tehát az atyja által megkezdett magyar könyvtárban 
ütötte fel, s 1740-ben Szentpéteri Katalinnal kelvén össze, ebben is oly rokon 
lelkű barátot lelt, ki őt maga is a magyar munkák gyűjtésében segítvén, Ráday 
főleg a külső nyelveken írt nevezetes munkákra terjesztette ki gondjait *). Hogy 
pedig e folyvást szaporodó kincseknek illő templomok legyen, lakását Ludány- 
ból Pécclre tette által Peat mellett, s ott (1760. körűi) azon tekintélyes kastélyt 
építtette fel, mely nem ugyan a nagyszerű úri lakok közöl való, de igen egyike 
azon keveseknek, mik tudományos és műkincseikkel zöld oázokként vonták 
magokra a mívelt utazót 5). Ráday pedig nem csak magának gyűjtött : könyv
tára nyitva állt minden közel és távol lakó tudósnak; s levelezései mutatják, 
miszerint ő tanácscsal, értesítésekkel, sőt jótéteményeivel is a tudományos szellem 
s irodalmi törekvések ápolására a hazában azon idétt, midőn sem köz könyvtár, 
sem irodalmi egyesületek és középpont nem léteztek, nem keveset tett 6). Elvo
nulása dacára Ráday szorgalmas részt vett Pest vármegye gyűléseiben, s hazafi- 
sága annyira bírta polgártársai bizodalmát, hogy Mária Terézia mind a három
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országgyűlésén (1741.1751, 1764.) Pest vármegyét képviselvén, a legsúlyosabb 
ügyekben az ő tanácsát kérnék ki társai, és mint Koppi igazán is, szépen is 
jegyzi meg róla Nepossal : ,,et esset partium semper optimarum, et existimare
tur“ 7). Omaga a fényt nem kereste, de szerencsés volt Pécelen IT. József csá
szár által meglátogathatni8), s nagyravágyó fia II. Gedeon mozgatásaira e fejede
lem általl782-ben báróságra, Leopold által pedigl790-ben grófságra emeltetni, 
mit inkább nem mellőzött, hogysem keresett 9). Ráday nem csak mint gyűjtő és 
pártfogó volt idejében egyik előmozditója az irodalomnak, hanem példája és dol
gozásai által is. Tudományszeretete minden szakokra szinte azonegy hévvel ter
jeszkedett ki, különösben még is a bittudományt, bölcsészetet, történetet és iro
dalmat vallotta szakjainak; s bár ezekben bármely tudóshoz illő alapos és átka
roló ismeretekkel bírt, mozgékony természeténél s ön erői iránti bizalmatlanságá
nál fogva sokat és sokfélét tervezett, mindenbe belé fogott : ígyl752ben egy magyar 
középkori történelembe 10), ugyan ez időtájt a Zrínyiász hexameterekben átdol
gozásába11), sőt egy eredeti epopoeába is, melynek tárgya Magyarország elfog
lalása Árpád alatt12), utóbb az Áeneis fordításába négyesekben 13), a Zrínyiász 
prózai átöntésébe 14) stb : még is csak apróbb, eredeti és utánzó, költeményeiből 
gyűlt egy nagyobb nyaláb , melyből nagyon későn, s mások sürgető kéréseikre 
tett közzé egyet mást a M. Mázában, a M. Múzeumban és Orpheusban. Ráday 
egyik első volt, ki a hexametert újra (még 1740 előtt) megkisérlette, s első ki 
(1735.15) az új nemzetek nyomán a dalnak mérték és rím szerint szabályos alka
tot adni törekedett (Ráday-vers) ; első ebbeli mutatványa azonban („Árpád“) 
csak 1787-ben látott világot. Versei közöl csak azokat bírjuk, mik élte öt végső 
évében megjelentek, s ezeket sem összegyűjtve, hanem a nevezett folyóiratok
ban elszórva : kéziratbeli dolgozatai, mi felötlő, halála után eltűntek 16), mely 
a szeretetre méltó jelleme- és érdemeinél fogva közönségesen tisztelt aggastyánt 
minden jók által siratva, öt napi lázas betegség után aug. 5.1792. érte utói. Leg
méltóbb emléket neki az ékesen szóló Koppi emelt dicsbeszédében 1T).

0 Kazinczy Ferenc szerint, I. A Rádayak, Minerva 1827. II. 1228. 1.
2) így Koppi Károly, emlékbeszédében : Oratio quam Gedeoni Com. de Ráda monumen

tum esse voluit, Pest, 1792, a 24. 1.
3) Az id. helyen. 4) Ugyan az ugyan ott.
5) A péceli kastélyról 1. Kazinczyt u. ott (a nagy teremnek 1766-ben készült falfestmé

nyei és hexameteres felírásairól már az Orpheus szólott I. 33 s köv. s a 434. s köv. 11.). Meglá- 
togattatott II. József által is, kit az inkább vonzott, mint a szomszéd gödöllei, királyi fényű, 
kastély, s kinek itt voltáról a hagyomány egy igen kedélyes s a nagy fejedelmet vonzólag jel
lemző adoma tartott fenn, melyet tán más illőbb helyt fogok elbeszélhetni.

6) Mikép Magyar Irodalmi Berkem I. kötetében álló „Péceli Napjaiméból kitűnik, ho
lott Rádayhoz írt számos levelek hol egészben, hol kivonva, állanak.

7) L. Koppit az id. h. 27, 28. 1., s egy jellemző országgyűlési adomát róla /fasíwczí/nál 
„Péceli Napjaim“ban az írod. Berek első kötetében. V. ö. nekrológját is Spilenberg Epheme- 
riseiből a M. Muzeum II. köt. 399. 1.

8) L. az 5) jegyzést. 9) L. Koppit az id. h. 27. 1.
10) Nyoma a többször említett „Péceli Napok“ban.
11) Kezdetét 1. a M. Muzeum I köt. 212—3. 11.
12) Bevezetése a M. Múza 1787-ki folyama 215. s köv. lh, hol azt jegyzi meg : „Árpádról 

Írandó bajnoki éneknek kezdete, mely még fels. József császár gyermekségében Íratott, és a 
német s francia szorosabb versmérték szerént szabatott.“

13) Egy töredéke a M. Múza 1788-ki folyama 34—39. 11. s az Orpheus II. köt. 237—45.
11. látható.

14) Az I. ének a M. Muzeum I. 212., a III. ott a411., azV-dik a II. kötet 65. s köv. 11. ál!.
15) L. Tavaszi Estvéjét az Orpheus I. 387 s köv. 11., s nevezetes jegyzését a 393—95. 11.
16) „Verseit nem bírja többé a ház — írja Kazinczy a Minerva id. helyén 1230. !. — azok 

elvesztek, vagy tán elégettettek azon hamis szégyenből, hogy a mesterség emelkedésével a
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névre homályt ne vessenek.“ A tett fiát sújtja, mit Kazinczy nyíltan kimondani átallott, de az 
irodalomtörténész, neheztelésében, el nem hallgathat. Kevesbbé mint müvek, de mint emlékek 
azok becsesek és tanulságosak volnának.

17) Ezt és Spilenberg igaz és szép nekrológját idézték jegyzeteink. Az őt dicsőítő költe
mények közöl 1. Kasinc&yét a Tövisek és Virágok 25. lapján. Rövid életrajza Mindszentinél is 
áll a Hist. Dictionarium VI. kötetében.

1. Á rp  ád kezdet e .

Múzsám! kinél tört út már régen Pindus 
útja

S tudod jól hol fakad a szüzek rúgott kútja, 
Sőt játszódtál is te nádsípon verseket,
Végy már most trombitát, kezdj hangosb éne

ket.
írj Árpádról : írd meg hol volt első hazája;
S új honra vágyó nép vezérévé mint lett ? 
Beszéld el útjait, számláld elő mit tett,
S hogy hódolt végre meg a négy folyóvíz

tája.
Egy országfoglalás nem lágy elméknek mivé, 

Árpádnak is bizony melyében bátor szíve 
Helyén volt, noha sok veszély s halál közt járt, 
De mint a roppant tölgy , melyben nem tehet

kárt
A legpusztítóbb szél, akármint ostromolja: 
Mert hordja levelét csupán a fergeteg,
O fennáll ; ő kevély fejét nem hajtja meg ;
S nincs oly kegyetlen szél, a mely tövét ki

tolja:
Szint olyan volt Árpád. Hiában gyűjtött 

népet
Mind számost, mind erőst, mind fegyverére

szépet
Amaz bolgár Zalán ; hiában állott még 
Népéhez a görög és a tót nemzetség :
Mert valahányszor ők megállni harcban mer

tek :
Mindannyiszor a harc gyalázatokra lett,
S az ott reményit dicső diadalom helyett, , 
Csak ocsmány szaladást s rút mészárszéket

nyertek.
Oh ausztriai ház legdrágább, legszebb fénye, 

Oh József! oh magyar nemzetnek nagy remé-
ménye!’

Kit nem tud eléggé dicsérni a jó hír,
Ne bánd, ne bánd hogy most pennám Árpád

ról ír.
Ne bánd ez egyszer most : mert lesz ha még

én élek,
Bizony lesz oly idő — add isten! érnem el — 
Melyben triumphusid az égig viszem fel,
S virtussidról ennél készültb verssel beszélek.

Sót mintha látnám már elmémben még 
előre

Mint szalad a kevély ellenség nyakra főre;
S miként virágzanak a tudományok, és 
Mint gyökeresedik s nő a kereskedés.
S az hasznos kézimív mely böv s jól készült

lészen;
Meglessz ez mind : de te füled most nékem add, |

S hallgasd Árpádom meg, és az alatt magad 
E jövendőltetettnagy dolgokhoz tartsd készen.

2. Ma pe s  Gv a l t e r  k o r c s m a d a l j a .

Szándékom, hogy éltemet 
Végezzem korcsmában,

Haldokló számhoz közel 
Bor legyen kannában ;

Hadd mondják az angyalok 
Ama vég órába :

Isten e nagy ihatót 
Vegye irgalmába!

A bor ész szövétncke,
Bölcsesség sáfára ;

Mely a földről felragad 
Egek határára ;

De csúszóbb a korcsmái 
S jobb ínyem számára,

Mint a kit vízzel kever 
A püspök kulcsára.

Tehetségéről szokás 
Kit-kit megdicsérni ;

Én nem tudtam soha is 
Verset szomjan írni,

Engem csak egy gyermek is 
Meg tud éhen bírni,

S nékem mintsem koplalást,
Jobb halált igírni.

Olyan versem, a milyen 
Bort gyomromban főzök.

Járják éh hassal fejem 
Csak tompító gőzök.

Munkám egy babot sem ér 
Kin szomjan kérőzök:

Borkorsók közt Násót is 
Könnyen megelőzök.

Buta elmémben soha 
Egy vers sincsen készen 

Valameddig gégém jól 
Magához nem vészen :

De mihelyest agyvelőm 
Ura Bacchus lészen,

Phoebus belém bérohan,
És csudákat tészen.

3. Mapes  me n t s é g e .

Jó Mapes, e gyönyörű 
Dalban mért hazudtál ?
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Hogy szép verset írni csak 
Részeg fővel tudtál ? 

Bizony akkor valamely 
Papra haragudtál,

A ki jól élt mikor te 
Éh s szomjan aludtál.

Én úgy vélném hogy soha 
Józanabb sem voltál,

Mint mikor a korcsomán 
Tréfából megholtál.

De meséd szép céljait 
Nem értőknek szóltál,

S nálok torkot gyulasztál 
Inkább, mintsem oltál.

A józanság egyedül 
Versszerzők vezére,

Mely a földről felemel 
Egek melj ékére :

Kevés bort tölt a józan 
Sokkal több vizére,

A mikor más tokajit 
Futtat gégéjére.

Tehetségéről szokás 
Kit-kit megdicsírni, 

Kukkot sem tud a buggyant, 
Nem hogy verset írni,

S mit is lehet oly botlós 
Lábáról igírni,

Kit, ha részeg, gyermek is 
Meg tud könnyen bírni.

4. G e l l e r t  k é t  éneke.  
Kérés.

Jó voltod isten ! feljebb ér, 
Mint a felhők járása ;
Segítni kész vagy a ki kér,
S nincs irgalmadnak mássa. 
Uram! kőváram, kősziklám, 
Értsd meg kérésem, hallgass rám ; 
És add meg a mit kérek.

Nagy gazdagság nem szédit el, 
Világ kincsét nem kérem :
Adj annyit, mint a mennyi kell, 
És azzal én béérem.
Adj bölcs elmét, s azt el ne vedd, 
Hogy téged, s a te küldötted 
S magam megesmérhessem.

Nem kérem nagy tiszteletem 
Bár vágyjon sok szív arra ;
Ha megmarad jó hírnevem,
Nem lesz szemem amarra. 
Előttem legfőbb becsület,
Ha véghez vittem tisztemet,
És ha a jók szeretnek.

Nem kérek hosszú életet,
Csak engedj szódhoz hívet;
Jó sorsban adj elégedett, 
Balsorsban bízó szívet, 
ím! markodban van életem. 
Irgalmad adjad istenem!
Még itt e testben érnem.

A józan a részegest 
Mindenben előzi,

Mert fejében nem kereng 
A bényelt bor gőzi, 

Elméjében verseit 
Eddig s addig főzi,

Míg Máróhoz közelít,
S Násót néha győzi.

Olykor a józannál sincs 
A vers mindég készen,

De elméje csakhamar 
Kiderül egészen,

Mely ha elragadtatik,
S józan részeg lészen, 

Phçebus belé bérohan,
És csudákat tészen.

Én, Mápes, e korcsmadalt 
Ilyenképpen értem. 

Melynek könnyű folyását 
Nem csak megdicsértem, 

Hanem deák lábait
Magyar fülhöz mértem : 

Nyertes! hacsak árnyékként 
Szépségét elértem.

A kereszténynek estvéli maga-megvizsgálása.

Egy nap ismét eltűnt , s bőrűit már éjtsza- 
kába,

Mint műit az tőlem el ? nem műlt-é csak hiába ? 
A jó után egész erőm vetettem-é ?
S nem kényemként, hanem tisztemként jár-

tam-é ?
Kezdém-é váljon azt az isten félelmével;
Áldás s könyörgés közt ? és oly elszánt elmével, 
Hogy célommá tegyem az egy tökéletet,
Az igazságot és a jámbor életet?

Kötelességemet gyakorlott tisztem mellett, 
Ügy véghez vittem-é, mint az mint aztat kel

lett ?
S azért dolgoztam-é embertársam javát,
Hogy isteni hagyás, nem hogy emberszem lát?

Vezérlésem alatt maradt-é szívem éppen? 
Volt-é istenre az függesztve voltaképpen?
S elhitte-é ? midőn a mennyet zörgettem, 
Hogy, ha kérésem jó, meghallgat istenem?

Midőn a földi jók élelme elragadta 
Testemet; véltem-é, hogy azt mind isten adta?
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És vcttem-é miad azt, a mit az úr rám oszt, 
Hálák között a jót, s nyugodtan a gonoszt ?

Eredt-é jó szívbül társalkodásim vége? 
Érzem-é mi az hív barátság édessége? 
Beszédem sós s tréfám mind ártatlan volt-é?
S a mit megbánhatnék, olyast szám nem

szólt-é?
Házam népe körül mint vittem tisztem véghez ? 
Készíté-é példám elméjeket az éghez?
Az embert szánó szív hideggé nem lett-é 
Bennem? s a más jobbúlt sorsán örültem-é?

Megbánám-é mindjárt a bűnt mihent megtet
tem?

S nem uralkodtak-é indúlatim felettem?
S ha ez éjjel az iír lelkem szólítja ki,
Kész-é a számadást váljon kiállani?

Isten! Te mindent tudsz, nincs hát okom, vét-
ségern

Titkolni : érzem én, s esmérem gyengeségem: 
A Krisztusért uram bocsánatot találj,
S gondatlanságimért vélem perben ne szállj.

Tudom megengedsz te annak, ki vétkét bánja, 
Mert irgalmon örülsz : s ez a megestet szánja. 
Ez éjjel is őrzőm te vagy, s ha szolgád é l,
Él néked, s ha meghal, ő meghalni sem fél.

5. A m e s é k  kö z ől.

Víz, szél, becsület.

Még gyermeklétemben haliam e szép mesét. 
Egykor a ví N s a szél s a becsület!
Bújókást kezdtek játszani.

Elsőben is elbújt a víz ;
De csakhamar reá akadtanak 
A mélyebb völgyek közt.

Elbújt aztán a szél ;
De ötét sem kellett igen soká keresni,
Mert meglelék a hegytetők ormán.

Már a bújás sora volt a becsületen :
De ó elébb
Ily szókkal szólitá játékos társait:
Halljátok meg : Ha egyszer én elbújok, 
Engem senki többé sehol fel nem talál.

Ebből foly ily tanúság :
Legféltöbb kincs a becsület;
Ha egyszer ezt elveszted,
Mindent elvesztettél.

A róka és holló.

Eg\' eh holló lopott egykor egy darab saj- 
A melyh el egy nagy fára száll. (tot,
Felettébb éhes volt, s folyt szájálól a nyál,

Midőn egy vándorló rókát is arra hajtott 
A szerencse — vagy szerencsétlenség.
Ha éh volt a holló, ez is az volt ám még!
Hogy szárnya nincs, csak azt bánta,
Mert éh gyomrának szánta 
Mindjárt a sajtocskát, mihelyt a fához ért. 
Hogy azt azért gyomrába csalja bé, minden 

fortélyt meghány,
S ily szókra fakad végre ki:
E szép madárhoz képest a páva mi ?
S mi a legfestettb publikány?
Ám tartsa szépnek más a zöldet, sárgát, kéket, 
Ám légyen szép a ponceau s karrnazin :
Csak paraszt ízlésük becsülik a festéket;
Az én szemem előtt legszebb a hollószín.
Én a hizelkedést nem szoktam : phoenix volnál, 
Ha még e mellett szépen szólnál.

Itt a bolond madár akar.a 
Mulatni gyöngy szavát; de kicsuszék a sajt,
S azt csakhamar a róka felkaparta.
Az elbámult holló nézi s nagyot sóhajt,
De nem gondolt azzal a róka, hogy sóhajtott, 
Sőt ilyen csúfot üz : tudd meg azt, jó madár! 
Hogy a hizelkedés ily jutalommal jár :
Ugy-é hogy csak megért a leckém egy kis saj

tot.
Az emberek közt is be sok vau ily csalóka 

Róka !
A tormába esett féreg.

Egy tormához szokott féregnek a tormája 
Utolsó fogytán volt.
Azt látván egy szomszéd, de mással élő féreg, 
Ki akkor éppen egy diót marcongatott, 
Megkíuálá hogy abból enne.

Nem éri, nem én! felel amaz 
Bosszankodó haraggal ;
Nekem nem kell a te diód,
Az isten mentsen meg,
En inkább meghalok, de még sem rágok mást 
Tormán kivül.

E szók után indúlt mindjárt tormát keresni 
S mind addig csúszott, mászott,
Míg végre újobban tormára kaphatott.
Akkor nagyot sóhajt s így szól:
Csak nincs több ilyen jó gyökér!
Innen szoktuk azt már köz szóba mondani: 
Szint olyan mint a tormaféreg.

Ez a lecke nektek szól, kik mindenkor csak 
a régi

0  szokást dicséritek, s minden jobbnak ellen-
ségi

Vagytok, mert a balitélet bennetek megrög
zött már,

S a kakukkal azt tartjátok, ti vagytok leg
szebb madár.

Sokszor látjátok mi jobb, sót sokszor helyben
hagyjátok
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Azt a jobbat, de mivel nem követte nagyapá
tok,

íg y  szóltok : ez élet módja még apámról szál
lott rám,

S mi bajom volt? de miért is lennék bölcsebb
mint apám.

Nem versengek : sokban illik az iga/- hív 
maradéknak

Nagyatyjoknak nyomdokát el nem hagyni s 
szent szándéknak 

Tartom, ha azt csak a jóba s nem a roszba kö
vetik;

De ha ók megátalkodva, a mi jobb, azt meg
vetik,

Már ez szemszóró makacsság, s már nem di
csérni való,

Mert a rósz mindég csak rósz lesz, úgy a jó is
mindég jó.

Mátyás király három restje.

Helyes mondás : a rest csak földnek terhe ; 
Szép példát ád erről egy hajdani rege.

Mátyás király, mint tréfán kapdosó, 
Mulatságból hizlalt egy házban három restet. 
Egykor a ház történetből kigyúl.
Jaj, ég a ház! sikolt az egyik rest.
Felel a másika : kihordat a király,
Ha kellünk nékie! — A harmadik haraggal: 
Hogy nem restéit a szátok szólani !
Mint ment ki a dolog? A három rest ott égett.

Oh be sok van még most ilyen rest,
Ki aztat várja csak feltátott szájjal,
Hogy sült galamb repüljön abba bé.

6. Az E p i g r a m m á k  közöl .

Dorilishez.

Oh Dorilis ! Dorilis ! nem nézted még magadat
jól,

Kérj hitelesb tükröt, mert hazud a magadé : 
Hidd e l, szebbé még nem tett a kölcsönös

orca
Senkit : Nem hiheted? lásd magadat, s hi- 

heted.
Fulvia ellen.

A mint orcáit tükrénél Fulvia festi,
Elhitetik csalatott szemei, hogy mássa sehol

sincs ;
S ha hozzája vetik, a föld több szépe csak ár

nyék.
Hagyjuk rá! Tudom azt, a reggeli Fulvia,

hogyha
Rózsák közt ragyogó liliomjait estve lemossa, 
Könnyen bépiszkol négy kendőt: annyira szép

volt.

7. Az f e l e t t é b b  szokás ba  j ot t  o r c a 
f e s t é s  el l en D o ril  i sró 1.

Festi magát Dorilis, noha színes úgy is eléggé, 
De nem elég színes a maga tükre szerint 

Mely mellett órákig is ül, nincs vége se hossza 
Hogyha kenőcseivel kezdi vakolni magát. 

Gyorsan azonba repül az visszahozatlan időig: 
Már délhez közelít, ö csak ül, a keze jár. 

Olykor ugyan felkél, sétál is lába; de hordja 
Kézi kicsiny tükrét akkor is újjá között. 

Tartván azt szemihez, üvegének kérdi tanácsát, 
Nem hagya-é valahol asztali tükre hibát : 

Hogy soha még gyönyörűbb nem volt; hogy 
angyali szépség ;

Hízelkedni tanúit tűkre nagyítva hazud : 
Illeti csók érte; de talál még is maga, melyet 

Színleni még szebben, s még igazítani kell. 
Még nem elég kéksége vagyon itt ennek az

érnek;
Még ide kell rózsa, még ide több liliom ; 

Még klárisszínt is nem adék eleget ajakim-
nak ;

Nincsen elég feketén festve szemöldököm is. 
Mindaddig kendőzi magát, míg lesz csupa

lárva,
S a természeti kép mázza miatt elenyész. 

Nem hiszem azt, hogy szebb : tudom azt hogy 
szép vala, míg nem 

Szebbítette magát pacsmagolásaival.
Fesd ugyanis magadat ha korán ráncokbasze-

dődni,
S még fiatal korban agg banya lenni sze

retsz.

8. T ö r ö k  i f j ú  éneke.

Yalál szerencse ! mindég hívem,
Miért tennék panaszt reád ?

Te müved az, hogy nem bús szívem 
S hogy minden nap vidámb mát ád :

Ha mindég így lesz, mint igíred,
Hazuggá tószed azt a híred,

A melylyel csúfol e világ,
Hogy kedved állhatatlanság.

Tavaszkor vídítsz zöld erdőkkel,
Holott a víg fülemilék 

Változtatott reszkettetővel 
Süvítik, hogy társok övék.

A völgyek közt a szép források 
Majd halkan csörgők, majd lármások 

Zörgő kövecsesei : s ha felkél,
Nem zúg, csak lengedez a szél.

Te tőlem meg nem irígyletted 
Az én szerelmes egyemet,

Sőt szívét érzékenybbé tetted 
Mint voltis hozzám : innen lett 

Hogy míg szeretni meg nem szűnik,
A jó kedv tőle el nem tűnik,
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S mindaddig az bővülni fog,
A míg erembe vér mozog.

Cyprusárnyék közt nyugtatsz nyárban, 
S olykor szellős helyt felvonom, 

Magam megunván bent a várban,
Szép kéztől tűzött sátorom:

Vár már ott készen főtt ebédem, 
Szomjúság-oltót nyújt cselédem :

Van serbét, fris tej, ráspia,
Van fagylaltam, meggy kocsonya.

V
Midőn az ősz borzadt szárnyával 

Dér-csípetten hozzánk bejő,
Citrom, narancs s gránátalmával 
Jóvoltodból szép kertem bő:

S ha néha történik vadásznom,
Vagy kedvem töltve madarásznom 

Konyhámra prédát annyit adsz,
Hogy magnak is majd alig hagysz.

De még a legkc-gyetlenb télbe,
Midőn kiki panaszra kél,

En víg kedvem nem metszem félbe,
S nem rémít fergeteg, sem szél : 

Most jó barátimmal beszéllek 
Njmrt harcokról, most ismét vélek 

Szám csak enyelgő tréfát üz, 
Azomban süt ránk nyájas tűz.

Sokak felett szeret szultánom,
A nép közt minden rend becsül :

Én senki kincsét nem kivánom,
Mert nagy értékem gyűltön gyűl ;

A szépek közt — bár irigy lássa — 
Nincs szép szerelmesemnek mássa;

Van harchoz készült jó lovam,
S éles kard őrzi oldalam.

De békóval vagy hozzám zárva 
Szerencse ! másként eddig te 

Elszöktél volna, szárnyon járva,
S földszínig nyomtál volna le :

De mint madár, mely csügg a lépen, 
Nem fijtődhetsz ki semmiképpen:

S nem félthetlek hogy elszaladj,
Mert lábomhoz békózva vagy.

9. Me z e i  dal  ősz t á j ban.
S zab ad o n  J a k ó b l u tá n .

K. Hol vannak a violák,
Kik itt kékellettek ?

S tölcsérkéik frissítő 
Illatot hintettek ?

F. Ifjú! elmúlt a tavasz,
S a viola is elasz.

K. Hol van ama rózsás bérc,
Kin rózsát szaggattunk, 

Melyet kalapunkra, s hol 
Mellyünkre aggattunk ?

F. Szép lyány! itt hagyott a nyár, 
Nem virít a rózsa már.

K. Hol az a szép csergcteg,
Mely bőven itatta 

A réteket ? hogy-hogy van, 
Hogy most szomjan hagyta ?

F. Száraz nyár volt, s hó meleg: 
Kiszáradt a csergeteg.

K. Vezess engem ama szép 
Terepély hársfához,

Hol beszélgetni kiki 
Ledőlt mátkájához.

F. A szép hársfa már nem él, 
Kitekerte azt a szél.

K. Hol ama szemérmes szúz,
Ki, mint észrevette,

Hogy megláttam, lehajolt,
S elpirúlt mellette ?

F. Nem pirul el többször ó,
Mert elvitte a himlő.

K. De él amaz énekes,
Ki itt a rózsákat 

S violákat éneklé,
És a hű lyánykákat?

F. Szép szűz ! ő is meghala,
S több dalt nem csinál soha.

SZENTJÓBI SZABÓ LÁSZLÓ.
1767—1795.

SZENT JÓBI SZABÓ László Ottományon Bihar vármegyében 1767. szü
letett; iskoláit Debrecenben folytatta, s papságra kivánván magát adni, ott a 
hittudományt is végezte. Azonban 1786-ban más irányt vett, miután József 
cs. által először ugyan Nagyváradra nemzeti iskolai oktatóvá neveztetett, s on
nan  1790, Nagybányára a k. gymnasiumhoz rhet. tanárává mozdíttatott elő. Midőn 
II. József cs.halála után a protestáns tanítók a katholikus iskolákból elbocsát
tattak, Szentjóbi a törvénytudományra adta magát, s 1794-ben Bihar várme-
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gye aljegyzőjévé, s gróf Teleld Sámuel mellett főispáni titoknokká lett. Már 
ekkor Szentjóbi a legkedveltebb dalköltők közé tartozott. Ugyan is a M. Mázá
ban 1787-ben fellépvén, 1788-ban a kassai magyar társasághoz állott, s mint 
ilyen a M.Múzeumot több becses verses és prózai dolgozatokkal nevelte; némely 
dalai az Orpheusban láttak világot, összegyűjtött versei pedig külön ily cím 
alatt : Szentjóbi Szabó László Költeményes Munkái, Pest, 1791. jelentek meg 
(második kiad. Debrecen, 1820.), melyek közt énekein kivül találtatik egy Gel- 
lertféle pásztori játék is: A pántlika 1 felv. és versekben. I. Ferenc kir. koroná
zása alkalmával egy drámai kísérlettel lépett fel : 2. Mátyás király, vagy a nép 
szeretete jámbor fejedelmek jutalma, érzékenyjáték 3 felv. Buda, 1792. (német for
dítása ugyan ott és akkor). Említendő még 3. 1. Mária magyar királynak élete 
a M. Muzeum II. kötetében, de mely e folyóirat megszűntével töredékül maradt. 
A Martinovics összeesküvése Szentjóbit is szerencsétlenségbe döntötte : ugyan 
is Hajnóczy és Szentmariai által e titkos társaság létezéséről és céljáról értesül
vén, eleinte hozzáállt, miután pedig annak veszedelmes irányáról meggyőződött, 
abból kilépett ugyan, de fölfedezését elmulasztván, a kir. tábla által május 8.
1795., másnap a hétszemélyes tábla által is halálra Ítéltetett’). Ez Ítéletet a fejde
lem kegyessége fogsággá enyhítette, melyet azonban Szentjóbi ki nem tűrvén, 
Kufstein várában azon évi oct. 10. élte huszonnyolcadik évében meghalálozott2).

ö L. Sententiae tam I. Tabulae R. Jud. quam Exc. Tabulae Septemvir, contra criminis 
laesae Maiestatis seu perduellionis reos latae, Pest, 1795. az I íven.

a) Életrajzi adatai K arina y Ferenc magán közlései szerint régi kézikönyvemben állnak : 
Handbuch der ungr. Poesie, 1828. I. a 218—19. 11.

1. A C énei  r óz sáj a.
O w e ib e e k  u tá n .

Fakadj piros rózsa, fakadj csendesen, 
Kellemes illatod hintsed kedvesen 

Mert arra tartalak 
Hogy másnak adjalak —
De tudod-e kinek ?
A szép Cencinek!

Cenci kedves gyermek, szívemnek fele ! 
Öt ha elveszteném meghalnék bele.

Más ha mást kedvellett,
Nékem Cenci kellett.
Cencit úgy szeretem 
Mint az életem.

Teremj kis fa, teremj ! sokat s szépeket, 
A szép Cenci nagyon szeret titeket ; 

Cenci azt szereti 
Ha az öltözeti 
Tele van rózsával,
Rózsa szagával.

^  2. A s í rha l om.

Piros rózsaboltozatok !
Légyen sírom alattatok,

Ha elérem halálom.
Hullott rózsák levelével 
Nyugtassa porom békével 

Ama jóltévö álom.

Úgy is ha volt víg életem 
Rózsák 1 néktek köszönhetem 

S homályos árnyéktoknak !
Most is éltem vége felé 
Ha mindenbe unok belé, 

örvendek látástoknak.

Rózsák ! melyeket szeretek, 
Nyúgodjon porom köztetek 

Ha eltakaríttatom.
Árnyéktok nyugodalmába 
Álljon sír halmom magába :

É végső akaratom.

3. E g y  m e g v e t e t t n e k  keserve.

Utánnad folynak könnyeim 
Te ! ki futsz kő szíveddel,
Ki epesztő keserveim 
Nézed szái-az szemeddel.

Sok jó napom eltűntetted 
Melylyel magam bíztattam,
De néked esküdt szavaim 
Soha meg nem bánhattam.

Oh ha kínjaim érzenéd 
Melybe kő szíved ejthet,
Soha el nem felejtenéd 
Ki téged nem felejthet.

Kínos sebeim látása 
Lelkedbe megilletne,
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S jó napjaim elmúlása 
Tán még visszatérhetne.

Mégis,szívem, melyet megvetsz, 
Kedvesem,, tiéd marad,
De meglásd a mit most kergetsz 
Nem lészen hív madarad.

Ha akarsz boldog órákat, 
Melyeket elvesztettem,
Oh felejtsd el a hársfákat 
Hol neved felmetszettem.

Felejtsd el a patakokat,
A kies réteket is,
A hol sétáltunk oly sokat,
Felejts cl engemet is.

Élj vígan, kit én szeretek,
Bár szerelmem megveted !
Én tán kínt sem érezhetek,
Ha boldog lesz életed !

De ah mégis kedves alak ! 
Bárhogy elvesztettelek,
Te, kit meg nem bántottalak,
El sem is felejtelek!

Érzeni fogom szívembe 
Hogy árván hagyattatom,
Míg kínommal egyetembe 
El nem takaríttatom.

4. Az én sze r e t őm.

Hol vagy szép szúz! mely megyébe? 
Kit bár nem esmérlek,

Mégis elmém képzésébe 
Magamnak ígérlek.

Ki hasonló ürességet 
Szívedben érezel,

S egy ifjat mint segítséget 
Reszketve kérdezel.

Én mind nappal, én mind éjjel 
Rólad gondolkozom,

S kedves képed szerte széljel, 
Szívemen hordozom.

Téged tiszta szerelemnek 
S nyájasnak képzellek,

S az egész asszonyi nemnek 
Elébe tettelek.

Oh már mennyit sóhajtottam 
Szép leány éretted !

Rajtad mennyit búslakodtam:
Tán meg is érzetted?

Ha te is így gondolkozol,
Ha ebbe részt vészesz :

írd  meg szép szúz, hol lakozol,
S az enyim te lészesz.

toldy kézikönyve. I.

5. A p o e t  a,
Jakobí után.

Hol vágynak a violák 
Melyeket nem régen 
Én és némely leánykák 
Szedtünk a térségen ?

Oh ne keresd, hiába,
Mind elhullott magába.

Hát a rózsa hova lett 
Kinyílt levelével,
Mely minden virág felett 
Szebb piros színével ?

Oh ne keresd, hiába,
Mind elhullott.magába.

Hát lánykánk hova lettek 
Barna szín haj okkal,
Kik azelőtt fénylettek 
Egynéhány napokkal ?

Ne keresd békételen,
Mind elholtak hirtelen.

Ha titeket kérdenek :
Hol van poétátok?
Csak régi nótám ennek — 
Fiúk donoljátok :

Ne keresd, haszontalan, 
Megholt a boldogtalan !

6. A holdhoz.

Teljes hold! szép fényességed 
Már derül fel messzéről,
A pásztor régen néz téged 
Görbe botja végéről.

Erejére lágy tüzednek 
A hegyek már pirúlnak,
S a mint súgárid szélednek,
A csillagok meggyúlnak.

Már a réti csepp-harmatok 
Mind gyöngyökké lettenek,
A források s folyamatok 
Mcgezüstöztettenek.

Jer, szelíd hold ! szép fényeddel, 
Jer, szerezz csendességet !
Csak te vetsz feljövéseddel 
A búnak s gondnak véget!

Míg fényedbe nincs enyészet, 
Míg a nap fel nem szalad,
A föld s az egész természet 
Nyúgoszik teáltalad!

7. A cser mel yhez .
Cseregj, oh lassú folyamat !

S játszszál a kis kövekkel !
19
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De eltűnt nyugodalmamat 
Meg nem adod ezekkel.

Ah, a míg még hatalmomba 
Volt erőm s akaratom,
Mint örültem alattomba, 
Néked meg nem mondhatom.

Nem! míg élek, nem szeretek. 
Magamat nem vesztegetem, 
Szabad lészek, míg lehetek,
Nem kínzóm rövid életem.

10. A me g V ál to  z o 11 D őr is

Szökő habjaid játékát 
Víg örömmel szemléltem,
S cseppecskéid omladékát 
Híven felkeresgéltem :

De most, miolta szeretek,
S érzékenységem hajlott,
Már nem gondolok veletek, 
Folyjatok itt, vagy amott.

8. Ch l oe  bú s  es t vé j e .

Te halvány hold bús világa ! 
Légy könnyeim bizonsága, 
Melyeket e hegyoldalon 
Hullattam sok esthajnalon.
Itt e tölgyek árnyékába,
E kősziklák oldalába,
Itten sírok én szüntelen,
Midőn senki nincsen jelen.
E hatodik est hajnala,
Hogy már Dámon itt nem vala, 
Hogy nem láttam a hitetlent, 
Hogy se nem írt, se nem izent. 
Tán szegény megbetegedett, 
Tán bánja, hogy megszeretett. 
Tán nem jöhet a nyájától, 
Félvén kegyetlen atyjától. 
Dámon ! Dámon! jöjj éjfélbe, 
Ne hagyd szerelmedet félbe! 
Megvárlak az éjtszaka is,
Jöjj el, ha mind hajnalra is!

9. Nem s z e r e t e k .

Ifjúságom jó napjait 
Öröm s vígságnak szentelem : 
A szerelem rab láncait,.
Míg csak lehet, nem viselem.

Ti ligetünk pásztorai,
Myrtili kedves pajtásai !
Majdha Myrtillt meglátjátok,
Kérlek, néki megmondjátok :
Hogy Dóris már nem fél tölle,
S nem fog elbújni előlle,
Hogy jobb indúlattal tele 
Nem kötődik többé vele.
Mondjátok, hogy gondolatom 
Most mind csak rajta forgatom,
Hogy sok ezerszer megbántam,
Miolta véle úgy bántam.
Mondjátok meg, hogy érette 
Bús szívem is megérzette 
Amit mondott könnyes szemmel, 
Hogy tele van szerelemmel. 
Mondjátok meg, attól fogva 
Hogy ót láttam volt zokogva,
Szívein, bús zokogásánál 
Kedvesebb képet nem talál.

11. I n d ú l j  - dal  Do b o z y  L a j o s h o z ,  
mi dőn  e l ő s z ö r  t á b o r b a  ment .

Rajta pajtás !
Nagy a hajtás,

Indúlj Bukovinának,
Itt is ember,
Itt is fegyver 

Kell a hazának !
Tölts puskát, kardot köszörülj,
Ily jó szerencsédnek örülj !

Magyar a nemed.
Tudod ember kell a gátra:
Lajos! hogy maradnál hátra?
Menj törökre,
Hogy örökre 

Éljen érdemed !

Nyughatatlan a szerelem, 
Sok gond és sok baj követi, 
Szüntelen való félelem ; 
Boldog, ki elkerülheti !

Most még minden lépésemet 
Más tőlem számon nem kéri,
S elszalasztott beszédimet 
Serpenyőbe meg nem méri.

Most a féltés erőszakot 
Csendes lelkemen nem tészen, 
Nem szabja más ki a napot 
Mikép töltsem el egészen.

Már Márs régen 
A térségen

Sípjait hangoztatja, 
Vitézséggel 
Nyereséggel

Népünk bíztatja.
A dob, trombita harsognak, 
Az ágyúk zúgnak ropognak, 

A várnak dűlnek.
Rontnak a magyar fegyverek, 
Hullnak a török emberek,
A zsákmányok 
Ragadványok 

Ilalmozváet gyűlnek.
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Szabács vára 
Pan csóvára

Csakhamar következett,
Mind két várral 
Kevés kárral

Népünk egyezett.
A sok oktalan ökröket,
A gyülevész törököket 

Leaprítottuk,
Elfogtuk fővezéreket,
Zászlójokat fegyvereket,
A rabokat 
Mint barmokat 

Fogva hajtottuk.

Most a vitézt 
Bátor hív kézt

Hír, név, préda követi,
A tisztelet 
Mások felett 

Őket szereti.
A te véred sem víz Lajos !
Annak nincsen semmi bajos 

A ki mit szeret.
Menj ! ott szerzik az érdemet,
A jó hírt, az igaz nemet.
Menj ! hogy prédát 
Pénzt paripát 

Nyerj sok ezeret.

12. Az i ga z  v i l á g i  bo l dogság.

Tanúid azt megfelejteni 
A mit el lehet veszteni,
S az elmúló szerencsével 
Válj meg mindentől békével ! 
Szíved is akkép válaszd el,
Hogy elválva ne szakaszd el !
A mik rajtad történhetnek 
Légy ura minden esetnek !
Légy bátor egész éltedben, 
Csüggedhetetlen szívedben,
Ha az ínség reád tódúlt,
Hogy soha ne légy nyomorult. 
Töltsd bé kötelességedet 
Es nem ér szégyen tégedet, 
így szerencse ellenére 
Szerencsés lészel végtére,
S fogod érzeni szívedben 
Hogy az ember az életben 
Csak azzal élhet igazán,
A mit ha elveszt is, nem bán.

13. A z e g y ü g y ű  par asz t .

Amott a hegynek oldalába 
Egy kis mezei falucskába 
Egy földes uraság lakozott,
Ki egy levélre várakozott.
S hogy megkapja az izenetet 
A postára küld egy követet,

Kinek megígér jó áldomást,
Csak hozza hamar azt az írást.

Sokat tesz egy itce bor ára !
A paraszt is fut a postára,
S kérdez levelet az urának 
Hogy azt kiválthassa magának.

A posta akadván kettőre,
Kitartja a kezét előre,
De Pál nem tudván az árához,
Hát hogy adjuk? Szól a postához.
A posta magát elneveti :
„S noc krajccr“ ez a feleleti.
„Dehogy uram ! a méregdrága,
Négy krajcár lesz illő váltsága.
Nyolc krajcár ? e fél napszámdíja,
Fél márjás csak egy kis pénz híja.
Hisz, én megfizetek emberül 
Ez úgy is a szemeire kerül.“
„En, mond e, nem kontolok fele:
Két noc krajcer csak nid a fele.“ 
„Ennye no, hatot adok érte,
Tudom ily drágán más nem kérte,
De ezt megadom az uramért,
Kend se pereljen két krajcárért.
No fogja kend.“ A posta erre 
Rá néz ez izgága emberre,
S így felel komor tekintettel:
„Noc krajcárír akarót, tett el.“
No, mond Palkó, én megvénhedtem, 
Kenyeremnek javát megettem,
Sokat bevettem köszönettel,
Nem volt bajom csak e némettel. 
Semmit sem enged a szavából,
Vegyen a lidérc a boltjából.

Azomba, hogy már megfizetett,
Míg a posta járt s keresgetett, 
Lassacskán az asztalhoz ment,
Vagy két levelet ingyen elcsent:
S mint ki szénáját jól rendelé,
Pipát tölt s ballag haza felé.

Az ura mihelyest meglátja,
Kérdezi tőle : no Pál bátya.
Hát kapott kend még is levelet ? 
Ugy-e, hogy eljött a felelet?

„El ám, de uram, megvénúltem, 
Hogy még úgy öszve nem kerültem : 
Nem volt ily ára a levélnek 
Miolta csak emberek élnek:
Mikor két kis semmi levélért
Higyj’ el az úr hogy nyolc krajcárt kért“.

Jaj, kend a postát nem esmerte, 
Hiszen úgy van az ország szerte, 
Szabott ára van ott mindennek,
Már oda csak fizetni mennek.

„Bár is uram! de nem jól tette 
Ki azt elsőbe megfizette,

1 9  *
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Mert el is kényesedik vele,
Ha mindég elkel a levele.
De én bezzeg, ha megfizettem 
Azt a németet rá is szedtem.“

Hogy, hogy? „Jaj, mert uram az alatt 
Míg ott a posta jött ment szaladt,
Már az isten vagy áld, vagy megvár, 
De látván hogy annyit meg nem ér, 
Még hozzá loptam két levelet:
Úgy-e, hogy e nagyobb emelet?“

Az úr kacag, s kérdezi tóle :
Hát már, Palkó, mi lesz belőle?
E mind kettő a más levele,
De kend oztán mit csinál v'ele ?

„De biz, uram, nem megy e kárba, 
Mert van egy öcsém Fejérvárba 
Kit ezelőtt két esztendővel 
Egy verbunkos elvitt erővel:
Jó lesz néki az egyik levél,
S megizenem hogy az úr is él.“

DAYKA GÁBOR.
1768-1796.

ÚJHELYI DAYKA GÁBOK 1768-ban *) Miskolcon született, hol régi- 
nemes, de kevés értékű atyja szabómesterséget űzött, s korán elhalván, a gyer
meket még alsóbb-iskolai esztendeiben ügyefogyott özvegyének gondjaira hagyá. 
Elvégezvén Dayka a miskolci minoritáknál a gymnasium alsó négy osztályát, 
humaniórákra 1782-ben Egerbe küldetett, s szép tehetségei, szorgalma s jó 
erkölcsének köszönheté, hogy a cisterciek őt házukba fogadván, ingyen táplál
ták. Gyenge esztendei óta már az egyházi rendbe vágyván, az újabb királyi ren
deletek szerint pedig csak olyak vétetvén abba fel, kik a bölcsészeti folyamot 
már befejezték : ilyen Egerben akkor nem lévén, 1784-benKassára ment. Feszí
tett szorgalma, melylyel különösen a lángelméi, de utóbb oly szerencsétlen Szo- 
lárcsek Sándor elibe vágtatni iparkodott, a gyenge testalkotásu ifjút ágyba 
döntvén, a felejthetetlen emlékezetű Yiczay nem csak orvosa, hanem jótevője is 
lett; egy év azonban el volt már veszve, s így a különben csak két éves tanfo
lyamot nem elébb mint 1787-ben végezhetvén be, ekkor sietett Egerbe, nevét a 
kispapok sorába beírni. Közelítvén november, Pestre ment, hol a jó hírű újonc 
az egyetemes papnöveldében mind az elöljárók, mind leendő társaitól örvendve 
fogadtatott. Társa, az utóbbi prof. Bodnár Antal, tanúsága szerint kevés volt 
hozzá fogható, különb egy sem. Nyelvek tanulásában ritka könnyűséggel bírt, s 
azt szintoly kedvvel, mint szerencsével űzte. Pestre jöttekor jártas volt már a 
görögben annyira, hogy nem csak az újtestamentomot értené eredeti szövegében, 
hanem e nyelven verseket is Írogatna. Mennyire bírta legyen a latint, mutatják 
e nyelvbeli versei 2), melyek közöl egy szép idylliona (Phyllis) még 1784-ben, 
s így tizenhat éves korában, készült. Pestre érkezvén, mindenek előtt a német 
nyelvnek feküdt, melyet még nem tudott, s benne az ismeretes Hannuliktól 
vevén Bodnárral együtt oktatást, ezt csakhamar maga megett hagyta, s utóbb, 
Lőcsén laktában, c nyelven is megpróbálta poétái tehetségét 3). Különös ötlet 
tanúltatá meg vele az olaszt. T. i. dalmát társai ezen beszélgetvén egymás közt: 
„én — monda egykor barátjához — e fiúkat nagyon megtréfálom; tudják hogy 
olaszúlnem értek : de mához egy hónapra széltiben fogok velők beszélni.“ Tit
kon neki állt a nyelvtannak, beszélgetéseiket kettőzött figyelemmel hallgatá, s 
az önszabott idő elteltével meglepetten és csodálkozva tapasztalák dalmátjai, 
hogy a borsodi fi, ha nem folyvást is, de szabályszerűbben szól náluknál anyai 
nyelvökön. Franciául beszéltért, s e nyelvből fordított, angolúl is valamit; a tót 
Kassán ragadt reá. Anyai nyelvét végre korához képest tudósán értette, a új és 
saját bájjal írta. Az irodalom figyelmes barátai okkor már ismerték nevét. T. i
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első kísérlete, Ovid heroídje : Penelope Ulysseshez, már a Magyar Múza 1787-ki 
folyamában jelent meg4). Ez, taleutomai, s azon tevékenység, melylyel az orszá
gos növeidében magyar és más ajkú társait a nemzeti nyelv és irodalom részére 
megnyerni igyekezett, kedvessé tették őt hazafi lelkű elöljárója Wohlgemuth 
Fülöp előtt; S nehezen tévedünk, ha azon buzgóságot, melyet ez a főnök is a 
növendékek magyarul dolgoztatása körűi kifejtett, részben Dayka befolyásának 
tulajdonítjuk. Valami olyas mutatkozott már e falak között, mi negyven év 
múlva rendszeresítve létesült a „pesti növendék papság magyar iskolájáénak 
neve alatt; mert Dayka, nem kímélve gyenge egészségét, tanórákat nyitott, 
melyeket nem csak paptársai, hanem némely törvénytanulók is látogattak; az ő 
felügyelete alatt folyt jeles külföldi munkák fordítása is, s őmaga ez időben 
SpaldingotAs embernek rendeltetéséről fordította, mely sajtó alá is volt rendelve5). 
Ekkor kereste fel Day kát Kazinczy Ferenc is a seminarium „múzeumában,“ s a 
két egymást értő szép lélek közt a leggyöngédebb barátság szövődött. Eloszlat- 
tatván még ez évben a pesti egyetemes papnövelde, Dayka az egri megyei 
8emináriumba tétetett által. Itt kezdődtek szenvedései. Voltak kika tüzes, vigyá
zatlan költőt félre értették, s a gyakor feddés, mely majd szelídebb volt, majd 
durva is lett, ingerlette makacsságát. Látván hogy szemmel tartatik, elvesztette 
bizodalmát, kedvét, s már ekkor kilépendő vala, ha theologiai pályája negyedfél 
évét el akarja veszteni. Azonban történt, hogy egyik szent beszédében, melyet 
1791. júliusban a serviták német templomában mondott, ama vadságig buzgó 
magyar, de más tekintetben is vakbuzgó, P. Szájcz Leó megbotránkozott, s őt 
hibás tudományért feladta. Daykától tanításának visszahúzása kivántatott : ő 
kilépéssel felelt. Az árva fiút egyideig Vitéz Imre barátja tartotta házánál 
Szikszón0); innen az elébb kilépett, s akkor már lőcsei prof.,Bodnár liívá magá
hoz, s szállással asztallal látta el. Itt ő Bodnár házi gazdája fiatal szép leányá
val viszonyt szővén, a nemes barát, ki a közelítő veszélyt látta, kitagadta őt 
házából, de nem hűségéből. Virrasztóit mellette tanácsával, de siker nélkül. 
Magyar nyelv tanszékei állíttatván gymnásiumaink mellett, Dayka a lőcseit 
kérte, és Bodnár javaslatára csak akkor sih’getett mással felváltatást, mikor már 
késő volt. 1792. martiusban bévezettetett hivatalába, a becsület kötelességévé tette 
a házasságot, s augustusban meglett a lakodalom. Esztendő múlva az első gram
matikai osztály rendes tanárságára mozdíttatott elő, 1795 végével pedig a rhe- 
torikáéra az ungvári gymnasium mellé. Oda már végkép megromlott egészséggel 
érkezvén, ennek helyreállitása végett a következett évben Kassárament,holViczay- 
tól várt gyógyulást, de hasztalan. A sorvadás őt Ungvári oct. 20. 1796. elra
gadta, élte huszonnyolcadik évében. Dayka verseinek legkisebb része látott életé
ben világot, azok t. i. melyek az említett heróidon kivül azOrpheusban7) éskülön 
nyomtatva jelentek meg 8). Hogy el nem vesztek, vagy legalább hogy a nemzet 
is birja, Kazinczynak köszönjük, ki barátja munkáit öszvegyűjté, s a mi közölök 
bármi tekintetből kiadásra méltó volt, több kéziratokból öszveszerkesztve, hibái
ból kitisztogatva s latin verseivel megtoldva, egy szépen írt életrajz kíséretében 
ily cím alatt : Újhelyi Dayka Gábor Versei. Pest, 1813. kiadta, s ez által a sze- 
retetre méltó költőnek, kinek műveit lángoló érzemény lelkesíti, s az ő korában 
oly ritka kényes ízlés teszi kedvessé, emlékezetét örök fcledségből kiragadta. E 
kiadás elfogytával, húsz évvel később jelentek meg általam : Dayka Versei, ösz- 
veszedte Kazinczy Ferenc. Második bővebb kiadás. Budán, 1833., melyben az 
első kiadásbeli életrajzot egy rövidebb váltja fel, s deák versek helyett két kia- 
datlan heroíd : Heloiz Abclárdhoz és Abelárd Heloczhez franciából, áll, a szöveg 
az eredeti kéziratokkal újra összevettetett, s az első kiadónak némely anachro- 
nistikai javításai eltávolíttattak. Dayka kézirat!:éli maradványai között vannak
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még egy bő Magyar Grammatika, melynek Kazinczy szerint kevés becse van 
(hihetőleg semináriumi korából való); valami Az ízlés históriájából, K. szerint 
Batteuxből; Eletirások németből; Ekklézsiai Történetek, töredékesen; három 
deák dolgozat : De religione ; De animarum immortalitate; De phantasia, hihe
tőleg csődmunkák; Az európai s ázsiai hunnok dolgaik Bárdosyból; s néhány 
német vers.

') Kazinczy nyomozásai szerint, ki szinte egyetlen forrásunk. L. Dayka életét (Versei első 
kiadása előtt).

2) Láthatók azok Versei első kiadásában a 110—136 11.
3) Ezekre vonatkoznak e Lőcséről írt sorai a Vitézhez címzett epistolában :

,,A  té l  m á r  n é k e m  's  fa g y ia l ja  e re m e t,
M ár én  is d a l lo t ta m  n e m -h o n n i  v e rse k e t :
S m in t a  lá n c o lt  k e ré k  v ag y  a b ilin c s  c sö rg é se ,
O ly k e llem e tlen  v o lt D a y k á d n a k  ének lése .

Három német verse dolgozatai közt még fenvan {Kazinczy, az életrajz XLVI. 1.) , köztök a 
gr. Teleki József „Barátság Oszlopa“ fordítása.

4) A 783 s köv. 11., s innen a M. Muzeum I. kötetébe átvéve a 385. s köv. 11.
5) L. azon érdekes pesti levelet, mely Péczeli Mindenes Gyújt. IV. köt. 86—90. 11. áll. E 

szerint egy más növendék magyar nyelvtant készített, egy harmadik Montesquieut fordította, 
ismét más színdarabon dolgozott. Miért múlt el Dayka Spaldingjának kiadatása, noha Wohl
gemuth azt elrendelte volt, nem tudjuk. A munkásságukat ez együttlétkor megkezdettek közöl 
való volt a nyelvész Kassai József is (1. Toldy írod. Beszédei, Pozsony, 1817. a 62, 63. 11.). -

6) Kinek emlékezetét Daykának egy szép epistoliona tartja fenn (1. al. a 12. sz. alatt).
') Név szerint : Szép szemek II. 5. Győzödelemjövendólés 37. (e kettő Kazinczy Helikoni 

Virágai közt is), A szerető, 1787. (átdolgozva Versei közt „A bosszús szerelem“ cím alatt), 
Phyllis Pemophoonhoz 135. 1. és Erzsébet neve napjára 367. 1. (szinte átdolgozva : „Egy 
széphez“ cím alatt Versei közt).

8) Kazinczy az életrajz XLI. 1. „két Lőcsén nyomtatott versezetét“ említ, miket Bárdosy 
Jánostól kapott ; egyike ezeknek a Bárdosy Jánosné halálára írt szép elegia, Lőcse 1792. 
(1. a Kazinczy kiadása mellé vetett variánsokat); másika hihetőleg Bárdosy örömversének „II. 
Leopoldhoz“ fordítása 1790-ből.

1. A v i r t u s  becse .

Voltak szerencsés napjaim, hol szelíd 
Öröm követte nyomdokimat, s hevült 

Lelkem tüzétől megragadva, 
Atölelém az egész világot ;

A hús pataknak bús zuhanásai,
A lágy fuvalmak lengedezései 

Éjféli csendben, a susogló 
Ágak, az illatos hant virági

Elfogtak egykor, s nem magyarázható 
Örömbe, süllyedt lelkem ; eloszlaták 

Keservimet, kisírtam a bút
Édes özönbe merült szemekkel.

Ti boldog órák ! Hasztalan esdeklem 
Utánok. A bús vízözön évei 

Közt semmiségbe tért időknek 
Fejthetetlen zavarába dőltek !

Virtus ! csak a te nyomdokidon lehet 
Eljutni boldogságra! te mennyei 

Vígságra hívtad tisztelődet,
S nem keresett örömökre voatad.

2. K és er gés.

A csendes éj bús asszonya csillagos 
Fejével intett, s a csecsemő korát 

Felül nem élt királyi nappal 
Anyja szelíd kebelébe süllyedt.

A játszi Morpheus álmadozásival 
Elszenderítö mákszemeit rokon 

Kezekkel hinti széljel a lágy
Szunnyadozásnak eredt szemekre.

Halotti csendben fekszik az érező 
Természet, és a nappali gondokat,

S a bút, s az élet aggodalmit 
Megfeledő nyugalommal úzi.

Csak én panaszlom régi keservimet 
Lengő homályban a köny'örúletes 

Eehónak; — ah, ö bánátimra 
Itt rokon hangzatain felelget !

Csak nékem hullnak, fátyolos asszonya 
A csendes éjnek, gyöngyeid hasztalan ! 

Csak nékem : ah, mert jőni álmot 
Harmatozó szemeimre tiltasz!
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De nem sokára búsalakú, szelíd 
Testvéred immajd, a tehetősb halál, 

Int,, és puhább álomra mindent 
Átölelő kebelébe hajlok.

—— 3. T i t k o s  bú.

Homályos bánat dúlja lelkemet. 
Talán újúlnak régi szenvedésim ;
Talán tündér előre-érezésim 
Rémítnek, s új lest hány a végezet. 
Sírnék : de csak elfojtott sóhajtások 
Emelkednek kétséges szívemből;
Csak rejtett ah, csak néma jajgatások 
Váltják egymást, i a titkos bú elöl.

Oh végezés ! örömkönyút nem várok, 
Részt abban egy sebes szív nem vehet, 
Mely önnyugtának gyilkolója lett ;
De ennyi jaj, de oly keserves károk,
De ez emésztő bú enyhítsen! Adj 
Csak egy könycseppet méltó bánátimnak, 
S azonnal hozd el végét napjaimnak! 
Vagy e sziklánál itt keményebb vagy.

4. E s d e k 1 é s.

Ti boldogító érezések !
Ti kínos édes nyögdelések!
Te,|kit nem ért kivülem más,
Titokkal teljes húnyorgás !
Ti epedő gerjedezések !
Te néma együtt-múlatás !
Ti egybeforrt ölelkezések!
Te édes elragadtatás !

Elmúltak — Ah, mindennek vége ! 
Orömnapunk homályba tűnt ; 
Szerelmünk bájos édessége 
S boldog csalódásunk megszűnt.
Oh, Chlóris, élte nyúgodalmát 
Kebledben hagyta kedvesed ;
Utánad sír, enyhítsd siralmát,
S hozd fel az elhúnyt örömet.

Ha ütsz ismét te boldog óra,
Mely kínjaimnak véget vet,
S ölembe zárja kincsemet ?
Ha fordid végezésem jóra?
Öli sors, ne nyújtsd keservemet 
Tovább ez ál vígság helyében,
S önkényt letészem éltemet 
Imádott Chlórisom keblében.

, 5. Az e s z t e ndő  el ső napj án.

Egy esztendő ismét elmúlt,
S általrepült setét honjába:
De kedvem újra béborúlt —
Mit várom végemet hiába ?
Esdeklem a halál után,
Vélvén, hogy fájdalmkn megszűnnek,

Ha napjai majd általtúnnek 
Bús éltemnek, s az ég megszán.

Oh sors! mert nincs többé reményem — 
Alányomott a csúggedés —
Hogy felvirradhat még napfényem ; 
Utóiért a bal végezés :
Oh szánj meg, s vond előbb halálom’ ! 
Meghalni nékem csendes álom. 
Tekintsd keservim : nemdenem 
Lassú halál bús lételem?

Ha e világon annyi élni,
Mint úntalan remélni, félni,
Sorvadni a kereszt alatt ;
Míg nem az ember általhat 
Az életnek keskeny köréből,
S a föld gyomrába visszatér,
S a végezés rejtett tőréből 
Kifejtve, gyászos véget ér :

Oh, már megértem a halálnak ! 
Szegezd rám mérges íjad ; ím 
Már nincsenek több könnyeim.
Szép napjaim mord télre válnak. 
Pályámat elfutottam. Ints,
S indúlok önkényt a határra,
S bezárom éltem; a halálra 
Már senkinek több jussa nincs.

6. E g y  széphez.

Ha nyárban esnék innepc nevednek, 
A fényes nap hódolna kellemednek, 
Egerre vígabban mosolygana,
S tavaszra változnék a tél fagya.
Most elvégezvén nyári útazását,
Nyilas jegye felé kezdé futását.
A mit tehet, megszűntek a szelek, 
Enyhül a tél, olvadnak a jegek.
Oh Nap, ha én ma Phaeton lehetnék, 
Télben is tavaszi fényt hintegetnék, 
Nyilas jegyét önkényt elvéteném,
S a szépet nyájas arccal tisztelném. 
Ablakjain súgárim behatnának,
S körúlte játszadozva múlatnának; 
Majd édes ajakin, majd szép szemén, 
Majd ékesen emelkedő melyén;
S enyelgenének, míg az est eljőne,
S egy névtelen súgár szívére lőne.

7. V ak  s z e r  el e m.

Phryne az ég havánál 
Fejérb alakkal ígéz :

Corinna barna bőrét 
A nyár szeplői jegyzik;

Piros kis ajkin annak 
A Grátiák lebegnek :

Corinna színe halvány,
S komoly tekintet üli.
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Az barna nagy szeméből 
Szerelmeket lövöldöz:

Ez kék apró szemével
Csak gyenge lángot húnyorg ;

Phryne szemet varázsol 
Nem földi termetével:

Corinna kis növésén
Nincs semmi, semmi szépség;

Az pajkos és enyelgő:
Ez egendes és magányos;

Mind ketten égnek értem:
S engem — Corinna bágyaszt.

8. A b o s s z ú s  szerelem.

„Többé reá se nézek!
Nem kell nekem személye! 
Hüségtelen Corinna ! —
Elébb miket ném ígért 
Mézzel folyó beszéde!
Hányszor borúit nyakamba !
S most más ölébe nyugszik,
Másnak mosolyg szemébe,
Mást bájol ; énreám csak 
Melléktekintetet vét.
Többé reá se nézek !
Nem kell nekem személye !
Nem! hogyha lábaimhoz 
Borúi is esdekelve :
Többé reá se nézek!“

így esküszik Philémon 
Tengerre, földre, mennyre.
S itt hirtelen belép a 
Hüségtelen Corinna.
Mi lelt, Philémon? úgymond,
S egyet mosolyg reája;
S — ajkára csókok hullnak!

9. Phyl l i s .
Phyllis haragra gerjed,

S bosszút kiált fejemre,
Ha. Chloe néha csókot 
Ny ér homlokára tőlem;
S ha Chloe mást ölelget,
S mást bájol ál szemével,
Hah, mint örül magában I

Phyllis, ki hitte volna 
Hogy még enyém leendesz !

10. M c n y c k z ö i  dal .

Boldog pár! kit az ég ártani nem tudó 
Vígságokra vezet, tiszta szerelmetek 
Zsengéjében. Hymen szent kötelckibe 
Indúlj a szeretet s innepi Grátiák 
Andalgási között, vígan emelkedő 
Boldogságod örömnapjait illeni !

Szép a zöld kor arany kezdetiben kötött 
Egyesség gyönyörűségeit érzeni ;
Szép a szűzi kezek lágy ölelési közt 
Majd a mennykövezö Jupiter asztala 
Mellé, majd az öröm völgyein elterült 
Békés Elysium zöldes homályiba 
Örvendezve magát visszavarázslani:
Míg a klárizsajak kész az orozvanyert 
Csóknak fclszabadúlt nedvibe ferdeni; 
Míg a majd epedő, majd eleven szemek 
Ártatlan jeleken fejtik az egybefont 
Lelkeknek gyönyörű gerjedezéseit.

De mint a kikelet gyenge viráginak 
Sűrűn illatozó kelyheit a nyarak 
Forrósága, vagy a téli fagy elveri:
Úgy a kedves alak, mely le nem írható 
Szépségével ezer szívre lövel vala, 
Elhervad ; mihelyest őszre hanyatlanak 
Éltünk fergeteges napjai, kénytelen 
ígéző erejét újra kiöltem.

Örvendj! szép az Öröm kellemesebb nemét, 
A virtus gyönyörűségeit, ízleni,
Mely a puszta világ bús düledékinek 
Halmán sem fog irigy sírba leomlani ; 
Szép, a házi falak keskeny határiba 
Régtől fogva szőrűit nyúgodalom kies 
Árnyékában, az eltölt örömek szelíd 
Ösvényére gyakori’ visszatekinteni:
Míg a boldog atyát, snem magyarázható 
Érzésekbe merült élemesebb anyát,
Itt a nyers ifiú atyja vonásival,
A békés szeretet mennyei záloga,
Ott a kis Danae érdeli tetszetes 
Ögyelgési között selyp csevegésével. . .

11. A m i r a.
Idyll.

Míg én felkeresem imádott Amirámat, 
Tityr, te azalatt legeltesd nyájacskámat.
Már húnyorgó tüze jelenti Vénusnak,

I  Hogy indulóba van szekere Pboebusnsk. 
Tityr, te itt maradj, s legeltesd nyájacskámat, 
Míg én felkeresem imádott Amirámat.

Csak most távozzatok, ijesztő fellegek! 
Megtérvén, nyílókat szórhatják az egek! 
Bízvást rám hullhatnak! ha szépemre találok, 
Örömmel elveszek, örömmel sírba szállók.

Mit mível a kegyes? mely tájon keresem? 
Mely völgyen hozza rám a nyájas szerelem? 
Ott-é, hol a fenyők harcolnak Boreással ?
Hol bémetszém nevem s nevét ezer vonással? 
Vagy a kristály forr ás virágos szélibe,
Hol szívem kínjait kiöntém elibe?
Amor, ki szépemhez szerelmes lebdesésael 
Napjában annyiszor repülsz, s körülié késel, 
Mondd : távollétemben foly könnyem özöne ;
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Mondd : már útban vagyok , s  azonnal térj ide. 
S ha nem hint kelleme lépvesszőt szárnyaidnak, 
Hozz hírt, mi sikerét érezted szavaidnak?

Mi édes érezés támad majd szívembe,
Ha majd, odajutván, én ötlöm szemibe;
S felállván utamat kifedezó dombjára,
„Ö az! a kedves az !“ ily szót vesz ajakára;
S könnyű szökdelléssel a víz partjára jut,
S kiterjesztett karral nekem elömbe fut. 
Tündér gondolatok! ébren is álmadoznak,
Kik Ámor íveitől sebhedve bágyadoznak ! 
Bizonytalan kincsnek tapsolnak elibe,
S jövendő javokat használják eleve.

Nélküle'napjaim mely unalommal telnek:
S a legnyúltabb napok mellette szárnyra kel

nek.
Egymás mellett ülvén a terpedt bükk alá, 

Hol e síp másokét mind felülhaladá,
S jutalmul szépemnek vévé fris koszorúját,
Mi által neveié Álkandcrnck bosszúját : 
Zengd, kedves, mondja majd, zengd szép éne

kedet,
Melynek tárgyúi tevéd minap kedvesedet, 
így hatja szívemet a fúlmilék nyögése,
Vagy hús csergetegink játékos hömpelygése.

Mivel nem bíztattak mézes beszédei ! 
Remélnem mit hagytak varázs szép szemei ! 
Lágy szellő, mely akkor e vígság lakhelyébe 
Múlattál, nem vivéd az istenek fülébe ?

12. V i t é z  I mr é h e z .
Lőcséről.

Imrém, te vígan élsz AbaujnakTempéjében, 
A nyájas Grátiák és Múzsák lakhelyében,
Hol majd az ősz Szabó, majd a Kazinczyak 
rhoebusnak inneplö versekkel dallanak : 
Engem fagygyal borít Kárpátnak bús melléke, 
Ez a vendég ajak és durva tél vidéke.
A szép tavasz csak most fejté ki kcllemit,
S már újra dér fedi megyénknek bérceit.
Nem vészen Phoebus itt magyar szót ajakára, 
Bámúl a hazafi vendéghangú dalára.
A tél már nékem is fagyialja eremet,
Már én is dallottam ncm-honni verseket,
S mint a láncolt kerék vagy a bilincs csörgése, 
( >ly kellemetlen volt Daykádnak éneklése. 
Vétkes megtévedés! árúló gondolat!
Mely szédelgésemben intézte lantomat !
Nem többet! bár maga nyújtandja poharában 
A eastali forrást Phoebus vendéghonjában! 
Holott akár gyengébb érzésre oívadoz,
Akár harsány kürtön csatákat riadoz, 
Nyelvünk majd olyan lágy, mint a Zephyr

nyögése,
Vagy a bús fúlmile szívsebhető zengése;
Majd olyan, mint az ég rengő dördúlete : 
Fcllcnghangon dalol, s rázkodtat ereje. 
Hazám! ha ügyelsz majd tulajdon kincseidre?

Ha vonsz örök homályt bal hímezéseidre ? 
Ölembe újólag ki ölti karjaid?
Újra kiadja meg Abaúj tájékait?

Mindenható egek ! vagy szívem örömére 
Magyar hangot vegyen hazám fia nyelvére : 
Vagy, ha megvetitek merész szándékimat, 
Adjátok meg hamar szépajkú honnomat !

13. S z a b ó  Dá v i dhoz .

Vedd levelem, Bárótim, ama fagylepte vidék
ről,

Melyet az hegy meredek béreivel általövedz. 
S hogyha talán soraim füleidbe nem édesen

hatnak,
S római kcllemeket bennek hiába keressz, 

Nékem elég : fusd bé szemeiddel, s végre ma
gányos

Hajlékodban, akármely szcgeletbe, temesd. 
Nemde kiesb helyeket kíván a kellemes ének, 

Melynek lágyanható zengzete szívet igéz ? 
A súgó Zephyrek s Pánnak vadon erdeje,

melyben
A falevél remegő lengedezéssel inog,

A kövecsen lefolyó forrás, mely búsan ömölve 
Csörgedező habbal parti virágot itat,

Vagy menedékes hegyen Bacchus, vagy az illa
tozó kert

Ágyaiban, a szép Flóra virági között, 
ígézést szeret a költő lantjába lehellni,

S szíveket hódító mennyei dalra ragad. 
Tínéktek közelébb mosolyog szép szemmel

Apolló
S a szomszéd Helikon szent tetejére vezet; 

S hogyha borostyánnal koszorúzott lantotok
íhli,

Olyan kellemetes hangozatokra tanít,
Mint a lágy Zephyrek kikeletkori gyenge nyö

gése,
S a csermely, mikoron habjait űzve, csereg. 

Engemet a havasok melléke negyedszeri hóval 
Ostromol,és sanyarú számkivetésre szorít: 

S a hidegen fúvó Boreás azon isteni szikrát,
A költői tüzet, bennem elölni siet.

14. Az ér ze l ős  Ph i l o t a s .

Philotas, szent tűznek hevúlve, 
Eckartshausen Keservit olvasá,
S résztvévő bánatjában elmerülve,
Magát felejtve, más inségit jajgatá,
Hogy egy pajkos darázs kezére szállá.
A könyv kezében, álmélkodva álla.
S könyével áztatá érzékeny rendéit :
„Te áldott férfiú ! kit, emberek javára 
Megszánva népünk jajait,
Küldött az ég világunk piacára,
Hogy lágyítsd a halandók szíveit . .

De itt a vendég pauzát tétet véle. 
Érzékenyebb volt fúlánkjának éle 
Mint az érzékeny író rendei.
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Szemébe tűnik pajkos ellensége :
„Én s te, nem egy atyának fiai ? 
Nem egy kéznek vagyunk-e művei? 
Egy perc — s a  szenvedésnek vége.“

I így szól. s a gyilkosnak kegyelmet nyújt, 
i S gyengededen lerázza, 
j Ez is, bogy jóltevöjét ne gyalázza,
I Felreppen, s orra alá hegyesb fúlánkot sújt.

BACSÁNYI JÁNOS.
1763—1845.

BACSÁNYI JÁNOS Tapolcán, Szala vármegyében született 1763. martius 
11. nem nemes szüléktől '). A gymnásium nyelvtani osztályait Veszprémben, a 
humaniórákat Sopronban folytatta, a bölcsészetet a kegyesrendiek pesti lyceu- 
mában, a törvényt a Budáról épen akkor ide áttett egyetemen hallgatta. Korá
nyi ajánlására, ki őt különösen kedvelte, b. Orczy Lőrinc házához, ennek remény
dús fialstván mellé jutott 1784-ben correpetitornak atörvényben 2). Aház patriar- 
chai fejének, a hazafi és költő aggnak befolyása alatt lobbot vetett Bacsányi 
lelke,s mind első költői kísérletei ez időből valók, mind első megjelent munkája: 
„A magyaroknak vitézsége, régiek példáival megvilágosítva.“ Pest, 1785. egy ifjú 
tűzzel írt históriai paraenesis (prózában). Ugyanez évben elhalván növendéke, 
az Orczy veje, báró Vécsey Miklós kassai kamarai administrator, őt Kassára 
e kamarai osztályhoz vitte mint gyakornokot, s majdan cancellistának mozdította 
elő 3). Itt élte Bacsányi, életének leggyümölcsözőbb éveit. A pozsonyi Magyar 
Múzsában lépett fel mint szépész a fordításokról szóló értekezésével (1787. 
559—77.), mely által az irodalomtudomány e fontos kérdése körül üdvös moz
galmat idézett elő. Még ezen évben nov. 13. köttetett meg Baróti Szabó Dávid
nál, Bacsányi, Baróti és Kazinczy Ferenc közt az úgynevezett „kassai magyar 
társaság,“melyhez az ország más részeiről is több jeles irókszövetkezvén, negye- 
des fűzetekben megindúlt tőle az úgynevezett kassai „Magyar Muzeum“, melyből 
1788. és 89. esztendőben (Pest n8r.) négy negyed jelent meg, s négy 1790—2-re. 
ily címmel : „Magyar Muzeum. Kiadta negyedenként a kassai magyar társaság. 
Második kötet.“ Kassán , 1792. Fő dolgozó, szerkesztő, kiadó eleitől fogva Ba
csányi volt; s egészen független, mióta Kazinczy a hatalmaskodó elől kitért : s 
így az új iskola ezen első közlönyének érdeme főleg is Bacsányié. Versein kivül 
fontosabb adalékai a Bevezetés maga, újabb értekezése a fordításról,mutatványai 
Oszián\ból, k itő  vezetett be, első, irodalmunkba, Bessenyei György kiadatlan 
munkái esmértetése, s főleg az első Ilid . negyedhez toldott vitairata Rájnis ellen; 
itt ismertette meg Ányost is, kinek munkái összeszedésében már ekkor fárado
zott. Némi összekoccanása következtén főnökével és jótevőjével, ezt párbajra 
hívta ki. Vécsey megvetette a nem-nemest, ki egyszersmind lekötelezettje volt, s 
első alkalommal, t. i. miután Péchy József sárosi nemes, Bacsányit „A francia- 
országi változásokra 1789.“ írt költeményéért (M. Muz. II. 56.) feladá, csak
ugyan elejtette Őt 1793 5). Omaga elbocsáttatott hivatalából,aM. Muzeum illető 
füzetéből ama versezet kivágatott. A következett évben menedéket talált gróf 
Forgács Miklós nyitrai főispánnál, ki az ügyefogyottat magán titoknokává tette, 
s vele nyitrai jószágában vala épen, midőn a grófnéBécsből azon hírt hozá, hogy 
Bacsányi kerestetik. Ez ártatlannak mondván magát, Forgács Budára küldi őt, 
hogy Sándor nádornál jelentené magát; Bacsányi megyen, elfogatik, Bécsben egy 
faggató bizottmány elibe állíttat ik gróf Saurau elnöklete alatt, december első 
napjaiban Budára hozatik 6) , mint részese a Martinovicsféle összeesküvésnek 
vádtársaival a kir. tábla törvényszéke elibe állíttatik, de 1 7 9 5 .  május 22. felol- 
doztatik, ellenben másnap a hétszemélyes tábla által bizonyos tudomásáért a
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dolognak, melyet azonban feljelenteni elmulasztott, s „önvédelmében elárult 
veszélyes elveiért“ 7) , Kazinczy szerint garázda viseletéért fogságában s a kir. 
jogigazgató irányában8), egyévi fogságra Ítéltetett. Ettől fogva Bacsányi augus- 
tusig Budán vasban őriztetett, innen Szentjóbival s egyebekkel Kufsteinban, 
honnan 1796. május 23-dikán kiszabadulván, Bécsbe ment, és gróf Sauraunál 
jelentvén magát, az ottani bankóhivatalnál napdíjnokúl alkalmaztatott3). E cse
kély állásban is, melyben kénytelen volt magánosak (mint a historiograph Müller 
János, deák jeles költőnk Somsich Lázár s mások) jótéteményeit elfogadni, újra 
az irodalom felé fordult, s egy vegyes munkák tára kiadását tervezett, melynek 
létesítésére dunántúli barátjait hívta fel, s azt Magyar Minerva címen Bécsben 
1798-ban „Ányos Pál Munkái“val mégis nyitotta 10); de más nyilatkozását az 
őrszemmel tartott, s azért magyarországi társaival sűrűbben közlekedni tartóz
kodó u) férfiú irodalmi munkásságának ez időből nem vettünk 12). Még is Osz- 
sziánján folyvást dolgozott, s most már vei'sben, mint azt a még 1798-ban készült, 
s Kazinczy által az Erd. Muzeum V. füzetében (1816.) kiadott Iniszthónai Há
ború bizonyítani látszik. 1804-ben az akkori directoriumhoz (pénzügyi főha
tósághoz) mint tiszteletbeli fogalmazó tétetett által, 1805-ben pedig ugyanott 
valóságos udvari fogalmazó lett ia), s nőül vette Baumberg Gabriéla bécsi köl- 
tőnét, kivel húzamos idő óta szerelmi viszonyban élt H). 1809-ben Napoleon cs. 
Bécset megszállván, aBassanói herceg, Marét statustitkár, egykori kufsteini rab
társát Bacsányit magához hivatta, s vele császárjának híres proclamátióját a 
magyarokhoz magyarra (és deákra?) fordíttatta. Ez által Bacsányi állása Bécsben 
tarthatatlanná lett, s midőn azon évi oct. 14. a béke megkötteték, Bacsányi a 
francia sereg oltalma alatt eltűnt, s ezóta Párizsban, francia kegypénzen, élde
gélt 16), míg 1814-ben az oda diadalmasan bevonuló austriai seregnél magát jelent
vén, fogolylyá le t t , s először ugyan Bécsben, aztán Brünnben clzáratott, egy 
vagy két évvel utóbb azonban Line városába beleztetett, hol csekély élelempénzen 
egész haláláig tengett rendőri vigyázat alatt. A keszthelyi kör, mely gróf Feste
tics György szárnyai alatt az újiskola, s különösen ennek főnöke Kazinczy Ferenc, 
ellen magán és nyílt ellenzéket alkota, Bacsányit is kebelébe vonta , kinek régi 
féltékenységét egykori múzeumi társa s legujobban Osszián fordítója irányá
ban jól ismerte. Bacsányi, ki hosszas távolléte után a hazától ennek haladásaitól 
elmaradt, s Kazinczy principátusát nehéz szívvel látta, kezet fogott, s az új kor
nak régi jeleseinket akarván ellenébe állítani, A Magyar Tudósokhoz (Pest, 1821) 
címzett iratában: „I. Faludi Ferenc stöbb magyar költők munkáinak kiadásáról; 
II. A nemzeti nyelvről s poézisról, és a mai nyelvrontók törekedésiről“ értekezve, 
amazoknak leendő kiadását hirdette, s a nyelvújítókat epésen megtámadta. Kö
vették ezt némely saját versei mutatványul a Szépliteraturai Ajándék első 
folyamában (1821.) s majd Faludi Ferenc Versei (Pest, 1824.) egy hosszas Tol
dalékkal „Faludi Ferenc életéről, és a magyar nyelvről s versszerzésről“, szinte 
az új irodalom ellen intézettel : de mely, mint az elsőbbik, hidegen fogadtatva, 
hatás nélkül hangzott el ; végre 1827-ben : Bacsányi János Versei, első kötet, u. 
ott; sa második kötet helyett, miután az első akkor csak több részeiben csonkítva 
jelenhetett meg, s azért általa visszavonatott : Bacsányi János Poétái Munkái, má
sodik megbővített kiadás a szerzőnek képével. Buda, 1835. Ezekkel elhallgatott 
a szépen indúlt, viszontagságai által működéseiben sokképen megzavart, s a kor 
ellen elkeseredésből inkább, mint benső meggyőződésből, felkölt férfiú. Az aca
demia, csak érdemeire emlékezve, 1843-ban a nyolcvanadik évet betölt Bacsányit 
tagul választásával tisztelte meg : ő azt némán fogadta; s két évvel utóbb, 1845. 
május 11-én elfordúlt kedélylyel rekesztette be hosszas sanyarú életét. Tetemei 
a linci köztemetőben nyugszanak 18).
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1) L. erről Kazinczy Ferencet Kazinczy Gábornál Új M. Muzeum 1852. I. 442. 1.
2) Orczy, jótevője lett. „S nékem atyám helyett édes atyám vala“ : így emlékezik róla 

Versei más. kiad. 64. 1.
3) 1787-ben 1. Kazinczy Ferencet a Bacsányi rövid életrajzában az Erd. Muzeum V. füzete 

91, 92. 11.
4) így nevezik ők magokat a M. Muzeum II. kötete címlapján. — V. ö. Baráti verseze- 

tét : Társaságkötés e M. M. I. köt. vagy Munkái közt, 4-d. kiad. I. 26 s köv. 11.
5) L. Kazinczyt az Új M. Muzeum id. h.
6) L. ezekről még részletesben Kazinczyt az imént id. h. 443. 1.
') L. Sententiae tarn Inch Tab. Reg. stb a P. íven. 6) Az Új M. M. id. h.
9) Sokan nagyon rósz néven vették a szerencsétlen Bacsányinak, hogy — nem halt éhen, 

s hivatalt keresett; innen azon gyanúsítások, melyeket jó emberek is szívesen hittek, 1. Kazin
czyt az utóbb id. h.

10) Atöbbi kötetek tartalma : II. Takács József Erkölcsi Oktatásai, Bécs, 1799. III. Virág 
Benedek Poétái Munkái, Pest, 1799. IV. Pápay Sámuel : A magyar Literatura Esmérete, 
Veszprém, 1808. V. Ruszék József : A Philosophia elöljáró Értekezései, Veszprém, 1812.

n) L. Kazinczyval volt viszonyáról u. ezt az Új M. M. id. h.
12) Hacsak Mantuára írt deák elegiáját nem tudjuk idc (Bécs, 1799) , melylyel igen is, a 

kormánynak kedvét kereste.
IS) „Concipista antehac aulicus“nak nevezi József nádor egyl810-ki körlevelében, 1. azUj 

M. M. id. h. 446.
14) Ennek verseit férje 1806-ban adta ki Becsben.
,5) Miután Decsi Sámuel a M. Kurir irója, és Márton József magyar nyelvtanár e provin

ciát visszautasították, 1. Kazinczyt az Új M. M. id. h.
,6) Még 1810-nek tavaszán sem tudatott bizonynyal holléte. A nyomozó levelek láthatók 

Kazinczynál az eml. h. Mit ott ez írónk, kétség kivül jóhiszemmel, de elfogultan elmond 
Bacsányi viszonyáról Becshez Párizsban lakta idejéből, csak bizonyos megszorításokkal elfo
gadható.

IT) Alit ez főleg Péteri Takács József, Ruszék József apát, Kisfaludy Sándor, Horváth 
János, Horvát Endre, Verseghy, s némely kisebb jelentékü férfiakból ; s innen ment ki az elhír
hedt Mondolat Somogyi Gedeon által kiadva, s több névtelen cikk a Tud. Gyűjteményben Ka
zinczy ellen, ki Himfyre írt epigrammája (Töv. és Vir.) és recensiója (Érd, Muz. I.) által 
vonta magára a Kisfaludy tisztelői neheztelését.

*8) L. a felette tartott akadémiai gyászbeszédet Toldy Ferenc Irodalmi Beszédei (Pozsony, 
1847) 291—302. 11. — Az idézetteken kivül emlékezik róla Ilorányi a Memoria I. s a Nova 
Memoria szinte I. köt.

1 . S e r k e n t ő  v á l a s z  V i r á g  B e n e 
dekhez.

1789.

1 . Vettem leveledet Duna meljékéről, 
Diesöült királyink temctóhelyéról,
Hol nemzetünk újra felkelő fényéről 
S Nemesnek énekelsz szép győzedelméről ')•

2. Látom : a természet két legszebb kincsé
vel

Bírván, érzékeny szív s mennyei elmével, 
Gyakran barátkozol Múzsák seregével,
S borostyánt érdemelsz lantod verésével.

3. Megjártam Múzsáddal Szelimbús országát: 
Dőlő félben láttam tündéres nagyságát ; 
Letette hajdani dagályos vadságát ;
Gyászszín váltotta fel a félhold világát.

4. Iszonyodva nézi kipusztúlt vidékit, 
Félelem s jaj tölti elrémült hajlékit ;

Hasztalan mutatja hatalma ár nyékit,
Végső romlás várja Ozmán maradékit.

5. Néha-nap Szulejmán ha kardját kötötte, 
Egész kereszténység reszketett előtte ;
S ha vitéz nemzetünk útját nem vehette, 
Vérengző táborát Bécs alá verette.

6 . Szerencse kockái óképpen változnak ; 
Egynek dicsősséget, másnak gyászt okoznak 
Ha két hatalmasok öszvebarátkoznak, 
Harmadik fejére végső veszélyt hoznak.

7. Innét emelkedvén elmémnek szárnyára, 
Klíóval szállottam Apolló halmára,
S felvevőn a földet szemem cirkalmára.
Úgy néztem a népek változó sorsára.

8 . Egek ! mely képeket láttának szemeim ! 
Mely szörnyűségeken jártak képzéseim ! 
Irtózás fogta el érzékenységeim,
Míg végre keblembe hullhattak könyveim.

9. Mint a bús tengernek felzúdúlt habjai 
Ordítnak, s halmokra dőlöngnek halmai:I) L. vitéz gróf Nemes György Dicséretét a M. Muz. I. 352. old.

MAGYA*
TUtOM/NYOS
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ügy törnek egymásra a földnek fiai,
Harag s bosszúságnak gerjesztvén lángjai.

10. Sokalják társoknak kiszabott pályáját, 
Nem várhatják sírba döntő nyavalyáját ; 
Magok élesítik a halál kaszáját,
S dicsekedve rontják istenök munkáját !

11. Nekünk is, kik hajdan Tanais partjait 
Elhagyván, lakhelyünk szoros határait,
S nem tudván az egek titkos szándékait, 
Harcolva korestük ősink birtokait,

1 2 . Mennyi vér festette súlyos fegyverinket, 
Míg elfoglalhattuk új örökséginket?
S Róma törvényihez szabván erkölcsinket, 
Bátran mívelhettük gazdag mezeinket?

13. Mennyi magyar vértől pirúlt Márs oltára, 
Hogy hazánk ne jutna mások birtokára? 
Eldódink, felkelvén gyakran oltalmára, 
Százezrenként dőltek ellenség kardjára.

14. Vérbe merült idők ! egek keménysége! 
Oh Várna! oh Mohács szomorú térsége ! 
Tíróllatok áradt hazánk sok Ínsége,
Tíraj tatok húnyt el régi dicsőssége !

15. László! vitéz ifjú ! kinek drága vére 
Oly gyászos éjt hozott magyarok egére,
Oh ! miért ügyeltél mások intésére,
Frígytörést javallók csalfa beszédére!

16. Lajos ! boldogtalan atyának magzatja, 
Gonosz tanácsosok példás áldozatja !
Te, kinek csak neved szomorú hangzatja 
Népedet még ma is könyre fakaszthatja!

17. Voltam táborodnak puszta állásain,
A siető Duna suhogó partjain :
Bús csendesség fekszik atyáink hamvain,
S bágyadt szél lengedez sírjaik hantjain.

18. Harmatozó homály borúi a szemére,
Ha tekint az útas ez iszonyú térre ;
Epedő szívvel dől oszlopod kövére,
Népünk s dicsösségiink temetőhelyére !

19. Hazánk, vitézségnek hajdan oskolája, 
Ott lett dühösségnek vérengző pályája ;
S Árpád szabad népe, híres unokája,
Ott lett egy szultánnak adózó szolgája!

20. Nyögött a bús nemzet jármának alatta, 
De láncából magát nem szabadíthatta,
Mert, hogyha bosszúló fegyverét ragadta, 
Akkor is csak önnön kebelét szaggatta.

21. Az egyenetlenség (pokol rút fajzása !), 
Irigység, kevélység titkos súgallása,
Sok maszlagos polgár garázdálkodása,
S rósz, kaján szomszédink vad agyarkodása —

2 2 . Úgy hányták hazánknak szédült gyer
mekeit,

Mint a bal szerencse játékeszközeit.
Örökös homályok fedezték egeit ;
Jaj s panasz töltötte bánatos völgyeit !

23. Hát a vallás ügye mennyi vért ontatott, 
Míg az ész fáklyája világot adhatott?
Ha ki ajándékot égből nem kaphatott,
Mint eretnek tűzre s kardra hányattatott!

24. De hová, oh Múzsám! gyászos énekeddol, 
S szíveket terhelő emlékezeteddel ?
Ne újítsd sebeink érzékenységeddel;
Hagyj fel véres könyre kísztő keserveddel.

25. ím nyög a hazafi most is fájdalmában, 
Nem vehetvén reményt árva mivoltában,
S nem találván hazát önnön hazájában,
Csak panasz, csak jajszó zeng bús ajakéban.

26. Hasztalan említti törvénye szentségét, 
Annyi drága vérrel szerzett örökségét ;
Sőt, gyanúba hozván egyenes hívségét,
Ez által halmozza nagyobbra ínségét.

27. így, ha a múltakat eszébe juttatja, 
Arcáit öntözi szemének harmatja;
S ha viszont jövendő napjait forgatja,
Szívét bú, gond, bánat, s kétség fojtogatja.

28. Mint a sérült atya, ki háza-népére 
Éhhalált lát jőni kisded gyermekére,
Hogy kedvesseinek lenne segédére,
Elszánja életét tenger veszélyére;

29. De hajóját szélnek alig eresztette,
Hogy rengő zaj támad alatta s felette; 
Csattogó mennykövek repülnek mellette ;
Ég, föld, tenger egybeszakad körülötte,

30. Partra vervén aszói megrepedt sajkáját, 
Szívdobogva éri elhagyott tanyáját,
S ölelni akarván párját s fiacskáját,
Híve koporsóján találja árváját. —

31. De sokat tűrt hazánk kétes homályában 
Bízzunk a nemzetek kegyelmes atyjában!
Ha sorsa ónéki vagyon oltalmában,
Nem fog elhagyatni bús árvaságában.

32. Véget ér szenvedett erőszak-igája, 
Kedvet nyér hallatlan hűsége példája ;
S talán megindúlván József is reája,
Biztos partra jutand hánykódó bárkája.

33. Ilyen jobb szerencse édes reményére, 
Igyekszünk mi nyelvünk felemelésére,
Hogy Phoebus, tekintvén dicső szépségére, 
Nyájasb szemmel nézzen nagy Árpád népére.

34. Boldog azaz ország, melynek kebelében 
Múlatnak a Múzsák békesség ölében.
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Ott vau az igazság teljes mértekében,
S törvény és szabadság egész erejében.

35. Míg ezek kedvellik csendes vidékinket, 
S híven megőrizvén magyar erkölcsinket, 
Egyességre intik hajlott szíveinket,
Addig folyj a bőség áldott mezeinket .

36. Jövel hát, barátom ! te is e pályára; 
Segítsd tálasaidat elfuthatására.
Siessünk egyszersmind dicsősség halmára, 
Míg borostyán lehet fáradságunk árra.

37. Lesznek majd olyanok a magyar hazá
ban,

Kik reánk ismérnek érdem templomában,
S ha m á r  e n y é s z ü n k  i s  C y p r u s  á r n y é k á b a n ,
Jó hazafiaknak neveznek számában !

2. S e r k e n t ő  ének.

Szedjük életünk virágit,
Most, mikor még illatoznak,
S a tavasz vidám szellői 
Lengedezve játszadoznak.

Kert az élet : de rózsáit 
Óva kell s vigyázva szednünk,
S a tövistől, hogy kezünket 
Meg ne szúrja, őrizkednünk!

Szedjük óva s őrizkedve,
Szedjük hát, míg illatoznak;
Míg a víg tavasz szellői 
Fürtjeinkben játszadoznak !

Ö, kit a szerencse mindég 
Kézen vitt, ápolgatott,

S rósz kedvére, haragjára 
Soha nem méltóztatott,

így ingerli, bátorítja,
S csalja sok szív önmagát, 

Elborulni s tűnni látván 
Ál reménye csillagát.

Mi, kik ennyi baj s veszély közt 
Forgunk, és erőlködünk,

S a szerencse vak dühével 
Evek olta küszködünk ;

Mi, kik a mérges haboktól 
Szüntelen hányattatunk,

S annyi sok szélvész után is 
Partra nem találhatunk ;

Mit tegyünk, s mit várhatunk mi, 
Hogyha ránk dördül az ég ? 

Kell-e nékünk még reméllnünk ? 
Bizakodnunk kell-e még?

Szégyen lesz-e, s oktalanság,
Ha folyvást serénykedünk,

S új hajótörést kerülvén,
Még tovább emberkedünk ?

Mit tegyünk hát, s kit kövessünk ?
Mit lehet reméllnünk még? 

Mit mutat hitünk világa ?
S mit javall a bölcseség?

így lehet még, szívepesztö 
Bánátinkban csendesednünk, 
S bal szerencsénk ellenére 
Jobb reményre élemednünk.

így lehet, bajunk felejtve, 
Még örömben részesednünk, 
S kertünk édes illatjától 
Néha szinte részegednünk.

Szedjük életünk virágit, 
Szedjük hát, míg illatoznak ; 
Míg a víg tavasz szellői 
Fürtjeinkben játszadoznak.

3. Tűnődés .

4. A búj  do’s ó k.

Maradjatok, világi jók !
Nem kell jutalmatok. 

Szolgáljon más! E bújdosók 
Feladnak rajtatok.

Mutasd, gonosz szerencse, már 
Hatalmad ostorát ;

Öntsd ártatlan fejekre bár 
Csapásid záporát;

Ne szánjad érző szíveket, 
Légy bármi mostoha ;

Ez egyetértő lelkeket 
Le nem nyomod soha !

„Ha ki, mindenét elvesztvén, 
Reménységet nem talál, 

Már annak az élet szégyen,
S kötelesség a halál!“

Törd öszve, jer! sajkájokat, 
Öntsd újra mérgedet; 

Indítsd fel a mély poklokat, 
Töltsd bé vad kedvedet ;

így sóhajt, panaszra kelvén, 
A világ kevély fia, 

Hogyha földi fő javától 
Végre meg kell válnia;

Jer, minden földi szörnyeteg, 
Jer, álld el útjokat;

Okádj te, égi fergeteg, 
Ordítva lángokat ;
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Halomra régi székiből 
Omoljon a világ :

Erkölcse szent ösvényiből.
Míg él, egyik se hág!

5. Tűnődé s .

J er már, jer egyszer, csillagos ég dicső 
Fénynyel mosolygó asszonya! Jersze már, 

Fájdalmim érzékeny tanúja !
Verd el az éj szomorú homályát.

Távúi hazámtól; messze vidék sovány 
Határit őrző vad havasok között;

S felhőkig érő durva fogház 
Rejtekiből az egekre nézvén,

Óhajtva várom megjelenésedet.
Es íme! jőnek kellemetes szelíd

Súgárid . . . Üdvöz légy, kegyes hold ! 
Könyveim árja között elázva

Áldlak, s köszöntlek. Csak te tudod nyögő 
Szívem keservét; ah ! egyedül te vagy 

Még, a ki most is szánakodva 
Nézsz le reám, s panaszimra hallgatsz.

lm, elhaladván útja felét az éj,
Némúlva fekszik s szendereg a világ, 

lm, nyugszik a természet is már,
S nyúgoszik ővele minden állat.

Szárnyára kelvén, széljel uralkodik 
A csendes Álom : fekve pihenteti 

Földünknek elfáradt lakossit,
Hogy kifogyott erejek megadja.

Ah ! elkerül, és messze hagy engemet . . . 
Sajnálja tőllem balzsama cseppjeit.

Csak boldogokhoz mégyen ; és azt 
Nézi, hová siet a Szerencse.

Elcsendesedtek társaim is setét 
Szurdékaikban : nem merik átkozott 

Órában épült zárhelyünknek 
Felfakadó panaszos nyögéssel

Mély hallgatását félbe szakasztani. 
Elcsendesedtek, — mint amaz óriás 

Kőszikla-barlangjában a bölcs 
S bátor Ulyss követői hajdan.

(Kik vagytok ah! s mely mostoha sors kemény 
Tetszése kéntet titeket itt velem 

Szenvedni ? Mely isten haragja,
Mely vak eset hoza minket öszve ?)

Búsongva szállong ablakaink körül 
A bujdosó szél; s terjedező hajam 

Fürtét az arcámou lefüggó
Könybe keverve, tovább kóvályog.

így csak te vagy még, csak te vagy, a kinek 
Mondhassa vérző 6zíve gyötrelmeit

E szenvedő, kit sorsa kínos
Terhe alatt elcpedve szemlélsz.

Mit látok ? Itt hagysz újra te is? Kegyes
Vigasztalóm ! itt hagysz-e te is megint ? . . .  

Kell menned ah ! s nem tarthatod meg 
Gyoi’s kerekét siető kocsidnak.

Folytasd, szelíd hold, pályafutásodat ;
Enyhítsd nememnek bánatos éjjelét.

Túrj, halhatatlan lélek! Éljó 
Néked is a kiszabott idő; túrj,

Míg földi pályád végihez érkezel.
Vesd félre már bús gondjaidat, s reméllj. 

Ismér az ég ! . .  . Megszán, s kiszóllít 
E hazug és csapodár világból.

6 . G y ö t r ő d é s 1).

Ki nyög? melyik boldogtalan 
Kiált megint e bú helyén V

Ki háborít fel úntalan 
Magánosságom éjjelén?

Hallom, hallom keservedet,
Te vagy lelkemnek egy fele ?

Érzem minden gyötrelmedet,
Érzem ; s szivem reped bele !

De ah ! hozzád nem juthatok,
Hiába nyújtom karjaim.

Ah ! senkit meg nem hajthatok,
Nem hallja senki jajjaim !

Felelnek ím a kőfalak,
S kérésimet kettőztetik:

Őrzőimtől, hogy lássalak,
Fájdalmim meg nem nyerhetik.

A kőfal szánja sorsodat,
S kérésid azt megilletik :

Őrzőidtől, barátodat
Hogy láthasd! meg nem nyerhetik . .

Nagy ég ! tekintsd nehéz baját,
Küldj néki éltető reményt !

Avvagy te nyisd meg ajtaját,
S bocsásd el, ó halál, szegényt!

7. V í g a s z t a l á s  *).

Ah ! hogy beszéljek újólag 
Öróla néked, árva szűz !

Holott szemedből, hív alak,
Egy könyv ..iOst is más könyvet űz ?

ím, a nagy bánat hő szava 
Elhervasztó szelet hozott,

S arcád tündöklő gyöngyhava
Halványka színre változott!

1) SientJObira vonatkozik. • )  Síontjóbi kedvíi.hei.
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Eltűnt! elhagyta képedet 
Szépséged régi hajnala,

Mert ah ! nem látja hívedet,
Kinek kedvéért nyílt vala.

Szánd, oh kegyes ! szánd éltedet, 
Ne légy magadhoz mostoha :

Bár mint epeszd bús lelkedet,
Nem kél fel ő többé soha !

Ha felvoná lehelletét 
Magához életünk ura:

Imádjuk bölcs intézetét ;
Ne szálljunk véle alkura.

8 . A m a g y a r  l an t os .

Fö díjra vágysz? a cél magas;
Szűk és kemény az út.

Érzed, tudod, mi jó? mi rósz ? 
Érzed, mi szép? mi rút?

Adott az ég oly oktatót,
Oly hú s kegyes vezért,

A milyen nélkül senki még 
Tárgyához el nem ért ?

Érezd, ifjú ! s tanúid ma már,
(A Múzsa megtanít !)

Embert s művészt nagygyá mi tesz, 
Mi halhatatlanít.

Nem hallgatván az oskolák 
Hiú tetszéseit,

Kövesd az ész s tapasztalás 
Örök törvényeit ;

Kövesd saját indúlatid 
Szentebb hevületét,

S elméd önként fellengező 
Szabad repületét !

Emelkedjél fel szárnyain 
Az (jg hajlékihoz,

S a hit, remény és képzelet 
Végső határihoz.

Keresd, imádd az alkotót 
Hatalma székiben ;

Szemléld, csudáid munkáiban,
S munkái rendiben !

Buzgón óhajtván nemzeted
Díszét, igaz javát,

Halljad Mohácsnál nyúgovó 
Ősink intő szavát.

Állj meg kipusztúlt váraink 
Bús omladékain :

Ültess borostyánt bajnokink 
Gyöp-lepte halmain ;

Hogy, a kik édes könnyökért 
Ott sírba dőltének,

Örökre minden hü magyar 
Szívében éljenek!

Ébreszd, tanítsd az elfajúlt,
A gyáva, büszke, rest,

S más érdemével kérkedő 
Sok nemtelen nemest ;

Ki, nem tekintvén, hol s mikor 
És mely időben él,

Dőzsölve tölti napjait,
S barom gyanánt henyél.

Ha víg öröm, ha szebb remény 
Gerjeszti kedvedet;

Ha bú, ha gond és fájdalom 
Epeszti lelkedet :

Fogd lantodat ; verd ! s egyesítsd 
Igéddel hangjait,

S öntsd új dalokba fclhevűlt 
Érzésid árjait.

Zeng, énekelj, mint a madár,
Mely hegyre völgyre száll,

S csak szíve titkos ösztönét 
Követve hangicsál.

9. E g y  h í r e s  ve r s e l ő r e .

írja szünet nélkül, s kötetenként küldi világra
Verseit, és fenjen hirdeti Gomba Mihály:

Mely szaporán , mi hamar kel az ő stróphája;
mi könnyen

Foly neki százanként, és mi kevésbe kerül.
Gomba! ne kérkedjél. Hamar elvész a mi ha

mar kész ;
S a mi kevésbe kerül, többnyire nem so

kat ér.

10. Ossz i án  u t o l s ó  éneke .
Vizsgáld az élet s társaság 

Ezernyi titkait. ,
Tanúid nemed, néped, s hazád 

Viszontagságait.

Járd öszve századink sorát,
A régi s új időt,

S tiszteld, magasztald mindenütt 
A jót, nagyot, dicsőt!

F o g l a l a t j a .  M egszó lítv án  O ssz ián  egy  c h u ld a e u s t , a  m in t 
á l l í t j á k ,  e lső  k e re sz té n y  té r ítő t ,  n em  ig a z o lja  az  
id e g e n n e k  szo m o rú  é n e k é t , s a  b á rd n so k  v é le 
k ed ése  i t  a  ch u ld a c u so k é in e k  e l le n tá ll í t ja .  O sz- 
ez iá n  k é ré sé re  én ek e l A lp in  . h o g y  la n k a d ó  
e re jé t  m eg ríjítsa . T o r la th  és S z u lv írá n a k  é rz é 
k e n y  tö r té n e te  h o z a tó d ik  elő. H á r fá t  fog  O sz- 
s z iá n , s é rezv én  k ö z e lítő  h a l á l á t , e lv ég z i pá 
ly á já t  egy  n a g y sá g o s  é n e k k e l , a  *bölcseségnek 
d ic sé re té re .

Öszhajú fia az idegen földnek, ki ma
gánosán az erdőknek közepette lakói ! oh te,
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kinek szomorú szózatja, mint egy messze fo- 
lyónak zúgása, gyakran füleimet hatotta! jövel, 
beszéld elő homályos álmaidat ! öntsd ki pom
pás énokidet! — De miért örvendeznék én a te 
énekeidben? fekete ijedelmet forgatnak azok 
lelkeink előtt, megrázkódtatják a vitézeknek 
szíveket. Olyan a te éneked, mint ama felhő
nek nyögése, mely halálos gyümölcsével küsz
ködvén, ropogó mennydörgéseket terjeszt, s 
azután setét testéből, a halálnak hegyes nyi
lait lövelli ki. Távozzál messze országodba, tá
vozzál a mi boldog szigetünkből !

Híresek Morvának *) fiai; égnek atyjaik 
cselekedeteinek meggondolásával. Fegyverők
nek villámai megrettentik akevélyeket, de haj
lékaik menedékhelyei a szerencsétleneknek. 
Miként az égnek erős szárnyú sassai prédá- 
jokra lelövellenek ; miként a hegyekről ordítva 
szakadó folyások a sebes záportól feldagadván, 

•a sziklákról tajtékkal rohannak , s zúgó futá
sokban magas tölgyeket és berkeket széijel 
szaggatnak : oly gyorsan, oly bátran, oly erő^ 
vei rohannak a pusztának fiai a harcra, s tap
solnak sorjain keresztül az ellenségnek.

Edesgetők Morvának bárdussai, messze 
hárítják a bút elméinktől az éneknek hangjai ; 
bátorságot öntenek leikeikbe ifjainknak, meg
engesztelik érzékeny szíveiket magas kebelü 
leányinknak. Távozzál, jövevény, távozzál ho
mályos énekeiddel; ne háborítsd szigetünknek 
boldogságát.

Alpin! te ifjúságomnak barátja, te hanyatló 
esztendeimnek gyámola , verd meg zengedező 
hárfádat, s szenderítsd lelkemet nyugalomra ! 
Miként a harmat a hervadó virágot eleveníti, 
úgy éleszti fel a szívet az énekszó. Felemelem 
majd én is szavamat teutánnad, s hangoztatom 
utolsó énekemet. Érzem már közelítő vége
met. A halálnak hideg jobbja, mint valamely 
fagylaló fúvallat, érdekli Ossziánnak elerőtle- 
nedett lelkét.

Alpin. Hasztalanok az életnek örömei, ha
szontalan a napoknak hosszasága. Ember- 
nemzetségek hullanak cl, mint falevelek, új 
nemzetségek kelnek ismét, mint csirázó vete- 
mények; de ugyanazon tárgyra jutnak mind
nyájan. Valamint a habok habokra dőlöngvén, 
a partra tolyongnak, úgy rohannak az embe
reknek fiai. A hatalmasok ledőlnek, mint a 
gyenge félénkek. Ki tartóztatja meg az esz
tendőknek setétesen hömpölygő folyását? ki 
kötheti meg az időnek szárnyait ? — Az éhes 
sír kérlelhetetlenül bényeli a virágzó leány
kát, a gyenge iljat, és a megőszült hadakozót, 
a harcmezőnek félelmét, öszvekeveredve fe- 
küsznek egymással. — Hol vágynak a kegyet-

') Osszián hazájának neve. így neveztettek 
hajdanában Skóciának éjszakra hajló nap- 
nyugoti részei közönségesen ; mely neve
zet igen magas hegyeknek sorát jelent. B.

TOLDY K ÉZIKÖNYVE.  I

len uralkodók, kik a vérontásban gyönyörköd
tek? Valamint Lánónak halálos gőzzei, egész 
országokat emésztettek meg dühösségökben. 
De feledékenységben vágynak az ő neveik ; el
mellőzi azokat abárdus, énekéből. Magánosán 
tévelyegnek homályos lelkeik a bozótnak vas
tag ködeiben. Sohasem emelkednek a fellegek 
lakásához.

De ti vitézek, ti a szenvedőknek baráti, 
ti kiknek fegyverök soha gyengéket nem ér
deklett , ti örökké éltek az énekben ! Dicsé
rünk tégedet, Trenmor, lakozásainknál ; han
gozik Morva Fingálnak J) nevétől. Osszián, te 
is híres vagy. Kóndnak szava * 2) tiszteletben 
van. Ki éneklett úgy, mint te halmainkon, ki 
fegyvere villogott úgymint a tiéd barátid har
cában? Ki tanácsa volt oly idvességes, mint a 
tiéd ? Ki mozdítá úgy elő, mint te , hazádnak 
hasznát? — De nem követi mindenkor Sze
rencse, oh bárde ! az igaznak ösvényit. Miként 
az enyészeti fekete felhő a napnak orcájára 
borúi, s dicső pályája végén , ragyogó futásá
nak fényét meghomályosítja : úgy rekesztődik 
gyakorta szerencsétlenséggel élete a legne- 
messebb hadakozónak.

Bújdosván egykor a dombon, hallottam az 
öreg Gellámin panaszolkodásit. Csendes volt 
szózatja, mint a tavaszi szellő, mely a bokor
nak zölden bimbódzó ágain általverdődik ; tö
redezett kőszálan ü lt, egy csergő pataknak 
forrásánál. Nyögtenek hajának ősz fürtjei a 
szelletre, s lebegtek pálcája körül. Könyvek 
folytának le megvénült orcáin. Énekelt, és az 
éjjeli lelkek figyelmezve hallgattak énekére. Ah 
miért vagy oly csendes, oh szél ! miért hömpö
lyögsz oly csendesen te csörgő patak! mikor az 
én lelkemet forgó szelek zavarják, mikor a bánat 
háborúja kebelemet szaggatja? Zúgjatok éj
szaknak setét zivatari! forgassatok fene tenge
reket a felhőkre ! — Sőt hagyjatok fel haszon
talan igyckezettekkel ; csak gyengén ábrázal- 
játok ti az én lelkemnek háborodását.

Ah! hol vagy, szelíd Szulvíra, te halmaink
nak legszerelmetesebb leánya? hol vagyon 
bátyád Kolulla, hanyatló éltemnek reménye ? 
Miért szaladtok atyátoktól , miért hagyjátok 
el ötét fájdalmában? — Úgy tetszik, látom 
néha-néha halvány s fejérlő lelketeket, mikor 
a holdnak gyenge súgára a felhőknek barna ol
dalait béfesti. Megszólítom kedves árnyékto- 
kat, de ti idegenkedve elfordúltok. Kősziklák, 
hallgassátok szomorú énekemet ! Erdők, han
gozzátok jajjaimat! — Hajlékim, menedékhe
lyei voltának az idegeneknek ; fegyverem, fé
lelme az ellenségnek. De mit használt az erő !

') Fingál, Ossziánnak atyja, élt a harmadik 
százban; egy igen nevezetes,gazdag,vitéz 
nagy fejedelem volt. B.

2) így neveztetik gyakorta Osszián, jeles ének
léséért. B.

20



611 KÖLTÉSZET. -  XVIII. SZÁZAD. 612

mit használt a gazdálkodó lélek! — Albion 
bérceiről jött Torláth, Szlimónának szelíd sú- 
o-árát elnyerni. Száz halmok esmérték urasá
gát; számosok voltának erdőinek szarvassal, 
számosok hadakozó vitézei. De csak kevesen 
követték nyomdokait ; mert az ő lelke békés 
volt. Látta Szulvíra a nemes ifjat. Szerelmé
nek titkos sóhajtása megindult. Áldottam ezt 
az ifjúságnak fényét, s megígértem néki az el
piruló leányt. Méltóság folyta körül a szűznek 
deli járását. Szerelem lángolt kékesen forgó 
szemeiben. Szava volt a hárfáknak zengése ; 
szíve nagy, és nyájas. Öröm uralkodott Szli
mónának hajlékiben. Énekelve töltöttük az 
éjjelt. — Mihelyest a szürkülő reggel megje
lent, és a nap tarlatlan fejét vizes ágyából a 
tengeren felemelte, öszvegyüjtöttük a szökdé
cselő kopókat, s kimentünk Gormbánnak ber
kes halmaihoz, az ágos szarvasoknak üsvé- 
nyire. Megfestettük kopjáinkat az erdei kanok
nak vérében. Három napig vendégeskedtünk 
az erdőkön. A csigák ereje i) körülterjedett. 
Szapora lépéssel jőve felénk Fárbil. Fájda
lom borította orcáját. Szavait sóhajtások szag
gatták. „Nossza, mond az ifjú, nossza Gél - 
lámin ! Struthdárg, Máthonnak ádáz tekéntetü 
fejedelme, megtámadta hajlékidat. Karja, az 
égnek mennyköve, mely a völgynek fiait 
emészti. Csepeg a fegyvere barátim vérétől.“ 
Rohantam vezérinkkel a. vadászatról. Szeren
csétlenség érzései áradtak lelkemben. Szalad
tam gyászszal tölt szállásimra. Ott találtam 
gyenge Kolullámat halálában fetrengve, törött 
dárdát oldalában ; verforrások buzogtak sebei
ből. Megláta, kinyújtá jobbját, és monda : 
„Gellámin ! ifjúságom karja gyenge volt. Szul- 
vírát igyekeztem oltalmazni, de Struthdárg 
fegyvere győzött; elragadta a síró leányzót, 
s nevette fájdalmas esdeklését. Nem retteg a 
haláltól Kolullának lelke; a vitézek harcán 
esett ő cl.“ Hasogatták szavai elaggott szíve
met. Szörnyen kétségbe esve, ordítva szaladt 
Torláth. Dühösség emelte szárnyas futását. If
júi lépései gyorsabban mentenek enyimeknél. 
Látta érkezésünketSzul vira. Hívta segélytségül 
atyját és kedvessét; de ah ! haszontalan hívta 
kedvessét. Elesett Struthdárg szablyája alatt. 
Én az öregség lépésivel jöttem ; hallottam leá
nyom szomorú kiáltását. — Ugyan akkor ért 
Struthdárg a partra, s felhágott fekete orrú 
hajójába. Előre kényszerítette Szulvírát, maga
san felemelvén karjai közt. Vérbe volt amellyé 
keverve. Hajának fürtjei szélnek eredtek. Ke
ményen vert dühösködő szívem. Iszonyodva 
hagyítottam kopjámat. A repülő dárda által - 
ütötte az árúlónak torkát ! de ah, leányomat is

’) A régi skóciaiak, valamiül szintén a hoch- 
landiaiak is, csigákból ittak. Ez a szóejtés 
gyakran elófordúl Ossziánnál ; s mindenkor 
gazdag vendégeskedést jelent. B.

általütötte egyszersmind ! Lerogytak mindket
ten a mocsáros sziklára. Szulvírának kebelére 
dőltem, s sebét könyveimmel áztattam. A ten
gerparton emeltem sírhalmát, sTorláthot mel
léje fektettem. Nyúgodjatok békével, oh sze
relem ártatlan gyermekei, Morva sziklás gc- 
rébjében, aludjatok csendesen a kószálnak 
üregében! ah , az én nemzetségem kifogyott ! 
Hasonló vagyok a pusztában elaszott tölgy
hez ; ágaim lehullottak. Elvénült törzsökem 
kimúlt. — Ah, mi az életnek szerencséje, mi a 
fegyvernek haszontalan dicsekedése ! Minden 
C3ak egy tűnő álom !

„így éneklctt az öreg Gellámin. Szavai 
megolvasztották lelkemet. Érzettem gyengülő 
szózatját. Mentem feléje, s megmerevedve 
találtam. Ah ! Osszián, hasztalanok az életnek 
örömei, haszontalan a napoknak hosszasága.“

Osszián. Hajborzasztó a te gyászos éne
ked ; de édes a szomorúságnak szózatja. Nyújtsd 
ide hárfámat, oh Alpin! halljad kiáradó lelke
met, Ossziánnak utólsó, erőtlen hangjait.

Atyáimnak lelkei ! hallom hívástokat. Ba
rátim , kedves szavaitok béhatnak lelkemre ! 
Majd a ti zengedező seregetek közzé állok én 
is, s éneklek véltetek a felhőkén. Isten hozzá
tok, Kónának halmai! Isten hozzátok, ti su
hogó folyók ! Isten hozzátok ligetek és bércek ! 
gyakran hangzottatok énekeimtől. Gyakran 
énekeltem a te szikláidon, oh Morva! bajno
kaink nemes cselekedeteiről. Gyakran magasz
taltam a gyönyörű szépségnek dicséretét. En
gedd még egyszer, oh hárfám,kellő segélytsé- 
ged, hadd világosítsa meg a hatalmas igazság
nak fénye homályos lelkemet. Hadd csudál- 
ják énekeikben a jövendő bárdusok Osszián
nak utólsó szavait.

Oh te , az embernek egy boldogsága, böl
csesség, a te dicséretedre éneklek! Te neme
síted meg a vitéznek férfiúi kebelét, te tanítod 
ötét a szenvedőkén segélytni. Te hintesz ál
dást, mint harmatot, az országra. Te gerjesz
ted fel a bárdusok elméit. A te szózatod füg
geszti fel a hadakozásnak folyását. Békesség 
követi kellemes nyomdokidat. A hol te lakhe
lyedet választod, hiában függ ott fegyver a 
hajlékban. Csak a vadászok kezében viliág, 
csak az erdei kanokat rettenti. A halomi lel- 
kekhez hasonló szép szüzek lejtőt járnak 
együtt a nemes ifjakkal, az ünnep tölgyfája 
körül. Nem félnek semmi kegyetlen megtá- 
madtalástól. Atyjaiknak szeme örömmel nézi 
őket. A gyönyörködtető látásra ragyognak az 
öregeknek orcái. O nap! te büszke világa az 
égnek, ki a te fényes futásodban víg^dozol! 
Oh hold ! te ékes éjjeli büjdosó ! Oh csillagok, 
ti kik a levegőnek kék héjjában oly tündö
kölve ragyogtok ! borúljatok alá, s esmérjétek 
meg a bölcsesség méltóságát. Ti folyóvizek, 
melyek errefelé csörögtök! ti szelek, melyek a 
tengereken zúgtok ! ti kősziklák, melyek a fel
hőkbe felhágtok ! ti erdők, melyek zöldellő le-
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veleitekct rázzátok ! egyeztessétek öszve ének
lőket, zengjetek a bölcsesség dicséretére ! Bol
dogok azok az uralkodók, kik a te méltóságo
dat érzik. Boldog az az ország, mely a te ural

kodásodat megesméri. Oh bölcsesség, vigasz
tald az én végemet! érzem közelítő halálomat. 
Fogadjatok el engem, oh atyáimnak lelkei, fo
gadjátok el a haldakló Ossziánt!

VERSEGHY FERENC.
1757—1822.

VERSEGHY F e r e n c  született 1757. apríl 3-dikán Tisza-Szolnokon Heves 
vármegyében, hol atyja, nemes Verseghy János Ferenc k. sóházi tiszt volt, kinek 
kora halála után anyjának gondviselésére maradott. Ez később az egri püspök, a 
nagy Eszterházy Károly gróf számtartójához férjhez menvén, fiát ezentúl is min
den gonddal nevelhette. A deák iskolákat 1766-ban a pesti gymnásiumban 
kezdte járni, 1769-től 1771-ig pedig azokat Egerben oly előmenetellel folytatta, 
hogy ez évi dec. 8-dikán a papnevendékek közé felvétetni érdemesíttetnék. Mint 
ilyen liât évet a bölcsészeti és istenes tudományoknak szentelvén, 1777-ben 
májusban az egyházi köntöst levetkőztette, s a budai egyetemben egy évet töl
tött bővebb kiképzése végett; de ezután változott tökélettel 1778-ban martiusban 
Jenő néven a sz. Pál szerzetébe lépvén, a maria-nostrai klastrombán töltötte 
ujonci évét, honnan 1779. apríl 6. a pestibe tetetvén által, octoberbenNagyszom- 
batba a theologia befejezésére küldetett, s ez idő alatt szerzetbeli növendéktár
sait a zsidó és görög nyelvben oktatván, 1780. aug. 12. egy tractátust szorosan 
vitatott, 1781. martius 26. az egyházi törvényből, azon hó 31. pedig az öszves 
liiítudományból választott tételeket védelmezett. Erre apríl 4.1etevén professió- 
j á t , 22-dikén áldoi'rá szenteltetett. Mint ilyen a nagyszombati kir. convictus- 
ban ügyelő, 1782-ben Budára ment a felsőbb mathesis gyakorlására, s 1783-ban 
bölcsészettudorrá, 1784-ben pedig a hittudomány borostyánosává lett. Ezek közt 
szerzete ifjabb tanulóit a bölcsészeiben gyakorolván , velők 1784-ben júniusban 
mint ügyelő Pozsonyba költözött, hová az egyetemből kiszakasztott hittudomá- 
) i kar áttétetett; de még ez évben elöljárósága által hitszónokúl Pestre vissza
hivat ván, eleinte ugyan a palósok saját egyházában Kissel, Pestnek akkori neve
zetes prédikátorával együtt felváltva ünnepeken, miután pedig rendje 1785. 
aprílban a dömések klastromába tetetett által, Alexovicscsal szinte felváltva 

árnapokon, magyarul szónokolt, mindig számos hallgatók előtt, kik távolabb
ról is gyülekeztek beszédei hallgatására. Ekkor kezdett Verseghy a zenével fog
lal kodni, s utóbb különösen a hárfán és éneklésben nevezetes tökéletességre ver- 
gődött. Itt lepvén meg őt 1786. martius 20-án szerzetének eltöröltetése, kato
nai lelki -zetre adta magát, s először ugyan mint tábori káplán az Óbuda fölötti 
kis-eelli katona-lakban, 1788-ki február óta pedig a budai várban lakozó tábori 
papfőnök mellett mint titoknok szolgált, kit a török háború kiütése után még azon 
hónapban a főhadi-szállásba követett; de kötelességeinek hű teljesitése közben 
súlyosan megbetegedvén, kénytelen volt hivataláról lemondani, s magát negyed
fél évigPestenBudán orvosoltatni, míg végre felgyógyúlt. Ez idő óta Verseghy 
kizárólag az irodalomnak szentelte magát. Első verses kísérletei „V.F. pap“ alá- 
riással 1787ben apozs.Múzsában jelentek meg; figyelmet azonban először is csak 
1790-ben vont magára két alkalmi versezetével, u. m. 1. A magyar hazának 
anyai szózatja az ország napjára készülő Magyarokhoz, h. nélk. 1791. 2. „Emlé
keztető Oszlop azoknak a hazafiaknak tiszteletére, a kik az ország előtt jun. 11. 
és 12. 1790. a hazanyelvnek bevétele mellett szólottának, h. nélk. 1790. 4r. (az

20*
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Orpheusban is, II. 219.) melyeket a hő hazafiúi érzés —, s egy dal : A Nefelejts 
(Orpheus 125.), melyet a gyöngéd gondolat szép kivitelén kivül a rhythmusos 
tiszta lebegés némileg időszakivá tett. Ezeket a következett évben követték : 3. 
Egy jó szívből költ Szatíra avvagy FeddŐ-kultemény a magyar literaturáról, helyj. 
nélk. (Pest) 1791. és 4. Rövid értekezések a Muzsikáról hat énekekkel. Bécs, 
1791. hangjegyekkel, mely, a technika részéről legalább, az új iskola programm- 
jának tekintendő. Az énekek külön is megjelentek (s tudtomra kótairodalmunk 
azokkal kezdődik). Ezekkel egykorúlag jelentek meg 5. A Világnak közönséges 
Történetei, Buda, 1790—1., Miliőt után, a régi nemzetek s a görögök dolgait 
foglalva magában és némely felvilágosító értekezésekkel megtoldva. Következ
tek 6. több rendbeli költői és széptani dolgozatai a kassai Magyar Muzeum II-ik 
kötetében, u. m. „A Teremtés“ című, hat énekre tervezett tankölteményének első 
éneke, néhány apró vers, és Sulzer értekezései A szépmesterségekröl áltáljában 
és történeteik (165—87. és 403—13.), s A muzsikáról különösen (202—16. és 
321—26). 7. A lebilincsezett Prometheus Aeschylusból, egy régi görög dramati- 
kus poétából; mythologiabéli jegyzésekkel. Buda, 1792. Az akkor újra keletke
zett magyar játékszín részére Kotzebueból fordította e két darabot : 8. A Szere
lem Gyermeke, egy nézőjáték öt felv. Buda, 1792. és 9. A formentérai Remete, egy 
néző, egyszersmind is énekesjáték három felv. (Endrődy Magyar Játékszíne IV. 
kötetének II. darabjában. Pest, 1793.). Ez időben érte Verseghyt az első kese
rűség, t. i. állapotának könnyebbitésére — miután 300 ft. nyugdíjon kellett ten- 
genie —könyvvizsgálói állomásért folyamodott, de Millotjához függesztett érte
kezései némely helyeiért 1796-ban Kiethaller által feladatván, egykori szerzetes 
társa Alexovics által pedig ,,A könyvek szabados olvasásáról“ című könyvében 
megtámadtatván, ennek még reményétől is elejtetett. 0  azonban folytatta dicsé
retes munkásságát, s a következett évben két figyelemre méltó dolgozata követ
kezett : 10.Mi a Poézis,és ki az igaz Poéta? Egy rövid elmélkedés, melyben a 
költésnek mivolta, eszközei, célja és tárgya, a magyar rhythmisták hangegyez
tetésének helytelenségével együtt előállíttatnak. Megtoldva Horatiusnak Pisó- 
hoz és ennek fiaihoz írt levelével, mely Költőmesterségnek is neveztetik, és egy
néhány költeményes enyelgésekkel. Buda, 1793. és 11. Proludium in Institutiones 
Linguae Hungaricae, ad systema Adelungianum, genium item linguarum orien
talium ac dialectum tibiscanam et transilvanam exactas. Pest, 1793., mely Ver- 
seghy tanulmányainak egy új phasisba léptére mutatott. Ezen igyekvések közt 
érte őt is a csapás. 1794. dec. 10. és 11. közti éjjel elfogatván, a királyi ügyész 
ellene, mint a Martinovicsféle összeesküvés részese ellen főbenjáró port indított, 
s Verseghy, ki ama szerencsétlen kátékat olvasta s másokkal közlötte, aMarseil- 
laiset magyarra fordította, s némi horvát izgató dalt muzsikára tett, május 2. 
1795. a királyi tábla, 4-dikén a hétszemélyes tábla által halálra Ítéltetett1), jun. 
1. azonban megkegyelmeztetvén, közel kilenc évi fogságot szenvedett elébb ugyan 
Kufstein , aztán Gréc és Brünnben, melynek szenvedéseit tanulással és jegyez- 
getésekkel enyhítette. 1804-ben visszanyervén szabadságát, az ügyefogyott sze
rencsés volt a nemes érzésű gróf Szapáry János nádori főudvarmesterben védőt 
és pártfogót találni, ki őt először is saját leánya Leopoldina mellé házi tanítóvá 
fogadván, majd közbenjárása által nyugdíját, melyet mint eltörlött szerzetbeli 
bírt volt, visszaszerezvén, utóbb őt a nádorhoz magyar nyelvgyakorló mesterül is 
beajánlván2), valódi jótevőjévé lett. Az olvasó közönségnek a következő mulattató 
munkák kiadásával jelentette ki felszabadulását : 12. Rikóti Mátyás, egy nyájas 
költemény, melylyel e híres magyar versszerzőnek pompás koszorúzása négysorú 
rhythmus okban előadatik. Pest, 1804. 13. „Nagy nevezetű és nagy tekintetű 
Kolomposi Szarvas Gergely úrnak, mostoha ükömrűl kedves uram bátyámnak.
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Víg Élete és nevetséges Vélekedései, melyeket részént saját szájából vagy hiteles 
emberektűl hallottam, részént pedig szóról szóra közlendő Írásiból tanultam.“ 
Két kötetke. Pest, 1804—5. 15. Eduard Skóciában, avvagy egy szökevénynek az 
éjszakája, valóságos történetbűi csinált nézőjáték három felv., melyet francia 
nyelven írt Düvál, . . németre fordított szabadon Kotzebue. . . Pest, 1805. 15. 
Magyar Aglája, avvagy kellemetesen mulató nyájaskodások külömbféle versne- 
mekben, Buda, 1806. (1805). Következtek némely nyelvészetiek, u. m. 16. Neu- 
verfasste Ungarische Sprachlehre, worin die verschiedenen Mund- und Schreib
arten der ungr. Sprache kurz angezeigt, die Regeln aus dem morgenländischen 
Bau der Sprache selbst hei'geleitet . . werden. Pest, 1805. József nádornak 
ajánlva. Már e nyelvtanban elhintvék némely megtámadások Révai ellen; egye
nesen ennek iskolája ellen intéztetett : 17. A Tiszta Magyarság, avagy a csinos 
magyar beszédre és helyes írásra vezérlő értekezések. Követi ezeket a cadentiák 
lajstroma, melynek hasznát a philologusok és a poéták egyaránt vehetik. Pest,
1805., mely Révai és tanítványai részéről heves elleniratokat vont maga után 
(1. a Révai cikket). Verseghy ez ízben elhallgatott, hanem, több alkalmi költe
ményeken kívül a nádorhoz és Marczibánvi Istvánhoz 3), ismét egy csoport köl
tői, mulattató és históriai Írásokat adott, u. m. 18. A Magyar Hárfásnak Énekei 
fortepiánóra. Két szakasz* Pest, 1807. 19. Báró Külneki Gilméta kisasszony és 
iranypataki György. Egy érzékeny történet a legújabb üdőkbül. Pest, 1808. 20. 
G rcf Kaczajfalvi László, avvagy a természetes ember. Egy igen mulatságos, tanú
ságokkal bővelkedő történet. A Magyar Agi áj ának szerzője által. P est, 1808. 
Z \ . A Magyaroknak Hűsége és Nemzeti Lelke. Énekesjáték két felv., mely a budai 
es pesti theatrui^v>an előadatott. Sorz óbester német verseiből fordítva. Pest, 
180!). 22. Hiteles elöuj/,sa a Spanyol Történeteknek az aranjuezi nyughatatlansá- 
goknak fellobbanasatul fogVcabayonni juntának befejezéséig, írta Cevallos Pedro. 
1809. 23. Az Emberi Nemzetnek Történetei. 1 — 3. köt. Buda, 1810—11. 24. Vak 
IL'la, a magyarok királya. A történetirácból vont romános rajzolat. Pest, 1812. 
Ez időn túl Verseghy kirekesztőleg nyelvészi munkálkodásainak élt, miután József 
nádor a kir. helyt, tanácsnál intézkedett, hogy az alsóbb, közép és felső magyar 
nyelvtanításra szolgálandó tankönyvek megírása reá bizassék. E fáradozásainak 
gyümölcsei lettek : 25. Epitome Institutionum Grammaticarum linguae Hung. Öt 
kötetke, (a gymnásiumok 2 — 6. osztályaira). Buda, 1816. 26. Exercitationes 
Idiomatis Huny. secundum regulas Epitomes concinnatae. Buda, 1816. 27. Ana- 
lylicae Institutionum linguae Hung. Pars I. : Etymologia, P. II. Syntaxis, P. III. 
5 sus aestheticus linguae hung. 2kötetben (a tanítók számára). Buda, 1816—17. 
28. Magyar Orthographia, avagy Irástudomány . . a nemzeti oskolák számára 
(először) : Buda, 1817. s azontúl többször. 29. Ungarische Rechtschreibung als 
Einleitung in die ungr. Sprachlehre. Buda, 1817. 30. Ungarische Sprachlehre, 
zum Gebrauche der ersten latcin. und Nationalschulen. Buda, 1817. (s többször). 
31. Magyar Grammatika avagy Nyelvtudomány, melyben a hazai nyelvnek süke- 
res okokra épített regulái napkeleti nyelvhez illő tanitásrenddel mind és ponto
san előterjesztetnek, a magyar nemzeti oskolák számára. Buda, 1817. (és több
ször). 32. A philosophi ának talpigazságira épített Felelet a nemz. muz. nevében 
a m. nyelv iránt tett, s az 1818. észt. bőjtelő hav. 7. a Hazai Tudósításokba 
iktatott kérdésekre, mely értekezés gyanánt is szolgál egyszersmind a nyelvmű
velésnek mivoltáról és akadályairól. Buda, 1818. Ezen munkával zárta be Ver
seghy nagy munkásságu nyelvészi pályáját, melyen számos használható anyagot, 
sót méltánylandó nézeteket is közlött; de hol gyakorlatiatlan elvei-, hol makacs 
empirismusánál fogva pusztai szózatként elhangzottakat; még a tanodák embei’ei 
is, hívei az uralkodóvá lett Révai-rendszerének, inkább cáfolva mint őt követve
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használtatták e minden illetékes bírálat nélkül reájok kötött könyveket. Ez idő
ben hangosabblag kezdett országszerte a katbolikus biblia revisiója ókajtatni, s a 
kilátásban volt nemzeti zsinat egyik tárgyául tekintetni. Verseghy,Rudnay főér
sek által is serkentve, tudományos készülettel dolgozott ily című munkával 
lépett a pozsonyi zsinat elibe : 33. Dissertatio de versioné hungarica Scripturae Sa
crae, cui specimina correctae atque ad Vulgatam exactae versionis, una cum 
momentis exegetico-philologicis emendationum, in traductione Káldiana insti
tuendarum, subiunguntur. Budae, 1822. 4rét, melyben a bibliának az eredeti 
nyelvekből újra lefordíttatását ajánlotta. Ez volt Verseghy hattyuszava. Mel
lőzve egykori barátjai és társaitól — ily élesen nyilatkoztak akkor még a 
doctrinális felekezetek! —, elszigetelve az irodalmi világtól, majdnem egyedül 
Ságby Ferenc egyetemi nyomdai gondár mívelt társalkodására szorulva ; viszon
tagságos, eleinte nélkülözésekkel s részben kenyérkereső munkákra fecsélt4), majd 
irodalmi harcoktól, s végre betegségektől látogatott életét azon évi december 15. 
zárta be a budai vár keleti hegyoldalában fekvő csinos házacskájában , hol évek 
óta valóságos szerzetesi elvonultságban élt. Hült tetemei mögött néhány isme
rősén és két fiatal irón kivül 5) senki sem volt észrevehető. Azok a budakeszii 
út melletti temetőben egy márvány kereszt alatt nyugszanak. Ennél díszesb 
emléket állított neki Sághy Ferenc a következő könyv kiadása által : 34. Ver
seghy Ferenc Maradványai és Élete, Buda, 1825. Emezt nagy gonddal és meleg
séggel a kiadónak fia Sághy Sándor írta meg 6) ; amazok közt leg-figyele^1 
méltóbbak Ovid Formaváltozásai I-ső s a II. könyv 1 —12. szakasz" ^dos 
magyarázatokkal ellátva, s A teremtésnek képe című költői töredék. -üety először 
Kisfaludy Károly Aurorájában 1823. látott világot. Nyelvész*'1 hagyományai 
közt egy készületlen Nagy Magyar Szótár találtatott, s »Egyházi Értekezé
sek“ társasága által tervezett müszótár, melyet fejeztetvén Horvath János 
apát, ily cím alatt adatott ki: 35. Tudományos wester szókönyv, próbaképen készí
tették némely magyar nyelvszeretők. HuJa, 1820. 'S egre szorgalmas munka
társa volt a veszprémi „Egyházi Értekezéseknek“ , melyekben mind életében 
1820—22., mind halála után 1823. és24-ben számos becses darabjai jelentek meg, 
melyek közöl egyházi énekein kivül Az egyházi énekről s Az egyházi magyar éke- 
senszólásról szóló bővebb értekezéseit emelem ki 6).

*) L. Sententiae stb az F. íven.
2) L. gróf Széchényi Ferenchez írt levelét Sághy Sándor által írt életrajza 153. 1. , hol 

dec. 21. 1806. többi közt írja . . Felséges cs. és k. fóhgségének József nádorispányunknak 
hazafiúi buzgóságát értem, melylyel a most folyó karácsony havának 15. napján az én vezér
lésem alatt a magyar nyelvnek, melyben eddig sem volt járatlan, bővebb gyakorlásához fogni 
méltóztatott.“

3) Sághy az id. h. 179, 180. 1.
4) Ilyen néhányat találni feljegyezve Sághynál az id. h. a 228. 1. Csupa Lóorvos , Marha

dog, Száz észt. kalendár stb. Ide tartoznak még a kir. nyílt és körlevelek fordításai, az egye
temi nyomda miséskönyve, breviárja, Wagner-féle Phraseologiája , s egy sereg oskolakönyv 
iavitása. U. ott. 5) Csak Bajza és én tettük meg neki az irók közöl a  vég tiszteletet !

6) Ezt használtam itt is hálával s szinte kirekesztöleg.
2) Részletes sorozatát ebbeli adalékainak láthatni Sághyná1 a 226. 1.

E magyar iztfeddö munkámot néked ajánlom. 
Keliemetes fonalát örömidnek félbe szakasztja ; 
Avvagy ez értekezés , melyből a mennyei köl

tést
A magyarok földjén sírjába hanyatlani látod, 
Szívepedésre fakaszt, s örökös nyugodalma -

dot egy két

1 . Aj án l ó  l e vé l  Q,. Ho r a t i u s n a k  az 
e l ys i umi  mezőkön múl a t ó  l e i k é 

hez 4).
Hogyha talán levelem, melyben Buda vára 

tövéből

I) A „Mi a Poéei*“ oimü künj* elölt.
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Felleges órával megháborgatja : bocsáss meg!

Nem te valál? ki, midőn a római népnek 
akár mely

Ostoba, vagy esemegés ízlésű tagja, kezébe 
Vévén a citharát, szabados kedvére röfögte 
Lábtalan énekeit, sanyarú feddésre fakadtál, 
Hogy veszedelméből kiragadjad az isteni köl-

- lést ?
Nem te valál? ki az elmefogyott és bánna be

szédű
Verskoholók nyáját, az üres kordékkal enyelgő 
Majmokét, a trágár Satirust, lyukaikba ri

va sztád?
S míg az igaz költést, míglen felséges ará

nyát,
Szent hivatalának súlyosb akadályival eg> Litt 
Fejtegeted; azokat, kik nem dalolásra szület

tek,
A Helikon hegytől Mársnak mezejére, az or

szág
Gondviseléséhez, s a földművelésre vezetted?

Oh ! ha tehát a boldog öröm, mely holtodot 
érte,

A kegyesebb ízű s tetemes költésnek ügyéről 
Hajdani gondjaidot ki nem édesgette belőlled: 
Nemzeti költésünk szomorú sorsára tekints le; 
S küldj hacsak egy szikrát út nélkül szerte bo

lyongó
Verskoholóinknak foganós szívekbe tüzedből, 
Melylyel az aggPísó fiait helyes ízre vezetted. 
Nyisd meg az észt bennek : hogy lássák isteni

tisztét
Csendes Apollónak; hogy lábas hanggal az

elmét
Édesen érdeklő lantján mértéktelen újjal 
Öszve ne szaggassák a húrokat; és hogy eszet

len
Szószaporítás közt öcsetét büdös írba ne márt

sák.
Küldj le csak egy súgárt, melynél a nemzeti

költés
Életölő veszedelmeiből új fényre ocsúdjon ;
És ha segédi kezet te sem adhatsz omlani

kezdő
Oszlopinak, legalább tiszteld meg lelki ké

nyekkel
E nagy egek szüleményének boldogtalan estét.

2 . K u t y á m  di c s í r  etc.
I - h « t  ti « m b tre k  b « rá t« á g » r*  ír t  s a tirá n a lt  is n sv ezn i.

Múzsa ! meg ne bántson ritka bátorságom, 
Hogy nevét kutyámnak oszlopodra vágom. 
Násó a diófát írta meg dalokban,
Melyben pára sincsen, mint az állatokban. 
Mennyivel felségesb verse hangzatomnál 
Annak, a ki sírját lelte a gyctáknál; 
Költeménye tárgyát annyival haladja 
Donkisótomról írt verseimnek tárgya.

Donkisótom nékem mindenekben hívem:
S ez magán elég ok, hogy megénekeljem.

Míg az emberektől, bármely bölcsen élek, 
Mást gyalázatoknál semmit nem reményiek; 
Alig ezek rósz hangot ártatlan szavamnak,
S legjobb tetteimnek rósz palástot adnak. 
Addig hív ebecském együgyű szemekkel 
Nézi, a mit végzek művelő kezekkel.
Minden szót csak úgy vesz, a miként vau

mondva,
Avvagy a miképpen rá vagyon tanítva.
A haragnak hangját csak haragra érti, 
Tréfaszómat kancsal szemmel meg nem sérti ; 
S mígnem a fenyíték vesszejét szemléli,
Bárha szitkot hall is, mind csak jóra véli.

Láttam én sok ízben a kutyák törvényét, 
Melyek éhen őrzik a paraszt sövényét : 
Hogyha két komondort harcra kelni láttak.
A levert nyakára egyaránt rohantak ;
S a helyett, hogy gyengébb társokat segítsék, 
A hatalmasabbal újjolag megtépték, 
így az emberek közt, hogyha egy gaz pára 
Egy erőtlen jámbort felvesz a fogára;
Egybe gyűl a csürhe, s egyaránt koncolja, 
Szemtelen nyelvével jó nevét mocskolja;
S míglen a lehellet el nem száll agyából,
Fel nem hagyja kelni méltatlan porából. 
Sokkal jobb erkölcsöt lelsz az én kutyámban. 
Mint a vad falun nőtt bojtos ebcsatákban. 
Szánni tud ! s ha nyögve ágyamon nyavalygok. 
Vagy ha tettetésből jajszavakkal sírok : 
Felsiet keblembe, képemet mégnyalja,
S búmat, a mint tudja, nyögve vigasztalja.

Hát ha megtekintem célja tisztaságát ?
Oh! miként haladja sok barátim célját! 
Emberek ha vélem társaságba lépnek,
Szép vagy rú t , de még is csak haszont keres

nek ;
S hogyha ezt zsendülni nem legottan látják,
A barátkozást is gyűlölségre váltják.
Egy falat tehénhús zsoldja Donkisótnak,
S még azért is nyalja szűk kezét urának.

Többet mondok : kutykám bárminő veszély
ben

Megmarad mellettem, mint egyéb időkben. 
Emberek ! csatánként gyűltetek szobámba, 
Kézszorongatás közt estetek nyakamba,
Alig viaszszal tűzött szárnyamon repültem, 
Melyet a Szerencse ál kezéből vettem.
Ámde beborúlván sorsom fellegekkel,
S talpig ellepetvén zordon mennykövekkel 
Messze illanátok bátorságos helyre,
Honnan gúnyoló szót mondtatok fejemre;
S hasztalan reménlvén, ilyes romladékon 
Hogy majd boldogságtok fenjebb polcra hag-

jon ;
Míg kivul sorsomra vállatok vontátok,
Addig szívetekben vígan tapsolátok.
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Oh ! az én ebecském mennyit megpiríthat 
Oly barátot, a kit bal sors elvadíthat!
El nem pártol töllem felleges sorsomban :
Itt is olyan, mint volt fényes napjaimban.
Sőt ha csak ruhámat mérgesen megrántod, 
Védelmemre jönni s bosszonkodni látod.
Nem hiszem, hogy értem veszni kész nem

volna,
Hogyha embergyilkos ellenem tört volna.

Donkisótom nékem mind halálig hüvem ;
S érdemes mindenképp hogy megénekeljem. 
Énekellek ! s vallom, kedves Donkisótom ! 
Hogy te vagy valóban leghüvebb barátom.

3. Li l l a .

Míg repdes enyelgve az alkonyi szél,
S csókjára megrezzen a rózsalevél,
Sír Lilla, s az érre leszögzi szemét,
Mely zúgva gyorsítja előre vizét.

R. Sok menyecske már megbánta
Hogy férjének könnyen hitt, 

S egy szavára néki szánta 
Lyánykorában mindenit.

A ki vár,
Jobban jár.

D. Vaj! de hányán megcsalódtak, 
Kínozván a húseket,

Kik szomorgva elvonódtak,
S másnak adták szíveket. 

Célra jut,
A ki fut.

R. Ah ! Rozílis azt nem várja, 
Hogy te mással egybe kelj. 

Lesz örömmel élted párja, 
Csak te benne kedvet lelj.

Ö még él,
Néked él.

„Ah! így fut előliem az édes öröm, 
Azóta hogy búmot elhagyva nyögöm. 
Megszegte az álnok ! megszegte hitét; 
Phyllisnek eladta örökre kezét.“

Ezt mondj a zokogva, s egy dombra ledúl, 
Hol szíve a szótlan keservre hévül.
Oh lyánka! mit bánod a csalfa kezét? 
Nem férfi az, a ki megszegte hitét.

4. A ne f e l e j t s .

Amott a csendes völgy ölében,
Hol zúgva görg a vízkövecs,
A parton lengett a fövényben 

Egy nefelejts.

Ab, benne, a mint rám mosolyga, 
Laurámnak láttam kék szemét ;
A harmat épen rá hullatta 

Gyenge tejét.

Két cseppet láttam, mint remegtek,
Oh kedves képzet ! szép ölén ; 
Egymásba végre mint peregtek 

Sík levelén.

Ezt, Laura, néked hogy letörtem, 
Sóhajtva mondtam : Nefelejts!
Ah minden a te szíved nékem :

El ne felejts.

5. Dá mon  és Roz í l i s .

D. Szép Rozílis ! mit halasztód 
Még tovább szerelmedet ?

Bal gyanúkkal mit fonnyasztod 
Érted égő szívemet ?

Oh ! e szív 
Holtig hív.

6 . A vá l oga t ó .

Én egy gazdag asszonyért 
Szélnek adjam nyugtomat,

A ki alkudt zsoldokért 
Jusnak tartsa lángomat ? 

Légy te , gyöngyöm ! tiszta érc, 
S oly nagy mint a Mátrabérc ! 

A kalmárlott mátkaság,
Mind palástolt szolgaság.

Én egy büszke asszonyért 
Nyűgbe vessem szívemet,

A ki emberségemért
Pórnak szidja véremet ?

Légy te, gyöngyöm ! olyan vér, 
Melylyel herceg fel nem ér ! 

Páromtól a megvetés 
Rosszabb mint az etetés.

Én egy szentes asszonyért 
Klastromozzam éltemet,

A ki nyájas csókomért 
Kárhoztassa lelkemet ?

Légy te oly szent alkotmány, 
Mint a most lett szúzleány !

Kút felett a szomjazás 
Tűrhetetlen sorvadás.

i

Én egy bölcske asszonyért 
Háborgassam álmomat,

A ki platós bábokért 
Megtapodja lángomat?

Légy te oly nagy lelki kincs, 
Mint a melynek teste sincs ! 

Még e földön vándorlók, 
Széllel jól nem lakhatok.

En a legszebb asszonyért 
Felhevítsem véremet,
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A ki más nap Démonért 
Megvetendi szívemet?

Légy te , gyöngyöm ! olyan szép, 
Mint a legszebb angyalkép ! 

Nékem nem vagy angyalom, 
Ha mással kell osztoznom.

i

7. J u  li s a táncban.

Nem bő, de néklink, Klárikám ! 
Elég lesz kis tanyám.

Előtte nagy tölgy gallyazik,
Hol sok madárszó hangozik. 

Körülte szép gyümölcsös fák,
S víg rózsabokrocskák,

A nap nem éri ajtaját,
A szél nem rázza oszlopát;

Hő ahhoz vagy hűs át nem fér, 
Ki kis tanyámba tér.

A víznél, mely lent folydogál, 
Egy fúlmilécske sírdogál,

S a szirt felfogván daljait, 
Megnyűjtjajajjait.

Itt lelvén eddig kedvemet, 
Magam töltöttem éltemet ;

Ue tiszta szívbül osztozok,
Ha véled lakhatok.

E kis tanyámban úr vagyok, 
Napestig bátran vigadok,

S mihelyt az alkony ágyba vet, 
Az álom rám nevet.

Ha megvizsgálod, kedvesem ! 
Tudom, megtetszik rejtekem: 

Csak nő hiával van tanyám : 
Jer, térj be Klárikám.

Te, kit korodnak őszei 
Még el nem leptenek,

S kit már hazánknak szépei 
Több tűzre vettenek ;

Tekintsd meg egyszer hölgyemet, 
S nyomozd ki díszeit ; 

Legeltesd rajta szívedet,
S ítéld meg ékeit.

Nézd, mennyi renddel sürgeti 
A lejtnek módjait !

Mely kellemekkel élteti 
Mozduló tagjait!

Legényink öszveállanak,
Csak őtet nézgetik,

S azok közt, kik most lyánzauak, 
Legszebbnek hirdetik.

Zsendülő rózsát képzenek 
Szemérmes arcai,

Hol gyöngyfejérbe sínlenek 
Vérének habjai.

Szemének kéklő fényei 
Szelíden lángzanak,

S mosolygó Csüggedései 
Szerelmet gyújtanak.

De már felünkre érkezik 
Dalmérő lábain!

Öntött aranynyal mérkezik 
Hajfürté vállain.

Egy pillantása rám nevet, 
Áthatja mellyemet,

S amint mellettem lejteget, 
Ellopja szívemet.

Még egyszer vissza rám tekint, 
Újítván tánckörét.

Ah! most, most nézd ki részenkint 
Bűbájos termetét !

Imádja bár az ízmajom 
Vidéki szépeit !

Én szebb Julimnak lantolom, 
Míg élek, díszeit.

8. Klárikához.

Amott a hegynek zöld tövén 
Egy domb ül a völgy kezdetén,

S ezen parányi kis tanyám; 
Jer, nézd meg Klárikám ! 

Mellette csörg a fris patak, 
Melynél bárányok játszanak.

«■* 9. Ba r á t n é mh o z .

Szedjük a rózsát, valahol pirulni 
Látjuk utunkban, szeretett barátnőm! 
Még kinyílt arccal töviságaikrúl 

Ránk mosolyognak.

Mely ma bűbájos kebelét ajánlja. 
Holnap elhervad. Soha jobb üdőre,
A mivel kínál nevető szerencsénk,

El ne halaszszuk.

A jelenlévő egyedül sajátunk.
A jövendővel bal eset parancsol,
Mely irigységből örömünkbe szokta 

Önteni mérgét.

10. Az I r i g y s é g h e z .

Szűnj már meg egyszer buzgani ellenem 
Trágár Irigység! Ám nem esengek én 

Oly jók után, melyek negédes 
Vágyaidat feszegetni szokták.

Nem kérdegélek tisztviseléseket 
A nagy világtól, nem birodalmakat, 

Nem dúzs rakást a vert aranyból, 
Sem hamisan ragyogó diiesőket.

Öntessen őszkor száz halom életet 
Csűrébe a dózs, kit nemes ősei
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Pompásan épült váraikban 
Messzeható uraságra szültek.

Szürcsölje kristályserlegiből borát.
Melyet Tokajnak szöllei hoztauak.

Kit pórszugolvbúl úri polcra 
Felvezetett az agyas Szerencse.

Én szűk szobámban kegytelen éhemet 
Egykét falattal,-szomjamat édesen 

Megcsillapítom hús vizekkel,
Csak nekem adjon az ég ezekhez

Érzékeny asszonyt, fris levegóeget, 
Gondatlan elmét, régi barátokat,

Meglett koromban férfi szívet,
S víg kobozomnak örök virágzást.

11. Sz e n t e s iné.

Egy szomszéd özvegynek csinos falujábúl 
Haza nyargaltatván, kiszáll kocsiábúl 
Híres Szentesiné, a bájos szépségnek 
Oly ritka remekje, mint a szent hűségnek,
S béfutván férjéhez haragos orcával,
Ledúl a szófára úti ruhájával.
„Jaj ! mit láttak, úgymond, bámúló szemeim, 
Miket nem hallottak elrémült füleim !
Inkább hittem volna hogy még ma meghaljak. 
Hogysem ily alacsony dolgot tapasztaljak.“ 
Szinte sachot adván férje barátjának,
Felugrik szavára kedves asszonyának,
S „mi bajod van ? úgymond ; ki mert megbán

tani ?
Kinn siessek bosszút hallatlant állani ?

„Senkin, felel a szép. Köszönöm tüzedet, 
Melylyel bizonyítod hozzám jó szívedet.
Nem csak engem illet a szörnyű gyalázat, 
Mely miatt keblemben habzik az ádázát.
Oda böcsülete asszonyi nemünknek,
Ha kisül fortélya szomszéd özvegyünknek. 
Szígyenlem előtted levenni lárváját,
Melylyel takargatta szemtelen orcáját 
Családiné.“ — „Hogyhogy ?“ kérdi bámúlással 
A jó szívú gazda, még egy nagy ugrással 
Melléjek dobbanván házoknak barátja 
A mondandó hírre szemét száját tátja. 
„Családiné, mondom,“ folytatja szavait 
Nagy tűzzel az asszony „megúnta napjait.
S felemelvén csúcsát özvegy fátyolénak, 
Szemébe kacsongatúj házasságának.
Tudjátok, férjének tartván temetését 
Mely igaznak hittük módos kesergését! 
Egymást énék mellyén a könyhullajtások. 
Fojtogatták szavát a mély zokogások.
S ráborúlván sokszor megmeredt párjára, 
Szörnyű ájúlással düllött szófájára.
Végre márványtornyot emelvén kertjénél. 
Nyilván megesküdött felépítésénél,
Hogy még ennek alját a patak hüvíti.
Mely özvegy lakását vízzel bekeríti.

Mindaddig folytatván ö is özvegységét, 
Boldogéit férjének megőrzi hűségét.
Fél esztendőt töltvén magányosságában, 
Erősödni látszott feltett szándékában, 

j  Meg-meglátogatván, magam is szemléltem.
A mit eleinte tetetésnek véltem,
Hogy gerlice gyanánt mélyen szomorkodik.
S a kérők kezétűl visszaiszónyodik.
Ah! de, hogy ma szívét mentem vigasztalni. 
Mit kellett szememnek nálla tapasztalni!
A pataknak partján sok munkást találván.
S mellette egy árkot készülni csudálván, 
Magamban eziránt sokáig aggódtam,
S kocsimmal végtére hozzájok tolódtam. 
Mosolygva felelték bámúlt kéidésemre,
Kik a szekérúthoz jöttek intésemre,
Hogy földes asszonya ezen kis folyónak 
Megígérte kezét Fürtösi Lászlónak:
S minthogy megfogadta szörnyű esküvéssel, 
Hogy fel nem hágy addig a bús özvegyléssel. 
Még alját e patak mossa sírtornyának,
Melyet felépített boldogéit urának,
Ök ő nagyságának parancsolatjára 
Elvezetik vizét Fürtösi malmára.“

Lesneki ezt hallván — így hítták barátját 
A Szentesi háznak — felnyitja kabátját,
S megnyomván lágyékit mind a két kezével. 
Ellepi a szobát vad nevetésével.
Sok kelepcét hányt ő Szentesi nejének 
Elejétől fogva ösmeretségének ;
De mind hasztalannak látván fáradságát.
Az úrnak kereste végre barátságát.
Most tehát megsejtvén módját a bosszúnak. 
Az asszonyhúséget fekete hattyúnak,
S tetetésnek mondja mind a grimászokat, 
Melyekkel megveti az ajánlásokat.
Az asszony rá nézvén méltó megvetéssel. 
Felkel a szófáról nagy keseredéssel,
S bémenvén szó nélkül tükörszobájába, 
Zsembegve öltözik könnyebb ruhájába.
De férje leülvén játszó asztalához,
„Nem szeretem, úgymond házi barátjához, 
Hogy asszonyom másnak tetteit turkálja.
A gyengeségeket csak olyan ócsálja,
Ki tulajdon keblét érezvén vétkesnek,
Korom mellett akar tetszeni fényesnek. 
Örömest elválnék javamnak felétúl,
Ha elszoktathatnám rút nyelvességctúl.“

Fontos lett a beszéd a sach-asztalkánál,
S Lesneki figyelmet lelvén a gazdánál,
Titkon egykét módot kezdett tanácsolni, 
Melylyel meg lehetne párját orvosolni.
Sok debátok után vacsorához gyűltek, 

i Hol a gazdasszonvnyal ismét kibékültek.
Ki az ifiúnak hallván kérlelését,
Örömest tréfára vette csevegését.
Azalatt Szentesi nagyot fohászkodik.
Mint a ki magában búval tusakodik,
S ..nagyobb ennél, úgymond, hogy bárom pő

réim.
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Melyeket rám hagytak boldogult őseim.
Ezen terminussal mind elóvetetnek,
S engemet házamtúl Pestre siettetnek.
Legyen addig az úr nőmnek gyámolója,
S a kétes dolgokban bölcs igazgatója! 
íg -̂ az útazástúl soha még nem féltem,
Mióta Manóimmal jegygyűrűt cseréltem.
De reményiem még is az ég kegyelmétől. 
Hogy megó a rosznak incselkedcsétül.“
Erre csengetövel beinti cselédjét,
S hozzájok fordítván szomorú beszédjét,
M egteszi kevéssel a rendeléseket,
Ilogy mind készen tartsák az úti szereket.

El is indúlt reggel egy hű inassával.
S a második hétnek utoiso napjával 
A komor menyecske olvasván írását,
Melybe” lerajzolta hosszas útazását, 
r iikadt rózsa gyanánt kezdett felvídúlni, 
Mely a hús alkonyban meg szokott újúlni. 
Lesneki azonban hűven vigasztalta,
S jóllehet az asszony ritkán marasztalta, 
Mellette töltötte még is az estvéket,
Truccára dicsérvén az olyan nócskéket,
Kikrül a köz hírek nyilván trombitálják,
Ilogy az éheseket örömest táplálják.
Két nap múlva ismét más levél érkezett,
Mely már az elsővel nagyon ellenkezett. 
Szentesit az úton a hideg kilelte ;
De kemény rázásit semminek ügyelte,
S nagy reménye lévén pesti orvossában, 
Szóllani sem akart rólla írásában.
A várasba jutván, leroskadt lábárúi,
S kevés remény lévén felgyógyúlásárúl, 
Gondos orvossának bölcs tanácslására, 
Felnyomta pecsétjét testamentomára.
Mint mikor az égre felhők tornyosodnak. 
Melyekben iszonyú vészek zordonkodnak. 
Ammint ormaikat a nap megsajdítja, 
Halványodik, ájúl, fejét lekonyítja ;
De magához térvén mély rémulésébul. 
Olvasztó tüzeket lődöz hő képéből,
A fellcgek pedig mord harcra hevúlnck.
Vad ostromlók gyanánt rakásra csúdülnek, 
Vaktában lökdösik gyilkos nyilaikat, 
Morgással duplázzák csattanásaikat,
S öszvegomolyodván , mindaddig duzmadnak, 
Még lágy oldalaik záporra fakadnak : 
Szentesiné szintúgy a tudósításra 
Jelt érez magában egy nap ájúlásra,
S a karszékbe dűlvén halavány orcával, 
Elrémíti házát szűszorúlásával.
Hozzá fut Lesneki szárnyas lépésekkel,
S életre idézi szagos ecetekkel.
Ó pedig lassankint megtérvén magához,
Nagy sóhajtást kapcsol első jajszavához.
Képe tüzesedik, szemei láogzanak,
Ajakin siralmas panaszok habzanak.
Szörnyű átkokat küld mostoha sorsának, 
Szemrehányásokat útazó urának ;
S végre hogy szívének érzi tágúlását.
Sírásra fordítja vad háborodását.

S jajokkal vegyítvén bús zokogásait,
Zápor gyanánt ontja könyhullajtásait. 
Hasztalan kérlelik a vígasztalások ; 
Megújúlnak velek a panaszkodások. 
Haldoklani kíván haldokló férjével,
Életét váltani saját életével.
Majd azután szemét egy pontra meresztvén, 
S gondolatjainak zabolát eresztvén, 
Egyszerre megfordúl bús komornájához,
Ki eddig mindenben hű volt asszonyához,
S rendeléseket tesz valamint útjárúl,
Úgy idegen kézre hagyandó házárúi.
Ezt ugyan Lesneki nagyon rosszallotta,
S több helyes okokkal buzgón ostromlotta; 
De hasztalan lévén minden hitetése, 
Teljesedni kezdett az asszony végzése,
S alattomban szólván a kész kocsisokkal, 
Csak azt nyerhette meg bő áldomásokkal, 
Hogy addig késsenek elindításával,
Még jobb hír érkezik a jövő postával.

Harmad napra tehát jön a tudósítás,
Hogy mind foganatlan lévén a gyógyítás, 
Elhagyta Szentesi az árnyék világot. 
Orvossá írta meg e szörnyű újságot,
Azt függesztvén hozzá : hogy rendelésére 
Feltette a testet saját szekerére,
Mely már visszaviszi ősi jószágába,
Hogy ott letetessen nemének sírjába.
A testamentom is vele fog érkezni;
S minémü pompával akar temetkezni ?
Azt maga feltette haldokló karjával,
S a ládába zárta végső szándékával.
Ezt tehát az asszony várja meg békével,
S vigasztalja magát keresztény hitével. 
Nincs erőm megírni a zokogásokat,
S a közöttük történt sok ájúlásokat, 
Melyekkel az özvegy Szentesit siratta,
Vagy bel fájdalmának mélységét mutatta. 
Panaszok követték néma keserveit,
S a mire jajok közt vetette szemeit,
Az eszébe hozván férjének jóságát,
Újítani látszott mély szomorúságát, 
(ismervén Lesneki a búnak útjait,
Mely a szelíd észnek megvetvén nyomait, 
Táplálékot talál a bölcs kérlelésben, 
Könnyebbséget pedig a részesülésben ; 
Maga is követte az asszony példáját,
S égig magasztalván boldogult Pistáját,
Már fohászkodással árúlta sebeit,
Már kezkcnöjével törlötte szemeit.
Mint a harmatcsöppek, melyek a rózsának 
Egy piros levelén külön ragyogának,

I Arra unszoltatván az irigy szelletül,
Hogy búcsút vegyenek a bíbor bócsötul, 
Sok remegés után egymásba pörgőnek,
S a kinyílt rózsának keblébe görgenek :
Úgy az érzékeny szív búba sülyedezvén,
S egy másikat véle szenyvedni érezvén, 
Reszketve csatolja bajtársát ölébe,
S kiöntvén panaszit érzékeny keblébe, 

i Vigasztalást keres köz zokogásában,
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Nyugodíilmát talál nyílt barátságában. 
Szentesiné tehát látván kesergését, 
Bizonyosnak vélte igaz szívességét,
S nyakába borulván, zokogással kérte,
Hogy ammint férjének szentül megígérte, 
Segítse viselni súlyait sorsának,
S legyen gyámolója bús árvaságának.
Lesneki megfelel nagy illetődéssel,
S mindent megigérvén módos esküvéssel.
Még öröknek vallja szíves barátságát,
Uj könyekkel festi mély szomorúságát.
„.Jaj ! — úgymond egyszerre, s megdúl bal kar- 
Hirtelen lecsapván jobbját lágyékára, (jára, 
„A nyilamlás ismét !“ — s el kezd halványodni, 
Szentesiné pedig mindenhez kapkodni,
Hogy megelőzhesse annak betegségét,
Kinek jó szívétül várja könnyebbségét.
Sok vánszorgás után megtérvén magához,
„Ah ! úgymond nyöszörgve szép orvosnéjához, 
Valahányszor a bú elfogván szívemet,
Sűrűn kifacsarja szemembül kényemet, 
Annyiszor megújúl ezen bágyadásom.
A nyilamlás lesz még utolsó romlásom !
Bedig ha könyezni másokat szemlélek, 
Lehetetlen, hogy ne szomorkodjak vélek.“ 
Erre Szentesiné felteszi magában,
Hogy mértéket tartván saját bánatjában.
Nem ád néki többé okot a sírásra,
Sőt késztetvén képét a kedvmutatásra,
Bajnok keménységgel kérleli vendégét,

* Enyhítse meg, mint ö, mély keserűségét.

Nincs oly szomorúság az ember szívében, 
Mely sírját ne lelje az üdő keblében. 
Megemészt ez mindent, s ammint örömünknek 
Úgy hűti óránkint hevét keservünknek. 
Egynéhány nap múlva bújábúl derülvén.
S feledékenvségbül kedve is üdülvén,
Együtt ül az özvegy házi barátjával,
Kit megelégített jó vacsorájával,
Ammint nagy kapuja nyílik udvarának.
S elérkezik teste boldogúlt urának. 
Visszaesvén tehát szomorúságába,
Beviteti férjét egy vendég szobába,
S ráborúlván néha lelketlen mellyére, 
El-elmegy ájúlni az ágynak szélére.
A mit Családiné tett hajdan férjével,
Azt ő megújítja szós kesergésével,
Sőt meglátszik vetni minden mesterségét, 
Hogy megszígyenítse amannak hűségét. 
Azalatt érkezvén futva komornája,
„Az istenért, úgymond, kékül már orcája! 
Ölik ismét szegényt a rút nyilamlások, 
Egymást érik szívén a vad ájúlások ; 
fi ha nagyságod rajta nem tud segíteni,
Ötét is ki fogjuk még ma teríteni.“
Szalad Szentesiné beteg barátjához,
Hozzá lát sürögve gyógyítgatásához,
Törli halándékit illatos vizekkel,
Erősíti szívét éltető csöppekkel,
S ammint nagy nehezen megeleveníti.
Ruháit leszedvén az ágyba segíti.

i Könyebbedni látván ápolgatására,
! S az álmos cseléd is oszolván álmára, 
i Kérdezi végtére nyöszörgő vendégét:
Régen viseli-e súlyos betegségét? 

í S mit tapasztalt eddig legjobb orvosságnak 
Szögezési ellen e dühös kórságnak ?

I „Ah ! úgymond viszontag amaz, kérdésére:
' Feltámasztván magát egyik könyökére,
; „Már két esztendeje, hogy vele kínlódok,
( S megorvoslásával hasztalan bajlódok. 
j Öt híres doktorral közlöttem sorsomat,
Kik sok száz moslékkal töltötték gyomromat.

I  Az egyik barbárát antimóniummal,
1 Ez meg chinât rendelt matriraóniummal,
A harmadik klistért csupa phlogistonbúl, 
Lekvárt a  negyedik íiic Utliargyronbúl;
S az utolsó hallván a sok recepteket,
Melyek meg nem bírták a szöge^^Ve^

.Próba gyanánt kínzott három mixtúrával,
• S végre barátságos confidentiával 
: Megmondta, hogy tovább nem ér mestersége.
I De különös lévén hozzám embersége,
Azt adta egyszersmind sajnos vallásához, 
Hogy, ha bizodalmám volna tanácsához, 
Javasolna még egy házi orvosságot,
Mely szígyenben hagyand minden doktorságot. 
Megigérvén tehát méltó kérésére,
Hogy a tanácslónak nem vallók nevére,
A nyilamlás ellen legjobbnak mondotta,
És ezt okokkal is megbizonyította,
Ha egy meghalt testnek orrát elvágatván,

I S balzsammal bemázolt irhába varratván, 
Meztelen nyakamon mindaddig viselem,
Még el nem enyészik a szokott gyötrelem.
Két testőrző banyát meg is szóllítottam,
S kért szolgálatjokért sok pénzt ajánlottam; 
De ők szent haraggal fejeket csóválták,
S kérésemet szörnyű véteknek csinálták. 
Azután több szegény asszonyhoz fordúltam.
S egynéhány aranyért tőllök azt koldúltam, 
Hogy vegyék le orrát saját gyermekeknek,
S palástolására cselekedetjeknek 
Mondják : hogy a testhez macskák jutottanak, 
Melyek már több holtat megcsonkítottanak. 
De alig végeztem hozzájok szavamat, 
Legottan pemettel kínálták hátamat,
S babonásnak tartván addig fenyegettek,
Még szemeik elől messze nem kergettek. 
Végre sírásókhoz vittem kérésemet,
Kik már jól ösmervén leírt személyemet, 
Vicispány urunkhoz akartak vezetni,
S mint boszorkány-mestert tűzre ítéltetni.“ 

Erre Szentesiné felugrik székébül,
S egy éles késecskét kivonván zsebébül, 
Legkisebb szó nélkül gyertyát vesz markába 
S átmenvén örömmel a bezárt szobába,
Hol setéiben feküdt haltteste urának,
Neki akar esni lialavány orrának.
De férje megkapván kését bal karjával:
Saját orrát pedig elfödvén jobbjával,
„Orrom nélkül, úgymond, engem eltemetni, 
Több ám, mint a folyót másfelé vezetni.“
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VIRÁG BENEDEK.
1752-1830.

VIRÁG BENEDEK 1752-ben Nagy-Bajomban született, Somogy várme
gyében. Első oktatását Kanizsán és Pécsett nyerte, 1775 ben Pesten a pálosok 
rendébe lépett, hol a bölcsészetet, s ismét Pécsett a bittudományt hallgatta. Fel- 
szenteltetése után 1781-ben Székes fej ér váratt kezdett tanítani a gymnásiumi 
osztályokban, hol szerzetének eltöröltetése után Í3 (1786.) folytatta hivatalát, 
melyben ritka buzgósággal járt el, s a deák költészet mellett a magyart is igye
kezett megkedvelteim az ifjú nemzedékkel. De elbetegesedése miatt 1794-ben 
lemondván tanszékéről, Pestre tette át lakását, hol rövid ideig nevelősködött, 
mi azonban szinte terhelvén gyengélkedő egészségét, 1795-ben az olcsóbb Budára 
költözött, s ott élte végéig nemes szegénységben egyedül az irodalomnak élt. 
Mert egyedüli biztos jövedelme azon háromszáz papirft. volt, melyet mint eltör- 
lött szerzetének tagja a vallási alapból vont, s melyet koronként azon csekély 
pénz nevelt, mi a Pyber Benedek és Kondé Benedek által költségeiken kinyo
mott könyveiből csepegett. Segedelmet soha nem kért, s azon apró ajándékok, 
mik szükségét néha enyhítették, vagy hozzá lopattak, vagy mint baráti kedveske
dések fogadtattak el : mégis az 1810-ki budai égés után, mely könyveit, írásait, 
némely munkái példányait, köztök a Magyar Századok első kiadása szinte min
den példányait, szóval mindenét elhamvasztá, magát soha többé össze nem szed
hette. Virág főleg Ányostól kapott lángot, s ennek nyomain először 1789-ben 
a Magyar Múzeumban lépett fel alexandrines költeményeivel, majd itt és 
Kaziuczy Orpheusában néhány ódáival s hexameteres darabjával, s több külön 
nyomtatott ódáival ‘) ; míg azok egy tized alatt egy kötetre szaporodván, mér
tékes verseit, a rímesek teljes mellőzésével, összegyűjtve adta ki a Bacsányi 
által megindított Magyar Minerva harmadik kötetéül : 1. Virág Benedek Poé
tái Munkái címmel Pesten , 1799. Ezt követték egymás után : 2. Horatius 
Poétikája, Pest, 1801.; melyben a deák szövegen kivid e nevezetes tanlevelet 
prózai fordításban, magyarázó jegyzésekkel s bevezetéssel adja, mely utóbbiban 
a classical formákat mint a költészet egyik lényegét tünteti fél ; a rímeseket 
pedig keményen megtámadja. 3. Laelius, vagy M. T. Cicerónak beszélgetése a 
Barátságról. Pest, 1802. 4. Az üdősb Calo, vagy M. T. Cicerónak beszélgetése 
az Öregségről. Pest, 1803. mindkettő magyarázó jegyzésekkel. 5. Négy Prédi
káció az anyaszentegyház négy evangélistáinak ünnepeire, és a Salve liegina 
magyarázatja. Pest, 1803. (Telegdi Miklós munkáiból kiadva). 6. Különös lecke 
a szűz Mária képéről a magyar aranyon, Miller J. F. után. Ott, 1804. 7. Máso
dik András király Arany Bullája, mely 1222-ben költ. Ott, 1805. 8.Magyar Poé
ták, kik romai mértékre írtak 1540-től 1780-ig. Ott, 1804. 9. Két Elmélkedés 
Fleury Claudius apátur Egyházi Históriájából, Buda, 1800. 10. A Hetedik Elmélke
dés Fleury Claudius úrnak Egyh. Históriájából az egyházi törvényhatóságról. 
Pest, 1808. 11. Magyar Századok IX —XIII. (század). Buda, 1808. (más. kiadás 
o ttlS ll.) . 12. Jegyzetek a Magyar Beszédnek részeire. Buda,1810. (Jankowich). 13. 
Poémák, Buda, 1811. (eredetiek és Ilorác-félék). 14. Thalia, Pest, 1813. (szinte; 
s emezek közt a písói tanlevél, versekben). 15. Eurydice. Pest, 1814. (epistolák, 
eredetiek és horáciak). 16. Horatius Levelei. Buda, 1815. 17. Magyar Századok 
MCCCI—MCDXXXVII. Buda, 1816. 18. Költemények, Buda, 1816. (kilenc 
mese s némely horáci ódák). 19. Hunyadi László, tragédia (Bessenyei György 
után). Buda, 1817, (Hozzá járul „Poesia“ címen egy deák-magyar verstan ; „Köl
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temények Phaeilruskéut“ cím alatt harminc mese, s még néhány vers). 20. Epo- 
dusok Horatiusbái. Ott, 1817. 21. Költemények Phaedrusként, két szerzclékkel. Ott,
1819. (mesék, gnómák, satirai s egyéb darabokkal). 22. Satirák Horatiusbái. Ott,
1820. 23. Magyar Prosodia és magyar írás. Buda, 1821. Ugyan ekkor jöttek 
ki némely Észrevételei a magyar Szókötésre a Tud. Gyűjt. 1821-ki Xl-d. köte
tében, s egy régibb verse (Múlandóság) a Széplit. Ajándék 1821-ki folyama 37. 
lapján. Következtek 24. Poétái Munkáik, két könyv (második sokkal bővebb kia
dás). Pest, 1822. 25. Q. F. Horatius Ódái. Buda, 1824. 26. Magyar Lant. Ott, 
1825. (zsoltárok). Munkássága nagyobb részét ez időben újra a Magyar Száza
dok foglalták el, melyeket a mohácsi vészszel kivánt befejezni, midőn 1830. jan. 
30-dikán éjjel, magányos szállásán segély és tanú nélkül, gutaütésben halt meg. 
Komjáti Anna Ürményi József státusminister özvegye, temettette el; s ki élte 
végéig valódi remeteéletet élt, lelketlen tetemeit roppant kesergő sokaság kö
vette a krisztinavárosi sírkertig, hol hű tanítványa e barátja Reseta János 
kőkereszttel jegyzetté meg nyughelyét 2).

*) Közölök verses gyűjteményeibe fel nem vétettek : i. A Székesfejcrvdr megyebeli Nemes
séghez. mikor a magyar korona önzésére Budára menne apríl 14. Buda, 1790. 2. Magyar Óda 
(az 1790 —92-ki idők megfordulásáról). Hely és évjegy nélkül. 3. Ének a Hazafiakhoz. Pest. 
1797. 4. Örömének (a fels. hercegek, József és Alexandra eljövetelére). Pest, 1801.

2) Ez életrajz adatoknak egyetlen forrása, az elhunytnak önközlése nyomán, a Handbuch 
der ungr. Poesie I. 258. Vesd össze szinte általam szerzett „arcképét“ Virágnak az 1853-ki 
Pesti Napló utolsó számában.

1. E gy haj óho z.
1790 *>.

Oh hajó! ezen új habok a tengerbe 
Visszavisznek téged, s döntnek az örvénybe. 
Oh mit akarsz ? Maradj veszteg a partodon : 
Ám látod hogy nem ül senki kormányodon. 
Sebesült árbocfád Africus szárnyától 
Csikorog, s lezúdul nem soká magától.
De vonókötél sincs hogy mélyebb vizeken 
Keresztúl-verdődhess kétes veszélyeken. 
Oztán vitorláid sincsenek épségben,
S nem lehet reményed semmi istenségben. 
Pontus erdejéből vett eredetedet 
Hasztalan említed, rég fényes nevedet :
A szemes s bölcs révész habok dagályára 
Ereszkedvén, nem néz cifra lapátjára.
Úgy bízzál magadban hogy szelek csúfjává 
Ne légy, szerencsének bús áldozatjává !
Minap únalommal gyötrötted szivemet,
Most gonddal emészted! — Fogadd intésemet: 
Kerüld el e tenger tündér szigeteit,
Kész halált okozó iszonyú helyeit !

2. Ma gyar  óda
T a lia  voce re fe r t ,  cu risq u e  in g e n tib u s  ae g e r  
Hpem v u ltu  s im u la t,  p re m it a ltu m  co rde  dolorem .

V i r g i  1.

Mit kételkedem ? a Duna 
Zúg, s már visszafelé vette erőszakos

•) Allegória, vomttkozáisa! t  frauda viltozáaokra

Útját : Pest-Buda új csudát,
Egy új szörnyeteget látni siessetek !

Oh sok károd után puhább 
Nemzet ! büszke magyar! hát nem okoskodol V 

Hát mind, a mire oly nemes 
Bátorsággal ügyelt volt minapon heves 

Lelked, már oda van ? vitéz 
Scythák vére ! mi csúf bőrbe pipeskedel !

Most tetszik ki, mi volt tüzed :
Játék volt, s valamint füst, elenyészedett. 

Méltóságod irígyei
Múlatták magokat, s gyermekiket, veled.

Oh hát nem lehetünk soha 
Jobbúl? Veszszetek el mostoha fajzatok! — 

Ti késő onokák, miként 
Fogtok sírni, midőn e szomorú időt 

Majdan visszatekintitek,
S a rátok kieredt rosszakat érzitek ! —

Hív védőt, amaz a dicső 
Kincs, melyet nem ezüst, sem nem arany szerez : 

Félékeny puhaság között 
Nem lelhet : sanyarú szívek, erŐ6 karok.

Bölcs ész, vérözön és halál 
Által szoktak ezen jóra törekszeni 

A kétes viadal helyén :
Szintoly sokba kerül védeni birtokát.

Ah bús Melpomeném ! mitől 
Tartasz V mondd ki — talán jó foganatja lesz 

Mostanság, mikor égdegel 
Szomszéd Ucalegon — hogy magyar a ma

gyar!
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m 3. L a u t o mh o z .

Oh ! ha szép híred vala gondom eddig,
S általam, kis lant, nevet érdemeltél :
Jer magyar dalt zengj : magyar a te honnod, 

Nem Görögország.

Cifra bokrétát ne reméllj azonban ;
Nem magyar földön terem a borostyán ; 
Vagy, ha kél is már, sok időre nő fel 

Mái világban.

A. mit embernek keze nyújt, veszendő : 
Halhatatlant vár, s keres a valódi,
A nemes virtus maga őmagának 

Bére, jutalma.

Egy magas hegynek tetejére tette 
Templomát, melynek tele van tövissel 
Útja : környékét kifacsart veríték 

Tengerre mossa.

Nagy nehézségű, repedett, lecsüggő 
Szirteit zúgó szelek ostromolják,
S a tüzes villám ropogó haragja 

Döngeti, rázza.

Számtalan népek seregeinek öszve 
Tágas aljánál, kiket, üdvezelvén 
Szent mosolygással, s neki bátorítván 

A kegyes, így hí :

„Jójetek hozzám!“ Megijedve hallja 
E dicső szót a puhaság : pirulva 
Ballag el, s szégyenhelye rejtekébe 

Visszalopódzik.
Megjelent, hogy csak valamit csudáljon : 
Látta, hogy nincsen piperéje ; látta.
Hogy kezét, képét kisütötte, törte 

A dolog, a nap.
„Jójetek !“ hangosb szava a henyélő 
Lomhaság szívét, — egek ! engedelmet ! — 
Mint sebes mennykő, megütötte, s eldőlt 

A csudaállat.
„Jöjetck!“ S ekkor vetekedve minden 
Nemzetekből a jelesebb vitézek,
S a szelíd Pallas követői, méltó

Bajnoki mentek.

A nagy Árpádot sok ezer sereggel,
S Hunyadit láttam koronás fiával.
Már jeget törtek; mire várakoztok?

Ifjak ! utáuok !

4. A k i r á l y h o z .

Harcol Filepnek rettenetes fin.
A merre villám fegyvere menuydörög,

A félelemnek s a halálnak
Jajszava gyászos ügyét kesergi.

ím néki hódúit Ázsia ! félve néz 
A győzhetetlen képire, reszkető 

Kezekkel öntvén a kevélynek 
Lábaihoz kizsarolt aranyját.

így a magában bizakodó makacs 
Párthus kifárad végre csatáiban,

S adót visz önkényt szívdobogva 
Róma vitéz, de szelíd urának.

Sokszor dicsőség és öröm a nemes 
Győző hatalmát félni; gyönyörködik 

A föld Titusban, s Róma ötét 
Sok jeles érdemiért imádja.

Felülhaladtad mind ezeket, kegyes 
Királyom! ím a hálaadó magyar!

À rettenetlenség vitézi
Szíveket áldozatúl ajánlják !

Nem félelemből áldozik e sereg :
A ritka virtust tiszteli, mely maga 

Erőltetés nélkül szerezhet
Több birodalmakat egy királynak.

5. S á n d o r  Le o p o l d  kir.  f óhg  p a l a 
t i nus  e m l é k e z e t e  1795.

Ah ! mely homályos felleg alá jutott 
Fényed megintlen szép háza ! mely setét 

Éj vonta bé gyász fátyolával
Rád nevető szemeit napodnak !

Az, kit szerettél, az, ki reményedet 
Táplálta, herceg Sándorod, elhagyott 

Örökre : hajh ! hozzá hasonlót v 
Lelhet-e bánatos árvaságod ?

A min hazánknak sorsa forog : magyar 
Törvény, szabadság, öltözet, és való 

Tanúja fen létünknek, a nyelv,
Kellemctes vala s szent előtte.

Fény lett egében hercegi tisztinek,
Melyből (bizonyság a haza), éltető 

Sugári, mind szálas toronyra,
Mind alacsony kalyibára szálltak.

Ifjúi szívén élemedett s szelíd
Erkölcs parancsolt : tudta, hogy ember ó.

Es hogy halandó, kit csak a nagy,
S a feles érdemek istenítnek.

1 Nagysága bátor bízodalom vala,
! S egy oly reménység partja, hová magát 

Ha vette a gyámoltalanság,
Mostoha fellegit elfelejtő.

Már sírja szélén álla ez a Titus:
Már a halállal harcola : rajtatok,

Fájdalmas árvák s bús szegények, 
Szánakodott fejedelmi lelke.
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Öntsd, öntsd ki, Múzsám, bánatod árjait,
S e sok veszélyek közt forogott hazán 

Megilletődvén tiszta szíved,
Sírj fel az ég kegyes istenéhez.

Én majd Budának bérceiről vitéz 
Árpád kesergő magzatinak magasb 

Hangon kiáltom : Jobb szerencsénk 
Hajnala kezd pirosodni, bízzunk !

6 . K á r o l y  f ő h e r c e g  Os z t e r a kná l .
1739

,,Fegyverre Párizs népe !“ kiált megént 
A vad szabadság versenyes angyala,

S bűnös dicsőségek helyére
Számtalanok dühösen rohannak.

Víg a gonoszság lelke, ha lelke van !
És a legázolt emberiség fölött 

Építni mér, emlékezetre !
Templomot, oszlopokat magának.

Midón nyerít a pajkos öröm, s magát 
Hizlalja lármás múlatozásiban ;

A dolgos és ártatlan ínség
Sír, szomorú mezejére nézvén.

A telhetetlen szörnyeteg átkozott 
örvénye (tarts, tarts tőle, magyar haza!)

V érés verítékét befalta !
S meddig agyarkodik e gonoszság ?

Eldődeinktöl ránk maradott dücső 
Kincsünk, szabadság ! a te neved szelíd, 

Áldott! hatalmas karjaidnak
Mennyköve nemzeteket nem öldös !

Királyi székben vagy te, s uralkodói,
De nem kegyetlen fegyvered akkor is,

Midőn az álnokságot, a ki 
Trónusod ellen irigy, alázod.

Oh ! a te zászlód szárnyai közt forog 
Károly, vitézek fénye, te adsz neki 

Rettenthetetlen szívet, és győz 
Hercegi kedvesed Oszteraknál.

7. Nu n k o v i c s  Gy ö r g y n e k  pécsi  nagy 
p r é p o s t n a k  eml é ke z e t e  (f 1790).

Kit a kesergő hír panaszos szava,
A merre földünk nyújtja határait,

Holtnak kiáltott, kit valóban 
Minden igaz magyarok sirattak :

Él még hazánknak nagy fia, Nunkovics,
Él nemzetünknek címere, gyámola 

Nyelvünknek, egy fő dísze, fényes 
Csillaga bús egeinknek, él még !

Hiába tapsolsz rettenetes Halál!
Kik érdemekkel nyertek örök nevet :

Kik nem magok hasznoknak éltek, 
Büszke hatalmad alá nem esnek.

Sem győzedelmes cyprusod ágai 
Gyászos homálylyal sírjaikat soha 

Bé nem borítják.; a dücsőség 
Mennyei fénye lebeg fólöttök.

De mely szokatlan láng csap alá szemem 
Héjára ! Boldog lelkek örömhelye !

Már benned országol dücsőült 
Nunkovicsunk, s lefelé tekintget.

Itt látja, mint dől lakhelyek a világ 
Tündér piaccán fenjen uralkodó 

Nagyoknak is, kikben halandó 
Társaik isteneikre néznek.

Pálcájok, a mely több ezerek fölött 
Villog, s ha szükség, megtöri a kemény 

Nyakú gonoszságot, kezekből 
Egy rövid óra alatt kifordúl.

Márványra festett jpompa, kevély nevek ! 
Fényes hiúság képi, nagy oszlopok !

A semmiség bús éjtszakája 
Csalfa világtokat elborítja.

8 . B a r ó t i  S z a bó  Dávi dhoz .

Állj meg, barátom ! Pybered érdemes 
Árnyéka nem hí még : nem akar magyar 

Hazád s barátidnak keserves
Bút s szomorú napokat szerezni.

Szüntesd megindúlt bánatod árjait,
S maradj közöttünk, míg lehet; életünk, 

(Oh jaj ! naponként látjuk) olyan,
Mint az üveg, s fiatal virágszál.

Mikor kecsegtet fényivel, eltörik;
Mikor szemünknek víg nevetésivel 

Hizclkedik, kezd fogyni, majdan 
Gyenge fejét lebocsátja, s elhal.

Hány ezret öl meg, s tészen idő előtt 
Sírj ok homályos mélyibe a Halál,

Kik boldogíthatták hazájok,
S számtalan emberek állapotját !

Ezért sóhajtott bölcs Theophrastus is. 
Méltó siralmát helybe hagyom. Jerünk, 

Jerünk, hazánknak veszteségit, 
Melpomcném! keseregjük együtt.

Oh századunknak díszei! ti, kiket 
Oly sok halandó társaitok között 

Minap csudáltunk, bánatunknak 
Tárgyai vagytok az érdem által.

Nagy Orczy ! Múzsák g3*ámola ! nemzeti 
Nyelvünk szerelmes gondviselője! hol,
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Hol vagy ! sóhajt árvád utánad,
S erezi, hogy kegyes atyja voltál!

A pusztaságnak fellegi közt magyar 
Egünkre szállván a szomorú halál,

E tisztelendő, s ritka fényű 
Csillagot elragadá előlünk.

így tűnt el édes nemzete s ősei 
Erkölcseiknek híve, Bcrényi is.

Boldog, ki nem láthatta bűnös 
Korcsosodásra jutott hazáját !

Hová ragadtál Nyitra vidékiről?
Múzsám! mi bűs zajt hallok ezen vitéz 

Földön ? ki sírját látom ? itt is,
Fájdalom ! egy hazafit siratnak !

Nádasdit ! Oh zúgj Dráva! sirasd nemes 
Lelkű vitézünket, kiben a haza 

Nagy oszlopát eldőlve látja,
S könyvezi hálaadó szemekkel.

Áldás reátok Hunnia magzati! 
Könyhullatásunk sírjaitok felett 

A tisztelettel s fájdalommal
Egybecsatolt szeretet gyümölcse !

9. B á t o r í t ó  *)•
Oh szent Igazság ! a ki hatalmadat 
S megtisztelendő fényedet e csalárd 

Világ előtt elrejtve tartván,
Számtalan üldözetek között vagy:

Jer, jer! födözVl fel mennyei képedet 
A pártütőknek, kik koronás fejed 

Ellen kikelvén, ostromolják
Trónusodat buta fegyverekkel ;

S megszégyenülvén színed előtt, dühös 
Bűnének átkát fogja kesergeni,

A fényes erkölcs mord irígye,
A fenekedül szokott gonoszság.

A nagyra termett, bátor az ég szakad,
S bús csattogással mennykövi hullanak,

A nagyra termett, istenének 
Féli s imádja dücsö hatalmát.

Amaz borostyánágakat, érdemes 
Lantodnak ékes címerit, a kaján 

Hiába bübájolja; zölden
Fognak azok fejeden maradni.

1 0 . L á m i á m éneke  1 2).
,A világ minden szugolyái közt, oh 
Széphalom ! nékem te nevetsz leginkább : 
Oh, fogadj csendes kebeledbe, majd ha 

Elfut az órám.
1) E z s a  ÍJ . a z . K a z in c z y  F e ren ch ez  iu te z te te tt .
2) K a z in c z y  F e re n c  é r te tik .

TOLDY KÉZIKÖNYVE. I.

Itten, ah ! itten dagadott szeméből 
Öntse hív Fannim tetemimre könyvét; 
Énekét lassú zokogással itten

Zengje barátom.“

11. A kényes  s z enve dőhez .

Békételen szív ! mit panaszolkodol ?
A durva láncok s tömlöcök a nemes 

És fényes erkölcsöt homályba
Rejtik ugyan, de le nem gyalázzák.

Míg büntelen tűrsz, fenmarad érdemed,
S való örömmel tartja reményedet.

„De a hazáért“ szép dicsőség ;
Csak ne fakadj alacsony panaszra.

12. Múzsámhoz .

Mit gyötrőd szomorú szívemet, oh igen 
Durcás Múzsa ? miért távozol el, mikor 

Szemlélsz nyúlni kicsinyded 
Lantomhoz ? mi bajod? felelj.

Vétettem? szabadon mondd ki hibáimat ; 
Kész jobbítni magát, a ki megismeri 

Vétkét ; sőt bizonyos már,
Hogy jobb, mintsem előbb vala.

Múlván a sivatag tél, puha szárnyakon 
A csendes Zephyrek visszahozák megint 

Mindnyájunk örömére 
A vígságnevelő tavaszt.

Ugrál nyája körül Tityrus, és paraszt 
Sípján víg dalokat billeget : istene 

Pán meg nem veti, bátor 
Kis mézet s tejet áldozott.

A szántó, mihelyest kél az aranyhajú 
Hajnal, tulkaival metszeni gyöpjeit,

Nótáit fűtyerézvén
örvend ; mert vele van Ceres.

Bátran járja vadász a ligetek setét 
Mélyét, s a felemelt bérceket; útjain 

Vigasztalja Diána:
Senkit sem hagy el istene.

Ah! ily boldog akar lenni, ki tégedet 
Tisz’tel, Múzsa ! ki már laurusokat rakott 

Oltárodra! Reményiek;
A láng szépen emelkedik.

4 13. A b ö 1 csr ő 1.
A bölcs magában bízik ; az ellene 
Felkelt Szerencsét, mint valamely kemény 

Szirt a haboknak csapkodásit,
Érzi, de férfiasán megállja.

A nap, mikor feljön, s köd emelkedik 
Súgári ellen, fényszekerén nevet,

21
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És megszokott útját kijárja :
A buta pára lehull, s enyészik.

Amaz kiszegzett célja felé siet;
11a néki gátot vetnek irigyei,

Nagy lelke, csendessége mellett,
Erezi .emberi hívatalját.

Bár sok veszélyek közt forog elete ;
Azt tiszteletben tartani nem szűnik.

Ha sorsa nem váltó zhatatlan ;
El meri várni dicső halálát.

Zengd gyózödelmét mennyei lantodon, 
Múzsám ! s azoknak szíveiket, kiket 

Kaján szemekkel tart az álnok 
Cimbora, bátorodásra gerjeszd !

14. Cs e n d e s í t ő .

Vad Thráciának durva lakossai 
Iszszák az édes bornak edényiből 

A mérget ; oztán kardra kelvén 
Vérzik, ölik dühödéssel egymást.

Ti, kiknek anyjok gyenge szelíd tejet 
Adott, mi okból kezditek e bolond 

Lármát, kegyetlen port? Elég már 
A csata ! csendesen üljetek le.

Józan daloknak víg fia, lantosom !
Zengd el szeretted Chlorisod énekét ;

Zengd el hamar ; már nem sokáig 
Fog poharunkra nevetni a hold.

Búcsúzik e szép éjjeli bujdosó 
Tőlünk, s az égről gyors szekerén siet:

Tán érzi, hogy bús fellegekkel 
Elkomorodva közelget a nap.

15. A szent .

Mikép magasztal tégedet, isteni 
Erő, dücsóség anyja ! kis énekem V 

Nagyságodat reszketve nézi
A legerösb s ragyogóbb magasság.

Előtted, ámbár homlokodon szelíd 
Tekintetednek kegyjele fénylik is;

Csak a reménység nyelve tudja 
És meri megmagyarázni szívét.

Elég, ha völgyem rejtekes öbliból 
Mostan tehozzád felkesereghetek.

A háladóság zeng örömmel.
Lelkem örülj ! közelít az óra.

16. Aur ór a .

Mely szép neved van, mennyei harmatok 
Szüléje ! Még is szebbek az érdemid.

KÖLTÉSZET. —

Arany kocsidból intesz, és fut,
Futva fut a lator éj setéte.

Fény és kiesség jő veled : életet 
Adsz s vígaságot : tégedet e való 

Jóért az ártatlan madárkák 
Hálaadó szavaikkal áldnak.

Nem félik a kormos denevér fogát,
S a vért eresztő vércse dühös szemét ;

A fényre húnyorgó bagolynak 
Rút huhogásain általestek.

De változások közt forog a mi van,
Csak a teremtő szüntelen egy, s az ó 

Törvénye : állandót kivúle
Más hatalom nem ad e világnak.

17. Aj á n d é k .

Drága sarkantyút, vagy arany keresztet, 
Sót arany gyapjat, fejedelmi címert 
Jó barátimnak nagy örömmel adnék 

Tiszteletekre.

Ilyetén tündérjavakat szerencsém 
Tőlem eltiltott : de te is valódi 
Díszre vágysz, mely fenmarad, és dücsőit 

Hamvad után is.

A magyar lantot szereted leginkább, 
Halhatatlanság fia ! jer, barátod 
Kis magyar lantját neked adja, s vígan 

Adja : fogadd el.

18. A s p á r t a i  nő.

Polgáraink most hirlelik :
Spartára készül nagy sereg, 
Ártalmasabb mint fergeteg ;
S még is dühét nem kérlelik.

De mindenütt ez hallatik :
Kiben piros vér van s meleg,
Kiben szabad lélek piheg, 
jm néki dücsre út nyilik.

Fiam ! hazánknak szültelek,
E korra felneveltelek,
S haliád vígan beszédemet;
Példákkal ébresztgettelek,
E szent paizsra kértelek :
Vedd most, s vigasztald éltemet.

19. P hy 11 i s h e z.

Oh Phyllis! nem igen gyakorta járnak 
Már a csintalan ifjak ablakodra ;
Víg dalt zengnek ugyan, de bánatodra; 
„Alszol, Phyllis ! Aludj“ s magadra zárnak.

XVIII. SZÁZAD.
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Eltüntet nevetik vidám sugárnak :
Nem vágynak vetekedve bal karodra 
Mint hajdan, sem örömszülő borodra ; 
Rózsákból koszorút fejekre várnak.

Nékik zöld kikelet virága tetszik,
Melyet gyenge Zephyr szelíd kezével 
Dajkált, s óva nevelt egek vizével.

A lombot, ha csörög s törik, lemetszik,
S hajtják Mulciber égető kohába,
Vagy széltől zajosan folyó Dunába.

20. A k a l i t k á b a  z á r t  ma dá r r ó l .

Szabad teremtmény, kis madár !
Mely kéz, kegyetlen kéz, fogott el! 

Tudom : sóhajtasz sorsodon,
S várod naponként a szerencsét ;

Még alszik a Hajnal, s te már 
Vered kalitkád szárnyaiddal.

Oh mondd ki nékem, kis madár !
Örülsz-e, vagy nem, álmaidnak?

Ha hallja gazdád éneked,
Gondolja : hálálod kölessét.

Nem vélem én azt, s nem hiszem ;
Te átkokat zen^gsz fejére.

Ha látja, hogy bé van fejed
Szárnyadba dugva, s csendesen vagy: 

Azt mondja: már megfáradott,
S elnyúgodott az én madárkám.

Nem ! nem ! te bús óráidat
Bánkódva számlálod magadban,

S hogy jobb reményed nem lehet,
Utálod a napnak világát.

Ha vagy veréb hozzád repül,
S akar kicsípni étkeidből,

S te addig állasz ellene,
Míg messze tőled el nem űzöd;

A gazda rátok néz, nevet,
S örül az ártatlan csatának:

Nem tudja, hogy barátja vagy 
Annak, kit elversz a veszélytől.

Ha csipkeded rostélyidat,
Vagy újait tréfás uradnak;

Azt véli, hogy játszol vele,
S hogy elfelejtetted, mi voltai :

Én azt hiszem, hogy mérgedet 
Szívére kívánod kióntni. —

Ki mást nyomorgat búntelen,
Ah ! életet hogy érdemelhet ?

21. A b a r á t s á g n a k .

Tőlem, barátom, messze vagy,
Egy más világnak végiben.
Megfárad a szel, míg elér 
Azon vidéknek rétire.
Egek, hova vittétek el!

Miért sóhajtok? Menj, te szív! 
lveresd fel azt, a kit szeretsz ;

Túl a nagy ég határain,
Fáradhatatlan csak te jársz,
Oh, légy szerencsés útadón.

22. P e t r a r c a  és Kopl egy i .

Hát csakugyan megházasodol, jó Koplegyi, 
s többé

Senki tanácsának nem akarsz helyt adni ? va
lóban

Féltelek én téged, netalám megbánjadiidövel. 
Rá szántam magamat, s xneg sem változtatom, 
, a mit
Feltettem. Ha szabad tudnom, terjeszszed

előmbe
Díszeit eljegyzett mátkádnak : régi barátod 

; Kér, ki szeret szívből, ki szerencsédet nem
irígyli.

„ Elmondom.halljad: gazdag mátkára találtam.“ 
Örvendek ; ha megegyeztek, ha tenéked is

annyi
Van, mint néki , vagy őt gazdagsággal meg

előzöd :
Másként a feleséged urad lesz holtig, igába 
Fogván, mint ökröt, szamarat fog hajtani,

verni-
„Minden jót várok : pénzes mátkára találtam.“ 
Oh te szerencsétlen, vagy is inkább balgatag !

a ki
Készantag magadat lezuhintván a Dunapart-

ról
Elveszted! mit akarsz többet már? Koplegyi,

rab vagy.
,,Boldog az én sorsom; vagyonos mátkára ta

láltam.“
Oh vagyonos, te szegény vagy : hány nyak 

gyöngye van annyi, 
Láncdarabot zörget r ád , sújt is majdan : Övé

lesz
Tested,lelked:örök rabságod tetszik-e?mondd

ki.
„Jól tudom azt, hogy igen gazdag mátkára ta

láltam.“
Jaj neked ! életedet keserűvé tetted őröltre. 
Nem lesz nyugtod ; ezer meg ezerpör, patvar,

irigység,
I Mord szemek, orrcsavarííások; majd ablakok,

ajtók
Öszvecsapása, ruhák hányása, vetése, szidal

mak,
S több efféle pokolvázok rettenteni fognak. 
„Örvendek ; mert hölgyemnek szép kerteivan- 

I , nak.“
És én mennyi tövis kórókat látok azokban!
S még mely nagy számmal fognak nevekedni !

reméllvén
Rózsákat, tüskéket aratsz : nosza Koplegyi ör

vendj !
„Hálá Ily mennek ; gazdag feleségre találtam.“ 
Kérlek! mondd meg már valahára, ha szép-e,

tudós-e ?
„Régi vitéz eleit nem győzi csudáim hazája.“

21 *
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Nem sok üdőre vitéz szívét meg fogja mutatni : 
A győzőitek közt te vagy első : hajtsd meg

előtte
Térdedet, és fejedet, s készülj az igába, fa

jankó !
„Hálá Hymennek! gyönyörű szép lyánra talál

tam;
A ki csak egy ízben láthatja, dicséri, csudálja. 
A ki . . .“ mit ér mátkád mástól tudod. Egyet

ezerből
Mondj nékem, ki magát rútnak gondolja , s

Ítélje.
„Szép orcájáról rózsák mosolyognak; örülök. 
Mennyei liliomok múlatnak rajta ; örülök.“ 
Majd az üdó, s siető vénség felszántja leányod 
Orcáját, s azon ál festék bálványa göröngyre 
Változik. Ámde örülj ! tehenét kiki tartsa fe

jérnek.
„Mindenek azt mondják, hogy nincsen párja

Pozsonyban,
Pesten, Szekszárdon, Szalabérben, s Kassa vi

dékén.“
Mostan nagy titkot mondottál. Pénze tenálad 
Van : szépsége talán és szíve... valóban örül

hetsz.
„Hírlelik, a mátkám szép, csinos, tiszta, sze

mérmes.“
„Hírlelik“ Oh te bohó ! de azonban higyjitk el :

úgy is _
Gondok s félelmek fognak búsítni halálig. 
„Nagy tudománya vagyon; jó hárfás, énekes;

olvas,
ír  verset : Márót recitálja, beszéli meséit 
Násónak : ki ne kívánná társának ez angyalt? 
Iiószínü hollót fogtál ! jól tudja betéve 
Márót; és így barlangját Didónak is úgy-e? 
Násónak gyönyörű Múzsája kecsegteti szívét: 
Társa Corinna tehát : mondd meg most an

gyal-e? s milyen?
„Mint a gyenge viasz hajló, mintgerlice csen

des.“
Mint a gyenge viasz mindenhez hajlik erőszak 
Nélkül — már sokat is mondtam ; vizsgáld

meg eszeddel
Ezt a mély örvényt. Ha akarsz jól oldani, jól

köss.
Még egy szót : Cyprusba ne menj; nagy ten

gerek őrzik
E szigetet, s veszedelmekkel vagyon útja ki

rakva.

28. Az E p i g r a m m á k  közöl .
Laurához.

Laura, szabadságod vesztén keseregsz-e ? De
megvan :

Mert azt férjednek két szeme őrzi ; ne sírj.
Cupido.

Bé van kötve szemed, s még is tudsz lőni, Cu
pido ?

„Mert önkényt a vad nyilam elébe szalad.“

Örömfihez.

Monddsza, miért félt és őriz feleséged, Örömfi, 
Téged ? „Azért mert én őneki kincse va

gyok.“
Arany kereszt.

Téged, drága ! megérdemlett (oh hogy ne !
utánad

Nagy fáradsággal jára sok) a ki visel. 

Bandalihoz.

A mit Ígértél volt, nem adod meg. Bandali,
méltó

Vagy szép dücsre : te megtartod Ígéretedet.

24. Hor á c  Ódáiból .
I lo rá tiu *  m a g á t és la n t já t  ked v es p á r tfo g ó já n a k  a já n l ja .

I : 1 . Maecenáshoz.

Fényes származatn, régi királyi vér, 
Maecenás, különös gyámolom, édesem!

Soknak kedves öröm port az Olympia 
Síkján szedni hevest futva kocsin, s kitett 
Jelhez gyors kereket meg nem akasztani, 
Hogy pálmája legyen, mely az egek felé,
A föld istenihez, nyerteseit viszi.

Ez boldog mikor a római nép neki 
Fő helyt társai közt adni iparkodik ;
Az, bőségnek örül, melyet az Afrika 
Gazdag földeiről csűreiben letett.

Van más, a ki reá őseitől maradt 
Földön szánt, vet, arat, s kit, noha Attalus 
Kincsét néki ajáld, hasztalan ingerelsz,
Hogy, hagyván mezeit, cyprusi szálakon 
Járjon tengereket, mint remegő hajós.

Fél kalmár, mikoron küszködik est szele 
Tenger habjaival, s áldja mezők paraszt 
Csendét : még is élőkéi kicsinált hajón ;
Nem tud tűrni szegény és sanyar életet.
Van kit Massicum ó nedve kecsegtet el ;
S dőzsöl kénye szerént csaknem egész napon 
Most sürü levelű gallyak alatt hever,
Most szent ér fejinéi csendesen aldogal.

Soknál kellemetes tábori sípolás,
S harsány kürt,  s az anyák átka, gonosz ha- 

, dák.
Ámbátor fiatal nője, feledkezik 

Arról fürge vadász s hüs ligeten marad,
Ha vagy hív ebe őz nyomdokiban csaholt, 
Vagy hálóba tiport marsusi vad südó.

Repkény, nem buta fők bére, von engemet 
Fő-fő istenekig : hús liget, és szökő 
Nymphák és Satirok megkülönítenek 
Alnéptől : ha nekem sípokat engedend 
Euterpe, ha kegyes szúz Polyhymnia 
Tőlem nem tagad el lesbusi hangokat;
Ha nékem helyet adsz római lantosok 
Közt, a csillagokig büszke fejem felér.
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III : 1.
E z é le te t  nem  a  g a z d a g sá g  és t is z ts é g  te sz i b o ld o g g á  , h a n e m  

csen d esség e  a  s z ív n e k  , m ely  c sak  a n n y i t  k ív á n , m en n y i a bo csü - 
le te s  s z ü k sé g re  e lég . .

Gyűlöllek alnép, s tiltalak innen el ;
Én mint ma Múzsák papja ege'szen új 

Verset szüzeknek s gyermekeknek 
Énekelek. Legyetek figyelemmel !

Törvényt szab önnön népinek a király,
De a királynak Jupiter, a kevély 

Orjásokon nyertes, ha pillant,
Földet eget szeme megremegtet.

Legyen, hogy ennek földe s gyümölcsöse 
Nagyobb, hogy az, mint régi nemes, keres 

Tisztet : hogy ez híresb, hogy annak 
Mars mezején sokan udvarolnak.

így sürgetik mind a felemeltetést ;
De a Halál nem válogat; a jeles 

És a homályos név vödörben 
Rázatik, és egyaránt kifordúl.

Ama gonosz nyak, melyre mezítelen 
Kard függ le, legjobb étkeket el-kivet:

Álmot reá nem hoz madárnak 
Éneke s zengedező kobozszó;

Az édes álom pór s alacsony födél 
Alatt mulat csak, s a susogó folyók 

Mellett, s az árnyékos ligetben,
Hol Zephyrek fel- aláröpösnek.

Azt, a ki többet mintsem elég neki,
Nem kér, sem ádáz tengeri vész, sem az 

Arctúrus és Haedus, ha kél ez,
Az lemegyen, nem emészti búval.

Sem jéggel elvert szőleje, sem hibás 
Mezője, melynek fája esőre vet,

Vagy a heves csillagzatokra,
S majd az igen sanyarú hidegre.

A mélyt szükebbnek érezik a halak,
A bevetett s hányt kődarabok miatt :

Izzadnak építő s cselédi,
Izzad az úr, ki kevély lakását

Elunta földön. Hasztalanúl! ide 
Késéri a bú s félelem öt, rezes 

Gályája mellett, és, ha nyargal,
Háta megett üget a komor gond.

lia  a beteg szív orvosa nem lehet 
Sem cifra márvány, sem ragyogó ruha,

Sem a Falernus fürtje, s kényes 
Achaemenes csemetéje : újdon

Újmódi pompás házat, irigy szemek 
Láttára, rakjak? Vagy Sabinum szelíd

Völgyét zajos nagy gazdaságnak 
Terheivel botor elcseréljem ?

III : 2. A rómaiakhoz.
I n t i  az  i f jú s á g n a k  nev e lé sé re .

Gyermek korában tűrni sovány kenyér 
Mellett tandíjon, s majd az erősödött 

Ifjú, lovon dárdát viselvén,
A fene parthusokat boszontsa;

Kétes veszélyek közt szabad ég alatt 
Éljen, s ha bástyák ormairól lenéz 

Az ellenünk támadt királynak 
Asszonya, és eladó leánya,

Imígy sóhajtson : Jaj jegyesem nem ért 
A harcoláshoz, jaj ! ne haragítsa fel 

Ezt a kegyetlen s mord oroszlányt, 
Kit dühe emberi vérre kisztet.

Szép a hazáért halni s dücső dolog ;
A gyáva s félénk lelkűt is a Halál 

Eléri, nem kémélli hátát
S térdeit a szaladó legénynek.

Nem szenved undok hátrahagyattatást 
A fényes erkölcs; őmaga tiszt, ragyog 

Magában, a nép kénye nagynak 
Nem teszi őt, sem alávalónak.

O a halandót érdemiért teszi 
Égnek fiává : úta rögös s bajos :

A köz csoportot s rút göröngyöt 
Megveti, és magasakra szárnyal.

Az is jutalmat, és bizonyost, vészén,
Ki hallgat és megtartja hitét. Velem,

Ki a Ceres titkát kimondta,
Lakni nem engedem és hajózni.

A hitszegővel néha Diespiter 
Ver büntelent is. Ritka, hogy a gonoszt 

A büntető, bár sánta lábon 
Jár is utána, nyakon ne kapja.

III : 6. A veszni tért Romához.

Bár büntelen légy Roma, lakolsz gonosz 
Atyáidért, míg isteneid romolt 

Szent házait s fűst-fogta régi 
Képeit újra nem ékesíted.

Uralkodói, mert isteneid nagyok 
Előtted. Ez volt kezdeted, erre nézz.

Sok bal szerencsét s bút az útált 
Istenek adtak olasz hazánknak.

Kétszer Monaeses és Pacorus hada 
Áldatlanéi ment népedet ölte le :

Csekély arany nyaklánca zsákmányt 
Nyert, s azon ö mosolyog kevélyen.
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Csaknem lerontott visszavonásaid 
Undok dühében Dácus, ama derék 

Nyilas, de rád tört Aethiops is 
Számtalan és iszonyú hajóval.

E bűntenyésztö század először is 
A házas élet mocska, utóbb egész 

Házakra terjedt, s mint hazának
Mételye főt s alacsonyt ma senyveszt.

Felnőtt leánykánk kezd az iónai 
Tánchoz s örömmel, melyre taníttatik 

Nagy szorgalommal, s így forognak 
Gyenge korában eszén szerelmek.

Majd hitvesénél, hol s mikor ez boroz, 
Ifjabbakat néz ; sőt örömet kinek 

Adjon setéiben nem tekinti,
A tilalomra bocsát akárkit.

Felkel, ha híják férje előtt hamar,
S tudtával annak, szolga vagy úr legyen 

Spanyol hajóban, s kész azonnak 
A mi gyalázat eladni drágán.

Nem ily szülőktől volt amaz ifjúság,
Mely tengeren vért, poenusi vért tiport,

S megtörte Pyrrhust, Antiochust,
Azt az erőst, fene Hannibállal ;

Hanem mezőn nőtt harcosoké vala,
Sabella földén durva göröngyöket 

Bontott, kapált : fát vága feddő 
Anyja szavára, s azont behordá,

Midőn kegyekről a nap ereszt nagyobb 
Árnyékokat, s a járom alul kifog 

Fáradt tinókat, nékik adván 
Kedves üdőt lemenő szekéren.

Minek nem árt a hosszas üdő ? gonoszb 
Korban születtünk mintsem az őseink:

A mely mitőlünk származandik,
Lesz gonoszabb maradék utánunk.

III : 9. Lydiához.

Hor. Míglen kedvesed én valék,
S hószínű nyakadat míg nem ölelgető 

Más kedvesb ifiú : igen
Boldog, mint valamely persa király, va

lék.
Lyd. Míg másért te nem égsz vala,

S míglen Lydia volt, nem Chloe, szí- 
Voltam Lydia, s nagy nevű, (vedé, 

Híresb mint sem ama római llia.

Hor. Engem most Chloe bír, Chloe
Jó hárfás, s gyönyörűn énekelő leány. 

Én érette, csak éljen ó,
Lelkemnek böcsösebb másfele, megha

lok.

Lyd. Énbennem Calais tüze,
És őbenne viszont szüntelen ég enyim. 

Kétszer, csak sokat éljen ó,
Én érette vigan szenvedem a halált.

Hor. Hát majdan, ha Venus reánk
Pártoltakra tekint, s újólag egybeköt ?

Ha a sárga hajú Chloét
Elhagyván , te nekem , Lydia , nyitsz 

kaput '?
Lyd. Ámbár estveli csillag ő,

S szebb annál : te hi nád vagy, s imez 
Tengernél liaragosb : veled (Adria- 

Élnem nékem öröm, s halnom öröm 
» veled.

24. I l o r á c  E pi s to 1 áib ó 1.
I  : 2. Lolliushoz.

Míg te nemes polgár , magadat Rómában az
ékes-

í Szóláson próbálgatod, én a trójai hadról 
j írót Praenestben fogtam, forgattam is újra;
A ki mi szép, mi nem az , mi legyen használa

tos és nem,
Jobban mint Crantor s Chrysippus mondta,

beszéli.
Mért hiszem ezt, halljad tőlem, ha megengedi

dolgod.
Avers , melyben van Paris bujasága , s miatta 
A hosszas viadal Görögország s trójai népközt 
Dőrült fejdelmek s népek mozgásait írja. 
Antenor, a had okát elkeli hárítani, úgymond. 
Azt Paris nem akarja, habár országa sze

rencsés
Lenne is, egyszersmind ő boldog. Nestor,Achil

les
És Agamemnon közt siet a port félbe sza-

kasztni,
! Ezt szerelem , mind a kettőt pedig égeti mé

reg.
Fők eszelősködnek, s Achívusok érzik az os

tort.
Düh, harag, álnokság, pártos dölyf, ördög

irigység
Trója falát bevül iskivülis töri, rontja, emészti.

Ismét, a jeles ész s erkölcs, mely sokra me- 
I hessen,
Például kitevő nékünlc követésre Ulyssest :

; Ez, felfordítván Tróját, figyelemmel az liton 
Nézett sok népet, s vizsgálta szokásait annak. 
Társaival nagy tengereken sokféle veszélyben 
Forgott, tűrt, s ötét meg nem bírhatta sze

rencse.
Ismered a Sirenek szavait s a Circe pohárit, 
Ha, mint társainak, neki tetszett volna azok

ból
Inni mohón s botorúl, eszelős, rút rabja lotyó-

nak
Szolgált volna, kosz ette kuvasz vagy sárt sze

rető kan.
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A népszám Imreiünk csak több, kik evésre
születtünk,

Penelope kérői, gaz emberek Alcinousnak 
ltjai, kik cifrán öltöztek, s kényesen éltek,
Kik szépnek tárták : délig heverészni, s ma

gokkal
Együtt a gondot zenegő lant által alutni.

Éjjel felkelnek latrok , hogy fojtsanak em
bert :

Hogy megtartsd magadat nem üdülsz fel?
Most, mikor ép vagy, 

Veszteglesz, majd vízkórságban gyors leszesz
és futsz :

Es, ha korán könyvet nem fogsz kívánni, svi
lágot,

Sem tisztességes tudományt és dolgokat űzni, 
Vigyáztat szerelem vagy irigység majd veled,

és kínz.
Mit? ha szemedbe esik kis szálka, kirántod

azonnal,
Mért hagyod el lelked nyavalyáját hosszas

üdőre ?
Kezdd el, s munkádnak fele megvan. Bátran

akarj s merj
Bölcscsé lenni. Ki óráról órára halasztja, 
Pórként várja patak lefolyását. Esztelen em

ber !
Mert megyen a forgó patak, és fog menni

örökké.
Pénz s termékeny nő mindenha kerestetik : 

erdők
És parlag földek megjobbíttatnak ekével.
A ki elég jót nyert, ne legyen már többre so-

várgó.
Nem ház és birtok, nem arany s rézgarmada

gyógyít
Gazdag urat, mikor ö hidegében rázkódik, iz

zad.
Légyen egészséges, ki rakás kincsének akarja 
Hasznát venni. Ki fél, vagy kíván ; birtoka s

háza
Ügy használ neki, mint írt kép csipa fogta

szemeknek,
Mint melegítő szer köszvénynek, citharazen-

gés
A fájó fülnek, mely meg van sértve mocsoktól. 
Megsavanyúl,amit bétöltesz szennyes edénybe.

Fuss gyönyörűségtől, mert drágán, s kárral 
őrültet.

Fösvény szükséget lát mindég : végy bizonyos I
célt.

Másnak előmentén az irigy kezd lenni sovány
i g  ;

Sieiliának amaz vad-szülte tiraunusi szörnyűbb 
Kínt az irigységnél nem leltének. A ki haragját 
Nem mérsékeli, nem történtnek akarja üdóvel, 
A mit néki sebes s fájdalmas szíve javaslóit: 
Tudnillik mikoron mérges bosszúra kilobban. 
A harag egy kis düh : kényednek légy ura;

másként

Tégedet ő hordoz : láncos zabolára szorítsad.
Miglen gyenge nyakú a ló, szoktatja lovásza,
És megyen a mint őt az ülőnek kedve vezérli.
A kis agár háznál kezd el nyúlbőrön ugatni,
S hangosban csahol és harcolprédáramezőben.
Míglen üres szíved, hallgass bölcsekre, fiacs

kám,
S szívd hozzád szavokat. Sok iidőig tartja ma

gában
Az szagot, a melyetbeivott legelőször az ibrik.

Hogyha megállsz, vagy elébbre haladsz ; sem 
tégedet én nem

Várlak , sem, kik előmennek, nem hajtok azokra.

I : 19. Maecenáshoz.

Oh bölcs Maecenás, ha hitelt adsz régi Cra- 
tinnak,

íztelen, egyszersmind nagy időre sem élhet az
oly vers,

Mely vízkoi tyok közt készült. Mint neki bó
dult

Társakat a Salirok s Faunok számába beírta
A versszerzőket Liber. Csaknem magok a

szép
Múzsák is borbúzt lehelének reggeli korban.
Ilyen volt, mivel a bort szokta dicsérni Homé-

rus ;
Ennius a nagy apánk soha harcokat írni nem

ugrott
Jól felhörpentés nélkül.

Puteála Libónak,
S törvényszéke szelíd és józan főre bizassék :
A komor elméjű vers készítésre ne kelljen.

Mondám, s íme ! poétáink nem szüntenek 
egymást

Éjjel duskával fárasztani, nappal okádni.

Mit? ha ki mord arccal, saru nélkül já r, ki
csöpőből

I Szőtt kis köntösben Cátót ábrázza, szokását
Cátónak s nemes erkölcsit kimutatja-e azzal?
Jarbita meggebedett, mikoron Timagennek

akarta
Bő s szaporán pörgő nyelvét majmozni irí-

gyül.
A követésre való szép példa, csalóka s bo

lo ndít.
Történnék halavánv színem, mindenki kö

ményből
Főtt vizet innék! Oh követők, ti szolgai bar

mok !
Kába szélességiek hányszor már gyűjta ha

ragra,
És ismég hányszor kacagásra eröltete engem !
Nem járt útra szabad lépést én tettem először.
Senkit nem követék. Kalauz lehet, a ki magá

hoz
Bízhatik.Arehilochust én hoztam római földre,
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Verse nemét s lelkét igyekeztem benne kö
vetni,

Nem tárgyát s szavait, melyekkel verte Ly-
cambest.

És netalám hitványb bokrétát adj azon ok
ból,

Hogy félénk voltam megváltoztatni poétám
Versnemeit s mesterségét : tudod, Archilo-

chusnak
Verseit a bátor Sapphó versébe keverte,
Alcaeus is, de kit a tárgy s rend különít meg

amattól ;
Mert sem ipát rút versekkel legyalázni nem

indúl,
Sem mátkát, ki magát felakasztván fojtsa kö

téllel.
Én ezt, kit mások még nem hirdettek, először
Ismertettem meg Rómával, római lantos.
Örvendek, hogy ez újságért a szép nemes el

mék,
Könyvemet olvasván, jó szívvel vannak irán-

tom.
Kérded okát, mért az, ki hon olvasgatja, di

csérj e
Munkámat, küszöbén túl rágalmazza kevélyen?
A szeles alnépnek gazdag lakodalmakat adni

Nem szoktam , sem ajándékban szú-rágta ru
hákat,

Hogy neki megtessem. Nem járom hallani fó-fö
Versíróinkat, kiket én se boszontok azonban.
Még egy grammatikus céhet sem voltam uralni,
S nem méltólok az ó bodonoknak előtte ke-

rengni.
Ezt bánják. Ha nekik mondom : Szégyenlem

imilyen
Nagy számúak előtt méltatlan versemet, és

azt,
A mi magába kicsid, fel akarni nagyozni, nem

illik :
Ugy-e nevetsz, hozzám szól egynémely : Jupi

ternek
Tartod fenn, mert bizakodói, hogy csak te vagy

édes
Mézajakú költő, és tetszel, hegyke, magadnak.
Orromot, effélét hallván, feldúzni világért
Sem merem, és félek, nehogy éles körme le

vágjon.
E helyt nem szeretem : szűnjünk vetekedni,

kiáltom.
A játék viadalt s haragot nemz, a harag un

dok
Gyülölségeket és siradalmas harcokat indít.

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY.
1773-1805.

CSOKONAI Vitéz Mihály nov. 17. 1773. Debrecenben született, hol 
atyja József köz kedvességű seborvos volt. Első nevelését gondos anyja, Diószegi 
Sára vezette, egy a magyar olvasást buzgón s értelmesen gyakorló nő, kinek mívelő 
környületében gerjedt fel a kis Csokonai olvasó kedve, mely első ifjúságában 
már szenvedélylyé erősödött. Éhez járult a két Budainak, Ferenc ésEzsajásnak, 
magán oktatásuk, melyeknek ő főleg tudományos irányát köszönte ; a Yerselésbe 
id. Kovács József vezette bé. A gymnásiumi osztályokat 1788. a debreceni col- 
legiumban végezvén, az akadémiai folyamra ment által, s mint togátus a bölcsé
szeti, történelmi és hittudományokat ugyan ott hallgatta. Nagy kedvvel űzte a 
természeti tudományokat is, s különösen a növénytanban némi jártasságra ver
gődött; a régi és új nyelvek és irodalmakban pedig nappali és éjjeli szorgalma 
által korán terjedelmes és összefüggő tudományos ismereteket szerzett magának, 
úgy hogy collegiumi éveiben már, a bibliai, a latin, úgy az olasz, francia, német 
nyelvekben jelesül képezné ki magát, sőt angolúl is olvasna; ezek mellett korán 
verselgetett is, eleinte Kovács befolyása alatt a leoninus Gyöngyössi János módja 
szerint, melyet azonban nem sokára elhagyott, miután Kazinczy is mint költő 
lépvénfel, Csokonai egész lélekkel az új irányhoz csatlakozott. Ezen első idősza
kából számos leiró s alkalmi költeményeken kivül, melyek Írására főleg az iskola 
s iskolai viszonyok által gerjesztetett, a satirai költészetben tett néhány, ebbeli 
talentomát tanúsító, kísérleteket, mikhez többi közt az akkori politikai esemé
nyekre vonatkozó Békaegérharc (1791.) a Blumauer-Szalkay módjában, s Tem- 
pefői című első vígjátéka (1793.) tartoznak; ezek mellett több rendbeli fordítá
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sokat is készítgetetett a classicusok, de főlegMetastasióból, kinek dallamos nyelve 
technikájának kifejlődésére nem csekély befolyással volt. Mind ezek még kézi
ratban forogtak a debreceniek közt; a közönség 1793-ban olvasta először nevét 
a Magyar Hírmondóban, mely utóbb gyakran hozogatta verseit (különösen 
1801 — 3.); a Kármán Urániája 1794-ben hét darabját közlőtte, de névtelenül. 
A szerény ifjú Kazinczy sürgetései ellenére is, kivel 1792. óta levelezett, nem 
lépett még ekkor ki a nagy közönség elébe. 1794. tavaszán „publicus praecep- 
torrá“ (segéd tanitóvá) tétetett, s itt kezdődik szerencsétlensége. Becsének 
érzése, tanítványai lelkesült szeretete elbizottá kezdvén őt tenni, rendetlensége
ket cngecle magának, mik az intézet fenyítékével összeférhetlenek, kivált tanítói 
állásban; mire az érdemlett szigornak makacsságot, tiszteletlenséget szegezvén 
ellent, iskolai perbe fogatott. De elvett büntetése dacára is új panaszra adott nem 
sokára okot, midőn 1795. a húsvéti jótétemények elvételére Halasra küldetvén, 
Pestre rándult fel, hol a klastromi nyűgtől szabadnak érezve magát időn túl 
múlatott, s tökéletlen számolásai miatt új pert vont magára, mely elől kitér
vén, a collegiumból kizáratott. Elkeseredett kedélylyel, melyet a Magyar Hír
mondóban megjelent előfizetési jelentése után tapasztalt hidegség még nevelt, s 
azért lemondva az Írói pályáról, Patakra ment, s ott Kövy alatt a törvény tanu
lására adta magát. De nem sokára a költészet szeretete hatalmasan visszaköve
telvén jogait, ráúnt a jogászi pályára, s be nem várva az 179fi-ki tanév végét, e 
várast elhagyta, s egy ideig Kovács Sámuel bicskei rectornál tartózkodván, az 
őszre Pozsonyba hirdetett nádorválasztó országgyűlés őt e várasba vonta, hol 
alkalmat reményit magát bővebben megismertetni, s igyekezeteinek pártfogó
kat szerezni. E végre egy költői hetilapot indított meg Diétái Magyar Múzsa cím 
alatt, melyet részint kész, részint az akkori események által előidézett irányköl
teményekből egy maga állított ki, s ez országgyűlés végéig, a XI. számig, foly
tatott. Olvasták, dicsérték, de a Maecen elmaradt. Az országgyűlés befejezésével 
Komáromba intézte vándor lépteit, hol 1797. apríl 26. tartatván a felkelő gyű
lés, Csokonai ez alkalmat két tüzes költeménynyel üdvözölte : A nemes Magyar
ságnak felütésére, Kom. 1797. Itt ő Fábián Juliánná akkor ismeretes magyar 
költőnő házánál Vajda Juliannával ismerkedett meg, kivel szőtt szerelmes viszo
nya, miután Csokonainak semminemű jövendője a polgári életben nem volt, 
kilenc havi rövid tartam után a leánynak férjhez adatásával megszakasztatott. 
Míg e viszony tartott, Csokonai hol Bicskén Kovácsnál, hol a várasban tartóz
kodott, s ekkor készült jó része szerelemdalainak, mikben kedvesét Lillának 
nevezte. Elmúlván e dolog, ez év végén vagy a következőnek elején a Festetics 
György által állított csurgói ref. gymnásiumnál talált alkalmaztatást, melyben 
először ugyan az alsó, a második tanévben már a felső osztályokat látta el. De 
ez állásában is 1800. februárban már utódot kapott a községgeli ízetlenségek 
következtén, miknek egyedüli oka, úgy látszik, gyakori mulasztásai voltak: 
miután a környék urainál nagy kedvességben állván, majd egyhez, majd máshoz 
kirándult. Csurgói lakása idejében készültek VirgilGeorgicái2), „Dorottya“ című 
.̂ utirai eposa, továbbá három vígjátéka :\Gerson du Malheureux 2felv., Az özvegy 
Karnyónc s két Szeleburdiak 3 felv., és A cultura 3 felv.3), miket tanítványai által 
játszatott el. tovább i több alkalmi költeményeken kívül azon szép népdalok, mik 
„Ódái“ közt állnak, a „Lilla“ sok dala, anakreoni dalai egy része stb. így megra
kodva kész munkákkal, tért öt évi távoliét után haza, hol 1800. májusban érke
zett meg, s anyja házának kis kerti szobájában ütötte fel magányos tanyáját, hol 
ezóta némelykori, de most ritkább ki-kirándulásait egy vagy más barátja vagy 
tisztelőjéhez kivevén, egy évig elvonultan, s kirekesztőleg irodalmi foglalatossá
gainak élt. Mindenek előtt öszves munkáit kívánta szárnyra bocsátani, hogy
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mindenkorra letevén gondjokat, s adósságait kifizetvén, azon túl „haláhi nap
jáig azon az heroica epopoeián dolgozhassák — mint maga írja —melyet árpád
ról , vagy is a magyarok kijöveteléről kívánt a maradék számára Homerus és 
Tasso nyomdokin készíteni“ 4). Gyűltek is váratlanul szép számmal az előfizetők, 
minek folytán, hol ezek nevelése, hol a munkák censeáltatása és kinyomatása 
végett majd Váradon, Patakon, Komáromban, Pesten találjuk őt, de különösen 
a censurával annyi akadályai és késedelmei támadtak, hogy Kleistján, Dorottyán 
s néhány alkalmi darabjain kivül semmi sem volt a közönség kezében, midőn gon
dok, füstbe ment tervek, s gyengélkedés által elkeserített pár év után, tüdősor- 
vadásból 1805. január 20-d. anyja karjai közt meghalálozott, élte harmincket- 
tődik évében. Egy tagban adom itt éltében külön megjelent 5) valamennyi 
munkái sorát : 1. Serkentés a nemes magyarokhoz, a mostani országgyűléskor. 
Cantata (Weber német eredetiével együtt). Pozsony, 1796. 2. Diétái Magyar 
Mázsa. Pozsony, 1796. 3. A Haza Templomának örömnapja. Nagyra, gr. Széché
nyi Ferenc ő exjának a ns Somogy vármegye főispáni székébe jul. 4. 1798. lett 
beiktatására. Pécs, 1798. 4. A Szépség ereje a bajnoki szíven. Borbély Gábor 
kapitány úr és Vay Zsanettá kisassz. menyegzőjek alkalmatosságával. Debrecen, 
1800. 5. A Tavasz. írta Kleist. fordította Cs. V. M. Hozzájárulnak Kleistnak 
némely apróbb darabjai. Komárom, 1802. (másodszor Várad, 1806). 6. Amaryl
lis. Idyllium Schraud kir. tanácsosáé halálára. Pest, 1803. 7. A Pillangóhoz egy 
óda, muzsikáját készítette Hayden úr; A Szemrehányás, egy dal, a muzsikáját 
készítette Stipa úr. Bécs , 1803. haránt ívréten. 8. Dorottya, vagy is a dámák 
diadalma a fársángon. Furcsa vitézi versezet IV könyvben. Várád és Vác, 1804. 
(másodszor Várad, 1808). 9. Halotti Versek, melyeket néh. mélt. Kohányi Ka- 
csándy Terézia asszony . . . eltemetésekor tartatott tisztességtételre készített és 
el is mondott . . . apr. 13. 1804. Várad, 1804. — Halála után jelentek meg : 10. 
Lilla, érzékeny dalok III könyvben. Várad, 1805. (második kiadás, 1808.). 11. 
Ódák két könyvben. Várad, 1805. (másodszor u. ott 1809.). 12. Alkalmatosságra 
írt Versek. Várad, 1805. 13. A Pásztorkirály. Énekes pásztorját, három felv. 
Szerz. Metastasio Péter. Ott, 1806. 14. Galatea, szerz. Metastasio Péter. Ott, 
1806. 15. Arnintas. Tassénak eredeti meséje. Olaszb. Ott, 1806. 16. Anakreoni 
Dalok. Bécs, 1803. (megjel. 1806.). 17. Csokonai Vitéz Mihály Élete s némely 
még eddig ki nem adott Munkái, Dcmby Márton általR). Pest, 1817. Legnagyobb 
érdemet Csokonai körül azon időben Márton József tett két rendbeli Ízléses kia
dásai által, u. m. : 18. Csokonai Vitéz Mihály Poétái Munkái, négy kötet. Bécs, 
1813. lfirétb.7). 19. Nevezetesebb Poétái Munkái két kötetb. Bécs, 1816.12rétb.8). 
Húsz esztendei szünet után a kassai „Zsebkönyvtár, magyar irók remekei“ első 
és második kötetében jelent meg : 20. Anthologia Csokonai Vitéz Mihály Munkái
ból. 2 kötetb. Kassa, 1836. lörétb. 9). Ezeknél teljesb az én kiadásom, mely a 
„Nemzeti Könyvtár“ részeként ily címmel jelent meg : 21. Csokonai Mihály 
Minden Munkái. A szerző saját kéziratai- s az első kiadásokhoz gondosan egyen
getve, számos kiadatlanokkal bővítve , jegyzésekkel világosítva s életrajzzal 
bévezetve kiadta Dr Schedel Ferenc. Pest, 1844. (helyesben 1843—46.), 
4rétb. 1 '). Részben egykorú ezzel: 22. Csokonai Vitéz Mihály Munkái. Három 
kötet. Közli Kelemföldy. Lipcse, 1843 — 48. 16r. "). Kiadatlan, részben elveszett 
vagy lappangó , nagyobb kisebb dolgozásai hosszú (191 számból álló) lajstroma 
saját kiadásomban (LXX XV III— XCII. szel.) látható 12).

J) Ezúttal kirekesztőleg azon életrajzot használtam, melyet Csokonai Minden Munkái 
egykötetes kiadása elibe tűztem ; s így e rövid vázlat minden részleteire nézve oda utasítom 
a bővebb kifejtést vagy bizonyítást kívánó olvasót.
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2) Csokonai maga állítja ennek befej eztetését; Festetics Györgynek meg is küldte a
második könyvet; de az egész, nyom nélkül elveszett — hacsak a keszthelyi könyvtárban nem 
rejlik.

3) Ennek kevéssel ezelőtt jutottam birtokába Körmendy Sándor úr jóvoltából. Ezen 
darab az, melyet Cs.Pofók“ címen említ Írásai közt, s eddig végkép elveszettnek tartottam.

4) Ez általa szándékolt öszves kiadás előrajzát 1. az id. bővebb életrajz XLIV. szel.
5) A más könyvek és folyóiratokba iktatott egyes darabok lajstroma az id. bővebb élet

rajz LXXXV—VII. szel. látható.
e) Ilyek : A Szeretet, töredék; A Csókok, negyedfél énekben; némely Versek — mind 

igen hibásan.
7) Tartalma: I. Békaegérharc; Dorottya. II. Anakreoni Dalok; A Tavasz. III. Lilla; 

Ódák. IV. Diétái Múzsa; Alkalmatosságokra írt Versek.
8) Tartalma • I. Életrajzi adatok az Előszóban : A Tavasz; Lilla; Ódák. II. Dorottya; 

Békaegérharc; Alkalmatosságra írt nevezetesebb Versek; Anakreoni Dalok (a jegyzések
nélkül).

9) Tartalma : I. Dalok Lilla, Ódák, Anakreoniak s a vegyesek közöl; Békaegérharc;
Dorottya.

1 ’) Tartalma : Életrajz ; Elegyes Költemények 3 könyvben (a Diétái Múzsa és Alk. Ver
sek időrendben); Dorottya; Lilla; Anakreoni Dalok: A Tavasz; Ódák; Színjátékok (Ange
lica, Galatea, Pásztorkirály, Amyntas); Csokonai Hátrahagyott írásai : Békaegérharc; A Csó
kok ; A Szeretet; Állatok beszélgetése; eredeti Színjátékok (Tempefői ; Gerson du Malheu
reux ; Az özvegy lvarnyóné) ; Elegyes Versek 3 könyvben; Aesthetikai Töredékek ; Váloga
tott Levelek; Pótlékok; Jegyzések.

*') Tartalma : I. Tavasz; Lilla; Ódák; Anakreoni Dalok; Békaegérharc. II. Dorottya; 
Alkalmi Versek; Diétái Múzsa. III. Versmaradványok részint kéziratok nyomán, részint 
nyomtatványok után a Domby által közlötteken kivid Blumauer ódája a kloákához, s a scur
rili : Europa elragadtatása; Az istenek osztozása; Militat omnis amans *) ; Prózai Töre
dékek (a Dombvnál kijöttek); Pásztori játékok (Pásztorkirály, Galatéa, Angelika).

'-) Nálam egy pótkötet, melyben eddig a „Cultura“ című vígjáték s Kazinczy Ferenchez 
szóló levelei állanak.

1. A szeren cse .

Bár szemét rád a sors mosolyogva nyissa, 
Bár feléd forduljon csalfa golyóbissá,
Bár nyájas karokkal kivánjon ölelni,
S páva módra fénylő szárnyakra emelni,
Bár jőjön kincsekkel talpig bétakarva,
Nála hizelkedjen a bőségnek szarva:
Ne higy néki, ne higy; mert sokan megesnek, 
Mikor nála boldog életet keresnek.
Ne higy; mert a midőn legjobban kecsegtet, 
Forrót alád épen az alatt csepegtet.
Midőn legnyájasabb karokkal öleled,
Akkor rakja tele falánkkal kebeled ;
Akkor repül véled az ég tetejére,
Hogy mélyebben vessen pokol fenekére.
Ne higy hát, barátom, ne higy mondom neki, 
Mert halálra csalnak síreni éneki-

De azért ha bánt is, meg ne rettenj tőle, 
Bátor szívvel vond ei magadat előle.
Ö asszony s Szerencse; minden pontba fordid, 
Nem sok akár vígan légyen, akár mordul. 
Azért hát, barátom! bár szíved rettentse,
Meg ne rettenj tőle : ö asszony s Szerencse. 
Ellene a virtus fog lenni köbástya,
Az ártatlanságnak béfed szent palástja.
Ez az a conductor, a melytől mennykove

Semmi igaz bölcset soha meg nem lőve.
Ez az a Gibraltar, ez az a citadell,
Melyre minden bombit haszontalan lövell.

Barátom ! kicsiny az, kit vagy elfelejtett 
Szúrni a Szerencse, vagy kétségbe ejtett. 
Rajta vitéz szívvel ! ez által lettenek 
Herculestöl fogva minden félistenek.
Tudod e világban minden nagy test forog, 
Csekély-mi az, a mi nyugszik vagy tántorog: 
Hát a napnak dísze már azért elmúla,
Hogy csekély földünknek alája borúla ?
Nem : mert maga szerzi földünk ábrázatja 
Hogy fele lakosa e fényt nem láthatja.
A mi világunknak szintúgy van sphaerája ; 
Ha felette ültünk, boridnak alája:
Még is a mi fényünk épen csak a lészen,
Csak hogy a vak világ nem láthat egészen. 
Ha a nyugvó virtus az élet rózsája:
Arany virtus, mely a tüzet is kiállja,
S nyomorúlt ember az, kinek homlokában 
Látszik Szerencséje, mint tükörformában.
Te, ha orcád épen más színre vonítod,
A játszi Szerencsét öszvetébolyítod.
Ha ő mosolyogva kecsegtet tégedet :
Szedd komor ráncokra stoicus képedet.
Ha ő gorgonhanggal agyarkodik terád : 
Nevesd el magadat, s azonnal hátat ád.

•) A két u tib ö io tk  valódifijrát K e 1 « m f  ö 1 d j  k é ttő rb e  voin ja  ; én C sokonai s a já t  k é z iirá sá b ó l m á*o ltam 8zokat.
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Bolond a Szerencse, hidd el azt barátom ! 
Én a bölcs észt csupán a — bölcs észbe látom.

2. K o n s t a n c i n á p o 1 y .

A mint a Bosphorus Európát mossa,
Másfelől Ázsia partjait csapdossa,

Itt büszke habjai dicsekedve folynak 
Kevély fala alatt Konstancinápolynak,

E másik Rómának pompás düledéki 
Borzasztó árnyékot bocsátanak néki.

De jöszte be Múzsám, a városba velem,
Téged nem rettenthet itt semmi félelem. 

Mennyi kincs, oh Múzsám ! mely sok gyöngy s
patyolat,

Mennyi nép, melyet visz csak egy parancso- 
A tágas utcákon sok veres selyembe (lat !

Öltözött törökök találkoznak szembe, 
Kevélyen ugratják az arabs paripát,

Szíván ázsiai dohánynyal tölt pipát. 
Csillámló kardjoknak gazdag brilliántja 

Az olcsó aranyat megvetéssel szántja.
Itt néz ki egy dáma, de irigy fátyola 

Minden szépségeket tőlünk béburkola.
Jer, Múzsám, láthatsz még sok száz szebbet

szembe,
Hogyha bémégy ama firhangos hárembe.

Ez olyan magazin, vagy inkább kalitka,
A melyben csirinpol a császárnak titka.

Oly templomsegrestye, melyben a zultánnak 
Erőt, egészséget sok hívek kivánnak,

És ha érkezése hallatik Szélimnek,
Sok száz előkontyú turbékol egy hímnek. 

De kisiess, Múzsám, mert majd — —

A szemfül heréitek utánad zudúlnak,
Jer más oldalára a fénylő Stambulnak.

A roppant templomok nézd miként kérkednek 
Nevével a bennek lakó Mahumednek!

A melyekbe sok szent bögéseket halla 
Az ezekben igen gyönyörködő Allah,

Ki örül hogy nevét a felhőkre hányja
Zöld selyem turbánban fénylő muzulmánja, 

S könyörülvén hozzá esdeklő táborán, 
Szentebb lesz az ilyet Ígérő alkorán.

Ti is itt állatok, kőszálnyi mecsetek,
Melyek a fellegck közé rejteztetek!

Hegyes tetőtöknek aranyozott holdja 
Fényével az égi holdak számát toldja.

Oh, e népre, oh mely sűrű felhőt voua 
A szentség színével bémázolt babona ! 

Denevér babona ! bagoly vakbuzgóság!
Meddig lesz körmöd közt a mindenhatóság ? 

Míg ülsz a királyok koronáján, kincsén?
A vitézek kardján, s a népek bilincsén?

Míg az emberi nem hajdan a természet 
Együgyű keblében nyugva heverészett, 

Nem emelted míg fel kiáltásod szavát,
Hogy keresd a vak éj fiainak javát 

Boldog volt a világ ! ------

Állott a természet örök épitménye,

i Élt az emberiség legszentebb törvénye.
I De miolta ennek sok romlást szenvedett 
J Oldalába raktad bal madárfészkedet:
Azolta számodra rakja a lenyomott 

Értelem azt a sok felséges pagódot ;
Azolta adja ki a kényért házából,

Kikapván éhhel holt kicsinye szájából 
A szent névre vágyó balgatag anya is,

Hogy tudjon mit rágni dervised foga is. 
Természet! emeld fel örök törvényedet,

S mindenek hallgatni fogják beszédedet.
E kézzel fogható sötétség eltűnik,

Az éjnek madara huholni megszűnik.
Egy jóltevő világ a mennyből kiderül,

S a sok kigondolt menny mind homályba me- 
Ah, ti már is abból fakadt indúlatok! (rűl.

Nyelvemre harsogóbb hangokat ontsatok. 
Emelkedj fel lelkem! — előre képzelem 

Mint kiált fel szóval egyet az értelem,
S azonnal a setét kárpitok ropognak :

A szívről az avult kérgek lepattognak; 
Tárházát az áldott emberiség nyitja,

Édes fiainak sebeit gyógyítja ;
A szeretet lelke a földet bételi,

S az ember az embert ismét megöleli ;

Siess, késő század 1 jövel, ob boldog kor !
Én ugyan lelketlen por leszek már akkor, 

De jöttödre vígan zengem énekemet:
Vajha te csak egyszer említnél engemet! 

Úgy e bagoly világ ám rémítne tőle,
Nemes utálással halnék ki belőle.

3. „A l é l ek  h a l h a t a t l a n s á g é  “ból.
(I . és I I .  é n ek ).

I. Rémítő s vidító kétségek.

Lenni ? vagy nem lenni ? — kérdések kérdése ! 
Melynek, nehéz, kétes, szép a megfejtése. 
Nagy kérdés, a melyet ha mélyen vizsgálok, 
Még több mélységeknek mélyére találok.
Lát és habzik az ész, a szív fél és óhajt,
S bennem a kérdésben forgó iélek sóhajt. 
Érzem nemes voltom, érzem gyengeségem,
S reményem béborúl és derűi kétségem ;
S mikor a mozgó sárt az égig emelem,
Az isteni lángot egy porba nem lelem. 
Csillagok közt kordnak áetheri szárnyaim,
De a sír partjára húznak ón lábaim;
Az ég s a föld között függök utoljára,
Én angyal meg állat, vagy csak por meg pára.

Ha most vagyok, látom, mindég is kell len
nem :

S ha nem lészek, csapás volt az élet bennem, 
Es ha el kell múlnom, mi szükség volt élni ? 
Egy elveszendőnek miért kell reméllni ? 
Azért? hogy ezer baj, bú, betegség között, 
Mint egy számkivetett és mint egy üldözött 
Vágyakozzam dicsőbb rendelésem felé,
Egy méltóbb országba, s még se menjek belé?
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Legyek, hogy szenvedjek? es bánjam létemet? 
Reményljek, de ez is gyötörjön engemet? 
így, örök semmiség! óhajtlak tégedet,
Vedd vissza méhedbe vexált gyermekedet. — 
Boldog ! százszor boldog, a ki nem született,
A ki nem ízlelte még meg az életet !
De jaj ! a ki egyszer van és kezdett lenni, 
Örök halál annak semmiségbe menni.
Ha nem levék vala, e nagy jót nem tudnám,
S a nem csínért halál karjain aludnám:
De az élet bennem mihelyt szikrát vetett, 
Fellobbant a hozzá vonszódó szeretet.

Létei ! te mennyország ezer Ínségbe is, 
Nem-létei! te pokol még nem érezve is !
Itt állok virágzó éltem szigetjébcn,
Egy kőszikla tornyán a hab közepében,
Itt nézem partotok kétes messziségét.
Az én lételemnek folyását vagy végét.
Alattam a chaosz bőgő torkolatja 
Az elementumok fogát csattogtatja,
S varázsló bal kezét sárgán nyújtván felém, 
„Elveszel;“ így ordít, s rémülést önt belém.
De kárpitja alól a kék reménységnek 
A testvér csillagok mosolyogva égnek, 
Biztatván hogy mennyből szállt belém a lélek, 
S ha elvész is e test, jobb részemmel élek.

Oh, édes érzési az örök léteinek,
Melyek vígasztalnak s erőmbe nevelnek,
A halhatatlanság kezdeti már ezek,
A miket most bennem gondolok s érezek!
És te, ki így érzed tulajdon lételed,
Ki önnön erődet vizsgálod, képzeled ;
Te ki esmérrii tudsz sok ezer dolgokat, 
Azoknak formáját, számát, nagyságokat ;
Ki Ítélni is mersz, te kinek nem elég 
Ez a megteremtett levegő, víz, föld, ég, 
Hanem magad körül építsz új világot, 
Majmolván a munkás mindenhatóságot;
Te, ki által mozgok, növök és dolgozok, 
Eszmélek, Ítélek, vágyok, gondolkodok, 
Örvendek, búsulok, reményiek és félek,
Te csuda valóság, belém szállott lélek;
Te igazgatója e pormachinának,
Teremtett istene e kis planétának,
Szállj magadba, nézd meg ön természetedet : 
Meríts erőt abból s fejtsd meg léte ledet.

II. Okoskodások, érzések.

Tudom hogy létedet nem lehet tagadnom,
És hogy nem vagy te test, azt is meg kell ad- 
Wiért vitatja hát oly sok gondolatban, (nom; 
logy a mi meg nem tud halni, halhatatlan? 
így van ! mert csak ott győz a lerontó halál,
L hol megosztható részecskékre talál, 
t melyeket külön szedvén vas ujjával,
Igyesíti önnön element urnával.
iont ugyan, ily jeles machinákat ront el,
te mindent új képre s új életre bont el ;
> a természetnek segédje s szolgája,

Őáltala forog ennek karikája;
De legkisebb rész sem veszhet el kezéről,
0  csak bont, de számol minden részecskéről. 
Mert a ki e mindent semmiből alkotta,
A megsemmisítést magának tartotta.
Nem halhatsz hát te meg, oh nemes valóság, 
Hacsak maga egykor a mindenhatóság,
Ki akart, és véled közlötte léteiét,
Lángodra nem fújja a semmiség szelét.

De egy bölcs istenről azt állítni vétek,
(Sőt hogy említem is, tán azzaL is vétek)
Hogy ő egy a maga képére teremtett 
Nemes valóságot csak azért teremtett,
Hogy a bú baj közül semmiségre híja,
S önnön lehelletét mintegy visszaszíja. 
Emberek jó atyja! tudjuk valójába,
Hogy egész mivoltunk por s árnyék magába, 
És a mit adtál is azt sem érdemeljük;
Úgy van ! hatalmadat rettegve tiszteljük.
De te, oh jóságnak kútfeje s tengere,
Kitől c lelkes sár ennyi áldást nyere, 
Örvendhetsz-é egykor, örvendhetsz-é annak, 
Hogy halált mennydörögj egy halhatatlannak? 
Hogy a ki áldhatná felséges nevedet, 
Elveszszen, átkozván a léteit s tégedet ?
Es a ki lenni kezd, előre rettegjen?
A bölcső és sír közt mordon ténferegjen?
A megholtak közül ne említsen senki ?
S az életre minden irtózva lépjen ki?
Oh nem! nincs becsesebb javunk az életnél,
És te oly kegyetlen soha nem lehetnél,
Hogy c legfőbb jónktól megfosztanál minket, 
S megcsalnád az erre vágyó lelkeinket.

Igazság istene, jók s rosszak birája !
Kinél bévall mindent az esztendők szája,
Ki részrehajlástól soha meg nem rontott 
Jobb kezeddel tartod a mérséklő fontot,
Hogy vonhatsz a sírnak szélén örök határt,
Ha addig oly ritkán fizetel méltó árt?
Ha azok, kik sújtó pálcádtól nem félnek, 
Veretlen maradnak, sőt még vígan élnek;
És a ki a virtus pusztáján bújdoklik,
Sír, szenved, s a bűnnek körme köztfúldoklik ? 
Uram ! te, ki magad vizsgálod szívemet, 
Tudod rólad való tiszta érzésemet:
De mihelyt az erkölcs világába megyek,
Nem tudom, mit higyjek, érezzék vagy tegyek 
Ha az embereknek dolgait vizsgálom, »
Azt a jó, bölcs, igaz istent nem találom,
Kit a természetnek világában leltem,
S ki előtt oly megtölt szívvel térdepeltem. 
Mert lám a virtusnak semmi becse nincsen :
Ne is légyen ! senki még rá se tekintsen,
O az oly szíveknek mindég elég bére,
A kik érdemesek annak érzésére.
De mikor azt látom, hogy őt csúffá teszik, 
Szidják, háborgatják, üldözőbe veszik,
Verik, tömlöcözik, halálra hurcolják;
Már ezek a szivet nagyon marcongolják.
S kivált, mikor látom, hogy a gonoszoknak
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Tündöklő napjaik kényekre forognak, 
Szabadon ferednek az ártatlan vérbe,
S a szüzek erkölcsét nyerik érte bérbe,
A szegényt a törvény utján megkéselik,
S a rongyos árvának kenyerét bényelik,
Magok az álnokság hállóját hintik el 
S a törvény kötelét csúfolva tépik el :
Még is a boldogság mosolyog le rájok,
Szívek víg és nyugodt, virít az orcájok!/

Hát ezekért folynak Pactolus habjai ? 
Ezekért vésődnek Quito havasai?
Ezekért jön-e fel a nap minden reggel,
Hogy jót tenyésztessen fénynyel és meleggel? 
Fúljanak a zajgó habba minden gályák, 
Melyek az öt világ kincsét vondogálják, 
Száradjon el fú, fa, erdő, mező és kert, 
Minthogy nagyobb részint csak rosszakért he- 
Az áldott nap váljon tűznek katlanjává, (vert, 
Ezt a szép világot tegye bús pusztává,
Süsse ki a kényén élő gonoszokat,
S egy nagy földindúlás falja bé hamvokat ! 
Legalább e közös vég veszedelembe 
Az a vígasztalás fog szállni szívembe,
Hogy a tomboló bún jajját is megérem,
S az igazság karját egy részről dicsérem.
De hát a szenvedő jámbornak jutalma 
Hová lett? hol van a virtus diadalma?
Azt e düledékek ormán, e félelem 
Rettentő mezején nem látom, nem lelem.
Itt együtt hever a lator palotája,
A jámbor kunyhója és akasztófája;
Egy szél fúj a hamvát itt egy jó atyának,
Egy szelíd gyermeknek s ezek gyilkosának;
A végső káromlás, a végső könyörgés 
Hangjait egyszerre fogta el a hörgés;
E kerek föld pusztán forog az üregben 
Hordozván a néma halált gyász leplekben ; 
Bús gyomrába zárta az emberi nemet,
S egy sorsra juttatta a vétket s érdemet ; 
Nagy sír! de a melyre csak ennyit irhatok: 
„Itt laktak tollatlan két lábú állatok.“

Úgy van! csak állatok! sőt még abarmoknál 
S a porba fél napig mászó kukacoknál 
Még annyival ezek szerencsétlenebbek,
A mennyivel nálok voltak nemesebbek.
Okét a beléjek oltott ész megcsalta,
Az erkölcs ösztövér reménynyel hizlalta,
És ók, kik kérkedtek a szabad lélekkel,
Most együtt hevernek a hitvány férgekkel.
Ti boldog tigrisek, ti boldog madarak, 
Boldog halak, kígyók, férgek és bogarak,
Te szerencsés holló egynéhány száz télig,
Te szerencsés kérész reggeltől estvélig,
Ti a természetnek szülöttei vagytok,
S egy ily édes anyát soha el nem hagytok :
De mi az erkölcsnek, e száraz dajkának,
S az észnek, e tőlünk vállalt mostohának, 
Hideg intésein makacsulva járunk,
A nyert jót megvetjük s képzelteket várunk. 
Néktek szőrt és tollat ád édes anyátok,

Mindennap terített asztallal vár rátok,
Igaz szomjatokat kristály vízzel oltja, 
Hajlékotok a föld, vagy az erdők boltja :
De mi mezítelen jövünk e világra,
S azonnal szükségünk van a társaságra,
Étünk, itunk, ruhánk izzadságba kerül,
S még fiatal fejünk gondba s őszbe merül,
És, hogy bátorságba tehessük magunkat, 
ím fel kell áldoznunk a szabadságunkat.
A ti érzésitek fájinak, tartósok,
Elmétek egyforma, lábotok futósok,
S egyiket is a szív lázadt indúlatja 
Szokott fekvéséből ki nem forgathatja;
Sem az elméskedés szomorú hagymáza,
A táplálás útját meg nem tofánázza,
Látástok, hallástok élesek tinéktek,
Hogy meg ne ronthasson ravasz ellenségük,
S hogy az enni valót feltalálhassátok,
S e múló életet jobban kóstoljátok;
De a mi szemeink könnyet is hullatnak, 
Füleink rezzennek, ajakink jajgatnak,
Mikor édes hazánk a szélveszek között 
Mint egy roncsolt gálya a szirthoz ütközött, 
Mikor vallásunkra készül új fergeteg,
Mikor embertársunk rab, koldus vagy beteg, 
Mikor szüléinket vagy magzatjainkat 
Szerelmes párunkat vagy jó barátinkat 
A halál karjain meghűlve csókoljuk,
S kínunkat a fáknak s néktek panaszoljuk.

Hát még a becsület, melyet akkor adott 
Nékünk a természet, mikor megtagadott, 
Mikor eredeti forrásit bédu'gta,
S vad lábunk a virtus csóváit felrúgta ;
Hát még a becsület hányszor búsít minket, 
Hányszor lázasztja fel délceg érzésűiket?
Ti, ti, mind ezeket még nem érzettétek: 
Kevés, de jó s nyúgodt érzés a tiétek.

nunkra
Még ez mind elmúlnék; de nagyobb ki- 

i Rá van az eszmélés vetve a nyakunkra,
Hogy régi fájdalmunk felmaradjon ebben,
S a min általestünk, rágjon mérgesebben;
Sőt hogy a jövendő bajtól is rettegjünk,
S még a jók között is féljünk, keseregjünk.

Istenem ! ha szét kell csakugyan oszolnom,
, Ah, mit is kell a te munkádban vádolnom! 
Még a reménység is, e legfőbb orvosom, 
Csalárd ajándékod, hóhérom, gyilkosom. 
Miért szükség nékem az haláltól félni.
Ha csakugyan egykor meg kell szűnnöm élni ? 
Mért oly édes nékem az halhatatlanság?
Ha ez a reményem merő hasztalanság ? 
Bizony drágán veszszilk ama színes jókat, 
Melyek elcsábítják a vak halandókat,
Ha ez a vágyásunk csak magunk szerelme,
S hiábavalóság és lélek gyötrelme!
Ugyan, ha már ételkívánás van bennünk,
És még sem lehetne itt e földön ennünk;
Ha a leghevesebb szomjúság unszolna,
S ez egész planétán egy csepp víz sem volna
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Nem azt mondhatnám-é, hogy a ki teremtett, 
Kegyetlenségének tárgyává engem tett ?
Meg ne ütközzetek ha ily nagy ügy felöl 
Egy alacsony példát merek hozni elöl :
Egy együgyű állat, egy gólya mit szólna,
Ha néki jó szárnya s egy ország nem volna,
A melyben bújdossék; pedig a teremtő 
Belé adta volna, hogy oda vágyjon ö?

Úgy van ! e bölcs isten, ez élők jó atyja 
Még a barmoknak is szívét megnyugtatja,
És bétöltvén minden állat kívánságát, 
Örvendve szemléli kedve-tölt világát.
Ugyan hát, oh, ugyan csak az ember volna, 
Mely többet kívánna, semmit sem kóstolna? 
Kinek az erkölcsi világ csak kárt tenne,
A természet pedig mostohája lenne;
Ki az emberek közt nyomna vagy nyomódna, 
S még mint áliat is csak tengene, kínlódna? 
Én ugyan, ha nincs más élet énérettem,
Meg nem köszönhetem hogy emberré lettem ; 
Es ím egy ily fényes gyűlés hallatám,
Az emberi hitvány kevélység truccára, 
Letészem az eddig viselt méltóságot,
S az állatok között kérek boldogságot.

Te, ki Ermenonville rideg szigetében 
Nyugszol a nyárfáknak lengő hívesében, 
Ébredj fel, és bámulj egy lelkes állatot,
Ki mér tenni nálad nagyobb áldozatot ;
Te a társaságban az aprós hibákat 
Nem tűrvén, ohajtál oly messzi pusztákat,
Hol még nyers fiai a nyers természetnek 
Kevélyek, gonoszok, hiúk nem lehetnek.
Én pedig őket is kerülni kívánom,
S hogy hasonló lelkem vagyon , azt is bánom. 
Akarom hogy elmém sötétségbe ejtsem,
A vétket, a virtust, mind — mind elfelejtsem. 
Ez odvas uiakkfának kongó oldalában 
Eszem, alszom, egyéb állatok sorában,
Az égre nem nézek, földön jót nem teszek,
Itt élek, itt halok, itt rothadok, veszek.

De mely sűrű homály gombolyog felettem ? 
Mely váratlan szélvész ordít, zúg mellettem ? 
A zápor lerohan, s az ég sarkalatja 
Lelkemet s e bérces erdőt rázkódtatja;
Míg szólok, ím cserfám menedék tövére 
A sustorékoló gyantaláng leérő,
Fut minden fenevad, — én magam maradok,— 
Futnak ók, — én fázom, s — a tüzért szaladok. 
Hah ! hogy lehet még is oly erő leíkembe. 
Hogy e tűzről is az ember jut eszembe?
A vadak e körül meg nem mernek állni,
A Pongó szereti, de nem tud csinálni.
Érzem hogy lelkemnek tehetségi nagyok, 
Hogy én a fő lélek helytartója vagyok,
Hogy már e földön is több vagyok baromnál, 
S tán messzi reményem több csupa álomnál. 
Érzem hogy, ha itten bétültöm helyemet,
Édes ráeszmélés fogja fel lelkemet,
S így lebegvén az én uram trónusáig,

Kilátok az örök létei központjáig,
Hol eredetemnek kezdetét fellelem,
S a végetlen idők kerekét képzelem.

Isten! a kit fednek általlátszó leplek,
Még egyszer zsámolyod előtt letérdeplek,
Add vissza a tőlem lehányt istenképet,
Melyet a makacsság orcámról letépett :
Nem ! hanem a kevély alázatosságnak,
À rendetlen széltől forgó okosságnak 
Csalóka mivé ez. — Bocsáss meg, istenem ! 
Ha vakon nem lehet hinnem, reménylenem; 
Hogy, az igazságot keresvén, tántorgok ;
A tetőled adott lámpásodnál forgok,
Mely mikor megbotlom, jóra akkor vezet,
S azon pontban érzem a mennyei kezet.

ímé míg magamat embernek számláltam, 
Az emberiségnek becsét nem vizsgáltam:
És most, hogy elhagytam az emberi nemet, 
Négy miliárd ember tölté be szívemet.
Uram ! mind egyforma teremtésid ezek, 
Kikkel én egyaránt gondolok, érezek; 
Csakhogy némely része már kifejtve vagyon, 
A többi még buta, kicsinyég vagy nagyon,
Ki dolgos, ki lomha, ki tüzes, ki hideg;
Ki durva vagy szelíd, ki társas vagy rideg, 
Még is mindeniknek szívén van egy pecsét, 
Mely jegyzi és őrzi az emberség becsét.
A London utcája, a Húron posványa 
A jövendő boldog életet kívánja;
A. csendes chinai s a kóborló tatár 
Érzi hogy a halál nem legvégsőbb határ;
Sót az a kannibál, ki dühödt bélibe 
Önnön embertársát vendégeskedi be,
S az ötig olvasni nem tudó déli nép,
Hiszi hogy lelkestől a halálba nem lép.
Ha ezek mind hisznek, én kételkedjek-é ?
Sót ha hibáznak is, én bölcsebb legyek-é ?
Én is ember vagyok : én embertársamnak 
Köz hibáját miért szégyenljem magamnak ? 
Ha úgy nem ite'lek és érzek, mint ezek,
Tahim akkor botlom, vakulok, vétkezek.
Négy miliárd ember : felséges társaság! 
Hamarább vét négy öt, mint ily nagy sokaság, 
Sőt ha ez mind görbén találna is nézni,
Nem tartoznám szemem szemekhez intézni ?
S kivált mikor szívem így verne belőlem :
„Ah ez édes hibát ne zavard el tőlem!“
Sem több, sem kevesebb, csak ember lehetek 
Sem barom, sem angyal lenni nem szeretek.

De itt ezt kérdheti egy világ polgára : 
Hogy jutott minden nép ennek tudására? 
Barátom ! hányd fel bár a könyvek asztagát, 
Meglátod, hogy egy nép sem formálta magát, 
Egy ember, egy nem köz lélek, egy isteni 
Szokatlan erővel felruházott zseni 
Látta, a mit mások nem láttak, s a vadon 
Népnek előadta, szelíden, szabadon;
A gyenge fél hitte az erősnek szavát,
S nem tudva érzette önnönmaga javát :



Látta, hogy a szíve nem kiált ellene,
S hogy ez az ő nemes sorsához illene.
Vagy is a mely bimbót nyer ses természete 
Még béburkolt kérgek alatt rejtegete, 
Mihelyt egy boldog fény s meleg kifejtette, 
Mindjárt magáénak vallotta — s szerette.
Én ugyan állítni nagyon merészelem,
Hogy régibb út a hit, mintsem az értelem,
S hogy minden nép elébb lett theologussá, 
Mint kételkedővé vagy philosophussá. . . .

4. B a r á t s á g o s  bue s ú v é t e l .

Már hát külön választ a végzés bennünket, 
Megosztja egymáshoz forradott szivünket !
E kötéssel egygyé azért kellett lennünk, 
Hogy annál keserűbb búcsút kelljen vennünk ? 
Hát a mit annyi sok esztendő ériele,
Most vész el, s nem lehet már most élni vele?

Oh gyászos végezés irtóztató pontja !
Mely két szerető szív frigyeit felbontja;
S így a legkedvesebb vagyonúnktól megfoszt, 
Mikor két barátot kegyetlenül megoszt. 
Barátság ! barátság ! oh édes nevezet,
Melyre sóhajtással sok szív emlékezett !
Be gyakran méreggel van mézed keverve, 
Bontván örömünket szívünk új keserve.

Véltem, hogy egymástól holtig meg nem vá
lunk,

S megoszlatónk lehet csupán csak halálunk : 
De lám más lappangott egy gyász fátum alatt, 
A mely most közöttünk vont örökös falat. 
Külön válunk tehát egymástól egészen,
De lelkünk tovább is egymás körül lészen.
Bár én nyomorogjam Spicberg havasain,
Te lakjál a festett hottentott partjain ;
Én Amerikán túl vonjam magam hátra,
Téged tartóztasson a forró Summatra;
Az én estvém légyen tenéked reggeled :
Még is együtt élek s együtt halok veled.

Mostan kedves színed tán utólszor látom, 
Ah! már isten hozzád, szerelmes barátom! 
Hozzád ez utolsó szó rebeg ki számon:
Légy te hív Pythias, lészek én hív Dámon.

5. Zsugor i  uram.

Esmerek én egy vént — Ki az? — Neve 
nincsen,

Régen eladta már aztat is a kincsen,
Sőt míg bírt is véle, magában tartotta,
Mert mondani másnak ingyen sajnállotta.
Hol lakik? -  Ott látszik ama kapu megett 
Egy ház, melyet náddal önnön maga szegett. 
Van két palotája a piac-utcába,
De ezt a rácoknak adta arendába;
Maga e kunyhóba éhezvén kucorog,
S elméjébe mindég a drágaság forog.
Ül pénzes ládáján sovány ábrázattal,
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Tisztelvén a mammont örök áldozattal.
A bús gond béesett orcájában hever,
Mérget kedveltető kincseiből kever.
Oly sárgák orcája sovárgó gödrei,
Mint aranyára vert királyok képei,
Mint a sírból feljött halott utálsága,
A melyről minden húst a párka lerága.

Most is azért sóhajt és dúl fúl magába,
Mért nem adhatja az áert árendába,
S öszvecalculálván saját számadását,
Nyögve kárhoztatja szörnyű pazérlását.
Gyász idők ! — így kiált vádolván az eget, — 
Lám, csak egy rövid nap mennyit elveszteget: 
Ma csak harminc arany jö tt bé a kasszába, 
Még is kilencven pénzt adtam ki hiába. 
Azonba mely szörnyű károm következe —
Itt jajgat s fejére kulcsolódik keze. —
Mely szörnyű kár! egy szél pénzem elrablotta: 
Lantornás ablakom ketté szakasztottá !

Lgy tűnődik, s talám azt is sajnálja ő,
Hogy a versbe ingyen s potomra jött elő.

6 . Az u t o l s ó  s z e r e n c s é t l e n s é g .
L il la ,  I I I .  k .  X L .

Zokoghat még egy betücskét 
Belőlem a fájdalom?
Ejthetek még egy könyűcskét 
Utánad, szép angyalom?
Bús elmém rajtad tűnődik,
Csak kíván, sóhajt, gyötrődik —
Édes fojtó képzetek! —
Mind ez, a mit tehetek.

A természet a törvénynyel 
Szívemben ellenkezik,
Most is szoptat a reménynycl,
S nem hiszi, hogy vétkezik.
Lámpási a bölcseségnek 
Előttem hiába égnek ;
Nékik szunnyadozni kell,
Mihelyt az egyet leheli.

Oh mennyit vívok kínommal ! 
Küszködésim mely nagyok!
De, jaj, nem bírok magammal:
Érzem, hogy beteg vagyok. 
Képződésim tüzeskednek,
Roskadt inaim csüggednek.
Hát oly bűn a gyengeség,
Hogy megverné azt az ég?

Velőt szívó lángjaimtól 
Fejem nehéz, zúg, szőrül;
Ben rekedt indúlatimtól 
Szívem dobog, mellyem fúl.
Már nem tudok mást mit tenni,
Csak érezni és szenvedni.
Lelkem, testem holtbeteg,
Menny, föld, kincsem, bocsáss meg!
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Kínálkoztak orcájáról 
A fejlő rózsabimbók,
Cukorral folyt ajakáról 
Minden szó, és minden csók, 
Annak a földi Kellemnek,
Ki asszonya volt szívemnek,
Míg én, boldog martalék,
Lánca s karja közt valék.

Szeme biztatott, öldöklött ;
Ölt, s gyógyított másfelől ;
Tiszta hósziunel tündöklött 
Melye mind kivül, belől;
Lelke vidám, mint a hajnal,
Szíve jó volt, mint az angyal :
S ah, ez a paradicsom,
Mely engem a sírba nyom.

Boldog órák! a melyekben 
Szíve kulcsát birhatám,
S a meghitt enyelgésekben 
Lelke lángját szíhatám.
Midőn ezer tördelt szókkal,
Ezer pecsételő csókkal 
A hit egymáshoz csatolt;
S gyanúnk még is édes volt.

Gondolván, hogy boldogságunk 
Még csak kezdő félbe ment,
S már is kinyílt mennyországunk 
Egymás karján idelent :
Mint a szőlő támaszával,
Mint a repkény a bikfával, 
Egymásba csimpalykozánk,
S ég, föld, mind mosolyga ránk.

Már azt hittem, hogy, ha készen 
Állnak is száz szélveszek,
Az én Lillám enyim lészen,
S én a Lilláé leszek.
Megvakulva, siketúlve,
Szándékom kormányán ülve 
Kergettem a drága jót —
S a révnél törtem hajót !

Hah ! e szépség ritka mívét 
Prédára kell tartanom,
És szívemhez forradt szívét 
Vérrel kiszakasztanom.
Oh ne hagyjatok szerelmek !
Vagy öljetek meg gyötrelmek! 
Kinek szíve másnak jut,
Csak szeretni s halni tud.

Most a tenger sík pusztáját 
Érzem, de nem láthatom,
A haboknak lágy szikláját 
Öröngve tapogatom.
Óhajtalak, messzi partok !
De tőletek még is tartok.
A mit bús lelkem talál,
Zaj, homály, kétség, halál.

ÍO L D V  KÉZIK Ö N Y V E. I.

Haj ! mint dördülnek, ropognak 
A világ két sarkai,
Mint lobbannak, mint villognak
A mennydörgés szárnyai:
Ah, gyászos fény, látom, látom 
A puszták közt szép sajátom,
Jajgat az elhervadt hív,
Kúcsolt kézzel engem hív.

Látom unszoló sírását :
Rajta nem segíthetek;
Hallom kétes sikoltását :
De az egek siketek.
Állj meg ! állj te irgalmatlan !
Ily nemes rabra méltatlan 
A te ólom kebeled:
Ámort miért terheled?

Hasztalan! — Csúfol futtában,
És gázolja szívemet;
S a törvény bújnyik várában 
Lebékózza kincsemet.
Engem pedig, ah, egyszerre 
A zaj bécsap a tengerre.
Jaj nekem víz, néki tűz!
Szegény ifjú! szegény szűz!

Oh, mért nem hagyod véremmel 
Láncát felolvasztani,
S minden könnyét száz gyöngyszemmel, 
Oh rabló, megváltani ?
Mért állsz őrt, mint ama sárkán,
A szép arany almák árkán?
Nem ízled te azokat ;
Mért marsz el hát másokat?

Vagy mért nem ölsz meg méreggel, 
Hogy ne látnám kínjait 
Annak, ki örök meleggel 
Tartja szívem lángjait ?
Ügy is rá kell végezetre 
Ünnom ez átkos életre.
Bírd ötét, míg meghalunk,
Akkor rajtad truccolunk.

Oh, túl fog ez, sírhalmunkon 
Túl is fog lángolni ez,
A mi most indúlatunkon 
Oly édesen gerjedez.
Nem ! ezt meg nem fagylalhatja 
A sír nyálkás boltozatja.
Ámor égi istenség,
Néki mind egy, főid vagy ég.

Ez ösztönről nem tehetni ;
Megveti ez gátjait.
A természet szokta vetni 
Szívüukbe szent magvait.
Ilyen a gyöngy, mely magába 
Vervén gyökeret a fába,
Véle él, és véle hal,
S emészti sarjaival.

22
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Érzem, hogy a vas törvénynek 
Szükség meghódolni már,
Sót hogy még a jobb reménynek 
Szikrája is bűnnel jár:
De oh, ha nem az én mívem.
Hogy Lilláért vér a szívem,
S hogy lelkem benne leheli ; 
Ereznem és tűrnöm kell.

Sírok én; de csak keblembe 
Hullnak néma könnyeim,
S a magános gyötrelembe 
Legelnek képzéseim.
Senkihez sincs bizodalmám,
Hogy tűrje s mentse siralmam : 
Ah, minden boldogtalan 
A földön megvetve van.

Mit tesz sűrű sóhajtásom,
Melyet felszítt már az ég,
Ha kebledben nyúgovásom 
Az oltár is tiltja még?
Mit tesz, ha egy érzéketlen 
Téged és enyém szünetlen,
Mint egy mély tenger megoszt,
És a rózsáktól megfoszt?

Oh halál ! ki a szerelmet 
Nyájas színnel követed,
És szívéről a gyötrelmet 
Egyszerre leülteted,
Látd, mind hárman búval élünk, 
Végy el egyet, tégy jól vélünk, 
Akár én, akár más lész;
Jobb, hogy egy, mint három vész.

Jobb, hogy engemet választól, 
Ki legroncsoltabb vagyok;
Egy szellőddel elszárasztol,
Égy újodtól megfagyok.
Nem tartom azt fájdalomnak,
A mi véget vét kínomnak :
Ha élve nem alkatok,
Aluva meghalhatok.

S akkor e gyönyörűséggel 
Húnyom bé bús szememet,
Hogy tisztán s örök hűséggel 
Zárom sírba szívemet.
Majd, ha dombom megtekinti,
S hervadt rózsáit ráhinti 
Két sóhajtó szerető ;
Ezt mondja : I tt fekszik ö !

És te, szívemnek pompája ! 
Légy jobb hozzám, mint az ég. 
Édes kincsem ! más rózsája !
Isten hozzád! itt a vég!
Teljesítsd kötelességed 
Ahoz, ki fogva tart téged :
Szíved javát nemdenem 
Megtarthatd még is nekem ?

Isten hozzád ! Áldlak. hidd el,
Köszönöm jó szívedet, 
Csókjaiddal, beszédiddel,
Orcád, karod, szemedet.
S bár halálos kínnal vérzem:
Még is, ah, boldognak érzem 
Ezt az árnyék életet —
Oh Lilla! oh szeretet!

Élj soká ! s legyen világod 
Jobb, mint az én életem,
S ha zavarná boldogságod 
Az én emlékezetem :
Ah, felejts, felejts el engem!
Én már a sírban fetrengem,
Léthe vizét iszom már ;
Még is elmém Lilin jár.

De mit láttatsz a jövendő 
Tükörében, kék remény ?
Oh felrózsázott esztendő —
Oh mennyből szállt tünemény — 
Oh szívet olvasztó hangok —
Oh oltári fáklyalangok —
Oh élet — oh szerelem —
Oh ne játszszatok velem !

Óceánja bánátimnak 
Többé nem duzzadozik,
S elhullott könnye Lilimnak 
Mind gyöngyökké változik.
A kővár gyomra szétdülyed,
A rabló zúg, hereg, sülyed ;
Én úszók, az ég segély:
Lilla int, és nékem él.

A haboknak ormózatján 
Látszik egy dombos sziget,
És a dombok boltozatján 
Egy meghitt rózsaliget.
Itt száz szerelmek danolnak,
Itt száz Grátiák táncolnak;
A tánc Lillát gyújtja fel,
A dal engem érdekel.

Már kétségem tört hajója 
A zöld parton nyugszik már,
S istenségem Kalypsója 
Örök ifjúságra vár.
Félre kincsek és nektárok!
Én a mennyek felett járok. —
Oh remény ! oh szerelem !
Tégy etek jól énvelem ! !

7. Az An a k r e o n i  da l ok közó l

XI. A Búkergető.

Ha szíhatok borocskát,
A gondjaim csúcsúinak.
Ki boldogabb halandó 
Mint a ki nem sóhajtoz ?
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Ki boldogabb magamnál? 
Héj ! vízivók ! be sűrű 
Pocsolyába foly világtok!

Szép volt Phyléta, s ifjú, 
Szerelem s dalok barátja ;
De békamódra zengett, 
Csigaként tudott szeretni, 
Báműlsz-e ? vízivó volt.
Héj víziszák ! be sáros 
Elmétek és világtok !

Kancsót fiú, veszendő 
Ez élet, és elölünk 
Mint egy palack bor elfogy. 
Hát kurta napjainkból 
Hányat lelopnak a bűk !
Mért bokrosítsam a bajt ?

Miért fogyaszszam éltem, 
Míg a gohér virágzik?
Iszom ha szívem örvend, 
Iszom ha bánat éri ;
S ha szíhatok borocskát 
A gondjaim esucsúlnak.

Most jázminos lugasban 
E nyári hűvös estvén, 
Lillámmal ülök együtt:
Lillám velem danolgat,
És csókolódva tréfál,
Míg barna szép hajával 
Zephyr susogva játszik.
Itt egy üveg borocskát 
A zöld gyepágyra tettem,
Es gyenge rózsaszállal 
Száját be is csináltam.
Amott Anakreonnak 
Kellő danái vannak 
Kaskámba friss eperrel.

Egy’öszveséggel ily sok 
Gyönyörűt, becsest ki látott'? 
S ki boldogabb Vitéznél ?̂

XIII. A szamóca.

Illatja rozmarinuak,
Méz íze a fügének,
Es a rukerc pirossá, 
Szájunknak, és szemünknek 
S orrunknak is mi kellő?

Hát még, ha egyesülnek 
E kedves érezések ? 
ímé az ért cseresznye 
Mely édes és piross is;
A sárgadinnye szagja 
Nárdus, s az íze nektár ;
A rózsa színe bíbor,
S illatja finom ámbra.

De rozmarinnal együtt 
A kis rukerc, fügécske, 
Cseresznye, sárgadinnye,
Es rózsa, öszveséggel 
Van elvegyítve a szép 
Szamóca bíborában !
Szép színe drágalátos,
Méz íze szájat enyhít,
S illatja a velőkre 
Mint egy nepenthe felhat.

Kedves szamóca! téged 
Én, én az isteneknek 
S az istenasszonyoknak 
Tennélek asztalára.
Sőt, csak beszéllni tudnál,
És csókot adni, mindjárt 
Hasonlatos lehetnél 
A Lilla ajakéhoz.

XIV. Orgiák.

Mind. Lantom, danold Lyaeust! 
A szíveket feloldó,
A göndtörő Lyaeust 
Méltó danolni néked.

Egy. Ö a kegyelmes isten,
És ő az, a ki nélkül 
A szép Cythere fázik, 
Tompán lövöldöz Ámor,
A Grátiák áléinak,
S egész gyönyörködésben 
Nem úszhat az halandó.

Mind. Lantom, danold Lyaeust ! 
A szíveket feloldoló,
A gondtörő Lyaeust 
Méltó danolni néked.

Egy. Ö a kegyelmest isten,
És ő az a ki mellett 
A büszke nagyravágyás 
Rezzenti tarka szárnyát,
S a tölt pohárba szállván 
Megaláztatott örömmel 
Fűi a szelíd habokba.

Mind. Lantom , danold Lyaeust ; 
A szíveket feloldó,
A gondtörő Lyaeust 
Méltó danolni néked.

Egy. O a kegyelmes isten,
És ő az, a ki által 
A megpirűlt gerézdben 
Nyájaskodó barátság, 
Öröm, kacaj, ledérség,
S tréfás szavak teremnek ; 
Hogy a szegény halandó 
Felejtse szíve terhét.

22*



679 K Ö L T É S Z E T .  -  X V I I I .  S Z Á Z A D . 680

Mind. Lantom, dánold Lyaeust, 
A szíveket feloldó,
A gondtörö Lyaeust 
Méltó danolni néked.

Egy. 0  a kegyelmes isten,
Ö a ki képzetünkben 
Teremthet új világot, 
ö  int Polymniának,
S mennybéli zengetével 
Olvasztja szíveinket.
0  gyújtja a poétát 
Érzékenyebb dalokra,
És bájoló borával 
Édes ragadtatásban 
A menny felé repíti.

Mind. Lantom, danold Lyaeust , 
A szíveket feloldó,
A gondtörö Lyaeust 
Méltó danolni néked.

XV. Keseredés.

A rózsa szép virágszál,
De tüske szúrdal ágán.
Ha mézet ád is a méh,
Fúlánkja néha megcsíp.
A bor betölt örömmel,
S mámort okoz gyakorta.

Szép vagy te Lilla, s édes, 
Vidít kegyres szerelmed;
De mennyi, ah, de mennyi 
Kín is gyötör miattad !

XIX. A szeplő.

Mint egy megért boróka, 
Mely tiszta hóra hullott ;
Mint a delin fejérlő 
Rózsába bújt bogárka;
Mint a korinthi szőllő 
A cúkoros kalácson :
Úgy bársonyollik, oly szép,
Oly édes egy kerekded 
Szeplőcske Lilla mellén.

Ez az a kies szigetke,
A melybe a Szerelmek,
Ha keble tengerének 
Téjhabja közt förödtek, 
Enyelegve szárogatják 
Hajok vizes aranyiját.

Ti szóljatok, reája 
Hullt csókjaim! ha méltó 
Dühödés-e Lilla mellén,
Egy földi Nympha mellén, 
Imádni az hibát is?

8 . A r emé nyhez .

Földiekkel játszó 
Égi tünemény,

Istenségnek látszó 
Csalfa, vak Remény!

Kit teremt magának 
A boldogtalan,

S mint védangyalának,
Bókol úntalan :

Síma száddal mit kecsegtetsz ?
Mért nevetsz felém ?

Kétes kedvet mért csepegtetsz 
Még most is belém?

Csak maradj magadnak !
Biztatom valál ;

Hittem szép szavadnak :
Mégis megcsalál.

Kertem nárciszokkal 
Végig ülteted :

Csörgő patakokkal 
Fáim éltetéd ;

Rám ezer virággal 
Szórtad a tavaszt,

S égi boldogsággal 
Fűszerezted azt.

Gondolatim minden reggel 
Mint a fürge méh, 

Repkedtek a fris meleggel 
Rózsáim felé.

Egy hí át ismertem 
Örömimnek még:

Lilla szívét kértem ;
S megadá az ég.

Jaj, de fris rózsáim 
Elhervadtanak ;

Forrásim, zöld fáim 
Kiszáradtanak ;

Tavaszom, vígságom 
Téli búra vált ;

Régi jó világom 
Méltatlanra szállt.

Oh ! csak Lillát hagytad volna, 
Csak magát nekem :

Most panaszra nem hajolna 
Gyászos énekem.

Karja közt a búkat 
Elfelejteném,

S a gyöngykoszorúkat 
Nem irígyleném.

Hagyj el, oh Reménység!
líagyj el engemet;

Mert ez a keménység 
Úgy is eltemet.

Érzem : e kétségbe 
Volt erőm elhágy,

Fáradt lelkem égbe,
Testem földbe vágy.

Nékem már a rét himetlen,
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A mező kisült ;
A zengő liget kietlen,

A nap éjre dűlt.
Bájoló lágy trillák !

Tarka képzetek !
Kedv ! Remények ! Lillák ! 

Isten véletek !

9. A f e l é l ed t  pásztor .

Thyrsis. Amott, hol a nyájas patak 
Kövecscsin játszadoz,
Laurám a züld fűzfák alatt 
A völgybe szunyadoz.
En addig e kopár kövön 
Panaszlok, jajgatok,
S a déli nagy hévség alatt 
Miatta bágyadok.
Én kértem untalan 
Szívét ; de hasztalan.
Te jój most, gyenge szellet !
S lengvén hajfürtje mellett, 
Súgd néki ezt : hogy Thyrsise 
Végsőt lehellett.

Laura. Megállj, haldokló pásztorom, 
Tartóztasd lelkedet ! 
Tartóztasd ! oh mert lelkem is 
Lelkedre éledett.
Altomba épen, édesem,
Ter ólad álmodám,
Midőn Zephyr keservesen 
Nyögvén fuvalla rám.
Ez a szintén megholt 
Zephyrke lelked volt,
A melyre Amor üle,
S melyembe bérepüle ;
Addig csikóit, hogy szívem is 
Reád hevüle.

10. B a c c h u s h o z.

Kar. Evőé !
Bacche, Éván, Évoé !
Évoé!
Bacche, töltsd lelkünket bé! 
Itt van a zúzos december:
Bor van-é?
Bort igyon ma minden ember: 
Évoé !

Egyes. Idvez légy
Bacche, áldott istenség!
Hol te mégy,
V ígad  ott a föld s az ég. 
Szivünk úgy felrajzik véled, 
Mint a méh ;
Életünk csak tőled éled :
Évoé !

Kar. Évoé ! stb.

Egyes. A mazur
Általad gazdag lehet,
S mint az úr,
Szarvat és szemet vehet.
A bolond észt lél a borba,
S úgy lesz bölcs :
Tölts tehát bort e csuporba, 
Tölts, tölts, tölts !

Kar. Évoé ! stb.

Egyes. Általad
A barátság lelkesül ;
Általad
Sok harag lecsendesúl. 
Boldog, és azon nem ülhet 
Semmi baj,
A ki véled egyesülhet.
Hajh, hajh, hajh!

Kar. Évoé! stb.

Egyes. Csak te vagy
Szíveinknek mindene :
El ne hagyj 
Oh örömnek istene ! 
Meghalunk; de semmi gond s 
Félre bú !
A ki búsul, mind bolond az. 
Hú, hú, hú !

Kar. Évoé ! stb.'

Egyes. Tőled ég
Ámor édes lángja is ;
Tőled még 
Felhevúl a lomha is.
Csak te tartod fris melegben 
A gyomort :
Bort igyunk hát ily hidegben, 
Bort, bort. bort !

Kar. Évoé ! stb.

Egyes. Soknak kárt
Tészen a bor : szent igaz. 
Soknak árt
A tivornya : semmi az.
F éré most az ethikával:
Nincs itt pap:
Táncra víg compániával.
Hap, hap, hap !

Kar. Évoé!
Bacche, Éván, Évoé!
Évoé !
Bacche, töltsd lelkünket bé! 
Itt van a zúzos december :
Bor van-é?
Bort igyon ma minden ember 
Évoé!
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11. Pa r a s z t d a l .

Ama fejér nyárfák alatt, a part felé,
Sűrű rekettye közt vezet egy róna bé.
Oh ! mert ez a hely énnekem irtóztató ;
Ott egy vityilló, abba nyög a szép Kató.

Hiszen no csendes este van, nincs semmi szél: 
Mégis hogyan, hogyan rezzeg a nyárlevél.
Oh szép Katóm! nem reszket úgy a nyárlevél, 
Mint én teérted reszketek; hová levél?

Katóm ! Katóm ! ki sem jöhetsz te tán soha, 
Úgy bécsukott az a guta vén mostoha,
Mióta szép orcáidat, szép violám,
Ott benn az ajtósark megett megcsókolám.

T’od azt hazudtam volt neki : csak a pipát . . 
Hogy a manó el nem vivé a vén szipát !
El sem hivé, rá sem hagyá egy szómat is; 
Kikergetett, s lelúgozá subámat is.

Azóta erre jönni is nem mertem én ;
Tudod, pemetén jár az a puruttya vén.
Csak itt nyögök hozzád, Katóm! e fák alatt; 
Tudom te is nyögsz a setét kémény alatt.

Füstöl, galambom ! füstöl a kéményetek ;
Mert tán bizony nagyon alá tüzeltetek.
Héj, héj, az én szívembe is nagy tűz vág yon 
Héj, héj azért sóhajtok én ilyen nagyon.

De még az isten módot ád — tudom hogy ád — 
Kimentlek én, vagy meggebed a vén anyád. 
Ha más különben nem lehet, felégetem 
Azt a vityillót, s ötét is belé vetem.

A szívem is majd meghasad, kedves Katóm! 
Hogy képedet még csak nem is csókolhatom. 
Szegény legény vagyok ; de csak egy csókot

adj :
Ihon van a szűröm, nesze, gatyába hagyj.

De már reám setétedett az éjjel is :
Még is csak itt kesergek én potomra is.
Bús sorsomat kesergem én, s a szép Katát. 
Rózsám, aludj helyettem is. Jó éjtszakát !

Oh hogy kótog a kebeled, 
Melyben szívemet viseled !
Oh milyen szép az ajakad,
S arany láncra méltó nyakad !

Karcsú derekadon a váll 
Halhéj nélkül is szépen áll ; 
Nem úgy ám, mint a Mancié, 
Vagy a majd megmondám kié.

Szép a hajad szép szála is,
Ha kis csikó hordozta is,
Nem akasztott ember haja, 
Mint a Trézi rőt vuklija.

Édes a te danolásod,
Jérceforma kotyogásod: 
Kittykottyod innepi ének 
Bús szívemnek, szegénykének.

Ha bánátim közlöm véled,
Egy szódra lelkem megéled ; 
Hajó kedvem esucsorodik, 
Általad megszaporodik.

Mikor hideg szelek vágynak, 
Elveszed mérgét a fagynak ;
És mikor a hév nyár lankaszt, 
Nékem te megfrissíted azt. «

Oh ha téged nem láthatlak,
Bég óhaj tlak, be siratlak !
S ha képed kezembe akad, 
Szememből örömköny fakad.

Téged hordozlak utamban, 
Téged ölellek ágyamban ;
És valahányszor felkelek, 
Szerelmedről énekelek.

Együtt be sokszor feküdtünk, 
Bár soha meg nem esküdtünk ! 
Az éjjel is, csak megintsem, 
Együtt hálunk, úgy-e kincsem ?

Oh ha szívünk szerelmének 
Kis zálogi születnének,
S ott ülnének hosszú sorral 
A kuckóban tele borral !

12. Sze r e mda l  a c s i k ó b ő r ö s  k u l a c s 
hoz.

Drága kincsem, galambocskám, 
Csikóbőrös kulacsocskám !
Érted halok, érted élek,
Száz leányért nem cseréllek.

Megvídító orcácskádat 
Csókra termett kerek szádat,
Ha a számhoz szoríthatom,
Zsuzsiét nem csókolgatom.

Bár csak a feleségemmel, 
Addig cserélhetnélek fel,
Míg fiakat, leányokat 
Szülnél, apró kulacsokat:

Zsanám meg kulacscsá válna, 
Borral mindég színig állna. 
Az ő bőre úgy is csikó,
Belé férne négy öt akó.

De jaj, engem idetova 
Elvisz a szent Mihály lova,
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Szerelmed megemészt végre,
És te maradsz özvegységre.

Keserves sors! adjatok bort!
Lakjuk el élőre a tort;
A mi menne más gyomrába,
Jobb, megy a magunk torkába.

Akadtam még egy bankóra,
Kit szántam szemborítóra:
De vakságtól ki már nem fél,
Minek annak a szendédéi ?

Kincsem, violáin, rubintom !
Itt az utolsó forintom :
Érted adom ezt is, tubám !
Csak szádhoz érhessen a szám.

Oh csókollak, oh ölellek !
Míg motszanok, míg lehellek :
Tested tegyék holttestemhez,
Es ezt az írást fejemhez :

Utas, köszönj rám egy pint bort:
Itt látsz nyugodni egy jámbort,
Kedves élete-párjával,
Csikóbőrös kulacscsával !“

13. S z e gé ny  Zsuzsi  a t ábor ozáskor .
Estve jö tt a parancsolat 
Violaszín pecsét alatt.
Egy szép tavaszi éjtszakán 
Zörgettek Jancsim ablakán.
Épen akkor vált el tőlem,
Vígan álmodott felőlem,
Kedvére pihent ágyában,
Engem ölelvén álmában:

Mikor bús trombitaszóra 
Ülni kellett mindjárt lóra,
Elindulván a törökre,
Jaj ! talán elvált örökre !

Sírva mentem kártélyáig,
S onnan a kertek aljáig.
Indúlt nyelvem bús nótára,
Árva gerlice módjára.

Csákóját könyvvel öntöztem,
Gyász pántlikám rá kötöztem ;
Tíz rózsát hintek lovára,
Száz annyi csókot magára.
A lelkem is sírt belőlem 
Mikor búcsút veve tólem :
„Istenhozzád!'1 többet nem szólt, 
Nyakamba borult, s megcsókolt.
14. Vi r ág  Be n e d e k  úrhoz

Nékem zöld olajág s rózsalevél fedi 
Békés homlokomat, s páphusi lantomon

A myrthusligetek lanyha Zephyrjei 
Félszunnyadva enyelgenek.

Míg Lillán zokogok, s csonka panaszszaim 
A lágy alkonyodást sírni siettetik:
Szép kínzóm az alatt kedvese karjain 

A Cythere lugassa közt

Próbálgatja nevem messze felejteni;
Én sírok, te pedig, zengedezó Virág !
A zöld Pannóniát s Dácia szüzeit 

Új hangokra tanítgatod.

Hallom tárogatód tábori hangzatit,
Hallom Pest fala közt és Buda szirtjain;
Már a Kárpátokat verdesik, s a Tisza 

Síkján messze terülnek el.

Hallá Elysium berkeiben Horác 
Szent árnyéka hazám bardusa énekét,
És réz pyramisán, melyet emelt maga,

Néked fö helyet engede.

Látom lábod alatt a letiport halált —
Ni, mint küzdik az éj rettenetes fia!
Mint tajtékzik acél ínye, s eszén kivül 

Mint ordítja kivert fogát !

Látá ezt az örök hír : s felemelkedő 
Két szárnyára vévé nagy nevedet, Virág !
S túl a csillagokon Melpomene fiát 

Istenié diadalmi hang !

Megvan! Győzódelem! Rajta, nemes magyar, 
Fűzz számodra babért, s tégy örök oszlopot; 
És sasszárnyaidon engem is, édesem,

A szent Pimpla felé segíts!

A nap ködbe borúi, elfogy az Ocean,
A szirtok s a hegyek fellegi bércei 
Elmállott hamuvá válnak ; az ősz idó 

Mindent fékje után ragad:

Eldőlnek Babylon tornyai, s nem lelik 
Gyémánt jármokat a büszke tyrannusok,
A nagy várakat és kis birodalmakat 

Vastag rozsda emészti meg —

Látjátok? vagy erős rémretem áltat el? 
Látjátok ki van ott a düledékeken?
0  az — Melpomene ; a befaló Chaos 

Mellyén áll, s az ezer veszély.

Pórja s füstje között a zavaron belöl 
Csendes fénybe ragyog mennyei homloka. 
Megtartó szemeket vet Helikon felé:

S élnek lantosi, él Virág.

Élnek mind azok is, kik neki templomot 
Szenteltek, s kiket a lantosok áldanak ;
Él a keszthelyi gróf, és az örök napok 

Jussán nagy neve tündököl.



Jer hát, végy te babért, én olajágakat 
Fűzök fel ; te vitéz tárogatód szavát 
Búdítsd, én meg ezüst lantomat izgatom: 

Zengjük Festeticset, jere !

15. Do r o t t y a .
2. k ö n y v  149 — 424. vers.

Már épen elüte nyolcat a toronyban,
Estve volt, s elég lett a tánc egy húzómban; 
Szakadt az izzadság mindegyik vendégről, 
Kiki panaszkodni kezdett az éhségről,
A hajdúk, lokajok asztalt készítenek,
Ezüst kések, villák, kanalak pengenek.
„Míg, úgymond Belinda, asztal fog készülni, 
Avagy nem jó lesz-e egy játékhoz ülni?
Míg feljó a leves, eleget játszhatunk,
Tán egy sor zálogot addig kiválthatunk.“
Egy tágas sarokban Belinda szavára 
Leülnek a dámák s az urak jobbára,
Mindjárt különbféle játékokhoz fognak; 
Vígadnak, divatja vagyon a zálognak.
Midőn : „A! kit szeretsz?“ ez a játék jára,
Reá megy a kérdés egyszer Dorottyára.
A ! kit szeretsz? — Felel : Akárkit szeretek. 
Mit adsz enni? — Annyit, a mennyit vehetek. 
Hová viszed? — Agyba. — Brávót kiáltanak, 
S a nagy kacaj miá majd hanyatt hullanak. 
„Agyba? {felszól Ecse egyik szugolyába) 
Koporsóba! úgy is ott áll a fél lába.
Megvette a hideg már benne az ikrát,
Vén üszög a madám, nem vehet már szikrát. 
Csak lássák az urak ! a jó lélek mit vár,
Ha a banyaposz is virítni akar már ?“
A vén Adelgunda hallván e szavakat,
Dorottya fülébe feccsenté azokat,
Kézről kézre adák egymásnak a vének,
S kótyogós szívekből megkeseredének.
Galiba lett volna a compániába,
De a levest épen hozták a szobába. 
„Imádkozzunk! együnk! csitt! hallgass! ne ne

vess!
Együnk! (felszólalnak), majd elhül a leves.“ 
Asztalhoz ülének, evéshez fogának,
Édes tréfák között együtt múlatának.

De Éris, egy mérget keverő babonás,
A kitől származik minden visszavonás,
Ki a jó szíveket öszveháborítja,
A férjt, feleséget egymásra buzdítja,
Ki az édes mézbe vegyíti a mérget,
A legszebb virágba, gyümölcsbe rejt férget, 
Ki a csendes lelket bújtja háborúval,
Nyugvó bizodalmát zavarván gyanúval,
Ki jajgat a szelíd békesség láttára,
S ha pert, lármát sajdít, fakad hahotára,
Éris kaján szemmel nézvén a vígságot,
A mely múlattatta e szép társaságot :
„Hát az én hatalmam? így szól bús kedvében,
Hol orrát, h o l............vakarván mérgében,
Hát az én hatalmam, a melyet mindenek 
Az egész világon eddig ismértenek,
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így csonkíttasson meg?így nézzem húnyt szem
mel

Mit tesz a barátság a víg szerelemmel?
Ezek örvendjenek? én csak epedjek-é?
Oh nem ! — a triumphus nem lesz ám ezeké. 
Hóh barátim, a hol legtöbb kedvet vártok,
A hol nyerekedni készültök, ott ártok.
Hálá istenimnek, hogy társaságtokba 
Vén banyák is vannak; búvok majd azokba, 
Ordas epesárral torkig töltöm őket, 
öszveháborítom az örvendezőket.
Rajta! Per! Irigység! Bosszúállás! Szégyen, 
Vénlyányharag! Kudarc,Kofaság! így légyen!

Ezek hát, s többek is, véle felkészülnek, 
Denevér szárnyakon utána repülnek.
Maga beléüle egy nagy katulyába,
Rongyos pudermantelt vetvén a nyakába,
A szélnek ereszti öszvecsapzott haját ;
Két kis pudli húzza lebegő hintáját,
Melyben a szellőkön magát felemelé,
S az éj homályában tart Kaposvár felé.

Valahol végig ment, borzadtak az egek, 
Küszködtek a holddal borongós fellegek.
A baglyok civódtak a több madarakkal,
A zúzos fák egymást verdesték gallyokkal. 
Kapos udvarába mihelyt beléptete,
Mindent megígézett mérges lehellete.
Az udvari kopók s agarak morogtak,
Benn az istállóban a lovak hortyogtak. 
Üstökbe ment Jancsi csatlós a kocsissal, 
Porolt a kis Náni az öreg Marissal.
Mihelyt a konyhába a fejét bedugta.
Főbe verte egymást fazékkal a kukta.
Fridrik szakács perbe szállván a dajkával, 
Leöntötte nyakát egy zsajtár csávával.
Onnan a szálába bésuhanván Éris,
Zúgni kezd a dáma és a gavallér is. 
Serteperthy uram azon kezd pörleni,
Hogy ő az asztalnál megúnt vesztegleni ! 
Kopóházy feddi, hogy az gorombaság,
Holott még múlatni akar a társaság.
A dámák között is néhány szúrós szóba 
Egy kis csataforma esik hébe-hóba. 
ízetlenségre kezd a barátság válni,
De okát senki sem tudja feltalálni :
Érist ók nem látták ; ki tündér orcával 
Bojgáttá már őket mérges párájával.

A volt legfőbb gondja,hogy egyet válaszszon 
Kire leghathatósb dögséget ár&szszon :
De ki lett volna az egyéb Dorottyánál?

I Éris is hát ennek áll meg a hátánál.
Azon töprenkedik, miként verhetné be 
Pestisét legjobban az öreg nénébe.

A szegény Dorottya, nem lévén már foga, 
Csak holmi lágyacskább csemegén nyámmoga 
Néhány kráfli álla tányérján előtte,
Melylyel görcsös gyomrát apránként töltötte. 
Éris hát tündéres erejét felvevé,
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S magát egy gömbölyű kis formába tévé;
S midőn a fortélyban jó módot talála,
Dorottya tányérján egy kráflivá vála.
Ah ! vigyázz kisasszony, most vigyázz ám na

gyon,
ím a tányérodon méreg s veszély vagyon.
Ne higyj minden színnek s kráflinak ; mert

veled
Ezer bajt szereztet, meglásd, ha lenyeled.
Ah, kérlek, kisasszony ! kérlek ősz hajadra, 
Úgy sem vagy már gyermek : jól vigyázz ma

gadra.
Mittészek! — ím íme a kráílit felveszi 
A gondatlan Öreg, s nagyon mohón eszi. 
Megeszi — Megette! — Megvan! — már hi

ába!
Éris kívánt célra jutott szándékába.
Már látom : reszketeg fogja el tetemét,
Már vasvilla-módra hányja a két szemét. 
Morgásra áll szája, forog benn a nyelve, 
Keserű aggsággal van méllyé megtelve.
Bús melancholia gőzölög a fején,
A harag rozsférge bántja ülőhelyén.
Éris öszvejárja belől minden tagját,
Szívére, májára kiönti maszlagját.
Minden belső részre utat fúr magának,
Kivált hol fészke van a hiszterikának.

Most a mértékletlen öröm erőlteti, 
Hívságra, kacajra, dévajságra veti;
Majd egyszerre csügged feje komor bútól, 
Haragtól fojtódik és irigy gyanútól ;
Egy indúlat erőt vesz más indúlaton,
Mint mikor hullámmal zajog a Balaton.
Végre a fekete sárepe elteli,
S minden más érzésit egyszerre elnyeli. 
Felpattan a székről, s Érist a gyomrába 
Béviszi magával egy oldalszobába,
Hol egyedül lévén pályát nyit magának, 
Szabad gyeplőt ereszt minden haragjának. 
Szűz ráncait hideg könnyekkel áztatja,
S aszú kökörcsinjét ekképen siratja :

„Egek! már én tehát csak azért születtem, 
Hogy férfi soha se feküdjék mellettem ?
Miért juttattatok hatvan esztendőre,
Ha szert nem tehetek egy rósz fökötőre ? 
Vártam, sokat vártam, azt nem mondhatjátok; 
Várásom bérét hát mért meg nem adjátok? 
Mindég jó hiszembe ül Item az ádvcntet,
Hogy tán tesz egy kérő nálam complimentet ; 
A fársángot mindég töltöttem vígsággal, 
Hogy tán nem gyötörtök többé a lyánsággal : 
Mit ért? nem is véltem, s inár itt volt hús

hagyó ;
Húshagyó! húshagyó! engem itthon hagyó! 
Mivel érdemlettem? egek ! ugyan mivel?
Lám lett volna mivel, csak lett volna kivel. 
Sem pénzét, sem eszét én nem néztem volna, 
Sem m-mét, sem képét, csak férfi lett volna. 
Mondtam, hogy akárki légyen, hozzá megyek, 
Kezet csapok vele ; csak leány ne legyek.

Boldogabb férfiú nem lett volna, mint ő :
Úrrá tette volna ötét egy főkötő.
Hordtam volna mindég saját tenyeremen,
Csak könyörült volna pártát únt fejemen.
De hiába ! mégis egy sem jött eszére :
Be bolond volt, a ki engem meg nem kére ! 
Akárkinek tárva volt szívem birtoka ;
Az ég, a föld tudja, én nem vagyok oka. 
Sokszor végig néztem ezt a világot már:
A legény előttem úton-útfélen jár.
A férfi megannyi, mint az asszony, látom: 
Mért nem ju t hát köztök nékem egy sajátom ? 
Mért kell nékem ilyen bőségben szűkülni,
S szomjan a kád vízben Tantulusként ülni ? 
Mért alkotott az ég asszonynak engemet? 
Vagy hát mért teremtett férfiúi nemet?
Ha asszony nem volnék, vagy férfi nem volna : 
Édes boldogságom ürmöt nem kóstolna.
De ime aggságban emésztem napjaim,
Az idővel együtt terjednek kínjaim,
Komor magányosság fonnyasztja éltemet;
S még hajadon fővel eltemet engemet.
Hogy nyújtóztatnak ki, hogy megyek pártába, 
Oh, majd a szenteknek paradicsomába ?
Oh, szégyenletemben meg kell halnom ott is. 
Mikor vén lyánynak mond egy hitvány ha- 
Holott ime most is e kis társaságba (lőtt is. 
Annyiszor keverik az embert csiífságba.
A nélkül nem esett egy tánc, vagy egy játék, 
Hogy illetlen dolgot, vagy mocskot nem láték. 
Hát már, hát így kell-e nékem holtig élnem. 
Hogy szerelem helyett csúfot kell reméllnem ? 
Nem ! nem ! — Vagy azokon bosszút fogok állni4 
A kik oly vastagon mertek volt tréfálni :
Vagy azt megmutatom, hogy idős létemre, 
Erővel is ífjat kerítek kezemre.
És így tán —ah, megállj ! csendesedjél szegény. 
Te csak egy leány vagy, de hány ott a legény ? 
Mit gondolsz Dorottya ? jobb, magad meghú

zod,
Vén vagy , a meghűlt bőrt már hiába nyúzod. 
Mit érne harcolnod ? Férjt azzal nem kapnál, 
De ám ha kapnál is, s véle kezet csapnál ;
Mit tenne e kurta kis gyönyörűséged,
Midőn a halál is candidált már téged?
Mit próbálsz? mit kezdesz? belőle mi hasznod ? 
Úgy is leányfővel kell néked megasznod.
Ám lássad — Hát mégis? — nem lehet — fus

satok !
Fussatok elmémből gyáva gondolatok!
Bosszút kellállanom. Sokba megbántottak. 
Sokba csúfot tettek, azt az átkozottak 
Nem csak rajtam, hanem több leányokon is, 
Mártán, Adelgundán, Rebekán, máson is.
Az a zálogosdi játék sokat sérte ;
Hát a mátrikula? — s én ne szóljak érte?
Á! á! — az nem lehet; bétörök, bérontok, 
Asztali, compániát, táncot széljelbontok, 
Földig legázolom őket a nyelvemmel,
Másszor ne játszszanak a becsületemmel.
Kivált a Fársángot — mert másként is ennek 
Tulajdoníthatom az okát mindennek —
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A Fársángot — azt, azt, még lej ebb gázolom, 
Haját szelj eltépem, szemét kikarmolom.
De, hogy annál jobban megszégyenüljenek: 
Minden hajadon lyányt felbujtok ellenek, 
Orsola, Rebeka, Magdaléna, Márta, 
Adelgunda ; mind, mind, a kin csak van párta, 
Sőt ha párta nincs is, de férj nélkül maradt, 
Nem ád kérésemre tán üres kosarat.
Nem ád ; szemeikből olvastam előre,
Miként borzadozott mindeniknek szőre.
Őket veszem mellém. — Várjatok, várjatok, 
Ti, kik a lyánykákkal oly csúful bántatok. 
Várj, Fársáng !“ E szókat alig rebegé ki: 
Orrán, száján forrtak a méreg tajtéki,
És újabb lángoktól lobbantatván vére,
Az oldalszobában egy commódhoz éré ;
A hol öszveszedvén minden indiilatját, 
így tette meg a vén lyányok áldozatját.

A frizérserpenyőt egy szugban meglelé,
És azt a commódra köhögve emelé.
Fenekére rakott kéngyertyát, s e felett 
Néhány bálbilétet s szerelmes levelet.
Három szüzkoszorút, három fúrt hajával 
A rakásra teve egy tucat kártyával.
Ott volt Florentina s a Tündér Ilona,
S valamennyi tőkét életében vona.
Ezeket meggyújtá; s nem győzvén szellővel, 
Gerjesztette tüzét az előkötövel.
Ekkor, mint megannyi áldozó marhákat, 
Kiválaszt száz derék fekete balhákat; 
Augsburgi láncokkal öszvepórázolja,
S áldozó tüzére mindnyáját feltolja.
Mint midőn a háromképú Iiekaténak 
Ünnepén áldozni kell egy vén papnénak,
Az áldozat füstje gombolyog a lángon,
S a fekete bikát hozzák az istrángon: 
így áldozik itt is Dorottya. Végtére 
Egy üveg tímolajt önt a szenecskérc,
S felemelvén szemét : „Oh édes Szerelem!‘‘ 
így szól : „tégy már egyszer, tégy kegyelmet

v e l e m .
Ha most is sóhajtok, szemem most is nedves, 
Ha ez áldozatom teelötted kedves:
Ennyi férfi közzül juttass egyet nékem,
A ki felépítse puszta düledékem.
Vagy, ha még hatalmas szódra nem hajolnak, 
Ha engem s társaim tovább is csúfolnak :
A bosszúállásra segéljed munkámat:
Dupla áldozattal adom meg hálámat.“

Ámor ezt hallgatta, nevette, és jelül 
Egy kisded mennydörgést durranta balfelül, 
Melyre az aerbc magát felemelte 
Éris, s az áldozat tüzét elpeselte.

16. „ T e m p e f ő i “ s a t i r a i  j á t é k  első 
f e l v o n á s á b ó l .

(J e lle m - s irá n y b e li  m u ta tv á n y u l.)

III. JELENÉS.
Báró Serteperti, hosszú tetejű kalapba, térdig j 
érő bőv anglus kaputrokba, három nagy gal- [

i lérra, szarvasbőr bugyogóba,letürt szárú nagy 
bőv csizmába, felfrizírozva, egy nationalspiel 

a kezébe, és Rozália.

B. Ser. (Egy nagy otromba compliment- 
tel.) Lebilincseltetett sklávja nagyságos kis
asszonynak.

Roz. Kész szolgálója a bárónak ! Nem ér- 
; demlette csekély személyem nagyságod tiszte- 
! létéből szármozott szerencséjét.

B. Ser. (Egy különös, de absurdus compli- 
menttel.) Ali! (Csaknem a földet üti az orrával.)

1 Roz. Instálom alázatosan, hadd én szolgál
jak felvételével; miét méltóztatta nagysád 
! elejteni ?
i B. Ser. (Mint azelőbb.) Ah! arra épen 
érdemetlen a nagyságod személyének imádója. 
Ah ! én épen semmit nem vesztettem el. De 
talán nem olvasta még, nagyságos kisasszony, 
azt a gyönyörű munkát , a mely most jött ki 
franciából németre fordítva. Gyönyörű munka, 
megérdemli, hogy minden nemes szívű em- 

j bér megtanúlja eleitől fogva végig ; én ugyan 
részemről nem adnám fele jószágomért, és 

I ha annak Írójával egyszer szembe lehetnék, 
meg nem állhatnám , hogy meg ne csókoljam.

Roz. Magnifik munka lehet az.
B. Ser. Áh! párja nincsen, kedves kisasz- 

szonykám ; ez az embert földi angyallá tészi. 
Méltóztassa megtekinteni, mely finom kupfer- 
stikkek vágynak benne. Ez a többek közt azt 

ja complimentet festi, a melylyel én nagysá- I  godnak kívántam az imént udvarolni. (Mu- 
i tatja a képet.)
; Roz. Én másképen gondolkoztam ; megen- 
1 gedjen a báró, ha vélekedésemet szabadon ki- 
j fejezem. Én ezt a festést úgy gondoltam, hogy 
ez egy szánakozásra méltó embert mutat, a kit 
a köszvény húzott öszve, vagy legalább, ha 
ép ember, kaukler zsidónak mondtam volna.

B. Ser. Ah! épen nem. Úgy van a mint én 
mondottam. Ezt a hasznos könyvecskét Be- 
trieger typographic úr, derék fáin ember, maga 
költségén lefordíthatta és kinyomtatta; én ötét 
ezért egy gazdag ebédre hivattam minden 
cselédjeivel s inasaival együtt a Sas vendég- 
fogadóba, és ott gazdagon megvendégeltem 
őket. A házához egy fias tehenet hajtattam 
a publicumhoz való szivességéért.

Roz. Bámúltatja velem az úr nemesszívü- 
ségét, kikérem —

B. Ser. Ah ! a könyvet ? nagy szerencsém 
— de instálom alázatosan , bátorkodom kér
deni, mivel tölti a kisasszonyka unalmas óráit ?

Roz. Látja a báró, ezt a kisded magyar 
könyvtárt? e teszi énnékem gyönyörűségessé 
legkedvetlenebb óráimat is.

B. Ser. (Nézegeti a könyveket, akadozva 
olvassa a könyvek nevét, Rozália félfelól mo
solyog.) „Porá — ábol mege — élledette 
P. h. o. e. n. i. k. sz.“ (Helyre teszi.) E szép 
lehet. (Mást vesz fel.) „Hunniás, vagy Magyar
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Hunyadi“ s a mindegy, már a dolog, Hunniás 
annyit tesz mint magyar Hunyadi; igaz hi
temre mondom, még azt mind ez ideig sem 
tudtam, nagy dolog ez.

Roz. Instálom az urat, ezt méltóztassa 
nézni, ez az a mely a világba nagygyá tette 
Voltairt.

B. Ser. Voltért — Voltért? jaj szépséges 
kisasszonyom, a voltért semmit sem ád a zsidó.

Hoz. Voltaire írta, Péczeli és Szilágyi ma
gyarra fordították. Áldja őket a tudós haza.

B. Ser. Ah ! én hallottam, hogy az a Pé- [ 
czeli sokat dolgozván semmit se csinált; nem I 
is becsülte étet a hazafiak java, holmi magok
nál is okosabbaknak láttatni kívánó urak 
imádták, de ő ugyan bizony az én Ítéletem 
szerint bár inkább aludt volna addig. Szilágyi 
csak olyan, és ötét nem is tudom egyébért be
csülni , hanem hogy egy volt a legfáinabb 
trancsírozók közzül.

lioz. Oh kérem nagyságodat, ne alázza 
olyanokkal azt a két embert, a kik a magyar 
hazának csillagi voltának, és a kiket, ha most 
némely búlcsebb méltóságainkat kivévén, nem 
tudtak is a magyar urak érdemek szerint be
csülni , magasztalni fogja még az okosabb s 
háladatosabb maradék.

B. Ser. De mivel érdemiették volna ók ezt 
a tiszteletet?

Hoz. Péczeli a magyar nyelv csínosodásá- 
nak atyja volt, szép könyveit lehet olvasni. 
Hazánknak némely nagy oszlopai, a kiknek teil 
látott elméjek a módinál, tulajdon leveleikkel 
tisztelték meg ötét. Szilágyi nem csak tran- 
csérozni tudott mindenek felett, hanem tüzesze 
lévén , mindennemű tudományokban otthon 
volt : melyet, az embereket egy tekintetből 
Ítélő József meg is esmért, meg is tisztelt, s 
róla még idegen országokon is megemléke
zett. Ha nem terhelem nagyságodat, imhol ol
vasok az ő fordításából egy darabot.

B. Ser. Kedves nagyságos kisasszonyka, 
kedvéért meghallgatom, ámbár a fejem —

Hoz. Kérem alázatosan méltóztassa meg
hallgatni.

A ro p p a n t c irkalm ok. k im e rt közep ek b en  
Ü t jó k  s m esszeségek  n incs  n á lu n k  re jtő k b en .
A n a p p a l c s il la g á t is ten  m eg g y ú jto tta ,
L án g o zö  te n g e ly cu  el is in d íto tta .
A szép  v ilág o sság  fo rr  ebből sz ü n te le n ,
M in d en  te s t e le v e n , ho g y h a  e v an  je le n .

B. Ser. (Előveszi a nationalspieljét, 
egyedül arra figyelmezvén , fel s alá 
gatja.)

Bozália.
K Ö rültc lebegő  v ilág o k  re n d o it 
K io sz tja , n a p p a lit ,  é jit s e sz te n d e it.
M ind ezek  m e g ta r tjá k  a  nyom ási tö rv én y t,
8  eg y m ásh o z  v onu lvun  k e re n g ik  az ö rv é n y t 
Szép ren d d e l, s o g y m á sn a k  segéd  » m érték  lévén ,
K ik i k ö lcsön  a d ja  fénye i, kö lcsön  vévén.

B. Ser. (A nationalspielje megbontakozik.) 
Koo tausend! (Szedegeti rendbe.) Üli, üh, 
mord — •

Hoz. (Magába.) Én ezt a bárót ügy gon
dolom , hogy nagyon későn érkezett szegény 
feje az észosztásban. Vagy ha helyes eszekre 
talált is az észmagazinba , azt más német 
méltóságoknak engedte által ex policia. (Fel
szóval):

Szám  s vég  n é lk ü l való  v ilág o k  ; ő m u ta t
V égetlen  ü reg b e  m in d e z e k n e k  u t a t .
F en  m in d en  eg ek en  la k ik  egek  u ra .

Érezheti csak e kevésből is nagyságod, 
mely ékesek és gyönyörűségesek légyenek 
ezek az én mulatságaim; nem csudálhatja, 
hogy az én szívemet a komor bánatok és unal
mak el nem lankaszthatják.

B. Ser. (Összeszedi a nationalspieljét s a 
zsebjébe dugja). Hol kell már ezt nevetni, 
kedves kiasszonykám?

Hoz. A vidámság, az öröm, s avígaságnem 
mindég a nevetésben áll; s a magát édesdeden 
múlató szív nem hahotával trombitálja ki ked
ves gyönyürüségeit.

H. Ser. Oh az igaz ! De odakint jár a fo
lyosón gróf Fegyverncki úr ő nagysága, alig
ha ide nem jön.

Roz. Az atyám?

IV. JELENÉS.
Gróf Fegyverneki (derék magyaros ember) és 

a Voltak.

G. Fegy. (Bészól az ajtón.) Hát a made
moiselle miben töri m ost..........(Meglátja b.
Sertepertit.) Megengedjen az úr, bizony nem 
vettem észre. Jó t kívánok életének!

B. Ser. (Az előbbi complimenttel.) Ah! én 
a legnagyobb szerencséim közé számlálom, 
ha legkisebb szolgái közzül egy lehetek nagy
ságodnak : most pedig kimagyarázhatatlan ör- 
vedezéssel örvendek, és csaknem megreped a 
szívem örömembe, hogy nagyságod xnéltósá- 
gos személyének tiszteletére s udvarlására le
hetek. Nem különben —

G. Fegy. (Bémegy.) llát mivel múlatják 
magokat ?

Hoz. A báró úrnak igen szép verseket ol
vastam Voltaire Henriásából.

G. Fegy. Oh fiam, te mindég olyan haszon- 
talanságokba főzöd az eszed , olyannal töltőd 
az idődet, a mi mondván egy fél pénzt semér. 

azL Az a méla Tempefői egészen mélává tesz már 
rán- tégedet.

B. Ser. Az igaz, én magam sajnálom a kis
asszonyt, az a méla Tempefői egészen mélává 
teszi már, hogy úgy szóljak. Mindég ezeket a 
potom könyveket búvja, pedig mind öszve nem 
adnék értek egy habot. A társaságokban rit
kán jelenik meg, magát kevéssel tudja kedvel- 
tetni, s azok is pedig mind olyanok, a kiket a 
világ okosoknak tartván messze kerül, mint a 
minő a méla Tempefői.

Hoz. Most megdicsérd a báró úr , és mint-
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hogy akaratja ellen cselekedte, én is köszönöm 
akaratom ellen.

G. Fegy. Gyermek, gyermek! mikor lesz 
már eszed, hogy ezt a dibdábságot (a könyv
tárra mutat), mely rangodhoz s úri nemedhez 
nem illik, végképen megutáljad ?

B. Ser. Az igaz, azért kár volt nagyságod
nak a gyermeki játékot elhagyni, hogy azután 
még nagyobb gyermekségek között pazérolja 
becses esztendeit. Nagy része az itt lakos meg
forduló nagyságoknak igen alacsony szókkal 
emlékeznek nagyságodról, hogy ilyen illetlen
ségekkel mocskosítsa úri méltóságát. Hagyja 
nagysád az ilyeket a mélaTempeföinak, s az ő 
boldogtalan sorsosinak.

Roz,. Nagyságod, mikor a más szavait látta
tik szólani, rígy tetszik mintha a maga gon
dolatit fejezné ki azokkal. Nagyon megsérti 
ezzel az én személyemet, melyet a nagysádnak, 
és a lantornán néző világnak ítélete szerint 
csak azért is kellene tisztelni, hogy ez a négy 
betú van előtte g. r. ó. f. — Higyje el nagy
sád, a tisztán látó világgal, hogy a méla Tem- 
pefói, a mint ötét méltóztatik nevezni , sokkal 
józanabban gondolkodik a világiakról és az 
erkölcsiekről, mint a nagysád német könyvé
nek Írója. Én (a könyvtárba nyúl) ezt mind
járt világos példával mutatom meg az ő tulaj
don verseiből, a melyekbe —

G. Fegy. Hagyd el fiam ! Te a báró úrról 
alacsonyúl láttatol vélekedni, a ki egy a leg- 
pallérozottabb politikusok közzül, a ki egy po
litikus magyar méltóság. Te a te könyveidből, 
melyeket a paraszt világ firkált, s a többek 
között a méla Tempefői Írásaiból, a ki egy 
rusticus és alávaló gustusú emberecske, kine
veted a csinos világot. Hagyd el azokat a sem
mirekellő holmikat, és intéztessed úgy élete
det, hogy sem a világnak, sem fényes fámíliád- 
nak ne légyen oka a tégedet szégyenlésre. Ha 
úgy tetszik nagysádnak, menjünk az én szo
bámba. (Elmennek.)

V. JELENÉS.

G. Fegyverneki, b. Serteperli és Éva.

G. Fegy. Tessék bemenni. (Megnyitja az 
ajtót.)

B. Ser. (Az újmódi complimenttel.) Ah! 
legszorosabb láncaival lebékozott sklávja nagy
ságos kisasszonyomnak.

Éva. (Egy ehoz a complimenthez illő ca- 
priollal.) A nagysád nemes érdemeinek marta- 
lékja ! (Hajtogatják magokat.)

G. Fegy. Örülök az úr jelenlétén. (Tisztes
séges magyar főhajtással.) Te fiam, tégy a 
báró úrnak egy széket ide az ablakhoz.

Éva. Méltóztassa magát megalázni nagy
ságod !

B. Ser. Csókolom kedves kisasszonykám,
kezeit !

G. Fegy. Megengedjen azúr ,  én pipázni
akarok, s talám terhére is leszek vele.

B. Ser. Ah ! épen nem ! Sót inkább par 
compagnie magam is instálok egy pipát.

G. Fegy. Azt szeretem. Imhol nagyságod
nak ezt a kis pipát ajánlom. Egy deák hagyta 
nálam némely verseivel : minthogy még ilyen 
takaros figurájú debreceni pipát nem láttam, 
elkértem tőle, melyet ő által is adott egyné
hány tisztelő versekkel, ezért én őneki egy 
fáin tajték pipát adtam, melyet hajdan egy 
aranyon vettem.

B. Ser. Ah! nagyságos uram, a verseiért 
méltóztatta adni? kár volt olyan semmirekellő 
ajándékért vesztegetni.

G. Fegy. Oh nem a verseiért, távol legyen, 
hanem ezért a makra pipáért, a melynél én 
ugyan tetszetősebb formájú pipát nem láttam. 
Az ilyen derék manufacturákat készítő haza
fiakat az ország kasszájából illő volna megju
talmaztatni. Uram! gyönyörűséges munka ez !

B. Ser. Az igaz , az a deák fickó megér- 
demlette ezért a pipaért a jutalmat. De hát a 
verseiért mit adott neki nagysád !

G. Fegy. Azokat megköszöntem, és egy
szersmind megmondottam, hogy ezután ne fá- 
raszsza magát olyanokkal. A verseit mikor a 
szakácsomnak akartam volna általadni, hogy 
jó lesz neki holmit belé takarni, Rozália rám 
esett, kért hogy ne bántsam azt a becses por
tékát, hanem adjam neki. Én engedtem az ö 
gyernieki eszének.

Éva. Oh soha sem látott a báró úr olyan 
különös természetet, mint azé az én nénémé. 
Ö egy komor szívű a gavallérok társaságába, 
és igen kevés kedvét mutatja, hanemha né
melyekkel állhat discursusba, a kiket ö nem 
tudom micsoda balitéletből a világ okosainak 
tart, a kik esztendőket töltöttek az angliai, a 
francia, a német s más akadémiákba , akik 
szüntelen az új könyvekről beszélgetnek...

B.Ser. Én igen sajnálom azt az angyalkát.
Éva. Én eleget vertem a fejébe hogy vesse 

el azt az alávalóságot, a melylyel a világ meg
szólja. Jusson eszébe , hogy ó nem köz sze
mély, s annál fogva úgy kelljen magára vi
gyázni, hogy rangjához nem illő alacsony- 
ságra ne vetemedjen.

G. Fegy. En ötét, hogy okossabbodjon, a 
német gavallérok közé vezettem egy nobel- 
bálba. Ott táncra is kerekedett, el is járt egy
néhány menuettót; s egyszer észre vesz og\ 
berlini professort, és beszédbe elegyedik vele.

B. Ser. Ugyan mivel tudta distrahálni az 
a német ph antast a?

G. Fegy. Sokkal : legtöbbet fecsegtek va
lami Gellertről.

B. Ser. Tán az a világ tudósa nem látta 
többet még a szent Gellért hegyét, arról kér
dezősködött.

G. Fegy. Deuram, valami embernek kellett 
annak lenni, mert a mint a szóból észrevet-
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t em, Németország pailérozójának fecsegte. 
Még egy Haliért is emlegetett, s azt hazudta 
róla, hogy a német volt, s göttingai professor.

B. Ser. Én ötét kivetettem volna mint egy 
gazembert, hogy mert egy gróf kisasszonyt 
igazság nélkül való beszédjeivel elcsábítani. 
Gróf Halierek mind hazánknak nagy méltóságú 
fiai, ö még is németnek mondja, hogy akarta 
azoknak nagy érdemeit maga nemzetére ru
házni? Igaz hogy azok közzül sokan voltak a 
professoroknak nagy fautorai, a melyet sajná
lok is , de göttingai professor egy sem volt. 
Hazudott az ámító pribék.

G. Fegy. Akkor haragomat türtőztettem, 
de végre meg nem állhattam , ki kellett fa
kadnom. A leányommal kezdett cimborázni, 
nyájasabban beszélgetett vele, mint a legki- 
nyiltabb bécsi policia is hozta volna magával. 
Magyarra fordították a beszédet. Nem tudom 
mit mondott Rózsi, s azt feleli reá a politikus 
professor : sétáljon hozzá a mademoiselle va
csora után, én megmutatom szeme láttára hogy 
nem lesz ing.

B. Ser. Tausend Ilimmel !
G. Fegy. Én erre elópattantam, s harago

san azt kérdem tôle : s hát nem lesz? Amelyre 
azt feleli minden szemérem nélkül a német 
professor : épen semmi módon nem lesz, a Né
metországnak egy szép erkölcsöt tanítója. 
Megbosszankodom : nem lesz, nem lesz ing 
— hát gatya, annyival inkább nem lesz natio- 
nalcharactere szerént az úrnak ? Már forrott 
a méreg bennem : melyet látván egy német 
gavallér, a ki maga is a külső akadémiákban 
hat esztendeig fársángolt, így szóla ■’ csende
sedjen az úr! másképen van a dolog. A kis
asszony a professor úrral némely poétákról 
discurrált, s a többek között azt mondotta, hogy 
a mint vélekedik, „A tavasz“ nevezetű ver- 
secskét Lessing írta. Erre a professor úr azt 
felelte , hogy annak Írója Kleist volna, egy 
prussz kapitány, s nem Lessing. Az úr erre azt 
kérdezte : hogy nem lesz? melyet ő úgy ért
vén, hogy azúr azt akarja kérdeni, nem Less-é 
az Írója, ama híres, erkölcsi tudományt író 
göttingai professor, azért felelte azt, hogy 
épen nem. Less Németország erkölcstanítója. 
Hanem, kérem alázatosan a nagyságos gróf 
urat, semmi rosszat ne véljen.

B. Ser. Azokkal a nevekkel a nagyságod 
szemeit akarták békötni.

G. Fegy. Meglehet! elég az, hogy énnékem 
derogált tovább civédni.

Éva. Én is elvittem egyszer Rozáliát a ká
véházba. Ott voltak derék politikus német 
tisztek. Ott én biliárdhoz ültettem ötét is, já t
szott is egy darabig, hanem egyszer csak az 
ablakhoz megy, s ott az újságok közt felvesz 
egyet, a melynek ilyen francia címe volt : 
„Journal des Savans“ , azt olvasta sokáig egy 
olasz poétájával a bécsi udvarnak , míg végre 
haza nem fordúltunk. Én ötét az úton eleget

nevettem, s ő engem még jobban nevetett, 
hogy én ötét nevettem. Minden módon eszel
tem volna, de fel sem vette beszédemet, s ma
gamat kinevetett.

B. Ser. Der Teufel! nem vagyok capabel 
ezt a nyers dohányt meggyújtani.

G. Fegy. Eredj fiam , te tudod hol vannak 
a hasonló dolgokra applicálandó papirosok. 
Adjál a báró úrnak.

Éva. (Oda megy egy szugolyhoz. s egy 
nagy rakás könyvből egyet elővesz, oda adja 
Sertepertinek.) Maga gustusa szerint éljen 
vele nagyságod, szakaszszon magának.

B. Ser. (Kiszakaszt két levelet a könyv
ből.) De elébb megnézem , mi bolondság van 
rajta. (Olvassa.)

M egveti s z á llá sá t V enus, s nem  a k a r ja  la k á s á t  
P á p h u s i v á ra  k ö rü l : te n g e r i  v ízn ek  ö rü l.

No e rendes : mi lehet az a Pápliús? Talán 
pápahús? Ezt nem tudom, hanem ezen csudál- 
kozom, hogy tengeri víznek örül. Meggyvizet, 
rózsavizet , levendulavizet, de még tengeri 
vizet nem láttam. Nagy mester lehet az, a ki 
a sovány kukoricából olyan vizet készíthet, a 
melynek maga a délicatesse madame Venus is 
örülhet. (Tovább olvassa)

E lv e ti h in tá já t ,  te n g e rn e k  e re sz ti h a jó já t,
K is fia véle  h a jós , n em  lehet; ú t ja  bajos.
S zíve nem  ir tó z ik  ; m in t te n g e r i  d ám a  ha jó z ik ,
J u s s a  van  ím  ehez is, te n g e r i  — — — —

No már megint tengeri, az én gavallér! 
gustusomnak már fáj az ínye : s többet el nem 
olvashatok belőle. (A pipájára rá teszi s meg
gyújtja róla).

Éva. Igaz, kedves báróm, itt van most 
nagysádnál az a szép német könyv , a melyet 
most bocsátott ki Betrieger úr, egy kevéssé 
kiinstálnám, addig is szeretném megnézegetni, 
míg a miénket békötik.

B. Ser. Ah ! kedves kisasszonykám, itt va
gyon. Örvendek, hogy szolgálhatok vele; mél- 
tóztassa megtekinteni.

Éva. Kedvesebbel nem jutalmaztathatna 
nagyságod. Én ebbe igen gyönyörködöm.

B Ser. Nagyságos uram ! bol tudta azt a 
sok könyvet összeszedni? Talárn hajdan, még 
régenébe gyönyörködött az ilyeténekbe?

G. Fegy. Távol légyen! én ifjú koromban 
is esmértem az én rangomat, s jól tudtam mit 
hoz a magával. Nemesebbül viseltem minden
kor magamat, mintsem illetlenségekre vete
medtem volna. A távol légyen.

B. Ser. En épen azon csudálkoztam, hol ve
hette magát ez a sok pimasz portéka a nagy
ságod úri szobájába.

G. Fegy. Jaj, látja a báró, én igen nagy pi- 
pás voltam eleitől fogva : erre nézve megszen
vedem a hasznáért ebbe a pipáló házba.

B. Ser. De csakugyan hogy kerülhettek 
nagyságodhoz, azt nem foghatom meg.

G. F*gy- Iroványinak, a secretáriusomnak,
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adós volt egy compactor, s egyebet nem vehe
tett el tőle az adósságba. Kezdette eleinte 
őket bújni, s azok olvasásával vesztegette üres 
óráit, míg én oztán a lelkére nem beszéltem, 
hogy kímélje meg életét, egészségét, becsüle
tét , rangját, nem illik az a veres anglia uni
formishoz : így oztán nagy sokára arra aján
lotta magát, hogy az én kedvemért fel fog 
hagyni velek. Azolta itt állanak, kinek mire 
kell, viszi. A Kozália ugyan eleget — — De 
változik az úr a színében ! mi baj találhatta ?

B. Ser. (Már nem szíja, csak fúja a pipát, 
elhalaványodik, lágy hangon felel.) A fejem
nek, a pipa —

Éva. (Leveti a könyvet, felugrik.) Jaj lel
kem báróm! mi lelte? (a kezkenőjével töröli 
ábrázatját.) Istenem? mi baja érkezett?

G.Fegy. Bizonyosan a versnek a füsti járta 
által a nagyságod fejét. Én magam olyan kü
lönös poeta füstszagot érzettem. Nagyságod 
még nem szokott úgy hozzá, mint én.

B. Ser. Az is lehet az egyik oka, nagysá
gos úr; de a dohány is felette—Jaj ! rosszabbul 
érzem magam.

G. Fegij. Ha úgy tetszik a báró urnák, 
menjünk ki a szabad levegőre sétálni : talám 
ellankadt ereje meg fog jönni. Jobbnak is tar
tom ebből a füstös házból kimenni.

B. Ser. Ha úgy méltóztatik nagyságod pa
rancsolni, nem bánom.

G. Fegxj. (Előszedi a nagy dohányzacskó
ját és tajték pipáját.) Te fiam, mondd meg se- 
cretarius uramnak, hogy jőjön ki utánunk, s 
ezeket is hozza el magával. Az ablakokat nyisd 
ki, a ház hadd szellőzzön.

B. Ser. (Complimentirozva.) A nagysád 
kegyességébe ajánlom magamat. (Elmennek.)

Éva. Igaz híve maradok nagyságodnak. 
— Sajnálom ezt a báró urat szívem szerént : ő 
egy fáin politikus magyar méltóság ! — Héj 
Szuszmir !

KISFALUDY SÁNDOR.
1772—1844.

KlSFALUDI KISFALUDY SaNDOK, a Csák törzsökös nemzetségből, Süme
gen, Szala vmegyében született sept. 27. 1772., hol akkor atyja, egy a köz dol
gokban mint megyei s többször országgyűlési szónok résztvevő férfiú, lakott. 
Az alsó és közép iskolákat Győrött, a bölcsész^etet s a törvény első évfolyamát 
Pozsonyban hallgatta. Az iskolai tárgyaknál inkább vonzotta őt jókorán már az 
akkor hatalmasan mozgott magyar irodalom, s a németek közöl a szokatlan 
fényben feltűnt Schiller Friderik. Szűnóráit a pozsonyi várban székelt egyete
mes papnövelde lelkes ifjai közt töltötte legszivesebben, kiknek társasága haza
fiúi érzéseit nagy mértékben gerjesztette , a II. Leopoldnak Pozsonyba áttett 
17(J0—1-ki országgyűlése pedig, melynek üléseit szorgalmasan járta, épen 
lángra lobbantották. A tizenkilenc éves ifjú a nemes testőrseregbe vágyott, 
melyből a hazai irodalom feltámasztói léptek elő ; de atyja őt még gyengének 
tartván, a szükséges lépéseket megtenni szántszándékkal elmulasztotta, különben 
pedig tapasztalván, hogy Sándor az úgynevezett kenyértudományok helyett 
inkább a szépmüvészetekre hajlik (a hegedűt már ekkor kitünőleg játszotta, s 
utóbb apróbb zenedarabokat szerzett is), 1792 telén haza hozta, hogy maga mel
lett törvénygyakorlatra fogja. Sándor nappal a rá erőltetett Verbőcit forgatta 
ugyan, éjjel azonban mohón olvasgatta a magyar könyveket, s már ekkor két 
drámai kisérletet tett : llysses és Penelope , és : Seneca halála, szomorjáték 
mindkettő. Végre is neheztelvén a szabad lelkű ifjú e kényszei’ített életet, 
következett tavaszszal bátran kijelentette kemény atyjának, hogy ügyvédségre 
semmi kedve, hanem katona kiván lenni. E kívánságnak atyja örömest enged
vén, Sándor még azon évben mint kadét' a Sándor-Leopold ezredbe lépett, melyet 
különösen azért választott, mivel Erdélyben állt, mely kis haza, mint a régibb 
magyar történetekben oly érdekesen szereplő, különösen vonzotta. Érdekes egy 
kolosvári levele ez időből , melyben a két hazának nem-magyar elemekkel 
elboríttatásán , mit ez útjában tapasztalt leginkább, fájdalmas meglepetését
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fejezvén ki, s a nemzetiség erősítését magyar nyelv, érzés és irás által ismervén 
fel minden magyar fő teendőjéül, már ekkor fogadta fel magában , hogy hazáját 
ez utón is szolgálandja. Erdélyben töltött nyolc hónap után, 1793. január 5. 
hadnagynak neveztetett, egyszerre mind az ezredhez, mind a magyar kir. test
őrsereghez Szala részéről; ő azonban bővebb önmívelhetésetekintetéből az utób
bit választván, Bécsbe ment. Itt mindenek előtt teljes szorgalommal a francia 
és olasz nyelvek tanulásának feküdt, üres ideje legnagyobb részét otthon tölté a 
kültöldi irodalmak remekei tanulásával. Egykor egy délelőtti órában, mielőtt 
udvari szolgálatra menne, Tasso fordítgatásával foglalkodván, Esterházy Mik
lós herceg testőrségi főhadnagy az akkor Bécsben volt két rendkívüli angol 
követtel, Spencer és Granville lordokkal, kik az intézet külseje és belsejével 
kívántak megismerkedni, szobájába lépvén, meg voltak lepve, midőn a magyar 
testőrhadnagyot, a nagy világ zaja között, Tasséval elfoglalva lelték. Az ekkor 
(prózában) készült töredék : Rinaldo és Armída kezemnél van. Ezek mellett a 
festészet és zene műveit a legnagyobb figyelemmel éldelte, maga is rajzolt és 
zenélt, a színházat szorgalmasan járta, s Bécsnek legtöbb irói és művészi neve
zetességeivel, valamint az akkor ott összecsoportosodva működött magyar Írók
kal, milyek különösen Görög Demeter, akkor Esterházy Pál herceg nevelője, 
Kerekes, a M. Hírmondó szerkesztője, Sándor István, Péteri Takács József, gr. 
Festetics László nevelője, s az ott rövid ideig mulatott Bacsányi voltak, folyton 
társalkodóit. A sors ekkor nagy csapástól őrizte meg. Martinovics apát mindent 
elkövetett, hogy őt társaságába vonhassa, de Kisfaludy a feslett életű férfiútól 
idegenkedvén, egyre vonakodott, míg végre engedvén a sokszori kérésnek,zenés 
estvélyei egyikére csakugyan megigérkezett : de Martinovics ugyanaz nap dél
ben elfogatott. Esterházy Antal herceg halálával a testőrsereg kormánya a má
sod kapitányra maradván, az a szíves viszony, mely azelőtt e testület tagjait 
vezérökkcl összefonta, meglazult, ízetlenségek támadtak, s az elhalt gárdakapi
tány kedvencei, köztök Kisfaludy is, garnizon-ezredhez tetettek által, mi ennek 
kebelében mély fájdalmat gerjesztett. Neveié ezt a következő körülmény. 1794. 
évi őszszel szabadságon otthon lévén, s a badacsonyi szüreten Szegedy Ignác kir. 
tanácsos és szabii alispán leánya Rozáliával (ki Himfyében „Liza“ nevet visel) 
megismerkedvén, szíve egész hevével szerelemre lobbant iránta, s a leányi szív
ben is érdekletet vélt találni. Olaszországba indulása előtt, bucsulátogatást tevén 
Szabiban, a különben is sértett kedélyű ifjú némi idegenséget sejtett azimádott- 
ban, melyet vagy hajlama elhidegültének, vagy saját helyzete változásának, t. i. 
a testőrseregtőli, megérdemlettnek vélt, elihozdíttatásának tulajdonított. Többszö
rösen fájt most neki a bal eset, dúlt-fúlt magában az emberek eddig nem tapasz
talt roszlelküsége miatt, s eltökélé magát a véres harcokban halált keresni. E 
kedélyállapot tette őt költővé : ebben született meg „Himfy“. Rendeltetése Mi
lanóba vezette, hová a több ízben megveretett austriai had visszatolatván, Bona
parte ott termett, s azt bekerítette. A hét hét múlva ostromoltatni kezdett felleg
vár őrizete az ostrom harmadik napján megadván magát (jun. 29. 1796.), vele 
Kisfaludy is hadi fogolylyá lett, s Franciaországba küldetett. Jó csillaga a Pro- 
venceba vezette, hol több hónapot tölt vén, Avignonban s Vaucluse regényes völ
gyében Petrarca szelleme által ihletve, többjeit írta azon gyönyörű daloknak, 
mik mind addig élni fognak, míg a szív egyszerű, mesterkéletlen, való és mély 
hangjának hatása leszen a kedélyekre. Becsületszavára, még kiváltatása előtt, 
visszabocsáttatván, St Raffeaunál, Fréjus mellett, tengei*re szállt, Genua felé 
vitorlázandó, hova egy hajótöréssel fenyegető veszélyes vihar kiállta után, sze
rencsésen megérkezett, s mint ki nem váltott hadi fogoly Klagenfurtban állítta
tott meg. Itt először az ottani hadi kórház felvigyázata, midőn pedig a franciák
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oda is előnyoinúltak (mart. 1797.), több száz, katonaöltózettel töltött, hordó 
megmentése bízatott reá: mely tisztének oly jelesül felelt meg, hogy a fő hadi 
tanács dicsérő parancsa mellett Wallis Olivér gyalog 3orezredéhez tetetnék által, 
melyhez Würtembergbe men vén, 1798. főhadnagygyá lett. Időközben meg
köttetett a campo-formiói béke. Ettől fogva Kisfaludy, egyetlen egy magyar az 
egész ezredben, hazájától távol, egészen a költészetnek élt. Szabad óráit magá
nyos lovaglással, sétálással, a sok várromok látogatásával tölté : itt támadt nagy 
része Himfy első kötetének, s itt fogantattak meg lelkében azon regék csirái is, 
melyek utóbb oly nagy kedvességet találtak. A béke felbomlásával 1799-benKis- 
faludy, mint a rajnai hadtest tagja, az osterachi (mart. 20-ki), a stockachi (mart.
25.,26-ki), Schweizban pedig awinterthuri (máj. 27.) és zürichi (jún. 4-ki) nagy 
és véres, de szerencsés ütközetekben harcolva vett részt. Ez év elején erőszak
kal fakadt ki költőnk kebléből egy szózatához, kit szíve feledni nem tudott; 
mire sürü levelezés következvén, 1800-ban a hadseregből kilépett, hazajött, 
imádott kedvesét nőül vette, s vele boldog házassága első Öt évét Káinban (Vas 
vmegyében) töltötte, innen pedig 1805-ben Sümegre telepedvén által azon 
házba, hol született, e birtokosztályában a mezei gazdaságnak s az irodalomnak 
élt. Barátjai ösztönzésére, miután egy éneke (a Kesergő Szerelem III-dika) a 
bécsi Hírmondóban 1801-ben (778.1.) köz tetszést aratott, szerelemdalait Takács 
József által kiadatta ily cím alatt : 1. Himfy Szerelmei (első rész) : A Kesergő 
S z e r e l e m , 1801., a szerző neve nélk. Áll az huszonegyének s kétszáz dalból. 
Sem elébb , sem utóbb magyar könyv ily általános és mély hatást nem tett. A 
Himfy név berepülte az egész országot, s a nagy ismeretlen valódi bálványa 
lett az ifjúi és női közönségnek, sőt a komoly arcú urak is, kik soha magyar 
könyv forgatásához le nem ereszkedtek, részvéttel olvasák azt, s a magyar költé
szetben hinni kezdtek. Gyűltek azalatt boldogságának dalai is, s első regéi ; s 
miután az első kiadás kapva elkapatott, ismét Takács József gondjai alatt, meg
jelentek : 2. Ilimfy Szerelmei I. rész (másodszor) és II. rész, vagy is a Boldog 
Szerelem, Buda, 1807., emez hét ének s ismét kétszáz dalban; valamint 3. Regéli 
a Magyar Elöidöböl, Buda, 1807. ebben : Csobánc, Tátika, Somló (másodszor 
ott 1818.). Mind ezekben az előszók alatt a szerző már megnevezte magát, s 
az irántai lelkesedés a legmagasabb fokra hágott. Az 1809. év egy időre kivette 
Kisfaludyt házi nyugalmából. A szalai felkölt nemesség őt lovasságához őrnagy
nak, a nádor pedig maga mellé szárnysegédnek választván ; a felkelés naplóját 
ő vezette, s a nádornak oly bizodalmával élt, hogy mindenbe be lenne avatva. 
Ezt megelőzve jelent meg tőle 4. Haza fiúi Szózat a Magyar Nemességhez, Buda, 
1809. Napóleonnak a magyar nemzethez intézett kiáltványára adandó válaszirat 
szerkesztésével is ő volt megbízva, de a körülmények majd ellenkezőt paran
csolván, az elmaradt. A békekötés után Ferenc király, jövendő haszonvétel végett, 
a nemesi felkelésnek, mely 1740. óta ellenséggel nem szállt szembe, okmányos 
történetét kivánván a nádortól, ez Kisfaludy Sándort bízta meg e munkával, 
ki azt közel két évi terhes munkával, német nyelven, el is készítette, s az a titkos 
cabinet levéltárába tétetett. Ezek után az ifjúságában már megkisérlett drámai 
pályára lépvén vissza, következő munkái következtek: 5.Hunyadi János,históriai 
dráma. Buda,1816. 6. Eredeti Magyar Játékszín, két kötet. O tt,1825—6.startal
muk : a) Az emberszívnek örvényei, szomoníjáték 5 felv. b) A Dárday-ház, magyar 
nemesházi rajzolat 5 felv. c) Kán László, históriai dráma 5 felv. d) A lelkes ma
gyar leány, magyar nemesházi rajzolat 4 felv. az 1809-ki magyar nemes insur- 
rectiónak idejéből. Időközben (1820.) a Marczibányi-Intézet a lefolyt években 
megjelent legjobb magyar könyvek jutalmazásáról tanácskozván, s 1818-ról az 
elsőség jutalmát (400 vft) Kisfaludy Regéinek ítélvén oda, a nádor elnöklete

MAGY•«
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alatt az egyetemi nagy teremben tartott jutalomosztásra meghitt költő, személye
sen meg nem jelenhetvén, a nádorhoz intézett hálairatában jutalmát egy magyar 
zsebkönyv megalapítására ajánlotta fel 2), melynek következtében indúlt meg 
aztán öcscse Károly szerkesztése alatt az Aurora 1822-re, s abban Sándornak 
némely újabb müvei is, u.m. 1822-ben : Dobozi Mihály és hitvese, rege, s néhány 
apróbb versezeteken kívül egy Magyar nemzeti ének; 1823-ban : Szentmihályhegyi 
Remete, rege, s egy pár apró db; 1824-ben : Amegbosszúlt hitszegé), és Antiochus; 
regék; miket nyomban követett : 7. Gyula Szerelme, rege tíz énekben, Buda, 
1825. Az 1825—7-ki időszakos országgyűlés rendeléséből a felállítandó magyar 
akadémia szabályai megalapítása egy tudósok és Írókból alkotandó bizottmány
nak hagyatván meg, abban a nádor meghívására Kisfaludy is részt vett az 1828-ki 
év telén; 1830. pedig nov. 17-dikén az akadémiai igazgatóság által a nyelv és 
széptudományok osztályába vidéki első (s így fizetéses) rendes taggá nevezte
tett (300 ft évdíjjal), s mint ilyen az 1831 -ki első nagy gyűlésen meg is jelent. 
Ez idő óta készültek némely újabb regéi, u. m. : Kernend 10 énekb., mely az 
akadémia közülésében sept. 1832 ben olvastatott fel; Döbrönte 5 énekb., Szigli- 
get 3 énekb. olvasva nov. 1833., s azokat 1833-ban régibb munkáival együtt 
sajtó alá adta ily címmel : 8. Kisfaludy Sándor Munkái, 1—4. kötet. Pest, 1833. 
Ekkor vette az ősz költő először észre, hogy az ifjabb nemzedék által a közönség 
véleményében túlszárnyaltatott; s e vélemény az akadémia ötödik nagy gyűlésé
ben is kifejezését nyerte, midőn az 1833-ki nagy jutalom tárgyalásakor a bírá
lók s maga az akadémia közte és a már akkor teljes nagyságában ragyogó Vö
rösmarty közt megoszolván, ifjabb versenytársával jutalmát a dicsőséggel együtt 
meg kellett osztania. Ez, s még inkább némely barátjainak sugarlásai annyira 
clkedvetlemték Kisfaludy Sándort, hogy az 1835-ben bekövetkezett hatodik 
nagy gyűlésre, meggyűlt házi és peres dolgai ürügye alatt, lemondó levelet kül
dene be 3); tiszteleti taggá választatását azonban (sept. 14.) elégtételül kedvesen 
fogadta. Ez alkalommal hallott a közönség utolszof olvastatni munkáját, u. m.: 
A s o p ' : vérsziiret 2 énekb., melynek megírásával avatta fel új és legkedvesb 
szerzeményét, a somlai hegy vásárhelyi oldalán regényesen fekvő szőllci Tu- 
sculánumát, hol az ősz költő ezentúl az év szebb ideit szokta tölteni, s Íro
gatta utolsó regéit : u. m. Eseghvár 4 énekb., Mic bán 3 énekben, Frangyepán 
Erzsébet L énekb., Balassa Bálint 3 énekb., mik „Munkái“ V —V ili. kötetei
ben, Pest, 1835—8. jelentek meg; apróbb versei a ,,Részvét Könnyei“ben 1838., 
az „Arvízkönyv“ második kötetében 1839 ,s az,,Aradi Vészlapok“ban 1844. Első 
hitvese halála (1835.) után néhány évvel második nejétől is özvegyen, mindket
tőtől gyermek nélkül maradva, rideg vég éveit váltva sümegi és somlai magá
nyában megvonúlva töltötte, melyet egyedül a füredi nyárszak vidított fel éven
ként, hol még 1830-ban, hazafiúi adakozásokból indítványozott és építtetett egy 
csinos játékszínt, melyre Szala vmegye megbízásából folyton ügyelt is , s hol 
mind végig a köz figyelem tárgya volt; szorgalmasan látogatta a megye gyűlé
seit is, melyeken nem annyira ritka, s mindig olvasott, beszédei, mint inkább szemé
lyességével s magán utón gyakorlott befolyást mind addig, mígnem az új esz
mék hatalma a conservatív elem felett határozott diadalt vívott ki. Annál ked
vesben hatottak kedélyére azon nem csökkenő tisztelet jelei, melyeket koron
ként az irodalom középpontjából vett. így az elhúnyt öcscse tiszteletére összeál
lóit, s 1842-ben körét kitágított Kisfaludy-Társaság jan. 22. tagsággal tisztelte 
meg, az ifjabb irúi nemzedék pedig 1843. mart. 18. a vármegyeház teremében 
'ényes irodalmi ünneppel üllötte neve napját. Ezek voltak egyszersmind hosszú 
Ss érdemteljes életének utolsó fénypontjai. Nem sokára egy tárgy merült fel lel- 
TOLDY KÉZIKÖNYVÉ. 1. 23
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kében, mely ezt nem kis mértékben keserítette el. A „PestiHírlap“ 270. számá
nak (1843.) vezércikke szégyenpolcra állítván az utolsó nemesi felkelést, Kisfa
ludy, teljes ismeretében az ügynek minden mások felett, a méltatlanságot is mé
lyebben érezvén, egy felvilágosító védcikket küldött be, mely azonban meg nem 
jelenhetvén, „Az 1809-ki insurrectio történeteit, tetteit, diplomatikai oklevelek
kel, úgymint kormányi kéziratokkal, parancsolatokkal, vezér! jelentésekkel stb 
tanúsítva, 4 kötetb.“ kivánta a jövendőség számára megírni; de mielőtt a meg
nehezült idő nyomása alatt gondokkal szorongatott élte konnyebbitésére s a 
szükséges üresség kivívására tett léptei sikert arathattak volna, egy szerencsét
len elesésből vett sérelem következtében, élte hetvenharmadik évében oct. 28. 
1844. elhalt. Halála után egymás után jelentek meg : 9. Kisfaludi Kisfaludy 
Sándor Minden Munkái, kiadta Toldy Ferenc. Hat kötet. Pest, 1847. és 10. a 
„Nemzeti könyvtárihoz csatlakozva ugyanazok egy kötetben. Pest, 1848. 4rétb. 
A kiadó által igért pótkötet azonban még hátra van, melynek tárgyai leendet- 
tek némely prózai írásain és levelein kívül, kiadott és kiadatlan Elegy Versei, 
s „Költőnek Hattyúdala, vagy a magyarnak utolsó száz éve“ 1(5 énckb. 4), mely
ből azonban csak a IYr — XV. s a XVI-d. ének töredéke találtattak meg kézi
ratai között. Ez egyszersmind utolsója volt minden munkáinak. A nemzeti 
muzeum teremei egyikében a magyar hölgyek által állított emléke szemlélhető 5); 
somlai szőllejét Esterházy Pál herceg vásárlotta meg, s tartja fenn az abban álló 
kis kastélyt, mely sok lelkes utazó kegyeletes látogatásainak tárgya 6).

') L. a Közhasznú Esmeretek TáraVII. köt. 233 — 8 . 11., s innen az utolsó öszves kiadásba 
áttett életrajzát.

2j L. A dicsó Marczibányi familia tudományos jutalomtételének fényes kiosztatása, Tud. 
Gy. 1820. VI. 29-32. 1.

3) L. azt a Magyar Tud. Társaság Évkönyvei, III. 84. 1.
4) Eddig csak a IX. Éneknek egy pár töredéke jelent meg belőle azl843-ki Honderű ben. 

Megismertetve általam a Magyar Szépirodalmi Szemle 1847-ki I. 381 — 3. 11.
5J Az úgy nevezett „Himfy-Lant“, egy, gondolatban bizarr, kivitelben minden monumen

tálisjellemet nélkülöző, diszítmény-szerkezetü, mú.
ü) Maga a herceg is utolsó birtokosa iránti kegyeletből tette azt magáévá. S helyesen 

jósolt a költő : „Halálom után , midőn már porhadni fogok, ez oly hely leend Magyarország
ban , melyet megnézni el nem mulasztand az útas ; hová az utóbbi magyar fiatal nemzedék, 
mint már most is a regéimben megéneklett váromladékokhoz zarándokolni fog, hogy lássa 
azon helyet, hol egy tántoríthatatlan hazafinak szívvéréből azon érzelmek forrának fel , hol 
egy hazafi kebelből azon szózatok hangzának ki, melyek a magyart hazaszeretetre gerjedni, 
nemzetiségét és ezzel nemzeti életet visszavívni, szóval a magyart önmagának visszaadni segí
tették.“ így fogta fel hivatását Kisfaludy Sándor. — Egyébiránt életrajza fő forrásai mind
eddig az1) jegyzet alatt idézett, részben K . S . saját közlésein alapvó, cikk. s „Az 1809-diki 
insurrectiót illető levelek“ Bajza Ellenőrében, 293—336. 11., honnan az imént kiemelt hely is 
vétetett. 4

1 . Hi mf y Sze r e l me i bő l .
A K eserg ő  S zere lem .

7. Dal.
Mint a szarvas, kit megére 

A vadász mord fegyvere, 
Fut, de későn, foly már vére, 

Vérzik tőle a csere:
Ügy futok én a pár szemtől,
, Á seb mellyem baljában ; 

Azik a föld keservemtől 
Lábam minden nyomában. 

De, hajh ! mennél tovább érek, 
Annál jobban gyűl a méreg,

S beljebb rögzik szívembe : 
Futok, hajh! de vesztembe.

13. Bal.

Boldog vagy te, cifra madár !
A szerelmet énekled ;

Kincsen eszed, ne bánd, nem kár, 
Párod még is érdekled. 

Forrván a vér ereimben,
A szerelmet éneklem 

Én is elmés verseimben:
Lám ! ót még sem érdeklem. 

Szerencsés te, örömeket
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Énekelsz, én keserveket! 
Szerencsédért én eszem,
Jer, szívesen leteszem.

i*. Dal
Mit nem tudna felforralni

Az én tüzem melege?
Mit nem tudna megfagylalni 

Az ő szíve hidege?
Számtalan szív már megfüle 

Szerelmemnek hevétől;
Hány szív immár meg nem hüle 

Az övének jegétől?
Lángom, jege, hajh! állandó!
De egyedül én szánandó !

Hát csak nem jó olvan nap, 
Melyben szíve szikrát kap?

22. Dal.
A kutyáktól üldöztetvén 

A megrémült őz fut, fut, 
Valameddig csalt vethetvén, 

Bátorságos helyre jut. 
így futok én Ámor elől,

Hajh ! de még sem távozom ; 
Minthogy én a latort belől 

Kebelemben hordozom.
Ügy tesz Ámor zsákmányával, 
Mint a hiúz prédájával :

Rajta csügg, és úgy víja,
Míg életét kiszija.

27. D a l .

Ott, a hol én nevelkedtem,
Egy dombról egy patak folyt ; 

Hányszor ott nem estvéledtem !
Éltem akkor boldog volt. 

Vígan, a mint öbölében 
Ama patak csordogált,

Az ártatlanság ölében 
Életem úgy folydogált.

Ez idők az örökségbe.
Mint a vizek a mélységbe 

Lefolytanak. Halandó!
A jó hamar múlandó.

35. D a l .

A virágok szép nemében 
A rózsa legjelesebb;

A csillagok seregében 
A nap legfelségesebb.

Ilyen rózsa a szerelem 
Az életnek kertjében ;

Ilyen nap, ily fejedelem 
Az örömek egében.

Boldog, kinek e nap fénylik, 
Kinek ez a rózsa nyílik !

E nélkül a kert csak gaz ;
Ama nélkül nincs tavasz.

48. D a l .

A halavány olajfáknak 
Járván csendes békében,

Lelkem iszonyú csatáknak 
Forog vesztő düheben.

A hajdani századokban 
Egy olajág mit nem tett !

A háborgó országokban 
Békességet szerezett:

S most egy olajerdő nékem
Meg nem szerzi békességem ! 

Meddig tart e szomorú 
Létem dúló háború?

VI. É n e  k.

Szerelem-e az, avvagy nem,
A mit érzek keblemben?

Avvagy ha ez nem szerelem,
Hát mi lakik szívemben?

Ha jó, miért oly bánatos,
Annyi kínba mért tellő?

Ha rósz, mért oly kívánatos, 
Mért oly édes, oly kellő ?

Ha nyavalyám kedves nékem, 
Mért vádolom sorsomat ?

Mit jajgatok? Ha pedig nem, 
Mért táplálom kínomat ?

Szívem tüzét, ha fájdalmas,
Mért szeretem bojtani?

Ha pediglen nem ártalmas,
Mért kivánom oltani?

Ha fájlalom gyötrelmemet,
Mért szeretem, hogy élek ?

Ha megúntam életemet,
Korán halni mért félek ?

Mennyet poklot ki zavar így ? 
Ámor ez a nagy mester ;

Ámor ez az édes mirigy,
O ily lator, patvar szer. é

51. D a l .

Midőn a hold világában 
A patakot kísérem,

S egy tünemény formájában 
Alakját megismérem ;

S ötét reám szerelmesen 
Mosolyogni képzelem,

S úgy tetszik, hogy kegyelmesen 
Beszélget ott énvelem :

Egek, mely nagy boldogságom !
Tartana bár kábaságom !

A káprázat eltűnik,
S boldogságom megszűnik.

57. D a l .

Gyermekségem szép idei,
Be hamar elmúlátok !

Életemnek örömei,
Be rövidek valátok !

A tavasznak virágai,
Levelei a fáknak,

Erdők s berkek víg hangzati, 
Vígsági a világnak :

23*
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Mind megfordul bizonyára, 
Mindennek megte'rül kára:

De ti soha soha sem ! 
Utánatok mit késem?

VII. É n e k .

Két szeme, szép arculatján 
Két ragyogó tüzes nap,

Mint az, az ég boltozatján,
Kitől minden éltet kap. 

Bámulandó nagy müvében 
Mind az, mind ez, és a túz, 

Mely mindenik kerekében 
Fénylik, ragyog, csudát úz.

A mit minden kikeletkor 
A főiddel a nap mivel,

Szeme minden tekintetkor 
Azt cselekszi a szivvel:

Az felolvaszt havat, jeget,
Behat a föld keblébe ;

Ez meggyújtván a szíveket,
Bélő azok mélyébe.

Amaz széles e világot,
Midőn kél, felébreszti :

Ez az egész társaságot 
Felderíti, s éleszti;

Az az égnek szép kékjéből 
Terjeszti súgárait;

Ez szebb fejér- s feketéből 
Lövelli ki nyilait.

Midőn a nap közeledik,
A zordon tél enyészik, 

Minden újra nevelkedik,
Uj fü s virág tenyészik; 

Szeme midőn szép képében 
Közelebbről szikrázik,

A nézőknek kebelében 
Új érzemény csírázik.

A nap heve a vizeket 
Néha nyárban apasztja,

S kiszárítván a nedveket,
A fát, füvet lankasztja :

E két szem is a lelkeket 
Tüzével úgy epeszti ; 

Elszárítja a kedveket,
S a szívet megrepeszti.

A mióta kivált az ég 
Az örök éj méhéböl,

Ily egy pár szem nem jőve még 
A teremtő kezéből.

E két szemnek forgásától 
Függ a sorsa éltemnek,

Mint a napnak járásától 
Léte fogyta mindennek.

75. Dal.

A havasnak oldalában 
Keletkező patak te !

Mely a fenyők homályában 
Búsan zúgva szakadsz le,

És tétova csavarogva 
Fába, szirtbe ütődöl,

Míg küszködve és zokogva 
A tengerbe vergödöl :

Képe vagy te életemnek,
Mely temérdek sérelemnek 

Torit lelvén útjában,
Zokog kínos folytában.

89. D a l .

Láttam ötét siránkozni, 
(Barátnéját siratta);

És hallottam sóhajtozni —
Keblem, hajh! mint szaggatta: 

Meleg hó volt ábrázatja, 
Szemöldöke szivárvány,

Szeme az est csillagzatja,
Méllyé pihegő márvány ;

És láng vala sóhajtása,
Felhős hajnal mosolygása; 

Gyöngyök voltak könnyei, 
Halvány' rózsák színei.

90. D a l .

Hallottam én szép szavának 
Ezüst hangját zengeni: 

Philoméla panaszának 
Hangja nem oly' isteni.

A természet figyelmes volt,
S olvadozni látszatott;

A patakvíz lassabban folyt,
A fatetö hallgatott;

Megszűnt minden madár dala, 
Minden Zephyr fülel vala, 

Megszűnt minden fúvalom — 
S mosolygott a fájdalom.

96. D a l .

Midőn Ámor fészkelődik 
Bennem, és új sebet váj,

És a lélek tépelődik,
És sír, s a szív vadúl fáj ;

Ha kirakom sérelmemet 
Egykét versnek sorjába,

S belé öntöm keservemet 
Hegedűmnek húrjába :

Úgy tetszik, hogy szelídülnek,
S egy parányit megenyhülnek 

Vad fájdalmi szívemnek:
S ez szerzője versemnek.

100. D a l .

A világból kiszakadva,
A halállal már rokon,



713 KISFALUDY SÁNDOR. 7H

Lelkem testem elhervadva, 
Fekszem itt a hegyfokon : 

Csoportosan eregetem 
Égő pipám kék füstjét,

S kétségesen szemlélgetem 
A tengernek ezüstjét :

És Sapphóról emlékezem,
És a sorstól azt kérdezem:

Jó volna-e követnem?
Egy Echó azt mondja : Nem.

1IS. D ő l .

Tegye ki ki Ítéletét:
Elmém távol képzeli 

Itt most az ő tekintetét,
S szívem még is seegdeli.

Oh! hát ha lángtekintetét 
Színről színre láthatnám?

Ha még édes lehelletét 
Magamba is szíhatnám ?

A szív bennem elolvadna,
És a lélek kiszaladna,

Ég, föld tűnne előlem,
Hajh! mi lenne belőlem.

136. D a l .

Napok jönnek, napok mennek, 
De búm csak nem távozik ;

És az órák elreppcnnek,
De sorsom nem változik ;

A volkánok kifáradnak,
De nem az én tüzeim ;

Folyók, tavak kiapadnak,
De nem az én könnyeim ; 

Erdők, mezők felvidulnak, 
Csillagzatok megfordulnak,

A szerencse forgandó:
Csak ínségem állandó.

172. D a l .

Téged látlak az egeknek 
Magas tiszta kékjében; 

Téged látlak a vizeknek 
Folydogáló tükrében ;

Nappal a nap aranyjának 
Ragyogó lángfényében,

Éjjel a hold világának 
Reszkető ezüstjében.

Minden időpercenctben, 
Mindennemű szegeletben 

Üldözőn: vagy szünetlen : 
Hagyj békét, oh kegyetlen!

173. D a l .

Elérem majd ny ugalmamat, 
Lovam kivisz hajamból: 

így biztattam én magamat 
Észét vesztett agyomból ;

S hegyekre fel, völgyekbe le 
Hanyatt-homlok nyargaltam ;

Fakóm vérzik, habzik bele, 
Szegény ! mert megsarkaltam. 

Kedves fakóm! szép paripám!
Jó állat, ne haragudj rám !

A sors ezt már így mérte :
Te értem, én őérte.

ísa. D a l .

Mondd meg Zephyr, mi dolgod van 
A szűz kebel leplében?

Mit legyezgetsz ? Mi van ottan 
A szép kebel völgyében ?

Ámor van ott bizonyosan,
S ott békével szendereg!

S azt vélvén, hogy anyjánál van,
A gőgöst nem szúrja meg.

Ne, oh Zephyr! ne legyezd őt,
Ezt a kínnal várt szendergőt !

Hadd ébredjen egyszer már, 
Szívem immár oly rég vár.

A B oldog  8ze re lem .

2. Dal.

Múzsám te ! ki zokogással 
Töltéd a természetet,

Töltsd most örömkiáltással 
Napnyugotot, keletet !

Patak! ittad siralmimat?
Most örömöm könnyét idd ! 

Zephyr! hordtad panaszimat?
Most örömöm hangját vidd ! 

Ámor látván hívségemet,
Üdvezíté szerelmemet:

Azon égbe emele,
Melyben Psyche van vele.

16. Dúl.

Más a világ ábrázatja,
Másként látnak szemeim ;

Más a dolgok folyamatja,
Más hangúak verseim ;

Mások éltem érezeti,
Más alakja testemnek,

Mások lelkem repületi,
Más eránya létemnek ;

Más most egész természetem 
Mert szeretek, s szerettetem; 

Másként jár most az idő,
A mióta enyém ő.

17 D a l .

Nézd e rózsát bimbójában,
Kebele még bezárva,

Nézd emezt itt virágában,
Kebele már kitárva :

Olyan valál, szép kedvesem,
A leányi pártában ;

Ilyen vagy most, szerelmesem, 
Hymen nyoszolyájában :
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S ennek itt már hull levele,
Teli maggal a kebele:

Ha ilyen lészsz, legszebb lészsz, 
Ámbár rózsád odavész.

20. Dal.

Néha, midón mellettem ül,
S ereimben a vér forr,

S kívántában keblem feszül, 
lm így esdek én sokszor:

„Adj egy csókot, adj te kedves, 
De hosszút ám s édeset,

Éles légyen, tüzes, nedves, 
Fájjon is egy keveset !“

S ha oda hág az érzemény, 
Honnan tovább nincsen remény, 

Vajha ezen határnál,
Halál, egyszer ott várnál !

35. D a l .

A bereknek gyors kaszási 
Már utolsót vágának ;

Az árnyékok óriási
Hosszúságra nyúlának ;

Mi ott járánk, meg-megállánk,
A rét magas füvében ;

S hogy a bürün általszállánk 
A folyamnak mentében,

A folyamba tekintettünk,
És alattunk, és felettünk,

És bennünk is a menny volt,
S szívünkben szent tűz lángolt.

41. D a l ,

Tőle jönnek, hozzá térnek 
Gondolati fejemnek ;

Néki adnak, tóle kérnek 
Érzeményi szívemnek ;

Minden eset, minden dolog 
Csak annyira érdekel,

A mennyire rajta is fog,
Néki is kell, vagy nem kell. 

Szerencséje s nyugodalma, 
Fájdalma és aggodalma,

Búja s kedve éltemnek 
Mind szivében teremnek.

46. D a l .

A veszélyes fergetegben 
Szél nem éri a völgyet ;

Csak a magas rengetegben 
Töri dönti a tölgyet :

Imígy folynak most békében 
Életemnek napjai;

Mint e csendes völgy ölében 
E pataknak habjai.

Oly sok nemzet vérharcában,
A félvilág zavarj ában

Békesség van fészkemben,
És boldogság keblemben.

50. D a l .

A férj fenkölt, tüzes legyen 
Mint a nap, és ragyogjon,

Mint az, erőt adjon vegyen,
S kiterjedve forogjon;

De szelídebb tekintetű 
Légy, mint a hold, kegyes hölgy ! 

Gyengébb s édesb természetű, 
Csendes, nyűgodt, mint avölgy: 

S valamint a természetben, 
Szintúgy lesz a házéletben,

Kinn s benn, nappal és éjjel, 
Minden rendben, a mint kell.

51. D a l .

A szokáshoz, emberekhez 
Nem szabom én éltemet; 

Oskolai törvényekhez
Nem szabom én versemet:

A mint érzek s gondolkodom, 
Akként élem napjaim,

Csak szívemhez ragaszkodom, 
Midőn zengem dalaim. 

Természetes az életem, 
Természetes versezetem:

A mi nincs, nem tettetem, 
Csak szívemet követem.

53. D a l .

Egy istenért, egy hazáért 
Égett hajdan durván hív,

Egy mátkáért, nyoszolyáért 
Á törzsökös magyar szív ;

De sem isten, sem hazához 
Sok kigyalúlt magyar szív, 

Sem szavához, sem párjához,
Sem magához most nem hív! 

Egy istenem, egy a hazám,
Érzi szívem, s ezt vallja szám:

S egy szerelme szívemnek, 
Mint egy szíve keblemnek.

75. D a l

Nem ki névért, dicsőségért 
Mászsza Pindus bérceit,

Vagy alacsony nyereségért 
írja halom verseit;

De a ki, ha tűzlelkében 
Gondolatok virradnak,

Vagy fellievült kebelében 
Évzemények fakadnak,

Lantot ragad, s mi érdekli, 
Kedvesinek elénekli —

Kiben a vers így terem,
Az énnékem emberem.

87. D a l .

Ez órának lejártával 
Vége ezen századnak;
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Jövő száznak lefolytával,
Kik most. élnek, sorvadnak. 

Én is, te is, mi boldog pár, 
Mi, kik itt most enyelgünk, 

Akkor mi is sorvadunk már, 
Otthon lészen már lelkünk. 

Édesem te ! szemed nedves ? 
Ne szomorogj, édes kedves ! 

Bár hol légyen lételünk, 
Szerelmünk ott lesz velünk.

119. D a  1.

Midőn a nap sugárinak 
Bíbora is eltüne,

S a gazdaság munkáinak 
Utolja is megszüne;

S nékem adott test- s lélekkel 
0  ott fekszik ölemben,

A menny minden örömekkel 
Szívében és szívemben : 

Vajha egy ily szép érában, 
Kettőnk egybeolvadtában, 

Minden öszveomlana ;
S minket sírba ontana!

121. Dal.

A jövendő reményein 
Csügg a kényes ifjúság;

A jelenlét örömein
Száguldva csak általvág ; 

Szívét a vén a múlt idő 
Kedveivel táplálja;

A jelenlét kedveit ö,
A balgatag, fitymálja: 

Mind ez, mind az csalatkozik, 
Mert mindenik álmadozik :

A bölcs minden összevesz,
A mi volt, vau, s a mi lesz.

130. D a l .

Alig nézi magát körül 
Az ember e világban, 

Ittlétének alig örül,
Sírja immár tátva van. 

Benne vau a halandóság 
Az életnek magvában ; 

Benne van a múlandóság 
A föld minden porában : 

Barátim, hát! ne henyéljünk, 
A kevésből sokat éljünk,

Míg a tátott sír befal : 
Rövid éltünk, mint e dal.

117. D a 1.

Az életnek tengerében,
Fáj ! ha látom merre vág, 

Veszni Circe örvényében, 
Sajkád, kába ifjúság!

Az egészség árbocfája

Elroncsolva, rothadva,
A remények vitorlája 

Szólj eltépve, szakadva,
Lélek ülvén, ki csüggedez,
A kormányon, mely töredez : 

Sajkád kora vénségbe, 
így köt ki majd ínségbe.

139. D a l .

Gyűlöllek én, asszonyférfi,
Ki kiléptél rendedből,

S téged, férfiasszony, a ki 
Kicsaptál lágy nemedből : 

Herculest, ha rokkát pörget, 
Nem lehet nem nevetnem ; 

Minervát, ha fegyvert zörget, 
Lehetetlen szeretnem.

Határa van a két nemnek :
S nem toldása az érdemnek, 

Hanem hiba s csorbaság,
Ha ki ezen általhág.

H0. Dal.

Ha egy szép test látására 
A szív benned habot vet,

Ne hajts sokat kis habjára,
S ne fonj néki kötelet:

Oh ! mert ez még nem szerelem, 
Csak csalóka érzemény,

Csak buborék gerjedelem,
És habként eltűnő kény : 

Egész élted pályájára,
Minden napod nyugalmára 

Egy kis vérhab nem elég, 
Egy tenger kell ahhoz még.

171. D a l .

Libyának homokjain 
A te szíved énvelem, 

Ilyrkánia havasain
Mi ketten s a szerelem; 

Szcrecsenek melegében 
A te szíved énvelem,

A jégtenger közepében 
Mi ketten s a szerelem :

Éden boldog kebelében,
Vagy a pokol fenekében,

Csak teveled lehetvén, 
Mindég boldog volnék én.

197. D a l .

Kendericék! fülemilék!
Rég elolvadt már a hó ; 

Karikáznak már a pillék,
Fakad már a fabimbó:

Hol késtek még, ti kertemnek 
Tavaszi hív lakosi?

Az életnek, szerelemnek 
Kedvit dalló lantosi ?

Jőjetek meg, kis kedvesek!
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Minden karvalyt csővel lesek, 
Hogy békében legyetek,
S több kis lantost kőltsetek.

200. D a l .

Miket, szivem ömledezvén, 
Enmagam-lelt hangokban 

Énekeltem, legelső én,
Nem nagy ész szól azokban : 

Csak természet szüleményi, 
Együgyűek szavaim ;

Búm s örömim érzeményi 
Énekeim, dalaim ;

De, ki mind ezt nem érezed,
Bár, csak hiú hangnak veszed, 

Élelmed a nap alatt 
Csak agyagból kelt falat.

2. G y u l a  Sz e r e l mé b ő l .
V. É n e k , 14. V e rsszak .

Magasb elmék ! mélyebb szívek !
Jaj tinéktek a földön !

Az ily tökély, bár nagy érdem, 
Boldog itt még ritkán lön. 

Csak a könnyít s középszerű 
Díszük itt a nap alatt ; 

Szerencsétlen, a mi ennek 
Keskeny körén túl haladt. 

Mikor ilyent teremt az ég: 
„Eredj ! mondja, légy dicsőség! 

Légy címere nemednek,
És — ostora keblednek !“

3. Csobánc.

Ülj mellém a kandallóhoz !
Fel van szítva melege ; 

Csobáncvárról, édes kedves, 
ím ! halljad, egy agg rege : 

Múlt szüretkor Badacsonyon 
Ezt Múzsámtól vettem én, 

Egykor midőn magam bolygék 
A hegy szirtes tetején.

Sok történt ott, a mióta 
E pompás hegy földébe 

Szöllő s gyümölcs ültetődvén 
A vadonnak helyébe; 

Esztendőnként sok úri nép 
Gyűl oda a szüretre :

László s Rózsa szerelmek is 
Ott kelt e bús esetre.

„Szép, jó, s vitéz volt a kedves, 
Nem csak Vasban, Szálában 

Volt legelső, nem volt mása 
Mátyás birodalmában ; 

Termetének annyi éke
Nem volt minden kclleme; 

Bő értéke, híres neme
Nem volt minden érdeme.

Fellengező, erős lélek,
Eles, mély tüzértelem,

Nemes, bátor, igaz, nagy szív, 
Lángoló hív szerelem 

Voltak azon tulajdoni,
Melyek ötét szememben 

Egyetlenné s örökössé 
Tevék az én szívemben.

Itt ült velem legutólszor,
Engem általölelve,

Hű szerelme szerelmemnek 
Teljesen megfelelve :

Szüret vala itt akkor is :
A Balaton háborgott,

Zúgott a hegy a nagy szélben, 
Hajh ! és szívünk csikorgóit !

,Isten hozzád, Rózsa lelkem!
Megyek, úgymond, Budára;

S kikeletre Bátorival 
Onnan török nyakára.

Teli, hallom, vitézekkel 
Immár Mátyás udvara,

S én ne mennék? a ki nem megy, 
Nem nemes, nem magyar a.

Ha az isten szerencsét ád, 
Visszahozom szívemet,

S borostyánnal koszorúzva 
Viszlek haza hölgyemet. 

Szigügetben fogunk élni, 
Szerelmünkben boldogok,

Hol fészkünkből kirepülni 
Egykönnyen majd nem fogok.

De ha az úr oly sorsot vet,
Hogy Szentgyörgyi egy fia 

Vérét ontsa, érted foly az,
Édes haza, Hunnia!

Akkor Rózsám, Gyulafi-faj, 
Kesergvén a mátkáért, 

Vigasztaljon a gondolat :
Szép halni a hazáért !‘

Imígy szólott, súlyos kardját 
Oldalára övedzvén ; 

Megdermedve, zúzott szívvel 
Magam kívül valék én:

S elszakadott kebelemtől !
S elment a vad törökre !

De falánkja szerelmének 
Benn e szívben örökre!

Oda van ő ! felgyilkolva 
Örömei éltemnek ;

E nagy világ semmit többé 
Nem adhat már szívemnek ! 

Oda van ó! utána, hajh!
Haszontalan sóhajtok ;

Oda van ő ! legyek én is ! 
Egyebet nem óhajtok.“
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Badacsonynak szüretjében,
A hegy felső felében,

Hol nehezen fogamszik már 
Szőllő a szírt keblében;

Alatta egy vén diónak,
Senkitől sem láttatva,

Egy legördüli ormon ülve,
Csalt rigóktól hallatva ;

Imígy zengé, elmerülve 
Tengerében kínjának,

Szíve gyászos történetét 
Egyedül csak magának 

Szegény Rózsa, Balatonra 
Meresztvén le szemeit,

S fuldokolva nyeldegelvén 
Sűrűn omló könnyeit.

A szép Rózsa! Gyulafinak 
Dicsőséges leánya,

S a ki ötét csak ismérte,
Minden férfi bálványa:

A milyen szép és kellemes,
Oly felséges, kegyes, jó,

Dunán s Tiszán innen és túl,
Nem volt hozzá hasonló.

Bő, víg, s népes volt Badacsony 
Az akkori szüretben:

Mozgott, hangzott az egész hegy 
Fenn és alatt, kinn és benn. 

Urai és asszonysági
Veszprém- Somogy- Szálának, 

Ifjai és leányai
Mindnyájan ott valának.

Durrogtanak a mozsarak,
Hogy a bércek ropogtak, 

Kongtak a még üres hordók,
Az ostorok pattogtak ; 

Harsogtak a tárogatók,
A hegedűk zengének,

Szólt a duda, tapsolt a tánc,
S a sarkantyúk pengének.

De mind erre a bús Rózsa 
Ürömre nem gerjede;

Mint a féreg-marta rózsa 
Lankada és csüggede ;

Senem látott, senem hallott 
Keservénél egyebet;

Se nem érzett, senem tudott 
Keservénél egyebet :

Mert Lászlója, ki Mátyásnak 
Diadalmas hadával 

Dicsőséget ment aratni 
Pogányföldön kardjával,

S Mátyás halálseregében 
Harcolt Kenyérmezején,

Sebet, s utóbb halált nyere 
Azon nyárnak elején.

Épen, midőn kalangyákban 
Feküdt még a gabona,

Akkor jőve a táborból 
Csobáncra egy katona: 

„Szentgyörgyitől jövök, úgymond, 
Az ő árva szolgája,

Hol van Rózsa, a kisasszony, 
Szegény uram mátkája?

Oh kisasszony ! kegyelmednek 
Szomorú hírt hozok én:

László úrfi, kedves uram,
Meghalt Kenyérmezején!

Farkas előbb oda lett már,
Kit innen vitt magával;

Farkas után én gondoltam 
Sárkány paripájával.

,Meg kell halnom, eredj, mondá, 
Ledűlve egy dúlt sáncra,

Mikor s mint lett halálomat 
Vidd mátkámnak Csobáncra. 

Emlékezzék meg énrólam,
Az ő holtig hívéről ;

De miattam le ne mondjon 
Az életnek kedvéről.

Legkedvesebb barátomat 
Válaszsza ö férjének,

Boldogítsa Varjas Andrást 
Szerelmével szívének P 

Imígy szólott, írni akart,
De jobb keze nem vala !

S ugyan az nap, pünkösdkedden,
S ugyan ottan, meghala!“

Ily fenével kínzá Rózsát 
E katonajövevény;

Oh iszonyú rút csalárdság !
Pokol fonta szövevény !

Az egész hír költemény volt ;
Varjas András koholta,

S Orbán deák, a ki Rózsát 
Ezen hírrel gyilkolta.

Varjasnak már rég fájt foga - 
Csobáncra, és kincsére,

S Díjét sokat törte abban,
Mint ejthetné kezére ;

Ezer tőrt és lépet. vetett,
Hogy megfogja madarát,

De bár mit tett, nem volt haszna, 
S csikorgatta agyarát.

Hogy Szentgyörgyi táborba ment 
Hah! mint örült annak ez; 

Reménylvén, hogy a csatákban 
Vagy Szentgyörgyi oda vesz, 

Vagy hogy Rózsa elfelejti 
Távollévő mátkáját,

S utóbb még is néki adja 
Szüzessége pártáját.
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De élt a még, megtartá őt 
Az igazat védő ég ;

S élt keblében hív szerelme,
Sőt azóta nőtt az még,

S lefizetvén hazájának 
A tartozott oltalmat,

Jönni készült, mátkájától 
Megkérni a jutalmat.

Se Rózsa nem felejté el,
A mit ígért hívének ;

S távolléte kétszerezte 
Lángját égő szívének.

Kosarat nyert, a ki kérte :
Halápy és Hagymásy,

Török, Pethö, Kanizsay,
Poky, Érsek s Szilvásy.

Úgy cselekszik a távoliét 
A szerető szívekkel,

Valamint a szél fuvalma 
A lángoló tűzekkel :

Ha csak kicsiny s gyenge a láng, 
A szél mindjárt elfojtja ;

De ha már elharapózott,
Azt még inkább felbojtja.

Imígy látván füstbe menni 
Varjas minden reményét, 

Megcsengette körmöcikkel 
Jól megtöltött erszényét: 

„Orbán! úgymond ez ördöghez,
Jutalomúl ezt veszed,

Hogyha nékem te Csobáncot,
És Rózsát megszerezed.

Dárday, hogy ő húgait 
A jószágból kitudád,

Mely az ö nagy anyjoké volt, 
Nemde két száz sárgát ád? 

Ebben itt két annyi vagyon 
Sajátod az órában,

Melyben Varjas lefekteti 
Rózsát nyoszolyájában.“

S poharak közt így végzőnek : 
Közösülés ne legyen 

A mátkák közt, tudósítást 
Egy a mástól ne vegyen;

S utóbb László elvesztéröl 
Bizonyos hír terjedjen,

Úgy, hogy erről kételkedni 
Akárki is feledjen.

S úgy lett. Orbán, a sátánfi,
A dolgot jól intézte,

Hogy Rózsát, mint elnyert koncot 
Varjas immár úgy nézte. 

Varjasnak egy cimborása,
Ki Lászlóról halált írt 

A táborból, hitelessé 
Tévé ama költött hírt.

Holtnak tartá László úrfit 
Rózsa s minden atyafi ;

Megkönnyező derék vejét 
Még maga is Gyulafi.

Sőt Tihanyban requiem is 
Tartatott már érette.

Ott volt Varjas, és deákja,
A két ördög, s nevette.

De ez által dolgát Varjas 
Nem csak jobbá nem tette;

Hanem minden reménységét 
Egyszerre elvesztette.

S kétségbesvén, hogy valaha 
Megfoghatná madarát,

Dúlt, fúlt, ivott, káromkodott,
S csikorgatta agyarát.

Oh, de Csobánc bezzeg hangzott 
Rózsa szíve jajától :

Lászlót! Lászlót! kért ö szegény 
A vár minden falától.

Mérték nélkül volt keserve, 
Haját, keblét szaggatta !

Földhez sújtott reményeit 
Éjjel nappal siratta.

Látván ezt az ősz Gyulafi, 
Vigasztalta, kérlelte,

Dorgálta is gerlicéjét,
Oh ! mert igen szívelte.

De a lelkét vesztett szívnek 
E föld már nem adott írt :

Vajh! mért kellett elhinnie 
Ama gyilkos, hamis hírt !

Mint öszszel a líliomszál, 
Szemlátomást hervadóit ;

Tüze elhunyt, lelke áléit,
Már könnye is apadott.

Ez utolsó szüret után,
Már csak alig élhete ;

Pedig László Budán volt már 
S mátkájához siete.

Budán volt már a király is 
Az országnak nagyjával,

S diadalmit ünnepelte 
Bajnokinak javával.

A mulatság- s vígaságnak 
Budán nem volt szünete;

De Lászlót ez nem ingerlé, 
Mátkájához siete.

Mert, hogy rég nem hallá hírét, 
Se nem vette, levelét

Mindég szívelt mátkájának, 
Borzogatta kebelét.

Tarsolyában sok gyöngy vala 
Rózsájának számára;

Örült, midőn elképzelő,
Mint illik majd nyakára.
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Nagy-Vázsonyig Kinizsivel 
És többekkel utazott ;

De kisztetven Csobánc felé,
Nem veszteglett soká ott. 

Napnyugotkor indúlt onnan 
Lovászával magával,

Farkassal, ki minden sorsot 
Együtt viselt urával.

Késő őszben volt ez a nap :
Már mindenütt elkele 

Márton ludja ; a Bakonynak 
Már lehullott levele.

Hideg szél fújt éjszak felöl,
Repült a ló serénye:

De kedvezve világított 
A már telő hold fénye.

„Rózsa! Rózsa! közel vagyok!
Hahogy hívem maradtál,

S megtartottad, a mit nékem 
Badacsonyon fogadtál:

Szigligetben fogunk élni, 
Szerelmünkben boldogok ;

Hol fészkünkből kirepülni
Egykönnyen már nem fogok.“

Ezt gondolá, s több effélét 
László úrfi magába,

S nyargalt, nyargalt, hogy szikrát hányt 
A száguldó ló lába.

Estve későn volt az immár,
Hogy kiért a tisztára,

Felpillantott, és ráismert 
Csobáncvárnak fokára.

Itt megtoppant paripája,
És egy nagyot horkantott ;

Mert épen egy nyúl az úton 
Ott keresztül illantott.

De sarkantyút adván László 
Ágaskodó lovának,

Most még annál sebesebben 
Nyargalt Csobáncvárának.

Tovább jutván a sziklák közt 
Ott egy bagoly huhogott; 

Borzadozott Szentgyörgyi ott,
S bátor szíve dobogott:

Mert tudta még dajkájától,
Hogy semmi jót nem jelent 

A mit most hall, s imént látott ;
De a bajnok tovább ment.

Továbbá, hogy oda jutott 
A hegy gyöpös aljába,

A honnan felkanyarodik 
Az út Csobáncvárába :

Szomorúan hallott kongni 
A várban egy harangot,

„Mit jelent ez ?“ Az erős szél 
El-elkapta a hangot.

„Ürfi, lassan! monda Farkas,
Én itt jót nem érezek.

Torba megyünk, a faluban 
Valakit megkérdezek.“

S egy paraszt jött épen szemközt,
S László imily kérdést tőn :

„Földi ? minek szól e harang?“ 
Válasz erre, jaj ! ez lön :

„Dicsértessék az úristen !
Kisasszonyunk vívódik 

Tegnap óta a halállal,
Mondják, szörnyen kínlódik!

Bár az isten megtartaná !
Mert igen szép, s igen jó;

Régen beteg, leikéért ez 
À harmadik harangszó.“

S mintha ezer kardot döftek 
Volna László szívébe,

Elbődűle ; minden vére 
Visszaszaladt keblébe;

S mint a nyíl a várban termett,
Lova eldűlt alatta:

De hajh! Rózsát László elől 
A halál elragadta.

4. Doboz i  Mi há l y  és h i t v e s e .

Gyermek királyt, s oly hadvezért,
Ki erején felül mer,

Ad az isten haragjában 
A nemzetnek, kit megver : 

így volt akkor, hogy Mohácsnál 
Lajos király elveszett,

Es a magyar a töröknek 
Másfél százig rabja lett.

Rettenetes emlékezet!
Te Várnával foghatszkezet !

Csak hogy akkor még örök 
Nem lett nálunk a töo:k.

Mohács ! Mohács ! te hazámnak 
Legsiralmasb vérhelye !

Nemzetem nagy temetője,
Gyomrod mennyit elnycle ! 

Szabadságát, boldogságát,
És nemzeti életét,

Sót nevét is a magyarnak,
Mely most kicsiny és setét !

Ott tiprá hajh a sorskerék 
Borba e nagy, dicső s derék 

Nemzet testét és fejét,
Hatalmát és erejét !

Tízszer annyi volt a török 
Mint a magyar; s diadalt 

Csak úgy nyert, hogy megújítván 
Többször is a viadalt,

A magyarnak vitézsége 
Végtére kifáradott,

S vagy meghalt, vagy Lajos este
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Után széljelszakadott.
Hajh ! és Buda, s Mátyás vára 
A győzőnek kaput tára!

S a királyi székben ott 
Törvényt török kény szabott.

Az ozmánnak telhetetlen 
Szomja magyar vért szívni,

S Hunniának minden kincsét 
A félholdnak megvívni, 

Csapatonként eregette 
Budáról ki bajnokit,

A nemzetet öldökölni,
S felprédálni birtokit.

A magyarok csoportokban, 
Falukban és váratokban 

Itt-ott öszvegyülének,
Hogy bátrabbak lennének.

Egy ily csoport Maróton volt: 
Félelmek és remények 

Közt ott vártak ők szerencsét, 
Zápolyától, szegények!

Ezek közt volt Dobozi úr,
És csudaszép hitvese ; 

Visszamenni jószágára 
Időt és hírt itt lese. 

Mohácsnál jól vitézkedett ;
Élte ott megmenekedet.t;

Hajh ! de veszett volna bár ! 
Mert őrá itt több rósz vár.

Alig nyugszik meg a török 
Buda körül, egy csapat 

Vér és zsákmány után járván, 
Véletlen Marótra hat;

S megsejtvén az ott lappangó 
Magyarokat, s kincseket, 

Sóvár tűzzel rajtok ütve 
Bekeríti ezeket ;

És Marótot ostromolván,
S a makacsot káromolván, 

Életével biztatja,
A ki magát megadja.

De a magyar, őseinek 
Követvén itt is nyomát,

Két egész nap veri vissza 
A pogánynak ostromát.

A megszorult magyarok közt 
Vezér Mihály úr vala;

A vitézség és szerelem 
Csudákat tesz általa. 

Férjeiknek segédjeik 
Az ő lelkes hitveseik,

Azon bús elszánással,
Hogy ott vesznek egymással.

A kis magyar bajnokcsoport 
így törvén a viadalt, 

Valóban megérdemelte

Megvívni a diadalt ;
De a magyar nemzettestet 

Verő sorsnak csapása. 
Minden tagnak egyenként is 

Halálos elzúzása.
A sors ellen nincs oltalom,
Sem előtte nincs irgalom; 

Dörgő mérges forgása 
Jónak rosznak romlása.

A nagyvezér füleibe 
E harc hamar eljutott :

S harmad napra két annyi lön 
Az ostromló török ott.

S mintha Mohács híre veszne, 
Ha ők itt nem győznének, 

Habzó, dühös indúlattal 
Végső harcot kezdőnek. 

Ellentállni e viharnak 
Lehetlen már a magyarnak ;

S a ki merre rést talált,
Ott kerüli a halált.

Mihály úr is felveti hát 
Magát paripájára,

S feleségét háta megé 
Veszi lova farára : 

„Hazámnak itt halálommal 
Semmi hasznot nem teszek ; 

S mintsem török fertője légy, 
Inkább veled elveszek.

Öleld által derekamat,
Oly szorosan, hogy magamat 

Akármiként mozgassam, 
Veled egynek tarthassam.“

így Dobozi bús, haragos,
És keserves hangzattal.

A hölgy némán úgy cselekszik, 
Remeg, s halvány mint a fal. 

A bajnok most sarkantyút ád 
Terhelt paripájának;

Hol van, a ki jó szerencsét 
Nem kívánna útjának? 

Vágtat a ló; s a mint szalad,
A fa s bokor hamar halad, 

Vágtat elég tüzesen ;
De hajh ! még is terhesen.

Ott. vannak, kik nem nézhetik, 
Hogy fejét és életét 

Egy magyar is clvihesse :
S menekedő menetét 

A futónak elvághatni 
Sok száz török lóra kap ; 

Egy magyarra itt ott immár 
Húsz, harminc is reá csap. 

Mihály után legtöbb ered;
Öt levágni száz kar mered ;

Jaj ! ha győzik futással,
Ö két kínos halált hal!
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Mint mikor a nemes szarvas,
Kinek máskor porába 

Sem jutott a kutyasereg,
Mely kergeti nyomába,

Most, mivel már élő borját 
Hordoz dagadt basában,

Terhe igen késlelteti 
Iparkodó futtában ;

S akármiként törekedik,
Alig, ha megmenekedik ;

Félek, félek, nemes pár!
Nem messze lesz a határ!

Dobozinak lova vágtat,
Fejér rongyként szakadoz 

A hab róla ; orra lyukja 
Arasznyira nyiiadoz.

Terhe alatt mély nyomot vág 
A fold színén vas lába ;

Nagy4hortyokkal fújtat és nyög, 
Szakadoz már párába;

S távolról, haj! már hallható,
S közelitni gyanítható 

A töröknek robajjá,
Vért szomjúzó zsivajjá!

A szép hölgynek hosszú haja 
Tekercséből bomolva,

S egész szőke pompájában 
Szélt és hosszat omolva,

Egy patyolatpalást gyanánt 
Leng s úszik a szellőben ;

A ló mintha csiiggedezne 
Ez által is erőben.

Mihály lovát sarkantyúzza,
S homlokát mord ráncba húzza,

Sejti, hogy két embersúly 
Egy lóterhet felülmúl.

Állj meg, Mihály! mond a bús hölgy, 
Legitt elér a pogány !

Kettőnk alatt kidül a ló,
Nézd, már véres habot hány. 

Tartsd meg magad a hazának,
Hagyj itt veszni engemet!

De, hogy tiéd maradhassak,
Üsd te által szívemet!

Magad könnyen elébb állhatsz,
És hazádnak még szolgálhatsz, 

öld meg feleségedet !
Üsd szívembe késedet !“

Némán visszanéz Dobozi;
Vérzik a szív keblében : 

„Menjünk! menjünk! amíglehet!
így felel bús mérgében.

Ölelj meg még szorosabban !
Nem hagylak én tégedet;

Együtt éltünk, együtt haljunk!
Megmentem én testedet.“

Itt fogát elcsikorítja,
S lovát újra megszorítja ;

Hanem ez csak lépve jár,
Mert párája rövid már.

Megáll tehát Dobozi úr,
S leszáll fáradt lováról;

S hitvesét is leöleli 
A keserves párnáról ;

Átölelve tartja ötét,
Szorongatja magához,

S néma hosszú csókok között 
Szívja ajkát ajkához.

A szép asszony csüggedve áll, 
Egy haldokló liliomszál.

Á ló közel hozzájok 
Bús szemeket vet rájok.

Közelítnek a törökök,
Vérszomj okban zajogva,

S magyar-véres markaikban 
Dárda és kard villogva. 

„Egek! hát csak nincs irgalom !“ 
Mond Dobozi könnyezve. 

Megöleli feleségét,
S mély borzadást érezve 

Megcsókolja utólszor öt,
S csókja alatt a remegőt 

Szívbe döfi vasával,
És megfojtja csókjával.

„Boldogtalan föld szülöttje!
Kín magadnak s férjednek ! 

Betöltöttem kívánságát
Nemes, szép, szűz lélkednek. 

Várj csak néhány pillantatig,
S legitt nálad leszek én.“

Ezt zokogja, mentéjével 
A halottat befedvén.

S most iszonyú keservében,
Vért és bosszút leheltében 

Alig várja, ölhessen,
S kedvesénél lehessen.

S mint mikor a hím oroszlán 
Nemző gerjedelmében, 

Megfosztatván mord nőjétől, 
Dúl, fúl, s ordít mérgében ;

A fát rágja, tépi, s töri 
Mérget habzó fogával,

S körmével a földet vájja,
És csapkodja farkával;

S ropog, harsog a rengeteg,
A mint dúlja a szörnyeteg;

S csapjon rá bár tíz tigris, 
Dühe megküzd tízzel is:

Ügy Dobozi : a fájdalom 
Mordonkodván keblében,

S a lobogó harag s méreg 
Égetvén őt elmében,

Csak hazáját sajnálván még 
Igaz magyar szívében,

De életét elátkozván
J,
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Boldogsága vesztében,
Ádáz, bosszús jobb markával 
Kardot forgat, és baljával 

Súlyos, görcsös buzogányt: 
így várja be a pogányt.

Ott teremnek a törökök,
S neki az egy magyarnak;

De a bajnok visszacsapja 
Első hevét a tarnak ;

S viaskodván, vagdalkozván 
Karja soknak sebet vág,

S négy törököt vág előbb le,
Mintsem győz a sokaság.

Végre hátúi egy dárdának 
Hegye úgy fut a nyakának,

Hogy vérere megfakad,
S lélekzete megszakad.

A lankadó bajnok lerogy,
Nem bírván már karjával,

S kedvesének testét fedi 
Halálban is magával.

A vitéznek öröm azért 
Végső perce éltének,

Hogy így vegyül vére s teste 
Szerettével szívének.

Agyon szúrva lova is ott,
Mivel egy tart agyon rúgott,

A ki kezét rá tette.
Dobozinak mellette.

Ezer ilyen történetek 
Dúlták Árpád nemzetét,

Valamikor tagjainak 
Visszás felekezetét 

Meghasonlott szív és lélek 
Jobbra, balra szaggatta;

Eljött hol egy, hol más szomszéd,
És azt nyakon ragadta.

A fő és test fogjon kezet !
Egy értelem, egy érezet,

Lelkesítsen tégedet,
S ne féltsd, magyar, éltedet.

5. Ivún Lá s z l ó  h i s t ,  d r ámá bó l .
IH. felv. 5. és 6. jelenés.

(Erdős hegyes táj Visegrád körül. Szemé
lyek : Zongor, öreg nemes. Endre, fia. Sípos, 
juhász. Jónek : László király. Lize, meghittje. 
Mize, nádor. Magyar és kún urak és szolgák, 
nyilakkal és dárdákkal).

Kir. (jöttében.) Magunk ezen patak hüvét 
üljük körül. (Kísérőihez.) 

Eredjetek pihenni szerteszét,
Vadászok ! Indulót iminnen várjatok.
Itt késni nem szándékom. A kürtszóra majd 
Tovább megyünk. (A vadászok mind az erdőbe 
mennek; csak Lize marad a királylyal. Ekkor 
a király észre veszi az előbbieket, Zongort és 
a többit.) Kik vagytok, emberek ?

Honnan? hová? (Lizéhez.)
Ha koldusok, hát vess nekik.
Lize. (a talyigára mutatváu ) Szegények; azt 

mutatja címerek.
(Pénzt vesz elő és Zongornak nyújtja.) 

Zong. Tartsd azt magadnak, fényes úr ! (Zon
gor komor tekintettel , feltett süveggel szem
léli majd a királyt, majd Lizét, kiket nem is
mer. Endre atyjára figyelmez, és ö sem veszi 
le süvegét. Sípos a királynak szólítására le
vette guesmáját. Zongor folytatja beszédét) : 
Nincs kedvem azzal, a kihez 
Nincsen közöm, szót váltani,
Kivált az olyannal, ki még 
Ezen köz Ínségben ragyogni tud.
Mert a ki most meg nem szóróit, vagy kún 
Vagy nem becsületes magyar, (lehet,
És a hazának hívtelen fia.
Ha még is egyiktek taláu a nádor, azt 
Igen szeretném, sőt óhajtanám;
Merülne egyszer már bele 
A nagy panasztengerbe itt.
A hír szerént ezen vidékre jön,
S törvényt, igazságot teszen, ha még lehet. 
(Hol a kir., hol Lizét szemlélvén, a királyhoz.) 
Te nem vagy az. (Lizéhez.)
Te sem : Miképen is?
Mert nem vadászhat, a ki törvényt tenni jár, 
Kivált mikor minden bokorból, mindenütt 
Húzás vonás, erőszakos kártételek,
Rablás, lopás, dúlás, ölés, paráznaság 
Kiált ki, ínség és szGrúltság nyög, sóhajt,
Bú és panasz, kín és halál rí égbe fel,
Ezer átok és szitok morog ki a folyó 
Történetekre, melyeket 
A kancsal, oktalan, fonák kormány okoz,
A most uralkodó veszett királyra, ki 
Népét, s magát veszélybe dönti, és 
Örök gyalázattal tetézi. Hah !
Kir. (súgva Lizéhez.)
Hallod? nem ismer. Titkolódjunk egykorig. 
Ez nem közönséges szegény. Szájából 
Igazat s valót értsünk ; noha 
ínyünkre, mint már sejtem, épen nem leszen. 
(Zongorhoz.) Előtaláltad : itt közülünk, elhi- 
Egyik sem a nádor ; sem én, sem ez. (hetd, 
Zong. Ki vagy tehát? Visszás világot értünk. 
Ezelőtt az embert s nemzetet 
Ruhája és viselte, úgy mint mindenegy 
Madarat tulajdon tolla, s minden állatot 
A szőre, csakhamar megesmertette ; de 
Most más világ van : a magyarból kún leve;
A béke tolvaj háború ;
Az a minek rendet, szerencsét kellene 
Itt állapítni, a királyi korona, 
ínségbe dönt, zavart okoz ;
Az a mi emberlétet áld és boldogít 
Másutt : minálunk méreg, átok és keserv.

(Lize felháborodik.) (lenek.
Kir. (Lizéhez.) Hallgass! maradjunk ismeret- 
(Zongorhoz.) Igaz, a mit a hír kürtöle :
A nádor itt jár, és legitt megérkezik ;
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Csak várakozz.
Zong. Mondjátok immár meg tehát, 

Kik vagytok ?
Kir. Én László deák vagyok 

Deákja a nádornak, és 
Előre jöttem. Most talán már csak szabad 
Lesz értenünk becsületes neved ?
Zong. (süvegét megemelvén, a mit Endre is 
utána cselekszik.) Isten hozott László deák!

(Komor szemmel nézi őket.)
Ámbár szemem kunt lát, magyart hall a fülem. 
Anyatolladat, tudom, miért vetetted el :
Mivel a király kedvét keresned kell neked;
S Lászlónak, a lélekre, testre nézve már 
Kunnak, csak így lehet találni kedveit.
Ifjúi vétkes inger! Én nemes vagyok,
Kőhalmi Zongor Péter, ott ama 
Szomszéd falúból, melynek, a mint láthatád, 
Ha útad arra vitt talán,
Szél fúja most kormos helyét. Történetét 
Két szó kimondja, oly rövid : volt s nincsen !

(Endrére mutatván,)
Ez a fiam. Jó, földes és inarhás nemes,
Jó gazda, boldog ember és apa 
Yalék előbb! — minden vagyontól,
Minden tehetségtől, s örömtől gonoszul, 
Rútúl kirablott ember, úr, s apa,
Búval, keservekkel leforrázott szegény,
Éhhel haló koldus vagyok most,
Magammal, emberekkel, és hazámmal is 
Jót tenni képtelen !
Kir. (Megindulva, kegyesen). Honnan s mi- 
Zong. Midőn az istennek haragja (ként? 
Egy nemzetet ver s ostoroz,
Hogy a csapás fájdalma s szégyene 
Nagynak, kicsinynek, bíbor és daróc alatt 
Velőig égjen és sajogjon ; akkor ő 
Egy oly egészen megveszett erkölcsú 
Fejedelmet ültet a nyakára nékie,
A milyen itt most a mi kun királyunk !
Isten ! ha irgalmadra érdemes 
Még a magyar, térítsd meg őt,
Vagy vedd le rólunk ostorod ! (Lize felindúl- 
ván, ki akarja böffenteni, hogy Zongor a ki- 
rálylyal beszél; de László int, hogy hallgas
son.) Isten veled, László deák!
A társad itt, látom, nehezteli;
Nincsen talán kárára, a mi most 
Úgy fáj szegény magyarnak általán. (Menni 
Kir. Megállj, öreg ! kövesd tanácsomat : (akar. 
Hajót  akarsz, várjad meg itt a nádort,
S terjeszd elejbe a panaszt.
Zong. Bár hát előbb lett volna érkezésetek, 
Mikor e szegényt, ezen helyen (Síposra mu- 
Kirabolta s megkínozta volt tatván)
Egy kún zsiványcsoport imént :
Lett volna mód, alkalmatosság, s terhes ok, 
Egyből sokat, mindent gyanítani.
S pedig ez, magának a királynak pásztora. 
Bár a király láthatta volna önmaga!
És egy tekintettel kinézte és 
Kitanúlta volna, mint van a dolog

Minden szugolyban, mely királynak ismeri,
S alatta nyög.

Kir. (Síposhoz.) Mondd el, mikép vala. 
Síp. Mi haszna, mondom ? senki rajtam itt 
Már nem segít.

Kir. Ki tudja ? Hát ha tán
Nagyobb az én hatalmam itt,
Mintsem te gondolod? beszéld csak el bajad! 
Liz,. Szólj, földi ! vagy tulajdonítsd magadnak és 
Nem a királynak, hogyha stmki nem segít.
Síp. (mélyen sóhajtva.) A múlt napokban, épen 
Oröztemakirályjuhnyáját akkor is — (e helyen 
Mert én valék itt a király juhásza — hajh !
Egy átkozott kún- és zsiványcsapat 
Ellopta otthon feleségemet !
Mi haszna mondom? senki többé vissza már 
Nem adja ötét nékem úgy, mint volt előbb ! 
Meg van gyalázva eddig a szegény !
S most i t t , alig múlt volna még egy kis mise, 
Reám ütöttek, megkötöztek, és mikor 
Gúzsolva itt vesztemre hagytak, tolvajúl 
Ök addig elhajták egész juhnyájomat.
Itt henteregnék még bizonynyal én,
Hajó szerencsém Zongor úrfit is 
Véletlen itt nem hordozá vala.

(Kezét és az ott heverő kötelet mutatván.)
Ott a kötél ; itt a kötésnek kék helye.
End. Való igaz : mentője én valék.
Síp. Éltemben emberséges ember, és 
Hív szolga voltam én. De nincs igazság! 
Nincsen szerencse ! nincsen áldás 
Már a szegény magyar felett ! hiába! hajh !
Csak a tolvajoknak, gyilkosoknak, és 
Kúnoknak áll most a világ!

(Egy kétségbe esettnek elszánásával.)
Most búmban én addig megyek,
Míg lábaim vihetnek; és a kunokat 
Bosszúmban addig gyilkolom.
Míg a kezem meg nem mered,
Vagy ők agyon nem vernek engemet.
Kir. (haragosan.) Úgy mondod, itt, s kevés 
Raboltak a kúnok ki tégedet? (idő előtt 
Síp. Ezen helyen ; s csak most ; s ha a vadászokat 
Még észre nem vevék, tehát, úgy gondolom, 
Hogy a juhokkal messze nem lehetnek ök.
Kir. (tüzesen Lizéhez.) Én a király nevében 

azt parancsolom,
Hogy a magyar lovas vadászok ott 
A kún zsiványokat nyomozni most 
Mindjárt felüljenek, szágúldjanak,
Fogják meg, és hozzák előmbe őket.
Döfjék keresztül, a ki ellent állana. (Síposhoz.) 
Ülj fel te is ! — Éovat neki ! —
Te ismerős vagy itt, vezér lehetsz.

Síp. (bámul és Zongorra figyelmez.)
Kir. (haragosan.) Eredj! mikor parancsolom. 
End. (Síposhoz.) Eredj, Sipos ! ha megtalálod 
Együtt megyünk keresni húgomat,
S feleségedet.
iúe . (Síposhoz.) Menjünk ! kövess !

(Lizc elmegy és Sípos utána.) (gyón? '  
Kir. (Endréhez.) S hát a te húgod hol va-



End. Isten tudója! elrabolták ótet is 
A szerte dúló kun betyárok. Rósz világ !
Zong. László deák ! csudálkozom,
Hogy a kóz Ínség ekkorig
így el tudá szemed füled kerülni? Az,
A mit te a király nevébe most 
Parancsolál, dicséretes 
Ugyan; de tóled a király kegyelmeit 
Örökre elvonhatja : mert nem vét ő 
Egykönnyen a kunoknak. És vigyázz te, hogy 
Ne lakolj, azért, a mit parancsolál.
Nem bántja kun László király a kúnokat.
Tíz jó magyar sem üt fel egy 
Rósz kúnt előtte : kán az anyja, kun 
Eelesége, lelke, teste, s mindenp.
E két keréken nyögve és csikorgva 
Járó szekér László királynak címere.

(A talyigára mutatván.)
Ezen szekér a képe kormányának is ;
Ezen szekéren húzza vonja most 
Kesergve a szegény magyar 
A sorsnak átkait, királya vétkeit.
A kúnok által füstbe ment falúk,
Vad pusztasággá vált egész 
Határok, és elparlagúlt, kenyér helyett 
Pernyét, tarackot, és bogácsot, maszlagot 
Termő mezők; feldúlt, rabolt,
S kőomladékká dőlt nemes lakok ; 
Koldustarisznyát hordozó urak ;
A bujdosó, s vad éhhalálba roskadó 
Szegények ; a magyar halállal puffadó,
Hízó, s tenyésző, vakmerő vadak;
A társaságnak, hitnek öszveszaggatott 
lvöteléki : a feldúlt, levert mind emberi,
Mind népi, s egyes házi szerzetek;
Az erőt vevő erkölcstelenség, csalfaság, 
Törvénytelenség, a fejét fenhordozó 
Bujaság, szilajság és latorság vétkei:
László királyságának átokoszlopi !
Kiv. (ki ezt szívére vette, és Zongor beszédje 

alatt arcáját kezével fedezte )
Ha a tükör, melyet te most 
Élőmbe tartál, a valót 
Mutatta, hát rosszúl van a dolog !■ 
(Elgondolkodik. Ekkor a színen kívül lárma 

támad : emberzaj, lónyerítés, píisszögés.)

Mizc, a nádor. Annak kísérői és az előbbiek.

Miz. (még a színen kívül.) Hol a király ! Ti a 
A többinél maradjatok! (lovakkal itt

(A nádor kísérőivel fellépvén, a királyhoz.) 
Légy üdvez itt, uram királyom!
(Zongor és Endre megdöbbennek, és félig ké
telkedve süveget emelnek; Zongor azonban 

hamar megkeményíti magát.)
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Kir. (a nádorhoz.) Mért nem jövel csak egy 
(kevéssel még előbb?

Itt hadd vehetted volna fel 
Királyod ellen a sok éktelen panaszt.
Miz. Hogy hogy uram?

Kir. Nézd! itt ezen 
öreg panaszt tett ellenem ;
Törvényre szállott vélem, és csupán 
ítéletét tartotta hátra még.
Zong. (nemes, bátor, férfiúi eltökélléssel.)
A mit kimondtam, vissza nem veszem,
Mivel kimondtam, és igaz.
Erős, hatalmas vagy te, jól tudom ; magam 
Tehetetlen és szegény vagyok,
Szegény teáltalad. Ha tudtam volna, hogy 
Te a király vagy, nem beszéltem volna így; 
De egy imily természetes kúnban, miként 
Sejthettem én itt a magyar királyt?
Egy két kötél tart életemhez kötve még : 
Egyébiránt tán megköszönném, hogy ha te 
Halálomat lelkedre tudnád venni még,
E cseppet a belőled áradott 
Bajak s keservek tengerébe még ;
De megbocsáss, ha, mint magyar nemes,
Azon jusomtól el nem állok, melyet,
Úgy mint magyar király, midőn azzá levél, 
Megismerél, s szentül, híven megtartani,
A nép előtt megesküvél. Idézz 
Törvénybe, és aztán Ítélj meg engemet !
Kir. (Zongornak vállát veregetvén, kegyesen.) 
Ne félj, öreg! ha rossz is a kormányom, én, 
Lelkemre mondom, jobb vagyok.
Nem bánom én, ha általad
Igazat tapasztalok ; csak hát igaz legyen
Mind a miket beszélsz vala.
Zong. Ne űzzetek csúfot belőlem, egy 
Boldogtalan, szegény öregből !
Játéknak ez, pokolba illene:
Csak ördögök játszhatnak a kínokkal így. 
(Kételkedve tekint hol egyikre, hol másikra) 
Vagy nem lehetsz te a király,
Vagy nem lehetsz ily jó, hahogy 
Igazán te vagy László király.
Kir. Király vagyok, de ember is :
Innen van az, hogy annyi rósz történhetik 
Kormányom által, bátor én 
A jót akarjam is csupán. (A nádorhoz) 
Nádor! neked lelkedre légyen kötve, hogy 
Ezen vidéket el ne hadd, míg élesen 
Minden panaszt fel nem vevél,
S ki nem nyomoztad a gonosztevőket itt. 
Büntesd meg a bűnöst, akárki légyen az.
Köz hír szerént a kúnok itt a vétkesek ;
S ha ez világosságra jön,
Adózzanak törvény s igazság
Szerént kemény halállal is. Példát tegyünk !
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