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A MAGYAR HAZÁNAK ANYAI SZÓZATJA
(Részlet)

. . . A tudományoknak bő kéz kell, s elmeszabadság :
e kettő nélkül sínlenek a nagy eszek.
Akiket a szükség szomorú gondokba lesüllyeszt,
nem visznek Músák tiszteletére teméiiyt.
Aki pedig, müielyest jobban gondolkodik és ír
mint a kába csoport, érzi nyomatni magát;
s látja leírt okait nem cáfoltaim okokkal,
sőt az igazságért vasra veretni kezét;
látja szelíd tollat idomatlan görcsösök által,
s tollával hatszáz részre töretni fejét ;
látja jutalma gyanánt agyon üldöztétni személyét
egy alacson szívű nyáj fene kéjjé szerint ;
s közre adott írási helyett mocsok emberek által
trágár nyelveiken vízre vitetni nevét;
ó! az az írástól búcsút fog venni legottan,
s egy holtig-csendes szögbe rekeszti magát ;
honnan az ész nélkül pözsögő hebehurgya világra,
míg önnön szívét jobbra tanítja, nevet.
Hogyha tehát Páliásnak örök hajlékot akartok
szerzeni tnellyemben, ó diadalmas atyák
és az igaz tudományt maradandó lábra segéllvén
a komor elmehomály képtelen álnla helyett,

a sikeres bölcseknek eszesb ápolásai által
jobbnak akarjátok tenni anyátok ügyét:
Ó! e két akadályt vessétek félre! szabadság
és bőség nélkül sínlenek a nagy eszek.
A kalmárságnak nem akarván látni divatját
a magyar, önképpen durva veszélyre siet.
Fürge zsidók s rácok, kiket ő evégre kitáplál,
s kiknek egész pénzét csalfa zsebökbe tömi.
A manufaktúrák s a mesterségek azonkép
mind alacsony munkák a magyar íze szerint,
s míg idegen kéztől szép finomságra vitetnek,
jól megadóztatják a hazabéli nemest.
A nemesek, fiaim! kiknek vagy nincsen ülésök,
vagy kiket a baleset mostoha sorsra vetett,
mért ne lehetnének kalmárok s mesterek? Avvagy
jobb-e talán nékik tengeni gondok alatt?*
Ti azután, papi főrendek, szentséges atyáim!
kiktől függni tudom gyászos ügyemnek okát :
Ti legjobb kenetet nyújthattok régi sebemre,
mely engem végső omladozásra vihet.
Rajtatok áll, hogy az alpapság hívséggel, adóval
ellenem egy külső félre ne csapja magát;
hogy babonás leleménnyeivel több részre ne ossza
egy-ágyból eredett gyermekeimnek eszét;
s hogy polgárt képző sikeres jóságra tanítsa
népemet a remeték agyszüleménnye helyett:

és hogy azok, kik kelletnetes szugolyokba csatánként
elbújván, magokat csúf heverésre vetik,
el ne vegyék a bért mocskos fortéllyaik által
a munkálódó lelki vezérek elől.
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A
Költemény hat énekben

I. A MINDENSÉGRŐI,
Foglalatja ezen I. éneknek. A munkának tárgya. Az örök észnek
segítségül hívása. A mindenség. A Nap értékének, udvarának, széle körének
szörnyű nagysága, és mégis a valameruryi csillagokból álló egészhez képest
parányisága. Az-állócsillagok ugyanannyi napok. Kettő között felette nagy
a válaszüresség. A csillagoknak hét rendéi. A tejes utak. E hét rendeknek
tudákosi képe. Az égi testek forgása és a vonszó erő, úgymint amannak oka.
Egy csillag sem lehet utolsó. Az erőnek mivolta. Az éther. Az erő maga
az isten. Azoknak okoskodások, akik az erőt alkotmánynak állítják. Ennek
az okoskodásnak első csalfasága. Az erő nem tartozik a testek mivóltához;
hanem azoktól egészen különb állapot. Második csalfasága. Aki az erőt
alköttfBir mondja, haszon nélkül valókat valókra csoportoz. Az erő nem
oka a rossznak. Valamennyi míveletjei számhoz, teherhez és mértékhez
vágynak igazolva. E három szerént történt a teremtés is. Galilei, Kopernik,
és Newton segítségül hívása. Az egész munkának sommás képe.

Nem szomorú hadakat nem bajnoki névre sovárgó
latrokat ének lek. Feltisztúlt elme, keserves
irtózás nélkül nem nézhet vissza, csatánként
ádázó Marsnak fene vérontásira. Szörnyű
pusztúlási helyett isten munkáinak, inkább
támadatit zengjék én verseim. Egy fövenyecskét,
egy férget nem tudnak azok termeszteni, akik
iTTnester munkáit, az alkotmányokat, annyi
drága bizonyságit bölcsességének, emésztik,
íínekljék ezeket mások ; ha lerontani, amit
egy-olly kéz alkot, mellyel pályára kiszállni
nem lehet, érdemnek tartják. Én téged azonban,
istenség! kit fő mesternek hirdet az ég s föld
alkotmányidban felemelt szózattal imádlak.
Ó te, kinek testembe szorult szikrája csudásan '
élteti gépelyimet töredék szerszámait elmés
. míveinek mel^yekkel ama felséges arányra,
a nagy igazságnak szemlélésére, törekszik ;
ó örök ész! Te vezesd remegő járásit eszemnek,
majd, ha imádandó remekedben félve keresvén
tégedet, a szörnyű mélységnek ereszkedik ; ahol
nagy tag gömbölyegek szállangnak tagos üregben.
Mindenség! nagy szó ; felségesb, hogysem eszünkkel
általhathassuk. Csak az isten az, aki temérdek
értelmét kimerítheti. A napkelti világnak
bölcsei, bámulván hajdan mélységire, isten

szültének nevezek. Méltó neve illy csuda mívnek!
Milliom olly gomolyag, mint a Föld, egybe rakatván,
volna talán olly nagy, mint a nap ; mellynek öléből
lelkítő hévségek ama testekre lövődnek,
mellyek szép renddel, noha szerte, körűlte kerengnek.
Hogy, kisded tekeként tűnvén .szemeinkbe, parányi
mozgással látszik könnyen lábbagni felettünk,
azt csak az egy iszonyú távolfüggése cselekszi.
Vesd bár egybe Venust Marssal s Merkúrral az égnek
majd olly nagy gomolyit mint a Főid ; adjad ezekhez
jégkoszorújával Száturnust, mellynek - ezerszer
több értéke vagyon, mint a mi gömbölyegünknek ;
tedd hozzá több mint másfélezer annyi, vagyonnal
a Főidet haladó, s hajdan villámba borított
zűrzavarok fejedelme gyanánt félt csillagot; ennek
négy nagy holdjaival kapcsold öt inassait öszve
a gyűrűs gomolyagnak; utóbb Földünket is odvas
holdjával gondold oda : mindezek öszvenyomódván,
sok lesz, hat század részével hogyha felérnek
tűzgomolyunk iszonyú testének. Gyáva kicsinység!
Egyet hatszázból ha kivetsz, alig érzed : azonképp
hogyha világinknak leszeded valamennyi homályos
testeit, a naphoz képest kis kárnak alíthatd.
Rettenetes gomolyag! inelly szó fejthesse ki méltón
értéked; mikor azt csak gondolatokkal akarván
festeni altalölelhetlen messzekre kiszéljed

a gyakorolt ész is, s támétalan éjbe lesüllyed,
így oszlik lassan tágosb terekre vonódvári
a nagy füstoszlop, míg elvesz az égi folyóban.
Ámde, megírt értéke szerént, e mennyei tűznek
udvaraTis tágas, mellyet szemeinkbe lerajzol,
sík kerekécske gyanánt tetszvén úszkálni felettünk.
Harminc Főid gomolyat rakván egymásra, felérhetsz
a Hóid útjához : de tehetsz illy ritka tetőre
még hetvent, hogy elérj a Nap karimája legalsó
pontjából legfőbb tetejére. Napunknak ölében
elfügghetne tehát Földünk ; és holdja körűlte
háromszor messzebb járván, ki nem ütne amannak
pártázatjához. Mit mondjak széle köréről?
Itt, merész Anzon! nem könnyen jutna vitorlád
kívánt partjához, meg akarván járni talántán
e roppant gomolyag környékeit. Általevezted
gömbölyegünk ötezer négyszáz mértfőldnyi karéjját,
míg öt nyár elmúlt : de amannak, bárha naponként
tíz nagy mértfőidet kirepülsz is, meg nem eveznéd
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száz esztendőnél hamarább csuda nagy környékét.
Szörnyű, test! nemes alkotmány! mi nagy elme, hatalmas
kéz, csuda bölcsesség, mi nagy isten az, aki teremtett!
Csak te magad képes volnál olly névre emelni
mesteredet, hogy' drága kezét leborúlva imádjuk ;
és mégis, mikor öszvevetünk amaz égi tüzeknek
táborival: mi piciny morzsája vagy á nagy egésznek!
Mert valahány nem kölcsönözött súgárokat ejtő
10 "

csillagok, annyi napok villámnak az égi folyóban ;
és mivel a bölcs kéz ok nélkül semmi teremtést
nem tehetett, ezek is szép renddel szerte körűitök
úszó s fényetlen nagy tag gomolyakra világot
s életet árasztnak'. Nagyok ők, s többnyére Napunknak
nem sokat engednek ; vágynak hozzája hasonlók ;
vannak nálánál több mint szazszorta nagyobbak.
Ámde nagy is két csillag közt a válasz-üresség.
Mert, míg a Naptól kétszer tizenegy ezer a Fold,
s a gyűrűs gomolyag tízszer több : addig az egyik
ön tüzivel ragyogó, valamint őtőlle, hasonképp
más csillagtól is, kétszerte kilencszer ezernyi
milliom olly iszonyú közzel messzebbre kifekszik;
mellyet az égnézők egy földfentőre, s ezenként
nyolcszáz és hatvan német mértfőidre becsülnek.
E napokat nagysági szerént hót rendre felosztják
szint' ezek a nézők, és e hét rendet az égen
jó szemüveg nélkül tisztán láthatja ragyogni.
Ámde tovább halavány kárpit húzódik elejbe,
meíly sok ezért elzár. A nép tejes útnak itéli.
Ezt a nézőcsők több mint szazszorta továbbra
elvetik a szem elől, s száznál több égi világot,
melyek előbb a kárpit alatt elrejtve valának,
öszveszorúlt sok szikra gyanánt térj észtnek élőnkbe.
A csővel messzebbre kivitt tejes útnak alatta
új tüzeket, sőt új tejes utakat, és így
11

vég és szám riélkűl látnánk a boltos üregben
újabb és újabb napokat, ha szemünknek azonképp
vég nélkül jobb-jobb üveget készíteni tudnánk.
E) gomolyak számát, valamint amaz égi vonásnak,
méEyben csillognak, térségét, vékony eszünkkel
meg nem foghatjuk. Most e sártestbe szorított
elménk, szinte miként a tegnapelőtti madárka
fészkéből bámulva teként amaz égi csudákra,
s csak gyermekcsevegésre fakad, ha dicsérni akarja
a csuda mesternek bölcs karját. Majd, ha kimenvén
a testből, szárnyára kelend, megjárja örömmel
e ragyogó napokat, s a köztök szerte kerengő
s élőkkel pezsrgő, de világtalan, égi tekéket;
s szüntelen illy csuda testekről testekre repülvén,
fontösb énekeket hangoztat az isteni kéznek.
Ámde lehet mégis nagyot ábrázolni kicsinyben,
s ezzel gyenge fejünk az egek titkára segélytni.—
Egy égő fáklyát helyhezz egy térre ; körűlte
egynéhány kisdedke porok sokféle körökben
járjanak úgy, hogy az, amellynek kerekútja leginkább
távozik, egy lábnál messzebb soha tőle ne járjon.
Hlyen fáklya körűi rakj öt mértfőidre tizenkét
újat, szinte tizenhat ezer lábokra becsülvén
egy-egy mértföldet, s két-két_új fáklya között is
éppen öt-öt mértföldnyi közét, s a morzsaporoknak
minden fáklya körűi hagyván egy lábnyi körecskét.
A közepett égő a Napnak képe.\Tizenkét
12

boitformán függő pajtási jelentik az első
rénShek csillagait : s a Főidet többi homályos
^
társaival s a fényt-hordó2 .gőztesteket (önnön
üstökök ád nékik nevet) a kisdedke porocskák.
B rendtől öt mértfölddel kiljebbre hasonló
szám s rendtartással negyvennyolc fáklya világot
rakhatsz ; mellyek az ég másodrendbéli tüzellő
csillagait képzik. Kiljebb jszáznyólcat azonkép
helyhezhetsz. Százon feljűl elférne kilencven,
s kettő a negyedik rendben. Az utána jövendőn
háromszáz állhat. Még kiljebb a hatodikra
négyszáz és harminckettőt; s elvégre kilencvent,
nyolcon s ötszázon feljűl, az utólbra feloszthatsz ;
amint ezt a mérséklés tudománnyá jelenti.
Vond azután e fáklyákat sommába ; s ezentúl
felvehetended igaz számát amaz égi tüzeknek,
mellyek üveg nélkül néző szemeinkbe letűnnek.
Sőt hihető, hogy az említett mértékre szorított
rendek is alkalmas képzési az égi folyóban
fénybe borúit csillagrendeknek : csakhogy ezek közt
milliom ízekkel, sőt még többszörié, temérdekb
válasz-ürességek vágynak s hogy száma az égi
rendeknek sokszorta nagyobb s messzebbre kiterjed,
hogysem gyenge szemünk, vagy az ész, kivehesse határit.
így igaz az : hogy az ég s Főidnek fő mestere mindent
számhoz, mértékhez, fonthoz szabdalva teremtett.
A szám és mérték nyomadékit láttuk az égnek
13

rendéiben; most lássuk már a fontra vevésnek
nyomdokit is, melly jaj! mi hamar szemeinkbe tünendik,
hogyha kerengésit vizsgáljuk az égi tekéknek.
Mert ezek a testek sem az ég boltjára szegezve,
sem valamefíy más gyámoltói támasztva, szemenként
másmás ösvényben szabadon járkálnak az égen ;
és mégis bizonyos rendhez, törvényhez, időhöz
szabják útjaikat, s szerrel, noha szerte forognak.
Ezt mi egyéb tenné ha nem a köz testi nehézség?
a minden testben lévő terh, mellyet erőnek,
s megválasztásul vonzónak mondani szoktunk?
Két szomszéd napok egymáshoz törekedtetik egymást,
s'mlnt a sík táblán a tisztult kénes-ezüstnek3
cseppei, egybe tolódnának, hacsak újjolag őket
két részről kiljebb álló, s ugyan-illyen erővel
felkészült tűzgömbölyegek meg vissza (miképpen
a kifeszűlt láncnak gyűrűi) hogy öszve ne folyjon,
nem tartóztatnák. Igaz ez valamennyi napokról.
Eggyenlőképpen, s minden részekre vonatván
mindenik a környűlálló naptársai által,
függve marad köztök, mint a sok mágnesacéltól
környűlvett vastő. A sok közt egy sem utolsó.
Mert az utólb gomolyag nem lévén nékie kiljebb
visszavonó zabolája, hanyatt-homlokkal az őtet
váltiglan vonzó belsőbb szomszédnak ölébe
dőlne. S ezen zavarék ismét az előttevalóval,
nem lévén kifelé más ösztöne, egybe tolódnék.
14
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S így valamennyi napok mind egy központra verődvén,
azt a régi zavart állítnák lábra megintlen,
mellyböl lassanként s csuda mesterséggel eredtek.
Ezt az erőt, mellynek munkálódásit az égnek
testeiben szintúgy, valamint a Főidre kiszéljedt
alkotmányokban, az egészben szinte hasonképp
amint részeiben, a nagy s a morzsa tagokban
egyformán látjuk, belső természeteképpen
nem tudjuk, mi legyen? Titok ő, mint léte valóság.
Amit iránta tudunk, csak ez egy : hogy niívi hatalma
olly renddel láttatja magát lankadni, miképpen
a testek távollétének négyzeti nőnek.4
Voltak ugyan bölcsek, kik, eme köz testi nehézség
forrását lelketlen okok közt lelni reménylvén,
egy bizonyos finom, s az egek boltjára kiáradt,
lágy, szaporán "mozgó, váltiglan visszapöcődő5
s minden testbe ható folyadékot szültek eszekkel,
amelly szüntelenül és szelj el-szerte feszülvén,
a napokat, valamint egymáshoz kíssze, azonképp
egymástól mindúntalanúl helyeikre taszítsa.
Éthernek nevezek. Blmés csudaszernek ítélnéd,
hogyha sok egymás közt vívó díszével elődbe
állna. Nem is nyernek soha semmit véle szülői.
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Mert ismét kérdhetd tőlük : Mi feszíti az éthert?
Új folyadék-e talán? És ezt : Új éther-e megmeg?
S végtelen illy kérdések után elvégre csak annyit
tudsz ez erő bel volta felől, mint annakelőtte.
Még többet mondok : valamint a testi tehernek,
t'igy áltáljában az erőnek tudni mivoltát,
nem dolgunk. Titok ő mindenképp vékony eszünknek.
Vágynak míveletek : látjuk, sőt mérjük is őket :
tudjuk azonfeljűl, hogy ezek mindenkor okokból
származnak. S az imilly okokat mondgatjuk erőknek,
a nélkül, hogy mik legyenek? ki lehetne tanulnunk.
Nem -volnék első, hahogy azt istennek alajtnám.
O tart fel mindent : ő hordozgatja hatalmas
karjaiban a Főidet, eget, .zsellérivel együtt:
\ benne vagyon, mozog, él minden : nem nézi henyélve
] emberi mesterként megtett munkáit : öröktől
; fogva teremt s fog is úntalanúl alkotni örökké.
Vágynak ugyan, kik az istentől alkottnak alítják
ezt az erőt, tigy, hogy kezdettől fogva legottan
a'TEermészetnek tétetvén széles ölébe,
most már, régenten kiszabott törvényre, szünetleii,
szorgos kézvezetés nélkül, maga megtegye tisztét.
Csak felső gondot visel ő lettére az isten.
Mint mikor a már kész kerekes gépelyre az órás
terhet akaszt, s ott hagyja magán ingadni : kivévén,
16

hogy mozgást okozó terhét felvonja koronként.
„A mindenségben (így eszmélkednek ezentől
a nevezett bölcsek) nem eredhet semmi magától.
Mástól van minden. Vagyok én. De szülőim öléből
vettem lételemet; valamint ők megmeg övéjktől
a magokét. Ezek is másoktól lettének ismét.
És így mindvégig : míg olly egy párra találunk,
mellynek az istenség önnönmaga ád vala léteit,
így kell minden egyéb dolgokról szóllani szintén,
így az egész mindenségről. Mire nézve világunk,
melly mástól eredett dolgok sommája, hasonló
okra tekintve, nem önn erejéből támada : inkább
más egy tőle különb állat 6 volt, aki teremte.
Mert ha világunknak legkissebb része különként
romlandó, s mindúntalanúl változni töreksző :
Őmaga is nem örök, nem változhatlan. Az isten
ellenben, mert létté okát foglalja magában,
állandó, szükséges, örök. Mire nézve amattól
mindenképp külön állatnak kell őtet alajtni."
így ők. Ámde beszédjükben kétféle csalárdság
fekszik. Mert, ha világunknak nevezetje csupán csak
• a szerek7 és testek sommáját zárja magába,
nem pedig egyszersmind az erőt is, melly az idétlen
szert és formátlan testet képezte, s időnként
képezi, akkor ez a nevezet tárgyára nem illik.
Hogyha viszont ezen ige alatt az erőnek is adsz helyt,
mint mondhatd, hogy az illyen erő a testi szerekként
i Válogatott versek
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romlandó, s belvólta szerint változni torekszo,
és így szükségképp alkotmány? Nemde mivoltát
által nem látván, egyedül csak míveit érzed?
Vagy tán azt véled, hogy külső míve szemedbe
nem tűnvén, maga is megváltozik és elenyészik?
Ott ugyan ahol szer vagy test nincs, nem veszed észre
a terhnek mívét: de azonban, vaj! mi hibásan
vélekedel mégis, ha imitt nem lenni alíttod
azt az erőt, melly minden szert a Főidre letóldit.
Vígy oda szert : és míveletét meglátod azonnal.
így a többiek is, bátor szemeinkbe ne tűnjön
munkálódások, munkajókat űzik örökké.
„Úgy de talán az erő a belső testi mivólthoz
tartozik? A testet képezvén, képzed amazt is?
Semmi viszGfflrt)Is, nühelyest a testek enyésznek.""
Bármit előbb, mint ezt! mert így, valameddig ezeknek
nem változtatnád belvoltokat, addig azoknak
szüntelen eggyenlőképp ismertetni kivűlről
kellene azt az erőt, melly abban zárva lakoznék.
Ámde nem ezt mondják a tett természeti próbák :
mert ha csak eggyikből a másik helyre letészed
a testet, belvólta szerént nem változik úgy-e?
És mégis : mennél közelebb viszed onnan az osztó
kögtől a Főidnek bármelly sarkához,8 azonképp
terhe is egyre nagyál. 9 Fogy majdan, hogyha magassabb
10
hegyre viszed, s nyolcszáz hatvan mértfőldnyire feljebb
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négyszer lesz kevesebb, mint földszint nyom vala, terhe,
Hogyha tovább egy sík táblán két visszapöcődő
csontglyóbiska közül függősen ütődik az egyik
a másikhoz : amaz, mellyel közlötted erődet,
elnyugszik tüstént, és ez melly áll vala, elfut,
Aki tehát az erőt a test voltának alajtja,
mondja meg : ennek amaz belvoltát adja-e által?
Ivégyen elég! Mert számtalan illy jelenések akadnak
a gazdag természetben szemeinkbe naponként,
mellyekből kitanulni lehet, hogy az, amit erőnek
mondunk, szinte magánálló, s külön állapot attól,
amit az érzések szerszáma lefesthet eszünknek.
Csalfa tovább az előbbi beszéd : mivel, amit az első
tételben állít, ismét megrontja utolsó
befejezésében, „Nincs (úgymond) semmi magától:
van hát egy kútfő — ezt hozza, ki végre belőle —
mely mástól nem ered. Van hát és nincsen is, úgy-e,
olly állat, melly létté okát foglalja magában?
—Hogyha csak a testek külső ábrázatit érted
a szernek másmás elegyítődésivel együtt :
akkor ugyan jól mondhatod azt, hogy semmi magától"
nincsen; mert ezeket láthatd változni naponként.
Ámde nem így szólhatsz az erőről, melly amazokban
a formát s elegyűlődést változni cselekszi.
I<elsz-e csak egy jelenést az egész természetet általnézgetvén, melly ezt az erőt változni tanítná?
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És ha találnál is : mondd kérlek, mennyire mennél?
Hogyha talán egy tőle különb kútfői valónak
állandóságát ki akarnád hozni belőlle
egy illy csalfa beszéd által, melly amit az egyik
tételben épít, ugyanazt elvégre ledönti?
j Jobb hát azt az erőt, melly, amint alkota mindent,
j úgy fenntart, mozgat, képez, változtat időnként,
•
• és éltet mindent, egyenest, istennek alítni.
, Bármim: eszmélkedj, ollyan kútfőre jövendesz
mindenkor, melly léte okát nem vette kül októl.
Mondd h á t : mért egyenest az erőt nem tartod imillynek nein lévén okod, azt mástól eredetinek ítélni?
Nemde, haszon nélkül halmozni valókra valókat,
nem szabad a bölcsnek? Rövid úton jár az okosság?
Ám azalatt nem vitatom azt : hogy az isteni volthoz
számláld a szereket vagy mint sok hajdani bölcsek,
Isten részeinek gondold a testi valókat.
Vagy nem egyéb csupa látásnála testi közönség,
vagy legalább belvólta szerint maga nem bir erővel.
A test csak szenved, s úgy hagyja magára mivélni,
mint szerszám, az erőt; és hogyha viszontagi mívvel
tetszik is a vett mív ellen törekedni : nem önnön
voltából ered ez, hanem a visszályos11 erőtől.
Hogyha tovább az lenne talán veszedelmes előtted,,
hogy majd így a rossz atyjává teszed az istent,
gondold meg : hogy ez óráig még senki határit
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a rossznak nem tudta kijegyzeni; s amit az egyik
rossznak vél, sokak azt ellenben jónak Ítélik.
Értheted ezt amaz úgynevezett erkölcsi gonoszról
szintúgy, mint arról, amit természeti rossznak
mondanak a bölcsek. Hány rossz, hány durva gonoszság
jár köztünk az igaz jóság színének alatta?
S hány jót tart a tompa világ erkölcsi gonosznak?
Ámde az útfélen mit járok véled? Akármelly
vélekedést válassz az erőről, erre felelni
mindenkor köteles lészesz, s mindenkor az egyre
visszaszorólsz, amit mindnyájan vallani szoktak :
nincs rossz, melly az egész bizonyos hasznára ne váljon.
Isten hát az erő, melly mindent rendel az égen
és Földön, s ő szinte az is, melly alkota mindent,
Sőt, valamint bizonyos törvényhez szabja naponként
munkáit : bizonyos törvényhez mérte azonképp
míve teremtését, mikoron a durva zavarból
Égi tekéinket bölcs kézzel rendre kiszedte.
Szám, terh és mérték, mellyhez munkáit igazija,
szám, terh, s mérték volt, mellyhez kezdetkor igazlá.
E három nyilván tündöklik az égi tekéknek
táboriban, és gömbölyegünk valamennyi kicsinyded
és nagy részeiben. Ez uralkodik itten az élő
alkotmányokban : ez amott a bányaerekben :
ez ragyog a gyönyörűn festett növötényi világban.12
Ehhez mérséklik szorgalnfas kézzel akármelly
míveiket, mikoron a fő ész isteni karját
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itt lent apróban követik valamennyi szerencsés b
emberi mesterkék; s munkájokat akkor Ítéljük
csak szépnek, jónak s rendesnek, hogyha belőle
a szám, terh s mérték kémlő szemeinkbe lövődnek.
Ő hát, ti! kik az istenség titkába (szerencsés
kémléssel mivének örök törvényit időnként
újuló jelenésekből majd egyre kitudván)
olly mellyen betörtetek ; ó Galilei, Köpettük,
nagy Newton! legyetek tehetős segedelmeim akkor,
majd ha megírandom, mint ábrázolta napunkat
a nagy erő az egek szörnyű térjére kiszéljedt
zűrzavaros szerből. Mint vonta ki annakutánna
fényetlen gomolyink nyáját a Napnak öléből,
és a fényt hányó gőzökből öszveakasztalt
csillagokat, népünk vázit: mint megmeg az odvas
holdakat anyjokból. Mint ékítette fel aztán
Földünket gyönyörű, bátor sokféle darabból
rend nélkül feltornyosodott, bércekkel: az álló
tengerrel, s a folydogaló patakokkal, az élő
fákkal s fűszerrel. Mint ábrázolta ki lelkes
állataink népét: és mint elvégre szerencsésb
lelkűnknek mesterszerszámú földi lakását.
Lelkűnknek! ki, miként e fő s forrási erőnek
része, hasonlóképp meg hozzá visszatörekszik.
1791
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BARÁTSÁG

Mit? leányka! ily korodban
arra kérsz-e engemet
hogy teneked, mint barátod,
felszenteljem szívemet?
Nem tudod te, a barátság
melly nehéz olly szívek közt,
mellyek választást nem tudnak
a barát s a kedves közt.
Kérj szerelmet, szép leányka!
még virágzik életünk :
ötven esztendős korunkban
jó barátok lehetünk.
1791

EGY JÓ S Z Í V B Ő L KŐI/T SZATÍRA
avvagy feddő költemény a magyar litteratúráról
(Részlet)

Pajtás uraim!
Az én szatírám csak a IJtteratúrát, nem pedig a litterátorokat
-^leti. Kikérem tehát magamnak, hogy a benne találkozó kifejezések közül
rrüki csak egyet is magára ne magyarázzon. Egyébaránt kénytelen volnék
ÍZ Ulyen urat a ludas asszonyra megemlékeztetni.

Nevemet ki nem tettem ; mert ollyan időket élünk még, mellyekben a szembetűnő írásnak okos megcáfolása helyett csak az írónak a neve
és erkölcse szokott mocskoltatni. Azt pedig jól tudom, hogy e jelenvaló
írásom, mivel magában feddéseket foglal, szembetűnő, és így csak erre
nézve is már érdemes arra, hogy megcáfoltassék.
Megcáfoltassék? I^égyen úgy! De előre mondom ám, hogy ezt a sza"
tirát csak a litteratori munkáknak jövendőbéli szelídségjek által egyedül;
a nyilvánvaló mocskolódások és tudománybéli csúfolódások által pedig
okosan megcáfolni soha nem lehet.
Éljenek az urak szerencsésen, és szeressék még a feddő igazságot is.

Hogy szatírát írok, s nem vén kofa módra szidalmat
s becsmérlő csevegést; nyilván megmondom előre.
Bölcsnek ugyan feddésem előtt nem kellene cégér :
ámde kevés van még tudományt-kóstolta hazánkban,
akinek agykoponyájától megvárni lehetne,
hogy szatírák s kofa szitka között választani tudjon.
Sőt ha tud is, rossz szíve legott szidalomnak itéli,
ami nyomósb szókkal magyarán megfeddi hibáit.
Őh! te szelíd Músák kebeléből emberi szívre
olly drágán csepegő s érzékenységre feloldó
isteni víz! adj nékem erőt, hogy drága hazámnak
elmésebb részét nevető intéseim által •
arra vigyem, hogy fegyvereit mind egyre letévén,
(mellyekkel, mikor Európán komor elmesetétség
ül vala, egymásnak hírét a kurta tudósak
vesztegetek,) gyönyörű célját köz erővel igyelje.
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Nem történt esetek, de nem agy-költötte mesék is,
amiket irandok. Mély álom volt vala rajtam,
amikor e jelenést láttam ; s mivel éjjeli látás
nappali kép nélkül soha nem támadhat eszünkben,
álom igazságnak tán legjobb volna nevezni.
Szenderedék ; s amaz égi babák, kik Morfeus úrnak
várt jeladása szerint szemeinket gyenge kezekkel
zárlani, s elménket, hogy könnyen fel ne ócsódjunk,
tündéres pepecseléssel mulasztani szokták,
a tollas szekerén egy sugár hegyre vivének.A hegynek tetején talabor pázsintra felépült
szép templom ragyogott : azután olvastam az írást,
melly kapuján tudtomra adá itt lakni Apollót.
Egy kevesé messzebb néhány ház álla körűlte*
hol citarás Phoebus szorgalmas húgai laknak.
A paloták szép rendje között elhintve kerengtek,
vagy leveles cserbóltok alatt mély gondba merülvén,
irtanak a daliák; míg egy nagy falka tudóskák
nagy hahotálás közt egy -helyről másra bolyongtak.
Messze valék tőlök, s már is füleimbe zuhantak
a riadó lármák : Marst vélted volna csatázni!
S hogy közelebb léptem, hihetetlen csúf csuda.! szintén
három grammatikust láttam, mint verte, pofozta
a dühödő dandár ; láttam, mint tépte le róllok
a pipes öltözetet, mellyben avégre jövének
e tud'omány árnyéka után nagy füttyel enyelgő
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nyájhoz, hogy ragyogóbb köntösben szólni tanuljon.
„Jól esik!" így szóllott egy bajszos pára megettem;
„Grammatikus minek a született és tiszta magyarnak?
Mintha magyar fecs könyve kívül még anyja tejével
szopta saját nyelvén igazán nem tudna gagyogni.
Könny, köny, után vagy utánn mindegy ; kiki mondja vagy írja
íze szerint; s szabadon bánjék nyelvével akárki.
Van faluról faluig tág ú t ; és aki hazánkban
mind ezeket kiszabattatván, egyenesre vonatni
s a görönyöst, gödröst megegyengettetni akarná,
vaj! mi kobak velejű, melly ostoba volna előttem!
Akinek a rögös út nem tetszik, fekve maradhat
fűlt kulyibájában : úgy szintén, aki talántáji
rég anyanyelvünkben nem akar szenvedni göröngyöt,
szép sima nyelvre szokott ajakit szárassza deákul.
Gautiert, grammatikust mind el kell űzni pokolba.
Erre ijedt szívvel szaporán más félre osontván,
boldog egek! mondám melly rossz itt könyveket írni,
mellyek az ízlésnek rögeit jobbítani kezdjék.
A tulipán gyökerét házul a torma-kukacnak,
a ragyogó súgárt a baglyok sanda szemének,
annyi valójában, mint már a helytelen ízben
megrögzött agynak nyílást a szépre javallni.
1791
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AJÁNLÓ
Q. Horatiusnak az eliziumi mezőkön mulató leikéhez
Nagyérdemű lélek!
Hogyha talán levelem, mellyben Buda vára tövéből
e magyar ízt feddő munkámot néked ajánlom,
kellemetes fonalát örömidnek félbe szakasztja ;
avvagy ez értekezés, mellyből a mennyei költést
a magyarok földjén sírjába hanyatlani látod,
szívepedésre fakaszt, s örökös nyugodalmadot egy két
felleges órával megháborgatja: bocsáss meg!
Nem te valál?, ki, midőn a római népnek akármelly
ostoba vagy csemegés ízlésű tagja kezébe
vévén a citarát szabados kedvére röfögte
lábtalan énekeit, sanyarú feddésre fakadtál,
hogy veszedelméből kiragadjad az isteni költést?
Nem te valál? ki az elmefogyott és béna beszédű
verskoholók nyáját, az üres kordákkal enyelgő
majmokat, a trágár Szatirust lyukaikba rivasztád?
S míg az igaz költést, míglen felséges aránnyát,
szent hivataljának súlyosb akadállyival együtt
fejtegeted; azokat, kik nem dalolásra születtek,
a Helikon hegyről Marsnak mezejére, az ország
gondviseléséhez, s a földmüvelésre vezetted?
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Ó! ha tehát a boldog öröm, melly holtodot érte,
a kegyesebb ízű s tetemes költésnek ügyéről
hajdani gondjaidat ki nem édesgette belőlled :
nemzeti költésünk szomorú sorsára tekints le;
s küldj hacsak egy szikrát út nélkül szerte bolyongó
verskoholóinknak foganós szívekbe tüzedből,
mellyel az agg Pisó 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 eszetlen
szószaporítás közt öcsetét büdös írba ne mártsák.
Küldj le csak egy súgárt, mellynél a nemzeti költés
életölő veszedelmeiből új fényre ocsúdjon
és ha segédi kezet te sem adhatsz omlani kezdő
oszlopinak, legalább tiszteld meg lelki könyekkel
e nagy egek szüleményének boldogtalan estét.
1793

A MAGYAR K I S A S S Z O N Y O K H O Z
Még kis koromban elkezdettem
csudáim a leányi nemnek
hatalmas ékességeit.
Nagy ihletéssel énekeltem
hárfámon Cipris gyermekének
érzékeny édességeit.
28

Irigy haraggal öszvetörte
a tisztaságnak istensége,
Diána, kedves lantomat;
s Klióval és Urániával,
két ráncos horniokú leánnyal,
kibéreltette tollamat.
Csak próbaképp, nagy szorgalommal,
megírtam én az emberségnek
legrégibb kábaságait ;
és, mint a megdühödt darázsok,
*
rám estek akik most is hintik
az észnek tébolygásait.
Urániával felrepültem
a fellegekbe s lefestettem
a csillagoknak rendjeit,
De, áh! elmémet megtepesztvén
e-meglett Músa, nem dajkálta
szívemnek érzeménnyeit.
Kliónak háládatlansága,
s Urániának száraz ínnyé
felbosszantotta szívemet ;
elmentem teljes holdvilágnál
komor homlokkal a ligetbe,
keresni régi kedvemet.
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„Öh! tiszta szűz! mit vétett néked?
mit vétett nyájas éneklésem,
hogy öszvetörted lantomat?
Adj engem vissza Ératónak,
ki hajdan édes haladással
fogadta fáradságomat."
így zúgolódtam önnmagamban,
s véletlen megrezzenni láttam
egy zöld bokornak ágait :
Endimionnak oldalától
felugrott hirtelen Diána,
és öszveszedte nyilait.
,,S te, akit ártatlan szerelmim
olly nagy haragra gerjesztettek,
te itt? egy pásztor karja közt?
És amit én csak énekeltem,
te azt valóban megcselekszed
a bokros rejtevények közt?"
Ő illy szavamra eltakarta
egy fellegforma szemfödéllel
pirúlhatatlan homlokát,
a holdvilág is elborulván,
tömött homállyal eltitkolta
előliem álmos pásztorát.
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Sietve mentem llratóhoz,
ki újjra öszveszerkesztette
törött lantomnak ízeit ;
s azóta megmeg ihletéssel
éneklem a leányi nemnek
hatalmas ékességeit.
Vadássza bátor a borostyánt,
ki bajnokversben harsogtatja
Bellóna véres harcait,
vagy aki fönn a csillagok közt
hálátlan elmefuttatással
fárasztja gyenge szárnyait:
Ha nékem a magyar kisasszony
kerékre fűzött szegfüvekkel
felékesíti lantomat :
ha egy futékony mosolygással,
egy jóbaráti kéznyomással
hálálja nyájasságomat :
Ha versemet majd nedves szemmel
majd óhajtozva eldalólja
hív kedvessének karja közt;
s ha gondos kézzel összehajtva,
s egy pántlikával általkötve
rejtekbe zárja mellyé közt ;
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Ha sóhajtás közt szép kezéből
síromra hintett nefelejccsel
megtisztesíti híremet :
a hercegeknek sirhalmával
a bajnokoknak nagy nevével
fel nem cserélem béremet.
1793

A SZEMÉRMES

LEÁNY

Tegnap engem kedvesemmel
kettecskén a zöld ligetben
andalogni lelt anyám.
Elpirultam, hogy megláttam
s a köténnyel eltakartam
lángba lobbant képemet.
Ezt anyám, hogy észrevette
véghetetlen sok szitkokkal
majd halálig üldözött.
Jó anyám! ha kedveseddel
így lelnének, megpirulna
a te meglett képed is.
1793
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A HIDEGVÉRT!

LEÁNYKA

Jó leányka! szépen nyílnak
szép orcádon a tavasznak
kedves rózsaszínei.
Mint a kohban, úgy ragyognak
szép szemedben a nyaraknak
futató melegjei.
Szép mellyedben díszeskednek
jó erkölcsid, mint az ősznek
drága gazdagságai.
\

Kár, leányka! hogy szivednek
rejtekében a teleknek
uralkodnak fagyj ai.
1793

• KUTYÁM

DICSÉRETE

Lehet az emberek barátságára irt szatírának is nevezni
Músa! meg ne bántson ritka bátorságom,
hogy nevét kutyámnak 'oszlopodra vágom.
Násó a diófát írta meg dalokban,
mellyben pára sincsen, mint az állatokban.
3 Válogatott versek

•
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Mennyivei felségest verse hangzatomnál
annak, aki sírját lelte a gyetáknál;
költeménnyé tárgyát annyival haladja
Donkisótomról írt verseimnek tárgya.
•Xtonkisótom nékem mindenekben hívem :
s ez magán elég ok, hogy megénekeljem.
Míg az emberektől, bármelly bölcsen élek, '
mást gyalázatoknál semmit nem reménylek :,
míg ezek rossz hangot ártatlan szavamnak,
s legjobb tetteimnek rossz palástot adnak,
addig hív ebecském együgyű szemekkel
nézi amit végzek művelő kezekkel.
Minden szót csak úgy vesz, amiként van mondva,
avvagy amiképpen rá vagyon tanítva.
A haragnak hangját csak haragra érti,
tréfaszómat kancsal szemmel meg nem sérti ;
s míg nem a fenyíték vesszejét szemléli,
bárha szitkot hall is, mind csak jóra véli.
Láttam én sok ízben a kutyák törvénnyét
mellyek éhen őrzik a paraszt sövénnyét :
hogyha két komondort harcra kelni láttak,
a levert nyakára egyaránt rohantak ;
s a helyett, hogy gyengébb társokat segítsék,
a hatalmasabbal újólag megtépték.
így az emberek közt, hogyha egy gaz pára
egy erőtlen jámbort felvesz a fogára,
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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 megnyalja,
s búmat amint tudja, nyögve vigasztalja.
Hát ha megtekintem célja tisztaságát?
Ó! miként haladja sok barátim célját!
Emberek, ha vélem társaságba lépnek,
szép vagy rút, de mégis csak haszont keresnek ;
s hogyha ezt zsendulni nem legottan látják,
a barátkozást is gyűlölségre váltják.
Ügy falat tehénhús zsoldja Donkisótnak
s még ezért is nyalja szűk kezét urának.
Többet mondok : kutykám bárminő veszélyben
mégmarad mellettem,' ífüHE egyéb üdőkben.
Emberek! csatánként gyűltetek szobámba,
kézszorongatás közt estetek nyakamba,
mig viasszal tűzött szárnyamon repültem,
mellyet a szerencse ál kezéből vettem.
Ámde béborúlván sorsom fellegekkel,
s talpig ellepetvén zordon mennykövekkel,
3*
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messze illanátok bátorságos helyre,
honnan gúnyoló szót mondtatok fejemre ;
s hasztalan reménlvén, illyes romiadékon
hogy majd boldogságtok fennyebb polcra hágjon ;
míg kivűl sorsomra vállatok vontátok,
addig szívetekben vígan tapsolátok.
Ó! az én ebecském mennyit megpiríthat
oly barátot, akit bal sors elvadíthat!
El nem pártol tőlem felleges sorsomban :
itt is olyan, mint volt fényes napjaimban.
Sőt ha csak ruhámat mérgesen megrántod,
védelmemre jönni s bosszankodni látod.
Nem hiszem, hogy értem veszni kész nem volna,
hogyha embergyilkos ellenem tőrt vonna.
Donkisótom nékem mind halálig huvem ;
s érdemes mindenképp hogy megénekeljem.
Énekellek! s vallom, kedves Donkisótom!
hogy te vagy valóban leghűvebb barátom.
1793
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KOPPI

KÁROIyYNAK

Itt ülök a tótok tornyos falujokba bezárva,
s azt az üdőpercet, melly kívánt végbe szakasztván
számkivetésemnek bajait, hűséges öledbe
Koppim! visszavezéreljen, keseregve sóhajtom.
Hányszor nézegetek bús szemmel az égi vidékre,
hol ragyogó napfénnyel látom felkelni naponkint, •
s a komor éjbe merült földnek tetejére borulni
életadó súgárival a mennybéli világot!
Hányszor mondogatom teljes boldognak az oUyant,
akit az égi világ keletétől messze vonódni
a fene sors nem kénytelenít, s kit szinte az első
s el nem egyűlt fények tisztább melegekkel ápolnak.
A szent cásáhvX gyakran sétálni kimenvén
a^talabor térségre, hol a napkelti vidéknek
kellemeit látom, fennszóval az égre kiáltok,
és a pesti lakást sok vak barmoknak irigylem.
A komor éjszak alatt fekszik Nagyszombat ; egében
majdnem emészthetlen szemetek szállongnak ; italja
sárga mocsárral egyűlt, s pöcesóval-teljes erekből
áll; s nehogy a frissebb levegő megjárja koronkint
a beteg elméket, szemevájt szerzője bevonta
négy szögletbe szorult kulibáit téglasövénnyel.
Népe komor, s a járom alatt, melly terheli vállát,
szinte alágörnyedt. Szomorú kunyhóiba rejtve
tölti egész napját; a szűk utcákra csak akkor
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sompolygván, mikor a kuvaszok, kik az akiokot őrzik,
vagy mulatásképpen vagy tisztből félre vonódnak,
így lopják magokat kristálypatakokhoz az erdő
méllyeiből a szívtelenebb vagy gyönge vadacskák,
míg az oroszlányok véres prédáikat osztják.^ Senkinek itt vétek nélkül sem látni szemével,
sem nyelvét szabadon szóitatni, sem élni eszével
nem szabad. Orraikon tündéres sárga üvegből
metszett pápaszemet hordván, mind finom aranynak
tartják, amit az őrkuvaszok fitogatni akarnak.
Nékem is illy fene pápaszemet metszettek azonnal,
hogy nyomorult falujok rongyos kapujába beléptem.
S amint visszavetem eszelős adományukat, ádáz
tajtékot túrván ajakikból, megfenyegettek :
hogy szememet, ha velük nem akarnék látni, kivájják.
Mit tehetek egyebet? megaláztam kurta üdőre
orromat; és ha talán agyagot térj észtnek élőmbe,
azzal mentegetem magamat, hogy pápaszemekkel
látni tanulatlan lévén, a tárgyat eléggé
megkülönözni magam nem tudhatom; és ha dagályos
szószaporítás közt poraranynak lenni kiáltják,
meghajtom fejemet, s szépségét egyre csudálom.
Teljes képmutató alakokkal az emberi nemzet;
része ruhájával vagy egyéb tisztbéli jelekkel
része pedig bizonyos mértékű csalfa beszéddel
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vagy hamis orcavonásokkal mást játszik előttünk,
mintsem lenni szokott igazán a néma falak közt,
aki kereszt nélkül jól él, a cifra keresztet
s a ragyogó bárányt sok farkas hordja nyakában.
Mért ne lehetne tehát nekem is mellembe bezárni
titkos itéletimet; s az övéket minden üdőtlen
ostromolás nélkül csak azonban megsüvegelni,
míg nyelvem rólok szabadabb szólásra fakadhat?
Ők a képmutatást mocskos nyereségnek okáért
űzik ; az egy szomorú szükség, melly engemet arra
kénytellít csak azért, hogy titkosb tollam ezentúl
kellemetesb hasznot hozhasson az árva magyarnak, \
mint mellyet könyvem konokabb védelme szerezne.
Nincsenek ollyan üdők, hogy tőlünk a nagy igazság
bajnoki vérontást kívánjon; az emberi szívek
nem csupa példa után indulnak, mint az eszetlen
juhseregek buta kossok után. A mostani száznak
elmevilágánál, melly ránk is kezde ragyogni,
múlik az illy barmos követésnek lelke naponkint.
Most már, aki tanul, nem az írót nézi, kit a sors
fontos Ítéletinek piomától messze taszíthat;
nem hitelére tekint, sem nyert hírére; hanem csak
józan okosságú szavait fontolja kiváltkép,
melly ékkel bizonyos hasznú regulákat előad.
így bajomat hamarább jó végre vezetni reménylem,
s vágyakodásimnak díszes tetejére, — hogy eddig
állhatatos szívvel tűrt mostoha sorsomat a te
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hív ölelésid örök feledékenységbe taszítsák,
és hogy karjaidon esetemnek drága jutalmát
többi barátinknak szíves fogadásaik által,
visszajővén örvendve vegyem, — könnyebben elérek.
Nem teszem én magamat bölcs Socrates oldala mellé,
kit tudománya miatt az irigyek sírba vetettek ;
sem Galilei dücsős esetét nem alázom enyimhez,
kit gyönyörű leleményi miatt tömlöcre itéle
a tudományokban hivatalból ostoba papság.
Ámde ha ti balsorsom után öletekbe fogadtok;
Socrates és Galilei nyomát meglelni reményiem.
1793

DORKÁHOZ
Ah! hasztalan már mindeti erőltetés,
Dorkám! naponkint alkonyodik tüzem.
Kínlódva hívom vissza Ciprist
s meg nem akar könyörülni rajtam.
Nyájas Cupido hűs nyoszolyám felett
borzadva elszáll, mint mikor a tavasz
meglett fényükön átsuhogván
gyenge virági közé ügyekszik.
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Hódíts magadnak, még buzog ingered,
frissebb szerelmet. Én ölelésidet
nem győzöm aggott karjaimmal
sok viadalmim után fogadni.
77.95 előtt
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A MARSZILIAI

ÉNEK

Ébredj hazánknak bajnok népe,
ragadd ki híres kardodat,
nevednek esküdt ellensége
dühödve hozza láncodat.
A vérszopó tirannusfajzat
melledre szegzi fegyverét
s véredbe mártja rút kezét
ha szolgálatra nem hurcolhat.
Fegyverre bajnokok,
levente magzatok!
Rontsunk, rontsunk
e vérszomj úkra,.
szabdaljuk halmokra!
A zsoldos martalékok nyája
ordítva habzik ellenünk,
halált visítgat trombitája,
remeg szavára életünk.
41

Szerelmes asszonytársainkat
örök bilincsre kergeti,
honunkat földig égeti
s pallosra hányja magzatinkat.
Fegyverre bajnokok,
levente magzatok!
Rontsunk, rontsunk
e vérszomj úkra,
szabdaljuk halmokra!
13 szívtelen rabok dagálya
győzhessen egy nagy nemzetet ?
Az emberjusnak kent nadálya
igázzon férfiszíveket?
Csordája béres árulóknak,
mely kész eladni a hazát,
hogy hordozhasson pántlikát,
just szabjon egy szabad országnak?
Fegyverre bajnokok,
levente magzatok!
Rontsunk, rontsunk
e vérszomj úkra,
szabdaljuk halmokra!
Reszkess lator tirannus pára,
jutalmad napja érkezik,
fejedre száll a vérnek ára,
mely érted ingyen öntetik.
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Tanácsnokidnak dőre pártja
önkényt koholja vesztedet,
e nemzet lesz ki fényedet,
örök homállyal elborítja.
Fegyverre bajnokok,
levente magzatok!
Rontsunk, rontsunk
e vérszomjúkra,
szabdaljuk halmokra!
Öld bajnok a gaz despotákat,
kik embervérben fördenek,
s kik megtapodván jussainkat,
lopott bíborban fénylenek.
De szánd meg embertársainkat,
kiket magokhoz csaltanak,
vagy máskép arra birtanak,
hogy ostromolják hónainkat.
Fegyverre bajnokok,,
levente magzatok!
Rontsunk, rontsunk
e vérszomjúkra,
szabdaljuk halmokra!
Édes hazánknak szent szerelnie,
segítsd vitézid karjait,
kedvelt szabadság istensége,
törd össze népünk láncait.
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Küldjétek ütköző csatánkhoz
a győzedelmek angyalát,
hadd űzze a vak despotát
pokolnak kormos ajtajához.
Fegyverre bajnokok,
levente magzatok!
Rontsunk, rontsunk
e vérszomj úkra,
vagdaljuk halmokra!
1795

BÚCSÚZÁS
El ne felejts, ha mély keserved szélled,
melly értem most szaggatja mellvedet,
el ne felejts, ha vidámságod elled,
még szörnyű fájdalmak öldöklik szívemet.
S ha tán egy újabb szív
teményt visz szépségednek,
hogy tőrt vessen
sok próbán átment hűségednek,
gondold Laurám!
Hogy sirva mondom képednek :
el ne felejts! el ne felejts !
'
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El ne felejts, azért hogy bal sorsomnak
kegyetlen karja tőled messze vet;
hogy dalijait nem hallod víg lantomnak,
s orcámra életet szép orcád nem nevet.
Gondold, hogy sem üdő,
sem hely olly szeretetnek,
mint a miénk,
hervasztó gátot nem vethetnek,
s értsd meg, ha majd
.távúlrúl mondom szívednek :
el ne felejts! el ne felejts!
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El ne felejts, ha sírom eltakarja
hű szívemet, melly érted csüggedett.
Ott lángjait bal felleg nem zavarja,
mint itt, hol gyenge tán, de ál nem lehetett.
Melletted repdesvén
békótlan érzésekkel,
megáldlak tégedet
sok édes képzésekkel,
ha majd gyengén
lehelli lelkem lelkednek :
el ne felejts! el ne felejts!
1795
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MAGYAR

ASSZONYRA

Ó, magyar vérbűi eredett menyecske!
Cinkosod karján, ki urad fejére
szarvakat raggat, hova mégy mosolygva
olly sietéssel?
A szerencsétlen rabok áldozását
látni kívánod, kik az ősi rendet
bájos árnyékért akarák ledúlni
drága hazánkban?
Ő! ha törvényünk ez utóbb üdőkben
úgy fenyítené az egyéb gonoszt is
mint az ókorban, neked is hasonló
volna halálod.
1795

S Z E N T J Ó B I SZABÓ LÁSZLÓ

HALÁLÁRA

Legszebb korában hát csak elaszhatott
híres Biharnak drága tenyészete,
elköltözött az alkotónak
szent kebelébe Szabó barátunk!
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Csendes könyek közt képzeiem untaiali
mikínt ohajtá : hogy remegő kezét
biicsúzva mégegyszer tehesse
holta előtt szeretett kezünkbe.
De börtönyinknek durva rekesszei,
mellyek szegénytől elkülönöztenek,
nem engedek meg, hogy halandó
karjainak jeleit vehessük.
Tornyos IÁenznek kőfalas udvara,
hol véle eggyütt a komor éjszakát
reménnyel áltató beszédnek
váltogatási között kiültem!
Benned szögeztem visszölelési közt
lassú halállal teljes ajakira
végcsókomat. Tebenned élt még
énnekem, alkonyodó barátom!
Nem látta többé városodon kivül
érette váltig csüggedező szemem,
csak bús nyögése tűnt be hozzám
rejteke réseiből koronkint.
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fi, kik rekeszben tűrtök az Inn felett,
induljatok meg társotok alkonyán,
sirassuk eggyütt, kik közokból
mennyei szíve miatt szerettünk.
á ha majd az enyhült sors könyörűlete
megnyitja egyszer dupla vasajtait
szűk tömlöcinknek, hogy hazánkba
hempelyedő vizeken lefollyunk,
menjünk el eggyütt szent maradékihoz,
s öntsük ki sírján tiszta dicséretit,
könnyzáporinkkal megjegyezvén
hantfödelét elaludt öcsénknek.
Ő majd lebegvén arculatink között,
nedves szemünköt nyögve törülgeti,
s érette sínlő szíveinket
mennyei csendjeivel megáldja.
De ti, Tirolnak jámbor öregjei!
e néki szentelt földre ne lépjetek,
hanem, ha néma tisztelettel
mint örökös siralom helyére!
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Áz nyugszik ebben, kit tudománnyai
jónak, nemesnek szíve, szerelmei
szelídnek, ah boldogtalannak,
tett egyedül az agyas szerencse!
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AZ I N N V I Z É H E Z
Vidd el gyöngyeiden, ó sebes Inn vize,
melly rabtornyom alatt, a Duna szélihez,
s ennek habjaival hirtelen elsietsz
a bajszos magyarok drága határira ;
vidd el csókjaimat I,aura lakásihoz,
s majd ammint szomorú elmefutási közt
kristály csöppeidet sírva beszürcsöli,
tűzd gyengén azokat szája vidékire!
Mondd, hogy vad Tirolis mostoha földjein
szivemben viselem képe vonásait,
amint rózsa gyanánt homloka felderűi,
vagy mély gondjaitúl búba boríttatik.
Mondd, hogy hű tüzemet sem komor öblei,
sem hóval födözött képtelen ormai,
míg földjén maradok, fel nem emészthetik.
Itt is napjaimot mint mikor oldala
mellett csüggedezék, csak neki szentelem.
Itt is leggyönyörűbb képzetek énnekem
4 Válogatott versek
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nyilván megmutatott tiszta szerelmei,
s meghitt karjainak víg ápolási közt
csókjaiból eredett mennyei kéjjeim!
Laurát zengedezik szüntelen énekim,
mellyektől rekeszem botjai rengenek,
Laurát emlegetik nappali gondjaim,
Laurám arcaival játszanak álmaim.
És hogy szertelenebb szívepedésivel
megkímélje magát, míg haza érkezek,
mondd : hogy nem viselem mostoha sorsomat
délceg pára gyanánt, aki bilincseket
érdemlett dühödő emberölésivel,
vagy másét ragadó vágyakodásival.
Belső nyugodalom támogat engemet,
melly a legnehezebb ütközetek között
szent ösvényeibűi el nem osonkodott
erkölcsnek gyönyörű tudtaiból ered,
és a jámborokat, míg buta fellegek
hányják vészhabokon gyenge hajójokat,
bajnokságnevelő vígadozásihoz
bátor szárnyaival fel-felemelgeti.
1795
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LAURA

KÉPÉHEZ

Én ki a hadnak szomorú csatáit
gyűlölöm szívből, s keseredve nézem
a hegyes vassal ledöfött baromnak
szertelen estét;
én, ki a bornak hevivel nem élek,
melly az elméket szerelemdalokra,
mint az öldöklés hadi költeményre,
szokta ragadni ;
én, ki Laurának nevető szemétől,
melly felinditá dalomat koronkint,
messze özvegylek lakatos toronyban,
verseket írjak?
Hogyha földjébűl kiszakasztod a fát,
avvagy a.pontyot kivonod vizéből,
elhal ez tüstént s lekonyul amannak
zöld csemetéje.
Képe Laurámnak s eleven szerelme,
amit a sorsnak sanyarú haragja
meghagyott bennem, mikor e homályos
szögbe taszított.

4*
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S téged, ó képzet! ki sem irt eszemből
hűs koporsómig soha semmi balság,
sőt megujjúló veszedelmeimmel
szüntelen újjúlsz.
I,égy tehát nékem te magam hevítőm,
míg magányomnak fala közt nyomorgók,
s nyisd meg elnémult kobozomnak újra
hajdani kedvét.
Itatja majd ebbűl maradék világunk,
hogy nemes lángú szeretet ragasztott
a barátságnak kötelével engem
I/aura felemhez.
í)s ha rózsákat szedeget dalombúi, vagy homályűző igazat tanulgat,
haladó szívvel kegyesem nevének
fogja köszönni!
7795 után
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LAURÁHOZ
Ritka már, Laurám! az erős barátság,
melly magát nyilván az igazhoz adja,
és az ártatlant az erőszak ellen
védeni merje.
Bátran üldözhet fene rágalommal
a bilincs nélkül dühödő ravaszság
"míg gonosz nyelvén az előbb igaznak
híre ki nem hali
S a botor község örömest nyomozván
a törött ösvényt, viszi a gyalázást
harsogó szóval, s az esékeny árvát
újra lemarja.
Dölfös orcával nevet a kevélység
a levert jóknak zokogó siralmin,
s durva bosszúját, valamerre láthat,
büntelen űzi.
A nyalánk lelkek csapodár csatája,
melly alakjának jeladó szavára
egy mosolygásért sükeres barátját
kész letapodni,
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tapsoló kézzel helyesíti estét
a nemes szívnek, s azalatt, hogy undok
hírgyalázóknak foga közt vonaglik,
gúnnyal epeszti.
Ő! ki tarthasson tehetős erővel
vagy nagyobb rossznak veszedelme nélkül
a nagy erkölcsért diadalmas ellent
ennyi gonosznak?
Elfajult népét keseredve nézvén
a kevés jámbor, siralom szögében
szánja bajtársát s legazolt nevének
csak könyet áldoz!
1795 után

SZÜLŐMHÖZ
Hát nem elég volt, édes Anyám! hogy gyermekségemtűi
fogva annyit szorgtál miattam. Még mikor magamhoz veszlek,
hogy jóvoltidat öregségednek gyámolásával megháláljam,
legiszonyúabb szomorúságra kellett miattam fakadnod? Előttem a képe, micsoda jajszavaknak eredtél, amint a fegyveres
őrök éjfélkor szobádba ütöttek, hogy fiadot fogságba vigyék.
Micsoda mély keserűségbe estél, mikor anyai áldásodat vévén,
elváltam tőlled! Miként ájultál, hallván, hogy fiadot pallosra
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Ítélték! mennyi könnyeket sirtál, mikor öledbűl Tirolisnak
végső határira elragadtak! — Elhagyva voltál mindenkitűi;
s akik barátsággal látszottak hozzád viseltetni, vigasztalás
helyett a veszedelmet nagyobbítván, titkos szorongatással
akarták csüggedő szivedet elfojtani, hogy kevés jószágunknak
birtokára álnok módokkal juthassanak. —- Laura, kit előtted
a csürhék nyelve sokszor bemocskolt, kit erre nézve még talán
gyűlöltél is, Laura! kit a község, alacsony lelkektűl fellázítva,
szerencsétlenségem miatt újjal mutatott: Laura szaladt
hozzád egyedül; hogy igaz szívvel vigasztaljon \ s az ő apolgatásai által megerősödvén, útnak eredtél, hogy életemet,
mellyet adtál, újra kikérjed. Reszkető térdjeidre borúiván
mindaddig fel nem keltél,- mig a kegyelmet meg nem nyerted,
fiadot szinte másodszor 'megszülvén. Majd azután hozzám
érkezvén, ahelyett hogy tőllem várj vigasztalást, állhatatos
szívvel engemet vigasztaltál. Ó! vaj ha anyai szeretetedet meghálálhassam. Még élek, szorgalmatos ápolással vidítom napjaidot s hamvaidot szüntelen áldom, a jövő világnak hirdetvén : hogy különös erkölcsű jó anya voltál.
180.3 utam

AZ ÖRÖMHÖZ
Édes Öröm! mely életemet sokféle keservnek
sűrű habja közül kivezetted férjfi-korára,
kedvemet a búnak, mely szinte halálig epesztett,
szörnyű méllyeiben mennybéli reménnyel ápolván
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vedd ezen énekemet, mellyel köszönetre hevülvén
háladatos szívem mutatott jóvoltodat áldja.
Még mikor a zavaros Tiszavíznek szolnoki partján
gyermektársakkal vígan töltöttem üdőmöt,
s mennyei kellemidet már pompás rózsabokorban,
már meg ezer színű lepkékben játszva kerestem,
dajkamosolygással kulcsoltál édes öledbe.
S megmeg elégítvén ártatlan tárgyaid által,
végre az álomnak köcsögő karjára letettél,
hogy meseképeivel, míg alszok, enyelgve mulasson.
Majd azután, amrnint ifiúságomra kijutván,
a sok irígyektűl otromba csapásokat értem,
bánátimat, már a tudományok szellemi által,
már meg az érzékeny Músáknak tiszta tejével
s a mennybűi eredett muzsikának daljai által
váltig apolgatván, feledékenységbe temetted.
Sőt mikor a pallos meg volt már rántva fejemre,
s végesetet várván, keserű bánatnak eredtem,
elküldéd legalább, képében drága szülőmnek,
kit Iyaurám vezetett, jeles álomképzetek által
a mennybéli Reményt, hogy hozzád visszavezessen.
Oh!. ha tehát örökös szolgádat dajka-kezeddel
ennyi veszélyekbűi a csendes partra kivontad,
el ne maradj tőllem, míg útját férfikoromnak
a komorabb gondok sükerén akadozva kijárom.
Adj fejező koronát, karod által nagyra felépült
boldogságomnak, mely nem csupa földi javaknak
-forgó birtokival, hanem a felséges igaznak
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s a nemes érzésnek belső tudatával elégít;
s majd ha kialkonyodok lefolyó éltemnek utolsó
napjaihoz, fesd kellemetes formákkal élőmbe
hajdani kedveimet, hogy szívemet újra mulassák.
Add, hogy az örvendő ifiaknak fürge sorában
híres példa legyek, s kezeiktűi megkoszorúzva
józan elégléssel karodon ballagjak aludni.
És ha virágbokrok benövik majd gyönge tavaszkor
síromat, illatozó halmán építsenek oltárt
jámbor imádóid koszprúkbúl drága nevednek,
-s aki az útfélrűl oda néz, örvendve sóhajtja :
itt aluszik mosolyogva, kinek sokféle veszélyek '
állhatatos szívét nem tudták öszvezavarni.
1795 és 1803 között

É B R E S Z T É S AZ Ö R Ö M R E
Éljünk, barátim, míg komor őszei
görnyedt korunknak ránk be nem omlanak,
éljük világunkat! Ne várjuk,
hogy lekonyuljanak a virágok
Szedjük meg addig, míg kimosolyganak
a rózsatőbűl Flóra mennyasszonyi.
Holnap lefoszlott, melly ma nyilván
illatozó kebelét ajánlja;
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Kiszabta bölcsen mennyei alkotónk
a zöld tavasznak kurta határait,
s a gazdag ősznek alkonyával
a sanyarú hidegek havaznak.
Sietve múlnak gyermeki napjaink,
mellyek valónknak nemtelen eszközit
a jobb örömnek tudta nélkül
állati plánta gyanánt ápolják.
Üdülnek osztán zűrzavar ösztönink
s mint a hajócskán a dühödő szelek,
szivünköt a habzó világnak
csalfa veszélyi közé ragadják.
7797 és 1803 között

S. ANTAL

BARÁTOMHOZ

Hogy vitorlámot darabokra zúzván
a gonosz szélvész, habozó hajómbúi
egy magos szirtnek meredek hegyére
fehnenekedtem,
s körme -közt nyögvén az üres magánynak,
mellybe a balsors dühösen beláncolt,
a jövő élet s az örök halál közt
félve lebegtem ;
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szívölő búmon könyörülni kezdvén,
'tégedet küldött beborúlt szerencsém
Antalom! hogy még ügyemen segíthet,
tűrni tanítgass.
Hű barátságod nemesen felosztja
szenvedésimnek valamennyi súllyát,
jóllehet szíved magadét is allig
győzi viselni.
Ó! ha feltámad valahára ismét
csillagunk, és a nevető szerencse
visszavisz minket dobogó ölébe
bús feleinknek,
légy azontúl is szeretője annak,
akiben hozzád soha el nem alszik
a barátságnak tüze, még erében
moccan az élet.
7795 után
BATSÁNYIHOZ
Allig ereszkedtem nyelvszépítésnek okáért
több hitetések után frigyre, [Batsányi], veled :
nossza itéletidet nagy erővel kezdted azonnal
józan okok nélkül verni, torolni belém.
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Társam színe alatt legfőbb uraságot akartál
űzni szabad fejemen a tudományok iránt.
S hogyha nem engedtem nyakamot jármodba lenyomni,
durva negédséged marconaságra fakadt.
Illy szomorú bérét frigyednek vette Kazinci,
vette Apollónak fénye, Baróti Szabó.
Ehnaradánk tőlled. Te azonban harcnak eredtél
Rájnissal néhány vélekedése miatt;
s a kiadók ne vezetje alatt sok egyébre kikelvén
• gyűlölségbe hozád közmüveinknek ügyét!
Én szatírát írtam, feddvén jó szívvel az ollyan
sértegető tollat, melly veszekedni szeret ;
s jóllehet a feddést titkos köntösbe takartam,
hogy szerzőinknek meg ne alázza nevét;
szíved előtt mégis, melly el nem tűri az intést,
rettenetes bűnnek tette negédes eszed.
Sérteni kezdettél nyilván ; s bujtatni sok elmét,
hogy bel bellyegemet sanda gyanúba vegyék.
S végre, hogy a baleset szomszéd börtönybe szorított,
illetlen bosszúd marha dühökre fakadt.
Hol közokért tűrtünk ; hol nem hallhatta siralmas
jajjaimat más szív, melly könyörülni szokott;
hol szomorú szívem felmészárolva kezedtűi
orvoslás nélkül vérzeni látta sebét ;
hol soha nem látott jövevények — — —
1796 után
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A SZŐRSZÁLHASOGATÓ
Hogyha feléd közelít duzmadt lépéssel az ollyan,
aki az egy szőrszálat ezer hosszakra hasítván,
gáncsra talál, valamerre tekint, fuss messze barátom!
Ő soha érdemeit meg nem vallhatja egészen
bárminek, anélkül, hogy igaz, vagy tőlle kigondolt
gyáva hibácskáit felszóval elődbe ne rakja,
többnyire csak külszíne körül, mint lepke lebegvén.4
Őneki nem tetszik, hogy az írók atyja, Homérus
szép. Brizeist paplánka helyett nem tette királyi
gyenge kisasszonynak, s ifiú hercegnek Achillest.
Virgyiliust csak azért ócsálja, hogy Ilium alján
a görögök* falovát nem vonta be vékony ezüsttel,
bogiáros fékkel, s legalább egy drága nyereggel;
egyáltaljában nem akarván hinni, hogy illyen
tar hátú paripán, kaphattak volna lakói.
Adj neki egy képet, mellyben táncolva vezessék
Faunusok és Nimfák venyegés szekerére könyöklő
s borpoharát rájuk köszönő Bacchussokat; élő
színekkel kinyomott indúlatit e kis egésznek
ő el mellőzvén, csak azért aggódik előtted,
hogy nem aranykarimás poharat lát kurta kezében.
És ha talán egy szívreható vagy igazra vezérlő
verset ajánlsz, vagy ritmusokat neki, hogy megítélje,
nossza! öt ujjainak hegyein hamar elhegedűli
s egy mértéksértő rövidebb szóízre akadván,
jóllehet azt nyelvünk legalább úgy vonja meg ollykor,
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amint másodikát e szónak! ajkira szoktuk
ezt mint durva hibát csaholással hányja szemedre ;
awagy még az előtt, hogy megfontolja soronkint
ritmusidat, szaporán az utóbb szavakon szalad által,
és ha talán a célok után nem hangzik acélok
a másik sorban, csak ezen rágódik örökké,
s dalmüvedet, mint béna szülést lehetősnek itéli.
Sokszor az ily gáncsokra irigy elméje hiában
ásítván, legalább a dalnak módjai ellen
zab kritikuska gyanánt dagadó jegyzéseket állít.
Ritmusokat kíván, ha görög mértékeket olvas,
s meg-meg hexametert, ha talán szabad éneket írtál.
S minthogy ama dalokat musikátlan szíve nem érzi,
mellyeket a sükeresb ízlésnek módos atyái
szültek, s mellyeknek nemeit mint oskolabajnok,
csak keze ujjaival kegy nélkül tudja követni,
többnyire a szabadabb ritmust, mint nemzeti módját
a magyar éneknek, legszebb költésnek itéli.
Én minden darabot csak belső érdeme képest,
s nem piperés vagy avult köntössire nézve böcsűlök
s egy kis gáncsa miatt az egészet soha meg nem alázom.
Halljak ritmusokat beborult Európa középső
századinak szájíze szerint hosszacska sorokban,
vagy rövid énekeket, valamint a németek irnak,
awagy az ó-görögök sükeresb mértékire szerzett
verseket, énnekem egy! csak igazságokra vezessen
s tiszta magyar nyelven szólván, szívünkbe behasson.
Ámde viszont méltán kívánhatom én is azoktúl,
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kik tán verseimet szorosabb rostára veendik,
hogy csak azért, mivel a görögök sípjára mozognak,
mint idegen szőrű szüleményt, oldalba ne rúgják.
Hogyha botorkálhat bűn nélkül más magyar író,
hosszú ritmusokat költvén a durva sorokban,
melyeket őseink a régi provenszei néptűi
vettenek : a módos görögök könnyűcske topánját
mink scytha nadrágú lábunkon mért ne viseljük?
1795 és 1803 között

AZ

tj

A halvány holdnak látom tengerbe merülni
szarvait; a kormos felhők az egekre vonódnak,
s fennragyogó seregét a számtalan éji napoknak
barna homályok alá elrejtik ; csak szakaszonkint
látszanak itt vagy amott a csendes földre lenézni.
A ligetes völgyek formátlan gyászba zavarván
nappali öbleiket, tetsző dombokra dagadnak
és a süllyedező havasoknak tompa hegyével
egy talabor síkot képeznek, melyre az égbűl
a holdnak félholt súgára kipattan utolszor.
A leveles berket meg-megrezzenti szelével
s bús zokogások közt szabadabb terekre kiszökvén,
a lebegő vizeket zúgó habzásra fakasztja.
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Érkezik ömiiága is gyászos fátyolba takarva,
a komor Éj asszony ; bal karján nyugszik az Álom,
jobbik ölén a sárga Halál; sok vászok utána,
mellyek az embereket szörnyű formákkal ijesztik.
Fátyola bótozatot képez s nagy közre terülvén,
ellepi a Földet, melly édesen alszik alatta.
Csendesen úszkálván a mennyei tenger ölében,
s tündér álmodozást hintvén e barna királyné,
amint útja felét éjfélkor visszavetette,
egy üdéig megcsillapodik, s az egekre sóhajtván,
mintha világunknak balügyét panaszolni akarná,
megborzad ; szomorú mozgásira reng az egész föld.
IJrre hamar, mint szinte bajos jeladásra kinyílik
rettenetes zuhogásbk alatt egy képtelen öblű
barlang ; a poklot vélnéd megnyílni előtted.
Szöglyukas oldalain halavány szurokoszlopok égnek
mellyek alatt a nappali fényt lappangva kerülő
emberi tündérek szörnyű munkáikat űzik.
A barlang közepén duzmadt lépéssel alá-fel
sétálván, felfújja magát a törpe Kevélység,
s még magatetszését nyalkán mosolyogva jelenti,
fő hivatalja szerint, mint mindenféle gonosznak
kútfeje, a tündér sereget már néma jelekkel,
már köcsögő szóval gonosz indulatra noszítja.
Bársony vánkosokon ül amott nagy tűköre mellett
s halvány orcáját veresíti az asszonyi pompa :
háta megett hű szolga gyanánt a cifra pazarlás
várja parancsolatit ; s azalatt, míg finom arannyal

a kiaszott testű bujaság, s a marcona játék
képtelen erszényét töltik, hazudozva mulatja
a trágár csacsogás és hízelkedve dicsérvén
mennyei szépségét, egy köntöst tőle kikoldul.
Ásitozva hever könyökén egy kárpitos ágyban
a karcsú Puhaság, s könnyű patyolatba takarva
a mellette ülő Szerelemnek nyögve beszéli
szívaszaló heveit, — ki viszontag rózsabokorral
orcájára hideg szellőcskét csendesen éleszt.
I5gy kerekasztalnál a Rágalom és az Irigység,
két dühös éhségű tündérek, széles agyarral
emberhúst falnak, míg nékik drága nevekbűi
s terhesen érdemlett böcsületbűl szemtelen ujjal
asztalitalt görnyedve sütűl a furcsa Hazugság.
A nemesen termett Erkölcsnek mesteri kézzel
rajzolt képérűl a jobban szembe tűnendő
bélyegeket követésre hevült öcsetébe lelopja
s ön képét takaró üres álorcáira festi
a csúf Képmutatás. Kinek intésére legottan
a lelopott szép képnek esik tajtékos agyarral
a csupa gáncsokból élődő, gyáva Gyalázás,
és hogy kellemeit, mellyekkel az emberi szívet
a sükeres jónak választására hevíti,
szemtelen ínye szerint megrontsa, lehinti homályos
mocskaival, s rút szarvakot ír mennybéli fejére.
Ott

5 Válogatott versek

de mi lárma esik véletlen az éjszaki
szugban?
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Öszveszalad valamennyi Gonosz, mint szinte az ellent
vad röfögésekkel rémítő erdei maglók,
s nagy riadásra fakad meglátván zordon örömmel
éjjeli kémseregét fent barlangjába rohanni,
mely az Igazságot fiatalka leányival együtt
a csak imént zsengének eredt erkölcsöket értem,
préda gyanánt, sok szitkok alatt, hurcolja magával.
A barlang közepén bekerítik végre az égnek
magzatit isszonyatos módokrul szinte tanácsot
tartván, menyekkel rajtok bosszújokat űzzék.
Mennyei Ész! hát nincsen elég szerszámod az illyes
képtelen utálat bosszúlására kezedben?
avvagy az emberség jobb részét arra teremted,
hogy gonosz elméknek hordozza kegyetlen igáját?
Erre az ég megnyílik amott napkelti szakasszán,
s egy ragyogó sugár kilövődík bíbor ölébííl.
Mint mikor a mennykő egy büszke ligetbe lecsapván,
a százesztendős tölgyfát egyszerre lesújtja ;
úgy a rettenetes barlang a mennyei fénynek
nem bírván erejét, a föld gyomrába lesüllyed,
s a dühös ölyvektűi megmentett fényes Igazság
jámbor magzatival diadalmas örömre fakadván,
felszabadult szárnyán gyönyörű tisztére ocsódik
s a viradó földnek talabor kerekére kiterjed.
1797 és 1803 között
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A VÁLOGATÓ
Én egy gazdag asszonyért
szélnek adjam nyugtomat,
aki alkudt zsoldokért
jusnak tartsa lángomat?
Légy te, Gyöngyöm! tiszta érc,
s olly nagy mint a Mátrabérc!
A kalmárlott mátkaság
) mind palástolt szolgaság.
Én egy büszke asszonyért
nyűgbe vessem szívemet,
aki emberségemért
pórnak szidja véremet?
Légy te, Gyöngyöm, ollyan vér,
mellyel herceg fel nem ér!
Páromtúl a megvetés
rosszabb mint az etetés.
Én egy szentes asszonyért
klastromozzam éltemet,
aki nyájas csókomért
kárhoztassa 1 elkemet?
Légy te olly szent alkotmány,
mint a most lett szűzleány!
Kút felett a szomj ázás
tűrhetetlen- sorvadás.
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Én egy bölcske asszonyért
háborgassam álmomat,
aki platós bábokért
megtapodja lángomat?
Iyégy te olly nagy lelki kincs,
mint amelynek teste sincs!
Még e földön vándorlók,
széllel jól nem lakhatok.
Én a legszebb asszonyért
felhevítsem véremet,
aki másnap Dámonért
Megvetendi szívemet?
Ivégy te, Gyöngyöm! ollyan szép.
mint a legszebb angyalkép!
Nékem nem vagy angyalom,
ha mással kell osztoznom.
1803

RIKŐTI MÁTYÁS
XI. dal
Az estve azalatt előkerekedett,
a hevítő napfény mármár szenderedett,
a friss szellő pedig felelevenedett,
s a lankadt világnak hűssel kedveskedett.
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A vendégek tehát a kertbe mentenek,
a zöld járásokban szerte széllyedtenek,
még a muzsikusok egy házba gyűltenek,
s hangszerszámaikon érzékenykedtenek.
Kies épület ez a kert oldalában,
mellybűl mind a kertet egész pompájában,
mind a külkörnyéket dúzs gazdagságában,
mind a varast látni szép perspektívában.
Egy pár szép pavillyón tündöklik szárnyain,
közepett egy portál nyugszik oszlopain,
narancsfák állanak födele síkjain,
jól vésett státuák falának csúcsain;
mert a lapos födél, folyosó formára
felépítve lévén a háznak bítjára,
a két pavillyón közt fellegkert módjára,
alé gyanánt szolgál a promenádára.
Egy gyönyörű szála van felső részében.,
sok szagos virágágy fátlan környékében,
kőbűl egy nagy b ászén általellenében,
s vízszöktető nimfa ennek közepében.
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Szemközt e szép házzal trónus alkottatott,
melly veres posztóval földig bevonatott.
Erre zöld ágakbúl födél formáltatott,
elejébe pedig sok szék állíttatott.
Ez lesz majd műhelye a koszorúzásnak,
melly megigértetett Rikóti Mátyásnak,
mihelyt vége lévén az alkonyodásnak,
csillagja feltetszik a három kaszásnak.
De most a gazdasszonyt felderűit orcával
a kertbe érkezni nézzük Birgitával.
Nyomokban a pap is a bölcs poétával,
s utánnok az inas egy nyaláb kótával.
Szétküldvén az asszony egynéhány szolgákot,
megemlékezteti rendre a dámákot,
hogy félbe szakasztván a promenádákot.
jöjjenek hallgatni magyar áriákot.
Szellője miatt is a hűs éjszakának,
a szíves ajánlás tetszett mindnyájának,
de leginkább tetszett a házigazdának,
kí nagy barátja volt az illy partiának.
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Összegyűlvén tehát mind a nagy szálára,
s a kar reá kezdvén a ritornellára,
felkészül Birgita emez áriára,
mellyet Motzárt szerzett Pamina számára :
„Tűnjetek ti bús szivemnek
áltató reménnyei!
Nékem többé hű tüzemnek
meg nem térnek kéjjei.
Ah! teérted folydogálnak,
jó Taniino! e könyek,
még keservim a halálnak
hűs sirjába döntenek."
Tapsoltak mindnyájan az énekesnének
ki hajlékony hangját csudálván mellyenek,
ki érzékenységét kifejezésének,
ki meg pontosságát üdőmértékének.
Víg ingerlésére a házigazdának,
nekiestek sokan a bölcs poétának,
hogy ő is kövesse nyomát Birgitának,
eldallása által egy szép áriának.
A kapitány magát nem soká kérette,
s mivel Madarásszát Motzártnak szerette,
ezt magyar dalokban imigy hímezgette,
a síp-pasast pedig közbe fütyülgette :

„Madárfogásból élek én,
s örömmel végzem tisztemet.
Jól ösnier engem minden vén,
s a gyermek hordja híremet.
Tőrt vetni, csalni jól tudok,
s nem rosszul fúvóm sípomot :
azért a cifra tollasok
el nem kerülik markomot.
Madárfogásbúi élek én,
s örömmel végzem tisztemet.
Jól ösmer engem minden véa,
s a gyermek hordja híremet.
Csak volna ollyas eszközöm,
melly fogni tudna lyányokot!
Naponkint egy nagy börtönyöm
elnyelne száz illy foglyokot."
Brávókkal tapsoltak víg dalolásának,
kellemét dicsérvén tiszta tenorjának,
De az óbesterné kikérte magának,
titkos pillantással intvén Birgitának,
ama szép duettót, mint favoritáját,
melly a házasságnak szent harmóniáját,
mint minden örömnek dicsérvén sommáját,
főböcsüsnek teszi Motzárt operáját.
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Ezt hát a kapitány a kisasszonykával,
mint víg Popagéno szelid Paulinával,
souteniroztatvan a szép muzsikával,
iniigy dalolták el bájos gráciával:
Birgita :
Kapitány
Együtt :
Birgita :
Kapitány
Együtt :

»Ki hűven képes nőt szeretni,
rossz szívű férjfi nem lehet.
: S csak angyalszív tud éreztetni
vadony keblünkkel illy tüzet.
Szenteljük néki szivünköt,
hadd boldogítsa éltünköt.
Ez a mi holtig édesíti
a szorgalmaknak súllyait.
: A természetnek ez hevíti
örömre minden fajjait.
Céljábúl látszik, hogy, ha hív,
mennybéli dísz a páros szív.
Nő és férj, ha öszvefér,
majd az istenségig ér."

Amint vége szakadt ezen áriának,
s a dicséretére tapsoló lármának,
megfogván az asszony balját Birgitának,
baljával meg jobbját a bölcs poétának,
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s férjéhez fordulván felderűit orcával
„amit, — úgymond, — e pár hirdetett dalijával,
kész is megmutatni saját példájával,
hogy a szeretetnek fel nem ér bájjával
valamennyi kincse széles e világnak.
Ok. vég búcsút mondván a páratlanságnak,
melly fő akadálya sok nagy boldogságnak,
oltárához lépnek a szent házasságnak,
érzékeny szívednek teljes örömére,
s mai ünnepednek végtiszteletére.
Tedd hát ez új párnak kezedet fejére,
s mondj atyai áldást húgodnak frigyére."
Szilaj volt öröme a házigazdának.
Nyakába borúiván már új sógorának,
már örömkönnyek közt piruló húgának,
sokáig nem talált szót indulatjának.
Végre öszvegyűlni látván vendégeit,
s az egész gyűlésnek hallván örömeit,
egybe szerkezteti a párnak kezeit,
s felemeli vígan az égre szemeit.
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De mintha egyszerre végezné habzását,
felkiált a karhoz : Sarastro áldását!,
s a hangeszközöknek hallván jeladását,
így kezdi basszusban kies dalolását :
„Világnak alkotója! szállítsd
e zsenge párra lelkedet,
s homályos útjaikban állítsd
melléjek őrző fényedet.
Iyássák gyümölcsi'- magvaiknak,
s ha végét érik napjaiknak
jutalmazd jámbor szíveket,
vedd fel kebledbe lelkeket!"'
Köz lett az örvendés az egész gyűlésben,
egymást váltogatván a szerencsézésben,
s telhetetlen lévén ki az enyelg^sben,
ki pedig a módos érzékenykedésben.

•

»Egy magyart húzzatok! — mondja kórussának
végre az óbester, s kezét Birgitának
megfogván : — ki nyomát a házi gazdának
nem követi, — úgymond, — maradjon magának!«
Erre táncolni kezd kerékben húgával;
nyomában az asszony a bölcs poétával;
utánnok mindnyájan, kiki dámájával
egyik a masikot gyújtván példájával.
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Sem olly sebes nem volt a táncnak járása,
mint a betyároknak falusi forgása,
sem olly zabolátlan figurás mozgása,
mint a verbunkosnak csintalan ugrása.
A táncnak végével híre futamodik,
hogy Rikótit hozzák. Mind letakarodik
a házbúi a vendég s oda iparkodik,
hol az illuminált trónus pompásodik.
Kilépvén csudálják az égő lámpákot,
mellyek világítják a kerti utcákot,
csudálják mentekben a pirámiskákot,
s a rajtok ragyogó tüzes emblémákot.
De íme! érkeznek már a poétával.
Két inas jön elől lángoló fáklyával,
utánok Apolló a kilenc Músával,
s a kilenc kis Héros kivont faszablyával.
Á nagy fadoromb van Apolló markábán,
mellyel tündöklött volt a komédiában ;
minden Músa pedig gallyat tart baljában,
herossának függvén vezető karjában.
Utánnok egy lakzis marsot koncertálván,
mozog az orchesztra, két cigány prímálván,
ezeknek nyomában kettő szekundálván,
s hátul egy ősz brugón a vajda kontráiván.
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Most már két kerekű postaszekérkére,
nagynevű Thespisnek szent tiszteletére,
felültetvén Mátyást mint pompa-székére,
vonja hat pór nimfa kávázó helyére.
Tündöldenek ezek szintollyan ruhában,
mint mikor Pünkösdöt járnak nagy gálában.
Utánnok négy inas fáklyát visz markában,
hogy Rikótit lássuk ülni hintájában.
IJzután egy betyár jön egy bölcs lárvával,
nyomában meg egy pár a laurus kávával,
s a nagy poétáknak matrikulájával,
s végre egy negyedik Fébus slafrokjával.
Minerva szőtte ezt tulajdon kezével,
szépen kihímezvén rajzoló tűjével,
mikor szüzességet fogadván öccsével,
öszvebarátkozott a Miisák népével.
Ő! de ősz Músája
ki képét rajzoltad
és te, ki inássával
fődücsőt szerzettél

Homérus tollának,
Achilles pajzsának,
e híres mustrának,
Aeneis apjának!

mert nektek adatott, győzni a szíveket,
felséges dolgokkal tömni a fejeket, mikor billegtetvén a lantos kezeket,
zengni tanítjátok a puszta hegyeket!
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:

tekerjétek feljebb brúgómnak húrjait,
s gyantázzátok meg jól vonómnak szálait,
hogy e nagy elméknek követvén nyomait,
a tudós slafroknak jól fessem bájjait.
Itt Zevsz olimpius görög pór ruhában,
tajtékzani látszik dühös haragjában,
ammint kalapácsot mennydörgő jobbjában,
s egy iszonyú szöget tartván bal markában,
felszögezi Hérát az égnek botjára,
kinek két nagy ülőt akasztott lábára,
minden olly asszonynak okosítására,
ki szüntelen ugot élete párjára.
Amott Júnó látszik bércén Nagy-Idának
mint cigány csapiamé, mikor ön urának^
cselföldele alatt e szép maskarának,
avas pacalt árúi vesztére Trójának.
Tovább Cipris ragyog cégéres övével,
melly minden megbódit titkos erejével,
s fél képét elfödvén dúzs legyezőjével,
egy köz dragonyosra kacsong zög szemével.
Zevsz, ki eltitkolván magát e formával,
rablásra megy éppen a nap alkonyával,
neki ágaskodik tájtékzó lovával,
s át akarja döfni héros pallossával.
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Pallas áll azután vestális ruhában,
előtte Hephaestus olasz soutánában ;
köztök egy kis monstrum úszik egy tócsában,
sárkány lábú állat emberi formában.
Részegen áll amott Bacchus nagy hasával,
s Ariadnét éppen megrúgja sarkával,
ki nem bírván többé asszony haragjával,
sarat hány szemébe mind a két karjával.
Itt meg Mercurius cenk köpenyegében,
Plútónak keresgél dúzsgazdag zsebében,
ki aranyt olvasztván lelkekbűl üstjében
elmerülni látszik hóhér örömében.
Hátúi két halom közt Apolló állani
s mint vak lantos látszik szerszámán játszani,
görbe száját pedig éppen úgy tátani,
mintha meg akarná nyáját riasztani.
A kilenc Músa is, mind koldus ruhában
csörgőt, dobot, tepsit s dudát tart markában,
olly buzgást mutatván kiki munkájában,
mint a rossz hegedűs a paraszt korcsmában.
15 tudós seregnek szép muzsikájára
Vénus, mint hajdúné, felugrik lábára,
hogy felcimbelkedjen Adonis nyakára
ki táncolva várja mint dobos, karjára.
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A két halom körűi poéták látszanak,
kik vagy a fák között oskolát tartanak,
vagy a szabad mezőn virágot irtanak,
vagy magos szirteken szólókat hangzanak.
Síkon vonat egyik kocsit négy ökrével,
a másik egy szánkát két szelíd kecskével,
megrakván szarvokat sok régi csecsével,
s nyakokot egyhangii vascsengetőcskével.
Képei tán ezek ama ritmistáknak,
kik böcsét nem látván a kötött ódáknak,
nyomait követik az ó franciáknak,
s nádlován nyargalnak a kadenciáknak.
Amott egy úgy sétál tragikus csizsmában,
mint az ittas kocsis nehéz sarujában,
oly híres bajnokot forralván agyában,
kinek józan, ember nem járhat nyomában.
Duzmadozó negéd csillog ki szemébűi,
vad gyűlölség piheg kegyetlen mellyébűi,
s hogy vitéz monstrumot szülhessen fejébűi,
az embert egészen kiveti szívébűi.
Három komikus közt egy tölgy árnyékában
áll amott az öröm, asszonyi formában.
Szelíd ártatlanság nyugszik orcájában,
emberség, tisztesség víg mosolygásában.
8Q
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Az egyik komikus hosszú szakállával,
római szabású ócska ruhájával,
görög kaptára vont rossz topánkájával,
s Aristophánestűl maradt lárvájával,
olly görbe szemeket vet a víg dámára,
mint a zsémbes napa a virgonc arára,
újjával mutatván Terentiussára,
mint még most is legfőbb komikus mustrára.
Más felül egy másik, csúcsos kalapjában,
s több színű fótokbul férceit nadrágjában,
egy falapockával hadaráz vaktában,
s pártfogóra remél kapni a dámában.
Ez pedig kezet nyújt a harmadikának,
szabásábúl látván módos ruhájának,
s derűit vonásibúi nyájas orcájának,
hogy igaz mestere az elmés tréfának.
Ott meg felcifrázva selyem pántlikával,
aranyozott bottal, olasz bokrétával,
haj porral, fodrokkal, szagos pomádával,
egy várasi pásztor űl pásztornéjával.
Ő maga kótábúl fújja furollyáját,
még ez eltrillázza deák eklogáját.
A báránykák hallván szép pastorelláját,
egy angloisnek képzik két lábon gruppáját.
6 Válogatott versek
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Itt, hol egy térségen ó tölgyek ágzanak,
mellyek imitt-amott egyenkint állanak,
s hol egy romlott várnak kövei látszanak,
mellyek közt a baglyok siralmat hangzanak,'
egy epikus költő póznákra lábait,
s egy magos bálványhoz emelvén karjait,
egy régi latornak imádja gáncsait,
bámulva csókolván vérontó nyilait.
Amott meg egy hegynek kopár oldalában,
egy ódista látszik ülni barlangjában,
magosabb dolgokot forralván magában,
mint a hagymáz beteg paroxizmussában :
hogy pedig eljusson amaz érzésére,
mellynek kemény szíve nem képes tüzére,
s mellyet szükségesnek tart még is versére,
veres hagymát kötött mind a két szemére.
Végre egy Szatirus a hegynek tövében,
savanyú Cátónak bölcs öltözetében,
buzgóbban mennydörög óráló székében,
mint a prédikátor feddő beszédjében.
Bölcs nevetés helyett fogát csikorgatja,
nyájas gúnyok helyett öklét mutogatja,
s nagy buzgóságában csak azt sem láthatja,
hogy mérges intését senki sem hallgatja.
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A folyók őneki hegyekre másszanak,
a vízi állatok az égben szállj anak,
az égi madarak a vízben ússzanak,
az emberek pedig kövekké váljanak.
Mint mondjak böcsérűl e tudós ruhának,
titkos erejérűl legkisebb ráncának?
Ez ád magos reptet a költő szárnyának,
Pythicus extázist meghevűlt agyának.
Mint hajdan Hercules addig füveskedett,
még lelke az égbe fel nem emelkedett,
mihelyt a zubonban jól megmelegedett,
mellyel e hérosnak neje kedveskedett :
úgy ha tán a költő készülvén daljára,
Apolló slafrokját felveszi magára,
bölcs lelke azonnal felkapván szárnyára,
Blanchard gyanánt repül az égnek botjára.
Innen ő exaltált szent állapotjában
semmit sem lát többé igaz formájában,
s bármely kicsiny legyen kis tárgya magában,
Kaukázus-hegy válik belőlle agyában.
Hérosoknak nézi a régi latrokot,
arany esztendőknek tudatlan korokot,
boldog palotáknak medve barlangjokot,
s főigazságoknak minden mondájokot.
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Őneki illyénkor a fák is lelkesek,
a forgó csillagok bájos énekesek,
a háborgó szelek küzdő fegyveresek,
a kutak és folyók fürge Najadesek.
Jobban megelégszik padlás-komrájával
mint akármelly király dúzs palotájával,
s édesebben vígad képzelt Músájával,
mint a Hárem-basa legszebb Húrissával.
Nincs illyenkor szomja, nincs neki éhsége,
s ha semmije sincs is, még sincsen szüksége.
Bölcs lantjának hangja egész vendégsége,
laurus-koszorúja minden dücsőssége.
De ha ezenkívül a szerelem bántja,
ó! akkor daljának nincs már semmi pántja —
Zaboláját az ész haszontalan rántja.
Metaforáival az eget is szántja.
„Melly gyönyörű, — úgymond, — Cydlinmek orcája!
Vénus pofáival küzdik két rósája.
Melly karcsú termete! melly bájos kis szája!
Szebb nállánál nem volt Paris Ilonája.
Egész paradicsom úri mosolygása,
igéző musika hangos dalolása,
szebb a legszebb táncnál felséges járása,
férjfi szívet hódít minden mozdulása.
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De valamint Cydli főtárgya lángomnak,
úgy ha erkölcseit nézem Chlórisomnak,
nem parancsolhatok hajlandóságomnak,
csak mágnessé ő is vágyakodásomnak.
A szemérem csillog szűz pillantásában,
a mély érzékenység nyög minden szavában,
győző harmónia zeng sóhajtásában,
ellentállhatatlan erő sírásában.
Nézd azonban amott nyájas Dórisomot!
Hogy vonjam meg tőlle mély hódolásomot?
Aliig vetettem rá egy pillantásomot,
lobogni érzettem érette lángomot.
Teli van beszédje hódító tréfával;
vidámságot élleszt gyönyörű daljával :
szívet csiklandani tud kacagásával ;
szerelmet gyújtani bájoló táncával."
így festi poétánk a lyányoknak nyáját,
Cydlinek nevezvén Csordásunk Pannáját,
mennyei Chlórisnak Szűcs Pista Ilkáját,
szép Dórisnak Persit, a hajdúk mátkáját,
midőn ablakjánál ülvén slafrokjában,
kendert nyőni látja Cydlit udvarában,
ingeket fotózni Chlórist kontrájában,
hajdúkkal borozni Dórist a korcsmában.
7505
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KÜLSŐ SZOLNOK
Hirdessék egyebek más várasit ősi hazánknak,
hol dühödő ostromlatok által
vérpatakok folytak, vagy lágy pompának eredvén
dúzs nemesink, palotákot emeltek!
En kül Szolnoknak sükeres térségeit áldom,
hol remegő szemeimbe az első
napragyogás ötlött. Itt hempelyeg enyves iszapján
a Tiszavíz ; itt omlik ölébe
Zagyvánk. Egybevegyűlt vizein a szőke folyónak
a szép híd : a szandai dombig
két sor fűzfa között izmos töltések ; utánnok
szöllők a varsányi határig.
I/egmagosabb partján a víznek látszik az egyház,
a sótár s a hajdani földvár.
Minden egyéb táján diízs rétek, barna barázdák,
zöld legelők elegyítve tenyésznek.
És hogy legböcsösebb díszét egyszerre kunondjam :
szinte azon partjára emeltek
a két egybefolyó víznek, hét régi vezéri
honnjókból kiszakadt eleinknek,
tízszáz évek előtt, egy várfokot a nyilak ellen,
niellyre utóbb a mostani épült.
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IvEKVÁRI ÖRZSE,
avagy erősebb a szerelem még a halálnál

is

Nem volt környékében az egész megyének
a hűségben párja iLekvári Örzsének,
kinek példájából kiki átláthatja,
hogy a szeretetet meg nem gátolhatja
még a halálnak is végső veszedelme,
ha egyszer fellobban heves gerjedelme.
Felesége volt ő Lekvári Tamásnak,
ki állapotj ábul egy rossz borotvásnak
egyszerre felszökött legzöldebb ágára,
száz aranyat költvén doktor-kalapjára.
Jobb életet asszony nem viselt nálánál,
menyországot lelvén kedves Tamássánál,
Heroina módra vitt az intrigákkal,
mellyek meg akarták ifiabb mátkákkal
rontani hűségét őszülő urához,
mihelyt felesküdött özvegy zászlójához.
Nem volt neki soha nagyobb mulatsága,
sem olly kacagásra nem fakadt vígsága,
mint mikor békókban látott szép kurvákot,
miképp tisztogatják a sáros utcákot
lapáttal, söprővel, toló taligával,
s utánnok a hajdút felemelt botjával;
azzal fejezvén be édes hahotáit,
hogy : így sem irtják ki Vénus apácáit, '
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még el nem égetik mind a bor-kocsmákot,
s a lyány-keritésbül élődő banyákot!
Tajtékzott viszontag dühös haragjában,
mikor meghallotta, hogy házastársában
valamellyik férjfi meg nem tud nyugodni,
s tiltott falat után merészel kapkodni.
„Meg kellene, — úgymond, — elevenen nyúzni,
s irgalmasság nélkül vasnyársokra húzni
mind az ollyan basát, ki ősi javával
s esküdt asszonyának legszentebb jussával
torkát nem szégyenli tömni mátkájának,
hogy eleget tegyen rút kívánságának!"
Utált ő egyszóval minden bujaságot,
s jóllehet egyébképp nagy irgalmasságot
mutatott a Mvebb házi állatokhoz
s kivált a ketrecben hízó kappanokhoz,
olly szörnyű volt mégis házas buzgósága,
s a tisztaság iránt bíró szilajsága,
hogy nevetve nézte a fattyú romlását
kinek saját anyja nem győzte tartását.
Szerette azonban mind azon dolgokot,
mellyek miatt rútul üldözött rnásokot,
ha törvényes úton juthatott hozzájok ;
s az ó poétáknak leghíresb mátkájok
nem űzte olly buzgón kies mesterségét,
mint ő Ivekvárinak hetedik szentségét.
Tudott ő pro donio sua disserálni,
a szent írásban is próbakőt találni,

mikor meg akarta mutatni urának,
hogy a házas férjfi élete párjának
köteles megadni szokott debitumját,
mellyért felvállalta örök vinculumját.
Forgott volt egyszersmind a politikában,
mellyel uralkodni kellene házában
a fő hatalomra vágyó asszonyságnak
megérezvén férje alázó zabiáját,
lerázza üdővel nyakárul igáját.
Sem illyen lágy nem volt kedvezéseiben,
sem felette kemény rendeléseiben,
s ha talán valamit bölcsen megtagadott,
,
helyette azonnal más kegyelmet adott,
így Tamást a borban mértékre szorítván,
s porcióját vízzel maga meglágyítván
megengedte viszont, hogy friss osztrigákkal,
főtt vagy sült tojással s mandulás tésztákkal
majdnem fakadásig megtömje horpasszát;
s ne tán felgerjessze az iránt panasszát,
hogy meg nem vendégli szárító kávéval,
ezt is helyre hozta jó csukoládéval.
így a dohányzást is nem interdikálta,
hanem csak okosan úgy modifikálta,
hogy a narkotikus fű helyett napjában
háromszor, ha tetszik, háló szobájában
a macska-tövisnek balsam-füstjét szíjjá,
inellynek tövét Gálén férj-hűségnek híjjá.

Legjobb volna tehát tűrné el békével
amin nem segíthet egész erejével.
S mennél szorosabbak lettek törvénnyei,
annál jobban nőttek hízelkedései.
Nyakán a keszkenőt sokszor igazgatta,
s egyszersmind szakáilát meg-megcirógatta.
Már kezén keresett okokat babrálni
már hajában tudott hibákot találni,
hogy amazt több ízben megnypmogathassa,
ezt pedig markával hátra simítgassa.
Sokszor érzékenyen azt is panaszlotta,
hogy mihelyt ebédjét végbe szakasztottá,
legottan elfutván könyves szobájába,
mód nélkül elmerül botanikájába ;
okosan gyanítván, hogy egészségére
tán jobban szolgálna, ha szófa-székére
a háló szobában mellé lenyugodna,
s egy vagy két fertályig jó ízűt álmodna.
Éjtszakánkint pedig tígy bújt oldalához,
mint a folyó-virág vessző-gyámolához,
mivel felette félt a kísértetektűi,
s a véres lyányokra járó lidércektűl.
Átértette ugyan célját asszonyának
őszülő Tamásunk, de akaratjának
neki sem volt mindég mibűl udvarolni,
s minthogy mesterséggel ki lehet pótolni,
amihez az ember nem jut erejével;
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Ő is csak azon volt, hogy elienségévei,
kinek nem adhatott bajnok feleletet,
csalfán elkerülje a fő ütközetet.
Ő ezt sok ó könyvnek bölcs textussaival
s a moralistáknak sentenciáival,
genezistől kezdvén a titkos látásig,
s pogány Senecátul aquinás Tamásig,
olly tagadhatatlan igazságnak tette,
hogy még a dajka is átlátni kezdette, .
ki a kis gyermeknél a mellék szobában
nagyokat sóhajtott álmatlan vackában.
Tanácsolta végre, hunyja be szemeit,
s kúcsolja keresztül mellyére kezeit,
f
hogy pözsögő vére lecsendesedhessen,
s az édes álomtúl új erőt vehessen ;
mert a nyugodalom legjobb orvossága,
amint bizonyítja egész társasága
a régi és mai orvosmestereknek,
az illy veszedelmes vérhevüléseknek.
Mennél okosabban disserált Tamásunk,
annál jobban nyögött szegény nyavalyásunk,
nyögött, hánykolódott, ájult, sóhajtozott,
s megmeg hánykolódott, forgott, fulladozott,
még végtére kezét megfogván urának,
s bájos hangot adván kérlelő szavának,
„nem érzem én — monda, — legkisebb bajomot:
hanem ha igazán kívánod nyugtomot
"
s itt valamit súgott Lekvári fülébe,
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áz pedig viszontag mintha kebelébe
kést ütöttek volna, szörnyen megijjedvén
s nyelvén minden szava szinte megmeredvén,
,,Az istenért — monda, —• hogy juthat eszedbe,
mikor az orvosság megromlott véredbe
szinte csak most kezdi magát terjeszteni?
Az igazi méreg elősegíteni
nem volna olly képes szörnyű halálodot,
mint ez most. Fontold meg üdőtlen vágyodot!
Én ugyan kész vagyok megtenni tisztemet,
de fel merem tenni előre éltemet,
hogy ha még ezzel is ingerled véredet,
a jövqí reggelig kiadod lelkedet."
,, Isten neki — tigymond nagy fohászkodással
viszontag az asszony ; — a sok nyomorgással
anélkül is teljes halandó életünk :
a haláltúl pedig csak akkor félhetünk,
ha meg nem feleltünk kötelességünknek
pállyafutásában bajos életünknek.
Cselekedd meg tehát, kincsem! utoljára,
s osztán isten hozzád! A halál kínjára
kész vagyok én érted. Az ő kaszájától
iigymint az érdemlett kínoknak kulcsátúl
rémüljenek bátor az olly asszonyságok,
kiknek lelkeiket nyomja bujaságok!
Én bajnok példámmal fontos igasságnak
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teszem ma, láttára széles e világnak,
hogy nincsen e földön olly nagy veszedelem,
mellytűl megijedjen az forró szerelem."
Mint a Lekvárinék asszonytársaikot
kik nem szépíthetik, mint ők hibáikot,
úgy a képmutatók üldöznek bennünköt,
ha nem álorcázzuk minden lépésünköt.
Ki nem csinál szálkát Ön gerendáj ábúl
vagy éppen jóságot rendetlen vágyábúl?
még szarvas bűnöknek nézi más gáncsait,
szépített vétkeknek szabad vigságait?
1805

AZ EMBERI NEMZETNEK ÉLETKORAI
Egy nagy egész, Laurám! a földnek dajka tekéjén
várasi falkákban tengődő emberi nemzet,
melly maradékainak gyarapító életet adván,
nyers eszeket hagyománnyaival nyilasra segítvén,
s pór ügyököt keresettjeivel magosabbra emelvén,
első törzsökinek lététül fogva tenyészik
szüntelen, és valamint onnantól fogva öregszik,
úgy esze is szépül, úgy jobbul sorsa naponkint.
Kezdete gyermeküdők voltak, mint minden egyébnek,
ami világunkon születik, hogy megmeg enyésszen.
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Kétezer esztendőt éivén, ifjodni, hevűíní,
s forró vágyainak birodalmakot irtani kezdett.
Ismét annyi után esze nyílt, és férjfihez illő
állapodást nyervén lassankint szíve, üdőtlen
ádázatjaibúl igaz emberségre ocsódott.
A csöcsömős kornak, melly nem több plántanövésnél,
pólyás álmaibúi érzékenységre derűivén,
lengedező vonzást mutatunk a tarka világhoz,
melly gyönyörű műkkel megrakva kinyílik előttünk.
Ami szemünkbe tűnik, megvizsgálgatjuk örömmel;
a közelebb fekvő szereket tapogatva tanuljuk,
s ami mozog, jár, él, különösb szeretettel ápolván,
ingadozása miatt lelkes társunknak ítéljük.
Majd azután nyelvünk első szózatra fakadván,
a tárgyak neveit kezdjük tudakozni szülőnktül.
Hallani kívánjuk : mik azok, vagy honnan eredtek,
amiket érzésűik sajdítanak? Élet-e bennek
vagy más titkos erő, melly olly munkára noszítja
tagjaikot, hogy az emberihez közelíteni tessen
gépelyi mozgások? Hova lesznek, hogyha előliünk
egy bizonyos kor után üdéig vagy örökre kivesznek?
S illy nyomozásinkot reggeltűi fogva napestig
iinakodó füllel hallván, isik furcsa regéket
nyújtanak elménknek, még dajka kezekkel ápolnak,
vagy mivel értelmek ki nem ér az esetnek okáig,
vagy hogy az értekezést egy szóval félbe szakasszák,
agyszüleményekkel megterhelik édes eszünköt,
vagy legalább az igazt érzékeny alakba rekesztik.
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Éín magam is, Laurám! szemlélvén gyenge koromban
tisztább reggeleken a szép hajnalnak ölébűl
a ragyogó napnak kerekét az egekre felúszni,
s estve felé a tornyosodó felhőknek arannyal
fodrogatott párkányi alá reszketve letűnni;
e jelenésnek okát: mint megy fel botos egünkre?
s mint megy alá ismét e nagy test? tudni akartam.
„Ott az oláh nemzet reggel felhúzza csigákon,
asszonyaik s fiaik póznákkal emelni segítvén;"
monda, köntösöméit piperézvén, dajka vezérem ;
„itt pedig a svábok hosszú csáklyákkal az égrűl,
hogy kialudja magát, egy hálóházba levonják."
Nem tehetett eleget költős mondája eszemnek,
melly az oláhokhoz nem tudta keletre naponkint
sváb nyoszolyájábúl e glóbist visszavonatni.
Ámde valóságnak hallván mondatni sok ízben,
hogy pihes ágyábúl éjfélkor vagy kiorozván,
vagy ha talán or nyájaikot megsejtik az őrök,
mord viadalmakkal megmeg kezeikbe kerítvén
visszaviszik tág vállaikon a bajnok oláhok ;
megnyugodott elmém, s az oláht, ki honomba Tiszánknak
zúrzavaros vizein sót hordott, nagyra böcsűlvén,
a jövevény svábot ragadó állatnak Ítéltem.
Mestereink, kiknek nevelő kezeikbe kerülünk
dajkánk karjaibúi, százféle határozat által
kénytelenek lévén eszeket járomba csatolni,
s gyermek idéákot szedvén a régi világnak
mézesen irt hagyománnyaibúl a várasi rendrfil, 7 Válogatott versek
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a nemes erkölcsrűl s eggyáltaljában ügyünkrűl,
többnyire felséges tarságokot adnak élőnkbe,
mellyek igazsággal meg vannak mégis egyítve,
vagy legalább fő kútjaibúl mondatnak eredni,
s mellyek az emberi észt halavány holdfényre segítvén,
egy idegen célnak tört ösvénnyére vezérlik.
Mint hevesebb ifjak, kiknek dagadékony erében
habzik az indulat, hallván ezen oskola-j argont,
s mennyei elmékbűi eredett kristálynak ítélvén,
duzmadozó gőggel kergetjük gőzös eszünkbűi
éjszaki származatú seregét a dajka regéknek,
s a szaladó csűrhet legfeljebb hogyha nevetjük.
Majd azután nagy plánumokot forralni magunkban,
a mai kultúrát a régi világnak enyelgő
bábjaihoz képest hideg elmefutasnak ítélni,
s római virtussal, görögös páthosszal, üdőtlen
oskolaságokkal nyalkán mennydörgeni kezdvén,
a mai embereket gyermek példázatok által
egy régen kiavúlt rámába igázni akarjuk.
Ájtatos íjnéást egy hajdani bajnokerőnek
vérszeinesebb szerzője gyanánt hirdetjük azoknak,
kiknek rendbe szedett honjokban hasznos ekéket
a fene fegyverbűi illendőbb volna koholni.
Furcsa eszű Jázont akarunk formálni azokbúl,
kik már a haragos bikanemzetséget igákban
hajtani, a dühödő hadakot felemészteni tudják,
és az aranygyapjut, a várasi rendnek arannyát,
melly buta orrok előtt fekszik, haszonolni nem értik.
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Brútusokot képzünk, mikor Antoníusok ülnek
trónusokon, vak gyilkosokot Pompéjusok ellen,
s még illy bábjaival játszunk a régi koroknak,
állati ösztöneink félelmes erőre ocsódnak,
s a rebegő képzés törpíteni kezdi eszünköt.
A ragyogás egyedül, a hír, a büszke dücsősség,
ami után pihegünk, s nincs olly - embertelen ösvény,
mellyre kevélységünk örömest ne rohanna miattok.
Milliom embereket kész lábunk porba tapodni,
hogy magosabb pócon lássuk csillogni nevünköt.
Ámde tovább, mikor a tehetős életre kilépvén,
oskola elménknek tüzeit gyakorolni akarjuk,
rettenetesb harcok támadnak férjfi fejünkben,
mint amazok voltak, mellyekkel gyermek eszünkbűi
a viradó tudomány a dajkaregéket elűzte.
Emberi érzésink szebb forrásokra vezetnek
a zavaros tóktúl, mellyekbűl váltig itattak
mestereink ; kiesebb utakra von ösztöni által
csillapodó szívünk ; megakad minduntalan elménk,
társainak nyomain meglelni az oskola rendet.
Itt nevetést okozunk nyelvünknek gőgjei által,
római frázisokat dongván füleikbe azoknak,
kik sükeres kincset nem lelnek puszta szavakban.
Ott haragot gyújtunk, diktátori hanggal akarván
férjfias elméknek félszeg törvényeket adni,
kiktűl jóakaró kormányzást kellene kérnünk.
Megmeg amott koronája helyett egy ritka remeknek,
mellyre az ókornak héros példái vezettek.
99

károkot, Öldöklést, rút bosszúságokot érünk,
s klasszikus erkölcsünk, valamint a falba ütődő
ostoba cserfabogár, valahányszor szállni ügyekszik,
annyi kemény akadályba rohan, melly visszataszítja.
Brre gyanút kezdünk titkon dajkálni magunkba,
vájjon igazságnak tarthassuk-e ami eszünkbűi
a mesevászoknak sokaságát hajdan előzte?
avvagy ez is nem egyéb tündöklő dajkaregénél,
mellyet az álnokság csak szebb köntösbe rekesztett?
s több habozások után, ammint természetes elménk
csendé? vagy'hevesebb, s'5t cmmint hozza mcgával
a vak eset, vagy monda gyanánt az igazt is örökre
megvetjük csak azért, hogy meg van alakkal egyítve :
vagy hidegebb vérrel tar fáradságnak ítéljük
válogatásában sürgő nyomozásit az észnek ;
s mélyen elaltatván félbölcs pólyákba szorított
s kellemetes szellői között a lelki homálynak
önkint szeüderedő elménknek mennyei lángját,
szívragadó példája után a többi világnak,
férjfi figyelmünköt töredék testünkre szögezzük.
Csak kevesen vannak, kik déli világra óhajtván
szörnyű méllyeibűl kiverődni az elmehomálynak,
józan eszű kalauzok után a tiszta valókot
a salakok szövevényei közül izzadva kivájják,
s rettenetes harapási között a róka csatáknak,
mellyek ezen kincstűi seregenkint hullani szoktak,
állhatatos szívvel ragyogó napfényre segítsék.
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Illy szomorú ösvényt járt eddig az emberi nemzet.
A hazug érzésnek gyarló szerszámai voltak
első napjaiban, mellyekkel vígan apolta
gyermekitéleteit. Bizonyos mértéknek ítélvén
messzeható szemeit, kis dombnak vélte sokáig
a magosabb hegyet is, melly több mértföldnyire állott,
amiket illetvén, külső színekre hasonló
műknek lenni talált több más afféle szerekhez,
mellyek az érdeklő új j aktul messze feküsznek,
belső voltokot is mind egyenlőnek ítélte.
Ami fülébe hatott, neki az mind állati szózat,
s mind eleven szer volt, amit tán mozgani látott.
A habokon lebegő fuvatagbúl mennyei lelket,
ördögöt a vészbűi, s a roppant szikla tetőkre
omló forrásbúi gyeniust szóllamlani gondolt.
Hűtögető árnyéki alá egy hajdani tölgynek ;
útjaibúi a hő nap elől izzadva kitérvén,
a puha gyöpre ledűlt, s ammint szárnyával evezvén
egy sziszegő szellő bogain a hajdani fának
átsuhogott, ő arcra borúit, s a lelket imádta,
mellynek ezen tölgybűi áldását vélte lebegni.
Akkor eredt nyers képzetibűl a gyermekes észnek
a piperés nyelv is, melly a rendbéli neveknek
s minden egyéb szóknak jövevény értelmeket adván,
dajka poézissal sűrű zavarokba temette
ön kint hajnalodé fénnyét a józan igaznak ;
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s mellyet az ész sok harcok után országlani kezdvén,
elnienyitó szerszámi közül olly músa-rabokhoz
űzött, kik viradó ésszel bábozni szeretnek.
Majd azután ifiacska gyanánt mosolyogva kilépvén,
gyermek napjaibúi, szilajabb indúlati kezdtek
forrani. A szerelem különös frigyekre hevítvén
szívét, s társaitúl egyszersmind messze szakasztván,
nemzeti ágaihoz lassankint úgy lecsatolta,
hogy dagadó gőggel jövevénynek nézte barátit,
s magzatival szomszédi között tündökleni kívánt.
Már az irigység is fellobbant benne ; ragadta
pajkosán a másét; kardot fent társai ellen,
s akit erőszakkal nem volt megfosztani képes,
azt agyafúrt hitetéseivel próbálta igázni.
A hagyományt, melly őseitűl üdéjére leszállóit,
dajka niesécskékkel bőven megegyítve találván,
duzmadozó szívében ugyan még kezdte nevetni,
ámde mivel hasznáravaló szerszámnak Ítélte
arra, hogy a botorabb sereget járomba szorítsa,
gyermek bábjaibúi rettentő vászokot ácsolt.
Akkor az ó költés, melly szópiperékkel enyelgett,
nagy kapukot látván zomokabb hasznára kinyílni,
gőgös bárdusokot fajzott, kik titkos udúkban
isteneket szülvén, s iszonyú törvényeik által
a pözsögő népet különös szakaszokra felosztván,
a jövevény ellen haragot kezdettek ápolni,
s a dühödő harcot legszentebb pócra emelték.
Mennyei~fajzatnak hirdették büszke dalokban
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a buta hérosokot, kik tűzzel-vassal emésztvén
a kivirúlt földet, s lakosit rabságba ragadván,
szörnyű hasznáikot készebbek voltak azokkal
közleni, kik neveket rettentő fényre dalolni
s holtok után roppant oltárra segíteni tudták.
Végre az istenség mennybűi földünkre leszállván,
s emberi formában nemes emberségre tanítván
minket, az ész megnyílt, s lassankint sínleni kezdtek
a barom ösztönök is, felüdűlt a férjfi-okosság,
serdűlt a tudomány, rügyezett a kézi serénység,
s akiket a bajnok több nemzetségre szakasztott,
a kalmár azokot megmeg mind összvecsatolta.
Nem csuda már, I,aurám! rügyezése az emberi jusnak
nem csuda, hogy látjuk álmábúl kelni az embert.
Férjfi-korára jutott elméje az árva szegénynek,
és a menny könyörülni tanúit méltatlan igáján.
Meg). 1805

AZ EMBERI NEMZETNEK KORAI
Mint maga egy ember, szintollyan az emberi nemzet.
Gyermeki századiban csupa képzésekkel enyelgett,
a legnyilvánabb esetet meseszókba rekesztvén,
mellyeket a később maradék titkoknak imádott;
s kisded gondolatit költős piperékbe ruházván,
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mellyek után most is látjuk kapkodni az ollyan
bárdusokat, kik az ősi kobozt majmozni akarják.
Pejtődvén azután ifiú mellyében az első
várasi frigyekkel hevesebb indúlati, buzgó
szíve az érzékeny szépnek nyomozásira gyulladt,
melly Görögországban legfőbb pontjára repülvén,
példa gyanánt szolgál még most is az emberi kéznek.
Férjfikorát kezdvén, esze nyílt, s a tiszta valónak
titkos kincseihez be akarván törni, üdőtlen
vélekedési miatt véres harcokra ócsódott,
mellyek, mint az aranyt a tűz, tisztítani szokták
a csupa képzésnek szemetétűl gyermek eszünköt.
Most már csendesedik, s ha fejét a kába salaknak
mocskos terheitűl megtisztíthatja egészen,
kellemetes vénségre jutand, s egy csendes akolnak
tévén a talabor földet, megnyugszik emésztő
harcaitúl vezetése alatt a kellemes észnek.
Mint maga egy ember, szintollyan az emberi nemzet.
Megj. 1806
A KANÁI, ..
Még mikor e földön új volt a várasi élet,
s a csöcsömős törvény nem győzte igázni az ösztönt,
Jupiter és Thémis lerepűltenek egyszer az égbűl
emberi formában, s incognito szerte kutatván
s a falukon és varasokon, szemeikkel akarták
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látni az új rendet, mellyel szolgáik az embert
állatos udvaibúl ragyogóbb életre kicsalták.
Mint mikor a lyánkák Miklós napjára gyümölcsöt
várván, hajnal előtt mosolyogva kibújnak az ágybúi,
s a fagyos ablakban piperés vesszőre akadván
könnybe borúit szemeket pihegő mellyekre letűzik,
félre vetett dunnájok alá meg vissza vonódnak ;
úgy a mennyeiek nem jókat lelni reménlvén,
s a gonosz ösztönöket, mellyek lárvákba takarván
béllyeges arcaikat, jobban látszottak ivadni
mint azelőtt, a jámborokon, valamerre vetették
vizsgáló szemeket, csúful országlani látván,
búba merült szívvel meg-meg honjoknak eredtek.
Jó tova voltak már a fővárasnak utolsó
kertjeitűi, s köpönyégjek alatt már vedleni kezdett
mennyei voltokról a felvett emberi forma,
amint, egy iszonyú záport kerekedni nyugotrúl,
s rettenetes szeleket láttak lerohanni az égbűl,
mellyek alatt nádaska gyanánt habzottak az erdők,
„így haza nem mehetünk, — monda bátyjához az asszony,
lábom is allig győz a szélnek vinni. Repülnöm
sült lehetetlenség. Máskép sincs messze az alkony;
ott üthetne reánk, közepén a felleges égnek,
a gonosz éj, hol sem vacsorát nem lelni, sem ágyat.
Jobb, ha ma itt maradunk, kiderül tán reggelig, úgy-é?'
Jupiterünk látván a vésznek nőni hatalmát
könnyen szót fogadott, s útjokbúl félre vonodván,
egy alacson háznak félnyílt kapujához ügettek.
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Csak maga állott ez közepén a sárga mezőnek,
hol homorú fővel várták a búzakalászok
a daloló sarlóst. Tág volt mellette az udvar,
s gátja között a szolgacsoport a házi barommal
hangya gyanánt pözsögött. Sétált a gazda közöttök,
egy öreg úr, ki az embereket rossz fajnak Ítélvén,
várasi lakjaibúi a puszta mezőre vonódott.
Asszonya egy egyenes-szívű matróna, kilépvén
szinte szobájábúl, s a két vendéget uránál
éjjeli szállásért hallván könyörögni, „Lakásunk —
úgymond, — s ami kévést nyújthat vacsorára vagyonkánk,
a jövevények elől soha sincs elzárva. Merészlem
kérdeni, kik legyenek nagyságtok?" s ezzel az ajtót
mellybűl szinte kijött, nagy örömmel félre taszítván,
a jövevény párral csinos lakjába belépett.
»Nincs tizenöt mértföld, — monda Zevsz, — birtokom innen;
Felleginek ninak, s a fővárosba behozván,
egy hete már, rokony-asszonyomot, hogy lássa szokásit,
erre kisétáltunk a friss levegőnek okáért.
A szoros utcáknak nem győztük volna egyébkép
dögletes dohait. Látván gomolyogni élőnkbe
a ropogó szélvészt, kocsimért a szolga legottan
visszafutott. A puszta mezőn nem tudtuk azonban
a fene szél ellen folytatni lakunkhoz az utat,
s durva csatái elől inkább e házba betértünk."
E)rre palástjaikot, mint otthon, félre nagyítván,
egy kerek asztalhoz párnás székekre leülvén,
köz lett a papolás. Mind elmondotta magárúi
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Fellegi húgának nagy pontossággal az asszony,
hol született? nemzője ki volt? hány úri legények
csókolták kezeit még gyenge leányka korában?
kiknek adott kosarat? noha térden állva esengtek
karja után ; mint tudta viszont megnyerni szerelmét
mostani férje, kinek szívét nem győzte dicsérni.
„Gyermekeink, — úgymond, — jó Iában állanak. Egyik
már kapitány, a másik gazda. Menyecske-leányunk
három, mind vagyonos háznál. Van'máris utánnok
nyolc onokánk, mind fris, mint amely rózsa ma nyílt ki,
— s azzal magzatinak, I^ackótúl fogva Katáig,
még születések előtt kezdvén, perorálva leírta
életeit, majd szinte miként a. régi poéták,
kik hogy latraikat bajnok ragyogásra emeljék,
még buzogányokat is menyből származni dalolják.
Zevsz azalatt a háznak urát kitanulni akarván,
szóba eredt nagy dolgok iránt vele : tart-e az égnek
nagyjairól valamit? vagy csak mondának Ítéli
gondjaikat járása iránt a földi ügyeknek?
Vár-e hasznot a most-zsendűlő várasi rendbűi,
melly komor udvaibúl közlakra seregli az embert?
Véli-e, hogy célját könnyebben eléri azáltal
e nemes alkotmány? vagy tán gonosz ösztönit űzvén,
csínosodásábúl mérget fog színi magának?
s józan eszét feleiétjeibűl tündökleni látván
emberi szívével, tüstént feltette magában, "
hogy különös gondot fog egész házára viselni.
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Nyolcat ütött volt már, ammint egy fürge szakácsné
jó vacsorát tálalt, s megrakta borokkal az asztalt;
jobb vacsorát a mennyeiek nem láttak azóta
hogy palotájokbúl nyomorult földünkre kiléptek,
sem tüzesebb borokat, mellyekbűl helyre felöntvén,
tréfabeszédek közt vidám hahotáknak eredtek.
Zevsz azután a jó fogadást hálálni akarván,
„húsz hete már, — úgymond, — hogy járjuk az emberi nemnek
most születő faluit, tornyos palotáival együtt,
s olly nemes agg pár szív nem akadt még eddig élőnkbe
mint ma ezen házban. Bér nélkül hagyni az illyen
roppant érdemeket Zevsztűl nem volna igazság.
Fellegi képe alatt (s ezt mondván fényleni kezdett,
kölcsönözött orcája körűi a mennyei sugár,)
s magos égnek urát szemlélitek ülni, barátim!
asztalotok mellett. Az igazság asszonya Thémis,
kit velem itt láttok. Tegyetek nyílt szívvel élőnkbe
három akármiilyen kérést. Itt helyben azonnal
kedveteket töltöm. Kívánjatok, amit akartok."
Fél-halavány és fél-nevető orcával az asszony
felszökik a székrűl, s rebegő hálákra fakadván,
hogy magokat mennybűi hozzá megalázni akarták,
végre, hogy e vacsorát, még él, soha el ne felejtse,
Zevsztűl azt az ezüst kanalat kívánja magának,
mellyel az égi levest az üdőnkint nálla ebédlő
mennyei vendégnek felesége kiosztani szokta.
»Ahha bolond! bár ráncosodó seggedbe lökŐclne
osztogató kanalad!* pattogja goromba haraggal
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férje, ki a bortúl nyílt-szívűségre hevűlvén,
szinte csekély kérése miatt mocskolni akarta,
ostoba társnéját, ammint padlása kinyílván
hirtelen a háznak, rémült seggébe lökődött
szálló dárda gyanánt, szoknyáin által omolván,
a mennybéli kanál. — Iszonyú jajszókra Jakadván
hátra kapott, hogy az égi nyilat kifeszítse farábul
a remegő asszony, s valamint a nyári szelecske
melly feszesebb ággal tehetetlen harcra kikelvén,
s már így, már meg amúgy, próbálván görcsei ellen
ostromait, dúl, fúl, nyöszörög s elvégre kifárad,
úgy erejét 5 is ráfordította egészlen,
s a beszorult kanalat ki nem indíthatta helyébűi.
Mit tehetett egyebet? még egy kérésre maradván
jussa, könyűs szemmel Zevsznek koldulta kegyelmét,
mentse meg a rossztúl, s kanalát vegye vissza farábul.
Hogyha nekünk az egek zab kéréseinkre megadnák,
amire vágyakodunk, fogadom, nem volna csak egy is
köztünk, aki ezüst kanalat ne viselne farában.
1805
A DÖGHAIvÁI,
A vadállatoknak gallyas országában
nagy döghalál támadt Augusztus korában.
Egynéhány nap alatt sokan eldögölvén,
sokan segéd nélkül félholtan szűkölvén
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gyöpös piacain a bús erdőségnek
öldöklési alatt a mirigyes égnek ;
a többiek végre mind elkeseredtek
s tanácsnak okáért öszvekerekedtek
az oroszlyányoknak öreg vajdájához,
úgymint a községnek született urához.
Ő is beteg volt már, s felkelvén vackábúl,
kimászott egy dombra hálószoba] ábúl,
hol a nagy gyűlésnek vévén hódolását,
kesergve hallgatta bús tanácskozását.
Végre öszveszedvén omlékony tagjait,
s egy nagy sóhajtással elkezdvén szavait,
„súlyos vétkeinket isszonyú csapással
feddi az ég, — tígymond ; — s vajha végromlással
meg ne látogassa bűnös ~ nemzetünköt,
gonoszra fajulni látván erkölcsünköt!
Hlyen ostorokkal már az embereket
többször megbüntette, kik a törvényeket,
mellyek a zablátlan életet tiltották,
lábokkal tapodni játéknak tartották,
meg sem szűnt mindaddig méltó fenyítése,
még a buzgóbbaknak ájtatos végzése
a főbűnösököt fel nem koncoltatta,
vagy az oltárokat fel nem áldoztatta.
Olvastam én magam az ó krónikákban
sok ollyan példákot, versekben, prózákban
s farkas doktorom is hittel bizonyítja,
hogy egy illy áldozat töstént elfordítja
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bús nemzetünkrűl is az égnek csapását.
Fogadjuk el tehát jámbor tanácslását-,
s valljuk meg itt nyilván szarvas vétkeinket,
mellyekkel terhelve tudjuk szíveinket;
s akit főbűnösnek fog lelni gyűlésünk,
haljon meg érettünk. Hogyha szenvedésünk
valóban megszűnik elégtételére,
ünnepet szentelünk emlékezetére
halálának napján minden esztendőben,
s még egy vadállat lesz e kies erdőben,
nagy neve örökké nyilván daloltatni,
s egész rokonsága szentnek fog tartatni.
Ami engem illett, megvallom vétkemet,
mellyel megterheltem, sok ízben lelkemet.
Számtalan juhokat felfaltam éltemben,
sőt még a pásztort is megöltem mérgemben,
ha ellent merészlett próbámnak állani.
Kész is vagyok érte véremet ontani,
csak megmenekedjen a rossztól nemzetünk,
melly által honunkbúi rendre kiveszhetünk."
Ezekre a róka farkát megcsóválván,
s az oroszlány előtt hason mászdogálván,
„nagyon jó, nagyságod, — úgymond szín orcával,
hogy főszemélyének megalázásával
ezen kicsinységet véteknek tartani,
s vérét méltóztatik értünk ajánlani.
Nincs gyávább alkotmány a .bamba juhoknál!
sem elmét, sem szivet nem lelni nyájoknál.
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Bgy vitéz farkasnak csupa árnyékára,
összvezavarodván egymásnak hátára,
sem védni ne tudják saját életeket,
sem szemes fortéllyal kerülni veszteket,
s ha fel nem támadna mellettek kutyájok,
egy szempillantásban oda volna nyájok.
Fortéllyokot pedig kitűl tanuljanak,
mikor vezérjeik csicsákbúl állanak?
kik a juhászoknak hurcolván terheit,
csak önnön hasoknak vadásszák kéjjeit?
Úgy kell tehát néznünk a juhnemzetséget,
mint egy ennivaló balgatag községet.
Tudják az emberek ezen igazságot,
s félre tévén bölcsen az irgalmasságot,
fejik, nyírják, eszik, bőreikben fűlnek,
s bélleiknek hangján táncokra nevűinek.
De micsoda jussal? jobbak-e nálunknál?
s mennyivel bölcsebbek akármelly majmunknál?
Mikor tehát rajtunk mégis uralkodni,
s jussunk elejébe akarnak tapodni.
ugy kell vélek bánnunk mint ellenséginkkel,
kiket megtámadni szabad fegyverinkkel.
Megölvén felséged a juhpásztorokot,
teljes igazsággal követte azokot,
kik javokra élvén a harcnak jussával,
vitézül küszködnek szomszedjok hadával.
Csak az én vétkem is nagyobb mind ezeknél:
mert én nem éltem ám a tyúkketreceknél
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bajnokokhoz illő harcüzenetekkel,
hanem lopva ölő mesterkedésekkel,
öszvegyilkoltam így számtalan tyúkokot,
gyomromba temettem sok szép kakasokot.
De mit tudok tenni mást e nemzetséggel?
melly vásott bölcsekhez illő szemességgel,
titkos útjaimot szüntelen vájkálván,
s a vigyázást éjjel váltig trombitálván
tele szemetezi szokott nyomaimot,
s veszedelmeseknek teszi járásrmot."
„Úgy kell a gaz népnek! —-úgymond dölfősséggel
a bajuszos tigris. — Illy nagy merészséggel
urunk aprödjának útját elállani
annyi, mint ellenünk pártot indítani.
Sok állatot ölteni én is életemben,
• ami több, nagy részét nem is éhségemben,
hanem csak vitézhez illő dücsőségbűl.
Mert ám ki nem tudja? hogy olly nemzetségbűi
van szerencsém venni nagy szarmazasomot,
s a magosabb pócra örökös jusomot,
melly bajnok virtussal víván sok harcait,
rémülésbe hozta szelídebb társait.
Szégyen volna nekem nyomát nem követni;
s aki okaimot meg merészli vetni,
álljon ki, ha tetszik, ellenem vitára!
meglátom, mit mondhat jusom próbájára?"
Illy formán szóllottak, megvallván vétkeket,
mind a többiek is, kik dúzs életeket
8 Válogatott versek
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á bambább marháknak töltik csalásával,
vagy a gyengébbeknek felmészárlásával.
Utolsó volt köztök a vallástételben
a lappangó farkas, ki szörnyű hitelben
lévén a ragadó barmoknak részénél,
azt a jegyzést tette bűnszépítésénél,
hogy ő ritkán üldöz másféle barmokot,
hanem kik megvetvén ősi vadságokot,
a kevély embernek részéhez állanak,
s egy kis becsületért csúf igát hordanak.
Hallván az elefánt e tar mentségeket,
ki mint fejedelem, azon seregeket
vitte a gyűlésre, mellyek fűből élnek,
,,ha — úgymond magában, — ezek így beszélnek,
s érdemeknek tartván az öldökléseket,
virtusoknak teszik a legfőbb vétkeket,
mért ne mentegessük mink is hibáinkot,
kik más kára nélkül éljük napjainkot?"
S éppen el akarta gyónását kezdeni,
amint a szamárnak szavait zengeni
háta megett hallja nagy csudálkozással,
ki közbevegyített sok fohászkodással,
„én is nagy bűnösnek ösmerem magamot,
mint nagyságtok, — úgymond; — mert mikor útamot
elvétettem nemrég, s ezen erdőségbűi
a síkra jutottam, — korántse éhségbűi!
mert én megelégszek erdei füvemmel,
hanem hogy meglássam tulajdon szememmel
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életemben egyszer azt a nagy világot,
mellyben úgy hallottam a sok boldogságot,
mint nálunk a gombát, önkint nevelkedni,
messze ki találtam oda ereszkedni,
hol a csemetétlen rétek tenyészkednek
s balzsamos illatú fűvel kedveskednek.
Itt engem az ördög, amint sétálgattam
s a virág-zománcnak díszét vizsgálgattam,
arra csábított el, hogy a pap rétjérűl,
de csak az ösvényre kidőllő szélérűl,
egy harapás sarnyút orozva elvettem,
s csupa nyalánkságbúi helyben meg is ettem."
„Mit? a pap rétjérűl? melly istentelenseg! —
felkiált a róka. — B nagy hitetlenség,
s nem egyéb az oka nyomorált sorsunknak!
IJz hozott döghalált egész fajzatunknak!"
,,Szörnyű szentségtörés! —• úgymond nagy buzgással
a tajtékzó farkas, — mellynek vérontással
nyerhetünk egyedül teljes bocsánatot;
és hogy megmutassam ezen ágozatot
"
„Mit sokat mutatni? — mondja gőgöséggel
a bajuszos tigris. — Mennél több készséggel
visszük az oltárhoz ezen áldozatot,
annyival könnyebben nyerünk bocsánatot!"
Neki estek tehát hárman a szamárnak,
mint a legvitézebb ostromlók a várnak,
s mihelyt lábairul szegényt leránthatták,
egy szempillantásban ízekre szaggatták.
8*
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légieknek tudjuk aftia panaszokot>
hogy még felakasztják a kis tolvaj okot,
addig a nágyokot szabadjában dúlni
s idegen javakkal hagyják boldogulni,
1805

AJÁNLÁS
Hunn vérbűi eredett hajdani nemzetem,
mellynek törzsökibűl zsengeni fő dücsőm!
vannak, kik ragyogó tisztviseléseket
óhajtván, szeretik tolni segíteni
a kormány kerekét, s nagy jövedelmekért
a köz jót ügyelik. Mások az özvegyet
s a dúzstúl maradott árva leányokat
oltalmokba veszik, s a legügyetlenebb
úrnak jussaival zengtetik untalan
a törvénypalotát, hogyha reménnyeket
a gazdag jutalom nyájasan ihleti.
Ez csak csűreinek szenteli gondjait,
szomszédságaibúl számtalan életet
szedvén, hogy sok ezer városi naplopót
a szükség üdéjén, köz nevelő gyanánt,
gyámoljon kegyesen bő nyereségekért.
Krősus kincseivel sem veszed azt reá,
hogy terhes szekerén vagy födeles hajón
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külföldekre vigyen belszüleményeket
más kalmár szerekért, aki ekéivel
túrván őseinek szűk hagyománuyait,
bővelkedni tanúit kis jövedelmibűi.
Ez nem hall örömest, csak hadi trombitát,
mellynek rettenetes harcrecsegéseit
átkozzák az anyák, s marha gyanánt repfil
tajtékzó paripán dárdahalál közé,
hogy halmokra szabott emberi testeken
feljusson koszorús fővel az áltató
hírességnek ama büszke tetőire,
hol soknak csak azért fénylenek érdemes
lelkek közt neveik, hogy sokat öltenek.
Más dőzsölni szeret v'g borozók között
sűrű gallyak alatt; vagy jövedelmeit .
kártyás asztalokon füstnek eresztgeti ;
még a fürge vadász, hogyha kutyáival
félvert egy remegő dámvadat, asszonyi
társának szomorú várakozásira
nem hajtván, egyedül tölti az éjszakát,
s prédájára vigyáz a hideg ég alatt.
Engem megkülönöz lantom az agytalan
lelkektül, kik üres fényre sovárganak
másnak káraival, mint amaz ügytelen
néptűi, melly alacsony szívvel az emberi
elmének nemesebb díszeirűl lemond.
Illy dücs nékem elég! és ha te, nemzetem!
készséggel befogadsz énekesid közé,
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kik hűven müvelik hajdani nyelvedet :
tartsák meg szomorú bajkoszorúikat
vagy más béreiket mások! az én nevem
szent oltalmad alatt égig emelkedik.
1806
A BAKTAI

PARASZT

,Gyurka fiam! készülj" — úgymond egy baktai ember ;
— a szamarat holnap vásárra bevisszük Egerbe;"
s hajnal előtt a szürke fülest feldönti fiával,
megköti négy lábát s egy vastag rúdhoz akasztván,
úgy viszi Gyurkával, mint Bécsben az > úri cselédek
vállaikon szokták egy házbiíl másba cipelni
a mulatópalotákba való újmódi trumeaukat.
E különös jelenést látva egy tábori hajdú,
nagy kacagásra fakad, s , .fejemet ma elüttetem, — tigymond,
— hogyha nagyobb kobakot szült asszonyi állat azóta,
hogy megesett Ádám, mint e két ostoba pára!
várasi embereket magam is szemléltem elégszer
bőr almárjomban majmot hurcolni az utcán ;
még szamarat rúdon sohasem. Nem látod-e apjok!
hogy négy lába vagyon, mint kettőtöknek? Ereszd fel!
Járni tud úgy mint tik, sőt hátán téged ; s elbir."
Szót fogad a vén pór, s mosolyogván,, ,mind igaz, — úgymond,—
bölcs szava kelmédnek ; de ha megkémélli az ember,
amit eladni akar, jobban megkérheti árát."

A barom a vitetést könnyebb, sőt úri dolognak
lelvén, fel nem akart lábára tapodni eladdig,
még ura bölcs intést nem eresztett lusta farára
szilfa dorongjával; s felemelvén végre tagonkint
ólom inú testét, már minden gyáva göröngyön
botlani, már kényességbűl sántítani kezdett,
mint amaz ó szépség, ki Tabánbúi szerte kocsizván,
még jól bírta magát, kávézni az özvegy urakhoz,
végre saját lábára szorul, s a kőpados utcán
ingadozik, botlik, sántitgat, tántorog, omlik,
hogy vezetőt kapjon, ki hazáig menni segítse.
Rost szamarát a pór finnyásán hátra maradni,
s mintha fejét valamin törné, állongani látván :
„vesd magadat hátára fiam, s üsd főbe koronkint, —
úgymond —, hogyha megáll; én hátul sürgetem addig,
hogy hamarább menjen!" Használt a dupla noszítás.
Ámde kevés lépések után elejékbe akadván
egy ifiú kanonok : ,,s így kell tisztelni apádat?
••— úgymond ; •— ő gyalogol, te pedig szőretlen ajakkal
úrfi gyanánt lovagolsz? Szaporán takarodj le, javaslom,
s hadd ezen elemetes jámbort szamaradra felülni!*
Szóll vala, és meglett. A vastag szilfadoronggal
a rost marha körűi szitkok közt szerte hadázván,
s a melegen ragyogó napfényben forrani kezdvén,
szertelenül pihegett Gyurkánk, s a sárga veríték
folyván arcairól, lustán szedegette bokáit ;
amint barma előtt két részre feloszlani szemlél

lyányokat, asszonyokat, kik sajnálkozni azonnal
a fáradt ifjim, s az öregre vigyorgani kezdtek.
„A majom a medvén! — úgymond egy kacki menyecske,
nem lötyög olly büszkén, mint e vén tőke csicsáján,
még fia fulladozik s görnyedve cipelgeti lábát.
Egy kupa forróval 'Jó volna lelökni lovárúl!"
Mint mikor a méhkast álmábúl talpra ijeszted,
a remegő bogarak rend nélkül szerte pözsögvén,
sok különös hangbúi elegyült zúgásra fakadnak ;
úgy kiki fennszóval zengvén egyszerre szidalmát,
pór lovasunk ellen feltámad az asszonyi falka,
s egy iszonyú sívás lázul sokféle szavakbúi.
Ilit tegyen a jámbor, kit nagy bűnösnek Ítélvén,
pörlekedés nélkül egy illyen csorda legázol?
Védje magát? soha lábok alól szárazra ki nem jut,
mig letiport ajakán lélekzeni látszik az élet.
A bika ellenben, látván a földre borulni
a halavány csordást, kit elér, egyszerre megenyhül,
s összeszagolgatván megalázott tagjait, elmegy.
B aktái pórunk is szamarát rémülve megintvén,
hogy kipihenje magát : „gyere fel! mellettem elülhetsz,
— úgymond, — Gyurka fiam! Hátunkat vessük erősen
öszve. Te lusta farát ütögesd a szilfadoronggal,
még én szűgye körül tenyeremmel igazgatom útját.
Jöjjön bár azután a bölcsebb várasi ember.
s nézze meg a szamarat, nézzen meg minket! Ugyancsak
talpraesett legyen ám, ha találhat vérszeme bennünk
új szidalomra okot. Szamarunk jár, mink pedig üljük."
/•

•f
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Aliig végzi szavát, hogy elöttök cifra ruhában
egy eleven szobalyányka megáll, s „van-elelketek? —úgymond,
— szánakodás nélkül két illy otromba teherrel
kínzani barmotokat? mint görnyed háta szegénynek!
mint nyöszörög dühös ökle alatt e lusta bikáknak!
Szűk lehegésébűl látom, hogy dögleni készül!"
Mint mikor a puskás egypár fenyvesre kilőtte
srétjeit, s remegő lonibrúl két részre konyúlván
a madarak, kőbábú gyanánt egyszerre lebuknak ;
úgy a baktaiak, hallván hogy döglik alattok
a lassú Pegazus, nagy réműléssel, az egyik
arra, emerre meg ez, hátárul szerte zuhannak,
s gondosan átnézvén-.az egész paripának erőtlen
tagjait, ápolják, törlik, friss vízzel itatják.
, ,Más baja nincs, — úgymond az öreg, nagy örömre derűivén, —
hogy csak terhe alatt megtikkadt. Hagyjuk ezentúl
menni teher nélkül. így tán a várasi nép is
megnyugoszik, melly görcsre szokott még ott is akadni,
hol mink szép egyenest látunk járatlan eszünkkel."
Gyurka tehát balrúl, jobbrúl ősz apja megütvén
a szamarat, mennek. Hevesen süti hatokat a nap ;
felgomolyog paripájok áíól szemeikhez az útpor,
mely tár orraikat fojtó tüszögésre noszítja ;
szájokat elzárják, fúl mellyek, homlokok izzad ;
ammint háza előtt állván egy hajdani kántor,
s egy pisze pípábúl szíván a döbrei füstöt,
félre taszítja fején zsírfo|^)s házi sipakját,
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S „nézd az eb-únta paraszt népét, hogy szánja csicsáját!
— úgymond; — ülj fel öreg! kiadod vén lelkedet estig!
I,áni, hiszen arravaló szamarad, hogy rajta lötyögvén,
lábaidat kéméld. Vagy tán otromba faludban
a csicsanemzetség különös privilégium által
nem köteles, mint máségyebütt, súlyt hordani hátán ?«
Erre felmdúlván, elkezd dörmögni magában
^
élemedett pórunk, s foga közt : „csak ugassatok, — úgymond :
— engem ugyan soha fennlebegő szavatokkal ezentúl
semmire sem birtok. Tudj isten! melly nagy eszüknek
vélgetik őkelmek magokat, s im! amit az egyik
fél rövid óra előtt javasolt, a másik ugatja.
'
Tölteni kedveitek, ha cselőre taszítgat az egyik,
hajszra döf egyszersmind a másik, győzze az ördög!
Amit vékony eszem javasol, nem kérdem ezentúl,
tetszik-e másoknak, vagy sem? mert gazda-dologhoz
értek is én annyit, mint száz rost várasi golyhó!«
Jámbor öreg, ne buzogj! Turkáló állat az ember.
Jöjjenek a szentek, jöjjön földünkre az isten
önmaga, életemet merném feltenni, hogy ők is
úgy viselik, mint mink, fullánkit az emberi nyelvnek.
Nincs az egész földön két olly egyforma teremtés,
mellyekbűl legalább egy-két morzsányi különbség
mélyrehatóbb nyomozások után szemeinkbe ne tűnne.
Úgy az egész földön nem lelsz két emberi elmét,
mellyeket a képzés, érző szerszámi eszünknek,
a nevelés, a szív, másmás ösvényre ne vonjon.
Sőt azonegy tárgyról ordíts egyszerre fülébe
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több ezer embernek bármely fátyoltalan igét,
egyazon értelmet nem fog két elme közűllök
lelni beszédedben. Valahány fő, annyi különbség.
A homokot forgatja talán hálátlan ekével,
aki azon fárad, hogy jó erkölcsei által
embertársainak mind megnyerhesse kegyelmét.
Megj. 1806

AZ I R Í G Y S É G H E Z
Szűnj már meg egyszer buzgani ellenem
trágár irigység! Ám nem esengek én
olly jók után, mellyek negédes
vágyaidat feszegetni szokták.
Nem kérdegélek tisztviseléseket
a nagy világtúl, nem birodalmakat,
nem dúzs rakást a vert aranybúi,
sem hamisan ragyogó dücsőket.
Öntessen őszkor száz halom életet
csűrébe a dúzs, kit nemes ősei
pompásan épült váraikban
messzeható uraságra szültek.
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Szürcsölje kristály serlegiből borát,
mellyet Tokajnak szőllei hoztanak,
kit pór szugolybúl úri polcra
s
felvezetett az agyas szerencse.
íín szűk szobámban kegytelen éhemet
egykét falattal, szomjamat édesen
megcsillapítom hűs vizekkel,
csak nekem adjon az ég ezekhez
érzékeny asszonyt, friss levegő eget,
gondatlan elmét, régi barátokat,
meglett koromban férfiszívet,
s víg kobozomnak örök virágzást.
Megj. 1806

DÓRISHOZ
Hltűnt a napnak fényessége,
s a bíbor^ melly nyugtában ége,
pej szürkületre változik.
A hold kiúszik ősz egünkre,
az éj langy álmot hint földünkre,
melly hűs homályba zárkózik.
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Jer Dóris! a szomszéd erdőbe,
hol szumiyadékony ágernyöbe
a gerlicék elültének ;
s hol csak csörgése a vizeknek
vagy zajjá zeng a zsib szeleknek,
midőn gallyakba ötlenek,
Hadd mondja ott meg sóhajtásom,
melly szünhetetlen lángolásom
azóta, hogy megláttalak;
' s mely tűrhetetlen csüggedéssel
óhajtom, hogy szent esküvéssel
örökre nőmnek valljalak!
Felelj meg egyszer hőseidnek,
kik áldozván sok ékeidnek,
esengve kérik szívedet!
s ha még nem tudja kétességed,
kit boldogítson szívességed?
javaslom, válassz engemet.
Nem nézek én a gazdagságra,
vagy ősi fénnyel teljes ágra,
midőn éretted esdeklek.
Nem hódol szívem friss eszednek,
sem omladékony szépségednek :
erkölcsöd, amit tisztelek.
Megj. 1806
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Nézd, a hegyeknek puszta girincein
mint fénylik a hó! Görnyed az ősz liget
a súly alatta s a rost folyónak
zajjai partjaihoz hegednek.
Enyhítsd szobádnak gömbörödött egét,
bőven tüzellvén, s régi hegyaljait
gyakrabban öntess serlegedbe.
Hadd köz Atyánkra egyéb ügyünket.
Az ő kezében hempelyeg a világ!
Egy csattanással szétveri fellegit
a vésznek, és a gyenge hárslomb
sok remegése után lenyugszik.
Bús lessz-e vagy víg holnapi hajnalod?
azon ne aggódj. Vedd nyereség gyanánt
á sors kezébűl a mait, s még
messze vagy életed alkonyátül.
Áldozz naponkint, hogyha kitelhetik,
a bölcs örömnek. Most simogassa le
nyájas barátod homlokodrúl
hornyait a szomorú magánynak.
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Most vonj le játékzálogot álnokúl
meghorgasított ujjairúl setét
suttonba elbújt Chlórisodnak,
kit nevetése korán eláriil.
Most járj koronkint víg remegésein
a szós koboznak nemzeti táncokat,
friss pörgetéssel megtepesztvén
a veled ölbekapó menyecskét.
Megj. 1806

A R É G I KLASSZIKUS A U K T O R O K H O Z
Hajdani klasszikusok! görög elmefutásnak enyelgő
dajkái, messze bújjatok
kellemetes súgári elöl a mostani észnek,
melly déli fénnyel mérkezik.
Gyáva regék, vak vélekedés, embertelen álmok,
amit korunkra hagytatok
mint tudományt; alacsony fortélyok, barmos erőszak,
goromba gőgök, vad dagály,
amiket erkölcsnek hirdettetek. A haza nektek
a népek ádáz alja volt,
hasznotok a közjó. Csak üdőtlen fénnyeket űzték,
csak pártjaiknak céljait
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bajnokitok, mikor ingadozó kormányaik ellen
polgári harcot víttanak, .
vagy dühös ostrommal jövevény környékre rohantak,
hogy láncra fűzzék népeit.
Rettenes szörnyet volt országiástok. Igázni
főcélja; hóhérpallosok,
kémseregek, méreg, szerszámai ; csalfa hitével
nyilván pecsételt fríggyeit
kén iye szerint megtörni, csalárd alakokba takarni
pirúlhatatlan homlokát,
a zavaros vízben prédát horgászni, szokottabb
fortéllyal : s a legundokabb
vétket büntelenűl hivatalnak tenni, ha célja
kívánta, legfőbb jussa volt.
Mostani majmaitok hirdessék finom aranynak,
ha tetszik, ami tőletek
származik! én szavokot viszhangnak lenni találom,
melly kőszugokban nagyra nőtt.
Nyelveteket szeretem! Viszegő füleinkbe görögvén
szép pelypegése, szívre hat.
Ámde tudom, hogy mézzé alatt e cifra beszédnek
otromba mérgek fekszenek.
Mennyei emberség! óh drága gyümölcse az észnek!
maradj te köztünk szüntelen.
A koronás urakot te teszed szorgalmas atyáknak,
kik népeiknek jussait,
mint magokét szeretik. Te nevelsz a büszke vitézben
mértékre késztő érzeményt,
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hogy viadalmaiban megkímelgesse szelíden
még a vad ellenséget is.
Általad országol rajtunk a józan igazság,
melly a kicsinynek birtokit
a ragadásoktúl védelmezi. Általad élnek
békében ollyas nemzetek,
mellyeket erkölcsök, nyelv, hit, polgári szokások
külön csatákra osztanak.
Általad ápolják örökös szolgáikat úri
kegyelmeikkel nagyjaink.
Általad izzadozik, szánt, vet, fegyverkezik, él hal,
kedvelt uráért a szegény.
Meg]. 1806

A MÚSÁK
Ne higyj barátom! ah ne higyj a kérkedő
Músa-seregnek! — Üres
álomtünések, hasztalan
gyermekcsecsék, amikkel édesítenek ;
mostoha sors, nyavalyák,
keservek, éhség, üldözés,
amikkel értek végbe vitt nagyérdemű
tetteidet fizetik
e vén leányok. — Akiket

9 Válogatott versek
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közűllök a természet édelgése szült,
hogy keserű poharát
sorsunknak édesítenék,
s a bölcs örömnek nyájas érzeményivel
emberi kellemetet
ébresztenének duzrnadó
kőszíveinkben; gazdag asztalok körűi
a maradék levekért
sokat kokétkodván, erős
gyanúba hozták állhatatlan szíveket
bölcs szeretőik előtt,
és hervadó párbaj okot
minden bizonnyal, más világra is viszik
őszbe vegyült fejeken,
A többiek, kik ráncba vont
homlokkal a mélyebb tudósságnak kies "
ernye alatt zomokabb
jutalmakért henyéltenek,
vagy háborúkot gyújtogattak, ahelyett
hogy sükeres tudományt
terjesszenek világtalan
nemünkre ; végre meglapúlván vérszemes
gondviselőik alatt
erszénnyek, egymást üldözik,
s agyarkodó zsembeskedéssel terhelik
kéjtelen életeket.
I/átták nem egyszer e szelíd

130

szüzeknek engesztelhetetlen mérgeket
borzadozó szemeim ;
látták dühös csatáikat,
inellyekben egymást majd halálig hurcolák
durva szidalmak alatt,
tisztes hajoknál fogva. Csak
acél okokkal tudta buzgó szíveket
fegyveres őrserege
a rendnek arra bírni, hogy
a puszta szitkoknál megállapodjanak.
Messze kerüld, ha szeretsz
békével élni, e tudós
csordát, barátom! Szántogass inkább kövér
földeket, olts szapora
fákat, nevelj dúzs nyájakot,
ápolj zsibongó méz-szedőköt, nyesdegélj
• háladatos venyegét ;
s ha házi gondjaid között
vigasztalást kíván koronkint bús fejed,
nézz ki leányi közül
hazánknak egy szépet, kinek
forró szerelme felderítse Szívedet,
s asszonyi díszeinek
harmat gyanánt frissítgető
bűbájolásit fűszerezd meg nyájasan
egy igazán szerető
barátnak édelgéseivel.
Megj. 1806
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Mardosó szerzője ama zab munkának,
melly a kiművelttebb nagy grammatikának
nevét érdem nélkül merészli viselni,
három új írással akarna felelni
Vérségi Ferencnek szín magyarságára,
lárvákat akasztván saját orcájára,
mellyek kölcsönözött nevekbűi állanak,
s atyáiknak ollyas cenkeket vallanak,
kik tőle tanultak korcsos magyarságot,
s a disputálásban szívalacsonyságot.
Mi végbűi teszi ezt? Nem hogy pirúlását,
mikor kipökdösi rút mocskolcdását,
s mikor maga magát szörnyen dícsérgeti,
s a magyar uraknak pénzét kéregeti,
ha még megpirulhat, elpalástolhassa,
és hogy a világnak nyilván megmutassa, ,
hogy maga sem tartja méltóknak könyveit
arra, hogy másoknak viseljék neveit,
hanem csak éretlen tanítvány cenkeknek,
kik még bimbózását sem érték eszeknek?
Át nem olvasta ő kijött munkáimot,
vagy át nem értette kitett okaimot ;
s így erős várfokot ostromol szitkával,
mint Donkisót hajdan szélmalmot kardjával,
melly hasztalanoknak látván csapásait,
nevetve megveti bajkiáltásait.
1806
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A S Z E R E T Ő BOLDOGSÁGA
Melly boldog, aki életét
kedvessel töltheti!
Olly vígan legfőbb ünnepét
egy Khán sem ülheti.
Párjának módos karja közt
Krőzussal mérkezik,
s lankadván tiszta csókja közt
mennyekkel kérkedik.
Forogjon véle tengelyénn
vagy álljon a világ,
vígabban lejtez lábhegyén,
mint ágán a virág.
Ha tűzzel teljes fellegek
fenyítik napjait,
egy csókkal, bármelly senyvesék,
elfojtja gondjait.
Párjáért a sors javait
örömmel megveti
s veszélyes változásait
nagy szívvel szenvedi.
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Olly vígan, mint ő, a madár,
zöld ágak közt nem él ;
s megnyervén, amit szíve vár,
világért sem cserél.
De mit dűesítem hasztalan
e boldogságokat,
ha önnön szívem partalan,
s nem érez lángokat?
Jer hát, o lyánka! jer hamar,
légy, kérlek, kedvesem!
Ne tengjen, mint a bús avar,
nő nélkül életem.
Meg). 1806

RŐZSIKÁHOZ
Szemtelenül kacsongatsz
Rózsika! rám, valahol velem összvetalálkozol. Égni
látom piruló képeden
a dühödő szerelmet.
Oldalamot mindnyájok előtt megszállód enyelgve.
Nyilván dicséred bájoló
termetemet. Szememre
*
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hányod az asszonyokot, kikkel szót váltani láttál.
Megvallod önkint lángodat,
s hogy tüzemet viszontag
mély aluvásábúl kívánt lobogásra idézhesd,
százféleképpen ostromolsz.
Hadd ezeket, barátném!
hajdani szüzeknek, kik tűköreikbe tekintvén,
s a rejthetetlen ráncpkot
arcaikon tenyészni
borzadozó szemmel megsejtvén, ingyen ajánlják
a férjfiaknak szíveket,
s a szaladó legénykét
mérges erőszakkal megölelvén, addig ápolják,
még irgalomra nem fakad.
Szép ifjú korodnak
gáncstalan orcádon most nyílván gyenge virágja,
serdűlni kezdvén termeted,
s kellemetid hatalmas
fegyvereket nyújtván hódítására nemünknek,
ne űzd el éles síp gyanánt
messzeható daloddal
a madarat, melly zöld levelű lépfádra repűlend
önkint, ha veszteg várni tudsz.
A hajadon leányhoz
csalfa negéd illik. Várd meg, még szíves ajánlást •
tesz lábaidnál pásztorod,
s bárha tüzes szerelnie
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tetszik is, el ne fogadd, még számtalan ostrorni által
el nem ragadja szívedet.
'(
Férgesek a gyümölcsök,
mellyek az ágaknak gyakrabb rázásai nélkül
\
önkint ölünkbe hullanak.
'\_Megj. 1806

AZ IGAZ BŐ^CS
Nézd a búzakalászt, büszkén emelődik az égnek,
még üres; és ha megért, földre konyítja fejét.
Kérkedik éretlen kincsével az oskolagyermek,
még a teljes eszű bölcs megalázza magát.
1806

AZ KMBERSÉG
Tudni mi vagy? legfőbb tudomány, s nagy erővel ügyelni
ember valódnak céljait
legnemesebb erkölcs, melly nélkül cifra hiságok
a legdücsősebb virtusok.
•A növötény csupa száj, csupa zsenge. Nevelni nyirokkal
tenyészni-termett ágait,
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tarka levélkékkel bekerített illatos ágyán
feles fiúkot fajzani,
egy hivatalja. Tömött emlőin a közanyának
csüggvén, szopó gyermek gyanánt
szüntelen issza tejét, s kikeletkor gyenge rögyekben
új magra készít nyirkokot.
Nállad az éhségnek s a magzatozásnak üdőnkint
felfel hevűlő vággyai,
létedet őrizvén, csak szentebb célra vezérlő
s bölcs fékre fűzött eszközök ;
emberi sorsodnak vizein csak szolga vitorlák,
mellyek hajódot sürgetik.
Fekszik az állatnak négy lábon teste. Az égnek
zsellére kezdi kis fejét
résünt domborodó mellyen magosabbra emelni,
még nagyra nyíló csticcsai
állati szájának megmeg földünkre konyúlnak,
mellynek kezébűl éldegél.
Nézd a csúszni-szokott férget! Csupa ételemésztő
csatorna fekvő termete,
A növötény-gyűrűk, mellyekbűl teste felépült,
élő palántát képzenek.
Célja csak az, hogy tömje hasát a gyenge levéllel,
gallyakba tojván fajzatit.
Nézd meg amott a nyájak után lappangani termett
farkasnak éhes eszközit!
Messze kicsúcsosodó agyarával földre teríti
a legmerészebb tulkokot,
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s majd csupa bél-vályú lévén, soha meg nem elégszik,
bármeddig oltsa vággyait.
Nállad az ínycsontok nem dűlnek előre fejedbűi,
s függősen álló termeted
a buta barmoktúl megválaszt. Nincsen ölesre
kész fegyvered, sem ösztönöd.
Válogatott eledelt a fán, a plántagyökérben
a házi állatok között,
a veteményekben majdnem kényedre találván,
véres vitákra nincs okod,
sem hogy az erdőknek szilaj abb zselléreit ölvén,
vad hússok által elvadulj.
Mesteri készséggel szövi a pók gyenge fonálbúi
a légykelepcét, nyíl gyanánt
üt ki tanyájábúl, szövevénnyét rengeni sejtvén,
s befonja bongó foglyait.
IJrre csatolta nemét a nagy természet. Ez által
ápolja morzsa életét.
Errevalók egyedül szerszámai. Lesre, fonásra
fordítja minden gondjait.
Másra nem alkalmas. Mesterkörnyéke parányi.
Egész világja egy arasz.
Tégedet egy különös munkára nem izgat az ösztön.
Készség hiával érkezel
mindenféle remek darabokbúi öszveakasztott
földünkre, melynek oktalan
állatitúl hasznos fortélyokot űzni tanúiván,
csak grádicsonkint nődögél
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válogató elméd, szemesebb vezetője nemednek.
Neked tanulni szüntelen
a sok munka közül azokot választani, mellyek
igaz javadra váljanak,
s úgy kell ösztönidet zabolán hordozni eszeddel,
mellyek valódot sürgetik,
hogy szabadon tapodott ösvényen könnyen elérhesd
emberhez illő célodot.
Műhelye nem méhkas, nem pókhállócsk'a eszednek.
Felhatsz erőddel rendesen —
hempelygő gomolyéki közé a csillagos égnek ;
bátran hajózol méllyein
a habozó víznek, s a föld gyomrába leszállván,
merészen ásod kincseit.
Nincs olly morzsa fövény, rnelly nagy hasznodra ne váljon,
ha véle bölcsen élni tudsz.
Mágnestucske nyitott alsó dombjára tekénknek
s méltóbb ügyére, útakot.
Nincs olly puszta üreg, hol eszed nevekedni ne tudjon.
Világ ja minden, ami van.
A zsibogó méhnél árnyékban látjuk üdülni
a társaságos életet:
Teste kicsiny lévén kiszabott tisztjére nemének,
két részre osztja gondjait.
A here csak szaporít az-anyával; búgokot épít
a többi s mézet gyűjtöget.
Ámde saját fiait nagy zajjal elűzi magátul,
mihelyt repülni kezdenek;
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s ellenségeinek nézvén a többi kasoknak
mellette pözsgő népeit,
legböcsösebb honnak sásbúi font fénytelen udvát,
legfőbb remeknek búgjait,
semmi barátságot nem köt, sem szorgalom által
jobb sorsra* vágyni nem tanúi.
Nincs neki válogató elméje; világtalan ösztön
vezérli minden tetteit,
melly soha jobbítást nem szenved. Most is azonkép
építi búgos csűreit,
úgy szeret anyjátúl maradékot várni nemének,
langyabban űzvén tisztjeit,
hogyha szokott munkái között nem látja szülőjét,
úgy gyűjti most is mézzeit,
úgy öli meg, nemzések után, a férjfi heréket,
mint a legelső méhcsoport.
Nyájai a követő majmoknak várasi renddel
járják az odvas berkeket,
büntetik a bűnöst, felfegyverkezve botokkal
lespontokon őrt állanak,
s a tűznél mulató pásztorseregekre rohanván,
okos nemünköt szétverik.
Ámde ravasz diadahnok után a tűzhöz omolván,
mellyért vitára keltenek,
annyi eszek nincsen, hogy felfrissíteni tudnák
lankadni kezdő lángjait.
Annyira emberiebb tudomány tüzet ütni, nevelni,
mint víni véres harcokot!
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Magzatikot forrón szeretik s bánatnak eredvén
sírnak ; szerelmes párjokot
féltik, s amit egyéb élőktől végbe vitetni
gyors vizsgaságok észre vesz,
mesteri készséggel követik. De világtalan ösztön
csak mégis, ami sorsokot
állati láncokkal bizonyos korlátba szorítja;
csak marha célú izgatás
a követő készség, mellybűl ezen erdei ember
nem tud javulást vonzani.
Még soha kóborló seregét otromba nemének
nem láttuk öszveállani,
hogy falut építvén, megjobbítgassa lakásit;
sem kötni ollyan frigyeket
szomszéd társaival, mellyekbűl végre hatalmas
polgári rendek váljanak.
Amit enyelgve tanúi követő képzése nemünktűi,
annak nem érzi érdemét,
s n«?S3.a barom lévén, amit forralgat agyában,
nem tudja mással közleni,
Ollyanok, egyszóval, még most is az ostoba majmok,
mint ősatyáik voltának.
Tégedet a kegyes ég nemesebb pállyára teremtett,
beszédre nyitván nyelvedet.
Nincsenek ösztöneid, mellyek tetszéseid ellen
jó vagy bal útra vonjanak,
s a baromállathoz képest elhagyva születvén,
allig hogy éh szád szopni tud.
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Ámde tanulsz, és embereszed bimbózik azonnal,
mihelyt honunkra érkezel.
Érző eszközeid példákat raknak elődbe ;
az állatoknak nyájai,
a levegő, tűz, víz, a föld a csillagos éggel,.
amit teremtett istenünk,
s ami gonoszt vagy jót tett eddig az emberi nemzet,
mind jóra késztő oskolád.
Őseid a nyelvnek közlő segedelmei által
fiókra hagyván kincseket,
mellyet ez életben gyűjtöttek vizsga eszekkel,
megirtogatták útadót,
s felviradó elméd csak az ő fonalokhoz akasztván
előre vágyó gondjait,
új leleménnyeivel megmeg magosabbra repülhet,
menyekre zsengő magzatid
még nemesebb rendű munkákot emelnek üdővel.
A véled élő emberek
bölcs nyomozásaikot szóval vagy könyveik által
elődbe rakván szüntelen,
emberi célodhoz közelebb törekedni segítnek,
vagy megjavítván sorsokot,
a csupa példával felüdítik benned az ingert,
melly útjaikra édesít.
Mint mikor egy roppant palotát építeni kezdvén
sok egybe-csűdűlt béresek,
ez meszet olt, megegyíti amaz jóféle fövénnyel,
ez nagy kövekkel küzködik,
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falt rak amaz, bárdolgat az ács, s többféle darabbúi
támadni látsz egy szép egészt ;
úgy kiki e földön sorsát magosabbra emelvén,
építi önkint a tetőt,
mellyre az isteni kéz képesnek tette nemünköt,
s mellynek göröngyös útjait
irtani főcélod. Hány gátot emeltek ez ellen
sok furcsa szívű emberek,
kik más káraibúi zab boldogságot akartak
romlott fajoknak szerzeni?
Hasztalan! A szántó csak ezért hasogatja nyöszörgve
bozóttal átfont telkeit,
hogy nyomorult sorsát, ha lehet, jobb karra segítse.
Napestig izzad a kovács,
hogy kegyesebb kenyeret nyvijthasson gyenge fiának.
Roppant hajókon úszdogál
a habozó kalmár s idegen partokra repülvén
kirakja ritka kincseit,
mellyek után a messzelakó tőzsérek esengnek,
jobb sort remélvén általok ;
majd azután méhecske gyanánt külföldi szerekkel
terhelve ismét visszajön,
s még takarékos ügyét felesebb nyereségei által,
majd úri polcra felviszi,
addig az elmének külföldi gyümölcsei által,
mellyek szemébe tűntenek
a kikötő helyeken, okosodni tanítja hazáját,
melly vak magányban senyvedett.
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Frigyeket is kötnek végtére haszonnak okáért
többféle gazdag nemzetek
s ammint kincseiket kicserélvén, déli tetőre
feljutni látják fénnyeket,
a buta szomszédot, ki vélek kötekedni merészel,
még bajvívások által is
arra viszik, hogy barmos ügyét utálni tanúiván,
nyomozni kezdje útjokot.
így az egész földön elterjedt emberi nemzet
egy nagy tanuló társaság,
melly születése után barmabb indúlati által
több kis csatákra osztatott,
majd azután nyelvével eszét bimbókra segítvén,'
gyermekkorábúl felderűit,
s hogy baromudvaibúl nemesebb céljához elérjen,
serényen öszve dolgozik.
Emberi nyelve tehát legfőbb szerszáma nemének,
mellyel kinyitja észrügyét ;
ez pedig ösztöneit szabadabb akarattal igázván,
bölcsen kiszabja tisztjeit,
mellyeknek nyomain jobbítván állati sorsát,
igaz javához felsiet.
Adj neki emberi észt nyelv nélkül! ami fejében
lassú rügyekkel zsengene,
azt soha társaival nen* tudná szíve közölni,
s amennyi embert élni látsz,
annyi udúba-szorúlt félbölcs nevekedne belőllök,
ki csak magának tetszene ;
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Vagy legalább ezef-annyi üdő eltelne azonba,
még arra jutna nemzetünk,
amire nyelvének feltört segedelmei által,
mióta meglett a világ.
Hadd neki ész nélkül ellenben mostani nyelvét,
még elvetettebb sorsra jut.
Amiket oktalanul dörgöttek volna fülébe
pallérozatlan ősei,
mindazokat botorul még most is igaznak ítélné,
szintúgy követvén másokat,
mint a fürge leány, ki elérvén nyolcadik ősszét
majmozni kezdi gőgjeit
cifra szülőjének. Hitetők fortéllyal által
vad lángra gyúlván állatos
vággyai, esztelenül vetemedne utánnok akármelly
veszélyre, szörnyű kárait
dőre halálával ragyogó nyereségnek Ítélvén,
mint a tudatlan jühsereg,
melly buta kossá után önkint a vízbe rohanván,
kockára hányja életét.
Hinne okok nélkül mindent, enyelegve követne
mindent, s eszetlen barmaink
s a mai ember közt mintegy közkapcsolat. állván,
nem volna más, csak szós majom.
Meg]. 1806

10 Válogatott vétsek
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A KOROSABB SZÉPSÉG
Szép a friss napnak új orcája,
midőn földünkre hő fáklyája
ébresztő súgárt öntöget;
de kedvesb nékem tündöklése,
mikor délesti csüggedése
bűbájos álmot hinteget.
Tüzes szerelme a lyánykának,
friss rózsaszíne orcájának
fellobbarithatja véremet;
de olly asszonynak szívessége,
kit megfurcsított érettsége,
bájolja csak meg szívemet^
Amaz világos ingerekkel
mint győzhetetlen fegyverekkel
vígat ja édes harcait;
s már ezt bódítván pillogással,
már azt egy csalfa sóhajtással,
kénnyére gyötri rabjait.
De a korosbnak langy szemébűl
orozva üt ki, mint lesébül,
s vigyázva győzget ingere ;
S ah! melly hűséggel ápolgatja.
melly szívességgel gyámolgatja,
kit meghódított fegyvere.
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Nem néz ő engem prédájának,
sem kényhűvítő laptájának :
mennyország tőlle csüggenem.
O nékem minden súllyaimban
szintúgy mint boldog óráimban
barátném, liűvem, mindenein.
Megj. 1806

A ZSEMBES Ö R E G H E Z
Ha őseidnek hajdani nyomdokit
elhagyja lassan mostani nemzeted,
s más útra látod elszakadni
a szemesebb ifiak csatáit,
nagyot sóhajtván a magos ég felé,
zsembes szugodbul nyögve jövendölöd
hogy talpig elfajult világunk
vég veszedelmeihez közelget,
mivel szokásit boldog élőinek
a fürge gyermek pajkosán elveti,
s a régi tyúkoknál okosbnak
tartja magát az üres csibécske!
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De hogyha bölcsebb, gondolatod szerint,
a tisztes ősz haj zöld maradékinál,
fontold meg azt is : hogy világunk
élemedik maga is naponkint,
és hogy tekéjén emberi nemzetünk,
melly nyelve által szinte csak egy egész,
a nyílni termett ésszel együtt,
több rideg ága gyanánt öregszik.
A régi kornak jobb hagyomanyira
épit az ember friss leleményeket,
mellyek kövönkint felhaladják
talpfenekét -az egész rakásnak,
még a baromnak megmarad egy-nyomon
csak erre termett oktalan ösztöne,
szós marha volna és nem ember,
( .
aki az ősi nyomon maradna.
Meg].

1806

EGY ÁI,OM
Kertemben szunnyadozván
o Borcsa! láttalak,
s örömre gyúlladozván,
álmomban híttalak.
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Egy rózsatőhöz dűlvén,
eldugtad képedet,
s koronkint felserdűlvén,
nevetted hívedet.
A fák közt elkerültem
\ bokrodhoz lábhegyen,
s ah! Borcsa, mint örültem
előre nyertemen.
Kacagva elfutottál,
én futva űztelek,
a kúthoz nem jutottál,
már ölbe vettelek.
De áh! hogy rád orozni
akartam csókomot,
eg37szerre széthabozni
szemléltem álmomot.
így tűnnek életűikkel,
o Borcsa! kéjjeink,
ha bájos friggyeinkkel
késgetnek szíveink.
Meg].

1806
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A KÖZÉPSZERŰSÉG
Boldogabb leszel, ha sem a magosra
szüntelen nem törsz, sem az ál sekélyen
nem maradsz, féltvén dagadó haboktúl
gyenge hajódot.
Ment az agg bútúl a^ arany középszer,
melly irígylendő palotákra nem vágy,
sem magát fösvény födelű szugolyban
fel nem emészti.
Többször ingatják szelek a magos fát;
a kevély tornyok nehezebbet esnek,
s a sebes mennykő szeret a negédes
bércre lecsapni.
Jót reméli a bölcs beborúlt ügyében,
s vészeket sajdít, mikor a szerencse
rá nevet. Jönnek teleink üdőnkint
s megmeg enyésznek.
Hogyha most szenvedsz, ezután nem úgy lessz,
nem dörög mindég az egek haragja,
s a setét szélvészt ragyogó derűlés
szokta követni.
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Légy erős szívű, mikor elborítnak
a bal ínségek, s vonogasd fel önkint
a vitorlákat, ha hegyes szelekkel
nagyra dagadnak.
Megj. 1806

A TEJÁRÜLÓ MENYECSKE
Örzsike, kit nemrég elvett egy nyalka suhancár,
egy nagy kanna tejet tornyozván szőke fejére,
a varasba siet. Könnyű szoknyácska lebegvén
csípeirűl, s derekán csak vékony mellyruha lévén,
lábairúl keze ujja közé veszi sárga papuccsát,
s karcsú háta megett szaporán hagyogatja nyomásit.
„Fris tejemért kapok én, — úgymond mosolyogva magában,
annyi garast, hogy tyúkok alá választva vehessek
négy fészekre tojást. Nagy mester volna bizonnyal
róka uram, ha nekem nem hagyna meg annyi csibécskét,
hogy becipelgetvén kappan- vagy jércekorokban
íni! ide a tyúkhúst kedvellő várasi néphez,
egy jóféle kocát ne vehetnék rajtok üdővel.
Gondviselés nélkül felnő ez konyhavizembűi,
mellyel edénykémet délkor tisztítani szoktam,
hogyha kenyérhéjjal vagy rossz korpával egyítem ;
s öt gyönyörű malacot, vagy tán még többet is ellhet.
Én ezeket hízóba vetem, s majd őszkor eladván,
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megveszek egy bornyas tehenet. Már látom előre
a kis ünőt, mint testesedik, s a többi sereggel
estve felé haza érkezvén, mint ugrik élőmbe..."
A nagy öröm szívét elfogván, jó nagyot ugrik
ő is ünőjével, s ammint kannája lefordul,
a kilökött tejjel négy fészekbéli tojássát,
kappanait, malacit, tehenét el látja enyészni.
Asszonya illy igazin keresett sokféle javaknak,
Örzsike lett ismét, s hazament panaszolni urának,
mennyi reménységet vesztett e káros esettel!
Mondj nekem olly embert, ki ne építgetne koronkint,
Örzsike módja szerint, tündérpalotákat az égben!
Pórok, urak, bölcsek, botorok, mind egyre kiszállván
mostani sorsokbúi magosabb polcokra eszekkel,
olly elevenséggel víjják a csalfa jövendőt,
mint mikor a gyermek szappanbuborékait űzi.
Még azon órában, mikor a falubéli kisasszony
várasi hűssének kezet ád, megjárja magában
a palotát, mellyben mint udvari dáma parancsol;
míg emez a vele nyert kincsbűi kedvére merítvén,
hercegi bércre kitör s roppant kastélyokat épít.
A csak imént magosabbra kapott hadnagyka, kiütvén
néhány bajnokival, s tenger törökökre akadván
négy fala közt, a nyalka basát meggyőzi egészen,
s mellyét a souverain kijegyezvén drága kereszttel,
egy-két hónap alatt generálisságra verődik.
Én magam is sokszor szép asszonykákra esengvén,
152

már Julis atyjához mentem megkérni leányát,
már Ilonát tettem nagy naszpompaval enyímnek,
már egy kellemetes szívű özvegybe szerettem,
s álmodozásim után megtérvén józan eszemhez,
a sok mátka között páratlan Miska maradtam.
Megj. 1806

KLÁRIKÁHOZ
Halványodva kerülsz, Klárika ! engemet,
mint a szarvasünő, melly veszedelmeket
vélvén lenni nyomában,
rémült anyja megé szalad.
Mert amrnint kiszökik csipketanyáibúi
a gyík, s a ligeten átsuhog a tavasz,
félénk szíve azonnal
elhal, s térdjei rengenek.
Ám én nem keresem véredet ontani,
mint a farkas ezét. Szűnj meg anyád után
síránkozni! Az érett
szűzhöz férfiak illenek.
Megj. 1806
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A HALDOKLÓ LEÁNY
M'óta megnyílt lyány-eszem,
sok legényen járt szemem,
s víg maradtam.
Észrevévén vággyokot,
fellobtattam lángjokot
s elszaladtam.
Ámde hogy megsajditottam,
akiért most hervadok,
nálla nélkül, azt mondottam,
búmban meghalok.
Nem lelhetvén nyugtomat,
elhurcoltam kínomat
a szilasba.
Búmon függvén gondjaim,
beljebb vittek lábaim
a gallyasba ;
s ott találván lomb színemben,
kit szivemben hordozok,
azt gondoltam, ijedtemben
mindjárt meghalok.
Rám szögezvén zög szemét,
felmosolygta kellemét
orcájának.
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Megköszöntött módosán,
ingert adván nyájasan
mély szavának ;
s kérdvén, hogy zöld rejtekemben
Tán kegyesre vár'kozok?
Azt gondoltam, szígyenemben
~~ Töstént i
Hallván, hogy nincs kedvesem,
s hogy csak búmat űzgetem
tébolygással;
vigasztalta szívemet,
ébresztgette kedvemet
egygyel-mással;
S vágyakodván vallására :
Szívétűi mit várhatok?
Ah! most, mondám egy szavára
Élek vagy halok.
Elkészítvén útjait,
végre titkos lángjait
.megvallotta.
Ez fonnyasztó kéteniet,
melly meglepte szívemet,
. szétosztotta;
s átérezvén hő mellyemben,
melly szerencsés lyány vagyok!
azt gondoltam : örömömben
mindjárt
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Jó sokáig kínzottam,.
mert illőnek tartottam,
habzásimmal.
Már harcokra duzmadott,
^
már alkukra olvadott
gátjaimmal ;
s minthogy hinni azt kezdette,
hogy hozzáj a langy vagyok,
csak meggyóntam, hogy érette
élek és halok.
Nincs azóta, víg napom,
hogyha őt nem láthatom
gallyasomban.
Éjjel vászok kinzanak,
nappal gondok fojtanak
magányomban ;
s hogyha karján álmaimban
mást csüggedni salygatok,
felserkentvén, kínjaimban
csaknem meghalok.
Már előre képzelem,
mint derűi fel életem
gyötrelmébűl,
majd ha egyszer láthatom,
hogy hajnallik nász napom
kétségébűi;
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S áh! ha végre szép nyakában
mint mennyasszony olvadok,
nincs mód benne, hű karjában
aznap meghalok.
Jaj! de még .ez meglehet,
hosszú, hosszú két hetet
kell kiállnom,
a sok óraperceket,
mint esztendőezreket,
átszámlálnom!
Essetek ki életembűl
tik, tizennégy bús napok!
mert én addig szerelembűi
százszor meghalok.
Meg]. 1806

A SZE RELMESTUDÓS
Daphne történetének paródiája. Lásd : Ovidius. Metamorphoses L. 1
„Ah! ne szaladj kegyesem?" monda nyöszörögve Apolló,
Dafne után, kit megszeretett, egy puszta ligetben,
olly sebesen futván mint a térségre kiűzött
nyulak után az agár! „ne szaladj szeretődnek ölétűl!
Nem vagyok én olly tompa eszű mint mások. Az égnek
csülagit újjaimon tudom én mind rendre nevezni,
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s ösnierem útj okot is. Földünkön semmi teremtés
nincsen, mellynek egész voltába belátni ne tudnék!"
Dafne szaladt! — „Jól ösmerem én, mint főjeles orvos,
a füveket, köveket, csemetéket, mellyek az embert
legnehezebb beteg-ágyaibúl meg talpra segítik."
Dafne az orvosnak megijedvén puszta nevétűl,
még sebesebb ügetésnek eredt. •— „Nincs aki felérjen
énvelem a költő tudományban, mellyel az embert,
még szilajabb, a versdalolók hódítani szokták."
Dafne bolond népnek tudván még anyja szavábúl
mind a bárdusokot, lassúnak vélte futását,
s egy magosabb bokron szaporán átszökni akarván,
köntösivei tövisekbe akadt, s a hantra leomlott.
Főbus elérkezvén hozzá, felemelte azonnal,
s karja közé fogván derekát, csókolni akarta.
Ámde amaz bölcs karjaibúi e büszke tudósnak
béka-hidegséget, s ajakábúl szinte halálos
borszagot érezvén, — mert hogy dalolásra hevűljön,
bort iszik a bárdus, — megmeg borzadni először,
majd azután holt tőke gyanánt dulöngeni kezdett,
s végre leroskadván, mély sóhajtással elájult.
Fussatok óh lyánkák minden céhbéli tudóstul.
A csupa képzésnek lévén tudománnyok üdőtlen .
gyermeke, csak fejeket melegítheti. Szíveik ércek.
Megj. 1806
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N A G Y SÁNDOR P A R I P Á J A
Mezővárasunknak fő fogadójában
megszállott a nyárnak középső havában
egy olasz sarlatán két nagy szamarával,
mellyek taligáját vonták asszonyával.
Másnap már a kapun függött cédulája,
s le volt írva benne új esszenciája,
mely gátot tud vetni minden betegségnek,
tartósságot adván a jó egészségnek.
Hirdette egyszersmind, hogy új flastromokkal
s fűszerekből csinált orvos italokkal
még annak is nyújthat kívánt segítséget,
ki már az életre nem lát reménységet.
„Két hét alatt, — úgymond, — lábra fog állani,
aki diétámot meg fogja tartani."
Omlott a vak község azonnal sípjához,
tódultak a hintók misztériumjához ;
ügyekezett kiki, hogy hozzá juthasson,
s baja iránt vele négyszemközt szóllhasson,
s kik a szoros utat által nem törhették,
még éjfél után is magokhoz kérették.
Szállott a sok forint éhes erszényébe,
az arany dukátok orvosló kezébe,
s minthogy férfias volt külső figurája,
s a társalkodásban módosán járt szája,
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kedvéért sok dáma le is betegedett,
kiknek házaikban sokat serénykedett.
Tett is, nem tagadom, gyönyörű csudákat,
örökre megmentvén egynéhány lyánykákat
a hajadon főnek szokott fájásától,
s egy gazdag matrónát magtalanságátúl.
Az aranyérbűi is sokat kigyógyított,
sok máj keménységet adóra lágyított.
Csapra vette zsebét sok vízkórságosnak,
legjobbik borával egy süket torkosnak,
s még el sem teltek volt tizennégy napjai,
mellyekkel gyógyulást ígértek szavai,
már is megnyitotta sokaknak szemeit,
kik világos nappal nem látták tőreit.
Kilencedik napján köztünk-volt-létének
új próbáját adta szemes elméjének,
mellyre úgy tódultak az egészségesek,
mint orvosságihoz a sok betegesek.
Bábjátékát értem, mellyre városunkat,
különösen pedig dáma-kórusunkat,
nyájas cédulával jól elkészítette,
s végre egy nagy dobbal öszvecsűdítette.
Az udvarban csinált játékszínt lombokbúi,
takaró kárpitot papíros-rongyokbúi,
s megvilágosítván csillogó mécsekkel,
módosán befedte rojtos gyékényekkel.
Itt elébb megkérvén szokott fizetését,
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szépen eljátszotta szerelmeskedését
törött magyar nyelven friss Columbínának,
ki egy víg Harlakint választott urának.
Azután kilépvén a szín közepére,
s nyájasan rnosolygván számos vendégére,
kiveszi zsebébűi irótáblácskáját,
s hirdetvén belőle hallatlan csudáját,
»én nem vagyok, — úgymond — egy-rangban azokkal,
kik csalni szeretvén sült hazugságokkal,
felét sem adják meg, amit megígérnek,
s még e kevésért is nagy fizetést kérnek.
Amit cédulámban nyilván megfogadtam,
azt rnár nagyságtoknak hűven meg is adtam;
azonkívül pedig, ingyen jó szántombúl
még egyet mutatok számtalan titkombúi.
Hallották tán hírét Nagy Sándor lovának,
melly igazat szólván, fele volt urának,
kivel a persákot mind agyon gázolván,
s a világnak felét rabságra hurcolván,
úgy osztja fel most is Sándor dücsősségét,
ammint felosztotta régi vitézségét.
E paripa-hérost Jupiter csudálván,
s különös regardra méltónak találván,
repülő szárnyakkal felcsinosította,
s a csillagok közé oda szállította,
hol a Músák lova régen epekedett,
mivel pajtás nélkül maga fényeskedett.
írásai között boldogult atyámnak
11 Válogatott versek
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megleltem a kulcsát ama titkos számnak,
mellyel a holtakot kihíni sírjokbúl,
a boszorkányokot kiűzni lyukokbúl,
akármit az égbűl a földre báj ölni,
s mindennemű rosszat meg lehet gátolni.
ÍJn hát nagyságtoknak Sándor paripáját,
a lónemzetségnek legnagyobb csudáját,
ammint elevenen az égen kullogni,
s Pegazussal szokott szemünkbe ragyogni,
ide lecitálom bájos mesterséggel.
I<egyenek azonban, kérem, csendességgel."
Erre betakarván fejét kendőjével,
kört írt maga körűi bűvös vesszejével,
s úgy kezdett inogva berbitét morogni,
mint a zsidók szoktak könyörgést zajogni.
Végre hogy harmadszor nagyot sivalkodott,
vesszejével pedig szerteszét csapkodott,
kijött felesége Genius-ruhában,
kaducéust tartván az egyik markában,
s nagyobbik szamarát kivonta magával,
melly szinte kérkedvén papíros szárnyával,
körűinézte magát úrfi büszkeséggel,
s urához koncsorgott vidám szelidséggel.
Tapsoltak a dámák a szárnyas marhának
mély respektussábúl hajdani urának ;
tapsoltak utánnok vezető mátkáik,
s komornokjaikkal mundéros szolgáik;
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míg a többi nézők hátúi ágaskodván,
s ami magost leltek, reá kapaszkodván,
tátott szemmel-szájjal nyújtották nyakokot,
hogy jól megláthassák a füles bajnokot.
Azalatt egy auktor sokáig salygatván,
s végre bosszúságát el nem titkolhatván,
„hisz e' szamár!" úgymond kacagó szózattal.
Egy inas viszontag dölyfös ábrázattal :
, .tudkedhozzá!'' — úgymond. —„Iyátoménszőrébűl,
feleli meg amaz, — látom nagy fülébűi,
hogy ló éppen úgy volt apja őkelmének,
mint az én kan macskám a juhász ebének."
Erre egy dámácska fejét rázogatván,
s módos legyezőjét szörnyen nyitogatván :
„már ez felette sok!" úgymond mátkájának,
füle hallatára hű komornokjának.
„Nagy Sándort illy csúful szamárra ültetni!
E szotízt jó bottal kellene büntetni."
Nem kellett több ennél biztos szolgájának,
ki neki fordulván az auktor' hátának,
jókat sújtott reá vasalt pálcájával,
s földig lemocskolta goromba szitkával.
Szórta ez ellenben protestációit,
megújítván közben allegációit,
mellyekkel amannak bőven megmutatta,
hogy az olasz lovát szamárné szoptatta.
Sőt még a szamár is a harcot sajdítván,
s egynéhányszor magát rútul elordítván,

11*
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helyben látszott hagyni recsegő daljával
amit a bölcs próbált argumentumával.
De mind hasztalan volt. Mérge a szolgának,
inaival együtt botozó karjának,
új erőt látszottak venni az ihá-búl,
mint a kovács tüze a vizes condrábíü.
Nagy lett a lazulás. Az egyik rugdosni,
pofáját kezdette a mások csapdosni;
s a nép is megértvén iszonyú hibáját,
hogy szamárnak tartja Sándor paripáját,
melly az olasz bölcsnek bűbájos szavára
az égbűl szállott le mindnyájok láttára ;
barom dühösséggel neki rugaszkodott,
s ártatlan személlyén addig hóhérkodott,
míg vére csurogván öszvetört orrábúi,
ki nem takarodott az egész korcsmábvil.
Azonban az olasz markába nevetvén,
s kész taligájára mindenét felvetvén,
a hátulsó kapun elvitte pénzünköt,
s ami ennél drágább, köz békességünköt.
Mert a heveskedés lassankint enyészvén,
s a kételkedések azonkép tenyészvén,
fontra tették sokan fülét a csicsának,
fontra recsegését ordító szavának,
fontra kurta lábát, liamuszín szőrével,
idomtalanságát egész termetével,
s mivelhogy szamárnak nem merik mondani,
164

s lónak sem akarják bolondul vallani,
vén öszvérnek teszik. Régi auktorokbul
s kivált persiai historikusokbul
ki tudjak e bölcsek elméssen koholni,
hogy csak öszvéreken szoktak lovagolni
a régi nemzetek éppen akkorában,
mikor a görög harc meggyűlt Persiában,
De mások ellenben több auktort citálván,
s hires Bucefalust lónak vindikálván,
sok esztendejében hosszas életének
keresik az okát szamár-termetének.
Azt vitatják tehát oskolás lármával,
hogy annyi századnak lassú folyásával,
mellyeket már átélt e testben párája,
fenn nem maradhatott hajdani formája.
Illy nagy üdő alatt megnőni fülének,
meg kellett őszülni fekete szőrének,
s megkajmacsosodván egyenes lábai,
kétfelé terpedtek karcsú oldalai.
E két felekezet egymást csipdésgetvén,
mindazoktól pedig nyilván üldöztetvén,
kik olly híven hisznek az olasz szavának,
mint a török asszony izmos muftijának,
örök viadallal epeszti napjait,
s úgy szórja egymásra illetlen mocskait,
mint nagy Homérusnak régi vitézei,
vagy mint a kofáknak mai seregei ;
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míg a legyalázott bölcsnek rokonai
s a szent igazságnak néhány barátjai,
kik puszta szavára az olasz komának,
szamarát nem tartják Nagy Sándor lovának,
hitetlenek gyanánt őrszemmel tartatván,
s ahol nem is ~vélik, megcsikoríttatván,
a helyett, hogy szemét megnyissák azoknak,
kik illy kicsinységért gyilkosi társoknak,
inkább házaikban megvonják magokot,
s dühösködni hagyják a sült bolondokot.
Ah! lana caprina a nagy disputáknak
többnyire a tárgya, mint a vad vitáknak^
s meg nem tudván egymást győzni, convincálni,
a világnak sorsa : pártokra elválni.
Megj. 1806

EGY ÁRTATI/AN
Mint vagy palóc? cserháti tartományodban
ritkúl-e már az ostoba?
„Azóta, hogy Nagyságod onnan elszakadt,
előbbi számok megfogyott."
Megj. 1806
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EGY S Z E R E L M E T L E N R E
A szeretet csupa lelkekben gyakorolja hatalmát,
s a dühödő kéjnek rút tüze barmot igaz.
Mértéklett szerelem gerjeszti az emberi szívet,
melly eszesebb kéjét langy szeretettel egyít.
Tégedet a szerelem nem bánt. Mit Ítéljek irántad?
Hogy csupa léleknek tartsalak, azt ne reméld.
Meg]. 1806

BORISKÁRA
Félti Boriska urát, s ha szemét más nőre szögezni
látja, egész héten futja szerelmes ölét.
Esztelen! a gyermek, ha nem adsz neki rendes ebédet,
~"ehe~miatt titkon pór inasoddal eszik.
Megj. 1806

A

TAVASZ

Érkezik al-szeleken a zöld tavasz ;
olvad a komor tél,
s a nyílt folyókon dúzs hajók lebegnek.
Omlik az aklokbúl a víg barom ;
elsiet tüzétűl
a lomtalan rétekre a parasztság.
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A falunak kacagó szépségei
friss cicákra gyűlnek
a holdvilágnál, s a kevély suhancok
tölgyfa tekét vernek ; még pőrölye
a serény kovácsnak
a vasdorongot nyögve vékonyítja.
Most szedegess ifjú nefelejcseket
a szabad mezőkön
hű Klórisoddal. Most derítsd fel ollykor
ágbogas ernyek alatt langy szívedet,
esti társaságban
a gondokot jó borba mártogatván.
Most telepedj le setét árnyékiban
a hűvös ligetnek,
hol párosán sétálgat a szerelmes,
hol zomok asztalokon gyomrát tömi
a garázda polgár,
s a szomjazó tisztecske sert haboztat.
A tornyos kapukon szintúgy behat
a halálnak ijja,
mint ajtaján a senyvedő szegénynek;
s lengeteg éltünknek rövidebb kora,
hogysem el lehessen
későbbre bölcsen hagyni kéjjeinket.
Téged is elhínak hörgései
a hideg halálnak
a cinteremnek gödrös udvarába ;
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hol ha setét sírodba szorulsz, soha
nyájas asztaloknál
híres Tokajnak híg aranyja mellett
nem fogsz énekeket harsantaiii,
sem zomok karoddal,
a cimbalomnak pelypegese mellett,
víg lakadalmakban nem forgatod
általizzadásig
a vőlegénnyel pillogó menyasszonyt.
Meg]. 1806

J U L I S A TÁNCBAN
Te, kit korodnak ősszei
még el nem léptének,
s kit már hazánknak szépei
több tűzre vettenek ;
tekintsd meg egyszer hölgyemet,
s nyomozd ki díszeit
legeltesd rajta szívedet,
s itéld meg ékeit.
Nézd, mennyi renddel sürgeti
a lejtnek módjait!
melly kellemekkel élteti
mozduló tagjait!
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Legényink öszveállanak,
csak őtet nézgetik,
s azok közt, kik most lyáuzanak,
legszebbnek hirdetik.
Zsendűlő rózsát képzenek
szemérmes arcai,
hol gyöngyfejérbe sínlenek
vérének habjai.
Szemének kéklő fénnyei
szelíden lángzanak,
s mosolygó csüggedései
szerelmet gyújtanak.
De már felünkre érkezik
dalmérő lábain!
Öntött arannyal mérkezik
hajfürtje vállain.
Egy pillantása rám nevet,
áthatja mellyemet,
s ammint mellettem lejteget,
ellopja szívemet.
Még egyszer vissza rám tekint,
ujjítván tánckörét.
Ah! most, most nézd ki részenkint
bűbájos termetét!
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Imádja bár az ízmajom
vidéki szépeit !
én szebb Julimnak lantolom,
még élek, díszeit,
Megj. 1806

VÉNUS ÉS ÁMOR
Egy gyönyörű dombot választván nyári lakásul
Pindusnak ernyes oldalán
vérszemes Ámornak szép anyja, kivitte magával
Cyprus szigetbűi gyermekét,
hogy buja lángoktól ment érzésekre tanítsa
e szent ligetnek együgyű
népe között, hova még a romlott városi erkölcs
mindaddig át nem hathatott.
„Fébus húgaihoz feljárhatsz játszani," úgymond
virgonc fiának, kit kezén
egy kies alkony után mulatókertébe vezérlett;
„rosszat közöttök nem tanulsz :
Ámde az ösvénybűi ki ne menj, melly innen Apolló
épületéhez felvezet,
hogy netalán sűrűi között a puszta ligetnek
vad állatokhoz tévelyedj.
Onnan is úgy ügyekezz hazajönni, hogy el ne setétedj,
s e domb alá, hol házam áll,
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a szatirus-nyájnak völgyébe lemenni ne próbálj!
Bozóttal átfont lapjain
két nagy cédrus alatt egy mély kút fekszik. Apolló
itatja ebbűl bárdusit,
hogy megrészegedett fővel dalolásra fakadván,
magos regéket írjanak.
Ezt te kerüld, netalán iszonyú mélyébe lebukván,
dühös vizétűl megromolj."
Szót fogadott Ámorka soká, s már szembekötőskét,
vagy cincogót, már zálogot
vagy bújóst játszván, az enyelgő Musacsoporttal,
eltöltögette napjait.
Ámde tapasztalván, hogy víg játékai által
kis szíve jobban meghevűl,
mellynek gerjedező tüzeit Febusnak akarta
bölcs udvarába hűteni,
s hogy mulatási után ujúlt hatalommal ocsódnak
mellyében ollyas vágyai,
mellyek elégítést nem lelnek gyerrnekörömben,
megunni kezdte útjait.
A szatirus-nyáj is.^mikor a Mxtsáknak ölébűl
N
. fészkébe visszarepdesett
estve felé, s a kút, melly dőre dalokra hevíti
a bárdusoknak torkait,
a szabadabb síknak tiltott szépségivei együtt,
eszébe tűntek szüntelen.
A tilalom vétekre noszít, s a lopva beszürcsölt
kéj édesebbnek tartatik.
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Végre lement, s a cédrusokat fellengeni látván,
mély Castalishoz kullogott.
Még tova volt sima széleitűi, már érzeni vélte
nyirkának édes illatit.
Majd közelebb menvén, lefeküdt a gyenge selyemre,
melly tiszta partján sarnyazik,
s nagyra meredt szemmel buborékit forrani nézvén,
csudálta kristály gyöngyeit.
,,Ez legyen olly rossz kút, — úgymond kétkedve magában, melly megdühítse véremet?"
s ujjaival kóstolni valót méregetni akarván
belőle addig csúszdogált,
még derekának egész terhével előre simulván,
a csalfa kútba süllyedett.
Hangzott a zuhanás, hangzott tízszerte nagyobban
Ámornak éles jajszava,
melly felelő sziklái között a puszta hegyeknek
megsokszorozván életét,
a szomorú esetet nyilván panaszolta eladdig,
még híre nyögve felhatott
cipris tornyaihoz, ki szavát rémülve megértvén
eső fiának nyíl gyanánt
a szatirus térségre repült, s a kútba tekintvén :
„nem mondtam úgy-e; gaz kölök!
hogy bele buksz? Nyújtsd fel kezedet, szárazra segítlek!'
Azonban Ámor szétfeszűlt
szárnyaival tartván tetején a gyenge vizeknek
lankadni látszó tagjait,
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felmosolyog, s ,,áh ! asszonyanyám, melly édesek, — úgymond,
e drága kútnak hűssei!
A kacagó Músák tüzemet csak gyújtani tudják ;
e kút hüvíti véremet.
Bölcs Helikon! nyújts bérceiden csemegéket azoknak,
kiknek nem égnek szíveik!
Én köteles nyilazásim után ide járok ezentúl
nap-alkonyonkint fürdeni."
Tiltsd meg az ártatlan mulatást a gyermeki szívnek,
törvényszegésre szoktatod ;
és ha talán igazat nem mondasz néki azokról
amik javára nincsenek,
megsejtvén üregét szavaidnak, jónak itéli
még a veszélyes rosszat is.
1806
AZ Ú J J Í T Ó K H O Z
Jer velem újjító! ki akármellyféle dologban!
embertársaidot más útra vezetni óhajtod
régi nyomásikbúl, mellyékben járni tanultak ;
jer velem, és nézd meg, mint nő e gyenge gyümölcsfa!
Észre ugyan sohasem veheted, mint hajtja naponkint
ágbogait? mint vastagodik? mint nyitja virágját?
mint szüli meg sok munka után végtére gyümölcsét?
Ámde tudod, mint árt ellenben minden erőszak
gyenge mivoltának. Hasznos nyesegetni koronkint;
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jó trágyázni tövét; olthatsz ágába, ha tetszik ;
sőt ha elég ifiú, ültesd más helyre, ki nem h a l :
csak növötény hivataljainak természetes útját
meg ne rekeszd valahogy sok jobbításaid által.
Xézd azután a szőke folyót, melly sziklahegyeknek
oldalibúi forrván, utat mos fürge vizének!
Vess elejébe sövényt, hogy meggátolja futását,
áttöri, vagy ha erősb, átfolyj a vagy útakot ásgat
oldalain, vagy, hogyha lehet, szélére kerülvén,
niegmeg az ágyba rohan, meíybűl kiszakadnia kellett.
Ámde viszont, ha szokott utjánál árkokat ásol,
visszavonás nélkül belemegy, s több ágra feloszlik.
A barom állatokat soha meg nem győzöd erővel
annyira, hogy szavadat megrögzött kényeik ellen
végbe vigyék. Ha pedig természetjökre vigyázol,
5 ennek örök regulái szerént bánsz vélek, üdővel
még az oroszlyányt is juh-szófogadásra tanítod.
..Úgy de az embertűi, ki felérheti könnyen eszével,
hasznos-e vagy káros? mesemonda-e avvagy igazság,
amint az újjító javasol? ne lehessen-e várnunk
gyorsabb szófogadást, mint egy otromba baromtól,
hogyha igaz, vagy jó, amit hasznára tanácsiunk?"
Ám mi az ész? kérlek, ha nem olly egy lelki tehetség,
melly csak üdővel nő sokféle világos esetbűi,
niellyeket éltében bámulva tapasztal az ember?
Ami egyéb úton be talál férkezni fejünkbe,
mind csak hinni való hagyomány, melly régi nyomunkbúl
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messze ragadhat ugyan tüzes ingerlései által
egykorig, a nélkül, hogy meggyőződjön iránta
józan eszünk, de csak úgy, mint jogtalan állati nyájat.
Mondj igazat másnak, vagy jót, s mondj ollyan erővel,
melly meggyőzze hitét, vagy melly indulatok által
tűzbe hozott szívét helyesebb pártodra hevítse :
ő ugyan állhatatos követőd lesz, oskolatűzzel
védi tekintetedet, szavadért kész kardra kikelni,
hirdeti társainak, s megpróbálgatja okokkal,
mellyeknek szavait könyv nélkül tudja petyegni,
jóllehet értelmét át nem hathatja eszével;
ámde ha egy hitető meg más indulatok által
meglepi lágy szívét, vagy tündér hasznot Ígérvén
büszke negédjének, vagy nagy károkkal ijesztvén
állhatatosságát, elpártol tőled azonnal,
s olly dühösen harcol legjobb szándékaid ellen,
mint azelőtt részedre. Megöl, noha tegnap imádott.
Hogyha tehát igazat kívánsz plántálni fejünkbe,
melly ezelőtt elrejtve feküdt, menj vissza magadban
szint azon ösvényen, melly ismeretére vezette
lassan üdült eszedet, s menj vissza egészen az első
gondolatig, melybűi bölcs értekezésid eredtek,
s végre azon renddel, melly téged szinte nyomonkint
egyik igazságrúl másmás újabbra vezérlett,
tedd nyomozásidnak folyamat] át végig élőnkbe,
hogy vezető nélkül az utolsó pontig elérvén,
mink is azonképpen lássuk szemeinkbe viradni
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a keresett kincset, valamint tieidbe te láttad,
így azután amit dolgozva, keresve találunk,
tiszta sajátunknak tartván, kedvelleni kezdjük,
mint mikor a gyermek maga kezdvén járni, előzi
oldalitól vezető anyját, s nagy örömre ocsódik,
hogyha esés nékűl maga tud tárgyához elérni :
s míg szilaj indulat nélkül, győződve követjük,
amit eszünk átlát, s míg emberséges okokbúl
mások előtt meg azon nyomokon ereditumra emeljük,
tégedet is szeretünk a tiszta igaznak okáért.
Mert a vélekedést atyjáért szokta viszontag
a botor embernyáj hunyt ésszel imádni eladdig,
míg újabb hitető el nem csűdíti nyomábúl.
1806

A ROSSZ SZIVŰ BÖLCSEK
Kik sem fejeknek dőre homállyait
a bölcs világnak szép leleményivel
fel írem derítik, sem goromba
szíveiket nemes érzeménnyel .
ti

meg nem javítják nemde az oktalan
baromcsatákkal tartani látszanak,
mellyek szelídebb sorsra vágyni
vagy bajokat szemesen kerülni
12 Válogatott versek
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nem képesek? t^él emberi szíveket
a bölcs örömnek bája sem illeti,
Amerre tétszik, hajtja őköt
a susogó hitetésj az ösztön,
rüint a szelecskék a hamar engedő
riádatj vagy a vad gőblyöket egy piciny
bojtárnak éles füttyenése.
Tik pedig, ó sanyarú vitákra
kitett szelídek! kikben az emberi
felséghez illő, dücstelen, együgyű
erkölcsöt a vásott gonosznak
rettenetes dühödési ellen
előre látó elme, tapasztalás,
jobb könyveinknek néma tanácsai
nem védgetik, jaj! melly siralmas
sorsotok a kitanult latorral
rakott •világnak nyomtalan útjain,
mellyekre jámbor ny áj átok elkerül
a széles ösvénybűi, hol egymást
döfdösik, űzögetik, tapodják
a sok tolongok! Hasztalan őrzitek
a tolvajoktól kincseteket. Szemes
fortélyjok át tud hatni hozzá,
bárha kitértek is útjaikbúi,
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a legsetétebb sziklafalak közé!
»
Sok szép ürüggyel kérlelik egykorig
erkölcsötöknek szent negédjét,
s hogyha goromba köcsögtetések
kívánt figyelmet nem lel előttetek,
mindaddig űznek, mig vagy elállótok
a jámboroktól, vagy kegyetlen
ostorozássok alól kihaltok.
Ok öszvegyűjtvén dúzs hagyományibúl
az óvilágnak, drága szerek gyanánt,
a csalfa mérget, melly az embert
emberek ellen irigy dühökre
noszítja, s a most számosan éledő
bölcseknek éles könyveibűi csak azt
szedvén ki, mint mester találmányt,
ami az észt nagyon is kinyitván,
a durva szívet jóra hevíteni
nem tudja ; büszkén megvetik érdemes
munkáit a jámbor tudósnak,
aki az embereket sekélyebb
mondások által jóra vezetgeti ;
hiú dücsőköt, nyalka jutalmakot
kívánnak a megcsalt nagyoktúl,
kiknek üres ragyogást szereznek ;
12*
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s még vak csudálást szülni óhajtanak
a köz seregben, mellynek üres fejét
otromba gúnyokkal gyalázzák
addig az ügytelenebb tudóskát,
ki életével csúf viseléseket
dorgálni látszik, vélek üvíteni,
vagy szertelen kínszenvedés közt
sírba hanyatlani kényszerítik.
Jó szívet és észt adj nekem, istenem!
De hogyha e két mennyei dísz közül
meg kell tagadnod tőllem egyet,
a ragyogó tudományt tagadd meg,
s adj tiszta szívet. Képed az együgyű
lélek, ha tűr is. Szörnyet az emberi!
nemzetben a bölcs, hogyha tündér
fénye az embereket vakítja.
7806

BARÁTNÉMHOZ
Szedjük a rózsát, valahol pirulni
látjuk utunkban szeretett barátném!
Míg kinyílt arccal töviságaikrul
ránk mosolyognak.
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Melly ma bűbájos kebelét ajánlja,
holnap elhervad. Soha jobb időre,
amivel kínál nevető szerencsénk,
el ne halasszuk.
A jelenlévő egyedül sajátunk.
A jövendővel baleset parancsol,
melly irígységbűl örömünkbe szokta
önteni mérgét.
1806

KIvÁRIHOZ
A sínlő hónak mélyibűl
a föld kiköltözik,
s új lelket vévén nedvibűl
friss zöldbe öltözik.
Széllednek a ködfellegek,
kék bótjok felderűi,
zsendűlnek minden termetek,
s a szív is meghevűl.
Illyenkor volt, hogy tégedet
először láttalak,
s megnyervén, Klári! szívedet,
szent frigyre bírtalak.
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Érezvén, csak hogy meg nem vetsz,
mint ujjúit mindenem!
és áh.! azóta, hogy szeretsz,
melly boldog életem !
Jer hát barátném! üljük meg
frigyünknek ünnepét,
s egy tiszta csókkal újjítsd meg
szerencsém kezdetét.
1806

%

ÖRZSIKÉHEZ

Kit vársz ablakodon, Örzsike! szüntelen
ásítván? kit akarsz csalfa szerelmeid
által jégre vezetni
megmeg nőtelenink közül?
Egy karcsú ifiút látok enyelgeni
óránkint aranyos tűköreid között;
látlak cifra ruhákban
kint szállongani karjain.
A táncos palotán csak vele szedelegsz,
a játékhelyékerT csak nekT~píllo"gatsz.
Ő most kedvesed, ő most,
látom, mindened egykorig.
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Hányszor fogja szegény sírva panaszlani,
hogy mint a recsegő szélanya, változik
- szíved szüntelen, és hogy
első kellemetid helyett,
mint a dőre hajós, kit nevető szelek
a majdmajd habozó mélyre kicsaltanak,
kormos fellegeket lát.
Hányszor fogja sóhajtani,
látván útjaiban friss szeretőidet,
hogy rabláncaidot rólla lefejtegesd,
mellyek kényei ellen
még hozzád lebilincsezik ;
vagy kétes kezedet, régi szavad szerint,
nászgyűlések előtt férjfikezébe tedd.
Oh, melly boldogok, akik
álnok szívedet ösmerik,
s titkos tőreidet, mézbe takart halál,
gyilkos lépfa gyanánt messze kerülhetik ;
vagy kik vészes öledbűl,
mint én, sok habozás után,
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legfőbb kincseiket csalfa vizek közé
elhányván szaporán, egy darab ágason
a már régen óhajtott
partot jókor elérhetik.
Mégj. 1806

AZ IGAZSÁGHOZ
Vond le már egyszer, sanyarú Igazság!
a setét fátyolt bekötött szemedről,
mellyel a bölcsek csöcsömős korodban
felpiperéztek.
Azt akarták ők, hogy itéletidben
a gonoszságnak ne tekintsd személlyét,
és hogy a dúzsnak ragyogó aranyja
meg ne vakítson.
Ámde már tudjuk, hogy ezen hibáktól
meg nem ó téged szemeid homálya,
sőt hogy a vakság iszonyú dühökre
készti az embert.
Látja nyílt ésszel szemesebb világunk,
mint nyomod nyelvét gonoszok javára,
serpenyőidnek fenekén az ércet
pengeni hallván.
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Látja, mint sínlik remegő kezedbűi
a kivont pallos, amikor a hatalmas
büszke bosszúját füleidbe súgott
fénnyel igéri.
Látja, hogy lelkét bekötött fejeddel
a szabásoknak soha fel nem érvén,
csak setét testén tapog a betűknek
fénytelen elméd.
Vesd el a fátyolt! Kiderült egünkön
felviradt a nap. Szemeit törülvén
látni kezd minden; s. te magad maradhatsz
ősi homályban?
Meg]. 1806

ÁMOR A BORBAN
Nyájasan édelegtek
egy heves napnak gyönyörű
nyugta után az álmos
rózsa körűi az esti
hűs szelek, míg ernye alatt
egy mulató-lugasnak,
hajdani lángjainkot,
s a szerelmeknek habozó
kínjait emlegetvén,
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tállyait iddogáltunk
Dórisommal. Vészek után
édes öröm nevetni
a kikötő szigetről
a kevés kárral kikerült
tengeri háborúkat!
Olly sebesen repülvén,
mint az éhes fecske szokott
méhek után rohanni,
érkezik egy kis Ámor,
s arcainkat szárnyaival
pajkosán átsiniítván
játszani kezd. — „Tipord íe
a pogányt! —• úgymond rebegő
Dórisom ; — új bajokra •
győzi lecsillapított
szíveinket!" — Talpra kelünk
hantos üléseinkrűl,
s rózsabogakkal űzzük
fel s alá spalléri között
a rezegő lugasnak.
O enyeleg, kiszökvén
nyíl gyanánt egy lombüregen,
majd meg amott beütvén
s végre tekintetünkbűi
eltűnik. Mink öszveülünk
győzedelem-dücsővel
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tállyai balzsamunkhoz,
s kérkedő hadnagyka gyanánt,
gúnyja között az elvert
kellemetes latornak,
a reánk váró poharat
újra kezünkbe vesszük.
„Éljen az álnok Ámor!-"
mondjuk egymásnak, ragyogó
gyöngyeit átköszönvén;
s éledező tüzünknek
ah! csak új habzása után
vesszük iszonnyal észre,
hogy botorul megittuk
a kis Ámort is, ki magát
csalfa borunkba vette.
Megj. 1S06

KLÁRIKÁHOZ
Amott a hegynek zöld tövén
egy domb ül a völgy kezdetén.
s ezenn parányi kis tanyám.
Jer nézd meg. Klárikám!
Mellette csörg a friss patak,
mellynél bárányok játszanak.
Nem bő, de nekünk Klárikám !
elég lesz kis tanyám.
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Előtte nagy tölgy gaílyazik,
hol sok madárszó hangozik,
Körűlte szép gyümölcsös fák,
s víg rózsabokrocskák.
A nap nem éri ajtaját,
a szél nem rázza oszlopát,
Hő ahhoz vagy hüs át nem fér,
ki kis tanyámba tér.
A víznél, melly lent folydogál,
egy fülm'lécske sirdogál,
s a szirt felfogván daijait,
megnyújtja jajjait.
Itt lelvén eddig kedvemet,
magam töltöttem éltemet;
de tiszta szívből osztozok,
ha véled lakhatok.
E kis tanyámban úr vagyok,
napestig bátran vígadok,
s mihelyt az alkony ágyba vet,
az álom rám nevet.
Ha megvizsgálod, kedvesem!
tudom, megtetszik rejtekem.
Csak nő híjával van tanyám :
jer, térj be Klárikám.
Megj. 1806
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A KAN MACSKA
Egy iszonyú kan macska lakott egy búzamalomban,
melly basa mordsággal kikutatván minden udúcskát,
a sok égért, patkányt úgy mészárlotta rakásra,
mint nagy Akillesnek regenten dőre haragja,
drága barátjáért, Trójának büszke vitézit.
Egyszer ezek, mikor asszonyihoz koncertre kisétált
éjszaka, öszvelopódzkodtak. Hasaikra borúiván
élemetes dékányjok előtt elejébe csevegték
rettenetes bajokot, s iszonyú vérszomjai ellen
a miogó kannak, keserű panaszokra fakadtak.
A remegő dékány ellenben, az égre tekintvén,
könybe borúit szemmel: „sajnálom, kedves öcséim!
— úgymond, — sorsotokat. Tudom én, melly marcona
dühhel
üldözi e vad kan nemeinket. M'óta születtem,
nem tudok illy iszonyú gyilkost e búzamalomban.
Mig ifjú voltam, csak nőstény macska vigyázott
e teli zsákok közt. Szabadon szaladoztak előtte
gyermekeink, s ha talán közelítem mertek üdőnkint
vackaihoz, csak azért kaparított néha közűllök
egyet körme. közé, hogy rajtunk asszonyi jussát
űzvén, urfiait fenntartására tanítsa.
Hlyen arany koraink többé nem lesznek! Utána
többen uralkodtak kik alatt szűkülni jusunkot,
^s a dühös öldöklést láttam terjedni nemünkre."
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Mint mikor a mester szomorúan festi csapásit
a haragos mennynek, menyekkel az emberi fajnak
marha gonoszságit földünkön feddeni szokta ;
öszvefohászkodván az anyák, elejébe pityegnek,
s gyenge leányaikot főhajtogatásaik által
szívreható, intési után indulni tanítják ;
Úgy az öreg pockok s az egér-községnek atyái
sok szomorú áhhal kísérvén ősi panasszát
ősz fejedelmeknek, végtére fenyíteni-kezdték
virgonc magzatikot, hogy ezen tigrisnek emésztő
körmeit ismervén, lyukaiktól messze bolyongnak.
„Hát mit együnk, mit igyunk? — úgymond szavaikra
viszontag
a tüzesebb vérű ifiúság. — Jobb-e lyukakban
rettenetes vajúdások után eldögleni éhen,
mint veszedelmünkkel bajnok próbákra kicsapni?
A szomorú banyalecke helyett jobb volna biz arrúl
" szólani egy-két szót, mint kellene marha dühétűi
e fene állatnak megmenteni drága nemünköt?"
Nossza tehát a szenderedő dékányra tekintvén
.a szomorú gyűlés, vizsgán tudakozza tanácsát;
véli-e, hogy nyilván a mord macskára rohanni,
s bajnok virtussal porrá tördelni hatalmát,
vagy hadi fortéllyal titkos pórázba kerítvén
rettenetes körmét, mindaddig marni kegyetlen
olalait, míg béleibűl párája ki nem száll?
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Vagy falatokba takart méreggel kellene inkább
lárrnaiités nélkül Plútóhoz küldeni lelkét?
A felüdult dékány torkábul félre köhögvén
a recsegő hurutot: „fiaim! mind hasztalan, —úgymond.
Még egerek lesznek, macskák is lesznek örökké!
és ha ezen tigrist Plútóhoz még ma elűzzük,
holnap az új hóhért, fogadom, már hozza nyakunkra
mérgesen a molnár. Pedig, azt még édes anyámtúl
hallottam sokszor, hogy jót soha senki se várjon
rosszak után. í)n hát, fiaim! legjobbnak itélem,
a kutató kannak csörgőcsket kötni nyakára,
s minden erőszaktúl megtartóztatni magunkot,
mellyért magzatitól új bosszút kellene várnunk.
így legalább, mikor ő vackábúl lesre kilappang,
vagy mikor asszonyitúl haza jön, kiki hallja közüliünk
a jeladó csörgőt, s kaszamátájába szaladhat."
•A zsibogó gyűlés nagy örömmel vette tanácsát
bölcs fejedelmének. Tapsolt a furcsa egérség,
még az öreg pocok nagy eszét bámulva dicsérték.
Ámde mikor kérdés kezdődött lenni azokrúl,
akik végbe vigyék, amit nagysága tanácslott,
egyik imígy, a másik amúgy tologatta magárúi
másra ezen hivatalt, s egyenkint félre osontván
földre csapott szemmel, szomorú lyukaikba vonódtak.
Adni ugyan könnyű, de nehéz végezni tanácsot.
Megj. 7806
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FILWS
Fillis, Pestnek szép csudája,
sok szerelmest megvetett,
kit koronkint álorcája
rabbilincsre fűzgetett.
Fittyet hányt a grófocskáknak,
kik sok pénzzel késztetek,
görbe szókot a mátkáknak,
kik kezekkel kérlelek.
Én is végre megszerettem,
bátor tudtam kennyeit,
s minden fortélyt elkövettem,
hogy meggyőzzem gőgjeit.
Nőtt buzgásom a veszéllyel,
szórtam vívó versemet,
míg szerelmem rút fekellyel
mind belepte szívemet.
Mint Petrarka úgy zokogtam,
molbúl vervén lantomat,
s mint a macska úgy miogtam
szép fülébe kínomat.
Már ahokkal, már jajokkal
ostromoltam sáncait,
s áh! a legszebb lessusokkal
fel nem bírtam lángjait.
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Elfutottam. Ámorkához,
megbeszélltem sorsomat,
s arcra esvén ded lábához,
kértem, fogja pártomat.
Álljon bosszút olly leányon,
aki őtet megveti,
s aki olly sok szép zsákmányon
csak negédjét hűtgeti.
Ő ezekre felhevűlvén,
kérésemnek helyt adott,
s a Praterba elrepülvén,
nagy bosszúkot forgatott.
Itt találta szép anyjával
a hadaknak istenét,
szép anyjának udvarával
a szerelmek nemzetét.
Jó, hogy itt vagy! illy igével
szólítván a bajnokot,
átkutatja. friss szemével
itt-amott a szuglyokot,
s öszveszedvén egy lócárul
Mars sisakját s fegyverét,
kölcsön kéri oldalárúi
egy órára szép övét.
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Brre a kert mellékében
új formába öltözik,
S egy hadnagynak ál képében
Fillisünkhöz költözik.
Megköszönti nyers csókjával,
bármint ójja szűz aj át,
s mellé omlik, jobb karjával
átölelvén oldalát.
Szégyen nélkül rajzolgatja
járatjának céljait,
pajkos szókkal szítogatja
a leánynak lángjait;
s termetének nősziveknél
nagynak mondván kelletét,
elbeszélli a szépeknél
kéjjel töltött életét.
Mint tört át a szép lyányokhoz
a szülőknek gátjain,
mint a féltett asszonyokhoz
a férjeknek zárjain.
Melly merészen ostromlotta
a leghűvebb várakat,
melly fortéllyal hódította
-a próbátlan bábokat.
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Hogy kergette udvarábúl
kedvesének bús urát,
elragadván hű karjábúl
egyetértő asszonyát.
Hogy költötte vig Szajnákkal
férjeiknek

javait,

tenkre tévén száz árvákkal
negyven dúzsnak házait.
Mint csalt pénzt ki polgároktúl,
hogy kitartsa Fláviát;
portékákot kalmároktól,
hogy ruházza Szilviát;
s részeg fővel a korcsmáknak
szétkardozván kanjait,

.

mint késztette a kurváknak
hódolásra nyájait.
Szitkos, esküs vallásának
látván Fillis szent hitét,
s illy temérdek bravúrának
átösmervén érdemét,
,,Áh! •— úgymond, — illy fő bajnoknak
én ellent nem állhatok ;
íme szívem! E bájoknak
Minden jót feláldozok."
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Erre a kert mellékében
új formába öltözik,
s egy hadnagynak ál képében
Finisünkhöz költözik.
Megköszönti nyers csókjával,
bármint ójja szűz aj át,
s mellé omlik, jobb karjával
átölelvén oldalát.
Szégyen nélkül rajzolgatja
járatjának céljait,
pajkos szókkal szítogatja
~~á leánynak lángjait;
s termetének nősziveknél
nagynak mondván kelletét,
elbeszélli a szépeknél
kéjjel töltött életét.
Mint tört át a szép lyányokhoz
a szülőknek gátjain,
mint a féltett asszonyokhoz
a férjeknek zárjain.
Melly merészen ostrotnlotta
a leghűvebb várakat,
melly fortéllyal hódította
-a próbátlan bábokat.
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J

Hogy kergette udvarábúl
kedvesének bús urát,
elragadván hű karjábúl
egyetértő asszonyát.
Hogy költötte vig Szajnákkal
férjeiknek javait,
tenkre tévén száz árvákkal
negyven dúzsnak házait.
Mint csalt pénzt ki polgároktúl,
hogy kitartsa Fláviát;
portekákot kalmároktul,
hogy ruházza Szilviát;
s részeg fővel a korcsmáknak
szétkardozván kanjait,
mint késztette a kurváknak
hódolásra nyájait.
Szitkos, esküs vallásának
látván Pillis szent hitét,
s üly temérdek bravúrának
átösmervén érdemét,
,,Áh! •— úgymond, — illy fő bajnoknak
én ellent nem állhatok ;
íme szívem! E bájoknak
Minden jót feláldozok."
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Őh! te majma Petrarkának,
vesd pokolba lantodot!
Add, aranyfi! bús árváknak
gazdag ajándékodat!
S tik legények! házasodni
a falukra menjetek!
Másra szoktak vágyakodni
a próbáltabb Fillisek.
Megj. 1806

HORÁCIUSHOZ
Behnocsok nélkül ragyogó igaznak
elhiszem, Flaccus! hogy epés nyilakkal
tölt tegez nem kell, mikor a vadaknak
járja lakásit.
Téged a farkas, noha fegyveretlent,
elkerült önkint, mikor a ligetben
bútalan szívvel Lalagét dalolván,
szerte bolyongtál.
Ámde más törvény van az embereknél!
Emberek voltak, kik irigyen engem
Ivaura karjábúl idegen helyekre
messze ragadtak.
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Űzzön el zordon havasokra sorsom,
hol gyiimölcságak sohasem virítnak,
s a deres földek beborítva nyögnek
lusta ködökkel!
Űzzön a naptúl kiaszott hegyekre,
hol ruházatlan feketék tanyáznak!
Laura lesz nékem szeretőm örökké,
Laura barátném.
Meg]. 1806

GLICERÁHOZ
Ammint barna szemöldökit
Dámormak, Glicerám! vagy deli termetét
átilletve magasztalod,
jaj! hogy duzmad epém! hogy löki véremet
a szív! meghal aványodik
töstént arcolatom, háborodott eszem
"elhagy ; nedvesedik szemem,
s gördülő könyeim, bárha tagadjam is,
árulják fene lángomat.
Égek, nem tagadom, fényes üszög gyanánt
égek, kedvesem! akkor is,
még zög Dámon után nyájasan esdekelsz,
s bimbózó bizodalmamat
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büszkén megtapodod. Jaj ! ne halaszd tovább
eljegyzésemet! Ő soha
állandó szeretőd nem lehet; őneki
Dóris mindene. Boldogok,
kiknek szent kötelek szívhabozásikot
végzik, s kiknek az egy halál
hosszas kéjek után oltja szerelmeket.
Megj. 1806

Mit haragszol, Örzsikém!
ha tán Marisnak termetét dicsérem?
Mért borúi be homlokod,
ha jó leánynak hirdetem Juliskát?
Ám ez által én amazt
szebb termetűnek, mint te vagy, sem ennek
feddhetetlen életét
nem vallom érdemesbnek a tiédnél.
Vagy mivel te messze látsz,
csak orraidnak csúcsait se merjék
nézegetni társaid?
Hol látsz teremni olly kevély ibolykát,
melly hatalmas illatit
a rózsaszálnak vélje meghaladni?
Nyíldogál-e liliom,
melly győzhetetlen bíborát ki merje
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bajra híni hófejér
színével? Ámde aki eltagadná
őmiatta balzsamit
a szegfüvekkel mérkező ibolynak,
s aki bájos érdemét
nem érzené a líliomf ej érnek,
nem Pa Jancsi volna-e?
Súgári a kristálynak alkonyodni
látszanak, ha lángoló
gyémántka mellé tétetik, s elájul
fénye megmeg ennek is,
ha öszvetartom bájoló szemeddel.
Ámde aki kedvedért
e szép köveknek fénnyeit homálynak
véldegélni színlené,
hízelkedését nemde szemtelennek
tartanád? Nem érzek én
olly hirtelen szerelmet érdemidhez,
melly hazug dicséretet
hintvén elődbe, vakmerő dagályra
ingerelje gőgödet.
Vagy tán, ha édes balzsamok repülnek
a szelecske szárnyain
a fáknak új virágirúl élőmbe,
elrekesszem orromat,
mivel szelídebb illatot lehelnek
arcaimra daljaid?
Juliska jó, Mariska szép ; de nékem •
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nem mutathat a világ
sem jobb leányt, sem szebbet Örzsikémnél.
Hogyha másnak e kévést
ezerszer annyi disz között irigyled,
nemde gyenge szívedet
szint olly fonákul nyughatatlanítod,
mint az, aki őzzeit
átallja bölcs örömmel eddegelni,
csak mivel sok ügytelen
izzadva szerzett rozskenyérhez ülhet?
Megj. 1806

BGY KÖZMONDÁS
A szüzeknek esküvési,
a véneknek tánc-szökési,
s amely essők reggel hullanak,
nem sokáig tartanak.
Megj. 1806

A V E R É B ÉS A
Szinte fagyos kebelét kezdette az árva mezőknek
nyitni az április ; langyúlt a déli szeleknek
karjai közt a hűs levegő; s a dajka verőben
újra felébredvén, rügyezésnek eredtek az erdők;
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ammint egy gyönyörű reggel szép kertbe repülvén
sok verebek, nagy dolgok iránt csevegésre fakadtak.
Itt szeretőjének buzgón festette az egyik
álmait, esküdvén, hogy holnapig átdöfi szívét,
hogyha viszontlánggal nem akar könyörülni szerelmén.
Ott meg amaz rokony-asszony inak nem győzte dicsérni
tegnapi estvéjét, mellyet sok tollas urakkal
egy ifjú pintynél vacsorálván, teljes örömmel
töltött. Ez hahotás szókkal rajzolta le virgonc
társainak, mint fért be tömött csűrébe orozva
egy dúzs hangyának, gavalérparolára ígérvén,
hogy mihelyest tisztdolga után ide vissza repülhet,
új fogadójához mind elviszi őket ebédre.
Megmeg amaz sok rettenetes diadalmakat írt le,
mellyeket a verebek nemrég a büszke pacsérták
táborain vettek, nagy kárral kézbe kerítvén
egy teleket, melybűi azután meg visszavonódtak.

Szerte tekintgetvén azalatt egy fürge kanocska,
s a rügyező somfán megsejtvén nyelves anyák közt
egy ifiú nőstényt, oda száll, s hahotázva köszönti
a csevegő sereget, mellynél a kacki menyecskék
s a szemesebb lyányok mind régi barátjai voltak.
Mint enyeleg köztök! mint jár kis nyelve! szemébűi
mint löki a nyilakot! Szívét már ennek ajánlja,
már meg amarra nevet, mély sóhajtásokat adván
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integetéseihez. Jeleket hány titkon emennek,
s rnegmeg amott egynek hunyorogva beszélli szerelmét.
Végre az új széphez fordulván furcsa szökéssel,
kit csak imént érkezni tudott egy pesti guvernánt
karja közül gyermekiészkébűl, minden előző
udvariság nélkül valamit kezd súgni fülébe.
„Mit? nekem illyeneket? — monda pattogva viszontag
a felháborodott nőstény. — Melly durva merészség . . .
Tán azt véli az úr, hogy bennem . . . Menjen azokhoz,
akik az illy . . . bizonyos legyen arrúl, mondom, előre,
nem hagyom így e csúnya szotízt! lesz még ma szerencsém,
a megalázásért számot kéretni az úrtúl!" —
s ezzel az assemblét elhagyván büszke haraggal,
a rügyező erdőbe repült, s egy tölgyre felülvén,
borzadozó tollat orrával rendbe kaparta.
A leszidott gavalér jól értvén régi csatákbúi
a jeladást, siető búcsút vesz az asszonyi néptűi,
s más rövidebb úton haragos szeretője után száll.
„Me voilá, — úgymond, ammint melléje leomlik, —
drága kisasszonykám! (s egyszersmind térdre borúiván,)
merjem-e, szép alakom! (folytatja esengve beszédjét,)
várni szerencsémet? Ki nem állom birtoka nélkül
holnapig életemet. Felemészt, ha nem oltja szerelmem."
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„Ah, que vous étes bien brave! — úgymond nyöszörögve
viszontag
a könyörű szépség, térdjérűl lábra segítvén
módos imádóját; -— ki lehetne kegyetlen az úrhoz
ílly vallása után? vagy melly Lucrétia győzzön
állani még eleven heves ostromlásinak ellent?"
Illy magos igékkel mondtak sok semmit üdőnkint;
ammint omladozó tetején egy hajdani falnak
olly suhogás történt tőlük nem messze, minéműt
vad madarak tesznek borzas fészkekbe ugorván.
„Pszt! valakit hallok! még itt sem szólhat az ember
a kémráea miatt! — úgymond a lyányka susogva,
s a gavalér mellűi egyszersmind félre vonódik.
Szétveti a másik, szemeit, s a falra tekintvén,
látja, hogy új fészkét egy nőstény gerlice rakván,
édeleg a hímmel, ki az épületre koronkint
friss szereket hozván, ápolásban kérte jutalmát.
Látja veréb-szívvel s oda inti mosolygva magához
félreszaladt társát, kihez „ á h ! melly sajtalan, —
— úgymond —
a szerelem nyomoréki között a házas igának!
Nézze csak e buta párt, melly udvarisággal ápolja
egymást! olly gyönyörűségrűl nincs bennek idea,
mellyet az újságnak mindég más bája okozhat.
Férje miként burokol! s neje melly vékonyka nyögéssel
illeti pór ajakát! Ha szemem jól látja kerékded
képét, még ifiú asszonyka. Leszállók azonnal
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hozzá, hogyha tovább látom mellőle repülni
erdei erkölcsű párját, s próbára veendem
asszonyi hűségét. Legyen itt, szép angyalom, addig,
s nézze, mikint emelem nagy gondolatokra porábúl
e botor alkotmányt tüzes ostromlásaim által.
I,esz legalább, nemkétlem, okunk, hogy még ma nevessünk."
,,Ahha Iminek mocskolja magát e durva canaillal? —
mondja viszont a büszke leány. — Csupa férjfiszilajság . . ."
„Ámde mikor mondom hogy csak tréfának okáért
vitatom erkölcsét! — úgymond hahotázva viszontag
a gavalér. — Soha én el nem búcsúzok eszemtűi
annyira, hogy míg illy gyönyörű orcákot imádhat,
szívemet illy alacsony születésű bábnak ajánljam."
Míg ezeket monda, a nőstény gerlice mellűi
messze repült a hím ; hihető, egy vékony ebédért.
Nossza tehát verebünk sebesen lelövődik az ágrúL
s módosán ugrálván, ,,ah! melly szép barna menyecske!'
— mondja nagyobb szóval, hogy meghódítsa előre
tán szilaj abb szívét a csalfa dicséretek által,
s nevető széphez közelítvén, — ,,jó napot, —úgymond —
rózsám! Illy gyönyörű asszony létedre dologgal
rontani kár magadat! Dámának kellene lenned,
aki aranyt fejtvén, legfeljebb hogyha parányi
ujjaival szétbont, amit más összeakasztott."
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..IJngemet a balsors sanyarú munkához igázott, —
mondja viszontag amaz ; — mint erdei lyányka
születtem."
,,S hát azután? — úgymond verebünk. — Illy furcsa
szemeknek,
illy remek orcának táncolva lerázni nyakáról
nagy dolog a sanyarú jármot, ha tud élni eszével!
Adj kezet, én téged dámának teszlek azonnal.
Úri lakásomnál egy szép fészekbe vezetlek ;
egy tenyeres csatlóst fogadok s egy fürge komornát
melléd ; étel, ital, s amit csak szíved óhajthat,
untig elég lészen ; sőt, hogy koptatni ne kelljen
szárnyaidot, ha talán messzebbre ki kellene menned,
egy pár sast tartok, mellyet hintódba fogathatsz. •
Mindezekért nem várok egyéb szolgálatot annál,
hogy mint hű szeretőm, bájos tüzeiddel apolgass."
»Szíves ajánlását kelmédnek nagyra böcsűlöm, —
mondja viszont a szép. — Ám én férjemnek ígértem
már hitemet, s majd két esztendeje, hogy vele élek.
Kelmédet énnekem lehetetlen volna szeretnem ;
a csupa vad szerelem szörnyű ádázát előttem,
melly buta kéj által megfojtván józan eszünkkel
a kegyesebb érzést, inkább rongálja valónkat,
hogysem vágyakodó szívünköt örömre ragadná.
A hűség egyedül az igaz szerelemnek az anyja,
melly maga már érzékeny öröm, s melly szüntelen égvén
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mennyei vígságot mosolyog szívünkre naponkint.
Ez teszi a házas kötelességeknek igáját
annyira könnyűnek, hogy majdnem játszva viseljük."
Itt okos intését verebünk hallgatni elunván :
„egy ölelésemmel legjobb lesz erre felelnem!" —
monda, s nékiesett egyszersmind, általölelvén
szárnyaival. De amaz nagy erővel visszataszítván,
ollyan ütést tett rá, hogy három araszra bakázott.
Éppen ezen jelenésre talált hazaszállani a hím,
s hű feleségének látván illy ritka haragját,
a majd orra bukott verebet koppasztani kezdte.
Nossza tehát, kiragadja magát a durva csatábúl
a letiport bajnok, s felszáll tört orral az ágra,
honnan könybe borúit szemmel sajnálta veszéllyét
visszamaradt szeretője, kihez szégyennel osontván,
„Par Dieu! Mademoiselle, soha még így asszonyi állat
nem fogadott, — úgymond, — kit enyimnek tenni akartam!'
„Nemde tanácslottam, — monda szeretője viszontag, —
hogy ne ereszkedjen soha illy otromba canaittal
semmibe? Ah! mon cher, mint vérzik mégis az orra!
Itt közel egy szirtből jó víz forr. Jöjjön utánam ;
megmosom ott sebeit. Sűrű mellette az erdő,
csendesek a völgyek; nincs ott mit félni tanúktúl!"
Megj. 7806

206

BACCHUS DICSÉRETE
(Borozó ének)
Kar

Nincs Bacchusnál a nagy égben
emberségesb istenség ;
Nálla nélkül nincs Ínségben
szívtágító könnyebbség.
Zevsz apjóknak nagy vendégi
ásítoznak, alszanak,
még Bacchusnak nedvességi
jó kedvet nem gyújtanak.
Ő a földi vigságoknak
lelkesítő gyámola, Ő a társos asztaloknak
V gond széllesztő angyala.
/. solo

Mérges Zevsznek mennydörgése
csak rétníti szívünköt,
tűznyilának vak lökése
gyújtja rontja földünköt;
még kegyetlen Marsnak karja
tűzzel-vassal látogat, .
s itt az emberséget marja,
ott meg trónust irtogat.
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Farsangszőrű maskarákban
üldözvén a szépeket,
nyögni hagyja rút igákban
a leghűebb népeket.
Kar
Nincs Bacchusnál a nagy égben
stb.
2. snlo

Júnó asszony tiikörénél
arra ti'ízi gondjait,
mint forgassa fel férjénél
a világnak dolgait?
Összefűzvén egy igába
a kétféle szíveket,
dúzsnak, pórnak hajlékába
hinti a keserveket.
Vénus addig szétcsábítja
a szerelmes párokat,
s búval-bajjal nyomorítja
bajnokin a bajokat.
Kar

Nincs Bacchusnál a nagy égben
Stb.
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3- soh

Ámor zsákba rejtett szemmel
lődözvén szét .nyilait,
niegvegyíti gyötrelemmel
a szerelmes bájait :
itt egy szépet meghódítván,
jó nevére fótot tűz,
ott egy vénet elbódítván
langy tüzébűl csúfot űz ;
Míg Vulcánus műhelyében
sokkal rosszabb nyílt kohol,
mellyel minket, vak mérgében,
Zevsznek kénnyé járomol.
Kar

Nincs Bacchusnál a nagy égben
stb.
4. solü

Bölcs Apolló, szűz húgával,
fényt akarván gyújtani,
ép eszünköt nagy lángjával
agyon szokta fojtani.
Agg Músái tar dalokkal
koldúlgatják pénzüuköt,
s jól lakhatván, bölcs harcokkal
háborgatják kedvünköt.

14 Válogatott versek
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Plútó addig ásogatja
földünkbűi a kincseket,
s rút bűnökre csábitgatja
vélek a kis lelkeket.
Kar
Nincs Bacchusnál a nagy égben
stb.
5. solo

Szép Diána, hűs berkekben
űzögetvén vadjait,
műkerűlő rejtekekben
tölti túnya napjait.
Lesre küldvén sok kutyákkal
a faluknak szépeit,
a honőrző pásztorkákkal
titkon űzi kéjeit.
Még friss Hermes városinkot
ór csürhével lepgeti,
s kínnal szerzett tárjainkot
éjjel-nappal véseti.
Kar
Nincs Bacchusnál a nagy égben
stb.
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6. solo

Amit e sok istenségnek
fel nem dúlnak kényei,
nem hagyják az emberségnek
azt Saturnus béléi.
Felfalván a nagy tölgyfákot,
kőszirtekkel birkózik,
s megrontván az ércmunkákot,
országokkal töltözik.
Végre legszebb szépeinknek
ráncba szedvén arcait
bajjal töltött életinknek
felkoncolja napjait.
Kar
Nincs Bacchusnál a nagy égben
emberségesb istenség ;
Nála nélkül nincs ínségben szívtágító könnyebbség.
0 a földi vigságoknak
lelkesítő gyámola.
ő a társos asztaloknak
gondszéllesztő angyala.
1807
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A MAGYAROK HŰSÉGE)
Negyedik

jelenés

A Gyénius és a Hűség kiérkeznek a Játékszínre,
nézői a két Karnak

s mint

megállanak.

Egy leányzó
(Ária)

Vitézek! amrnint harcotokbúl
hazánkba vissza szállótok,
s a győzedelmet látjuk arcotokbúi
ragyogni, szívünk lesz jutalmatok.
Egy Vitéz

(Ária)
Hz szép szó! Ammint harcainkbúl
Hazánkba vissza hathatunk,
s a gy5zedelem néz ki arcainkbúi,
a szép nem lesz hű gyámölunk.
A hót Kar együtt

(Duetto)
A Leányhar

Ölünkben leltek vidámságot,
ölünkben édes kéjeket;
a sok veszélyért boldogságot,
hűségtekért hű szíveket.
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örüli

A Vitézkar

Tik adtok nekünk vidámságot,
tik adtok édes kéjeket;
a sok veszélyért boldogságot,
hűségünkért hű sziveket.
A Hűség
(Recitativo)

Hűségtekért nemcsak hű asszonyszíveket
érdemletek! Örök dücsősség,
hervadhatatlan tisztelet,
e szép erkölcsnek tündöklő jutalma.
Él még, és élni fog,
még ember lesz e földön,
Őseiteknek méltóságos fénnyé,
kik hajdan hűven oltalmazták
Therézrát, imádott fejedelmeket.
Él még e kedvelt koronás Anyának
ama nyilván tett szép vallása :
hogy hűvebb nemzet széles e világon
nem volt, nem lészen a magyarnál.
(Ária)
Tekints magyarság! a halmokra,
hol nagy vitézink fekszenek,
s a hűtlen szívű bajtársokra
sírjokbvil átkot dörgenek.
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Enélkűl ők az ellenségnek
meggyőzték volna düheit,
s mink most a rettentő Ínségnek
nem látnók nőni vészeit.
A Vitézkar

Nincs köztünk, aki a hazához
holtáig szítni nem akar ;
s ki nemzetünknek fő urához
nem holtig hű, az nem magyar.
Duato
A Gyénius

és a Hűség

A Gyénius

0 Hűség! melly hatalmas bájolással
tudod ragadni tisztjeikre
a bajnokoknak szíveit!
A Hűség

Ha te készíted belső ápolással
emberhez illő díszeikre
a vad népeknek mellyeit.
Együtt.

Csak ott virágzik a királyhoz hűség
a honhoz buzgó szeretet,
hol már elterjedt a nemesszivűség,
s az emberséghez a mély tisztelet.
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A Hűség

Gyümölcse így az emberségnek
a hűség, a köz bajnokság ;
A Gyénius

Felséges bére a hűségnek
a köz csendesség, boldogság.
A Vitézkar

Gyümölcse a szent emberségnek
a hűség, a köz bajnokság ;
felséges' bére a hűségnek
a köz csendesség, boldogság.
Recitativo

Utánnam bajnokok!
utánnam szálljatok
a hadnak főurához!
Esküdjünk zászlójához!
(A Hűségnek kezét megfogván)
A Hűség, ki nemességünknek
állandó gyámolója,
lessz Marsnál hű vitézségünknek
hatalmas szószóllója.
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A Vitézkar

A hadnak fő urához!
Esküdjünk zászlójához.
(Mindnyájan elmennek)
1809

AZ ISTENNEK FELSÉGE ÉS JÓSÁGA
A CIII. zsoltár szerint
Nagy vagy te, isten! fő ura, kútfeje
mindennek, amit tár eged átölel.
Nagy vagy te, kit számos világok,
udvarok éke gyanánt, uralnak.
A fényt felöltvén, mint ragyogó ruhát,
sátort feszítesz kék szövevényibül
a botos égnek ; s vízzománccal
megmenyezed magosabb vidékit.
A fellegernyők grádicsos út gyanánt
várják alattok, hogy puha szárnyain
a szélnek érkezvén, ülésed
bérceihez feleredj szelídebb
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színekkel átszőtt doniboros ormokon :
Ott tiszta lelkek mint követek viszik
tetszésidet, s a csillagoknak
lánggomolyékai udvarolnak.
A föld tekéjét isteni karjaid
tették erősnek súlynyomadékival,
hogy meg ne mozdulhasson viri
végzeted ellen örök helyébül.
A mély vizekben, mellyek az ormokat
már meghaladták, csünt ugyan egykorig
dörgő szavadtúl szétijedvén
elsietett az özön remegve
minden magosrúl: a lemerűlt hegyek
felnyúltak ismét; megtelepedtenek
a völgyek ott, hol bölcs hatalmad
hajdani lakjaikat kiszabta.
A víz-seregnek végre határokat
jegyzett ki ujjad; partjaikon soha
túl ők ezentúl át nem ütnek,
hogy csuda művedet elborítsák.
Most már kegyelmes gondviselő gyanánt
a föld-erekbűl hisz folyadékokat,
mellyek csavargó ágyaikban
átgomolyogjanak a hegyek közt.
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A sík mezőknek számtalan állati,
a hűs bereknek vad nevedékei
e friss vizekhez vándorolnak
szomj adózásokat oltogatni. A víg madárnép illy patakok felett
választ magának zöld levelek között
hajlékot, érzékeny dalokkal
többszörösen felelő nyögésre
győzvén az aggott sziklacsoportokat.
Dvizs fellegidbűl öntözöd a magos
bérceknek ernyes tartományit;
töltözik a nevető mezőség
megnyílt kezedbűi, s illatozó füvét
nyújt a baromnak, zöld veteményeket
embernemünknek, hogy kenyérrel
lankadozó erejét naponkint
újítsa, és hogy drága olaj helyett,
melly fényt s erőt ád, arcainak komor
szorgalmit elszélessze borral,
s édes örömre derítse szívét.
Él nem felejtik mennyei harmatid
a szál fényűt is, hogy magos ágain
a gólya bátrabban tenyésszen.
Gondviselésedet a ligetnek
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kis fái szintúgy, jnint Libanon hegyén
a cédrusoknak felleges ormai
hálával érzik. Víg lakásul
adtad az ernyeket a madárnak
e büszke fákon ; hűs töveik között
a nyúlnak a mély szirthasadékokot;
a kecskevadnak legnegédesb
csúccsait a meredek hegyeknek.
Adtál ezekhez rendvezetőket is.
A holdvilágnak fogytái s töltei
részekre osztják gátolatlan
repteit a siető üdőnek.
A nap betöltvén nappali tisztjeit,
jól tudja honját alkonyodásinak.
Elterjed erre a setétség,
s megszüli csendesen a hüs éjét.
Most már kibúnak számosan a vadak
barlangjaikbúi, éheket oltani.
A mord oroszlyán kölke ordít
rágadományok titán, kezedbűi
így kéregetvén kegytelen ételét.
Feltámad a nap ; visszaosontanak
a barmok ismét udvaikba ;
hagyja viszontag az édes álmot
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házával együtt a megerősödött
ember, s tenyésző földjeihez siet,
hol gyors kezével, nyilt eszével
dolgozik, izzadozik napestig.
Melly sok remek mű, melly csuda templom az,
amit teremtett szent szavad, istenem!
Melly bölcsen elrendelve függnek
részei e nagy egésznek öszve!
Tárház gyanánt van tömve lakóhelyünk,
gondos kezednek dúzs adományival.
A tenger is, melly földtekénketkék folyadékival átövedzi,
számlálhatatlan halsereget nevel,
aprót, nagyobbat. Játszik ezek között
a képtelen nagy vízi állat,
Livjatan, életadó erődnek
megfoghatatlan címere. Mindezek
tőlled reméllik friss eledelj eket
annak korában. Megnyitod te
bőven adó kezedet, s kegyelrnes
szorgalmid által mind megelégszenek.
Rettegnek akkor, hogyha kegyelmedet
távozni érzik tán magoktúl;
s ah! ha lehelleteket kihívod
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szűk niellyeikbűl, sínleni kezdenek,
s a porba, mellybűl szinte csak a minap
támadtak, ismét visszatérnek.
Mennyei lelkedet új erővel
küldöd le hozzánk, s számtalan állatok
élednek töstént, s árva tekintete
a földnek új pompára zsendűl.
A te dücsődnek, uram! határit
nem látja elménk. Drága kegyelmidet
örvendve hinted tarka csoportira
számlálhatatlan rajzatidnak.
Ámde hatalmad is olly csudákkal
díszeskedik, mint bölcsen atyáskodó
jóságod. Ah! egy dorga tekintetet
vetsz tán zomok földünkre ollykor,
s rettenetes remegésnek indul.
A nagy hegyeknek, hogyha megilleti
némellykor ujjad szertelen ormait,
'
füstöt pihegnek gyomraikbúi,
s lángra puhúlt köveket nyilaznak.
Még életem tart, tégedet Istenein!
buzgón dicsérlek ; még vagyok, énekem
csak téged áldjon mindörökké !
Óh! ha dicséretimet kegyelmes
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néven veended, mint fog el engemet
a szent örömnek kellemetes tüze !
Add Istenem! még azt megélnem,
hogy tehetős apolásid által
e szép világrúl mind elenyésszenek
a bűnösöknek hűt elén ágai.
Egy szívvel, egy lélekkel áldjon
tégedet így az egész emberség.
1819

A BUDAMELLÉKI NYÚLSZIGET, .
MELY SZENT MARGIT SZIGETÉNEK IS
NEVEZTETIK
(Insula eratn leporutn, nunc insula fio leporum)
(Részlet)

Rekedt homállyábul a hő éjszakának,
s izzasztó ölébül darabos álmának
hamar ki akarván ragadni földünköt
a piruló hajnal szürke világával,
s víg napot hirdetett szép mosolygásával.
Kibújt a külváros gőzölgő vackábúl
az üdőt vizsgálni keskeny ablakjábúl,
s még felöltögette köznapi ruháját,
kiszabta magában e napra munkáját.
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A sok mesterember elkezdett pözsögni,
s meghűlt műhelyébe dolgához sürögni.
A kertész szekerek verset csikorogtak
a tejárusnékkal, kik szörnyen miogtak,
besietvén együtt a zöld piacokra,
hová az éhes nép összefut szavokra.
Emelkedvén a por, vegyült a párával,
mely a házok között mirigyes szagával
gyarló életünköt mind megvesztegetné,
ha jótsvő napunk el nem széllesztgetné.
Azután lassankint tompa zaj született,
amint a bongó nép sokfelé sietett
tanácskozás között kalmárkodásíra,
vagy szűk élelmének egyéb forrására.*^
Ah! sokkal boldogabb, — így szóllék magamban,
nem nyughatván tovább a zajtul ágyamban, —
a mezei élet ama helységekben,
hol, mint szinte annyi kies Édenekben,
a mértéklett vigság a szép csendességgel,
a dúzs bővelkedés a jó egészséggel,
együgyű magzati a szent Természetnek,
minden jó alkotmányt örömre ihletnek.
Itt a sebes hintók éjjel nem zörgenek,
sem az irigy kofák reggel nem pörlenek.
Csendesen hajtják be estve a csordákot,
csendesen kezdik el másnap a munkákot.
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Csak a fülemile fütyüli jajjait,
mihelyt az éjfélnek érzi homályait,
tigy szenderítgetvén a fáradt pórokat,
mint a dalló anyák pólyás magzatjókat.
1820

A TEREMTÉSNEK KÉPE
Csendes, mint a sir, és setét volt az éjszaka, mikor egy
álomkép hajnal felé végét szakasztván nyugodalmamnak, térdjeimre késztetett nyoszolyántbúl, hogy az isteni felségnek éjjeli
oltalmáért hálákot adjak. Felöltvén köntösömöt, kiültem a nyár:
hüsnek kedvéért budai házamnak erkére, honnan nappal a Duna:
s az egész pesti térséget látom.

Összezavarva feküdt a föld az egekkel előttem.
Sem csillag nem tűnt, sem hold, szemeimbe. Setéttel
volt az egész Minden beborítva, s kietlen üresség
látszott mellyeinek tátott fenekébe temetni
mindent. Semmi sem élt, nem mozgott semmi; csak olykor
érzettem gyengén mellettem előbbre lebegni,
" a nagy ürességen átzúgni, az éjjeli szellőt.
Illyennek nézték, hihető, a hajdani látók
a földnek közepén a tág mélységet, azoknak
fénytelen országát, amik még magban aludván,
a születést várják. Egyenkint inti ki őket
innen az istennek szava, s a mennybéli világnak
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első súgárit megsejtvén létfe verődnek,
S élteket a nevelő földön' elkezdik örömmel.
Mély gondolatokba merültem én itt a régieknek amaz
érzékeny képzeményeirül, mellyekkel a születetleneknek e setét
országát szinte megvalósították. Ebben alszanak az ő kedves
izemélyesítések szerint a még születetten éjek és napok. Magassdgábúl letekint reájok az isten, s tetszése szerint előszóllitja
r
özűllök az egyiket vagy a másikat. Örül a kinevezett, hogy testéreinek társaságában a forgó esztendőt kisérheti. De legszembetűnőbbnek tetszett nekem amaz esdekles a világosság után, mellyet
a régiek a születetleneknek tulajdonítottak, s mellyet, setét erkemen
••Ivén s az előttem fekvő világtalan térségre haszontalanul nézvén,
•únd magamban érzettem, mind a természetben gyanítottam. Áh !
< világosság nélkül sem mink állatok nem élhetünk, sem a növötények nem tenyészhetnek. Még erkölcsi értelemben is, mi az
emberi észnek szép tehetsége, mi az emberi szívnek jóra való haj'.andósága világosság nélkül, akarom mondani, igaz tudomány
h igaz religió nélkül ? Nem mutatja-e meg a világosságnak fő
'.•ecset csak az is, hogy azt a természetnek alkotója első nap teremtette ? amit Mojzes, mennél rövidebben, annál felségesebben rajzol e szavakkal:

l-egyen világ!
Monda az isten,
És meglett a világ.
Azon szempillantásban, hogy a mindenhatónak e teljes
joganatú szavait mély tisztelettel és álmélkodással meggondoltam,
kiütött a földkörnyéknek keleti pontján a hajnalnak első zsengéje.

15 Válogatott versek
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Ott üi atyánk! ott mennyei székén,
mondám magamban borzadó örömmel.
Ott ül fénye megett amaz égi
résnek, hogy egy szavával szétlehelje
földünkrűl az örömtelen éjnek
vak vásszait . . . De festi már ösvénnyét
a hajnal friss rózsaveressel,
s a fellegeknek széleit beszegvén
keltében folyadékon}' arannyal,
hűs harmatot hint a szomjú mezőre.
A földtűi elválik az égnek
kék boltja, s felfelé vonódik. Ezzel
a fellegsereg is magosabbra
emelkedik, ritkul, s a csillagokról
a fátyolt versengve levonván,
a tiszta tűznek honjához törekszik.
Szinte mikínt a büszke menyasszony,
úgy lép ki a homálynak hűlt ölébűl
a föld is megrakva virággal,
megrakva számtalan dúzs termetekkel.
A nehezebb folyadékok, az égbűl
színére süllyedezvén, elszivárgnak ;
s elválván a szőke Dunának
két partja egymástúl, kinyílni látszik
e széles víznek deli színe.
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így választotta el a teremtő, Mojzes szerint, a felső vizeket
- alsóktúl; így gyűjtötte az utóbbiakot egy helyre, kiemelvén
':ííllök* a szárazt, hogy magvazó füvet és gyümölcsfákot terem• i. De áh ! -még ezeket gyors gondolatimmal szinte csak átfutom,

Szívemelő jelenést látok kezdődni az égen.
Szinte mikínt nyáron a napnak déli hevétűl
szétszakad a felhő, s foszlékai, szerte repülvén,
a tűz-zseugének magosabb honjába enyésznek :
úgy tűnik a csillagsereg is, mikor a nap az égre
a kelet öbleibűi kitekint : halaványodik a hold,
a kiderült kékség boltján szétterjed az égnek,
s a nagy természet pözsögő életre fehíjúl.
Élni siet minden! Csűdűl a szőke Dunának
méllyeibűl sík színe felé a fürge halaknak
népe, hol, a napnak fényét örvendve köszöntvén,
a víznek tetején lebegő bogarakra rohannak.
A komor erdőknek tollas zselléri, az első
liapsúgárt gallytornyaikon bekacsongani látván,
tollaikot rázzák, s orrokkal rendbe simítván
szárnyaikot, kiki módja szerint, dalolásra fakadnak.
A sok ezer csúszó gyűrűs testével az éjnek
fénytelen udvaibúl a nyílt terekre tolódik,
hogy szörnyű bajjal p'ciny étkeit öszvekeresse.
Ott egy gombolyagot látok szétnyúlni; halomnak
gondoltam ; felemelkedvén lábára, ökörnek
ösmerem. A gyapjas nyájak, tolakodva habozván
fénytelen aklokbúl, a friss levegőre sietnek.
15*
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„Engemet a balsors sanyarú munkához igázott, —mondja viszontag amaz ; — mint erdei lyányka
születtem."
„S hát azután? — úgymond verebünk. — Illy furcsa
szemeknek,
illy remek orcának táncolva lerázni nyakárúi
nagy dolog a sanyarú, jármot, ha tud élni eszével!
Adj kezet, én téged dámának teszlek azonnal.
Úri lakásomnál egy szép fészekbe vezetlek ;
egy tenyeres csatlóst fogadok s egy fürge komornát
melléd ; étel, ital, s amit csak szíved óhajthat,
untig elég lészen ; sőt, hogy koptatni ne kelljen
szárnyaidot, ha talán messzebbre ki kellene menned,
egy pár sast tartok, mellyet hintódba fogathatsz.
Mindezekért nem várok egyéb szolgálatot annál,
hogy mint hű szeretőm, bájos tüzeiddel apolgass."
»Szíves ajánlását kelmédnek nagyra böcsűlöm, —
mondja viszont a szép. — Ám én férjemnek ígértem
már hitemet, s majd két esztendeje, hogy vele élek.
Kelmédet énnekem lehetetlen volna szeretnem ;
a csupa vad szerelem szörnyű ádázát előttem,
melly buta kéj által megfojtván józan eszünkkel
a kegyesebb érzést, inkább rongálja valónkat,
hogysem vágyakodó szívünköt örömre ragadná.
A hűség egyedül az igaz szerelemnek az anyja,
melly maga már érzékeny öröm, s melly szüntelen égvén
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EÖVID ÉRTEKEZÉS A MUSIKÁEŐL
(Résziéi)

A musikáról és különösebben a ritmusról: mi tulajdonképpen,
és melly szükséges légyen a ritmus, valamint a musikában és a
táncban, úgyszintén a verselésben is P
A külső érzékenységek egyedül azok, mellyek által az
emberi leiekbe behathatunk. A gorombábbak, úgymint az
izlés, a szaglás és az illetés, e tekéntetben legnag}robb erővel
bírnak ugyan, de a lélekben nem gerjeszthetnek fel egyebet
vak gyönyörűségnél, vagy kedvetlenségnél, mellyek önnön
magokat, amaz ugyan a vélle való élés, ez pedig az útálás által,
megemésztik, anélkül, hogy a léleknek pallérozására legkissebb
hasznot hajtsanak. Ezek tehát az embernek csupáncsak baromi
részét illetik, és így azoknak a mesterségeknek, mellyeket
szépeknek nevezünk, hatalmán kívül vágynak. Mert a szép
mesterségek korán sem arra valók, hogy a testi gyönyörűségnek
ébresztésére szolgáljanak : az ő egész céljok az, hogy a léleknek
egy olyan érzékenységet adjanak, melly az embernek belső
becsét feljebb emeli.
A hallás ellenben, és a látás a lelket úgy érdeklik, hogy
azt egyszersmind tehetőssé is tegyék ; mert e két érzékenységben az elmebéli és erkölcsi foglalatosságokra valóságos ösztönök,
s mintegy indító szerszámok fekszenek. De ezek is egyedül
azok, mellyek által a szép mesterségek az emberi szívbe behathatnak.
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A hallásnak továbbá e két nemes érzékenységek közül
a leiekbe való behatásra nézve sokkal nagyobb ereje és tehetőssége vagyon. Innen van, hogy a rendetlen színeket az írott
képen könnyebben elszenvedhetjük, mint a visszás hangokat;
és hogy a színeknek kellemetes harmóniája soha minket olly
hatalmasan el nem ragadhat, mint egy hasonló harmónia,
melly valamelly musikabéli darabban éreztetik. Ennek természet szerént való oka az, hogy az a szer, melly által a hallásnak
a szerszámai mozgásba hozatnak, a levegő ég tudniillik, sokkal
gorombább és testiebb, mint a világosságnak felette vékony
elementuma, melly a szemet illeti. Mire nézve a hallás szerszámai amattól erőssebb mozgásra is gerjesztetnek, melly
azután a testnek minden inacskáira hathatósan elterjed, és
egész a lélekig érezhetőbbképen behat.
A musikának tehát, amint Ovidius is ezen értekezés
elejébe függesztett szavában gyönyörűen lefesti, legnagyobb
ereje vagyon az emberi szívre a szép mesterségek között, és
egész kötelessége abból áll, hogy az emberben az érzékeny
indulatot erőre hozza, és hosszasabb ideig fenntartsa. Az örömnek fellobbantására elegendő egy örömkiáltás, melly egyszerre
több emberektől tétetik, bármelly rendetlenűl összvezavart
és visszásán hangzó légyen is az. De az illyen kiáltás sokáig
nem tarthat, és ha állandó volna is, kevés idő múlva erő nélkül
maradna, mivel a reávaló figyelmetességnek hamar el kellene
lankadni. A figyelmetesség és általa tápláltatni szokott érzékeny indulat csak ott lehet állandó, ahol az emberi szív néminemű mértéket és rendet, vagy, hogy az esztétikának mesterséges nevezetjével éljek ritmust talál. Folytatása tehát a
rendbeszedett és mértékre vett különbféle és ollyaten hangoknak,
mellyek indulatos érzésből támadnak, és ezt következendőképen le is festik, s mellyeknek tehettségek vagyon arra, hogy
a szívnek érzését erőre hozzák, és hosszasabb ideig fenntartsák ;
az illyen hangoknak folytatása, mondám, szinte az, amit mi
egyszóval musikának nevezünk.
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A ritmus ha azt egyáltaljában tekéntjük, azt látszik —
kivált a régieknél — jegyzeni, ami különös nevekkel a beszálló
mesterségekben ( numerusnak, a poézisban a sillabák mértékének, vagy metrumnak, az ábrázoló mesterségekben euritmiának, a táncban pasznak, avagy tánclépésnek, a musikában
pedig taktusnak mondatik. Én azt azonban Sulzerrel az újjabb
esztétikusok után csak a hangban és a mozdulásban való rendnek veszem, és itt csak a musikára, a verselésre és a táncra
határozom.
A ritmus tehát nem egyéb, hanem egy cél nélkül való
és eggyenlő nemű dolgokból, úgymint a musikában hangokból,
a verselésben sillabákból, a táncban lépésekből álló sornak
dőnkint visszatérő felosztása, melly által ezeknek az egyenlő
nemű dolgoknak az ő egyformaságok bizonyos különbféleségekkel egybekapcsoltatik ; úgy, hogy egy tartós érzésnek, melly
általán fogva egyenlő nemű, és erre nézve unalmas volt volna,
a ritmusbeli felosztások által egymást felváltó és a figyelme,
tességet fenntartó különbféleség adassék. — Ennek az áltáljáéban való meghatározásnak bővebb értelmére, vegyük fel egy
húrnak egyes és egymás után való pendűléseit, és vizsgáljuk
meg : miáltal lehetne az illyen pendűléseket ritmusra venni,
avagy az ő folytonfolyó sorjokat olly kellemetessé tenni, hogy
mibennünk figyelmetességet,
és érzékeny indúlatosságot
ébresszen ?
Ha ezek a pendűlések egyenlők, és egymást egyenlő
időpercek után követik, akkor azokban a legegyügyűebb
rendnek néminemű képénél egyéb nem találtatik ; és ebből
áll a ritmusnak a legalsó garádicsa, melly bennünk ezekre a
cél nélkül való pendűlésekre csak kevés figyelmetességet
szerez. Hlyen a közönséges harangszó, mikor a harangnak
a nyelve két oldalra egyenlő erővel, és egyenlő időpercek
alatt ver.
Ha tovább, az időperceknek az egyenlősége megmaradván, magok a pendűlések már erőssebbek, rnár gyengébbek ;
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de úgy hogy az erősebbek a gyengébbekkel egymást, egy
bizonyos rend és regula' szerént, minduntalan felváltogassák ;
itt már a kétféle egyformaságon kívül, úgymint az időperceknek egyenlőségén és a pengetéseknek egymásután való folyásain kívül a különbféleségnek az első garádicsa, úgymint a
pendűléseknek már erőssebb, már gyengébb volta is feltaláltatik. Hlyen a harangszó, mikor a harangot hármaztatják.
A harangnyelvnek az ütései egymásután és folyton folynak :
ez az első egyformaság. Az ütések között való időpercek is
mind egyenlők : és ez a második egyformaság. De az ütések
úgy vágynak hármanként felosztva, hogy az első mindenkor
az erőssebbik, a második pedig és a harmadik gyengébbek
légyenek ; ami ebben a harangszóban egy bizonyos különbféleséget okoz, melly a két előbbeni egyforrnaságot olly kellemetesen felváltogattja, hogy mi a hármaztatott harangszót sokkal
figyelmetesebben és örömestebb hallgattjuk, mint a közönségest. Ez teszi a kovácsok és a lakatosok kalapácsolásokat
is türhetőkké.
Az illyetén rendtartásból áll a ritmusnak az első neme,
melly a rmisikában és a táncban taktusnak, a verselésben
pedig sillaba-niértéknek, vagy inkább lábnak neveztetik. Ha
minden első és harmadik; vagy minden második és negyedik
pengetés erőssebb, akkor ez a két vagy négy ízből álló taktus
'egyenes : ha pedig a pendűlések hármanként vágynak felosztva
és az első mindenkor az erőssebbik, mint a harang hármaztatásában akkor e hárorn ízből álló taktus egyenetlen. —Valamint ez, úgy az egyenes is különbféle al-osztásokat szenved,
mellyekbűl azután a taktusnak különbféle nemei támadnakígy van a dolog a verselésben is. A spondeus tudniillik és a daktilus az egyenes taktussal, valamint ellenben a
jambus, és a trochéus az egyenetlennel tökélletesen megegyeznek. Mert a sppndéus két hosszú idő-percekből, avagy
négy rövidekből, és a daktilus egy hosszúból és két ollyan
rövidből áll, mellyek egy hosszút tesznek ; valamint ellenben
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a jambus és trocheus három rövidből, mellyeknek ketteje
mindenkor egy hosszúba összvevonattatik, olly különbséggel,
hogy a magányosan maradó rövid a jambusban az első, a trochéusban pedig az utolsó légyen. — A lábakban szintúgy,
valamint a taktusban számtalan módok adják elő magokat,
mellyekkel a ritmusnak ezt az első nemét különbféle alnemekre
ismét fel lehet osztani. De ezeket az értelmességnek okáért,
más alkalmatosságra hagyom.
Ha több taktusból nagyobb részeket csinálunk, úgy,
hogy két, három, vagy négy taktus a hangok sorában egy
érezhető szakaszt képezzen, akkor az illyen rendtartásból a
többügyű, avagy összveszerkesztett ritmusok támadnak.
Ezeknek a szakaszoknak a verselésben a metrum avagy a
versnek a neme szokott megfelelni. Mert valamint a melódiának ritmusbéli szakasza egynéhány úgy öszvefüggő taktusokból áll, hogy azokat a fül egy kicsiny egész gyanánt egyszerre
megfogja, és végtére egy észrevehető kadenciát, avagy befejező hanyatlást erezzen ; tígy a vers is egynéhány egyenlő
időkig tartó lábakból áll, mellyek a fülnek egyszerre megfogható és egy érezhető hanyatlással befejezett mondást képezzenek. Hlyen érezhető hanyatlás avagy kadencia a hexameterben
a két utolsó láb, mellyek közül az egyikének,mindenkor daktilusnak, az utolsónak pedig spondeusnak kell lenni ; valamint
a pentameterben a legutolsó choriambus, mellyet elmulatni
nem lehet. — A többügyű ritmusokat, valamint a versnek
a nemeiben, ugy a melódiának a szakasszaiban is meg-meg
különbféle al-nemekre lehet osztani.
Vágynak tovább kettősen és hármasán öszveszerkesztett ritmusok is. A kettősen öszvetett egy ollyan periódusból
áll, melly magában két, három, vagy számosabb, többügyű
ritmusokat foglal. Például vágynak a versnek ama nemei,
mellyekben két, három, vagy több versek egy ritmust és minduntalan visszatérő periódust tesznek. Az alagyás versekben,
valamint a németeknél az alexandriaiban, ahol a férjfiúi és
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az asszonyi vers egymást minduntalan felváltják, egy illyez
periódus két versekből áll. A versnek más nemeiben egy periódusra három, vagy négy versek is esnek, és akkor az illyen
periódus strófának neveztetik.
Ahol végtére kettős visszatérő strófák vágynak, ott
a ritmus hármasán van öszvetéve : versekből tudniillik, éí
kétféle nagy periódusokból. Ingyenek például a táncra valc
melódiák. Két vagy három taktusból egy szakasz ; két vagy
több illyen szakaszokból egy periódus, avagy főrész ; két főrészből a strófa, avagy az egész melódia tárnád, melly mindaddig meg újjíttatik, mig a tánc tart. Ezeknek a melódiáknak
a régi német jambikus vagy trochaikus versek tökélletesen
megfelelnek. A lábak a taktusok, mellyekben mind egyenlő
ritmusok, azaz jambusok, vagy trochéusok vágynak. Négy
illyen lábak egy verset képeznek. Három versből egy periódus,
avagy a melódiának az első része lesz. Azután pedig egy éhez
tökéletesen hasonló második rész következik. A két főrész
egy strófát tészen, melly mindaddig meg újjíttatik, mig az
egész éneknek vége van. Az idefüggesztett példa ezt értelmesebbé teszi:
Az első rész:
Oh Laura ! mennyi könyvezéssel
Melly fáradságos
küszködéssel
Nyertük meg szívünk birtokát!

A második rész:
Ij! mert készebb halva fagyni
A bajnok, hogy sem másnak
Ha vérrel vette, vár-fokát.

A két első úgyszinte a negyedik és ötödik vershez, a hat
lábakon kívül, egy egy rövid sillaba van függesztve, hogy a
vers annál érezhetőbbé tétessék.
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A ritmus fieM mesterségesen kigondolt állapot, hanem
egyenesen a természet szerént való érzésből származik. Mert
a természet a különbféleségekkel felváltott egyformaságban
kellemetességet talál. Innen van, hogy még a legvadabb emberek is az ő foglalatosságaikba, mellyek egyébaránt unalmat
okoznának, néminemű ritmust egyítenek. Ritmusba szedik
anélkül, hogy okát tudnák, a tereh-hordozók, vagy akik hajókat
húznak, és a katonák a lépéseket, a kovácsok, a rézmívesek,
a bodnárok, a cséplők az ütéseket,.'S révészek az evezéseket.
Méltó erről megtekinteni Ovidiust L. IV. Trist. Elég. i. v. 5. et
sequ. és a ritmusnak a természettől való eredetéről Sulzer
Allgemeine Theorie der schönen Künste. art. Ri.hmus, Musik,
Takt. Marsch.
Mindezekből szabad légyen énnékeni, anélkül hogy
legkissebb gyűlölködésre, vagy litteraturabéli visszavonásra
céloznék, a musikában, a táncban, és a verselésben való magyar
gusztusról avagy ízlésről egynéhány alkalmaztatásokat tennem.
A musikában, a táncban és a verselésben való izlés
leghamarabb elárulja a belső karaktert, avagy szívbéllyeget
az emberben. Mennél kevesebb rendet és mértéket érez valaki,
,s mennél több darabosságot és zavarodást elszenved e három
mesterségbe, annál kevesebbet lehet annak lelki tehetségeiről
reményleni. Mert aki a musikában a fület sértő hangokat,
vagy azoknak rendetlenségeket; a táncban a meghatározott
mérték és kiszabott rend nélkül való, s ugyanerre nézve a
testet hamar kifárasztó lépéseket, vagy ugrásokat; a versekben
pedig a sillabákban vagy azoknak elrendelésében való és a
nyelvet idestova taszigáló, valamint a fülnek szerszámai között
idestova tántorgó darabosságokat nemcsak elszenvedi, hanem
még átalkodottsággal szépnek is tartja ; az egyébaránt is az
ő egész gyönyörűségét és dicsőségét csak a testi és még ezek
közül is a fáradságosabb és természetlenebb foglalatosságokban
fogja keresni. IJs így, kivált az illyenekben vala átalkodottságnak ereszkedvén, a mesterségekben, a tudományokban,
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a jóizíésben, és. akárminémű lelki foglalatosságokban solia
bizonyára érezhető előmenetelt nem teend.
Éín az ollyan musikabéli darabot, melly taktus nélkül
szűkölködik, aminők a mi falusi népünknek az ő akár egyházi,
akár világi dúdolásai, és azok a szinfóniák, vagy inkább diszfóniák, mellyeket a mi cigányaink olly nyomorultul lemajmozni
szoktak ; úgyszinte az ollyan darabot, mellyben a taktus, legalább nagyobb részént, és az egy kadencia megvan ugyan, de
a taktus ízeire nézve semmi rend avagy ritmus nem találtatik,
aminők a táncra való cigánynóták és a közönségesebb magyar
énekek ; — nem különben az ollyan táncot is, mellyben taktust,
vagy ha taktusra menne is, azokra a lépésekre vagy ugrásokra
nézve, mellyekből egy egy taktus állani szokott, semmi bizonyos
rendtartást, avagy ritmust nem tapasztalok ; — elvégre pedig
azokat a verseket, mellyekben a cezúrán és a kadencián, azaz
a ritmusnak a legalsó garádicsán kívül semmi egyéb rendet
és mértéket nem érzek ; — mindezeket, mondám, semmihez
jobban nem hasonlíthatom, mint egy ollyan kotyogósnak a
járásához, aki minden rend és mérték nélkül, már kissebb,
már nagyobb lépéssel, idestova tántorog ; kivévén hogy minden
második vagy harmadik lépés után cezúra helyett megbotlik,
s megáll; azután pedig minden negyedik vagy hatodik lépés
után, a falhoz ütvén magát, kadenciát csinál.
A mi régi kadenciás poétáink (értheted a külső országbéliekről, sőt még egynéhány mostani magyar költőről is)
valóságos Enniusok. Tisztelem én őket, és írásaikban nagyra
becsülöm az aranyat; azt sajnálván egyedül, hogy az ő ritmustalan, avagy szokás szerint szólván, metrum nélkül való beszédjeik alatt, ez a legfinomabb arany úgy el van rejtve és hányva,
hogy azt, nagy fáradság és kivált unalom nélkül kiásni és f ényr-e
hozni lehetetlen légyen. Azt mindazáltal soha el nem hitethetem magammal, hogy az ő tekéntetek után indulni, az ő
módjok mellett megmaradni, a gusztust tökélletesítés nélkű.1
hagyni, és így az újjabb esztétikát megvetni, az ő onokáiknak,
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a inost éiő litterátoroknak, fő, és ami több, neinzeti kötelességeik volna. A ritmus, és így a verselésben a metrum is, nem
francia ránc, amint egynémelly egyébaránt érdemes író vélekedik ; nem francia, görög, deák, vagy német, hanem természet
szer nt való ruha, mellyet nemcsak a szittyái lakos szájából
eredő, vagy magyar, hanem akármiféle nyelven költ verseknek
is szükségképpen magokra kell venni, ha mindenkép tetszenj
akarnak. Szükségképpen, mondám ; mert a ritmusnak, avagy
a rendnek és mértéknek az ő szükséges vagy szükségtelen volta
nem a régiek, nem a mi őseink tekéntetétől, sem a nemzeti
gusztustól, melly romlott és helytelen lehet, sem végre a poéták
tetszésétől, hanem egyenesen és egyedül a természetnek bíró
szavától függ.
1791
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MI A POÍZIS? tS KI AZ IGAZ POÉTA!
i

(Részlet)

A poézisnak célja

A poézisnak célja kétféle. Az egyiket (finis ultinms) végsőnek, a másikot pedig (finis proximus) legközelebbvalónak
nevezöm.
a) Végső célja az, melly a többi szép mesterségeké : hogy
kivált az ollyan emberekben, kiket, gyengeségük miatt,
a mélyebb okoskodás által az igazra és jóra vezérelni nem lehetaz észt érzékeny módokkal megvilágosítsa, a szívet pedig megnemesítse. Az elsőt a józan igazságoknak, a másodikat pedig
az erkölcsi tökéletességeknek esztétikabéri, avvagy érzékeny
és édesgető, s még világosabban szóllván; akaratébresztő és
szívindító előadása által viszi végbe. E fölséges cél nélkül, valamint a többi szép mesterségek, úgy a költés is veszedelmes
tündér és csábító szirén is volna.
Ebből mindazáltal nem köll azt következtetni : hogy
a szép mesterségeknek ollyas darabjait, és következésképpen
az afféle költeményt is, melly sem valamelly igazságot vagy
erkölcsi tökélletességet köllemetessé, sem pedig ellenben valamelly tévelygést vagy tökélletlenséget gyűlölségessé nem tösz,
hanem csak egyedül az érzékeny szépnek előadásában foglalatoskodik, az esztétikabéli műdaraboknak és költeményes
munkáknak számából ki köllene rekeszteni. Mert tudjuk azt,
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- 3gy az efféle indul toskodó vag}r en^'elgő vagy a csupa érzékeny
-zépségnek előadásában akármiképpen foglalatoskodó műdarabocskák vagy az elmét élesítik vagy a szívet érzékenyítik,
vagy a jó és helyes ízlést gyarapítják. E háromféle készület
nélkül pedig lehetetlen a fontosabb műdarabok által az igazságokat a tompaeszűekkel, az erkölcsi tökélletességeket az
érzéketlenekkel, az igaz szépséget pedig az olyanokkal, kik
a helyes ízlés nélkül szűkölködnek, megkedvelteim.
b) A poézisnak legközelebb való célját így határozom
meg : A szép mesterségeknek legközelebbvaló céljok az : hogy
a szíveket hathatósan megillessék. Mert az igazat, a tökéletest
és a szépet az emberrel soha meg nem kedveltethetik, ha csak
azoknak szeretetére az ő szívét az esztétikabéli erők által hathatósan fel nem indítják. A beszéllő mesterségeknek legközelebb
való céljok tehát hasonlóképen az: hogy a szívet a beszéd által
hathatósan megillessék. Ezt az ékesenszóllás az igazságnak
pontos és helyes megfejtegetése által, a poézis pedig az igazsághoz hasonlító költeményeknek legédesgetőbb felruházása által
viszi végbe : mire nézve, míg amaz a szívet akarván megindítani, többnyire csak ésszel, addig ez hasonló célból többnyire
csak a képzelő tehetséggel foglalatoskodik, mellynek tulajdonképpen való tárgya a költött, valamint az észnek tárgya az
igaz. A poézisnak legközelebbvaló célja tehát az; hogy a költött
állapotoknak legérzékenyebb és legédesgetőbb beszédbéli felruházása által a szívet olly hathatósan megillesse, ainmint arra,
hogy valamelly igazságnak, tökélletességnek, vagy szépségnek
szeretetére, vagy a vélek ellenkezőknek utalására ellentállhatatlanúl felgerjedjön, szükségképpen megkívántatik. Ezt a
legközelebbvaló célt az esztétikusok a beszéd által való altatásnak nevezik.
Az altatás a szép mesterségekben egy ollyan tévelyítés,
melly a hallgatót, nézőt, vagy olvasót arra bírja, hogy valamelly állapotnak alakját (Species, Schein) valóságos igaznak
tartsa. így aki valamelly írott képnél elfelejti, hogy a festés
16 Válogatott versek
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nem egyéb, hanem csak a természetből kölcsönözött -e
holt és lelketlen előállítása, és illyetén felejtése közt azt véli.
hogy magát a természet szerint való jelenést látja, abban az
állapotban vagyon, melly altatásnak neveztetik. Ezzel töbt
szép mesterségek is élnek ugyan, de csak a poézis egyedül melly
annak megs íerzésében a beszéd által foglalatoskodik.
Az altatás szint'azon okokból támad, melyekből az
álmodozás. Ennek oka nem egyéb, hanem tökélletes megfogyasztása és megszűntetése azoknak a külső érzékenységektől
okoztatni szokott belső érzéseknek, mellyek egyébaránt mibennünk a valóságos személyünket igazán illető környűlállások
nak képeit lefesteni, vagy felébreszteni szokták. E szerint tehát
az altatás is nem egyéb, hanem megszűntetése vagy legalább
meggyengítése azoknak a belső érzéseknek, mellyek mibennünk
valóságos állapotunknak külső környűlállásitól okoztatnak.
Ezeknek megszűntetése tökélletes altatást okoz, meggyengítéssök pedig tökélletlent ugyan, de mégis elegendőt arra, hogy
a képzelés tárgyaitól szinte olly erősen megérdekeltessünk,
mint az érzékenységeknek valóságos illetéseitől. A poézisban
a tökélletes altatás nem szükséges ; s mihelyt a költő mibennünk
végbe viheti azt, hogy a mi külső és valóságos állapotunkról
való képzetek és érzések, mikor verseit olvassuk vagy halljuk,
gyengébbek légyenek azoknál, mellyeket lelkűnkben az ő versei
támasztanak, legközelebbvaló célját elegendőképpen elérte.
1793
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EMBERI NEMZETNEK

TÖJTÉSB TE I

(Részlet)

A régi napkeleti monarchiáknak despotizmusáról
Egy történetíró sincs ugyan a régiek között, aki nekünk
a hajdani ásiai országlásoknak mivoltát és formáját lerajzolta
volna ; de nem nehéz azt mégis kitanulnunk, ha egynéhány
eseteket megfontolunk, mellyekrűl kételkednünk nem lehet,
s mellyek bennünköt eziránt igen hihető gyanitásokra vezérlenek. Ezeknek ha mindjárt sükeretlenek volnának is, legalább
annyibúi vehetjük nagy hasznát, mivel általok amaz okokkal
ösrnerkedünk meg, mellyek a despotizmust előmozdítják, vagy
meggátolják.
Nagyon hihető tudniillik, hogy az ásiai birodalmak
minden talptörvény nélkül szűkölködtek, mellyek a fejedelemnek
hatalmát korlátok közé szorították volna, és hogy azokban
ugyanerre nézve a despotizmus uralkodott. E gyanítás kiváltkép azért sükeres, mivel bizonyosan tudjuk, hogy e régi népek
inkább csak szokások szerint kormányoztattak, mintsem törvények szerint. Mihelyt pedig vannak olly szokások, mellyek
az országiásnak zsinórmérték gyanánt szolgálnak, a fejedelemnek hatalma ugyanazok által szükségképpen meghatároztatik.
Ebbűl pedig kitetszik világosan, amint már egyszer feljebb
mondottam, hogy a despotizmus, ha azt olly határatlan hatalomnak vesszük, melly mindent sajátjának tart, és magát csak.
16*
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a szabad kényhez alkalmaztatja, olly ideális állapot, melly
képzésünkön kívül fel nem találtatik.
Be a szokások csak határozatlan és értelmetlen korlátok
lehetnek. Ki nem lehet tehát belőllök világosan látni, hol
kellene megállapodni a hatalomnak? azalatt pedig a despotizmus, melly e homálynak kívánt hasznát veheti, érezhetetlenűl
és szinte a népeknek tudta nélkül szokott kiterjedni. Érezhetetlenűl és a népeknek tudta nélkül, mondom ; mert azt valóban
okosan nem gondolhatjuk, hogy a despota minden tartóztatás
nélkül egyszerre és világosan kimutatta ama szándékát, hogy
a bevett szokásoknak minden tekintete nélkül akar uralkodni.
Sőt inkább ligy tetette magát, mintha azokhoz tisztelettel
viseltetne, hogy annyival könnyebben és bizonyosabban magyarázhassa és elcsavarhassa azokat saját hasznának előmozdítására. De még e csavart magyarázásokhoz is csak akkor folyamodott ő, mikor már szükségesnek látta, hogy hatalmát megöregbítse ; hatalmának megöregbítésében pedig csak azután
vetemedett új ügyekezetekre, mikor az elsőknek szerencsés
kimenetelét látta. így a régi szokások lassankint elenyészhettek
még az ujjak, mellyek helyettek támadtak, az általok behczott
határatlan hatalomnak mindenkép kedveztek, a megigázott
népek pedig végtére azt vélték, hogy a jármot.mindenkor hordozták. Eszerint, valamint akármelly egyéb emberi ügyékezetnek, úgy a despotizmusnak is volt kezdete, volt a környülállások
szerint lassúbb vagy gyorsabb nevekedése.
Amaz uraság iránt, mellyet a hajdani despoták több
tartományokra tudtak kiterjeszteni, két különös környűlállást
szükséges észre vennünk. Az egyik az, hogy e tartományokat
földművelő népek lakták ; a másik pedig az, hogy határaikon
áttörni, felette könnyű lehetett. Volt tehát ollyan üdő, mellyben
Ásia nagy birodalmakrúl semmit sem tudott; és ez minden
bizonnyal akkor volt, mikor a földművelő népek mindenik
tartománynak bizonyos részére letelepedvén, magok között
több műveletlen vidékeket hagytak, mellyeken többnyire a
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pásztornépek legeltettek. A nagy birodalmak csak azután
támadtak, mikor már legnagyobb részét a meg nem erősített_
határos és művelt tartományoknak olly népek lakták, mellyeknek már őseleik is oda telepedtek volt, s niellyek másutt élni
semmikép sern tudtak.
Említettem már feljebb, hogy a hódításnak egész mestersége elejénte csupán csak pusztításbúi állott; hogy a nemzetek
mellyek azért adták meg magokat, hogy el ne törültessenek,
a járomnak önkint elejébe siettek ; és hogy éppen ezeknek
jutott eszébe, az országgal megkínálni a győzedelmest, aki
csupán csak rabolni akart. Az illyen jobbágyok nem voltak
arravalók, hogy valamit kérdésbe vegyenek; és e környűlállások a despotizmusnak minden bizonnyal kedveztek. De a
kis monarchiáknak ellenben olly szokásai voltak, niellyek a
despotizmust erős lábra emelkedni nem engedték, mikor valamelly birodalomnak provinciái lettek. E monarchiákban az
országnak dolgait nem maga a monarchia választotta meg,
hanem a nemzet gyűlt öszve, és minekutánna tanácskozott
volna, .úgy nyilatkoztatta ki akaratját, mint azelőtt. Minekutánna több illyen monarchiák egy fő uraság alá jutottak,
nem függött mindenkor a győzedelmesnek akarat játul, hogy
ama szokást megrontsa, melly mindenik nemzetnek just adott
arra, hogy gyűléseket tartson.
E szokás a monarchiákban annyival bizonyosabban
virágzott, mivel még a monarchiáknál is régiebb volt. Mivel
a vándorló sereg mindenkor együtt volt, és így a tanácskozásokban tagonkint részt is vett, felette természetes dolog volt, hogy
azután is, mikor már egyszer valahová letelepedett, rnindanynyiszor egybegyűlt, valahányszor olly dologrúl kellett tanácskoznia, melly mindnyájokat egyaránt illette. A barbarusok
e szokást valóban mindenütt magokkal hordozták, valamerre
mentek, s mindenütt meg is tartották, ahol végtére letelepedtek. Igaz ugyan, hogy, minekutánna e monarchiák egy nagyobb
birodalomnak provinciái lettek, a despota is hatalma alá vonta
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lassankint, és maga választotta meg az országnak dolgait;
és hogy következendőképpen nem volt már azután a provinciákban a gyűléseknek olly nagy tekintete, mint valaha a
monarchiákban, de mivel viszontag az is igaz, hogy a despota
semmikép sem tudott volna magán segíteni, ha mindenik
provinciában a legalkalmatosabb országlást akarta volna
járásba hozni, és hogy a népeket, mellyek még akkor az igához
nem voltak szokva, könnyen lazulásra ingerlette volna, ha a
szokásokkal nyilvánvalóképen ellenkezett volna ; igen hihető'
hogy meghagyta nekik a szabadságot arra, hogy magokat
sokakban régi szokásokhoz alkalmaztassák.
Azonkívül lehetetlen valóban azt okosan gyanítanunk,
hogy a hajdani üdőkben a despota hirtelenkedett légyen azoknak végrehajtásában, miket végre hajtani akart. Sokszor saját
hatalmát sem ösmerte elegendőképpen, és ha azt végtére megösmerte, nem azért történt, mintha erre nézve próbákat merészlett volna tenni ; hanem sokszor csak azért, mivel alattaválóitúl megelőztetett, kik olly dolgokat ajánlottak neki, mellyeket
megkívánni soha eszébe sem jutott volna. így támadtak a
régi monarchiákbúi despoták, anélkül, hogy erre szánt szándékbúi céloztak volna. Nagyon hihető, hogy mikor a világon a
polgári társaságok kezdődtek, a népek a monarchiáktúl úgy
kormányoztattak, ammint magok magokot kormányozták
volna, a szokások által tudniillik, mellyeket mindenik monarcha szentül követett azért, mivel tudta, hogy azokot ama
monarchák is szentül követték, kik őelőttök országlottanak.
Már az első birodalmak támadásának rnódjábul is tehát
elegendőképpen meg lehet azt bizonyítani, hogy fejedelmeiknek hatalma szükségképpen határozott volt. De voltak azonkívül másféle gátok is, mellyek azt bizonyos korlátok közé
szorították.
Úgy látszik tudniillik először, hogy a szokás az asszíriai
fejedelmeknek nem adott jusst arra, hogy adókkal a népeket
tetszések szerint megterheljék; mivel a később üdőkben Cyrus
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és Kambizes megelégedtek ama sommákkal, mellyeket a provinciák önnkint ajánlottak. Ama gondos előzések, pedig, melylyekkel Dárius élt, mikor alattvalóira legelőször adót vetni
akart, világosan megmutatják, hogy despotizmussa korlátok
nélkül nem volt. De ki lehet azonkívül e környűállásokbúl
venni azt is, hogy Dárius előtt tartattak még gyűlések a provinciákban ; egyébaránt el nem végezhették volna magok
között a népek sem azt, hogy bizonyos sornmát önnkint ajándékozzanak, sem a lefizetendő részt, melly mindenik polgárra
jutott.
Bármelly nagy volt is másodszor Ásiában a fejedelemnek
hatalma, nem volt mégis valamennyi provinciákra nézve
egyenlőképpen határtalan. Mikor a hódító a meghódított nemzeteket járomba fogta, megkíméllette legalább azt a nemzetet,
mellynek segedelmével a hódítást végbe vitte. A történetírók
azt jegyzik fel, hogy Dárius a perzsákra adót nem vetett.
Mihelyt pedig vannak oUy népek, mellyek efféle szabadságokkal díszeskednek, a despotizmus határatlan nem lehet.
De még ama módok is, mellyekkel az assziriai fejedelmek avégre éltek, hogy magokot meggazdagítsák, s mellyekre
nekik a szokás és a.példa még just is adtának, bizonyos korlátok közé szorították a despotizmust, vagy legalább olly mellékútra vezették, hogy súllyaival inkább csak a birodalomnak
szomszédjait nyomta, mint tagjait. Gazdaságai tudniillik
e fejedelmeknek kimeríthetetlenek voltak, jóllehet a kényszerint való adóztatást nem ösmerték, vagy talán éppen azért,
mivel e szokás nállok ösmeretlen volt. Igaz ugyan, hogy a
tudósítások eziránt bizonytalan mondákhoz nagyon hasonlítanak ; de csak nem vehetjük mégis kérdésbe azt, hogy az
assziriai birodalomnak nagy hadiseregei és nagy várassai voltak,
hogy a hadakozások, mellyeknek súllyát kiállotta, a véresebbek
közé tartoznak, hogy nyilvánvaló épületeinek roppantságát
még most is méltán csudáihatjuk, és hogy az assziriai fejedelmeknek udvara nagy tekintetű, fényes és felette pompás volt.
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B költségeket pedig maga a hadakozás segítette viselni. Sőt
akkorában a gazdagságnak nem is igen volt a hadakozásnál
egyéb forrása. Ahelyett, hogy költségeket okozott volna a
birodalomnak, az ellenség viselte annak minden terheit és következéseit. A hadak egyszóyal csak azért indíttattak, hogy a
gazdag nemzeteket kirabolják. Sesostrisnak nem volt valóban
más szándéka ; valaminthogy Ninusnak és Semiramisnak főcélja is csak a rablás volt. A rabszolgákat nagy kincsnek nézték
a hajdani hódítók, mellyek a luxusnak .mesterségeit szembetűnőképpen elő is mozdíthatták. Aszerint a gazdag fejedelmeknek semmi legkisebb okok sem volt arra, hogy jobbágyaikot
adókkal nyomják. Azonkívül, hogy a szükség őköt e gondolatra
nem hozta, a hadakozás a gazdagodásnak olly módja is volt
egyszersmind, melly nekik dücsősséget szerzett. Ahelyett
tehát, hogy ama népet, melly nekik a hódításra segítséget nyújtott, akármiképpen nyomták volna, felosztották inkább vele
a zsákmányokot, mellyeket harcaikban nyertek. így vetett
a despotizmus maga magának korlátokot. Mondják, hogy
Sesostris a nyilvánvaló épületekhez munkásoknak csupa rabszolgákot rendelt, kiket hadakozásaiban elfogott volt. Bizonyos
lévén, hogy akkorában a többi ásiai fejedelmek is a sok rabszolgákban, és a nagy épületekben helyeztették fődücsősségeket, nem helyesen következtethetjük-e azt, hogy Sesostrishoz egyébaránt is hasonlítottak?

Ama szokások között, mellyek a legfőbb hatalmat
bizonyos korlátok közé szorították, volt egy, melly tudtunkra
egész Ásiában uralkodott. A kézimesterségeknek örökösségét
értem. A fiúnak nem volt szabad elhagyni ama mesterséget,
mellyet az atyja űzött; a nép pedig szintannyi felekezetekre
avvagy céhekre szokott volt felosztatni, valahányféle kézimesterségek voltak. Mindeniknek e céhek közül voltak saját
-.törvénnyei, szokásai, különös jussai, és elsőségei, sőt még
tulajdon isteni szolgalatjai is. Ammint tekintetek nagyobb
vagy kisebb volt, úgy marakodott közöttök az irigykedés is,
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olly annyira, hogy inkább a gyűlölködés mintsem a kézimesterség volt, melly azokat egymástúl elválasztotta. Mennél nagyobb
volt pedig a gyűlölködés, mellyel egymáshoz viseltettek, annál
jobban ragaszkodtak a kézimunkához, melly mesterségeknek
tulajdona volt. Tapasztalni ezt még most is Indiában, ahol
e szokás mai napiglan uralkodik ; és ez valóban elegendő okot
ád nekünk ama gyanításra, hogy az efféle gyűlölködéseknek
a többi népeknél is, mellyek e szokásnak hódoltak, hasonló
következései voltak.
Ezek így lévén, nem világos dolog-e, hogy még a leghatártalanabb hatalmai despota is legalább néminemű veszedelembe ejtette volna magát, ha talán ama céheknek elsőségeit,
törvénnyeit, szokásait, vagy isteni szolgalatjait meg akarta
volna sérteni, mellyek nagyobb tekintetben voltak ? Ezen egyetlen egy gyűlölséges versengés miatt nem függött már a nép
sokakban a fejedelemnek hatalmátúl. Sőt ezen hatalom alól
még naponkint jobban és jobban el is vonhatta magát; mert
a céhek szüntelen irigykedvén, versengve szaporították pretencióikot, s az új balszokásoknak segedelmével magoknak minduntalan újjabb és újjabb jusokot szerzettek. Olly állapotban
voltak ők tudniillik, mint az egymással irigykedő és ellenségeskedő respublikák, mellyeknek mindegyike azon iparkodván,
hogy határait messzebb terjessze, azon van egyszersmind,
hogy szomszédjait megrontsa, s mellyek közül a nevezetesebbek
a legfőbb hatalom után annyival bizodalmasabban esdeklenek.
mivel ezt a poblikomnak avvagy egész községnek vélekedése
nekik tulajdonítani látszik. Azonban bármelly ellenséges és
irigykedő legyen is az állapot, mellyben egymásra nézve vannak, csakugyan egy sem rontatik meg közűllök mégis. Epén
maradnak valamennyien, mivel valamennyieknek vélekedése,
melly fenntartásokra vigyázni látszik, a gyengébbeket a hatalmasaknak ostromlásitúl és sérelmeitűi megoltalmazza.
A régi despotáknak birodalmaiban tehát mindenik céh
az ő saját előítéletei, azaz vélekedései szerint kormányoztatott,
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mellyek nem egykönnyen változtak. A változások azokban
csak lassan és érezhetetlenűl mehettek végbe. Úgy látszott,
mintha berniek megakadt volna minden, ollyannyira, hogy
még több századok után is csak a régi szokásokat és erkölcsöket
találjuk fel kebleikben még akkor is, mikor a nagy fordulások
által a birodalmak birodalmakra omlottak, s. ezekkel együtt
végtére elenyésztek. A despota tehát, ki hasonlóképpen megakadván, előbbre nem mehetett, kénytelén lévén az előítéleteket
és vélekedéseket tekintetbe venni, csak addig tarthatta fenn
legfőbb hatalmát, még a céheket minden sérelem nélkül hagyván, és mindenkép megkémélvén, egymással ellenkezni és
gyűlölködni hidegen nézte. Úgy látszik azonban, hogy magok
amaz előitéletek, mellyek hatalmát korlátokba szorították,
saját bátorságára is szükségesek voltak. Tartott ő a nyomozásoktól, mellyek a céheknek jussait, törvénnyeit és szokásait
feszegessék, mivel ezáltal saját jussaira nézve hasonló nyomozásokra adott volna alkalmatosságot. Nem kívánván tehát,
sőt gátolván ezek iránt a világosságot, örömest viselte, mint
alattvalóinak akármellyike, ama bilincseknek súllyát, mellyekkel a vélekedés mindnyájokat fogva tartotta.
Megj. 1810

'
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NAGY NEVEZETŰ ÉS NAGY TEKINTETŰ KOI,OMPOSI
SZARVAS GERGEIyY ÚRNAK, MOSTOHA ÜKÖMRÜI,
KEDVES URAM BÁTYÁMNAK VÍG ÉIvETE
ES NEVETSÉGES VEREKEDÉSEI
(Részlet)

Nagyságos Asszonyom!
Mély tiszteletem után teljes bizodalommal kérem Nagyságodat, vegye e munkácskát — —
„Talán erszényemnek kegyes szárnyai alá?"
— Nem, Nagyságos Asszonyom! mert én tapasztalásombúi tudom, ho.gy méreg-drága minden, és hogy mennél
nagyobb az ember, annál többet emészt. Most tehát egy illy
nagy könyvnek kinyomtatását megfizetni, nem csekélység.
„Vagy tán kegyelmes pártfogásom alá?"
Ezt Nagyságodtúl majd csak akkor fogom alázatosan
kérni, ha talán lármát ütnének ellene azok, kik a tükröt azért
akarják porrá tapodni, mivel jól mutat. Hanem vegye kérem
magához, mikor a falura kimegy, hol játszó társaságok, teátrumok és minden egyéb városi mulatságok nélkül szűkölködni
szokott. Nevetségessében — alázatosan megkövetem, hogy azt
a ridicule nevű tarisznyácskát módosabb szóval ki nem ejtlietem nyelvünkön, melly az efféle külföldi hasznos produktumoknak szerencsésb elnevezésében még járatlan, — nevetségessében, mondom, könnyen elfér, és ha unalmas óráiban
komor orcáját egy-két mosolygásra győzi, nemcsak szerencsémnek, hanem még különös dücsősségemnek is fogom tartani.
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„Szerencséjének és dücsösségének?"
Kérdezni niéltóztatik Nagyságod. Nincs különben,
Nagyságos Asszonyom! Szerencsémnek azért, mivel az emberekkel szeretek jót tenni. Valamint pedig nem tudok alacsonyabb embertelenseget, mint a jámbor szeméből fájdalmas könyhullajtásokot facsarni, úgy nem ösmerek ellenben kellemetesebb
jótéteményt, mint a szenvedőt — és kicsoda nem szenved
a világon? — édes örömökre fakasztani.
Dücsösségeninek pedig azért, mivel sokkal könnyebb
az embert sírásra bírni, mint nevetésre ; a nyílt eszű és módos
nevelésű embert pedig, aminőnek Nagyságodat ösmerem, csak
szíves mosolygásra is édesíteni, sokkal nagyobb mesterség'
hogysem a szomorú játékok szerzői ezekkel felérhetnének.
A régi üdőkben elég volt egy asztali bolond arra, hogy egy nagy
úri gyülekezetet múlasson; sőt még most is elég a nyári teátrumban egy arlecchino, hogy a köznépet megkacagtassa.
De a mai dámákot és urakot mosolygásra bírni, bizonyára nem
bolondnak sem arlecchinónak a dolga.
Csókolom alázatosan nagyságodnak kezeit, kinek egyébaránt is vagyok, még élek,
alázatos szolgája
Én m. p.

Az érdemes olvasóhoz
elüljáró beszéd is, nem is
Kicsinységeintűi fogva tudom, hogy a jó bornak nem
kell cégér, ifjú koromtúl fogva pedig, hogy előljáró beszéd
nélkül még a legjobb könyvnek sem kell szűkölködni, ha azt
akarjuk, hogy otthon ne maradjon, mint a rút leány. Errevalónézve, mihelyt e könyvnek titulussát sok titkos gondolathabzások és szórostálások után egynéhány tudós barátimnak
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segedelmével in plena sessione megcsináltam, legfőbb gótidom
az volt, hogy egy jó prefációra szert tehessek.
Elővettem e végbűi sok régi deák és görög klasszikus
könyveket, mellyek elejébe az újjabb klasszikus írók temérdek
sok, szebbnél szebb és tudósabbnál tudósabb előjáró beszédeket készítettek, s mindegyikbűi egynéhány előjáró periódust
kicsenvén olly gyönyörű prefációt csináltam, hogy magam sern
tudtam elegendőképen sem csudálni sem érteni.
Méltóztasson az Úr, olvasó uram! magában egy nagy
kertet képzeni, amicsodás a pesti Práter, és ennek egy nagyobb
térségén tíz vagy tizenkét bandát, mellyek egymástúl két
vagy háromszáz lépésnyire álljanak és ugy musikáljanak
hogy mindenike másmás nótát vonjon vagy fújjon. Melly
gyönyörű, melly fülköcsögtető, melly szívolvasztó volna ama
káosz, melly az úrnak, olvasó uramnak érzékenységeit csiklandaná, kacagásra nem fakadnia örömében lehetetlen volna
elkerülnie az agytompító ájulást, ha füleit be nem fogná.
Hlyen lett az én előljáró beszédem, ammint egyszerre.
az tűnt eszembe lövékeny sugár gyanánt, hogy előre okosan
beszélni lehetetlen arrúl, amit az ember maga sem tud. Mikor
az én kedves uram bátyám született, én még akkor nem voltam
a világon, és így sem születésérűl sem nevelésérűl semmit sem
szólhatok mindaddig, még ezekrül valamit saját szájábúl nem
hallok. Attul fogva pedig, hogy én születtem, azon szempillantásig, mikor ő Pesten mindenestűi letelepedett, csak egyszer
volt szerencsém látni kis koromban, mikor Pestre ökrököt
hajtott. Ifjuságárúl és férj fi-kor árúi is tehát tőle kell tudósításokot várnom, minekelőtte azokrúl valami bizonyost mondhatok.
Azt az egyet tudom az anyám beszedj ébűl, aki famíliánknak e híres tagját sokszor emlegeti, hogy legény korában
egy földes uraságnál szolgált, a kastélybúi egy szép szobaleányt elvett, szarvasmarhákkal való kereskedésbe bocsátkozott, s magát elvégre úgy felvette, hogy körülbelül hozzá fog253

ható gazda nem volt. Felesége meghalálozván, egy pár gyermekét pedig a földes úr magáénak fogadván, elköltözött az
öccséhez, aki egy kis helységnek még most is érdemes mestere,
kántora és nótáriussá, s kivel különbféle kereskedésbéli spekulációkba ereszkedett. De azonnkívűl ezen ifjú tudós embernek
más hasznát is vette, addig gyakorolván magát vezérlése alatt
a magyar és deák írásban, még olly kultivátus ember lett:
hogy akármellyik P-és nemes emberrel is megniérkezhetne.
,,P-és nemes emberrel?"
Igenis, Öcsém. Uram! I$z nem új szó, hanem csak annyibúi, hogy akkorában kezdett vele Nemesseinknek nemesebb
része élni, mikor a P betűvel kezdődő neveknek — mint :
pápa, pohár, pénz, puska, palaszk, pisztoly, paripa sat. —
ösmeretségével meg nem elégedett, hanem azokba a tudományokba is betekintett, mellyeknek nevei az ábécének különbféle betűivel kezdődnek.
Ezek így lévén, mivel minden embernek gyermekkora
egész életének előjáró beszédje, engedje meg az úr, olvasó
uram! hogy Kolomposi Szarvas Gergely uram bátyámnak
gyermek esztendeiről semmit sem tudván, préfációmot is
későbbre hagyjam.
, ,Hisz ebben nem a Hérosnak gyermekkorárúi,. hanem
a jelenvaló munkának közrebocsátásárúi kellene szóllani:
hogy p. o. szép papiruson, szép betűkkel, kötetenkint, fertály
esztendőnkint vagy holnaponkint, olly ócsó áron ammint csak
lehet, sok jó barátoknak kívánságára sat. fog közre bocsátatni."
Megkövetem az urat! ezek részént nem hozzám, hanem
a Kiadóhoz tartoznak, részént jövendő dolgok, mellyekrűl
előre semmi bizonyost nem lehet igérni, egyáltallyában pedig
az olvasó uraktól függnek. Mert ha ezek a könyvnek kötetkéit
frissen veszik és jól megfizetik, a kiadó is frissen és szépen
fogja nyomtatni és általam készítetni. Kgyszóval : mink ketten,
a kiadó tudniillik és én, úgy fogunk mindenkor táncolni, artmint
a vevő urak hegedűlni fognak.
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Engedje meg kérem, a leányasszony, hogy
„Kivel beszél az úr? Nem vagyok én szolgáló, hogy
leányasszony-titulálással mocskoljon!''
Ezt én nem tudtam, kedves kisasszonykáin! ruhájáról
pedig meg nem ösmerhettem, sem szemébűi ki nem nézhettem ;
mert hiszen maga méltóztatik látni, hogy a szolgálók úgy
hurcolják magok után selyem vagy patyolat ruháiknak farkait
még a büdös pocsolyákon és utca-csatornákon is, mint a kisasszony vagy akármellyik más dáma, aki hintóban járni nem
méltóztatik; és hogy egyébaránt magokot módosabbaknak
tudják mutatni, mint a kevélyen nevelt
„Hm! az ugyan igaz! De vegye fel az úr azt, hogy ezek
a selyem és patyolat ruhák nem a szolgálóké, hanem asszonyaiké ; és hogy eszerint csak nagy különbség van mégis egy
szolgáló és egy
"
Asszonyaiké ? Hogyhogy lehet ez ?
„Boldog Isten! Az úr könyvet akar irni és még ezt sem
tudja. A mi szomszédságunkban lakik egy asszony. Ő magát
nagyságoltatja ugyan, de az ura sem több, sem nem kevesebb
egy böcsűletes de szegény furirnál. A minap a szolgálójával
összvetalálkozok és látom, hogy az asszonyának selyem ruhájában páváskodik. Boris! hisz ez a ruha a te asszonyodé?
— Az egész héten, — feleli a leány ; — de ma az enyim, mert
vasárnap van. — Hogy a manóban? — Úgy hogy minden
vasárnap és ünnepen délután én vagyok a nagyságos asszony,
ő pedig otthon a gyermekekre vigyáz. — Eredj, ne beszélj
hiábavalót. Az asszonyod mulatságra ment, te pedig azonban
lopva nyövöd a ruháját. — Kövesse meg magát a kisasszony!
én lopva más-ruhájában az egész világért nem járnék. Mikor
beszegődtem hozzá, öt egész forintot engedtem el neki, ha
ünnepen és vasárnapon nem átallja, hogy a templomba és
sétálni az ő ruhájában menjek. — Ő az öt forintnak jó hasznát
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veszi, mert szegény ; nekem pedig ünneplő ruhát csináltatnom
nem kell. Már most a szolgálók, ahol csak lehet, min rí így szegődnek be. Egyik kéz a másikot mossa. Vannak, édes Kisasszonykám! sok ollyan kis nagyságos asszonyok, akik öt forintért
ruhájokon kívül még férjeiket is arra köteleznék, ha lehetne,
hogy a szolgálókkal sétálni menjenek. — íís úgy is van ; azt
nekem az úr elhiheti; mert én azután errűl több szolgálóval
is beszéllettem. De mit is akart csak az vir előbb szóllani?
Követem, hogy szavába estem."
En pedig köszönöm, hogy könyvemet a kisasszony illy
fontos tudósítással'meggazdagította. Ami félbeszakadt szavamat illeti, engedelmet akartam kérni arra, hogy a kisasszonyt
uram bátyám képével megösmerkedtethessem. .
„Kolomposi Szarvas Gergely úréval?"
Igen is 1 Tessen feltekinteni arra a portréra, melly a két
ablak között a falon függ. Fekete haja, vastag szemöldöke,
macska szeme, sűrű bajtissza, kék szakálla, szőrös mellyé —
micsoda tüzességet mutat! Azért íratta magát uram bátyám
nyakravaló nélkül egy ingben. A képíró tlejénte szép dolmányt,
övet és öltött mentét festett a testére, ammint már most,
mióta Pesten lakik, járni szokott; de ő ezt meglátván : mi
a mennykövet gondol Kelméd? — mondja vala a képírónak. —Hiszen még a legnagyobb télen sem maradhatnék fűtött szobában ennyi ruha alatt! Hát még nyáron? He, he, he! írjon
Kelméd engem egy ingben és nyakravaló nélkíü, ammint
házamnál járni szoktam.
„Kolomposi Szarvas Gergely uramnak rendes embernek
kell lenni."
Maga víg ember és nem rossz szívű, vélekedései pedig
többnyire különösek. De tessen csak a kisasszonynak még
egy tekintetet vetni a portréjára. Erejét, melly olly nagy,
hogy még a bikával is szembe mer szállani, világosan hirdetik
húsos karjai, nagy kezei, vastag újjai, széles vállai és kurta
nyaka ; kivált ha hozzájok gondoljuk majdnem idomatlan
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combjait, rövid lábait, tömött lábikráit és talabor talpait is.
Most már a hasa nagy, s mivel magos soha nem volt, ollyan
gömbölyű, mint egy nagy tengeri süldisznó. A homloka ugyan
keskeny és horpadt, de azért az anyám mégis nagyon okosnak
tartja. Azt mondja ő, hogy ebben a kis homlokban parányi
az ész, de hathatós, ammint a borsról szoktuk mondani:
kicsiny de erős. Ha oskolákot tanúit volna, így szokta az anyám
e mondását befejezgetni, a feje olly nagyra nőhetett volna,
mint egy alföldi nagytök, de azért okosabb még sem lett volna.
É)n az anyámnak ezen állítását mindaddig át nern tudtam
érteni, még a nagy különbséget a tudósság, bölcsesség és okosság között észre nem vettem. — Gyere be!
„Köszönteti az urat Szarvas Gergely uram és ezt a cédulát küldi."
Várj egy kevésig Pista! mindjárt elolvasom.
Mondd szolgálatombt uram bátyámnak; azonnal tiszteletére
leszek.
Követem a kisasszonyt ; Uram bátyámhoz
kell mennem.
„íjn az urat nem tartóztatom. Köteles szolgálója."
Kívánok a kisasszonynak nyugodalmas éjszakát.
1804.

17 Válogatott versek
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MAGYAR GRAMMATIKA
(Részlet)

8. §. A magyar nyelvművelőknek egyik felekezete azt
állítja, hogy ezt a régi magyar könyvekbűi kell megbőviteni,
rendbeszedni, felékesíteni. De vizsgáljuk meg, ha helyes úton
•ügyekeznek-e ama felséges célnak elérésére, mellyet feljebb
megmagyaráztunk, s melly a nemzeti csínosodásnak előmozdításábúl áll. Az emberi nemzet történeteinek filozofiájábtil
tudjuk, hogy nem csak mindenik nemzetnek, hanem még
nyelvének is, voltak bizonyos korai, mellyek az embernek életkoraihoz, a gyermekséghez tudniillik, az ifjúsághoz, a férjfikorhoz, és a vénséghez hasonlítanak. Mikor valamelly nemzet
kezdődvén, csak egy öszvetartó kis seregbűi állott, melly
marháinak legeltetése végett, mellyeknek tejébűi és husábúl
élt, tartományrúl tartományra költözködött, anélkül hogy más
hasonló sereggel, vagy a földművelésnek okáért már letelepedett
népekkel megvegyűljön ; szükségei, az egy állatiakot kivévén,
felette kevesek voltak. Nyelvében is tehát nem találtattak
egyéb szavak, hanem csak ollyanok, mellyek e szükségeket
és a miattok előkerülő cselekedeteket, vagy szenvedésket
jelentették, mint álom, alszik, étel, eszik, ital, iszik, és több
effélék. A betűk és szótagok, mellyek mindenik emberi nyelvben a neveknek különbféle mellék értelmeket adnak, mint
háznál, háztúl, házak, vagy az igékben a módot, üdőt, számot,
és személyt jelentik, mint járok, járnék,

jártunk,

járjanak,

annyival inkább a szóképzők, mellyek a gyökérszavakbúi
szánnazékokot szülnek, mint járás, járatlan, járhat, jártat, nagyon
258

i

ritkák voltak még, és nagyon állnatatlanok az iliyen serdűlő kis
nemzetnél. Mellyel a nyelv is, a filozófiának és filológyiának
minden segedelme nélkül, csak lassankint, és ha úgy szabad
szóllani, állatiképpen nevelkedett. Álmélkodásra nagyon méltó
dolog az, hogy még a csínosságnak legmagosabb bércére feljutott nemzetnek legműveltebb nyelvében is feltaláltatnak
még most is az anomalumoknak, avvagy rendhagyó szavaknak
neve alatt az ollyanok, mellyek szinte magával a nemzettel
születtek, és hogy az illyen szavakban a rendhagyásokot,
avvagy anomáliákot, az egész nemzet böcsös hagyomány
gyanánt közakarattal szentül fenntartja, anélkül, hogy eziránt
különös törvényt szabott, vagy tanácskozott volna. így az
egész magyar nemzet e szavakot : lovak, lovam, kövek, kövünk,
evei, egyetek, és az ezekhez hasonló rendhagyókot, még most is
mindenütt mondja, anélkül hogy valaha eszébe jutott volna,
az efféle nyelvkorcsokot az egyébkép közönségesen bevett
analógyiának, avvagy egyformaságnak regulái alá szorítani,
mellyek szerint imigy kellene azokot ejteni : lók, lóm, kők,
kük, eszel, esszétek. Ugy látszik valóban, mintha a természet
örökké meg akarná ezáltal a nemzeteket ama szűk forrásra,
alacsony sorsra, és állati kezdetre emlékeztetni, mellybűl
nyelveikkel együtt lassankint felemelkedtek. 13 közönségesen
bevett rendhagyásokot a nyelvtanítónak is szent kötelessége
fenntartani, annyival is inkább, mivel még ezekben is találtatik
néminemű egyformaság, mellybnl a rendhagyó szavaknak
különös regulái támadnak.
9. § Nevekedvén lassankint, és gyermekkorábúl az ifjúságra emelkedvén az eredő nemzeteknek első seregei, megszaporodtak nállok a szükségek is, a szükségeknek neveivel együtt.
Hadakozásoknak eredtek már most, és költözködéseknek.
Amazoknak vége többnyire a hódítás, a békesség, a
barátkozás, vagy a tökélletes vegyűlés volt, mellyeknek alkalmatosságával a nyelvek is megvegyjltek. A költözködéseknek
17*
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á nyelvekre nézve hasonló következések voit, meilyekre :•
a tanító urakot különösebben megemlékeztetni, nagyon szükségesnek tartom azért, mivel a nyelveknek eredetérűl, és megvegyűlésérűl különbféle magyar íróknak különös vélekedéseik
vannak. Az egyik azt tartja, hogy valamennyi nyelvek egyetlen
egy régibűi származtak, s kevés híjjá, hogy valamennyieknek
reguláit ennek az egy réginek reguláihoz szabatni ne kívánjaDe az illy vékony dongajú, és már most a filozófiának törvényszéke előtt nevetséges állításra könnyen meg tud az felelni,
aki csak Herdernek kis munkáját, Zwei Preisschriften. I. Abhandlung über ' den Ursprung der Sprache közelebbrűl_ösmeri.
Mások tovább azt vitatják, hogy a tót nyelv a magyarbúi,
vagy viszontag eredett, mivel mind a két nyelvnek sok közös
szavai vannak. Bniezek pedig észrevévén, hogy a többi európai
nyelvekben is találtatnak szemenkint magyar szavak, azt
akarják velünk elhitetni, hogy ezeket a külső nemzetek mi' tőllünk tanulták, és több effélét. Nem tudom, ha ezek után
indulván-e, vagy más okokra nézve, ama gondolatra is tévedtek
némelly nyelvművelők, hogy a magyar nyelvet az idegeneknek
útmutatása szerint kell megszépíteni, arnirűl majd alább szóllunk. Itt most szükségesnek tartom, hogy a nemzetek költözéseirűl a történeteknek tudósításait röviden előadjam.
a) Ama seregek, mellyek a legrégibb üdőkben Ásiábúl
kiköltöztek, s Egyptomot, Afrikának határait, és Európának
egyik részét megnépesítették, lassankint a másoktúl már elfoglalt tartományokra is kiterjedtek. így Cadmus egy feniciabeliDánaus pedig egy egyiptomi csoportot vezetett Görögországba.
Még azután a görög kolóniák a Földközi, Egéumi és Fekete
tengernek s Méotis tavának némelly partjait elfoglalták, azonban a feniciabéliek Afrikában, hol Karthágót építettek, és
Spanyolországban elterjedtek. A szcítáknak része, saját társaiktól a kaspiumi tengeren túl űzetvén, Média mellett letelepedett, mellybűl azután a párthusok támadtak. A többi szcíták
a masszagétáktúl lakásaikbúi kitolatván, nagy sereggel jöttek
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ki Európába, s a cirnmériusokot elűzvén, földjeiken letelepedtek. A celták avagy régi gallusok, azonnkívűl, hogy Spanyolországban az ibérusokkal megvegyűlvén, a celtibérusokot
szülték, felső Itáliát, Németországnak és az Iliricumnak némelly
részeit, Pannóniával együtt megszállottak, sőt némellyek
közűlök még Ásiába is átköltöztek, hol azután a tartomány,
melyet bírtanak, Galáciának neveztetett. Tegyük ezekhez a
sokféle népeknek egy birodalom alá a hadakozások által összveolvadott táméntalan nagy seregét, müiekutánna azokot legelőször Cirus, azutánn Nagy Sándor, végtére pedig a rómaiak
meghódították, és csudáljuk azután, hogy e régi népeknek
nyelveiben, mellyek hasonlóképen megvegyűltek, számtalan
„ idegen szavakot, hasonló szóragasztékokot, szóképzőköt, és
szófüggesztéseket találunk.
b) Krisztus születése után a harmadik században
agótliusok a Balti tengertűi .elszakadván, Dáciába és az ennek
napkeleti részén fekvő tartományokba hatottak. Ezeket száz
esztendő múlva megtámadták a hunnusok, s minekutánna
az osztrogóthusokot meghódították, a vízigóthusokot is Valens
császárhoz folyamodni kényszerítették, kik azután Rómát megvévén, és kirabolván, Spanyolországba költöztek, ahol az előttök oda érkezett s erőszakosan letelepedett vandalusokot
alánvsokot és svábokot meghódítván, országot állítottak lábra,
melly üdővel az arábiai népektűi sarkaibúi kifordíttatott.
A vandalusokiiak és alánusoknak egyik része a vizigóthusoknak
hatalmát elkerülvén, Spanyolországbúi Afrikába menekedett.
Majdnem akkorában a franeusok is Galliát, az angolszászok
Britanniát, a longobardusok pedig Olaszországnak ama részét
foglalták el, mellyet I. Justiánus az osztrogóthusok járma alól
felszabadított volt. Elhagyom én az arábiai népeknek, mogoloknak és törököknek részént egymással való hadakozásait
és megvegyüléseit, részént Európában történt letelepedéseket
és csak arra fordítom a nyelvtanítónak figyelmetességét,, hogy
mikor Európában a római birodalomnak romlása után az új
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országok támadtak, akkor már ezen országoknak mind népei,
mind nyelvei szembetűnőképen megvegyűltek volt.
c) Hogy e nemzeti és nyelvbéli vegyűlésekben magyar
eleinknek is nagy része volt, könnyen át lehet látni, ha eszünkbe
juttatjuk a népeket, mellyeket hazánknak környékében megigáztak, s mellyeknek szolgalatjával a nyelveknek közösülése
nélkül nem is élhettek volna ; azután a törökkel volt liadakozásokot, de kivált a keresztes hadakot, mellyeknek alkalmatosságával Burópának imént említett új országaibúi a megvegyűlt népek részént Magyarországon átköltöztek, részént
a magyarokkal együtt a szent helyekért viaskodtak. E századokbúi állott nemcsak a magyaroknál, hanem több európai
népeknél is, mellyek az új országokban laktak, mind a nemzeteknek, mind nyelveiknek ifiú kora, mellyben egymástól
az idegen erkölesököt és szokásokot megtanulták, s a sok szavakot, szóragasztékokot, szóképzőköt, és szófüggesztéseket,
ifiú ember módjára, kiben az indulatok az észen uralkodni
szeretnek, minden válogatás nélkül elfogadták.
10. §. Számtalan népeknél már akkor is, mikor még
hadakoztak, voltak bárdusok, kik énekeikkel vagy a harcra
szükséges vitézséget bennek felingerlették, vagy a győzelmeket
dücsőítették. Hogy az efféle régi poéták a még akkor műveletlen és rendbe nem szedett nyelven énekelvén, a nyelvnek
későbben meghatározott reguláit többízben megsértették, kitetszik az úgynevezett licentiákbúl, avvagy szabadságokbúi.
Minekutánna e nemzeteknél a nyelvművelés annyira emelkedett, hogy már a nyelvtudománynak törvénnyeit is meghatározhatták, ahelyett, hogy a régi költőknek nyelvhibáibúi
regulákot csináltak volna, ama hazafiúi vagy érzékeny tűznek
kedvéért, melly verseikben uralkodott, csak elnézték inkább,
s a licentiáknak tisztességes nevével illették, anélkül, hogy
a kiművelt nyelvnek meghatározása után élendő poétáknak,
vagy egyéb könyvszerzőknek hasonló szabadságokra engedel262

met adtak volna. így kell gondolkodnunk a mi régi könyveinkrűl is. Tisztelnünk kell bennek a hazafiúságot, a religyióhoz
való ragaszkodást, az emberséget, mellyel írattak, sőt köszönnünk kell nekik a számtalan magyar gyökérszavakot, helyes
szóformálásokot, és magyaros szófüggesztéseket és szófordúlásokot is : de mihelyt azokban amik a nyelvnek egyengetéséhez, rendbeszedéséhez, tisztogatásához, egyszóval műveléséhez s az ebbűl eredendő s elkerülhetetlenül szükséges
egyformaságához tartoznak, akár egymás közt, akár még
önnönmagokkal is meg nem egyeznek, nemcsak nyelvbíróknak
nem lehet ezen egyébkép tiszteletreméltó maradékokot vallani,
hanem inkább azoknak, amikben különböznek, egyik részét,
melly a nyelvnek egyformaságát sérti, valóságos hibáknak kell
tartani, mellyeket minden jó magyar szemrehányás nélkül elnéz bennek, anélkül, hogy kövesse. Azoknak, kik mélyebb fontolás nélkül azt hányják, hogy valamint a tiszta deáknyelvet
a régi klasszikus írókbúi kell tanúinunk; úgy a magyar
beszédnek is sükeres tisztaságát a régi magyar könyvekben
kell keresnünk, következendőképpen felelek :
a) Ezen öszvehasonlításban felette nagy hiba fekszik ;
mert ha meggondoljuk, hogy Bnniustól fogva Ciceróig a deáknyelvnek tisztasága majd kétszáz esztendő alatt csak lassankint nevekedett, a mi legrégiebb magyar könyveinket is Ennius
munkáival kell a nyelvnek tisztaságára nézve öszvehasonlítanunk. Világos igazság azonkívül az is, hogy minálmnk a magyar
nyelv nem emelkedhetett a legrégiebb könyveknek üdejétűl
fogva olly virágra, mint Enniustól fogva Ciceróig a deák, mivel
a középüdőbeli romlott deák nyelvtűi majdnem egészen
elfőj tatott.
b) Nagy különbség van azonkívül a magyar és a deák
nyelveknek sorsa között. A deák, melly a rómaiaknak első
hadakozásai alatt egészen el volt hagyva, Ennius korában
lelemelvén mély álmábúl fejét, az aranykorbéli írók által tökéfetességének legmagosabb bércére emeltetett ugyan, de azután,
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mikor a rómaiakon győzedelmeskedő vad népeknek nyelveivé
megvegyűlt, elsínlett lassankint, s a régi római nemzettel
együtt elhalt. Európának tudóssai ismét életre hozni, és régi
szépségeit talpra akarták állítani, kénytelenek voltak, reguláit
és ékességeit a régi aranykorbéli íróknak munkáibúi kiszedegetni és rendbeszedni. Máskép van a dolog a magyar nyelvre
nézve ; mert ez még akkor is, midőn a magyarok a deák nyelvet
legbuzgóbban tanulták, s a kormányzás és a törvényszékek
nyelvének tették, el nem halt, hanem a nemzettel együtt
életben maradt. Mivel pedig a tapasztalásbúi tudjuk, hogy
mindenik nyelv a nemzettel együtt a csínosodásban, ha némellykor megállapodik is egy üdéig, azután megmeg felfelé törekszik,
és így érezhetetlenűl szüntelen változik : helyesen következtetjük, hogy nekünk, mikor a nyelvet tisztogatni, rendbeszedni s művelni akarjuk, nem lehet okosan a régi könyvekhez
folyamodnunk, hanem hogy inkább az egész nemzetnek bírótekintetéhez kell fordulnunk, mellynek közönséges szokásábúl
az analógyiának, avvagy egyformaságnak törvényeit könnyen
kinyomozhatjuk.
c) Mikép kelljen az eleven magyar nyelvet művelni, és
tökélletességre segíteni, az anglusoktúl, franciáktól, olaszoktúl
és németektűi kell bizonyára megtanulnunk. Nem folyamodtak
ők errenézve régi könyveikhez, nemcsak azért, mivel a könyvszerzőknek egész gyülekezete az élő nyelvnek bírója sehol sem
lehet, hanem azért is, mivel régi könyveikben mind a nyelv
mind az ortográfia tétovázó volt. Az egyformaságnak törvénynyét nyomozták tehát ki magában az élő nyelvben, s minek:
utánna ennek titkaiba az etimológyiának, avvagy szónyomozásnak segedelmével behatottak, amiket pedig ez, és az egyformaság szabad akaratjokra hagyott, az eufóniának, avvagy
hangrendnek tanáccsai szerint megszépítették, nyelveiket végtére olly törvények alá vetették, mellyek azoknak mind értelmességét, mind érzékenységét megeszközlötték.
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11. §. A másik felekezet a magyar nyelvnek művelését
azzal gondolja előmozdítani, hogy ami rendet, szépséget, szójárást, awagy idiotizmust talál a művelt idegen nyelvekben,
azt mind a miénkbe is bele akarja torlani. Az egyik a deák
nyelvet majmozza, a másik a németet, a harmadik a franciát,
a negyedik az anglust, és magyarul úgy ír, úgy beszéli, hogy
a magyar, aki e külső nyelveket nem tudja, beszédjét, ha
egyébkép tiszta magyar szavakból áll is, nem érti : aki pedig
ezen idegen nyelvekben járatos, új magyarsága, vagy inkább
magát alacsonyan fitogtató majmozása miatt, szeme közé nevet.
Hlyének, hogy az e erféle közül csak egyet kettőt hozzak elő,
a deák után a földre bízni a magot (conimitere semen solo),
vagy a nép királynak kiáltották (populus eum regem proclamarunt), a német után jól néz ki (er sieht gut aus), vagy
Esztergomnál

teltünk által;

szemembe vagy szememnek

ugrott

(il m'a sauté aux yeux), az anglus szerint hány a harang}
(what is o Clock?), — e valóságos magyar és szokott kifejezések

helyett : a földbe vetni a magot; a nép királynak választotta.;
jó színben van ; Esztergomnál hajóztunk át; hány az óra ? X<ásd

az illyen majmozásoknak számos példáit az ó és az új magyarban, melly könyvecskének szerzője nyelvünknek illy rongálásai
ellen nem ok nélkül bosszankodik. E felekezetnek a következendő igazságokot kellene szivére venni :
a) Hogy már hajdan, mikor eleink a deák nyelvvel megösmerkedvén, részént tiszteletbűi, mellyel a deák, és kivált
a deákul írt religyióbéli könyvekhez viseltettek, részént mivel
azt gondolták, hogy csak így lehet a deáknak csinosságát
. a magyarba oltani, teljes ügyekezettel azon voltak, hogy a deák
könyveket, amennyire csak lehetett, szóról szóra fordítsák,
egészen megáradt nyelvünknek igeragasztása, awagy konjugációja a sok haszontalan volt, vala, volna, legyen segítő
igékkel, nemcsak a régi könyvekbűi tudjuk, hanem még az új altban is siratjuk. De ezzel, és több efféle régi deákmajmozásokkal
az újabb írók meg nem elégedvén, számtalan újakkal, kivált
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a szókötésben, awagy szintaxisban, annyira megszaporították
a régi szemetet, hogy ennek terhe alatt nyelvünknek nem csak
korcsosodni és púposodni, hanem végtére, ha csak rajta a nyilvánvaló oskolák nem segítenek, el is kell egészen fűlni. Hajdan
csak a deák nyelvnek voltak, de most már a németnek, franciának, olasznak, és anglusnak is vannak közöttünk imádói, kik
szinte azon jussal, mellyet magoknak a deákos nyelvművelők
tulajdonítanak, anyanyelvünköt az imént említett európai
nyelveknek megmeg másféle majmozásaival hasonlóképen
elárasztják. De mi lesz így váljon minden tiszteletreméltó
nyelvünkbűi ? Nem lesz-e hasonló ama megtévelyedett asszonysághoz, kinek köntöse mindenféle színű fótocskákbúl van
öszvefércelve ? Értelmesebb lesz-e ezáltal ama hazafiak előtt,
kik az idegen nyelveknek tanulására nem érvén, magyar könyvekbűi akarják megtanulni kötelességeiket? Alkalmatosabb
lesz-e ezáltal arra, hogy érzékeny szépségeivel a magyar szívre
behasson, mellyet az idegen árnyék hevűlésbe soha nem hozhat ?
b) Forduljunk mink eziránt jó tanácsért megmeg a józan
észhez, melly imigy okoskodik. Az emberi nemzetnek történeteiben,
mellyek Budánn az 1810. észt. közrebocsáttattak, megmutattam én az első résznek 2. és 3. szakasszában, hogy jóllehet
az emberi termetnek külseje, a különbféle klímákban ayvagy
égvonásokban, egymástól szembetűnőképen különbözik, az
ember mégis az egész földnek kerekségén mindenütt valóságos
ember, mivel az emberségnek béllyegtulajdonságival és tehetségeivel mindenütt bír. Bbbűl tovább, ha megfordítjuk az
okoskodást, az következik, hogy ama külső tulajdonságok ellenben, mellyek által egymástúl különböznek, nem. az emberségnek mivoltához tartoznak, hanem részént az égvonástúl,
részént a honi kultúrának garádicsaitúl és különösségeitül
függnek, és így valóságos nemzetiek.
. • c) Fordítsuk már most ezeket az emberi nyelvre. Találunk mink mindennemű nyelvben némelly talptulajdonságokot, mellyek arra, hogy valóságos emberi nyelvek legyenek,
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szükségképpen megkívántainak. Hlyének példának okáért
azok ; hogy minden mondásban legyen nevező eset, avvagy
nominativus, és ige, nielly amavval mind a számra, mind
a személyre nézve megegyezzen ; hogy a neveknek akármelly,
de mindenkor egyforma móddal mellékértelmeket is adni, mint
háznak, háztúl, házhoz, vagy fcogy az igékkel a cselekedőknek
pedig rideg vagy többes számát és személlyeit értelmesen meg
lehessen különböztetni. Az efféle tulajdonságok az emberi
nyelvnek belső mivoltához tartozván, a sokféle nemzeteknek
nyelveiben az egész világon, kisebb vagy nagyobb mértékben minden bizonnyal feltaláltatnak.
d) De vannak ám mindenik nyelvben nemzeti tulajdonságok is, mellyek valamint az emberi termetnek felljebb említett külső különösségei, az égvonástúl, a honi kultúrának
garádicsaitúl és különösségeitűi függnek. Valamint tudniillik
minden emberben, úgy a nemzeteknek mindenikében is, a testnek másmás gépelyezete, avvagy organizációja, a nevelés,
a táplálék, a levegő ég, a szomszéd emberek vagy népek, a környéknek másmás tárgyai, a hideg, a meleg, és ezer efféle
környalállások, másmás gondolkodásrendet, észjárást, hajlandóságot és indulatosságot szülnek, olly annyira, hogy ezekben
egy ember a másikához, annyival inkább két nemzet egymáshoz
tökélletesen az egész világnak kerekségén nem hasonlít. Lássuk
ezt egy szembetűnő példában. A magyarnak tudniillik szokott
észjárása az, hogy mihelyt a számoknak neveit, kettő, három,
negyven, hallja, azonnal tudja, hogy több .tárgyról van a szó
és errevalónézve így is beszéli : háromszáz katona érkezett,
a rideg számban tudniillik. Innen történt, hogy a számok
neveinek az egész nyelvben nem is adott plurálist, avvagy
többes számot, mert kettők, hármak, negyvenek, s több effélék,
teljességgel szokatlan szavak. A régi rómainak észjárása ellenben egészen ellenkező volt, olly annyira hogy a számok neveinek singulárist, awagy rideg számot nem is adott, mert e szám
nélkül e szavak duo, tria, quadraginta, s a t. mind szűkölködnek,
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e) Állítsuk fel tehát, és tartsuk meg hűven ama főregulát,
hogy a magyar nyelvben okosan, szemesen, és szorgalmatosán
megválasztván azokot, amik az emberi nyelvnek belső rnivoltához tartoznak, azoktúl, mellyekbűl a nyelvnek nemzetisége
áll, az utóbbiakot ne rontsuk kegyetlenül az idegen nyelvekbűi
koldult, és hasonlóképen csak nemzeti tulajdonságoknak majmozásával. Valamint arra, hogy a kalrmikbúl olly művelt eszű
és olly nagy szívű férjfiú váljon hazájában, mint a hajdani
Rómában Pábius volt, nem szükséges bizonyára, hogy pisze
orra a római sasorrnak példázatja szerint meghorgasodjon :
úgy arra, hogy a magyar nyelvnek kultúrája a deákét elérje,
nem szükséges, hogy szóvégzéseit, vagy szójárásait megdeákosítsuk. 13zt kell érteni a mostani európai művelt nyelvekrűl is
mellyeknek értelmességét, és érzékenységét, következendőképen tökélletességeit és szépségeit is, a mi anyanyelvünk
minden bizonnyal elérheti, anélkül hogy azokot majmozza,
sőt csak akkor érheti el egyedül, ha azokot nem majmozza.
12. §. Á harmadik felekezet azon van teljes erővel, hogy
új szavakot koholjon, akár szükségesek, értelmesek, és helyesek
legyenek, akár nem. E felekezet több ágra szakad : de minek,
előtte mindnyájoknak megfeleljek, szükséges, hogy ama fő
talpigazságon kívül, melly a valóságos nyelvművelésre azt
kívánja, hogy a nyelv értelmes és érzékeny legyen, a tanító
urakot más talpigazságokra is megemlékeztessem.
a) Az első az, hogy valamint a kertész az éltesebb fának
vastag ágait tetszése szerint ide vagy amoda többé nem hajtogathatja, hanem egész művelése és dajkálása, mellyet rászánhat,
csak abbúl áll, hogy haszontalan gallyait lenyesi, a többieket
a hernyóktúl megmenti, hajábúl a kártékony férgeknek fészkeit kivakarja, gyökerét pedig öntözgeti, hogy annál több
és kellemetesebb gyümölcsöt hozzon : valamint tovább a ridegembernek nemkülönben, mint akármellyik nemzetnek férjfikora meg nem engedi többé, hogy gondolkodása módját, "véle-

kedéseit, hajlandóságait, életének módját, érzeménnyeít, szokásait, egyszóval különös karakterét, avvagy szívbéllyegét,
melly által a többiektűl magát megkülönbözteti, olly könnyen
elhagyja, és megváltoztassa, mint az ifiú ember, vagy az ifiú
nemzet elhagyni és megváltoztatni szokta : úgy a nyelv is,
mihelyt egyszer férjfikorára feljutott, nem fogadhatja el többé
az ollyan művelést, melly őtet új gyökérszavakkal, új ragasztékokkal, új szóképzőkkel, új szókötésekkel, és új szójárásokkal
akarja felpiperézni, mivel nyelvbéli szokásaitúl, belső járásának sérelme és mivoltának rongálása nélkül, többé meg nem
válhat. Példának okáért:
Ifjú korában a mi nyelvünk a tótoktul az ár szóképzőt
az efféle szavakban molnár, kulcsár, kádár, a deáktúl az -and,
-end, -andó, -endő szóképzőköt az effélékben : vonand, lelend,
halandó, eredendő, megmeg a deáktúl az igéknek szenvedő
szavát, mint iratik, úgyszinte az idegen szavakot is, mint kulcs
•molnár, deszka, hegedű, pompa, páva, kapitány, káplány, prépost,

püspök, vagy ammint voltak, vagy egy kevés változtatással,
minden erőltetés nélkül könnyen befogadta, és saját eredeti
szavaival olly szoros atyafiságba hozta, mintha ezeknek testvérei volnának.
De próbálja már most valaki a férjfikorára jutott magyar nyelvben a szokott -ás szóképzőt a deák -atus szóképzővel
felváltani, s a járatos uraíkodás helyett a deák nominatus
szerént az uralkodatus szót írni vagy mondani; próbálja az
iratik, mondatik, hallalik szenvedő igéket a deák szenvedő
végzésekkel imígy ejteni : irátur, mondátur, hallátur ; próbálja
a szokott ég név helyett, az égnek zsidó, deák vagy német
neveibűi az első szótagot sám, czol, hhn mondani és írni :
gondollja-e, hogy efféle nyelvművelését köszönettel vesszük,
s tündér leleménnyeit, drága kincs gyanánt, a nyelvnek archívumába, a szótárba nagy szorgalommal beiktatjuk, vagy ha
ő maga ebbe zab szüleménnyeit akaratunk ellen bele szuszakolja, minden ellenkezés nélkül álmélkodva tiszteljük? Pró269

balta már ezt hajdan a mi egyébaránt érdemes Páriz Pápaink,
de azért még sem nevezi senki a fegyverházat cejkháznak, vagy
a citromot lémonának, mint ő. Mikor még a magyar nemzet
if'ú volt, bánhatott ifiú ember módjára, ammint indulatja
hozta, ifiú nyelvével, és a többi nemzetek példája szerint valóban bánt is. De most már mind nemzetünk, mind nyelvünk
férjfikorát elérvén, férjfiúhoz illendő móddal, ésszel tudniillik,
és tudománnyal kell nyelvünköt művelni és csinosítani, azaz
értelmesnek, érzékenynek s egyszóval a magyar észnek oktatására, s a magyar szívnek nemesítésére alkalmatosnak tennib) A második talpigazság az, hogy az emberi nyelvnek
csínossága nem áll a puszta szavakbúi, ammint ama nyelvművelők gondolják, kik a magyarnak csinosságát a sokféle új szavaknak koholásával akarják megeszközleni. Vegyük ebben
például a mostani művelt európai nyelveket, az anglust,
a franciát és az olaszt. Ezeknek szavai többnyire romlott
deák, vagy más idegen szavak, mellyekkel az idomatlanságban
az eredetiek szinte vetekednek.* A német nyelvnek szavai,
a sok mássalhangzó betűknek majdnem minden szótagban
való öszvegyűlése miatt, olly kellemetlenek, hogy sokszor
allig lehet azokot folyvást kimondani. És mégis van-e olly
igazság, olly tudomány, mellyet e nyelveken értelmesen előadni ne lehetne ? Van-e olly nemes érzés, olly boldogító indulat,
mellyeket e nyelvek szívreható kifejezésekkel érzékenyen festeni ne tudnának? Olly prozodiával nem élhetvén, nyelveiknek már most változhatatlan tulajdonságai miatt, mint hajdan
a görögök és ezek utánn a rómaiak éltek, mást szerzettek
magoknak, melly a szótagoknak, nem annyira értékétűi, mint
fontosságaiul és vonásaitúl avvagy akcentussaitúl függ ; és
így nyelveiket még a poézisnak legfelségesebb szépségeire is
alkalmatosakká tették. Akik'közűlök még e prozódia szerint
sem költhetnek, szavaiknak keménysége és nyelveiknek feszessége miatt, olly versnemeket, aminők a régi görög és deák
ódákban vannak, legalább a ritmust vitték olly tökélletességre,
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hogy a benne előadott költeményeknek érzékeny szépségei
a régiekével vetekednek. A mi nyelvünk mind a két prozódiára
alkalmatos, eredeti szavai kellemetesek, mivel a hangzó betűk
a mássalhangzókot minduntalan és szépen felváltják, kifejezései,
ha a régiekhez a helyesen alkotott, vagy az idegenektül kölcsönzött, és helyesen megmagyarosított újakot oda függesztjük'
untig elegendők arra, hogy a szükséges igazságokot és tudornányokot értelmesen előadhassák, a szívnek pedig legnemesebb érzéseit és indulatjait érzékenyen lerajzolhassák, csak
tudjunk vélek helyesen élni : és nyelvművelőink, vagy inkább
nyelvrontóink meg nem szűnnek még is új és a régi magyar
szavakhoz képest bárdolatlan szavakot koholni, és idegen szókötések és szójárások után kapkodni, mintha a régi törzsökös
magyar nyelv helyett egészen újat akarnának alkotni, melly
ha jövendölni szabad, minden bizonnyal nem csinos magyar
nyelv, hanem kevés üdő múlva, ammint már a mondolat minden figyelemre méltó és böcsülhetetlen feddésével világosan
megmutatta, a régi babilóniai toronynál megvegyűlt, vagy
inkább megzavart nyelvhez tökélletesen hasonló lessz.
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A FILOZÓFIÁNAK TALPIGAZSÁGAIRA ÉPÍTETT FELELET A
NEMZETI MÚZEUM NEVÉBEN A MAGYAR NYELV IRÁNT TETT . . .
KÉRDÉSEKRE, MEI^Y ÉRTEKEZÉS GYANÁNT IS SZOLGÁL
EGYSZERSMIND A NYELVMŰVELÉSNEK
MIVOLTÁB.ÚL ÉS AKADÁLYAIRÚL
(Részlet)

IV.

A z emberi

nyelvnek

művelése

36. §. Ha némelly nyelvművelőinknek munkálkodásait
nyomozóbb szemmel megvizsgáljuk avégbűl, hogy iparkodásoknak célját kitanulhassuk, úgy látszik valóban, mintha a nyelvet
valamelly hiú bálványhoz hasonló szernek tartanák, mellynek
külsejét fonákul értett tiszteletbűi elegendőképen felcifrázni
nem lehet. Az egyik tehát a homályos régiségekbűi, a másik
a mostani műveltebb idegen nyelvekbűi, ez tulajdon képzésének
álmaibúi, amaz hazánknak különbféle szugaiból, némellyik
pedig még a betyáros beszédnek cikornyáibúl is gyűjtöget
fótokot, pillangókot, fattyú gyöngyöket, hogy azokkal nyelvünköt felpiperézze, mintha csak arravaló volna, hogy haszontalan szépségeiben gyönyörködjünk, vagy hogy hiú ragyogásával dücsekedjünk. Mások ellenben semmit sem látnak egyebet
benne, hanem csak nemzetiséget, s ha lehetne, nemcsak hazafiúi, hanem még vallásbéli kötelességnek is tennék, hogy abbúl
az idegen szavakot mind kiirtsuk, és hogy a külső nyelveknek
még csak lehelletétűl is szorgalmatosán megójjuk. Megmutat272

tam már én e munkának kezdetén a 4-dik §-túl fogva a 10-ig,
hogy az emberi nyelv, akármellyik nemzeté legyen, avégbűl
adatott a természettűi az embernek, hogy mind a nemzeti,
mind az emberi kultúrát, úgymint e felséges foglalatosságnak
egyetlen egy eszköze, a humanitásnak mennyei célja szerint
elterjessze. Akármellyik emberi nyelvnek valóságos és sükeres
művelése tehát semmi egyébbűi nem állhat, hanem csak egyedül abbúl, hogy mind a nemzeti, mind az emberi kultúrának
elterjesztésére tökélletesen alkalmatosnak tetessen. Ezen igazságot a most virágzó európai nemzetek már eleven példáikkal
is olly világosan megmutatták, hogy azt többé okosan kétségbe
sem vehetjük. Mikor az ő bölcseik az anyanyelvet rendbe
szedni, bővíteni, csinosítani, és hogy egy szóba foglaljak mindent, kiművelni kezdették, hazafiúi szándékok nem oda célozott hogy az egész országban minden ember úgy beszéljen és
úgy írjon, ammint ők a nyelvműveléshez tartozó s a józan észre
épített tudományoknak útmutatása szerint meghatározták ;
hanem csak oda, hogy az anyanyelvet a nemzeti és emberi
csínosodásnak előmozdítására alkalmatosnak tegyék. Nem
nézték ők a nyelvet egyébnek, hanem csak eszköznek, mellyel
az egész nemzetnek eszét lassankint megvilágosíthassák, szívét
pedig a jónak szeretetére felhevíthessék, s művelésében nem
arra vigyáztak, hogy új és ösmeretlen szókoholásokkal, s idegen
nyelvekbűi kölcsönözött szófüggesztésekkel, a haszontalan,
sőt nagyon is ártalmas bővítésnek színfogása alatt, érthetetlennek, és így arra hogy az észt megvilágosítsa s a szívet meglesse, szinte alkalmatlannak, vagy még különböztető jelnek
is tegyék, melly az egész nemzethez tartozó megyéket, felekezeteket, sőt még vallásokot is, egymástúl még jobban elválassza,
elidegenítse. Angliában a valliabéliek, Franciaországban a
gaszkonak, Olaszországban a bergamobéliek és Németországban a svábok, még most is olly rosszul beszélik és írják nyelveiket, mint hajdan, mikor még azokot az említett országokban
a tudós társaságok rendbe nem szedték volt. E hibásan beszéllő
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és író népeknek világi és egyházi előjárói és tanítói a tiszta
nyelvet előre az oskolákban, azután pedig az ismét tiszta
nyelven írt könyvekbűi a szükséges tudományokot könnyen
és egyformán megtanulják, s mikor e készülettel felfegyverkezve, Mvataljaiknak teljesítésére lépnek, a tudományoknak
bérceirűl leereszkedvén, nem a tudós, többnyire nem is a tiszta
nyelven, hanem az alattok lévő köznép szokott, és így érthetőképpen s egyszersmind érezhetőképpen is oktatják az igazságra
és a jóra tudatlan embertársaikot, kiknek sem módjok nincs
benne, sem hivataljok nem hozza magával, hogy könyvekbűi
tanulják azt meg, s mi kötelességeiknek hű teljesítésére, s az
ezzel szorosan egybekapcsolt külső és belső boldogságoknak
megeszközlésére szükségképen megkívántatik. ~É,s ez egyetlen
egy úttja is a nemzeti és emberi csinosításnak, ez legnemesebb;
legemberségesebb célja a nyelvművelésnek : mert nincs olly
hasznos igazság, nincs olly szép erkölcs, olly emberséges érzemény, mellyet illy móddal még a köznépnél is közönségesnek
tenni ne lehetne.
37. §. Hogy a valóságos kultúra az észnek világosításábúl s a szívnek nemesítésébűi áll, a 10. §-ban bővebben előterjesztettem. Itt már tehát csak azt kell kinyomoznunk, minémű
fő tulajdonságokkal kell az emberi nyelvnek bírnia, hogy az
észt oktathassa, a szívet pedig megillethesse? Nem hiszem én,
hogy valaki velem okosan ellenkezhessen, ha azt állítom, hogy
az elsőre az értelmesség, a másikra pedig az értelmességen
kívül az érzékenység, vagy még pontosabban szólván, az érzékenyítő erő is, szükségképpen és kiváltképpen megkívántatik.
Az érzékenységet továbbra hagyván, vizsgáljuk meg legelőször,
mikép kell valamelly emberi nyelvnek értelmességét úgy megeszközleni, hogy azon a nemzet, melly vele él, az előadott igazságokot könnyen átláthassa, megfoghassa. Eztbizo" nyara csak
az analógia, avvagy az egyformaság viheti végbe, melly a szó
nyomozásiul (etymologiátúl) megkívánja először, hogy a tár274

gyakot az egész nemzetnél mindenkor egyforma nevekkel, a
foglalatosságokot pedig és a szenvedéseket egyforma igékkel
jelentse, nemzetiekkel, ha lehet, egyébaránt pedig külsőkkel
is, csak ösmeretesek, és szokottak legyenek, s a nemzet esítés
által a honiakhoz hasonlítsanak. Ha valamelly magyar író
a fa név által egyszer fát, másszor vasat, harmadszor könyvet,
vagy akármit egyebet jelentene, és viszontag ; ha tovább az
aratást egyszer az arat, másszor a szed, harmadszor a nyes, vagy
rnás igével fejezné ki, és illyformán bánna a többi nevekkel
és igékkel is, lehetséges volna-e váljon, hogy magyar szavakbúi
álló beszédjét a magyar megértse? A szónyomozástúl megkívánja másodszor az egyformaság, hogy a szavakhoz az új értelmeket mindenkor és. mindenütt egyforma ragasztekokkal és
szóképzőkkel függessze, de ollyanokkal, mellyek az egész nemzetnél ösmeretesek és járatosak. Ha azt amit mink a nak, nek
ragasztókkal értünk, az erdélyiek a tói, tői ragasztókkal jelentenék, vagy ha amaz igéket, mellyeket mink az ít képzővel
formálunk, ők az úl, űl képzővel mondanák, és így e szavakot
tagnak, fellegnek, szépít ők így ejtenék : tagtúl, fellegtűi, szépül,

ha egy szóval több efféle ragasztekokkal és szóképzőkkel mink
más értelmet jelentenénk, és ők megmeg mást, megérthetnénk-e
vájjon egymást ? Vagy ha valamelly magyar író e ragasztokokká
és szóképzőkkel minduntalan másmás értelmet jelentene, sőt
talán még kénnyé szerint új ragasztekokkal és szóképzőkke,
is élne, lehetséges volna-e, hogy egyébaránt magyar szavakbúj
álló beszédjét megértsük? Megkívánja az egyformaság a szónyomozástúl azt is, hogy a filozófiáiul kiszabott regulák
szerint a szavakot mindenkor és mindenütt egyformán írja :
mert ha az egyik író a szavakot illyen, a másik pedig amollyan
betűkkel írja, vagy ha egy és ugyanazon író a szavakot egyszer
illyen, másszor meg más betűkkel jelenti, az értelmességnek
minden bizonnyal vagy egészen el kell tűnnie, vagy legalább
alkalmatlan és fárasztó akadály okot szenvednie. Megkívánja
végtére az egyformaság a szókötéstűi avvagy szintaxistul is
18*
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azt, hogy a különbféle szavakot, mellyekbűl a mondások, úgymint az emberi beszédnek részei támadnak, mindenkor és
mindenütt egyforma regulák szerint úgy szerkeztesse összve.
hogy minden ember, aki a rideg szavakot érti, a belőllök támadó
mondást is világosan átláthassa. Ha mink azt, amit az erdélyiek
így, ejtenek : elfelejtkezett az atyjárul, imígy mondanánk : elfelejtkezett az atyjának, és ha mink tőllök több efféle szókötésekben különböznénk, megértenénk-e egymást? Vagy ha valamelly magyar író az idegen szókötéseket majmozván, így szól-

lana : körülöttünk megtörtént! Bíztatta a hajósokat, hogy az
evezőknek befeküdjenek, vagy az evezésre magokat szétfektetnék

s a t. lehetséges volna-e a magyarnak, hogy magyar szavakbúi
álló efféle beszédjeit megértse?

38. §. Hogy az imént előadott egyformaságnak részént
elkerülhetetlen szükségét, részént kellemetességét, és böcsűlhetetlen hasznát annyival könnyebben átláthassuk, folyamodjunk egy-két hasonlatossághoz.
1.. Valamint a rögös, szemetes, kövekkel meghintett
s egyenetlen úton minduntalan megbotlunk, vagy legalább
hamar elfáradunk; a tiszta és egyenes úton járván ellenben a
természetnek körülöttünk fekvő szépségeiben minden akadály
nélkül gyönyörködünk, vagy akárminémű gondolatinkba bízvást elmerülünk : úgy mikor a nyelvnek hibás és szokatlan
hangjai, csak imént koholt értelmetlen szavai, ösmeretlen szóformálásai, tétovázó, rendetlen, s kényszerint öszvefércelt
orthografiái s idegen nyelvekbűi kölcsönözött rnagyaratlan
szókötései a füleket sértik, vagy az olvasónak szemét minduntalan megakosztják; lehetetlen valóban, hogy azokrúl, amiket
nekünk a beszéllő, vagy a könyvszerző az efféle tarka nyelven
mond, egész figyelmeíességünköt el ne vonjuk, s a nyelvnek
hibáira s korcsos különösségeire ne fordítsuk ; lehetetlen tovább
az is, hogy ez majd mindenik sorban megtörténvén, a rögös
utón el ne fáradjunk, s a beszéllőt ott ne hagyjuk, a könyvet
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pedig kezünkbűi a szugba ne vessük. Legyen ellenben a nyelv,
iigymint a gondolatok, ítéletek és érzések közlésének eszköze>
az ollyan úthoz hasonló, melly minden botlasztó rögtűi, kőtűl
vagy egyenetlenségtűi szabad, akkor bizonyára, valamint e
gondolatokba merült sétálónak az útra, úgy nekünk is ezen
eszközre olly kevés gondunk van, hogy egész figyelmetességünköt csak egyedül a közlött gondolatokra, ítéletekre, és érzésekre fordíthat] tik.
2. Helyeztessük magunkot gondolatunkkal egy kies
ligetbe, hol a magos kőszikláról a patakocska hangos zuhogással leszakad, s merüljünk ott, ledőlvén a hantra, kedves gondolatinkba, vagy egy szép könyvnek olvasásába, vagy egymással
versengő fülemilék éneklésének hallgatásába: nemde igaz,
hogy a víznek zuhogása, ha szüntelen egyforma, figyelmetességünköt, mellyet a gondolkodásra, olvasásra vagy hallgatásra
függesztünk, meg nem háborítja ; ellenben pedig, ha rendet lenűl történő zörgésekkel vagyon megvegyítve, tárgyunktól
minduntalan elvon, s választott hantunkrúl csendesebb helyre
költözni kényszerít. Oh, ha valamiben, az oktató vagy érzékenyítő nyelvben bizonyára elkerülhetetlenül szükséges a
szokott egyformaság ! Eszköze lévén a tanítónak, mellyel az
igazságokat az észhez viszi, az érzeményeket a szívre harmatoztatja, ha folyton folyó, ösmerős, és szokott hangjai hasonlók
az imént megírt pataknak egyforma csörgéséhez, észre sem
vesszük azokot, hanem egészen csak a bennek fekvő igazságokra és érzeményekre figyelmezünk. De ha ellenben hangjai rendetlenek, újak, szokatlanok, érthetetlenek, az élőnkbe adott
tárgy akrúl figyelmetességünköt minduntalan elrángatják,
megfárasztják, egészen elölik.
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JEGYZETEK

UTÓSZÓ
Kétszáz éve.lesz hamarosan — 1957. április 3-án — hogy
Vérségi Ferenc született. E kötet megjelenésének, válogatott
munkái közrebocsátásának nemcsak a közelgő évforduló ad
időszerűséget, hanem az a méltatlan mellőzés is, amelyben
hosszú időn át része volt. A magyar felvilágosodásnak ezt a
nagytehetségű s nagy tudománya íróját két vesztes pőre szorította ki az irodalmi élet perifériájára. Az egyik : a Martinovicspör, amelynek halálraítélt, s kegyelemből várfogságot szenvedő
vádlottja volt. "A másik : grainmatikusi pőre, amelyben vereséget szenvedett Révai Miklóstól. Igaz, hogy a fő vitakérdésekben, a jottista' vagy ypszilonista helyesírásban Vérségi álláspontja volt a nehezebben védhető, de érvelése egyáltalán nem
volt olyan gyönge, mint ellenfelei állították. Nem valószínű,
hogy a magyar nyelvtudósok valaha is gondolni fognak e régi
pör felújítására, de a köznyelv, nyelvszokás megbecsülése mellett
kardoskodó Verseginek ma már sokban igazat adnak. Kiadásunkban természetesen nem követjük azt az írásmódot,
amelyhez ő holtáig ragaszkodott, csak azzal hódolhatunk •
tudományának, hogy néhány részletet közlünk nyelvészeti
értekezéseiből.
Nyelvészi becsületének helyreállításánál még fontosabb,
hogy költői érdemeit illően méltassuk. Ez a gyűjtemény elsősorban válogatásával kívánja felhívni a figyelmet Vérségi
költészetének értékeire. E rövid utószóban csak éppen emlékez281

tethetiink arra, mennyiben tér el értékelésünk az irodalomtörténet hagyományos- ítéletétől.
A kortárs . közönség előtt szerelmi dalainak volt legnagyobb sikere. Klárikához címzett dalát, A haldokló leány
bájos panaszát s a többi, »muzsikára« tett versét országszerte
énekelték hajdanában az ifjak és leányok. IJz a könnyű siker
némi vígasztalást adott a vitákban megsebzett költőnek, de
ártott is neki, mert elterelte a figyelmet magasabb tartalmú
s merészebb formájú verseiről. Később, mikor az irodalomtudomány sorra kiderítette a szerelmes dalok német eredetijét,
Vérségi egész költészete a másodlagosság hírébe keveredett,
— nagyrészt igaztalanul.
Válogatásunkkal azt szeretnénk megmutatni — egyebek
közt — hogy a többi műfajban :s milyen erőt és eredetiséget
mutat költészete.
Klasszikus ódái tudatosan felülemelkednek a római
költészet iskolássá vált hagyományain. Horatiust úgy költi
át modernné s magyarrá, ahogy csak Virág és Berzsenyi tudták.
Az antikvitást szenvedélyesen megtagadó verssorozata páratlanul áll a kor magyar lírájában.
Tanító költeményei, melyekkel először szerzett hírnevet,
hathatósan hirdetik a felvilágosult, gondolkodást a nemzet
ügyében csakúgy, mint a csillagászat vagy az ősi társadalom
kérdéseiben. Babonákkal, megrögzött régi tévedésekkel szállt
szembe, magáravonva egyházi feletteseinek és a francia eszmékre vadászó államhatalomnak üldözését.
A fogság idején írt verseinek Batsányi kufsteini elégiái
mellett is méltó helyük van a tragikusra fordult magyar jakobiniztnus költészetében. Anyjához írt vigasztalása prózában
maradt, de így, vázlatként is megkapó emberi dokumentum.
Kisvárosi és falusi.' életképei — az egykorú Budát is
kisvárosnak számítva — a valóság friss ábrázolásának igényével készültek, még ha vándorló nemzetközi történetből kelt is
ki egyik-másik. Legnagyobb ilyenszerű műve, a Rikóíi Mátyás
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című komikus itősköltemény — sajnos — ma már mentegetésre
szorul. Versformájának, ainégyesrímű tizenkettősnek nem volt
buzgóbb kárhoztatója Verseginéi, paródiának szánta az ódon
formát, s éppen saját művét tette vele avulttá.
Pajkos, paphoz nem illő verseiért éppen eleget kárpáltak
kortársai — mi ne törjünk pálcát fölötte., Lekvári Örzse című
verses elbeszélése itt kerül először nyomtatásra.
Szépprózai műveiből néhány szemelvényt közlünk
mutatóba. Késői írások, a kettős letörés után keltek, javarészük
fordítás vagy átdolgozás. Regényirodalmunk kőkorszakának
ezek az emlékei arról tanúskodnak, hogy milyen olvasmányokon nevelkedett a reformkori magyar próza olvasóközönsége.
Kötetünk körülbelül felét közli Vérségi kisebb költeményeinek, nagyobb verses szépprózai és tudományos írásaiból
csak ízelítőt adhat. Egyetlen szöveget sem választottunk ki
pusztán irodalomtörténeti vagy történelmi érdekessége miatt,
mert népszerű és szórakoztató gyűjteményt kívántunk adni
Mellőztük a Martinovics-perben tett vallomását, egy verses
regényét, több költői elbeszélését, több dráma- és regényfordítását.
A szövegeket helyesírás szempontjából modernizáltuk,
de igyekeztünk megőrizni a mai irodalmi nyelvtől eltérő kiejtés
jeleit az írásmódban.
A sorkezdő, de nem mondatkezdő szavak kisbetűs
írása magától Vérségitől származik.. Itt említjük meg, hogy
nevét ő maga következetesen Versegi-rieh írta — ahogy e ki"
advány címlapján találja az olvasó, — ghy-nal jobbára
csak halála után kezdték írni.
Életrajzának adatai: 1757-ben született Szolnokonapja kincstári^sótiszt volt. 1771-től hat éven keresztül egri
papnövincTék, majd egy évig a budai egyetem hallgatója.
1778-ban a pálos rendbe lépett, s 1784-ig elvégezte a hittudományi és bölcsészeti tanfolyamot. Szerzetét II. József 1786-ban
feloszlatta. Tábori káplánként vett részt a török háborúban,
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de megbetegedett, s több mint négy évig csak irodalmi munkát
végzett. 1793-ban egyházi ítélettel Nagyszombatba száműzték. A jakobinus mozgalom pártolása miatt 1794 decemberében elfogták.: Kufsteinben, '. Grácban és Brünnben raboskodott. Kiszabadulása után főúri házaknál nevelősködött, József
nádor is pártját fogta. Nyomdai korrigálással, tankönyvek
írásával tartotta fenn magat;^ elég szűkösen. Özvegy édesanyjával buctaT, Medve utcai házában élt. 1822. Sec. l!?-én
halt meg.
"V-1"
V. B.
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JEGYZETEK
A MAGYAR HAZÁNAK ANYAI SZÓZATJA (5.1.)

Vérségi felvilágosult nézeteinek összefoglalása a II. József
halála után fellobbanó politikai harcok idején. A nemesség
osztrákellenes, de a feudális kiváltságokat védő megmozdulását
polgári irányba kívánta volna továbbfejleszteni, akárcsak
Kazinczy és Batsányi. Versét röpirat formájában adta ki,
V*** .jelzéssel.
"" '' A csillaggal jelzett sorhoz (Jobb-e talán nékik tengem
gondok alatt ?) — a következő jegyzetet fűzte :
»Igen helyes volt a régi egyiptomiaknál az a törvény,
melly a hazafiakat fejenként arra kötelezte, hogy a feljebbvalóságnak esztendőként bemutassa a módokat, mellyekkel
kenyerét keresi. Nem volna-e vájjon nálunk is üdvösséges,
egy hasonló törvény által az ollyanokat, akiknek amel' lett, hogy nyilvánvaló hivatalokat vagy nem viselhetnek, vagy viselni nem akarnak, annyi birtokaik nincsenek, hogy 'mint nemesek élhetnének, a kalmárságra s
a szabad vagy finomabb mesterségekre, a képírásra,
könyvnyomtatásra, aranyfútatásra stb. vagy a selyem
és papiros, s több efféle manufaktúrákra kényszeríteni?
e mellett pedig némelly különösebb szabadságok által a
nemes hazafiakat, akik az illyenekben foglalatoskodnának,
•(példának okáért : egy különös rendet csinálván belőlök, mellynek az ország gyűléseinél, mint más pallé285

rozott országokban, szava és ülése légyen) a többi nem
nemes és nem hazafi manufakturistáktól, kereskedőktől
és mesterektől megkülönböztetni ?«
remeték agy szüleménnyé — babonás vakbuzgóság.
. (7. 1.)

Batsányi János kassai folyóiratában, a Magyar Museumban jelent meg. Nagy feltűnést keltett, hogy a költő a hagyományos teológiai tanítással szembehelyezkedve a világ keletkezésére és szerkesztésére vonatkozó eredményeket foglalja
versbe.
Vérségi jegyzetei :
1

A napnak köre 540 000 földírási (geographicum) avvagy
nagy német mértföldekből; egy illyen mértföld pedig 3805
párisi hatlábos ölekből áll.
2
Vagy : fényt hányó, phosphorozó.
3
így nevezem azt a fél ércet, melly kénből, avvagy
közönségesebben szólván kénkőből és. kénesőből áll. Ha ez
a kéntől megtisztíttatik, eleven kéneső lesz belőle. A deák
cinnabarisnak nevezi, a megtisztultat pedig argentwm
vivum, eleven ezüstnek.
4
Dugonics úrnál a Qadrátumnak magyar neve : derék ;
Molnár úrnál pedig négyezet. A természetiekről. II. K.
II. R. 82. 8.
5
Molnár úr Corpora elestica pöckölődő testeknek nevezi
6
Substancia.
7
A Materiát szernek mondom. E közt és a testek között
a különbséget talán nem is volna szükséges feljegyeznem.
Testeknek csak azokat az érezhető állapotokat nevezzük,
mellyeknek már bizonyos formájok vagyon. A fa, a vas,
a föld, az arany : szerek ; a zöldellő fa, vagy a fakép, a
kard, a fazék és az aranypénz : testek.
8
- ,
A Pólust sarknak és az Aequátort osztónak nevezem.
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9
Történetből jutott ennek a valóságnak ismeretére
Riclier, aki 1672. észt. Kajenna szigetére, (melly a heves
öv alatt fekszik) érkezvén, észrevette, hogy ingó órája,
melly Parisban minden másodszerű időperc alatt egy
ingást tett, itt már e tisztében sokkal késedelmesebb volna,
és hogy naponként 148 ingásokkal kevesebbet végezne,
mintsem volt végzett Parisban. Ez által ő arra a gondolatra
jutott, hogy Kajennában a közönséges testi nehézség
erejének kisebbnek kell lenni, mintsem Parisban. Egy együgyű függőnek hosszaságát tehát, melly a szigetben egy
másodszerű perc alatt egy-egy ingást tett, Parisban egy
egész lineával és ennek egy negyedrészével kényteleníttetnék megtoldani, ha azt akarná, hogy egyidejű ingású
légyen, azaz : hogy Parisban is egy-egy másodszerű perc
alatt egy ingást végezzen. Ezt azután több tudós férfiak
is, úgymint Halié közel az osztóhoz, Maupertuis I<apponiában sat. megpróbálták, és többszöri tapasztalások után
igaznak találták. Azt, hogy a kajennai függőre nézve az
egész különbséget talán az öszveszorító hideg és a tágító
meleg okozta légyen, nem lehett állitani. Mert Newton
bizonyos észrevételekből megmutatta, hogy ebben a függőben a hideg és meleg nem okozhatott többet, egy lineának
hatodrészével felérő különbségénél. A többit tehát, melly
egy egész lineából és annak egy negyed részéből fennmarad,
a megváltozott nehézségnek kell tulajdonítani.
10

Kondamine azt vette észre, hogy az ő függője Pikinka
hegyén, mellynek magassága 750 hat-lábú öleket tesz,
bizonyos idő alatt kevesebb ingásokat vitt végbe, mintsem egyenlő idő alatt a föld színén végezni szokott'vala.
11
Az erőt visszályosnak, húzónak, középpontinak,
rugónak stb. nem belső mivolta, hanem csak külső míveletei szerént nevezhetjük.
12
Növötények : Vegetabilia. Molnár úr Könyvházának
IV. Szakasz. 177. oldal.
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13

A mi lelkünk (participatio Divinitatis) részesülése
az istenségnek. »Ez volt Görögország legtiszteletreméltóbb
bölcsinek, ama stoikusoknak vélekedések, kik az emberi
természetet magán feljül elannyira felemelték ; ez vélekedések az isteni Antoninusoknak ; és meg kell vallanunk,
hogy nagy erkölcsöket sugallani, ennél semmi sem vala
tehetősebb. Magát az istenség részének tekinteni, annyit
tesz, mint magának azt a törvényt szabni, hogy semmit
ne tegyen, ami egy istenhez nem illenék.« Voltaire.
zűrzavarok fejedelme — Jupiter isten
lábbag — lebeg, úszik
Anzon — L,ord Anson angol tengernagy, a Jóreménység fokának körülhajózója (1697—1762)
földfentő — a földgömb sugara.
kénes ezüst — higany
Dugonics úr — Dugonics András, a pesti egyetem matematika
tanára, nevét néhány népszerű regénye és példabeszédgyűjteménye tartotta fenn az irodalomban. (1740—1818)
Molnár úr — Molnár János idegen nyelvekből fordított folyóiratot adott ki 1783-tól Magyar Könyvház címmel. Tudományos művei erősen egyházi irányúak (1728—1804).
aequator — egyenlítő
Kajenna — Cayenne francia gyarmat Dél -Amerika északkeleti
partjánál, a hírhedt Ördögsziget.
Galilei, Kopernik, Newton — munkáját annak a három tudósnak ajánlja, akik tudományos magyarázatát adták az
égitestek mozgásának.

A BARÁTSÁG (23.1.)

A Magyar Museumban jelent meg először. Címe egy
későbbi változatban : Rosilishoz. Dallamát is Vérségi szerezte.
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EGY JŐ SZÍVBŐI, KÖI/T SZATÍRA (23.1.)

•Névtelenül adta ki, külön füzetben. Célzásai az író kortársakra vonatkoznak.
Morfeus — az álom istene.
talabor — terjedelmes
Phoebus szorgalmas húgai — a múzsák.
Gautier — francia építész műve 1778-ban jelent meg Kovács
Ferenc fordításában.(»Az utak és az utcák építéséről«)

AJÁNXÓ I 3 V É C (27.1.)

í793-ban névtelenül kiadott verstani munkájához írta.
(Mi a poézis és ki" az igaz poéta?) Az időmértékes verselést
magásabbrendűnek mondja ebben, mint a hagyományos rímes
verseket.
Piso fiait — Horatius Ars poeticájára utal, melynek címe :
Levél a Pisókhoz.
lábas hang — időmértékes, verslábakra osztott vers.
A MAGYAR KISASSZONYOKHOZ (28.1.)

Érdekesek a vers önéletrajzi vonatkozásai. A harmadik
versszak Miliőt történelmi művének fordítására céloz, amely
miatt az egyházi hatóságok üldözték. A negyedik versszak
A teremtésről című versre utai. (lásd a . . old.)
Cipris — Vénus, a szerelem istennője, gyermeke : Ámor
Klio és Uránia — a történetírás és a csillagászat múzsája.
megtepeszt — megtépáz.
Erátó — Erato, a szerelmi költészet múzsája.
Endimion — Endymion mondabeli görög ifjú, akit Diana,
a hold istennője elcsábított, s örök álomba szenderített.
Bellóna — a háború istennője.
19 Válogatott versek
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A SZEMÉRMES I,ÁNY (32.1.)

Átdolgozás németből, mint Vérségi szerelmes témájú
verseinek jórésze. Az eredeti rímes versforma helyett friss
ütemű trocheusokban írta meg.
A HIDEGVÉRŰ LEÁNYKA (33. 1.)

Vesd össze Csokonai : Azt esztendő négy szakasza című
versével.
KUTYÁM DICSÉRETE (33.1.)

Akkor írta, mikor egyháza hajszát indított ellene a
Miliőt fordításáért.
Donkisót — Don Quijote nevének francia változata, fonetikusan.
KOPPI KARÓI,YNAK (37.1.)

„

Az eredetileg cím nélkül írt verses levelet 1793. okt.
28-án írta. Koppi Károlynak, a pesti egyetem világtörténet
tanárának, nagyszombati száműzetéséből.
szent cása — a kispapok lakása, ahol bi'ntetését töltötte.
piom — a kőművesek függő ónja.
A MARSZrCIAI ÉNEK (41.1.)

Vérségi mint a magyar jakobinusok titkos társaságának
egyik költő tagja, lefordította, vagy inkább átdolgozta a
Marseillaise-t, a francia forradalmi indulóF.Adátilnk^van arról,
hogy a f a ira . . . és a Carmagnole fordítását is elkészítette,
ezek azonban nem maradtak ránk. A Martinovics-pörben
Vérségi csak annyit ismert el, hogy a neki átadott Marseillaisefordítást a zenéhez igazította.
Vérségi Marseillaise-e igen népszerű volt 1795 után is.
"Pő költői művének tartották.
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BÚCSÚZÁS (43.1.)

Életrajzi vonatkozások alapján a költő budai fogságának idejére tették a vers keletkezését. Mivel azonban kitűnt,
hogy német vers átdolgozása, a keletkezési időpontját nem
tehetjük bizonyosan 1795-re.
EGY MAGYAR ASSZONYRA. (46. 1.)

A vers valószínűleg kapcsolatba hozható Kazinczynak
egy megjegyzésével a vérmezei kivégzésről: »Németh János
a kazánná bástyájáról nézte szeretőjének karjain a mészárlást.* A »magyar asszony* Németh jogügyi igazgató szeretője,
aki szórakozásból nézte a kivégzést. A régi törvények szerint
halálbüntetést érdemelne mint hűtlen asszony.
szerencsétlen rabok — a Martinovics-pör elítéltjei.
bájos árnyék — a forradalom.
SZENTJÓBI SZABÓ I,ÁSZI,Ó HALÁLÁRA (46.1.)

Szabó Lászlót a Martinovics-pörben halálra ítélték,
majd a büntetést bizonytalan idejű fogságra változtatták.
Súlyos betegsége még abban az évben sírba vitte, 1795. október
10-én halt meg Kufsteinben. (Lásd: Batsányi: Verseghy
Ferenchez, Gyötrődés és Egy szerencsétlen ifjú sírjánál című
versét.)
Lienz — Kelet-tiroli város a Dráva partján, (nem Linz!),
a rabok egyik állomása volt, mikor Kufsteinbe vitték őket.
AZ INN VIZÉHEZ (49.1.)

Kufstein vára, az elítéltek egy csoportjának fogháza
az Inn partján van Tirolban.
KÉPÉHEZ (51.1.)

Vesd össze a Szülőmhöz című versvázlattal, amelyben
megemlékezik kedvesének hűségéről a fogság éveiben.
19*
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LAURÁHOZ (53.1.)

A vers a fogságba vetett jakobinusok sorsára céloz.
siralom szög — a börtön (szög = zug)
SZŰKÖMHÖZ (54. 1.)

Egy tervezett költemény vázlata prózában. Kiszabadulása után írta. Verses kidolgozását nem ismerjük.
S. ANTAI, BARÁTOMHOZ (58. 1.)

Szén Antal helytartósági számvevő tiszthez, Vérségi
fogolytársához szól. Szent Hajnóczy vonta be a jakobinusok
szervezkedésébe. 1802-ben szabadult a fogságból.
BATSÁNYIHOZ (59.1.)

A töredékes vers keletkezésének időpontját nem ismerjük. Vagy a fogságban írta — Batsányi szabadulása után,
vagy akkor, mikor már ő is kiszabadult.
A Magyar Museum szerkesztésével kapcsolatos sérelmeit
emlegeti fel. Kazinczy és Baróti Szabó már az első számok megjelenése után összeütközésbe kerültek Batsányival. Vérségit
elriasztották Batsányi heves, sokszor apró kérdésekről folytatott vitái. A fogságban — úgy látszik — ismét nézeteltéréseik
voltak.
A VÁIvOGATÓ (67.1.)

platós bábok — tudákos kedvtelés.
Az utolsó sor eredetileg így hangzott: Hogyha Dámon
sógorom.
RIKÓTI MÁTYÁS (68,1.)

Vérségi jegyzete a XI. dalhoz :
Thespis tartatik az első tragikusnak, ki theátrális szerszámait egy taligára rakván, helységrül helységre vándorolt.
státuák — szobrok
fellegkert — függőkert
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baszén — vízmedence
Pamina — Mozart : Varázsfuvola cínifi operájának női főszereplője. Vérségi fogsága idején fordította le a Varázsfuvola áriáit, a XI. dal énekbetéteit.
souteniroz — kísér
Fébus slafrokja — ez a rész az Achilles pajzsáról szóló homéroszi
leírás paródiája. Az egész részletet vesd össze a klasszicizmust bíráló versekkel.
soutána — reverenda
kötött ódák — időmértékes versek
kádenciák — rímek
ekloga — pásztori vers
Pythicus extasis — látnoki elragadtatás
Blanchard — francia mechanikus, az egyik első léghajós
(1753—1808)
Cydlinek nevezvén csordásunk Pannáját — a pásztor-idillek
íróit gúnyolja, akik hamis képet festenek a paraszti
életről
*

KÜI<SŐ SZOLNOK (86.1-.)

Horatius I. 7. ódájának alkalmazása Vérségi szüiő-várpj—
sara. Édesapja itt volt kincstári sótiszt.
IvEKVÁRI ÖRZSE (87.1.)

ííz a pajkos vers mindezideig kiadatlan volt. Másik két
kiadatlan verse is van Verseginek LAz első egyesülés, 'Soror
Formosa), ezek azonbaif nem bírják el a nyomdafestéket.
T g e n jellemző a képmutatók ellen írt befejezés.
borotvás — borbély
száz aranyat költvén doctor-kalapjára — pénzért vett diplomát.
pro domo sua disserálni — hazabeszélni
debitum — kötelesség
vinculum — bilincs
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interdicál — eltilt
Gálén — Galénus híres ókori orvos (i. u. 131—202)
sceptrum — uralom, kormánypálca
Fabius Maximus Cunctator — római hadvezér, a halogató
stratégia alkalmazója
illy conjuncturában — ebben a helyzetben
cunctando —• halogatással
confortans — erősítő szer
recidiva — visszaesés a betegségbe
tractatus — béketárgyalás
genesis — a teremtésről írt könyv a bibliában
Seneca — római filozófus (i. e. 4—i. u. 65)
aquinas Tamás — aquinói Tamás, középkori filozófus
disserál — értekezik
\z EMBERI NEMZETNEK ÉLETKORAI (95.1.)
Ez a tanköltemény a Kolomposi Szarvas Gergely . . .
című regényben jelent meg. Az ókor műveltségét igaztalanul
íteTi ugyan íneg"de egész gondolatmenete következetesen, felvilágosult, a mechanikus materializmus tanításait tükrözi.
Eneás — Aeneas trójai hős, aki a vár elfoglalása után új hazát
talált
Jdzon — görög mondái hős, aki társaival, az. atgonautákkal
az aranygyapjú megszerzésére inüult
A KANÁI, (104.1 .)

A három kívánság ismert mesetémája •— mitológiai
vonásokkal bővítve.
\ A DÖGHAI,ÁI, (109.1.)

Vérségi gondolt arra, hogy antiklerikális állatmeséjét
nem engedik kinyomtatni, ezért a kéziratban a pap szót strucc-ta
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változtatta. De sem eredeti formájában, sem módosítva nem
jelent meg Versegi életében.
\AJÁNI,ÁS (116.1.)

Szabad átköltésé Horatius első ódájának (Maecenas
atavis edite regibus . . .) Az 1806-ban kiadott Magyar Aglája
című kötetnek bevezető verse volt.
A BAKTAI PARASZT (118.1.)

A közismert történetet valószínűleg La Fontaine nyomán
dolgozta fel. Népies témájíi. hexametereit v. ö. Fazekas Ludas
Matyi-i&vai.
Bakta — Heves megyei község
döbrei füst — a híres debrői (hevesi) dohány füstje
AZ IRÍGYSÉGHEZ (123.1.)

Horatius I. 31. ódájának átköltésé. (Q.uid dedicatum
poscit Apollinem . . .)
A TÉI, (126.1.)

Horatius I. 7. ódájának átköltésé (Vides ut alta stet
nive candidum) A közkedvelt ódának számos magyar átdolgozását ismerjük, többek közt Berzsenyiét.
A RÉGI KLASSZIKUS AUKTOROKHOZ (127.1.)

I?z a vers és a következő (A múzsák) a klasszikus költői
hagyomány megtagadása a felvilágosodás, emberiesség és
a közvetlen élmények jegyében. Ez a költői álláspont szorosan
összefügg Versegi nyelvészeti véleményével, amely a köznyelvet
tartotta mértéknek, a nyelvtörténeti tényekkel szemben.
Versegi valószínűleg akkor írta ezt a két verset, mikor RéyaL.
Miklóssal folytatott vitája során kíméletlen támadások érték.
szörnyet — szörnyűség
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A MÚZSÁK (129.1.)

kokétkodván — kacérkodván
A SZERETŐ BOLDOGSÁGA (133.1.)

Bürger német lírikus egyik dalának átdolgozása.
AZ IGAZ BÖI,CS (136.1.)

Arra a goromba támadásra utal, amelyet Révai Miklós
két ifjú tanítványa intézett 1805-ben Vérségi ellen. Kazinczy
a nyelvészeti vitában Révainak adott igazat, de fájlalta, hogy
az ifjak, Miklósfi és Kardos »túlmentek a határom.
AZ EMBERSÉG (136.1.)

Vesd össze Az emberi nemzetség korai című verssel és
más, természettudományos témájú költeményekkel.
növötény — növény
A ZSEMBES ÖREGHEZ (147.1.)
Berzsenyi A magyarokhoz című versét 1806-ban még
nem ismerhette Vérségi, ezért különösen figyelemreméltó a két
vers rokon témája és ellentétes iránya. Vesd össze A régi klaszszikus auctorokhoz és A múzsák című verssel.
EGY ÁI,OM (148.1.)

Kezdetlegesebb formáját már 1788-ban írta. Több
1806-ban kiadott versének ismerjük régebbi változatát.
A KÖZÉPSZERŰSÉG (150.1.)

Horatius II. 10. ódáj_ának (Rectius vives . . .) szabad
átdolgozása. Horatiusra — úgy látszik — nem vonatkoztatta
a klasszikus auktorokról mondott ítéletét.
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A TEJÁRTJI,Ó MENYECSKE (151.1.)

A világszerte elterjedt mesének azt a változatát ismerte
Vérségi, amelyet La Fontaine dolgozott fel: La Lalitiere e
le Pot au lait címmel. A befejező példákat Vérségi fűzte a történethez.
souverain — az uralkodó, szuverén
EXÁR1KÁHOZ (153. 1.)

Horatiusi mintára készült vers (I : 23. óda)
csipketanya —• a gyík fészke a csipkebokor alatt.
A HALDOKLÓ UEÁNY (154. 1.)

Unnék a kedves, fordulatos helyzetdalnak számos egykorú kéziratos másolata maradt fenn.TUeltán népszerű volt
a 19. század első negyedében.
A SZERELMES TUDÓS (157.1.) .

Ovidius Metamorphosisának említett részében Apolló,
a tudományok istene szerelmével üldözi Daphnét. Vérségi
némileg korszerűsítette a mitológiai történetet, Apollót iszákos
öreg tudósnak rajzolva.
NAGY SÁNDOR PARIPÁJA (159.1.)

Valószínűleg átvett történet önálló feldolgozása, mint
Vérségi több hasonló költeményéé.
berbite — mondóka, duruzsolás
kaducéus — varázspálca
auctor — író
allegatio — küdeltés, követség j
Bucephalus —• Nagy Sándor paripája, melyet a monda szerint
csak ő tudott megülni
tnegkajmacsosodik — meggörbül
lana caprina — szőrszálhasogatás.
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A TAVASZ (167.1.)

,

Horatius I : 4. ódájának (Solvitur acris) átdolgozása.
Vesd össze A tél című verssel.
izma,jom — a divat majmolója.
VÉNUS ÉS ÁMOR (171.1.)

Anakreoni témájú vers.
Castalis •— a múzsák forrása.
AZ UJJITŐKHOZ (174.1.)

A nyelvújítók ellen, akik természetellenes szóképzéseiket akarták elfogadtatni. Mondanivalója összefügg azzal a nyelvészeti alapelvvel, hogy a köznyelvet kell mércének tekinteni.
A ROSSZ SZÍVŰ BÖI,CSEK (177.1.)

Vesd össze A régi'klasszikus auktorokhoz, A múzsák, és
Az ujjiiókhoz című versekkel.
KLÁRIHOZ (178.1.)

Több korábbi kidolgozását ismerjük.
AZ IGAZSÁGHOZ (184.1.)

Hasonlóan szól az igazság bekötöttszemű allegorikus
alakjáról Kölcsey 1824-ben írt verse.
A KAN MACSKA (189.1.)

I,a Fontaine-nál is elődorduló hagyományos történet
(Conseil tenu par le Rats)
(192.1.)

lessus — jajgatás.
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HORÁCIUSHOZ (196.1.)

A 1: 22 óda (Integer vitae . . .) átdolgozása.
Flaccus — Horatius
GUCERÁHOZ (197.1.)

Horatius 1: 1.3. ódájának átköltése.
A VERÉB ÉS A GERINCE (200.1.)

szotíz — (fr. sottise) ostobaság
assemblé — gyűlés
me voilá — íme itt vagyok
Ah que vous étes bien brave — óh ön igen derék ember
canaille — csőeselék.
par Dieu — esküszöm
mon cher — drágám
\

L

A

MAGYAROK HŰSÉGE (212. 1.) '

Pacha Gáspár németnyelvű énekes játékát évtizedeken
át játszottak' á magyar színpadokon Vérségi fordításában. A
Ferenc császárt dicsőítő, s a magyarok hűségét hangoztató
műnek az ad különös érdekességet, hogy egyik áriáját a
Marsziliai ének ritmusára fogta Vérségi — eltérve a német
eredetitől:
Utánnam bajnokok !
Utánnam szálljatok
a hadnagy főurához !
Esküdjünk zászlójához.
A BUDAMEIAÉKI KYÚIySZIGET (222. 1.)

A hosszabb költemény itt közölt részlete szemléletes,
üde hangulatkép az ébredő városról. A további részekben a
múzsák mint korabeli úriasszonyok tesznek látogatást a költő
vezetésével Pest-Budán.
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RÖVID ÉRTEKEZÉS A MUSIKÁRŐI, (231. 1.)

Sulzer : Allgemeine Theorie der schönen Künste círnű
műve alapján írta Vérségi ezt az értekezést. AJMagyar Museumban, Batsányi folyóiratában adta ki, verses és kottapéldákkal,
(A muzsikáról. II. kötet 202—216 és 321—326. l.).pőyebb változatát külön is kinyomatta Bécsben, 1791-ben? Mi a bécsi
kiadás egy részletét közöljük.
A tanulmánynak nagy jelentősége volt a rímes-időmértékes nyugati versforma megismertetésére és elfogadtatása
szempontjából.

MI A POÉZIS ÉS KI AZ IGAZ POÉTA? (240. 1.)

A tanulmány teljes címe : Mi a faézisf.és ki az igaz
poéta ? Egy rövid elmélkedés, melyben a költésnek mivolta, eszközei,
célja és tárgya a magyar rythmisták hangegyeztetésének helytelenségével együtt előállittatnak, megtoldva Horácznak Pisához és ennek
fiaihoz irt levelével, mely költőtnesterségnek is neveztetik és egynéhány költeményes enyelgésekkel.
A kis kötetben együtt adta ki 1793-ban Sulzer és mások
nyomán kidolgozott verstani . tanulmányát, 'Horatius _Ar_s
Poeticájának prózai fordítását, s költeményeit. Itt jelent ineg
— e kötetünkben szereplő versek közül — az Ajánló levél, A
magyar kisasszonyokhoz, A szemérmes leány, A hidegverű leányka
és a Kutyám dicsérete.
Az értekezésnek azt a részletét közöljük, amely az ékesszólás és versírás különbségét, s a költői mű lélektani hatását
fejtegeti.

AZ EMBERI NEMZETNEK TÖRTÉNETEI (243. 1.)
Miliőt Világtörténelmének fordítása mellett ritkábban
szoktak megemlékezni Vérségi másik felvilágosult irányú
történelmi munkájáról, amelyet 1810-ben adott ki az Egyetemi
Nyomda. A köteten a szerző neve nincs feltüntetve, de Vérségi
mint saját művére hivatkozik rá. Különösen érdekesek az
egzotikus népek szokásairól, szervezetéről szóló fejezetei.
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NAGY NEVEZETŰ ÉS NAGY TEKINTETŰ KOLOMPOSI SZARVAS
GERGELY URNÁK . . . VIG ÉLETE ÉS NEVETSÉGES
VÉLEKEDÉSEI (251. 1.)

1803-ban Gaál György füzetes sorozatot indított osztrák
mintára, A tudós palóc, avagy Furkács Tamás levelei címmel.
A népszerű vállalkozás 1804-ben félbeszakadt, mert Gaál György
külföldre utazott. Vérségi vállalkozott hasonló munka írására,
de csak két kötetet adott ki belőle 1804-ben és 1805-ben. Többen
feltételezték, hogy német minta után írta ezt a könyvet, de
valószínűbb, hogy maga rögtönözte. Erre mutatnak értékei :
a közvetlen csevegő hang, a sok találó megfigyelés. De ezt
bizonyítja a hevenyészett szerkezet is : mikor kezdett kifogyni
az ötletekből, készen levő műveit, verseit illesztette be a
könyvbe.
MAGYAR GRAMMATIKA . . . (258. 1.)

Teljes címe : . . . avvagy nyelvtudomány, mellyben a
hazai nyelvnek sükeres okokra épített regulái napkeleti nyelvhez
illő tanítási renddel mind és pontosan előterjesztetnek. A hiva-

talos megbízásra készített tankönyv nagy terjedelmű bevezetőjében Vérségi kifejtette nézeteit a nyelvújításról. Vitába
szállt azokkal, akik a régi nyelvből vonják le a nyelvtani szabályokat, nem a köznyelvből, s kárhoztatta az idegenszerűségeket terjesztő nyelvbővítést. Műve a nyelvújítási harcok elcsitulása idején jelent meg, s nem is keltett nagy feltűnést.
Kazinczy azért rótta meg, mert felsőbb pártfogással próbált
elveinek tekintélyt szerezni.
A FILOZÓFIÁNAK TALPIGAZSÁGAIRA ÉPÍTETT FELELET /. .
(272. 1.)

A Hazad Judósításokhuxi megjelent pályakérdésre készült
ez a tanulmány nyelvünk műveléséről. Az előbbi tanulmányhoz hasonló nyelvújításellenes okfejtése roellett kísérletet tesz
benne Vérségi a magyar..es_ztétikai műszókincs megalapozására.
NyomatékSsan fejtegeti a tudományok és nTŐvSszetek nemzeti
jellegét.
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A magyar hazának anyai szózatja
A teremtésről
A barátság
Egy jó szívből kőit szatíra
Ajánló levél
A magyar kisasszonyokhoz . . .
A szemérmes leány
A hidegvért! leányka
Kutyám dicsérete
'
Koppi Károlynak
Dorkához
A marsziliai ének
Búcsúzás
Egy magyar asszonyra
Szentjóbi Szabó László halálára
Az Inn vizéhez
Laura képéhez . ?
Laurához
Szülőmhöz
Az Örömhöz
Ébresztés az örömre
S. Antal barátomhoz
Batsányihoz
!A szőrszálhasogató
j Az éj
A válogató
:
Rikóti Mátyás (IX. dal)
Külső Szolnok
Lekvári Örzse
!z emberi nemzetnek életkorai
Az emberi nemzetnek korai
A kanál
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