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A’ F Ö S V É N Y .
('Sylvester napján.)

M ár ismét egy év az idő sírjába iramlott,
Ej ej! harminczhat derülend holnap fel az égen,
Erről az évről már régtől sok jóslat imi'gy széli: 
„Eggv ezer, és nyoiczszáz harminczhatodikba derűre 
Elrombúl e’ világ, mert egy nagy csillag az égről 
Zöttyen alá, (neve Halley) ’s elpusztítja lakóit.“ 
Rettenetes dolog , — a h ! — jaj !! — csak még egy

nap az élet;
Udvözlégy! — miatyánk!! — ’s ez elég a’ holnapi útra.— 
Egy részről még is bölcsen van ez így kijelelve, . 
llgy is tél az idő, minden drágábban adódik:
A* paczal öt krajczár, a’ korpa kilencz, pedig ígymég 
Húsról szó se legyen , vagy lisztről, ok egek! ekkor 
Eggy délesti lakás majd húsz krajczárba kerülne. 
Éppen, hát! — huszkrajczárért két hétig elélek.
Hm, hm! a’ ki szegény kínt kell szenvednie mindég, 
Oh egek! elfajzott már régtől az emberi nemzet, 
Most csak ez a’ fő gond minnyájánál hogyan ejtse 
Tőrbe szegény társát, mint játsza ki , ’s csalja ki pénzét; 
’S elméjekbe se jő hogy holnap vége a* földnek.
Ah! hiszekeggy, — miatyánk 5 — üdvözlégy, — holnap

ebédre
En is azon boldog,—----node pénzemet eisern is ástam
Még, — lám miliy zavar ez ha halál borzasztya az

embert. —
Ot hatszáz aranyat csak nem tehetek ki veszélynek) 
Hát ha egész földünk nem dűli el súllyá alatt a’ 
Csillagnak, valahára megint pénzemre találna;



’S könnyén élne , pedig érdemtelenül, az ufókor. 
Inkább eltemetem, mint más használja; úgy is már 
Untig epesztettem magamat ke't hétnek előtte,
Mert egykor ládámba nyule'k, ’s mit látok ? egek! halt 
Ke't nagy egér bankóimból kénnyén lakomázott;
A’ szél majd meg ütött ennek láttára , — no már ez 
Sok- — De igaz! szomszédom két hagymával adóson»1 
Át futok, elkérem, még ebiből jó vacsorám lesz. 
így könnyű elmével adom magam’ által az ágynak 9 
Semmire sem lészen már többé gondom ezentúl,
És örömest múlok ki ezen csupa drága világból. — 
Vég kívánságom pedig ez: kegyes Halley zúzzad 
Öszve e’ föld minden lakóit porrá, ne talántán 
A’ késő maradék valahogy kincsemre találVáh 
Abból víg hahoták közt kénnyén élje világát!

N, J  átios YáczrúL

T a n á c s .

Ha nincsen a’ kihez 
Kebled lekötve ta rt ,
’S magányban érezed 
A’ lesújtó vihart.

Ha kit úgy tiszteiéi 
Ki téged ápola,
■Sincs már többé neked 
Az édes jó anja*

Ha gyászos sír fedi 
Szeretíidnek porát,
’S keserves életed’
Elhagyva bolygódét
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Ha sors’ csapása dúl 
Édes reményiden,
’S hervadva tűnik el 
A’ másnak szép jelen»

Találj magadnak egy 
Hű részvevő kebelt,
Kj egyaránt emel 
Veled minden tehert*

Enyhítni fogja ez 
Az égő mély sebet 
Mit szived rejtekén 
A’ sors csapása tett,

i r m a i f *

N y u g o t t  Sz í v .
Töltse bár más aranyokkal 

Földbe rejtett ládáját,
És Chinai pamlagokkal 

Ékesítse szobáját,

Építsen más pompás házat 
Csupa márvány kövekből,

A’ nyugott szív mind azokat 
13ár látja rejtekébűl:

Nem bánnya, így is megnyugszik,
Ön sorsával megelégszik,

Gazdag ellen nem kel fel,
Nem cserél életével,

S z e n t a l  G y ö r g y ,
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H á l a *
Kies ligetbe nevelt fel 

Édes Anyám engemet,
Istenhez hála jelekkel 

Felbuzdítá telkemet.
Jó anyámnak köszönhetem 

E’ mostani szerencsém’,
A’ tájt el nem felejthetem ,

Bár a’ jó sors leng felém;

Mindenkoron eszembe Iessz,
Ha eljövök a1 ligethez;

Itt vetettek talpkövet,
Itt kezde'm szerencse'met.

Szentül György

B o r ú .
Söte't borúban úsznak a’( 
Mosolygó ke'k egek ,
Mert a* napot most elfedek 
Homályos fellegek.

•Sötét boriiban gyászolom 
Szerelmem’ kék egét,
Mert rég a’ távol elfedé 
Napját »— hű kedvesét.

Es íme a* borús egek 
Könyűket ejtenek,
És a’ homályos fellegek 
Tovább ellengenek.
De én bár mint könnyeztem is , 
Mit ért a’ könypktak ?

. A’ messzeség’ homályai 
Meg nem ritkultanak*



7

H ah! tán örök borúban, es 
őrök sötét között,
Kell e’ földön bolyonganotn 
Miként egy üldözött? —

«Szánj meg szerelmem istene 
’S kínomnak vess határt,
Oszlasd el e’ setét borút 
Ah küldj egy fénysugárt;
Küldj egy reménysugárt!

Csendhelyi.

É l e t .

Rövid éltünk ,
A’ mit nézünk

A* költőkkel álomnak ,

Szövevényes 9 ' *
Néha édes,

’S ha az is; nem sokaknak. •—

A’ Gyermekek 
Szerencsések,

Mert semmi nem kínozza,
Minden tető,
Minden mező,

Jólléteket échozza.
Gyermek időnk 
Be vezetőnk,

Ezen földi pályába.

Szakra jobbat,
Boldogabbat,

Ne keressünk híjába!



Ifjú korunk',
Boldogságunk’

Raktárának véletik;

Csalódások]
Pedig nagyok,

Azoknak, kik hihetik. —

Boldog, csak az:
J£it az igaz

’S csendes lelki esmefci ,

Nyugtán tartva;
Jiíész akartva:

Várja, le'gyen ítélet! —

Szép az elet, —
Ha reme'nylet

Telyesedik ő bennf ,

Mint kikelet,
Melly felejtet

Bánatot, ha tán lenne;

Legyen eTted,
A’ mint ke'rted,

Öröm telyes a’ míg élsz,

'S ha le elted 
Azt mint kerteli ;

Akkor boldognak szemlélj!

tffj, Toroczkay László.

-  8 -
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H u n n i a .

f Ä  Mohácsi hadveszély után. 1526.J 
Amott a’ hármas domb felett,
A’ szép dupla Kereszt mellett 

Látok egy gyászló alakot,
Kisírtt szemet, bús ajakot í/t

2. Fejéről psügg gyász fátyola,
Bádjadt szemmel néz alóla,

Fejet hajtja balkeze're,
Jobb keze esett térddére.

3. Haj! Magyarok ! haj ! mit látok ?
Éz a’ Ti édes Anyátok,

Sír szeme, fáj hív kebele,
Oh sírjatok ti is vele,

4. Ha néz Mohács’ yidáke're,
’S annak ve'res mezejére,

Majd ajaka jajra fakóid,
Majd elhal ’s nyelve elakad. :l:

$• Ha néha vesz lélekzetet,
Csak kínra nyer új életet,

Mert a’ kínos élet’ sulyja 
Szívét új kínokkal dúlja. :l:

p. Jaj huszonkét ezereknek 
Elhultt fijai véreknek

Patak módra kiomlása
Lett bús szeme’ köny forrása, dt

?. Sok fő Urak’ , hat Püspökök,
Vérét onták a* Törökök,

Két bíboros Érsekekkel 
Mohácsot festvén vérekkel. d'



8. Sőt meg amaz ifjú alak 
Lajos Király Csele-patak’ 

Mocsárjában elfullada 
’S Hunnia árván marada. d:

9* Mint Anyjoktől fosztott csibék 
Elszéllednek: úgy a’ pribék

Ellense'g népünk’ széttűzte, 
ÖldÖzte ’s rablánczra fűzte»

10. Valahányszor déli szellet 
Suhog# Buda’ Vára felett,

Mohácsi jajjal van telve 
*S azt nyögdécsli néma nyelvve« \li

11. Itt sok Szülék magzatjokat,
Ott szép Hölgyek hív Párjokat 

Jaj jaj szákkal kiáltozzák 
’S az Ármány dühét átkozzák.

A’ v i d á m  If  j ű,

1. Búsuljon ám a’ buta ló!
A’ bú nem embernek való!

Búval fejemet nem töröm , 
Ezer búnál jobb egy öröm. \h

2* Szánom azt a* nagy bolondot,
Ki magának csinál gondot; 

Bújában fejét vakarja,
Eszét szívét töri marja-

3i Teli szekrényjén zsugorog,
Étien szomjan hasa korog,

Csűre pajtája van rakva, 
Maga soha sincs jól lakva* :l■



4. Becsülöm én bölcs Salamont,
Azt követem, a’ mit a’ mond ,

Ez bölcsességem’ veleje: 
„Mindennek vagyon ideje/ 4

5. Ideje van nevetésnek,
Nevetni csak bohók késnek,

Ideje van a’ sírásnak,
Sírjanak hát, kik sírt ásnak. :/:

6. Ideje van a’ munkának,
A’ bölcs akkor gyűjt magának, 

Gyors a’ keze, izzad feje, 
Jutalmazza szép mezeje, ti:

7. ’S a’ mit begyűjt esze, karja,
Azt a* bölcs meg is takarja,

Eszik, iszik, költ eleget,
De semmit el nem veszteget.

8. Ha barátság’ istenének 
Zendül a’ bordal vagy ének ,

Akkor baráti sorában
Részt vesz az öröm’ borában, ti:

9. Most a’ gondtól nem föl feje,
Mert mindennek van ideje,

Tánczol, szökik, mint az evet, 
Tréfál, danol, játszik, nevet.

10. Ha sorba poharát tölti,
Barátival ezt süvölti:

„Dráva, Száva, Duna, Tisza,
Eb a’ ki ezt meg nem issza!“ í/:
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i i .  búsuljon hát a* buta ló!
A’ bú nem embernek való !

Búval fejemet nem töröm,
Ezer búnál jobb egy öröm!

B. 1. U. P. V K. E.

H o n  ni  érz és.

Szomor Hazánk* Istene,
Engedd Hősink szelleme,

Hogy szívünket élessze, 
Nagy, ’s nemesre ébressze!

Atillának tettében, 
blíg kard forgott kezében ,

A* mi nagy és dicső volt 
Késő fajjában ki holt.

A’ Hont szerző Árpád itt 
* Ki száz ellennel meg vitt

Ha felkelvén ránk tekint 
Újra sírba rogy megint.

A’ Nagy Zrinyi nagy Lplke 
Ki mennyét a’ban lelte 

Ha ölelvén halálát 
Yédhette bús Hazáját.

>
Hogy Szigetnél elesett 
Nem önhasznot keresett 

Példát akart hagyni ő 
A’ nagy; nemes, és dicső



Hősek ne tekintsetek 
Itdnk, mert elhal Ielketek,

Ha egyszer meglátjátok, 
Mive lett unokátok.

Nincs ki példátok követné,
Sott nevetek számkivetné 

Ha a’ nap és csillagok 
^ena ragyognák ki magok*

Keblünk kő szívünk aczél 
Elbomlott a’ szent kötél 

Nem csatol a’ Hazához 
És a’ Nemzet’ javához.

Hát bús Honnunk Ietene 
Enged’ Hősink szelleme 

Hogy szívünket élessze* 
Nagy ’s nemesre ébressze.

~  13 —

É  ü  y  h  e  1 e  m .

A’ távolnak kék ködében 
Hol egy patak folydogál 

Csendes rózsa völgy ölében 
Bús szívem enyhte talál >*

Ott panaszlom árva sorsom 
Míglen leng az esti szél 

’S boldog jövendőmet várom
Mellyben keblem vágya kél.

Ah! de fátköröm egére 
A’ zúgó vész tornyosul, 

Habzó szívemnek kényére 
Bal sorsnak leple rónál.*
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Most hát csak a’ sír homálya 
Kóstoltat enyhet velem 

’S kínos létem ve'g órája 
Nyugtathatja kebelem.

A' Múlandósághoz.

Köszöntlek! magányombul, 
Te Jó ’s Rósz győzője 
Légy annak, kit Sorsa dúl! 
Légy most , segítője. 
Reme'nyim szép virágit!
Te rablottad el bár ! 
Kedvesem !! artz Rózsáit 
Rég hamvad fedi már.
Még is esengve hívlak! 
Széllel tört kebellel, 
Mulóság! kétes alak 
Jöjj ! fájdalmim szedd el. 
Vidd emésztő szárnyadon 
’S engem tzélom fele'! i 
Hol egy örök Tavaszon 
Szebb Lét virítt elé.
Szívem rózsa lántzát o t t !

• Vad sors nem szaggatja, 
Enyim! örökre! amott 
Majd szívem mondhatja.

A’ Reményhez.
O Remény! Isten Asszonya Szíveknek j 
Énekemet, meily mostan peng,



’S a’ te dicse'retedre zeng —
Hald meg ! — tessen kedvednek*

* Remény ! — Szerelem Testvérje ; Égi kints 
Kedves társa Életűnknek,
’S szerzője ürömieknek !
Nélküled Boldogság sints.
Gyötrődik! ki nálad nélkül — szerethet»
Kit sorsa Vas keze sért!
Szép Reggele Éjjre tért —
Tsak te tőled éledhet*
Új szívet adj azoknak kik Esmérnek,
Öleljed a’ Szenvedőt!!
Egy szebb Létre vezessed őt,
Te! küldöttje az Égnek.
Te ! Emeld-fel áldott Remény Lelkemet!!
’S ha majd égi pillangóként 
Onnénd szemem reád tekint 
Ne tsald meg! kébzetimet.

B. K.

A’ Barátság és Szeretet.
A’ barátság és Szeretet

Drága kintsek éltünkben;
Mert sok édes érzéseket

Táplálnak ők keblünkben?

Bús napjainkról elűzik 
A’ komor fellegeket,

Barátinkban vissza szerzik 
Az édes örömeket- —

Kedvesünknek szemlélése,
A’ Barátság’ Szent érzése

Felderíti kedvünket,
Édesíti létünket. —



A’ Reménytelen.
Jaj a’ Szívnek, kit reményi 

Bíztatni már meg szűnnék s 
Annak legszebb érzeiuényi 

Felig elve eltűnnek. —
Mint rózsa, mellynek a’ iáját 

Fe'reg rágja ’s emészti,
Kifeslett piros bimbóját 

Nyilasra nemi viheti.
Minden öröm *s gyönyörűség 
&álla me'reg ’s keserűség,

Jobb hát néki nem lenni,
Mint lenni és szenvedni. jR.

E P I G R A M M  Á K.
Zavarj Sírjára•

Nyugodj békével Zavarynk, bár élve zavartad
Csendünket, költsönt vissza ne félj nem adunk.

Sírodhoz nem tódulunk, nehogy a’ dobogásra
Almod’ félbe szakaszd , csendéi aludni hagyunk.

Csak nyugodj, nevedet sem fogjuk hangzani, ’s érted 
Sírni se mérészlünk, csak hogy örökre aludj. — 

B a r á t o m h o z .
Intettél fiaidból, hogy nézném ki Barátom,

Hogy mire lennének szülve teremve kivált.
Szűnetlen czivódásokból, megbizakodva

Mondhatom egymás közt hadra teremtek azok.
A 3 valóságos Színjátszók.

Mint dróton vonogált báb, a* Tánczmesler úgy ugrál, 
Kedve pedig nincsen, ’s tán korog a* hasa is.

Ellenben keserűn danol a’ Káutor, pedig egy csepp 
Könnyét az 6 szemiből torma se vájna ki tán. —

Lássátok ti azért Játékok’ ügyes mutatói!
Nem magatok vagytok színmutatók egyedül.

Kiss Endre.



P É N Z  É S  R A N G

e l b e s z é l  és.

„Szerény hízelgés, jó alkalmazás, mély tisztelkedés 
állandóság , hív érzelgés, az asszonyi szívnek kulcsai ; ezek 

'hódítják , ezek gyújtják rokon szerelemre^1 — Monda Dí
szes!.

„Pénz és rang, kényeiét’ jövendője, az asszonyi szív
nek vágyai ; ezekért imádkoznak, hazudoznak 's könyez- 
nek ők; sőt az egész emberiség’ bálványa ez , ’s ezekre 
törekszik boldog boldogtalan.V iszonyzám  pénzen vett 
barátomnak, ősi elvemet tüzesen védve. „Ládd, amice, 
folytatám szavaimat, ez legfőbb elvem: Pénz és rang kit 
ne bájolna el? ehhez mérem minden tettemet ; ezen'alapí- 
toin boldog jövendőmet. Ez volt már ősatyáim’ elve Í3 , ’s 
én egyetlen sarjadékuk mélyen szivembe gyökereztetém 
örökségül, mint supremum morali tatis p rinc íp ium otuno
káimra hagyandó. Már kis koromban is tapasztaltam bizo
nyos hatóságát. Vele gyakorta félelmet öntöttem névelőim
be , ha tetszésem ellen javasiának valamit j mert tsak 
ezt szoktam mondani: ,,En gróf kPénzesi vagyok \u ’s Ók 
tőkeként hallgattak } ha pedig atyámnál mert panaszkodni 
valamellyik, ez hasonló elvvel fogadta 's szegénynek 
pusztulnia kellett. E’ szép methodussal közülök hányat 
útasí ék atyámhoz, legjobb expedítorjokboz ! Minden két 
hónapban más más vett keze alá 's én őket jármom alá. 
De egyen még sem tudtam kikapni5 ez nyakán hátán hur- 
czolt’s háládatosságból én ötét orránál fogva. Atyám mind 
ezekre tapsolt ’s magán kívül ragadtatva inondogatá el : 
, ,Gyula, te úrnak születtél, te tudsz, te fogsz uralkodni. 
E l ne felejtsd, hogy gróf Pénzesi vagy ’s kintsed kimerít
hetetlen.“

A’ felsőbb oskolákat Posonyban végzém, ’s olly sze* 
rencsésen átúsztam , hogy otthonról leveletkapék: nehogy 

Koszorú  1834 3
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ni eg felejtkezzem magamról , *8 a’> tudományokba merülve 
elvonuljak az élet’ kellemétől ; mert tudomány’s grófPén- 
zesi nem illenek öszve : ’s hogy inkább igyekezzem emine- 
álni bálban ’s kávéházban, mint sem az oskolában: 's hogy 
hagyjam a’ tudósságot más szegényeknek. Pedig kár volt a’ 
tudósság" mételyétől féltettnem ; mert a’ nagy eminentiakat 

• pénzemnek s rangomnak köszönhetéin. Itt kezdém igazában 
tajiasztalgatni famíliái elvem’ valóságát. Az egész város u. 
in. fogadós, kalmár, szabó, pinczér, tekeőr ’s az ifiusàg’ 
egész ezrede csak nevemet zengé , ’s a’ ki baráiSágommal 
nem dicsekedhetett, nein is tartatott nobel úrnak. Gaval
lér voltam: mint most is, minden nap vendéglék; kész 
pénzzel ’s feleslegesen fizettem mindent ; ’s tudtam hasnál- 
ni méltóságomat. Hát ha még olvastad volna, miiíy új 
esztendei 's névnapi versek dicsőítek nagy nevemet! Amice, 
híres költők éneklettek meg — de fizettem is, még pedig 
minden lapot egy aranyával... Egy szóval: láttam, hogy 
nékem az egész világ hódol ; mert : Pénz és rang kit ne 
bájolna el? —

Atyámnak megírtam mind ezt. 0 , tán örömében, ke
vésre aztán meghalt *s rám hagyá örökségül temérdek kin
cseit, domíniumait és — ősi elvünket. így minden posonyi- 
ak fájdalmára haza kellett mennem.

Magammal vittem gazdag tapasztalásimat, mellyeknek 
rövid kivonatát, kastélyom* régi homlok czíinzete helyett
— melly ennyiből állott : ,,Parva quidem, sed mihi apta.'4
— e’ szavakkal iratán: fel: ,,Pénz^és rang kit ne bájo'na 
æ1 ?‘‘ A’ régi czím nem is illett hozzánk; megfordítva: 
„Apta quidem 5 sed mihi parva.44 csak türbetőbb lett 
volna.

Egyszer familiai képcsarnokomban lisztes őseim’ kép
mását nézegettem. Elcsudálkozlam nagyszámukon, de egy- 
szer’smind örvendettem; mert mennél régibb a’ familia, 
mennél számosabbak az ősök ; annál fényesebb az ivadék’

■( 34 )



tekintete ‘s ditsősége, 's a’ közvilágra nézve, érdeme ís<. 
Szemem legkedvesebben legelt anyáimon,^ áh,arnice. egy 
kivető szépségre sem találtam , mert mindnyájan szebbnél 
szebb ideálók voltának. Szinte beléjök Szeretek, ha olly 
sokan nincsenek: igy mindnyája felséges lévén, szívem von
zalma megoszlott *s mint eddig, úgy ezentúl is szerelmeí- 
len maradott. De agyomban egy furcsa okoskodás világolt 
fel. Őseim általányosan szép nőket nyertének , magok bár
ha nem legszerencsésebb alakzatuak voltának; mi okozta 
ritka szerencséjüket? — pénz és rang! tehát én buzgó ma
radékuk, ki híven megörzém elvüket ’s kinek kincse szin
te temérdek, hogy ne nyernék egy bájos nőt? — Sőt mivel 
én őseimmel — ditsekedés nélkül legyen mondva — szebb 
fiju vagyok , a’ világ pedig mind inkább majma a’divatnak, 
így a’ szükség számtalanabb, ’sa ’ pénz elkerülhetetlenebb: 
vagy még kevesebb ceriraoniával jutok egy anyáimhoz ha
sonló szépséghez; vagy annyi cerimoniával sokkal bájosabb- 
hoz. Ily reménytől bíztatva elhatározám, hogy fellépek 
a’ lánynézői pályára. És csudálod-e, hogy ide Pestre, a1 
lányok’ legbővebb tárába , jövék válogatni ?— Pénz és rang 
kit ne bájolna el? ez lesz itt is vezércsillagom.4Í

„Jól van, pajtás! kövesd apáidat'4 Viszonzá egészen 
meggyőződve Díszesi ; ’s magamra akart hagyni.

,,Egy tapodtat sem, pajtás! Ígéreted szerint vezess 
Virághalmiékhoz.“ Mondám tartóztatva a’ távozni akarót. 
Díszesi le törekedett beszélni: de én eróltetém ’s markába 
nyomék egy pár aranyat: így pénz és rang kit ne bájolna- 
el ? kénytelen volt várakozni, míg felöltöztelének. — Aztán 
két angoly lótól vonatva előállott bátárom ; huszárom bela 
emelt bennünket — 's indúltunk. Én vígan enyelgék ; Díszesi 
busongva hallgatott.

Virágbalminét nem lelök hon > csak D orottyát, test
vér bugát ’s kedves lánykáját, Rózsát. Díszesi bemutatott: 
de valahogy felejté grófi czímemet nevem elé tenni, ’s ez
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szinte zavarba hoz — inert nagyobbnak* mint vagyok, igen: 
de kisebbnek * nem szeretek láttatni — ha a’ lányok rám 
bámulása ’s csudálkozása ki nem pótlá a’ tévedést rs meg 
nem engesztelé méltóságomat. — Csudáltak Ók, de volt is 
mit C8událniok : öltözetem legfinomabb divatu, nyakamban 
ritka mimi arany lántz, *s minden űjjamon drága brilliánlos 
gyűrű volt ; hát határom ’s drága lovaim! hisz ezek eléggé 
toimácsolák* hogy en az egy É n  vagyok, ?s nem lehetek más, 
mint gróf pénzesi.

Egy két perczig némán néztünk egy más szemébe. Fur
csa is az első öszvejövetel ! nem tudjuk, mit ’s miről szól- 
juuk : innen van a* sokszor gúnyolt időről kezdő beszélge
té s .— Bőven megjutalmaznék egy tudóst, ki olly könyvet 
adna ki , mellyből ezen alkalmatlanság’ pótlékául s/.ép ’s 
mindenüvé használható dialógusokat olvashatnék. — Mi te
hát bámultuk egymást. Ok eugemet, mint mondám, fényem 
ért. De én mit bámultam rajtok ? kérdi valaki. En bizony 
azt a’ szép contrasztot bámultam, meliy kisasszonyainkon 
méltán bámulható volt. Dorottya mint a’ vén, Rózsa mint 
a’ gyenge lányok’ ideálja állott előttem. ’S ah , megmond
jam-e előre? Rózsát száz évig is elbáműltam volna. Az a7 
szem , ajk — de nem festem le, mert festhetetlen. Egyszó
val : Rózsa éltemben látott lánykáim’ legszebbike v o lt, Ró
zsa angyal volt* engemet meghódított, elbűvölt. Már most 
rajtam volt a’ sor visszabájolni őt 5 örvendve gondolám: 
Pénz és rang kit ne hajolna e! ? ». - x

Díszesi kezdé * mint régibb ösmeretes, a’ beszéd1 fo
nalait szedegetni öszve ; ezekből olly fátyolt szőttem én, 
mellyen át nézetve, lehetetlen, hogy minden, ki csak a’ 
szépnemhez tartozik, nőmmé ne vágynék lehetni. Díszesi 

# a1 szépek1 titkos hatalmáról szólla; szokásaként hízelegve, 
hazudozva* érzelegve : de kénytelen vele a’ szegény ördög; 
mert ősei nintsenek , és méltósága * pénze sincs. Én a’ pénz’ 
titkosabb hatalmára ragadám a* beszédet. így leghathatós-

( 36. )



lián gondoláin vini aa asszonyi gyenge szívet : mert nines 
divalszeretőbb , meliy roppant summákat emészt meg, az 
asszonyi hiúságnál. — Díszesi ekkor hallgatott; mert zse
bében, nagyobb leven a’ kifolyás a’ befolyásnál , többnyi
re szározság volt. Rózsa hallgatva bámulta beszédemet, 
Dorottya részt vett belőle , ’s eldicsekvé, hogy tíz ezer 
pengője már tizenkét éve tőkepénz, ’s a ’ kamat’ kamatja is 
ben hever, lángéin ez nem érdeklett ; mert az üreges Do
rottya mondotta. Rózsától vágytam ezt hallani: de ő épen 
semmit sem szóllott a: pénzről 5 csak a" tavasz’ gyönyörein 
’e az átkozott regényes életen andalgott : én pedig ezeknek 
esküdt ellensége vagyok: következésképen  ̂ midőn Rózsa 
beszéllett, halgatuom kellett; ’s csak ha Dorottya ízet- 
lenkedelt, vaia szóm. E’ besze'd viszonyból köztünk szoros 
sabb barátság szövődött ; ’s ö bátorkodott a’ szív’ gyöngé
jéhez , a’ szerelemhez, közelíteni; egy két mély sóhajjal 
el is árulta szerelmi vágyát: de hijába ! pénz és rang kit 
ne hajolna el ?

Hasztalan törekedtem Rózsához juthatni: Dorottya 
minduntalan kérdéseket tőn , ’s folyvásti feleletekre fogla- 
la el. Aztán meghitt az oldalszobába, hol, mint mon
da , mulatásomra hangszerén egy pár nótát fog játszani. 
Az ajánlatot meg1 nem] vethetém ; ’$ gondoláin: forte
piano a’ hangszer, ’s Ő ele'ggé öreg — következőleg elég
gé betanult — játszódé fogván lenni, ki tudja, milly új 
repiekkel lep meg; a’ forte-pianonak különben is nagy ba
rátja vagyok: karomat ajánlani tehát ’s az oldalszobába 
vezetém. Rózsa Díszesivei nem követett , ’s ez fájt-— Most 
az egyszer inkább szerettem volna szegény Díszesi , mint 
gazdag gróf Pénzesi lenni.

A’ forte-piano helyett egy középszerű orgonát pillán— 
lék meg. Az egyik oldalon ki.csüggő szíjak’ láttára elborzad
tam — mért? gondolom, előérzetból,

C 3 7  )



„Különös vonzalmot érzék az orgonához, ’a ez válasz
tani kedvelt hangszeremmé* Mondá Dorottya. Ez tanúja 
Örömimnek, ez könnyeimnek. Ah, ha tudná a’ gróf—41

Semmit sem akarok tudni, gondolára.
„De mért panaszkodom ? folytatá szavait, azok örö

mök voltának — de m ost, mióta nagysádat láítam , nagyobb 
kínok várnak —4Í

O hallgatott; mert itt volt a' pont, hol nékem is cse- 
lekvöleg kellett volna mutatkoznom: de én is hallgattam.

Dorottya" egy hosszú pauza után székeket tett, egyiket 
az orgonabillentyükhöz , másikata* szíjakhoz. „Méltóztassék 
nagysádnak, mondá , helyt foglalni. 'S a’ szíjak megelli 
székre mutatott. Ah, milly édes andalgással játszom én, 
ha nagysád ad hangszeremnek lelket —44

..Kein szólíthatnám bej huszáromat ; mondám a’ lány' 
merészségét bámulva , Ót hamar betaníthatja nagysád.u

„(5 , nem, viszonzá neheztelve, csak nagysád hallhat
ja csekély tökélemet. Reményiem, leszen oRy kegyes, ’s 
megteszi e’ kevés fáradságot !‘*

Tovább ’nem vonogathatám magamat* Mit volt mit 
tennem ? Sompánkodva leültem ’s váltogatva óriási erővel 
húznom kellett az átkozott szíjakat. — Ah, mért nem valék 
most Díszesi ? ô — a’ nyomorult ördög, mert minden 
szegény az — édesdeden mulatott Rózsával, mig én —» 
világi isten — Szép,átkozot szép!

Dorottya édesen andalgva játszá a’ már annyira ösmert: 
,,Fáj a’ szívem fájif vén lányok* d a lá t,’s szemei könnyek
ben úsztak. Istenem,-még egy concert sem hatott ennyire 
meg! mert szinte hideg borzogatott, 's a* guta nem mesz- 
sze járt körüliem. Csudálja-e’ tehát valaki , ha az orgona 
mélyen hatva léikéinél, indulatosan felugrám székemről, 
fs alig lélekzelve Rózsához ’s Díszesihez — kik édesdeden 
kaczaglák bal szerencsémet— kábultan tántorogtam vissza*
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Kalapomat vevéra '& rövid búcsú útin elsiettem. Díszesi 
követett.

„Ah!14 Sohajtám a’kocsi egyik5 szegletében. ,,Hahaha!” 
kaczaga Díszesi a’ másikban. De így változik a* világ: 
előbb ő , most én kaczagék.

Csak bon pihenhetem ki egészen orgona commotio
nnât, ’s átkoztam magát Júbált, ki először feltalálta ezen 
izzasztó hangszert. Díszesi me'g sokáig kaczagott mellet
tem.

A’ mai történtek nem kedves tünemények voltának, 
de Rózsa, a’ legszebb tünemény csak hamar elfelejteté 
velem. Érzem, hogy szívemben tapasztalatlan vágyak tá
madnak , mellyeket csak hamar szerelemmé keresztelek. 
Rózsának viszonoznia kell szerelmet, gondolám; mert előt
tem semmi sem volt lehetetlen : pénz és rang mindent 5s 
mindenkor győz; ’s egy gyenge lány szívet milly könnyen 
bájol ! Es grófuéválenni: valóban nem bolondság ! hát még 
gazdag grófnéva : ellen álhatatlan , mint a’ Strauss’ kerin
ged ! A’ lányka ugyan szőtlan volt irántam ma: de tán első 
látásom lepé meg; mert gazdag gróf’ menetele egy közön
séges házhoz nem mindennapi dolog : de holnap  ̂ vagy hol
nap után Ö is nyugodtabb lelkű lész ; én is lerázom nya
kamról a’ pártaunt szörnyeteget : ’s így egész valóságommal 
’s gazdagságom' méltóságom’ minden czikeleivel megösmer- 
tetein — ’s el vakítom Őt — ’s szeretnie kell. Mert ne mond
ja nekem valaki : hogy csak pénzemet fogná szeretni : pén
zem tsak nagyító üvege lész, mellyen engem isteninek, 
mennyeinek, bájosnak ’s tündérinek látand ; engem, nem pén
zem fogja szeretni.

E’ gondolatok olly e'desek voltának, hogy tőlök meg
válni ném tildék, nera akarék. ’S ma egész estve senkinek- 
sem valék hon. Ét és álomvágyom nem volt ’s csak szokás
ból aludtam, vagy is hevertem nyoszolyámbán tíz óráig.
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Délkor Díszesi jött látogatásomra ; arcza szokatlanul 
Vidám, örömittasságának minden szava , minden mozdulata 
tanúja volt.

Tegnapi bal eseteim’ elkaczagása után komolyabb arcz- 
czal a’ dologra mentem , ’s köztünk illy beszélgetés eredt :

„Amice, mondára, mit gondolsz: gazdagok-e Viiág- 
halmiék ?í4

„ Gazdagok. Viszonzá. Rózsának előre is tízezre van ; 
anyja’ ’s Dorottya nényje’ halála után rae'g két annyi vár 
reá.*4

,,Ez kár— ’Sohajtám. De pénzemet nem kímélem,*4
„Hogy — hogy?*4
„Rózsát nőmül veszem. Tudod már elvemet. Mindjárt 

küldök a’ drágakőárushoz. Vakító ajándokot veszek , ollyat, 
inillyet tsak gróf Pénzesi vehet. Ez elvakítja a’ lányt, ’s 
elbájolva karaimba dől. Akkor, amice, akkor, csapunk 
egy lakomát ! ha mindjárt két domíniumba kerül—4‘

„Hahaha. Felséges barátom ! Siess, ne hogy valaki 
hamarább járjon.u

„K.i merne ?4<
,,Ha már nem szabad a’ lány* szíve ’s keze ?“
„Ha úgy is — Zsebem* csörgésére gondolnám, elfelej

ti az érdemeden szegény ördögöt, ’s ezer örömmel gróf 
Pénze3inévé leszen. Tegnap még nem volt alkalmom egész 
bőségben előadni szándékomat — de majd — Hát még az 
anyja, az anyja, barátom! erővel is nyakamba kö ti—“

„Alig hiszem : Virághalminé nem nagy barátja a’ fény
nek, bár há/a az elsők közé tartozik ; Rozsa nem hiú leány, 
eléggé gazdag is, ‘s szép lelke kevésbbel is megelégednék : Őt 
csak a’ szerelem vezetheti az oltár e lé—44r *

„Úgy beszélsz felőle, mint egy szerelmes. Ne félj: 
bele szeret méltóságomba , V pénzembe. Most küldök a' 
drágakőárushoz/*

Díszesi magamra hagyott.



A’ drágakőárus megjelent, ’s legdrágább ékítvényeit 
tárta kï előttem. A’ sok brilliant szinte szemem’ fényét 
vette *s a’ sok szép közül nehezen tudtam választani. Ho- 
szas bajlódással kiválaszték végre egy pár fülbevalót, kéz- 
pereczet ’s egy pompás nyakékítvényt. Kevés alku után , 
gondolom, megcsalaíva , fizettem 3 ’s a’ zsidó árus távozott.

Már csak ezek is kit ne bájolnának-el ? főkép ha látná 
a’ termérdek arany tömeget, mellyet árában elemeit áru
sai Psychologice tudjuk, hogy valami jó érzést, jó akara
to t, hajlandóságot *8 némünémü szeretetet érzünk az iránt, 
ki valami kedves tárgyhoz juttat. így a’ {pénztá rnokot , 
midőn jó summát fizet ki részünkre, mint ha szeretnék » 
bár sokszor a’ legviszataszítóbb arczu ’s természetű. Már 
így — nem nagyobb-e e’ szeretet, ha ingyen jutunk a’ ked
ves tárgyhoz? ’s még nem nagyobb-e, ha több több jóhoz 
reményiünk általa juthatni ? — Innen merem állítani, hogy 
az Istenen kívül senkit sem szeretünk magáért, hanem azon 
jókért, mellyekkel megajándékoz,.— E’ szerint Rózsa fog 
engem szerelni ; mert illy ritka ’s drága kincshez jut álta
lam , ’s reménye lesz többtöbbbez juthatni.

Fontos elmélkedésemből ebédemre jött barátim ébresz
tenek fel. Nem győzték eléggé bannílni drága ékítvényiinet 
nem eléggé dicsérni $ ez nevelte ön méltóságom’ érzetét s’ 
győzelmemről bizonyossá ton.

Délután előállott legpompásabb határom. Azékítvénye- 
ket zsebembe rakva, barátimtól búcsút vettem ’s Virág- 
halmiékhoz hajtattam.

Ma máskép mutatkozott szerencsém : Rózsát magányo
san leiéin bon. Nyájosan fogadott a’ kedves, ’s a’ pamlag- 
ra maga mellé ültetett. Most minden szónoki tehetségemet 
használtam , s a’ nagy urak' házas életének gyönyöreit 
festém lei

Rózsa szólalanui ült mellettem. Már unta-e’ magát , 
vagy más felé gondolkozott? nem tudom, de hinni nem5
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hinni nom hihetéiu. Meghatá lelkét, gondoláin, éke9 be
szédem , ’s most épen a’ szép jövendőben andalog, ’a 
vágy ’s remény ébred lelkében hölgyemmé lehetni: tehát 
szeretni kezd! így az előkészületekkel készenlétiem volna. 
De most jüvék a’ legkényesebb ponlra : a* szerelmi vallo
másra. Ettől mindég idegenkedtem. Hogy segíthetnék bajo
mon: okosan elhatározni nem In d ám ... H aliam , hogy 
térdre szokás esni a’ lányka elő tt, életet halált emlegetni, 
menyet ha7 udni a5 lánynak ’s a’ megvetés’ esetére poklott 
magunknak } így szánakozást gerjeszthetni a* nőnem1 gyen
ge szívében , és szánakozásból szerelmet. De gróf Pénzesi 
ennyire nem alázhatá méltóságát} ’s igazán mondva: a* szá
nakozás boszszura ingerlé mindenkor gőgömet— — Ekkor- 
ötlött eszemben a’ vásárlóit drágaság — ’s egy pilanat alatt 
feltaláltam magamat. Benyúlék zsebembe, kihúzám aján- 
dékimat ’s ünnepélyes komolysággal szóllék : „Szép Rózsa,
mi közelebbről öszveköttetésbe jövünk------ 44

„O , igen , viszonzá Rózsa , örvendezni fogoka
Örvend ? mondám vidultan, 0 ,  én legboldogabb! 

Nézze jegyajándékimat—‘*’S éppen ki akarám tárni drága- 
ságimat, ’s állal nyújtani. De ira új gát vonult *8 végső 
gát szerencséin elé —

Virághalminét ’s Dorottyát hozta haza valami gonosz. 
Zsebembe rakám ékitvényeiinet, ’s köszöntéül a* jöttékét. 
’S ím — Rózsavidáman lejtett Dorottyához, ’s képzelje 
minden! bámulásomra ezt csacsogá: „Mindent k ivallo tt, 
nénike ! Ő szereti nénikét44

Dorottya ürömbódultan tipegett felém, ,,Ne is vona
kodjék , dadogá , kis csintalan , bizony, sokáig birja sze
relmét rejtegetni. Mondja: űgy-e szeret?44 

„Én — nagysádat?^ Kérdem fuldokoiva.
Előbb is tüdőmbe szorult lélekzeteraet szabadítani meg, 

aztán pihentem , végtére Virághalrninéboz fordultam ;s le l 
kendezve mon lám , a’ mit mondani tudék : „En Rózsát
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szeretem, Ót kívánom nőmmé. Hisz’ íme hozom drága 
jegyajándékomat is. Ah, nézzék, nagysátok . .

„Hiszszük , gróf u r, hiszszük. Szavamba vág Virág- 
halminé. De sajnálkodva jelentem, a’ grófnak : Rózsát est
vére jegyei el Díszesi. Hanem Dorottyát ajánlhatom; ő 
szereti, imádja a’ pénzt.41

„Díszesi ? keidéin álmélkodva, mi érdemesíti öt felet
tem ? ‘

,,Jósága, tudománya, erkölcse ’s más belső tökélye.'* 
Viszonzá szerényen Virágbalminé.

Mint egy mezőjátékban vesztő bős, gúnykaczajra fakad
tam , 's meghajtva magamat, búcsút vettem. Dorottya el- 
sikoltotta magát, ’s gondolom, elájult 5 de így van; Pénz 
és rang kit ne bájolna el ?

„A h , már ez ördögileg fatum! sohajtám otthoni ma
gányomban: pénzes grófnak, ki olly vakító ajándékkal je
lenik meg egy vén kóró ajánltatik; ’s a' rózsái, az angyalt 
egy szegény ördög nyeri el ! csak jósággal, csak tudo
mánynyal, 's csak tettetett erkölcscsel! mind ha, hol pénz 
és rang van, ezek mind nem értetődnének tacite !u Esete
met magamnak sem merém hinni — de hinnem kellett — de 
mit volt mást tennem ? a’ mindent elbíró falum’ nyakába 
akasztottam ; *s Rózsáról nagy lelkűén lemondván Díszesit 
házomtól eltiltottam. 0  nem igen látszott bánni; mert 
már gazdag nője után élhetett. ,.

Az t-gyszer bevett hittől '$ szokástól nem könnyen 
válunk meg; ’s az egyszer szivacsként beszíit elvet csak 
i.-mételt nyomás írthatja-ki szívünkből. Erősen ragaszkod
tam inég most is annyiszor bebizonyosodott elvemhez; 's 
véremmel kész valék erősíteni : Pénz és rang kit ne hajol
na el? De hogy meggyőződésül újabb argumentumokat 
meríthessek, ’s legkevésbé sem ingadozzam: mentem,
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s pénzem’ rangom’ varázs erejével újabb hódításokat te
vék: hogy majd egy nagyobbal mint egy megkoronázzam 
ósi elvemet.

Lebocsájtott bintóval jártam be Pest’ útszáit ; édesen 
tapasztaltam, rnilly sok tisztelőin ’s hódítottam van: nem 
hazudva mondván ; — majd minden tizedik találkozó mély 
alázattal köszöntött. Betértem a1 kávéházakba : a’ tekeőrök, 
vendéglők, pinczérek senkihez sem mutatott szolgálati kész
séggel tisztelkedtek  ̂ útamból minden k itért: az igaz: ar
gumentumaim aranyokba kerültek— de mégis csak én tisz- 
teltettem — Hon orvosom várt — csupa alázattal, csupa 
tisztelettel: az igaz: aranyokba került. Jött egyik ^ügyvé
dem — csupa tisztelet, csupa alázat: az igaz: aranyokat vitt. 
Jöttek barátim — hízelgés, dicséret, magasztalás ült ajku
kon ; az igaz : estve nálam vacsoráltak : de még is csak én 
tiszteltettem . . ,  Ah, ennyi dicsőség, ennyi tisztelet ! Pénz 
és rang kit ne hajolna el? mindent! Előbbi esetem csak 
kivétel v o lt, '$ csak arra taníta meg: hogy semmi regula 
sincs kivétel nélkül !

A’ vacsora felett már sűrűén durrogtak a’ champagne- 
res üvegek; mindennek arcza vörösre bevűlt ; a’ jó kedv 
lágabb ’s tágabb határokat ösmert , mig végre' határtalan 
Ion. lm vendégim előbb rám köszöntgeték poharaikat; az
tán kikérték, hogy mindenki ihassék egyegy pesti szép’egés- 
ségéért. Az alázatos kérésnek engedtem. Hallottam itt ne
veket, c3událom , hogy barátim’ nyelve épen maradt , de 
egyik sem vont magára általános figyelmet. Majd utoljára 
állott fel Kiss, ’s diadali szavakkal köszönté el poharát. 
,,Pest’ első szépségét, Szilvi Ágnest , hogy az isten ne él
tetné, abból semmi sincs !;' Már erre harsány , ,éljen*1* 
hangzott, ’s mindnyájan elmerültek dicséretében.

Csak Pest’ első szépsége ’s őn méltóságom forgott eszem
ben: csuda-e tehát, ha e’ két képzeményt a’ valóban is öszve 
vágytam kapcsolhatni; ’s végső okoskodásom is avval vég-
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zém : hogy Gróf Pénzesihez leinkább illenék Pest — tehát 
az egész háza’ — első szépsége. Osi elvemből Önként folyt 
planmnon , őseim’ szerencsés példája hatalinosan bíztatott 
’s a’ lehető vesztést lehetettlennek hittem. Így más napra 
liatározám a’ munkálkodás’ kezdetét. Kiss, mint házi ösme- 
vős , bevezetőmül édes örömest ajánlkozott.

Más nap Kiss’ társaságában egész pompával látogatám 
meg Szüviéket. Semmit sem mulaszték el, miből gazdagság 
s méltóság tündökölhetnék. Két huszár állott bakomon, ’s 
legújabb divatu határomat annyira csudáit ángoly paripáim 
vonták. Büszke méltóságot igyekszém szavaimban, mozdula_ 
timban mutatni, ’s feltevém, hogy minden ötödik szavam 
,,pénzt‘ ’s minden tizedik „rang4* leszen ön személyemre 
alkalmazva. E’ tudományt kevés erőlködéssel űzhetem} mert 
kis koromtól sajátom volt.

Szilvi tanácsos és tanácsosné mély alázattal fogadtak, 
’s különös szerentséjöknek mondák, hogy szegény házukat! 
illy különösen megtisztelőm. Agnes a’ tisztelet’ minden je
leivel halmozott. Barátom Kiss mellettem, mint egy vég
telen nagy mennyiség m ellett, el látszott enyészni. Csak 
én valék a’ nap •, tsak én, ki körül az egész társaság for
gott. Bátrabb is levék , mint valaha, ’s beszédesebb. Jó
szágaim’ ’s birtokaim’ nevét ’s mennyise'gét olly szép for
dulatokban adárn elő , hogy szinte magam is csudálkoztam 
ügyességemen.. A’ szüleik örömkéjben úsztak. Ágnes mind 
inkább gondolkozó lön , végtére mély merengésében némely 
kérdésiinre felelettel is adósom maradt. E’ gondolkozás « 
merengés nem az elbájoltságnak jele-e ? nem a’ szerelemé? 
— Gondolom: csiklándoztatá szivecskéjét az liri kényélet; 
’s arról kellett gondolkoznia : nailJy isteni lenne gróf Pén- 
zesinévé választatni! — Tehát itt minden máskép m ent, 

* mint Virághalmiéknál: az apa, anya’s a’ kedves , mindnyájan 
bámúltak, csudáltak: tehát hogy ne reménylettem volna a’ 
legboldogabb czélt érhetni!?



Ez első látogatás rövid volt ; mert sikere't láttam ’s 
méltóságomhoz illőnek gondolám, ha először csak rövid 
ideig szerncséltetem magammal csudálóimat. Ezentúl gyak
ran vaia szerencséjök hozzám , ’s minden nap űjabb-újabb 
színeit láthaták fenségemnek ’s uri kényelmemnek.

\  irághalmiéknál meglehet., abban hibáztam , hogy 
nem végzék előbb az anyával. Ne hogy itt is úgy járjak, 
mihelyt alkalmom volt a’ szülőkkel egyedül lehetni, nyil
ván megvallám szándékomat, mellé adám pondusul: milly 
boldog, mennyi kincsnek !s birtoknak ilrnéja, milly földi 
gyönyörben élhetne , mint nőin , leányuk Ok nem rejthették 
kitörő örömüket, háládatosan szorítottak karjaik közé, ’s 
, , Tegye, a’ gróf, boldoggá !‘‘ir egyszerre rebegték.

A’ szülék’ egyezését megnyerem, de már most a’ kedves* 
szerelmét kellett megnyernem. Pénz és rang kit ne bájoina- 
el ? gondolám, *s készen volt plánumon...  Szerencsémre nem 
sokára Ágnest egyedül lelem hon. Ekkor nem csupa szára
zon mondogatám el elvem’ resultatumait ; hanem birtokaim* 
regényes ’s gyönyörű tájait ’s ritka helyeit is elszámlálám, 
mert igy legbatósobban gondolám vini gyenge szívét. Az
tán közelítettetem a’ házasságra is; de úgy, hogy csak re- 
inénylhessen. Aztán , mivel ezt nem látszott érteni, világo-n
sabban szollottam , de komoly méltósággal. 0  ekkor másra 
forgatta a’ beszédet: de azért láttam, hogy mind inkább 
nő tisztelete: tehát szeretete i s . . .  Nein elégnek véltem 
csak a’ száraz szóvali bájolást, azon kezdtem törni fejemet : 
mint ösmertethetnérn meg , ’s mint bájolhatnám el, tettleg 
is fényemmel? mert a’ nyelv tett nélkül gyenge eszköz... 
Végtére készen voltam elvem szerinti újabb plánumom- 
inal is.

Hol mutatkoznám fényesben, hol tündöklene rangom 
pompásban , hol pénzem bámulni méltóbban , mint egy álta
lain adandó mulatságban ?— De ennek kivitelére nem csak
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pénz, hanem eszes jóízlés is kellett: tehát barátimhoz 
folyamodtam: rendes gyűléseket tartónk elöuléscin a la tt’s 
nagy ügygyei bajjal megállapítok a’ mulatság’ rendét.

A’ mi csak bájosan *s meglepőleg hathatott az öl ér
zékre ; a' m it, Horatius szerint, levegő, föld, tűz is viz 
teremhetett, használtain mulatságom’ díszére. A’ terem* 
ékitvények’, asztal* , csemegetár’ , italok’ ’s hangászat’ el
rendelését egy egy leghíresebb, legdrágásabb művészre 's 
egy egy barátom’ fetügyelésére bíztam. Azonban legnobe- 
lebb társaságot hívtam meg; Szűviék bizonyosan elsők vol
tának.

Eljött a’ nagy nap is , mellynek estvéjét szívszorong
va vártam. Gyűltek mind ke't nemű vendégeim legdíszeseb
ben öltözködve. Eljöttek Szírnek is Barra huszárkapitány 
társaságában. Hangzottak a’legjobb ízlettel választott táncz- 
nóták *s vigan jártuk a’ tánczneineit. — Ah , most érzéin 
méltóságomat ! vendégeim minden pillanatkor új meg’ új 
bámiilni valót leltenek. Közönségesen suttogák: hogy il- 
lyes valamit Pest mégnem láto tt, de fogni sem reményi; 
mert hihetetlen summába kerülhetett. — Hát csak Ágnest 
nem bájolná el fényem? gondoláin: ’s nagyobb vakitására 
öt e’ mulatság’ királnéjává neveztem : minden vonogatás 
mellett is el kelle fogadnia. Oda volt az angyal! olly búsan 
olly and ilogva ü l t , tánczolt, sétált szegényke , mint ha or
szág’ gondjai nyomnák; gyakran fohászkodott; egy szóval: 
a’ szerelem minden jeleit észrevevém rajta. *S ez mind 
most ? . • most, most találtam gyengéjére, most bájoltain el 
egészen !

Én , gondolhatni, többnyire Á gnesselm int e’ mulat
ság’ királnéjával, mulatoztam ; Ő némán lépdelt mellettem. 
Én elbeszélém, hogy ezt mind csak érte tettem: ő sajnál
ta szörnyű költségemet. Előszámlálám — szép színekben — 
mennyimbe került e’ csekélység : ő hallgatott "s néha resz
ketett. Szinte sajnáltam a’ lelkemet : mennyire szerelmes



belem ! de holnapig várnom ’s szegénykének kínlódnia kel
lett. . .

A’ mulatság élénken ’s rendesen haladt , ’s egészen 
kedvem szerinti volt $ mert minden felól csak dicséretet , 
csak hodúlatot hallottam, ’s mindenek mélyen tiszteié
nek. Csak a’ Szilviák’ huszárkapitánya nem volt ínyem
re 5 ez minduntalan Ágnesre bámult . . .  Épen Szűvi hitt 
félre, ’s ezt súgta fiilembe: ,,Az egész felséges, de kár 
volt illy szörnyen költenie —“ , ,Gyermekség — Íí mon
dám, ’s szemeim ismét Ágnest vadásztak: íin a’ szem
telen kapitány karára öltve már mulaini is kezdé. Mint 
villám magára hagyám Szűvit, ’s szép móddal elválasz- 
tám őket, ’s diadali tekintettel tovább vezetlem kedve
semet. A’ kapitány borult arczal engedett *s többé magát 
nem lattata . . .

Lassan lejárt az idő *s vendégeim eloszoltak. Szilvi
ákét határom vitte haza.

Én mint csata nyert vezér fendobogó szívvel dőltem 
egyik pamlagra, ’s szépeket álmodtam.

,,El van bájolva, szerelemig el van bájolva.‘‘ Dadogám 
ébredezve. Mellet;em álló szobainasom kaczagott.

,,Mit kaczag kend?ÍC Kérdem.
,,A h , nagyságos uram , annyit méltóztatott álmában 

beszélni‘c Viszonzá a’ cseléd.
,,M it? beszéljen kend—“

Ágnest, valami Ágnest-—
„Jójó , viszonzám, öltözni akarok.“
Ezembe jutottak szép álmaim: Ágnesnél volttam , 

jegy ajándékomat elfogadta , lakodalmoztunk ’s a’ t. tehát 
az alom is kedvezoleg jóslóm vplt. A’ jegyajándék is eszem
be jutott álmom után : a’ Rózsának veiteknél szebbet 5s 
drágábbat nem gondolák szerezhetni : tehát ezeket magam
hoz vevém ’s indultam.
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Az emberről való Elmélkedésben tett 
Próba.

Jer! mivel önn éltünk röviden ta r t ,  ’s majd alig annyi, 
Hogy , mi körűi nézzünk , azután mind sorra ki múlunk, 
Visgáljuk szabadon , mi jelenség? ’s millyen az Ember?

Egy vadon, a" mellyben, vegyesen nő dudva virággal, ' 
Vagy tsuda-kert, rnelly is tsábit , de gyümöltse tilalmas* 

Bő mezejét járván , lássuk sok féle vidékit; —
Mit mutat a’ nyiltán , fedezettből látni mit enged? 
Minden rejtekeit, valamint szédületes ormát,
Holmi vakon tsúszőt, szemekentdl fennyen emelgót, 
Visgáljuk 5 ’s Természet utát tartván szemeinkben,
A1 mi szokás nézzük, bélyeg’zvén a’ mi bal értés: — 
Néha nevetgessünk ; ha lehet, szóljunk egyenessen; 
Isten’ utát mindég védjük, minden botor ellen.

I. Mond meg elől ? Isten’, "s emberről, vajmi mit értünk ? 
Honnan okoskodjunk? hanem a’ mit róla tudunk itt. 
Mond! mit az emberről egyebet? hogy földi valóság!
Itt nemzők, nevelők, ’s ugyan itt fő , mint okos állat. — 
Úgy, ámbár sokféle világ esmérje az Istent, —
Már minekünk, inkább ebben, kell őt* kinyomoznunk. 
A’ ki az elterjedt, ’s végetlen létbe behatván,
Látja: miként, egyben fűzött sokféle Világok, 
Számtalan, és másúlt formán Mind öszszre hegedtek,

Serkenj! oh! serkenj te Barátom! ’s holmi hiú féiíytV V  
Hagyj! alatsony büszkék’, ’s Fejedelmek’kényire engedj;

( P o p é  S á n d o r  u t á n . )

E lső  Levél.

Terjedező tévely , de azért, van rendszer is abban,
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Latja: bogy egy rendszer, mi arányt tart másikat érvén, 
A’ sok féle Világ, minemü más Napja kórul jár?
És minden Tsillag, miilyen másféle lakost ta r t7 —
Az szólhat: mi okért, a’ Menny, így szülte az embert? 
Ah! tsak ezen testünk artzát, és sok kütelékit,
Oily izmos szövetét, ’s finom szerkézete’ voltát, —
És az arányzatját, vegyeit, mély, és nagy eszeddel — 
Átláttad ? de hogy is hatná az rész^ az Egésszet ? —

Vallyon ? azon tsatló Jántzot inelly rendes alapban 
Tart mindent, gyengéteké kezed ? vagy, fogja az Isten?

I!. Oh te merész ember! még azt is tudni .akarnád! 
Hogy, mi okért lettél gyarló testei, ’s rövid észszel? — 
Am deeiéb, nehezebb bőikét., bár öld te fel annak: 
Hogy , nem vagy kissebh, gyengébb , ’s észben rövidűltebb. 
Kérd! köz Anyánk földtől, mi okért lett a’ terebély lser, 
Sokkal erős'b, szálas’b, mint a’ sok tseplye alatta? — 
Vagy Kérdezd, az Egek’ ragyogó térségit amott fenn, 
Hogy mi okért kissebb, Jupiter’ négy holdja magánál ?

Már } ha miként vallják, a’ sok Systéina közűi, az 
Végtelenül bölts Esz, mindég legjobra vészén tzélt- 
A’ meilyben, minden tellye 1 függ öszve,’siireg nints; — 
És mind, a’ mi ered, szármáz tsak kelleti móddal:
Úgy az eszes Lévők" szakaszában, nyíltan igaz, hogy 
Lenni azon rangnak, valahol kell, miilyenaz ember ; 
És az egész kérdés, (vitassák bár mi sokáig,)
E’ maradánd: roszszűl ? vagy jól helyhette az Isten ?

Minő, valamit rosznak nevezünk emberre tekintvén, 
Jó lehet az, sőt jó vitetődvén mind az Egészre.—
Nézd ember mívét! legyen az , gondal remekelve ,
Majd nem ezer próbát teveget, míg ér vele egy tzélt; 
Istennek minden, ’s bár egy mozdulta, elért vég,
A’ mellett, másod hasznúi, más mivre megy által, 
Ú gy, valamint itten, látszik fő Lénynek az ember,



Majd ne táléin másik földiin rang fokja aláb lesz,
Mas pergőbe fogai, valamelly más szerhez aránylik; 
Mert, valamint láthatjuk, ezen föld, rész, nem egész Mind.

Hogyha az olly kényes lónak, tudtára lejénd az: 
Melly okokért zablán, sarkantyún, tartja az ember?
És az ökör tudhatja, miért szánt7 ’s járma miért van? 
Úgy, mi okért istenli Egyiptom? ’s áldozat is, m’ért!  
Majd akkor, kitudod, te kevély, és balgatag ember! 
Indulatod, ’s tetted, ’s léted , melly végre való itt?  
Mért sírtál rabként ? Istenként, m’ért dagadoztál?

így, mi okért szólnád az Eget ? hogy egy éptelen embert 
Készített. Mondjad méltóbban: mint lehet, olly ép! 
Hisz’ tudományt is nyert, mérvén azt sorsa’ fokához;
A.’ kora , egy pillantat'ugyan, mint a' helye egy pont! — 
Ámde midőn idvííl, bizonyos más érdeme’ póllzán , 
Későb.vagy liamaréb, vagy imitt, v. amott,ugyan egy mind. 
A’ ki ma lett idves , tsak ugyan már boldog azonként, 
Mint, ki ezer múlt évek előtt, megnyerte az idvet.—

III. A’ sorsok’ könyvét, mindentől rejtgeti a’ Menny, 
Egy kiszabott lapját kivevőn, melly a’ jelenűlt sors! — 
Barmoknál ember , ’s embernél Angyal az értőbb ;
Hogy tűrné létét, másként, majd itten, azélő? —
A’ bárány, mellyet rendelsz dőzsödre , ezen nap’, 
Hogyha eszed’ bírná, vidáman szökne? futosna? 
így az utoljáig, tsipkedvén kedvel az é tk é t ,—
Nyalja azon kezeket, mellyek majd vérbe förösztik.
Őh! te jövendőket takaró Rend! szent te homályod! 
Mert juttatsz mindent rendelt tzéljához az Égnek;
A’ k i,  azon szemmel, (mindenlény’ Istene lévén)
Látja: midőn, Hősök vesznek, vagy az árva veréb húll, 
Vagy valamelly portzok, ’s ha világok zúzva dülednek.

Oh ! megalázva remélj ! ’s remegő szárnyakkal emelkedj! 
Bízva imádj Istent! oktat majd töbre halálod.
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A’ te jövő idved , legyen bár rejtve miként lesz,
Tiszta reine'ny á l ta l , kiderült e’ mostani sorsod.
Mert. bizonyos vágyó érzés, foglalja szünetlen 
A’ szivet; ’s nintsen boldog, hogy töhre ne vágyjon; — 
Nem nyngh'.t Lelkünk, honnyából mintha kizárva,
Vár egymás éi’tet, mellyben jut boldog örökség. —

A’ nyomorék Indos, neveletlen , ’s kurta eszével, 
Felhőkben szemlél Istent , és hallja szelekben ;
A’ lelkét, haladó tudomány, felhatni nem onszlá , 
Szint’ a’ Nap’ körökig , ’s azokontiíl a’ tejesútig ,
Még is ,  az egyrétű Természet, néki reményt nyújt; 
És a’ felmagasűlt hegyékéntúi, ád alatsony Mennyt: 
Egy valamelly bátrab maradást, erdők kebelében ; 
Vagy, boldog szigetet mutogat, nagy tenger özön köz’t. 
Árva rabok látják, ottan majd, Honjokat újra, — 
Eiienség se leszen , sem arany kívántsi keresztény; 
Hogyha lejénd , azzal nyugszik természeti vágyja; 
Angyali szép szárnyat, se Szeráf lánglást nem is óhajt, 
Tsak békés Maradást, társúl, hű , Js régi kutyáját.

IV. Menny te kevély böltsebb! ’s az eszednek kettes
arányán,

Vélményd’ fontold, Istennek Rendjei ellen! — 
Mondsza: tökélletlen! valamit képzelhetel annak;
Mond: itt melly szűkén, meg amott bő’n oszt ki az Isten! — 
Ronts minden lévőt! kényed’, ’s bosszúd szabadítván, — 
’S még te kiáltsd: Istent nem igaznak ! hogyha az ember, 
Abrándék eszeként, ’s nem egészen lenne szerentsés. 
Hogy, ’s mi okért: a’Menny , főként nints gondal eránta ? 
Hogyha nem ép itten ! ’s nem lész halhallan amottan ! — 
Végre ragadd , ’s kapjad mérőt, ’s kormányt ki kezéből ! 
És az'igaz’t kárhold! ’s Isten légy Istened ellen! —

A’ mi kevély elménk, ’s okiásunk szüli hibánkat; — 
Mindenik, itt hagyván földét, felreppen az Égbe,



Büszke, dagadt képzés, örömest vágy Üdvi lakokra ; 
Gyáva teremtésből emeleg fel, már ölök artzra.— 
Szűnj! és mind az egész közösűlt rendet te ne forgasd! 
A’ nagy örök Szerző okkal, vétked mire küzdik? —

V. Kérdsze! kiért fényeinek amaz sok testek az Egén? 
E’ föld’ haszna kiért ? ,,Értem mind ! így felel a1 gőg. — 
„Mind az egész Természet, ered't nemzésre tsak ér’tem, — 
„És növevényt értem termeszt, ’s terjeszti világit;
„A’ szőtlő , kelemes leveit, ’s a’ bal’sami ró’za ,
, Illatait, mindég ér’tem frissíti ki újra, —
„Olly sok ezer kintset szaporít, tsak nékem ez a’ föld;

Minden egésséges forráng számomra buzog fel; —
,,A’ tenger nékem szolgál, ’s fénylik sok ezer Nap! — 
,,Zsámolyom e’ földünk , ’s koronám pedig , a’ ragyogó

Menny! —tc
Hát tóikor j a’ Természet az illy jó kedvit elejti?

Es per’slő Naptól szármáz rút öldökölő gőz; —
Vagy rendűit földünk süllyeszt, ’s dönt a’ dübos Orkán, 
Városokat, falukat, ’s az egész népet térni mélybe;
Még ollykor se felejt figyelemmel lenni erántad ? — 
„Nem! (felel, i'gy szólván) az örök, mindenre ható ok, 
„Tsak mindenre közös, nem rész törvénnyel igazgat, 
,,A’ kivevés nem sok; kezdettől változa minden;
,.És mi teremtődök épségben?14— Hát tsak az ember? — 
Már, ha ugyan fő tzél, ember’ jólléte lehetne !
A’ Természet imigy , mintegy téveszti folyását; —
Hát te kevély ember, képz’lődésből se hibázhatsz? —
A’ zivatar’, ’s napfény’ váltó forgása, tsak úgy kell 
A’ kijelelt tzélhoz; valamint kell emberi vágyás;
Úgy az örök tavaszok, ’s kiesűlt ég,oliy lehetők, mint 
A’ mindég békés, jámbor, ’a bőits emberi nemzet. — 
Hogyha tsapás, ’s föld indulás, tzéizásit az Égnek 
Nem töri; — hogy törné Katiim«’, ’s Borgia’ tsínnye ?
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Ó egyedül, ki gyulaszt dörgő Villámokat, a’ ki 
Tengereket duzzaszt, szeleket szárnyaz , maga tudja: 
Hogy, 7s mi okért tele meg Czézárnak melyje dagállyal, 
Ostora sok népnek, mi okért lett magja Filepnek? — 

Oh! te kevély érzés ! egyedül tsak tőled eredhet, 
Holmi hiú képzet, Erkölts’, ’s Természet’ utában ; — 
Egyben, az Eg ellen morgasz, más rendje nyugosztal; 
Mindenben hodolj ! ’s elmélkedsz akkor okossan. —

Nem de, talán jobbnak tartnánk azt? hogyhaimitten, 
Mind tsak erény , ’s egység , vinné köztünk diadalmát; 
Hogy soha,sem tenger, ’s levegőnk sem nemzene szélvészt, 
Indulatunk szintúgy, soha sem lázzítana ingert: — 
Ámde mivel, mindent éleszt elementomi dör’slés, 
Indulatink éltünk’ tehetős eleményei lesznek,— 
így közöséit jó rend, elejétől fogva az Oszsznek 
Mind Természetben , ’s emberben, tartva vagyon , ’s lesz.

VI. Mond ! mit akarsz ember? majdan felvágyol, akarnál 
Angyallá legaláb, vagy azontúl lenni nemessebb*— 
Majd leveted szemeid’, szomorogsz, Js kívánva írigyled 
A’ bika’ főbb erejét, valamint a* medve’ perémjét — 
Hátha, (miként mondod) valahány állat leve érted, 
Mond ! mi haszon tőlök ? ha magad bírsz minden erénnyel» 

A’ kegyező Szerző, valahány állatra kimérte 
Léte’ sajátságát, kellő érzéke’ aránnyát. —
Mind, valamelly látsző szükség volt, néki megadta; 
Itten erőt osztott , másutt gyorsa leve mivé — .
És mindent, kellő’n mérsóklett Sorsa’ fokához; 
Semminemű levevés, pótlás sein kell vala hozzá,— 
Mind barmot, bogarat, boldoggá tészen az Onn Sors; 
H át, tsak az emberhez, ’s egyedül tsak, kegytelen a’

Menny ?
így hát, ő egyedül, ki magát mond’gatja okosnak, — 
Mag nem elégűlhet, — míg nem mind kapja az áldást! —
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Emberi boldogság, (mellyet bár lelne is a' gőg) 
Ember’ eszét haladó képzés3, vagy tettre nem épül; 
Test’, vagy Lelki erőt, éppen szint,’ annyira kíván, 
Mennyire a’ termet, ’s ember sors hozza magával, 
lm! mi okért nem lett mikroskóp szemmel az ember? 
Vedd az okát: mert ő ember l e t t , nem pedig egy légy. 
Mit használna? felelj! finom látása szemednek ?
Látnád a’ molyokat, — ’s az Eget majd úgy, hanem ért'néd! 
Vagy , mi okért vágynál érzőebb érdeki szerre?
Hogy vonagolj! ’s járjon szörnyű kín bőr Lkaidban; 
Vagy, hatván gerjes párák oily finom agyadba, —
Egy szép rózsa miatt halnál meg az illati kín közt. 
Vagyha kitárottab füleidbe bedörgene a’ Menny? —
Es ha az E g — gömbök szörnyű muzsikája Ie-verne. 
Vajmi igen bánnád: nii okért nem hagyta mega’Menny? 
A’ lengő szellőt, ’s gyönyörű’n tsörgő patakotokét. — 
így a’ gondviselést böltsnek, ’s jónak ki ne lelné? — 
Mind abban, valamit minekünk ád , vagyha mit elvon.

VII: Mind addig , meddig kiterűi a’ léti teremtés , 
Ügy az eszek’, valamint érzések’ fokja emeltebb.—
A’ népes víznek, ’s fűnek myriad lakosától, —
Nézdsze! miként magasul, szint’ a’ fŐ emberi fajhoz! 
Mennyi külön iépfsőt, szemlékiink a’ szem erényben ? 
Tompa vakondaktól, njenvén a’ vi’sga hiiízig; 
Szaglásban mi tsekély, az erős rohanékony Oroszlány! 
A’ nyomokat szagló, ’s követő kutya fajra tekintvén.
A’ hallás, ha van is ,  siiketült a’ vízi lakóknál , — 
Meliy fínűlt az , amaz gyönyörű’n zengő madarakban.
A’ pókban, valamint különös, fínűlt is az érdek , — 
Érzi az ő fonalát, ’s kiterűit önn éltté szövetjén. —
A’ sürgő méhben, fínnyal választhat az ízlés, —
Szop mérges fűből is elég, ’s jó orvosi édet. —
A’ nyomorék disznó’, turkászó ösztöne millyen ?
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Esz, ’s kísztés, mi igen vékony korlattal oszolnak,
Ám mindég; de ugyan mindég is, tsak közel esnek.— 
Hát emlékes eró, ’s eszmélés , mennyire egy majd? 
Vagy. mi kitsiny részben különül a’ gondolat, — érzés? 
A’ kétes természetiek mind, nyerni akarnak 
Egygyesedést; — de vonott rekeszekben túl ki nem érnek. 
Illy kellő léptsők nélkül, hogy lenne akarmelly 
M ásik alá , vagy bár valahány rendelve alattad? — 
így te felül múlván mindent, van fő diadalmad !
Mert az eszed , ’s egyedül, foglal hé minden erőket.—

VIII. A’ légben , ’s földön , tenger, ’s másféle vizekben, 
Nézd! friss minden anyag ’s folyatólag fejti ki éltét! 
Fent, ám molly magasan terjed ? ’s mint lép fel az élet? 
Mennyire tart környűi?’s lefelé melly messzire nyúlhat? 
Istennél kezdő, ’s végeiden létbeli lántzlát! —
Mind Égben, földön, Természet! ’s Angyalok! Ember!
A'barmok , bogarak , madarak , ’s bal! hát mire a’ szem 

Nem juthat; sem üveg; végetlentőí le , te hozzád ! — 
És tőled szomorú semm’ig ?— Nem: mert mi nemessebb 
Lévőkhöz tsatlunk, alsóbbak letele hozzánk: —
Vagy, másként az egész alkatban lenne üresség,
A’ mellyben, törvén valamelly fog, vész az egész rend; 
Mert a’ Természet’ lántzából , egy szem elesvén,—
Bár hányadik szémzet légyen, szét omlik azon lántz. 

Úgy, minden Nap rend, kiszabott léptsőben inogván, 
Egy formán kellő, valahány mind, a’ nagy Egészhez.— 
Legkisseb bomlás történvén, egyben azok közt,
Nem tsak azon Naprend , az egész Mindössz rogyik össze. 
Tedd: hogy ezen Földünk billenvén, hagyja körét e l , — 
Mind Napok, ügy Földek, vaktan futkossanak Égben, 
Tedd: hogy főbb Lévők, lepotyogván gömbölyeiktől, 
É* lévő Lévőre , Világ rogyjon le Világra! — —
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Mennyek’ erős alkatja, szakadjon széjjel oszolva,
Úgy, az egész Természet, omolván Isteni Székhez,
A’ tsuda rend szűnjön Ideki ért mond ! tá’rn bizony érted 
Oh nyomorék féreg ! mi kevély hűn ! ’s gyáva bolondság! —

IX. Hát ha , azon lábad , meliynek kell porba tapodni,
Vagy ha kezed , munkát futván, fő lenni akarna? —
Hát ha, fejed, szemeid, füleid, mindegyre megunnak,
Mint egyedül szerszámképpen szolgálni eszednek?
Éppen azon balság, ha akarmelly rész is ohajtoz ,
Hogy, más rész’ helyiben szolgáljon, mind az egésznek,
Éppen azon balság, sajnál, olly műt, ’s töredelmet,—
A’ miilyent, az örök kormány — Esz, rendel elosztott,*

Bár mi külön lévők, részek mind, a’ tsuda Osszben , 
Mellyben, test az egész Természet,—Lelke az Isten ! — 
A’ ki ugyan, mindent másít, de marad maga egység j 
Nagy valamint földön, Mennyekben szinte azon Nagy! 
A’ napban melegít, de meg is hűt, gyenge szelekben; 
Tsillagban fénylik , kiviről sokféle növényben ,
Elet az élőben : ’s erejét terjeszti akárhol; —
Osztatlan szélied , kifogás nélkül viszi mívét.;
Lelkünket hatván , testünk ő általa éled. —
O, remek egy hajban, vagy akármelly állati szívben, 
Tűzi Szeráf létben, ’s morgó emberben azonként.
Nints alatsony , nintsen magaséit, ’s nagy, kisded előtte, 
Mindeneket betölt, környékei, tsattol, egyenget.—

X. Szűnj há t! ’s a’ közöséit rendet te ne add ki hibának 
Onn boldog léted, valamit gúnyol buta nyelved.—
Vedd te saját pontod! ’s bizonyulj, hogy, mind mi te részed, 
Bár vakság, vagy akar gyarlóság; nyerted az Égtől; 
Hódolj! — fs hidjed ezen, vagy más, jobb Léti Világban, 
Idveidet kinyered, valamint érdemied, azonként.
Bár hol is , ám bátran kéziben túrj, a’ nagy Erőnek, 
Melly , születés, vagy akár mi halál közt mentve karol fel
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Hidd! az egész letség, mester ma, mit te nem esmérsz, 
Minden eset kormány, de szemed nem látja miként függ, 
A’ tűnő Sze'thang, Összhang * de nem érted arányát. 
Mind valamelly rosznak látszik, részekre vivődve,
A’ nagy egész Osszben , mind az, tsak jóra egyeniik.— 
így, minden gőglés, — ’s tévedt ész ellen igaz, hogy: 
A’ mi vagyon, minden valamint van mind helyes, és jó.

Második Levél♦

I. Ésmérd meg magadat, de ne merd mértselni az Istent! 
Embernek, főként kellő tudománya, az ember. —
A’ k i,  közép sorsban, kisded földére helyezve,
Bolts , de homályba merült, darabos , felségi teremtménye 
Több tudományt esinér , hogy alázná Szkeptika kétlés ; 
És gyarlóbb, hogy sem gőgül , a’ Stóa vehetné; — 
így kettő köziben ftiggedt ; ’s nem tudja: henyéljen? 
Vagy munkáljon ? avagyha magát Istennek? avagy tsak 
Nézze baromképpen? ’s lelket, vagy testet e’ főbnek? — 
Leszsz, — hogy meghaljon, ’s esze van, hogy vél’te

hibázzon.
Bár mi sokat, vagy tsak keveset gondol, de homályos, —- 
Gondolatok’ , ’s vágyak’ keveredi Kháóssza! magát is ,  
És feleit téveszti, avagy majd jobra hurítja. —
Fél idején gyarapúl, de felén a’ sírba hanyatlik ;
Fő Ura ő mindennek, azonként préda sokaknak; 
ő  egyedül bíró az igazban, — mennyi hibák közt!
Dísze ezen földnek! valamint játéka , meséje! -------

Menny , te tsudás állat! tudomány’vezetékin emelkedj! 
Mérd az Eget, földet! ’s tengernek szabd ki tzibakját! 
A’sok tsillagokat, köreikben járni tanítgasd, —

<
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Mind az aviílt korokat fejtges’d, mind a' napot intézd! 
Menny! ’s Plátó’Szárnyán reppenj majd. a’ tüzes égbe! — 
’S miilyen amaz fő jó , fő szép , fő tellyes ügyeld ki ? 
Vagyha setét tévelybe kerengnél ő’t követőkkel,
Hagyd el eszed !’s fogd i á hogy amúgy Isten’ követő vagy; 
A’ Papok is, keleten, szédítő körbe kerengvén, — 
Forgatják fejeket, ’s majmolják a’ napot azzal. — 
Menny! ’s az igaz bölts Észt,—igazabb kormányra tanítsad! 
Majd azután , semmidbe vonulj ! de pirulj, mi bolond vagy!

A’ felsőb Lévők eszmélvén, egykoron azt, hogy:
A’ Természet’ utat, valamelly gyarló kifedezte, — 
Bámulták az eszét, kijelelt illy földi remeknek, —
És mutatók Newtont, valamint itt,  a’ fura majmot.—

ó  , k i , oily iszonyú üstök tsillag’ futamásót;,
Es jelenés’ idejét, bizonyult számmal kijelelte,
Lelki saját erejét, ’s mozgását még se fogú meg:
Látta azon tsillag’ tüzeit, ’s hol kelnek? enyésznek? 
Önn eredő létét; ’s kimenését fejt’ni nem érté. —
Melly tsuda! oh emberi jelesebb részeddel emelkedsz 
Gantstalanál/s folyvásttudományt tudományra tetézhetsz, 
Még is, hogyha saját léted’ nagy művibe kezdesz,
A’ mit az ész készít, elomol mind, indulat által, —•

Hát, te nyomozz tudományt! de vezéred légyen alázat, 
A’ gőgnek minden tzafrangját, rázd le előre!
Vond ki mi tsak hívság,—’s valamelly tzifrátska ruházat 
Vagy tüdős fénylés, — ’s gyarló restségi tünet, ’s füst,— 
Vagy fitogás: miilyen kiható lehet ember agyával? 
Vagy, ha mi kedvtöltés, valamelly elméske gyotörlés. 
Mind az egészt tsínozd , nyesegesd fattyas Növedékit; 
A’ bűnből sarjadt tudomány,— szemedet ne vakittsa! — 
Nézd azután,’« vesd fel: mi kevés a’ felmaradott szám! 
Melly, múltban használt,’s használ ii minden időben. —

„ t»
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II. Két kormány foség, ember természet’ erénnyé;
Onn szeretet kísztet, ’s az okosság, tartva íigyelmez.
És sem emez’t jónak , sem amaz’t rosznak ne nevezzed ! — 
Mindenik önn tzélját tárgyalván, ingat, — igazgat. — 
A’ mi, saját, ’s közösült munkájoktó! ered, az mind 
Jó; de ha elválnak művekben,— származik a’ rósz.

Onn szeretet, mintegy rúgó, a’ lelket üdíti; —
Ébred az ész , ’s tartván az arányt, mindent igazít,’s mér. 
Yedd el amaz rugót! ’s restül, ’s munkátlan az élet; 
Hagyd el emez kormányt! tzélatlan,’s vesztire mivel, 
Majd földese ragad, valamint egy gyáva növény, ’s úgy ̂  

. Éledezik , szaporog, ’s tsak ugyan végtére lerothad. 
Vagy törvény nélkül, tüneményként tsillog az űrben, 
Mind mások’ javait rontván , szét rontja magát is.

Több az erő, mellyel mozdít,’s tesz az önn szeretet,mert; 
Sürgeti a’ inívét,, kísztet, hajt, folyva sugalgat. — 
Tsillapodott, *s békés tűrő is, az öszszevető ész, 
Tartóztat, ’s bírál, utasít., önn tisztje szerint mér. 
Tárgyához közelebb, erejét szaporítja az énlés,
Ámde az ész távol, ’s figyelemmel tartja tanálsát.
Mert hogy amaz mindég, mi jelen jó? tartja szemével. 
Ellenben, kimenést, ’s követést számlál az eszesség.
A’ kísértet ugyan seregessebb, mint az okosság, — 
Jobbra figyelmezz emez, de erős’b ostromja amannak. 
Hogy , te tehát, az erős‘b mívét függőbe tehessed,
Mind az eszed gyakorold,’s az eszed’jobjára figyelmezz! 
A’ figyelem szoktat, ha szokol, gyarapodva tapasztalsz, 
így az eszed nővén, zabolát kap az önn szeretésed.
Költik ugyan, némelly túdóskák, e’ rokonok köz’t —
A’ hartzot; de hiszem, valamennyin bontani készek;—. 
A’ kegyeket, ’s az erényt, érzést, észt, szét szakaszolják, 
E’ bojtor, szálkás elmék, mint olly eszelőssek, — 
Gyakran üres néven veszekedvén, — értelem abban
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Onn szeretet szintúgy valamint ész, tartanak egytzélt, 
A’ gyötrést futják, — gyönyörűse'g végbeli pontjok.— 
Tsak hogy amaz , mindent éhhel felfalna, mohon k a p ,— 
És , emez , a’ mézből szopogat, ’s nem rontja virágát, — 
Így minden gyönyörek , valamint jó , vagy bal az értés, 
A’ legfób jóvá, ’s rosszá, választva lehetnek. —

III, Indulatink, mintegy módok, tsak, az önn szeretetben; 
Mint, az igaz, vagy mint tünögő jó által erednek. — 
Ámde mivel, minden jókat szét osztani nints mód, 
így az eszünk onszol mindent, gondjára magának, — 
Bárha is , a’ vágyás énes , — de ha eszköze tsinos, — 
Fügve az ép észtől, ’s figyelem köz’t ;  jóra megyen ki. 
Az, nielly más javait nézvén , köz tzélra törekszik, 
Felséges’b ; — ’s az erény’ nevezetjét ölti magára. — 

Bár íitogat büszkén, árnúlt észt, a’ henye Stóa!
Mit használ , ha kemény az erény? mint fagyva keményűlt; 
És ha hideg gőggel, részvétlen melybe vonul meg, — 
Tróba , gyakor rnűsség ad erőt, restség moly az észnek; 
A’ támadt szélvész , Feikünket mivre üdíti, —
Hogy, ha vesz is valamink, az egész inegtartvamaradjon.— 
így éltünk’ terjedt otzeánján , válva hajózunk ;
Önnön eszünk kormány, szeleink gyors indulatink mind!— 
Még az erős Istent se leled, tsendjébe merülve, — 
Mert az örök míves, szélvész’, ’s tsendnek Fejedelme! — 

Mint az előd-részek, viadalt folytatnak örökké 
Indulatink; de vegyülve simulván, egyre ügyelnek. — 
Józan eszed mértéke után, élhetsz te azokkal;
Mert ember, mi okért rontná azt? a’ mi tesz embert,— 
Tartsd az eszed mindég, józan Természet’ utóban, 
Indulatid nemesítsd, követel Természetet, — Istent! — 
Nemde remény, szeretőt, ’s az Öröm vígan mosolyogva, 
A’ gyönyörűségnek, szakadatlan társai mindég? —
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Mind emezek szerrel vegyesűlten, ’s véve határba,
A’ kellő pontban , tartják fel az észnek arányát: 
Minden akár árnyék-, vagy akár fény, tolok ered k i,  
Mind színét, ’s erejét, vegyjektől kapja az élet.—

A’ gyönyörűségért, kezeink, szemeink törekednek; 
És az egy , elmúlván , tsak ugyan más ötiik elünkbe. 
Nyerni jelenlévőt , mindég is lelni jövendőt, —
A’ test’, és Lélek’ szakadatlan fáradozása.
Bájjaival minden tsábit, de nem érhet egyenlőn, —
A’ különült érzést, különült más tárgyak üdítik.
Innen az indulat is, tüzesül többé, kevesebbé, —
Úgy valamint, a’ testben erős, vagy gyenge az érzék. 
Innen, az emberben lakozó fő indulat úgymint: 
Áronnak kígyója, be fal más indulatot mind.—
M ert, valamint első pihegését kezdi az ember,—
Már készen/lappangva tsirában , karpja halálát, —
’S e’ fiatal kórság, nyervén majd, vég diadalmat,— 
Teste’ növésével meg nő, — Ts erejével erőt vesz:
Úgy bevegyűl, és benne terem letsége’ szerében,
A’ Lélek’ kórsága is , — a’ fő indulat, és ím ! —
Mind valamelly nedvek , táplálhatnák az egésszet,
A’ test’, és Lélek’ közösűlt szenvére sietnek; —
És mi tsak egy szivet buzdít, vagy töltheti aJ főt,
Úgy, valamint fejtődzik az ész, és mivé terűlget 
A’ képzés , játtzván veszedelmes tüneti fortélyt,
Mind tsak azon nyavalyás, sínlődő részre hegedget. — 

Szüli tehát természet azont, ’s dajkálja gyakorlás; 
Elme, tehetségek, ’s elevenség, roszra vezérlik. — 
Több: hogy, az ész maga is ,  tsak erőt, ’s élt önt bele

sokszor,
Mint azetzet, jobban savanyái, szép nap’ melegétől.— 

Már, mi alatt lévők, vallván törvényit az észnek,
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Gyenge királyságát tisztelnénk engedelemmel; —
Ám de hogyan? ha nem ád fegyvert, mint adja szabasit, 
Es kiteszen rabként, az erőt vett indulatoknak ! 
így h á t , a’ gyarló ember természetet ingyen 
Eeddi bolond névvel, mikoron nem tartja hatalmát; — 
Vagy, jobbításban se mutathat kelleti módot.
Sőt 5 ha leszáll Bíró’ székéből, ’s lészen ügyésszé; 
Hogy, választásban, mintegy feltartsa magát még;
Oh! mi kevély! könnyít győzelmet hogyha nyer ollykor, 
Holmi tsekély vágyást tsilapít, ’s helyt ád az erősnek. 
Mint, mikor a’ rósz nedv leverődvén, lábnyavalyát hoz, 
A’ tévedt orvos , szabadultnak nézi betegjét.

így bizony, a’ Természet’ utat választani legjobb!—* 
Mellyen az ész , bár nem vezetőnk , még is tsak az őrünk. 
Tisztjét igazgasson, ’s fel nem forgassa az énlést; — 
Nem mint ellenség, de barát, kisérje ezen kényt:
Mert, egy erős’b hatalom, ’s akarattal küldi ez onszlást, 
A’ sokféle nemű embert, sok tzélra üdíti. —
Kik hányattatván, vágyjok’ váltó szeleiktől,
A’ főkény által bizonyos parthoz veretűdnek.
Bár tessék: hatalom, tudomány, dűsság, dütsi fénylés, 
Vagyhogy, amaz, sokszor kedves’b a’könnyeden élet,— 
Azt űzzük mindég, 's mi veszélyzünk él’tet is ér’te, — 
A’ fáradt tőzsér, valamint is az andalodott bölts,
És a’ tsuklya barát, szintúgy, mint bár mi kevély Hős^ 
Mindenik , önn, részén, elegendő okra talál, ’s ta r t ,—

A’ nagy örök Müsség , ki teremt jó t , bár mi gonoszból. 
Óltja ezen kényünkre nekünk, a’ fő igazítást.—
Általa, még ingó természeti állapodást nyer;
És az erény, jobban tehetős lesz, véle vegyülvén;
A’ mi igen finom , tellyedvén e’ salak által , —
A’ test, és lélek, közösűlt hasznokra ügyelnek. —



Mint mikor, a’ jó fajta gyümölts, vad fába beoltva, 
A’ mívlő gondért, nemesült terme'seit.adja : 
így szármáz sok erény, ’s nemesül is az emberi kénytől, 
A’ vad , erős Teremészét, imigy forrván töve’ környén.—■ 
Mennyi erős elmét, ’s jámbort, nem szült vala immár, 
A’ félés, büsság, gyűlölség, ’s néha makattság ! —
A’ haragot láttad , buzgást serkentni erőt i s ; 
Fösvénység sok okost, henyeség szült böltseketis már. 
A’ bujaság, tsi'uos diszlés’ színébe ruházva,—
Mint nyájas szerelem , — gyönyörűn bájolja az Aszszonyt. 
Még az irigy vágy is , m i , latort tesz renyhe kajánból,— 
A’ nemesük szívben , ’s tűdósban , tsak vete, ’s ösztön. 
És az erény’, asszony, vagy ugyan tsak férfi nemét is. 
Úgy látjuk : ha szemérem’, avagy kénytől veszi létét.—

IV. A’Természet, imigy adogatván (nesz’te kevélység!) 
Minden erényt, ekként közelebb tsattolva hibánkhoz: 
Józan eszünk egyedül fordíthat jóra gonosztól; —
És Néró ha akar, valamint egy Títus igazgat. — 
így Katilina kevély, ’s iszonyító Lelke, tsudára 
Von Detziusban ; ezon ragyogób még Kurtzius által.
És azon egy büszkűlet okozhat jót, ’s veszedelmet;
Jó hazafit szülhet, — valmint formál fene Latrot.—
Illy kevered’t lévén árnyék, ’s fény, a’ mi vegyünkben; 
Oh! mi erő választja meg?— A’ lelkűnkben , az Isten! 
Mint mikor , egy mester kéztől jött képre tekintünk , 
L á tn i: világ, ’s árnyék, vék’nyan ’s mint össze vegyülnek, 
És egymásba vegyül, különös két indulat, úgy hogy 
A’ különös természeteket, nem látjuk azonnal;
Nem tudván az erény, ’s vétek köz’t , lelni határ-szélt. 
Innen sok botorok’ tévedt képzése, imigy szóll:
Hogy sem erény nintsen; valamint nem vétek akármi.

( Folytatása következik.^
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Hát a’ fejér sokszor vegyesül , vékonyan feketével, 
Nintsen azért feketés, se fejér szín bár hol is immár? 
Kérésze az cnn szived ! S’ egyenest majd meg-felel arra 
Hogyha kemény érzés, füledet nem dugja, meg-e'rted.

V, A’ vétek, valamely iszonyú artzűlati szörnyet! — 
Hogy gyűlöld te azont, egyedül tsak látni elég már. 
Am gyakran látván , mintegy megszokjuk az artzát ,
És eleint’ szenvedjük, utóbb szánjuk, s’ meg-őleljük. — 
Hol legyen a’ vétek’ legerös’b divatja, ki tudná? — 
Kérd hol esénd észak? Jorkban ? nem, mondja: de

Skótban.
A’ Skót is mutogat de továb Orkádra, ’s azok majd 
A’ Grönland, vagy Zembla feléj ’s túl, tudja az Isten !—1 
Senki sem a’ vétkes, légyen bár rakva hibákkal,
És szomszéd felinek tetemes’b bűnét mutogatja. — 
Még azok is, valakik egyenest a’ kübliben élnek , — 
Erzeni nem tudják düheit, vagy vall’ni fejessek!
A’ miktől , másnak jámbor természete borzad , •—
A’ romlott szivű, azokat jóknak magyarázza.

Mind rényes, ’s vétkes, valahány embert nevel e1
Föld!

Szertelenül kevesen, — tsakugyan mind gráditsos abban. 
A’ lator, ím olykor jámbor ! — ‘s bolts néha az őrült J ■— 
Néha meg a’ legjobb botol úgyhogy gúny amazoknak. 
Tsak részint űzünk jókat 3 mint rosszat is Űzünk,
Úgy valamint vétek, vagy erény inkább mi vezetget5 
És minden , különös keresett tzélját veszi szemre.

YI. Ámde egy a’ Mennynek felvett szempontja, az
Ossz’ség;

O , ellen mivel, minden kénynek , "’s botor észnek. — 
Bár mitsodás vétek’ szüleményét át-teszi jóváj 
És valamelly gyarló részszel, sok rangba szerentsét 
Olt. — így a’ nőnek finyt ád , ,s a’ szűzbe szemérmet; 
A’ Nagynak felest, virgontz észt, a’ Hadi Főnek;
A1 Népnek bitelet, ’s bizást, a’ büszke Királynak*

K oszorú  1837. 7
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0 ,  az erény tzelját, híjból is tudja ki-hozni, —
Es építi hibán, ’s az eszünk’ fogytára is ollykor,
Mind örömét, békjét, de dütse't is, az emberi nemnek* 

Bár mi viszont fügjék, mindent úgy alkota a’ Menny; 
Légyen az Ur, vagy Szolga, barát, vagy bármi Szö

vetség ,
Mindenikét egymás* segedelmét kíszteti kérni;
Mígnem , az egy gyarló ember forrad , köz erőre. —
A’ szükség, vágyás, hívság, mindjobban egyítik ,
A’ kozösűit hasznot j ’s kedves lesz Társi kötések.
Mind az igaz szeretet, valamint a’ tiszta barátság,
Mind a’ házi őröm, tsak azonból jön-ki javunkra ,
Ügy tsak azon körben, mi tamilunk a’ sok esettől, 
Bármi talált kedvünk, ’s örömünkről végre letenni,
’S félig az őnn észtől, félig meg-gy őzve fogyástól, 
Várni halált készen, 's azután békülve kimúlni. — 

Bármi legyen FŐ-kény! tudomány, h ír ,  vagy ragye,
gó kints :

Egysem akar mégis, valamelly más sorsba tserélni. — 
A’ túdös boldog, Természet’ kényje lehetvén; —
A’ botor is boldog, hogy agyát nem terheli a’ gond ;
A’ gazdag boldog, tele-telt tárjára tekintvén; —
A’ ki szegény boldog, bízván gondjába az Égnek! 
Nézdsze! vakult kdldús tántzol, ’s a’ bénna dalolgat, 
Gyáva bolond, ím Hős! havasúlt ész, néha Király is. 
Úgy az ehűlt, sáppadt aranyáts, értzét lesegetvén, 
Boldog; — azonképpen Múzák közt, a* ki barátjok.

Látni: miként, minden sorsot táplálja vigaszt’lás ,
A’ büszkűlt érzés, mindent kíséri barátként. —
Hogy valamelly kénylés Minden kort, váltva apolgat.
És él, drága remény bennünk *s nem fogy-ki halálig.

A* gyermek, nézzed! Természet’ karja vezetvén,
Egy tsörgonek örül, ’s valamelly báb néki mulattsag ; 
Mint serdűlt ifjú, örömet, már, más eleven, ’s víg 
Játékban leieget; de ugyan mind, gyermeki hívság!
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Pántlika, Rend - Tsillag, ’s az arany, tsiklándja ha
Férfi; —

És az avult Vénnek, tsak imádság a* mi marad-fel, 
Míg, bé-huuja szemét, — ’s játékát végzi az élet! —* 

Addig is, a’ vélés , aranyoz sokféle vonással, —
Mind valahány felhőt, mellyek szépítik időnket;
A' boldog létnek híjját bétőlti reménuyel ; —
Holmi kevély képzés , űréit pótolja az észnek.
Mind ezek: a’ felhőkbe, kevély, ’s tündér palotákat 
Epítnek; hogy az ész sem elég, szét-dönleni sokszor; 
A’ botorok’ kelyhében inog mindég , az örömnek 
Hívságos buborékja, ’s ujúítan váltja-fel egymást, — 
És mégis valahány, 's mi tsekély hívság se haszoot'lan; 
Lásd ! a’ rút énlés , mérték is, az Isten akarván,
Hogy feleink’ szűkét, tudjuk meg-rnérni mi énkel. — 
Valld-ki tehát! ebből bizonyul egy fontos igazság:
Á’ gyarló ember, ha bolond is, bölts, ’s nagy az

Isten! —

Harmadik Levél*

Itt vegyük a’ nyugvást! hogy az egy mindenttehető Ok, 
Mind egy végre teszen; de teszen sokféle szabással. — 
Amha pezseg véred, ’s őrült tombokba merülsz is, 
Vagyha kevély piperéd , ’s gazdag gőg fogja te szíved, 
Oh! ez igaz főség, szakadatlan légyen eszedben! 
Mindinkáb ha tanitsz , valamint olykor, ha künyörgesz.

I. Nézdsze Világunkat! szemléld, mint ott fel,
alul is , —

A’ szeretet’ lántzát, mellyel mind köttetik-öszve.
A’ képző Természet, azon tzéljára megyen* ’s tart 
Míveiben* Minden portzok, portzokhoz akadnak;
És egymást vonják, ’s vonatodnak, hogy közeledvén,

ék
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A’ szomszéd eleményt, közösűlt szeretettel öleljék. — 
Nézd az anyag melyben tsillog sok rendbeli élet,
Mint köz pontja felé, ugyan úgy, köz jóra nyomódik. 
A’ kihaló novevényt lássad: lessz élet-erővé; —
És a’ szét-omló é le t , — mint újra virítgat.
Nézd ámbár valahány formák el-vesznek, azoknak 
Volt helyeket, mindég ujjúit, ’s más forma be-tölti. 
Úgy valamint buborék, az anyag-tengerben eredvén, 
Duzzadnak , fakadoznak , azonnal vissza-merűlnek.
Am! nints itt idegen; valahány, mint rész, az egészhez 
Tartozik. — Egy mindenre ható Lélek köti-őssze ,
Úgy a’ leg-tetemes'b , valamint egy portznyi levőt is ; 
Embernek barmok, barmok’ segedelme az ember; 
Mind, mi vagyon, szolgál viszonan, ’s nints semmi

magában.
Es e’lántz tartós; de vane’ ? ’s hol vége? ki tudja ? — 

Hogy, ’s mint, oh te botor! munkált hát tsak te
javadra ?

A’ nagy erős Isten? ’s egyedül tart téged Ölében? —- 
O, ki nevel virgontz vadakat tábládra, azonkent 
A’ ki-virult erdőt, amazok’ kedvére növeszti. —
Hát érted lebeget, ’s fütyörész a’ fürge patsírta ? 
Nemde öröm zendíli szavát? ’s fel-lengeti szárnyát? 
Hát a' kenderikék mulató dalit tartanak érted? — 
Nemde saját szerelem, 's buzgás inditja-fel őket?
A’ te kevély paripád, mikoron pompázni fel-ültéi,
A1 gyönyör, és büszkűlt érzésben, részt vesz urával. — 
lm! de tiéd nyilván, mi vetés, a’ tért be-boritja? — 
Tsak hogy, sok madarak, ki-szedik majd részeket abból. 
A’ tied, a’ bőves takarás, mi Ilyent hoza a’ nyár? — 
Melly méltán kíván, abból bért, érdemes ökröd! —
A’ sertés valahány, de se szánt, se fogadja paranisod, —• 
Fáradságod után él, mint Föld’ büszke urának, —

A’ Természetnek gondját, magzatjai osztják, —
A’ melly bunda Királyt melegít most, medve fedél volt.



Úgy, inikoron kérdesz, mondván hogy: mind vagyon
érted !

Héj ember te levél értem , szol!, egy tömetett lúd. 
Ostoba, mint a’ lúd, kinek illy vad képzete: hogy lön 
Mind az Egész, egygyért; ’s nem az egyön 9 mind az

Egészért.
Teddsze! hogy a’ ki erns'b, gyengén űzhesse hatalmát; 

Kényura és kormánya legyen mindennek az ember;
A1 Természet azon kényét, majd tartja halárban. 
Mert, egyedül őtet nemzvén főbb ésszel , üdíti:
Hogy másféle levő’ sorsát, sziikségit apolja.' —
Vallyon ? az éh Sólyom, le-Iövellvén a’ levegőből,
A’ gyönyörű tollért, kimélé bármi galambot?
Es a1 Szarka, talán bárnál a’ tzifra bogárkán?
Vagy Karvaly könyörül, hallván a’ Fűlmile’ hangját? 
Mint eszesűlt, egyedül, mindenről gondos az ember; 
Engedi : hogy madarak lakják szép erdeit, és hogy 
A’ barmok , gyönyörű I egei rí ji n férjenek egyben.
Es a’ bőv vizeit, sok ezer hal bi'rja tanyául. — 
Némellyről haszonért, gyönyörért van gondja sokakról; 
M ás sokakat gőgből szaporít, ’s tart, hogy fitogassa. 
Mind, fsak ezen gyarló gazdát élvén, veszik ok is ,
A’ huja fényűzés’, kiterűit, sokféle gyümőlfsét.—
Mert az ehűít ember, kitanult torkára ügyelvén, 
Melly sokféle nemű állatnak tartja az éltét!
Hogy szaporít, dajkál, hizlal ,‘s védelmezi őket? 
Boldoggá tevén barmát, útig végre ki-nltja;
A’ melly, úgy valamint villámtól tsapva az lember. 
Nem látván végső esetét, nem is érzi halálát; —
E! gyönyörű él’tet, valamig él , bármi teremtmény; — 
Oh ember! te kimúlsz szintúgy, ’s múlik lakadalmad- — 

A’ Menny , mind valahány nemesze«" lényt egyre
megáldván ;

A’ végső kimenés’ tudományát egybe sem óltá. —
Es tsak nz egy embert int © hogy halni tanuljon;

— 101 —
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Életiben bízzon, ’s félelmét győzze reménnyel ; —
Így nyugodott lévén, közeleg, ’s meglopja halála. — 
Melly különös, tsuda rend, szabaték itt Isteni kéztől! 
Hogy, ’s egyedül az eszes lévőt eszmélteti jgyen! =

II. Am legyen a’ kisztés, vagy az ész, a’ mellyel az
állat,

Áldva van a’ Mennytől, fsak ugyan mind boldog az által 5 
Mert javokat keresik vezetőjük által egyenlőn, — 
Eszközöket lelnek, szintúgy mind végeket érik. 
Vallyon ? ahol kisztés szolgál biztos vezetékűi,— 
Kelle e’ bármi tanáts? vagy eszesség még is azontúl ? 
Ámde az ész, (ámbár tehetős,) langyos valamelly jó’ 
Megszerzése körűi; szolgál tsak , hogyha üdítik ;
Sőt tétováz, ’s gyakran távol van, hogyha kiáltjuk.
A’ kisztés önként jelenül, ’s tzélt ér bizonyossan; 
Ellenben mi eszünk röviden, vagy tűi lövi a’ tzélt;
Es amaz, a’ boldogsághoz, Természet után jut,
A’ mi után, nehezékeny eszünk, fárad sokat ingyen.
A’ kisztés folyvást, de eszünk szolgál kis időre,
Es im ! az soha sem , de ezen több módra hibázhat. 
Látod í az indító, valamint a’ válasz erő i s , — 
Barmoknál ugyanegy, de külön kettő, mi nemünkben! 
És legyen ész főebb kísztésnél, még is igaz hogy:
A’ kisztés Isten, de az észt módolja az embet;
Ott von kellet-erő de van itt erköltsi szabadság. 

Mond! ki adott tudományt, ’s vezetéket, bár mi
vadaknak ?

Hogy mérget futván, bátran válasszanak étket.
Mintegy elő-érzők, vizárt, zivatart ki-kerűljék ;
Viz feliben házat, ’s főidben építtsenek ívet.
A’ pókot, vallyon ki tanítá? hogy bizonyáltan 
Mint valamelly tudós, készítsen párvonatos műt. 
Vagy, ki parantsáből: kémleng a’ gólya Kolumb-ként, 
Más idegen levegőn, soha sem járt földi vidéken? 
Vagy, ki szokott pontos gyűlést hirdetni azoknak? *

*

■ . J \
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És ki sorol, ki vezet sereget? ki mutat nekik ösvényt?
III. A’ Természetiben, minden lévőnek, az Isten, 

Adja saját j ól eteli t ; és azt szabja határba. —
Úgy de midőn formált nagy egészt, hogy mind tegye

jóvá,
A’ viszonos szükségre , viszont jótetteket ólta. — 
Kezdettől ekként folyogál, és tart az Örök Kend, 
Ossze-kötöz minden lévőt, ’s embert közöséit sors. — 
Mind, valahány élet íebegél, ’s van fent az Egekben , 
Vagy levegőt szívgat, vagy is űsz, sokféle vizek közt ! 
Vagy mi terűi Földön; mind, egy Természet apolja 
Élesztő füzeit, valamint nemzési tsiráit. —
Nem tsak, az egy kedvelt ember ; mind, mellyek az erdőt 
Lakják, vagy levegőn szárnyalnak, ’s vízben evedznek; 
Mind szeretik magokat, de szerelmek másra is árad, — 
A’ két nem tüzeleg, valarm'g majd forradoz egybe, — 
Még gyönyörök nem apad-meg : az illy buzdúlt öleléssel j 
Harmadszor szeretik magokat még, Önn fiaikban, 
így barmok, madarak, közöséit sorsokra ügyelvén,
A’ nőstény nevelő, ’s az erősb hím, védje nemének J — 
Mind addig, mikoron szabadulván lábra az uj-faj,
A’ kísztés pihenést, szüle-gond, a’ végit el-éri. — 
Oldódván kötelek, keresik mind, fris szöveteiben,
A’ szerelem g y ö n y ö r é t , szakadatlan ’s újra fiadznak.—

Más hosszas gondot kíván, a’ gyámtalan ember; — 
E* gondból szármáz, tartósabb Társi szövetlség,
Esz, eszmélet ezen kötelet, mind jobbra szorítja, 
Egyszersmind szaporít, szeretettel közre menő jőt. 
Meg-választva teszünk, ’s közöséit érzésben is égünk; 
Minden erény/ minden kéjben, fel-lelheti onszát ,
Uj szükség, ujjúit segedelmet, ’s újra szokást szél, 
Es a’ jóakarat, szeretettől oltva virágzik, —
Mind, ahogy egy fajzik, ’s másik nő, tartja folyélag : 
A’ viszonos szeretet’ gyámló termési szokását!:
És az utób i tsak alig juta még fel az emberi korra, —

f
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Hogy már gyántalanül, ’s fogyaték , közt látja szüléit; 
Vált gyermek kora is, valamint vén sorsa jövőben,
Ot az igazságos báládat’ tisztire intik* —
így az üröm, köszönet, szövetődvén össze reménnyel ,
A’ közjót folyvást terjesztik , ’s őrzik ezen fajt. —

IV. Természet’ boldog korait, nem lepte homály, ’s bűn! 
Mert akkor fényeit az arany-kor, az Isteni Ország.— 
Bátor az önn , és Társ szeretet, kezdetben is éltek, 
Szép egyezés mindent, embert , ’s barmot teve jóvá. — 
Semmi kevély érzés, ’s mester-mű néki segédül 
Nem vala még. Ember’’, ’s barmok’ köz lakja az árnyék 
Vált. Azon egy táblán élvén, egy vólt közös ágyok; 
Még, ember kezeit se föröszté állati vérben ,
Es az Öles, köntöst, eledelt sem, szerze-be néki. — 
Egy vala a’ Templom, zenget sok hangal az erdő,
A’ lévők, Istent, közösűlt karjokban imádták;
Nem ragyogott oltáron arany, ’s vér’ motska se festé, 
Ártatlan, nemölő, ’s fedhetlen jó vala aJ pap. —
A’ Menny, gondviselést az ege'sz Mindenre terítvén, 
Ember is, e’ példát követé, lett Főid ura, kímélt. 
Fájdalom! oh miilyen másált későbben az ember! 
Mindennek, mi tsak -él; hóhérja, de sírja is annak. 
Természet rontója, kegyetlen hallja nyögését 
Mindennek; de azért pusztít, ö l , rontja faját is. — 
Ámde jön a’ bosszú! nyavalyák környékelik őtet, 
Minden öles» mit tesz, szakadatlan szórja nyilátrá; 
Sok dühös indulatot származtat benne, azon vér,
És ellenségként fordái emberre, az ember. —

A’ Természetből, mester-művekre az ember.
Mint juta tsak lassan? lássuk: hogy jött az eszének 
A* kísztés társul, ’s vezetőül kétes utában ? —
Már mikor a’ Természet, imígy szólt szánva Fiához: 
,,Menny te nyugalmasan! ’s letzkét végy holmi va

dáktól ,
,,A’ madarak téged ki-tanílnak , lelni az étket;
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,,A’ barmok: minemű növevényt végy orvosi szernek? 
, , Építő tudományra tanít hód’ , ’s méh’ vezetéke 5 
„Szántni vakondoktól, te tanúihatsz szőni bogártól; 
jjFurtsa hajós-kagyló mutogat majd vízi hajózást,
, ,Mint te'gy jo evezést, szeleket mint fogja vitorlád? 
„Lásdsza te! melly formán egyesül a’ Tarsi szövettség? 
s,Itt próbáld az eszed ! de nemed későre tanúlánd. — 
„Láss i t t ! föld’ beliben lakokat, sok mívbeli formát > 
v>Másutt , a’ Levegőbe rakott várat, lebegő fánn. — 
„Lásd ! miilyen, minden kisded nép3 rendje, szokása?
5 Hogy, hangyák szabadok, ’s méhek’ kormánnyá Ki

rályság ,
j,Mint, amazok minden javokat köz tarba takarván, 
„Úgy zavarék nélkül egyesült társlásban el-élnek; 
„Mint emezek, bátor vigyázz köz rendre királyné, — 
»?Egygyenként, javokat, különöstzellákban ápolják. 
„Lásd hogy egy álhatatos törvény, Alimány okát őrzi ‘ 
,,B51ts törvény! valamint az Örök Természet’ aránya; 
,,Biztos az és állő , valamint a3 Mennyei végzés. 
„Híjjában készít az eszed, ve'knyabb szövevényt, hogy 
„Majd az igazságot, bőltsen hállozza közéje, —
,,Es az igen szoroséit törvény , Isak sérti szegényed , 
„Melly az erössebnek gyengült, ’s gyengének erős lesz. 

Menny! ’s az egész Földön, ’s lakosán, ész által
uralkodj ,

„Mint az eszes’b Fajnak, mindég hódoljon egyéb rész; 
„Es a3 míveidért, meílyek kísztés’ követések, — 
„Légy koronás Felség ! vagy amúgy mint Isten imádódj.

V, Természet’ szavait fogadd készséggel az ember; 
Városokat támaszt, eredez sok társi szövettség.
Sok nagy, ’s kis telepek, kiilönen formáltanak AllmányL 
Úgy, valamint őket, szeretet, vagy félelem onszlá. — 
Hogyha imitt, bővebb növevény, ’s jobb féle gyíimoltsök 
Termettek; vagy amott legelők, és tiszla folyások 
Vontak irigy szemeket, ’s azokért fegyverre ki-keltek

/
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A’ szomszéd telepek ; de hamar békűlve barátok ! 
Lettenek ; és szükségeiket pótiák tsere által. — 
így ekkor, viszonyos szeretet, ’s társiások az embert 
Emberhez vonták ; szeretet volt tiszta szabadság ;
A’ vezető Természet, az egy törvényi szabás volt. 
így lettek polgár Allmányok , *s tudva Király név 
Nem v ala még akkor; vajamig majd egy veve kormányt 
Közjóért kézihez, kijelelt szép érdemek által 
Mellyeket a’ hasznos tudomány, vagy fegyvere szerzett. 
Az kit, mint egy Atyát, az előtt is gyermeke tisztelt, 
Nép-Atya lett, és a’ közösűlt Allmány’ Fejedelme. 
Mind addig, tsak Atyák, Természettől koronázva, 
Kormányzók, ’s valamint Papok is, mind egybe valának- 
A’ növevény népek’ köziben ; ’s gondot viselének;
O szemeik törvény, szavaik Menny’ szőzati voltak.
Illy Atya lelt-fel ekét, ’s eledelt vont főid kebeléből 
A’ tűznek, ’s víznek hasznát, ’s kárát ki-fedezte ;
És a’ mély víznek fenekéről vont-ki tsudákat, — 

Vagy pedig, a’ fennyen lebegő sast főidre terílé.
Olt ragadó vadakat, ’s hasznos fajt tette szelídé.
Mig le-fogyott, ’s meg-halt, ’s keseredt jó népe siratta; 
Mert ez imád't Isten , nyomorék emberben enyészett. 
Akkoron, a’ népség nyomozá az régi ösők közt,
A’ legfőb nagyatyát, kit imádott Isteni képpen, 
Vagyha ősos hagyomány mondá, hogy: mind mi va

gyon , le tt;
Mint bizonyos Szerzőt szakadatlan hitt tsak egy Istent. 
Mig ködözö babonák 9 nem ülék-el jobb esze’ fényét, 
Meg-nyugodott mindég, Isten’ mivében az ember; 
Ártatlan gyönyörök’ nyomain töreked’t az erényre 9 
Es váltván jóságos Atyát, vallotta az Istent!

VI. A’ hit, volt szeretet! szerelet volt tiszt, kötelesség, 
Mert a’ Természet, különös más Isteni törvényt —■ 
Nem lele emberben; de nem is félt Isteni bosszút,
A’ legfőbb lévőt, legfőbb jóságnak is értvén. —
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így az igaz hittel, kozösűlt polgári igaz rend.
Es szerető Istent, ’s feleit, még akkor az ember, — 

Ah! de ki volt első? ki tanílá a’ rab eszeknek?
A’ letiport’ népséget, azon bal hitre ki vetie?
Hogy: leve a’ többség egygyért, ’s nem az egy leve

többért.
Oh! mi kevély kifogás, .Természet jussai ellen! 
Felfordítja világ’ rendét, ’s gúnyolja az Istent. — 
Kényes erő hódita előbb, ’s úgy ád vala tőrvénytJ 
Majd babonás tudomány, javalá tisztelni Tiranját.
A’ kényúr, nyervén illyként, vak népe’ figyelmét, 
Isteni fényt vettfel; ’s leve a’ nép, gyáva porongyá. — 
A’ vakság lobogó villám’ , ’s dörgés* iszonyában — 
Rengedező hegynek, ’s morgó Főid’ hangja’ közében, 
A’ gyengét lehorúlni, kevélyt könyörögni tanítá , 
Láthatlan hatalom’ , ’s nagy erők’ irgalma’ okáért.
A’ nyíló Mennyből, ’s hasadott főid’ mély üregéből, 
Isteneket, ’s ördög fajokat, látott vala jönni.
Ott boldog helyeket, meg imitt kín börtönit eszmélt j 
Ördögeit Feles, do remény hamis Istenit adta; 
Fajtalan, és részlő , bosszús, álhatlan eszüket j 
Miilyeneket gondol-ki Tiran,’s hisz tompa porongy ész. 
Nem szeretet buzgás vezető már ekkor, az embert,
A’ poklot bosszú , az eget hímzetté kevélység ;
Nem ragyogott immár szentelt színében, az ég-bólt, 
Lett márvány oltár; ’s vérrel piszkolta setét ész. —
A’ Fő-Pap, leg-elébekkor kóstolta-meg a’ húst,
És kikoholt bá!ványt, engesztelt emberi vérrel ;
Menny’ dörgő tüzeit szórván , rémíte világot!
Ellenség ellen, szerszám volt Istene néki. —

így vet az önn-szeretet, hol igaz, hol bal szerek által, 
A1 kénylő hatalom’ , ’s nyereség’ jármának alája. ■—
És azon önn-szeretet , szolgál mindenben okúi is , 
Hogy rendes Kormány, ’s törvény mérsékeli vágyját. 
Mert: ha az egy kedvel valamit, kedvelgeti más is;
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Mit nyer az egy vágyás ? ha sokan vágyódnak Bzonként. 
A’ birtok, békés maradást hogy tartana egynél? — 
Míg a’ gyenge oroz, ’s az erős nyilván ragadozhat.
Köz bátrabb maradás, szabados kényünkre szorítást 
Tett vala; és törvényt, minden, hogy tartsa magáét, 
így az erény jobban gyarapúlt, önn-oltalom által; — 
És az igaz’t , és jót kezdek tisztelni Királyok.
Mert: eddig követett nyomait, már hagyta az énlés, 
Tsak közösűlt jóban kérésé , és lelte magáét.

Ekkoron, a’ tudós., ’s kiderült Fő, vagy nemes elme, 
Mint Isten’követő , — de barát is az emberi nemhez, 
Honnszerető szívvel, ’s költő szép ésszel eredvén ? — 
A’ hitet, és erkőlts vezetékét újra deríté , —
A’ Természetnek gyújtván , tsak hajdani fényét.
Istent vég nélkül hívén, lenem írta; — imádta. — 
Köz hatalom’ kellő mértékét adta, tanítván,
Hogy se feszes, sem tág kezelés visz boldog arányra. 
A’ nagynak, ’s kisnek közösűlt jőt tett ki határúi, — 
így valahány érdek közösül, és illeti őket;
Míglen az így forgó hasznok, végtére teremtik ,
A’ jó egybevegyfilt Allmánynak boldog aránnyát. 
így az egész Mindössz köz arányt nyer, része’ vegyéből ; 
Hol kisded nagygyal, ’s gyengéb függ-össze erős’bei, — 
És viszonos tisztből, szolgál mind társas erővel; 
Minden erős’b , valamint szükséges’b többi javára,
És inkább boldog, mennél több, általa boldog.------
így köz pontra vonul, valahány lény van kebelében : 
Emberi-nem , barmok, ’s Angyal, mint szolga, Ki

rály , ’s úr. —
A’ Kormány formán , versengjen bármi botor nép , — 

Legjobb az mindég, mellyik köz jóra vezérel. —
A’ Hit sok nemeit vitassák vak ’s buta buzgók, — 
Nem hihet az hamisan, kit erény, ’s jó élet igazgat. 
Hát se hitet, se reményt, ne keress emberben, egyenlőn, 
Tsak legyen a’ szeretet*, nemesük érsésibe oltva ;
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Bal mind, a’ mi ezen feltett tzélt fe'lre tazzi'fja; 
Isteni! melly embert jobbít, ’s tart boldog ere'nyben. 

Mint nemesűlt szőllő , gyarapúl, ’s él gyámmal az
ember,

Es úgy nyerhet erőt, ha ölel mást, jő akarattal. — 
Mert valamint Földünk, fordul ke't sarka között is , 
Egyszersmind, tsak ugyan, ’s folyvást a’ napja körűi fu t; 
Úgy, két egybefonott mozgás, a’ lelket üdítvén, — 
Egy forog önnhasznán, valamint közjóra megy a' más.

Imígy összekötő Isten ! mind a’ nagy egészet!
És leve önn, ős köz szeretet, szent rendje szerint egy

Negyedik Levél.

Boldogság! létünk* egyedül fő tzőlja reménye! — 
Könnyedség, vagy Öröm, jószág, kéj, vagy mi neved

tsak ?
Olly valamink, mellyet keresünk sóhajtva örökké; 
Mellyért, élni öröm ! vagy azért meghalni se félünk ; 
A’ mi közel hozzánk, de halad túl emberi sorson ;
Mit, sem bölts, — de botor se talál, vagy véti valédját» 
Mennyei jő magból eredett növevény ! ha le-jutJta !, — 
Mond mellik gyarló főidet kedvelli növésed?

I. Nemde talám? mulatói Fejedelmek, ’s udvari fény
• köztt;

Vagy, ragyogd gyémánt’ , ’s arany’ halmába vonódol? 
Vagy, Parnassz’ hegyein, koszorúk közt, fűzve gyö

nyörködsz ;
Vagy, netalám , a’ vér* mezején, Hősök tnkarítnak ? — 
Hol lakozik ? hol nem ? tsakugyan bár ingyen ügyeljed, — 
A’ rnivlőt gúnyold, főidét mentsd, e’ növevénynek! — 
Mert bóldoglétel, tsakugyan nints kötve vidékhez,
Es fel-lelni lehet mindenhol, — szinte sehol sem; —
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Nem vehető árron, szabadon, sőt ingyen el-e'rhedd ! 
Fut minden Koronát; lakozik Szent Dzsóhn kebeledben, 

Mellyik az iít ? kérdezd tüdőstől, vak vezető mind ! 
Egy szollal: szolgáld! másik, hogy: fussad az embert. 
A’ munkát némelly, nyugvást más hirdeti jónak; — 
Majd emez, a' gyönyörét, de amaz ditsérgeteléglést; —1 
Él baromul némelly, ’s gyönyörét gyötrelme te téz i ,— 
Más felfújja magát, ’s az erényt is tartjá hiúnak.
És tunyaság fogván, mindent tsak szertelenül lát, — 
Hisz mindent elegyen, vagy ugyan kételkedik abban. 
Vallyon az illy képzés, egyebet mást mond e? hanem

hogy:
Boldogság nem egyéb, bóldog létnél, — magyarázva.

II. Menny Természet után! kábult vélményeket ójván. 
Bár ki lehet bóldog; ’s valaháoy ész lelheti módját. 
Boldogság javait, közösűlt út, adja élőnkbe, — 
Tsakhogy szertelenűlt léptsőn , nem lelheted azt fel; 
Ahhoz egyéb nem kell: jámbor szív, és igaz élet! 
Illy úton, ne törődj vagyonod’, sorsod’ julományán, 
Józan eszed lévén, — nyerhetsz nyugodalmat, eléglést. — 

Oh ember! ne felejtsd, hogy az egy mindenrehatók, — 
Mindent, egy közötűlt törvény, ’s rend által igazgat; 
És hogy azért, az igaz boldogság, úgy nem is állhat 
Egy, 's némelly ügyiben, de közös mindennel azon jói. 
Nintsen is olly áldás, mellyet bár lelhet is egy lény, 
Hogy valamelly xíton , ne vivődjön közre nemével.
Sem gyilkos Bandit, se kevélység dúzta Tiran szív,
A’ rejtet zárnok sem elégszik , válva magában ;
Sőt valakik főbként láttatnak futni az embert,
Nemde tsudát inditni ? barátot nyerni akarnak ? 
Yondsza-le ! mit mások gondolnak, érzenek, íme ! 
Minden Öröm múlik, ’s ledüled majd, bar mi ditsősség, 
Hát közösűlt kéjünk, ’s próbáld tsak, ’s élj te magadnak, 
Meglásd! hogy gyönyöred mi sovány! és ingyen ügyel-

getsz.

1
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Rend, az örök, 's első törvény, Természet’ utában 
így tsakugyan, nérnelly méltán főbb, a’ sokaság közt, 
Es nérnelly du’ssabb, némelly bőltsebb, de azért ki 
Allítná? ,,tsak ezek, ’s mások nem bóldogok éppen. 
Mondjuk: az Ég akkor pártatlan, hogyha az ember 
Egyformán szabadon, ’s valahány mind lenne szerentsés 5 
Ámde tsak a’ viszonos szükség szaporítja javunkat, 
Mint az egész Természet inog, köz, ’s békés arányért. 
Állapotok, ’s kőrnyűletek is , nem hoznak igaz j ő t , 
Boldogság azon-egy, koldusnál, ’s bánni Királynál; 
Qllyan az védlett valamint védló’ kebelében;
Ügy szeretett szívben, szerető érzésben egyenlő: 
Mert az igaz Mennyek, minden tagját az Egésznek, 
Egy közösűlt jóval, ’s közösűlt Lélekk el ápolják. 
Tedd! ha szerentse javát bírná mindenki hasonlón,
’S lenne egyen köztök; — Vallyon nem hartzba ve

gyülnek ?
így ha vagyon biztos, ’g közösűlt jó szánva minekünk, 

Azt a’ bőlts Isten , soha sem nyújt testi javakban.
Ossza-ki bár a’ sors, vaktán , sokféle javá t, ’s úgy 

Bélyegzen sokakat, boldog, ’s nem boldog irattal; 
Még is az Ég egyénét, mi igaznak látjuk erántunk, 
Mert egy részbe remény, másban félés vagyon oltva; 
Nem jfelenűlt jó , ’s rósz, mi gyönyört, vagy kárhoza

tot szül,
Síron tűi jöhetö rosszat, ’s jót néz ki ki méltán.

Kábult földi fiák! vallyon nem szűntök é vágyni? 
Hegyre rakott hegyeken törvén, a’ végtelen Égbe!
A’ Menny, tsak mosolyog; ha tekint, illy gyáva iparra, 
Mint eszelős népet, hordott halmodba sülyeszt bé.

111. Tuddmeg , azon jólét, miilyent meg nyerhet az
ember ;

És mit az Istenség, ’s Természet szán vala néki;
Mind . miben ész gyönyörét, ’s Örömet, ’s jót lelhet

az érzés,
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Három szóba vonul: Táplálók, Béke, Egesség! — 
Melléklés, egyedül az egesség gyámja, kövesd azt!
A’ békét tsak erény, ’s jámbor szív, tartja magában. 
A’ sorsnak javait, gonosz, és jó nyerheti részűi, 
Tsakhogy amaz, tisztult gyönyörét nem szíhat azokból 
A’ hasznok’ , ’s gyönyörek keresetjén, vajmi ki inkáb 
Veszthet? az, a’ ki igaz, vagy amaz, ki vészén gonosz

eszközt.
Am íitogasd vétek piperéd’ ! ’s vess gúnyt az erényre ! 
Tisztelet és szeretet, tsak övé; ’s utálva maradsz te! 
Mert számláld javadat, valahány boldog nevet ír rád, 
Ollyan az, a’ miilyent, az erény irtózva fut, utál. — 
Sót ámbár vagyonid , legyenek mind kényre tetézve , 
Még is az egy jámbor jelmény, lesz híjjá betsednek , 

Oh! ti vakon tapogók , az igazság’ , ’s Isten utában ! 
Hogy vétek boldog, ’s az erény nem; mondja ti szájtok 
Bal vélmény! ki lehet boldog ? tsak az, a* ki mi a’ tzél ? 
Jól esmérni, ’s azon tzélhoz jól jutni igyekszik. — 
Tsak botorok mondják az erényt, nem boldog alapnak; 
Olly esetek, ’s rosszaknak okáért, a’ mi közös sors. — 
Lássad imitt: Falkland’ jámbor, szép élte ki-múlik ! 
Lásd a’ Hősi Túrán testét, a’ porba le verve! — 
Lásdsza: vitéz Szidnyt, vérét szét-önti veiében. 
Vallyon ezek vesztét az erény? vagy sorsok okozta? 
Blond-meg erény volt é? annyit bár senki se bírt még 
Oh! siratott Digbáj! mellytől meg-romla te tested? 
Hogyha erény végzé-ki korán, ez szépdeli ifjút,
Hogy? ’s mi okért élhet nagy időt, és betsben az attya? 
Vagy, mi okért szívott Marszelly’ jő Püspöke tisztult 
Légi vegyet? mikoron valahány szellőtske halált fújt. 
Vagy mi okért hosszan ? ha lehet hosszá is az élet, 
Éltetik a’ Mennyek, sok jő szülő: ? ’s az enyímet ? —

IV. Mond! mi okoz Természeti, és Erkőltsbeli rosz-
szat? —

Ott inog a’ Természet, imitt vét, önn akarásunk. —
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Mert rosszat mi közénk, tsakugyan nem küldhet az
Isten!

És a’ rósz valamelly részben, jó mind az egészben* — 
Tsak botlás, miilyen, küzdő Természetet érhet,
Am ritkán, ’s röviden: De sokat szaporítja az ember! — 
Olly méltán panaszolsz, az Egek’ bőlts rendjei ellen, 
Hogy, ’s mi okért Ábelt, szabadon gyilkolta Kain meg ? 
Mint raikoron Iától nyomorék testben nyavalyogni,
Egy fiat, a’ ki kapott dögösűlt vért, rusnya szüléktől. 
Kívánnád? hogy amúgy valamint egy gyenge királyka, 
A’ nagy örök Szerző, kedventzért rontsa le rendét* — 

Majd, ha morog, ’s tüzeit kebeléből szórja az Etna, 
Egy kurdász Boltsnek kedvéért, szűnteti lángját?
A’ levegő, ’s tenger kegyező’n tsilapítja lezajját, — 
Fedhet’len Bethel! hogy imígy enyhíttse te melyjed ! — 
Vagy, ha szakad, ’s le-rohan valamelly hegy, nagy

magasáról,
A’ soly-erő szűnjön? te utazván, akkor alatta? — 
Majd az avult Templom, mikoron roskadni meg-indúlí, 
Dúzs Csertersz' fejéért, tüstént feltartja rogyását ? —

V. Ani mondjuk: hogy, tsak gonoszért jó ,  e’ mi
világunk ,

És nem elég nékünk- Valahol kell jobra nyomozni. — 
Nossza ! merő igazak’ boldog társ’sága legyen hát : 
Tsak lássuk meg eléb, véltekben miilyen az egység? — 
A’ jókat, (mondják) méltán kedvelli az Isten!
Úgy, de ki jó igazán ? egyedül ö tudja valóan. — 
Némellyek mondják: ,»Kálvin vett lelket az Égtől! 4 
Es mások szidván: ,,poklok’ szerszáma44 kiáltják!
A’ mi az pgy résznek hántás , más azzal elégszik;
Es azon egy rendel, minden, boldog se lehelne. —
Adj különült rendszert mindennek ! ’s lesz vete köztök, 
Lásd Férj’, ’s Nő nemeit! különült rend! ’s mint kü-

lönö/nek?
Még a’ jók magok is, valahány mind annyira válnak, — 
Érzések', ’s vágyók’ , különös , sokféle utában ; *— 

Koszorú 1837.
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És mi jutalmazhat némellyt, az bünteti a‘ mást*
Igyhát mind mi vagyon, valamint van, jól van ; azért is 
Vagy te Világ! Czézár’ gőgje, ’s Titus’ kegye ve'gett. 
Ah! mond-meg! mellyik lehetett főb boldog ezek köz’t? 
Az, ki tiport honján? vagy emez, kit ajánla kegye8

ÍZ l'v  ?

VI. Jól vagyon ! igy szóllasz, de miért e'hűl az erény itt ? 
Olly gyakran ? ’s dőzsöl bujaság közt, annyi kevely bűn? 
Mit teszen az? Vallyon kenyeret, ’s pénzt adsz te ju

talmul
Annak? ezen Mennyek’ lelkét fizeted piperével,-,? —
A’ vétek kenyerét , ’s vagyonát meg-szerzi, mivel be'r 
Dolga után; ’s érdemli mivel szánt, és veti földét; 
Érdemlik gonoszok , vetemedvén tengeri vészre, —
Hol kábák, fejedelmi neszért vívnak, ’s verekednek.
A’ jámbor, gyengétske lehet, ’s vágyjában elámúlt,
És dá’sságra se tart; egyedül óhajtgat eléglést. -—
Adj bár néki vagyont, 's boldog már akkor az által ? — 
Nem! (szóllasz) hatalom, Js az egésség kell neki hozzá; 
Add hozzá azokat! ’s valahány jót adhat ezen Főid! 
Szóll’s z ! mi okért 9 véges hatalom? ’s nem jutna Ki

rálya ?
Sőt mi okért, külső javakat? ’s nem von vala belsőt? 
Földe miért nem Menny? ’s mi okért nem is Isten,

az ember,
A’ kik, illy okosok, soha megsem is érthetik azt, hogy 
Ád Isten lehetőt elget: mert többet is adhat. — 
Végtelen a’ Hatalom! követelnek végtelenül is;
Oh ! mellyik pontján, áilnak-meg az Isteni mívnek? — 

Az, mit ezen Földünk se nem ád , sem megnem
emészthet,

Jó szívbéli öröm! ’s ki-derűlt lélek’ nyugodalma! —
Ez teszi, és egyedül, az erény’ dúzs, ’s tiszta jutalmát • 
Jobbat akarsz? kastélyt, hintát, ’s fényt adj alatsonnak/ 
Hódító Fegyvert, ’s ágyút törvényes Igaznak! —
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És az igaz szívű egyenesnek tégy ifolyát fel!
A* közjót szerető lelket, gyógyítsd koronával! —
Oh te bolond ember! véled: hogy az Eg’ akaratja? 
jlly jutalom ? ’s dibdáb? mellyért gyarlók vetekednek. — 
A* ki[meg-ért ember, tsakugyan volt hajdani gyermek, 
Alma’ , kaláts’ , ’s tsemegék’ kedvéért, mégse pityeg 

'  már ! —
Menny te , kövesd Indost! ’s költözz képzésed’ Egébe! 
Várd kulatsod’, ’s nődet! hűséges régi kutyádat! — 
Mint álom,—csakamúgy jön elő, illy holmi tsejcélység. 
A’ bőltsnek mindegy, díbdáb, vagy pompa, Király-fény 
Illy bérből, az erény, örömet nem venne sehol sem; 
Vagy, ha kit illy szédít, ugyan az, meg-rontja erénnyét; 
Semmisedék tsakugyan, gyakran már, hatvanad’ évben, 
A’ mi reményt húszban, némelly szent nydjta magáról; 

Mondsza: kinek hozhat gazdagság, díszt, bizo
dalmát? —

Tiszta elégűlést. örömet? mint jónak, igaznak? — 
Nagy Bírák, ’s Kormány-székek rontódtak arannyal, 
Sem bets, nem szeretet se vevődnek, bár mi nagy árron ; 
Oh! mi bolond véltnény! hogy azont utálja az Isten,
A’ ki nemes szívvel, szeretettel bír is ugyan bár, —
És deli 5 ép testben., ki-derűlt szép lelke eszével, — 
Tsakhogy ezer fontos jövedelmet, nem vészén évent*

A’ sorstól, se betsed nem ered, sem semmi gyalázat, 
A’ mi személyt játtzol, végezd jól! ’s tiszta betsed lesz. 
Bár mi szerentse javak, keveset különítik az embert; 
Egy fénylik rongyban, másik bársonyban, aranyban; 
Varga kötényt fitogat, tart a’ Pap is, övre, palástra, — 
Kámeájára barát, valamint koronára Király is. —
Oh: de meg-álly ! (szóllalsz) mi külömbség ! tsuklya,

Király-fény, —
Nagy szörnyen! de nagyobb, az igaz bőlts, ’s gyáva,

bolond fö. —
Meg-látnád: ha Király, tsuklyássan játzna barátot;

8 *
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Varga gyanánt aJ Pap , bortól tántorgana sárban. — 
Érdeminél betsesűJ ember , ne'Ikűle silány fi —
Mind az egyéb, köntös, dolmány, vagy szőrszövet

és bőr* —
Bírj te tsoport tzímmel! melyjed’ Rend-pántlika, Tsillag 
Fedje! ragyogj! ditsekedj Őseidnek régi sorával! — 
Hogy te K.irály-Házhoz, járhass-be Királyi Matzákhoz, 
Bár fitogasd fényes nemedet, melly tiszta nemes vért 
Agg elején kezdvén, szakadatlan folytata hozzád; — 
Hogyha tsupán Őseid’ sorain talpal betsed, akkor 
Hát, egyedül számold azokat, kik érdemesek, Js jók. — 
Menny te! ha olly avasűlt, de salak nedvei tele véred,— 
Bár az özön-víztől, ha henyét, és kortsokat éltet; 
Menny! és mond fajodat fiatalnak, hogy ne pirulj majd 
Váltván azt: hogy Ősid, nagy időtől fogva bolondok.'— 
Nem nemesitsz kábát, rosszat, sem gyáva porongyot 
Ámha az ó Hóvárd’ vérét is , mind bele óltod. — 

Nosza ! tekints nagyságra továb ! ’s mond : hol vagyon ?
és mi ?

Hol másutt? Feleled: Bőltsek, ’s Hősök’ kebelében! — 
E’ pont már bizonyult: Hősök mind, egyre hasonlók, 
Ám legyen a’ Maczedóni botor, vagy büszke niakats Svéd. 
És szörnyű tzéljok, valamíg élnek, soha sem más, 
Mint, ember-vedlőt játzván , embert le-tiporni. —
Egy se tekint hátrább, folyvást tsak előre siet mind; 
Mégse hat a’ látása, tovább önn orra’ hegyénél. — 
így közel egymáshoz Bőltsek, mind Udvari disziők ; 
Mint ravasz, és lassú lények, forgó szemeikkel, — 
Mások után hánynak kémlő lest, őríelen órán;
Bőit* eszeket, düttsel fitogatják pór feleiknek.
Nem hogy igen bőltsek, de mit el sok gyáva eszűebb. 
Hogyha tehát Hősök pusztítóak ; ’s tsalhat is a’ bőlts; 
Melly visszás szállás ! kártékonyt mondani Nagynak !

*) Hóvárd Família, igen régi nemes Família Angol Országban. •—
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Mert, a’ bolts ha hibáz, ’s az eszétül távozik a’ Hős» 
Az botorabb másnál; valamint ez, lesz Latorabbá! — 
A’ ki nemes tzélját. jeles, és jó szerrel el-éri,
Vagy, gántsal kü/.dvén, mosolyog lántzban, kivetésben, 
Bár mint jó Aurél koronát hord , vagyha halált vesz 
Szókratész’ ép érzelme között, Nagy Férfi valóan! — 

A’ Hír egy képzelt élet , mások’ szava’ szárnyán ; — 
Még éltünk’ idején, rajtunk kívül lebegő hang. —
A’ mi jutott füleidbe tiéd; más mindegy azontúl,
Bár rólad, vagy avult Cziczeróról, szóljon az emlék. 
Minden eredt, érzés támadt, mint végit is éri, — 
Jóakarók’, ’s kajonok’ (1.) részlő, 's keskenyke körében ; 
Más egyebek szemiben, minden hír, mint üres árnyék; 
Mindegy bár Nagy Ogyén, ’s ha kevély Czézár forogis fel; 
Mindegy, hol? ’s mikoron fénylettek tetteik által? — 
A’ Rubikon’ környékeiben; vagy Rajna vidékén. — 
Bár mi nagy ész, esak toll; diadalmas Hős pedig ostor ; 
A’ jámbor, kedves, ’s nemesűlt munkája az Égnek. — 
A’ hír néha lator’ nevit is, meg-menti haláltól,
Mint felakait testét, sírból tíltódva kihagyják ;
Oh! jobb válna pedig, feledek vermekbe takarni;
Mint úgy, a’ levegőt, kábán mérgezni dögével,
Hír tsak üres hangzás, ha ugyan nem alapja az érdem, 
Fűi’ körein zsibajog , de nem ér a’ szívbe hatalma.
Egy boldog, ’s őnn-helybehagyást nyert óra betsesseb, 
Mint lármás hurrák’, ’s bámulás’ száz üres évje.
A* kivetett jámbor Martzell, tisztábban örül, mint 
Róma’ kevély Czézárja , midőn inegnyűgzi Szenátját.

A’nagy, ’s fel-haladó tudomány, melly hasznokat adhat? 
Szólj! mert, ám te tudod: mi nyerés az? hogy ha ki 

/ tudós. —
Az, nem egyéb műsse'g , mondod, mint azt kitanúlni: 
Melly keveset! ’s azt is, mi homállyal tudhat az ember!

f i , )  Rajon: irigy, vagy ellenség, —
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Másban látni hibát, ’s’ ugyan úgy erezni magunkét;1:; 
Majd kárhozva talám , munkák’ gyötrelme közébe,
Es egyedül bújván , habozó vélményeket öntni. —
Vagy te talám igazat keresel? ’s majd Honnod’ akarnád 
Menteni a’ vésztől ? minden fél tőled , azért nints 
Semmi segéd 5 ’s kevesen vannak, kik tzélodat_ értik .— 
Gyötrelmes Fennség! magadat szemlélni emelten.
Mind élet’ hívsága , miként vígsága felett is! —

Vedd hát, mind ezeket szorosúlt számtétel alá, ’smajd 
Vesdfel sok javokat, szemléld : hogy mennyi az érték[? 
Mennyibe jön, mások kárával, sok neme annak? — 
Mennyi enyész abból, másoknak dolga miatt is ? —• 
Mennyire nem félhetnek azok meg, főb javainkal?j 
Mint yesz azért éltünk gyakran, mindég mi nyugalmunk. 
Fontold mindezeket! ’s ha ugyan tsak vágyna az ized, 
Valld-meg akarsz ? ollyan jószágot nyerni magadnak? 
Hogyha elég gyáván ásitsz, Rend-csillagi Fényért,
Oh nézd! Billy urat, — ékes Gróf Umbra személyét! 
Sárga sarat kívánsz, élted’ kedvére szerezni? — 
Nossza tekintsd! fösvény Grajpöszt, (1 .) és szennytele

nőjét* —
Ámha tudás vonszol, gondold meg: mint vala Bakó, i 
Nagy hírű, ’s fényű tűdós, — végiére utálat! — 
Vagyha ragad rangnak, névnek zörgó szele téged, 
Lásd : Kromwelt! örökös névvel kárhozva latorrá ;
És ha, az illy mindent kíván, a’ büszke személyed, 
Azt meg-vetni tanúid, hajdan töríént esetekből! 
Fel-leied ott, dűzsnak , híres, ’s Nagynak kimenését, 
Lásd! tellyes boldog’ léptgőjét, meliy töredékeny ! 
Sok, ki Király’ kedvén, ki Királyné’ karja között járt,

f i .)  Grajpösz Angolái mondva, de írva Gripus; egy motskos em
ber feleségestül, kik igen meggazdagodtak Londonban, holmi 
ganéj és szemét gyűjtésből, ’s eladásból, mind a’ melletthóltíg, 
rongyban, és szennyben éltek. —
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JS majd hogy amazt rónia, vagy emezt rászedte tsalárdél, 
Mint ált, a’ vétkek’ szövevényes motska’ közeben! 
Látni ini rósz szerből épült, sok gyáva ditsősség!
Sár, gaz, iszap vegyből kelven, mint büszke Velentze. 
Mint sokszor, Nagyság, 's vétek pár ózva kezet fog,
És mi dütsít Nagy Hőst, ugyan az legyalázza az embert. 
Látni: keve'ly Hősök’ fejeit mint körzi borostyán! 
Mind vérrel piszkolt, ’s aranyért rosszul kitserélt dísz! 
Végre miként tör’ten bajtól, nyugalomra sülyednek, 
Vagy, kirabolt Ország’ ’s népért, múlnak ki gyalázva. — 
Mind átkos du’sság! valamelly nem fénylik erénnyel! 
És az igaz dütsnek , soha sem szentelte szemérme! 
Nézd éltek’ végét! miilyen boldog kimenések ?
Majd valamelly szomjas kedventz, majd indulatos Nő, — 
A’ koszorús palotát, ’s rakodott tárházat üríti, —
És gyötrő képek faggatják éltek’ utóllyát. —
Oh ne vakulj ! nézvén , sorsok’ szép déli világát!
Mind reggelt, valamint estvélyt is, vesdsze napokhoz; 
A’ fénylő hírnek, kijövő értéke mi lessz majd?
Egy rege! és pompás düttsel keveredve gyalázat!

VII. Tudd-meg hát! mi igaz? [(’s embernek tudni
elég ez ;)

Olly pont, melly bizonyéit; ’s egyedül üdvéti az embert 
Es jó t,  roszba esés nélkül kóstoltat az útján. —
Hol, bizonyéit érdem, kinyerénd bizonyéit fizetést is; 
Hogyha mit ad, nyertes, valamint ha vesz, éppen azonként; 
Melly nagy öröm mindég, valahányszor érheti tzéljátl 
Es ha hibáz abban , tsakugyan nem gyötri az érzés. — 
Nem sok, sőt nem elég soha sem, bár mennyire boldog; 
Es drágább az ipar, menne! több gánfsba íítődik. — 
Bár mi öröm, mellyet fiiogat sok tompa botorság, 
Nem lehet olly tettző, mint egy könny, mellyet erény ejt. 
J ó t , valahány tárgyból, ’s helyből is , hézki magának ; 
Es ámbár, mindég munkál, nem fárad iparja. —
Bár, valakit megalázva talál , nem dézza kevélység;
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Sem másnak boldog sorsát, nem nézi irigyen. —
Nem lehet egy szükség, ’s vaJamelly kívánata hátra, 
Mert ha erényt többet kivan, az, folyt nyeresége. — 

Hlyen, azon bóldoglétel, miilyennel az Isten,
Minden okos lévőt, 's józan gondúakat áldhat. —
Sem gazdag szűklő, — se tamilt, mégis vakon ámúlt 
Rósz szivűek, ezen kintset nem nyerhetik, és tsak 
A’ jámbor, ’s jó szív  keresés nélkül is ,  el-éri. —
Egy szektát sem ural; — se külön-vált útra nem ind dl, — 
Természet’ voltán által , Természet' Urához —
Néz. — Visgálja amazlántzot, melly végtelen egy tzélt 
Tart ; Je az Eget, Földhöz; ’s miílaiidót Isteniséghez 
Kaptsol. — Látja: hogy a’ lévő, nem lesz soha boldog 
Másként; tsak ha alul, ha felül is, mással egyenlik;
És a’ nagy Minden’ felemelgö összes-aranyat (1.) 
At-látván, megfogja azont, hogy az emberi Ihlé (2.) 
Mind kezdő, valamint végző , nagy tzélja mi légyen ? 
Tudja: hogy a’ Törvény, Erkölts, ’s H it, honnan erednek? 
’S végződnek? méltán: Isten', ’s ember' szeretetben.— 
Lelki remény által vezetődik töbre fokonként, — 
Folyva derűi észben, — 's nyiladoz neki Lelki kilátás, 
Míg 9 a' Hitre fel-ér: ’s azzal szétmettzi homályát,— 
’S Mennyei fény terjeszt, boldog Lelkére nyugalmat.— 
Látja miért, egyedül eszesűlt emberbe, adott tsak,
A’ Természet irnitt, eszmélt jobblétre reménylést? — 
Es titkolt Idvet, miokért gerjeszte hit által?
A’ Természet, amúgy ingyen, nem is adja eugalmát, 
Bár valahány állat’ vezető kísztésibe; sőt mind 
Tárgyaikat keresik, ’s lelik is biztosan az által.
Bőlts adomány! mellyel, folyton mint össze-kötődik 
Minden erény, hozzá méltán illő jutalommal. 
Egyszersmind, ki derűi boldog látása jövőre; —

(1.) Összes-arány: Harmónia universa, mindennek öszeegyezése. — 

(2.) Ihle: Anima, emberi lélek, de sajátan a’ Lélek, Spiritus.—
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Mint ösztön, mások segedelmét érleli bennünk.
így nyer az önn-szeretés, Isten, másokhoz erányzást (1 .) 

És kísztef, társok’ javait munkálni miénként. — 
Hogyha- pedig , szíved’ terjedt jóvolta tovább megy , — 
Jóságát, ellenséged’ szeretése tetézze. — ! —
Még ha tovább megy, öleld, az egész érzési világot, 
Egy kaptsolt rendébe, kegyes szíved’ kebelének!
Mert, valamint kegyesebb élted , szintúgy haladóbb lesz 
A’ bóldog léted; mellyis szeretetbelí fennség! —

Isten erős szeretet! ’s az Egészről részre leterjed; — 
Emberi szív próbál, ’s emeleg résztől az Egészig. — 
Önn-szeretet szolgál indítóként az Erénynek. —
Mint mikor, egy követset vetvén, a’ sírna vizekbe, — 
Köz pontól kezdvén , váltolag körbe mozognak ,
És a’ kör, mindég távozván, újra elé-jőn ; —
Úgy legeléb feleit, rokonit, hívét öleléndi, —
Majd közelebb Honját; azután mind, a’ mi tsak ember; 
Sőt, mi tovább körben terjedvén, a’ buzogó szív, — 
Atfoglal kegygyei; minden fajbéli teremtményt. —
A’ Földnek környéke örííi, így végtelen áldva;
’S a’ Menny jó kepét, emberben látja ragyogni. — 

Jersze tejó Gyénem ! (2.) te Barátom ! jersze velem már; 
Mestere a’ kőit ö in ívnek, ’s ének’ vezetője! —
És mikor, a’ Mázam le-iiled , ’s majd fennre repűlénd, 
Mint alatsony kények, vagy az Esz’ nagy tzélja hozandják, 
A’ Természet’ igaz követését, írjad előmbe: —
Mint, leereszkedjem dísszel, ’s mérten magasuljak ; 
Illy kormány mellett, jártas készséggel evezzek, —
A’ nagytól víghoz, vidámtól — aJ komoly ügyhöz — ; 
Majd ihlelt nyelvel, folyvást tsínozva beszéllvén,

(1.) Erányzás: Directio, tzélfelé tartás; tehát nem arány; mert 
az sajátahban proportiót, mérséklést jelent. —

(2.) Gyén : Genius; nem találkozó a’ Magyarban jó , és rövid haj
lékony, ejtése ezen szónak; más nemzetek okos példája után, mertem 
azt így honnositani. —

1
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Ész fonalát tartsam; ’s tettzö használva lehessek.
Oh! mikor, a’ kornak folyamán, terjesztve repfilánd 
A’ te neved ! ’s méltő-képpen környékeli a’ díits! 
Mond! vallyon kisded Sajkám, kísérheti majd azt? — 
A’ diadalt űzvén , kedvel lengő favatok közt. —
Majd mikoron Hősök, Kormány-Fők, szinte Királyok, 
Már porrá válnak; ’s maradékok majdha pirűlánd, 
Hogy mi okért, Elejek gyűlölték érdemed’? akkor 
E’ versem , minden követő kornak kibeszélli:
Hogy, te valái vezetőm , ’s gyámom, sőt drága barátom; 
Mint, tőled buzdítva verék éneksori Lantot;
Érzékeny hangal szőllván, a’ tiszta erényért;
Tsalt játtző Észnek , hamiséit, ’s bal tűköre ellen,
A’ Természetnek tartám-fel tiszta világát; —
Sok tévedt, de kevély észnek, mint nyílva mutattam! 
Hogy minden mi vagyon, valamint van, mind helyes, ésjő. 
M int, okos önn-szeretet, ’s társak* szeretése, közölt egy; 
Hogy: tsak erény által vezetődvén, boldog az ember; 
És, mi nagyon kellő tudomány: esmerni magunkat.

Végső É szrevé te l: E’ leg-utolsó tzikkelyben láttatik a’ szerző, nem 
bezárni mívét , mint inkább további munkára bnzdúlni; azért 
is hívja barátját, mint Gyénét segédül. — Igen is úgy volt : 
mert a’ Szerzőnek feltétele olly vala. hogy a’ már előre bo- 
tsátott fejezeteket újra fel-veéndi; sr?’ aszókra osztja; és az 
emberiség5 hasznára, E rkültsi Elmélkedések tzímje alatt, ezen 
jeles mívét folytatni fogja. — De a5 kajon irigység miatt, és 
kivált, hogy előre látta, az illy npinkának nyílt szívűséggel 
lejendő előadást, a5 gőg, és képzelődő rang’ sértése nélkül, le
hetetlennek , le-tette nagy betsű szándékát. Irt tsak ugyan ő , 
E rkö lts i próbatételek négy Levelekben , de azok igen szőkék , 
kévés terjedésűek, és sok részben tsak az Angol embert ille
tők. Különben i s , látható : hogy az okos Harpokratesz’ fenye
gető újjá vezette tollát. — Majd talám, idővel egy kedvező 
hajnalban, támad egy tehetős, ’s nyílt lelkű barátja az embe
riségnek, — a’ ki ezen, nagy fájdalomra esett tsorbát, sze- 
rentsés tellyel ki-egészítheti 1! — Jegy. Magy. Átt.



Ä  Szegedi Lyceum első Alapit ói, 
dicsó hamvaihoz,

Á szennyező por’ gyermeke csak miben
Érzéke éled , tartja hatáskörét;

A’ föklszinén kóvályog, és nínts 
Mi komor álmaiból kirántsa.

Árnyék gyanánt tűn élete, tettei
Csak pertzre hatnak, napjainak körét 

Ha a’ halál bévégzi, testi
Léte után neve is kialszik :

Nem igy kik áldott szózatodat heves
Keblekbe oltják isteni kéz’ ditső 

Munkája természet! ’« belőled
Szépnek * igaznak ügyét tanulják.

Ezek valójok mennyei-részfelét
Illő erővel helyhezik a’ hatás 

Körébe, ’s Istentől eláradt:
Fény deli lelkeiken tenyészik.

Önhasznuk a’ közjónak utánna á ll,
Hő karra! embertársaik ügyein

Segítni készek, ’s csak miből köz 
Boldogulás ered , arra törnek*

így szép honunknak, mellyet ezer veszély
Tépett , ditsőebb városa, részese 

A’ szenvedéseknek Szeged! sok 
Uly deli lelket elő teremte.

Koszorú  1837. 9



Kik a’ hazának fergetegit tova 
Űzvén, erősen küzdeni birtanak 

Mütemploniok keletkezesen
A’ tudomány magas istenének,

E’ Város így lett szép Athenaeumá!
a’gyilkos ágyuké fegyverek, és dobok’ 

Zajos morajjával kjlencz szűz 
Mennyei énekeit cseréié.

Hadúr’ riasztó korszaka szűnni kezd,
Hol a’ szelidebb élet emelkedik, 

így a’ temérdek vészen átment
Városon is deli fény derűltfel*

*
Díszes körökben fűzte az ifjúság 
Színét kegyesség, ’s kebleket isteni- 

Szellem hevíté a’ műveltség 
Égi malasztiba részesülni.

Így terme a’ feldúlt haza romjain 
Ujjabb erővel dúskebelű sereg*

Kik élni honyokért eléggé
Bátrak az ügy közös érdekében-

’S ti túlvilágnak szenthelyeit lakó 
Alaptevők már angyali fény között 

Díszelgetek, ’s tsak hű fohásszá 
Juthat utánnatok a’ híveknek.

Onnan tekintetek szép ivadékra le 
Melly lelketek bölcs tetteit éldeli,

JS a’ honra melly művészeteknek 
Férfi korába belépni indul.

Szép fényözön fog Titeket ott körűi 
Mellynek sugarát égihatásotok



Most lelkesítésül lövelli 1 
Hűmaradébaitok szívébe.

;S e’ szép hazának mű- ’s 1 udóraányköre 
Úgy, mint teremtő szellemetek dicső 

Kiáradása vissza ömlik
Hír- ’s nevetek deli tengerébe.

Ti a’ dicsőség fényjeiben : mi a’
Fold onteréhez kötve haladhatunk ,

A’ sártetemnek súllyá lassít
'S csak nagy erő kap előre ollykor

De még se fagy meg hőkebeliink körén 
Emléketek, nincs olly hatalom, s’ erő 

Melly nyelveinket megkötözze
Hogy ne lebegjenek áldva hálát!

Lantomhoz.

Itt fügj szerettem lantom ezen szelíd 
Nyárfának ékes lombjain, én soha 

Pengetni többé nem fogom bús 
Húraidat remegő kezemmel.

Bár bölcs Hordoznak mennyei hangjait 
Követni, a’ vagy mint jeles Orfeus 

Hajdan folyókat andalítói
Tudna dalod, ’s köveket'repesztni.

Itt Angyalom hű szárnyai védjenek, —
En addig e’ völgy’ zsenge virányira 

Ledőlve nyílt rozsásöléből
Gondolatom szabadon bocsátom

9  *
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Édes hazámnak messze vidékire;
Hol egykor e'gő e'rzeteim hevét 

Keblébe öntém hű felemnek,
’S rózsafüzért kötözék fejére.

Do oh mi kormos felfeg arany napom 
Burkolja, omlik zápor a lá ; gyere

Nem hagylak itt lantom! nem inkább 
Fügj szomorú falain szobámnak.

E l kell mennünk,

1. El kell mennünk nincs e’ főidőn
Nincsen semmi valóság 

Minden enyész , minden múlik,
Nincs semmi állandóság.

2, Légy bölcs, tudatlan, dús, ’s koldus
Durva halál’ hatalmát 

Nem kerfilhetedel soha 
Fényes élű kaszáját.

3» Bár naponként száz versekkel
Kérd 9 ’s vadászd kegyelmeit,

’S hidd segédül bölcs Apollót 
’S Olymp’ kilencz szüzeit.

4,, Vágy húsz éves ó boroddal 
Űzd halál veszélyeit, 

Vígjátékkal, ’s bájló dallal 
Enyhítsd mord érzéseit.

öi Mind hiába, nem hall semmit,
Mennünk kell nincs maradás
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E’ szép földön minden múló 
Bár ezer a’ kívánás.

, Hogy ha igy van te fris gyermek 
Hozd kobozonmt ide 

Híres Tokaj szőlő nedvét 
Töltsd kefyhembe ízibe

7 . Hozz te gyermek , hozz virágot, 
’S dijunk vígan galambom, 

Mert tán holnap Stix vizénél 
Látjuk egymást angyalom*

—  13.5 —

Ä  harcztér.

A* harcztért szomorú cstveli köd lepi,
Zúg a’ szél, ’s lerogyott sirüregek körűi 
Hősök árnya lebeg , völgyeken és habon 
Nem mást csak csörügést hallani, ’s búsmorajt.

Szűz holdnak rezegő szürke homáiyinál 
Andalgok, ’s kivirult térmezők, illatos 
Völgyek , ’s halmok aranyszint mutató füvén 
Mérészen tapodom hamvait a’ ki-múlt 
’S egykor bámulatos bajnokainknak itt,
Oh itt e’ szomorú rémületes helyen 
Lombostölgyfa alatt gyűlve vitézeink 
Voltak, — ’s itt köszörűit fegyverek élei 
Villámként ragyogónak kezeikbe’ , ’s a’ 
Harsány táborikűrt, ’s dob recsegő szava 
Búzdított dühödő hadra vitézeket,
Kik mint boa Kunyadink szórtak ezer halált.

Mostan vége vagyon bajnoki tetteik,
Mint a’ vizbuborék vélek enyésztek el.
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a’ mord durva halál száz lakatot vetett 
Borzasztó temető vaskapujára a’
Honnan már soha sem lesz szabadulni mód-

De zaj támad az ég háborog, a’ mire 
Megdöbben kebelem , ’s félve remegni kezd 
Mint a’ nyárfa levél szél suhogásitól,
’S halavány arczaimon foly hideg izzadás*

Látom rémalakok fegyveresen fele'm 
Jönnek, ’s kerteimet gyenge Zephirkeként 
Átfutják, ’s ragyogó fegyvereken fagyos 
Vér látszik, raboló dárda fejem felett 
Mint villám tüzesen repked, arany sisak 
Tündöklik fejeken , ’s bajnoki tűz lobog
Bosszús arczaikon, -------zeng győzedeimi dal
A* légben remegést hallani mindenütt.
Máskor mennyei védangyalom engemet 
Védett szárnyaival, most pedig elrepül 
Tőlem , ’s bánat erős tőrei itt szivén»’ 
Átjárják, — szaporán hát megyek innen el,

Barátom elhunyton,
%

Hah minden elvan vesztve Őrökre már, 
Végső reményem messzire távozott, 

Elhunyt szerettem hű barátom
’S gyászba borult ege lételemnek.

Nincs, — nincs ki nékem vissza idézheti 
Többé, naponként bár ezer ökröket 

Áldozzon, Orcus kérhetetlen
Untalanúl marad a’ kegyetlen
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Zúg a1 vad Orkán , hullnak alá hegye *
'S a’ szikla duzzadt árvize elsodor 

Mindent mit er feldúl, ’s keresni
Kész Felemet, de mi haszna, — eKünt

Felébred édes szűnnyadozásibél 
A’ tiszta hangú fülmile, a’ sűrű

Fák hüves árnyékába vágy, 's fel- 
Költni akarja szelíd dalával.

Hiába zúgsz orkán dühe, ’s bús hegyek 
Hiába dűltök öszve, te fülmile 

Hiába zenged éneked’ nem
Bánja halál raboló hatalma.

Harsogja bájló sípja akárkinek 
Nagy Kiírna fényes sok gyózedelmeit.

Nem bánom , — a’ vagy Hunnián»k 
Hősfiait diadalmi hangon:

He én te néked szentelem életem 
Ó ráit , *— elhunyt szent poraid felett 

Zokogni halhatatlan hűséged’
Fogja picziny kobozom, — ’s utánad

\

F.n sem sok évek múlva megyek. Felem!
Hol egy mohodzott sírüregébe’ majd ,

Majd csendesen nyugodni fognak
Sorv,adozó tetemeink, — hatalmas

Végzése inig a’ mennynek örök, ’s dicső 
klet re minket fel nem idéz megint 

Akkor fogunk egymásra akkor 
Újra találni nenres barátom!

Hűl tér.
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A’ h y (inkához. Virágos kert.

Ah ti Javai szelíd illatok!
Boldog honotokba fogadjatok

Itt a’ kert virágit a’ szerelem 
Kedves tanyájit el énekelem 

Míg ti lengetek rám honi 
Rétek balzsamos favoni. —

Ezen rózsás kertbe a’ szép nemnek
Számára gyöngy virágok teremnek

Legyetek Lysnvkák jók én kebletek’ 
Díszére több rózsát is ültetek 

’S ha tűz valaki keblére 
E’ lész munkám minden bére, —

Fényben nyíl az ajtó ah keíetnek
Bíbor kelleini így'tündérkednek.

Itt a’ gyönge pázsit között belől'
Ezer kökörts ’s ibolya jón elöl

’S őket a* Reggel harmatja * 
Gyö ayeivel táplálhatja.

Itt a’ kert most szülte jáczintjain
Szendereg a’ kis lyány álma’ karjain.

Körülötte «’ csöndes éjjelnek
Múltával égi remények kelnek.

’S előtte a' kert pázsitja. —
Kék nefelejtseil nyitja.

' *  - Q ' x
Itt eszmél ’s már a’ néki született 

Virág; közt kedvelli az életet
Kis dalokra kel erőtlen nyelve

Mig.köt koszorúkat öröm lelve,



137

’S bár az ibolya szép neki 
Csalják a’ kert szebb vidéki, —

Bellyebb lép hát az élet’ kertébe 
Hol ezer kellem tűnik elébe.

Itt rózsa bokrok óta’ szélin el
Vonulva pompáznak bárson színnel.

Itt a1 szerelmek tanyájja 
Őt boldogsággal kínálja.

De vigyázva menj Lyánka mikor itt 
Szeded a’ rózsa virág biborit

Mert meg szár a’ fája, ’s ruhád is el 
Tép heti véletlen egy töt issei

Vigyázva haladj hogy még ezt 
Az utat épségbe végezd. —

0
Balról idvezli sorban ültetett

Tulipán az ifjúit természetet
Balzsarntalan csak külső fény’ képe 

Miut egy balgatag disz köntösébe.
De ez a’ hiú figyelem
Tárgya jöjj bejjebb én velem. —

Jer a’ kerti hajlék felé lásd ott 
A’ szüzességet képző palástot

Mind fejér liliom ’s el ágazott
Ezüst csengetfyűs gyöngy virág az ott 

Lyánka! bájoló szépséged’
Csak e’ koSzoruzza néked.

Sőtt jer innen boldogabb helly fele
Hol langy árnyat szőtt kunyhóm’ fedele

Ott kezdődik már a’ nem képzelet 
Szülte eliziumi kikelet

A’ megelégedés gyeppel 
Bé vont a'gyon itt ianepel. —
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Jöjj be velem Lyánka ez a’ déli 
Nap hevétől rózsád’ megkéméli,

’S míg a’ virágok közt a’ szerelem 
Porait hinti egy esti szellem :

Viruló kertem’ rózsás hantjain 
Szenderegjünk egymás hű karjain

Kiket boldogít egy nem földi érzelem’
Ölén a’ tiszta szerelem,

Munkácsy Dániel 
Kecskeméti segéd pap.

A! halál3 reggele.
Kind-et szabadon követve.

Már a' néma homály ellünik a’ sebes 
Órák máinak , — erős, ’s mord alakú halál’
Már végső szomorú reggele feljőve.

Szép nap! gyönyörömet szórni kegyes valál; 
Lassanként kihaló keblem aranyszined’
Bájlőn látja felé most közelíteni.
Bús árnyak feketűlt éjbe borítanak
Mindent; tünköklő nap mosolyogj reám
Még egyszer, — soha sem tünszfel egemre már!

Kong a’ törpe torony’ tompa harangja kong, 
Hallom! durva halál’ bús szava elhaló 
Lelkem kéri, ’s meleg véremet öntiki.

Majd, majd nem sok idő múlva lehullanak 
Lengő szőke hajain fürtjei, — majd piros 
Orczám kelleme elmúl, ’s deli termetű 
Testem szét homol, és porhamuvá leszen.
Így a’ fürge kaszás térrnezeinken el-
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Pusztít mindeneket görbe kaszáival,
'S hijában keresed gyöngyliliom nyomát.

Szűz húrok rezegő hangjai öntenek 
Bús keblekre erős mennyei balzarnot; —
Nincs szív mellyben aranybéke ne lakna, nincs 
Mellyet néha szelidse'g ne borítana ;
Enyhül könnyek alatt a’ beteges kebel.
De én már szabadabban lehelek , siirü 
Könny is szebben öröm közt lefoly arczomon»
Egy fentebb ragyogó angyali fény nekem 
Int, ’s éden’ gyÖnyÖrit jobja mutatja meg.

Hajnalkor pirosait színbe ragyognak a’
Tündöklő Fejedelmek koronái , de 
En nekem becsesebb, és gyönyörűbb fura 
Pásztorlány lobogó kis koszorúja. — Kút 
Kígyókkal toli van rakva köröskörűl 
Csillagként ragyogó drága királyi szék, 
NarcsÍ8Sok, ’s violák zöld mezeinken el
járják a’ mulató tánczot öröm között.
En a’ víg öröm* és szent szeretet’ lakát 
Éltemben keresem, — haj! soha sem leié 
Fel keblem, — pedig ő nem lakik ékesen 
Épült házba nem is vesz fel ezüst ruhát.

Megleltem csak ugyan már valahára meg !
Bátran hát kebelem sárga halál kezét 
Kóstold meg, szeretet, ’s a’ nagy öröm reám 
Vár. — Frzem pihegő életem elrepül,
’S mély fájdalma múlik, ’s könnyim özönje szün 
Oh hát jer szaporán mennyei szent követ 
Add a* békepohárt hű kezeimbe add.
Fn áldlak gyönyörű reggeli perGzenet,
Aldlak tégedet, is sír üreg. Elhalok!
Csak döfd, itt kebelem, rút vasadat belém,
Döfd oh döfdgne habozz» 's vígyki halál hamar!
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Dal a Liliomról.

Szépén virít a’ szirtfokán 
Egy liliom szál,

Nincs szebb virány a’ hold alatt 
Nincs melly szebben áll.

Zúg a’ vad szél, ’s a’ tüzvillám 
Nyilke'nt szétrepűl

’S a* dulongó mennykövektiil 
Minden öszvedűl.

Illy robaj közt nézegéléin 
Zordon szirtfokát

Bástorlongó fellegeknek 
Kemény záporát.

Borzadozva felkiálték 
Te nem sokára

Oda lészel szép liliom!
Keblem kárára.

Oda véled minden remény 
Melly szám éleszté:

Hidd e’ földet csak te tetted 
Nékem kedvesé.

Hab! de szűnik a’ mord vihar 
Az éj fel pirul

Tiszta az ég, szikrát, lángot 
Már nem szór vadul.

A’ sötétség’ gyászfátyola 
Szelíden eltűn ,

/
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Lángzó napnak ia siígára 
Ragyogón feltűn.

’S a’ mohosszírt virányai 
Újra viritnak,

Köztök liliom! ékeid 
Bajion látszanak*

Újra ékes liliomszál 
Hó köntösödben

Előttem állsz a* szirtfokán 
Egész díszedben*

Te fejérebb vagy liliom!
Hold’ világánál

Fénylőbb, ’s ragyogóbb szép VenuE 
Gyöngy csillagánál*

O h! hát éleszd illatiddal 
Víg környékünket,

Virágiddal, ’s örömekkel 
Töltsd bé keblünket,

’S virulj soká gyöngy liliom!
Rövid éltemet,

Néked szentelem ezután 
Minden léptemet.

H utter

Tavaszi andalgás.

Ragyogva költ fel isme't 
A’ szép tavasz, ’s kiszóró 
Yirágit a’ kies mezőkön $
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A’ férgei eg helyett Szelíd 
Rengések élesztik kopár 
Tallóit a' kihdlt. Üdéknek,
’S majd uj virít |a’$ hervadóit helyébe. 
Orom terűi el ismét mindenütt,
A* szép liget tekintetére 
Búját felejti minden ,
Es ártatlan vidámság 
Ül homlokán mindenkinek«

Hajdan örültem én is 
Ha uj tavasz derült fel 
A’ mély halál után , *8 ha a’ 
Meghervadott avar megint 
Szép zöldbe öltözött. — De ah 1 
Elmúltak a’ szerencsés 
Napok, ’s több kedvet én belém 
Már nem leheli az uj tavasz.

Hajdan örülve mentem a'
Vin'tni kezdő füveken,
Szerettem a’ madár-zsibajt,
’S örülve néztem a’ mosolygó 
Eget nevetve függni a’ megoldatott 
Mezők felett, ’s a’ szép napot 
Széthintni fénysugarait.

De már nem ingerelhet engem  ̂ *
A’ tiszta ég, nem a' szelíd mező«
Setét homály borítja tőlem 
A’ kellemes táj’ bájait.
Érzéketlen futom-be hantjait 
Az uj rétnek , *s bimbózni kezdő 
Cserjeit a’ kies bereknek.

Reményem elhagyott, és a’ feltámadt 
Természet keblében halált óhajtók,
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Sötét és kék szem, 
* * hoz.

Ne fessd barátom 
Lyánkád szemének 
Le kellemét,
Ne fessd, ne fessd ! 
Csak szive lángja 
Csillámlik vissza 
Sötét szemében ,
5S báját az adja,
Csak az, csak az !

Komor borzasztó 
Ezen világon 
Minden sötét;
Az éj is rémes,
Ha fönn nem fénylik 
A’ tiszta hold,
És mint hazája 
A’ rettenetnek.
Olly borzasztó!
Sötét a’ b ű ,
’S a’ lét letördeló 
Keservek is.
Korom sötét a’
Föld gyomra is,
Hol élet oltó 
Erezek teremnek- 
Hát a’ sir ü re ,
És a’ halálnak 
Tanyája roilly sötét, 
Milly rémitő!

Hidd nincs kiesb, 
Nincsen kecsest,
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Mint kék szem ,
Az égi k é k !
Csak a’ kék szép 
EJ földövön •,
A’ messze természet 
Is kék azért.
Kék a’ virág,
Mellyet leánykád ,
Adott emlékül,
Halkai rebegvdn:
Nefelejts!
’S a’ bájok asszonyát —
Cyprist magát —
A’ kék habok szülék.
Szerette e’ szint 
A’ minden ura is ,
És fénylakát azért 
Kék színnel szegte*bé

Es kék , szép égi kék 
Angyal szemed 
Amáliám !
Melly nem kimondható 
Kéjjel mosolyg rám.
Ez már elég 
Hogy erezzem,
Es mondjam azt:
Szép, szép az égi kék !

Csendhelyi.



I i 5

MARCUS ANNAEUS LUCANUS
negyedik könyve*

Messzevilágon azonba kemény harczát űzi Caesar ,
Nem legvérengzőbben ugyan, de vezérek utóbbi 
Dolgaiban meg is behatón ’s figyelemre veendőn.

Eggvenlő joggal látták el az ottani tábort 
Petrejus ’s Afranius; a’ közjóra ügyelve 5
Mind ketten: sáncz ve'de közös vala, őröket együtt 
Rendel válíogaták biztos viszonokba magok közt*
A’ Latium népén kívül táborba kele'nek
Gyors Astur, könnyű Vecton ’s ’a hajdani Gallok’
Régi íberékkcl vegyesült ivadékai Celták. 10

Egy halmocska kövér földnek feleinelkede térén 5 
’S lassan domborodott: ez ön épiile hajdan Ilerda; 
Csergedező vizeit mellette folyatja Sicoris,
Melly nyugoton haladó patakok közt nem legutolsó, 
Roppant boltozató kőhid van rajta keresztül, 15
Téli viz ellen erős, ettől nem messzire bérczen 
Magnus tábora á lltt: Caesar se tanyáza csekélyebb 
Dombon: ’s mind kettő válaszvonalát teszi a’ viz. 
Innét nagy sikság huzomása , haladva szemeknek 
Látását, nyúlt el, partdöntő Cinga hasítván 20
Róna mezők te re it, mellynek nincs módja kiöntni 
A’ tengerbe vizét, minthogy beszakadva nevének 
Véget vet földünk jelesebb vize a’ nagy Iherus.

A’ hadi első nap menten maradott vala vértől, 
Láttata sok nagy erőt, és számos tábori zászlót: 25
A’ bűnt szégyenlték ’s diiht tartőztatin szemérem:
Él tapodott törvény ’s kedves haza egy napol igy nyert 
Tőlek ajándékul, napenyészíén Caesar azonban 
A’ tábort hevenyébe körűi vetetteti sánczal,
És csatasort állítva elő megcsalta az ellent, -K)
’S majd csaknem küzdő csapatot száguldata környüh 
A’ halmot hóival reggel meghágni parancslá,
Melly a* tábortól elválasztotta llerdát,

Koszorú  1S37. 10
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EUensege is ezt mivelé szégyenlve ’s iedve:
A’ dombot seregével előbb foglalta el annál. 35
A1 helyet egyiknek vas ígéri ’s erénye : de másik 
Helybe magába bízik. Bérczet meghágni ügyekszik 
A’ hadi nép: ’s fenn csügve, hányát hegyek ormira

mászkál,
’S majd majd hátra bukik, ’s csak utónak fegyvere

tartja.
Egy sem Iökhete nyílt csuszomása között, kiki léptét 40 
Védi hiven földnek méliyébe szegezve csidáját,
Nem vívtak többé, bokrok, ’s bérczekhez elérvén, 
Kardal utat vágtak. Már visszavonulnia látván 
A’ hadakat Caesar lovagit vonulóknak elejbök 
Küldi hogy a’ gyalogok hátát tértekbe fedözzék* 45 
Úgy tá borba ezek, nein űzetvén könnyen elértek,
És függőbe marad’tt kettőjek utóbbi reménye.

Eddig harczviszonit láttuk. De további hadaknak 
Sok más fordulatit lég ingadozása okozta.
A’ henye tél faggyal, ’s szárasztó északi széllel, 50
Fentartá terhes felhőkbe szorítva az essőt.
A’ hegyeket hó lepte, inezőtérsége azonban 
A’ napnak sugarát ki nem álló dérbe fejérlett:
Es az enyészethez minden közelebbi vidékek 
A’ száraz télnek fagya által ernészve kiasztak. 55
De mihelyest langyos Titánt befogadta ama’ kos,
A’ ki bugát Hellest sikanion hordozva leejté,
Es ismét mérték sulyegyent behozva az éjjen 
Nappal győztes lett: elhagyván Cynthia ekkor 
A’ napot, uj szarvát csak alig tuntette-fei égen , 00
Eurustól lángot szivt-bé , Boreast kirekeszt vén»
Az minden felből, mit csak fellelhete ottan,
Költi fuvalmaival napenyészeti részre sodorta.
A* mi vihart az Arabs érez , ’s mi köd ülte vidékét 
Gangesnek , mit csak gornoiyába gyürődnie enged 05 
Beggeli nap, ’s az eget barnázó Corus előhajt,
’S mind azt a’ mi csak Indusokat védelmezi hévtől: 

felhőtlen keleten tikkasztóbban siite a’ nap,



147

Földteke felrészen essó le nem eshete, felhőt 
Szélvész széttragadá; dél ’s éjszak aszályba merengett, 70 
’S nedves lég az egész özönét kalpenre boritá ,
Itt hol már Zephyrek kezdődnek J8 a’ magos égnek 
Látköre vízre simul, ’s fölhőknek az uíjokat álja,
A’ mellyek vastag gomolyákba verődve aliglan 
Férnek-meg térén a* föld ’s menyközti üregnek* 75 
’S összveszorálva sebes záporba lehullani készek 
Sűrű omlással: villámnak lángja kialszik 
Bár mindig lobbong: nem tart menykő tüze végig*
Félkanyarűn tünt-fel felhők közt légbe szivárvány 
’S a’ vastag tömegen csak alig iarkázhata által, 80 
Tengert itta, ’s vizét annak felhőkbe ragadta;
’S melly zápor leesett azt ismét égre emelte.
A* havak olvadnak noha felmelegitni Pyrénen 
Nap nem volt azokat képes soha, nedvesül a’ szírt 
Jégtől, forrásoknak utat bezárta viz árja. 85
’S partot meghágván , folyamok bősége betölte 
Minden alanti medert. Caesarnak sergei úsznak, 
Tengeri vész módjára mezőn; tábor vizek által 
Majd majd tönkre jutott, azt a’ hullámok elöntvén. 
Marhákat táplálni nehéz, ’s élelmet az öntés 90
Lepte ugar nem nyújt, ’s a’ dúló bolygva mezőken 
Tévedez, a’ cselutak hullám befödte göröngyin.
Nagy rosznak követül első rosszabika immár 
Éhség is béált, ’s környül noha nem vala véve 
A.’ zsoldos minden vagyonát oda adta kenyérért 95 
Nagy szüksége miatt. Te fukarság sárga miriggyé:
Volt ki ebes vala bár aranyért oda adta falatját. 
Halmokat és dombot viz lep: minden patak egy tó ,  
Melly azt elrejtvén iszonyú mélységbe menté*
SziTteket elborított'árvíz , 's barlangja vadaknak 100 
Elpusztult, ők megfultak , ’s az erŐB daga mélynek 
Visszanyomá a’ morgással szakadó özön omlást: 
Virradtál! Phoebus nem terjeszthette sugárit:
Éjji sötét bevonta eget, ’sjaz idomtalan égkép,
S tartós durva homály závarák dolgok sora mentét. 105

10 *
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így sanyarog földiünk végre'sze* mit a’ havas ővzet,
És az öröktélnek jege nyom, nincs csillag az égen ,
'S  a’ meddő hideg ott semmit növekedni nem enged ,
És a’ többi közcp égailyí mérsékli hfívével.
Oh te világ ura, es te kit a’ másodszori nyilzás lit) 
Tengeri úrrá tett, oh hármas horgonyu Neptun:
Azt cselekedjetek légből hogy zápor omoijék 
Szüntelenül, ’s a’ rnéllyi dagály soha el ne apadjon*
A’ patakok folyamát árvíz ne eressze sikamba,
Sőtt a’ hullámok nyomják azt vissza, — szakadjon llő  
A’ föld gyomrából vízözön : Rajnának az árja 
Itt mindent, ott a’ Rhtidanus forrása borítson.
Északi hó ide olvadjon, \  ide a’ tavak árja,
A’ turjáni mocsár, valahol vagyon öntse-ki nedi *1:
Így légyen mentes nyomorít földünk honi hadtól. l ‘2o 

E\ kis rezzentést vnegeiégla |ve'gre szerencse ,
És hő ven pótlá , jobban ^kedvezve ezentúl 
Isteni megnyugotak , ég már tisztára sudámlott 
’S Phoebus erőt vévén felhőkén , szét vere minden 
Vastag ködgomolyát, éjjek hajnalra pirultak: 125
’S dolgok rende szerint nedv már nem léteze e'gen ,
’S mind a’ földre eseft, mi csak a’ felhőkbe tanyázott. 
Erdő újra virult: halmok feltűnni tavakból 
Kezdenek, ’s fényes napokon száradnia völgyek-

Es mihelyest Sicoris hétért medrébe mezőkről, 130 
A’ fűzből szaporán készülnek kis hadi sajkák,
Mellyek ökör bőrrel helyesen bevonatva az embert 
Megbirták ’s dagadó patakok hullámain úsztak, 
így teszen a’ Veoetus ha kiönt Padus, és ha Britannua 
Aradit Óceánon Czirkáz, ’s ha elönti vidékét 135
Nílus Memphisnek papiros Csónakba hajóznak, 
lllyeneken hadi nép átszálvan , hidhozi fákat 
Lein: s ie l t , ’s az előbbi szilaj patak árja dühétől 
Tartván, pallókat nem partnál kezdte rakatni,*—
A’ hidat a’ síkság tellyes közepére kinyújtó ; 14Ö
Es ne hogy a’ Sicoris többszer dagadoznia merjen, 
Büntetik ő t,  átvágással több ágra elosztván,
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Burványos vizeit. Látván Petrejus azonban 
Mindeneket Caesar kedvére lefolyni; Ilerdát, —
A’ tájhoz többé nem bízhatván , oda hagyta, 145
Hódítlan népet ’s fegyvert szeretésbe kegyetlent 
Messze keresve világ végső széléhez (igyekszik.

Tábor puszta helyére ’s ürült halmokra tekintvén 
Caesar, kardra kiált: — se hidat ne keresd se folyónak 
A’ sikerét, izmos karotok készüljen úszásra. 150 
Engednek katonák: ’s Szaporán olly útra rohannak 
Mellyet futva kerülnének. Szárasztani kezdek 
Osztán a’ fegyvert, ’s magokat, pihenésnek eresztvén 
Azott testeiket, miglen rövidülne az árnyék,
Es közelítene dél. Szaladó seregeknek utóját 155
Már bé érte lovag, — harczoljon e fusson e? kétest.

Róna mezők szélén kettős hegy emelkedik, a’ völgy 
Közte vonul szorosan, ’s folyvást nagy halmokon által 
A’ hegyláncza nyúlik, kanyarékos utakra szakadván 
Szikla homályi között, mellyekhez az ellen elérvén l 60 
Hogy bolgösvényen seregét kivezetheti a’ vad 
Nép csordái közé Caesar jól lá tta , ’s igyen szólít 
„Rendet nem tartván induljatok, el ne kerülje 
„A’ szaladó tábor kezetek’, szem közt neki harczra ! 
„Gyáva halálra ne engedjétek menni az ellent 165 
„A’ vasat üssétek dobogó mellökbe futóknak.
Szólt; hegyhez tartó ellennek elébe kerülvén.
Csak kis közt hagya ott táborba kelének azonnal,
Olly közel egymáshoz, — nehezére nem eshete szemnek 
Egymást látni, midőn testvér testvérre tekinte 170 
Es fiuk attyoknak nézhették képeket, egybe 
Belhad szörnye kitűnt, kis időre ugyan csak iedség 
Tartóztatta szavok , ’s csak kard ’s kelevézi köszöntés 
’S nézegetés lön jel ; megtörte azonha rokonyság 
Ösztöne a’ törvényt, sánczot meghágva rohantak 175 
Terjesztett karral katonák egymásnak ölébe.
Eggyik gazdáját, másik szóilítja nevénél 
Attyafiát, ’s ez amabba talal hamar egykorú pajtást: 
Nem volt római a z , ki nem esmérhette az ellent.
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Félbe szakaszt züpögés csókot, ’s könny kardokat
áztat, 180

És noha még vérrel nem fertózlette csidáit 
A* zsoldos, retteg mit képes tenni, min indulsz ?
Mit jajgatsz te botor? könnyednek zápora mért hull ? 
Hogy kész szándékból nem mégy a1 bűnre kiáltván!  ̂
Annyira féled e kit temugad tesz félni válóvá ? 185
Hadra fujasson zajt, ne ügyelj otromba dalára: 
Zászlóit mozdítsa: ne menj: polgári díihösség 
Megszűnik , e's Caesar vőjét majd fogja szeretni.
Jöszte örök kötelü közös értelem , a’ ki erőddel 
Dolgokat intézel , csendét fentartva világnak, 190
Néked örül füldgömbe: ezen századnak utóbbra 
Nagy behatása leszen: nincsen mentsége bűnöknek: 
Esinérlék egymást; ártékony népre bocsánat 
Nincs többé: haj bal végzések mostoha rende 
Kis nyugvásnak utánna veszélyek halmait osztó! 195 
Béke lévén5 katonák mind két táborba keverten 
Bolgtanak: és gyepből közös asztalt rakva naponkint 
Ünnepeit közösen Bacchusnak ülék nagy örömmel. 
Pázsit tűzhelyeken főztek : ’s pajtásj tanyákon 
Hadrege töltőbe álomtalan éjjele unalniit: 200
Melly síkon állottak, ’s a’ láncsát merre lékelték.
Es mi vitéz tettel vettek részt hadba beszélték',
’S mentegetek magokat, hogy sora úgy hozta magával ; 
’S ujra barátságot kötvén piornyebbre nevelte 
Hosszat ezen szeretet, minthogy Petrejus ez úttal 205 
Megtudván a* békekötés?, 's mind őtét eladva 
Mind tábort, tüzelő katonák bünhadra kinyújtott 
Karjaikat, ’s a’ táborból az övéivel őket 
El ’s ki üzé , ’s egymást ölelőket. fegyvere által 
Széllyel választván békét sok vérrel elölte. 210
Vad harag a’ harezhoz kábító szókat is ejtett 
, ,Zászlódtól pártolt, ’s honodat feledő sereg, immár 
,,Hogy ha tanács részére ügyes nem létezel annyit 
,,Tennie hogy Caesart meggyőzd, leg alább hited addig
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, ,Tartsd, miglen meggyőzetel a’ kezetekbe vas
úrhoz 215

„Menni akartok-e szolga gyanánt inig ve'r sebetekből 
uFolyhat, kárhozatos zászlókhoz tesztek-e esküt? 
„Kérnie kell Caesart, hogy hát szolgálnia hagyjon 
, ,k it  kit nála? vezérnek is ő engedje meg éltét? 
„Árulás bérén meg nem váltjuk soha létünk: 220
„Épségét: honi had nem azért létez, hogy akármint 
„Élhessünk, békés szin alatt rabigába konyitnak.
„Nem vájnák ki aczél érczét a’ népek ezentúl 
„Fold mélységéből, ’s a’ várt sánczal se kerítnek,
„A.’ délczeg lovakat nem vinnék hadba, se flotta 225 
„Tornyos gállyáit nem látná tengeri síkság ,
„A’ békét ha szabadsággal felváltni lehetne.
„Elleneink bűnös eskü alatt harczolnia készek 
„*S ti hitetek csak azért azokénál volna silányabb 
„Mert igaz ügy mellett száltak mezejére hadaknak. 230 
„De ha bocsánat kell? nemes érzés haj be kihaltál! 
„Nem tudván mi esett rajtunk, a’ földteke térén 
„Harczokhoz készülsz, Magnus, nógatva királyit 
„Mess/evidékeknek, 's már békekötésbe fejednek 
„Épség szerződött!“ így szólván újra vitézit 235
Buzdítván ismét a’ bűnt szeretésre hevíté.

Mint ha szelédülnek vadak a’ börtönbe rekesztve 
’S erdőktől megválva komor nézések eienyhfil 9 
’S embert tűrni tanulnak : azomba ha száraz ínyekre 
Fettsenik egy csepp vér, az előbbi düh újra feléled, 240 
Újra dagad torkok , megizelvén a’ fene nedvet:
Forr me'rgök, ’s gazdán csak alighogy rajta nem ütnek 
Bűnbe rohan minden: ’s mit egyébbkint a’ hadi zajban 
Történtnek veheténk, mi magunk é lett vala mind az, 
Tudván elleneink: — nz előtt kiket ágyán Öleltek, 245 
’S asztalnál, már most dühösen gyilkolva kivégzik,
Es noha elsőben fegyvert jajgatva ragadtak,
De mi helyest a’ kard , jogok ellensége kezűkben
Léteze , öldösvén gyülölék az övéiket, o’ ki
Szánt azt dühbe hozák, tábort elfogta zajongás, 250



’S bűnre rohant népség; lenyakazza gonosz fiú attyát 
’S titkolván ne hogy a’ vetek vele vesztne, vezetnek 
Bémutaták mind azt: rosznak már lenni dicsőség.

f o
Es noha sok katonát vesztettel* Caesar, ez úttal, 

Feled az Isteneket: te szerencséd émathi téren 255 
Nem volt tiindöklőbb, sem massili tengeri harczon, 
Sem Pharos annyi dicső dolgot nem hirdet erántad. 
Minthogy egész honi had bűne közt ezen egyszeri bűnben 
A’ jobb ügy vezetője leve'l, de továbbra vezérek 
Nem merték egymás mellett meghagyni az undok 26Q 
Vérengző tábort, ’s ismét fenséges IJerda 
Vára felé térnek, de lovag kiszorítja mezőkről 
Őket ’s pusza hegyek száraz vadonába rekeszti.
Caesar azojnba hamar hegyek alján árkokat ásat,
És a’ vízbe szűkült tábort elzárja pataktól, 265j
’S a’ bu forrásnak neki dűlni nem engedi őket.

Éltökli ez többé nem bízva, haragba megy által 
Hirtelen a* félés, bézártokndl rni felesleg 
A’ katonák lovaik’ megölék: végtére futáshoz 
Semmi remény se lévén, magokat meghalni tökéllek» 270 
Caesar erős lépésekkel leszaladni hegyekről 
Zsoldosokat látván, ’s elszánva halálra rohanni: 
Mond, „kardal már félre vitéz tartsd vissza csidádat, 
„Bósí.néptől: e’ had nékem vérben ne kerüljen:
„Élete elszánttól drágán veszi bajra hívója 275
,,A’ diadalt, unalom’s ínség már nékik az élet,
„Nagy káromba kerülne veszéiyjek: az illy maga elszánt, 
, ,Kardba merül, ’s nem is érzi sebét, vért Önteni örvend. 
,,IIadd hiiljen ki tűzök, lankadjon dőre hevültÖk. 
„Halni óhajtanok múljék.“ így hagyta napestig, 280 
A’ várt ütközetet kikerülve, lohadni dagályok’ , 
Phoebus enyészte után a’ miglen az estve heálla.
Fs igy nem lévén alkalmok menni halálra,
Lassankint tikkad mérgük, UcsilUpszik az elme,
Mint sebesült ember tartósabb bosszúra gerjed 285 
Hogyha döfés m,ég új ’s a’ fájdalom, és az inaknak 
Izgósága nagyobb a’ hév vértől, se ha a’ bőr
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Bé nem varrasodik 5 győztes ha előtte megállván 
Megkémélli, utóbb zsibbadság fogja az elmét 
’S a’ test elvesztvén erejét lankadva leroskad, 290 
A’ megszáradtt seb beheged vér rája aludván»
Viz szükiben lévén a’ föld gyomrába kerestek 
Elsőben forrást, vagy rejtve alanti folyókat:
Nem csak az ásókat használták arra kapákkal,
De a’ kardokat is: ’s kutat oily mélységre leásták, .295 
Hogy vele szinte erányba esett síksága mezőknek.
Olly mélyen be nem ásta magát, elhagy va világot 
Assyriában ama’ halavány bányássza aranynak ,
Még sem akadhattak valamelly buzgára vizérnek,
Sem szirt általütése után nem ökrende-ki forrás: 300 
Nem csepeg a’ barlang, legkissebbet sem is izzad, 
Nem mutaták jeleit kntfőnek semmi kövecskék.
Végre az elfáradt ifjak kihúzatnak, eléggé 
Elbagyasztva kemény szikláknak az érczei által*
’S hogy nehezebben esett ide fenn eltűrnie szomjat, 3ü5 
Viz keresése tévé, ellankadtt testeket étel 
Nem nyugotá, asztalt megutálva, segédül az éhség 
Volt nékik, valamelly nyirkos hantban ha mi nedvei 
Sejdítettek volt, két kézzel fogva csoportját 
A’ szájokba fatsargatták, ’s ha mocsárra akadtak 310 
Tócsa büdös sarját katonák vetekedve mohóan 
Szörpölték, és haldoklóan azon vizet itták 
Mellyet az élendők nem akartak volna*, vadaknak 
Módja szerint barmok tölgyeit szopták , ’s ha belőlek 
Téj nem jött többé, piszkos vért szívták azokból 315 
A’ füvet öszvezuzák, ’s a’ galyt ’s a’ harmatos ágot 
Összetörök: szőilő nyersebb hajtásait, és fák 
Béléinek nedvét sajtolva megitta legénység.

Boldogok a’ kiknek mérgezte vizekkel az ellen 
Róna mezők térén futtába okozta halálok’. 320
Öntess bár Caesar mirigyet, maszlag levet, avvagy 
Szirti bölényt, ’s bürköt patakokba, vadaknak 
Mérgekkel nyilván elegyítve, megissza legénység 
Mind ezeket tudván. Süti szomjas béleket a’ láng.
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Száraz torkok eped, cserepes nyelv szájba sovárog. 325 
Már lankadnak erek* ’s minthogy nincs nedve tüdőnek 
Váltólag mozgása szűkül, ’s nem fújtat eléggé,
Vart okoz a’ forró szájpadlásába lehellet;
Tátogat a ’ sok nép, Js kapkodja az éjjeli legel. 
Várják a’ záport, a’ mellyben mindenek úsztak 330 
A’ minapába , tekíntgetik a’ felbőket az e'gen ,
’S hogy még sorvasztóbb légyen rajtok szűke víznek r 
Nem tüzes égöv alatt, ’s Merően hév lepte vidékén, 
Merre mezételenül szántnak Garamantok, — időzték 
A’ seregek, hanem a’ Sicoris, ’s hnllámos Iberus 335 
Közt, ’s onnét kellett szóraján szemlélni folyókat.

Immár hódoltak békére hajolva vezérek:
Háborút átkozván ellentáborba vezette
Haldokló seregét Afranius, ottan esengett
Győztes lábainál, kérelmét adta előbbi 340
’S mostani sorsához képest intézve szeledül
’S nagy méltósággal, lealázva ugyan, de vezérhez
Illően kérvén ő tőle bocsánatot ekképp’ ;

„Hogy ha vad ellen alatt ért volna szerencse
csapása ,

„Lenne erős jobbom magamat kiragadni világból: 345 
,.De te kiről hi hetem , hogy méltó létezel arra , 
s,A’ kinek életemet, Caesar hálálva köszönjem.
„Nem pártot követénk. sem nem szándékaid ellen 
„Fogtunk volt fegyvert, honi hadnak előtte vezérek 
,.Voltunk ’s míg lehetett, Pompejushoz hite tartok 361) 
vO volt első főnk, már most az esetre hajolván , 
„Tárva leszen napkölte neked, ’s az enyészeti népet 
„Altadjuk, ’s bátor maradást a’ hátra hagyottban, 
„Nem vér szerzé-mog győzelmedet a’ csata téren, 
„Nem vas, ’s fáradság. Ellenségeidnek ez egygyet 355 
„Hogy győztes lettél nézd el , néni sok mit óhajtunk, 
,.,Adj fáradtaknak pihenést, ’s melly életet engedsz, 
„Hadd töltsük fegyvertelenül, — véld mintha mezőkén 
..Halva hevernének tetemink , boldog hadi sorban 
„í5s diadalrnidnak részébe keverni nem illik 360



„Vétkeseket^ népem mire hívta szerencse kiállta, 
„Cyőzteidet, kérünk te magaddal győzni ne késztesd. ' 4 
így szállott: Caesar kiderülten ezekre hajolván,
’S meg sem büntetvén mentessé teszi hadaktól 
Őket, ezen módon meg lévén béke-kötésök , 365
A’ katonák szabadon patakokhoz jutni sietnek;
’S a’ felment vizeket, partokra hasalva zavarják,
A’ nedvnek huzomost sebesen vedelése sokaknál 
Nem hagyván levegőt literekbe eloszlani, fojtó 
Fulladozást okozott, ’s azzal sem szűnt meg az égő 3?0 
Szomjkórság, sőt a’ nedves gyomor a’ vizet inkább 
Óhajtotta : utóbb megjött az előbbi vidorság 
Férfi erő ’s épség. Oh fény bujasági pazarlás !
Eg3szerű életmód nincsen kedvedre tenéked ,
Tengeren és földön hajhászott ételek ádáz 375
Torkosí, ’s asztalban dicsetek kereső buta népek, 
Lássátok mi kevésbe kerül fentartani éltünk’,
’S természet mire vágy, nem gyógyíthatja meg a’ kort 
Esméretlen nádor alatt szüretelt bora hegynek . 
Életerőt forrás adhat, nem ezüst vagy aranyból 380 
Hogyha iszol, ha vized ’s kenyered vagyon az kielégít. 
Haj nyomoruk a’ hadviselők , fegyvert oda adván 
Győztesnek katonák könnyű szerrel kiki bátran 
’S gondoktól szabadon kedvelte honába ügyekszik.
Oh mint megbánták érezvén béke malasztját, 385 
Hogy bátor kézzel dárdát süjtottanak egykor 
Szomjaztak, ■’s kegyes Isteneik hijjába imádták 
Győzelemért, tudniillik azoknak is éltek eléggé 
Kétes harczokban , ’s bajjal telvék kik egyébbkínt 
Győztesek, őket is éri szerencse csapása sok ízben. 390 
Győznie sok helyeken, vért ontani földteke minden 
Részén, ’s snnyi viszon közepeit Caesarra ügyelni. 
Boldog az, a’ ki mikor még függ romlása világnak 
Tudja mi lábarin áll, ágyból nem készti ki senki,
A’ riadó hadi kürt ő nékie nem szegi álmát, 395 
Jó feleség , ’s gyerekek füstös konyhába örömmel 
Nem külső gyarmat, hanem a’ maga telke, fogadják.
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Meg azt a’ jót is velük cselekedte szerencse 
Pártok eránt egvkedvűek Iehete'nek : az eggyik 
Hálát érdemiéit, becsűlék másikba vezérök , 400
Boldogok ók egyedül , nincs érdekek a’ honi hadban.

Nem mind egyformán forgatta szerencse világon 
A’ hadakat: sőtt mert Caesárnak is ellene vetni,,
Adria tengernek hullámai merre Saiónát
Verdesik, és langyos Sophyrekre kiterjed lader , 405
Ott bízván a1 hadviselő Curetai népben,
A’ kik az Adria tengernek kornyékéin élnék, 
Martokhoz közel a’ szigeten bekerítetik Antal, 
Bájaütésektől mentes lett volna, ha éhség 
Melly minden várat feladat, kimaradna ; lovaknak 410 
Nincsen fuv számokra, Ceres se tenyészti vetésit,
A’ katonák minden gyepeset feletettenek ottan , 
Felrágatva mezőt éhes lovaikkal egészen,
Táb srban csak száraz avart téphettenek immár. 
Ellenbenáltal niihelyest meglátta barátit 415
Es Basilust a’ hadvezetőt: kilopózni akartak.,
Uj kitalált módon: mert *ern teknyóje hajónak 
Sem fara nem haladott, hanem Össze fíizetve az ászkok 
Nagy terhet naegbirnia alkalmazva levének,
Minthogy ezen talpat kádak környe'kzik egészen 420 
Mellyeknekj sorait lánczok köteléke szórttá ,
A’ két gályához, szálfákkal szélei rakvák 
Es evező népség nincsen kitetetve nyilaknak 
’S mennyi vizet tártnak közepeit bekerítve gerendák 
Annyia ér csak ütést, ’s titkos haladása csudát tesz’, 425 
Hogy nincs vonva vitorla, habot sem verdesi nyilván. 
Arra vigyáz minden ha magát viz lejteni készül,
És dagap a’ fövényét fenekén kimutatja sikámnak. 
Vissza húzódó hab neveié a’ partokat immár 
’S útnak ered’tt tutajok tenger méllyére jutottak 430 
A’ két gallyával , roppant torony álla fölettek ,
Es rezgő szárnyak lengtek deszkázatok ormin. 
Megtámadni hamar nem akarta az Ilyri viznek 
Őrje ama gályát Octávius, és maga gyorsas,



157

Sajkáit ke'slette nagyobb zsákmányra rernénylven 435 
Tennie szert, ha sikarnnak eredve ázik lova utjók’ 
Rékát hagyva nekik, valamint mikor a’ tolu szaggal 
Rettentvén a’ szarvasokat törkökbe kerítik :
Vagy magosán póznákra emelt hálói vadásznak 
Vettetnek, kuvaszok száját zabolázza, kötélén 440 
Tartván, Krétai ’s Spártai fajta kopóit az erdőn,
Nem bizván másban mint melly szaglászsza vadaknak 
A’ nyomait, ’s hem ngat fellelt zsákmányra tekintvén 
És rnegelégli ha azt farkát csóválva jelenti.
Nem késtek berakodni hajóba hamar* ’s oda hagyni 445 
A’ szigetet, mikor esthajnalra hanyatla világa 
A’ napnak , ’s már már beálla helyébe sötétség.
Re'gi szokott módon Pompejus csalfa Cilixje 
Cselt készite azonba sikain inéllyére kivárván 
A’ néptelte hajót, ’s tenger küzepe're kelepcéét 450 
Vet, le lefegni hagyá a’ lánczokat, ’s Ilyri szikla 
Szirtjéhez kötözd, sem az első sem pedig a’ inelly 
Ezt követé, el nem fogaték: a’ harmadik osztán 
Fenn akadott, mellyet köteleknél fogva kivontak«
A’ tengerbe üreg sziklák fügnek, ’s omlásra hajoltan 455 
All a’ nagy csuda terh , sikamot bs ernyezi fákkal. 
Északi szél eltörte hajókat * ’s vízbe veszettek. 
Testeiket hulláin barlang ridegébe sodorván 
Vissza ökrendi mi hab, ’s melly zajgás hallatik onnét; 
Tajtékát hányván buzgár, zuhogása előzi 460
Forrongás közepeit a’ lauroméni- charybdist,
Itt Opifergi lakók terhes gally áj ak akadlt fel 
Ezt sok sajka körülvévéo, bekeríti egészen,
Más néptől telvék sziklák ’s a’ tengeri martok 
A’ cselt sejdíté Vultejus viznek alatta, — 465
Gályavezér vala ő — vassal híjában igyekszett 
Elszabadulni, remény nélkül ütköznie készült,
’S nagy habozásba merült hova tartson, ’s merre rohanjon. 
Hlyen esetben erény mit képes tenni mivelte:
Eggy ezered kis része csatázott a’ sok ezerrel, 47$ 
Melly környűi vévé őket , ’s nem tarta sokáig
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A’ harcz, mert napnak korom ejj váltotta világát,
És békességet szerzett végtére sötétség.

Ekkor az elbámult csapatot, ’s mi jövend azon
aggot,

Yultei nagylelkű szókkal biztatta ezenképp’ 475
„Még csak éjjelen át, de tovább már nem szabad ifjak, 
„Ilíy szoros állásban cselekedjetek mi tanácsosb.
„A’ ki halálra időt nyerhet, rövid annak az élet 
„Nem lehet, a’ kimulási dicsünk sem alábbi minekünk, 
„Azt tévén mit nem képes kikerülni az ember 480 
,,Meddig tart éltünk nem tudván , veszni , reménylni 
„É v e t , vagy vég perczeneten kisietni világból 5 
„Csak te magad tegyed azt, nálunk egyforma dicséret. 
„Már a’ szükség készt nem az önkény menni halálra, 
„Nincsen mód menekedni: nyakunkra emelték 485 
„Gyilkaikat már honfiaink, távol legyen innét 
„A’ feles, magatok szánjátok-el, a’ mire szükség 
„Készt óhajtsad azont, de ne essél el csata ködben, 
„Mint kiket ott nyilaik betemetnek az éjji homályban. 
„Összezavart holttestek közt, ha mezőbe hevernek 49ü 
„Semmi kiilömbség sincs, vesznek leíapodva erények. 
„Liátja hajónkat az ellenség láthatja barátunk,
„Isteni végzésből, lanu lészen tengeri hullám,
„ Lészen száraz főid, "s ott fenn sziklája szigetnek, 
„Mind a’ két partról két pártnak az emberei nézik. 495 
„Meg nem mondhatom a z t , íni nagy említésre valókat 
„Láttatsz példa gyanánt te szerencse velünk az időknek 
,,Folytával hűségre roi emléket, ’s hadi hálát 
„Közlöttél, mind azt ezen ifjak’ tette haladja.
„Tudjuk ugyan mi kevés kardunkba rohanni te érted 500 
„Caesar, azonba nagyobb nincsen bekerítve levőknek 
„Melly téged’ szerelésünknek szebb záloga lenne. 
„Elvon irigy végzés azzal sokat, a’ mi dicsünkből 
„Hogy sem gyermekeink, sem apáink nincsenek eggyiitt 
„ Fogva velünk ,! ellenségünk hadd tudja mi elszánt 5Ü5 
.férfi seregre talált bennünk, és félje dühünket 

„É s  hogy fel nem akadt több gallya örüljen az egynak
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„Késértnok friggyel ’s piszkolt életre hivandnak.
„Oh bár azt tennék még híresb lenne halálunk,
„Baj ’s hántásoktól mentességünket ígérjék : 510
,,Párolgó kardot ha ütünk mellünkbe ne véljék 
„Hogy ke'cségbe esénk meg kell érdemleni hogy majd 
„Annyi ezer katonái közül kevesen ha veszünk is 
, ,Caesar romlásnak mondhassa, eset ha magával 
„Hozná ’s felszabadítnának, menekvést nem akar

nék. 515
„Eltemet elszántam, pajtásim, egész dühig ösztönt 
„Érzek szinte halálra azoknak van csak adatva,
„Kik kimúlás küszöbén állnak meghalni mi nagy j ó , 
„Isten az élőktől csak azért titkolja hogy éltök’ 
„Fentartsák/* Ekképp’ buzdító a’ nemes ifjak 520 
Szíveiket, hogy még kjk előbb könnyezve tekíntnék 
Égnek csillagait lesietni, Js rudát gönczöl szekerének 
Hajlani , intését vévén szívökre vezérnek 
’S bátor lélekkel nézvén veszedelmük elébe 
Már derűt óbajtnak, nem késett mélybe merítni 525 
Menny is csillagait, mert már kettősbe sudámlott 
A’ nap, ’s a’ rákhoz közelítve nevelte világát. 
Thessali szép nyilait rövid éj sürgette nyugotra.
A* szírt virradtán megtömve lön Isteri néppel
*S a’ görögök flottája betelve liburni sereggel. 530
Had nyugovást tévén, késértették vala friggyel,
Ükét előbb, ha fogottaknak kedvesb-e halálnál 
Eletök ádáztan ’s sziíajűl a’ marczona ifjak 
Kárhoztatva halálra fejők , harczokra rohantak 
Véget vetni tökélve magoknak, sem hadi lárma 535 
Sem zaj nem képes mégváltoztatni bevégzett 
Szándokokat. Vizen és földön számnélküli kéznek 
Ellentállottak magok’ elszánásba bizottan.
Végre midőn látták, hogy elég vér foly vala, a’ düh, 
Eggybe magokra rohant, első a’ gálya vezére 540 
Vultejns mellét a’ gyilkra kifedve, igyen szólt:
„Ifjak, méltóvá ki leszen véremre, mutatván 
„Azzal hjjséffn* ’« bizonyítja ütött sebem által*
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.,Hogy maga is meghalni akar ? nem szollá továbbá 
’S marékkor mellébe nem egy fegyver hata mélyen, 545 
Mindnyáját áldotta dicsérte, azonba ki első 
Döfte sebét, azt öhálául agyon maga szúrta.
Többiek a* had szörnyetegét, — egymásra rohanván — 
Végbe vivék magokonn 4 ekképp a’ Cadmusi magból 
Feltűnt a’ dircaei sereg, ’s önnön sebek által 550 
Hultanak el, vad jelzete lett a’ thébai vérnek,
Phasis rőnáinn álmatlan íogbol eredvén 
A’ föld magzati is, bájos dal mérge boszontván 
Szinte rokon vérrel töltének-el annyi barázdát, 
ügy Med ea azon szörnytől, mellyet maga első 555 
A’ füvek által tön megiedtt. — Elhalnak az ifjak 
Egymásnak fogadást tévén: kis része halálnak 
iLéve halálba: viszont leteritnek is ölnek is egyre 
Orhatlan sebbel: keze egyiknek se hibitott,
Ámbár haldoklón döfe, nem kard szúrt sebet immár 560 - 
Mellet iiték inkább a* vasba , nynkokkal erősen 
Nyomták a’ kezeket, vérengző sorsra hevülvé 
Testvér a’ testvért öldüste, atyát fia szúrta:
Mégsem rettent-meg, jobbjával minden erőből 
Sujtá a’ fegyvert, az ütőknek vágyjok az egy volt 565 
Egyre sem ismételni ütést, fálholtan utánnak 
Húzták beleiket, padozatján sajka farának.
Sok vér ömle sikamba. Világra utálva tekintni 
Győzteseket gőgős szemmel szemlélni, halálhoz 
Jutnia jött kedvök. már ve'rengzési özönnel 570
Van halmozva hajó: égő máglyára rakatták 
Győztesek a’ holtak tét emit, bámulta vezérség 
Olly nagynak tarthatni vezért, a’ bir soha semmi 
Gallyát föld kerekén szebben nem hirdete szélyel.
A’ tunya népek azomba ezen példára se hajtván 57a 
Nem gondolják-ineg mi parányi erénybe kerüljen 
A’ rabigát vassal kikerülni , de félnek uraknak 
Fegyveritő!, tudván kelevéz nyOrnmaszt szabad embert: 
Nem tudják hogy azért van kard , szolgálni ne kelljen. 
Vajha ez életből gyávát te halál ki ne vennél $ 580



’S szert csak erény maga tenne reád. Az sem vala lá-
gyabb

Ilarcz ennél, a’ «nelly forró Libyába kigyúladtt 
Curio a’ merész oda ment lilybéi vidékről 
Csonakival , könnyű fuvalomnak eresztve vitorlát,
Fél romu várai közt Chartagónak ’s ama híres 585 
Clupea közti telep martit foglalta-el ottan.
Első tábort üt hol szőke sikámba foly éppen 
Lassú Bagrada viz, száraz fövenyekre kirontó*
Onnét  a’ halmokra ’s üregsziklákra megy által 
Mellyt antaeusi birtoknak hív nem hiú őskor. 590 
Hajdani névnek okát megakarván Curio tudni» 
Elmondták lakosok mit tudtak régi atyáktól.
Még meg nem meddőivé magát a’ föld, óriások 
Nemzete u»án Libyának barlangjába csudát szült 
Sem Typhon főidnek nem vált vala annyi becsere, 595 
tSem Tiiyos, ’* a’ vad Briareus, az ég is örülhet 
Hogy phlegraei mezőn Antaeus hadba nem állott.
A* föld a’ nagy erőt akképp’ is rakta fiára,
Hogy bár lankadtan mihelyest illette szülőjét, 
Visszanyerő a’ test erejét újulva azonnal. 6<H)
A’ barlang volt háza, magos sziklának alatta 
Lappangott, mondják, ’s ragadott eledelre oroszlányt. 
Nem vad bőr szolgált ágyúi, sem gallya ligetnek,
Nem nyújtott nyoszolát, úgy kaphatta újra erőre 
Hogyha göröngyön aludtt. Libyának földmivelői , 6o5
És a’ tengereken bolygó utazók oda lettek ,
Nem volt földre esésre szorulva sokáig erénye,
’S nem kívánta segítségét; győzetlen erővel
Birt ha fen állott is, rossznak végtére kiterjedtt
Híre , vizet ’s főidet szörnyektől menteni képe« 610
Nagylelkű Alcidest is Libyába idézte
Ez néméi oroszlánynak fejtette-le bőrét,
Antaeus libiáéit, megkente olajjal
Testét a’ vendég, mint szokta olympi tusábani
Nem bízván annyát egyedül érinteni lábbal 615
Ez, langyos homot hintett testére segédül,

Koszorú 183 1 i*
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Őszre ölelkeztek szorosan, 's birkóztak erősen,
’S mind ketten nyakokat karral híjába csavarták ;
Fej bajthatlanul áll mereved« homlokkal egyembe. 
Fggyenlőségek bámulták, tellyes erővel 620
A’ küzdés elején nem akart vala fogni tusához 
Alcides, ’s lankad« létét lihegése mutatta 
Antaeusuak, egész testét elfogta veréjték.
Már fáradfct nyaka csiigg; 's a’ mellel küszködik aJ mell: 
Ekkor lábszárát megrántván ferde fogással 625
’8  lábával gáncsot vetvén a’ földre teríti 
Es derekát által kötüzé a’ győztes erősen,
’8 ágyékát lábbal kifesziti, 's egészen az ember 
Testét elgyötörő, szomjas föld egybe legottan 
Isuza veréjtékét: forró vér gyűlt az erekbe. 630
Újra dagadnak inak, ’s az egész test újra keményült,
’S Alcides kötelékeinek széttépte csomóit.
Hercules illy nagy erőn szörnyen bámulva naegállott:
A* kinövött fejű hydrátúl amaz inachi tóban 
Olly igen el nem iedtt, noha nein vala annyira jártas. 635 
Ismét öszvecsapának , az egyike Ön maga, másik 
Föld erejébe bizottan , mostoha annya’ reménye 
Nem hágott soha még főbb fokra midőn az Olympustj 
Hordozná, ámbár izzadság folyna nyakáról.
És ismét mihelyest érzé lankadnia testét 640
Antaeus, nem várta amaz hogy sujt9a erővel,
Önként földre bukott, ’s ismét nagy erőbe felállott, 
Szelleme a’ főidnek bádjatt testébe szivárgott:
’Sjküzdő férfiúnak segedelmet nyujtni ügyekszett. 
Hercules észrevéve végiére szülője segédét: 645
Állanod, úgymond, kell néked , nem hagylak ezentúl 
Földre terülni, ’s alánt nein váglak már le göröngyre: 
Összegatolt tagaid mellemnél fogva lecsügnek:
Mellyre esel, szólván ekképp’ felkapta az ifjat,
Földre lehajlakodót, ’s többé föld nem vala képes 650 
Haldokló testébe erőt gerjesztni fiának.
Álcides derekát kóesolta, balál jege szállta 
Ellensége tagait, *s azt még sem tette le földre*



Innét régi idők leghívebb őr© az Őskor
A3 rege századból e’ tájnak ezen nevet adta 655
De e’ halmoknak jelesebb neve származa attól,
A’ ki mi elleneink Latiumból vissza idézte; —- 
Scipiótól, mert ő ide szállt Libyába elérvén.
Hajdani sánczoknak nyomait még láthatod itten. 
Komának győzelme ezen tájt birta eldszer. 660

Curio örvendett vélvén hogy hadba szerencse 
Helyhez kötve, az őskornak képezze vezérét)
Koldog helyre ugyan, de nem áldott sátora ütvén, 
Táboroz, elvesztvén halmoknak hajdani hírét,
*S elleneit felbizgatván egyenetlen erővel. 665
Africa rneliy részben Rómának imádta parancsát 
Varusnak hódolt: ’s noha biznék Auson’ erőben 
Még is ama’ forró Libyáoak urát hadadásrá 
Felszólító volt, ’s Juba zászlójának alája 
Föld végrészeiből jöttek harczolnia* Több föld 670 
Semmi királyt sem uralt, roppant országa kiterjed 
Gadeshez szomszéd Atlásig enyészeti sarkon í 
Syrteket érintő Ammon közepére határa 
’S merre az országnak forró tájéka szögellik 
A’ tengerre kidül, ’s bétölti űrét heves övnek; 675
Annyi tömérdek nép szállott táborba hadához,
A’ bolygó Numidák, Autólok, ’s Gétulok, a’ kik 
Mindiglen készek paripán : ’s a’ színre hasonló 
Maurusok Indussal, Nasamon ’s barnás Garamantok 
’S Marmaridák vegyesen, *s Medust nyilazásban elég

gé 680
Megközelítni tudó Mazax, ha repíti csidáját:
*S nyerget lóhátán nem tartő Massili nemzet,
Melly zabolyája helyett lovat a’ vesszővel igazgat 
És kunyhójával bujdosni szokott makacs Afer 
Melly ha, vadásztában bizodalmát veszti vasához , 685
Rája gúnyát vetvén képes meggyőzni oroszlányt

Hadba Jubát nem csak honi had késztette vegyülni 
De inkább izgatta magános bosszúja őtet,
Mert akkorha midőn 'piszkálta haragja mi csak szent

I I  *



Szónoki törvényei kiakaría taszítni királyi 690
Székből Curió őt ’s Libyát elvennie tőle,
Róma , urat hozván te rád , fájlalta ez évig ,
’S eJ hadat úgy nézé mint fénypálczája gyümölcsét. 
Curio rettege hát immár hírére királynak,
’S hogy Caesar zászlójához nem vonsza iege'nység, 695 

* Annyira még, 's a’ Rajnánál sem is áila-ki próbát,
És Corfin várába fogatván el hite kétes 
Uj vezetője eránt, és hitlen előbbi vezérhez,
Mind kettőt gondolja helyesnek, azonha tekintvén 
A’ félelmes kört, ’s katonák kiszökéseket éjjel 700 
Tábori sánczokból , rémült elmével jgyen szólít:
, Firejt feleimet merészség, én magam első:
,,Ütközöm ellennel, zsoldos piaczára nyomuljon 
„AJ hadnak mig enyém: henyeseg habozásra időt ád. 
,5Harczal előzd szándékjok, előbb kitör általok a’ rossz

705
}íKard ha hüvelybe hever, sisakok fedik a’ sete szé

gyónt.
„A1 hadakat ki bírálja? ’s ügyét ki latolja vezérnek? 
*,A’ inelly részre kiállt oda tart, mint küzdeni vágyót 
,,Nem készt-régi harag mással birkózni merően:
,,Egy mértékűt utál,“  igy szólván a’ csata rendet 710 
Helyhezi a’ rónán , őtet hízelegve szerencse 
Ebreszté hogy majd hadi vészbe taszítsa csalárdul.
Mert Várust megverte terén, ’s kaszabolta keményen, 
Mind addig miglen táborba gyalázva befutna.. 
Meghalván szomorú csata vesztését Juha megvert 715 
Varusnak , megörült, gondolván had dicse néki 
Tartata fenn; sereget szaporán ’s titkon huzat öszve 
Nem hagyván hirlelni magát, halgatni parancsolt,
Attól tart egyedül ne hogy oktalan ellene félje. 
Sabbura küldetik-el száguldói előre sereggel , 72q
Második ez Numidák közt a’ rangjára királytól,
Azt tettette hogy ő egyedül vezetője hadaknak :
Fő erejét a’ völgybe király elrejti azonban:
Mint Pharos .áspisait fürgébb farkával az ellen
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Rászedi, ’s a1 bosszúst ingei li bizonytalan árnyal, 725 
Félre konyítja fejét ’s mint kígyó iégba ugornék 
Ferde'.) a’ torkába harap , kinyomattatik a’ nedv 
Minden vész nélkül gégéjén ’s mérge enyészik.*

Végre szerencsésen jó czéljat érte csalárdság, 730 
Curio ellenség erejét meg nem visgálva, fonákul 
Táborból lovagit késztette kirontani éjjel 
Fs azokat szanaszétt száguldani hagyta mezőken. 
Hajnalkor maga is sasokat kivitetve megindult;
Félje csalárdságát Libyának, ’s a’ cselek által 735 
Esmeretes poenust sokat intették vala őtet 
Hasztalanul, kijelelte halálra szerencse az ifjat:
S a’ honi had szerzőt immár elvesztni akarta.

Ut nélkül tar sziklákon vezeté hadi népét.
C 8 ü g g ő  szirteknek rögeinn a’ dombi tetőkről '740 

Már megpillantott ellenség’ serge csalárdul 
Visszavonult, hogy halmokról síkságra kiesalja 
Otet, ’s róna mezőn telepicse-le tábori népét.
Fortélyt nem sejtvén azt vélte futásnak eredtek,
*S mintegy vélt győztes közepére vonó'da mezőnek. 745 

Ekkoron eszrevevé a’ cselt, 'sNumidák az iramlék 
Ellepvén hegyeket bekerítek Curio sergét 
Bámult rajta vezér maga i s , ’s a’ vészbe kevert nép. 
Nem volt féltekben se futásra erő se csatára:
Mert ugyan is hol ló hallván a’ trombita hangját 750 
A' szirtet nem vágja, kemény zabolát se harapja,
Nem hegyesíti fülét, ’s fennyen nem hánnya serényét 
’S lábaival kapkod nem akarván helybe megállni: 
Elterjeszti nyakát, ’s izzadságtól azügye párolg; 
Szomjas szája rideg, ’s nyelvét csüggedve kitolja: 7á5 
Melle reketten nyög, ’s szaporág lihegése epeszti,
És lankadtt véknyát rángatja ereknek ütésük:
’S véres zabla vasán apadó tajtéka kiszárad ,
És ügetése hibás, noha vessző érje vagy ösztön 
S nem használ neki bár megsarkantyuzzat lovagja* 700 

A ’ lovakat sebek ösztönzik , de nem éré azoknak 
indulása sokat, mert nem rontottak azok be
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’S nem tettek rohanást > csak lassan ballaga cződür 
*S könnyen meglehetett őtet sebesitni nyilakkal.
De bolygó Afer lovait hadszemnek eresztvén 765
Rengenek a’ rónák: ’s a* hantok apróra zuzatnak,
Mint a’ port forgatja erős dühe bistoni szélnek 
Léget ködbe borítva nagy éjji sötétet okozván.
A’ gyalogpkra pedig mihelyest had me'rge kiömlött* 
Semmi eset se teve köttesse' merre hajoljon 770
A’ diadal, hanem azt az időt, mellyet csata kívánt, 
Elfoglalta halál, ellenre rohannia , kézzel 
Vívnia nem lehetett) mindent csida árja borita,
Hátul elől bekerítve lévén a’ római népség:
Nem ve'r és nem sebi, hanem a’ nyíl zápora és vas 7?5 
Súllyá alatt vész-el Libyában ezernyi sok ifjú.
Kis teke formájába tehát tömegekre vonódik 
A’ hadszem, Js ha ki félve sereg közepére tolongott, 
Vész nélkül maga fegyveri közt fordulni alig tud , 
Mennyire visszavonultokban karikába tömődtek 780 
Sűrű sorzat közt fegyvert forgatnia hely nincs 
*S Öszveszorulva tagok , ’* széliébe nyomatva zuzatnak. 
A’ panczélos mell beszakadtt másikhoz ütődvén. 
Látványán győztes Maurus nem örülhete annyit, 
Mennyit kelle szerencséjén , nem látta patakját 785, 
A’ vérnek tagok elhultát ’s a’ földre zuhantát 
Testeknek, mivel a* holtak beszorulva fen áltak.

Vad Chartagónak rémítő árnyait illy mőd 
Engesztelje szerencse viszont, hadd tudja dühöngő 
Hannibal, a’ poenus lelkek hadd teljenek azzal, 790 
Istenek adjátok, hogy ezen Libyában esett rom 
Pompejus hasznára, Tanács kedvére ne légyen 
Győzelmét gyakorolja magának az Afrika inkább. 
Széllyel vert hadait hogy Curio látta mezőben,
*S a* vértől ülepült poron át nézhette veszélyét, 795 
Élni tovább nem akart e’ nagy romlásnak utánna ,
*S nem vete a’ szaladásba reményt, elesett csata közbe* 
Készséggel halt meg, szükség késztette erényre.



Szónokiszék zavarás, nép lázzasztása, Tanácsnak 
Szent jogait tapodás, község jeladója teneked 800 
Használt e? ’s a' nemzeteket fegyverbe keverned .
Vöt ’s ipát egymással hadi térre kiszállani késztvén ? 
Hadvezetők mint ütköznek Pliarsalia terén 
’S a* honi had mint folyt nem láttad előbb oda veszvén. 
Véretek igy bünhöd nyomoré városnak elestén: 805
’S igy hoztok nyakatokra veszélyt ti hatalmas egyének* 
Róma ugyan boldog létezne lakóival eggyütt 
istenek aJ mi szabadságunk ha úgy óvni akarnák,
Mint készek bosszulni, sasok Libyában emésztnek 
Illy daliás testet, nincs Curio hamva temetve. 810 
Ám de mi (minthogy az illyesről halgatni nem illik 
AJ mit egyébbkint-is maga híre avulni nem enged) 
Éltedről, ifjú, méltó emléket adandunk.
Hiy jeles indulaté polgárt nem szült vala Róma,
Vagy kinek a’ törvény többel tartozna míg őrzé; 815
Akkori romlottság« ártott városnak, iesztő 
Nagy kincsek, hivatalhajhászat, *s fénypazar élet. 
Kétes lelkueket sebes árkínt félre ragadta*
Curio változtat, dolgok fordulta követte ,
Gallia zsákmányán kapván ez’s Caesar arannyán. 820 
SylJa jogot szerzett kardal mi nyakunkra magának ,
A’ délczeg Marius, vérengző Cinna, hatalmát 
Rajtunk terjesztő Császáriak udvara , szinte 
Mind ezek a’ várost vették, ez volt ki «ladtn.

Nemét céói
S z t  r okay  Ant a l

m, Társ. r. tag.

A’ harmadik könyvben sok nyomtatási hibák léteznek p. o. 
a’ 8-dik vers elején az ’S helyet A a’ 9-dik versben az A 
helyett S a’ 106 versben ragban helyett olvasd rangban 
140 r. ne szeressék, v. 330 városról, helyet várostól. 
336-dik v, előtted elannyira olvasd előtted ugyancsak el- 
annyira 648-dtk v. od» helyett oda v- 657. ne peregje» 
helyett ne penegjen a’ t.
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Ä  Tavaszhoz.
(Schillerből*)

ÜdvÖz Jegy szép ifjú !
Búj a’ természeten, 

Virúgkosaraddal
Üdvez légy a’ rétén í

Ölj! te isme't oly vig , szép
JS kedves vagy itt nekünk; 

’S mi zivűnkböl örülve 
Te elődbe megyünk.

Jut-e me'g eszedbe lankám 
Kedves! jusson még 

Ott szeretett meg a’ lanka,
*S az a’ lanka szeret még»

Lankámnak én tetőled
Sok virágot kértem — 

Jövök újra kérni, —
És te adói nékem.

Űdvez légy szép ifjú !
Búj a’ természeten, 

Virúgkosaraddal
Üdvez légy a’ réten !

A3 virágok.
(Schiller.)

Tavasz’ szép gyermeki! kiket 
Az ifjúit nap növeszte,
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Bizonyára a* természet 
Titeket is szerete.

Ruhátok’ fénnyel kitűzte ;
Flora, ’s mind reálok fűzte, 

Színek1 istenpompáját.
Nyájas gyermekek sírjatok! 
L e l k e t  tinéktek nem adott;

’S lakjátok éj homályát.

Fiilniilek , ’s pacsirták daliják 
Tinéktek a’ szerelem’

Boldog sorsát, ’s a’ syilphidák 
Kéjelgnek kebleteken.

Nem teremte kelyheteknek 
Koronáját szerelemnek

Vánkosul a’ természet? 
Szelíd gyermekek sírjatok ! 
Szerelmet néktek nem adott, 

Nem , illy boldog érzetet.

De , ha Nannim’ szép szeméből 
Anyja engem számkivet, 

Midőn néki szerelemből
Leszakasztlak titeket: 

Akkor élet, szó, s z í v , lélek 
Ömöljenek tibelétek — 

Leszakitásomkor szét.
Es az leghatalmasb isten 
Zárja néma leveltekben 

Isténsége erejét. —

D a l,
(Schiller.)

Be kellemes , és be édes
Egy kedves férfival enyelgni
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Elbájoló , mint a* kies
Istenkert, tűzcsókját érzeni.

Most tudom e'n a* galambok
Szelid nyögéssel mit mondtanak ;

Mit a* fülmilék, ha lombok
Között bájolon csattogtanak.

Most tudom, hogy egész szivem*
Éjjel mindig mi szorongatta,

És gyakran sóhajtó keblem*
Hogy mi édes kin sanyargatta.

Egy virág-is m’ért nem tetsze,
M’ért a* május soh’ sem mosolygott

M’ért a’ madarak éneke
Örömre soha sem indított.

A* világ előttem gyászola.
Nem ismértem a’ szép érzelmet,

Már most bírom, mi rég nem vala 
Irigyeld természet — szeretek*

M i n n á  h o z ,
f Schilder.J

Almodom-e ? vagy ködlepel 
Homályositja szemem ?

Minnám megy-e mellettem el?
’S Minnám nem ismer engem ? 

Csalfa hízelgők’ karjába
Miilyen gőgösen legyez;

Hiú elveszve magába —
Ah ! nem az én Minnám ez! —
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Kalapjáról lehajlongnak
Büszkén kevély tolláim,

„Minna emlékezz44 igy szollnak 
Keble'n diszlő szalagim. 

Magamnevelte virágok
Ékítik haját, ’s mellét,

Melly bár megcsalt, mégis azok 
Nem hervadnak ottan szét.

Menj ! hízelgőktől átfogva ,
Menj ! felejts-el örökre; 

Pulyáknak magad’ átadva ,
Megvetlek téged büszke.

Menj! téged’ olly szív szeretett, 
Melly érted nemesen vert,

Elég nagy, azt elszenvedni,
Hogy egy hűtelenért vert.

Szépséged rontá-el szived’
Arczod! — Szágyeld meg magad 

Holnap elmúl minden fényed ,
Büszke rózsád elhervad.

Fecskék, hol tavasszal költnek, 
Onnan ősszel elszállnak,

Úgy kedvenczid is éltednek 
Őszén tőled elállnak.

Elmúlt szépséged’ romjain 
Ridegen hagyatva állsz, 

életed’ rózsás napjain 
Visszanézve sirdogálsz.

Kik hajdan szerelem lánggal 
Csókolták szép orczádat, 

Kinevetik gdnykaczajjal 
Elhervadott bájadat.
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Szépséged rontá-el szived ,
Arczod! — Szegyeid meg magad I 

Holnap elmúl minden fényed ,
Büszke rózsád elhervad.

Hah én akkor mint vigadok!
Vigadok? Isten mentsen!

Inkább keservesen sírok 
Sirokj Minna! esteden.
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A  fo rrá s  melletti ifjú.
(Schiller,)

A’ forrásnál ült az ifjú , 
Virágkoszorút kötött ;

’S nézte a’ széltől ragadták
Mint lejtnek a’ hab között.

Ügy futtiak-el habjaim is:
Mint e’ forrás habjai,

Úgy hervad-el ifjúságom,
Mint a’ rózsák’ virági.

Ne kérdjétek , m’ért kesergek 
Az élet’ virkorában !

Minden Örül, és reményei 
A’ tavasz’ ájultéban.

Hanem ezen ezer hangi
A’ felkelt természetnek ,

Keblem’ mélyén énnekem csak 
Nehéz bűt költögetnek.

/
Mit használ nekem az öröm 

A’ tavasz’ kinyiltában !
Egy van csak, kit keresek $ ’s az 

Közel ’s mindig távol vám



Sóhajtva tárom karjaim’
A’ kedves árnykép után.

Ah ! de azt el nem érhetem í
'S szűm nyugtalan maradván.

Jövel le te nyájas angyal,
Hagyd-el bijszke lakhellyed’ , 

Tayaszhozta virágokkal
Hintem majd el kebeled* 

Halld a’ berek zeng a’ daltól!
Tisztán foly a’ csermelyár ! 

Legkissebb kunyhóban meg fér 
Két boldog szerelmes pár !

S ó h a j t á s .

A’ bükk’ ágán
Hol szellő lengedez 

A’ kis fülmile
Yig dalja zengedez.

Hűs ernyeje’
Sötét lombja alatt 

Sok boldog pór
Kéjelgve elhaladt.

Búsan csak én
Hallom víg e'neked’

Kis fülmile!
’S nem vídit zengzeted!

Mivel én itt
A* siírünnőtt lombok*

Hős árnyában
Egyedül bolyongok!

Pécsi István.



Hit Remény Szerelem.

Bár főm felett ború kereng #
De ha fényed körültem leng

Szent hit azonnal elszélied;
’S bús szívem újra föléled.

Bár a’ keservek’ tengerén 
Elmerülve hányatom én:

De ha felém síit sugárod 
Kemény! keservim kizárod*

Bár ezer veszélyt szemlélek —
Amíg biztos parthoz érek.

Szerelem! ha te léssz velem * 
Szenvedésim föl se veszem !!

P* I

Vissza emlékezésé

Emlékezés! Egek dicső Leánya
Ki vissza bűvölöd varázs-erővel 
Azt a’ mi eltűnt a’ futó idővel 

Annak, kit öl leélt öröm hijánya

’S ha a* szerencse volt kedvencze bánja 
A’ múltakat bú gond gyötörte fővel 
Szelíd kezet fogsz véle szenvedővel ?| 

fS dereng reá kecses’bb jövő koránya

Hagyj engemet veszteg ’s örömtelen!
Hagyj ködlépelt borúlni bús szememre

*
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’S eszmélnem oh ne hagyj bús életemre 
Ne hagyj ha sorsom ollyan szívtelen

Ne viszsza nézni Édenemre 
Hogy igy kinos’bb ne légyen a* Jelen*

Ágoston István.

A* hív Szerető

Ejfél csendű völgy’ ölében,
Agg tölgyeknek sűrűjében 

Sötétlik egy néma sir;

Gyönge szellő leng felette
Nyögdelve néha , ’s mellette 

Vilma búslakodva sir*

Lágy andalban elmerülve
’S érzetétül fölhevűlve

Könnyez a’ búsúlt Leány.

’S mint a’ Rozsa szép díszében 
.Fogy, ha féreg ül tövében 

Hervad léte’ hajnalán.

Szürkül az est, *s 6 egyedül
Még is e’ bús magányban ű l, 

Csak halált — halált óhajt.

Nyögve kél az esti szellet
AJ kesergő Vilma mellett,

’S búslakodva igy sóhajt *

l p



L.ínka, Lankai Reggeleinek 
Báj »ít e’ rengetegnek

Keblében hogy töltheted?

Távozz, hiszem ^kedvesedet, —
Ki deri'tné bűs Egedet, —

Soha fel nem költheted!

, ,Gyönge szellő! hagyd magányom*
Éltemet e’ sírba zárom,

Mert csak kin-ez, ’s fájdalom,

Énnekem, és kedvesemnek 
’S érte kihullott könnyimnek !

Ád tán helyt e’ sirhalom ?íS „

Távozz innen Lanka távozz,
Nézd a’ Felleg jő ’s veszélyt hoz!

„Hű szellet nem félek ént4

Ekkor ború lön körűle 
Csattant, — és elszenderűle 

Vilma élte reggelén.
Galgóczy 'Sigmond.

1
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Uj Esztendőkor*

h kongoltel az áfa 
Keresztül az éjjelen ,

Egy két csillag bús fényével 
’S a’ szelíd Hold van jelen' 

Lélkemet hatva hangozott el 
Az éjfélnek kongása ,

Ábránd — képek közt költefeí 
Egy bagoly’ huholása:

’S im az éjeli madarak
Az éjt rémmel riasztják,

A’ komoly hold, bús csillagok 
A’ holt évet virrasztják.

Mig a’ szelek’ bús zúgása 
El- ’s ki mill tát zokogja,

A’ szomor éj gyász leplével 
Hunyt szemeit lefogja.

Kimúlt hát az agg Esztendő, •—
De helyét ujjabb állja ,

’S a* te ttre vágyó lelkeknek 
Nyíl általa új pálya.

Eltűnt hamar mint az álom’ 
Tündérkedő játéka 

’S mint gyorsan futó csermelynek 4 
Szét-pattan buboréka.

Ah ! mely gyorsan eltünelgnek 
Egymás titán éveink,

Boldogok vagyunk ha azután 
Nem könnyeznek szemeink* 

Boldóg! ki ha viszszatekint 
Az elmúlt év’ tükrébe,

’S magával jól számot vetve
Csend van sííve’ — ’s keblében*

Koszorú 1837* 12



Boldog szív ! melyre az emlék 
Gyógy bal’gamát árasztja, 

Boldog! kinek tette szivét
Bánom-mai nem fárasztja. 

Boldog! ki az elélt időt
Hogy elélte nem bánja,

Hogy azt jobban nem használta » 
’S nem éltvele, nem szánja. 

Szászszor boldog , ki erényes 
Tettére nézhet viszsza, 

a’ bájló emlékezel’
Orom csepjsit iszsza*

Öröm érzettel dagadoz 
Az ily< nnek kebele,

Mert mintegy nemes Teremtmény 
Létének megfelele. 

örvendhet az év végének,
Ki másokkal jólteve,

Sorsosiaak mint lehete tt, 
Boldogságokra leve;

Kinek honJ javát munkálni
Volt szándéka szent elve. 

Díszét feliebb emelni volt 
Tehetsége szentelve.

Ki honunknak hijányait
Szent terve *s irányzata 

Altai mint tőle telhetett 
Buzgóan fogyasztgatta. 

Örvendhet minden , ki caak tett 
Valamit hon javára,

Néki ezer szivek ’s ajkak 
Nyílnak buzgó hálára.

Boldog a’ ki ezt érezve
Néz a’ múlt évre viszsza ,

Ez a’ bájló emlékezet
Öröm csepjeit issza.



Éljenek minden ilyenek 
Sok esztendő végeket,

Rogy ha felben szakadt vigyék 
Tökélyre szent Terveket!! 

Ks ébredjen minden honfi 
Ez uj évnek szakában 9 

Munkálkodjék a’ mint lehet 
Hon’ és mások javában*

A’ köz jót elő mozdít ni
Gyűljön mindéu kebele. 

Légyen ez év minden szaka 
Hősi tettekkel tele.

A’ király alattvalóit
F.* hiv népét szeresse,

Fs ez annak akaratját
Minden jóban kövesse*

És ti Honunk’ fentebb Hősi 
A’ lentebb sors’ népeit 

Szeressétek, és ti alsók 
A’ Nemzet* Főrendéit.

A Gazdag a’ Szegényekért 
Tegyen áldozatokat, '

A’ bölcs a* tudatlanokért 
Hasznos munkálatokat*

Ti tudományt terjésztgetők!
A’ kik legtöbbet tesztek» 

Es a’ sanyar szorgalomért 
Kevés jutalmat vesztek: 

Legyen munkás nagy Lelketek 
Ezen űj évi pályán 

Hassatok fénnyel keresztül 
A’ sötétség’ homályán. 

Általatok Honunk’ éke
Mint báj csillag ragyogjon 

És a’ szent terv a’ tökéllyel 
Örülve kezet fogjon.

12*
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A* Gazdag a’ Szegényekkel 
Tudós a’ tudatlannal 

Éljen békével ’s a’ boldog 
A’ több boldogtalannal.

A’ hatalmas a’ tehetlent 
Oltalmazza ügye'ben,

A’ kevély az alázatost 
Fogadjabé kedvébe.

A’ hol szenved az ártatlan 
Győzzön ott az igazság,

A’ hol a’ viszszavonás dűl 
Nyíljon béke-olaj-ág. 

Gyűljön minden honfi szívben 
Hon’ ’s lözjónak eleme, 

Így felderül íhagyar egünk 
’S virul á1 kor szelleme.

így alapúi ’s ügy virágzik
Hun, ’s nemzet’ békessége*

Tündér remény ! Te életem kegyetlen
Kínzója! hányszor ápolál karoddal,— 
Hányszor kegyegtetél szelíd szavaddal?

Ha árva sorsom üldözött dühödten, —

Hullámzó szivemre hányszor fíntéi
Enyh bal’samot csalárd remény! — sikámlö 
Szárnyadra hányszor ültetél ? — ’«ha  zajgá 

Keblem nyugodni nem tudott: röpitél!

így kellő lesz ez esztendő 
’S örvendetes a’ vége.

'Sebük Josef*

%

M Remény•
&I
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De ja j! csak álom a’ miket megige'r 
Árnyad előttem álnok égi tündér!

Szűnj telkemet epesztni biztogatva: ha 
Erántam a’ kaján sors mostoha 

Szemem’ lepelbe vondbe, hogy ne nézzen 
lieád j 's szivem’ szakaszdki ne reményijén!

Ágoston István.

Múlt. Jelen. Jövő,

Éltem boldog éveket 
Éltem egy időn 

Melyben a’ szép kikelet 
Díszle a’ mezőn; 

Melyben a’ szerencse légy 
Karjain, sötét 

Fellegek nem fedezék 
Létem báj ege't$

És gyönyört mosolyga rám 
Minden perczenet,

Ke'jt sugalla a’ vidám 
Regi szürkület.

Ah de e’ kor elrepült !
Játszi kényei,

A’ Jelenben elmerült 
Esz’ gyötrelmei 

Mint sebes folyam, hamar 
Meszsze tüntenek 

A’ hő vágyak érzernény,
’S égi kelteinek.

Vak homály borítja most 
Láthatáromat,

Nincs hatal’m mely gyógyítsa 
Serves hajómat
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Mint mikor szelíd fuvalom 
Hordta-csonakot,

Köthelyből a’ vad vihar 
Mélyle elkapott.

Nincs segítő 's ótalom 
Nincs 8* gito lény ,

Csak az égi gyámol a’
Biztató remény,

Ah de engem még ez is 
Meszsze elhagyott 

Végveszélybe a' hamis 
A' mint buktatott«,

Rémesek, miket komor 
Eiiném sejteget,

Nem reményű tisztulni 
A* borús eget.

Egy gyanitás nem soká 
Mely valóra vál,

A’ bajok révpartja a1 
Júltévő halál.

Ez utó álomra el
Hogy ha szenderít,

Nem zavarja semmi fel 
Ennek csöndéit;

Szűk gödörbe zárja hé 
A’ nagy vágyakat 

Pór szegénnyel együvé 
A’ Gazdagokat.

Szulay Sándor„

N é p d a l .

Hűs szél fuval nyűgöt felel 
Szívem még is tüzel belől,
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Tüzel belől; mert szerelem 
Lángja töltémeg kebelem»
Boldog férfi ki nem szeret 
Nem tölt álmatlan éjeket 
Lelke csendes, álma édes,
Minden napja öröm teljes.
Langyos szellő susog délről 
Kedves Ro’sam’ lakja felől,
Elmegyek kis gúny hóján tál 
Hol patak zúg ’a szekfű virul,
Ott koszorút füzögetek 
Melylyel neki kedveskedek;
’S majd ha érte piczin szája 
Mézcsókjait rám pazarlja 
Azt mondom, hogy legboldogabb 
A' szerelmes, bár lelki rab.
Minden perez egy remény annak 
Melyek más más kéjt sugalnak, 
Egyitőjök égi szellem 
A* határtalan szerelem.

Szalay Sándor»

A z én tapasztalásom .

Mint a’ vö’gyben 
Béke’ — 's csöndben

Koly a’ kis patak habja:

Hy csendesen 
Ily kékesen

Folyt éltem minden uapju ;



Míg gyerek én 
A’ nap fényén

Porban vigadva játsalaui,

Yagy gond nélkül 
Jó kedvembűl

A’ Lepkéket vadásztam

Bajt éltemre 
Bút szivemre

A’ kelő nap nem hozott,

’S kétséget csak 
Az álomnak

Csak játéka okozott.

Boldog idő!
Több ily nem jő !

És már örökre eltűnt ,

A’ halandó 
’S már szánandó

Szív boldog lenni megszűnt,

A’ viszszemlék 
Maradt fent még,

Mely a’ múltba viszszatér

Lehlem sóhajt 
Múltat óhajt

’S egy nyugtató reményt kér.
/ +

Es már szivem 
Csügged 's lelkem

A’ kétség közt félve jár,

184 —
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Sejti, hogy rá 
Öröm soká

Állandó soha se vár. —

• ' . v v
Egy tündér hon’
Képzete von,

Mellyet n’ reme'ny ígér.

I
Hajh ! de ebbe 
Életemben

Sóvár szivem el nem ér.

Hitegető 
Es csalárd ő

Remény után csak remény ;

Mind az mire 
Képzetekre

Ébredek csak tünemény.

Árny képzetek!
Hét tűnjetek

Ne ámítsátok szivem,

r ' é * • *
Mert érzem én ,
Hogy a’ remény

Nem volt ’s nem i$ lesz hi vem.

Biztat mindig,
Mind addig mig

Egyszer örvény tátogat:



E’ buktatást 
Meg csőlátást

Tapasztaltam már sokat. ,

'Sebük Jó'sef

Ä  Z**hez.

Röpülj szelid Zefirke 
A’ távolba e l ,

Hol kedvesem’ szerelme 
Sírba zárta el.

Röpülj szelíd Zefirke!
’S hintsd rá könnyeim ,

Enyhülnek úgy talán majd 
Nagy keserveim. —

Galgo’czy ’Sigmund.

Albius Tibullusból

l-sü könyv III-dik Elégia.

Nélkülem Aegaeum* vizein fogsz Messaía járni *
Oh emlékezzék hős hadad „ e's te , reám !

Mi betegen fekszünk idegen Phaeaciá földén ,
Karjaidat ki ne nyújtsd ellenem éji halál! 

Karjaidat, kérlek, kine nyújtsd; nints nékem anyám itt, 
A* ki megégett csont-vázam’ Ölébe szedi;

Nincs húgom, ki adand hamvamhoz syrusi főszert,
És széltszért hajjal aír temetésem a la tt;
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Delia sine* ; ki eléLb, mint honról engede mennem« 
Istenitől, mondják, kérni tanácsot akart,

0  a’ gyermektől háromszor húz vala sorsot:
A’ ki keresztútról jót hoza vissza neki.

Minden, megtérik, mondó: ’s ó egyre kesergett,
’S arra, hol utam fog lenni, mereszti szemét.

En magam is, ki vigasztaltam, ’s már menni parancsot 
Adlam, hölték a’ késedelemre okot.

Majd madarak, hol más rósz, szőlek, tartana vissza* 
Majd Saturnus’ szent ünnepe kelni tíloz.

Hányszor elindultam! szomorúság várakozik rám, 
Lábaimat, mondván, a’ küszöbön megütém.

Senki ne induljon, ha Amor nem akarja, az ú'ra ,
E s, ha megy, istent fog sérteni, tudja-meg az. 

Dália ! Isised énnekem most, mondsza, inijót hoz?
Es a’ lant, mellyen játszani újod ügyes?

Mit, hogy tiszteled őt, 's gyakran tisztára mosódd ,
Es egyedül töltőd szűz nyoszolyádban az éjt?

Most istennő, most védj, mert hogy tudsz te segitni , 
Házadban függő sok cruda tábla tanít:

Hogy fogadalmát betöltendő Delia üljön ,
Szent hajlékodnak, födve, njilása előtt:

’S napjában kétszer, szórt hajjal, zengjen-e! ő dűcst  ̂
Phárosi lányoknak leggyönyörűbbje neked.

És e'n honnomnak boldog legyek érni Penátit;
’S Láresiin új holddal nyerjenek illatozönt.

Melly jólétünk, míg Satum országid felettünk,
’S a’ földnek nem nyílt messze vidékire út!

Mfg a’ kék vízben nem járdáit a’ magas árbocz,
’S a’ szeleket folnem fogta kitárva öle ,

És a’ kosza hajós, hogy meg’e'rjen nyereséggel,
Kül jószággal inegnem rak a görbe hajót.

Akkor még az Ökör nem volt befogva igaba;
Es a’ gyors lónak zabla sein érte fogat j 

A’ lakon ajtó ’s kő nem volt a1 telkeken addig,
Melly birtok ’s birtok közt kijegyezne határt.

\
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A’ bíikk mézet adott, és a’ gondnélkülieknek 
Önkényt a’jűhnak hoz vala tölgye tejet.

Nem volt had , harag, ütközet, és a’ barna kovácsnak 
Vinnyéjében nem késziile éles aczél.

Most hogy Jóvis az úr, gyilok, öldökléssel ijesztnek; 
Majd víz ; ’s más száz lit hoz közelibbre halált.

Ne sújts, kérlek, atyám! én nem szegtem hitemet meg, 
Istenek ellen sem jött ajakamra szitok.

Hogyha tehát a1 sors végét elhozta napomnak , 
Csontaimat födöző kőre ez írva legyen:

Albius itt nyugszik, ki halálát lelte, midőn ő 
Szárazon a’ Messalt és követendi vizen.

Engem azonban, hogy mindég hive voltam Ámornak 
Elbése'r magi majd Elysiúmba Venus.

Ott ének van ’s táncz , és a’ repeső madaraknak 
Vékony torka vidor hangra fakadva zenéz.

A’ nem mívelt föld bőven terem itt casiákat,
’S a’ rősáknak jóillata szerte terűi.

Ifjakkal vegyelest ott játszanak gyönge leányok,
És őket mindég készli koczódni Ámor.

Itt minden szerető, ki korán meghalt vala . örvend 
Es myrtus koszorú környezi ékes agyát.

Míg a’ roszfajták’ lakján mély éjszaka tesped,
Es szurkos folyamak’ habja zuhogja körül.

Hol réműlést szül kígyóhaja Tisiphcnénak,
Es az elátkolt had majd ide, majd oda fut.

Ott sárkány-szájjal sipít a’ Cerberus egyre,
’S a* réíajtóknál éberen ülve vigyáz.

Ixion’ tetemét ottan láthatni keréken,
Júnót a’ ki merész roszra kihíni vala 5

Ott fekszik Tityus hat ’s három holdra terülve,
A’ ki’ belét örökén tépi ’s emészti madár.

Itt ián Tantalus n’ széles tónak közepében,
És a’ híg víz fut tőle ha inni akar 5

Ott Hanaus’ neme , a’ ki üres hordóba vizei mer,
Mert kíszté áfkos tette haragra Venust.



Ott kínlódjék mind, ki szerelmem1 sérteni mérté*
Es kívánta nekem, hogy katonácska legyek.

Te pedig élj , akarom , síűzen , ’s őrizze ei e'iiyed1 
A’ rád vigyázó gondos anyóka’ szemé.*

() regeszót mondjon , neked es a' lámpa világnál 
Orsóján hosszú szálat eresszen alá.

*S majd a’ lány mellette nehe'z munkába merülve , 
Szúnjon-el, es a1 szöszt haggyja lécsúszni keze. 

Ekkor hír nélkül fogok én hozzátok elérni,
Mint kit az égnek gyors szárnya sietve hoza- 

Kedves Délia majd ekkor, mint vagy, te mezítlen 
Lábbal ’s felbontott hajjnl elémbé szaladsz.

Ezt akarom * ’s ezt a’ szép napfényt hozza nekem fői 
A’ pirosán feslő tiszta derünnye’ lova.

Egyed Antali

Ismét más

Albius Tibullusból
H l  dik könyv, Ill-d ik  Elégia;

Mit használt az eget fogadalmmal víni Neéra,
És kedves tömjény füsttel csengni neki:

Nem vágytam soha én, oh nem, márvány palotára, 
Hogy fényes lakomért tisztelet érje agyam’ 5 

Vagy hogy szántassak számas hold telket ünőkkel, 
’S a’ termékeny főid bő aratásra vigyen: 

Inkább hogy veled én éljek sok víg napot által,
És fenségemben nyughelyét adjon öled ; 

Honnan, elérvén majd éltein’ végére, mezítlent 
Jóakaró kéz a* Lethe hajo'ra vigyen.



Meri nokcm a’ dús kincs mit használ drága aranyból f 
Mit ha kővár földem’ szántja ezernyi kor?

I s mit Pbrigy szobron nyugovó ház, van Tenarebnn 
Keszíiltön, vagy mit külde Carysti határ?

Úgy a’ termekben ligetet képző hüves erdő,
Márványból lábaly ’s lak’ szelemenjin arany ?

Mit csiga, melly a’ rőt tengernek martairól jő?
Es gyapjú, inellynek színt ada Sídoni nedv ?

'S mit meg bámul a* köznép, e's néz irigyelve?
Többnyire a’ pór álszínnek örülni szokott.

Nem vidít keidet, nem lelket fö! soha a’ kinő* ;
Hol napot a’ vaksors’ tarka kedélye vezet,

Csak veled élhessek , ha szegény is , drága Neérám;
Engemet akkor nem vonz fejedelmi vagyon.

Oh boldog napfény ! oh háromszor hecseS óra !
Melly ismét téged visszafog adni nekem.

Ámde ha, hogy megtérj, kertemre kegyeivé 
Ai haragos menny nem fogja kinyitni fülét:

Nem kell ország, és Lydiának arany vize nem kell.
Nem kincs, nielly a’ föld’ méJyibe rejtve vágj őri. 

Ezt mások kérjék; én , bátor szűk helyezetben, 
Aggság nélkül csak hőmnek örüljek ölén- 

Add-meg, mit. tőled kerék, Sa<nrnta, félve;
Nézz csigahintóból Cypria rám le te is.

Yagyha nem engedi a’ sors őt ’s a’ Párca megérni,
A’ ki fonalt ereget, ’s verse jövőre kinéz: 

Engemet a’ széles folyatnak — ’s barna tavakhoz 
Híjon hús Orcus, ttínya vizeknek ura.

Egyed Antal.
■ . . ' ■ ' i
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Ne dicsekedj.

Minden e’ földön lakozó teremtés 
Egy tereuitőtől veve formalétet,
Egy Atyánk van, ’s egy ki eget szünetlen 

’S földet igazgat.

I ' .

O adott a’ napnak arany sugárt, ő 
A’ szelíd holdnak deli szarvakat ’s e’ 
Földnek embert, ’s kékes egünknek égő 

Csillagot, és fényt»

Halhatatlan lelket erős kezével 
Onte keblünknek kicsi rejtekébe,
Stent utat mellyen kiki cze'lra törjön 

Nyujta mi nekünk.

Oh halandó hát ragyogó világunk 
Nagy kerekségén mibe légy kevély nincs# 
()s Apáidnak diadalmi fényét

Szád ne fecsegje*



figy az eg , ’s földnek kegyes alkotója,
Tőle elfajzott gyerek egy se volt, — né 
Sérts , vigyázz istent dicsekedve, a’ ki 

Mindenek Attya.
HÚlter

Epigrammák.

Fidélin Orv-Tanárra.
Orvosi Czimet van czélom házamra kivonni $

Mond Fidelin Oívos házi barátja előtt.
Mondsza azért miilyen czímet legyek én kileendő ?

Hogy ki ki ér se legott mit gyakorol Fidelin* 
Jól van , szállal emez ha tanácsom’ beveszed, órás 

Czirnernf órát téss, a’ kalapos kalapot.
Mert ki mit állít ón mesterségével élő, azt

Szokta kitenni; tehát tégy te ki egy koponyát: 
Olly koponyát, mellynek fele része halál, fele élet, 

Mert majd életet adsz, majd ma halálra itatsz.

E gy rágalmazóhoz.
Szánj meg az ártatlant éles hyéna fogakkal

Marni, barom , másképp’ megrovom a8 nevedet.' 
’S rút beütő! megürülendő sátányi agyodra

Könyvemből az utók e’ sorokat jegyezik : 
Embergyűlölet, irigység, valamennyi gonoszság,

’S ördögi fertelem eJ rongy koponyába lakott.'
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