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Kun

(fon.) Kimeritek. Istenem ! csak hogy Farkas
van. Az ember holtra tinná magát velők. Én nem tu
dom — mintha minden szava egy — egy álorii por volnd
annak az Ispány Urnák; olly nehéz, ölly altató. Aztárl
mindég olly közel ül hozzám ha jön, mintha én volnék
a’ kályha. Aztán beszél, dé miket? Ah — az ember majd
lelkit veszti v e le ! Csak hogy ki mentek, feár' rsak ott
meg egy Farkas el szaladna Vel e— Uram bocsa* l hogy
sohse jőne vissza többé. Itt csiszeg csoszog, mint a’ taVali papucs, aztán még ajkamat is m egcsípi — pedig—•
iíoí már táti jönek? ki az? —»
F ü r j e s , (bundában jő) Huh! lelkem <le más világ
Vári oil kin* —
K l á r i . Ejnye — hát maga? azta'fi illyen időben —
*1
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F íi r j t s. Esik a’ LA — fii a’ szél, kavarog a’ Förge
teg, mint hamis leány lejében a’ gondolat.—
K l á r i . Hát a’ legényében mit csinál?
F ü r j e s . Olt csak szép egyformán folyik, mint a’
szi nméz.
K l á r i . Van is a’ legényben méz? — de egy csöpp
sincs, annyi sincs mint egy ebes darásban, édesebbek vol
nának bizony.
F ü r j e s . Hát nem édesek — Klárikám?
K l á r i . Egyik mint az éretlen vadkörte , másik mint
az avas di ó, harmadik mint a* —
F ú r j es. Mint a’ süveg czukor —
K l á r i . Kérem — mint az eczet ágy.
F ü r j e s . Oh? Oh? -— de rósz lelt volna lelkem bí
rónak , — ki álhatóit volna meg széke előtt? Klárikám !
nézzen a’ szemem közé — most nem szívből beszélt
ugy-e?
K l á r i . Nem ám — hanem tü d őből; a’ szívnek
egyébb haszna van. —
F íir je s . Te»zem: ide csaljuk vele a' legényt ugy-e?
elűzzük szeméről vele az álm ot, meg nehezítjük vele a’
levegőt, hogy mindég sóhajtson, aztán kővé, jéggé, fullánká, — mindenné válik, hogy utóbb meg is bolon
duljon az ember ? —
K l ár i - No már hogy tudnék én illyeket össze hor
dani— ollyan a’ beszédje mint a’ gyűjtött tarló; tüske,
kórró, minden van közle] ugyan nézzen a’ szemem közé—
F ü r j e s . N e m — maga nézzen ide —
K l á r i . N o? ha oda nézek, látok két szemet, ol
lyan fekelést—
F ü r j e s . Igen. meg egy jó lelket bennök — a’
melly —
K l á r i * A’ melly láthatatlan — ha ha ha] nem tanul
ta a’ kis Kátéból ?
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F ü r j e s . A’ melly nem gondol mást — csakKlárit
a’ m elly nem óhajt mást — csak Klárit, a’ melly nem
szeret mást csak K lárit, a’ m elly nem érez mást csak
kínját, a’ m elly maholnap ki fog röpülni házából.—
K l á r i . Ki fog? Istenem be kár lesz azért a’ szép
lelkiért I
<
F ü r j e s . Eh! ha így van, mit sopánkodom én itt
mint a’ kárvallott? Ki a’ Farkasok közé — (menni akar.)
K l á r i . No hogy volna ? hiszen ne sopánkodjék, de
maradjon —
F ür je s. iVlikor az embernek minden kedvit elveszi,
azután ki csúfolja.
H l á r i . Ki kezdte — ugy-e? a’ legénynek minden
szabad , a’ Leány halgasson.
F i'i r j e s. K l á r i k á m — ha látná szívemet —
K l á r i . Ej! tegye le azt a* bundát, — a* jó keresz
tyén könnyen meg egyez felebarátjával.
F ü r j e s , (meg akarja ölelni) Kedves Lányka! —
K l á r i , (elvonja magát) No n o — csak a’ bundát,ollyan szüc9 szaga van —
F ü r j e s (le teszi) Hej pedig rózsám de alá illenék!
De csak le teszem hát, úgy is olly meleg ez a’ szoba —
mint szívem.
K l á r i . Hát füleli?
F ü r j e s . Szerelmem ég ben Klárikám! — Ha Isten
éltet a’ tavaszra mint igéré Nagyságos Asszonyom Ispáunyá tesz — ’s akkor —
K 1 á r i. Ah az az Ispány — majd rosszat mondok
néki — ha maga is ollyan lesz.
F ü r j e s Mórt? ’s az Ispány? — Ah! az igaz arra
én is haragszom — egész nap dorombol, mint kuszkóban
a’ macska , aztán a’ Nótárius Úr felől mindég olly roszszíil beszél — nékem meg eltiltotta az ide járást, kenye
rem vesztése aluli —
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K l á r i . Maga meg 5 mindég itt ü l, mint a’ Kotlós
tyúk —
F ü r j e s . Ah lelkem ne higyjen neki — ravaszabb az
a’ tavali Rókánál. Ep hallom mindég mit beszél, hízel
kedik hogy meg ronthassa a* Nótárius Urat, vigyázza
nak r á , veszedelmes ö itt, mint életes hájban a’ Patkány.
K } á r i. ’S minden Ispány olly rossz volna ?
É i j f j e s . Oh nem! segítsen csak engem arra az
Isten, ’a magát KJarijdún haza vihessem — majd meg
látja —
K l á r i . Jaj — az ígéret könnyű— de hamar feledfiégbe m egy, mint nagy Urnái a’ szegény rokon ; aztán
messze is van az még!
F ü r j e s . Én érzem azt inkább — de ha el jő Klá
rikám akkor?—
«
K l á r i . Akkpy itt lesz —
F ü r j e s . ’S maga ?
K l á r i . Én? — ah de milly telhetetlenség ez ma
gától — hányszor mondám mar, hogy halsten úgy akar
ja én nem bánom. De az az Ispány— az? pedig most is
itt van.
F ü r j e s . Csak maga Rózsául maradjon híí — avval
nem gondolpnk. A’ nagyságos Asszony engem is.lspánnyá tesz — azután nem parancsol.
K l á r i , igen — de addig ?
F ü r j e s . Addig a* mint lehet — Tűrés — Remény
ség , ezen két hű barátjai a’ szenvedőnek —
K l á r i . Nem sokat adnak bi? azok, mint az ollyan
pártfogó, ki maga is szegény— A ! tan csak jőnek?
F ü r j es. Kik ?
K l á r i . Apám 's az Ispány r—Farkast lestek.
F ü r j e s . Az Ispány? Klárikám ha itt kap — tüstént
el űz magától — mit tegyek ?
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K l á r i . Áh az a’ rossz ember! — Itt ez a’ benyíló
csak menjen be — majd ha lehet ki eresztem —
F ü r j e s . Ah az az Ispány — (be megy)
K l á r i , (egyedül) Istenem ez a’ Fürjes olly böcsiiletes ifjú — kár hogy más kegyelméből kell neki élni —
aztán az a’ tavasz is olly messze van még — innen is
hogy eresztem ki? Istenem csak a’ sok baj ! (le ül fonni.)

L o b b a n y — G ödrösi jöneb.
G ö d r ö s i . Fülem mellett váljék Farkassá az írótollám , ha ma meg nem fogjuk — .Domine Spane igaz-e ?
Vagy nem ?
L o b b a n y . Perse — perse ! Hanem itlben csak ugyan
jo b b — (Klári mellé ül) kivált itt a’ Rokka m ellett, —
o lly szépen pörög —
G ö d r ö s i . Azért adott fsten az embernekészt az
állatok fö lö tt, hogy iuralkodhassék rajtok •— Domine
Spane igaz-e ? vagy nem ?
L o b b a n y . Habet rectum Domine Notarie! (K lári
hoz) Aztán azok a' kis kacsók — fehérek mint a’ buzakenyér —
G ö d r ö s i. Hanem ha ma] estére Farkasunk lesz —
bibemus magnum áldomás — Ispány Uram igaz-e vagy
nem ?
L o b b a n y . Habet rectum Domine N otarie— bibe
mus! — (Klárihoz) Oh (lelkem kis napra forgóm (erre is
nézzen már — ne mindég a* kályhára. —
G ö d r ö s i . És még egyet! az első Farkast, mellyet
fog vermünk — Klárinak adjuk — Domine Spane — igaz-e?
vagy nem ? —
L o b b a n y . Habet rectum Domine Notarie —
K l á r i . Köszönöm Apám — majd emlékeztetem Ígé
retére — jó lesz a1 farsangra. —

s
L o b b a n y. (Klárihoz) Mit kis Tubáin? igért va
lamit — a* kézfogóról szólít — mikorra mondta —
farsangon? —
K l á r i , (titkolt mosolygással) Ühüm ! v
L o b b a n y. .Habet rectum Domine Notarie —
G 5 d r ö s i. Kérem — most nem szóltam — Domine
Spane igaz-e* vagy nem?
L o b b a n y . (Gödrösire rohan) Uram Atyám — Ba
rátom — Komám Uram 1— (Klárihoz megy) Kis Ispányné.
K l á r i . Menjen! össze töri a* Rokkám —
G ö d r ö s t . Mi ez egyszerre? — Váljak Farkassá ha
Valamerre el nem szált az esze Domine Spane —*igaz-e?
Vagy nem?
L o b b a n y. Habet rectum Domine Notarie! — Jaj—
jaj — oda az újjom — ketté törölt —
G ö d r ö s i. Mi baj? mi baj?
L o b b a n y. A’ Rokka — a’ tűzre való —
K l á r i . Hi hi hi I meg ütötte az orsom? úgy kell —
Úgy kell — mit kotonoz itt sötétben ?
G ö d r ö s i . Váljék farkassá a’ Rokkád — sötét is van
már — hozz gyertyát—Domine Spane igaz e’ ? vagy nem?
L ó b b any* Jaj nem tudom Domine Notarie —
igen fáj —
K l á r i . Meglehetne nézni a* Konyhán Apám — majd
én viszek kámforos pálinkát—
G ö d r ö s i . Gyertyát leány! ördög diabolicum —
Domine Spane igaz-e'? vagy nem?
L ó b b a n y . Jaj újjom — horrende fáj Domine N otarie —
K l á r i , (mentében) Mit csinál az a’ szegény Fürjes
addig; pedig be sincs fűtve az a* szoba, (el.)
L ó b b a n y. Tán a* körmöm is el rúgta.—
G ö d r ö s i . Ej! semmi az! csak ma farkasunk le
gyen— Domine Spane igaz-e*? vagy nem? —

\
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L o b b a n y . Vcrenego — Domine Notarie ! m it gon
d ol? egy köröm — meg egy farkas?
G ö d r ö s i. Bizony Domine Spane mind a' 24 körmi
ért nern adnám — csak foghatnánk egyet — igaz-e’ vagy
nem ?
L o b b a n y . Jaj újjom !
K l á r i , (jő gyertyával) Jó estét kívánok! Jaj ne
kem , vér —
L o b b a n y . Vér ám — annak is a’ java — minden
csöppje kár — mint a’ jó Tokajinak.
G ö d r ö s i . No leány kössd be azIspányUram kezét
«— én addig meg nézem a’ vermeimet. — Az az ujj le
hetetlen hogy ma ne fogjon — Domine Spane igazié*
vagy nem ? (el)
L o b b a n y . Habet rectum Domine Notarie. — Jaj
nekem az újjom — te kis leány adj rá balzsamot — mert
ha minden vérem ki folyik ’s én nem leszek ’s azután
búdban te is meg halsz — ki marad a’ földön? —
K l á r i . O jjé! elegen maradunk még Ispány Uram.
De hogyan kössem én most be az újját — látja én úgy ir
tózom a’ v é r tő l— ha látom mingyárt elájulok.
L o b b a n y . T e! else tudnál ájulni— illyen vértől?
nézd m illy szép piros — mint a’ Szekszárdi^ bor ! hozz
csak egy kis ruhát —
K l á r i . Oh jaj! —
L o b b a n y . Különben rád mázolom— aztán ollyan
leszel mint a’ húsvéti tojás. —
K l á r i . No hozok — no! csak várjon— (el a’ be
nyílóba)
L o b b a n y . Ez a1 kis leány egész Angyal — csak
két szárnya hibáz. Különben lehetnek nála( szebbek : de
csúnyábbak is vannak. A' kár csak benne hogy ha mel
lette ülök inindcg a’ikályhára néz! A’ Dominus Nótári
us mindég farkast les, én meg addig a’ leánya kór&l
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vagyok'— tán utóbb még is lesz belőle valami. De m illy’
soká jő! (be kiált). Hej! te kis rongyszedö jössz-e1már ?
minden vérem el folyik addig.
K 1 á r i. (belöl) Mingyárt — mingyárt!
L ó b b a n y . Eressz — én is be megyek, olt bekötözhettz.
K l á r i , (belől zárja az ajtót) N em , nem, nem sza
bad— mingyárt m egyek, nem találtam még —
L o b b a ny. Ott hideg van ládd — jobb lessz a’ seb
nek is — eressz —
K l á r i . Megyek már — (ki jő) No! de nehezen vár
■w itt a’ rongy! (félre) Szegény Fürjes majd meg fagy
ott ben , már csak ki ereszthetném !
L o b b a ny. No kösd be bubuskám szépen —
K l á r i . Adja — (köti)
L o b b a n y. Jaj — Jaj ! ne olly erössen — fúj —
K l á r i . Így kell — igy gyógyúl meg —
L o b b a n y . Te kis kuruzsoló — hej! a’ szívemen
van ám nékem nagy seb —
K l á r i . Azt is a’ Rokka vágta?
L o b b a n y . Nem — azt a’ fonó — he he h e ! — az
Ám — látod.
K l á r i . No adja — majd egyúttal azt is be kötöm —
L o b b a n y . Jaj ! külső kötés annak nem használ —
Héj kis leány — szeretnél e’ Ispányné lenni? te kis fél
kesztyű — nemzetes Asszony — tudod mi az ?
K l á r i . Szeretnék bizony — majd a’ tavaszra. —
L o b b a n y . A1 Tavaszra? — most jobban rá ér
nénk — akkor szántás, vetés, minden elő jön — most a*
farsangon jobb volna — még sonka is van.
K l á r i . Úgy ám ; de nem lehet látja !
L o b b a n y . Mi nem lehet ha én akarom —
K l á r i . ’S Ispány Úr is akarná? pedig az író deák.
ja mást beszél, — úgy bizony!
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L o b b a n y . Mi köze vau ahoz az Íródeáknak/ —
’s mikor mondta? beszéltél vele ? mikor volt itt ?
K l á r i . (Télre) Jaj bizony tán magát érti? (fon) Izé
hát — látja—- csak ú g y — i z é — nem bizén —
L o b b a n y . Oh lelkem rossz ember ám az — roszszabb a’ sásas szénánál. Aztán rád kacsingatott úgy-e’ a*
Templomban? — Ne higyj néki! szem rángotódzásban
szenved , mindenre úgy hunyorgat mint a’ hamis ló —
Mi más vagyok én úgy-e’ ?
K l á r i . Ühüm ! —
L o b b a n y . Látod — le kis idei csirke! csak néznél
már egyszer rám — ne mindég a’ kályhára.
K l á r i . Ügyám — hát a’ Kulcsárné Asszonyom ő kigyelme
L o b b a n y . (félre) Ejnye! jégverte kis boszorkánr
n y a — bizony megszagolta (fönt) Csak te rám nézz — av
val ne gondolj — ö Kulcsárné, — Te Ispányné leszesz.
K l á r i . Dejszen majd megmondom miket beszél ilj:.
L o b b a n y . Minek fárasztanád azt a’ kis gyenge tü
dődet. — Aztán nem újság levél az hogy mindent keljen
neki tudni, csak Te rám nézz kis Leány — ah a' Julinka
asszony — úgy is ollyan m intáz ó história— sokat t ud—
’s idős is —
K l á r i . Dejszeq derék Asszony az — már kis csirkéi
vannak —
L o b b a n y . Azoktul tanulja hát azt a’ sok cseve
gést, — aztán ollyan mint a’ tavali kalendárium, min
dég régiekről szól —
K l á r i . Lé ülök biz én fonni — (le ül) Nem megy ki
Ispány Úr Apámhoz — ollyan soká jő — tán csak Farkas
van a’ veremben — nézze meg.
L o b b a n y* Mit nekem a' Farkas verem — jobb illy
szelíd galamb házban !
K l á r i . Ez galambház, — Ispány Úr benne cf gö
rény — pusztít. —
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L o b b a n y. Te ki* párka«—te csak nyújtsd az élet
fonalát» ne elmélkedj* —
K l á r i . E' bizony szösz fonál — nem élet fonál.
L o b b a n y . MiUy boldogság illy szép új jak közt
fonálnak
lenni.
♦
K l á r i . No adja ide a’ fejét«—úgy is ollyan szöszforma már — majd bele sodrom. —
L o b b a n y . Te kis kajon — mindjárt meggyújtom
kenderedet.
K l á r i . Közel ne jöjjön — tudja e’ az orsó! —
L o b b a n y . Ah hogy törjék el — m ost is fáj az
újjom.
G ö d r ö s i , (jő) Váljék farkassá az illyen idő — az
embert csak úgy pörgeti a’ förgeteg— még sincs farkas;
pedig ma kell neki lenni ha égből hull is bele. Domi
ne Spane igaz-e’ ? vagy nem?
L o b b a n y . Habet rectum Domine Notarie! ma
fogjunk.
K l á r i , (félre) Istenem az a’ szegény Fürjes, meg
fagy ottben; csak ki ereszthetném.
G ö d r ö s i . Cam's mater — ollyan vagyok a’ hótól,
mint a’ tormás disznófej. — Domine Spane igaz-e’ ? vagy
nem ?
L o b b a n y . Habet rectum D. N otarie! akár eczetet
töltenének rá.
G ö d r ö s i . Vivat — ha ha ha ! ez jó incidentia — erre
igyunk. így télen úgy is csak a’ kályha, meg a’ csutora
kelendő— egyik kívül; másik belől, aztán az ember csak
meg nem fagy. Hisz el kél a’ farkas bőre előre is — Do
mine Spane igaz e’ ? vagy nem ?
L o b b a n y . Habet rectum Domine Notarie ! el kél,
mint farsangon a’ leány. —
K l á r i , (fölugrik) Jaj nekem — aM nem hallották?
G ö d r ö s i . Mi az?

f
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K l á r i . Akkorát ordított mint egy Szamár
L o b b a n y . Én?
K i ú r i . Farkas, — tán csak bele esett a* verembe
itt ment el az ablak alatt — ollyan fényes szeme volt
mint néha Ispán}' Urnák az üres csutora mellett —
G ö d r ö s i . Ha ha hal te kis ábcés könyv —• hisz
macska v o lt— annak fénylik úgy a’ szeme; ha verembe
esett, majd meg leljü k , te csak hozz bort, Domine Spa
ne igaz-e’ ? vagy nem?
L o b b a n y . Habet rectum Domine Notarie t csak
bort.
K l á r i , (mentében) Csak már ki ereszthetném — hisz
össze fagy olt egész éjjel, (el)
G ü d r ö s i. Szeretem ezt a’ kis lányomat az Isten
áldja meg. Miolta szegény feleségem m egholt, — ő viszi
egész házamat— válik is ebből majd derék menyecske —
Domine Spane igaz-e’ ? vagy nem? —
L o b b a n y . Habet rectum Domine Notarie — válik
bizony — váljék is.
G ö d r ö s i. Meg is nézem a’ ficzkót a’ ki értté jő —
Tudjon ám farkast fogni, aztán fiatal, egésséges legyen,
haja fekete, mint a’ h o lló , ne úgy keverve ára mint a’
czukros mákos tészta — Domine Spane Igaz-e’ ? vagy
nem ?
L o b b a n y . (köhög-haját simogatja) Izé, — ejnye,
de már aligha farkas nincs a’ veremben, nem hallotta ?
G ö d r ö s i . Kukkot ért hozzá Domine Spane — hisz
a’ borgyúm bőgött.— De az a’ leány tán csak a* csaphoz
fagyott — soká jő — igaz-e’ vagy nem?
L o b b a n y . Igen soká. Az igaz hogy néha fiatalko
rában meg őszül az ember. —
G ö d r ö s i . Hisz a’ búza közölt i s , némellyik előbb
megszokül, kivált ha o’ köd’megüti •— de nem ér az egy
farkas nyomot i s , Domine Spane igaz-e’ ? vagy nem ?
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L o b b a n y. De már soká jón az a’ kis leány
ián csak farkast látott.
G ö d r ö s i . Ili » nem ijed ö meg1 a' farkastól , ha az
ón leányom , — valami ősz embertől hamarább — Di.
Spane igaz-e*? vagy nem.
L o b b a n y , Dg még is —
G ö d r ö s i. Domine Spane aligha szomjas nem , mint
száraz spongya
hogy olly nehezen várja. — De jö
már nézze, igaz-e Vagy nem ?
L o b b a n y . Habét rectum D. Notarie— igyunk,
K l á r i (jő borral) Ugy-é soká jövök , annyi farkas
szaladgál udvarunkon, aztán úgy féltem , most még lona
is lehelne. J
G ö d r ö s i . Ha vari majd bele esik a’ verembe.
K l á r i , (félre) Istenem már ki nem ereszthetefß
szegényt.
G ö d r ö s i . (tölt) No kis lányom ne félj — tiéd a«
első Farkas , mit fogunk, félelmedért. Adjon Isten a’
verembe nagy vén farkast — néked szelid , ifjú férjet —•
(iszik) D. Spane igaz-e? vagy nem?
L o b b a n y . Igen — férjet.
K l á r i . Köszönöm Apám.
G ö d r ö s i . D. Spane — igyék — mit néz olly szo
morún mint az éjjeli bagoly (tölt neki). Adja Isten hogy
az Ispányné Asszonyomat még a’ télen haza vihessük —
he be he ! — igaz e’ vagy nem ?
L o b b a n y . Nem bánom ha szép fiaial lenne (iszik),
K l á r i * Úgy ám! — A’ Kulcsárné Asszony.
G ö d r ős i . Ej ! váljék farkassá D. Spane — ollyan
mint a’ Kelske, az is csak a’ fiatal ágot szereti, pedig
bizony ha szarvas volna, eddig ugyan meg ágos bogasodolt volna a’ szarva velem együtt D. Spane igaz-e ? vagy
nem?
K l á r i . Jaj eddig tán 50 ága is volna, aztán ho£y
szaladna az erdőkben?
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L o b h á n y . Mit beszélsz te kis leány 1 Hát ha te
meg rózsa volnál, hány embernek szúrta volna meg már
kezét tövised -— he l
<
ív 1á r i. Úgy kellene neki — mért nyúl hozzam ?
G öd
i. Ne félj, kis lányom — csak te jó légy ;
rendel neked is az Isten, Anyád is leány volt míg el
nem vettem, te is Asszony lé sz , ne félj, -7
K l á r i , Attól tán inkább félnem kell?
Güdr, ó, si . Ej I a’ férj fi sem mirtd ördög — annak
is van ám szelídje ^ mint a' vadgalambnak. A' ki ollyan
farkas vérű , hogy félni kell nőjének tőle — ne házasod
jék meg — váljék farkassá, — D. Spane igaz-e 1 vagy
n em ? —
L p b b a n y , Habet rec.tpm D. No.larie — csak a’
java házasodjék, teszem mint én , az illy szelid-bárány
lelkuek. Oh mert sok bajjal jár az a’ házasság, olvastam
róla ; de a’ jámbor férj azt mind eltűri — el nézi, — Én
érzem magamban ezen jó lérj qualitásokat , nékem kár
volt csak eddig is nőlejen lakni — oh én érzem a’ ma
gam böcsét. De fogadom is —
G ö d r ö s i. Ej! váljék farkassá D. Spane, ne fo
gadjon nekünk semmit , majd a’ Menyasszonj'ának sokat
kell úgy is fogadni. Most nézzük meg a’ vermeket,
K l á r i . Úgy ám Apám — jó lesz biz az — majd
addig inkább sütök egy kis kolbászt — az lesz ám jó
farkas fogás után.
L o b b a ny. Hideg'lesz most D, N otarie, még a’
fülűnk is elfagy.
G öd r ő s i . Semmi az. Ha elfagy, kissebb lesz, igaz
e ^ vagy nem ?
K l á r i . Perse — Iái ja Ispány, Úr — aztán egészen
meggyöngült az idő.
L o b b a ny. Jobb lesz reggel, én fázom.
G ö d r ö s i . Ej de béka vérű. ■
— Vegyen hál bundát
oLt van egy ni — hiszen nem soká tart.
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R 1 ár i. (félre, - a’ bunda elébe álva). Jaj , ez a’ bunda
— Istenem ! (fönt) Hiszen nein kell oda bunda — nem
illik a* vőlegényre — látja — aztán mingyárt vissza jőnek,
ebben nehéz lesz menni*
L o b b a n y. De már csak rám veszem hát;
K l á n . Kérem, de ezt a’ moly eszi ám, majd elcsunyilná a’ rucáját, megy a’ szőre nem is meleg,
L o b b a n y. Semmi (föl veszi) hiszen még új,
G ö d r ö s i . Micsoda bunda ez? nem ösmérem.
L o b b a n y . Nekem ollyan ösmerős.
G ö d r ö s i . Kis lányom hol vetted te ezt?
K l á r i , (zavarodva) Hát — izé — aztán — látja — hát
csak izé — úgy bizony!
G ö d r ö s i , Váljék farkassá kis lányom , a* ki ezeket
érti — D. Spane igaz e’ ? vagy nem ?
L o b b a n y. Habet rectum D. N olarie, érthetetlen
mint a’ Czigány Mi-Atyánk.
K l á r i , (télre) Istenem mit mondjak ? (fönt) Hát
izé —• látja apám , az izé volt itt előbb , az tette b e,
hogy vigyázzunk rá, mig megjő.
G ö d r ö s i , Váljék farkassá az az izé kis lányom ,
ki az ?
H l á r i . Hát a* Mészáros-legény, ki ment az akolba
marhát nézni.
G ö d r ö s i Illyen későn, aztán hideg van most kin,
H l á r i . Ügy ára, de nem olly fagyos ám az mint
Ispány Uram , szintúgy a* viz is verte — úgy bizony
látja !
G ö d r ö s i . Váljék farkassá a’ bundája, azért csak
vegye rá D. Spane, ha fázik, mingyárt bejöjjünk.
K l á r i . Hiszeu azért kiviheti csakhogy rám bizta.
L o b b a n y . (rá veszi) jOllyan ösmerős (kin kutya
jugatás).
K l á r i . Csak hamar — a ! de ugatnak a’ kutyák*
Q y d f ö s i. No csak rajta, tán farkas ?
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L o b b a n y . De bizony csürgős szán.
G ö d i ’ős i . Váljék farkassá ha nem az.
K l á r i , Tán a' farkas nyakán van, megesik ám az
néha csak menjenek.
G ö d r ö s i. De már csörgős szán , meg is áltak.
K l á r i , (félre) Istenem már ki nem ereszthetem.
G ö d r ö s i . Kik lehetnek? tán csak az Asszonyság. ‘
L o b b a n y . Hisz az én hozzám szálna.
K l á r i , (kinéz) Debz a’ Kisasszony, már jőnek.

T in c s i, Julinha j o n e i bu n dáiban .
T in esi . Ejnye Nótárius U r, illyen a’ vendég sze
retet ? ki sem jőnek eleibénk, ’s a’ sok kutya az embert
majd lábánál fogva huzza le a’ szánból.
J u l i n ka. Ah az én időmben —
G ö d r ö s i . Ezer engedelmet Ngos Kisasszony! Nem
gondolhattam szegény házamnak ezt a* szerencséjét illyen
időben. J u 1 i n k a. Oh az én időmben ennél rosszabb is volt
már, emlékezem rá mikor egyszer még kis lány korom
ban egy paszitába vitt magával anyám , ah pedig jele9
vendégséget adtak, tudja virágom Nótárius Uram 24en
ültek o t t , mind Komák ’s mind jó házból.
G ö d r ö s i . ’S a’ szive azon útban elfagyott ugy-e?
most már föl kell engesztelni. D. Spane igaz-e? vagy
nem.
J u 1 i n k a Oh virágom be hamis , mingyárt a’ szívről
szólt. Nem csodálnám ha illy szép fiatal nőtelen ember*
mint Ispány Ur hordna illy est elő , ah az én időmben.'—
L o b b a n y . Régen volt az , akkor m ég tan szíve
sem v o lt, nem fagyhatott el.
J u l i n k a. De nagyobb volt mint Ispány Urnák. Az
elfagyásról hi hi hi ! iszen csak ez a’ csitilalan Nótárius
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szollá. — Oh a’ szít meleg jószág nem fagyhat meg mint
a" jó bor. Ah az ón időmben —
T i n esi . Az éjjelre aztán itt maradunk ám Nótárius
Ur — nincs vendégje ? megférünk?
G ö d r o s i . Tessék! szobám, pajtám, istálóm , mind
szolgálatára áll Nagyságodnak. —- En igen nagyon örvendek e1 reménytelen szerencsének, jobban tán mint egy
farkasnak. — Kis lányom hol vagy? bonts ágyot, teríts
asztalt, füttess, csinálj tüzet , majd én a’ lovak után
látok.
T i n c 8 i. Sem m it, sem m it! majd később egy ágyot
igen, — de most semmit. Vendégségből jövünk, külön
ben i s ; de igen elért a’ förgeteg, nincs törés, nem látni
az utat, kéntelenek vagyunk itt meghálni. *•
J u l i n ka. Mi is igy jártunk megboldogult Öreg
Anyámnál , derék jó Asszony volt az Isten nyúgossza,
hát az úgy vo lt, oh az én időmben sok történt mondom.—
T i n c s i. De léire áll Klárikára, *s olly bús , jöjjön
közelebb.
G ö d r ö s i. (Klárihoz) Ugorj mingyárt — (Tincsihez)
Igen szemérmes ám ez az én kis lányom , kiilönben jó 1c»
lek , szófogadó. (Klárihoz) Csókolj kezet!
K l á r i . Mikor úgy szégyenlem, hogy szegény há
zunknál illendökép’ nem fogadhatjuk Nagyságodat, (ke
zet akar csókolni)
T i n esi . Hagyja lelk em , nem kell nekem semmi
(titkon) Itt van talám?
K l á r i , (félre) Istenem hogy tudja Ö ezt? (int fejé
vel hogy itt van)
T in e s i . (titk olt örömmel félre). így hát utunk
nem esett hiába! — No? Ispány Ur is, de szom orú,
böjtbe való az az áhitatos kép, farsangba*» nem illik azt
kivált illy nőtelen embernek.
L o b b a n y. Szokásom az már.
T i n c s i . Vagy tán szerelmes?
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L o b b a n y . Most volna ugyan az ifl eje, óh de én
nem vagyok ollyan, mint rods ifjúsdg.
J u l i n h a . Óh virdgom Kisasszony ne higyjen neki,
tudom én ■ az cu
G ö d r ö s i . D. Spane, most jöjjön velem, csináljunk
helyet a’ lovaknak, az én istállóm s zűk, ott jobb he
ly ök lesz , igaz e ’ vagy nem ?
L ó b b a n y . Habet rectum D. N otarie, menjünk,
G ö d r ö s i . Tessék addig mulatni, mingyárt jövünk (el)
J u l i n k a . No hát beszéljen virágom, itt van? mi
kor jött? hol van? hát az Ispdny sokszor van a* itt? oh
az én időmben sok történt illyes.
T i n es i . Merre van? elbújtatta lelkem?
K l á r i , (félre) Istenem hát mindént ki kell valla
nom? de tán még segíthet is. (fönt) Igen — mert az az
Ispány mindég a* nyakunkon van,
J u l i n k a . 'S mindég itt volna? engem meg hogy
hitet. Oh virágom ne adjon neki jó szót, nem érdem li,
iáegenitse el a’ h áztól, ha rá néz maga nézzen a’ Rok
kára , oh az én időmben mi is igy tettünk.
K l á r i . Pedig azt mondá, hogy neki ezt nem sza
bad tudni, hát féltem*
T i n e s i . Az Ispány cg y kicsit csacska ember: félt
hogy be mondja anyámnak. Okosan, Vhová tette lelkem?
K l á r i . Itt van a’ bényilóban, máskor is tsak <xda
m en t, ha az Ispány Ur jött.
J u l i n k a . ’S oily sokat van itt az az Ispány U r?
ugyan mondja meg virágom m it keres annyit? m iről be
szél ha itt van? emleget e’ engem? ah az én időmben!
T i n e s i. L elkem , Vaztán máskor is volt már itt?
Hisz én tsak tegnap mondtam neki hogy jöjjön , én is
itt leszek.
K l á r i. Hát Nságod mondta neki hogy jöjjön, és
nem cn érttem — úgy ? tudom , engedelmet kérek.
T i n esi* Hát magának mást mondott?
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K l á r i . Öh éhhékeiü Söíiat m ondott, ’s mind ezek
fcíak tréfából történtek, ’a én félre értéra. Látja Nságod
én esük ollyan tapasztalatlan kis lány vagyok, cngedelT i n c s i . ’S rólam semmit sem szólt volna?
K l á r i . Soha sem , de most értem már. Oh én úgy
sírhatnám most.
T i n c s i . Maga boldog, én vagyok C9alatva (félre). Ez
még is sok, engem illy — hiszen szép, szép, nem tagad
hatom; de még is. Oh! Julinka Asszony tán haza is me
hetnénk még ma ?
J u l i n k a . Virágom Kisasszonyom lehetetlen, aztán
az az Ispány is olly soká jö n , ha itt van is mindég más
felé néz. Maradnunk k ell, az út veszélyes , sok példát
tudnék, ah az én időmben —
K l á r i . Tessék maradni, minden esetre én vagyok
a* vesztes. Oh azt a’ sok zavart beszédet, titkolt örömet
ok nélküli b út, értem már!
T i n c s i . Igen? ’s zavart volt néha, aztán hol b ú s,
hol vig? úgy? — De itt még is jó helünk lesz nekünk
édes Klárikám, az út veszélyes, minden esetre jobb lesz
maradnunk, úgy e’ Julinka Asszony?
J u l i n k a . Minden esetre virágom. Oh én már ol
lyan álmos is vagyok, vagy nem , a’ hideg borzogat, úgy
el el gyújt valami — ah! ah ! virágom gyermekeim be
boldogok! Voltam én i s , oh az én időmben —
T i n c s i * Tudja mit Klárikára, legjobb lesz eresszük
ki. Itt látván mind kettőnket, majd elfog hülni — majd
kisül aztán.
J u l i n k a . A! a! nem halják virágim? az Ispányé.
Ah az a’ drágalátos h an g, de kitetszik a’ kutya ordítás
közül.
T i n c s i , Manó hozza már meg’ vissza * most már
vége u* kiereszlésnek úgy e’ ?
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K l á r i . Ne féljen Nságod , ki fogom én majd ókét
még küldeni — (félre). Már nem bánom ha megfagy is
ottben, úgy kell neki , mért csalt meg — a h !

G ödröst Lobbany jóneh.
G ö d r ö s i . Helyén van minden Nságos Kisasszony,
em ber, ló , szín, minden , volt is dolgunk, yáljék far
kassá ez az idó D. Spane igaz e’ vagy nem ?
L o b b a n y . Habet rectum D. Notarie 5 fülünkig
is estünk néha a’ hóba.
J u l i n ka. Oh virágom , hát én? mikor boldogult
férjemmel, — oh az Isten nyugossza m eg, soha se szól-*
hatok róla könyhullajtás nélkül, áldott egy jó lélek volt,
ah az én idomben jobb emberek voltak.
G ö d r ö s i . Ej í váljék farkassá az a* Julinka Asszony
ideje, — most is vannak ám jó férfiak. — D. Spane igaz
p’ vagy nem ?
L o b b a n y . Habet rectum D. Notarie, vannak bizony.
J u l i n ka. Iszen hellel k özel, itt ott mint avét
mentén a’ sinor , nem mondom , ah de az az én időmben —*
G ö d r ö s i . Azért az idén meglesz ám a’ lakadalumnk D, Spane igaz e’? vagy nem ?
L o b b a n y. Izé — ühüin l —
J u l i n ka. Oh virágom fie ham is, még nem is szólt
nekem illyesről, aztán most ennyi ember elő tt, az Is*
páuy Úr etnlité -rL o b b a n y . Igen én mondám, ’s úgy van. A’ Notá*
rus Úr igen szemérmes, rám bízta a* Násznagyságot most
Ő mindég gondolkodik ’s kiről? Juljnka asszonyról,
mindég emleget — kit ? azt a’ szép kis Kulcsomét.
J U 1 i n k a. Szép ? oh v o lt, v o lt, az én időmben.
G ö d r ö s i . Váljék farkassá ha úgy van. —* O em
legető mindég, hogy házasodni kéne, 's JuUnka Asszony

miilyen. Nem valami fiatal ugyan , de csinos, nem va
lami szép , de takaros, nem valami gazdag; de jó gazdasszony* D. Spane igaz e’ ? vagy nem ?
L o b b a n y . Notarus Uram monda, én egyebet gon
dolák.
J u l i n ka. Oh virágom Kisasszonyom nézze csak,
érezze csak, hallja csak, lássa csak , össze vesznek rajtam,
viaskodnak érttem , oh az én időmben is úgy volt. Már
most mit tegyek, mellyikhez áljak? öreg Anyám is be
szélt valami illyest magáról.
G ö d r ö s , i . Még az ember nyakába kerítené.
L o b b a n y . Még másokat is elhitetne.
T i n cs i* Legjobb lesz illy veszedelmes ügyben most
menjenek ki Ispány Ú r , majd mi itben elvégezzük.
G ö d r ö s i . Engedelméböl Nságodnak, én nem tágu
lok , váljék el lülünk hallatára, igen e’ vagy nem ?
L o b b a n y . Kegyességéből Nságodnak, én itt mara
dok , majd meglátom mit szóll.
J ü l i n ka. Oh virágim ! angyali vita — küszködnek
mint tyúk a’ csirkéiért, oh az én időmben is —
K l á r i . (Tincsihez) Bizza rám , kiküldőm én ők et,
most jött valami eszembe (mentében). Még is csak saj^
nálom abban a* hideg szobában, igy aztán majd meg ia
tudjuk, (el)
G ö d r ö s i . Hová kislányom T e?
T i n c s i. Nekem melegít egy kis levest.
G ö d r ö s i . Süss egy kis kalbászt is kis lányom ,
még ma itt kézfogó is lehet D. Spane igaz e' vagy nem ?
L o b b a n y . Lehet — csak Nótárus Uram nekem
engedjen.
G ö d r ö s i * Nem engedek — azt nem teszem. J u l i n ka. Oh virágom ne viaskodjanak, megárt
majd az a’ nagy tüzesség. — Várjunk, majd én is meg
gondolom , mert a’ dolog kényes, mint a’ városi Úrfi f
oh tudom én , az én időmben is igy tettünk.
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G ö d r ö s i , Hiszen Ispány Oral már régen biztatja,
igaz e’ vagy nem?
J u l i n ka. Nem tagadom, mert Ö is biztatott en
gem ; de azért Notarus Uramat se fosztom meg minden
rem énytől, még ne essék kétségbe, halasztók , oh az én
időmben is igy tettünk #
G ö d r ö s i . (leire) Váljék farkassá egészon bele kever.
K l á r i , (kívül kiabál) Apám Apám 1 F a r k a s v a n
a’ v e r e m b e n ! jöjjön jöjjön.
G ö d r ö s i. Mondtam úgy e’ D. Spane igaz e’ vagy
nem ?
L o b b a n y . Habet rectum D. Nolarie,
K l á r i , (jö) Farkas van a’ veremben, kettő is , az
Istenért hamar — nagy mintegy medve , a’ béres rnondáT i n esi . Ugyan Nótárius Uram vegyék k i, «— úgy
szeretnék farkast látni —
G ö d r ö s i . Domine Spane— menjünk — Én szíve
sen szolgálnék első fogásunkat nagyságodnak ; de már a’
Jtis lányomnak ígértem.
T i n esi . No ha kettő lesz, — egyik az cnyiin
csak menjenek vegyék ki,
K l á r i , Én ált engedem Nagyságodnak.
G ö d r ö s i . Majd megosztozzunk." Domine Spane
jöjjön, most ugyan szerelek ki menni — még rám kötöt
ték volna, (el az Ispánnal)
J u l i n ka. Vigyázzanak virágim — a’ farkas haríj»
pós — sok példát tudok, hogy vőlegény korában érte baj
az embert — oh az én időmben —
T i n e s i . Ki mentek — most csak nyisson ajtót.
K l á r i , istenem! de félek —
J u l i n ka. Oh virágom csak az örömtol reszket, ~
tudom magamról —
T i n e s i . Itt a’ gyertya, csak hamar míg be nem
jonek -w
K l á r i , (ki nyitja) No jöjjön kj —3
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T i n c s i. Semmi szó !
K I ári . Istenem tán meg fagyott.
T i n e s i . Nézzünfc be — (be mennek)
J u l i n k a . Jaj virágim bizony most hideg van —
ok példát tudok. — Az én időmben illyenkor 3 legényt
találtak fagyva az utón— pedig mindenik leány nézőből
jött. Istenem ! ha ez most itt megfagyott — amazokat meg
oda ki a’ farkas harapja össze! m illy nagy kár— egy
szerre 3 legény , — pedig mind házosulandó— ah uram!
ne vigy a’ kísérteibe!
T i n c s i . (visszajőve) K iugrott galambom — mert
ott nincs. — Az ablak látta nyitva van, — azon bujt ki.
J u l i nka. Hát nincs? — gondoltam én — oh az én
időmben —
K l á r i . Istenem most a' hideg veszi m eg, ott kin
ebben a’ förgetegben —
T i n c s i . El is bódulhat —
J u 1 i n k a. Debz’ a’ farkasok eszik meg.
T i n c s i . ’S ennek én vagyok az oka — én rendelem
ide ebben a’ csúnya időben — oh jaj!
K l á r i . De én — mért nem eresztettem ki ? —
Előbb is megcsalhattam volna igy őket — de nem jutott
eszembe.
J u l i n k a . Az már el m ent— de azokat nem éri-e’
valami baj oda ki — ha a’ farkas verembe esnek — Iste
nem egyszer két kérő!
T i n c s i . Pedig a’ bundája is itt van —
K l á r i . ’S ezt Ösmeri Nagyságod?
T i n c s i . Mint a’ magamét— még én adtam rá néki
emlékül egy sinort — had lám ! (forgatja a’ bundát) Nincs
rajt, még azt is le dobta — már bizonyos! Klárikám
maga boldog.
K l á r i . ’S le dobta? jaj csak hogy én meg ne lás
sam — engem hitetett, hogy Nagyságod szivét el nyer
hesse — oh — oh — oh — Istenem í
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J u l i n k a > Ne búsuljanak virágim — ez mindég úgy
v o l t , még az én időmben is , egy legény hűtelenségén ált
kell esni éltében a’ szegény leánynak—lépcsője ez a’ menyasszouysa'gnak — nem juthatunk nélküle oda. — Oh tudom
magamról hányszor megjártam — mig szegény Uramban
egy igaz szívet találtam — (kin szán csörgés kutya ugatás)
T in e s i . A’ ! nem szán csörög az udvaron?
J u 1 i n k a. Es a* kutyák ugatnak — tán csak ugyan
farkast fogtak.
K l á r i . Már megáit — ugyan ki lehet? ilfy későn?
F é l h e g y i n é . (kívül lármát) Hej! ki van ottben?
jöjjön ki — vagy mind megfagytatok ?
K l á r i . Meg nézem! (ki megy)
T i n e s i . Julinka Asszony — hallja?
J u 1 i n k a. Hogy ne hallanám — a’ Nagyságos Aszszo n y ! —
F é l h e g y i n é . (kívül) Micsoda embertelenség illy
mérges kutyákat tartani — aztán senki ki nem jő —
J u l i n k a . Szegény Klárika egészen elijeszti m ajd—T i n esi . Mit keres itt most Anyám — jaj de j ó ,
hogy Móricz ki ugrott.
F élh e g y in é , K lá r i jonneh.
F é l h e g y i n é . Itt van-e’ az Ispány?
K l á r i . Igen is — nem tudom — talán —
F é l h e g y i n é . Ni ni — ’s ti is itt vagytok Tincsi ?
T in e s i . Igen is Anyám — a* rossz idő be szorí
to tt— (kezet csókol) Melly váratlan találkozás!
J u l i n k a . Oh virágom Nagyságos Asszonyom, mi
eleget mentünk volna — úgy iparkodtunk, ú g y ; — do
nem lehetett. Jó hogy ide érheténk — itt igen jó helyen
vagyunk. — Oh az a* Nótárius Úr egy igazi böcsiiletes Ú r F é l h e g y i né . Én az Ispányhoz akartam jőni délu
tán, — u». közben előlfogott a’ förgeteg. Kocsisom az a*
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bolond — perse sem én , sem ő , sem lova nem látott —
hordozott árhon völgyön keresztül. — Tudod m illy sze
líd vagyok — m illy ellensége a’ pörnek; de egész eddig
be nem álhatott szám — mindég szidnom kellett — alig
érheténk ide. — Az íspányt meg azt mondák itt van —
K l á r i . Igen is Nagyságos Asszony itt volt.
F é l h e g y i n é. H át, hol van most? Gazdának iílyenkor otthon a’ helye, ’s ő sem itt sem ott; Miatta
mind sorra dögöljenek ökreim úgy-e’ ? —
K l á r i . Én nem tudora —
F é l h e g y i n é. Aztán sem utat nem hányat, se
sem m i, — az Asszonya, ha a’ hó hátán fagy is meg oda
ki. — Oh hogy nékem mindenütt pörre k ell mennem —
(Tíncsihez) T i is ha látjátok minek indultok neki? —
Maradtatok volna ott éjjelre — az ember olly.szelíd, olly
kegyes — ’s csak föl boszontják. —
T i n c s i . Nem láttuk Anyám mikor el indultunk —
hiszen jó helyen vagyunk — csak ne haragudjék —
F é l h e g y i n é - Mikor voltam én haragos? ’s hány
szor mondtam m ár, hogy én nem is szoktam haragos
lenni —
T i n c s i . Hiszen — igen— mondta — hiszen nem is
haragos —
F é l h e g y i n é . Oh csak egész világ olly szelíd vol
na , mint én — úgy nekem sem kellene ennyit porol
nom -—-Hát a’ Notárus hol van?
\
K l á r i * Igen is — nem tudom — elébb ittben
volt
F é l h e g y i n é . Oh az a’ szelídség — csak a’ ne
lakná szivemet — hogy tudnám ki mutatni m érgem et,—
Ennyi bosszúság, — ennyi harag! — Ki legyen hát itt
h o n , ha ők sincsenek? Elsők volnának’ a’ faluban, rájok néz a’ többi, — de igy az Ispány nincs otthon ’s az
íródeáktól hogy kivánjara hogy otthon legyen,
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K l á r i . Hát ő sem volt otthon?
F é l h e g y i n é. Egy lélek sem. Szörnyűség ! oh csak
én illy szelíd ne volnék; d eigy az ember nyakára ülnek
utóbb.
Kl á r i * (félre) Istenem hát hová le tt, — hisz az
ablakon bujt ki —
J u l i n k a. Méltóztatik talán ágyot Nagyságos Asszo
nyom ? — igen ált fázott — jó lenne lefeküdni — tudok
rá sok példát— oh az én időmben —
F é l h e g y i n é . Nem fekszem — de hogy fekszem >
hisz úgysem tudnék mérgemben aludni. Nekem az Ispán
nyal beszélnem kell. — Oh csak illy szelíd ne volnék fól
lármáznám egész falut. — Hol van a* Notarus ? — Küld
jétek b e— keressétek meg —
K l á r i . Igen is — mingy árt— de hallom jő is mar
i u l i nka . Oh az a’ Notarus, szel id egy jő lélek —
meg az az Ispány, — de azt nem csodálom , hogy ők
most egy kicsint rendetlenek. — Tudja virágom Nagysá
gos Asszonyom egy kicsint meg vannak zavarodva tudom
magamról— én is ügy voltam — oh az én időmben —*
G 8 d r ös i . (jő) Ki is haliám ezt a’ szerencsét — a’
kocsis mondá, ’s mindjárt jöttem — pedig nagy dologban
voltam. — E’ nagy megkülönböztetése szegény házam
nak— Nagyságos Asszonyom igaz-e’ vagy nem?
F é l h e g y i n é . Nem igaz— most nekem egész világ
hazudik— hol az Ispány? mit kóborolnak illyen időben,
most csak a’ farkasok járnak —
G ö d r Ös i. Igen is hogy azok Nagyságos Asszonyom,
mi is azokkal bajlódunk, igen sok van, az akolban 'sok
kárt tesznek.
. F é l h e g y i n é . Hát miért nem őrizik? mire valók
a’ kutyák ? hol az Ispány ?
G ö d r ö s i - Igen is most mingyárt jő , aztán kutyá
ink is vágynak, kis lányom igaz-e’ vagy nem?
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F é l h e g y i n é . Azt tudora, majd a’ szánba ugráltak
Ütánnam.
G ö d i ős i . Igenis, Örömökben Nagyságos Asszonyom,
oh én is igen örülök.
F é l h e g y i n é. Jobb rendre szoktathatná Őket, lennének szelídek, én mindent úgy szeretek, ha szelid.
G o d r Ö s i . Igen is , igen is , de a’ farkasok meg va
dak , aztán iz é , hisz úgy jó ha szelid az igaz , ihol az
Ispány Űr is , igaz-e’ vagy nem ?
L ó b b a n y . (jő) Nagyságos Asszonyom! — (kezet
csókol)
F é l h e g y i n é . Kerestem, hol jár illyenkor?
L o b b a n y . így esténként, ált szoktam jőni Notáru8 Uramhoz, beszélgetni, az este hosszú, az ember el
unja m agát, minden rendén van.
F é l h e g y i n é. Fogy-e* a* széna, tesznek-e’ sok kárt
a’ farkasok!
L o b b a n y. Fogyogat lassanként hálá Isten !
F é l h e g y i n é, Mit? ’s illy pogány cselédet tartok
én ki Urasága kárán hálákat ád!
L ó b b a n y . Hálá Isten még nem sok kár van a’ biivkákban is , akarám mondani.
J u 1 i n k a. Nézze el kegyesen virágom Nag)'ságos Aszszonj'om, az ember illy állapotban mint Ispány Uram ,
nem úgy szóll néha, mint akarja, tudom magamról, ah
a'z én időmben —
F é l h e g y i n é . Jobb is szeretném már ha meghá-,
zosodnék, tán rendesebben menne aztán.
L ó b b a n y . A’ mint méltóztatik parancsolni Nagy
ságodnak, majd tán rendel nekem is az Isten valakit.
F é l h e g y i n é - Hisz itt van Julinka Asszony.
J u l i n ka. Oh mint elpirit Nagyságod, ennyi em-r
bér elő tt, Istenem még utóbb azt gondoljak föstöm ma-:
gara. Hisz előbb már szóltunk róla; de Notárus Uram is
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holmi nyilatkoztatásokat tett, most megvallom, nem tu
dom magam meghatározni, habozok. Első Urammal az
Isten nyúgosszn meg igy voltam, de ah az én időmben —
G o d r ö s i . Ej! váljék farkassá, Julinka Asszony
mondám már hogy balul értettük egymást, egyébről szól
tam én , farkast akartunk fo g n i, Domine Spane igaz-e*
vagy nem ?
L o b b a n y. Habet rectum Domine Notarie ; fog
tunk is, de igen furcsák, még nem is látta.
G ö d r ö s i . Ugyan? ha nem irtóznék Nagyságod be
hoznánk , úgy is egyiket a’ kis Asszonynak Ígértem elébb.
J u l i n k a . Jaj virágom! de agyon verjék ám elébb,
mert harap.
T i n esi . Ne báncsák szegényeket ha leh et, én
sajnálom.
G ö d r ö s i . Nem , váljék farkassá — azok se sajnál
ják a1 birkát, Nagyságos Asszony igaz-e? vagy nem? be
hozhatjuk ?
F é l h e g y i né. De jól megkötözzék.
L o b b a n y . Hiszen szelídek ám. (el Gödrősivel)
T i n c s i . Klárikával ha kettő lessz osztozunk ám
bennök Anyám, nékem ígérte egyiket a’ Notárus Ű r.
K l á r i . Én ha egy lesz is ált engedem.
F é l h e g y i né. ’S mit csinálnál vele ?
J u l i n k a . Ah virágom harapós ára az.
T i n c s i . En megszeliditeném.
G ö d r ö s i . (berohanj Uram könyörülj !
J u l i n k a . Jaj tán megharapta? mondtam —
G ö d r ö s i . Nagyságos Asszony meg ne rettenjen, de
Ítélet lessz*
F é l h e g y i n é . Mi baj?
G ö d r ö s i . Emberré váltak a’ farkasok, ez nagy
jel igaz-e’ vagy nem?
J u l i n k a . Mi történt virágom? emberek?
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G Öd r Ös i. A’ farkas veremből két embert húztak ki.
T in e s i . Istenem! agyon ne verjék szegényeket.
J u l i n ka. Jaj virágom! debzony vigyáznikell rájok
hátha valami Tátosok?
K l á r i . Jaj nékem, tán csak —
T i n cs i. Igen — tán csak ? — oh Istenem !
F é l h e g y i n é . Mért nem vigyáznak a’ vermekre?
ezért meg mosom az Ispányt is — oh csak illy szelíd ne
volnék. —

L o b i a n y , F ü r je s , L i n l a i , jőneh.
L ó b b a n y . Itt vannak a’ farkasok.
Klári. )
x Bizony Fürjes l
T in esi.)
' Csak ugyan Móricz !
L o b b a n y * Még most látom, (fürjeshez),Domine?
G o d r ö s i . Váljék Farkassá, ha nem az íródeák.
F é l h e g y i n é . No ez szép Farkas fogás,
J u l i n ka. Sok történt életemben, de illyet sohasem
hallottam , még az én időmben sem.
F ü r j e s . Nagyságos Asszony méltóztassék meg en
gedni tapasztalt kegyességitol bocsánatot reményiek.
K l á r i , (félre) Oh a’ csalfa most kéri kezét, nem
hallhatom (el a’ benyílóba)
L i n k a i. És én Notarus Úr engedelmet kérek meg
vallom. —
T in es i . (félre) a’ hűtelen most leányát kéri —
ki nem álhatom, (el a benyílóba)
F é l h e g y i n é . No szóljanak hát.
F ü r j e s . Nságoa Asszony én bele estem a’ verembe.
L i n k ai Én is.
F é l h e g y i n é. Igen — ’s most kihúzták.
F ü r j e s . Notarus Ú r , engedelmet kérek én előbb
itt voltara a’ benyílóban.
G o d r ö s i . Váljék farkassá az a’ bunda, mingyárt
gyanús is volt előttem. D. Spane igaz e’ vagy nem?
L o b b a n y . Habet rectum D. Notarie — megkellett
volna nézni.
' F ü r j e s . Ottben bunda nélkül hideg volt, az ab
lakon kibújtam, ház* akartam menni, ’s a* sóletben far
kas verembe estem.

31
L o b b a n j . Úgy k ell, bár nyaka törnék k i, mit
kereskedik itt -olly titkosan, nincs elég írni valója?
F ü r j e s . Nótáius Ur én m egvallom , ez mind K lá
rikáért történt.
G ö d r ö s i . Ü m ! Öcsém! hm ! hm ! nékem nem is
szóltál , aztán csak kenyered volna már.
F ü r j e s . Ispány Uramtól féltem , kenyeret Nsógos
Asszonyom kezéből reményiek Ígérete szerént a' tavaszra.
F é 1 h e g y i n é. Szavamat meg is tartom, csak böcsűletes ember maradj Fürjes , 's házasodjál meg ; mert a’ nőtejen
Gazda nem sokat é r , oh én szelíd vagyok, hanem Ispány
Ur különös jó kedvemnek köszönje, hogy most szó nem
éri. — Ah az én embereim mind szelídek legyenek, — no
kelje« tőlük félni. — Hát Notárus Ur mit szóll rá?
G ö d r ö s i . Az én kis leányom férjhez m enő. Fürjes
házasulandó, egyik öllyan szegény , mint a* másik, de
munkájok ulán kenyeret csak reménylhetnek , össze ille
nek biz ezek. D Spane, igaz e ’ vagy nem?
L o b b a n y. Izé, az az hogy , nekem is holmi kiné
zéseim lellek volna , de látom már késő.
L i n k a i. (félre) Ho hó ! jól megy ez, magam is csak
neki ruktatok — (fönn) Nságos Asszonyom, én is verem
be estem ’s ezen boldog Collégéin szerencséje most re
ményt nyújtott nekem is. — Nekem kenyerem is van,
Ispány Uramtól sem • kellett félnem , de tudja Isten az
ember csak szeret úgy kúlönködni , megvallom Tincsi
Kisasszony kedvéért történt ez ma velem. — Általa értesitettem hogy estére itt fog szálni, úgy nyúlászás köz
ben akartam magam is hozzá, majd egy két szóra be
térn i, azomban a’ förgeteg rám jött, elkéstem, ’s bódultómban farkas verembe estem.
F é l h e g y i n é. Oh oh! az életét igy koczkáztatni olly
hiábavalóságért m illy’ gondolatlanság! — csak illy szelid
ne volnék , mingyárt lehordanám értté, de Asszonannyának béfogom árulni, vigyázzon fijára. — Az a’ leány
is , hi hitte volna micsoda plánumokat csinál? de mit
tegyek, utóbb még nyakokat törnék egym ásért,— most
már csak itt maradjon velünk , holnap majd haza viszem
?s szóljunk az öreg Nénivel is.
L i n k a i. Kedves nénikém (kezet csókol) Hol van
Tincsi ?
G ö d r ö s i . Tán tsak verembe estek.
J u l i nka. Itt lesznek (a* benyílóba kiált) Kisasszony,’
Klárika jöjjenek csak.
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T i n c s i K l á r i jönek.
Ü m ! de búsan Kisasszonyk'ám, tán
plánum ?
T i n c s i . Anyám! (keblére dől).
F é l h e g y i n é. Te rósz leány, ha én jó nem volnék,
most mingyárt ebben a förgetegben kellene haza men
ned. Ügy szerencséltetni magadat egy két szóért, — mit
könnyebben is hallhattál volna, no ott van most beszél
hetsz vele.
T i n c s i. (kétkedve) Anyám ? Móricz ?
L i n k a i. Holnap együtt fogunk menni hozzánk ebéd
re , ’s ott végezünk majd , most mondá a’ N éni, Tincsikém segítsen örülnöm, látja mondtam én.
T i n c s i . ’S Móricz, maga nem Kláriért járt ide ?
L i n k a i . Micsoda gondolat ez meg?
T i n c s i . Hisz a’ bundája is itt van.
L i n k a i . De nálom a’ sinórja , magát Fürjesnek
fljándékozám a* napokban , mint egykori oskola társomnak.
K l á r i . Kisasszony! mi csalódtunk.
F ü r j e s . Klárikám maga az en yim , helybe hagyd
a’ Nagyságos Asszony is.
F é l h e g y i n é. Ha szerelmes kezd lenni a’ L eány,
legjobb minél elébb férjhez adni , mert aztán csak galiba
a’ háznál, ’s az ember ha szelíd nem volna, a h ! agyon
kellene velők magát porolni.
J u 1 i n k a. Hát magok virágim hogyan eggyeztek ?
G ö d r ö s i . Ej! váljék farkassá az egyezése, nem
érünk most arra, aztán mondtam, hogy nekem semmi
közöm hozzá.
,
J u l i n ka. ’S Ispány Ur?
L o b b a n y. En még halasztók!
J u 1 i n k a. Úgy? ’s én míg kitelnék a’ halasztás:
kosarat adok, m egboszulom , Uramfia ennyi b iztatás,—
de ollyanok most a’ férfiak ,-—oh az én időmben más
ként volt!

Fél hegyi né.
hogy nem sült el a’

( A ’ K árpit lefordul.)

KOVÁCS PÁL.

MA R C U S A N N A E U S L U K A N U S
P H A R S A L I ÁJA.

E lső K önyv.
A’ honi háborúnál rettentőbb Émathi harczot,
Bűnnek igazlását, ’s önnön maga belseje ellen
Győztes karjaival forduló bajnoki n ép et,
Ország kapcsolatit leszegő vérségi tusákat
Énekelem ’s az egész felázzadt földi erővel
Köz romlásra k elest, ’s zászlók zászlókra, hason sas
Sasra , csidákra csidák’, szemközt fenekedve rohantát.
^H onfiak! oh mi veszettse'g ez, vasnak mi szabadság,
Ádáz£népeknek kedvekre folyatni latán vert?
Mig Babylon gőgét czitneink elnyerte nevelne ,
’S a’ meg nem bosszult Krassusnak lelke bolongna ,
Ollyan had tetszett a’ melly diadalra nem ád just?
Szárazon és vizeken mennyit lehetett vala tenni
A ’ vérrel, mellyet polgárok jobba k ion tott!
Honnét a’ nap kél $ *s éj csillagait hova r e jti,
Honnét tikkasztó órákon délheve ég et,
Merre fagyos télnek tavasz enyhe nem űzheti m érgét,
’S a’ jégtől merevedve borong a’ szittyái tenger :
Seres meghódolt, meghódolt volna A raxes,
És ha lakik nemzet Nílus’ folyamalja fejénél«
Majd ha kaján hadhoz kedved még akkor is oily nagy,
Róma, midőn az egész földet rabigádba konyitod,
K o s z o r ú 1831.

3

Tépd kebeled’ : hát még ellenséged nem elég volt?
Lám most hogy bástyák ledülésre hanyatlanak, és hogy
Roncsolt kőfalaink darabokra töretve hevernek,
Házoknak nincsen védők, ’s hajdankori híres
Városainkba kevés lakosok lézengenek itt ott:
Hogy 'gyom nyől sanyarú telkén, ’s moha lepve-be földét
Hesperiának, erő nem lévén szántni ugorját,
Nem te tevéd azt vad Pyrhus, nem Poenus okozta,
E’ nagy’ pusztitás ejthet vala illy sebeket csak.
Már az örök végzés ha ez ösvény által akarta
Hozni közinkbe N érót’s nagy mennyeieknek az ország
íg y készül •) ’s a’ Dörgő is bőszűlt Óriások’
Harczok után lehetett csak az égnek tellyes urává ;
Istenek! így panaszunk már nincs, bűn ’s holmi gonyszság,
Tetszenek így nékünk, zordon Pharsalia öntsön
Vérpatakot, Poenus lelkek hadd teljenek azzal:
Gyászos Mundánál csatavér fettsenjen utolszor,
A ’ Mutir.át követő zivatar ’s Perusinai éhség,
Leucasnál gállyák’ süllyedte tetézze romuukat,
’S Aetna körűi kiütött pórhad járuljon ezekhez.
Áldást árasztott még is Romára rokonhad,
Néked utat nyitván, későn majd hogyha eléred
Életpállyádat, lángvára fogadjon az égnek
Taps közt bé téged : vagy akár hatalomra törekszel,
Vagy Phoebus lángos szekerén fog teíszni ragyognod,
’S napváltán neki bátorodott földünkre tekíntni
Vándor fényeddel; neked enged mindenik Isten ,
Természet rád hagyja minek légy szente , — világon
Hol szerköztessed fényes birodalmad alapját.
D e te ne válasszad székednek az északi sarkot.
Sem pedig a’ délnek forró tájéka ne vonszon,
Honnét Rómádat czak ferdén kellene látnod ;
Mert a’ tér levegőt ha nem eggyenlőn nyomod, a’ gömb,
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Tengele felre-hajói. Mérték súllyára ügyelvén,
Tarts a’ föld közepéhez arányt, tisztába derengjen,
Ottan az é g , ’s képed ne takarja homály be előttünk.
Akkor az emberi nem fegyvert letevén, maga kényén
E l, ’s egymást minden nemzet kedvelve, becsuktan
Tartja vas ajtóit Jánusnak béke világon.
Szentem vagy te nekem , ’s engem költőt ha hevítesz,
Cirrhai titkok adójokhoz folyamodnom ezentúl
Nem k ell, ’s elhívnom Nysától illy tova Bacchust:
Képes vagy te magad daloláshoz erőre segitned.
Annyi viszontagság okait kikutatni igyekszem
Bő tárgy’t fejteg etek , fegyverre mi ád vala ösztönt
A’ bőszűlt néphek, békét mi ragadta ki földről?
A ’ végzések irigy voltok, ’s a’ szerte magasnak
Nem tartós maradása, ’s alantra rogyá’sa magasnak.
Kóma se bírta magát, valamint idegit ha feloldja,
Es sok századait végóra bezárja világnak ,
Régi zavar jön e lő , csillag csillaghoz ütődik ,
’S a’ lángos testek tengerbe lehúlnak az ég rő l:
Partokon a’ föld nem tágitt, kihabolva elömlik
A ’ tenger szanaszétt, ’s napnak szemközt megyen a’ hold,
’S éji bolongását unván nappalra törekszik
Váltni u tá t, ’s az egész mozton törvénnyé felejtvén,
Fenn álló rendét bédönti zavarba világnak.
Omlik alá mi magas, boldogságunkba határul
E’ korlát szabatott, nem bízta szerencse kajánul
Tengert és földet hódittó népe veszélyét
Más nemzetre, magad vontál bajt, Róma magadra,
Három űré lettél, ’s bizonyos sanyarokba taszító
Többektől közösen függés rongálta hatalmad’.
Rosszbann eggyesiilők ’s bal vágyástokba vakultak !
Gömb birodalma felett mit használ küzdnötök annyit ?
JViig föld a’ tenger’ v izeit, földet pedig a* lé g .
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Tartja, ’s örök forgás hömpelgeti csillagit ég n é k ,
Mig napot éj felváltva követ jelek annyi sorában,
A ’ nagyok egymáshoz soha nem lesznek h ivek addig,
’S nem szenved társat legfőbb hatalom maga mellett
i e m külföld igazolja ezent , van példa magunknál.
Már első falakon testvérnek vére piroslott.
Annyi dühösségnck nem föld , ’s tenger vala bére
Akkor, még csak kis konybón két ár vészé öszve.
Nem sok időn tartott álcsendessége hazának,
’S szinlett nyugta vezéreknek, mert csak maga Krassus
V olt a’ had korláta*; mikínt a’ záton elosztja
A ’ két tengereket, ’s egymásba nem engedi dűlni
A ’ habokat, de sziget fogytával az ioni mélység
Aegaeumba szakad, szintúgy Krassusnak eleste,
Béfestvén Latium vérével az. Assyri Carrast,
A ’ két fegyver közt többé nem vethete gátot,
’S lángba hozák a’ Róma dühét a’ parthusi károk.
Többet nyertetek e’ hadban ti Arsacidák, mint
H innétek, mert belső háborgásba hozátok
A ’ megvert népet, ’s a’ hont a’ fegyver elosztá.
Kettőnek nem elég e’ nemzet birtoka, a’ melly
Földgöm bet, tengert, melly tette világot egésszen;
Párka mennyegződnek fáklyáját sírba ragadván,
lu lia ! élteddel vérség nagy záloga megszűnt.
Isteni végzések nem nyútvái* élted utőbbra
Nem csilapíthattad férjedben itten , amott meg
Édes atyádban az ingereket, ’s a’ fegyveri csünre
Nem birhattad volt ő k et, mint bírtak ipát ’s voä
Régi Sabínai nők, te időnapelőtti halálod
Vérség kapcsolatit leszegé, harczokra vezérek
Már sznbadon dűltek; ’s ösztönt ada versen erénnyek*
Rád hogy ez áj bajnok, mint régi vitézre homályt vet*
’S Gallia szebb koszorút méltat mint tengeri rablók,
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Félsz Pompejus azon: biztatnak hajdani te ttid ,
’S a’ másod rangtól irtózó re'gi szerencse'd.
Elsőt sem Caesar nem akar, sem tűrni hasonlót
Pompejus. Ki fogott fegyvert igazábban ez úttal,
Tudni tilos: mindenki valódi bíróra mutathat:
Győzött ügyre K ató, győztesre az Istenek álltak.
Eggyik már hajlott idejű , ’s a’ béke öleben
Fegyverből kitanult, ’s egyenetlen szállt amaz ellen.
Pompejus hírét csak nép’ kedvebe kereste.
Ön’ játékszínén, csak népnek iparkoda tetszni 5
Tapsnak örült egyedül e’ h ős, nem akart vala többé
Gyüjtni e r ő t, csak előbbi szerencséjébe bízott már,
Hajdani nagy neve árnyékának alatta hevervén.
Mint egy fennálló vén tölgy a’ róna haraszton
Régi ereklyékkel ’s szentséges hősi czimekkel
Felpiperézve , magát melly annyira nem gyökerén, mint
Sullyán tartja, kinek csak száraz gallyai nyúlnak
L égb e, kinél faderék, nem zöld ág vet hives ernyőt:
’S bár első szélvész könnyen* kiteperheti ő tet,
Bár sok erős cserfák nyúlnak körülötte magasra,
Még is övé a’ dics 5 de nem a’ név ’s hír vala csak nagy
Caesarban , hanem a’ felleng híjázati vágyás
És egyedül azt szégyenlés nem győzni hadakban.
D élczeg ’s indulatos, hova vonta haragja, reménnyé,
Arra rohant, vérrel nem kéméit festeni kardot.
Át tört minden erőn, tudván használni szerencse
Jóvoltát, mi csak ellene á llt, nagy dölfe lesújtó,
’S annak örült ha útát romokon törhette előbbre.
Mint a’ fellegeken kirugó villámi sziporka
A ’ levegőt zendítti, világ’ ropogásai közbe,
Lobbong, ’s napra borút tód ít, népekre iédést
Szemnek tompítván ferdés csilláma világát
Önkebelébe dühösködik, és ha szabadra k itörh et,
Rontással billegzi utát a’ merre esik ’s k el,
Szét lobbantja tü z e t, majd ismét gyűjti rakásra.
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Hősöket illy okok izgattak: de azon mag is , a’ melly
Nemzeteket ’sírjával e lö l, már elvala hintve.
jVlert a’ hogy kincset behozta szerencse világnak
Hozzánk, e’ sok jót nemzet romlása követte,
Azt hadi sok nyereség ’s zsákmány piperére tanittá:
Epíttés ’s az arany dühe nem lelhette határát:
Eérjfiak asszonyokon viseletbe kitettek: előbbi
Asztal nem tetszett, ’s hősök nevelője szegénység 5
Nemzetnek mi csak árt oda gyüjtete messzevilágról 5
Birtokokat hosszabbra kinyújtani kezdtenek ekkor ,
’S már nem elég volt a z , mit szánta Kamillus ekéje ,
’S a’ mellyen Kurius tenyerét feltörte kapája,
A ’ széles telkek gyiilevész mivelőkre bizattak;
Már nem azon nép volt, a’ mellyen béke segítse»
’S drága szabadságát tudná használni okossan.
Könnyen felgerjedtt, ’s mindenre vehette szorultság;
Legfőbb dics vala az, haza ellen emelni hatalmát;
Es az igazságnak mértéke erőre nyomult le ;
Innét a’ törvény ’s a’ néptetszései késztve
V oltak , szószóllők ’s Consul zavarékba merítték
JMind azokat, tisztség pénzért adatott, maga a’ nép
Arulgatta szavát, hivatal hajhászat erőt ’s pénzt
Kívánt kótyavetyés mezején a’ Marsnak időnkint:
Innét a’ kamatok ’s uzsorák veszedelmi eredtek ,
Végre hitel megszűnt, ’s hasznát sok hadba kereste^
A’ jeges Alpesekenn immár által kele Caesar,
Elméjébe veszélyt forralt ’s csak hadra figyellett,
A ’ mint kis Rabikon patakához azonban elére,
A ’ remegő haza képe előtte busongva m egállott;
Tiszta ugyan de keservképpel komoly esti homályban,
Tornyos fejtetején hullongtanak ősz haja fürti,
Karjai m esztelenek, ’s szélyel volt üstöké tépve.
Jaj közt kezde beszélni: „hová igyekeztek ezentúl?
„Merre ragadjátok zászlóimat emberek? annak
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„A ’ ki igaz jártas csak idáig van szabad útja.“
Ekkor megborzadt, ’s minden haja szála felállott.
A ’ hősnek lábát zsibbadság fogta el a’ víz’
Partján. Szállá utóbb, ki dörögsz tarpéjusi szirtről,
„És onnét feliül a’ fő városra tekéntesz,
„T i Phrygiából jött szentse'gi Julus ősünknek
„Álba felett lakozó nagy Juppiter, és ti Quirinnek
„T itkai, \ esztának tüze ’s Istennek kit imádlak ^
,Rom a, segélj engem , nem tégedet üldöz ezen had ;
s,Tengeren és földön győztes Caesar vagyok, a’ te
?,Hív katonád, ha szabad lennem , m ost, ’s minden
időben.
„Az bűnös a z , ki felingerlett vala ellened engem.“
A ’ patak árjának vezeté osztán hadi népét,
Késedelem nélkü l, valamint a\m érges oroszlány,
Hogyha vadászt sajdi'tt Libyának puszta vidékén ,
Nyomba m egáll, mi'glen kifakadna haragja egészen 5
Farkával ha magát már fe liz g a tta eléggé
Bő torkán iszonyút ordítt , berzenti serén yét,
A ’ Maurus láncsája azonba ha belseit éri
Vagy dárdája szügyét által veri, sem sebe, sem vas
Ellenségre rohantában nem vet neki gátot.
Verhenyeges Rubikon forrása kicsiny, ’s ha heves
nyár
E g e t, szűk vize van , mély völgyekben csereg, Ausou’
’iS Gallia’ Országok földét választja határképp’
Egymástól; a’ tél éppen ez időbe nevelte
Arját és erejét, *s a’ hold háromszori fogyta
Nedves szarvából essőt omlaszta , ’s az Eutus
Enyhe felolvasztotta korán a’ jégcsapos Alpest.
Elsőben lovagok kanyarodtanak a’ viz’ eléb e,
Folytát gátolván, a’ több gyalog emberek osztán,
ü g y gázoltanak át vizeinn a’ renyhe pataknak.
Caesar is átkelvén, túlsó partját hogy elérte,

40
'S Ausonnnk lil alatt levő mezejére kiszállott 5
„itt hagyom, itt, mond a-1 békét ’s foganatlan iték et;
„Merre szerencse vezetsz mégyek: távozz frigy ezentúl;
„Már az esetre bizoin magamat, had légy te bírálóm.44
Így szólván seregét neki lódította sebes’ben ,
Mint baleari parittyából hadan'tva suhant kő
Vagy mint háta mögé kilökött nyila parthusi népnek:
S a’ szomszéd Ariminra ütött, mikor a’ nap előtt több
Csillagok eltűnvén, egyedül csak hajnali fénylett.
A ’ had’ szörnyetegét kezdő nap felkele immár ,
Isten akarta e úgy? vagy dél szele volt oka annak,
Flrejté gyászos fényét felhőknek alája.
A ’ had az elfoglalt város piaczára szegezvén
»Zászlóit, zeng tárogató, ’s a’ trombita harsog,
S a’ hadi kürt recsegőn riadoz fene tábori nótát.'
Felrezzent a’ nép , ifjak kiugorfak az ágyból,
’S házi kis Isteneik juellői lekapák hamar a’ vas
Fegyvert, a’ rozsdás kardot ’s a’ tompa csidákat,
Hosszas béke alatt molyosúlt hüvelyű paizsokkal
Eggyütt, ’s élekidűlt láncsát haza’ védni ragadtak.
Nemzeti zászlókat hogy azonban többi czimekkel
F ényleni, és Caesart seregek közt lennie látták,
Flhültek, ’s vérek megcsünt a’ félelem által,
’S titkon sóhajtván , illy néma panasz töri m ellyek:
„ u h te szegény város de gonosz helyen épüle bástyád!
, , Gallia szomszédsága de árt! lám béke ölében
„Nyugszik minden nép : első zsákmánnyá mi lettünk
„ ’S tárgya dühösségnek} dér lepte vidékeken inkább
„Adtál volna szerencse lakást, ’s tüzes égnek alatta
„Ingó kunyhókban , hogy sem Latium megye földén.
„Mi Senonok mérgét láttuk, mi Cimbrusok ádát,
„A ’ német rohanást ’s a’ poenusi harczot előszer ;
„Kóma akármi felől szenvedje szerencse csapásit
„Itt megyen a’ dandár44 kifakadnia senki se mervén,
Mindennek szivét rejtett bú gyötrei zúzzák :

h1
Szinte midőn madaruk zsugorodván télen az ének
Megszűnik , és nincs zaj tenger’ közepébe ha nyugszik
Oliy csendes minden. De hogy a’ nap az éjjet elűzte :
Feltűntek hadnak fáklyái ’s ezen honi harczra
Kétes lelkeknek neveték Ösztönjeket, és így
A ’ tobozás félben szakadott, igazolja szerencse
A’ hős szándékát ’s okokat fegyverre találgat. —
Visszavonás fejeit kiüzé a’ városi kormány
Gracchusok estével fenyegetvén délczegen őket.
Mind azok a’ hősnek nyomuló seregéhez irantván,
Kűrio is vélek zsoldos nyelvét oda vitte :
Védje szabadságnak vala e z , ’s népszolnoka» a’ ki
Köznépet főfők ellen bizgatni merészlé.
Hőst aggódásban látván így kezdi beszédét 5
„M íg képes leheték szóval használni tenéked,
„Bár nem akarta tanács kormányod időre időről
,Késleltem Caesar, miglen lehetett vala szólnom
Székem ből, ’s ingó népünk’ részedre kerítnem„Ám de hogy a’ törvényt az erő letapodta , elűztek
,,H ázi kis Isteneink mellül, ’s te miattad örömmel
„Tűrtünk számkivetést; győzz hát ’s add vissza ha
zánknak ,
„Miglen az ellenfél habozik, ’s mig nem kap erőre,
„Rajta siess! késés mindig ártott vala késznek
„Gallusi harczodban töltöttél kétszer öt é v e t,
„Nem lessz több dolgod, de nagyobb fog lennie béred,
„Föld kis része csak az, nem sok munkádba kerülhet,
,,’S majd az egész földet te hatalmad alá veti Róma.
,.Most téged nem vár diadal pompája hazádba,
,,Sem Kapitol falait szent repkények nem övedzik:
,,A ’ kártékony irigy mindent rnegvonszon, alig hogy
„Hódításaidért nem bünhödöl: im ipát a’ vő
„Országból kiakar kergetni} minek neked osztály?
„A'földgömbeegyébbkint is magadé lehet,“ így szólt,
’S a’ felgerjedt hőst még jobban néki bevitte, «
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’S annyira feltüzelő, valamint Eléusi cződört
A ’ sok üvöltések, noha már a’ pállya rekesznek
Ajtaihoz k özelitt, ’s által töri zárait annak.
Oszvehivá tüstint a’ zászlók allyait, es hogy
Elcsilapíttá volt népközt a’ tábori zajgást
Hősi tekéntettel, ’s halgatni parancsola k ezz el;
„Bajtársim! velem kik hadnak ezernyi veszélyét
„Szenvedtétek, mond, tized év forgásai alta —
„Északnak mezeinn ezt érdemiette mi vérünk?
„Durva halál, sebek, Alpeseken töltött telek e z t - é ?
„O lly lármába hozá Rómát a’ hadnesze, mintha
„Poenusi Hannibal Alpeseken száguldna keresztül.
„Pótoltatnak erős ujjonczokkal hadi sergek
„Tengereken Caesar ’s földünn üldöztetik, erdők
„Gallyákká válnak, mit várhatnék ha verettea
„Ütközetet vesztvén futnék lealázva sasokkal?
„ ’S Gallusi nép kergetne, midőn a’ ritka szerencse
„Kedvese lévén most, ’s az egek hatalomra segétvén ,
„Bosszontnak ? jöjjön csak az a’ békébe puhult hős,
„A ’ gyülevész katonák, köntös leplezte felekkel,
,,’S szátyár Marcellus hiú név tengette Katókkal.
„Tudnillik bérlett külső ivadékok utóbb is
„Pompejust hizlalják-é mindig úri kényben ?
„O maga tégyen-e szert kor előtt diadalmi szekérre?
„Hát örökös legyen-é tisztsége mit úgy ragadatt-el ?
„Már mit hozzam elő mezeit mint nyomta világnak,
,,’S éhséget késztett ? ’s a’ törvényszéket elalta
„Tábora? melly gyászos kardal fenyegette biráink*
„Rémítvén őket pandúrja szokatlan erővel,
„Törvény korlátját át törte merész hadi népe
„ ’S Pompejus katonái Milónak az őrei lettek.
„Most sem nyughatik ő ne tunyán sorvassza öregsége
„Pertelmes hadhoz készül, mint szokta, hon ellen ,
„Bűnbe merült Syllát révén követésre remeknek.

„Mint tigris kblkek ha niegoltják szomjokat egyszer
„ A ’ nyáj véréből, dühöket nem szüntetik , annyok’
„Nyondokain száguldozván hyrkánai erdőn,
,,U gy te is izt kaptál nyalván vad Sylla aczélját
?,*S tart szomjad Magnus , kinek egyszer szájize ve'rhez
„Van szoktatva, szele'd nedvektől torka nem enyhül.
Illy hosszú hatalom végét csak ugyan mikor éri ?
,,Meddig úszol bűnben te kaján? valahára tanuld-meg
?,Sylladtól mint kell kormányt végtére letenni
„Bádjadt Ponti király ’s kóborló tengeri ráblók
„Harczal ’s me'reggel csak alig győzettek , utolsó
„Megbízatásod lön Caesart letapodni azért hogy
„ A ’[győztes sasokat; nem akarja szavadra lerakni?
„Munkám bére ha elvész is , de ezeknek előbbi
Érdemeik jutalom nélkül ne maradjanak, e’ nép
„IVélkülam is g y ő zö tt, ’s diadalra vezetheti más is.
„Már hova hajtsa fejét ezen őszek bajnoki serge?
„Hol lel hajlékot ? korosodtaknak hol adódnak
„Élelmükre mezők , ’s hennák melly várba nyugotnak ?
„Jobbak-e [földmivelésre tehát ja’ tengeri rablók?
„Nossza emeld győztes zászlóid’ népem emeld fel !
,.,Rajta! erő kell itt, ki kezében kard’ vagyon, annak
„Mindent ád ki ö v ét’elvonta , velünk leszen Isten.
?,Ország vagy zsákmány szerzés nem tárgya hadamnak ;
,,A ’ rabigába konyáit várost mentjük fel uraktól,<<*
V ég ezi, a’ kÖsség kétes zájogásba tűnődött
Bár védisteneik ’s a’ hon kegye, a’ vadon érzést
Lágyítták ,^de vezért tfélvén , fegyverhez is immár
Szokva lévén , ismét kedvek harezokra hanyatlott,
Fő kapitánya Csidázóknak volt Laelius ekkor,
Ennek cserkoszorút, kanyarítta fejére az érdem
Polgár éltének lett megmentése je lé ü l5
így szóllalt. „Te zamáncza ama’ nagy Római névnek ,
„Hogyha szabad ’s illik mi igaz kifejeznem előtted $
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„Sajnáljuk mi hogy késel kimutatni erődet,
5,Nem bizol-e bennünk? olly sok próbáknak utánna ?
„M ig forró vérünk lihegő testünkbe ki nem hűl
„Mig pihegünk e'letbe, karunk mig hajtni csidát tud
„Korcs köntös, ’s a’ gyáva tanács poczkázhat-e rajtad ?
„O lly bajos-e belső haddal lealázni negédet?
„Nossza vezess Sciythián, ’s lakhatlan syrtesek ormin
„Bennünket, ’s forró homokin szomjas Lybiának.
,:Mindent háta mögett hogy ezen had Igába kerittsen ,
.,A ’ zajgó tenger hullámin evezve erőt v e tt:
9,’S éjszaki Khénusnak habozó örvénnyein átkelt.
„Szükséges tennem ’s kell is valamit te parancsolsz 9
S9A’ kire megfujatod, Caesar, riádó hadi kürtöd’
„N ern polgár társam , tiz tábori éveken által
„Győztes zászlóidra ’s akárkin nyert koszorúdra
„Esküszöm; a’ kardot ha öcsémbe parancsolod ü tn i,
„Vagy pedig édes atyám torkába be mártatod , avvagy
„Terhes nőmhe vonódva ugyan, beledöfni kezem kész.
„Templomokat gyújtsak fel? az Isteneket kiraholjam ?
„Képe Monétának beborittatik a’ hadi lángal;
„Tuskai Tybrisnél szálljak táborba? azonnal
„Annak helyt mérek tüstént a’ hesperi földön*
„ A ’ melly kőfalakat kiakarsz szóratni helyekből,
»,E’ karok a’ kossal bástyáit dönteni készek;
„Bár maga Rómaiegyen melly várost rontni parancsolsz.
E’ szarvait jóvá hagyták mind a’ hadi sergek9
’8 feltartván k ezeik , kézséget ígértek akármefly
Hadra , kiáltások szintúgy az egekre hatottak ;
Mint mikoron Boreas magas Ossa fenyős tetejének
Szirtibe ütközvén megrázza az erdőt,
’S a’ sudaras fény vek felalá hajlongva suhognak.
Készséget látván Caesar katonákba hadakra
És k ed vet, ne hogy a’ késés ártalmat okozzon 9
Szétfekvő seregét kihuzá a’ gállusi földről,
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’S Róma fele viteté lobogó zászlóit előttük.
Felkerekedve Lemánustól oda hagyta tanyáját
M inden, ’s a’ Yogesus szikláin volt hadi nép is ,
A ’ szirmos Lingont féken nem tartja továbbá.
Elhagyták az Isert, a’ melly kanyarogva vizével
Sok tájat béfut, ’s jelesebb folyamotba szakadván,
Elvesztette nevét, mikor a’ tengerhez elére.
Felszabadult tartós űrjétől szőke Ruthenus :
Csendes Atax m egörült, hogy nem hord római sajkát,
’S a’ messzebb terjedett Latiumnak végvize Yárus
Es hol Hercules érdeminek szent rév veri vissza
A ’ tengert üreges szirtel, mert sem Zephyr ahhoz
Sem Córus nem fér, forgó szél hozza csak aztat
Zajba, nem engedvén révén behatni Monoeknak.
’S Merre vizek földel felesűlve dagadnak apadnak
’S kétessé teszik a’ partot, majd azt hab elöntvén
Majd mélység ’s dagap által enyészve kitűnteti medrét
Szél oka-é ennek földünk végtengelye mellül ?
Az viszi-e hozzá a’ tengert? avvagy pedig a’ hold
Rája nehezkedvén vizeit kinyómítja helyekből
Vagy pedig életadó nedvet szí v nap ki belőle
Lángjainak, habokat magasabbra magához emelvén ;
Visgálgassátok természet titka buvári.
Nálam azonba titokba maradj, mint Isten akarta,
E’ csuda ömledezés oka. Ekkoron a’ ki Nemessus
Telkét bírja, ’s Atur partját, a’ mellyet görbe huzattal,
Gyengén hajlongván bézár a’ Tarbei tenger,
Elviszi zászlóit, Santon megörült Biturixal
Ellene elmentén, ’s a’ hosszas fegyverü Svesson ,
A ’ Leucus ’s Rhémus legjobb nyilazó karú népek,
’S a’ kantárt forgatni tudó sequánai nem zet:
’S görbe kaszás szekerén viadalra kelő deli B elga,
Es amaz Arvennus rokonok, kik trójai vérből
Lenniek állítják magokat, ’s a’ pártot ütő rossz
Nervius , a’ kit Cotta kiomlott vére bemocskolt,

’S téged Sarmata * bő bugyögóikkal követő hős
Vangionok: ’s haragos Batavok, kiket ingerel érczbűl
Görbén hajtogatott bús trombita, merre vizével
Cinga csereg , ’s a’ merre Arart gyors habja Hhodannak
A ’ tengerbe ragadja, hol a’ hó lepte Gebenna
Hegy meredek szikláin erős nép vette lakását:
Telkeiket szabadon szántják a’ Piktonok immár,
’8 a’ csapodár Turonát fegyver többé nem alázza*
Sorvasztó ködeid’ Meduana elunva az Andus,
Mellőled csendes Ligeris partjára vonódik.
A ’ dalias Genabost elhagyják Caesari sergek,
Trevir Örülsz hadnak hogy fellege oszlik egedről:
’S most te kopasz, hajdan válladra terült deli hajjal
Büszke Ligur ki az üstökösök közt fő helyen által,
Kiknél irgatlan Teutates ’s a’ fene Ilésu s,
Rettenetes vérrel mázolt oltárnak örülnek ,
’S kiknél szittya — Diánánál Taranis se szelédebb,
Szinte ti is kik erősseknek ’s harczokban elestek’
Leikeinek dalolástokkal sok századokon túl
Hirt adtok, bátran zenghettek mennyei Bardok.
Balszertartástok ’s zordon vallási szokástok ,
Fegyver szünte után Druidák űzitek ti is újra ;
Isteni titkoknak mellyébe avatva ti vagytok :
Rengeteg erdőknek szentelt ligetébe lakoztok*
Azt állítjátok hogy az elhunyt emberi árnyak,
Nem lakják némáit Erebus mélysége se té té t,
’S a’ halvány tájat, másféle világon az elhalt
Testet azon lélek mozgatja, halál örök élet
Eszköze lesz} (háti azt hiszitek csak ugyan) bizony észak«
Népe hibájában boldog, félelme halálnak
Nem rettentvén őt’ kész harczi veszélyre rohanni
Elme nem irtózik , gyávának tartatik a’ ki j
Életnék kedvezni akar, melly vissza fog álni*
És ti Caycoknak kiütéseik ellen erányzott
Örök , Roma felé m entek, Rhénust oda hagyván ,
Minden népeknek kinyitom tájával ezen túl.
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Illy sok erőt latrán eggyütt kiki hitte hogy azzal»
Merni lehet nagyokat, Caesart kiki száján,
’S a’ szomszéd várak megtelnek róla beszéddel.
És az igaz hírhez járult sok gyáva zsibongás,
’S a’ nép elméjét zavará, romlást kiki jó so lt,
’S a’ gyorsan közelíttő had száguldi követje
Számtalanok nyelvét kikoholt fecsegésre fakasztó.
Van ki bikát nevelő? Mevania róna határin,
Hirdeti a’ mérész csapatok viadalra kelését
’S mondja; hol a’ Nar viz Tiberis patakába beomlik,
Ott nyúlik a’ zordon Caesar vad tábori szárnya:
A’ sok zászlókat *s hadi tárt mint hozza magával,
Több csapatokra oszolva ugyan, de tömött hadi rendben
Vadnak képzelik őt’ ’s magasabbnak mint sem előbb volt,
’S győzte kaján ellenségnél szilajabbnak Ítélik.
Hogy Rhenus ’s Alpesközi népek az északi tájról
Honjokból kizavartatván mind ő vele jönnek ,
’S a’ várost vad nemzetiség kirabolja szavaira,
Római polgárnak, — Kiki rémültébe nagyítja
A ’ hirt, bár üldő nincs , ’s nincs ura sok buta szónak
Onkoholásoktól félnek, nem csak maga a’ nép
A lly a , hanem kormány, sőt a’ haza attyai is szétt
Oszlanak, és a’ hadra Tanács a’ konsuli főket
Megbizván , futtába gyűlölte parancsait adta .
Ekkoron a’ menedék hol van ? mit kell ne kerülni
Kétesek, a’ kit merre taszít szaladásnak eránnya,
A’ rohanó népet vele rántja. Csoportosan omlik
A ’ lármás község, hinnéd hogy lángba borultak
H ázaik, és hajlongva tetők szakadoznak azokról
Nagy ropogósak k özt, vizeszű nép szinte úgy omlik
A ’ gyülevészbe hányát homlok; valamintha reménnyek
A ’ sanyarúságok közepeit az volna, hogy édes
Laktokat elhagyják , mint északi szél dühe hányván
A’ tágos tengert Libyának szirtei mellül
Eltörvén árbocz harsogva, vitorla lerobban,
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Kormányos tengerbe szökik gallyát oda hagyván,
’S csajkás nem várván hogy moztona széllyel omoljon
Vízbe bukik; szintiígy várostól messzire tartván.
Hadra siet minden, senkit nem hivhata vissza
Már aggott Öreg attya , sem a’ fe'rjt nője sírása,
Házi kis Isteneik sem tarthatták meg imádság
Közben az omlókat , küszöbén nem kése vonódva
Senki i s , a1 kedvelt városra talám legutolszor
Ne'zni ele'g: sieteg tartoztathatlanul ömleng
Isteneink könnyen nagyságra segéltek , azonban
Ve'deni ke'stek ! ezen népes ’s rabigába konyított
Nemzettel tellyes város, tárháza egész föld
Fajjának, Caesar jöttére bitangba hagyódott
G yáváktól, noha külföldön a’ római zsoldos,
Ellensége szorongatván elzárja magát, és
Elhárítja csekély sánczal veszedelmeit éjnek ,
’S nékie, hantokból hevenyében rakta kerítte's,
Sátor alatt bátor szendergést nyújtani képes.
Csak te hagyódtál el gyáván első hadi neszre ,
Róma , csak egy éjjet nem mertek töltni falad közt,
Megkell e’ döbögést megkell engednie, kit kit
Pompéjus szaladása ijeszt, hogy semmi remények
Rémült szíveiket ne kecsegtessék , ezeket még
Több rossz jel követé, földet, tengert, eg et, a’ nagy
Menybeliek bétöltének fenyegetve csudákkal«
Esméretlen csillagokat láttak komor éjjék ,
A* tüzes ég sarkán lán got, ’s a’ mennyezet allyán
Ferde lidérczeknek repüléseket, és amaz üstök
Csillagot, Országok vesztét melly szokta jelentni*
Fényes eget gyakran villámok lángja boríttá,
’S a’ sűrű levegőn tűz sok formákba sziporkáit.
Majd nyil módra kinyúlt, majd széttszórt mécstüzek
égtek
Ég lángvára körül: felhőtlen menkövek estek
Dörgetegek nélkül, ’s Latium tetejére ütöttek
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Északról ragadott tű zzel: kis csillagi égnek
Mellyek az éj csendén szokták szaladásokat űzni ,
Délben tűntek e l ő , ’s szarvának töltekor a’ hold ,
A ’ mikoron báttyát karikás voltára követné ,
Föld árnyékától szaporán halaványba sudáinlolt.
On’ maga is Titán közepét járván az Olympnak
Elrejté ragyogd szekerét bős ködnek alája ,
Földre homaJyt vonván , ’s kéttségbe hozák kiderültét
A’ népek: melly éjt a’ régi Thyeszti Mycenben
Értenek, a’ nap hogy megtért keletére viszontag.
Mulciber Áetnának torkát tágabbra nyitotta ;
Görbe tetőjéről nem az égre, hanem tűzi lángát
Hesperiára okádta, habos mélyse'gi fenékből
Vért ökrendé Charybdis , ebek gyász hangon ugattak.
Veszték oltárán elaludtt az egyébkor öröktüz
S végső lángja Tatán innepnek részre oszolván
Kettőzött sugarakra szakadt, mint Thébai gyásztüz.
A ’ fold sarka lev ppedvén, a’ jégcsapos Alpesi*
Szirtei hajlongtak , ’s buczkáit régi havaknak
Széttrázták. Thétis napenyészeti calpeni tengert,
’S a’ magas Atlantát habozó vizözöabe borrttáSzentéi Rómának sirtak , ’s izzadva regélték
Házi kis I s t eni nk a’ város ezernyi veszélyét,
A’ felfüggesztett kegyajándékok magok önként
Templomainkba lehultak, utálatos alkony! baglyak
Nappal üvöltöztek , ’s vadak is Romába tanyáztak.
Emberi szót adtak barmoknak nyelveik, ekkor
Sok csuda váz született a’ módra, tagokra tekintve 5
És megrettenté önnön Csecsemője az annyát:
Kűmai költőnek fene versei közre kapának
A’ népnél ez időn szent rázódásba hozatván
A ’ hajókat sodró Gallok, Bellóna dühének,
Fel vagdalt karral gyászt bőgtek az emberi nemre.
Holtaknak csontal bétöltött medrei nyögtek
Fegyver zörgések, ’s riadás hangzottanak ekkor,
Koszorú 1831 .
4
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Erdőknek vadonin ; ’s meglepték árnyak az embert.
A ’ falakon kívül fekvő telekit mivelő nép
Széttfuta , ’s a’ várost meglepte kegyetlen Erinnys ,
Tiiz pernyét rázván hajtott fáklyája’ hegyéről,
’S rezgetvén hajait, miilyen Thébában Agavent
Bőszítté ’s kését kicsovasztá thráczi Lykurgnak
Vagy Junő mi Megaerával dühítette hatalmas
Alcides , mikor ez felszálla világra pokolból.
Trombita harsai közt csapatok viadalra kelését
Hallattatta az é j , az egyébbkint csendes időben:
’S látták Syllának feltűnni mezőben az árnyát,
’S gyászt jósló szomorú nótára fakadva dalolni.
Megnyílt sírjából Marius felemelte fejével
Hús Anien vízinél a’ földmivelőkre iesztett,
Táltosokat hozatának azért a’ régi szokáskint
Tuscia tájáról, kik közt az időre Öregbik
Aruns, Lunának pusztult várába lakozván,
A ’ menkőt leigézni tudá, ’s a’ gőzes ereknek
B ojtjaikat, ’s bájos madarak’ repüléseket érté:
E’ legelőbb elemészté a’ csudavázokat, osztán
A ’ több korcsfajokat lángokba veté , ’s valamit] csak
Természet háborgásába tenyészte, k iirtá,
A ’ félénk népnek szent búcsút járni parancsolt
Róma körül, Főpapságnak, kiket illet az Egyház
Dolga , hogy a’ város szélső síkjára kerülvén
Bástyáit megszentelnék meghagyta. Utánnok
Kispapság ki palástja gabinusi módra kerítve
Ment. Veszták seregét kontyos papnéja vezette
Troja Minerváját csak ez egy láthatta szemével.
Isteni végzések , ’s titkos dalok őreik, a’ kik
Vissza viszik mosdott Cybelét Almába időnkint
A ’ jósló Madarász Titins rendbéli papokkal
A ’ szent asztalnok, ’s deli módra nyakát paizsossan
Hordó szent Tánczos , tapsok közt rendbe ménének ,
Lángész büszke fejér ott villogtatta tekercsét,
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rS meg ezek a’ várost hosszan kanyarogta keríilnek ;
Addig szétthimlett tüzeit mentőnek az Aruns
Felszedvén szomorú morgás közt földbe lerejti ,
’S a’ helynek nevet ád ; oltárra huzat hamar osztán
Egy szép nyalka bikát, ’s immár bort önteni kezde ,
Es horgas késsél, gabonát, só t, hintni reája:
Áldozat ócsárját állat’ küzdésé m utalta,
Szarvainál fogvást letepervén ve'gre betyárok,
Térdre esett ’s úgy adta nyakát a’ ke'snek ni áj ál
Vére szokatlan volt, és nem piros ömle sebéből ;
Csak fekete's mirigyek látszattak folyni belőle.
Áldozat illy jelein szepegő Aruns halavány lett :
’S a’ Felségesnek vizsgált# belekbe haragját.
Táltost már a’ szi'n megrettentette, gyomorban
Sárgás és fekctés pattogzást lelt, ’s megaludt vért,
Mellyet nagy részint itt ott tarkáza genettség.
Látja az elrothadt májat ’s fenyegetni veszéllyel,
Minden eret, ’s tüdejének nem leli rojtját,
Párádzó torkát majd majd bedugulva találja
Nem ver sz iv e , belek’ lukacsos fakadékain ev fo ly ,
’S a’ rongyolt hurkák szakadéki ganéjra mutatnak
És mi legéktelenebb, ’s nem lön sóba rom jele nélkül
A’ fejrojtjához még más1 nagy fej vala nyőlve,
Eggyike vesztégel betegen, ’s lankadva lecsüggéd ,
Másika ungrándoz, ’s ereket mozgatja kajánul.
A’ nyomorúságok rendét kitanúlva ezekből ,
„Isten ek ! égre k iá lt, kijelentsem e emberi nemnek
„Szándéktök? nagy Juppiter e’ szent áldozatot nem
„Néked tettem , ezen marhába pokolbeli ármány
„Szált, nem csak mit nyelv képes kijelenteni rettent ;
.,Féltünknél gonoszabba bukunk- Mentsen meg az Isten,
.,E’ jóslás hihető ne legyen, ’s kezdője hazudjon
,,E’ mesterségnek Tages.“ így burkolta beszédét
A’ Tuscus, ’s csavarogva szavát* bévonta homállyal.
De Figulus ki az Isteneket, ’s ég titkait érti,
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K it csillagvizsgálatban Aegyiptomi Memphis
Meg nem előz , sem az égi szerek mozgása tudásban.
,,A vvagy, monda, világ vaktába kereng örök ólta,
5,’S rend nélkül szanaszétt keveregnek csillagi égnek,
„V agy ha szabott forgások van } föld’ ’s emberi nemre
„Vészek készülnek, földgömb hasad-é meg alattunk?
„Elsüllyednek-e városaink ! levegő heve fagyra
„Változik-é ? gabonát megszűnnek e termeni telkink?
j,Méreggel leszen-é elegyítve folyója vizeknek ?
„É gbeliek! mi csapás nyavaláknak melly szeme száll
ránk ?
„Végső Ínségnek bús napjai mind ez időre
„Tódultak haragos csillag dere hogy ha az égen,
„Saturnus kormos tiizeit meggyújfani kezdné1j
„Deukálióni sebes záport omlasztna vízöntő,
,,És az egész földet tenger síksága boritná.
„Phoebe sugáridtól ha nyomatnék most vad oroszlány
„A ’ lefolyó tüzlángoktól meggyúlna világnak,
,,’S csillagitól magas égkárpitja lobogva megégne. —
„Hlyektől nem kell tartnunk, te ki scorpiot égő
„Farkaddal tüzeled ’s derekát sertzentve pirittod
„M ars, mire készülsz reánk ? mert íme szelíden enyészik
„Juppiter a' nyugoton , Venus is tisztába tanyázik.
, , ’S a’ sebesen forgó cyllen mérsékli futását
„Csak te bírod Hadúr a’ nagy eg e t, mért hagyta el útját,
„Minden egyéb csillag ? ’s komoran mért néz le világra?
„Fegyveres Orionnak az oldala villog erőssen
,, A’ kardnak dühe ránk rohanik ; ’s a’ zordon erőszak
„Mindent öszvezavar: rút bűnnek erény neve lészen.
„ Eltart e’ hagymáz rázása sok éveken által.
„A ’ Felségestől végét miokért is ohajtnánk ?
„Béke urat hoz ránk terjesszed messzire Róma
,,A ’ nyomorúságok fonalát, húzzad sok időkre
„Romlásod , te szabad már csak belső had alatt vagy.44
Mind ezek elrémítették a’ népet eléggé 5
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Hossza de hátra vagyon, mert a’ mint pindusi bérczen
Örj öng Bacchusnak re'szeg papnéja, azonképp’
Kajdász egy aszszony rémült városba futosván ,
’S Phacbustál illetve magán kívül imigyen szál l :
„Merre ragadtatom óh Paean? az egekbe emeltet
„M elly föld tája fogadja? havas Pangaea vidékét
„Látom , ’s bércze alatt Haemusnak nyúlni Philippe'!.
„Mond meg Phoebe nekem mi'dühösség ez ? minek a’ vas
Roma vitézeinél? ’s ellen nélkül minek a’ harcz?
„Fellengzős hova ránt? ádázva keletre koválgok5
„Hol Nílus vizeit Lagusnak tengere váltja.
„Fsmerem e’ tuskát *), melly itt a’ parti fövényen
„É ktelenül fekszik : veszedelmes tengeri szirten,
,,’S a’ száraz Lilyán vitetem hova gyászos Erinnys
„Űzte az Emathi harczsereget, most a’ ködös Alpes
„Halmain , és az egekre vonult Pyrén hegyek orm’in
„Szállangok, most a’ város kebelébe sietek.
„íme tanács közepette kaján harcz lángja csapott ki.
„A ’ pártos felek újra viaskodnak , megyek ismét
„ A ’ földön szanászélt lij tengeri partokat engedj
„ ’S uj tájat látnom , láttam már Phoebe Philip[)ét,<4
így szálván lerogyott, ’s képén ragadás dühe megszűnt.
N e m e s c s á i S z t r o k a y Ant al *

KISFALUDY KÁROLY’ SÍRJÁRA.
Sok dalos egy s/rtseppet kér csak ’s nincs ki megadná ;
Sírodon egy nemzet könnybe borúira zjokog.
Högyészi István,
Debreczenyi Törvénytanulá.
*) Pompejust a’ ki Ptolemaeus Egyiptomi Királynak Achillus nevű vezérétől a’ tengeren meg fog Siettetni ’s feje
vétetvén a’ teste a’ tengerbe v e ttetn i, 's a’ hullámok
által a’ partra vitetni.
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KISFALUDY KÁROLY’ SÍRJÁRA.
Hiába kelt hát e'rted ezer fohász ,
Károly. Te Miísák jobbfele , sem közel
Sem piejgsze aggott tisztelőjid’
Hév könyiijin nem esett meg a’ sors.
Elvön körünkből, ’s vissza nem ád soha5
Nyögjünk panasszal bár egeket teli ,
’S remegjenek bár ipilly esengve
Terjedező kezeink utánad.
A’ vesztese'g nagy, melly sokat érdekel,
A ’ jő ’, nemes’, szép’ tára ha veszt nagyot,
’S a’ fényderítő elpie’ lángja
Hogyha kihunyva sokon homályt hagy.
Méltán keserghet rajtad ezért hazánk,
Sok nagy Jövendő’ magva szakadt veled
Lelked’ hevétől mennyi szépet
Várhata m ég, ha telik , reményünk!
De ja j , sikamló talpon inog rövid
Létünk ’s határit födte homállyal L g ,
Bölcs a^ , ki hasznot hajt kevésből,
’S éle sok at, ha nem is sokáig.
Az a* nagy elmék’ ritka tulajdona ,
Hogy nincs üdőhöz szabva hatáskörök,
’S bár eltűnőnek, műveikkel
Képezik ők az utóvilágot.
K ároly! nevednek fénye ragyogni fo g ,
Mi'g serdül é s z , melly szépnek örülni tud,
/
\

\
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T isztelteiéi, míg a’ magyarnak
Ajkairól magyar ige hangzik.
Jertek hazámnak szüzei, ifjai
Kiket neinesb v ágy, ’s érzelem ösztönöz,
Hintsünk virágot nem mulandót
Kisfaludynk’ nyugovó porára.
Musám, Te is tedd lantodat, es borulj
Sírjára, ’s forró hálakönyűt eressz ,
O nyújta lantot néked első.
Ápola ő sürögő kezekkel.
C z u c z o r.

P U S Z T A I ÉLET.
Ragyogva , bár világ’ határain ,
Repüljön ált’ csillogva kelt H elyek,
Hatalmatok, ditső’ség’ szárnyain!
Teremtsen a’ végetlen ész’ mive ,
Örök halandókat fölöttetek
Vagy méltó büszkeség tüzelje bár ,
K i lakhelyét találja bennetek:
Hol eggyik ház , mint ég’ csillagjai,
A’ másiknak nagyítja é k e it;
Hol [drágaság borítja’termetét
A ’ lelkesültnek, mellyre még
Az elterült mennyek’ világi is
Remegve öntik hév sugárikat
És az mint egy megvetve a’ lefolyt
Fény’t , széttörötten vissza verdési
Legyen mind ez ! Nem andalíttatok
Másért égő , másért sohajtozó
Lelkem felejtve nem vész rajtatok !
O tt, hol magány némán uralkodik ,
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Hol nád boriit földből emelt falat
’S nagy semmiség övedzi azt körül;
Hol szomszédok minden felöl tsak a’
Mozgó e g , rnelly nem tud irigyleni
Nem tud befutni, mint rágalmazó
Fgész blúzát, hogy igy lerontsa majd
Boldogságod’ nyíló világit is ;
fíd t, a’ hová, szilaj öröm’ zaja
Nem árad el tömött lakók közűi,
’S nem hadgya ott bolyongva mérgeit
Hol álnokok munkája, nem csikar
Ki szi'nesen belülied semmit is
Hogy ön’ javát épi'tse károdon ;
Csak oft kereng egész valóm, csak ott
Tanyáznak minden vágyaim !
Az elfelejtésnek bús leple tartja azt
Ugyan komor seíétes ej alatt ;
Nem tisztel ott naponként űj meg új
Vendég szó; és miképp’ tavaszkor, a’
Látatlan gyenge rósa fogy,
Távéi vidéken szemtől rejtve e l,
A ’ nél kül , hogy mutatná ékeit ,
’S lehelletét beszivná kényes orr;
Akképp’ enyész parányi élete.
Ki ott örül, de még is édes az midőn
K elet’ pirultakor, szeled elégedés
Cserélvén fel zajatlan álm ait,
Öröm között mihelyt kilépdegél
Szűk ajtaján kerítve látja lakhelyét
Fgész a’ láthatárig elterülve
Füvek gyöngyétől, mellyen hév napunk
Enyelgve addig tündököl, inig azt
Földről egekre csókja nem v isz i! —•
Gyönyörködés helyét találni ott
Ha vastagult ködök’ homályitól

57
A’ munkáság’ folyamja megszakad
*8 a’ nyúgovás’ országa megnyílik’.
Mellynek kitárt selétes karjain
Az álom ű l , mint egy parancsoló
K irá ly , ’s ha szenderitve annak i s ,
Ki ptt Örül, befogja ke't szem eit,
’S elveve érzetét, bedönti a’ sir,
Csendesség’ tengeribe mellyben álmain,
A ’ béke áll őrt rendületlenül.
Nem sújtja ott rémült kéz ablakát
’S a’ tüzharang nem kondítt rettegést
Hogy talpra szálljon, mert tsak semmiség
Nem sorvadoz nehéz idők alatt
’S nem hamvad el lángok’ hatalmitól«
Öleljen hát tündöklő városok,
Ki zaj között kívánja éveit
L ejárni, én nem égek értetek ,
’S lelkem felejtve, nem vész rajtatoki
O tt, hol magány némán uralkodik
Hol nád borítt földből emelt falat
(S nagy semmiség övedzi azt körűi ;
<sak ott kereng egész valóm , csak ott
Tanyáznak, minden vágyaim! —
Ifj. P u s z t a y j á r t o n
V
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,,Félő csevegésed elárul
rndárka ! Fészked itt rejtve ,,
azért epkedeí egyik fárul
a1másikra , veszélyt sejtve.

f
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Szádban szölskő *s hernyótskák lógnak}
— kis fiaid’ eledele —<*
kik már éhükben rád tátognak.
S iess, szálj fészkedre vele I —■*
Kis madárka ! száltod’ meg lesein,
fiaiddal enyim leszsz t e ! 64 —
íg y a’ madarász, ’s szemet le sem
veve'n róla , merőn nézte.
A ’ tenglitz a’ leveles közül
kancsal pislog a’ lesőre ,
cseveg, szökdécsel, fel fel repfil,
meg’ viszsza a’ tetőre. —
Most meszsze el — kerít jó nagyot}
egy kis bokornál száldogált
so k á , mellyet nehezen hagyott,
— fészke ott — de le még sem szált.
így csalogatá ez losőjét;
a’ midőn egyszer mellette
hívogatva suhanó n ő jét,
halkal, ’s kerengve követte. — '
Lépőbe van, ’s utánnok rejtek helyéből néz a’ madarász,
„Kis madárkák ! utat veszszetek ,
mert külömben ő felhajhász.*4
Egyenest a’ jegyzett bokorra
mind ketten 5 le sűrűjébe —
remegő fiaikat sorra
é te tik , halkai pityegve.
„Vigyázatlanok ! elárulva
fészketek, — a’ madár leső
vi’slatva kevés idő múlva,
m eglássátok, reátok jő. —
Már törtet , tüskére bokorra
ügyetlen’ erre rohan ,
még meg sem pihentek, mikorra
riasztva nálatok toppan, —

Ne féljetek í titeket lesett,
titeket kése'rt szemével
a’ madarász; ám de keveset
gondol már madárfészkével.
Ott a’ gyepszélben , azon lyánkán ,
ki reptetekben felétek
legyintett, szeme megakadván ,
tovább nem késért bennetek’.
Szalad ő , de nem utánnatok,
hanem a’ lyány’ karja k ö z é ,
ki tinéktek védangyalotok ,
’s a’ leseV díjjáál övé.“ —
A ’ madarász, kedvesének tárt,
karjaira fáradva d űlt,
és tsokok közt felejtve madárt,
régi leshelyére leült.
,,K is Madárkák! ha a’ Lyánka jő
midőn ez a’ madarász les ,
ne féljetek ; nem lát a’ leső
titek et, ha jő a’ kedves. —
Most’jertek a’ szerelmeseket
árnyékoló sziltetőre,
hangozzatok le víg éneket
a’ Kedvesre ’s a’ Lesőre.

SZEMELEM BETEGJE. 1 8 2 6 .
Almomban csalfa rém k isért,
Egy áltündér csalogat ^
Ébren is itt valami sért
Itt bal felől fojtogat.
Csak vergődöm, csak lihegve
Szakadoz lehelletem ,

Co
Csak szorongva , csak pihegre
Zihállom bús életem’.
Már a lelo k , mint madár a’
Vég párát midőn fújja»
Keblemet Lilla dúljál
Ot’ sikoltom utoljára. —
N. It

EGY HAZAFI HALÁLÁBA,
Tüskés az el et, ’s puszta vadonjain
Elszórva írt csak ritka virág leheli
De jö egy elet hol halandó
Yirtusidert koronát reinénylhetsz.
Egy titkos e'rze's életed angyala
Szebb honban egy szebb elet időt Ígért,
’S te kit szeretliink szomju keblei
Elsietél az ígért hazába.
Rényed virágit vad tövisek fedek
Kivívtad őke t , ’s most koszorú helyett
Virítsanak méltó jutalmat
Bé mohosúlt örökös^lakodra,

I I ü g y é s z i I s t v á n,

A’ T A V A S Z .
Kárpát illatozó völgyei éjeién
A ’ zengő csalogány lágy dala iimledez ,
*S hajnalként ragyogó Dália csilloga
Tündöklik Duna tükrein.

Már a’ kék nefelejcs báj színű kelyhein
A’ langyos Zelirek lágy lihegése zeng ;
’S a’ csermely zamatos partja virányain ,
A’ bársony lepe ringadoz.
Bájos telkeiden zöld növevény enyelg ;
’S a’ zengő ligetek fejledező mohán
Bolyg a’ hó kebelt! l áng, ’s kies arczaiti
A’ tündér szerelem mosolyg.
A’ bársony violák, ’s Lincsi fodor haja ,
Hó’sás ajkaimat dalra hevi'tgetik ;
’S már a’ sirbeli csend fályola , távozik ,
5S lantom húrjai pengenek.

H E R M I N Á H O Z.
A’ re'mes temető éjszinü telkein
Hol nemződ zamatos hantja virányi közt
A ’ kéklő nefelejts illatokat lehel 5
Hullnak gyöngyszinii könnyeid.
Ott a’ néma magány édeni karjain
Fórnak hó kebeled’ puszta panasszai,
Ró’sás égnek ölén tündökölő Zeus
Ott enyhi'ti keservidef.
Már a’ zöld Amaranth ’s balzsamos illatú
Pálmák éjeliben lejtenek álmai }
Hol mindég az ezüst tó’ sima tükrein
Bibor hajnali fény dereng ;
Hol a’ bájszínü be'rtz’ illatozó fokán
A’ szent béke arany Chéruba tündököl
És egy ró’sa bokor kellemes éjeién
A’ tündér Philoméla zeng.
Szárítsd könnyeidet, ’s bíboros arezodon
Lengő fátyolokat váltsa kies le p e l;
’S mátkád hő kebelén folyon Öröm napot!
A’ zengő Rima partjain,
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Höl bíbor liget éjeién
A’ bársony liliom , ’s kék hiacint virul,
’s Nógrád édeni völgyein ,
A’ zengő folyamok gyöngy színű habja leng ;
Hol dús búza kalász ragyog.
Folynak hő szeretőm hajnali napjai;
Mint a’ nyári lehel repes
Gyakran képzetem ott, hol zamatos fuvön
Lejtnek kis puha talpai,
’s bájos keble haván égszinü leple leng. —
Hol hárs bájszinü lombjain ,
Tisztán rezg az ezüst linthia csillaga $
Hői a’ balzsamos illafű
Tölgynek bíbor Öle'n zsenge füzért kötöz 5
’s türtdöklő sima válain — ,
’S selymes barna haján, esti lebelke zeng;
Ott ömlött viruló korunk
A’ tündér szerelem ró’sa virágain. —
Most bű leplezi keblemet ,
’S tőléd messze lefoly fejiedző korom.
P a t z e k M ó r i t z.

ÓHAJTÁS.
Ha fürge me'h lehetnék,
Oh azt miképp" szeretnem,
Sóhajtva szóll az ifjú I
Nem töltene'm henyélve
A ’ gyöfs id őt, miképp most,
Dologtalan szalasztóm,
Yirágtól ált’ repülnék ,
Virágra, és nevelném
A’ szorgalom’ gyümölcsét;
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Vihar nem adna nyugvást,
Az ősz be nem rekeszt’n e .
Ha bár havazna télen
A ’ gyors időt h enyelve,
Még sem szalasztanám e l !
Ha nem feselne ősszel,
Virág, ha hő takarná
Télben tövét, ’s azokról
J eg et, ’s havat lehetne 9
Utóbbra csak takarni !
En ekkor is találnék,
M ézzel rakodt virágot
A’ szép szüzeknek ajkán $
Oh hát miképp szeretném
Ha fürge méh leh etn ék !
Ifj. P u s z t a y Má r t o n *

EREDETI EPIGRAMMÁK.
Halandó.
Kérdi Kivántsi hová ballagsz? mondjad! temetőbe,
Mert minden lépés hozza sírunkat idább.

I f j ú l e g é n y.
Már eg e t, és földet bejártam , ’s ezertől ígértem,
Százat , ’s nem nyújtott senki segéd kezeket!
Hátra van egy mód még mellyel pénz ütheti markom’,
A’ melly kéntelen is , házasodásra szoritt!
A’ s i e t ő ,

é s k é s e d e l m e s i dő .

Törvény volt hajdan férjhez nem menni húszon hat
Evek előtt $ ’s nyílként reppene ekkor idő.
Meg szűnt az már m ost: nagy kérdés mért megy azolta
Rák hátán az id ő , és mulat évekig is ?

6I
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Árva.

Kétszer nyolcz nyarat ért hangozza az árva leányka
És már gyenge korát fájdalom’ árja le p i,
Én tudom azt úgymond , mit szenved az árva kinek már
Két tíz évek elő tt, földbe tevék szüleit!
A’ j ó s z á n d é k ú .
Azt mondják a’ bor léleknek tükre , azért most
Törj el üveg tükröm, melly színemet mutatod.
Meghalok a’ testnek, lelkit válaszfok ezentúl;
Jöszte tehát csutoráin, ’s lelkem’ élőmbe mutasd I
A’ k e r e p6 .
A ’ kerepő asztag’ tetején madaraknak ijesztő;
Menrty fel azért Ilonám, hogy ne egyék gabonám.
P o m p á s i.
Pompásdit mindég sok inas késéri alá, ’s f e l ,
Jő sorsát méltán hát irigyelni lehet!
Pom pásdit harinincz könnyen szolgálja, de ő , hogy
Harrninczat szolgál, az nehezére esik.
M ég is irigyled e’ hát sorsát, ki nagyobb inas önnön
Szolgainál, ’s eddig mindene tönkre került!
A z A d ós.
Puszta egész hajlék, nincs semmim, mindenem elvan
Zálogosítva, pedig holnap is egy u’sorás
J ö n , de mit adjak mar? jól van, foglaljon el engem ,
Úgy is elég nagy búm, hol lelem ételemet.
Ifj. P u s z t a y M á r to n .
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H. E. ÁRPÁDIÁSSA’ MENTOL ELŐBBI
MEGÉRKEZÉSE IRÁNT. 13. M arti. 1831.

Alj - meg , zord szavú fergeteg ,
Zúzos szárnyaidon m erre, hová zuhogsz ?
Téveszted röpülésedet,
Más tájakra, fehér zúzmara lepte Ob’
Sivany partja fele' hagyott
Zúgnod vad hegyeken a’ zivatarkirály.
Szűnj ! itt lanyha zephyrke kell
Annak zöldszin-ádó szárnya susogjon a’
Me'g tar bokrokon , es szelíd
Kékellő ibolyát csaljon alóla fel. —
Nem 5 bús ónköd ömöl sötét
Hullámmal, ’s szomorún Önti-be tájaink’ :
F en n t, a’ kék egeken komor
Felhők álva, az enyh nap’ sugarát reánk
Nem hagyják lelövellen i,
’S a’ vándornak utát sár fedi undokúl.
Pázmánd’ ernyei - szülte hős Árpád! szittya hadak’ napja, dicső Feje!
K it, — feltűnve sugárzatod
Orkán’ szárnyain a’ kék zenitig rohantt
Érzettel fogadott szivem ,
’S könnyel, — hajh, mivel a’ pénz kerül — a’ gonosz.—
K oszorú 1831.
b
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Árpád, bajnokok’ oszlopa!
— Kit fővebb javamon váltlak — az ősz Duna’
Partjait messzire hagytad-e,
’S óhajtó kebelem már közelited-e ? —
Oh eg’ tűz szem e, deli nap!
Ne'zzd forrón meg az űt’ csúnya sarát ’s hevítsd.
A ’ sze'p Ifjú, Szerelmesed,
K it még csak tüzelő ke'pzeti’ szárnyain
L á tott, várja imilly szü vel,
’S Sion magzati a’ mennyei Messiást. —
A ’ fő hős, az erős hadak’
SzélytdÖntője mike'nt harsog e lő l, tudora, —
Dörge'skint befutossa sze'p
Pannon’ tereit e's reszket alatta a z :
Villám kardja után robog
A ’ bajnok csapatok vas hada. Attila’
Tünde'r árnya huzódik-el
Büszke'n e'gnek emeltt zászlajokon fe lü l,
’S a’ gazdag diadalmakon
Örvend, ’s mert unokát lát öröke'n, mosolyg. —
Harsogtatja-e hős Lehel
Kürtje't, hogy bele reng a’ hegyorom körül?
Sújt e's dönt-e vasas Gyula,
’S a’ vállas Tuhutum renget-e bárdokat?
Hát egy sze'p Ete díszlik-e
K özttök, mint jegeny a’ nagy cserek’ árnyain ?
Hah , mint fogtok az e'gbe t i ,
Veven saskeseíyű szárnyra, ragadni fe l:
’S a’ gyávát, ki erántatok
Je'g, szánom ragyogó nimbuszitok közűi t
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Midőn 1796. 2 2 . Aug. a’ Lech’ hídja előtt történi
csatában Nagy György (a’ Ferdinand Huszárok közül)
bajnoki elszántságával az Augsburg felől robogó ellen
seget m egállította, hogy egy csaptatnak, melly a’ Lech
partjain száguldozott, a' hídon leendő áltvonulásra időt
szerezzen. A’ mit tizenkét Huszárokkal végre is hajtott-;

,;H ajh! mi borii közelít leverő villámmal ölében ,
Melly Augsburg’ falait beborítja körülte robogván %
És feketés képét az egekre emelgeti tornya ? “ —
Nem borii áz , Magyarok 5 de azért villám van ölében;
Melly iszonyún dübörögve kiront: hogy százakat öljöd;
’S benn halovány alakát vaskeblü halál mutogatja:
Rettenetes Moreau robog o tt, keseredve, hadával,
M elly Feleit Magyarok’ villámló fegyveri által
Látta porokba borulni ’s vérkönyet önta szeméből.
Jön, ’s iszonyú haragút távolrul dörgve je le n ti,
'S Fridberg’ kék fejű bércze rekedve felelgeti vissza;
L e c h ! zuhogó vizeid’ csilapítsd , né rohanjanak ők
most
Száguldó Magyarok kavarognak partjaidon szélyt.
Mellyeket ölni szegűltt karddal véd bátor éfőjök ;
Szüntessd tátogató örvényúd’ , ’s őket ereszd - á l t ! —
N em , — szive nincs n ek i 5 ’s ím közelít Moreau zi*
vatarral ,
’S a’ sürü porküdből kivilágol ölőlég acáélja. —
A ’ folyamon , biztos hídon, áltkeltt bős csapatot már
Aggodalom k eseríti, miképp’ szabadítsa barátit:
Gyötrődés lebeg arczaikon , tanakodnak ügyökről;
N in cs, ki segélhessen bölcs elm éjével: emennek*
íft alig a’ helye: bús vész tát már torkot elejbeís*
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Tártt ugyan a" szabad út, szaladásba’ lehetne reme'nyök j
De Magyar ünfeleit nem szokta veszélybe felejtnij
Bár tüzesen nyíljon pokol’ öble elő tte: üvöltve
Zúgjon azon ki dühös la n g ’s füst, áltront azon a’ H ő s,
’ 8 vére’ folyása között szabadítja-ki karja barátit» —
Már közös a’ remegés, kiki félti barátjai’ éltét.
Hah , de ti Hunnia’ hajdani vaskaru Hősei! — Harsán
Kürtü Lehel: vasazott buzogányu Botond, *s’ te derék
Bulcs !
Kik haragos karral villogtattátok aczéltok’
E’ helyeken, ’s füveit vérrel locsolá-be bosziítok .
K ik már Árpáddal kóstoltok mennyei nektárt!
Lelketek a’ mennynek ragyogó sugarán le -le sz á ll-e
Harczotok’ e’ síkjára, hogy a’ letiportt tetemek köztt
Ollykor szellengvén diadalmi örömbe merülj n?
Vagy pedig itt laktok folyvást iszonyú suhogás köztt,
Hogy , ha utódotok itt kavarogna csaták’ viharában,
Nagy tettekre gyulasztnátok kebelére lehelvén ?
Ú gy van : az égi lakos le-leszáll ’s suhogásain éled
A ’ rohanó Magyar, és szive’ lángja veszélyeken örvend,
És neki ront győztös homlokkal ezernyi halálnak!
lm kiszökell az erős N a g y , méltó sarja Lehelnek?
Népe közül, tüze felgyújtó szabadítni barátit,
’S kardja halált sugaraz fölemeltt jobbjában előre.
,,Nincs mit okoskodnunk ! — felszól — ide bátor erő kell.
R ajta, vitéz Feleim ! — ki dobogni magyar szivet érez
Hősi bálában, utánam! vészt megvetve rohanjunk.
Szent az ügyünk, ha talán elhunyna is e‘ helyen éltünk,
Nem leszen az keserű, használ véglobbja hazánknak,
Rajta! mutassuk, mit tehet a’ Magyaroknak aczéljok.“
És rohan egy haragos zúgással keltt zivatarként.
’S hol van az, a’ ki nyomába ne vágyna röpülni csatára ?
Mind vele m nne $ de e’ hős tettre elég ha tizenkét
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Bátor lelkű Huszár vágtat vele gyilkos aczéllal.
Elrohan ez ; ’s az erős homlokkal előre nyomuló
Franczok előtt terem , e's egy sor már porba van ontva.
Villoga eddig ölő kardjok ; de befestve vagyon már
Sok kifolyó vérrel, mellyt áraszt e'le vasoknak ,
’S tipró lábok alatt n y ö g , haldokol a’ letagoltt nép.
All az egész hadi test: sze'gyen dűlong kebelében,
’ S szörnyű b oszd 5 de csak áll , halom öltttest állja el
útját.
Kik köztt fekszenek immár négy deli Hunnosok is, kik
A ’ tüzes érzetü Nagy körül áldoztak le csatázva :
Édes az ő álmok: kardot markolva pihennek. —•
Immár a’ kaszaboltt boltiaktól vágni nem is fér
N agy: hát összekiáltja vitéz fija it, kik az ontott
Vérbe fürödve veressek ’s összesebezve valónak,
’S megtér, ennyi dicső hivatalt végezve dicsőül.
Mint mikor a’ hő Nyár’ nagy zápora a’ patakoknak
M egteltt medreiből kicsap, és pusztítva odább ront:
Látja zavarva jövő habját a’ földműves , és gyors
K ézzel elejbe siet, ’s gátat tölt árjai e lle n , —
Majd haza tér nyugton, de újabb zuhogás veri őt fe l,
Visszasiet komoran ’s nagy halmot hány haragúban.
Félrerakatja utóból holtjait a’ sereg v és már
Jő haragos rohanással előbbre; de látja Nagy ezt, és
Látják ő vele a’ nyolcz bátor lelkű H uszárok:
Bár sebeik’ nyiltán csorog a’ tűzi vér ereikből,
Mint ugyanannyi oroszlánok meg visszariadnak,
’S kardjok alatt az erős csapat’ első rendje lehullott.
D e az erős szivü Nagy messzebbre vitetve h evétől,
A ’ Francz’ rendje közé berohan viadalmi haraggal,
’S vágja kit ér. De reá száz kard villogva szegül raec ,
És lobogója fölött megölő csöngést kerekitnek.
Vív ő , mint sok ebek közzé ment erdei farkas.
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Jaj , — de im egy haragos kard nagy vállára suhan,
’s már
Karja 1ecsüng : dühösen röpül egy más arcza felé, ’s ál}
Ve'rbe borul szem e, es már már szédűle lováról}
De dörögő villámként mellé vágtat O kenka,
D ácia’ hős fia, és valamint fél-isteni férjfi,
Szörnyű hatalmú kezével vitte ki őt paripástul,
’S visszaadd, életben , hápuiló seregének.
Szűnjetek, óh ti dicső Honnom’ nagy magzati 1
immár
Honni barátitok áltszabadultak Lech’ folyamatján.
Szűnjetek, — elcsöpögött hős véretek a’ H azaszenteltt
Oltárán mi dicső bő áldozat! — a’ magyar ég’ kék
Boltozatán ég egygy egygy csillagban neveiek majd:
’S a’ maradék örömes bámulással ha sok évek’
Tűnte után hallandja ezen ti csatátokat, így szól:
„Lám nem aludt-ki dücső Árpádunk’ vére erinkbők4!
A ’ THERMOPYLAEI DICSŐ HÁROMSZÁZAK’
SÍRÍRÁSA SIMONIDES SZERÉNT.
M enj, U tazó, *s mondd Spártának: lerogyánk mi csa
tázva,
a’ Haza’ törvényit töltve hunyott le szemünk.
S z a b ó Dávid.
KISFALUDY KÁROLY* HALÁLÁRA.
Meghalt! — ’s bús hangon zúgott a’ tompa harang szó}
A’ hír fátyolosán járta Hazánk fiait,
leírva fakadt Nemzőnk, — Múzsáink gyászba merültek}
Parnasszunkra sötét köd , szornoréj nehezült.
Gyászql H unnia, — sír az igaz Magyar é r te , — zo
kognak
Szórt hajjal szüzeink gyász ravatalja körűk
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Fájdalom.' «— Aurorát a’ Pannoni égre derítő:.
’S érni közelgő delet megtagadálc az Egek* —
Durva halál! óh ine'rt kellett meghalnia? Ádáz
Atroposz illy kora me'rt szegted arany fonalát ?
H á t, szomorú végzés! mindnyájan halni születtünk?
Szörnyű! — mind az enye'sz’ férges ölebe veszünk!?—
N em , — nem halhat m eg, — nem hal meg Az , a*
kit az Érdem,
Tiszta Erőny, *s Tudomány istenesíte, soha;
A ’ kinek olly hajnalba ragyog Neve a’ Magyar Égen 9
Melly’t sürü alkonyi köd nem fog elönt’ni soha ;
A ’ kinek a’ Múzsák repke'ny koszoruzta, varázsló
Hangra feszü lt, lantjok csarnokaikból adák. —
Hunnia! illy Fiadat méltón könnyezheted é? — 3 Nem ;
Szobrot emelj — örököst, — melly örökítse
Nevét *
Hamvait a’ Magyarok szent Istene véd je, nyugassza;
Bús Cyprus hantját, béke fedezze lakát.

EPIGRAMMA.
U gyan az

6

s ír j á r a .

Halni születtünk mind, és halva enyészni örökre :
Emlékünk rokonink közt ha kim iílt, oda vész !
Gyáva halandónak születél Te is ; ám de dicsőül
Vívtál a’ sorssal: halva Te újra születsz.
Szobrod emelkedik o tt, ’s az örök lét bélyege rajta
Már Npved élj mig kél a’ Magyar Égre korány.

Caajághy,

A’ V O N A G L Ó T E S T V E K .
(S z e r z e tté O rosz Á d á m

1 8 2 8 .)

Halok testver ne könnyezz
Mindnyájunknak koz sors ez
Ne sírj ha tudtodra lesz
Hogy engem sir hant fedez.
#
<*
©

Kát hete hogy hervadok
Mint a’ rózsa lankadok
Érzi szivem hogy nincs ír
Számomra már csak a’ sír
*
#
©
Bám fáj a’ halál szele,
Je'g már Lintsid kebele 5
Bár csak ne'ked ajkamat,
Nyújthatnám vég csókomat.
«
o
V
*
D e jaj mellem már hörög,
Bús hangon harmadszor nyög
Lelkemárt a’ harang szó :
Agyamnál a’ koporsó.
«
«
Hív szülőim siratnak,
Testvéreim jajgatnak
Csak te Bátyám nem tudod,
Hogy most haldoklik húgod.
»
•
«
Sírom szálán vagyok már,
Melly hideg öblábe zár,
Elhervadtam mint a’ tá r :
Isten hozzád jó Test v er! —
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Ha majd egyszer vissza térsz ;
Horniunk határába e'rsz ;
Ne szánd fáradságodat,
Keresd fel volt húgodat.
*'
»
•

Itt a’ holtak mezején
Egy új sírban nyugszom én ;
Mellyik az én hantom i t t ,
Sírkeresztem megtanít.
*
e
»
Rózsa virít m ellette,
Ezt a’ hívség ültette ;
Szakíts egyet 's emlékezz :
Hogy élted’ jelképe ez. v
e
«
•

Mondd meg az ifjúságnak,
Ne hidjen a’ világnak
Csalfa volt az ’s lenni fog:
Isten hozzád, légy boldog!! —
közli C s a j á g h y .

e p i g r a m m á k
1

,

.

Lóra nehéz fogadást tettél nem nézni tükrödbe ;
Tán rosszul mutatott P Nem : — „hiú az ki magán
Tetszeni vágy „Ugyám de miként fogsz tetszeni másnak ?
Jaj biz ig a z : „nem v o lt, eskem , igaz fogadás.

2.
A’ jelen’ édes öröm zaja el kábíta, örültem ;
’S mámora boldogító almiba szenderedék.

/
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Felriadok — mi ijeszt f Az idő órája konog ’s a h !
„ A’ már re'gtől felt sorsi jövendő bele'p. 44
*

3.

Rósz nevet a’ fecsegő hír sebtibe szerte locsogja
A’ jóval h algat, könnyen el is fíijeli.
Az gyakor, e's me'gis sok várja kiváncsi fülekkel:
„Ez miilyen gye'r, olly ritka hívőre talál . 46
4.

Azt mondják „szeretet ’s szerelem 44 külön értelemű
szók }
Nem hiszem én , mindegy: s zí v szüli mind egyiket.
Úgy van Manczi csak egy különíti emeztet el attól:
„Hogy szerelem többes számba nem ösmeretes. 44
Csaj ághy,
A’ B Ú,
1.
Arczomra nézve szánsz
Hogy köd borítja azf.
’S egy mell feszítő bú
Rá harmatot fakaszt.
Ott kéklik ne'zd a’ part,
Hol sajkám ünnepelt,
M íg sejtve : hív a’ hölgy ,
E’ szív vígan kegyelt.
2.

Hogy onnan távozám,
jö tt e’ vándor velem.
Pályám viharjain
O lett leghűbb felem ;
’S azóta nyugszik itt
Titkon $ de ne'ha ke'l,
Ha túl a’ part felől
Arczomra leng a’ szék
K a c s ko v i e s K á r o l y .
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AZ

ÉLET.

Izzadsz, fáradozol, vágysz, kíizdegz holtodig, em ber,
Me'rt ? hogy fáradván életet élj , de silányt.

ÉN ÉS

SOCRATES.

Hogy semmit sem tudsz, illy vallást téve szerényen,
Eved" bölcsei köztt fő nevet érdemeiéi.
Szép példád’ követem } vallásom haj ! sikeretlen :
Nem hitték teneked, elhiszik ámde nekem.

Gy — fy.
AZ ÁR V A DALOS.

1.
Könybe fűlad láthatárom’
Kék homályos rem lete,
Honnan kéjbe [szenderitőn
Leng a’ Hajnal’ sze lle te,
Hajdanában ott viradt fe l.
Mint a’ legszebb csillagzat k e l,
Szívem’ édes bánata,
Melly a’ hölgyre nem hata,

2.
Völgyek csendes rejtekében
Nap j ö t t, ’s mént keresgetek,
H ív rem énnyel, tán virágot
O minő v o lt, lelhetek}
A’ patak hímes mederjei
Emlény ’s lengenyék ezerjét
Nézem } csalva a’ remény,
Ah ő bajlőbb tünemény.

# 3.
Zengve rózsaszín habok közt
Huny a 1 hattyú, mint a’ nap.
Boldog e z , mert párja még zeng,
Hő negéddel rá rá csap $
Én ha daliok alkonyomra ,
Könyet ejtek a’ lantomra ,
Nincs ki hányna hangjain
’S felvirrasztna ajkain.
K a c s k o v i c s Károly.

íA’

BÚSULÓ

LYÁNKA

Parton űl az árva lyánka
Gyenge kezén forog egy koszorú,
Néki minden gyász enyészet,
Rozsa bokor neki olly szigorú $
Sűrűn csorg a’ kony szem éből.
Mely sohajtat jő kebléből.
Hadd szálni a’ bút
Szép lyánka! kinek fűzöd a’ koszorút ?
„Ifjú bajnok! nézd e’ halm ot,
Sírhatom ez ’s fedi hű kegyesem*,
Hant borítja láng szerelmét ,
Enhyemet én csak a’ sírba’ lesem.
Nyisd öled fel csendes álom
Nyugtom benned feltalálom . 44
„Sorsod szomorú
Lyánkám! de kimultnak e illy koszorú
„Bajnok volt az is — hát néked
Jusson 0 ifjú ! e’ kis szövedék ,

44
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Elhűlt szívnek semmi vágya,
Bajra növeszti virágit az ég. —
Nap konyái *s meg újra felszáll,
Eris virággal parton hős áll
Nem sejtve borát, —
D e nem fűz a’ holt neki több köszörűt.
P a c z e k József.
A’ T Y R A N F A N N I H O Z .
F an ni! éltem Tyran udvarában
’S vad kényének térdem nem h ajóit,
Ezren csúsztak termei porában,
’S ajkam egy szót hizelgve nem szólt.
Hol csak néha nyögött fel porából
Az igazság síró hangokon ,
Ott verem fel a’ Tyrant álmából ,
Az aluvót puha ágyokon ;
’S bátor hangon dörögém fülébe
A ’ Szabad’ — őt rémítő — szavát,
Mosolygással nézve , mord dühébe
Gyilkoló kéj miképp járta át. —
Fanni, Fanni! te Tyranná levél
Sziklaszivű! nem nézsz könnyekre?
Engemet is nyájas rabbá tevéi
Egy tekintet által örökre.
Kemény, büszke lényem kellemidnek
A lázattal, térdet fejet h ajt,
’S csak gyanított sérelme szivednek
Tornyoz reám üzhetetlen bajt.
Szavam , mellytől Tyranok remegtek ,
Sóhajtattá olvad ajkamon.
Ha felnyitom, Angyal hogy kérjelek:
„Könyörülj szép Tyran rabodon. 44
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FOGADÁSTÉTEL ATYÁM SÍRJÁNÁL.
A tyám ! itt e’ gyász sírboltok között
Hol lehűl a’ világ fényfátyola,
Hol minden sötét színbe öltözött
’S gyászt hirdet a’ néma magány $ hol a’
Bűnös remegve, bölts vidámon jár,
Hol üldözöttnek nyílik oltalomvár ;
Hol végezve pályafutásodat
A ’ vész után biztos partra száltál j
Hol a’ jók siratják halálodat
’S emlékednek e’ mohos márvány áll*
Itt esküszöm: úgy akarok szinte
Bár ez halált hozzon , élni mint Te 1
Esküszöm! ’s Te boldogabb honodnak
Fényköréből kegygyei halld éskemet 4
’S ha engem is fényes virtusodnak
Vak ellenje gyászos sírba tem et,
A kkor, Atyám! esküszöm: hogy szinte
Megbocsátok gyilkosimnak mint Te 1
K e b l o v s z k y Lajós;

A’ L E Á N Y K Á H O Z .
Á’ víg éneki hang szívet Őrömre deríti
Leányka! ha szépet kedvelsz
Édes ha kell szívednek 9
És ha örömet abban lelsz
A ’ mi kedves fülednek:
Mi lehetne becsesbb neked
Mint az Égi poézis 4
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A ’ mellynél minteggy megreked
A’ bor, a’ csók , a’ mez is?
Jer ’s illatozó rózsákkal
Megrakvánn szép kebledet,
UJj Öszve a’ vi'g Múzsákkal
’S töltsd danolva kedvedet«
Énekeljed szűzesse'ged !
Ha azt megénekelhetd,
Az által boldog szépséged'
Az Egekig emelhetd.

E P I G R A M M Á K .
L
A’ r u h a t i s z t e s s é g e

p é n z e m b e r s é g ! sima
szájunk
Vallja $ de szivünk mást érez az ember iránt
A ’ tuskó tu sk ó, noha bársony is a’ takarójaj
’S tök marad a’ buta tök bár aranyozva legyen.
2i
Lyányka kevélykedj b ár«, de mi haszna ha tád is idő vár»
Melly majdsirba tipor, ’s e’ nevet adja, t e p o r !
3.

Bakihoz.

Látni bolondot akarsz Baki ? nézz tükrödbe, nagyot látsz.
Édes Gergeh

A’ M a

g á n y

’

t i t k a i

.

C - o ]
E’ magánynak titka : ér’tted élni
Ilonnom! ’s látni boldog fényedet

5
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Meg enyim e’ csend, addig reménylni
Búalkonyt itt a’ sors engedett.
Ó R em ény! sokat kell hozzád vágyni annak:
A ’ kinél az élet 1 több hijányi vannak.

t

Itt hűl gyászkönny porhalmod’ jegére
Jó A tyám ! ’s itt esdem árnyadat ;
Itt sóhajtom Em m i! más egére
Villant hitlen tűz-láng szárnyadat;
Es hő vágygyal nézek a’ sír’ hűs ölébe,
Erezem vaspályám’: ’s hunyok ösztönébe.
A’ M Ú L T

EMLÉKE.

[ ~ « ]
Elviről a’ rózsapálya. A ’ szív
Hűlve fagy meg eggykor , ’s vágy között ;
És talán gyászkönyhöz sem jut a’ Hív ;
Súlyát vívni ? mellybe ütközött.
E l 5 de lá n got, könnyet nyújt hatalmam
M é g ; vágyó kebel piheg fe lé ;
Eggy Hű’ lelkét bírom : ’s nincs jutalmam ,
Hervad ő ; ’s valóm’ hűlten leié.
A ’ behamvadt múlt’ sötét ködéből
T ilt szeretni eggy emlékezet;
E m m i ! ne kérj keblem’ ösztönéből:
Míg kihal az első érezet.
Majd ha szívem’ zsengetárgya F a n n y
Búszaggatta lelkemből kim últ;
Kínba oltott szikráid’ foganni
Láthat’d ; ’s könnyem nem híjába hált.
B árány Ágoston.

REGE
B

HAJDANBÓL.

A*

E

N

ELSŐ

D

B

G.

ÉNEK.

Kékveres arczü sötétes felhőt tol tele a’ bús '
N yúgotnak, ’s iszonyú kebelében fergetek alszik í
Ziígva közéig, ’s zuhogó záport árasztva húzódik
A’ dél’ síkja fölött ’s füstölg a’ sülttpor alatta.
Csendben emelkedik — e’ zajtól kihagyatva — tetőjén
A ’ meredek szirtnak, Várhegy. Komorodva íövelli
Fellegi tornya magas csúcsáról fénysugarát sz é ly t;
Mint hú testőrök magasan körülötte nyulongnak
A ’ viharak’ düheit nevelő több tornyok. Az izzó
Nap ha magas délpontjáról fedelükre levillan,
Ott meglátja magát, ’s sugarát még onnan is ontja.
Vastag bástya köríti kitűnő csarnokait: ’s már
Régi kor óta születnek erős daliák teremében.
Pusztító karú év! hova lettek ezek? ragyogások
Mondd hova tű n t, haragod képes Vala ezt megemésztni?
Ott az el-elvonuló felhő nem Ölelgeti immár
A ’ meredő tornyot, se vihar nem üvölt megütődve
A’ falak’ ormaiban , ’s nincs fény hogy róla ragyogjon l
Tar feje áll a’ rég ragyogott szirtnak, ’s diadalmát
A’ nagy xidőnek csak néhány kő’ fekte mutatja,
Mellyek nszoltt porokat, régenten tiszta sugárként
Tündökölő Daliák’ porait fedik ősz m ohaikkal:
Szélyt körülötte cserés halmok dagadoznak, ezekről
’S a’ sivatag völgyekből kóborló fenevad bőg
Zúgva csapong rajtok vad fergeteg és vihar és szél,
’S a’ vele rég díszes táj rengeteg és szomorú most. —■
K o s z o r ú 1831.
6

82
így tűnik a’ fény e l, ’s a’ kor szüleménye , ha más kor
Szárnyal-elő, temető moh alá süllyedve enyészik.
A’ vigalom’ nevető rózsája, ha csillaga elszáll,
Gyászos fátyol alá vonul, egy kies édeni tájként,
Mellyre , ha nyugatot ér a’ nap, komor éji sötét dűl. —
Vagy hova tévedezél, kicsi röptű képzetem, eszmélj !
’S a’ komor ülepedett százak’ titkába röpűlj-be,
’S Bendeget, a’ hőst lássd , Várhegy’ letűnő deli díszét.
Egy hajdanta dicső had’ utolsó hős ivadéka
Volt vala Bendeg. Az emlékezés fölszárnyal az elhiínytt
’S lett embernyomokon, ’s Katám ért, az Avár fejedelmek’
Eggyét megleli a’ rohanó Cságári seregben.
A ’ ki kelet’ ’s nyugat’ őrfalait rengette szavával, —
O vala e’ nemzetség’ dédiike, a’ hadi villám;
De szilaj és — feleit gyakor ízbe’ boszontva — czivódó.
Ez , ha gyalázottnak véltt lelke’ haragja kigyiíladt,
Kész vala mindeneket betem etni, kiket dühe ere.
Ekként a’ méltó fejedelmi harag kitolá őt
Népe közű i, ’s valamint egy fergeteg a’ rohanó Szél’
Zúgta előtt, haragos innrgással vonta magát az
Ejszaki táj’ sziklás vadugatta nagy erdeji közzé*
Itt üte lakhelyet elkeserített lelke’ tüzében ,
Rettentő az ehes vad előtt ’s körülötte lakóknál
Hogy ha sötét pajzsát megütő bnzogánya’ fejével,
A’ viharos szeleket tetszett csatazajra idézni;
De kegyes ótalom a’ remegő szaladóra, ki sorsát
Mély inegaláztában kéziből könyörögte, ha ollykor
Eletet oszthata, melle dagadt és benne kevély volt.
így élt ő. De nyomó ’s emelő keze a’ nagy időnek
Barnás fürtire — mellyeket égitüz és viharok közt
Nem rendülve emelt égnek — gyengítve havat s^órt,
’S büszke nevére homályt, melly , mint s ír , számos utódit
Bús kebelén feledő álomba tem etve, takarta.
A ’ bátor Bomboj, már kései sarjazat, Öntött
Fényt lesülyedt Nemzetségére ’s emelte föl új enni ,

\
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A* ki erős. karral maga ment az aczélfejü Broszton’
Borzasztó barlangja fele , azt porba tiporni.
A’ csuda tótot egész táj’ népe remegte , inagassan
Hágdosa a’ hegyeken mint egy görgő sürii felleg
’S lepte alatt sokszor porlott csikorogva az érez kő.
Görcsös aczél buzogánya darab sziklákat u tött-le,
Es szava renditő v o lt, mint távol dörögő ég.
Kártékony, vad örömmel nézé a’ kifolyó vért.
Ellene ment Bom boj, komolyan hallgatva; de széles
Mellében hordván Brosztonnak szörnyű halálát.
Ment sivatag völgyön , vad rengetegen ’s meredek szírt —
Bérezeken á lt, — ’s szeme egy rémes barlangba ü tő d ék ,
Földön csúszó gőz folya abból ’s füst fek etíté:
Ez vala a’ gigász’ vad lakja. Kiálta erősen
Háromszor Bomboj. Reszketve futotta-meg a’ hang
A’ meredek hegyek et, ’s ugyan annyiszor ők is üvöltők;
CS nem jőve a’ hegyi rém. Fenyegetve halad tova Bomboj,
5 S a’ barlangba tekint. Nincs o t t , kit ohajta; de hellyén
Egy iszonyií fenevad’ barlangját látta, vagy a’ mély
Poklok’ rettenetes torkát. Halom emberagy, elszórtt
Testtagok és vérző félen faltt testek akadtak
Borzadozó szemibe , ’s tölgy gúzson egy ember epedten.
Visszaszökött, ’s kizúdulván lázadt lelke’ haragja
Brosztont ordít még. De imé egy fergeteges szél’
Képibe’ jő Broszton, — melly nem lá to tt, de hatalmas
Karjaival dühösen megrázza az égre-kelő tölgy’
Vén derekát, zúgó nagy gallyakat Összetör, elszór,
Es a’ rengetegen végig rohanása alatt a’
Szikla s iv ít, fa recseg, leborúl a’ bikk-sudar , és fé l,
Üstökiből pedig essőt és zuhogó zivatart ráz :
így tö r -elő Broszton. Darabos sziklákat ö le l-fö l,
’S erre zúdítja; de ő ijját v esz i, melly maga-Ölte
Vad bika szarvaiból vala m etszve, ’s nyilát teszi rája:
Szól az ideg, mint esti bogár , suhan a’ n yil, elér a’
Tót’ izmos ezombjába: sebess vadkan’ röfögését
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Ontja dühös száján , ’s más szikláért lehajolván
A ’ mint markolná , Bomboj’ suhogó nyila száll m ég,
’S véknyon üté BroSztont. Zavaros tajtékot okádva
Rogy-le az a’ veresültt sziklára. Fejét letagolván
Szikla lakába vivé ßomboj ’s kapujára kitette.
De heves ifjúi szesz, nagy erő > virgoncz fiatalság,
Merre tűnik gyönyörűn viruló rózsátok élőnkből? !
Májusi kedves ibolyként hulltok-el, a’ nagy idő’ bús
Szellete hogy ha reátok lendül ’s elfanyorodtok.
Gyengült már Bomboj, ’s közelíte enyészete hozzá.
Gyermeke, mint magasan nyultt szép jegeny a’ meg.
emésztett
Vén tölgy-törzsnél, állt ’s szózatját várta az aggnak.
Tiszta k ö n y , érzésnek szép könnye, futott-le szeméből,
„B endeg, egyetlen sarjain! :— szólott gyenge szavával
A’ haldokló hős , — éltein’ folyadéka’ határán
Es az örök vigadalmak’ szent küszöbén vagyok én most-.
Könnyeden és örömest hagyom itt én váramat, a’ melly
Téged’ utódim’ erős apját karoland ’s nagy urát ált:
Ott fenn t, már ragyogó Eleim , tudom, engemet édes
Égi mosoly kozepett fogadandnak, mert pulya éppen
Nem voltam , ’s nyomomat benned tündökleni látják»
Légy nemes és igaz : ép neved’ éltipratni ne engedd,
’S te ne gyalázzd ; ne óhajtsd a’ m ásét, a’ magadét még
Véred’ özönlésével sem hagyd másra hajolni!
Szent legyen ez , másként suhogó árnyékom elődbe
Rettentő képpel szálland-Ie az éjfeli órán ! 44
így szólván dobogó szive’ halk mozgása elállótt.
Éji komor gyászban jár Bendeg ’s könnyezi attyát.
Hősi szivében erős feltét van, tengeri szórtként,
Melly a’ duzzadozó tenger’ hullámi fölött áll.
A’ fortyantt habok égre-szegett tetejére rohannak,
Hasztalan, az nem inog, nem rendül csúcsa ’s alapjai
Forróán fogadó beteg attya’ szavát telyesitni,
S a’ melegen szeretőt nem tudta felejteni lelke.
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Eljöttek repeső vigasság’ szárnyain ifjú
K edvesi, Kuuda, D obok, ’s velük «des öröm jő v e , meg sem
Vídula homloka fö l, ’s nem oszolt biíködje szivéről. —
Végre az elragadó leírások, az ifjak* esetjei
Sok késztések után lelket utazásra hevítek.
Útnak eredt, ’s a’ sok tárgy ’s táj búját elidezek.
És komor éjéből lassan felvirrada. Mint a*
Nyúlongó hamuszín ködöt a’ keltt nap’ ragyogása
Szélytveri a’ viruló rét’ hímes tereiről, ’s majd
Fejledező ibolyák mosolyognak ölébül az ég re:
így az iidö komorultt lelke't bánatja’ ködéből
Lassanként kiderítő ’s víg öröm ült deli arczán, —
De ki örül folyton nevető örömek’ közepette ?
Hol van az , a’ kinek enyh napjára ne szállana felleg ?
Járt szélyt. Itt lándsát tőre a’ játékban : amot meg’
Me'g fiatal karral leverő buzogánya az ellent.
A’ jeles ünnepeken , ’s zöldellett nyertt koszorúja,
így járt szerte , — miként kirepültt fiatal sas az erdőn,
Láng szívvel, ’s utain , hajh, egy szép völgybe vetődék»
Hol Mézkolcs gyönyörű, dombok’ közepette vonult-meg,
’S egy gyönyörű Angyal’ bájaira tapadva, fogoly lett.
Hajh, fogoly ! — és hogy.erős lánczát szélyttépve, szabaddá
Lenne , reménye kihunyt; de lerázni nem is vala kedve.
Dendeg, ama’ heves ifjú fogékony szívvel először
A ’ mint meglátá szépjét a’ gyenge füzesben
Friss bárányai köztt liliomként diszleni, tüstént
Tüz^e borult, ’s az eves sirig égő lángjait érző.
Nem maradott hideg a’ üget’ angyali lyánya sem ekkor.
Ollyak voltának ők , mint két távol ligetekben
Keltt fiatal g ili, a’ szép hajnali harmatos ágon
Összevetődnek azok, bámulják tolláik’ ék ét,
Majd turbékolnak , ’s enyelegve czikáznak az ág köztt.
’S párosán ülvéjök ^icsi fészküket eggyüve rakják.:
így bámúlák ők egymást; de utóbbad elindult
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Szép szavok, es mézként folya tiszta szerelmi beszédjük.
Végre heves csók köztt örökös hűséget Ígértek.
Bendeg’ irigy sors’ bábja! miért mentél azon ékes
Völgybe ? — Borutlan öröm zsendülne ott másnak idővel;
H ajh, de neked keserű méreg, ’s eged eltemető vész.
Bár a’ rettegető gőzt égre-tolő tüzes Aetna’
Szirtein ácsorgnál ’s égő öblébe tekintnél,
Mint e’ völgybe m énéi, honnan, m ajd, véres utón kell
Vissza felé térned , vad kétségekbe merültten.
O nem tudta, szegény, hogy utálják attya’ nevét ott.
Bomboj Oport szerété darabig. Sok téli napokban
Bétölté vadiiző zajjok lármával az erdőt,
’S estve az éjszaki széltől lankadtan gyakor ízben
Eggyüve ültek erős bor közt erejükben üdülni,
’S hangzó billikomok köztt szóltak régi csatákról:
D e az irigy harag e’ szép eggyességre boszúsan
Mormoga, ’s vad szájjal szikrát fuvalla közéjük:
Rút Egyenetlenség átkos szárnyát em elitvén,
Gyűlongó tüzöket haragos lángokra nevelte.
Rátöre Bomboj Oporra, ’s erős küzdés’ közepette
Csarnoka’ fölmeredő falait szélythányta, magát m eg,
Vállain és karján sebeket vagdalva hagyá o t t ,
Barmait és kincsét kirabolva velők haza úgy tért.
A’ sebesültt Opor e’ vita múlva keservesen elh alt,
Nőjét ’s egyetlen lyányát bús sorsba* marasztván. —*
Mély gyászban siratá kora tüntét a’ komor özvegy
F érjén ek , ’s nyomorú sorsát; Bombojra pediglen
’S véle hadára örök gyülölést esküdt ’s fogadott-fel.

M Á S O D I K

ÉNEK.

Első hév szerelem boldogságába’ bagyá-el
A* kévésig boldog, szeretett lánkája’ határit.
’S édes lángba’ verő szive mellét majd kirepeszté,
De kitudá, a’ mit nem-tudván boldogul érzett,
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S rózsapiros szárnyon keltt hajnala égbe borúla.
Forrón esdekelék ó a' boszus asszony előtt; de
Hajthatlan szive csak hidegen ’s megutálva tekinted
All szomorún Bendeg fennt tornyai’ erkelyin: a’ vad
Sziklai sas felütődik ’s messzire szárnyal előle ,
Homloka domborján vontt ránczban gondok epednek.
Almélkodva, az eg’ szelein sóhajtatit űzi:
’S nem pillant; de szemet gyakor ízbe nyugatva meresztvén
A’ távol’ kékes ködein szeretettje jelen-meg
Könybe merültt szeminek, remegő kart nyújtva feléje.
De szaporán villám metszette az összetorultt kék
Felleget ott: „Hajh — nyög — nem vagy te , szelid alak ,
ottan :
Nyájas vagy te , kies menny él kis kebled’ űrében:
Kék szemeid kideriiltt egeket képezve mosolygnak.
Nem szórsz olly haragos szikrát; lágy szózatod édes
Mint a’ fülinileé, nem zord, mint melly amaz éjfél
Lepte komor felhő’ keblében dörg-le haraggal. —■
Ah , te Atyám’ hidegűltt pora, nyugtod csendes az álmok’
Sírjában, valamint révben vész-hányta hajóé.
Fergeteget vihar űz ropogó villa mi tüzekkel
Nyughelyed’ orma fölött, ’s suhogó fűszálai köztt a’
Szél rohau-el; ’s te nem erezed a z t ; nyugalmasan alszol
Hajh! de fiad szenved ’s szigorú gondokkal evődik! —
Égi dicső fényed’ nagy tengeriből veszedelmes
Gyötrelmére fiadnak, Atyám’ hős lelk e, tekints-le !
Mért leve bxís örököm sanyarú gond , ’s puszta kívánság?
Bánatos indulat! a’ pokol’ álnok fajzata ! önnön
Birtokaid mellé melly m ásé, mindig óhajtód,
Mért hata mérged az emberi szüv’ mélyébe be ? Nem rak
Vak dühöd ellen erős falat a’ szív ’s égi barátság ,
Nem köt erős lánczot sem vérség sem rokon érzés:
Azt letiporja dühöd ’s ezt elszaggatja vak elméd. —
Mért kívántad, Atyám haragodban Opor’ vagyon it: Iám
Azzal csendemet és lelkem’ nyugtát betem etted:
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És boldogtalaná Ion gyermeked attul örökre.
Lenkám’ annya’ szivét örökös fagy lep te, erántani
A’ kinek attya oleltt hív férjét vesztibe dönté:
M ert, mint mondja, atyámtól vett sebe zárta porába.
Férjétől kiraboltt jószágát visszaadám már ;
De szüvé víg örömit karom, úgymond , vissza nem adja ,
Es veje nem lehetek, lányát nem adandja ölembe,
A ’ ki pedig szívét immár nekem adta cserébe.
A h , hol az a’ hatalom, ki zavartt ösvényem óléból
Jóltévő, karral kiragad s’ szép partra tesz’ á ltá l? !“
így szólván komor ábrándjából lelke föleszm él,
A’ mikor egy kavarogva kelő por ütö.de szemébe, —
Mellyben rejtve sebes vágtatva jön egy siető hős
*S nyomba' lovásza, felé. Már a’ várfokra fölértek,
'S csordul az érez kapu' nyílta ,kemény dobogás az egész vár
Ablakait rázá. Letekint deli Bendeg i s : akkor
Pattana tajtékos ménéről Kunda le. Yirgoncz ,
Nem m agas, arczán szikrázik feketés szeme’ lángja.
Homloka nyilttann á ll, ajakát bodoran fedi kis pelyh,
És fölemeltt vállán habzik le sötét haja fürtje.
Hajlongó darutoll leng nyuszt kucsmája fölött, és
Hosszú magyar dolmány díszleng deli tagjain. Izzó
Láng belsője, tüzes képzelmü, tüzes szivü: hőse
A ’ Bodrog’ csendes folyamat néző Szögi-Várnak,
Kedvese Bendegnek ’s gyermek-kora’ játszi barátja ;
De szive hirtelenül gyulád és hűl, változik egyre,
Mellyért gyász jutalom vár-rá a’ végzet’ Urától. —.
Karjaikat terjesztve , szivükre szorítva fogadták
Egymást a’ rokonok , ’s deli Bendeg mond vala : ,,Kunda,
Napjaim’ egyetlen hű társa! miért vala jöttöd
Annyira gyors, az amott zúgó záporrohanásként ?
Halk vala még ez előtt jöveted. Tán sárga Hilárdod’
Szikracsapó körmeit próbálód, hogy rohanással
Vallyon az ég’ suhanó szeleit megelőzi-e síkon:
Vagy tán a’ zivatar, ’s a’ tornyos fellegek űztek,

89
’S a’ záport akarád kikerülni sebess jöveteddel ? 44
„Gyermeke a’ hegyeken ragyogó Várhegynek, örökkön
Kedvesem ! én paripám’ körmeit próbára koránt sem
T ettem , az ég’ suhanó szeleit megelőzi-e , vagy nem:
Sem rohanó zápor’ zúgása nem űze tehozzád;
Más oka jöttémnek. Lenkát elveszted örökre !
Mint az egen szórtt felhők közzül az alkonyi csillag!
Meg-inegrázva haját ragyogón szórja világát:
Ügy tőre Lenka’ dicső szépségé ki völgye’ öleb ü l,
’S a’ kóborló hír elszóra’ kósza utában
Szint’ dél’ habjaitól éjszak’ zúzlepte hegyéig,
A ’ üget és halmok, mellyek köztt rejtve virágzik ,
Meg nem tarthatták, röptét nem szegte-le semmi, —
Egy föld v an , sík téren messze nyúlik , de odabb majd
Domborodik ’s hegyeket mutat, a’ hűvös őszi keletre ,
Ott úr hegyke Kozár büszkén keltt csarnoka bátran
Néz Szamos ott siető hulláimra, Húsz telekek ’s még
Többen is öt szivesen tisztesgetik. Attya határt tett
Házasodásának kínos végső idejében
’S nem rég múlt az e l : és mint sólyom az ág hegyen, immár
Vizsga szemekkel néz sz é ly t, hol látná szive mássát.
Döbben az ú t, szeretett bajtársai mennek örömmel
Hozzá , vágyakodok a’ nagy lakodalmi napokra ,
’S a’ lármás vadüzés’ pompájira. Nőt javasolnak:
„Puszta rideg minden velők a’ szép élet is egy szép
, Pár nélkül, szólnak, csak egy angyali hölgy’ kebelén lel
Tiszta gyönyört a’ zord szív. Mint egy szirte az éghez
Nyúló Kárpátnak, komor a’ páratlanuf élő ,
Moh lepi oldalait, ropogó villámok emésztik
Szennyes agyát, zuhogó zivatar ’s szél verdesi mindig.
Adj kezet egy szépnek, vágynak nagy örömmel öledbe,
lm a’ gyönge Szeműk, attyát ápolva dalolgat,
Elmene sok fiatal , megnézd , ’s mind’ levarázslá
Szög szeme’ bájaival; de szivét nem nyerte csak eggy ^
Menj , ’s tied ő. Itt Ágota i s : kies arcza’ mosolyja
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A beborultt eget is tehetős kideríteni, vedd őt.“
így szóidnak ezek; de Orod mond: „Szépek azok mind,
Elhiszem, állások kecses, arczok igéz szemeikkel:
Szép a’ völgyi patak’ partján nőtt rózsalevél is ;
De mik ezek deli Lenka’ magas szépségeihez, ki
Nyűgöt halmai köztt, mint egy ibolyácska, virágzik.
Dús a’ Kűmai táj , melly őt megölelheti. Hosszan
Nyűlik-el egy h e g y , ’s a’ nyugovó napot az fedi tő le :
Zöld ligetes töve szép nyájt hizlal harmatos ág köztt.
D él’ s éjszakra hegyek szelidebhen emelnek igéző
Szépséges fejeket *s hüs szellő leng-le reájok.
Itt vonul egy szép völgy végig-zuborogva pataktól ,
S benne az é l, ki sivány helyet is kies édeni tájjá
Bájolhat. Koros annyát nyájas gyermeki kézzel
ApoJgatja, fejér hajait csókolja örömmel:
így látszik, mikor aggott eggyes gerlicze mellett
Kis fiatal csíz ü l, szárnyát mozgatva, falomb köztt,
Ezt válasszá nődnek.“ Mélyen hallgatja Kozár ezt.
Es csak alig pillant. Mosolyogva huzódik-e! a’ ráncz
Homloka’ téréről ’s büszkén dagadoz vala melle ,
Már kebelére simultt angyalt képzelve magában.
Útnak eredt szaporán , követé őt Bléda utában .
Bléda , ki István’ játékán győzetve p ityergett, —
Esmerhedd. — Az utára borultt alkony beidéző
A ’ multt éjt terememben tölteni. Mint mikor estve
Tiszta az é g , befödő ködeit szélytkergeti a’ szél,
’S a’ kék mennyezeten ragyogó csillagzatok égn ek :
Ügy tiindökle világos-kék szép öltözetén dós
Czifra arany sujtássa. Fehér kalpagja fölött fennt
llezge magas k ócsag, 's vele néha czivóda szelíd szél
Ménje pedig, mint hó fuvalom , messzére fehérlett.
Tiszta sörénye , miként szirtek tajtéka , lehabzott.
A’ kopasz űt’ pora vékony lába’ nyomát alig érzé , —’S rajta tömérd czafrang csengett sok ezüst karikákkal,
Ez vala a’ Nősző. Hol az a' lyány, a* ki megállna
Illy nagy igézet elő tt, ’s gyöngéd szive meg ne hajolna?
Ezt magam is látám , az előbbit Bléda beszélé. —
Féltelek én Bendeg. Hajh! tápláltt égi reményed'
E’ kelet’ orszele majd zöldjébe’ letördeli. \ igyázz ! “ ,
Bendeg ezen szavakon majd reszkete, majd heve kínzó,
’S a’ tüzes indulatok képén színeikbe csatáztak.
Sorsát káromlá, heve még holt attya eránt is
Majd iszonyú szavakat toía nyelvűre zengv e ; de most a
Gyermeki hála iité-föl képit előtte, s azonnal
Tűnődése után illy szók jöttek-ki szivéből:
„H ajh, deli lyánya Opornak! hát elvesztlek örökre?
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Hát az anyád a’ zord, mást tenne veled boldoggá '<
N em , nem: fussatok-el keserűn gyász képek előlem.
Fussatok-el lelkem’ marczongló kurta k ig y ó ji! —
A ’ mikor én paripámra szőkém , ’s vész s tergetegek küztt,
Sűrű sötétségben hegyen és sok halmokon által
Nyargaltam hozzád , szived akkor nem dobogó a z t,
’S nem mondá nyelved , melly kedves szózatot önte.
’S éjfel után ism ét, hogy anyád ki ne tudja, sebessen
Visszaröpülve magas váram’ kapujába' lerogygyant
Eltikkadt lovam , igy szólék könyörülve, ügyetlen
Pára, te összerogyal, de szerelmem szárnya hatalmas.
A’ sebes égi sugárt haladókig is égbe röpülni.
Es letevőm fejemet: kies álmok öleltenek ollykor ,
Es te enyelgve jövél mint nőm őlelő kebelemre.
Égi reményem ’s szép álmaim nem játszanak engem.
M ég is. Kunda , te , szólj ! te szivem’ szeretettje ! ha e vad
Lángokat ébreszted keblemben, szólj s csilapítsd a zt.
Mint a’ duzzadozó tenger ’s a’ süllyedező tőid
Még csendes csúcsán mély kétségekbe nyavalgo
Elhagyatott ember, tengerhez, földhöz, egekhez
Esdekel , és kapkod még a" sűrű felleg után is :
Szöghaju Bendeg is igy mindent fölhiva segelyre. *
Most mély aggodalom szállott tanakodva szivükre.
’S módot vizsgáltak, melly Lenkát vissza szerezne.
Végre tőnődte után bús Bendeg uj életet élve
így zú g o tt, harap; és győzés csillogva szemében:
„Nem, Lenkát nem adom , menny’ föld’ haragára ! teremjen
A’ pokol’, öble előttem ’s büszhödt gőz közepette
Küldje-föl ordító kőikéit, nem borzadok ettől,
’S Lenkámat nem adom, lehetetlen od’ adn°m. Ölesre ,
Nap keltét néző Szögi Vár’ ura ! szörnyű ölésre .
Hogy ha az érczi kemény ég ezt másként nem akarja
Égi Atyám ! te magad mondád hős élted utolján: ^
„ A’ másét te ne bántsd , magadét véreddel is óvjad»
Vagy kebelemre fogom Lenkát kiragadva kezükből.
Vagy szélytzűzatom a’ sziv et, és vérem’ dagadozva ^
Omló habjaiban lehelem lelkem’ k i , — csak értté.
Nem kezdendjük azon, szól Kunda tűzét csilapitva,
Egy jó gondolat, — őrtűzként a’ záporos éjben
A ’ révész’ hánytt csónakjának, — villan eszembe, '
Mennyei gondolat, egy jó szellem küldte honából. ^
— Hej , nem mennyei az, pokol álnok gyermeke suga.
Hogy fene mérge reátok egész özönében ömöljön.
Lóra kelünk egyedül ketten , ’s napszáltakor immár
^
A’ tájt majd közelítjük , az est’ halk szárnya tovább visz ,
Es ha az alkony elősullog s bús fátyola' színét
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A’ fákon, hegyeken ’s egen elhuzandja, mi akkor
A kertben leszünk , hova elsétálni szokása ,
A mint jól tudod, a’ hűvös esti lehelnek újító
Lágy susogása között, — ’s a’ kelletlen szeretőtől
Elvegyük a’ tied et, ’s haza hozzuk öledbe nyugonni a
Bár azután az üres nőszőt vad mérge eméssze.“
Könnyült e’ szavakon bús Bendegnek szive kissé ,
S helybehagyást intett komolyan nagy gondu fejévek
Szabtak időt mikor, és helyet a’ hol akadjanak-össze:
„Majd mikor a’ lehanyatlott nap közelíti, beszélők,
A kék bér ezek et, a’ zajgó Hernád^ folyamánál
Várjuk-el egymást , onnan az alkonyi barna homályban
Jó vigyázat alatt czélunk’ hellyére elérünk.“ —
Mert haza nyargala Iyunda, hogy ott készüljön előre.
Bendeg gondjaibau feszülő melle] dobogott-szélyt
Bús tereméiben ’s végig pillant fegyverin ollykor .
Mellyek nagy renddel szörnyíték sorra szobáit,
S szörnyű halál nézett búsan fenyegetve le rólok.
Vad szemeket nap’ szólta felé kötelekre szorított
Bús bikaként v ete, melly a’ bárdot ’s vérbelyeket megLátván, n yög, csak alig pillog ’s füleit leereszti.
Kínzó gondolatok szállók villámi csapásként
Lelkét ’s vérkönyeket toltak-föl barna szemére.
Yégre magas pontját a’ nap túl-hagyva hanyatlott,
S a’ távol hegyek’ ormaihoz közelíte nyugatra.
Lóra szökött Bendeg, melly vad remegéssel alant állt:
Megszökkent az alatta , fölálló barna sörénye
Hánykódott, ’s iszonyú! kardját csörrenve leejté. —
Hagyjd o t t , Bendeg, azont, hagyjd kínzó veszted’ adóját!
Nem ; — rikkant dühösen, ’s fölad ák a’ fürge cselédek. —*
Megszökik arcza’ piros rózsája , ’s helyette halál szín
Terjede sápadtan; de hamar csak visszapirúla
S helyre - verődve lován haragos homlokkal elindult.

H A R M A D I K

ÉNEK.

Néz bús Beudeg szélyt, sastollai köztt suhog a’ szél.
Lába alatt ragadó Hernád’ hulláini zajognak,
’S nem jőve Kunda. Utó sugarával visszaragyog még
A’ nap az ormokon ’s aranyos koszorúja letúnék;
Még sem látja óhajtott társát, és döbögését
Nem hallhatja, ha bár legmélyebben figyel is rá.
Jár, k é l, és iszonyú gond úl lelkére: „Kicsúfolsz
Hát fene Sors ez utolsó perezben is ? — ah nyomorult szív,
E’ te read rohanó gyilkos kín köztt ne repedj-szélyt.
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Kuftda, te meghittem ! jövel immár, hajh! mi veszély tart
Lánczai k ö z tt, hogy imígy késel ’s nein hozsz segedelmet,
Nem látom fölütött porködjét m ég, csak eme' szék
Szikkadt szárnya üvölt onnan, ’s nem súgja fülembe
Mért marad-el Kundám , mért nem terem itt az időre.
Sem m i, boszus sorsom’ truttzára is elmegyek: és bár
Sziklahegyekként görditgesse elém akadályit ,
Áttörök én azon , él e kar még ’s izmai élnek,
így szólván neki szöktete a' Hermádnak, azonnal
A’ túli parton lett. Szomorú fátyolt vona immár
A’ napi munka után pihenő életre az alkony.
A’ vérkő szivü hős keseredve nyomiíla előbbre
’S a’ lenyugodt csendet darabon fölverte lovának
Rendítő dobogása. Szunyadtából fölijedve
Rettene föl fészkét őrző sok gerlicze ’s elszállt.
Végre közelgete a’ szép völgyi liget. Sürüebh loft
A’ komor esti sö té t; de keletre fehéredé halkkal
A ’ lé g , és haloVány fény terjede a’ teleholdról,
Melly nagy sárga kövét Jassúdan emelte föl ottan.
Altkelt még a’ csörge Sajó patakán. Szive mélyen
Vert vala baljábaA : ,,A ’ Nősző monda ha most áll
„Lenka előtt, az anyát már meghódítva, ’s eppdve
„Szórja reá szeminek szerelem mérges nyilait!— ha
„M ost bódulva szerencséjének bámulatában,
„ A’ vad erőszakkal kebelére Vetett deli lyányra
„ Szentétien karokat n yit, ölébe szorítja heviiltten !
Hajh még hátha! de nőm , ki ne mondd szám poklok üvöltő
„L ángjai zúgnak ezen kicsi s/óban , ’s majd fenevaddá
,, Bűvölik e’ zajogó szivet. Ah boldogtalan ott fennt
„ Szép tiizü csillagom ! elkúnyszhát te is ? olly gyönyörűen
„Hintéd szép szemeid’ sugarát léptemre egedből:
•„ Hajh ,hova lettél most? nem látnak bús szemeim , mély
,, Ködbe tem etkeztél, ’s többé rám nem ragyogandasz?!
„ íg y hát elközelit bús végem! hajh, hamar az m ég,
,, 'S férfi erős tetemem ha ledől még szörnyet esik , ’s bús
„Rontással ragadoz sokat a’ csúfporba magával.
„ Qh igen, én vég szándékom vérhabzaton úszni
„Ő seim ’ árnyaihoz; ’s t e , szerencséin’ férge leendesz,
•, Minthogy nem tehetek m ásként, vérlíabzat előttem .“
Lágyulás, majd szirti keménység ’s tigrisi vadság
Sorra csapongtanák érzetein s kebelén , ’s iszonyúra
Gyiíít tüze. Néma haragba’ döfé sarkantyúja’ éli
Oldalon a’ szakadó tajtéku lovat, ’s viszi az, mint
A’ rohanó zivar a’ ropogó villámot emésztni.
De mi dobog távol ? bús arcza miért ha laványai
Bendegnck ! s minkért réméig a’ természet előre ^

91
Mini remegendő lesz, ha az e'g lemosolyg legutólszor
A ligetes földre, s dördül á’ tettenetes szó,
Melly eget es földet, ’s szórtt csilagokat teper össze,
’S olvasztó lángot lehelend rá a" M egítélő?—
Zengj 5 kobzom, rezegő idegid hangozzanak! a’ vész
Tőled távolag áll, takaró bús leplek a la tt, a’
Mélly Feledés feneketlen sírjában hever az már.
Rajta újabb esetek , röpülő napok’ egykori szárnyin
L engenek: a’ Rege kél tarkásan néha közűlök.
S zólj, mért némulnál, mint kis szellői süvöltés , —
S e’ kicsi életen ált mint dűl a’ bús szerelemnek
L ángja, ’s az elfásultt gyűlölség vad tü ze, zengd el!
Már közel a’ dobogás. Lova bokrosán ugrik. Előre
Szögzi meredt füleit, ’s hánykodik barna sörénye.
Némán kardot hűz , mert már á’ várakozás ’s düh
Elfogták szavait, ’s úgy várja be a’ bobogó zajt.
Megjön az. Oh hold ! bámész arczod’ fergetegek’ bús
Fellegiben de miért nem röjtéd ? vagy ragyogó dél’
Tiszta világában mért nem küldéd le sugárod’ ? —
F gy lovag a z : lebegő darutollai szerte csapongnak
Barna sisakjának sárkány ormán. Derekához
Kapcsolttan ragadá, Bendegkint, a’ deli Lenkát,
Érzete megtompult, megszűnt szive verni zuzottan;
Csak dühe élt egekig nyújtózva : „ Kozár , te hitetlen ! 44
Gondolta, ’s mindent a’ nagy természet’ űrében
’S tűi azon is , gondolt; ah még sem gondola semmit.
Tompa düh ostromoló , ’s velejit zsibbasztva elálló.
N ém a, de szörnyű jelentés köztt elejébe szökellék,
Mint egy rettenetes felhő villámmal ölében
A’ rohanó szélvész elejébe : ,, Rakodj le dühödt eb !
„ Őrzött prédáddal. 44 Zúg ’s ölni faszültt fene karral
Sújt m ellére, beszáll a’ vas’ ragyogó hegyi mélyen,
’S ketté szeltt szívvel lezuhaut a’ véltt or előtte.
Égre sikolt a’ lyány : „ Jaj , Bendeg, mit teve bőszültt
Indulatod , leveréd enyhed’ terjesztve mosolygó
Szép napodat, Kundád - kedvelted , ezen megölötted.
Ritka merész ’s rokon érzetii hív szive a’ veszedelmek’
Tátangó kebelit hidegen megutálva előbb jö tt,
Hogy velem eggyütt téged mennyei kéjbe merítsen
’S ,tiszta hűsége, miként nap tűnne ki ezzel irántad.
,,É s irgalmas Egek! te leverted iszonnyal ezért ő t ! 4*
„K unda?! kiált a’ bősz, ah szikla eg e k ! 44 De zuhogva
Felleg sáskagyanánt robog immár hegyke Kozár is.
Tigrisi szellemmel, mennyekzeje’ e’ viharában
Tel v e , ezer hadakat kész elpusztítni haragja. —
Itt már. Két tüzelő szem eit, mint éjszaki véres
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Csillagokat vadam a7 rengő bús hősre lövelli.
„ H á t lyány kell neked , óh pokol’ es ej’ kölyke te! ordít
„ ’S így veszed azt ? kutya fa j! ha az éj olly kedves előtted.
„ ’S tetteid’.annak ölében mélyen röjteni vágysz', várj,
,. Hosszú sötét éj vár , bele döntlek , aludd ki jutalmad’. —
„ Hát te csalárd salak , így tapodod hited, asszonyi rósz vér
„ A’ lator ölbe magad szaladál b e , te szemtelen , lígy e.
, ,Yidd le gyalázatodat ’s hogy ezentúl csalni ne tudj,veszsz44
így a’ révedező lyányhoz , ’s vad karral emelvén
Ölni szegültt gyilokát, bedöfé a’ gyenge kebelbe.
Elhal az, egy zivatar’ szárnyától vertt liliom ként,
És puha tagjaival leterült a’ porra nyugonni.
De dühe Bendegnek nem h al, noha ő maga teljes
Képű halál, iszonyú lángot lehel érczi szivéből,
És az egész Mindent bús veszte zajába ragadná
Fölrobbant, valamint haragitott völgybeli sárkány,
’S vérrel tajtékza szájjal, nein is emberiképpen,
Mint dühödött fene medve , Kozárra szőkék. Peneg a" kard
És eleven szikrák pattognak róla , ’s sziszegve <
Sok leeső csillagként a’ légkörbe futosnak.

Közbe zajos dobbantás dörg ’s ezt a’ komor éjfél
Ködbe borulva jajos hangokba felelgeti vissza.
Végre Kozár lero g y o tt, és Bendeg porba taposta.
Hajh , hol az a’ nem leltt bús hang, melly Bendeg özönlő
K ínait, úgy mint őt gyötrék kinyögelleni tudná**
Ótt körülötte susogva nyulongott lom bok, enyészként
Mért némultatok el? szive buját sárga szemekkel
Mért nem nézhetted, tele bohl, ’s mért röjtöze arezod?
Éji nyögő szellő, mért tört rábukva, le szárnyad? —
Oh keserű vérrel csöpögött szive búsan azontúl.
Fölkeresd szem ivei, melly ködben pilloga ’s zápor,
Könybe förödt, Kundát, — lehajolt hidegültt tetem ére,
’S néma de bús panaszos szemit ismét égre csavarván
„Kunda , beléd tapadóit szivem’ édese ! vagy pedig a’ már
Fönt röpülő lélek , kegyelem! nem tudva ö lélek !“
Ennyit nyöghete ; több tenger szavait keserűség
Fogta-el, és átkoltt kardját inesszére dobá-el.
Majd egy bús fa alatt, a’ csendes csörge folyamnál
Körmeivel kapará Sírját a’ ritka fövényben
7S abba barátja’ hideg tetemét betakarta nyugonni,
Lenkához tnene m o st, k i , miként egy tengeri tajték
A’ sivatag sziklák’ vállán, leterülve feküdt ott.
Mellé ü lt, és néma kinok’ poklába kesergett.
M ajd, őrjülve , saját szemeit megütötte kezével,
Zápor mért nem omol kiaszott odvas fenekéről.
Majd a megsebezett hó mellből csörgedező vért
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Nézegető , — ’s ..Gyönyörű kútfő, milly tiszta hideg szírt í
milly gyöngy csörgeteg! — így őrjönge — h aj, itt íolyel éltem’
Üdvös nedve , ne idd buta föld, ezt, — oh nem ihadd ezt.44
’S markában szedvén, megivá a’ csörgedező ve'rt.
Majd is met. „Sivatag völgy ! ah hova lett koszorúd ? nincs
Díszed az e'g ’s nap előtt sem már, — itta ’ kis ibolykaí
Ah viruló gyökerét ki szakasztá-föl ? — te irigy hold,
Mert süte olly hevesen hervasztő lángu sugárod?44
így eszelőskodik, és felölelve: „Jövel nefelejtsem!
’S e’ kebelen senyvedj: —* jaj ! anyád mért nem hagya élve
Díszlened i t t !
hol az? — oh, mint nőstény tigris elejba
Úgy vetnem neki áldozatát. H ah, nem! kebelemre —
E’ vulkán’ belekent égett kebelemre, jövel te :
Ezt diszesitsd, ide kell a’ sze'p hyaczint ’s ide illik .44
Nyugtalanul várják már Várhegyen a’ hagyatott hű
, Szolgák jő U rokat, ’s jövetét nem látva búsulnak. —
Egykor nagy riadás lázzad , kiki re'mületes színt
Hordoz ijedt arczán, fut ’s képit rejti az ágyba :
„Szörnyű kisértet jö n , biiszhödt holt testeket éve.44 —
Bendeg az összeaszott sárgás arczal. Szeretettje’
Rökönyödott tagait nap’ ’s e j , hurczolva ölében.
' Szerteüzé a’ kín és bódulat uttalanúl , hegy’
’S völgyeken ált’ Remegő léptekkel messze futá a’
Rája bgkott vándor, ’s gyakor ízbe tekintgete vissza.
Egy kegyes őrá utóbb az űdőtiil is erre születve,
’S egy boldog szunyádat könyörültek az ő nyavaláján,
Egy vén szikla alatt zúzatva töretve e g é sz e n ,—
Eíhúnyék, ’s azután több nap nem látta keservét.

Szab ó

D á v id .

( Miskolciról,)

97

BRISEIS

ACHILLHEZ.

Heroíd Ovid után.
E ’ lévelet kíildé rabiolt Briseis A chillhcz,
Barbár ő , görögül Írnia bajba került.
Könnyeim’ árja tévé levelemnek m otskait: itten
Gyenge panaszképpen bús szemem árja beszéli.
Férjre , 's Uramra szabad röviden ha panaszra fakadni ?
íme rövid panaszom férjre * ’s Uramra vagyon.
Nem te hibád , tüstént Fejedelm’ kértére hogy engem
Általadéi; ámbár még ez is a’.'te hibád.
Eury bates, vele Talthybius kívántak: azonnal
Társul Eury bates’ ’s Talthybiushoz adál.
Ekkoron ők némán kérdek , egymásra tekintvén *
Hol van azon szerelem , m ellyel Achilles ölelt ?
Hallasztnod le h e te tt,’s kedves lett volna előttem
Ez — de jaj I indulván tsókot is adni tilos.
Ám de adék könyözönt hajamat szaggatva, ’s fogolyként
Én nyom orult, képzém, új rabigába megyek.
Meg-tsalván őröm törekedtem vissza kerülni:
Hasztalan! ellenfél rám remegőre talált.
Majd tova el-haladok ? féltem , fogságra verődöm ?
'S végre Priam’ valamelly dölyf Menye bérbe nyerendő
Által adál; kellett ezt tenned. Hónapok illn ak ;
Itt vagyok , és nem kérsz vissza le renyhe szivű.
Még maga Patroklus sírtomkor súgta fülembe:
Mit sírsz ? itt, bízzál, kisded időre maradsz.
Vissza, kevés, nem óhajt ni: ügyelsz hogy vissza ne jussak*
M enj, ditsekedj, kebled’ tiszta szerelme tüzelt.
Ajax Phoenixel hozzám egyszerre jovének,
Egyike vér rokonod , másika társa vala.
Jís fiaLaértnek: kiktül késérve te hozzád
Jutnék , ’s nagy jutalom menne könyörgVé Velem*
Húsz halavány rézbűi ügyesen vertt drága edények )
Egy betsü, ’s munkájú hét kerek asztali disz.
Jáfula hozzájok még tíz tálenlum aránybúiy
És hat mindenkor győzni szokott paripák,
K oszorú

1831.
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*S a’mi felesleg v o lt, többtsínos Lesbosi szüzek,
Kik foglyok pusztult honjok üszögje után.
’S ennyi ajándékkal (bár házastársra nem ügyelsz)
Eggy Atreus három szép unokái közül,
in gem et ille neked kintsel m eg-váltani: most te
M eg-vethetd, a’ mit kell vala adnod , azont?
Mondsza hibám, mellyért meg-utálhatsz engem Achilles?
O lly gyorsan hova szállt tőlem előbbi heved ?
A1 nyomorultat hát tsak mindég űzi-e' a’ sors?
’S nem jön -e,m in t eddig, jobb szele végre felém?
Látámjmint dúld Marsod Lyrnessia várát 5
Honnom’ vésze között főbb vihar érte fejem'.
Látám egy nembűi hárman mint estek-el ottan,
Hármoknak, ’s nékem volt azon édes Anyánk.
Férjem, mekkora volt * vért izzadt földre terülve,
Látám, mint vonagolt vérbe borulva szegény.
Ennyi súlyos károm te magad kedvemre kipotlád:
Bátyám’, férjem’ , Uram’ benned örülve lelém.
Hasznosnak mondád, eskvén hullámos Anyádra j
Mint fogoly én néked hogy kezeidbe juték.
U gy-e? hogy engem , bár vélem kints járjon-is, el-tilís,
’S a’ kínált kintset vélem utálva kerüld.
Hírlelik azt-is , hogy holnap már hajnali fénnyel
Büszke vitorláit szélnek ereszti hajód*
E’ bal hír mikoron füleimben tsendüle , nékem
Hidjed, előbbi helyén nem vala szívem , eszem.
E l-m égy, *á fcngemet o ! te kegyetlen , mond , kire bízol?
Ah! ki adand ílly bús el-hagyatottnak erőt?
Föld meg nyílva előbb faljon bé hirtelen engem’$
Vagy lángban szakadó menny’tüze érje fejem’ :
A’ tenger mintsem szűküljön Phthii lapáttól,
’8 el-hagyatott lássam messze evedzni hajód’*
Már ha te vissza sietsz , ’s kívánsz .el-jutni hazádba 5
Nászúdnak nem nagy bútyora lenni fogok.
Tsak foglyod, ’s nem nőd foglak honnodba követni,
Nékem szinte ügyes gyapjú fonásra kezem.
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A’ szép Áchaidák leg-szebbike menjen! oliajtóm ,
És ínegyen-is, m in t [nődj dús nyoszolába veled.
Zeusz , ’s Aegyín unokájának méltó menye légyen ,
’S a’ kinek ősz Nereus déd,iipajjlenni szeret*
Én orsót pörgetni fogok, mint házi tseléded;
Sok fonalam guzsalyom’ vékonyodása leend.
Tsak hitesed, kérlek, rajtam ne gyakorija boszúját,
A’ ki talán zsémbel rám, de ki tudja m iért?
És soha tűrni ne tudd , hajamat hogy tépje előtted $
’S halkai ezekre fakadj: volt ez is egykor enyém.
Tűrd vagy-el aztat-is; o!de tsak itt meg-velve ne haggy-el?
Ettűl rettegvén reszketek egyre szegény.
Végy magadon diadalt, ki serény vagy mást megalázni
Nézhetd, Rektor mint dúlja, fogyasztja hadad’ ?:
Bajta! ragadj feg y v ert; de előbb végy vissza, Aehille
Harczodban légyen Mars’ diadalma veled.
Értem gyűlt haragod , kérlek , szűnjön meg-is értem ,
Háborodásodnak kezdete, ’s vége legyek,
Hidd-el nem szégyen sok kérésemre hajolnod,
Méleager fegyvert nője szavára fogott.
Én hallám, de te jól tudod, édes Magzati sírján
A’ gyilkosra midőn annya’ sok átka röpült.
Had vala; ő le -te v é , búsulván fegy vérit, és nem
Készüle hős szívvel védnijhazája ügyét.
Üt felesége reá bírá , szásszorta szerentsésb
O — de siker nélkül Hippodamia könyörg.
Hajh! de nemjez búsít: nem voltam hűvösöd én még
Bár te hiú hangon néha nevezni szokál.
Egy fogoly igy szóllott hozzám minap: Asszonyom! o! te
Azt felelém , ne czimezz szolgai sorsra nevet.
Holt férjem’ rosszúl fedezett tetem ére, ezentúl
Melly hű tiszteletem’ tárgya örökre marad;
Három testvérim’ jeles árnyékokra, kik immár
Békén nyugszanak a1 dűlt haza romja a la tt;
E n , ’s te fejedre , ’s feles kedvelteid’ élte betsére,
Honnosim’ öldöklő fegyverid’ éle felett,

7 *
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Eszküszöm: eddigien fogadásom szent vala nálam 5
Nem bánom, hagyj-el, hogy ha tsalóka valék.
Nem de ha, esküdj-meg, mondom, te-is: arra nem állasz'
Hogy frigyünk tőled nem vala sértve soha.
A’ Danaok vélék , hogy búsulsz: téged’ azomban,
Míg lantolsz, kegyesed’ lágy ölelése hevít.
Hát mért nem harczolsz , ha ki tán azt kérdezi tőled:
Harcz bajos; a’ szerelem, la n t, bor örömre derít.
Jobb kerevetnek ölén lánykát bájolva nyugodni,
*S hires Thrax lanton játszva mulatni magad :
Mint kopját forgatni, ’s nehéz pajzst tartani karral,
*S a’ sisak érczétül egyre nyomatni fejed’.
A' kény helytt te előbb ragyogó tetteknek örü ltél,
S’ vér mezején fűzött düts-koszorúra tőréi.
TsaU még el rabiál, égtél vad harczokat űzni ?
El-van honnommal döntve, temetve Neved?
Jobbat Egek ! vaskos markodból lök ve, kivánom,
Döfje-be Rektornak Pélia dárda szivét.
Mint követ én Uramat kérendem, küldjétek engem’ ,
Béresemmel elegy tsókokat adni fogok ,
’S Többet mint Phoenix, többet mint nyelves Uliszes ,
Többet mint Teucer vérfele tészek imígy.
Légy ámbárzondon , ’s harogosb mint habja Anyádnak,
Halgassak, — de könyűmárja könyörre puhít.
Szánj-meg (apád Peleustsak úgy éljen hosszas időkig,
Pyrrhus is úgy győzzön törve gyözelmid után.)
Búsúltt Briseidád’ szánd-meg nagy lelkű Achilles,
’S gyötrelmit ne neveld késedelemmel odább.
Vagy ha talán, kedves, rám ónt már régi szerelmed:
Mintsem nélküled én éljek , ölcss-meg előbb.
Tetted azomba meg-öl , húsom, színem el-fogya immár,
Lelket még bennem szikra reményke maraszt.
Ez ha ki h ü l, sietek feleim’ , ’s férjemnek utánna,
Gyáva düts , eggy asszonyt hogy ha parantsod ölet*
Másra miért bíznád? magad üssed szívemet állal,
Által ütött szívem vérrel adózni serény.

lO i
Sértsen azon fegyver, mellyt Alridába szegezte!
Volna, ha későbben tiltja Minerva kezed’.
Ah! vagy ajándékod’ hagyd jnkább folynia éltem’ ,
Kedvesed azt kérem, mit viadalban a d á l/
Hogy kényén dúlhass, fenn áll még Pergama vára,
Kardod vérszomját Trójai vérrel itasd.
Bár késik, vagy bár készül indulni vitorlád,
T sak, mint Úr tüstént engem’ elődbe hivass.

KISFALUDY KÁROLY' HALÁLÁRA.
Némúlj-el koboz.mi, haggv-el te , te mennyei szellem
Távozz fellőni zŐ képzelet íhlte öröm !
Mert lelkem miokon hódoljon néktek7 erőtök
Nem ment a’ sírnak durva hatálma alól.
Íme konyúll fő v e l, köny özön dagadozva szemembűl
Lépdelek egy költőnk’ gyász fedezetje felé.
K ároly, Kisfaludnak* leg-méllóbb eggyike — ő v o lt,
E’ bús cziprusznak kit hideg árnya ölel.
Ti komorúll felh ők , sűrű sohajtási Hazánknak,
A’ köz búsongás vont vala erre , tudom.
O öntözzétek múlékony hamvait! — onnét
Mássa szereltünknek majd valahára kelend.
Váljon füst, ’s habként éltünk eltűnik-e? és mint
Álmunk, hogyha kelünk hajnali fényre , szalad?
JKin'ts, hiú fény igen is, mint álom, füst, hab enyésznek
A’ jeles érdemnek fénye’ örökre ragyog.
El-hunytál Károly; de Hazánk’ véd angyala Híred’,
Es Neved’ ő r z i: ditső százakat élve maradsz*
Szebb Lelked, magasabb ízlésed, honrii szerelmed,
*S Aurorád , örökös zálog, ölünkbe röpült.
Míg Magyar é l , ’s még tudja Nevét vetekedve bötsűlni,
Míg gyönyörűn pörgő nyelve divatra talál;
Míg p Tiért talpát vize tsókolgatja Dunánknak?
A' feled ínység* éje Nevedbe nem ül,
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Lesznek hív onokák , kiknek lobogásra tüzefli
Báj hangú lantod diits föl ölelte hevök’.
Engedjék az Egek ’ — Kívánjuk sírod’ azomban
£ ’ kisded koszorúnak zöldje virítsa körül.
JALLOSITS,

A'

MÉHEKHEZ.

Ti csak dongjatok
Kis Méhek , szárnyatokkal
Virágos réteken;
Ti csak szívjatok
illatos orrotokkal
Mézet a’ kerteken.
Egy virág körűi
Szerelmes lengek én is ,
És bújom k elyh eit:
’S .ah , miként ö r ü l,
Ha csókban felszedem kis
Ajkának nedveit,
Ti bár szálljatok
Virágról más virágra
Felváltva , méheim í
Még is nálatok
Jobb napra , szebb világra
Fakadnak kedveim.
Néktek a’ mezó'
Ha Ősz jön , zárva lészen ,
Virágtok sem v irú l:
JVékem kedvező
A’ tél is i rózsa készen
Lyczim’ ajkán pirúl.
H QiÉCZV,
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A’ KÜLÖNBÖZŐ VITÉZEK.
Lipcse
’S
Itthon
’S

körűi harczolsz , így ír Asszonydi Tusánynak.,
győzni kivántodban véredet ontogatod}
harczolok én , követem zászlójit Erosznak ,
győzni kivdmtomban könnyemet ontogaloin,
HOLÉCZY.

I D Á H O Z .
Keblemre barna lá n y ,
Szerelmink báj ege
Kel rózsa nappalon ;
Szívem bús fellege ,
’
Szét oszlik mint a’ köd ,
Ha napsugáp
Tavasz zöld szárnyain
A* völgybe száll.
Kelet virányain
Tündöklik égi szín ,
Ajkidnak bíbora,
Mint rózsa felh ő,
Virágok hajnalán
Fényben] tűzgllő,.
Csókodban üdvesség
Eletbáj lángolón ,
Mennyek vigalma ég
Szívet varázsolóti,
Szemedből égi tűz
fé n y szikra k el,
Lelkemből éjét ű z,
\ ilág lep el.
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Körűlem éjszakáz,
Mint sárga síri váz
Veszélyek’ tábora,
Rám mordul hábora,
O Idám Istenné
Szemedbe nézek ,
Szét tűnnek angyali
Lángján a’ vészek-

Jöj rózsaszár nyakon
Szerelmem reggele ,
Tavasz virányokon,
Aedon éneke.
Szívembe zengedez
Lágy érzetet,
Ha bokrán fölsugárz
A9 tüzkelet;
Ha mint fenn ég a nap 9
A’ föld életre kaj),
Úgy hajnalajkidon
Keblem virul fel
Ha Isten báj időn
Üdvébe álkel.

A’ Ivánka jkéjeit
Dalom felzengeti ,
Reám lebegnek itt
Szerelmem üdvei.
Az erdős hegytetőn
Hits árnyakon,
Hol emlény lengedez
/o ld partokon,
Járok, lelkemben éd ,
A’ boldog ég szivembe

10a
Eleiem álm im at,
És boldog álmom’
Idám bő karjain
Haj feltalálom.
Te szende fúvalom ,
Tavasz lélekzete,
Ki bájos illaton
Az erdőt lengi be.
Tart néked e’ kebel
•Szerelmiben ,
És tőled egy lebel
Hűt édesen}

Ha leikein felsohajt
Elrejtve néma] zajt,
A* zaj édes nekem
Mert hozza kedvesem
'S tavasz lélekzete
lleám repül,
Ha Ida ajkain
Mosoly derűi.
GAAÉ*

P Ó R D A L.
Vicza lelkem hova sétálsz ,
Tudod-e , hogy rósz bolyén jágsi ?
Szerelem vau itt elvetve,
Reá bubánál ültetve;
Megbánod ha leszakasztod ,
Megbánod ha nem szakaszlodí
Mindenképen veszedelem ,
Másnak magadnak gyötrelem.
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Vicza lelkem tudod-e már
Mit mondott a’ kakukmadár ?
Azt mondotta, hogy nem élek ,
Ha meg nem szánsz drága lélek >
De ha szeretsz: mint a’ madár
M elly az áldott mezőben jár
Vigan lakom , vigan élek ,
Még a’ haláltól sem félek.
Hej galambom gyere hozzám ,
Tüvistelen az én rózsám»
Nem rég hordom kalapomon,
Neked szedtem a’ hajnalon,
Ha megtetszik vedd el azt is ,
Tégy el hozzá magamat is :
Ketten leszünk az öröm re»
Ketten a’ keserűjére.

B E C S K E R E K I.
„Verjen meg az isten Becskereki,
Ne higyjen szép szavaidnak sen k i,
N e higyjenek sugár termetednek,
Engem psaló fekete szemednek.
Elhagytam jó férjemet m iattad,
*8 most fejemet vég Ínségnek adtad;
Magam vagyok
vadon erdőben,
Testem lelkem árván , veszendőben,
Verjen meg az isten Becskereki,
N e hallgasson, szavaidra senki :
A' ki meg tud egy szeretőt csalni,
«Soha nem fog az már h/v maradni,
Jgy húsúit a’ szép fiatal asszony
Maga t^yén egy ke^ekded halmon ,

Hollóhaját szélnek eresztette,
Bús orczájdt kezével fedezte,
’S mint búvár a’ tenger’ melységéből
Sóhajtások jöttek fel szivéből.
’S mint a’ kis lány pincze* gádorában
Ü l , csábítás égvén orczájában ,
Úgy ül úton útfélen az estve,
Pirosra és haloványra festve :
A* rablók és gyilkosok’ barátja
Jók’ félelm e, rosszak’ bátorsága j
Szűnik már a’ szajkó rikkantása.
Nem hailik a’ harkály kopogása.
Csak gili búg magányos fészkében,
Csalogány zeng bokor’ ernyejében$
Fénybogártól ragyogó utában,
Fut a’ kígyó tarka pompájában,
A’ levegő szabad mezejében
Leng az agg sas utósó röptében,
De a’ bagoly megereszti szárnyát,
A’ homályban kezdi országlását,
Rettenetes , hol a’ fényt elállja ,
Szárnyainak setét vitorlája.
’S ki bujkál most a’j csere’ szélében?
Lova’ fékét tartva bal kezében?
Széles kalap van nyomva fejébe,
Kárcsu mente szegül csípejébe;
Szűk nadrága, sarkantyús czizmája,
’S szintúgy tánczra peng a’ karikája?
Akárki, de finom legény leh et,
Kényes , psírips , katonának termett,
’S mit kereshet ez a’ késő vándor?
Szeme ollyan mint a’ fekete b or,
Szanaszét jár mint Noé hollója ,
Gazdájára többé semmi gondja,
Hogy az asszonyt látja üldögélni,
Abba látszik ipagái eltérne tni$

*08
De ijedve föHeTdnt az asszony,
Csak hogy el nem ájul a’ látványon,
’S szegény bizonyosan elájulna,
Hu a’ legény ollyan szép nem volna ,
S piost i'gy szói a’ jövevény hozzája:
j.Mit búsulsz te vad erdők’ rózsája?
Soha se törd bjában a’ fejed et,
Meggyógyítom , ha nekem engeded :
Útas vagyok ’s szép piros prózáért,
Elek halok szép asszony’ csókjáért.**
így szól ’s fához köti sárga lovat,
A’ szép asszony mellé veti m agát,
Vigasztalni kezdi szép szavakkal,
Kérlelgetm kedves ajándékkal,
Karcsú derkát tartja megölelve
’S így szól hpzzá csalfán hízelkedve :
K ell-e rózsám gyűrű ujjaidra ,
Tarka kendő szép fehér nyakadra,
Kartony szoknya karcsú derekadra ,
Piros czipő kicsiny lábaidra?
Hell-e rózsám barna legény csókja ,
Kell-e neked lelkem’ gondolatja ?
Hív szerelőd leszek mind halálig,
Uralkodom Pesttől Hortobágyiig.4*
Így szólt ’s mintha vásárról jött volna,
Portékáit bővséggel ontotta ,
Karlonyt , czipót húzott tarsolyából
Tarka kendőt német’ szép gyolcsából
És kózűlök , a’ mint egyet rázott,
Arany gyűrű ’s hópénz karikázott,
Elámúlt a’ szemfényvesztő kincsen,
Azt sem tudta mellyikre tekintsen
’S így szólt, szive vágyát eltitkolva,
A’ szép asszony , neki bátorodva :
Kern kell pekem gyűrű ujjaimra ,
Tarka kendo 4 -iu feliét' nyakamra,
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Piros czipő sem kell lábaimra,
*S kartony szoknya karcsú derekamra,
Haj! de kell a’ barna legény csókja,
Kell lelkednek minden gondolatja ;
Hív szeretőd leszek mind halálig,
Veled járok Pesttől Hortobágyig“
’S a’ legény most leveszi kalapját,
Omló haja ellepi két vállát,
’S kilündöklik mint a’ hold világa , .
Haja közül ifin orczája.
’S ki volna más mint te Becskereki?
Nem örül úgy, mint az asszony, senki;
Fölijedve borúi el nyakába ,
’S vígan néz a’ setét éjszakába.

Hamis huszár vagy te Becskereki,
Bajiad még az ördög sem tenne ki j
Majd mint a’ szél , nyargalsz a’ pusztákon,
Tagjaidon lobog fehér vászon,
Be-be ülsz a’ bugaczi csárdába,
Nagyot iszol világ boszújára ;
Majd öltözöl úrfiak’ módjára,
Kényes nyalkán sétálsz a' vásárra
’S a’ m i szép és drága portékában,
A’ mi jó van ’s legel a’ pusztában ,
M ihelyt szádnak szemednek m egtetszik,
Atkozott kezeid azonnal megszerzik.
’S nem csak marha ’s portéka keli neked,
Majd megvész a’ szép asszonyért lelk ed ,
Azokat is rendre csalogatod
’S ha meg csaltad , oda hagyogatod.
Gonosz kalmár vagy te Becskereki ,
A’ vármegye nyomodat rég lesi;
Nem szereti gazdálkodásodat,
V igyázz, kötél szegi még nyakadat.
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Beteg sem léssz, még’is m egkell halnod >
Kettős oszlop között fenn akaduod,
Lábad alatt tüskét kerget a’ sz é l:
Megtalálod a’ mit nem kerestél.

CSABA,

KÉTSÉGBE ESETT HABOZÁSA,
ííah m illy sötét éj leplezi nyílt egem’ ?
Varázs reményem csillaga áldozik
’S tűnő sugára mérges éj ként
Agg sebeim szigorún hasítja.
Vérfényhe reszket bánátim árjain
A’ csendes éjnek szűz Fejedelme is,
’S A’ rozsa hajnal szürkületje
Fogytalanul siralomra ébreszt,
Újjabb kínoknak zápora serkedez ,
» Mindennap elroncsolt keblembe , ah
Nem hinti üdvösség’ malasztyát
A’ nyugalom keserűit szírembe,
Lelkembe a’ bú fellege táboroz.
Mellem halálos vipera fészke lett.
Futnak barátim , nints segédem

*S Dyomdokimat tövisek borítják.

Ill
Dorgö vihar közt ing repedett hajóm
’3 a’ mord haboktól már recseg árbotzoíü
Ah í tán kegyes lett a’ mirigy sors
’S életem’ árny fonalát lemetzi.
HUZLY KÁROLY*

B Ú C S Ú *
Dúl szivemben
Vad kínok hulláma *
M essze int el
Vágyaim hő lángja*
Búcsút zeng a’
Szerelem lantomban*
Búcsút vérzek
Sírnál szomorabban*
Dúl szivemben
Vad kihok hulláma
Messze tőlem
Szerelem virága,
Csendes éjjel
Fergeteg keblem ben,
Fényes nappal
Mély homály szivemben.
Dali a* bokrok *
Zenge csalogánya *
Keblemet kín ,
*S búcsúm vésze hányja,
Messze báji
Szerelem lakának,
Elsápad már
Fénye csillagának.

Messze baji
Szerelem lakának
Hevadandók
Kéji rózsájának ,
Nékem is már
Elvir'üll füzére,1
Össze hamvad
Lángjaim hevéré.
Messze int el
Vágyaim hő lángja ,
Szép reménynek
Keblemet kitárja.
Térnek báji
Szerelem lakának ,
Tán pirul még
Fénye csillagának*
Tán pirul még
Fénye csillagának
Nem hervadnak
Kéji rózsájának,
'S nekem is majd
Felvirúl füzéré v
Hogyha tűzöm
Kedvesem keblére*
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A1 HAVASI PÁSZTOROK.
(Matthisson titán.)
Sokszor alant a’ városi zaj, ’s nagy lárma között mint
Irigylem a’ Pásztornak pátriárkái sorsát! —
A’ Havasokra menék üdvozleni ezt — az Egeknek
K edveltyét;— de tűnődésem gőz módra eloszlott. —
Mit láttam ?— Pásztor népet, melly szinte miként m i,
Kíván, fé l, és sorsával— soha meg nem elégszik. — •=*
Akkor diszlesz tsak te nekünk— Öröm’ égi virága!
A’ mikoron felserken Eósz, és Hesper elalszik. —
A’ kisded’ hajfiirtyeit, óh! te korán koszorúzod ,
’S a’ sír’ hantyaiból későn tsírázol az ősznek !

V BARÁTSÁG.
Enyészet itt a’ Teremtésnek
Örök sorsa. — A’ Tavasznak
Virági hamar elasznak.
Az örömek soká nem késnek.—
A’ T él’ kemény zivatarja
Is lassan elenyészik.
Elrontya az idő’ karja,
A’ mi mostan tenyészik. —
A’ bús elválásnak
Megszűn kegyetlen fájdalma $
A’ viszontlátásnak
Is elmúl öröm siralma:
De örök talpkövön á ll,
Mint ezer éves kőszál,
Szélvésznek halálnak
Sok ostroma
Köztt a’ Barátságnak
Ertz Temploma! —
K oszorú

1831.

»

$
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Fala ledöntheletlen.
Ajándékul ad la az Emberiségnek
Utet a’ véghetetlen. —
Az ő szűz fáklyái soha el nem égnek.
U soha el nem m úlható,—
Mint maga az örökké való l

A9

N A P II 0

t.

Nbp ! te , kiből az Istennek,
Bő áldása tsergedez , —
Kiből földünkre mindennek
Tenyészete ümledez: —
Égnek legroppantabb teste!
Feje minden tsillagnak !
Kit keze még le nem feste
A’ lelkesült agyagnak ! ~
Elolvad valód’ kellemért
*
Szívem , tsuda Eredet!
A mikor még tekintem ért
Ragyogó szűz képedet. —•
Van egy Világnak Mestere 5
A’ te valód mulattya,
Kitől minden él’fet nyere,
Ki mindnyájunk’ köz Actyá.
Melly Felségben emelkedsz fel
Az Oczeán’ öléből! —
Az éjt joltévő fényed el
Űzi földünk’ közéből :
Mosolyog a’ nagy Természet,
.Minden iijra születik ,
Mindennemű szép tenyészet
Benned eszközöltetik.
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Feljösz a’ hév Dél' pontjára,
’S tsudálatos életed
Által a’ földnek — javára —
Mindenét meg érieted.
Mindenek a’ te jóltévő
Fényed által teremnek
A’ földnek térségén lévő
Állatnak, és embernek.
Minden
hálaadással
Tekint nyugtod’ körére;
’S rea'd, mint annyi áldással
Járó Isten’ képére. —
Alig lépett bé az estve,
*S íme óbajtyuk megint
Kelted’, melly biborral festve
Reánk annyi áldást hint! — —Gyermek ! ki most bájjal tele
Éled a’ szép örömkényt,
Vallyon korodnak reggele
Nyújt e’ rólad olly reményt;
Hbgy mirrd emberi nemednek
Egykor védelme léSíész ?
’S hogy valaha Nemzeteknek
Is szivedből jót tésáész ? —■
Férjfiú! te ki most állasz
Korod’ fényes delében,
Vallyon fáradozol e’ az
Emberi nem’ ügyében?
Fekszik e* Hazádhák java *
Mint hív polgár szívedéit?
Van e’ az igaznak szava,
'S helye a' te lelkeden t

8*
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U sz!—■kibea tsak alig pislog
Már az élet’ fáklyája,
kinek feje felett forog
Már a’ halál kaszája!
Kezdetted e’ éltedben rég
Úgy intézni dolgodat ,
Hogy a’ H á z a , ’s E m b e r i s é g
Megáldhassák nyugtodat ? —

A’ V I G A S Z T A L H A T A T L A N ,
(Sonet)
Isten hozzátok , Ré t , Erdő víg Betek ,
L iget, ’s ti kellemes Tavasz’ virányi! —
isten hozzátok puzdrás Amorgyerek,
Virággal ékezett világ’ leányi :
Mindnyáján szép szüzek , szívek’ bálványi!
Kik’ díszétől a’ legényi vérerek
Tüzelnek: ált’latok tsak egy parányi
Kedvet én bus életembe nein nyerek ! —
*
a
*
Lórám add vissz’ irgalmatlan H alál! ,
A’ kit itt hyéna gyomrod elnyele ; —
Itt van ér’te vedd el életem fe le ,—
Kegyűly, ha eddig értz szivű valál: —
Oh de a’ Tirán katzagja kértemet,
'Láttya, hogy kínom korábban eltem et!—-

A’ F Ü L E l l I L E.
A* Fülemilének édes tsevegése,
Örömre buzdító hangos éneklése
Mindenütt azt hirdeti,
Hogy a’ ki az égben veti reménységét ,
Az a’ sorsnak minden tsigázó Ínségét
Dalolva eltűrheti.
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EGY FKANTZIA ORSZÁGBAN LÉVŐ MAGYAR
FOGOLYNAK
GYÖTRELMEI.
*
'•
«
V •' "
A’ jó Eg’ kedvezéséből
Egy hív kegyessel egymásnak
Sírig tartó hí Let fogadni;
8 a bal sorsnak üldüztéből
Azt által engedni másnak,
’S tőle örökre elszakadni : —
Van e’ kínosabban feszítő gyötrelem ,
Mint az illy reménytől elesett szerelem ?
T i , kik engem1 alkottatok
Őrük hatalmú Istenek !
Orvosollyátok meg sebjeím’,
Mert e" gyilkos indulatok,
Mellyek engem feszítenek,
Kimerítik minden ereim’ —■
Szeretni, és hívét nem látni tán soha,
Ki mondhaltya azt, hogy illy sors nem mostoha?
Árkád' boldog pásztorai !
Melly édes megelégedés,
’S béke küztt foly a’ ti éltetek !
Szerelmeteknek tárgyai
Után szívetek nem eped, és
Vérző szívbabzás nints közietek. —
Homály nem borítya szerelmetek1 egét,
’S nem isin éritek a’ bal sors’ fergetegét.
Hegy’ völgy’ pázsittyán hevertek
Távol a1 világ’ rajjától
A1 kedvesnek nyájas ölében. —Juhörzés minden tehertek ,
Vadbú titeket nem gátol
Tsendes világtok1 édenében, —
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Természetnek áldott szerentsés Nemzete!
Mért engem’ is sorsom Árkádba’ nem vete ?
De én Európai vagyok,
Itt pedig értz szívvel bírnak}.
Itt fészke van minden gonosznak. —
Az üldözések itt nagyok,
Itt mindég ezeren sírnak,
A’ vérontást nem tartyák rosznak. —
Itt a’ háború olly sok népeket lever,
Hogy sok Birodalom néha pusztán he.ver.
Engem’ is Magyar honnyomból
A’ had sorsa számkivetett
Ezen idegen Frantz határra,
Horniét mint fogoly, lántzamból
Nézek tőlem meszsze vetett
Szülő földemnek tájékára —
Haldokló örömem’, reményem.’ körére.
Hová sírig buzog szívem’ minden vére.
Imádandó leányka (e !
Éretted mennyit busongok.
Mint óhajtaná tudni szívem,
Ha szerelmed nem sorvad-e
Hozzám.'’ — ha e’ változások’
Bús folytában vagy e’ még Ínyem ? —
Vagy talán más boldog karjai ölelnek,
Addig, meg engem’ itt vad kínok szeldelnek ?
Távozz tőlem gyilkos kétség! —
Nem ! — ő hitét meg nem szegi; —
Te nem kotzkázod szerelmemet 1 —
Hozzád nem fér ez a’ vétség,
Te bal sorsom’ vad fellegi
Közit sem felejtesz el engemet. —
Úgy e' szived nem rejt olly veszett mirigyet,
fiugy felbontanád a’ sírig kötött Frigyet? —
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T a l á n szeien l.se h a jn a lo m
Jegykor n ék em
'S
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fe ld er ü l ,

m e g s z ü l i e' s z í v k i n z ó

erezet*

N e m honnyom e ’ B iro d a lo m }
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is k i m e r ü l
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’s h o z z á d v e z e t ,
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S z e n tü l,
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A’ M L L T
Ha képzetem a’ múltra vissza száll
'S leélt ürümi/n romjain tévedez ,
Ha keblem a’ veszély közt zúzva áll
'S nyugalmi vágya hathatón ébredez ;
A’ hajdan sürii homályában
Találok enyhet sir-honjában.
Egy édes érzet, nyugtató erő
Magasb valóként ömlik el szivemben ,
Kevert reményem újra újra nő
'S derülni kezd csalfénye keblemben y
Ha boldogul öröm közt vonult
Koromra leng az é s z ,— a’ borult.
Midőn az érzetek leképezett
Alaktalan honyába ált csapóiig
Az elme , és magába létezett
Képlelkek által ihletve zajong —
A* múlt elaggott gyermeki kedv
TJjra teremt, mint isteni nedv.
Ha bé sötétül éltem reggele,
Bizalmam földre hull ’s porába vész,
Tavasz helyett ha sorsom vad tele
Ü völt, 's körültem mindent fagy tetéz,
Enyhet a’ bús szív merre talál ?
Adhat a’ m últ, — és — ád a’ halál 1

a z

i f J
(Románcz)

ú.

Az est leszált, nyugodni int
Már suttogó szele ,
Az ifjú bús, körül tekint
Hol légyen nyughelye}

/

Szemével a’ távolt méri ^
Melly néki honját ígéri.
Uicsőu ragyog fejére le
A’ hold sugára inár 5
„Melly boldog az, kit éjjele
Után hiv társa máru
Így szólt magába , és haladlt
A’ bérezi nagy fenyők alatt.
Úgy lassú csermely partjain
Gy ász fűz nevelkedik ;
A’ porba szállnak csontjain
Sírkő emelkedik,
’S az Ifjú ott nyugalmra dűl
Hol minden érzet jégre hűi. —*
Mély álinat alszik a’ fiú
A’ néma halmokon ,
’S kiket nem ér már semmi bú
Örök nyugalmokon,
Leszállnak a’ sir oromhoz ,
Hol ő édesden szunnyadoz.
Az éj röpül, harmat pereg
A’ völgy virágain
Alá , az ifjú szendereg
Még álma karjain }
’S csak akkor ébred élete ,
Midőn enyész szép képzete.
Körül tekint. Egy gyenge lány
Virágokat szakaszt
Előtte : „óh te szép leány
Kinek kötöd meg azt“ ?
„Egy hősnek“ igy szól és haboz
A ’ szűz j „ki már ott hamvadon.

„A’ hős, kit e’ halom nyugoszt
Jobb léire ált kele,
’6 itt hol örök nyugalmat oszt
A’ sírnak éjjele
Füzért nem óhajt — ő tavaszt
J\eip esmer; — óh add nekem azt,4
A’ lányka elpirulva áll
Leszegzi báj szemét.
Szép ajka szóra nem ta lá l,
De keble érzetét
Fohásszá szólja 5 ’s a* füzért
At adja mint szerelmi bért.
Gyengén inosolygva tartja még
A’ lányka hó-kezét
Az ifjú; — lángra gyulva ég .—■_
Megvalja érzetét —
Keblére vonja ’s boldogul — —
A’ szép leány karjába hull.

4 ’ BOLYGÓ

SZŰZ.

(Komáucz)
A’ berkek esti árnyain
Ki bolyg magánosán ?
A’ holtak csendes álmain
Mi zeng olly bájosan?
Egy karcsú termet lassudau
Haladva tévedez ,
’S mint a’ csalogánynak, busán
Dala úgy zengedez-’

A ’ csendes alkony kelletne
liivá szabadba tán,
*S Hl képzetekbe süllyedve
Tévelyg az éjszakán }
V^gy hév szerelme lángaló
Szivének liűsre vágy,
’S a’ messze kedves, álmadó
Lelkének jelen-tárgy.
Szerelmet ő nem érze még
A’ Déky szép szüze;
Keblében egy hősért sem ég
A’ vágyálom tüze.
A* hold szelíd sugárai
Az esti enyhe szél
Csalá ki ő t, ‘s im bájai
Eránt lágy dalra kél.
Érzékeny ő az est eránt?
’S örömre gerjedez
O tt, hol mindent a’ némaság
Borzasztva elfedez ?
Az ártatlanság, ’s ép kebel
Talál gyönyört csak ott ;
Hol zajtalan az élet el
Temetve szunnyadóit.
Az est szép fényű csillaga
Nyugodni szállá már,
’S a’ szép leányka itt maga
Még most is dallva jár.
Nem érzi, hogy kelet felől
Hideg lebel suhog ,
Mert dal közt lángra gyűlt, ’s
A’ vér hévén buzog —

Most sziinl az ének. — „Szép leány
Közéig az éj-fele
Siess haza, szülőd talán
B ús, hogy hon nem lele ;
’S veszélyt gyanítva, nyugtalan
Vigyázza léptedet, —
Hagyd e’ magányt, — bátortalant, —
Es álmodj szépeket.
Eszmélve szét teként a’ lány
Meglátja szép Csabát,
’S pirulva J egy fohász után
Mond néki jó éjszakát.
De inig köszönve ajka szól
Szivét egy gyenge gond
Karolja ált , ’s az induló
Edesdeden szorong.
„Jó lányka elmegyek veled
Szól égve szép Csaba
A’ hold le tűn , ’s inég lakhelyed
A’ messze domb alatt
Setétedik, Gyakor veszély
Szenderg az éj ölén ,
’S az ártalom föl ébred illy
Vedetlen léptein . u
,, Késérj el hát te hős fia
Nem borzadoz szivem
A’ lelkek rém óráiba
Ha el jövends* veleoi.“
Sóhajt a’ lányka és örül
Hogy.messze lakja inég ,
Mert sejti, hogy a’ szép Csaba
Szivében érte ég.

Előbb szem és fül kebele
Csabának lángra gyűl ;
Majd ismét elfagy ér/eté
De végre boldogul ;
Mert Jel ka karja éri báj —
Erővel oldalát,
’S enyelgni kezd a’ rózsa szá)
Melly rengte bús dalát.
Héj tengerébe elmerül
Az Ifjú véd karán
Szép Jel ka is, — uj lét derülfel élte hajnalán
Heven dobog a’ hó kebel
Midőn Csabához ér ;
Fohász egy más fohászt emel
’S vegyülve szárnyra kél.
A’ hold nyugodni hajladoz;
Nehéz homály borul;
Féleng a’ Szűz ,— az Ifjúhoz
Küzelb küzelb szorul,
’S míg nyugtató szavaVal ez
Szivébe csendet önt;
A’ lányka hon — de késledéz —rS nyer ajka csók özönl.

A Z

U T A S .
<(R.ománcz)

Nehéz felleg sietteté
Az est homályait;
Borult az ég ’s nyűgöt felé
Eövelte lángjait,
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Az Titas eltikkadva járt,
Derült napot híjába várt.
Letért az éj; szélyel tekint:,
IJt vesztve jár, vadon
K eritti, lassú fénnyel int
Egy csillag északon.
,,Ez a* tévedtek csillaga“
így szó lt, ‘s utána ballagd.
Egy bérczoromra érkezett,
Kétkedve ált meg ott.
B eljeb b a’ fenyvesek között
Egy fáklya pislogott.
A’ tévedettek csiliága ,
Mellynek utána ballaga.
Villáfii csap ott. A’ szalma gyúí
Hol nyughelyét remélt;
*S egy agg ’s egy szűz majd lángba fül
Alt alva a’ veszélyt.
De ő a’ házba bérollan
*S ókét megmenti bátorán. —
A’ lyánka könnyet ejt, nehéz
Gond ül szivén , ’s remeg.
Merően a’ veszélyre néz
Az agg s hálát rebég.
De tört szavával élte fogy
*S lelketlenül a’ földre^ rogy.
Küny zápor omlik. Zúzva áll
Az átva szűz’ remény —
Világa ; néma sírba száll
A* boldog érzemény j
Mély gyász borítja bús egét *
'Keserv emészti éleiét.

j

y\
Az Utas biztató szava
Ír sebhedett szivén.
Elmúlt a’ gyászos éjszaka
Nyugosztaló ölén.
A ’ szép’ keserVe ’s könnye szűnt;
Arczárá élet pírja tűnt.
Csendes mosolyra tévedett
Már ajka néha e l,
Az utas keblén éledett
Reménye hamva f e l;
Ki néki a’ hunyt ősz helyeit:
Hív férje és hív gyámja férje lelt,

K . . . .

M . . . hoz.

Ne'zz délkeletnek barna lány,
Nézd kékelő hegyit :
Egy messze sik , egy szép virány
Ovedzi bérczeit;
Ott csiiggedez reményiben
Egy szív szomovgva éjiben.
Mély gondolatba sűlyedett
Egész valója már;
A’ régi vig szeszély helyeit
Némán, busongvajár,
’S ha keblé néha elszorul
Bágyadt szemébe köny vonul.
Nézd ékesen tekint eléd
Rezgő sugárival
A’ hold, — talán ő is feléd
Vágy keble hangival;
’ S míg lelke küzd érzésivei
Kerülted él képz'elmivel.
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Az esti szél feléje leng
Küldj egy fohászt vele.
Mig álmain borong dereng
Szerelme vad tele,
Hozzá leszáll az esti szél
’S fohászod által újra él.
K.

T lT T E L

h a l á l á r a

.

Téged , egek’ 's csillag koronák’ éjféli barátját,
A’ föld’ fellegein túl rideg ormi lakót,
Hogy közelebb jutnál, a’ csillagok ős ura, téged
T itte l, ohajtásid’ tűz seregéhez emelt;
Ah de utánad gyász maradott. Most felmegy az útas^
S nem le li, mellyet várt, lelke az e'gi gyönyört;
Rtlszta halommá lett az imént meglelkesedett szirt,
*•$ néma jegy a* csillag, melly raegyen orma fölött.
.
v.

A’

B A R Ä T S Á G.

(Schiller után.)
>
.
.
Oh melly nagy OrÖm , és edes el
Ragadlatás az, a’ midőn
Magunkat egy szép — emberi
Lélekbe’ megnemesítve e’
Világon érezzük ! — Midőn
A’ mi szerentsénkenn idegen artza mosoly’g ,
Bal sorsunk[ idegen szívbe, kebelbe remeg,
Fájdalmunk idegen szembe könyökét okoz ! —
Z.

A' CSÓK VÁGYA.
Várva váltam azon napját,
Azon boldog pillantatját
Érzesse vált szívemnek,
Mellében Emmát magányában
Meglephetném Templomában
*A’ szerelmi Istennek.
A’ ki forró kebelemben
Saját tüzet szemeimben
Látván hogy hév lángal ég>
Czélra yivé vágyódásom’
Megáldván hév lángolásom’
A’ sokszor kért Istenség.
Felderíté a2t a’ napot,
Mellyben én a’ bájalakot
Egy pompás hárs hííssében
Magát sejtéin szunnyadozni,
Friss ró’saként Illatozni
Flóra’ kies képében.
Felszükelt a’ vér eremben
’S a’ szerelem kebelemben
Fellobbantá lángomat
’S míg 6 szunnyadt a* gyepszéken,
Egy virányos menedéken
Mellé loptam magamat.
Az érzelem, a’ szeretet
Ezen kies alvó felett
Ébrenségem’ elvette.
Néma szoborrá formula
’S legott szemmé szívvé vála
Egész Valóm mellette.
Koszorú 1 8 3 1 .

9

Igéztetve néztem bájjár,
Melly pirosra festék száját
A’ láthatlan tündérek :
Úgy czifrázták fel e’ remek
Alakot a’ száz kelletnek
Hogy lehessen testvérek*
De hogy így megigéztettem,
Tovább immár nem nézhettem
Öt’ elkámpúlt szememmel.
Lehajlottam gyepágyára,
'S egy friss csókot ajakára
Nyomtam egész hevemmel.
’S — meg van tehát — így rebegtem
Csak ugyan rá pecsételtem
Ajkodra hő csókomat;
Ki van szívem elégítve
*Ö édes mézzel elegyítve
Érzem lelkes vágyómat.
’S mit tevék oh! felébrede
Kinyílt a’ Szűz lángló szeme
’S ajka bosszús szót lehelt.
,,K i vagy rabló —• így rebegett —
Ki a’ békés alvó felett
„így hányod a* ravasz cselt ?
jr)Ki ingerlett szűz szemérmi
,,Koszorúmból csak egy csóknyi
„Virányfőt is lelopni?
„Átok ! Bosszú! a’ rablóra” —
’S Hogy nem talált fensőbb szóra
Ezzel megszűnt habozni.

Engem’ titkos tiszteletre
B írt, tündérea igézetre
Termelt nagy tekintete:
’S hogy a’ Szűz megkegyelmezzen,
Legott buzgó szivein ezen
Kiszállásra kíntele:
Vissza Angyal vissza adom ,
Kz volt legszelídebb bangóin,
Szűz koszorúd’ virágát;
Vissza, igen, visszaadtam
Újra forrón megcsókoltam
Emmái, szívein bálványát* —*

A' FÉLTÉS’ SÚLYA.
(Ballada)
Győzött Mátyás vitéz hada
Víg a’ Király, víg a’ Haza
’S az oszlató kürt szóra most
Minden Hős vígan tér haza.
Csak Závor szíve küzd fanyar
Gonddal, ’s magános útra hajt;
Pedig nem is bocsáta ine'g ,
Az É g, fejére semmi bajt.
Még is rémíti* bánata ,
A’ sorstól e* titkos küvet,
Mert ar gyanú mord fellege
Hullat reá v é sz t,.’s menküvet.
Gyanúra kelt küzdő szive
Egy éjji álom kép miatt:

9*
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Más. kínján ábrándozó
H ölgyét, ’s ezért fel fel riadt.
„Ha kincsem or’ kezébe van ,
„Sóhajt, ’s a' távol lét’ tele
„Ha Nőm’ szivét megfagylalá,
„Hővvérem is fagyjon vele.
„K i keblemből lágy érzetek!
„Szakadjon rám a’ bús világ ;
„D e esküszöm , bogy lábain a’
„Hitetlenség’ fejére hág.a
Míg méreg futta
Epésedik , fagy ,
Evődvén a’ szív
A" gyors széllel

vére így
és hévül:
benne majd
versent repül.

S vágtatva tajtékzó lován
Lakába a’ féltetthez ér
’S egyszerre lángra lobbana
Itt a’ tűz szikra érte vér.
A’ Hölgy egy Ifjú karjain
Ámolyg, s csak pillát telt belé ,
Závor kezéből már ölő’
Menkő zuhant a" hölgy felé. —
Mint elszakadt láncz szem lerogy
A’ kedvelt kéz tartotta Szép,
’S míg vérárján vonaglik ő ,
Holt színre vál a’ rozsa kép.
Most hát a’ bosszú angyala
Závorra vonva fel nyilát
„Méltatlan vérontó ! — kiált —
„Vérrel fizesd tetted’ diját í(.

133
Míg égként ezt dörögte az,
Eszmél a’ haldokló eme’
Szókkal ,,F é r j e m ’ T e s t v é r n e
’S örök nyugvásra hunyt szeme.
Ezt hallva a* bosszúra k elt,
Hevét legott liatározá,'
’S nem dúlja a* bűnös kebelt,
Mellynek tőrét erányozá.
De hajh ! nem is kell ott gyilok
Hol a’ szív rágja ön magát
Závor darab jéggé fagyott
Hölgyének értvén vég szavát.
Leroggyan a’ vér patakba, hogy
Onnét igyon ő is halált.
Ám , vágya még az égbe’ illy
Korán kegyelmet nem talált!
Élt Závor, élt őrülve, és
Kínlódva majd nem ősz időt,
De Hölgye gyász árnyéka mind
Éjjel nappal kísérte őt»
Élt míg szörnyű siiásival
Nyerhetvén bűnbocsánatot,
Az ártatlan vér bosszúja
Egykor lecsillapodhatott.

A’

H

A J Ó.

Duzzadt vizek, lapúljatok,
Csendes útat mutassatok;
Hajóin indúl, ’s indúl vele
Lúczim , lelkem’ fele.

•

A

ü ld u
/

Tehetném csak, nem kérdeném,
Magam' vízzé ereszteném ,
’S a’ lánykát úgy szállítanám,
Hogy nem borzasztanám.
Mert én vizek, ti tőletek
Úgy e , méltán is félhetek;
Felfordultok , hab habra dől t
’S hajóm majd elmerül.
Lúczim pedig, mint gyenge lány,
F é l, ha víz habot habra hány;
’S ér’em is csak kedves neki
Ha még nem múlna ki.
V izek, ti hát kedvezzetek,
Csendes utat engedjetek;
S iin it1j le hab, ne fújj te szél,
A h, Lúczim úgy megél.
Csak a’ szellő’ leliellete
Legyen zászlóm’ kísérete;
Csókolgassa Lúczim’ haját,
Oszlassa mély baját.

’S én rózsabokrot ültetek
Kegyes partok, felettetek,
Melly élni fog, míg Lúczi ’s én
Ülünk egymás’ ölén.
HOLÉCZY.
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KISS E NDRE’
EPIGRAMMÁS KÖNYVETSKÉJE.
1. A’ Munkához.
Uj szülemény, ne remegj, hanem inkább sielőleg
Jer velem a' Paphoz, hogy neved adja read.
Mások az illyen Lényt könyv névre keresztelik, én csak
Könyvecskére fogom, ’s ez legyen a’ te neved. —

2. Az Epigrammákhoz.
Kisdedeim, szárnyaljatok a’ létei’ mezejére
’S bennetek ott Lelkem, hadd igyon élet italt.

3. Ugyan azokhoz.
Várjatok egy pereznyit, még, hadd oktassalak a’ia
Mit kell mondanotok hogy ha ki sz ó l, mik ezek ? —■
Kisded méhecskék , ’s órát mézelni jövénk , de
Fullánkink szórják, a’ kire szállni fogunk.
Ezt adjátok e lő , ’s azt, hogy nem sértitek a1 sze'p
Ró’s á t, ámbár hő ajkotok éri is azt.

i

4. Ismét Figyelmeztetés.
Míg zengő dallal szállongtok tarka mezőkön ,
Lesz, ki felétek vág, *8 kerget az ólba bután.
Éretlen kis gyermek szokta gyakorlani eztet,,
Nem tudván egy kis méh , mi nagy érdemű lény;
Halljátok hát, majd mit kelljen tennetek ezzel :
A’ gyereket gyerekül csípva vegyétek elő- —

5. Ismét az.
Vigyázok legyetek: Bölcs főre ne szálljatok, a’nak ,
Nagyba merült gondját, hogy ne zavarja kicsiny.
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A’ Vi’sgálódó kedvtelve mulatja magát (hogy
Homloka enyhüljön) méh zajogása körűi.
’S míg szótlan figyelemmel nézi miként zajog a’ gyors
Ezred, sejti, hogyan vesztik el a’ here társt. —

6. Ugyan azokhoz utasítás.
Felvagytok készülve kicsinkék ! ? Útra tehát, de
Első szállástok Ninna körébe legyen.
*S idvezlő csókomból, mellyet irn’ ajkotok elvisz,
Szín mézet legelőbb néki csináljatok ott.

7. Ugyan azok után Óhajtás.
Boldog utat kisded seregem , bús szánakodót ne
Láss soha , inkább száz légyen erántad irigy.

8. Melpomenóhoz oltalomért.
Munkám’ Melpomeném becses oltalmadba ajánlom $
Tárj neki biztos utat, Ninna vidéke felé.
Orczájára saját fényed hintsd ,’ vagy pedig a’ szép
Ninna’ szivébe lö v elj, kérlek, eránta kegyet.

9. Pártfogómhoz.
Tisztelkedve köszöntlek Hős! ezen áldozatommal
A’ inellynek méltó ösztöne, ’s bére Te vagy, —

10, A’ Versturkálóhoz.
Mondnj bolió nem elég, hogy nem jól hangzik ez a* Vers
Ez még annyi, csupán , hogy neked az nem idős.
Mondd ha tudod, mint kell jobban készíteni, a'kor
Lészesz igaz Bíró , *s a’kor ítéleted áll. —

137

11. Irasz Társaimhoz.
Éljetek Irászok! többé már nein fogok itten
írni vegyest veletek , 's elhagyom e’ hivatalt.
Melpomenéin gyönyörűséggel hajolta magához
Lelkemet, és már m ost, csak neki áldozom én. —

12. Ninnához.
Mit mondasz Ninnám ? hidegek kezeim ? hiszen Ámor
Engem* erántad már hév szerelemre bira.
9S így nem hópzelem azt, hogy ’s mint lehet az hideg, a’ kit
A’ szerelem tüzesít, ’s mind szive mind maga tűz.

13. A’ Szeretet.
Élet e a’ Szeretet? mikor Erkölcs érleli élet;
Mert buja keble halál, melly maga veszti magát.

14.

Az or,

Egyszer orozván a’ tolvaj, kárt kétszeresen tesz:
Míg mást fosztogat, ön kincse, nyugalma vesz el.

15. Az igen rosszhoz.
Rósz vagy Amál rósz vagy, de nem írhatom a’nakokátle
Nem, mert arra az illy szűk, ’s kicsi hely nem elég.

.

r

16. író toliamhoz.

Mért fogsz illy rutát toliam , mikor Emmihez írok?
Mert ő tárgyat néz , és nem írásra ügyel.

17. Tercsihez.
Rémiéképp kérded szép Tercsi, szeretlek e téged?
Lángló szívvel Urunk’ drága parancsa szerént.
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18. Az üstről.
Pista csodálod az üst hószínét hogy sok imádjar
Nem csuda} lásd illős a’ feketére fehér.

19.

Az én Napom.

Légyen bár hév nyár mikor a’ Nap eláldozik , a’kor
Olly hőség nem süt, ’s annyira nem hevülünk.
Úgy van nem hevülük, nem forr a’ vér is eremben,
Mert Napom Emmámban már örök éjbe borúit,

20.

A’ Vízbehaló.

Azt mondják ki mit élve kéről nem vész el az a’ban ,
Én bor után jártam , 's a’ vizet elkerüléin,
*S íme csodáljátok, látván , mit kelle ma érnem : —
Szomjas gégémmel vizbe merülve halok.

21. Dorkához.
Hat Feleséget zárt már sírba Harangi, ki téged’
Hatszoros Özvegy Nő elveve Hölgye gyanánt.
Néktek kell vala sokkal előbb egymásra találni:
Úgy kétszer hat h olt, még ma is élne talán.

22. A’ csipkedő.
Anti toronyból néz és látván Fercsit az utszán
Kit szóval gyakran csipkédé, most lekiált:
Fercsi hohó ! Pajtás, be kicsinnek látszatol innét!
Mint te viszont innét} ez vala a’ felelet.

23.

A’ magavető.

Olly nagyokat Pajtás tudományodról ne kiáltozz ,
Tégy nagyokat némán, ’s minden okosnak ítél.
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24. Gondos az ő Gyermekéhez.
V olt czéloin , gyermek, téged majd hadra nevelni,
Hogy lennél egykor Hunnia fénnyé fiú.
Másolom e’ czélom , mert látom futni nagyon tudsz ,
*S jobb ha kapálsz itthon ; mint had elől haza fuss.

25. Az elfajzotthoz.
Gyáva nyulat mondják , hogy Nubia’ Párducza nem szül,
Mégis ehol sasnak , pinty ivadéka te vagy.

26. A’ szeretőjével dicsekedőhöz.
Hát van e szó llj, valamelly kivető a’ szép Czilikében,
— Igz szóllít vala f e l, kit Czili lángja hevít. —
Míg távól láttam, felelék, úgy hittem el a’kor
Hogy nincs, hajh de nem úgy, nyelve hiszen kivető.

27. Emmához.
Azt hallom Lyánkám , szemeid nyílként sebesítők
0 pillants rám, 's hagyd érzeni bájos erőd? —

28. Rozihoz.
Nagy biz’ elesmérem", mejjed’ tüze jó Rozikám $ hisz’
Szótlan hirdeti azt lángba borúit hajad is.

29. Egy Ház kapujára.
Eltűnt Károly ezen Háztól ’s vele tűnt valamely nagy
’S drága vagyon ; de mi hát ? csak Mili szívöröme.

30. Czenczihez.
Hogy látsz feléd mosolygni Czenczikém
Véled , szeretlek ? Isten néki hát
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Úgy'légyen a’ mint gondolod;
Azomban megbocsáss, ha majd,
A’ mint szokott a’ csepp áradni, úgy
Ezen mosolygás nagy kaczajra nő.

31. A’ Nőszőhez.
Vaktában szép Nőt te ne végy, hanem a’ra vigyázz, mint
Ró sák* fodrai közt, nincs e szivébe dará’s.

32. Hedvighez.
Nem len nél, mondád, Színjátszónép pedig a’nak
Mondjuk mind, ki magát szinleni szokta, leány!

33.

A1 dicsekedjohez.

Mindent tudsz te , ha hogy m i n d e n t u d o m á n y di
csekedni.

34. Emmához.
Azt akarom Szőkém, ha nekem jól tetszeni kívánsz :
Kívülem másnak tetszeni hogy ne kívánj. —.

35. Náncsihoz.
Hát az Irónia szót vágysz érteni Nancsika ? L e l k e in’
K e d v e s e A n g y a l i s z ű z ! már ez Irónia, lásd.

36. Az Imádandó.
Azt akarod Lyánkám , hogy imádjalak érdemidért, hát
Szóllj, mik az érdemeid ? Szépség ? a’ szép rózsa lehullong,
Kincsek ? kincseid »’ tolvaj kiragadja kezedből.
Erkölcs! ó szép , kincses Alak ! lásd ezzel imádlak.
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37.

Egy Költőre.

Mint Múlás hajdont aranyért esdett Jupiternél,
A’ minap egy Költő csak bor után kiabált.
Jól jártál ó K öltő! Hogy Jupiter ma nem Isten ,
’S kérelmedre nem ád, a’ mibe fúlni akarsz.
sr-

38. Az Arany.
Büszke vagy ó arany érez , ’s azt sem tudod érdemedet ki
Szórja reád, az idő ; ’s elveszi azt az idő. —

39. Egy Lyánhoz.
A’ szépet Lyánkám szeretem , de te czifra vagy inkább

40. Tcrézhez a’ Sírból.
Boldog valék , ha boldogságodat
Látlhattam éltemben , de itt
A’ sírban is nyugott leszek , ha sejtem,
Hogy víg örömekben élsz Teréz. —

41. A3 Fösvény.
A’ selyp tíz r-ret könnyebben mondna ki százszor,
Mint a’ fösvény e’ kurta szavat, hogy: adok. —

42. Annáihoz.
Nem vagy Araál Szerető! igaz, az mind v íg , ’a te komor
vagy,
Csak szeretett nem vagy, nem de 5 ’s ez a’ te bajod.
%

42. Rolniihoz.
Hallom, Romfi, csudát mutatott, ’s szült a’ minap elméd:
Elhiszem, a’ jó jó t, ritka csudát csuda szül. —
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KÖNNYHULLATÁS,
A’ H A Z A ’ D Í S Z E

T E K .T U D Ó S K A Z I N C Z Y F E R E N C Z ÚR
E L H U N Y T Á N S ep tem b er 7 d ik én

1S31.

Jajjaid , oh szellő, honnan? hova lett minapon még
A’ l i g e t ’ árnyaival játszadozó örömed ?
Hajh minek e’ szomorú zuhogásod , ez árv,a nyögésed
Széphalom’ orma felő l, hol maga Múza lakik?
A* dombok’ Y i o l á j i 1 f e j e i t m é r t t ö r d e l e d , ők is
Mint kiket a’ bú ö l, hogy szomorúk legyenek? —
Értelek : — óh te tehát nem vagy szellő , Pierídák
Ülték könnyű ruhád fe l, ’s zokogások im ez:
„Hullj le nagy erdők’ zöld koszorúja , te gyönge levél húllj!
„Réti virág, ne mosolygj égre fe l, üssd le fejed’.
„N ap , ne lövelld enyelegve sugárod ezekre, borulj e l ,
„Szép arany üstöködet födje sötét borulat.
„Nints, áh nincs, ki ezüst huru lantján zenge minekünk
„ D a lt, melly díszt ada ránk, ’s csillagokig fölemelt,
„Fonnyadozottan amott hever a’ koszorú ; leterüle
„,Mert oda a’ bölcs fő , mellyet örömmel ölelt.
„Láttuk; hattyú lepelt veve fö l, ’s oda szállá, hol őtet
, , Csillagból rakatott mennyei hely fogadá.
„Gyász-halom immár melly Szép v o lt, de azért te ragyoglasz
„Hunnia’ fel részén , míg Magyar él ’s szive lesz. —
j,Zúgjatok, óh ligetek, szomorú dalt zúgjatok, a’ jaj
„Mellyet eresztet búnk, hogy legyen égreható!“
Illy zokogást hangoztatván gyors szárnyra kelének :
’S gyászoltak nyomokon rét, halom, és ligetek. —
Száljatok , óh lelkes fúvalmak , Hunnia minden
Telkein, ’s zúgjátok jaj közepette imezt;
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Nincs a’ had váró Árpád' szép nyelve1 megedzett
Bajnoka, összerogyott, ’s tolla örökre megállt.
A’ Nemzet’ naphoz vezető Egyesülete’ díszes
Tagja kidőlt, ’s szomorú csorba töretve van ott:
Második ez , ki led ő lt! "s tetemeik’ hűlt hamvain a’ hű
Honfi, zokogva tekint égre, ’s patak könyet ö n t!
Száljatok , és tegyetek próbát más hő kebelekben
Kelteni illy lelket, miilyen iinitt hagya el. —
majd ha sirormához tértek , csak halk susogással
Járjatok o tt, hogy az O álma zavart ne legyen.
Te pedig, óh szemeim’ meleg árja ömölj , csak öm öljél,
Bár nem hozhatod is már te KAZINTZYt e lő :
Édes ömölnöd azért, kinek elhunytén zokog a’ Hon’
Angyala, és keserűn tépi arany hajait.
A’ maradék’ szemiből folyt hála-könyű teszi naggyá
A’ hunytat, ’s épít néki aczél pyramist.
SZABÓ DÁVID.

D

A

L.

0 az! e’ szív’ választotta,
A’ legédesb lán y,
A’ ki ott a’ sokaságban
A ll zöld párt fokán,
O az ! angyal jó szivének
Szép követjei
Szerte járnak a’ seregben ,
Félénk szemei.
’S mindenütt van, mindet eljár
Szeme, mint villám :
Egyre nem képes találni,
Egyre csak , reám.

)
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De ha távol elmaradt a’
Zajló társaság
És fölénk a’ szent magányban
Hajlik biztos ág,
Akkor nem titkolt örömmel
Nyílnak karjai,
Csókkal, édes szózatokkal
Ömlők ajkai.
Akkor, a* mit rég epedve,
Vártam, meglelem ;
Szép ölében álmodozni
Hagy a’ szerelem
*S éljük, míg az ér sietve
Űzi habjait,
Vissza hozhatatlan órák’
Boldogságait*
BÓDOG.

EGY ESMÉRETLEN SZÉPHEZ.
Mint mébcsoportok egy virág felett
Járnak , T eréz, körűlted a’ Legények
Őket Sziveddel biztatván remények
Még is szerencsés hallom egy se lett
Mind csak sóvárognak ’s a’ szív helyett
Üres kosárral térnek meg szegények.
Ó Lyánka a’ kellem , ’s nz orcza fények
Bájlása ennyit szíven érhetett ? —Nekem szereimre nem buzdúla vérem
Mert, Angyal e’dig nem láthattalak,
Nem is óhajtom hogy még bírjalak
Esdekve szűz kegyed csak ara kérem
Fordulj felém is ó Bálvány - alak !
Mint ritkaságot hadd csudáljalak ! —

KIS ENDEE.
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Szerbus nyelvből híven.

\
Kél korán a’ vén barát ’s elindul
A’ Dunához hüs vizű folyóh oz,
Hogy merítsen vizet a’ D unából,
Hogy megmosdjon ’s istenét imádja;
A’ tisztes vént történet vezérlé,
Mert e g y ólom-láda tűn szemébe
Mellyet a’ viz part alá kihajta,
Vélvén kincset log találni benne,
Felragadta, ’s klastroraába vitte.
A’ midőn a’ ládát felnyitotta
Nem lelt benne kincset, mint reményié
Férjfi kisded gyermeket talált ben,
Hét napos szép férjfi gyermekecskét;
A’ ládából a’ kicsinyt kivette
’S klastromában megkeresztelő Öt;
Jó l kigondolt szép névvel nevezte
Mert nevezte: Lelt Simonnak Ötét
Nem fogadt ő dajkát a’ kicsinyhez ;
Klastromában gondosan nevelte
És táplálta mézzel és czukorral.
A’ midőn egy esztendőt leéle,
Három évű gyermekhez hasonló ;
A’ hogy három esztendőt leéle,
Hét esztendős gyermekhez hasonló;
A’ midőn hét esztendőt leéle,
T íz ’s két éves gyermekhez hasonló ;
A’ midőn tiz ’s két évet leéle
Húsz esztendős ifjúhoz hasonló.
K o s z o r ú 1831.
íö

Jól tanúit, — és végző oskoláit,
Egy diák sincs a’ ki rajt kilógna
Rajt’ ki nem fog a’ vén íguman sem.
Szent vasárnap’ reggelén, hogy egykor
A’ klassromból jöttek a’ diákok
Mindenféle játékkal m ulattak:
Veraent dobtak és vörsönt ugortak 5
De Lelt Simon legmeszszebb elugrott
Meszszebb ugrott, mcszszebb is hajított.
És haragra gerjed a’ diákság,
’S nagyboszúsan így szólnak Sim onhoz:
„Szemétdombon lelt gyerm ek, Simon te!
Neked nincsen törzsököd, nemed sincs,
Azt sem tudod melly ágyból születtél,
Hiszen téged a’ vén íguman lelt
Egy ládában partján a’ folyónak.“
Hallja Simon mind ezt, és komor lesz
’S elbusúlva hajlékába ballag,
Evangyélmát fogja ’s a’hogy olvas ,
Olvasás közt arczát könnye mossa.
Béjön hozzá a’ tisztes íguman
’S megszólítja könnyező Simonját:
„Mi lelt téged gyermekem? — ki bántott?
Látom könnyek hullanak szemedből
Vagy tán rósz dolgod van klastromomban ?
fS Ö ez édes szókra azt felelte:
„Uram ’s atyám, tisztes vén íguman!
Engem csúffal illet a’ diákság,
Hogy nem tuduára m illy’ ágyból születtem,
’S hogy te engem part alatt találtál.
De halljad hát jó atyjám íguman !
Hogyha ösmersz^ egy igaz teremtöt,
Kölcsönözzed nékem szürke méned,
Hadd járjam szét a’ fejér világot,
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Hidd tudjam-meg mclly ágyból születtem*
Pórágyból e’ a’vagy úri á g y b ó l;
Vagy bé ugróm a’ sebes Dunába,“
Megsajnálta a’ tisztes Iguman,
Mint fijára úgy vigj'áz Simonra ;
Varrat néki fényes drága köntöst
Ezer aranyt ád jobbik kezébe ,
’S istálója* díszét szürke ménjét.
Elmén Simon a* fejér világba
Kilencz egész évig szerte utaz;
Nemzetségét *s törzsökét keresvén,
De mi módon lelhetné-fel Ő azt
Hogy ha senkit nem kérdhet felőle ?
A’ tizedik év állt-bé azonban,
’S gondolat1száll Lelt Simon’ fejébe,
Hogy megtérjen ismét klastromába ;
*S megfordítja kedves szürke ménjét.
Egy szép reggel nagy korán elére
Szép várához a’ fejér Budának;
Karcsún nőtt az ifjú és magasan
Arczra szebb a* legszebbik leánynál;
Jól tanított szürke ménje játszva
Sárja véle szép térét Budának ,
’S ő danolni kezd fejér nyakával;
Megpillantja ötét a’ királyné,
’S a’ midőn kedvtelve nézte volna
Meg8zollítja karcsú lánycselédjét:
$,Fuss-le tüstént, karcsú lánycselédem.
A’ vitéznek tartsd-fel szürke ménjét,
’S szólítsd-meg: hős látni vágy királynéul
Kivan véled fontosat közölni.“
Es a’ karcsú lánycseléd leszállóit '
Lelt Simonnak feltartotta ménjét,
’ő szólítáí ,,hős látni vágy királynéül

10*

Kíván véled fontosat közölni“
A’ hős erre megfordítja m énjét,
Béváglat a’ várnak udvarába,
Ménjét adja karcsú lánycselédnek
*S a’ fejér vár-épületbe ballag.
A’ királyné hogy kijött elébe,
Kalpagát levéve főidre hajlott,
A' királynét métyen üdvözölte
A’ hatalmas Isten szent nevében,
’S üdvözlését a’ nagy ég’ nevében
Elfogadta a’ dicső királyné.
Kész asztalhoz ülteté az ifjat
Pálinkával ’s jó termésű borral
’S mindenféle étkekkel kínálta.
Veszteg ült ő *s bort ivott vereset.
Nem tud inni bort a’ nagy királyné,
Mert mindég a’ hősön csügg szemével.
A’ midőn az alkonyat sötétült,
Megszólítja Simont a’ királyné:]
„Ösmeretlen szép hős ! vetkeződjél,
Érdemied hogy vélem töltsd az éjét
’S megcsókoljad aszszonyát Budának.“
Lelt Simont rászedte a’ veresbor,
Vetkeződött ’s az éjt áltenyelgte
’S a’ királyné arczán csókja pattant»
A’ midőn a’ reggel rája virradt
Ébred Simon borból józanodva,
Látja mit te tt, ’s szörnyen bánja tettét.
Tüstént könnyű két lábára ugrik,
Útra készül és siet lovához.
A ’ királyné szép szókkal marasztja,
Czukros kávé ’s pálinkára Őtet;
Nem marad meg Simon semmiképen
Hanem ráül szürkéjére , ’s indúl
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Fejér Budavár’ térén keresztül.
Meszaze ment már ’s akkor vette észre
Evangyelmát hogy Budán felejté
A’ í’ejérvár’ léiként aszszonyáná!;
Viszszaindúl^Simon szürke m énjén,
’S ménjét a’ vár’ udvarába’ hagyja
És ő a’ vár-épületbe ballag,
Hol magában ül a’ nagy királyné
Ú1 magában a’ vár’ ablakában ,
Olvas a* szent évangyéliomból
’S hó arczárói sűrű könnyek hullnak.
Megszóllítja Simon a’ királynét:
„Adjad viszsza szent könyvem’ királyné“
Viszsza szóla néki a’ királyné;
„S im on, Simon, szerencsétlen Simon!
Rossz órában indúltál keresni
Törzsököd, de a’ fejér Budába
Sokkal roszszabb órában jutottál.
Éjét tölte véled a’ királyné,
Megcsókolta ajkad a’ királynét
’S benne szülő-anyád’ csókolád-meg/t
A’ midőn ezt meghallotta Simon ,
Könnye’ árja széllyel Ömlik arczán
Vészi a* szent évangyélioinját,
A’ királyné’ jobbját megcsókolja
Szürkéjéhez megy ’s búsan reá ű l ,
Búsan rá ű l, ’s klastromába indúl.
A’ midőn a’ klastromhoz közel volt,
Megtekinti a’ tisztes Iguman,
’S istállója’ díszét szürke ménjét
Mellyen ülni látja Lelt Sim onját;
És ki ballag a’ jó vén elébe.
Lelt Simon a’ szürkéről leugrik ,
Földig hajtja-meg magát előtte,

Nyom kezére ’s köntösére csókot.
A’ tisztes vén megszólítja ötét:
.,H ol vagy eddig lelt Simonom fijara
Hol vagy eddig, olly sok évek óta?“
’S búsan szóla néki Lelt Simonja:
„O Atyám te tisztes vén! ne kérdezzd
Hogy hol voltam olly sok évek ó lta ;
Rossz órában indultam keresni
Törzsököm , de a’ fejér Budába
Sokkal rosszabb órában jutottam.“
Mind meggyónta Simon néki vétkét,
A’ midőn ezt hallja az Iguman
Fogja Simont hófejér k ezén él,
Feltár egy vak börtönt átkozottat,
Mellyben térdig érve fekszik a’ viz,
’S benne kígyók skorpiók tenyésznek *
Ebbe bétasz/tja Lelt Simonját,
’S a’ börtönt az átkosat bezárja,
Kulcsait bedobja a’ Dunába,
Ekkor igy szól a’ tisztes Iguman:
,,A ’ midőn e’ kulcsok a* Dunának
Mély vizéből napvilágra jönnek ,
Akkor lészen bűnöd megbocsátva.“
’S folytak évek, múltak kilenc z évek,
A’ midőn a’ tizedik beállott
A* halászok egy halat halásztak ,
A’ halban a’ kulcsot megtalálták,
És a’ tisztes vénnek általadták.
Benn’ emléke Simonnak megújul
' Veszi a’ lömlöcz kulcsait kezébe
És az álkos tömlöczüt kinyitja.
Nem láthatni mostan benne vizet
Skorpiót sem, sem kígyót lenészni
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Napsugárfény öm lött benne széllyel
Arany asztal mellett ülc Simon
Évangyélmát tartván kct kezében.

SZERBUS

NÉPDALOK

í.
Szembe szállt a’ nappal leán yzó :
„Tündöklő nap, szebb vagyok te nálad
Szebb te nálad, sokkal szebb öcsédnél,
Szebb öcsédnél a’ hófényü holdnál,
Szebb a* hajnalcsillagnál húgodnál
Melly úgy jár a’ szép egen keresztül
Mint gyolcs nyája előtt a* juhpásztor.u
És panaszt tesz a’ nap islenénék:
„M it csináljak isten a* leánnyal ?Cí
A’ tündöklő napnak szólít az Isten :
,,Tündöklő nap, drága szép cselédem,
Légy vidám t e , valljon mért neheztelsz ?
Könnyen végzünk a’ gonosz leánnyal;
Tündököljél 's egéssedmeg arczát
Én reá majd rósz sorsot bocsátók,
Számos apró testvérét urának,
Rósz napat fog ’s rósz ipát találni,
Hogy kivel mert szembe szállni ■— tudja.
2.

Sárok bérczen, eggyen, kettőn, hármon is,
A’ midőn még eggyet érek fenyvesét,
lm a’ bérczen zöld fenyő áll viruló,

És alatta szép nyoszolya jó puha,
A’ nyoszolyán édes mátkám szunnyadóit.
Bánatomban ötét fel nem kelthetem,
Vigságomban ajkam’ rá nem nyomhatám,
Buzgón kértem k3 magasban Istenem :
„Küldj forgószélt a’ tengerről Istenem.
Hadd verjen-le a’ fenyőről egy levélt,
A’ levél hadd essen mátkám’ képire.<£
Küld forgószélt a’ tengerről istenem,
*S ez levert a’ zöld fenyőről egy lev élt,
A’ levél lehullott mátkám’ képire.
Ébredt mátkám, drága mátkám, édesem,
Csókolódtunk, pajzánkodtunk hajnalig.
Meg nem tudta sem szülője, sem szülőm*
Csak felettünk tiszta kék ég tudta azt,
És alattunk, e’ puha ágy tudta azt.
3.

Szunnyadt a’ hős út m ellett a’ füvön,
Dolmányával főig betakarva,
Keskeny járás visz felé csavargva.
Rajta sétál hajadonleányka,
Megbotlott és rá esett a’ hősre.
A’ hős véli hogy galamb repült rá
’S a’ mint ébred, látja hogy leányka.
Csókot nyom rá kettőt ’s hármat a’ hős
'S maga mellé dönti jobb kezére.
Szunnyadt a’ hős]út mellett a’ füvön
Dolmányával főig bétakarva;
Keskeny járás visz felé csavargva.
Rajta sétál egy szép özvegy aszszony
Megbotlott és rá esett a’ bősre.
A’ hős véli fúrj szállott reája
A’ mint ébred, látja özvegy aszsz ny.
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Csókot nyom rá kettőt hármat a’ hős
’S maga m ellé dönti jobb kezére.
Szunnyadt a’ hős út mellett a’ füvűn
Dolmányával főig betakarva ,
Keskeny járás visz felé csavargva.
És a’ keskeny úton vén anyó jár
Megbotlott és ráesett a’ hősre.
A* hős véli hogy tuskó zuhant rá
’S vén anyót lát a’ mint ébred a’ hős.

4.
Felfutott a’ szolőveszszö zőldelő
Fényes Buda, fejér Budavár körül.
Ó nem volt az szolőveszszö zöld elő,
Két szerelmes volt az egymást kedvelő, ,
Öszvejőttek ifjúságok’ reggelén ,
Most egymástól elszakadtak rósz időn.®
Es az egyik [elváláskor így beszél:
„Menj előre , édes lelkem és szivem ,
Békerített zöld kertet fogsz lelni majd,
A’ zöld kertben rózsa-bokrot pirulót.
Szedj magadnak a’ bokorból egy csomót
Tüzzd szivednek tájékára a’ csomót;
Mint a’ rózsa szép bokréta hervadoz,
Kincsem érted V szív szintúgy hervadozó
És a’ másik elváláskor igy beszél;
„Menj cl viszsza édes lelkem és szivem
Egy erdőt fogsz majd találni ző ld elő t.
Az erdőben egy kutat lelsz hűs vizűt.
Márvány-kő van a’ hüs kutbao, kedvesem,
A ’ márványon szép ezüstből szép pohár,
A pohárban egy darab hó melly fagyos.
Vedd belőle a’ havat ki, m elly fagyos.
Tedd szivednek tájékára a’ havat;

Mint szivednek táján a’ hó olvadoz
Érted kincsem e’ szív szintúgy olvadoz/*
5.

Iuhnyáj hüsöl Buda várnak alján,
És a’ várfal rá dűl a’ juhnyájra;
Elpusztítja a’ selyem juhnyájat,
Öszvezuzza ifjú két juhászát,
Czukor Marezi pásztort ’s Arany Bandit.
Czukor Marczit atyja *s annya szánja.
Bandit atyja ’s anyja nem siratja,
Egy falusi lány siratja őtet,
És siratván, igy beszél magában :
„Jaj énnekem, Bandim, tiszta aranyom!
H ogyha rólad dalban énekelnék,
Szájból szájba menne énnekem m ajd,
’S tisztátalan szájba jutna végreHogyha téged üngujjomba kötlek
Üngöm’ ujja könnyen, elszakadna
’S én örökre elvesznék neveddel,
’S hogyha fényes neved könyvbe írnám ,
Egyik kézből másba járna a’ könyv;
tisztátalan szájba jutna végre.
6«
A’ lány viszsza-adja a’ legény" gyűrűjét:
Itt gyűrűd hős, téged nálunk nem szeretnek,
8em atyám sem anyám, sem bátyám sem nénémDe kérlek, jó legény, engem' el ne hirlelj,
Mert szegény leány én szerencsétlen vagyok,
Baz8alit ültetek ’s üröm kél ki nékem.
Üröm üröm ! O te keserű virágom!
Nászvendégim’ éke te fogsz egykor len ni,
Ila engem szomorút sírba fognak vinni.
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7.

Hej sötét éj, sötétes vagy,
Szép menyecske hálávány vagy ! —
Halaványnak is kell lennem
Mert nagyivó az én férjem.
Éjjel jön-meg, éjjel m én -el,
’S velem nem szól hitvesével,
Hanem beszél buzgányával
Irm’gy beszél buzgányával:
„Hatszögletes buzogány te !
Édes anyáin vacsoráit eV*
’S én szomorú megszólítom,
Vacsorázott anyád aszszony.
Ismét beszél buzgányával j
Ekként beszél buzgányával«
„Hatszögletes buzogány te í
Anyámnak ágy van e* vetve 2(t
’S én szomorú ezt felelem :
Anyádnak ágyat vetettem.
8.

A’ m a g á t u n t a l e á n y .
Oh kerítés bár csak öszvedülnél,
O kunyhó bár tűz által leégn él,
Én titeket rég meguntalak már$
Magányosan járván a’ kunyhóban,
’S magányosan hálván a’ térítőn.
Szünet nélkül jobbról balra lorgok,
Jobb felől nincs senki, balfelől sincs,
Jég dunnámmal csak magam’ fedem be,’S jég dunnámba sok bajom kötöm-be*
D e hogy többé árva nem leszek már,
Azt fogadom istenem’ nevére.

Ha bár űngöm’ kcne is eladnom,
Még is szerzek sólymot ’s mént magamnak
Es ménemre a' mi ménre illik.
Sztambúl-várba elfogok utazni,
Kilencz évig udvarolni a* czárt,
Hogy szolgáljak kilencz agaságot
Hogy basává tégyen Szarajevban.
Akkor furcsa egy szokást hozok-be:
Legény garast, a’ lány aranyt érjen,
Özvegy aszszony pipadohányt érjen,
Özvegy férjfi tört fazekat érjen.
9.

Meghal Konda, anyja’ egy szülöttje,
Szánja anyja Kondát eltemetni
Eltemetni meszsze udvarától 5
^öld kertjében sárga szép narancsfa’
Árnyékában ásott sírt tíjánuk.
Minden reggel őt’ meglátogatta:
„Vérem Kondám a’ földhanl nehéz e?
Nehéz e? a’ jávordeszka rajtad lu
Felnyög Konda a’ sírból felelve:
„ J ó anyám te , nem nehéz a’ földh^pt^
Jávordeszka nem nehéz fijadnak,
De nehéz a' lányok’ atka néki,
Ha sóhajtok, égig száll fohászom;
Ha káromlok, megrendül a’ íöld-js;
hogyha sírq k, még az Isten is szán.
Sz. J.

£arlowÍQzon.
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í.
Kék utadon bolyongva méssz
O hold!
De nyájasan szemembe nézsz
Te hold — ?
Felmenjek én? lejősz magad?
O hold.
D e : csendesen tovább halad
A* hold.
Mi vagy nekem ? — mit érsz nekem
Te hold ?
Haladj! borúmnak édesem
Szebb hold.

Két gerle röpül,
Zöld ágra nem ü l «,
Vágygerle nevök, ha betérnek,
Hív lányra» barátra, reméllnek.
Vad szitnek ölén
Röptettem-el én.
MegjőtÖk e’ végre ti ketten — ?
Szívem ver utánok epedten.
r

u j rósa leh u ll,
Láng hamvba vonul, —
Ah, vissza ti már I mig ez érne,
Hervadt kebel újra nem élne.
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3.
A’ nap délponton áll*
Hüs szél nem szálldogál ,
A’ nap pirítva süt
F át, földet mindenütt*
Az ember izzadoz,
Tikkadva bágyadoz,
Jutalmat nem talál*
Reménye füstbe száll.
Szememet felvetem ,
Örömem* ott lesem ,
Fen-csillagok’ során >
Ott-ott virul talán.
Azért én hantomat
K edvelem , síromat*
Kora sír* kebele
Öröklét reggele!

B. PALOCSAY TIVADOÍR

BÁRÓ ORCZI LÖRINCZ, BARCSAI
ÁBRAHÁMNAK.
Kérded, mit mixelek Örsi kér tecs kémben ,
Hói vagyok, ’s mit főzök zavarodt elmémben $
Hói járok? m elly partott keresek evezőmmel.
Tiszáne? Vagy Bodrogon, hálok tekenyőmel 5
Kivanóde elvessem , most sisakomat,
^Énekre gerjesszem, szúnyadó musamat;
BéUeség ölében, nyugovó házamból,
Néked italt nyújtsak nimfák’ forrásából 5

Tudd-mfig hát, hogy mióta, elválánk egymástól,
Enis bútsút vettem , a’ Szőke D an ától5
Repülvén Kassának romlott bástyájához,
Szomorú szépeknek gyázos hajlékához 5
Ott láttam , könyvek közt, olvadó sziveket,
Kinós zokogásban hervadó szemeket;
Nem győztem hallgatni sűrű panaszokat.
Más ellen menyekben bocsátott átkokat;
Egy a’ többi között holdnak világánál
Sétálván meg á llo tt, Sz. György’ oltáránál;
Illy könyörgést kezde, szive’ gyökeréből,
Könyveit hullatván, hódító szeméből,
Sz. V itéz, ki voltál lovasok’ vezérje,
Ártatlan erköltsnek , nagy védelmezője ;
Légy hadi népeknek mostis fő mentője,
Ilarcznak melegébe, istápja őrzője,
A’ vitéz ki m inap, Szamosnak folytában,
Bokrétát kötözött ’s külde Kolosvárban;
Tartsd m eg, jöjjön viszsza, csatázó m ezőkről,
Diadalmat hozzon ellenség fő id érő l;
Sisakját koronázd m eg, borostyán ágakkal,
Derekát keritsdbe, habos pántlikákkal;
Keresztet függesszél; eggyik oldalára,
Arany galandokat, varrott dolmányára,
így jöjjön nyertesen, Szeben vidékére,
Ezerét vezesse, székelyek’ főidére;
Seb nélkül akadjon, volt tisztelőjére,
Nézhessen örömmel, égszin kék szemébe.
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Kis madár kínlódik, a’ lép
Fogva tartja nem mehet,

Jaj szegényke! a* szabadba
Már röpülnöd nem lehet.
Fogva én is merre vágy ok
Mennék mennék, nem szabad.
A’ szerelem’ láncza rólam
Bár vergődöm, nem szakad.
Kis madár nagy becsbe, szép lyány
Ápolója, csókjait
Reggel este kapja bőven,
Mint szerelme zálogit.
Én veszteglek vetve búra
Nincs reményem jóra már
Csak panasz sír ajkamon-ki:
Bár lehetnék kis madár;

ÓHAJTÁS*
íelhőtlen-éggel-nyiló képzeletbe
Simuljon ha majd én rám gondol Ö*
Ragadja lelkét illy szent tükfözetbe
Gyakorta bájerch
A ’ tisztes hűség felderült alakkal
Ajánljon engem győztesén nekij
’S az állandóság kéjelgő szavakkal
Magát fejezze-ki;
Víg álomarczal lengjen lágy keblérej
H ogy Ő sorsomnak isténnéje már>
’S h ogy nincs szivemnek pártossági véré$

'S hitemben nincs határ*
MAKÁRY;

i6 i
E . . . . h oz.
H erded: milly nevelést javasolnék adni fiadnak;
Hozd honnodba előbb; kérdj azután , — ’s felelek.

ITT

ÉS

OTT.

Pálmát délszaki ég nyájasb levegője nevel csak,
. A’ föld sarka felé elfagy a’ gyenge növény.
‘S a’ melly itt termékenyen égbe emelte fejét, — ott
A’ hon-túl jege közit törpe, — gyümölcse veszett.

H O N .
Büszke valék egykor fiaimnak harczi dücsében;
Mondod; — büszke lehetsz még m a is, ál-diicse él.

A’ F O L Y A M .
Kf zeng olly bájolón a’ szép folyam körül,
Ama túlsó parti virányon
Az est szép kellemét hévén ki érezi
Egyedül kéjelgve homályán?
A’’ táj mély csendbe h a lt; lehel sziszeg csak a*
Magasabb bokrokba szelíden,
A’ bús fűz gallyait megingató lebel
Dalokat .hord szép jszavu lénytől.
Folyam némuljon el morajt verő habod,
A' tünelgő hangokat kéméld,
Ne tiltsd ált lengni; és a’ tiszta kellemüt
Ne zavard meg tompa zúgással. —
K oszorú
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De ő nem hall; lecsorgva parti medre közti
Morajával hordja az ének
Szivet bájló komolydad édes hangjait;
'S kebélembcn némul az érzés.
De fölzajul viszont! lecsillapítni a’
Hideg ész nem képes a’ zajlót. —
Nyugalmamat lehunyt dalodnak báj-hangzata
Rabolá e l , lénye az estnek!
Miért olly szélesek íu-nőlte partjaid!
Vizeid fény árja miért nagy
Folyam! mért gátolod követni daljaim’
A’ magános lén yt, a’ nyugalmat.
Miért zúgnak fenyítve barna habjaid,
Halaványan mért rezeg a’ hold —
Sötétlőn és a’ vészek éjekint vadul
Rohanó hullámaid alján! —
Az édes hangú dal viszont emelkedik
K om olyat, búst — zengve az éjben ;
Nyugalmam visszatér, az est magány szüze
Kebelemnek vissza adandja. —
Közéig a' lány. Az ifjú ébren álmodoz’
Ezer álmok tűnnek agyába ;
Mereng a’ fölhevült, — reménysugara int
A’ vidék tul-parti egéről.
Mosolygón látja ü , ’s derülten hajnalát
Kipirulni a’ hajdani éjb ől;
’S a’ dalt zengő leány szivén óhajtja csak
Nyugodalmát újra találni. —

Szökell a’ képzetekbe sűlyedett fiú ,
A* folyam hullámai zugnak.
Veszély zúg néki föl a’ hab sötétib ől;
De veszélyt nem félve szökell az.
Szőkéit a’ képzetekbe sűlyedett fiú ;
’S le szőkéit a* barna habokba*
Szivének lángja el fagyott; fohászait
A’ folyam vad zajja nyélé el. —
V

-

3 •

A’ tül-part bokra közt figyelte öt a* lány >
Kebelében vész, — ajakén csend.
K özelgett; ’s a* fiút halálosan küzdve
Remegő látá a’ folyamban.

MÚLT, J E L E N, J ÖVE N D Ő
Néma bánatában fólzajúl a’ szív ,
Ha az agg időkre szálnak álm ai,
’S romjaikon még nemzeti létünk
Egykori fényét
Látja a szem.
Lassú szárnyakor! tonül borongva ált
A’ vészt rejtve — titkon érlelő vihara
’S gyenge korunknak fényt tapödó
Éve. — Korányunk
Éjben ögyelg.
Égy sügár^ — m ikínt est széríde csiílagd
A’ távol sö tétén , — bágyadón rezeg ,•
Messze - homályról b ús-epedő mosolygó
’S szánakodó fényt
Küld le feléíik.

ii*

l6 h
F Ö L D I M H E Z ,

M éft vagyok a’ k ü l-n yelv makacs ellensége ? kívánod
Tudni $—• miért vagy Te — halljam — a’ honnodié?

E G Y - K I H E Z .

Honfi, Magyar, hív vagy, jobb ’s hívebbszámtalanoknál*
Á llíto d ; — tavasz és nyárban a’ fecske is az.

SOK ÉS K É V É S KÖN N Y .
Egy rokon elhunytén könnyeknek alig szűnik árja,
Em ! kihal egy Nem zet, — ’s senki se könnyezi meg.

J O L Á N .
(Románcz.)
Jolán! vész ögyelg a’ bérezek
Mohfedte ormain ,
H om ály, sűrű éj homálya
Borul le szárnyain.
Villám küzd a’ fellegekben
Vihar viharra g y ű lt,
'A* vész-d últa rengetegben
Nap éjbe szenderűlt.
-

\

Gúnyom túl a’ hegy setétin
A’ völgyi kis folyam
Szomorfüz - Ölelte szélén
Magányban zajtalan.
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Lakod sok mulatni termett
Vitéznek ád helyet
Gyakran ; lány fogadj be , — est van »
Ne űzz el engemet.
Veszély int a’ boszus égnek
Sugártalan körén.
Csak a’ messze nyugton égnek
A’ tiszta lég ölén
Szelíd csillagok mosolygva.
De itt halál s iv ít;
Fogadj bé Jolán! bolyogva
Sír és halál íenyít.
Szegény ifjú ! nem tanyázik
Erény a’ lak körül;
Szives résztvevő hibázik , —
Jolán, szegényt kerül.
Lakhelyét a’ gazdagoknak
Ragyogva szédítő
Ö röm -kéje esmeri csak,
Szegénynek — szírt - tető*

/
’S a’ bolygó halász újítva
Hijában esdekel,
Minden néma , — és szavába
A’ bús vihar felel.
/
Távozik, de átkokat mond ,
Keserve átkait
A’ m egvettetett, — nehéz gond
Űzi el álmait.

Egy felhőkbe nyúlt bük árnya
Es moh fogadta e l ; —
Ezen, végre édes álma
Nagy éjben nyomja el.
De míg csendeset pihenve
Nyugosznak képzeti,
A’ zápor om lik , és vele
Bomolnak érzeti —
Villám snjt alá a’ hús ég
Rémes setétiből .•
A* bük zúzva , ’s az ifjú még
Szeudergve — sírba dob
A’ hajnal derült sugára
Elhalva lelte ő t ,
A’ nap szánakodva látta
Az esti tévedőt.
„Szegény ifjú'’ szól a’ jövő
Vadász ,,k i szenvedél
„A* szörnyű csapás korán ért ^
„Korán — korán esél.”
És sirt ása bús kebellel
A* völgy virágai
Között, ’s közte vérző szívvel
Szóltak fohászai.
Lecsorgtak a’ holt tetemre
Utolsó könnyei; —r
Alá hultak a' sírveremre
X harniflt gyöngyei. — - -

Jolán lakhelyében ébredt
Öröm d erü l, zajong ,
Ezer vigalmaknak éledt
Dagálya száll ’s csapong.
Jön éjfél; de vad morajjal
K özéig, — boszúja inár
A’ vész fellegek robajjá
Között gyulongva jár.
’S lecsap rendítem zajúivá
A ’ légi tűz - elein
Jolán elhal lángba- fulva, —
De hamva kénytelen.

I

J Ó S L A T .
Az est kellem alkonyában
Szived miért borzad?
Leány! rózsa ajkaidon
A’ hang miért bágyad ?
Ila álomba szenderüíve
A’ völgy lapályait
Homály rejti, ’s lényt kerülve
Nyújtja ki szárnyait,
Leány ! Kebledet fohászok
Miért emelgetik
Szived nyugtát néma vágyak
Ef miérL tüntetik?

Midőn bárna halmainkról
A’ hold magasra száll
’S reánk — tiszta fényt mosolygó
Reményt sugárz alá: —
Ha más karjain, enyelgő,
Ot boldogítva jársz ;
Miért néniül el tiinelgö
Hangod , és merre vágysz ?
Midőn rajtam éj - szemednek
Bús fénye elcsapong,
Leány! mondsza hó kebledbenAkkor mi vész zajong ?
Mi rezg bájoló szemednek
Fénylő setétiben,
Mi hull arczod hajnalára
Olly tiszta fényűén ?
Szivem jósolón sngalja
Nem est homálya liánt y
’S szíved borzadása vallja
Azt szent titok gyanánt.
Szivem jósolón sugalja
Fohászid . suttogok
Felém lenglenek, te tőled
Vigasztalást hozók.
Szivem jósolón sugalja,
Bár boldogítva m ást.
De karján nem boldugulva
Egy kiv keljeire vágysz.

/

.
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De még mit sugal szivemnek
Egy titkos érzemény?
Midőn némuló ajakkal
Busongva lengsz felém*
Mit akkoron, ha hajoló
Szemednek éjjelén
A’ hold gyengülő sugara
Dicsön ragyogva kél?
Midőn arczod édenére!
Mint hajnal gyöngyei
Öröm ’s néma bánatodnak
Leesorgnak könnyei*
Keblem édes kin - hevének
A’ büszke jósoló
Csak azt sugá, hogy bánatom
Szivedre elható. -*•
L eány! jósolóm ha megcsalt
Ha teged nyugtalant
Egy más boldogabb’ szerelme
Epesztne untalan, —
Ne mondd, hogyj csalódva , képzelt
Világban éldelem
Játszva csalva boldogító
Szerelmi életem’.
Ne dúld szét komor szavaddal
Remény - világomat}
Ne tiltsd édesen csalódva
Ölelni síromat.
BŰSTAVI ZOLTÁN,
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A’

S Z E N V E D Ő .
Járok vad éjjelen,
Búsongva képtelen.
De hajnal nem viru l,
Keblem szép álmibyl.
Csendes lakásomat
Örök ború fe d i,
Felássa sírom at,
Üdvem betemeti,
íjznek száz kínaim
Vad fergeteg gyanánt.
Nem gyújtják lángjaim
A ’ vágyott égi lyánt.
’S busán mint csalogány,
Szerelme gyász dalán,
Lantomnak hangjain
Zeng fájdalom ’s a’ kín.
Mély a’ gyász szívemen,
Enyhítni nagy hevem ,
Nem szállnak hvis szelek ,
’S ah, kínom olly meleg!
Haldokló létemet
Fájdalmam é lte ti;
*S a’ b ú , m elly eltem et,
Még túl is vérezi.
Ha még remény virul,
És bár veszélyben é l,
Ha még rózsáirul
Nem hnllott a ’ le v é l,
Vezér vész éjjelén,
A’ gyenge gyenge fény ,
De még is parthoz in t?
Enyhítni tan a* kínt.
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Nékem már éjszaka
Reményem hajnala,
Feldúlta fergeteg,
Fényénél vész lebeg ,
Rózsája hervadóit
Harmatlan éjiben ,
’S uj bája majd túl o tt,
Talán csak ott leszen.
Fedj hát el gyászlepel,
Nagy álmom fá ty o la ,
F ed j, fe d j! hogy szálljak e l ,
T úl int a’ azép haza*
Ha sírban nyugszom én ,
’S halálom éjjelén,
Tán kínom álrnodám,
Zengj óh zengj csalogány.
GAAL.

AZ Á R V A NŐ.
„Dalt zengve tért meg a’ se r e g ,
Büszkén mutatja tettei je lé t;
Győzelmi dalt vígan zeng,
Felejtve harcza terhes éjjelét.
A’ hölgy nyugosztó-karjain
Találja fel jutalm át, m indenét,
Elszáll a’ sors viharjain
’S kéjelgve éli földi édenét.
De elmaradt szerelmemet
Szivébe hordva hős Etém a1 vér
Mezőn; szegényke szívemet
Bij sebzi, és fohászt fohásza ér* —■

Mind hasztalan ! az esti szel
Nem hozza zaját fegyverének, én
ü t gondolom ha lárma kél
’S csalódva tapsolok vélt énekén.'
O elmarad, ’s talán örökre el!
Vad, messze föld takarja hamvait;
Egy árva szív, egy hű kebeli
Utána vágyva tölti napjait.
’S míg csendéi alszik hüs pora.
Mély rejtekébe, puszta téréin, v
A’ nő eped ’s künyzápora
Lecsorg ölébe ébren éjjein.
Ti barna fellegek ! talán
Láttátok őt száguldni győztesen
Hozzám? talán az éjszakán
Lakomba béköszön, majd szívesen
Szorít magához , szép szemét
Ream lesz.egzi, csolkokat tetéz
Ajkamra, nyer viszont, — szivét
Eltölti lángja, — ’s érzetébe vész.
De merre vakmerő remény!
Hová ragadsz csalárd , bizonytalan
,
Magaddal! a’, szív vélemény
Hiún tűn e l, bár biztat untalan. — —•
Könyharmatot csepegve tűn ,
És nem felel le barna fellegem :
O halva m ár, veszélye szűnt
De súllyá rám hajolt és ellenem.
Te déli szél ált lengted-e
A’ puszta té r t, a’ hősnek nyughelyét ?

1Í3
A’ sírt körül lebegted-é?
Melly megnyitotla néki gyász keblét
Hogy elfogadja mennyemet,
Örök homályba rejtse csillagát
Az árva nőnek , ’s szívemet
Örömlelent a’ búnak hagyja á lt.—
De nem felelsz, fohász vonul
'El lassú enyhe szárnyadon felém ;
’S az tőle jön , — mert itt borul
L e, ’s síri hüse borzát önt belém.
E tém , — mint hunyta bús jelét , —
Küldé: talán ez vég lehelete,
'Ez sziintcté meg léte iét,
'S hozzám röpült hogy elhalt élete.
Ej gyeng leánya! tiszta hold!
Nyújts fényt az est setét alkonyához.
Rémitli bár a’ néma bolt
Valóm at, elmegyek hős porához
Etémnek ; ott sírom ki vég
Könyét szememnek , ott lelem
Csak enyhémet, míg a’ nagy ég
M egszán, — a' bú elö l, — ’s kihal Velem.”
Szivébe törve zúzva már
így szóll, ’s busongva ejti lépteit
Az árva nő. — A’ láthatár
Setétül, ő követve képzetit
Andalgva jár, — ’s egy sír verem
Fölött pihen. — A’ messze halmokon
Fegyver csörög , ’s a’ térekea
Tompulva zúgja ált a’ nagy vadon*
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Közéig a’ zaj. Fülébe hat
A ’ könnyezőnek, kit keservei
Epesztenek * de nem vigad
De nem reményi, nem szűnnek könnyei.
Étét nem sejti bús szive,
Panaszba önti keble nagy baját,
’S csak akkor szün, midőn hive
Karolja, ’s csőik némítja el szavát.
K.

E P I G R A MMÁ K .
Gr. SZÉCHENYI ISTVÁNRA.
é
A’ bagoly a’ naptol riad éjeli zordon űrébe,
HÖ sugarán lekonyul a’ meleg agyi növény.
A’ deli sas keltén serkenve repül magas égnek;
A’ csira tőle dagad, ’s nő szaporítni magot.

B A R Á T O M R A .
Szived echos hajlék, érzékeny hangra de nem szó l;
Szegleti mind némák: egy fe le l, és neve „H on.’’

A’ POLGÁRI REMETE.
Játszani unt a’ világ, színpadját elhagyom immár $
Ámde nem a’ Nézők közt veszem enyhelyemet,
Lámpa mögé vonulok , "s részvétlen nézem egyenlete
A’ buta nézőket, ’s rém-teli gyáva színészt*

*
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Látni az arczoknak lesték é t , a’ ruha' piszkát,
Hallani a* súgót, ’s kárpit-alatti vitát,
Óh te szegény Színház, kontár bitorolta dicső hely
Ó te szegény K özség! tapsaidat nevetem.

A’ TESTVÉRI SZER ETET.
Mondd meg okát bátyám, Osztályunk óta hidegszel
A’ javak osztatnak, oszlatik a’ szeretet.

T Ü K R Ö S D I N É R E .
A’ tükör áldott szer, ha híven másolja valódat;
Nézd sűrűén piperéd; majd kitün a’ mi hiány.

GY — F Y.

AZ ÉN BŰM.
Merre, merre boldog felhők!
Merre úsztok olly halkkal,
Merre szálltok gyenge szellők !
Csókdosva szárnyitokkal.
Boldogok ti; arra;látom ,
Merre sóhajt e’ keb el,
Hol a’ lyány ka* rég hűlt szíve
Másért eped , mást ölel.
Várjatok még egy kevéssé,
Hogy kisírva e’ szem et,
Ha szunnyadna aggodalmam,
Kinyögném keservemet.

Elzug a' szél, száll a’felhő,
Itt felednek engem et,
Alluunék bár aggodalmam ,
Nem hallják keservemet.
Volna szárnyam, hajh! röpülnék
Lágy fuvalmak veletek,
’S faji hüsén elzengeném
Bús dalomat ’s feleltek
Volnék felh ő, mint gondolat
Csendes este* alkonyán ,
Úarmatcseppként ott pihennék
Bájos keble’ gyöngy halma«.
Bába süllyed ten nyögellném
Kínom’ a’ mit szenvedek ,
Megszánna tán, ha van szíve,
Látva miként esengek;
Ha nem , előtte tenném le
Kínzavarta éltem et,
Úgy is a1 bú erőm’ múltán
gElébb később eltemet.
íg y az érző lyányka szive
Ellágyúlva sorsomon ,
Hajdan boldog korunk’ könyjét
Hullatná tán síromon :
Vagy egy B é k é n n y u g o d j ! szava
Szenderítné hamvamat,
’S ha éltemet nem , áldaná
Síri csendes nyugtomat.
KUN DÁNIEL.

EGGYNEK KAR, MÁSNAK EIASZON,
vagy az

EMBERI CSELEKEDETEK’ KÚTFEJÉ.
Elbeszélés Majovskytól 1831 .

Két utazó ügyanégy úton halada: míndenik kényén
eresztette lovát. Az utósónak már szeméből is kitetszett
az in a s, ha ruhája nem bizonyította volna is ; mert
épen olly kevélyen tekintett minden emberre, mint alá
zatosan urára, ki bő köpönyegébe burkolva az egész
világról el látszott feledkezni, annyira hogy a’ közeli
vendégfogadót sem vélte észre, noha legénye már har
madszor mutatta beszálló kedvét, ’s ugyanezért lovával
úgy éreztette sarkantyúját , hogy egy negyed óra elfolyta előtt már a’ kapunál állt.
,, „ Nagyságos Ur! reggel óta egy harapást sem
ettünk, valamint szegény lovaink sem , taíám csak jó
lenne már üres gyomrainknak is valamivel kedvezni.” ”
Ezt mondván leszállóit annélkiil, hogy ura’ feleletét
megvárta volna . ez példáját némán követte.
Egész inas hangban osztogatta már most Péter pa^rantsolatjait a’ vastag vendég - fogadósnak, ki hóna alá
tekerve zöld bársony sapkáját, mély alázatossággal, és
liarmintz egymást követő fejhajtásokkal kérdezte, mi
legyen a’ Nagyságos Urnák szolgalatjára? A’ mi leg
jobb van egész házatokban válaszolt hegy kén Péter, mi
mindent megfizetünk. Ezen szavak az egész házat zendü
lésbe hozták , a’ kelnerek azonnal az asztal terítéshez
fogtak , és legalább harmintzszor eggymás után ígérték
a’ levest az asztalra hózni ♦ midőn a’ fogadósné óriási
hanggal lármázott az udvarban szaladozó szakácsnénak,
hogy hamar hozná már a’ betsináltra való tsirkét. A'
szolgáló a’ mezőn lévén, a’ kocsisnak kellett az ólból
elő jönni, hogy a’ kappanból hirteleniben csinált fáczánt forgatná. A’ komoly úr azalatt az ablak mellett
lévő asztal mellé ü lt, fejét tenyerére botsa jtá , és a’ kiK o s z o r ú 1831.
12
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’s be szaladozó fogadósáénak édes pillantatait sem vette
észre, valamint köhögését nem hallotta, úgyhogy ez
megharagudván, gorombának és az illendőséget nem ér
tőnek ítélte , és tsak fösvénységének köszönhette uta
zónk , hogy valahára eggy portio füstös levest maga
előtt látott , ezt követte eggy darabka hideg h ú s, melly
után érkezett a’ félig nyers tsirke , mindent befejezett
a’ fátzán, mellynek valósága felöl a’ nyakán lévő tol
lak minden kétséget kizártak. A’ Szegeden termett Tartzali bor volt az egésznek koronája. békételenül nézett
az idegen, vallyon jön é már valami keiner a’ krétá
val? a’ mi tsak ugyan meg is történt, az egész pompás
ebédnek igen mérsékelt ára 8 forint és 45 xr. v o lt;
vtsak hogy minél hamarább elindulhasson , hallgatva zse
bébe nyúlt a’ melancholicus , 's óh Istenem ! üres kezét
húzta ki onnan, a’ második, harmadik, és negyedik
zseb szintúgy üres v o lt, mint az első , megijedve hívja
az Úr szolgáját, de ezt, valamint a’ lovakat sehol ta
lálni nem lehet.
Nehéz volna a’ szegény utasnak zavarodását és a’
fogadós’ goromba szavait leírn i; utóbbinak minden vé
re orczájába ütött, — egy alatsony érzésű teremtésnek
minden dühe homlokán volt festve. Igen hamar észre
vette o , hogy az idegen még kevés tapasztalású és fé
lénk, azért valódi vendégfogadósként akkor szándéko
zott aratni , mikor alkalom van. „Ne gondolja” úgy
ord íta, hogy én mind ezekkel megelégszem. Jól értjük
mi az eíféle mesterségeket, tudom é n , hogy eggyet
ért azon gazemberrel, a’ ki elszökött, cs hogy azzal
eggyütt engem megtsalni szándékozott, de a’ boldogságos Szűzre esküszöm, hogy semmi sem lessz a’ do
lo g b ó l, innen elébb ki nem jö n , m íg tsak az utósó
krajtzárig ki nem fizetett. Ezen szavak közt megragad
ta az útas bársony gallérú köpönyegét, mellyet ez az
ebéd közben eggy mellette álló székre letett.;
Hova legyek, hogy térjek vissza Pestre pénz, és ló
nélkül? így morgott az ifjú ember magaban. ,,A’ mi
leg lö b b , még ezen nyomorultnak is meg kell magamat
aláznom. Jaj melly terhes utazás ! Laura ! Laura ! mibe
ejtett hozzád való szerelmem.” Ezzel az asztalra tette
kezével fedett fejét, hogy könnyeit eltitkolná.
Mit jelent mind ezen lárma, monda eggy újonnan
beérkezett személy: „Tehát így kell bánni emberrel,
és így vissza élni zavarodásával, mellybe egy gazember
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ejtette? Uram a' mi nálam van, a* szolgálatira lehet,
paranlsoljon vele mint tulajdonával; ámbár, nlnls szerentsém az úrtól ismertetni , mindazonáltal remény
iem , hogy ajánlásomat elfogadja. Bizonyosan remény
iem , ha én volnék állapotában, szinte ezt tenné ve
lem. Azért kérem ne késsék.
Az utas ezen szavakra kezeit ortzájáról levette, és
megtekintő az ismeretlent, ki vele szóllolt. Ez mintegy
6 0 éves, talám 4 lábnyi magosságú ember volt, feje
különössen volt a’ természettől helyheztetve , mert majd
hogy egésszen a’ vállain nem feküdt, a’ természeti ha
jak’ fogyatkozását kipótolták a’ mesterségesek. Tüzes
szem e, rendes, és kelletes arlzvonásai, elmét, és eleven
képzelődést jelentettek, hanem mosolygása valami ide
gent mutatott.
Az ifjúnak ortzáján eleven színekkel volt festve,
mennyibe került légyen néki, hogy egy esmeretlen er
szényét kelleték elfogadnia. Ez könnyen átláthatta
nyugliatatlansága1 okát, és azért azon hanggal, melly a”
jó nevelésnek lúlajdona , így folytatta beszédét. ,,Én
G yőrtől nem messze lakom egy falusi jószágomon,
jöjjön velem ; ott megvárhatja , míg a’ törvények azon
gazembert, a’ ki meglopta, felkeresik. Az alatt valakit
szolgáim közzül Pestre küldhet, ha jónak találja, hogy
onnan a’ szükséges pénzeket megkaphassa. Az ifjú meg
szorító a’ nagy szívű ismeretlen k ezét, és minekutánna
egy szolga a’ készen álló hintót Gróf Keledynek meg
jelentette volna , a’ két uj barát egymás mellett helyet
fo g la lt, és villámként eltűnt.
A'fogadós , sapkájával kezében, soká kisérte szemé
vel a’ fényes kotsit, és számos tselédjét. És eltűnvén
szemei előtt belső megelégedéssel tekinlé a’ tsoportot,
m elly olly ritkán szokott fogadója előtt megállani. —
„Ez is különös szeut” mormogá magában.
As útazás kevés véltozást okozott az ifjúban, kivévén , hogy Keledynek nyollzadik kérdésére fsak ugyan
utoljára nevét kimondotta. Külömben a' kotsinak egy
szegeidébe vonódva akaratja ellen is egy álomból a’
másikba merült. Az öreg minthogy semmit sem Iselekedni az emberi Léleknek lehetetlen, a’ m ezőt, melly
már zöld ruháját az Ősz sárgájával tserélte fe l, és a?le
veleden fákat tekintette.
Ezt elunván, ö is a’ szegletbe húzta magát, pró
bálta , ha el tudna aludni, közbe közbe néraelly ismére-
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ties nótákat fülyött szóval mind azt tette, a' mit az
utazók szoktak tenni, hogy az unalmat magoktól eltávoztassák. Végtére mindent elunván, és mivel tsendes
úti társa még mind nem akart szóllani, ezt f i g y e l m e teaebben kezdé vi’sgálni, ezen munkáját az egész há
rom m értföld, melly még hátra voí t , alatt folytatta.
Mit nem tesz az ember, hogy az időt rövidítse.
; Egy fekete köpönyeg vörös gallérral fedezte N yá
rinak testét nyakig, haja fürtökben vállaira cselt, és
egy selyem nyakrávaló ege3z a’ felső ajakig ért. Nagy
fekete szemei teli tűzzel nem emelkedtek az ég felé ,
hanem szüntelen egy az újján lévő arany gyűrűn nyu
godtak , a’ miről Keledy méltán ’s könnyen Ítélhette,
h o g y Péter’ lopása szomorúságának nem eggyetlen oka.
A’ ki valamikor tapasztalta , hogy esik azoknak
jelenléte, kik vagy korok vagy r^ngjok , vagv akármi
ok miatt előttünk tisztesek, az értheti Nyári állapotját.
Az ember ezek előtt elpirul, a’ lélek nem merészel sza
badon gondolkodni, a’ száj beszélni, tsak tűr és szenvedd
Ez volt Nyári sorsa , midőn Keledy kastélyába érke
z e tt, kit neveletlen maga viselete által megbántottnak
gondolt. Hibáját megjobb/tani kívánván, figyelmelesen hallgatta gazdájának beszédeit, sőt ha már elhall
gatott, új kérdéseket is lett. De a’ keserű emlékek min
den akaratja ellen is hatalmat vetlek rajta , úgy hogy
Keledynek mindén beszédeiből alig hallott, egy két
szót. Mire nézve nem kevés örömmel hallotta, midőn
* Keledy eltávozni engedelmet kért tő le , hogy az út1
fáradságaitól kipihenhetne.
Most ntár elég ideje volt magányos szobáján só
hajtozni, és szerentsélfenségéről gondolkodni. Fájdalma
móljára könnyek által valamennyire enyhült. Keledy
a’ mellék szobában hallotta minden sóhajtását, és mi
ként járt alá és fel nehéz lépésekkel. Azért félvén, né
taíám valamelly hirtelen tselekedetre bírna kétsegbenésése, ismét hozzá ment, és mellé ülvén monda: Ba
rátom! fájdalminak kútfeje ismeretlen ngyan elöltem ,
de a’ maga korában igen elevenen szokott az ember
érezni , a’ miért is sokszor képzelődése nagyobbá teszi
szenvedéseit, mint külömben volnának. Én már öreg,
és talám valamelly befolyású vagyok , ha azért tekin
tetem valamibe. — Uram ! felele Nyári az én bajom
orvosolhatatlan. Ha méltóztatik meghallgatni , elfo
gom beszélleni. Velem éreztetett jóságát neun hálálhat
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tom ipcg jobban , mint ezen hizodalom m al} külömbcn
is fájdalmim’ enyhülésére log szolgálni, ha azokat egy
olly iieiixf kebelbe önthelem, meri végtére tsak ugyan
ezen eggyellen vigasztalás engedődéit a* szerentsétiea
Nyárinak.
Én egy gazdag pesti Qrvosuak fia vagyok- Nevelé
semet egy épen olly gyengéd , mint szeretett anyától
vettem, Üöllsömlől fogva a' legédesebb és nyájasabb ve
lem való gátláshoz szoktatva soha sem éreztem azon
kínokat, mellyekkel r.’ gyermekek legnagyobb része
megszokta a’ nevelés jótéteményét fizetni. — Atyám,
maga is tudós ember tanításomat magára vállalta, és
kevés ismereteim soha egy könylsepbe nem kerültek.
2 3 dik esztendőmbe a” Doktori Koszorút megnyertem ,
és köszönet szorgalmatos Atyámnak, ösvényén a’ szer.entse nem nézett komoly szemmel.
Azért egy tsendes, nyájas, és egyforma kpyetkezésképen szerenlsés életet éltem. De ennek határa nem
messze Lerjedetl. Hányán mentek már tsendes és nyö
gött elmével valameliy estvéli múldságra, a’ hónnap
egésszeri elváltozva jöttek vissza. Úgy volt velem is.
Vidámon mint. ináskoi; szoktam, estve a’ játékszínt meg
látogattam , nem gondolván, hogy olt volna nyugodal
mam’ végső órája. Mar az első felvonásnak vége volt,
és én még mind a’ régi maradtam,. A’ második az el
sőnél sokkul rosszabb és unalmasabb volt. Ob mit nem
tyhet eggy rossz drámai Kimennem bár rnelly nagy
volt is vágyásom ; nem lehetett hogy a’ mellettem lé-?
vöket ne akadályozzam, és hogy a’ jó hang ellen ne
vétsek, mert a’ mi kö^önségessen tetszik, aunak jónak
kell lenni, ha bár a’ legrosszabb volna is. Hogy tehát
Unalmamat valahogy elűzzem , a’ páholyokra vetettem
szememet, melly.ekbe a’ legkülónössebb színek’ és for
mákat lehetett látni. Ezek közt egy v o l t , a’ mellyet
legtovább néztem , sőt tudtom ellen is oda fordultak
szemeim , kivált minekutánna onnan ia némelly pillanta
tok reám estek. A’ legfinomabb párizsi rouge, mellya*
szomszéd páholyokból szűz leány tejjel vegyítve kisugdrlott, semmi sem volL az ő természetes szépségéhez
képest, a’ grálziák festették rózsájokat az alabástromfejérségre», levévén a’ szem-üveget , a' mennyek ajtaja
kinyílt, egy pár világos kék szembeny mellynek tüze
a’ háznak minden lámpáit felyülmulta.
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Meliy különösen ütnek öszve némelykor a* kornyülállások! Ha tovább semmi sem történt volna, hihető
képpen a’ játékszínből kimenvén, legelső barátomnak
mondottam volna. ,,A ’ nyoltzadik páholyban ezen estve
egy A n gyal«ü lt , és azzal vége lett volna mindennek*
De máskép volt a’ sorstól rendelve. A’ mint szemeim
onnan el nem mozdultak, igen könnyen láthattam a’
legkissebb változást, meliy artzáján történt. Azért tsak
igen hamar észre vettem, hogy nem jól érzi magát, és
valóban nem sokára elis ájult. Három lépéssel a’ házból
k i, és szintannyival a* páholyban voltam, szorgalmam
által nem soká volt sxerenlsém ismét felnyílt szemeibe
tekinteni, a’ kotsija megjelent, karjaimon vittem oda,
és mind a’ hárman rövid idő múlva a’ Római Tsászárnál leszáltunk.
Az első ijedésnek vége lévén , m egtudtam, hogy
a’ leánynak Attya Iszapy Generális volna, ki némelly
sürgetos dolgai miatt Pestre érkezett, erántam való ha
ladatossága vég nélkül volt. Laura lassanként magához
jött és volt alkalmam bájoló szépséget tökéletesen látni.
JSem, semmi sem hasonlít ketseihez! Nints olly szikla
szív , mellyet mennyei tekintete el nem ragadna*
Ezen módon rajzolta Nyáry a’ szerelmesek’ szokása
szerént kedvesét Midőn történetből megpillantván az
öreget, látta, hogy ez tsak legnagyobb fáradsággal tud
ná m osolygását, vagy taláin nevetését is titkolni. Né
m elly szempillantatok után , mellyeket a’ sóhajtásnak
szánt, ismét folytatta beszédét .•
Vissza jővén hazámba, semmit sem titkoltam el az
Atyámnak ezen történet fe lő l; és nem sok fáradságom
ba került, Öt kívánságaim eránt hajlandóvá tenni. —
Iszapy megengedte, hogy itt mulatósa’ idejében né
melly kor meglátogassam; Laurától olly vallást vet
tem , m eliy kimondhatatlan örömmel tölté meg szíve
m et, Atyám tőle mégkérte nevemben leánya kezét,
midőn a’ Tisztnek legnagyobb hirtelenséggel elkellett
Pestet hagyni.
Én nem késtem őt Pétsen feltalálni. De jaj meliy
rettentő sorsai! Sem az én sem a’ leánya könyörgése
el nem nyerhette engedelmét, forró könnyeink sikeretlenül folytak, az én kétségbe esésem, valamint Laura*
halálos betegsége öszve kelésünket ki nem eszközölhette.
,, Laura nékem öregségemre szükséges” úgymond Iszapy,
í,én gondviselése nélkül el nem lehetek ! ” Állításomra,
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hogy bizonyosan meghalna Laura , ha feleségem nem
lehetne, lakoniai módon válaszait: „Nem olly könnyen
hal meg az ember, alios ego vidi ventos. — A’ mi a’
gondviselését ille ti, attól meg nem lessz fosztva, ha
Leánya feleségem lessz is, én gazdag vagyok, jöjjön
Pestre lakni, és mellettünk legboldogabb napjait élheti.
Mitsoda ? Tehát lemondjak azon szolgálatról, m ellj el
a* Király olly kegyelmesen megjutalmazta hív szolgálatim at, és eggy vönek kegyelméből élni! Ho! Ho [
Iszapy nem szokta meg az efféléket. Tsak térjen vissza
Doktor XJr Pestre, talál ott elgendő leányokat, kik
nek karjaiban azt könnyen elfogja felejteni, kivelöszve
köttetni örökké lehetetlen marad. Jövő reggel meg
akartam még egyszer próbálni, ha valamire mehetnék
vele; de a’ kemény szívű még tsak látni sem akart, a’
miért is szerentsétlen szerelmemet siratván , vissza tér-*
te m , midőn útamban olly nemes szivűen kihúzott ama
zavarodásból, mellybe egy gaz szolga ejtett,”
„Nyári Úr” úgymond a’ G ró f; „éti nem vagyok
mint az öregeknek legnagyobb része , kik a’ szerelem*
fájdalnűval tsúfot szoktak űzni, m ivel már nem korok
hoz való. Tudom én jó l, hogy ezek nagyok, ha bár
nem mindenkor valódiak is. Maga szerentsétlen, de az
idő szenvedéseit enyhíteni fogja, és ha nem félnék,
hogy káromlónak fog ítéln i, magam is iparkodnám va
lahogy rajta segíteni.
Mindazállal igazságtalanná ne tetesse magát fájdal
ma által. A’ mint beszédeiből észre vehettem, ön sze
rétéiről vádolja Iszapit; vallyon kissebb a’ maga önezeretete mint az övé? hogy kívánhatja, hogy egy öreg
tulajdon szerentséje vesztével adja ált szeretett leányát
egy isméretlennek, kinek szerentséje volt szivében olly
indulatokat gerjeszteni, mellyeket ő helyben nem hagy?
Nem élt e maga vissza a’ vendégi jussal? és az öreg
bizodalmát nem játszotta e meg V De ezen lelzke meg
ne háborítsa. Az önszeretet minden szívbe a’ természet
től van öntve. Tsak egyedül az emberért vagyon te
remtve és nem másért, hogy az eggyikben jó , a’ má
sikban pedig rossz gyümöltsöket h o z , egyedül a" neve
léstől, és a’ lelki-esmérettői függ Ázomba vi’sgálja ált
a’ világnak minden történeteit, a’ legnagyobb erköltsöket, valamint a' legundorabb gonoszságokat, és igen
könnyen fogja találni, hogy első kútíejök az ön-sze
retet volt.
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A’ kívánság’, KeledyJ eránt háládalosuak lenni,vagy
legalábbjj finófriabb nevelést mutatni, néin vóítak elég
hathatósak Nyárit álmaiból felébreszteni, de alig értet
t e , hogy Keledynek néző pontya nem eggyez meg az
övével, midőn' semmi nagyobb munkája többé nem
Volt az elébbenit gondolatjái’ szembe tűnő tévedése
felől meggyőzni, Ennyi erővel bír az ellenkezés’ szelleme.
„Talámn tigymond* Nyári „még sem épen minden
indulatok erednek az önszereletbol, ezek sokszor oily
ellenkezők, hogy lehetetJenne teszik a’ Gróf Úr állítá
sát. ' Mert hogyan tulajdonítsak áz ön szeretetnék ba
rátságot, vagy szerelmet, azon indulatokat, m ellyeka’
legnagyobb áldozatokra is hajlandóvá teszik az embert?
A* jótétem ényt, melly magától elhúzza a* szükségest,
életét sokszor kotzkdra teszi, hogy a’' szerentsétlennek
Segítséget nyújthasson? A* ditsöséget, mellynek nyu
godalom, gazdagság/szerentse, sói maga a’ létei is áldoztatik ?
A’ szerelem ,,válaszola Keledy hevesen”, ezen tébolyodás a* legnagyobb Önszerető! Ném kívánhyük-e a’
Szeretett tárgytól, hogy minden egyébről lemondjon?
Nem fattya-e ált a’ hideglelés borzadása minden tagja
inkat, ha más tsak egy tekintetet vet is arra, kit sze
retünk? A’ barátság, Kit keres ez m ást, mint ön magát,
barátunk által azon üregeket töltjük, inellyek bennünk
vannak, - a’ természettől úgy vagyunk alkotva, hogy a’
magányos életet nem szeretjük , és azért kénszerítve
égy mást'keresünk, kinek karján a’ világon keresztül
tántoroghassunk. Ha valakivel jól teszünk , azéft törté
nik, mivel lelki örömünkre szolgál, hogy ember tár
sunkon segítettünk. Végtére vetkeztessük tsak lé a’ ditsŐ8éget fényes súgárítóí, majd meglátjuk , hányán fog
nak az üres álomkép után kapui! —
Melly zendítő e lv ! (princípium) monda Nyári, kiszá
rítja., elhervasztja a’ lelket, és lealatsonyítja az embernek
méltóságát. Öli szivem ellenkezik vele, sokkal utálato
sabb , minthogy igaz lehetne.
,, [Ilyenek az emberek” folytatta Keledy a* besze
det , ha húzatik '"szemükről a’ hártya, panaszosodnak,
mivel'a' nagy világosság megsértette az igen gyenge len
csét, és mivel'ama képjelt kecsességeket? nem találják,
mellyeket mint vakok álmodtak. Nyári Úr! úgy vélem,
hogy az idő magán sem téveszti el sokszor tapasztalt
erejét , ' képzelődései nem soká elfognak
szemei
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elolt tüm ii, a’ világ ismét kellemelesnek látszani, mint
ezen mező a’ hqld ezüstétől megvilágosílva.1, Ezen sza
vak alatt az ablak felé húzta Nyárit. Tuvaszkorrasürü
levelek fedik ezen szomorú üregeket, és tar sziklákat ,
a’ fülemülének panaszló éneke ketsegteti a* iigyelmezö
fü lt, és pásztorok tánczolnak á’ virággal hintett me
zőn a’ ^uruglyá kellemes hangja és ártatlan falusi énekek
mellett. Most tél van: a* mezők puszták, a’ madarak
némák, de nem lessz mindég így« Most a’ mezítelen fák
nem kívánatosok a1 szemnek , de rövid idő múlva ismét
bennök gyönyörűségünket találjuk. Ifjú és tapasztalás
nélkül lévén , nem tetszenek ezen igazságok. De éh na
gyobb részét életemnek már eltöltvén , mind ezeket tu
lajdon tapasztalásomból tudom , mellyeket mondok. —
Én is el akarom beszéllni történeteimet, és tudóm, h ogy
azokat hallván, velem eggyütt fogja mondani: minden
lselekedeteink az qn szerétéiből származnak.
Ezen szavak után elbotsátotta Nyárit, a’, ki a’ men
nyire tudom , ezen parantsolát által meg nem sértődött,
mert ezen az úton legjobban kerülhette el a* Grófnak
ama haragját, m elly bizonyossan már úton volt ,
és tsak nétnelly ellenvetéseket várt tökélleles kiütésére.
Már pedig em bert, kinek annyival tartozunk, mint
Nyári Keledynek , tsak a’legnagyobb báládallanságsért
hetné m eg, ha nem volna is Gróf. —
A’ szerelmesek, főkép a’ szerentsétlen szerelme
sek közönségesen keveset, és békételenűl szoktak aludni,
D e , nyila regula sine excéptione, Nyári talán az elébbi napnak fáradságai m iált, vagy hogy már ezelőtt két
ej jel nem aludt, ó Ily erős álomtól nyomatott e l,
hogy felébredésekor már magossan állott a' nap. Vil
lámként ijtlöttek fejébe minden szerentsétlen történetei,
mellyeket eleven képzelődése mind nagyító üvegekén
nézett, hogy a’ sóhajtások és könnyek sem maradtak
légyen-el, valamint a’ mostoha sorsnak szidalmazása,
magából értetik, mihelyt tudjuk, hogy szerelmesről,
van a’ beszéd- Sehol sern ótsóbhak a' könnyek , miut
ezeknek szemeikben. Mivel még is szüntelen sírni, cs
sóhajtozni nem lehet, a’ mi vitézünk is okosabb gon
dolatokra fakadt, tudniillik felkelt, felöltözött, és Keledyhez ment. E,z már két Úr’ társaságában v o lt, kik
első tekintetre azon gondolatot gerjesztették Nyáriban,
hogy valamit kérnek a’ Gróftól , mert ez egy szót sein
szállhatott, mcllyct azok hat lej háj Lássa! helybe nem
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hagytak volna. Úgy látszott, mintha egcsz életeket az
udvarnál töltötték volna, ollyan jól tudták palástjokat
a’ szél után igazgatni. ,,Ezen Urban látja kedves Ven
dégem Bilints U rat, ebben pedig Tsat Urat mind ketten
hozzám elég távolyi atyafiak.’* Eeledynek ezen szavait
egy el nem ismérhető savanyú mosolygás követte,
mellynek kifejtése Nyárinak még keserűbbnek látszott.
Nem kevés tsudálkozás lepte m e g , midőn a* kávé alatt
észre v ette, hogy a’ Gróf attyafiai eránt nem tsak nem
megelőző, hanem hogy válogatott szurkálásban kedvét
találta. Ezek mindazáltal elébbeni szelídségökben ma
radtak, és elbútsuzásokkor a’ látogatás szabadságát alázatossan máskorra is kikérték.
Ez elmenetek után reájok függesztette átható , és
mérges tekintetét, és némelly szempillantatig mintegy
álomba merülve maradt. Ezután hirtelen Nyári felé
fo rd ú lt, és mintha nem szeretné, hogy ezen állásában
valaki látta légyen „Azt ígértem tegnap, hogy történe
teimet el fogom beszéllni. eleget akarok azért ígéretem
nek tenni, llem énylem , hogy egy kis vigasztalására fog
beszédem szolgálni, mert az ember annyira ön szerelő ,
hogy fájdalmit nem érzi oily keményen, ha tudja ho gy
más még nagyobbakat szenved. Nyári igen szívesen el
engedte volna a’ Grófnak ezen iáradságát, de ki nem
figyelmezne, midőn egy Gróf annyira megalázza magát,
hogy történeteit elbeszélje.
Az anyám (Leonóra) egy régi nemes: de szintolly
szegény háznak eggyetlen leánya v o lt, szépsége nem külümben az egész férj fiú nemben bámulást, mint az aszszonyiban irigységet okozott. Nem tsuda tehát ha az Atyám Keledy Miklós elsői látására megszeret te , mivel
pedig ennek Attya Keledy Sándor a’ Grófi vért egy kö
zönséges nemesével, és a’ mi legtöbb szegény Nemesé
vel fertőztetni nem engedte, nem volt más mód , mint
a’ leányt elszöktetni, és a* legelső Plébánián feloldozhatatlanúl magához kötni. Ezen titkos házasságnak én
vagyok gyümöltse.
A’ kedvetlen k ülső, m ellyel a’ világra jöttem , és
mellynek oka az anyám' füzokéje volt, melly által ter
hességét elakarta titkolni, olly utálatossá tett Atyára
e lő tt, hogy ez soha szemei elejébe nem akart botsát an í, es titkos házasságát azon egy okból nem akar
ta nyilvánossá tenni, mivel Anyám olly rút örököst
szült neki. Ez szegény Anyámat annyira megkeserítette,
hogy születésemet tsak kevés hónapokkal élte túl.
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Atyám nem sokára új házasságra lépett, én pedig
paranlsolatjera Ágoston név alatt egy távol lévő Klas
tromba küldettem, és úgy hervadtam a’ leglsúfosabb
feledékenységben , az alatt, míg mostoha ötsém azon
fényes nevelést kapta , mellyet kívánt amaz állapot,
mellyre én méltatlannak íté lte tte m !------ Kgy jószivü
Barát gyenge és beteges Ifjúságomat ápolgatta, a’ deák
nyelvre tanított , és elérvén I6dik évem et, tanátsára fel
vettem volna már a’ tsuklát, midőn történetesen ideg
tűd tani, melly nagy embernek hja volnék, és hogy
Atyám magához visszahívna. Forró könnyek közt hagy
tam el az öreg Barátot, ki egyedül szeretett igazán.
Ób drága jóltévöm! soha el nem felejtiek.
Atyámnak minden fiai meghaltak. Senkire sem
hagyhatta temérdek kintseit, és lilulussait, mint azon
szegény púpos hátúra, ki gyermeksége óla el volt ha
gyatva. Koránt sem az Atyai gyengédség volt AÍsszahívattatásom’ oka, hanem azon megrontó, gondolat,
hogy más használná, a’ mit ő olly szorgalmatoson ma
ga és jobbágyai szájából elhúzott. Annyira terjedt ha
ragja, hogy midőn egy esztendővel későbben karjaim
közt kiadta lelkét, minden sírásom és keserűségemnek
annyi hatalma nem v o lt, hogy tsak egyszer fiának ne
vezett volna. Atyai keze soha nem érte homlokomat.
így tehát ífcdik évemet elérvén, Atyáin’ minden vagyonjainak örököse, és egyszer’smind tulajdonossá lettem.
Születésem óta minden társaságtól megfosztva , tsak ha
mar kezdettem a’ szeretetnek édes szükségét érezni. ]\ein
sokára egy ifjúval megismerkedtem , kinek sorsa igen ha
sonló volt az enyimhez. Kuli Férentz, szintúgy mini én
árva, és ez egész világon magányosan állott, azon felül
jószága is kissebb v o lt , sem hogy magos születésé
hez képest élhetett volna. A* hasonló sors, és egyforma
hajlandóságunk nem sokára a* legeróssebb bilintseket ver
te szívünkre, elválhatatlanok voltunk, az én akaratom
az övé , ez viszont az enyim volt. Az Ifjúságnak tnindeu
liizével éreztem ezen szövetségünk édességét, midőn keb
lem tudtom ellen egy uj érzésnek helyt adott.
Sokat mondhatnék Júlia* ritka szépségéről, ba'jolú
kellemeiről , szóval, azt mondhatnám , hogy Júliában
próbálni akarta a1 természet minden tehetségét. De eze
ket mind elhagyván, valamint is fáradhatatlan igyekeze
teim et, mellyek a'ltal iparkodtam szívét megnyerni, vég
tére, hogy győztünk légyen meg minden akadályokat, míg
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végtére az egész világ’ színe elolt szerelmünket inegvallani. —
Azoinban nem ezt pályázom, sőt arra akarom yigyázóvá tenni, liogy ezen forró szerelemből rövid idő
inulva meg gyógyultam légyen, ámbár tsak 20 esz
tendős voltam
Már minden elkészült a* házasságra, az esküvés napja
közel v o lt, midőn egy estve valamelly rövid utazásomból
vissza té n é n , kedvesemet megakartam, látogatni. Gon
dolja bámulásomat, midőn illy szokatlan órában ajtaját
iiyitva találtam! Közelítettem, és hallgattam, hangos
röhögés sértette fülemet. Bámulásra, utánozta Kedvesein
azon tsuda állatot, melly bolondságában v éli, valaki
önnön magáért szerethetné. A’ szegénység kénszerít, hogy
kezemet neki ádgyam , de a’ te szerelmed . . . . — Nem
engedtem annyi időt, liogy beszédét el végezhetné. Tőrrel
kezemben reájuk rohantam, hogy a’ hívtelent átszúrjain,
ez azomban szaladással mentette ineg éleiét. Annáikul,
hogy észre vettem voliia , egy nagy tükör előtt állottáin,
és ki h ioné, hogy ez orvosolta légyen betegségemet, pe
dig valóban úgy van. A’ tükör őszintén megmutatta egész
tor metemet minden hibáival , mintegy villámtól megütve
me gállotiain elő tte, és ininekutánua hosszú állás után
vérein lelsendesült volna, magamat kigúnyollain, hogy
annyira esztelen leheltein , gondolni , hogy egy leány egy
olly nyomorult, rút, és a* természetiül annyira elhagya
tott lényt szerezhetne. Visszatértem ^azáinba, szerél,iiiem kábaságától gyökeresen kigyógyulva. [Más bizonyo
sán szerentséllennek gondolta volna magát , és sorsát si
ratta volna, liogy édes álmából felébreszletve légyen, de
én vigságoinnak határt nem szabhattam. Megutáltam az
émbereket, és legkevesebbé seip igyekeztem ezt elöltök
eltitkolni , főkép mivel mindennapi tapasztalásom lelkiesméretemet ez iáiul letsendesítelle. !Sőt gyönyörködtem
benne, ha inegkissebbítbettem azt , a' mit ők nagynak,
szépnek, erköltsösnek neveznek, levonván róla azon fát'yolt, mellyel ez önszeretet fedezi, szóval azon ipar
kodtam, hogy az emberek azon színben lássák magokat,
melly tulajdonok. Mindazonáltal soha sem mulasztottam
el nekik hasznos lenni, ha tehetségemben állott, de mi
ennek is indító oka? Az ön szeretet. Mert miért tselekszein így? Nem azért-é, hogy belső örömem legyen?
Keledy még Isten tudja , meddig beszélt volna, ha
egy lürvényszolga béjöyelele nein akadályozza. Ez Nyá-
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n't tudósította, hogy hív szolgája Pesten megfogatott,
a’ hol is már más efféle betsűletes emberek’ társaságában
űl. Nyári most azt gonrlolla, hogy lovát, és egyéb el-,
veszett jószágát vissza kapja, de ezekre a’ törvénynek,
mint bizonyság jelekre mostanra szüksége lévén , azonnal
ki nem adathattak, későbben pedig soha sem hallott töb
bé felőle beszéllni. — Két nappal későbben elérkezett
Pestről égy szolga, ki minden szükségest meghozott Nyá
rinak, úgy, hogy ez harmadik nap utazását folytathatta,
annélkííl, hogy Keledy’ kérése, ki még egy ideig maga
mellett szerette volna, szándékát megakadályozta.
Az idő a’ legbizonyosabb orvosa szokott közönsége
sen a' szerelemnek lenni. Ez Nyárinál nem valósodott,
mert noha már két asztendő folyt légyen e l , szerelmének
tüze mindazáítal első erejével lángolt keblében , soha szá
raz szemmel nem olvasta azon leveleket, inellyeket egy
öreg Asszony, kit pénze fájdalmi eránt érzékennyé tett,
Laurától hozott.
j
„
.
Éggykor háza előtt megállóit a’ Gróf Keledy tzímerevel kevélykedő hintó ; gondolván , hogy az , kinek
annyira le volt kötelezve, néhány napot nála akarna
tölteni , a’ háládatosságnak minden gyorsaságával lesza
ladt Nyári. hogy tulajdon kezével nyissa meg régen
óhaj)ott véndégének az ajtót. De melly nagy volttsudálkozása, midőn nem a’ Gróf, hanem annak két Atyafijai
feketébe ültezve és tettetett könnyekkel áztatva szállottak
le a’ kotsiból.
Sírva jelentették ezek szeretett Bátiyoknak remény
telen halálát, és hogy ő volna, kit utolsó akaratja telje
sítőjének választott, a’ miért is könyörögnek, azonnal
velek utazna, hogy az elhíilt szándékát megtudhatnák.
Nyári ezen eranta való bizodaloinlól megilJelődve ,
mindgyárt rendeléseket tett utazása eránt. Fájdalma épen
olly valódi v o lt, mint a’ két atyafié tettetett, ezeknek
belső örömök olly nagy v o lt, hogy minden igyekezetük
azt eltitkolni sikereden volt ; és minden igyekezetük el
len is minden szempillantatban kitetszett. Már azon tanátskoztak, miféle változásokat akarnának a’ megholt jó
szágaiban tenni, és lelkűkben már a’ nagy kintseket ölel
ték, mellyekkel Herczegi módon fognak ezentúl Paris
ban, Londonban, Rómában, és Nápolyban élni; azon
fogadóban állott meg a’ társaság, meilybe ezelőtt két
évvel Nyári megesmerkedett a’ Gróffal. A’ két gyászos
©Ily pompásan találtatott, és olly nagy lelkűesen fize
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tett, hogy a fogadós nem kételkedett henne, ezek len
nének - e Keledynek ürükössei, és legforróbb imádsága
v o lt, hogy a’ Boldogságos Szűz, és a’ Szent Antal az'ő
Pa trónusa tsak egyszer minden héten illyen vendégekkel
áldaná meg,
Elérkezésökkor már jelen volt a’ törvény, nec non
Nótárius doctissimus. A’ gyászos idő vesztés nélkül a’
nagy palotába vezeti az egész társaságot, hogy ott a’
Testamentoinot megnyitnák. A’ Nótárius az egész gyü
lekezetnek mutatta, hogy a’ petsét még egész, és min
den sérelem nélkül volna. Minekutánna inindeggyik meg
győződött róla , feltörte , és hangos, ’s érthető szóvalkövetkezendőt olvasta:
,,En Keledy Ferencz, Telegdnek és Báránynak Ura,
a’ Vitéz Rendnek etc. etc, ezennel tudósítom mindeggyiket , hogy Kedves Atyámfiái Bilincs és Csat, egész éle
tem alatt erántana mutatott szeretetöket egész végső
órámig olly szívre hatóan bébizonyították , hogy:
Ezen szavaknál száraz szeme elébe tartotta a' két
Atyafi a’ zseb-kendőt, maga a Nótárius is az olvasásba
akadályoztatott, de szavát ismét megnyervén folytatta:
Olly szívre hatóan bizonyították, hogy tsak mély
belátásomnak köszönhetem, hogy tettetésük által meg
nem tsalódhattain. Azért rendelem , hogy a’ két gazem
bernek jószágomhozlegkissebb jussok sintsen, kintseiinből
pedig egy krajtzárt se kapjanak. Minden Vagyonoin’ bir
tokosának rendelem Iszapy Generálist, azon feltétellel,
hogy Ezredét elhagyván, Pesten lakjék , és Leánya ke
zével Nyárit megajándékozza.*’
Ki festené a’ gyászosok* bosszújokat, és Nyári örö
mét. Azok káromolták a’ púposhátút, ez pedig áldotta
emlékét. Nem akarván hinni fülének, maga szemével kez
di az írást áltfutni, hogy pirult e l, midőn a’ Gróf’ tu
lajdon kezétől ezen rendeket találta:
„Elhiszed-e már most, hogy minden ember önszere
t ő , hogy te magad is az vagy? Sokkal jobban esmerem
az emberi szívet , mint hogy ne tudnám , hogy
ezen szempillantatban minden gondolatid tsak házasságod
dal foglalatoskodnak. De majd elérkezik nálad is azon
idő , mellyben megfogod , ha másoknak nem , legalább
magadnak vallani, hogy Gróf Keledy igazat mond. *
Nyári késedelem nélkül postára ü lt, negyedik napon
már Pétsen volt. Egy hónap múlva Iszapy minden Háza
népével Pesti lakos le t t , és ismét egy hónap múlva a*
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Szentegyház azon kötést áldotta, mellyet a’ történet, a’
környűlállások öszve folyása , és az állandóság két nemes
szív köztt alapított*
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Őszi madár, hova vágysz villáin szárnyakkal előre,
A' kék ég mélyén ? hova törnek szárnyaid, és a’
Messzeható éles pillantat, melly haza földjét
Kémleli a’ magason ’s melly erdők őszi virányát ?
Messze zugó tenger hullámin t ú l, neked édes
Bájkikelet kel föl , ha mutálunk förgeteg ordít.
Kellemes ott a’ völgy , a* fák mindegyre virulok ,
És a’ nap rájok meg nein szűnik egyre mosolygni.
Boldog létü madár! lengj villámszárnyal előre
A’ kék ég mélyén egy édesb honnba; vigadjad
A’ kikeletnek szép vigságait ottan; azonban
Förgeteg ordítaud, ’s zivatar küzd egyre mi nálunk*
És nekem a* zivatart nem lész kikerülni erőmben ,
Nincs nekem olly honnom , hol örök nap küldene lényt le*
Nincs, hol szép kikelet mosologva d erítene;— zúz, jég
Lepte be lételemet, ’s ereimben csikorog a’ vér.
Boldog létü madár ! lengj villámszárnyal előre
A’ kék ég mélyén egy édesb honba, vigadjad
A' kikeletnek szép vigságait ottan, azonban
Förgeteg ordít és zivatar küzd egyre szivemben 1
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JVIelly romok itten ezek, csúcsín a’ büszke tetőnek,
Hajdani fenyőknek nyomait hordók ? — de búsulva
Néznek alá most a’ hullám rendekre , azontúl
Bús pillantattal befutók a* messze világot.
Káról lakja ez itt, a* hajdan fényes; ez ormon
Látta dicsőségét honnunk hajdanta Lajosnak;
És a’ bonni magas fény innét szállá szelekkel
Minden irányzatban, d é l, t é l, kelet és lenyugotnak.
Es elhunyt Lajosunk kora; rommá vála V i’segrád;
Es az idő kormos kezei nehezültek az ékes
Várra ; — bagoly lakozik falainak néma magányán
És búsul vele a’ Magyaroknak büszke valója.
Gyászromok itten ezek csúcsán a’ büszke tetőnek ,
Hajdani fényüknek nyomait hordók. Beh szomorgva
Néznek alá a’ kék hullám rendekre , azontúl
Bús pillantattal befutók a* messze világot»
UZDI GYULA,
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A’ ki nem jar h itlen ek tanatsan.
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