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K e r t

egy fa alatt terített asztal.

G

a z s i (jön fáradtan, kémlelődre körül néz, végre
az asztal mellé űl) Üres — gyomor terített asztal; nyug
vó hely — fáradság: úgy vágynak egymáshoz, mint lakat
a’ kulcsához, külön használatlanok, csak együtt gyönyör
ködtetnek bennünket. — Ha én most éhes nem volnék,
úgy nézném e’ terített asztalt, mint kitalált rejtett
szót; vagy éhes létemre most ezt nem látván panasz
kodhatnánk az üres fáknak, mint szerelmes a’ holdvi
lágnak, ’s gyomrom azért csak üresen maradna.— De igy
van ez; szoros egybeköttetés ád éltet a’ világnak» ’sm ig
el nem szakad a z , minek öszve kell kötve lenni, addig bol
dog az ember ! (le ül) Üm ! — egy tál rántott csirke, egy
pár iccze Som lai, mint látzik, már csak meg kell ízel
nem (eszik). — Ez jó , lelkemre igen jó ,-— bizonyosan
szép lyánt pirított érte a* t ű z ,— ’s hej! ha most meg’
én az ő szép szemei tüzénél piritkozhatnám! — De hisz’
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elég ez most egyszerre ! — kíilömben is első a’ gyomor
Utánna a’ szív , — azután a’ ra n g ,— hivatal, hazafiúság
’s más kicsinységek. — Ha jól laktunk, hathatósabban
sóhajthatunk, — nem unjuk el olly hamar holdvilágnál
az epedést, — nem jut olly könnyen eszünkbe hogy
földön járunk ’s a’ szemeinket kápráztató ön kép
zelődésünk szülte üres alakok tovább mulattathatnak
tünelgésökkel.— Mikor osztán már meghódolt a’ negédes,
szép, ’s ki éltük karjai között egy két évig tartó örök
életünket — ’s be következnek az ásítozó délutánok:
Untunkból is hivatal után látunk— untunkból is praenumerálunk a’ nemzeti folyóírásokra, legalább alalszunk
rajtok, — ’s igy csak el tengünk, mint hájallan szekér
a’ homokban. Hát ez a’ Noé onokája mit mond ? (iszik)
E h! mint frissül tőle a’ vér! valóban még egykét szi
ves fölhajtás — ’s tán verselni is tudnék! (egyszerre lel
hagyva az evéssel) De most jut eszem be, ugyan nem
mások’ számára terítették e ezen asztalt? — Csak neki
ültem mint tót a’ kásájának , — Mi haszna? éhes gyomor
nem szeret filozofálni— már csak neki ülök ismét: majd
ha tökéletesen jól lakom, meghatározom, kellett volna
e ezt tennem — vagy nem?
B o r o s a , (jöttében) Egészen el hűl majd az a’
csirke — (meglátván Gazsit rá bámul ’s megáll.)
G a z s i , (megszűnik enni — hasonlókép mozdulatlan
bámul Borosára. — (kis szünet.)
G a z s i , (föl kél) — Kérem ássan kedves kisasszonjrkám tessék leü ln i------ még egy kis csirke is van ha
inéltóztatik — csak mint otthon.
B o r c s a. Híilönös meglépés , -—-meg nem fogha
tom —
G a z s i . Ha szaladt volna előttem e csirke, én sem
foghattam volna m eg; — de szerencsémre tálban maradt,
én éheztem — megláttam —. hozzá ültem — ’s úgy e ? ez
nagyon természetes!
f i o r c s a . Igen------ - — de — még i s ------
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G á z s i . Igen — még is abban hibáztam , most fon
tolván meg a’ dolgot, íiogy mindjárt meg nem hívtam
vendégemnek a’ kisasszonyt, — akkor, tudom, bor nélkül
is részegen keltem volna föl asztalomtól. — De még
most sem késő tán — könyörgök, ide mellém.
K o r c s a . Az Úr különös ember.— Kérem — kicsoda?
G a z s i . A’ kit akar. Ila szolgát kíván — im várom
parancsát; — ha urat — tudok parancsolni is; — ha.
imádót; akár estig be ne álljon szám. — Tudok dicsére
teket a’ szőke hajra kék szem re— piros arczra , — ’s
el nem akadok, mint jó madár ijesztő kelep nagy szél
l e l .— Hanem, ha épen megunná már; egy csókjával
el némilhat.
B o r e s a. De még is — micsoda sorsú?
G a z s i . Sorsommal pörbe állhatnék , mivel nagyon
kemény irántam : üldöz ’s ollyat kerestet velem mit
meglelni nem enged.— Kóborlásomban még is tanultam ;
hogy üres palaezk — lapos erszény, nem igen érdemel'
nek jó szemet; kiilömben hol leginkáb füstöl a’ ke
m ény, tapasztalásból mondhatom, oda éhes utasnak
legjobb be térni; — ’s ha üres a’ gyomor ’s ra
kott asztal kínál rántott csirkéivel, ne törje azon fejét
soká az ember — illik e mellé ülni? — csak vegyen, ’s
eg y ék ,— ’s á’ tölt palaczkból szőke iyánohért iván
e g y e t, derüllebb kedvvel ballaghat tovább. —
K o r c s a . Anuyit beszél, — 's én még sem tudom
kicsoda ?
G a z s i . — Hogy ember faj vagyok — külsőm m u
latja.— De hogy egészen megösmértessem magam’ ; el
mondom nevem , sorsom , természetem , ’s ösmerteló
bélyegeimet.
N e v e m — mint sok leányka szíve F u r c s a ,
S o r s o m — szivet visgálni szőke íyánban,
T e r m é s z e t e m — ha sirok, nem nevelni,
S ha vig vagyok— könyet nem ejlegelni.—
Ha járok nem szokásom álln i,
És állva nőm szokom sétálni. —
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Ha nincs kocsim — mindég gyalog járok,
Leányoktól hűséget nem várok ;
De azért velők kivált ha szőkék
Akár hétszámra el csacsognék ! —
Ha pénz van erszényemben , — nem
Szók állni hitesen a’ zsebem* —
Palaczkom mig csak nincs te le ;
Addig mindég önthetsz bele:
Még is m ihelyt — ki ittam miud
A’ bort; — üres lesz az megint. —
Olly lyányba, kit nem ösmerek
Belé nem is szerethetek
Ditséretére ámbár
Szám ’s nyelvem olly kor el jár.
Vigyázz azért Te szép alak —
Vigyázz! — hogy meg ne csaljalak ;
De hogy ha szived tiszta »-jó ,
’S hűségben nem ingadozó
Akkor ne félj — hasonló sziv
Lesz hozzád holtáiglan hiv!
lm ! hát most e l , mondtam mindent — mondja
m eg, mit Ítél rólam ? —
B o r o s a Tébolyodottnak egy kicsint okos — egy
ügyűnek szemes , — szegénynek uras, — csalónak ö
szinte : talán — talán — költő ?
G a z s i Néha-néha; de valahányszor a’ kisasszonyt
dicsérem — akkor soha! — Hanem addig beszélgetünk
itt; hogy nekem kedvem jön utóbb innen soha sem
távoz. Kérem fogadjon be engem valami cselédének,
— inasának, — vagy akár minek.—
B o r c s a Egyikre sincs szükségem — kivált illy ösmeretlent —
G a z s i Lássa, én befogadnám (ismeretlenül is*
B o r e s a. Nagy ugrás.
Ga z s i . És még is csak ott vagyok, hol voltam:
pedig nekünk meg kell ösmerkednünk elébb utóbb — bár
hogyan, ’s mikor? — T udja , azt ne gondolja hogy belé
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szereltem vagy valami — ez nem szokásom ; hanem fe
csegni ’s csalni a’ nehéz időt — ’s vágyódni szép hó
karjai közé— epedni csókja után, de meg nem kapni
azt , — Eg-szin szemében szerelmet lesn i, lesni csak, ’s
vágyódni nem reá , se meg nem nyerni azt (föllengve)
— ’s ha tiszta a’ szív ’s szent az Erzemény nyugodni
rajt’ szelíd pillantatokkul és égi boldogságot érzeni, — •
’s midőn az arczon szent tűz gyúladoz, ’s a’ szűz kebel
dagad — feszül sohajtatoktói---------- De messze is me
gyek czélom ellen — távoznom kell kevéssé ki szellőzni
magam, — még meg látjuk egym ást, pedig nem soká
ra (el.)
B o r e s a (egyedül) No ez különös ember! vidéki
és olly Ösmerőst jádszik, mint ha már rég olta egy
fedél alatt laknánk. — Azt mondta hogy vigyázzak —
meg ne csaljon , ’s én olly örömest hagynám magam
csalatni, bár látóin , szándéka csalni n in cs.— Azt mondta
— ne gondoljam hogy belém szeretett, hideg szivet,
jég indulatot fitogtatott; még is mi hévvel emlegette
utóbb a’ hó kart, csókot, ég-szin szemet. — Az arcz
nak el gyultát , dagadt keb elt— sohajtatot , ’s más
illyeket ? — Jó ifjú engem intél hogy vigyázzak — meg
ne csalj ’s magad’ család meg im ; mert mit tagadni
látszott szád, — szivedben takart láng gyúladoz, ’s ah!
e csalódás engem mi égi örömre gyújt? — Csalódjál
jó ifjú-— de engem meg ne csalj, ’s ha jó szivedbe
hagyál tekinteni, — ott a’ miket láttam — valóra érje
nek! (döbbenve) — lm jönnek — ’s a’ rántott csirke el
fogyott!
(Dörgényi— Józan jönnek.)
D ö r g é n y i . Alig szabadulhat az ember azoktól a*
zsidóktól, mint nyári estve a’ szúnyogoktól — ’s mi
haszna ?
J ó z a n . Csak nem Ígérték meg a’ hatvant? —
D ö r g é n y i Nem — hogy veszett volna mind a’ ve
res tengerbe, — ’s eddig a’ rántott csirke is el h ü lt!
K o r c s a Mért nem jöttek hamarább uramatyámek — már most —
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D ö r g é n y i Mi a’ guta leányom , el gőzölt ennek
vagy fele!
B o r e s a. Én nem tehetek róla — az agarak —
D ö r g é n y i , No mi föl sültünk barátom.
J ó z a n , Úgy van! barátom — sero venientibus
ossa.
D ö r g é n y i . Annak is a' rossza — Hanem leányom
a’ te agaraid szomjusak is lehettek, — egyik palaczk
jól m egürült!
JBo r c s a. Mindjárt tele hozatom uram atyám !
D Ör g é n y i. Igaz, hogy az legjobb orvosság; —
úgy teszesz leányom, mint néraelly rósz kuruzsolo, az
okát nem tudja — ’s meg gyógyítja a* bajt.
( Bo r o s a , a’ palaczkkal el.)
D ö r g é n y i (fej rázva) Leány csak nincs titok nél
k ü l , — nomár agarak után csak ne együnk — tölts ba
rátom ! az a’ palaczk még kezdetien.
J ó z a n , (tóit ’s iszik) Adjon Isten minden j ó t ,—
feleséget szépet, jó t!
D ö r g é n y i . K oporsót, Koporsót, Ákos öcsém az
ötven körül má r , — nem feleséget.
J ó z a n . Nem tudjuk barátom, meddig van föl
kompolva előttünk a’ világ. Élhetek én m ég, kívánok
is élni ; de mi az élet feleség nélkül ] Palaczk ,
bor nélkül; ürgeti — forgatja az ember, denique száraz
az, ’s nem frissít epedésiinkben — ’sa ’ nőtelen?— Ki szá
radt ó k ú t , nem használ senkinek, egy két béka rekeg csak benne.
D ö r g é n y i - F é l k ezty ű ,— tnellyet szugba szok
tunk dobni, mig meg nem találjuk párját, (egy inas
tele palaczkot hoz.) — A’ többit vidd el Jankó — a’ palaczkokat hagyd csak,
(Inas a’ tányérokkal el)
J ó z a n , Úgy van barátom! Lyányoknál van le
rakva a’ férj fi boldogsága.
D ö r g é n y i . Az ifjúé igen ; de az illy agg legé
nyeké özvegy aszonyoknál tán inkább?
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J ó z a n . Mindegy az; uj bor, ó bor, egyformán
kedvre derít.—
D o r g é n y i . Az uj még is csipösebb, — miként a*
fiatal menyecske, ’s téged a’ dér úgy is jól megcsí
pett m ár!
J ó z a n , (iszik) Az igaz barátom, — bogy derék
leányod van!
D o r g é n y i , Furcsa ugrás! — d érről, leányra.
— Ollyan a’ fejed barátom , mint tavaszi fergeteges fölhő ; — hol eső , hol hó , hull belőle !
J ó z a n nem azért — csak szeretném el szerezni! —
D o r g é n y i . Soh’se fáraszd magad barátom ! — Egy
az hogy jó gazdasszony h ázam nál,— más meg az a’
fatális processus!
J ó z a n . Micsoda processus?
D o r g é n y i * Tudod , hogy nekem minden jószágom
ön keresményemen kívül feleségem után van, ’s a’ Fándy
Famíliának olly szembetűnő igaza van h ozzá, hogy
minden órán exequáltathat.— Hanem a’ múlt nyáron
nálam lévén az öreg Fándy P á l, annyira meg tetszett
neki leányom , hogy azt mondá, ha fiának adnám,
nem lesz szükség a’ pörlekedésre. — Ez nem utolsó
egyezés, — csak aztán jövendő fiam uramnak fogjon
tetszeni. — Most már a’ leány eladó, — kerülgeti háza
mat a’ sok kérő, mint méhek a’ mézes fazokat; — ’s én
le vagyok kötve.
J ó z a n . Hűm h m ! — fatális processus, ’s m ég,
fatalisabb egyezés! — nekem Borcsárol szép kinézéseim
voltak. — ’S azután mi az? le kötni magát egy ösmeretlen vőlegényhez? — Hogy egy kicsint rád ijesztett
Fándy — ne félj tőle! Én föl vállalom ügyedet, ereszd
folyamatba a’ pórt-— mig élek , fogadom , nem excquál
senki.
D o r g é n y i . No de Fándy ugyan szép szerencse
ám leányomnak ’s porolni sem k e ll! —
J ó z a n . No de nekem meg mikor más kinézéseim
vágynak Borcsaval. — P r i m o ; nem szeretném ha va-

larai fiatal emberhez menne. — Szeles pazarló a’ mai
fiatalság, — úgy nézi feleségét mint frakját — mig ú j,
addig szereti. S e c u n d o , oily férjet szeretnék neki,
a’ ki hivatalban tekintetben van már a’ Vármegyén---Egy kosárka tojás, egy pár tyúk, vajmi jó ha megy
a’ konyhára. T é r t i o: ollyannak szeretném, a’ ki ösmerős a’ házhoz, consequenter bizodalmád lehetne hoz
zá neked is.
P ö rg é n y i Mind jó volna ez barátom , de a’ pro
cessus. —
J ó z a n , (szavába vág) — Q u a r t o : ollyannak sze
relnem , ki a1 törvényben régi tapasztalt Praktikus
lenne; hogy felesége javait minden törvényes veszedel
mek ellen oltalmazhatná. — Mit gondolsz barátom ? —
én neked illy vöt szerezhetnék!
( G a z s i , távolabb halgatódzik)
D ö r g é n y i. Ha fiad volna biz azt gondolnám,
hogy épen kérője vagy.
J ó z a n . Házasulandó fiam tán még nem is lehet
ne^— Hanem tapogatsz barátom, tapogatsz, he! he! h e'
— hogy kérő vagyok jól gondolod; de hiszen nem
csak a’ fiának lehet az ember kérője — mi egymás
— az én famíliám ki terjedt, ’s azon függ csak, ha
akarnál-e a’ Józan famíliával rokonságba keveredni 7 —
D ö r g éfi y i. — Ragad a’ , rokonság barátom , mint
a’ nyavalya ’s szint olly költséges , mint ez. — Ebben
az orvost kell fizetn i,— amabban az úgy nevezett atyafiságos szeretet kerül sokba. — Ezért ne gondold , hogy
a' rokonságot famíliáddal általlanám , vagy m i, —
hanem fejtsd ki magad jobban, nem ösmerek senkit
rokonid közül házasulandót— tán öcséd? vagy valami
távol rokon ? —
J ó z a n . Nem olly távol mint gondolnád, — igen
közel van hozzám ; — hanem Ígérd meg hát, hogy leá
nyodat kész leszesz neki adni —
D ö r g é n y i . No de látatlanban —
J ó /. a u. Csak te gondolod úgy.
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D ö r g é n y i . Meg a’ processus —
J ó z a n . Mondtam hogy csak bizd rám.
D ö r g é n y i . Különös kérő, — de legalább nevezd
a’ vőlegényt!
J ó z a n . Nem addig, m íg reményt nem nyújtasz,
fogadásom tartja — én kérek, te Ígérj ’s akkor meg
mondom. —
G a z s i ( e l ő j ö n ’s Józan nyakába esik) Kedves
egyetlen urambátyám ! megengedjen, tovább nem áll
h a t o m, — egy fa megöl lestem mint munkálta. Java
mat , a’ forró hála ’s rokon-szeretet ösztönöz most ezt
megköszönni.
( D ö r g é n y i föl függesztett figyelemmel áll)
J ó z a n (Zavarodva)* Deprecor •— deprecor — kedves
U r — én nem értem ’s aztán másokra hallgatózni a’ fa
megöl quid putat?— ez nem illik. I
G a z s i . Egyezésünk szerént tettem drága urambá
tyám — csak hogy végét nem várhattam, a’ hála ’s kí
váncsiság égeték keblemet —
D ö r g é n y i . A h ? — ez hát talán az ifjú rokon?
G a z s i . Igen is Domine Spectabilis !
J ó z a n . Rokona á m — majd megmondom kinek ?
D ö r g é n y i . Örülök — örülök kedves öcsém.—
G a z s i . Oh! én még jobban édes urambátyám!—
D ö r g é n y i . Ej! ej! barátom, meddig függőben
tudál tartani? — hiszen mi itt elébb szinte Comédiát
jádzánk. — Mért nem szóltál egyenesen? — mért nem
mutattad be mindjárt öcsédet?
J ó z a n . De hát hogyan? — mikép? ■
— vagy —
vagy — mi ?
D ö r g é n y i . No majdtovábbat barátom beszéljünk,
— iszen mind jó volna — mind
de tudod a’ proces
sus ! — no majd meg lássuk. — Most kérem , tessék , —
gyerünk.
J ó z a n . Barátom én egészen meg vagyok zavarva ,
mint a’ tó halászat után, — csak menj! — nekem ev
vel az új rokonnal kell egy két szót váltanom.
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D ö r g c n y i . No csak végezzetek — azután be vár
lak. (el)
J ó z a n , (merőn Gazsira néz) Domine?
G a z s i . Parancsoljon kedves urambátyám!
J ó z a n . Égből esett - e le? vagy főidből bujt
föl mint a’ gomba — vagy hogyan?
Ga z s i , — K étlá b o m o n ,— a’ legtermészetesebben
jöttem kedves urambátyám.
J ó z a n . Hagyja e l — rogo — hagyja azt az urambátyámat; úgy hangzik fülembe mint a’ repedt harang»
— Világosítson föl inkább hogy jött ezen urambátyámos gondolatra? — Csak hű bele balázs, mint vak ló
a1 hidra? —
Ga z s i . A’ rokonság lánczait nem tagadhatja meg
az ember, mint tükör, a’ bele néző lyány’ szépségét,
vagy rútságát.— Világunk egy nagy Erdő, — Vadász
benn a’ rokonság, — ki a’ csalárd rókát , együgyű
n yullal, — a’ kegyetlen sast— szelíd galambbal, sokszor
egy táskába rakja. — Sok féle embereket fűz a’ rokon
ság is messze nyúló lánczára , — gazdagot — szegénnyel,
— okost — oktalannal. —
J ó z a n . Eh! nem papom nekem, hogy illy töre
delmesen hallgassam unalmas prédikációját a’ rokon
ságról— Illy jött-ment emberrel csak tudom nem va
gyok egy lánczra fűzve ? —
G a z s i . Fájdalom! sokszor erőszak szét tépi ezen
lánczokat; de ezt drága urambátyámtol nem remény
iem. — Hiszen emlékezik tán még Dobokira az alföldön
kedves testvérje’ férjére?-—
J ó z a n . Igen — az Isten nyugossza m eg; ő már
meghalt!
Ga z s i . ’S annál könyörülőbb szivet várhat az árva,
illy jő bátyjánál!
J ó z a n . Kérem — hat mi nexusban van sógorom
mal ?
Ga z s i . Fia vagyok — Doboky Máté; még soha ed
dig nem lehetett személyes tiszteletemet —

—(

15

)—

J ó z a n . I g e n ? — ’s tudja-e azúr? hogy testvérem
magtalanul holt meg*—mi ?
G a z s i , (meghökkenve) Azt — nem ludtam — való
ban újság1 előttem — e‘ szerént a’láncz elszakadt— (egy
szerre uj gondolatra villanva) Ha! ha! ha! — No én
megjártam a’ rokonsággal, mint örökös — apja mos
szekrényével. Táblabiró ú r! nézzen jól a’ szemem
közé — nem ösmér engem? —
J ó z a n . Ad animam— nem emlékezem —
G a z s i . Dejszen ! kicsiny is voltam én még akkor,
— ’s fiatal'ember, mint rossz posztó színe— csak hét
nyolcz évek alatt is sokat változik. — Tudja meg hát
Táblabiró ur — hogy én Vidor Gazsi, Dórgényi Ur
boldogult hitvesének testvére vagyok —
J ó z a n . Ja! ja! — emlékezem ám Dörgényinének
egy lator kis öccsére —
G a z s i . Hogy magam’ Táblabiró Ur rokonának
adjam k i, csak az vett rá, hogy épen valami rokon
ságról hallottam beszélleni, — mert magam neve alalt
semmi esetre nem akartam jönni.— Nézze csak mi szép
gondolat ez! Engem kicsinségem olta itt nem láttak , —
következőleg most meg nem ösmernek , — én álnév alatt
be jövök , —Boresa húgomat megkérem , — ’s mekkorát
nevetünk neki , ha nekem adják, — ’s a’ nászból semmi
sem lesz a’ rokonság mi att! —
J ó z a n . Hát ha ktilömben is kosarat kapna?
Ga z s i . Annak még nagyobbat nevetünk. — Oh !
sok olly két élű dolgok vágynak a’ világon , mellyeknek mind akart , mind nem akart ki mene
telük hasznunkra vágynak. — Teszem p. o. Az
író hazánkban örülhet ha munkája ki állta a’ censurát
— ragyoghat neve érte a’ dicsőség’ egén: azomban
még jobban örülhet ha akadályt lel kiadásában, mert
hisz úgy is ben bukott volna! Vagy egy magát házas
ságra szánt öreg ifjú legény , —.örülhet ha a’ szép fiatal
lyánkát mégkapja — sokan irigylik neki e’ szerencsét
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— azonban még jobban Örülhetne a’ kosárnak, mert
legalább nyugalmát vinné benne haza ! — ’a több
illyenek ! —
J ó z a n (erőltetett nevetéssel) Ha! ha! h a ! — csak
magnus lurco uraságod !
Ga z s i . Éltünk mi t ér? ha azt csak Áh-val óh tölt
jük , remegve a’ leányka’ éltet, vagy vég halált intő
pillanlalától! En nem sohajtozom leány kegyért soha,
hisz’ úgy is el múlik az mint farsang bojt előtt,
\s sohajtatimnak bére ismét csak— sohajtat? Enyelgés
tréfa közt ha ön magától megnyílik a’ leányka, — be
bújom szivébe. — ígért hüségiért különben egy pipa do
hányt sem adnék örömest, mert hiszen mindegy — füstté
lesz mindenik ’s hamut hágy ! — Tehát csak ebben ma
radjunk kedves Tábla bii*ó u r, hogy én öccse vagyok
’s a’ lyányt nekem kérte, — meg lássa majd mi szép
lesz ebből! — meg zavarom a’ tavat — ’s zavarosban
legjobb halászni. — Hiszen ért engem kedves Tábla biró
ur — én tréfámmal javán munkálódom!
J ó z a n , (bizodalommal) Igen — ma öcsém vagy
Gazsi! — Ki tudja holnap ? —
G a z s i . (Kéz szorítással) meglehet — sógora! (el)
J ó z a n. (egyedül) — Úgy van! Hanem abból az
átkozott meglehetből, még az is lehet, hogy n e m ! —
de ezt még sem gondolnám — kedvez a’ szerencse, ’s
a’ környülmények magok kérik meg számomra Borosát.
Furcsa eszü fráter lehet ez az én Vidor öcsém — és
perse hogy igazsága van! — mert Dörgényit most leánya
másnak adásától csak az a’ fatális processus tartóztatja
— az én fiatal Gazsi öcsém inkább más gondolatra ve
het i , — én segedelmem’ Ígérem a’ pörben — a’ leányt
formaliter neki ígérik ; akkor az el neveti ’s meg ösmérteti magát — et — succedet alter ! — A’ processus
nem mentheti Dörgényit, — famíliámat nem obvertálhatja, ’s punctum — kész a’ kis Táblabiróné ! — Úgy
megy ez mint a’ láncz szem egész a’ lakodalomig —
ad amussim megfontolva minden kürnyülmény, ’s én
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boldog vőlegény a’ földön tán helyet sem kapok az
örömök miatt.'— Oh édes Borcsám ! lelkem szép Táblabironém ! miilyen bolondod leszekén neked, mint sze
retlek — mint takargatlak idegen szemek e lö l, mint ta
vaszi derek elöl az ugorkát, — hogy valami csintalan
ifjú meg ne verjen szemével! — Boldogok leszünk fész
künkben, mint pár galambocskák — hány irigyei, hány
kívánói lesznek boldogságunknak? Oh élet! lakodalom!
Borosa ! •— (menni akar) —
L ó r i n e z (jön) Tekintetes Uram! megkövetem
ahogy’ szokás —
J ó z a n . No Lőrincz mi baj?
L ó r i n ez. Már a1 Tek. nagy urammal is akartam
szólni ott benn; de láttam vendége van, ’s ollyaukor
nein örömest hallgatják a’ cselédet, mint rosszul lizetö
perest a’ prókátora —
J ó z a n . No — no — öreg panasz-hombár, mit akar
kend ? —
L ő r i n c z . Hát csak azt akartam a’ Tek. nagy
uramnak is értésére adni ; hogy az a’ becsületes úri
ember itt valami ollyat akar, a’ mit mi tán nem akar
nánk, ’s majd késéi bánat — eb gondolat —
J ó z a n . Hát vett észre kend valamit — vagymi ?—
L ő r i n c z . Biz igen ám! mert az az ifjú ember
nem úgy jött a* kertbe a’ hogy szokás. — Hát úgy volt
az Tek. uram, hogy a’ minap szomszédunk’ disznai a’
kerítést igen megrongálták, és már most egy helyeit ki
is dűlt a’ palánk, — Éppen ott ásogattam ma is a’ murkos ágyak között ahogy’ szokás , midőn az az ifjú vendég
ur csak be suhant a’ ki dűlt palánkon mint kulcs lyu
kon a’ boszorkány. — Ott aztán a’ szilvafák alatt tekin
getett mint a’ bokros ló , — ’s végre csak le ül ám a’
terített asztal m ellé, ’s el kezd enni uram; de úgy
ám , mint a’ sáska ! —
J ó z a n . ’S mért nem szólította kend?
L ő r i n c z . Isz’ uram mikor úgy átalottam ollyrm
urforma létire. — Lett volna csak egy kicsint ócskább
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ruhája, majd megtanítottam volna a’ hogy’ szokás —
dűlt palánkon járni be a’ kertbe mikor ajtó is van rajta.
J ó z a n . Hagyja kend Lőrincz , valami ösmerőse
lehet ám az az Urnák ’s restéit az ajtóra kerülni. —
L ö r i n c z . D elia minden ösmeröse urunknak a'
kerítésről jönne be a1 kertbe, utóbb majd megsem ér
demlené hogy ajtót tartsunk egy két ösmeretlenért.•—
No — már csak megakartam jelenteni, hogy aztán én
oka ne legyek semminek. — Hanem egyet mondok Tek.
Uram, — ha az az Urforma ember itt valamit nem akar
— engem akasszanak föl — ahogy’ szokás ! (el)
J ó z a n , (egyedül) Akar ám — igen is akar; de
híjába a’ dolog subtilis , az illy simplex frátert majd
nem lehetne capacitálni: consequenter jobb illy énkor
a’ hallgatás! — külömben is ollyan a’ titok, mint egv
nagy mélység— nem tanácsos mindennek beletekinteni!
Alián ! — a’ Dominus fráter! — Ugyan tüzesen fogja
ám a’ dolgot, — még el bolondilja azt a’ kis bohó
lyánkát! mint csüng karján, mi bizodalommal beszél
vele, mintha biz igazán szeretné! — he! he! he! jó
Comedias lett volna Vjdor öcsémből— tudja tettetni —
( G a z s i — Borcsa jönek)
Ga z s i . Áh! kedves Urambátyám ! csak egyedül?
keresi a magányt, mint a’ szerelmes.
J ó z a n . Borcsa boldogságáról elmélkedem itt most
is édes öcsém —
B o r c s a . Szives koszönetem érte Táblabiró Urnák
— ezért leányi szeretettel fogok viseltetni iránta —
J ó z a n , (nem tetszőén magában) Leányi — leány;
— No de külömben látom megindult a’ patak — szive
olvadoz, mint jó böjti szélre a' hó — egy két szóval
most tán be ugorhatnám szive palánkján— (Gazsihoz)
— Amice ! rogo secedat — !
G a z s i . Oh! mi boldog kinek illy jó rokona van.
Lásd Borcsám alig várja egybe kelésünket bátyánk, má
ra már kézfogást akar!
.
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.1 ó 7. a m (félre) Átkozott fia ! hogy tekeri ki sza
vaim értelmét , mint szolgáló a’ tyuknyakát! (Borosá
hoz; Igen — kedves Kisasszony eloltunk az út — legyünk
mentöl elébb boldogok 1 — Hanem inig a’ kézfogó
lenne , szeretnék egy Kis épületest beszélni, — meg
visgálni szívét, ha öcsémet igazán választja e? — hoL
nu hasznos házassági dolgokról értekezni — et quae
reliqua ; — mert híjában a’ lépés m ellyet most te sz,
nagy !
G a z s i , Én szint' akkorát lépek mint Borosa
azért épületes beszédinek én is hasznát vehetem — men
jünk együtt!
J ó z a n (Gazsihoz) No de rogo sinat m e , tantum
pro ali^uibus minutis!
G a z s i » Igen jó lesz kedves Urambátyám — csak
tessék rám hagyni — megfogunk mi magunk is egyezni,
— Tehát az ebédlőben, vagy a’ pipázó szobában m éltóztatik ránk várakozni? —
J ó z a n , (fé lr e ) Atkozott szó-hóhér (ep év el) az
ebédlőben leszek ! (mentében félre) mi kedvező volt az
alkalom , *— de hijába ollyan szerencsénk mint egy ma*
rok h ó , — mikor kezünkbe szoritjuk *— akkor olvad
el. — No d e \ i d o r öcsém csak tréfál — ’s még is most
mint kit a’ játéksziuből kihívnak, — mennék is — nem
is ! (el)
G a z s i . No kisasszony kam már most szóljunk m i
is egy okos szól í két kérdést teszek föl a’ kisasszony,
nak, ’s egyet felelek. — A’ felelet ez: hogy én egye
nesen szólván a’ kisasszonyba fülig szerelmes vagyok, ’s
szándékozom akármi környülmények közt magamévá
tenni. — Hanem először azt kérdem tudja-e kivel be
szél ? — másodszor: szeret-e viszont?
B o r e s a. Minekelőlte felelnék, ezt a’ megjegyzés^
teszem; hogy felelet kérdés nélkül, ollyan mint híd
árok nélkül; árkon kell csak h id , — kérdésre kell csak
felelet. — Első kérdésére elébb már m egfelelt, — má
sodikat pap kérdezze tőlem,. — annak majd felelek.
K o szo rú 1&29.
2
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G a z s i . Oh égi fény terjengj körüliem —
Boríts el szent tüzeddel, ég a’ lyánka értem!
Oh csillagok ragadjátok f e l ! és
Ez angyalt is — nekünk a’ föld kévés !
B o r e s a. Mi bűbájos elragadtatás! Hanem korán
lész még égbe mennünk. — Részemről középszerű bol
dogsággal földön is elmulatok.
G a z s i , (költői hévvel) Keblem feszül, velőm lo^og ! — eremben szinte sustorog vérem. — D a lt! D a lt!
— mert megfojt az érzés ! (kis szünet után.)
Lyánka ! éd es! a’ mit értted
Érzek, — ah! ha azt te érted:
Mennybe tettél akkor ált!
Ha habzó szívem kivált
Nem csalódik j — hogy mit értted
Érzek lyánka; — azt te érted ;
Úgy reményein partra sz á lt! —
Hanem kisasszoriykám én magát megcsaltam ; de
nem tehetek r ó la , — intettem , vigyázzon, meg ne
csaljam, — hát maga az oka. — A’ kisasszony azt gon
dolja f hogy én Józan Táblabiró Úr öccse vagyok — js
ez — nem való.
B o r c s a. (bámulva) Nem ? no ! no ! addig csalo
gat — egyszer minden hiteléből kikopik (félre). Ez kü
lönös ember: vigyázva kell vele bánnom, (font) ’S ha
merem tudakozni igazi kivoltát? —
G a z s i . Hogy magam Józan Űr öccsének adjam ki*
arra csak egy kis csupa történet adott okot, *s hogy ö
elfogadott: arra én adtam neki okot. — így való, hogy
a’ kisasszony megnyerését reménylhetném ; — de még
is csak nem akarom megcsalni. — Tehát megmondom*
hogy én ollyan ember vagyok : — ki
Mindég beszélj de nem hallgatja senki,
Dolgozgat is; de haszna rajta semmi!
Jádzik mulattat m ást; de bus maga
Enyelg — d a lo l, még is sok a’ baja!
Koldus — szegény, — a’ földön még se féí
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E t) — neki gazdagság, kincs, — semmi bér l
A’ csillagok közé, hír’ Templomába
Iparkodik ő , ’s ezen nehéz utába
Hajh! mennyit éhezik! — de nem kér,
Ilajh ! mennyit szomjuzik — semmiért! —
’S midőn már fönn ragyog dics’ Trónusában
Való , hogy ülni ott derék kincs ! *—
De a’ bajok közt nyert hír’ Templomában,
É hét, ’s szom ját, élűzni — semmi sincs !
Jobb földi honná hát eszébe jut
M egint, — ’« bár szégyen és nehéz az ú t:
Le vánezorog; de haj! későn,
Mert a’ mikorra már le jön
Rongyossan, éhesen; erőtlenedre t
O tt öszve dűl szegény , ■— ’s meredve
Utóbb öt egy árokba hengerítik, —
*S sírját a’ hősnek — kórók ékesítik ! —
az az; En egy nagy hí rű, — kis erszényü, kénteleti*
ségböl csak üres szavakkal élő szegény — honni költő
Vagyok ! —
B o r c s a (félre) Ez az ember aligha rá nem akar
szedni — vigyázok ! (fönt) — Gazdag ott a’ szegény
ség , hol nemes a’ szív , — ’s hol szép lélekben gyönyör*
ködhetünk, — fondorkodhatnak a’ világi bajok körül*
tünk!
G a z s i . ( íöllengve) Egeket verdeső Sympáthia!
úgy van! nevelve hordjuk a’ szegénység igáját, hol a’
nagy lélek megvetve a’ föld’ mulékony javait, a’ pór
középszerűség’ szennyéből ki k é l , ’s eget verdes érde
m e iv e l!— Hanem lyánka! — hát kívánnál egy Üly
földi javatlannal kezet fogni? — még élek — szólj !
’s úgy szó lj, hogy tovább is élhessek!
B o r c s a * (félre) Megállj Poéta — próbára teszlek,
(font) szólok igen is , ’s illy nagy lélek reményiem el*
viselheti szóm’ terhét. — En is két kérdést teszek előd
be jó ifjú : először — tudod-e kivel beszélsz ? má
^ £
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sodszor: kész vagy-e akarni környülményék közt velőm
kezet fogni ?
G a z s i . Nincs annyi i g e n a’ földön ± melly elég 1
Volna második kérdésedre felelni angyali lyánka. — Az
elsőt a’ mi illeti — tán nem hibázok.
B a r c s a . Bizony hibázsz pedig, ha gondolod, hogy
Dörgényi lyányával beszélsz; Lásd mit tud a’ leány? —
Te intettél hogy vigyázzak, meg ne c sa lj,—-’s én csal
talak m eg.— Dörgényi úrnak egy poros jószága van,
mellyet a’ Fándy família akar el foglalni.— Hanem
úgy egyezett a’ két öreg; hogy ha Dörgényi, lyányát
Fándy* fijának adja: végét szakasztja a’ pörnek.— Dör
gényi hát lyányát, hogy a* sok kérő ne alkalmatlan
kodjék rajta, egy rokonához adta, mig el jönne az
id ő — ’s engém tart itt h elyette.— De nem csallak
meg jó ifjú én ollyan lyány vagyok: a' ki mindég dol
gozik— még séra elég ,-»• féltéből sem mer sokat enni
— még is panaszos minden ebéde , — ki maga főzi éte
lé t, maga varja ruháját még is mindeniket nagyon
még kell köszönni,
ki többet dolgozik, mint a’ szol
g á ló — m é g is csak különös jó szivüségböl tartják ,—
kit a’ legelső, kérőnek neki vetnek, csak hogy le ráz
hassák a’ nyakukról — az az : egy kegyelemből tartott,
szegény rokon l
G a z s i , (félre) Átkozott fordulat! — de semmi
el nem állok a’ lyánytól, ha bár koldus bot mellől
kéne is megkérnem (fö n t— elébbi hévvel) oh! lelki
testi Sympathia f — Dicső lyánya az égnek — add ide
jobbodat, az ennyimmel együtt hadd tegyen egy üres
markót. •—El veszlek az alá való kegyelem kenyérről
nagy lelküen szabadon — éhezni, — föl emellek a* köz
nép fö lö tt, hogy bámuljanak mint üstökös csillagot,
mi csak ollykor mutatja magát az égen, — csókkal etet
lek , dalokkal itatlak — durva földi kenyér nem illy
magas lelkeknek v a ló ! (félre) Hisz e’ csak tréfa — ha
szegény is Ö— van nekem miből el élhetünk !
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B o rcsa* (költői lélekkel) Vedd jobbamat szép
lelkű férfiú — tiéd vagyok mig é l e k ; — ’s élek míg méz
csókjaidból életet szívhatok! Végy ki a* szolgaság ala
csony jármából— emelj föl magaddal a’ csillagok közé
hol hírrel dicsösséggel hizlaljuk lelkeinket! (félre) Hisz
e’ tsak tréfa , ha ő szegény is — van nekem miből é ln i!
G a z s i . így lyánka í — igy í — kész a’ menny szá
munkra ! —r Délig a’ múzsákkal társalkodunk — ebédre
el olvassuk egymásnak munkáinkat, — délután le tisz
tázzuk, ’s ozsormára még egyszer el olvassuk. — Való»
ez haszontalan munkának látszik ; mert köz pa
nasz, hogy nem kelnek a’ magyar könyvek! — De hi
szen nem magok az irok-e okai ennek!— mért adják
pénzért munkáikat, mikor tudják , mi drágák az idegen
Z s e b k ö n y v e k ? — mennyibe jön egy L o g e a*
Theatrumhan ? mennyibe kerül egy telet a’ városi á
la G i r a f f e világban kihúzni? ’s több illy múlhatat
lanul szükségesek.— En ingyen adom könyveimet, igy
tán csak el kelnek nagy nehezen, ’s egész napi mun
káink még sem mennek füstbe ! — vacsorakor ki fogunk
ülni a’ holdvilágra, gyönyörködünk rezgő ezüst fényé
ben ; hasonlatosságokat szedünk b elő le, ’s ezekkel jól
lakva elalszunk , — ’s telt erszénynyel — terített asztallal
álmodunk. Illy mennyei életet élünk lyánkám ketten,
— megvetve holmi földi hiába valóságokat.—
B o r o s a , Oh! vigy szép reményű költőm — vígy
mentöl elébb azon boldog tájakra — m áris könnyebben
érzem magam, már is lebegek.
G a z s i . Lebegj dicső leány—-lebegj! és én föl
emellek a’ költők halhatatlan országába a’ csillagok kö
z é , —-hiszen gondolom könnyen lebegünk mi o t t , —
nehéz erszény nem fog terhelni bennünket. — Hanem a'
dologhoz! *— Jer alacson érzésű bátyádhoz, — hadd
kérjelek meg tőle egészen, ’s adhassam tu d tára,—
hogy te mintsem koldulva edd nála p’ szolgai kegyelem
kenyérit.: készebb vagy velem nagy lelkűén — dicsőség
ben — éhezni (mennek.)
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L ő r i n t z (utánok kiált) — Kisasszony! — megkövetem igen szépen —
B o r o s a , mit akar kend?
G a z s i . (Borosához) Tán valami nyomorult — ejts
panaszára egy szánó könnyet — ’s jöj!
L ő r i n t z (titkosan Borosához) Kisasszony ! az az
Ifjú úri ember — nem roszba töri e fejét, — ahogy’ szokás.
B o r o s a . Hogy gondol kend illyet?
L ő r i n t z . Hát csak úgy, — mert látja! nem ott jött
am Ő a’ kertbe, ahol más becsületes ember szokott.
B o r o s a , Semmi az akár hol jött— csak hogy
be jött. —
L ő r i n t z . Igen ám — de ha neki kap benyargalja
ám az egész kertet, mint a* vad csikó, — ’s nem néz se
csirákra se ugorkára.
B o r o s a . Hagyján! ha csak ennyi a’ baj!
L ö r i n t z. Meg már csak megmondom — attól félek
á m , hogy maga jött be a’ résen, ’s majd másod ma-,
gával fog ki menni !
B o r o s a . Az lesz jó — öreg! — lásson kend csak
dolgához (el Gazsival).
L ő r i n t z , (Egyedül) Eszem adta kis leánya, hogy
csüng a’ férfi' karján, -r- mint szép piros alma fáján.
— No í már akár ki mit mond, valami de lesz! a’ sok „sem
mi az” — „hagyján” — „az jó” — csak foly b elő le, mint
lépbőla’ m é z ,— ’s az öreg ur majd ha letiprott ágyait,
kitört oltoványait meglátja : engem csip meg érte a’ fű .
Iánk! — Debzon csak a’ ki tiszta kertet akar, —■sze
relmes párt ne eresszen bele 5 mert több kárt tesz benn
a! jég esőnél! (el).
S z o b a .
D ö r g é n y i . J ó ? a n.
D o r g é n y i . Az igaz barátom, hogy derék öcsé4
van , — nekem mondhatom megtetszett.
J ó z a n. He! he! Józan ver —- megtetszik. —
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D ö r g é ti y i. Eleven mint a* esik — csupa tűz
mint a1 szerelem , — igaz hogy egy kicsint szeles is
mint tavasz kezdete;— de semmi í szél után lesz tiszta
idő l —
J ó z a n . Ezért tettem elébbi reflexióimban mindjárt
süb numero prim o: hogy Borosának kévéssé érettebb
korú férjet kívánnék. — De caeteris — aJ mint akarod
barátom! ládd én kérő vagyok, ’s figyelmessé teszlek
a’ vőlegény’ hibáira i s ; pedig de mortuis tantum bene
’s ez vőlegényekről is. — Hogy hát igaz szívvel vagyok
irántad, láthatod. — Csak egyre kérlek b a rá to m ,—• ne
áldozd föl leányodat egy kis jószágnak, — Fándyval az
egyezésnek vége legyen, — bizd ráni magadat, leányo
dat, mindenedet, ’s bizodalraad nem fog csalódni!
D ö r g é n y i . Köszönöm szívességedet barátom, —
m egvallom , miolta öcsédet láttam magam is egészen
igy érzek. — Pör ide — pör oda, — én elhatároztam
magamat, hogy ha lyányom , ’s öcséd* egymásnak tet
szenek , öszve adjuk ő k et, ’s téged Prókátoromnak vallak. —
J ó z a n . Szívesen föl vállalom ügyedet. — Hanem
még egy reflexióm van — egy kicsint subtilis a’ dolog;
de meg ne ütközzél benne. — Én lyányodat-régolta üsmerem ’s tisztelem a’ lelkes magyar nevelést, — becsü
löm a’ nemes szívet benne — consecjuenter holmi szája
tátott. embernek nem akarnám. — Ha tehát öcsémnek
vagy nem tetszenék , vagy valami el nem látott ok hát
ráltatná az egybekelést — iszen a’ dolog tréfa ám ba
rátom ; de hae nugae ad seria ducunt — mi egy más,
mondom hát barátom, azon esetben Ígérd meg hogy —
hogy — (köhög) — no — már csak ki mondom —»
hogy — Borosát nekem adod. Tudod én ezt csupa
szívességből, csupa emberi szeretetböl tenném , hogy
Julcsa valami rósz kézre ne kerülne ; mert boldogsága
igen szívemen fekszik!

—(

24

)—

D ö r g é n y i. Nagyon jól van édes öcsém — ha
megelégedtek egymással — legyetek egyek — nem ellene
aem ’s bátyád is megegyez gondolom.
J ó z a n . Igen, igen, ’s mivel illy bizonyos, épen
azért ígérheted meg nekem ezt. Mondom hogy csupa
gyerekség az egész dolog; de még is tedd meg ked
vemért •*? igy Borcsa boldogsága securisálva vau
előttem.
D ö r g é n y i No ha épen kívánod — itt a’ kezem
— adja Isten ne legyen szükség rá !
J ó z a n (titkolt belső' örömmel) Meg van a’ madár —
Borcsa enyim ! a h ! ab ! a h ! (fönt) így barátom —r igy
egészen tietek vagyok, — lesz pör —- lesz egyezés —?
lesz minden !
(Gazsi. Borcsa jőnek.)
G a z s i . Itt vagyunk kedves U r — Öszvehánytunk
▼etettünk jelent, — jövőt, — égünk egym ásért, örök
hűséget esküvénk , ’s elhatároztuk édességeit az időknek
együtt érezni — terheit együtt viselni, —r Az Ur jóvá
hagyása hibázik csak, — ’s Borcsa nekem nőm lesz!
J ó z a n (magában titkolt mosolygással) Hi 1 h i! hi!
átkozott Vidorja ! hogy’ tudja tettetni, mintha szivéből
kérné a’ lyánt l
D ö r g é n y i. Nagyon jól van édes öcsém — ha meg
elégedtek egymással — legyetek egyek — nem ellenzem
’s bátyád is megegyez gondolom.
J ó z a n. Teljes' szívemből öGsém — subintel-ligendo ,
ha magadnak is tetszik. — Most hát én számodra Borosát
solenniter meg is kérem , ’s még ma effectuálhatjuk a
dolgot! (Gazsihoz titkosan) No Vidor öcsém már most
szólj — hadd nevessünk eg y e t!
G a z s i . Még nincs h elye!
B o r c s a . (titkosan Dörgényihez) Atyára — engem
elígért ’s nem tudja kinek? ez az Ú r , nem Józan*
öccse á m !
D ö r g é n y i (megütközve) Mit? —- ’s az Úr nem
Józan Úr öccse? —*
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J ó z a n (fojtott örömmel Gazsihoz) Vidor öcsém —
n o ! böffentsd lei hamar, vagy én mondjam meg?
G a z s i (komolyan) Az vagyok — a’ ki vagyok.1
Annyit mondhatok, hogy velem Borcsa megérheti, leg
alább nem eszik nálam kegyelem ken yeret!
D ö r g é n y i . Kegyelem kenyeret?
J ó z a n . Ezt még én se értem öcsém — ngy beszélsz
mint a* haj-angok tűzi veszélykor!
B o r c s a . (Dörgényihez) Eltitkolám magam tő le ,
’s egy örökbe tartott szegény rokonnak adtam k i !
D ö r g é n y i. Különös !
G a z s i . Borcsa? ’s ez neked atyád? — hamis
lyánka ! de hisz’ én is megcsaltalak —
B o r c s a . Atyám —• ö csak egy szegény költő —
de boldogságom csak nála van letéve.
J ó z a n (félre) Szegény lyánka I biz elbolondította !
D ö r g é n y i . K öltő? kinek lapos szokott lennj
erszénye , mint álmos ember pillantása ! micsoda zavar
ez ? Ákos öcsém szólj ! világosítsd föl a’ d olgot!
J ó z a n (Gazsihoz) Vidor öcsém — most már itt
az ideje — add ki magad!
G a z s i . Igen is — egy szegény költő vagyok —
itt a’ diplomám! (egy levelet ád.)
D ö r g é n y i (végig nézi) Lehetetlen ! «— igy eltud
ni magát titk olni! hozott Isten édes öcsém !
J ó z a n . Ha! ha! ha! nagy kópé ez az én Vidor
öcsém ! — no barátom! az Ígéret
D ö r g é n y i . Nincs rá szükség—'ez az ifjú Fándy
Gáspár — kinek barátom most leányomat megkérted.
Józan. :
Fa'ndy ?
Borcsa.

D ö r g é n y i . LTgy van — itt az apja!írása"'— vég®
a’ pörnek — meg van az egyezés!
Bo r c s a . ’S engem igy rá szedni!
G a z s i . Egymást csaltuk kedves]lyánka — ’s a?
csalódás részemről édes !
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J ó z a n (nagy szemekkel Gazsihoz) Dom ine! —
hat nem rokon?
Ga z s i . Csak leszek kedves Táblabrró U r , köszö
nöm közbenjárását, — reményiem tovább is megtartja
a’ kérő-násznagyságot!
J ó z a n . Ah I — nagy tisztelet — nagy tisztelet I —
’s Borcsám — maga erre mit szól?
B o r e s a. Mint szegény költőnek ígértem jobbo
mat — hogy tagadhatnám azt meg most Fándytól?
J ó z a n . Üm ! htim ! —• pedig csak megvallom,
hogy én magamnak akartam — ’s ehol inásnak kértem, —
de semmi már ha igy történ t, legalább násznagya le
szek !
L ő r i n t z (jön) Uram Tek. U ram , — egy Vár
megye katonája keresi azt az ifjú embert, — ki elébb
a* résen jött be — meglehet valami ország háborító
l e s z , — mondja hogy Tek. Fándy Fő Biró Uram is
mindjárt itt lesz — talán vallatni — ahogy’ szokás!
G a z s i . A' mi katonánk bizonyosan — én csak
gyalog jöttem , ál-kép alatt csúszni be Borcsám szivén
be — ’s Ígérte hogy utánam fog jönni.
D ö r g é n y i . Lőrintz —• ma itt kézfogó lesz —készíts helyeL a’ kertben
ott fogunk lámpásoknál
vacsoráim*.
L ő r i n t z . Kézfogó ? — hálá Isten! — Hanem a’
veteményes ágyakat az ifjú Urék tiporták ám le ; hái
engem ne szidjon Tek. Uram ahogy’ szokás — a’ rést
meg majd becsinálom , hogy több vőlegéuy be ne ugor
hasson rajta ! (el.)
D ö r g é n y i . (Józanhoz) Megérdemelné barátom
hogy ezen kis történetet vígjátékká tennéd — az illy
agg legények rá érnek untokból is az illyesekre.
J ó z a n . Dehogy kapok semmibe már barátom! —
majd azt is én írnám, más gyönyörködnék benne —,
’s mi hasznom? —
(a’ kárpit lefed n i-)
KOVÁCS PÁL^
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L U C Z I H O Z.
Rózsa volt arczod, lesütött szemedben.
Láttam a’ félénk szeretőt epedni,
A kkor, én L úczim , mikor ajkaidra
Csókot oroztam.
Akkor is szíved dobogott galambként,
M ellyet elfogtunk ’s pihegett ijedten?
Hol kívánságtól remegő karokkal
Vontlak ölembe;
’S kértelek , K edves! hogy enyém maradnál,
Hogy nekem nyögnél epedő dalodban,
Hogy nekem nyitnád kebeled’, ’s te félts még
Máshoz ütéstől.
Sírva mondottad hogy anyád k egyetlen,
Hogy szerelmünknek tüzes üldözője,
’S látja csókomnak nyomait fejér két
Arczodon égni.
Oh tudom, mit tégy: jer ez este vélem
Flora’ képéhez; könyörögni menjünk,
Jfogy fejér arczod közepeit piruljon
Rózsa levéllé.
JS majd szerelmünknek szabadon adózzunk
Ajkam’ áruló nyoma nem fecsegheti
Jaj, nehéz, csókot nem ihatni, még is
Égve szeretni.
HOLÉCZY.
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A’ HÜ LEÁNY ’S LEGÉNY.
Lúczirn a* zöld fának
Ha leül árnyában,
Örül világának
Szívében szavában.
’S ha kérdem: miért ülsz
Zöld fának árnyában f
*S olly igen mért örülsz
Isten* világában 7
Szemével rám p illan t,
Mosolyog ajkával.
’S mint ezüst huni lant
íg y szól szép Szavával:
A’ zöld fának ülök
Kellemes árnyában,
Mert itten hevűlök
Kedvesem’ karjában.
Örülök éltemnek
Míndenik napjában ,
Mert csókok teremnek
Kedvesem’ szájában.
Akkor én felgyű lök ,
Nem tudok maradni,
Szájára borulok
Neki csókot adni.

A’ BOR ÉS SZERELEM.
A’ lánynak szerelme
Szív’ édes gyötrelme ,
’S annál jobbat az ég
Földnek nem adott még.
Neki az istenek ,
A* népek’ papjai,
Hold alatt mindenek*
Szolgáló rabjai.
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Jó a* Tokaj’ leve,
Benne Bacchus’ h eve,
De t e , ah szerelem ,
Lágyakban bánsz velem!
Bor szerelem nélkül
Nem kedves énnekem,
’S csupán bortól nem szül
Csudákat énekem.

*

Ha szívéül megunna,
’S tüzem elalunna:
Lúczim , im e’ pohár
E gy forró csókra vár;
’S megszületik Amor
Poharam’ méhében
’S anyjának lángja’ forr
Szeretőd’ szívében.
HOLÉCZY.
D A L .
(Ferdus Persa K öltőből)
Öledbe’ drága szép hölgy !
Ha nékem e g y , csupán egy
Ejt hagysz te ált-nyugodnom:
É n , büszke boldog akkor
Eget verek fejemmel!
Kezemmel a’ nyilasnak
íját darabra zúzom
Holdat fogok, ’s fején a*
Koronát kapom , letépem.
Mind a’ kilencz eget b e
járom hatalmasann, és
Lábommal a’ világot
Felrugdalom kevélyen.
H ej! hogyha a’ te bájod
Én birtokomba’ volna!
’S hej hogyha én te volnék!
Megesnék szívem a’ sok
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Szegény szerelmesenn, és
Sebjökre öntenék írt.

(Balkhi Persa Költőből)
Légy idvez óh Cupido í
Ki édesen hevítesz,
’S minden sehet begyógyit’sz.
Oh orvosunk ! segédünk !
Platónk! ’s Galénusunk te!
A’ fö ld i, vak, halandó
Szemnek te mennyeket nyitsz.
Te intesz, és a* halmok
Tánczolnak, és sebesen'
Helyükből elmozognak.
Ha nékem, édesemnek
Ajkán lehetne csüggnöra:
O lly’ éles hangot adnék,
Mint tói gyenge nádszál.
De h a j! ki kedvesétől
E lvála, néma lessz az ,
Száz nyelve légyen ámbár.
A’ rozsa hogyha eltiin ,
Es elvirágzik a’ kert:
Nem hallod ott danolni
A’ fíilmilét azontúl.
Ugyan miként legyen hát
En bennem is tűz és ész,
Midőn szerelmesemnek
Fényét sehol se látom
Magam körűi ragyogni?
Ha a’ szerelmes ifjút
Hölgyére nézni tiltod:
Ah! Ő hasonlatos lesz
A’ nem szabad madárhoz.
Ford. FÁBIÁN GÁBOR.
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VISSZAEMLÉKEZÉS A’ HONRA.
(Fáredh Arabs Költőből.)
Villám’ piros fénnye-e az, a’ mi feltűnik
A’ völgy’ öléből? vagy pedig Lilla vesziLe fabulát szemérmesen orczáiról?
Tűz ragyog-e a’ fák k
midőn Szolima ott
A ’ sűrű erdőben magánosán mulat?
Vagy tán csudálatos szemei sugárzanak?
Nárdusnak érzem-é szagát ? vagy Mekka hint —
A’ városoknak anyja — illatot felém?
Vagy Adza drága lehelletét bocsátja szét ? —
Hej ! ha kitanulhatnám , Szolima ott van-e
Még a’ lakatlan völgybe’, hol szerelmesek
Kétségbeesve szoktak ejtni könnyeket.
Vallyon hegyén Lalaónak eldördűl-é ma is
A ’ menykövet ’s záport hozó felleg-csopoi‘t?
’S megöntözi-e a’ Szapora esső’ árja őt’ ?
Iszom-e vizedből egyszer óh még Hagir ’s Azib í ?
Midőn kitár a’ hajnal éji titk ok at?
Viritnak-e még a' homok-tér’ halm ai?
És ott leélt időm ugyan visszajön-e még? —
Van-é Najednek és Tudának halmain,
K i énekelje szive’ titkos lángjait?
Saláinak homok-hegyén valyon Van-é
Ember , ki kérdezősködik felőlem igy i
Ugyan mivé tévé szerelme az elveszett
>,Ifjat, ki most Kádhenbe’ messze bujdosik?“ —
Hullat e most a’ myrtus-ág virágokat?
‘’S a’ fák Hegyázba’ gyümölcsöket teremnek-é?
A’ völgybe’ még virulnak-é a’ hanga-fák?
’S a’ bal szerencse’ szemei messze alusznak-é
Azoktól? — Óh! hát Alija’ nagy szemű hölgyei
Tartják-e meg hitedet? vagy azt már megszegik ?
G ödölyék, ’s kis őzek a’ vadasba’ tanyáznak-é?
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Vagy már talán kizaklalák szegényeket? —
Noáma’ mulatóhelyét valaha nekem
A’ völgy’ ölébe’ megmutalják-e a’ szüzek?
Oh kedves egy hely vala előlLem egykor az!
Ollyan sűrű árnyékokat vet é ma még
Az erdei, nap’ ellenébe’ állít juhar?
Könnyel be sokszor önlözék szemeim e’ fát! —
M egkeresik-e, midőn magam távol vagyok,
Völgyét Amirnak? és ez a völg^ecske még
Ollyan h e ly -é , ’s lesz-é * hol a’ szerelmesek
Oszvejőnek? — Oh! hát Mekka’ templomába’ ma
Az Arabsok’ ifjai járnak? hála nékiek !
Hát Chaldea’ lovagjai lemennek e búcsúra
Hegyéhez Arafátnak ? ’s Mahomed’ isleni
Hagyásait hirdetik-e a’ sátorok előtt?
Ugrálnak-e a’ Mekka’ ’s Arafát’ szorossain
A’ teve-ünök, fehér toronnyal hátokon?
KöfaZönti-e vallyon Szolima a’ követ ;—
Ujját reá tévén —* hol eskűvénk hitet?
Barátaim Mekkába’ tán felejthetik
Bejtett tüzét sziveiknek, a’ midőn nekik
Én illy ’ hevesen emlitem szép Szolima’ nevét.
De hiszem , hogy egykor visszatérnek még talán
Az éjtszakák, mellyeket együtt éltünk mi ált,
Örömére az elveszett szerelmesnek , hogy ő
Felejtve Bánátját, hevültten élje a’
Szerelem’ örömeit, ’s kivéve részét a’ soká.
Lángolva óhajtott jelenlét’ mennyei
Ó ráiból, minden örüljön vele, ki
Messze létekor hallá kemény panaszait!
Ford. FÁBIÁN GÁBOR.
t
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A' S Z Ö K É S .
Szakadt szinte a* hab Palkó’ lovairól, hogy késón
este raár urával az udvarra bejáratott. — A’ szomszéd
faluban voltak a’ szép Ispán Julcsánál, — kinek tőz
sdéméi Palkód Urát hozzá bájolák; de rózsa arczáinál,
mosolygó szájjánál, sugár termeténél, ’s jó nevelésinél
egyebet özvegy anyja vele nem adhatott: következőleg
csak akkor foghatott Palkó rezes szerszámában Julcsáékhoz, ha az öreg Pörváryné asszonyság, ifjú urának
az anyja gyakori főfájásában délután ledőlt» vagy valamellyik Komáját látogatta a’ faluban---- Palkó öröm
m el m ent, mert uráért szívesen látták, *s iccze bora a*
legjobb hordóból volt csapolva, ’s míg ura bennt Julcsája mellett feledte számlálni az órákat; addig ő , lo 
vai , ’s tele palaczkja mellett élte világát. — Nem csu
da h á t, ha így töltvén az időt ma is , csak az esti al
kony emlékeztette őket a’ haza menésre, ’s napnyugta
után indulva; elültek a’ verebek mire az udvaron vol
tak. Az ifjú úr szerelmes v o lt, az öreg Ts. asszony
zsortös; Palkó’ szolgálatja hát nem a’ legkellemetesebb
lehetett. Ott is hagyta volna már régen ha a* szép Orzsi nem tartóztatta volna, kivel néha úgy mosogatás
után kedvére kicsacsogta magát.
Csendes volt házok, hogy haza értek, egy mécs
pislogott csak a’ konyhában, mellynek világánál a’ tü
zet takarította éppen Ö rzsi,m ert Pörváryné már ekkor
megvacsorált csak azért i s , hogy kószáló fia éhen ma
radjon. Elvégezte Palkó lovainál dolgát ’s a’ színben
lúd gágogást hallott. Örzsi tömött ott mindjárt tudta,
’s megakarta ijeszteni a’ setéiben vígan dalolót. De a’
mint lassan menne , a’ baromfiak’ kis vizes válujában
megbotlik, ’s rá Örzsire , ki sikoltva fölugrik, a’ két
lúd lába alól az udvarra , hol szabadságokon örvendve
egymást víg lármával köszöntgeték. Pörváryné gágogá
sokat meghallva kiugrik ágyából egy gyertyával a’ fo
lyosóra, ’s lármáz az észre alig jövő örzsire annyira;
K o szo rú 1&29.
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hogy a’ szomszéd tüzet gyanitva, egy sajtár vízzel lélek
szakadva fut az udvarra , ’s félelmétől vakítva a’ gyer
tya világ után önivén a1 pörölő Ts. asszonyt gyertyástól hideg vizében föröszti. — „Lám ! csak jó a’ kora
segedelem” ! dörmög a’ jó lelkű öreg ijedségétől kön
nyűivé , hogy a’ gyertyát elöntvén ismét setét lett az
udvaron, ’s mig a’ leöntött Pörváryné magához jött
volna, haza ballagott mint dolgát jól végzett ’s dicse
kedve beszélte otthon cselédeinek ; hogy ha ö nem lett
volna, eddig egész falujok égne!
Ez alatt Örzsi is elnyom ta, már nehezen tipegő
hídjait, ’s megnyugodva ezen Pörváryné is be m ent,
tűnődve rajta mi nagy zápor ez hirtelen a’ csendes este
után! egyenesen azt gondolván hogy folyosóról kilép
tekor annak vize ömlött olly egyszerre hegyibe, ’s pa
naszkodott Julcsájáról álmodozó fiának hogy csak ő
neki kell még is minden után látni. — Palkó az istálló
ajtóból leste az egész dolgot, hogy ha tán a’ zavar
szerzőjét nyomoznák hamar pakróczán lehessen; ’s bemenvén az asszony Orzsitől kapóit pirorigalást tettéért,
mi még is gondolni lehet, sokkal kegyelmesebb volt az
asszonyáénál. Ezzel Örzsi be ,— ő pedig lovaihoz m e n t,
’s vígan álmodott a’ lúd kiszalasztásról.
A h ! de sokszor baj nélkül fekszünk le vígan ál
modozunk, ’s nem tudjuk m it hoz a’ reggel ? Palkót
is fölrezzenté kedves álmaiból egy nesz lovai között.
Föl kél hirtelen , mint hiv dajkája nékik , kiüt, gyer
tyát gyújt; hát egyik lova földre terülve kapálódik, ’s
míg baját nézné ki ment párája! „Te már kiszenvetted
, ,szegény Ráró ! földi éltedet” iöl sóhajt Palkó, szíve
sen sajnálva a’ derék állatot: — „de én ! én ! hogyan
„állok meg asszonyom előtt miattad? nagyon hamar
„itthon voltunk mi tegnap” , sopánkodék tovább fej
vakarva : , , estéli harangozás után indultunk, ’s még is
,,még csak akkor tömte ludjait Örzsi már itthon vol,,t.un'H ? ho h o ! sárkányokat tartson uram, ha igy akar
„mindennap járni!” így okoskodék Palkó ; de üres
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szavaira fülét se billentette Rárója, mellyet csak ugyan
a’ tegnapi sebes hajtás ölt m eg, ’s szorulni kezdett
Palkó kapczája. JNéki 3 esztendei bére sem volt annyi,
mennyit fogna! majd asszonya lováért kívánni; mert
bár az ifjú úr parancsolta a’ sebes hajtást, bár az öreg
Ts. asszonynak akarták kedvét keresni hamar haza jöttök k el; de Ráro csak ugyan Palkó kontójára döglött
m e g , ’s illyen esetben, mint embernek halála után,
úgy a’ lónak is fölebb szokott bócse lép n i! Hogy elégittse hát majd asszonyát ki? ’s még ezen kívül a’ sok
szito k , a* sok pirongatás, a’ rósz h ír, mellyet asszo
nya íog terjeszteni felőle a’ környékben ? nem volt hát
illy szorult állapotjában mit tenni Palkónak, hanem
hogy a’ söLét éj védelme alatt, még a’ kapufától sem
véve búcsút , ott hagyja döglött lovát asszonyával
együtt.
Azomban itt a’ reggel, *s Pörváryné appróbb baromGainak öszve olvasása után, hogy szinte boszuságára mind ineg v o lt, ’s Orzsire nem pörölhetett; — az
istállóba ment Palkó körül keresni gáncsot 5 ki szerencséjére messzebb járt már ekkor, mint hogy asszonya
nyelve utói érhette volna. — De ezt Pörváryné nem
tudván, ’s az istállóban halotti csend uralkodván, be
nyitotta csak halkkal az ajtót, hogy a’ gondolatja sze
rént még heverészö lusta Palkóra, csak egy kettőt is
húzhasson majd tulajdon ostorával. — Azomban az ágy
üres v o lt, az istállóban semmi nesz, egyébb hogy beléptekor nyerítve nézett egyik ló az abrakos ládára,
mert az itatás ideje itt volt 5 de Ráro kedves asszonya
látogatásán meg sem láttzott indúlni. — „Bizony meg
nem is ittak” , igy sopánkodott az ■ ,,ezek a lovak ’ I
’s elnyúlt lovához közelit, csodálván, hogy még is
szundikál. „Ráro te! Ráro!” igy akarja ébreszteni az
örökre elszunnyadtat, ’s simogatni kezdi. De Ráro csak
föl se veszi, ’s hidegvérüsége újságkivánóvá teszi asszo
nyát. Közibek megy hát egészen; de mint lepi meg ha
lálos sárgaság ? látván , hogy Ráro’ feje benyúlva a’

jászol alá hever, füle h id eg, lábai mégmeredve, a’
hasa puffadva van, 's mind ezeknek keserves követke
zése — Dog í Majd kéttségbe esve rohan az udvarra,
’s az ébreszti föl az ifjú Urat is reggeli álmából:
„hol az az akasztófára való kocsis ? megölte 600 forin
t o s lovam at!” Orzsi akkor hajtotta ki disznóit, ’s az
úttzára csak ezt hallotta : „akasztófára való, kocsis , —
megölte”, ’s rémülve fut b e, azt vélvén hogy a’ kocsist
egy akasztófára való megölte. — „Megölték Palkót” ?
kérdi kékült szájjal asszonyától. „Úgy kell néki” ! felel
az elégedett bősz ó v a l: — „csak hogy mármost meg kifizeti meg lovam at? — ’s ki ölte meg” ? kérdé tovább
a’ sárgult leányt* „En nem tudom felel az remegve —
„Ts. asszonyomtól hallottam hogy megölte valaki” ! —
„ O h ! szamarak királynéja” ! rá mordul ingereltt ha
raggal az asszony,’s Örzsit csak a’ jókori elugrás men
té meg a’ már fölemelt kéznek piros orczájára esésé
től. Már ebbül van a’ világ! gondolá magában bent
könnyűit szívvel, megtudván hogy Palkó csak szökött
nem ölték m eg, ’s kertbe m ent, a’ legsűrűbb borsó
közé gyom lálni, hogy asszonyának ma tekintetét is e l
kerülhesse, jól esmervén pörölése’ természetét, m elly
ollyan volt mint a’ hetes essö , ha hétfőn reggel el
kezdte , Vasárnap estig mindég folyt. — Jtt Könnyezte
o senkitől nem láttatva Palkóját, mert hogy el ment
csak ugyan fájt n ek i, — o ’s látom - e többet vagy so
hase” ? ezt olly nagy sóhajtással kérdezte m agától,
hogy a’ száraz borsó csak úgy zörgölt b elé, ’s utóbb
külömben is minden kukoricza foszlóson , ő lévén első
énekesnő falujokban, mint párja vesztett Gerlicze az
erdőkön, siralmas nótára fakadván, így kesergé Pal
kóját :
’S e j ! Babám de itt hagyál — oh
Hitetlen engemet —
Utánnad sirdogáló
Keservem eltem et!
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Tavasszal azt Ígérted
Hogy őszre elveszesz«
Ki hitte azt felőled ?
Hogy vélem így leszesz
’S e j ! a’ legény csak ollyjan
Édes szóval hitet
De még is szép szavában
Meghinni nem lehet l —
Haj í pejg subád sints itt már
A’ télen megfagyok, —
Az ősz után itt a* n yár,
Még is leány vagyok*
Eső esik megázom
Előle a’ ki el
Takar ; — szűrét kivarrom
Zsidó szép selmivel* —
íg y panaszlá sorsát szegény, Örzsi, fájdalmát bus
hangjaival oszlani vélvén« Szerencséjére al-szél fújt —
mind a’ bozótnak vitte a’ hangot, ’s asszonya nem
halhatta az udvarra; külömben rá akadt volna hangja
után; ’s majd bedugta volna száját egy pár pof-lével;
m ert nem kapván fönt senkit, kivel pörbe áljon, csak
érlelődött benn a’ b oszu , mint érik tornyos fölhökbeu,
nagy meleggel az égi háború« Végre fölkölt az ifjú Ur.
is szerencsétlenségire, ’s ennek ált anyja; —- ’s elkezd
vén gyermekségén, hogy akkor is illy aluszékony volt,
mi lesz már b elő le? mennyit költött híjában Pesten?
egyebet sem tud mint pipázni ’s a’ terített asztal mellé
leü ln i: ’s meg sem ált addig, míg Ráro’ dögét is nya
kába nem kerítette; mert ö volt oda rajt tegnap, ’s
szerencsétlenségére akkor anyja otthon nem lévén ; ő
fogadta a’ kocsist i s , ’s akkor szökött el mikor már
csak nem egész bérit kiszedte ’s a’ t. lllyen esetbe11
legjobb orvos a’ némaság, ehez folyamodott az ifjú
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Úr i s , ’s alig várván hogy fölöltozzék í öszve füttyögeté agarait, *s vadászni ment a’ pör elől. így magá
ban csak ugyan megcsillapodott Pörváryné i s ; ’s éppen
akkor, egy előkelő házhoz mit nem is reménylett, a’
szomszéd faluban lakodalomba hivattatván, egészen fe
ledni látszott baját. — Ló kellett most már a’ Nászba,
fs az a’ gőg megvolt Pörvárynéban i s , hogy más lován
nem szeretett járni; ’s annyival inkább kívánt most
szép ’s a’ maga lovain menni ; mert a’ menyasszony*
testvérét szerette volna menyének, — Csak elhűlt bele
az ifjú Ú r, midőn este mire haza m ent, ló is volt
már fogadva, ’s minden készület megtéve az útra, — ’s
midőn anyja szokatlan nyájassággal, maga adta kezébe
a’ sok pénzt, hogy menne az éppen most álló Pesti vá
sárra ló é r t, ’s magának is ruhabelit mire szüksége van
vásároljon; mert lakodalomba mennek, ’s siessen hogy
megjöhessen az Esküdőre. — Az ifjú Úr tehát foga
dott lovakon Pestre ment hajnalban , az asszonyság
meg itthon kocsis után látott; 's azt könnyű volt néki
találn i.— Mert Gyurkának, egy derék paraszt legény
nek a’ faluból, rég fájt már rá a’ foga együtt szolgál
hatni a’ szép Örzsivel, *s most Palkó megugorván, a’
történet maga nyitott neki erre utat. Szerette ő Örz s it, ’s egész szándéka volt a’ jövő Farsangra őt’ el
venni; de Palkó útjában volt ed d ig, pedig apja, anyja
is helybe hagyták föltételét; mert Örzsi árva lévén ki
csinységétől ők nevelék, jó sütőnek, fözőnek ösmerte
a’ tapasztalt öreg an yó, azomban egy szőllö is maradt
az árvára. — Alig hallá meg hát Palkó éli Hantát Gyur
ka , maga ment ált Pörvárynéhoz hogy ha kocsisra van
szüksége; ő legalább Újesztendeig , míg mást talál;
helyt áll. Addig közelebbről megesmerkedik gondola
örzsivel, ’s a’ farsangra törik szakad, megházasodik.
Gyurka együgyű paraszt legény volt. Szép hosszú
haja, gatyakötésig ért ha ki szabadulhatott nehéz ka
lapja alól, külömben erős posgás, ’s jó dolgosnak esmerte egész falu. — A’ czifra kötényü raándlis nadrá-
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gos sarkantyus kocsisoktól, «ügy is mindég félt Pörváryné ; mert sok bért kértek, ’s rósz favágók voltak.—
Gyurka egy szűrben ment hozzá , ’s nagy saruiban lába
úgy á l t ; mint vékony tengöly a’ tág kerék-agyban, ha
csak egy csutak szalmával ki nem béllé hézagait, ’s
csak piros selyemmel gazdagon kivarrott új puruszlékját vette f ö l ; hogy legyen legalább miben megakadn1
Orzsi szemének rajta í Illy kocsist várt régen Pörváryné , ’s most fia se lévén otthon, ki ezt hátráltathatta
volna, hamar megegyezett, az Örzsi kedvéért kevés
bért kérővel. — Délután mindjárt oda vezette legjobb
b o rjá t; mert borjú tartása is v o lt, hogy lássa Örzsi
mié van, és este már véle vacsoráit mit rég óhajtott.
Azomba az ifjú Úr is megjárta P estet, hozott lo
vat m indent, ’s bár nem a’ leg helyben hagyóbb pillantatokat vetett az új kocsisra : nem mert még is
sz ó ln i; mert az Atilla dolmány drágább v o lt, mint
mennyi pénzt adott rá az anyja. így hát helyre ált
minden a* háznál, csak Örzsi volt hijjával, kinek Pal
kója még most is csak keservesen jutott eszébe, 's Gyur
ka báttya sehogy se tetszett, még Vasárnap se ; pedig
akkor csak rá szedte vette gúnyáját, 's szerzett akárhol
új kalapja mellé egy pamat virágot. Végre föltűnt a’
lakodalom nagy napja, ’s mozgásba hozta a’ környéket.
Gyurka is megkente előtte való nap szerszámát, új
sudárt font ostorába , ’s befogott más nap a’ leporolt
hintóba. Fényesek voltak a’ jól zabolt lovak; illett rájok a’ tisztított szerszám , ’s csak Palkó ülne a’ kocsis
ülésben l sóhajtott Ö rzsi; de Pörváryné nem talált kivetot Gyurkában is ; ’s minekutánna mindent gondosan
b ízért volna , ludjait ’s csirkéit is ajánlva Örzsinek, föl
ült az ifjú úrral, ’s a’ kapuból még egyszer vissza ki
áltván hogy a’ disznókat el ne felejtse megetetni: el
tűnt a’ hintó , ’s Örzsi dolga után látott.
Tömve volt már a’ lakodalmas ház udvara liintókk al, mire Gyurka is egyet pattantván a’ kapuban, hogy
lássák ö is mit tud? be járt, ’s letóvén urait a’ folyo-
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sónál, a’ több hintók közé ált. A’ más kocsisok már az
istálló ajtóban tréfálkoztak palaczk boraik m ellett, ’s
borzait fejjel szabadultak ki a’ szolgálók kezeik közűi,
kiknek fáért, vagy vízért, arra kellett menni. — Sok
volt hát a’ ezem: ’s ezért Gyurka is legényesen , tem
póra akart leugrani magas ülésibol. De alacsony förhéczhez lévén csak szokva; elvétti az első lép csőt, ’a
puff] le arczal a’ földre! El kezd most a’ kocsis kar
nevetni; a’ sürgős dolgok közt is mindég csak istálló
felé fülelő szolgállók k i, nagy hahotával az udvarra,
erre a’ dévajságon kapó, ’s még kin szédelgő Czigányok
tust rántanak, mi köz tecczéssel fogadtatván, még in
kább nevelte a’ lármát. A’ nagy neszre a’ Vendégek is
mind kicsődültek a’ szobából, csak Pörváryné maradt
b en t, látván az ablakból; hogy az ő Gyurkája a’ neve
tés tárgya, ’s bánta mért nints most czifra kotényes
kocsissá. Ezek közt Gyurka is fölvánczorgott, dünynyögvén magában az úri kocsira, ’s lecsöndesült a’ lár
ma. A’ kocsisok még egy darabig hajtották Gyurka alá
szállását a’ magasról; de ő is egyet iván rá nagyobb
kurázsit kapott, *s elvegyült a’ többi közt.
Egy huszár is volt ott a’ szomszéd faluban szállt
Kapitány legénye, eleven tréfás fiatal em ber, majd,
halálra nevettette már eddig is a’ kocsisokat. Ez mind
járt Gyurkához szövetkezett, ’s éjfélre már váJhatatlan
pajtások lettek. — Először ugyan félt tőle Gyurka ki
vált kezét mindég hátra tartotta, őrizvén hogy vala
hogy a’ huszár markába ne szoruljon; mert majd ka
tonává kell len ni: annyival inkább, mert még gyerek
korában tátott szájjal nagyon megnézett egy varas-békát,
’s utóbb hallotta; hogy ki békát lá t, befogja száját,
mert külömben ha az egyszer megolvassa az ember
fogát, okvetetlen katonává kell lenni. Azolta mindég
fejében volt e z , ’s félt a’ katonáktól mint Róka a’
csaptától. —* De mit véghez nem visz Noé apánk itala,
a’ hasas hordókban tanyázó b o r ! ? félénkbe bátorságot,
erőteleube erőt, gyávába tüzet öntnek drága csöpjei,
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’s m it esztendők, ’s száz okos szó véghez nem vihet
tek : egy kulacs, még kiürül, már véghez vitte azt. —
Gyurkában is megugrott ettől a* v é r , ’s utóbb még
csákóján a’ vitézkötést is megmerte nézni a* huszárnak,
’s csodálkozott, mi szép csizma bakálló lenne belőle!
kérdezősködött végre a* huszár Palkóról a’ volt kocsis
ról is* — ,,Dejsz a’ biz’ megszökött” felele Gyurka ’s
,,hát ösmerte azt maga
kérdé tovább. „Hogy az ör
dögbe ne?” mond a* huszár, „hiszen testvérek va
gyunk” ! „uttsegéjjen pedig formája is ám n i!” felel
Gyurka, „csak hogy maga még e* kicsit fiatalabbnak
láttzik — tán öccse?” „az á m !” mond a’ huszár. ,, ’S
hát Örzsike nem sajnálja Palkot?” így íorditja a’ be
széd fonalát. — ,,T ugy’ Isten!” felel Gyurka, „iszen
hogy épen ollyan nagyon sajnáná azt nem teszi — ki
tudja? a’ bizon ritkán mosolyg ám még én rám is;
de aszongyák természete, má nem tó m !” — „Jaj í azért
, , szökött el bátyám tudom én ; mert szerette Orzsikét,
„annak meg úgy se kellett, mint részegesnek a’ v íz ;
„ m ert van a’ falujokban egy szép legény a’ Somi And„rás’ fia , ’s azt szereti, derék gyereknek mondják —
,,én nem esmerem, hanem ugyan bolond, hogy el nem
„veszi Örzsit.” — „Iszen már ha úgy vóna Somi And„rás fia én vónék” felel Gyurka, ’s mindjárt csutorát
kap a’ huszár. „N o az Isten éltesse hát szerencsésen”—
Így szóll, ’s egyet iván kinálta Gyurkát is. „No Isten
áldja m eg !” mond a z , ’s vizes csobojóhoz szokott
szája befalván egész nyakát a’ csutorának, jól fenekére
tekintett, ’s a’ szép Orzsiért még egynéhányszor bele
kapaszkodván a’ nagy csikó - bőrös edénybe : beszédes
le tt, ’s már a’ czifra szakácsnétol is megmerte kérdez
n i: „hány hét a’ világ?” Nem is gondolta 6 , hogy a’
huszár maga Palkó legyen , pedig az v o lt! szökése éj-r
jelén mindjárt Veszprémnek tartott ő ’s nem lévén mást
mit tenni katonává lett, hol is mostani urának a Ka
pitánynak derék termetéért, ’s szép formájáért megtecczvcn: maga mellé vette a z , ’s most a’ csinos huszár
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ruhában senki se gyaníthatta a’ legfolebb patyolat ga
tyás kocsist. — Tudta ő Gyurka szándékút, ’s min
denkép azon v o lt, hogy megakadályozhassa a zt, ’s leg
alább míg az ö hat esztendei, inelly időre katonává
le t t , kitelnének; hátrálhassa a’ nem igen inye; szerént
esendő lakodalmat.
Ez alatt megzendült bent a’ muzsika, ’s vígan lejté az úri fiatalság; míg a’ szegény kocsisok csak a’ bőgő
mormoló hangjára verhették öszve sarkantyúikat, melly
mint menydörgés a’ távolból csak alsóbb ’s erősebb
hangjait hallalá a’ lejebb esett istáló ajtóba. — Nehe
zen várták már ők is haza a’ Juhászt, ki híres dudás
volt a* környékben; mert meg volt nekik engedve , ha
megjön ; vígan lenni ennek dudájánál a’ cseléd szobá
ban, — Hallott végre a’ közelgelő nyáj előkolomposa,
hallott a* szél prófétájának is fül boszontó esteli szél
hajtó nótája, ’s mind ezek azt jelentvén, hogy közelget a’ Juhász; be takarodtak kocsissaink a* nagy máng o ló , *s korán lekészített rokkák miatt egy kicsint szűk
tántz-szobába. Köz vélem ényből, hogy a’ rokkákban
kár ne essék, fölkelle őket a* széles kályha tetőre rak
ni. Gyurka ugrék legelőbb föl a’ mindjárt kályha mel
lett álló mángolóra, hogy onnét okosan fölrakhatná a’
rokkákat. — El is végzé becsületesen; de midőn már
leakarna ugrani, megrántja egy csintalan közűlök a’
mángolót, az meggördűl alatta, ’s ő lehanyatt a’ szo
ba közepére! — nagy lett erre ismét a’ nevetés! „Hopp
ugróm nem öröm est!” mond kaczagva Palkó. „Hopp
á m !” felel Gyurka „az Isten átka legyen az illyen
m ángolón! „az ám ennek a’ törvénye mond a’ házi
„kocsis, hogy olykor csak úgy elindul magában, ’s
„m ost érett r á !” „N o ugyan rósz törvényt tart” felel
Gyurka, ki már fölvánczorgott, ’s az alatt a’ Dudás
is beült a’ kuszkóba. Tántzosnék még hibáztak , de
ebből se lett szűkük; mert az egész falu leánya talpon
v o lt, ’s mind az lakadalmas ház ablakában, onnét tsak
úgy válogatták hát b e, mint mustra birkát a’ sereg
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közül. Ment a’ táncz, röpült a’ szoknya, ’s Gyurká
nak mind csak szélesedett kedve. „Hopp zsupp!” el
kiáltja egyszer magát, „ha megmettzik setzka I” ’s be
hozván egy vonakodó ködmenes Szüzet tömte nagy sa
ruival a’ szoba földét. „U cczu ! bizon ne hidj n ek i,
mig a’ ködment le nem !veti,” így biztató egy kocsis ,
’s egész tüzbe^ött Gyurka.— „Hejje hujja,subám újjá!
„rakd meg babám pogátsávó!” íg y versel tovább, mu
tatni akarván hogy sokszor Volt már V öfél, „ki meg
rakja pogátsávó, gyűrűt húzok az újjába! Ijjú ! ’s for
gatta tántzosnéját, mint forgó szél a’ polyvát. De illy jó
kedvében is elérte sorsa ; mert midőn elbizva már magát
fölkiáltana még hogy: „adj egy kicsin tágosságot, hadd
csináljak bolondságot” ! ’s tánczosával egész a’ sarokig
tágittaná a’ táncz h ely et: egyben az ott álló vizes-kor
sók közül megütődvén nagy jég patkója , ’s szétt önt
vén vizét, mire vissza került megsikositotta a’ szoba’
fö ld ét, ’s megcsúszván Gyurka lába közibek esett a*
több korsóknak, 's mázsás testével az épeket is agyon
zúzta. — Tánczosnéja ki már alig lihegett, kapván
most az alkalmatosságon kiugrott, ’s Gyurka sárosán
vánezorogva fö l, ismét egy jó ízű nevetésre adott okot.
„De derék gyerek Gyurka ; mert csak megjárja a* ma
gyar hazáért! így biztatók a’ többiek, hogy el ne men
jen már a* sok esés-kelésben kedve. —- „H űm ! hát ha
még az én nótámat tunná a’ dudás” , felel Gyurkaj
mellyik az? kérdek többen ’s Gyurka eldalolta:
’S ej ! a’ béres legény ugart szánta
Hogy Örzsit ételt hozni meglátta,
Meg is v id u lt, mosolyga is mindjárt,
Hogy az hozá az ételét kit várt!
Isten hozott Te szép leán y! így szóll
Szegény béres legény a’ szántásból,
'S letette Örzsi ételét, mellé
Mig a’ legény ökrét kiereszlé.
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,yHoztam neked szegény legény rétest
, , ’S csináltam lopva egy túrós bélest”,
így szollá Örzsi és mellé üllek
'S lágy szántáson ketten ebédeltek.
’S ej oh rósz gazda mért jösz m ost erre
Meglenne szántva földed estvére
Ebéd után hisz Orzsi is majd el
Sietne ám üres bögréjével.
De a’ rósz gazda csak jön , ’s ott éri
O rzsit, ’s alig tudott föl ugorni
Föl is tévé fejére vékáját
’S menvén busán danolja nótáját.
*S ej a’ béres legény megint csak ezánt
Hogy elküldé gazdája a’ szép lyánt
£ 1 is busul nem is nevet mindjárt
Hogy itt a’ szitkos gazda kit nem várt*
Köz tecczéssel fogadtatott Gyurka nótája, de a’ dudás
nem tudta elfujsi. „Csak az én nagy furuggyám véna
itt” mond Gyurka majd megtanítanám én kedet is!
,,van itt furuglya mond a’ házi kocsis, ’s kikiáltott a»
szolgálóknak hogy hoznák be a’ kis béresét. Meglett ez
nem soká, ’s a’ furkós botnak is használható nagy fúvó.
eszközt behozta, titkolt nevetéssel egy leány. — Elveszi
Gyurka 's jól hátra feszegetvén nyakát, hogy elérhesse
vastag ujjaival az alsó lyukakat; belé fuj a’ temérdek
furulyába. De alig hozá még szóra, midőn káromkod
va lekapja ism ét, türüli szájját, pököd , a’ konyhába»
meg nagy czinczogás a’ szolgálok között, a’ benvalók
nem tudták mire vélni a’ dolgot. Gyurka szórta az Isten
átkát a’ kin czinczogó leányokra. Elveszi utóbb egy a’
furulyát látja, neveti , mutatja a’ többinek, ’s azok
utánna. Gyurka egyre pöködött még most i s : mert a’
szolgálók vissza akarván adni az elébbi haj fölborzogatást a’ legényeknek; jó erős Kenéséi paprikával gazda-
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gon behintették a’ furulya végét, ’s feledte a’ nótá$
Gyurka csak köhögni győzött!
így mulatták bent magokat a’ kocsisok egész meg
elégedéssel emlékezvén több évek múltával is a’ mai
estére, ’s még most vették csak észre ; hogy Palkó a’
huszár nints jelen! nagy dologban törte ő fejét kinn,
’s csak a’ nevetésre jött b e; mert a’ Kanász haza hajt
ván csordáját a’ kukoricza - szárok között egy csákót,
piros hajlókás fehér frakkot, fehér bugyogót, egy
pár Olasz czipöt ’s fekete kapczát l e l t , — hihető va
lami fekete kapczás Olasz kívánt megmenekedni tőlök.
Meglátta ezt Palkó a’ Kanásznál ’s mindjárt belé ug
ratott birtokába , hogy ő neki mint katonának , azt
az illető folebb helyekre kell adni, ’s elvette a’ Ka
násztól találmányját. Oda is adta az mindjárt nem lát
ván sok hasznát, csak a’ fényes gombokat sajnáliá,
miket szeretett volna tarisznya szijjára fűzni. Palkó
nak ellenben nagy plánumai voltak vele, miket fur
csa huszár esze, végre is tudott hajtani. — Éppen ma
hirdettek nálok egy szökött Olasz katonát, ’s a’ ke
resésére küldött Káplár falujokban volt. A’ leírás sze
rént magas testes ember volt, mint ruhája is mutatta,
szeme kék, haja sző k e, szóval Gyurkához annyira
mennyire hasonlított. — Magyar születéá is volt úgy
fogták el katonának a’ háborús világban , ’s sorsa az
Olasz gyalogok közé vetvén , megunt kapczában csoszog
n i, ’s jobbnak látta az odább állást. —- Mind ezen
kÖrnyűlmények kedvezők lévén Palkó részére; kifőzte
magában a’ plánum ot, ’s jó kedvvel csak akkor ment
be a’ több mulatókhoz , midőn azok a’ bepaprikázott
Furulyát nevették. — Folytatta ez ismét szokott fur
csaságával a’ jó kedvet, megújította a’ tánczot, itatta
G yurkát,ki külömben is ollyan volt már mint úszó
tök a’ vízben, hol l e , hol fö l, merre hajlék feje. —
„H ej! Gyurka! így szólítja meg végre Palkó , csak
félénk gyerek vagy te még is nem mered behozni a’
szakácsnőt”. — „Mit? én ne merném? kérdé Gyurka*
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kinek mint hájatlan kerék nehezen fordult mar nyel
ve. „Mellyik az? mikor én Vőfény vótain elhúztam
én sorba még a’ Kisasszonyokat i s ; ’s ezt ne merném ?
*s ej szakácsné szép galambom , h ol van majd megtánczoltatom!” — „Ott van n ézd ! mutatja néki Partkó
az ablakban kint”* — Pedig az ablakban két Kis
asszony volt a’ Násznépből, k ik , meleg lévén a’ tánczszoba kijöttek hütlőzni, ’s itt az ablakon bekötött fő
vel , a’ kocsisok tántzával mulatták magokat. — Nem
kellett Gyurkának is töb b , ’s hogy megmutassa bá
torságát kiosontott a* szakácsnéért. — Hátul került
hogy észre ne vegyék, ’s mint birkát szokják kifogni
az ak olb ól, megkapja ő is az egyik Kisasszony láb át,
hogy el ne ugorhasson. — Elsikoltja az ijedtében ma
g á t, a’ másik meg elszalad mellőle. — „No má n o !”
ezt hadarja félig érthetően a’ részeg G yurka, „isiá
lom a’ leányasszont egy pár tánczra, megkövetem átassa n ’. — A’ Kisasszony kiabál látván a’ részeget, ’s
nem szabadulhatván izmos keze k özü l, a’ kutyák erre
mind oda seregeinek nevelvén a’ lármát iszonyú harmoniájokkal, a’ Násznépe, kocsisok, béresek, rémül
ve puskával, vasvillával, durungokkal a’ kutyák közó
veszettet gyanítva k öztök , — ’s Gyurka instálta ott a’
szakácsnénak vélt Kisasszonyt. „Látja montam ne ki
áltson ollyan nagyon, mert lárma lesz b előle!” mond
Gyurka eleresztvén a’ reszkető lyánkát, ’s nevelésre
fakadt a’ védelemre jött sereg.— „Csak hogy nagyobb
baj ninls!” fölkiáltának, ’s az ijedt lyánkából bent
egy ugros magyarral kipörgettek minden ijedséget,
Gyurkát pedig megparancsolák a’ többinek hogy fek
tessék le. — Palkó csak az ablakról nevette egész Je
lenést, ’s szét oszolván az Urak elvezette Gyurkát, ki
csak úgy szédelgett már, mint az agyban megindult
kerék e’r e , a’ra kevervén a’ sok bor fejét, a’ több ko
csisok meg bemenvén újra kezdék a’ táuczot, ’s csön
des lett az udvar.
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„Tudod mit? Gyurka!” így safóll Palkó hozzá,
kivezetvén az istálóba, „most kellene ám meglátogatni
„Ó rzsikét, maga van csak, ’s mikor lesz még reggel”?
kapott ezen Gyurka, ’s unszolta Palkót, hogy csak
menjenek. — „De hogy meg ne esmerjenek , folytatá
„tovább P alk ó, nézd}! van nekem itt egy haczukám
„vedd f ö l , ebben tanulhatod ki igazán Örzsit.” Min
dent helyben hagya a’ már félig alvó, ’s rá adta Pal
kó hirtelen a’ Kanásztól el vett Olasz ruhát fölhúzta
temérdek lábikráira a’ szerencsére engedő fekete kapczákat, ’s akkorra a’ bor le is csukta már Gyurka ne.
héz pilláit. — Ezt szerette Palkó ; mert hirtelen k i
hozván egy ollót Delilájává lett az alvónak , *s nagy
hosszú haját, katonáson megnyirte. — így elkészítvén
*s tökéletesen hasonlóvá tévén egy fekete kapezás gya
log katonához: föl verte nagy nehezen álmából, hogy
menjen már örzsihez! öszve szedvén hát a* mi kis erőt
még remegő inaiban a’ bor m eghagyott, Gyurka ; —
Palkó segítségével ki indult az udvarról; honnan ugyan
nehezen vihette ki Palkó; mert meghalván a’ duda
szót, mind csak azt mokogla — hogy ő még egyszer
a’ leány asszont meg is tálja ; — de Palkó befogván szá
já t— ki hurczolta magával a’ faluból, — ’s nem Örzsike , hanem a’ magok faluja felé vezette ki azt sem
tudta már égen jár e’ vagy földön — ’s térde mint rósz
bugyii nyeklett mindenfelé. — Palkó is ollyan lett
mire a’ faluvégre v itte , mint a’ jól abrakolt ló ; ha
megfuttatják; de csak békén törülte homlokáról az
izzadságot; mert ha ez elsül gondolta magában, nem
fog többet előtte kotonozni Gyurka. — Közel a’ falu
hoz letette őtet egy árokba,’s maga beszaladt az Olasz
Káplárért. — Már hives Czitrom erdeiről álmodék azt
midőn Palkó zörgetett ablakán, ’s mondta hogy csak
jöjjön vele ha megakarja keritteni a’ szököttet. Meg
örült erre a’ szegény Olasz , kiludott egy kicsint ma
gyarul is, hogy ennyi keresése után csakugyan nyo
mára lelh etett, ’s elbeszéllé néki Palkó, hogy itt kö-
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z e l, egy csárdában kapta, ott leitta , ’s most részegen
ide vezette, csak pakolja föl.
Aludt Gyurka mire a’ Káplár legényeivel hozzá ért,
ki is vasra tétetvén ötét ki csak düledezett kezeik közt
hol k i , hol b e, mint a’ rósz kerités , bevitette a’ faluba.
*— Sötét volt az é j , ’s a’ Káplár is csak leírásból es
merte a’ Regrutát, ’s ehez most Gyurka is fekete kaptzájában annyira mennyire hasonlitott. — Nem csoda hát,
ha megörülvén neki, nem sokat visgálták arcz-vonásait,
hanem még az éjjel lovakat parancsolván a’ biró által,
sietve Regementjek után indult vele ; ’s mire Gyur
ka részeg mámorát kialudta, már mint elfogott szöke
vény a’ harmadik Vármegyében is járt.— Palkó szeren
csés utat kívánt az Olasz ország felé utazónak magában
’s vissza menvén jó kedvei az ott hagyott mulatságba,
világos viradtig tánczolt a’ több vidám kocsisokkal.
Már kürtőit a’ Kanász, mire vége lett a’ lakadalomnak , ’s elköltvén a’ sok port nyelt Násznépe a’
Korhely lev est: ki ki kocsija után látott. — A’ sok
csókolódás bucsuzás közbe , alig vévé az öreg Pörváryné észre , hogy jobbára már elmentek a’ hintók, ’s
Gyurka még be sem fogott. — Kiküldött utánna, ke
restette; de Gyurka csak nem volt sehol. — Megijedt
ezen , ’s panaszlá sorsát, hogy ő csak meg megjárja a’
kocsisokkal; de minden panaszára is Gyurka elő nem
került, ’s még csak nem is tudtak hírt mondani róla.
„Boszorkányság-e ez már? mi-e? rajtam I” sopánkodék
Pörváryné. — „Debzon csak megszégyenlette magát az
,,a’ szegény legény”, raondá a’ Kapitány: „hogy úgy
„járt az este , ’s' haza ment az éjjel. — Ha parancsolja
?,a’ Ts. Asszony oda engedem én legényem et, tud ő a’
„lovakhoz, haza fogja vinni”. — Megköszönte Pörvá
ryné az ajánlást, ’s a’ szükség elfogadtatta azt véle.
Palkó hát paripáját lógóra kötvén, fölült régi ülésihe , ’s nem is gyanítván Pörváryné, mi közel ül szö
kött kocsissához , szerencsésen haza értek. — Alig vár
ta Palkó hogy Örzsijével beszélhessen, kinek mindent
el-
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elbeszélte mi történt, ’s a* hallottakon bámuló ’s örülő
lyány úgy megsózta az éleit, alig Indiák megenni dél
ben. Szerencséjére az asszonyság elrontván gyomrát a’
lakadalomban , nem ev ett, az Ifjú Úrnak is Julcsáján
járt az esze, ő pedig maga mit meg nem eveit volna
egy tálból kedves Palkójával? ’s íj*y megmenekedvén
a’ p órtól, jó izün ebédeltek. — Ebéd után fólkerckedvén Palkó fakó paripájára , ’s megköszönvén neki Pörváryné fáradságát ’s Ura’ szivesscgét; el vágtatott, a*
j 6 szerencsére bízva jövendő sorsát.
Mire haza mentt készülőbe talált mindent, kiütött
a* Frantzia háború, ’s Regementje parancsolatot kapótt
elmarsolásra, könnyes szemekkel hagyta el Palkó ked
ves hazáját, 's kivált Orzsijétől olly távol ’s annyi ve
szélyeknek kitéve len n i, fájt neki ugyan ; de meggyőzte
mint igaz magyarnak fájdalmát azon édes gondolat,
hogy mig sok nála nagyobb emberek, mupka nélkül
kedvökre élnek a’ gazdag haza javaival: ő addig a’ kül
földön érte vérével áldozik, — A’ sok hadi viszontag
ságokat ’s véres csatákat, mellyeket Palkó pajtásival
együtt ügy ált k i , hogy a’ szép magyar huszár nevet
m egérdem elje, elm ellőzvén, csak ázt einliijiik , hogy
a’ franczok’ hatalma naponként nevekedvén, a’ hábo
rús környülmények ’s a’ haza szükfcége , nemeseinek
fölkelést parancsolt, ’s az iíju Pörva'ry sem akarván a’
többinél érdemetlenebb lenni; mint fölkelt Hadnagy
sietett kedyes hazája oltalmára, ’s érte több appróbb
csatákban szenvedte is a* háborús világ nyomorúságait.
— ’S ehez még azt adjuk .* hogy midőn Tüskevárnál
heves csatára kelt volna a’ dolog, Pőrváry éltét vesz
tette volna már, ha egy huszár hozzá nem rontván,
egy vágással a’ rá emelt kardot félre néni ü l i , másik
kal pedig a’ dühös franczia fejét földre nem ejti. — ’S
a’ huszár Palkó volt, ki kantárén kapván a’ leomlott
franczia'9 lovát a’ Pórváryé mellé akasztja mondván:
, , tisztelem az öreg Ts. Asszonyt küldöm néki ezen lov.at
,,á’ h e ly e it, melly kezem alatt megdöglöttí” -— Ezzel
K oszorú 1829.4
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eldönt a’ huszár ’s Pörváry alig ért rá gondolára Tenni
szavait.
Több háborkodások után megkészült a’ békesség,
’s a* megmaradt nemesség sietett csöndes honyjában,
rá váró kedveseihez. — Porváryné a’ Tüskevári ütkö
zet után holt hírét hallotta fiának, *s lélek szakadva
sietett most Pápára, hol oszlék szét a’ megyéjökbeli
nemesség. — De mint változott szelíd örömmé aggó
dása , midőn egy a’ sereg közül kivált Tisztben kedves
fiát esmerte m eg, ki épen, csak egy gyenge vágással
homlokán sietett ölelésére. — Megczirogatta azután a’
hozzá szagoló Darut, fia alá az ön méneséből került
csikót, hálálni akarván n ek i, hogy épen hozta meg
annyi veszélyből fiá t, — ’s délután kocsira ülvén, haza
indultak. — Az utón elbeszélte annyának Porváry,
mint szabadította meg Palkó , mit izent ? ’s mit küldött
a’ keze alatt megdöglött ló helyett? nagy örömében
leghajlóbb a’ szív megengedni — Porváryné is most
kedves fia mellett szinte sajnálta Palkót, hogy nem
jöhetett haza, ’s kárát is illy jó indulattal megtérítvén,
szerette volna ismét kocsisának; de ö távol volt szeret
te honjától, ’s még ezt• nem engedte neki meg a’ sors.
Csak elbámult Pörváry, midőn anyja este, Jul
csija udvarára hajtatott meghálás végeit, hol az utánna
epedő szép lyány szives örömmel, ’s zajló szívvel ug
rott kocsiajtó’ kinyitására. — Tudniillik , míg ő a' franczok közt táb orozott, meghalt addig Julcsijának egy
gazdag Pap báttya, kitől tetemes jószágot örökölvén ,
örömest elválalta ötét Porváryné is menyének, ’s a’
nem sokára következett Tisztájitáson fia Szolgabiróvá
választatván, m eg is lett két holnap alatt a’ nagy la
kodalom , mindenek örömére. — Csak Örzsi busult
még nem tudván hol jár Palkója, ’s csak bus nótákra
fakadt fonás közben is , nem úgy mint máskor.
Egy délután, még asztalnál ültek az Urak, ’s Ör
zsi dúdolva mosogatott, midőn egy fiatal huszár káplár
vágtatott udvarokra* — Érdempénz csillogott mellén «
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’s megkötvén lovát a’ szederfához Lement. — Nem
tartóztathatta Örzsi a* folsikoltást, midőn benne Pal
kóját esmertc m eg, az Urak is mind kimentek eléb e,
örültek szerencsés megjöttén, ’s az öreg pörváryné is
megköszönvén neki, mit fijával te tt, leültette a* szo
bában , ’s egy pohár bor mellett elbeszéltette vele vi
szontagságait. — Engedelmet kért Palkó először is
szökéséről ; de az felejtve volt régen, ’s elmondta ,
hogy Regementjök a’ szomszéd falun marsolván ke
resztül, engedelmet kapott K apitányiétól; hogy régi
jó asszonyának tiszteletére jöhessen. Örültek neki mind
nyájon , de kivált Örzsi öröme rajzolhatatlan, ’s hogy
mig Palkó benn beszéli, egy pár bögrét eltört, a’ fehér
edényeket a’ cserép-tányérok közé rakta , hogy a’ ku
tyák elejbe vizes kukoritzát tett, ’s a’ ludakat tömni
csontokat vitt ki egy ’tányérral: ez mind nagyon ter
mészetes d o lo g , ha meggondoljuk hogy egy szerelmes
lyány nem is tartozik eszén len ni, midőn öt évek olta
nem látott kedvesét először megpillantja.
Búcsút vett végre Palkó sietvén osztájához; de
csak rövid id ő re, mert Regementje téli szállásra a1
környékben telepedvén meg*, minden héten volt módja
Örzsijét meglátogatni. — Esztendő múlva kitelt kato
nasága id e je, ’s kinyervén eleresztetését vég búcsút
mondott ötét szívesen sajnáló pajtásainak , vissza ad
ván Királyjának azon kardot , mellyet JFölsége *s hazája
védelmére mindég vitézül forgatott. — Megkönnyezte
a’ derék Kapitány jó káplárját , sajnálván benne a’ jó
katonát ’s hiv szolgát elereszteni , de Palkó megtévén
kötelességét hazájának mint katona, mint jó polgár
akart most nyugalomban neki használni, ’s Örzsijét
boldogítani, ki olly híven várt rá ennyi ideig, ’s ezt
meg is engedte neki az Ég, mert tekintetbe vévén a’
Vármegye a’ múlt háborúban hazájának lett érdem eit,
fölvette őtet’katonái közé, ’s Pörváry Szolgabiró mellé
rendeltetvén annak kértére, mint bizonyos fizetésű Vár-
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megye katona , elvette Örzsit, kivel boldogult élte
napjait!
Gyurka is megjött katonaságából midőn már Palkó
házas tüzes gazda volt, fegyverével mind eddig szol
gálván ö is Királyjának. — Palkó félt tőle először,
hogy majd szemére veti neki volt véle bánását; de
Gyurka baráti kezet nyújtott neki, megösmérvén azt,
hogy mostani kimiveltségét, ’s világi tapasztalását mi
nek o lly nagy híjával Volt, *s mit csak Palkónak kö
szönhet, nem adná sok borjas tehénért. — Sokat ne
vettek neki, midőn beszélte útját Olasz ország fe lé ,
midőn először fölébredt, ’s magát vasban fekete kapczában, ’s Olasz katonák közt látta. —- D e azok nem
hajtottak szavára, ’s ártatlanságát nagy nehezen be
mutatván a’ büntetést ugyan elkerülte; de csak ugyan
katonává kellett neki len n i, olly háborús világban kap
ván a’ katonán, ’s u is olly messze országától, nem
tudván mást tenni. — Most haza jött örökös szabad
sággal, még élő szüleinek örömére, kiknek mezei fog
lalatosságokba újra bele kapván, utóbb jól magát biró ,
értelmes tapasztalt paraszt gazda vált belőle. — Pal
kóval ’s feleségével mindég jó barátságban é l t , nem fe 
ledhetvén el a’ Sennyei lakodalmat, mellybe annyit
esett k élt, ’s min most sokszor olly jó izűen nevethet.
— ’S Palkó, ha hivatalos foglalatosságai megengédték
egy két órát tölteni jó felesége m ellett: édesen emlé
kezett rá , hogy ennyi boldogságának oka csak a’ szökési
KOVÁCS PÁL.

H A S O N L Í T Á S O K .
Vad öröm , — sótalan étek
Érdemetlen fény , — jeges felhő
Tévelygő gazdag — gyümólcstelen fa.
Tudomány használás nélkül.— silány föld.
Egyenetlenség — gyógyíthatatlan seb.
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Ügyesség előmozdítók nélkül — melszctlen toll.
Igazság eltekei'és — nemzetek’ sírhalma.
Állhatatlanság — füst tűz nélkül*
Lelki szegénység, — kalitkába zárt szajkó.
Nagy lelkűség , — ritka tünemény,
-■ \
Hízelkedő — veszedelmes bolygó tűz.
On - érzet, — a’ neveltségnek bizonyos jele.
Ember szeretet — a’ romlottságnak legnagyobb ellensége
Egyetértés — halál ellen orvosság.

A’ FÖSVÉNY1 MENTSÉGE.
Intolcrabilius nihil est, quam dives avarus
Quam stnltus locuples , quam fortunalus iriiquus.
P - S.
Megkell ugyan vallanom, hogy a’ csillámló ásvá
nyok iránt, mellyeket pénznek is nevezünk, különös
hajlandósággal viseltetem , és a* vastag bőrű $ de arany,
’s ezüsttel megtölt kéznek bizodalmas nyomába bujább
viszketeget okoz bennem, mint egy kellemes szelíd
szűznek selymes de üres kezecskéje.
De ki tehet természet ellen? En erről már szám
talan orvosokkal tanácskozván, meglejtetém magam
nak e’ különösség* rejtekét, kik is ezt egy szóval, és
lélekkel a’ galvanismus’ munkáló dósának tulajdonítják ,
mellyet a’ villogó éreznek alkotásom* legkisebb részei
re való hatása okoz.
Reményiem, hogy igen nagy becsben álló társai
mat ezen nyomos ok engesztelőbbé tévén , szívemet
szemrehányásaik által többé epeszteni nem fogják ; mert
a1 pengő aranyokhoz vonzódásom’ eredete természeti
okokból folyván, azt magamból kiirtanom lehetetlen.
Ö. BONYHÁDI PERCZELL ISTVÁN.

- (
A '

v

54
A

r

)—
á

s

.

Schiller után.
Nem nyílt e meg a* kicsiny ajtó ?
Nem a’ kilincs csőrdűle e?
Ah n em , csak lengeteg fuvall
Nyárernyeken zizeglve.
Zöldellő lom bok, oh éküljetek
A’ bújsugárlót fogjátok fogadni
’S árnyékló hajlékot készítsetek,
Kedves hüs éjbe titkon öt zárhatni;
T i édelgő lehlek serkenjetek
Enyelgve rózsa arczit'csókolgatni >
Ha majd szép testét könnyű lebegtébe’
Viszi a3 gyöngéd láb szereim’ ölébe.
Csitt a* sűrűn olly sietőleg
’S suhogva mi csörtete ált?
N em , egy madárkát tíze fel
G allyról ijedte, ’s a’ szállt.
O nappal! oltsd fénylő fáklyádat e l ,
Jöjj szellemi és nyájasan fig3 relve !
>S terjessz biborfátyolt körösleg el
Mélytitku gallyakkal körülölelve.
A’ lesködők elől gyors szárnyra kel
Ámornak kénye minden fényt gyűlölve,
Csak Hespernek szabad csendelgve itten,
A ’ hallgatónak nézni azt m egh itten .

Ha szózat e’ távol a’ vallyon
Mint lassú súgás rebegve ?
N em , hattyú úszik tó’ ezüst
Hullámain lebegve.
Fülembe mi öszhangok csengenek
Csörg a’ szökőkút bájlón öm ledezve,
Zephyrcsóktólj virágok rengenek,
lyiindcu lény vidúl kéjre gerjedezve.
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JBaraczk, *$ a' szőlő élvre intenek
Dagadtan zöld level megé rejtezve.
A’ fűszeres levegő* langy habzatja
Gyűlt arczaim’ lobogtat oltogatja.
Nem lépteket hallok e erre?
Az ernyes ut nem suhogott?
N em , a* gyümölcs h ullolt-le osak
Alatta terhinek ott*
| fn \rj n■. /•,
. . • ;
Bágyadva halványulnak színei
A’ napnak * ’s lángszeme elhuny egészen;
A* hőt utált virágok* kelyhei
Az esthajnalban megnyílnak merészen;
Feltűnnek az ezüst hold* fényei,
*S ég föld nagy masszák* olvadványa lészen.
Igéz övoldva minden kecs* bájlatja ,
o a* szép magát lepletlenül mutatja*
Mi csillog a* lenge homályból
Fejérivé selyemruhaként*?
N em , a’ sötét taxusfalon
Az oszlopok adnak fényt.
yágyó szív szűnj tovább remélni még
’S elődbe csak bájképeket tüntetni!
Üres a’ k a r , m elly őt ölelni é g ;
Nem képes árnykép e* keblet hüthetni;
O , hozd ide az élőt nékem ég,
’S engedd szelíd, gyöngéd kezét illetn i,
Vagy csak köpönyege* szélének árnyát!
*S hiú álmom legszebb életbe lép-át.
\S mint percze az üdvnek az égből
Nem adva neszt bájaival,
Látatlanul úgy jőve a'* szép
’S felkölt vala csókjaival.
SZENT MIKLÓSSY.
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C S Ó K .

Csak pallagi lyán vagyok itt a’ mezőn
Vígan terül el juhom a’ legelőn;
Kedvemre deleltelek a’ ligeten,
Míg égne fölöttem a’ nap hevesen.
Árnyékba’ virágkoszorút kötözök,
Áll í fris koszorúmnak hogyant^ Örülök í
A’ nap’ tüzelő heve össze szorul,,
’S lankadva, virágkoszorúm le konyul.
Friss ér csereg a’ buja völgy’ fenekén,.
Éleszteni a’ koszorút, megyek é n ;
A’ vízben egy ifjú locsolni segít,'
Gsörz öntözi, ’s a’ koszorú ki virít.
De nem vidtü erre az én örömem,
Sőt hervada lankada minden erem.
Hozzám jőve Csörsz m a , hogy öldogelék ,
rS ültömbe’ megint koszorút kütözék.
Majd dalt fúvók én ridegen , szomorún ,
’S elmém repes itt is a’ nyájas ifjún.
Mint farkas akol k ö rü l, úgy fanyalog
Csörsz, ’s észre se véve ölébe be fog.
,,Add szép koszorúd’ nekem ifjú leán”
K ér, ’s elhalaványodom, által adván
,,Add csókod’ is én nekem ifjú leán”
K ér, ’s arczom im újra hevüle szaván.
,,Lyán csókokat osztani egy se szokott”
így szólltam , iramni akarva legott;
De lábam alattam a’ földre tapadt,
N yelvem , ha beszélni akart, elakadt*
Csörsz, ajkamat ajka felé ragadd,
Füttyös kis ebem tüzesen ugatá;
’S míg a’ kutya szökve körül ugatá,
Ó csókomat ajkiyal elragadó.
BALOGH JÓZSEF.
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T I T O K .

Láttám szeg szemeit szerelemtől égni,; nem értem
A’ titk ot, ’s könnyű ésszel epedni hagyám.
Égtem , ’s ah! remegek kijelenteni lángomat J a-} lány
Érté a’ titk o t, ’s hév kebelemre simult.

A’ MEGALÁZTATÁS.
]
"ÍY
Buszke valék egykor lánynak hódoln i; mosolygott
Amor, ’s várj, úgymond, büszke alázva leszesz.
Jött a’ lányka, ’s varázs szemeit rám tű zte$ lerogylam
Lábaihoz, *s fogadám: rabja őrökre leszek.

A’ F Ü L E M I LE.
Mért Philom ela, miért zavarod meg az éjjeli csendet ?
Vagy te is álmatlan töltőd el éjjelidet?
Szépen hangzik amott a’ völgynek hüves öléből
Érzékeny panaszod’ bús dala erre felém.
Most lángzó kebled’ forró epedéseit, ismét
A* gyötrő szerelem’ kínjait ömledezed.
Menj édes zengő, ha hogy Emma dalodra felébred,
Hív szeretője talán akkor eszébe jutok.

Á M O R H O Z .
Távozz Ámor ezen lágy szívből, kérlek örökre
Távozz; nem tűröm lángjaid’ íme tovább.
M ás, de keményebb szív érezze hatalmad’ ezentúl,
M elly még nem nyög anyád’ rózsa igája alatt.
Vagy ha talán nem akadsz tüstént illyenre, szerelmes
G yerm ek, kérlek, csak Emma ölébe röpülj.

t
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E M M Á H O Z .
(Boileau után)
Minden boszont ruár.
Es egy nap olta
Úgy látszik Emma
Szerelmét érzek.
Ez újság téged
Haragra lobbant?
Bocsáss kegyetlen
Nem érted égek.
HETÉNYI.

ANDOR’ PANASZA.
Kis leány , nagy leány
Mit ér, ha hamis?
Fölebb is , alább is
A’ szomszédban is.
A1 kis lány ostoba :
Más elcsalhatja ;
A’ nagy lágy agyafúrt;
Megcsal szózatja.
Illy gonosz világban
Én azt gondolám ,
Ne [legyen soha is
Egyhez kötve szám i
Csókolok , ölelek
Tizenkettőt is ,
*S ha ezek közt [sincs jó,
Huszonkettőt is ,
’S majd azt viszem haza
Víg szüret után,
A’ ki nem néz vissza
Legények után:
Kinek szeme nem jár
Minden szem után,
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Kinek lába nem fut
Minden zaj után;
A’ ki nyomot nem hágy
Kis lába után ,
Megy is , otthon is van ,
Még'sem boszorkány.

ILUS’ PANASZA.
Nagy hiba az nálunk*
Egy illy faluban
Hogy ennyi ember közt
Legény alig van :
Kit nátha nyomorít,
Kit meg’ a’ keh bánt;
Peti balra sántít,
Bandi jobbra szánt.
Egyik szőke volna,
’S tüzes a’ haja
Másik barna volna ,
’S nincs is már haja.
A’ ki józan, hideg,
Mint a’ jégverem 5
A? ki boroz, orrán
Bibircsó terem.
Hordja el a' tatár
Leányságomat,
Én ma holnap férhez
Adom magamat;
Bükfdból vágatok
Férjet magamnak,
A’ sarokba vetem:
Jó les? czoboraak.
PATA.

—( 6o
KÉTREDÉS.
'

I.

Milly czél felé fussak?
Hogy a’ boldogságnak báj ölébe jussak ;
Hol ínség ne nyomja megvidult szívem et,
’S ne terhelje gond, bú kiderült fejemet;
Hol minden gyötrődés semmiségbe fúljon ,
'S könnyem is csak örömömbe húljon
2.

Hol
Hol
Hol
’S
Hol

van az a’ tájék ?
az izzadozás jutalommá váljék;
örökös tavasz szétlőji lengjenek,
madarak mindég örömdalt zengjenek;
a’ tiszta csermely’ kristály tükörére
Soha még zavar ’s mocsok nem éré.
3.

Hol van a* nyugvó pont?
Hol a’ fejtörés már többé álmot nem b ont;
Hol fárasztó munka nem csüggeszt tagokat,
A’ pihenés készit puha pamlagokat,
Hol nem kell kergetni az álombábokat,
Csak ölelni való alakokat,
ó.
Mellyik úton járjak?
Hogy érdem pálmára biztos hittel várjak;
Hogy csak a’ jelennek igyekezzem é ln i,
Ne a* jövendőtől remélni és féln i;
Hogy megelégedés lebegjen felettem ,
’S kívánt tárgyat leljen szeretetem.
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4.
Jó e ezen pállya ?
Ezen szívem mire vágy azt feltalálja?
Mellyen most vándorlók; vagy tán mélységekre
V ezet, ’s mászhatatlan meredekségekre;
Vagy bukkást segítő gajjal *s göröncsökkel
Van terítve ’a szúrós tövisekkel.
6.

Mcllyik lesz az a’ liely ?
Hol csak szép honnomért lángolhat ez a’ m ejj;
Hol kezeim ezen köz édes anyának
Méltó áldozatot buzgón nyújthatnának;
Hol egy igaz, munkás , hív fia lehetek ,
’S nem fojtják el hálám más érzetek.
7.
Miért zajlik e’ szív?
E’ titkos, e’ hév vágy hová és mire hiv ?
Hát csak gondgőz borong ifjúi egemen,
Homorság paczkázik mindég víg kedvemen?
A' sors súllyá alatt kelletik könnyeznem ?
A’ remény mosolygva súgja e z t: „Nem”*
FOGARASY JÁNOS.

K A Z I N C Z Y H O Z .
Péczelen, Martius’ 3ld. 1829.
Láttalak, ősz Bajnok 1 láttam vala a’ szelíd alkonyt
Arczodon, és titkon könybe borúla szemem.
A’ viharok’ mérgét — nemesen harczolva — kiáll’tad,
Már rabod a’ vak ir ig y , — és Tied a’ diadal.
Hordozod a’ koszorút, — megvívta fejednek az Érdem;
Büszkén zengi Hazám, Lantosok’ Allya ! Neved’. —
Míg Buda á ll, ’s Magyar é l, Te is élsz — ’s számodra
szivében
Hálás emlékűi egy N e f e l c j t s k e virít.
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Még sok Irígyed van, ’s lásd egy vagyok én is azokból;
Fájlalom a z t, hogy nincs Téged előzni erőm l
SZENVEY.

A Z

EMBEREK.

„Eredj l e , monda egykor Jupiter az emberiség*
Geniusának , *s kémleld ki mi módon lehetne mindan
nyinak eleget tenn i; mert a’ sok panasz, ’s isteni szé
kemhez fel ható siránkozások megindították atyai szi
vemet.”
A* genius híven eljára a’ villámok urának nagy
parancsolatjában, ’s több év’ elforgása után vissza tér
vén, felséges uram, úgymond, bejártam rendelésed
szerént a’ föld’ kerekét, ’s legelőbb is a’ pórt kéré
séül fé lj ezek nem másért csak kenyérért, 's egészsé
gért könyörögnek szent széked előtt j a’ középsorsuaknak a’ szerencse az előbb érintetteket megadván ezzel
megelégedni épen nem akarnak és kérelmöket a’ végett
terjesztik elődbe, hogy számtalan szégyenes irigykedés
nek okot adó világi méltóságokkal, ’s Darius’ kincsével
ajándékozd meg őket. A’ nagyok pedig helyezetökkel
ugyan megvannak elégedve , csak örök életért ese
deznek.”
Haragosan sujtá el ekkor a* raegháborodott isten
legnagyobb villámát ’s mennydörgő szava így hangzott
a* megrendített világ felett:
, ,Rendeltetésteknek megfelelni egyetértve nem akar
tok , ’s mint látom gyengék is vagytok, azért villámom
éri azt, ki ezentúl legkisebb kívánságát előmbe terjesz
teni bátorkodik.”
Ö. BONYHÁDI PERCZELL ISTVÁN.
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A' SAS, és FOGOLT.
S a s.
Tested ég felé m egy, lelked vált pokolnak ;
Mi dolog ez fö ld i, csak nem akasztanak?
F o g o l y.
De biz’ azt cselekszik jó uram , saskesely.
Sas.
’S mért?
Fogoly.
Egy oroszlánnak sas-szárnyát loptam el.
Sas.
Hah veszsz! a’ szárny enyim.
F o g o ly .
Hát te oroszlán vagy?
Sas.
Megbocsáss, éh vagyok, ’s te kövér falat vagy.
CSABA

S O N E T T .
A’ boldog évek’ első hajnalát
Ünneplő lyányka’ karján ringadozva ,
’S a’ szűz kebel’ vágyában osztakozva,
Ohajtám joni éltem’ nappalát
De hü érzelmem’ biztató szavát
Csak a’ vadonból haliám viszonozva
’S a’ vész’ dühét látván felém habozva
Veszítni féltem szívem’ fő javát.
így üldözöttet-, síjkám ’ árboczával,
Egy messze földre visz a’ csüggedés,
Remélve olly h on t, hol nincs szenvedés;

Itt láttam Őt, ’s a’ vándor partra kelt,
Olly partja, mellyen égi látatával,
Öröklő üdvvel, e’ bús szív betelt,
K, M. T. K.

VÁRADI TÖKÖK GÁBORHOZ.
Midőn a® csendes est’ homályain ,
Barátod’ karján függtél elmerülve,
Lágy bánat lévén arczodon terülve j
Röny reszketett felednek arczain.
Most ím’, léted’ rózsás virányain,
A mint báj-hölgyed’ keblén csüggsz hevűlve $
Ez árva szív is felvidul, örülve,
5S felejti, hogy köd van jobb napjain:
K ö d , h ol reményem nyugszik eltemetve,
M ellyel az ifjú hajdan álmoda,
*S egy kép ! ah tűnj — ha már békém oda*
Te nőt ölelsz, olly szépet ’s mennyeit,
Te boldog! én m ég, tégedet szeretve,,
A sorsnak tűröm játszi kényeit.
K. M. T. K*

E P I G R A M M A .
Göthe után.
A h , elutaz lyánkám, ’s száll íme hajóba ! — Királyom
É o l! tarts szélvészt vissza, 's lekötve vihart!
Balgatag! a’ szélvészt te ne féld , szóllít- meg az isten
Féld a’ lehlet Eósz’ szárnya hizelgve ha leng,
SZENT MIKLÓST.

—( 65 ) MINDENNEK VAN HASZNA.
Vígjáték egy Fölvonásban.
S z e m é l y e k .
D u z m a K a j e t á n gazdag Árendás.
Z s u z s ó , leánya.
N ö z s e Gusztáv.
£ g 1 a k i Jónás.
C s ö n d e s Imre.
S á r a , öreg asszony Duzmánál.
J á t é k h e l y : Sziklás hegyoldal; a’ tetőn Váromladék, távolabb a’ völgyben egy Falu.
Heggel ; a’ nap kél.
É g i a k i (egy szikla darabra könyökölve, — előtte
író eszközök. Darabig homlokát dörzsöli, tollát rágja;
— végre föl k él, ’s sétál) Az ember szerelmes: aztán
csak versel; legalább akar, mert nem mindég sü l;
mint rósz szerszámú puska! (Írását nézi) csak a’ sok
töríilés, fölkiáltó, ’s gondolat jelek; más semmi. Még
egy böcsűletes strófára se mehettem hajnalolta, ’s már
a’ nap is föl jött! Hiszen csak az a’ gondolat hóhér; a’
kadenczia ne volna, föl se venné az em ber; de ez el
akaszt, mint nagy homok a’ szekeret (olvas) ^Szeret
lek én szívem Zsuzsó !’’ — miilyen jól kezdi? ’s ször
nyű sors! Zsuzsóru nem kapok kadencziál! — Zúzó,
maró , • v a ló , fogó, — mind ó-ba mennek k i, csak
aplicálni lehetne! (gondolkodik). Vagy n em !— jó lesz
túró; az embernek azért feszeleg keblében a’ költői
szellem ; hogy absurdumokból csináljon , szépet, ér
deklőt , szívrehatót; (ír)
Szeretlek én szívem Zsuzsó ,
Nyakad fehér, mint a' T u ró !
Brávo! fölséges av hasonlítás! már megvagyok szálva.
abban nem hagyom ; ezzel megnyerem , (ismételi az
elébbi verset). Jól m egy! meg kell énekelni a’ szépet,
aztán enged mindjárt, mint jé g , napsütésre. — A’ nyaK o szo rii 1829 .
5
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ka már most fehér; hát a’ szeme miilyen legyen? —
kék, mint az é g ; nincs ennél szebb ■, illik a’ fehér
nyakhoz, mint zsebbe a* tele erszény, — aztán Zsuzsónak is úgy tetszik il-lyen van; de ha épen nem is ,
szabad a’ Höllőnek Ízlése szerént szint választani, ’s
nekem a’ kék tetszik — punetum. — Hogy lesz hát? (ír)
Szép a’ szem ed; mert mint az ég ,
O llyan kerek, meg ollyan kék,
’S fényes mint új bádog toron y,
Hév nyári nap' sugárzaton!
(ön tetszéssel) Egész a’ bámulásig folynak verseim , —
tisztán, mint fövenyen a’ patak, megszálják a’ lelket;
mint Rajméh az árnyékos bodzafát 1 — Szem , nyak ,
már meg van , homlokról is kellene valami. (ír)
Szép homlokod’ magasztalom,
E m elkedett, mint a’ halom.
Arczod mint lapta göm b ö ly ű ,—
Hajad bájló kender szinü !
az az szőke! in parenthesi nem árt oda tenni, a’ ki
fejezés kévéssé új ; de annál nagyobb dicsőség a* költő
nek. No még mi sül? (ír)
Piros szádnak mosolygása,
É des, mint a’ Czukros kása.
Szép rendben áll fogad sora,
Mint parádén a’ katona.
Kezed kicsinké , ’s mint a* ma
Sütött czip ó, ollyan puha
T i oh szép kis kövér kacsók
Rátok de illenék a’ csók;
M int kis csirkék közé a’ tyú k ,
’S mint száraz ágra a’ kakák!
Jól van! illy szerencsével, illy könnyen , illy hamar
rég nem dolgoztam. Ha ennek foganatja nem lesz; úgy
nincs igazság Helikonon, 's én mind a’ kilencz Múzsát
apjostól leátkozom onnét mérgemben ! — még csak egy
kis conclusió hibázik. Hogy szépek a’ kacsók, ’s illenék
(fájokV csók: addig már ki van yive; most azt kellene
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még valahogy a’ végére játszani, hogy azt én szeret
ném azon szép kis hó halmocskákra aplicálni. E’ már
bajosabb lesz ; de megpróbáljuk, (gondolkodik könyö
kére dőlve — néha ír).
C s ö n d e s (vadász Öltözetben, puskával jő). Szép
reggel! gyönyörködhetik ben a’ kinek semmi baja sincs;
’s szabadon léleghelik a 1 fris levegőn , — ki nem rab [
Már én ezen túl vagyok ! az ember kedve borong; az
tán csak szeretné ha az ég se volna tiszta ! nekem kék
szem kél a’ nap h ely ett, csakhogy nem süt rám , — még
árnyékban vagyok. — De a’ szeltburdi kipez , kapoz ;
az okos vár, — vagy ha mellette szerelmes: sóhajt,
képzelődik, ’s ált libeg az i dő, mint hullámon a’ sajka.
Ez perse bolondság! mondják öregeink; azonban ők
is ált estek rajta. Nem vetek neki 50 esztendőt; én is
megfogok változni reményiem, ’s akkor majd mondom
,,haj ! nem i'tgy volt a’ mi időnkben!’' — de még addig
csak örömest el lesném , mit akar a’ vén árendás leá
nyával? az meg velem ? (puskáját leteszi ’s egy sziklá
ra dől).
E g 1 a k i (kancsal szemmel Csöndes fele) N o! már
meg itt van ez a’ veréb ijesztő! csak coufundálja az
ember fejében a’ szép ideákat, minden reggel megjele
nik mintha parancsolnák. Ha öregebb volna azt gon
dolnám Valami várbeli öslélek ; de fiatal — aztán pus
kával jár.
C s ő n d e s M a, vagy soha ! ha lesz, ha nem lesz!
A’ kosártól tartok, tartok; de csak azért, hogy majd
csúfolnak vele ! különben biz én nem* igen bánom,
akár mint üt ki a’ dolog. — Atyám a’ famíliára provocál , aztán csak sürget , hogy házasodjam ; de mit
tesz az em ber, ha —- — no ! majd elválik ! (meglátja
Églakít). De miféle fráter az olt? úgy tetszik dara
bolta minden reggel itt kapom , csak bukdácsol a’ szik
lák közt, mint récze a1 nádasban, megszólítom , tán
tudna a’ szép Zsuzsiról valamit. — Hej í Uram !
É g l a k i (nem hallást teltetve — tovább ír),

5 *
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C s ö n d e s . Igen elm erült, ollyan tudós lormája
van! Tán csak nem süket? — Uram! halja az Úr ?
E g l a k i . (magában arra nem nézve) Vinné ördög
a’ zajos emberit! épen egy szép kadentziát ütött ki fe*
jeniből — micsoda kár? pedig mindjárt kész volnék.
C s ö n d e s , (erősebben) Mit dolgozik a z ú r ? vagy
süket ? mi ?
E g l a k i . Süket, süket; nem hallok semmit. Jó
volna az Úr nyelve kelepnek!
C s ö n d e s . Kelepnek ?
E g l a k i . Igen, igen , szőlőhegyre, seregélyeket
ijeszteni!
0 sö nd e s. U ram ! ha akarom ezt sértésnek veszem.
É g l a k i . Akarjon az Úr a’ mit akar; de engem
itt ne háborgasson!
C s ö n d e s . Miben? ’s mivel?
É g l a k i . Munkámban, a’ mihez az Úr nem ért;
égyébb barbarus ny'elvével, ’s iszonyú torkával zavarja
a’ szép gondolatokat í
C s ö n d e s . Nekem nagyobb panaszom lehetne az
U rra;m ert darabolta nem kapok semmi vadat, — mind
elrezzenti az Ú r, jó volna kánya ijesztőnek! úgy ül
ott mint lyukában a’ Róka ha megszalasztották ; nyakig
a’ sziklák közt, aztán csak emelgeti fejét mint a’ gyík!
É g l a k i . Ez személysértés! köszönje az Ur , hogy
nagy tűzben vagyok, ’s fönlengő lelkem reslel most
holmi hijábavalóságokért földre szólni mennyéből!
C s ö n d e s . Kölcsönbe esik. En is sértve vagyok,
az Úr által.
É g l a k i . Igen! de az Úr nekem itt kárt is tesz
fecsegésivei — ’s punctum, most ne zavarja gondola
timat !
C s ö n d e s . A’ gondolat vissza j o ; de a’ madár el
száll. Nekem is kárt tett az Úr!
É g la k i. Kérem az Urat ! egy csapat Fogoly csak
elébb röpült fejem fölött keresztül — nem messze szól
tak, ott a’ völgyben — megnézhetné.
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C s ö n d e s . De én kérem az Urat, gondolkodni
bátorságosabb helyre vegye magát; mert még ma itt a*
szikla hasadékok közt füles-bagoly helyett— srétet kap!
É g i a h i. (mérgesen fölkel) Mit ? én füles-bagoly?
ezért megkövessen az Ú rj mert megboszulom
Epi*
grammát írok rá !
C s ö n d e s . Jobban fog.az én puskám az Úr Epi
grammájánál — nem félek ! (közelebb megy).
É g l a k i . (csöndesebben) Hát fegyvere is van?Üm!
— mire van töltve? verébre, vagy farkasra?
C s ö n d e s . Illy sziklák közt suttogó rókára mint
az Ú r!
'
É g l a k i . No! no! kér e m, csendesedjék. Látja
Tollharczra örömest kiszólnék; mert abban nem hal
az ember, ’s vér helyett csak tenta folyj de puskához
nem értek, azt se tudom hol kell elsütni, — Aztán meg
mintha valaha láttuk volna is egymást?
C s ö n d e s . Nekem is itgy tetszik! tanúit az Úr
Váradon?
É g l a k i . Hogyne? Csöndes Imre — nem de?
C s ö n d e s . Églaki Jónás?
E g l a k i . (megöleli) Jónás igen! lelkem Imrém!
C s ö n d e s . Valóban , nagyon örülök találkozá
sunknak í
É g l a k i . Hát én? Ha egy más bőr volna i t t , —
mindjárt kiugranám a’ magaméból! Lám! az ember
csak tüz^skedik egymás háta m egett; pedig okosabb
szemközt nézve, végire járni a’ dolognak. — Ülj le
nálom édes Imrém! nyughelyeim való, hogy egy ke
véssé keménykék; de képzeld puháknak, mint én!
C s ö n d e s . ’S itt Te hon vagy?
É g la k i. Szja ! nekem igen tágas szálasom van.
Hon vagyok az ég alatt mindenütt. Lelkem fentebb
sphaerakban j á r ,— ’s a’ durva testnek szikla göröngyök
közt is jó helye van í
C s ö n d e s . ’S mibe foglalod magad itt, te Eg
lakosa ?
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E g l aki . Tudod még Gimnazista koromban Vocatiom volt a’ leiket emelő költészségre ; ha akartam ,
már akkor nem értette senki mit írtam. Szja ! a’ gon
dolat magas , a’ köziélek alacsony — azt csak bámulni
kell! no tudod mai világban az embernek semmi ollyas
kinézése, — a’ szent szikrát azonban, mind inkább
érzem , keblemet égetni, — lángra gyújlám hát , sza
bad féket engedek gondolatimnak ; most már senkitől
utói nem érve fon lengek , ’s nevetem tündér váramból
a’ világ bolondságát!
C s ö n d e s . Ugyan elkeríted! ha Ügyvéd létemre
a’ tekervényes kifejezésekhez hozzá nem volnék szokva;
majd nem is értenélek!
E g l a k i . Ez a1 Qualilásom az épen, mit nem
cserélnék el sok milliókért; hogy ha akarom senki sem
ért. — Hét sort írok barátom ; de több dolgot ád meg
értése, ívekre terjedt replikáidnál.— De ugyan mi ho
zott Öszve minket így ma itt?
C s ő n de s . Tudod barátom az Ügyvéd' sok; a’ pör
kevés — nagyon jámborul kárunkra a’ világ, ’s így
csak vehet magának az ember egy kis időt kisétálni.
E g l a k i . rS épen ide?
Cs ö n de s . Csupa vadászi kényből — látod pus
kával vagyok.
E g l a k i . Üm! szerencsésebb volna tán csalitokban,
vagy nádas tavak körül a’ vadászat! hisz ill egy ve
rébíjat se látsz. Ezen sziklákon barátom a’ múlt hős
idők homályos éije borong borzasztó csenddel, — ’s
ebbe csak a’ költői lélek láthat be ; aztán kutyád sincs!
C s ö n d e s . Mindegy nekem ha bagoly is, csak le
essék ha rá durrantok — engem ez mulat. Hanem ne
ked mi dolgod itt Jónás?
E g l a k i . Hah! azt csak kérdeni is! N ézd, ezen
bús váromladékot, nézd a' mohos sziklákat, a’ falakon
ingó magas fü szálakat; ’s ha még sem feszül kebled :
jele , hogy avatatlan vagy. — A’ dicső hajdant csak itt
képzelhetjük, a’ hős magyar világ illy'en falak közt
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díszlett barátom. — Egy kövön többet látok i tt; mint
te az egész Corpus Jurisban , m egszáll, elragad a’ ré
giség! — Látod azon dűledék falakat? látod szakálos
Őseinket onnét mint pillogatnak rád ? — meglehet va
lami rajtad — nem tetszik nekik. —
C s ö n d e s . Semmit se látok barátom, csak- néma
köveket J
É g i a k i. Igen! mert gyenge a’ szem! ezt úgy is
tudtam; többé hát ne kérdezd, mit keresek itt? mert
én látok, ’s te vak vagy! Látod, épen most készítek
e g y iszonyatos Eposzt ezen várról, minden rettenetes
szó ben lesz a’ mit tudok, mondj te is néhányat mert
már kifogytam belőlök !
C s ö n d e s . En nem tudok nyelveden; hanem hát
olvass munkádból valamit, majd vagy elalszom rajt,
vagy m i!
É g i a ki. (szomorúivá) Igen,! olvasnék ám örö
mest; de" — de — látod — d e, a’ mi már kész, nincs
nálam, tiszta papirost hoztam folytatni, ’s még üres.
Hanem így kezdődik ha jut eszembe;
Rettenetes kőszál! iszonyúan , mint az ítélet
Hirdeted e’ szörnyű Várnak hajdanti virágát.
Nagy csúcsodra ki fölmászott irtózatos annak
Völgybe tekintése! ’s a’ t.
hát hogy megy ?
C s ö n d e s . Jól! egész a’ lélek rázásig!
É g la k i, No Iád ! aztán vágynak szelídebb Lirácskáim , ömledező Sonetteeskéim , csípős Epigrammáim.
Ezen utóbbiak a’ fegyvereim, mint neked a’ puskád.
Éppen készülök közre bocsátani őket, hogy legyen
mit bámulni a’ világnak! most készül egy kis szerelmes
Dal is. Tudod itt örömest dolgozom, ha magam va
gyok, — ha senki se háborgat— hisz értesz?
C s ö n d e s . Hogy n e? most magyarán beszélsz,
akar czitáljak rá Ovidiusból!
É g l a k i . (felre) Bár egy luirhélya téged czitálna
c l , már a’ nyakamról! (fönt) Barátom azon előbb em
lített foglyok nem messze szálhatlak — megnézhetnéd*
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C s ö n d e s . Ném az Jónás ! Té mennél inkább el
innét valamerre. Lád én itt -egy nagy Sast lesek , ide
szokott szálni a’ fal-csúcsra ; szeretném ledurrantani.
Te itt útban vagy, — veszedelmes a’ h e ly , a’ srét szanaszélt m egy, aztán beléd akad
É g i a k i. Ne hidd hogy ide Sas szálna ; tudnám
én azt! inkább valami kis Gerlicze forma tán , ollyan
kék szemű — m i? Barátom igy elvesztél, ha leányt
lesel nem segíthetlek; mert lád:
S zelíd , a’ lyány ; de csalni kész ,
Bár néha szép szóval tetéz.
Ha nem vigyázsz eléggé; hát
Meg fog mint csapta a’ rókát!
Ficzkándozhatsz aztán szegény
Rabláncz közé szorult legény:
Nem szabadulhatsz, mint a’ esik
Varsából ki nem úszhalik! —
V aló, hogy sok leányka szép;
De csókja méreg, szája lép;
Megfogja a’ legényeket,
Mint enyves vessző a’ legyet.
'S ott hagyja fogva , 's ö vigan
Más szebb virágra ált suhan!
Vigyázz hát ifjú! a’ csalárd
Szépet közeire bé ne várd.
Fuss tőle mint agártól n y ú l,
Herüld ! bár néha rád simul.
Fogadd szómat! könnj'en nevetsz,
Míg a* varsán kivúl lehetsz.
De hogyha már becsaltanak
Meglásd, ott holtra kinzanak!
Ajánlom édes Imrém ezen verseket; majd egyszer le
tisztázom— tanuld meg könyvnélkíil, hasznokat veszed!
C s ö n d e s . Köszönöm ! magam is igy érzek. Majd
én járnék ám leány után!
É g la k i. Perse hogy több haszna lesz; ha csak te
szem az emliteLt csapat foglyot keresnéd is fö l, —
mondom nem messze szállak!
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C s ö n d e s . N e m ! meglesem a' S ast, ha estig itt
kell is ülnöm !
E g la k i. (félre) Már el nem megy! ma újra füst
be megy plánumom! (fönt) Itt elunod magad! én na
gyon örülök hogy láthatlak; de nem mulathatlak!
C s ö n d e s . Ne aggódjál! ledőlök majd egy szikla
m ellé — csak Te dolgozz.
É g l a k i . A’ túlsó oldalára mennél a’ hegynek hát.
Lád itt nap süt — ott árnyék van!
C s ö n d e s . Már én csak itt maradok. Neked kel
lene inkább árnyékot keresni. A’ nap papirosodra sü t,
aztán szemed rontja (távolabb le dől).
E g l a k i . Hanem engem ne turbálj! ( magában )
Mindjárt itt lesz az angyal, ’s a* vers nem kész, aztán
megint semmi se lesz belőle. Nagy Fátum ! (ir).
C s ö n d e s . (Könyvet húz ki zsebéből) Mig el j ő ,
addig olvasok valami szerelmes verseket, — meglehet
hasznokat veszem! Csak az a’ Poéta útban ne volna,
ma végire járnék a’ dolognak j de majd az mindent el
r o n t ! (olvas).
É g l a k i (lesi amazt). Biz olvas! már szerelmes!
vége van! bizonyosan a’ szép Zsuzsót lesi Ő is i t t , —
’s azt mondá Sast les! bánom hogy meg nem néztem»
meg van-e töltve a’ puskája? már vetélkedő-társ! Hor' rend um ! (ír)
C s ö n d e s . (Églakit lesve) ír ám n i! már innét
ki nem hajtja a’ förgeteg is! bizonyosan Zsuzsót várja.
Criminalis d o lo g ! itt el nem kerülhetjük ; hogy Collisióba ne jöjjünk! (olv.)
N ö z s e (jő). Azt mondák itt megláthatom, más
hol nem lehet hozzá férni. A’ leány szép, az apja nya
kas , — átkozott állapot! Hanem szép lyányért falat is
ugrik az ember, — nem sajnálom fáradságomat, — csak
haszna legyen. A’ vén árendás mondják őrzi leányát,
mint pénzes ládáját; pedig hasztalan ! — beszéllek vele
akár hogyan, (körül n éz) Romános táj, nem csud t
hogy szereti a’ szép Zsuzsó meglátogatni. — De mi-
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féle emberek ázok ott? egyik í r , másik olvas. Ez a’
begy egész Helicon I valami szerencse várandók lesznek,
tán kicsinált plánum szerént. Ez nekem nem tetszik —
az embert tsak akadályozzák !
E g l a k i . (Nözsét meglátva) Tán ez is Sast akar
l ő n i ? — de puskája nincs, inkább leányt les. Már vége
van! ez szép legény, ’s a’ Ivánkák csak a’ külsői nézik.
IVlár bizonyos a’ kosár! — a’ hütelenre csak megírom
előre az Epigrammát!
N ö z s e . Ez furcsa két legény le h e t! meg kén szól
ítanom ! h ej! barátom !
E g l a k i . Nem tudom! nem hallok! süket vagyok,
pedig mind a’ két fülemre ! —
N ö z s e . Csak azt mondja meg az Ú r , kié ez a’
/Vár!^
E g l a k i. Rókáké, vércséké, baglyoké , gyikoké ,
kígyóké, békáké — aztán még egy nagy Sárkány is la
kik benne, nem igen tanácsos soká késni alatta!
N ö z s e . Hát az Úr nem fél?
É g l a k i . Én már megszoktam — az Úr halálra
ijed tő le !
C s ö n d e s . Jónás! ne háborgass.
É g l a k i . Én nem barátom! — Ez az idegen Úr
nézd-e ? (félre) bárcsak öszve veszthetném ők et, aztán
magam maradnék!
C s ö n d e s . ( föl kél ) Hát mit akar itt az Ur?
(félre) bár megijedne tőlem , aztán elmenne!
É g 1 a k i. (oda megy) igen ám! mi dolga itt az Úrnak?
N ö z s e . N o , no! csöndesen barátim! hiszen nincs
kitáblázva a* táj! — Én festő vagyok, ’s magára voná
figyelmemet ez a’ szép vidék ! különösen most az illy
régi várakat akarom mettzésben adni, — azért nézem
ezt is !
É g l a k i . No hát nézze meg hamar az Ű r! látja
olt egy düledék fal, rajia két ablak; amott egy mohos
szikla» rajt egy bagoly; — most már menjen festeni !
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N ö z s e. Nem illy könnyen megy a z ! egész nap
itt kell néznem!
É g la k i. Hu ! hisz úgy megvakul az Ur ! (félre).
Ez az obscurus ember most mindent elront (fönt) Az
tán itt ma nem is festhet az Úr — jöjjön holnap; mert
látja nekem itt a’ sziklák közt dolgom van, aztán majd
közibök fest az Ú r; ’s a’ Rajz hibás lesz.
C s ö n d e s . Én meg egész nap itt lövöldözök, az
Úr véletlenül meghalja a’ puffanást, —* megdöbben, —
el rántja a’ húzást, — 's vége a’ munkának!
N ö z s c . Ma nem dolgozom , csak nézem , azért
m i megegyezünk.
C s ö n d e s , (félre) A’ hol n i! pedig jő már — soha
nem tudom m it csináljak (m egy)
É g l a k i . No elmégy barátom ? -— jól teszed !
C s ö n d e s . Csak egyet fordulok, ha valamit ta
lálnék, — mindjárt jövök! (el)
É g l a k i . (félre) Hu! már jö az angyal— mit csi
náljak ?
már csak próbát teszek ! (megy)
N ö z s e. Hová ? hová ?
É g 1 a k i. Egy szép gondolat jött fejembe, megyek
— irok — (föl megy a’ tetőre, ’s a’ várfalak közé rej
tezik).
N ö z s e . (egyedül) Különös két ember! elébb ók
akartak engem elijeszteni, — ’s most magok szaladnak
el. Gyanítom: ezek valami szerelem speculatióbol tör
ténhetnek, mesterséggel akarják megnyerni a’ Szépet,
h a ! h a! ha ! holott legegyenesebb a* természet útja.
Víg Játékba igen; — jó ; de életbe nem való. — Szem
közt kell nézni a’ lyányt , ’s kipillantani belőle az
i g e n t ; ha n e m ! ez is j ó , — azért egy okos ember
se lövi magát főbe í az illy vágytársak eszközük inkább,
hogy sem akadályoznák a’ szerencsét. De im ! már jő
a’ szép l yány, — hátra vonulok egy kicsint, had nyu
godj» ki magát! (távozik)
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Z s u z s ó , Sára j őnek.
S á r a . Az ember majd lelkét sétálja k i — cstípa
jóságból!
Z s u z s ó . Inkább szinte frissülnek a’ tagok a’ reg
geli levegőn. Ni m illy’ eleven, vidám vagyok!
S á r a . Elhiszem , a’ Kisasszony este is olly e le 
ven , mint reggel; de az illy öregnek jobb volna még
nyugodni — csupa megkémélésböl is.
Z s u z s ó . Hát elfáradt Sára asszony ? — ugyan
sajnálom !
S á r a . Sajnál? de csak csupa szokásból — nem de?
— én azért örömest fáradok ; csak már még is vége
lenne egyszer ennek a’ sok haszontalan sétálásnak.
Z s u z s ó . Most lesznek még a’ legszebb napok.
Télen úgy se jöhetünk — éljünk az alkalommal. —
Látja Sára asszony mikor nekem örökké othon kell úgy
is ülnöm mint fogolynak; ki el ne unná ezt aztán ?
S á r a . Ezt csupa bölcseségből, ’s apai gondosság
hói teszi az öreg Urunk. Kis lyánnak otthon a’ helye;
távol a’ férfiaktól, azoktól a z ------ oh! Urambocsá! —
Z s u z s ó . Igen! oh! Uram bocsásd Őket hozzánk!
ugy-e ?
S á r a , Ne vétkezzék a’ Kisasszony illy korán csu
pa tréfából is! távoztasd Uram őket! jobban mint hoszszú telet, jobban mint sovány esztendőt, jobban mint
szüret előtt a’ jeges felh ő t!
Z s u z s ó . Oh Sára én nem igy érzek, — nem tu
dom mért?
S á r a . Csupa gyermeki tapasztalatlanságból! majd
megváltozik a’ Kisasszony is , szaggasson el csak 4 fér
jet mint én. Oh Isten nyugossza meg őket — sok ba
jom volt velők í
Z s u z s ó . Nagyon balitélettel van a’ férjfiak felől
Sára asszony!
S á r a . Ha nem hiszi próbáljuk meg ! külömben is
ezen Vár-tájt olly bűbájosnak tartják. — Ila hát olly
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jóknak gondolja a’ Kisasszony a’ férjfiakat, teremjen itt
most mindjárt egy férfi , a’ k i -----N ö z s e « (hirtelen elő áll).
Z s u z s ó . (meglepetve szó nélkül all).
S á r a . (keresztet hány magára) Minden jó lelkek
dicsérik az Urat! boszorkányság van a’ dologban!
Z s u z s ó . Mondtam ugy-e ? itt a’ bizonyság! (Nő
iséhez) Halja ! hát ki maga ?
N ö z s e . Engem a’ férfinem Geniusa küldött.
S á r a . Öli! édes Ngos nem tudom mi-usz Uram,
megbocsásson kérem igen szépen — csupa tréfából be
széltem úgy előbb — hisz’ az ig a z, hogy a’ férfiakban
bizony nem volna épen olly sok kivető —
N ö z s e . Semmit sem tesz öreg! az én természe
tem csak fiatal lyánkák szavát h allan i, —- ’s ezen szép
kis lyánka nemünk pártját fo g ta ; mit most megkö
szönni jövék!
Z s u z s ó . Ne is bizza olly nagyon el magát lélek
Uram — (félre) hiszen jól látom én hogy nem az —
nem félek tőle ! (fönt) mert lássa a’ mit én beszéltem,
az, csak — csak — ú g y — izéből történt, fcn a’ férfiakat
mind egy egy liétiejű Sárkánynak tartom , —• lángot
okádik , aztán harap.
S á r a . (ránczigálja Zsuzsót) Kisasszony! meg ne
sértse, Urambocsá ! még haragjában majd minden fér
fiakat elparancsol a* földről í
N ö z s e . Furcsa hasonlítás! Es én a’ Szép nemet
ollyannak tartom mint egy farkas-verem; ártatlan bá
rány-sírással oda csal, ’s bele esik az ember — aztán
nyakát is törheti; már most mellyik rosszabb?
Z s u z s ó . Ha ! ha ! ha ! farkasverem , meg leány !
ha! ha! ha! aztán csak ugyan farkast csal hát oda,
ollyan vadat, vérengezőt, nem de? ’s jól teszi ha meg
csalja ; mert másként fölfalná !
N ö z s e . Teregette kis lyánya! még kiforgat utóbb
h á t, hát.— —
Z s u z s ó . No elakadt ugy-e ?

i
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N ö z s e. Hát csak azt akarom mondani; hogy en
gem azért meg nem csal. —
Z s u z s ó . Nem is szándékom! az Úr akart engem
megcsalni — de híjában ! Léleknek adni ki magát h a !
h a ! ha! illyen testes, átillás, bajuszos Géniusz.
N ö z s e . Erről engedelmet kérek!— vakmerő lépés.
Z s u z s ó , Ahan ! már engedelmet ug} -e ? térdre
Géniusz Uram most egy halandó Ivánka elolt.
N ö z s e . De már ezt nem teszem ! — hamis lyány
ka! bizony még rá venné az embert, ha eléggé férliu
nem v o ln a ! Azok a* kis szemek ürögnek, forognak,
mint Mókus p’ fán — aztán majd leforgatják az embert
is lábáról: de most az egyszer nem győztek.
Z s u z s ó . Üm! — hát mért égnek úgy orczái Gé
niusz Uratanak? Elébb hogy megjelent igazán ollyan
lélek szinü v o lt, — ’s most úgy elg y u lt, mintha pe
csenyét forgatott v o ln a ; még utóbb megtántorílhatná
az embert!
N ö z 8 e. K érem ! csak a’ térdeplésről van a’ szó !
különben a’ szűk váll alatt én is látok valamit, úgy
m ozog, mint néha a’ fold , ha alólról Vakandok túrja.
Ott a’ szív dolgozik, sebesebben mint máskor 5 ’s innét
következik.-----Z s u z s ó . A’ következéssel maradjon adósom (félre)
Szinte boszÚ8 vagyok szívem re; de az ember hasztalan
— nem csillapíthatja! (font) És igy számoltunk?
N ö z s e . Még n em !
S á r a . Hát nem lélek az Úr ? csak úgy lett azzá
csupa tréfából ? —
N ö z s e . Itt a’ sziklák közt andalogtam , ’s az erős
vitát hallván, csak úgy állottam e lő , nemem mentsé
gére !
'
S á r a . Úgy? — Lzt meg kell jelentenem az öreg
Urunknak csupa kötelességből. — Ü m ! üm ! én nem ér
tettem bcszédjöket; de azt gondoltam hogy mint lélek
csupa üdvösségről sz ó lt, pedig kitudja mi pogány dől-
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gok lehettek! Kisasszony menjünk, — itt még elbolonditják csupa boszorkányságból!
Z s u z s ó . Még csak egy kicsint várjunk Sára.
N ö z s e. Nékem az öreg Úrral úgy is beszédem
le s z .— Ez a’ Táj nekem igen megtetszett, holmi speculatiók forognak fejemben — ezekről kellene értekezni!
Z s u z s ó . Sára vezesse el az Urat!
S á r a . ’S a’ Kisasszony?
Z s u z s ó . En itt maradok, — olly szép az id ő ,
aztán majd jöjjön értem!
S á r a . Igen, de a’ sziklák közül ha majd megint
elől ugrik valami lélek form a, ’s fölöleli csupa lelki
szabadságból ?
Z s u z s ó . Ne féljen , csak menjenek !
S á r a . N o , no! én aztán oka ne legyek, csupa ár
tatlanságból!
N ö z s e . Még meglátjuk egymást! (el Sárával).
Z s u z s ó . (egyedül — Églaki a’ várfalak megül
néha kémielődve ki kibukik). — Ez nem közönséges
fé r li, — egy kis változást hagya bennem. Ha ! ha ! h a !
tán csak szerelmes vagyok ? — No Isten neki! ezen is
ált kell az embernek esni, egyszer legalább éltében. —
Hanem busábbnak kellene hát tán, vagymi? lennem!
— különben is úgy Írják , hogy a’ szerelem halgató,
kom or, sóhajtozó, — aztán szinte jól áll az az epedés,
sötét tekintet, bús arcz, panasz s több illyenek , — és
nekem most van legjobb kedvem , — nem tehetek róla
— én új módi szerelmet kezdek, nevetek, tánczolok,
ugrálok , — meglehet még utánozóim lesznek !
Báj ölén a’ szerelemnek
Nékem csak rózsák terem nek,
V élek, ’s közlök élek én!
Inkább szerelem se légyen ,
Mint bússá , komorrá tegyen
A1 szép ilju kebelén ! —
Csak volna kivel mulathatnám magam, akár estig min
dég nevetnék. — Ez a’ speculates Ur is lígy sietett; az-
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tán ha maga van az az ember mind a’ m ellett, is alig
álhatja m eg, hogy ne sóhajtson!
E g l a k i . (ismét előjő, ’s egy kis öszve gyűrt pa
pirossal megdobja Zsuzsót).
Z s u z s ó . (megdöbbenve) H áh! — majd megijeszt
ez a’ kis papiros! De honnét esett e’ rám? itt senki
sincs, az Égből csak nem dobta valamellyik angyal? —
ugyan mi lehet? (olvas)
Szeretlek én szívem Zsuzsó,
Nyakad fehér mint a’ T ú ró!
Szép a’ szemed; mert mint az ég
Ollyan kerek, meg ollyan kék;
’S fényes, mint új bádog torony
Hév nyári nap sugárzaton. —
Szép homlokod magasztalom,
Emelkedett mint a’ halom
Arczod mint lapta göm bölyű,
Hajad bájló kender szinü ! —
Piros szádnak mosolygása
Édes mint a’ czukros kása.
Szép rendben áll fogad sora,
Mint parádén a’ katona! —
Kezed kicsinké, ’s mint a’ ma
Sütött czipó , ollyan puha ,
Ti oh szép kis kövér kacsok,
Rátok de illenék a’ csók :
Mint kis csirkék közé a’ tyuk ,
’S mint száraz ágra a’ kakuk ! —
Gyönyörű szép virágszálom
Egy csók készen vagyon nálom ;
Engedd kacsodra nyomnom a z t ,
Másként szerelmem elhervaszt;
Mint szép teles basarózsát
A’ d ér; ha meglepé bokrát!
ha ! ha ! h a !
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lia ! ha ! ha i Égből hullanak rám a’ szerelmes levelek,
mint hajdan Zsidókra a’ Manna , — ki ne örülne ennek,
’s illy érzékenyen íöstve az epedő szerelmet, ki olvas
hatná megindulás nélkül! — ’s az aláírás? „Egy sze
rencsétlen a’ sziklák közt.”
Tán csak nem egy öreg
sza'kállos Remete szemei akadtak meg rajtam’ ? ez valóban
egész a’ könnyezésig sajnos állapot volna !
H a n g 1 a’ s z i k l á k k ö z ü l . Zsuzsó ! Zsuzsái
Zsuiésá ! —
Z s u z s ó . A ! valaki nevemen szóllit I micsoda bű
bájos vidék ez? Tán megint valami ollyan testes lélek
rejtezett a’ sziklák közé, mint az elébbi Géniusz? (a’
hang ismét háromszor kiáltja nevén). Ezzel ma nagyon
jól fogom magamat m ulatni, már csak szóllok hozzá.
— Ki vagy jó lélek ki nevemen szóllitasz?
H a n g . En egy vándorló Lény vagyok a’ falak
k özt— Örlelked szép leányzó, ’s boldogságod nagyon
szívemen fekszik, — Tudom új frigyedet azon elébbi
ifjúval; de vigyázz, — az téged megfog csalni! Mondj
le ró la , intelek édes leányom, ’s fogadd el azt, kit én
fogok javasolni. Eped érted egy szegény ifjú titokban
hullatja keserű könnyeit utánnad , mély bánatja ma
holnap a’ sírba viszi. O bátortalan ; de te egy szóval
letörölheted könnyeit, ’s kiveheted a’ sírb ól, — ezzel
lehetsz csak boldog!
Z s u z s ó . (félre) Valóban ez szépen megy, Romános egész az ájulásig — már csak elvárom mi lesz be
lőle! (fönt) Köszönöm tanácsod jó lélek, tudasd velem
azon szerencsétlen ifjú nevét — egészen megindított be
széded, — kész vagyok nemes könnyeit letörölni!
Ha n g . Ha kívánod öt látni; kiáltsd ezen nevet
„Jónás” háromszor, ’s tüstént előtted fog terem ni!
Z s u z s ó . Jónás! Jónás! Jónás!
C s ö n d e s . ( hirtelen megjelenik ) Hívtál angyali
szűz — im itt vagyok parancsodra!
Z s u z s ó - (megütközve) Váratlan eset! tán csak
igazán megvagyok babonázva !j (fönt) Hát kicsoda ?
K o szo r ú 1 ^29 .
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É g l aki « (akar lejönni ; de meglátván Csöndest
boszusan megáll , nem tudván jöjjön-e ? ne-e ?)
C s ö n d e s * Engem egy ismeretlen égi Lény kül
dött ; rég imádlak szép hajadon — tégy boldoggá, azért
jöttem !
Z s u z s ó ! Különös, nagyon! Hát azt nem mondta
a’ lélek, hogy térden kell kegyelmet kérni?
C s ö n d e s . Megboesás drága Szűz feledtemuek
(letérdel) im térdemen esedezem !
É g l a k i . (hirtelen mellette terem) Hérem! én vag}mk az igazi, engem küldött a1 Lélek; ez csak ollyan
pseudo-Jónás, én esedezem a’ kegyelemért!
Z s u z ó . H o , h o ! kelten is? a’ lélek csak egyet
jelentett!
C s ö n d e s . En vagyok az az egy !
E g 1 a k i. O más ; — én vagyok az egy ! — Angyal!
te csalhatatlan vagy, ne higy neki — engem boldogíts!
Z s u z s ó . (félre) E’ szép mulatság! (főni) Ha nem
csalnak füleim ; az Úr szavaiban az elébbi őrleiket esmerem. Egy leányt akarni megcsalni! Külömben szép
gondolat, vígjátéknak jó lesz, ha rá ér az Úr kidol
gozni, ’s fáradságát vele nem gondolja hasztalannak!
Hanem a’ végire vetheti az Úr ezen jegyzésem et, hogy
mesterséggel igaz szerelmet nyerni nem lehet, — ’s illy
lágy szívű térdeplőket, kiket majd papucsa alá reménylene tehetni: szerelmével egy okos lyánka se bol
dogít ! most vége a’ játéknak — fölkelhetnek az Urak !
(elszalad).
Csöndes )
rabig merően egymásra
eU)
E g 1 a ki
) v
°
nézn J
É g l a k i . Fráter? ki hitt ide téged ?
C s ö n d e s . Ki bízta rád, játékot űzni a’ lelkekkel?
É g la k i. Ugyan mi birt ezen szerencsétlen gon
dolatra ?
C s ö n d e s . Hallottam ott távolabb mint profetizálsz, a’ fal m egül; ’s alkalmat láttam elkaphatni
az áldást elő led , mint Jákob elől Ézsau!
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É g 1 a k i. Azt gondolám a1 legjobb vadászatban
vagy valahol! Hát illyen szelíd sast lestél?
C s ö n d e s . Meg se gondoltam hogy a’ fönséges
Eposzt ne folytasd, — megszállva szellemétől e ’ dicső
mohos falaknak !
E g l a k i . Már most mindent elrontott fatális térdeplésed ! Az ember kifőzi szépen a’ planumot — aztán
pl nem sü l!
C s ö n d e s . A’ nélkül is vesztve lett volna gondo
lom a’ kincs, mindkettőnk részéről! Micsoda együgyüs é g , őslélek képében, jelenni meg a’ szerelem ügyé
ben? Csupa nevetség! — mintha észre nem vennék!
E g l a k i . Micsoda élheteLlenség mindjárt lelérdepelni a’ lyány előtt? kivált hívatlanul! az én planumom legalább nem mindennapi!
C s ö n d es. Elég hogy vesztettünk !
É g la ki. E’ még is sok ! illy nyilvános megvetés!
Halaszthatott volna legalább ! El nem tűrhetem, Epigramát irok rá — ki gúnyolom !
C s ö n d e s . Én meg elmegyek egy árnyékba, ’s
kialszom magam!
É g kaki . Köziélek!
C s ö n d e s . Jobb te is kot r ódol nc z d jön a’ sötét
nézésű Duzma , még ma megugrat, szaladj ! (el)
É g l a k i . Még magát próbálom meg az öreget, (a’
sziklák közé megy).
.
D u z m a , N ö z s e jonek.
D u z m a . Mit akar no? végezze hamar — nekem
dolgom van !
N ö z s e . Rettenetes nagyot mondok, csak várjon
az Úr —
D u z m a . Eddig se volt eszem hogy vártam; othon
is elmondhatta volna — én vissza megyek
N ö z s e . Kérem ! mondom m ár; de háznál tudja
még a’ falaknak is fülök van — (körül n éz) nincs-e
kórülünk valaki?
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D u z m a (félre) Meg megfojt itt magamat! tán
hallotta hogy pénzem van! De bolond voltam hogy cl
jöttem, (vissza kiált) H éj! Sára asszony! jön-e ? — az
sincs!
N ö z s e . Hátra maradt — majd elér.
D n z m a , (fé lr e ) Ez valami fortély ! kicsaltak ^
hogy leányommal beszélhessenek, még tán el is rabol
ják l (fönt) U ram ! én nem várhatok — dolgom van!
N ö z s e . (ion fogja) Kérem — tessék maradni. —
Én utazó vagyok, ’s utam czélja; hogy valami szép
fekvő jószágot nézhessek. —
D u z ma . Csak utazzék hát az Úr tovább — a’ T i
sza mellett szép jószágokat talál!
N ö z s e . Nekem ez a’ táj nagyon megtetszett, ki
vánnám magamévá tenni az egész falut.
D u z m a. ( félre ) Okosan kezd beszélni; de hasz
nát nem vehetem! aztán hát ha csak csalni akar! (fönt)
Uram ez nem eladó; kiilömben se sok hasznát venné
az Ú r , magam is alig tengődöm belőle. Árendába birom , sovány esztendők járnak, rósz időjárás, olcsó
minden , az érenda sok.
N ö z s e . O h ! én úgy se hasznáért venném ; csupán
azért, mert igen megtetszett tája. Vannak nekem más
jószágaim is. Hanem ezen hegyen, a’ düledék falak he
lyére , egy pompás kastély igen illenék , ’s abban lak
ni , mint őn jószágomban — igen szeretnék! mutasson
az Úr módot ennek elérhetésére.
D u z m a. ( félre ) Már még se tréfál; csak az a»
fatális Contractus engem le ne kötne! (fönt) Uram még
3 esztendőm van hátra a1 Contractus szerént, lehetet
len menekednem; — aztán az Uraságnak se gon
dolnám hogy volna kedve eladni. — Üm í Üm ! — mit
csináljunk no? — Hanem kérem erről othon is beszél
hetünk, menjünk vissza! (kiált) Héj! Sára asszony! —
még se jön. Fortélynak kell lenni a1 dologban! — Meg
engedjen az Úr egy kicsint haza tekintek, aztán jövök;
várjon itt! (félre) Még a’ leányom’ lopják el!
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N o z s c . Kár lesz fáradni! mindjárt végezhetünk;
gondoljon az Úr valam it, én mindenre kész vagyok,
csak ezen jószág birtokába juthassak.
D u z m a . (félre) De már bele bolondult ebbe a*
rósz Várba, Csak lerázhatnám nyakamról a’ drágán
bérlett haszontalan fa lu t; inkább leányom valakivel be
szélje ki magát. Alkuba ereszkedem vele !
N ö z s e. Nos ? gondolkodik az Úr?
D u z m a . Igen ! a’ dolgot hányom vetem magam
ban , — egy módot még is leltem. Tudja az Úr mit?ha
tetszik, a’ hátra lévő 3 esztendőt ált engedem az Úr
nak. Nekem magamnak is van már egy kis szerzemény
kém ; abból hálá Isten, elélhetek; azomban meg ez az
árendás jószág még koldussá tesz. Ez a’ nagy mihaszna
h e g y , falak , sziklák, hasztalan itt állnak, az árendát
pedig azért csak kell fizetni tölök — megcsalódtam ! De
az Úr ha épitteni akar rá, hasznát veheti. Vegye ált hát
tő lem , — mondom még 3 esztendő van hátra azokról
fizesse nekem az árendát. Továbbra egyezhet a’ birto
kossal —* még meg is veheti !
N 5 z s e. Ah ! árendáláshoz nem sok kedvem van.
Az emberen csak a* sok baj, vesződség ; hogy kijöhes
sen vele ! aztán én még notelen vagyok, illyen esetben
p edig, jó gondos Gazdasszony is kéne. — Ha még is
ez t, valami jót javasolhatna itt a’ vidékben; — mert
csak ugyan szándékozom házasodni is I
D u z m a . Kérem, "kérem ! had gondolkodjam csak
egy kicsint; meglehet tudok valakit, (félre) Üm ! ha
Zsuzsóval megkínálnám ugyan mi lenne belőle? életre
valónak látszik, aztán a’ ki ekkora jószágot csupa ön
tetszésből m egvehet, annak van pénze! aztán a’ Con
tractus alól kibújhatnám; a’ mi legnagyobb, — többet
ér egy szekér leánynál. — Csak rá vehetném, nem len
ne utolsó egyezés!
N ö z s e . N o, mit gondol az Úr?
D u z m a . Uram tudnék egy feleséget szerezni, ha
a’ Conlraclusomat ált venné. Pedig szép, jó , aztán
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Gazdasszonynak kivált ide igen alkalm as le s z , ösm erős
a’ tájjal.
N ö z s e . ’S ki lenne ?

D u z m a. He! he! he! egy kicsint átallom is ne
vezni; azt gondolnák, hogy én magam árulom vagymi?
pedig mondhatom jó lenne az Urnák — árendás leánya,
tudja hogyan kell.
N ö z s e . No csak mondja m eg, mindjárt meg
nézem.
D n z m a . Úgy hát tessék, menjünk haza, nálam
megnézheti.Szép kis gömbölyű szőke leány — nem azért
hogy az enyim — he ! he ! hé ! — de —
N ö z s e . Ah? hát a’ maga leánya? No brávo , en
nek örülök , hírébe hallottam ; látatlanban is megegyezek.
D a z m a , És az árendát?
N ö z s e . Alt fogom venni;
D u z m a . ’S Zsuzso, a’ leányom?
N ö z s e . Már most minden esetre feleségem lesz.
Hanem kezet rá !
D u z m a . Itt van! (kezet ád) Holnap ált adok az
Urnák mindent, magam meg elhordozkodom.
Sá r a . (lélekszakadva fut) Ah ! oda vagyok ! segítség!
Duzma)...,.«
•«
at
N
ö z s e )< Ml bai• : mi ?
S á r a . O da vagyok — nem szólh atok csupa ijed
ségből.

D u z m a . Honnét fut? hová megy? hol a’ leá
nyom ?
S á r a . Ah! egy kutya, — meg a’ Kisasszony —
pedig veszett. —
D u z m a . Elveszett a’ lányom ? ellopták ? no e’hol
van n i! megmondtam ! hova vitték ?
N ö z s e . Megharapta?
S á r a. Ahol fut n i! mindjárt elesik.
N ö z s e . Hol? hol ?
D u zm a. Merre viszik? utánna megyek
el érem,
agyyn ülőin-— (távolabb egy lövés esik)A! lőttek; tán
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csak a’ franczia jön? hála Isten majd megdrágul min
den l — hová leszünk ?
É g i a k i. (lejön a’ hegyről) Micsoda zenebona ez
itt? mintha ezt a’ Várt vínák; az embert csak turbálják ! Ah! Nemzetes és Vitézlö Duzma Uram? — örülö k , örülök, — épen egy kis beszédem volna; pedig
különös.
Di i z r a a. Nem érek rá , — oda a’ leányom, — jön
a’ F ran czia,— azt se tudom hol áll a’ fejem?
É g la ki. Mindjárt a’ nyakán fölül! Én látom;*—
azért ne tessék aggódni Domine Perillustris; — hanem
a’ Kisasszony hova van ?
.
N ö z s e. Ahol jőnek n i !
D u z m a . Ki ? mi ? hol jő ? merre ?
É g la k i. Gertissime ! a’ Kisasszony; pedig Imre
barátommal, — nem szeretem. 1
S á r a . Hát a’ kutya nem jő? — nem látok csupa
ijedtemből l
C s ö n d e s , Z s u z s ó , jőnek.
D u z m a . Az Isten szerelmiért leányom! hol jársz?
Domine! lopni akarta? ’s rajt kapták?
Z s u z s ó . Itt sétáltam atyára a’ Yár alatt, midőn
egy veszet-kutya utánnam iramlott.
C s ö n d e s . ’S é n, ininekelőtte elérné a’ Kisaszszonyt, — szerencsésen agyon lőttem !
D u z m a . Ugyan? ’s nem harapott meg leányom
sehol ? lábod , vagy ruhád ? — semmi bajod ?
Z s u z s ó . Semmi! egy kicsint megijedtem; de már
egészen helyén vagyok.
D u z m a . No azt jól tetted , hogy helyre jöttél; —
köszönöm az Urnák is fáradságát! — lm ezzel azUrral,
mi különös alkuba állánk ; ő házasodni akar, ’s en
téged javasoltalak, m i?
N ö z s e. Én örömmel fogadtam a’ javaslást, ’s a’
Kisasszony ?
Z s u z s ó . Nagyon katonásan megy ; de minek is a’
sok óbégatás;— ha velem akar boldog lenni itta’ kezem!
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D u z ma. Ez az Ur áltvette tőlem az árendát. Itt
fogtok lakni, ’s ha megegyezhet ; szándékozik megvenni
az egész falut* — Ezen hegytetőre majd egy szép kas
télyt építtet, ’s azután ott éltek ketten, kedvesen , sze
relmesen.
É g 1 a k i. Ne hidje Domine Perillustris , az istenért',
hiszen fostő ! elébb is itt andalgott, ezt a’ rósz várt
akarja lefösteni, ’s majd olaszul alá írja hogy mi ? aztán
drágán megveszik , abból éli
D u z m a . Mi ? mi? az Ur föstő? aztán szegény?
hát az árenda ? a’ kastély-épités ? szörnyű csalás I incaptiváltatom az Urat I
N ö z s e . ’S ha segény volnék, nem adná nekem
leányát az Ur?
D u z m a . Bizony D om ine, két szegényből soha
ae válik egy pár gazdag. Én a’ leányommal nem adha
tok semmit.
N ö z s e . És én még is elveszem!
D u z m a . Yenné csak ha adnám. Látja ha egyik
nek se lesz semmije is , mit esznek? — Domine! a’ hasra
is kell nézni, nem csak holmi hájibáji csókokra, mikre*
Arra ne calculáljon, hogy én eltartom — magamnak
sincs !
N ö z s e . Hát a’ Kisasszonyka lemondana a' frigy
r ő l, ha én ide szép tlastélyt nem építtethetnék?
Z s u z s ó. Én érdemet szívben ’s főben keresek ,
ennek pedig nem kell Kastély — kis kunyhóban is el
fér. Nekem az Ur tetszik , ’s kész vagyok a’ irigyre !
N ö z s e . Ezen őszinte szíves vallás, engem hasonló
vallásra késztet. — Lesz K astély, ne féljen az Ur . —
Én Nözse Gusztáv vagyok, íia annak kitől az Ü r ,
árendában bírja ezen fa lu t! emlékezhetik rám ; kis kor
romban sok mézes kenyerét megettem! most atyám ált
adta ezen falut; ’s hogy birtokom valahol szivet ne
vakítson; azért gondoltam ezen kis tréfát. Mit szól az
Úr rá?
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D u z m a. Ah ! valóban a’ meglépés, az öröm , megnémitanak! elébb én is csak tréfáltam. — INagy megtisztelése házunknak, valóban! Sára asszony héj! szé
ket, kanapét, — vagy tán nem is othon vagyunk! meg
bocsásson nagyságos fiam Uram ! a’ meglépés — az
Ö röm ,— hanem menjünk haza!
Z s u z s ó . ’S mellyik Nem csalóbb most? a’ fér
fiak-e? vagy a’ leányok? igy eltudni magát a’ végpon
tig titkolni — valóban gyakorlott mesterségre mutat.
N ö z s e . Szépen jutalmaz játék om ,— ’s ez nekem
elég. Külömben is jobb tán a’ házasság előtt titkolódni mint utánna ; csak az esküdőre fejlődjék föl a’ titok !
S á r a . Lakodalom lesz ugy-e ? nemzetes Uram ? ’s
ez is csak a’ Gazdasszony baja; sülni, főzni kell, aztán
más eszi m eg! De csak hogy sétálni nem kell már a’
Kisasszonnyal csupa kéntelenségből!
C s ö n d e s . Mi csak itt állunk Jónás, aztán semmi
haszna!
D u z m a . Lakodalomra az Urakat is szívesen lá
tom ; együtt vigadjunk mind — tanuji ezen boldogságnak.
É g l a k i . M i n d e n n e k v a n h a s z n a barátom!
Lád lakodalomba hittak!
C s ö n d e s . De a’ sok epedés, leskelődés e’ hegy
körül csak hasztalan volt ?
É g 1 a k i* Ne hidd ! -— Ezen úri barátunk szinte
leskelődött velünk , mint speculáns , mint fős tő ; ’s
szép hölgyet nyere! Te mint vadász puskával jártál,
hogy láthasd a’ szép ly á n y t;— ’S magában ez haszta
lannak látszik, — de nagy hasznot tettél-agyon lőtted
a’ veszett kutyát, melly nélküled nagy kárt tehetett
volna ! Engem költővé tett a’ szerelem. Minden hajnal
ezen sziklák közt látott, bogy én meg a’ szép lyánt
láthassam. Ez leghasztalanabb úgy vélem ; de legalább
majd egy vígjátékot irok a’ történtekből,— ’s lako
dalomkor mulatságból föl olvasom ; mellyuek ha egy-
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szer Kétszer jót nevethetünk : az sem lesz talán minden
haszon nélkül '
(a’ kárpit lefordul).
KOVÁCS PÁL.

A’ K I K E L E T H Ö Z .
Körner

után.

K ikelet! üdvöz légy
Kikelet 1 körül végy
A’ te ifjú zsengedező éltedd el,
Reménységed — ’s törekedéseddel.
A’ mint az élet mozdul csiráidban —
’S vígan, a’mint virágid közt virul,
Ügy tavaszlik is az én álmaimban ,
ügy szívem is zöldül ismét ’s ifjúi.
De a’ virágok’ csendes zseng’je,
’S a’ lombok’ eleven zöldje,
Elveszendő szép álmák ezek,
’S az ébredésnél hamar szöknek.
A’ szomorú tél nem jön-e ismét el? —
A h, hallgat akkor fülmile ’s nem nyögdel,
És a’ tagos nyílt hideg' sírba
Dúl a’ virágzó élet majd sóhajtva.—
De mit bajlódom jövő gyötrelemben,
’S mit bánom hogy elveszendő e’ kény ?
Hisz’ tavasz marad még is szívemben ,
Tavasz marad mellyemben és remény.
M. J.

AZ ASZSZONYISÁG.
( Pogány mythus.)
Midőn Jupiter a’ legelső Asszonyt teremtette, Iste
nek és Istennék eljöttek, hogy azt megajándékozzák.
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Pallas tűt adott neki, Venus tükröt, a’ Grátziák pedig
kellemet és vidámságot« Akkor Jupiter felszóllamlék
és monda: ,,mind ezen ti szép holmitekkel a’ leányka
,,még nem örülhet életének ! A’ tükör majd nem soká,
,,elvirágzott kecseket fog mutatni neki. Varrni, kötni,
,,sem lehet mindig. A’ szerelem és kellemesség is mu,,lékony Jók ; a’ vigkedvüség pedig csak a’ rósz sze
szély n ek csinál helyet. Én tehát majd koma-tálul pó
ly á já b a ollyan valamit kötök, a’ mi állandó lesz !”
Ekkor Jupiter a’ Szűznek egy bárányt nyujla ajándé
kul és egy csigát. Egyszersmind homlokát meg
csókoló és monda : ,,légy szende , tű rő, és házi I” A’
Szűz megilletödve köszönte, és legelső könnyűje ekkor
gördült. Azon helyen, hová a’ könyü esett, egy viola
szál virágzott fel , és tömjén illattal töltötte el az
Olympust.
Háziság és szerénység a’ két való asszonyi virtu
sok 5 és mind az, valamivel ezeknek határai á lta l-lé petnek, az asszonyisággal ellenkezik. Az a’ gyöngéd
harmat- csep , m elly a’ kagylók’ keskeny boritékától
környékezve drágalátos gyöngygyé válik, semmivé foly
széllyel az Oczeánban.
EDVI ILLÉS PÁL.

A’ SZERETŐT VESZTETT.
Halj meg szívem szerelmedben ,
Ne kínlódj e’ gyötrelmedben ;
Mit élsz lassú halált élve,
Több örömet nem reményivel
Halj meg szívem , szerelmedben ,
Ha nincs remény életedben ;
Nincsen a z, oh ! csak halálom
Az , hol nyugtom’ feltalálom.
Vidám napok öleltenek
Míg kegyeltek az istenek,
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Míg'Luczimnak híí karjain
Csüggöttem zöld fák’ árnyain*
Vidám napok öleltenek,
Ég és föld rám nevettenek, ,
Míg Luczimnak hö csókjában
Részesültem hajdanában.
De mi maradt mostanára?
Fájdalmimnak nines határa!
Szép örömem eltávozott,
Bús nyögdeléssé változott.
Most sóhajtok magányomban
Elmerülve panaszomban :
Itt foly "s árad zokogásom,
Míg síromat meg nem ásom.
Komor nekem a’ kikelet,
Kennem hordok örök te le t;
Komor nekem a’ tiszta é g ,
Mert szívemben a’ setétség.-

*
1

Földtől égtől elhagyattam,
Vad szigetben itt maradtam ;
Földön enyhel, enyhet égen
Nem lelek e’ kerekségen.
Halj hát szívem , szerelmedben,
Ne kínlódj e’ gyötrelmedben;
C$ak Lúcziban volt életem ,
’S ah, öt többé nem lelhetem.
Sírjában van vígasztalás ,
Öröm nekem a’ mégha lá s:
O h, vidd halál, kedveséhez
E ’ halt 'szívet, éleiéhez.
HOLÉCZY.
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Híven liordálak-e téged kebelemben,
’S szerettelek miként szív nem szerethetett?
Létem’ szép korányán tiszta örömemben
A’ gond érted zavart hányszor csepegtetett?
A’ keserv’ vad mérge miért szomoritott ?
Csüggedt meredezés kiért szált fejembe?
Hogy érted fogyjon e l , az ég azért adott
Forró érzést ’s tüzet epedő mejjembe?
Felleltük-e biztos egygyé olvadásra
Átváltozott ön jobb 's dicső sajátunkat?
A’ való együtt lét’ édes óráira
Mikor áldoztuk fel éjjeli nyugtunkat?
Ajkaid hivséget hányszor esküvének ?
Hány titkos sóhajtást nyögött ki e’ kebel?
Hányszor hangzott felém ez a’ bájos ének :
, , Napom lenyugtáig szívem nem feled e l !”
Ragadj ki e’ kétes örvény’ hulláimból.
Éleszd bennem újra a’ hunyt boldogságot,
Végy fel csüggedésem gyászos siralmiból$
’S megölelem benned a’ legjobb világot!
FOGARASY.

A’ VÉTKEK, ’S BÜNTETÉS.
L i c h t w e r után,
A’ sárkány’ fajzati a’ vétkek
A’ föld’ színén utaztanak,
Hon szükséget szenvedve, másutt
Hogy élelmet találjanak.
Sárgult az erdó\ merre mentek ,
Elhalt virág, ’s fű a’ mezőn,
Az út mérges tűz-gyík — ’s kígyókkal,
A’ lég baglyokkal telve lön.
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’S most vissza néznek, ’s im megettük
Valaki lépeget, de ki?
A’ büntetés sántít mankójin
H átú i, ’s lassan kisérgeli.
„Nem érsz-el,” — a’ sereg kiáltja,
Felel az: „bízvást fussatok,
Ha bár későn, minden bizonnyal
Elérek én utánnatok.”

EPIGRAMMÁK.
Göt he után.
E rdő, szikla, m ező, ’s a’ kert mindenha előttem
Csak tér, ’s azt h ellyé, lyánka, csupán te teszed
H ah, ismerlek E rosz, nem jobban senki, előttünk
Fénylő fáklyával mégy te sötétben e lö l,
’S tévesztő utakon vive, a’ mint lenne leginkább
Fáklyád szükséges, csalfa világa kihal.
SZERÉNY!.

KÖLCSEYHEZ.
Mint a’ flóta’ szelíd, lágy hangja az estveli csendben
Mellyet szent hévvel gyújta el a’ szerelem ;
Vagy kikelet’ nyíltan , holdíénynél, rózsa-bokorban
A’ csalogány’ bajló dalja, epedve ha cserig :
Olly édes Múzád’ gyönyör ömledezése , midőn az
Olvadt keblednek lángjait énekeli.
SZENT M1KXÓSY.
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LAURÁHOZ,
Nélküled Laurám! gyötrelem szerelm en ,—
Csókra hív ajkam ; de nem éri ajkad’, —
Szállj le bérczedröl! igazán , ha látlak ,
Üdvömet érzem.
Barna hajfürtöd’ gyönyörű fodorja ;
Te szelíd kékes szemeid’ világa;
T e fejér arczád’, deli termetednek
•
Képzete álmom.
Laura ! a’ vívó szerelem nem érzi
Fájdalom’ sullyat , ’s ha talán csekély baj
Érte szivünket, viszonos nyilakkal
Ölte szerelmünk.
Jer szivem ! régen keresett Atyádhoz
Vissza , kit. harczból haza jönni láttam ;
Nála fog lelkünk örömében élni —
Élni — szeretni.
JVlint az ébresztő tavasz, úgy viruljon
Hült porunk’ halmán örökös szerelmünk;
Légyen ott ismét szived életemnek
Másoda, Laurám!
SZEREMFY GÉYZA.

AZ ELZÁRT SZERELMES PÁSZTOR.
A’ madár elnyugszik zöld fának again,
Vadkecshe aluszik kősziklák’ ormain:
De én nem nyughatok ,
Meg nem ujálhalok
Édes szerelőmnek ölelő karjain.
Kedvére mulatoz a’ róka lyukában,
Pihen az oroszlány csendes barlangjában :
Kell nekem szenvednem,
Vég nélkül epednem
Kemény üldözőmnek vas ajtós tornyában*
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Fiittyöget a’ rigó erdőn jó kedvében ,
Dalol a’ fülmile párjának fészkében;
Én szívem bánkódik ,
Gyötrődik, hánykódik,
Mert nem.enyelghetek seretőm’ ölében.
Zúg Duna le felé Pest alatt sebesen,
Foiy Tisza Szegednél Dunához csendesen:
Szememnek könyjei,
Fáj dalmim’ cseppjei
Egymásra gördülnek, sírok keservesen*
Bárány játszva szökdel halmokon "völgyeken *
Csikó vígan futtat a’ térés réteken:
Én pedig fejemet ,
Elbágyadt testemet
Lankadtan lehajtom e’ márvány köveken.
A’ nap szépen fénylik arany sugáréval t
Előjön a’ hold is ezüst világával:
Nap nappal, hold éjjel
Nekem már nem jön fel,
Elvagyok temetve örök éjszakával.
Hajnal másoknak sokszor megverrad még*
Sokakat megvidít kékellő magas ég:
Ah , énnekem talán
Tömlöczömnek falán
Nem látszik a’ hajnal többé, oh szörnyűség!
Beteg az én szívem , beteg igen nagyon,
Ezer fájdalmaknak kitétetve vagyon:
Érzem , jól érzem én ,
Halálomnak révén
Vagyok; o h , jöjj halál, már csak tiporj agyon!
Ö röm , gyönyörűség, szerelem, szerelem
Szeretőm, szeretőm! nincs közötök velem!
Üldözöm’ tornyában
Éltem hajnalában
Rám szakad ’s elborít halálos éjjelem!
IIOLECZY.
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Édes az elhunytak’ korácsán andalgani. Árpád’
A 1 Haza szerzőnek daliáit bajnok alakban
Vissza teremtni , ha bár rémítő ál utót alusznak
Századok olta magok ’s harczok’ villáma lehunytat
Sírja is elporló karaikban; az álom’ öléből
Vissza az elmúltat nem tudgya varázslani többé.
Hol hajdan Bulcsú telepíté Ázsia’ messze
Vándorlóit fiait, (tizszer-száz tűnt le el eddig,
A’ Hős’ emlékét nem képes elölni az óság;)
Ott leli a’ nem korcs maradék Eldödeí régi
Kedves ereklyéit, ’s bordáját szikla kemény szű
Verje is ellágyúl ha az Ös’ hagyományira pillant;
Ott az Apák’ fényét, ’s rommá dűlt boldog üdéiknek
Fátyolozott hírét azokat sóhajtva keserves
Ajkkal zengi magyar szomorúi szűzeeske dalában.
Marczal’ iszapjátul nem messze hegyeknek alatta
Nyúlik el egy város sok nemzeti Szittya lakása 5
Omladozó várát éjszakra mutattya. Borostyán
Terme közép korban lábánál ’s véle az őskor
A’ magasan ragyogó koronát koszo.- úzta : de hajdan
Volt csak ez igy ! A’ puszta falak most kormosán álnak
’S egykori kellemöket sóhajtyák vissza; de mostan
Hasztalan árnyékok lengnek sudarára az omló
Régen erős laknak. Fölváltva az őri toronynál
Strázsa sem á ll, ki remélt vendégit előzze szavával;
Zordon enyészetnek lobogója ijeszti az arra
Andalgót ’s lemerííl bús képzeletekbe; keresztül
A’ bús ablakokon siri dallal sirdogal a’ szél.
így pusztul Sümeg, a’ boldogtalan, annyi dücsöbül,
Mellyeken épülvén fényét terjeszteni később
Századokig nem képes, alant hordozza fejét m a,
Csak mikor a’ kibukó holdnál álomtalan Őszök
Össze gyülöngenek , és késő éjféli homály is
Ott leli őket Atyák’ hadain czivakodni beszéddel:
Ekkor az agg szomorún emlékszik vissza Sümegnek
K o szo rú 1829.
7
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Fényire,*és rezegi) szóval megkezdi regéjéi:
Nézzetek a’ várnak hátulsó részire , m illy bus
Sürii homály árnyat hint éjszaki sarkra. Fokárai
Mostan is a1 keselyű víjiog, fejedelmi haraggal
Elveri a’ rémek’ madarát, hogy lenne királya
O maga , mert hajdan FÖ ember’ fészke. Apámtul
Ezt sokszor haliam ’s bajuszán könyű csörgede , hogyha
Régieket vettem ’s e’ várt kérdőre szavában.
’S minden üdő számlált ál szívű barátot is , a" ki
Hűség’ leple alatt viperákat űdíte, üdövel
M elly iszonyú mérgét Önthesse marása helyébe.
Püspöki lak ragyogott hajdanta ez árva falak közt',
’S nem vala olly gyászos, se fölötte borongva halotti
Pompában fejedelm a’ csend nem lakta magányát*
Ujlaky itt mulatott, Veszprím’ Főpapja, miolta
Bús hírrel teli sírta baját a’ Szittyái Nemzet.
Mint Püspök Sümeget bírá a’ jó Atya ; sorsán
Édes Honnyának panaszát itt nyögte. Baráti
Néha vigasztalyák, de hamar mint égi szakaszkor
Tornyosuló felleg tódult örömére sötét bú ;
’S akkor is elbúsúlva mereng könyökére hajulván
Sorsa jövendőjén, miüdön bétoppana hozzá
Fátyolozó lelkű Hajmásy baráttya köszöntve :
„Béke veled Főpapi Magyarok szent Istene áldgyon
Mindnyájunkat. Az árva Hazát békével övedzze”
„M elly zivatar kerget, Hajmásy, lakomba (viszonz a’
Püspök) mert szomorún jöriek felföldi megyékrül
A’ gyászos hírek gyászosbbtul váltva naponkint.
Nincs úgy, mint eggykor, ha talár nyirbálta hazáját
A’ Hősnek, röpülő Saskint ment verni, veszélyes
Karja pedig dörögő menykő villáma , vasával
Csattogtatva : „hazádba pogány !” ordíta, s ha nem ment
Szép ragyogó kardgyót csurogó vérébe füröszté.
’S hol most a’ bajnok, ki mezőre hazája ügyéért
Bizton szállna? ha száll: vérét míg issza pogány vas,
Honn maradott javain pártnak hada osztozik addig.
Yissza jővén pedig a’ bajnok; dúlt mindene, ’s rommá
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Dűlt kövein nyugovón vért sir kebelébe 1 ! Az Ősi
Félország vad igán nyügi-el száz-évi keservét;
Többi felét a’ visszavonás sírjába led önti;
így ezulán a’ puszta határt jobb hagyni biz Isten,
’S messze kiköltözvén széllyel bujdosni világot.
Nincs magyar, elpusztul maradéka rokontalan árva,
’S apjai’ karjaival szerezett országokon úrrá
Más leszen és az apák’ csillag hírére homály ü l.”
Szöllana még többet de sziivét mély bánat epeszti
Fáj sziive fáj csikorog, ’s szemeit köny fojlyu sötétbe.
,,Szent Atya! (moud Hajmásy) Hazánknak alapja megingott
’S czimbora rázá m eg, de azért sírjába le nem száll.
Szép unokák élnek fogják ök védni hazájok’.
Mi pedig a’ mi lehetséges, kárunkra De haggyuk
Folyni; hadat gyüjtsünk, mielőtt ide érne mirigye
A’ pártosnak. Erős bástyáid is örzenek addig
Míg daliát küldök segedelmre, ha vára Sümegnek
Szállva leszen. Te pedig buzgón az egekre sóhajts föl t
Mentül előbb szünnyön bennünket az isteni bosszú
Csapni haragjában, békét hogy hozzon egünkre”
Könnyeit eltörülé a’ Szent A tya; ballya keresztyét
Melly mellérül alá csüggött reszketve szorítá,
Jobja pedig Hajmásy’ kezén testvérüle ’s így szóll .*
,,Isten láltya szúvem’, szállyon bosszúja fejemre
Ú g y , valamint hamisan szóllok ’s ügy áldgyon az Isten
M int igazak szavaim: Sümeget míg Marczal iszapján
Rengeni nem látom , kapumat nem nyütom előtte
A’ lázzadt hadnak ; ’s ha reám tódulnak ezernyi
Bajnokok e’ keskeny csarnok nem képes ölelni
Táborokat, de magam’ hadait betemetheti kővel.
’S a’ bézárt magyaron könyörülsz , ha barátodat éri
Mostoha karjaival sújtó félelme veszélynek”
Ezt íogadá Hajmásy, ’s lovát nyergelteti. Villám
Mint Sümeg’ ofmairul, szellő is utána sohajta ,
’S benne komor gonddal kincs’ szörnyű szomja czivódott.
Fészke felé vágtat Ha;másy , lovásza tűnődő

Ura után száguld ’s rőt csődöre futva habot hány.
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Néma ül a’ m énen; de rémeket ültet eszébe
Lelkét is megrázva : „Süm eg, néked ha viszont látsz
Rettenetes lészen Hajmásy öledben azonkor.
Fergeteget hordok ’s nyögnek bele ormaid , és a’
Sziklatetőn szomorú dallal gyászolva halál sír”
Szüntelen esdeklik Veszprim Főpapja kegyeimért;
’S lelke miiül remegett veszedelmek napja előjött.
Ott hol előbb harcz v o lt, diadalmait űzte pogányon
A’ m agyar, íme magát főikéi elemészteni vassal;
A’ viruló teleken , hol előbb andalgva sípollak
Pásztorok és lyánykák koszorúkat füztenek ; íme
Most daliák járnak ; riadozva csatára kiáitya
A’ rokon attyafiát, sirhalmain állva idézi
A’ megölölt’ annvát szomorú dombjára fiának.
Bocskay’ zászlóit lobogattya mezőben az ádáz
Rajnok előtte röpül a’ bosszú angyala, véres
Tőrt hordoz kéziben , szemeit rejletté homályos
Fátyol alá ’s a’ csöndes apát igy híjjá : „magyar föl !
Kelly föl üdő virradt beborult koronádra, ha nyugvó
Fegyvereid zördűlnek elő ; jer csillagod ékes.
Gyáva leélte korát ’s eljött végnapja; fölötte
Háború dúlva csatáz ’s nem fogja kiállni csatáját”
Fejdelem ellen emelt kardok csillognak utánok
Alm.igyraron falvak pusztulnak ürülve lobogják
Lángjaikat, ’s Pozsonig szál fiistgomolyokkal enyészet.
Honnzavaró seregek’ czinkos Kapitánya Csalóköz
Szép mezején gázol ’s dühösen prédállya hadával
Némethy a’ gyilkos, kinek egykor ezondora födte
Vállait, és hadain készült urasága; kit országDúló háborúban csak Rédey tett ragyogóbbá*
A’ ravasz elfordul, seregét szaporiltya tatárral,
’S Bocskay’ pártosival kéklő Duna habjain ál kél 5
’S jaj ha Király’ híveit bévárja, rabolni Hazáját,
Mellyen üdült a’ durva fiú , nem fogja dadával.
De szalad a’ czinkos Bástátul hajtva ’s pogányit
Űzte Király’ daliája, ’s halál villanna kezéből*
De távol bújik a’ sértő, mint felleget űznek

—(

101

)—

A' viharok, megy elő bús Némethy íorVa dühében,
Nincs már porfelleg, mert vissza kiáltya Pozsonba
Básta hadát ’s a’ rongy hajdút kényére ereszté;
Ez pedig a’ Rábán evezett ’s örömében üvöltött,
’S Marczal’ berke körül leleleple az Isteni bosszú
Ostora ’s Hajmásyt vára seregéhez, ez’ ördög
Frigyet ajállt, hogy földúlhassa Hazája világát.
Szép sereg áll az utón , de gonosz szándékú barátnak
Gyilkosi, kik fegyvert bérért hordoznak, egyébkiut
Mint az ehült farkas prédára rohanni szók: ök is
Ollyanok ámbátor képök mutat emberi formál.
Ujlakyhoz mennek segedelmet ajálva ; szüvökbiil
Sír a’ rósz szándék; Sümegen jaj vérpatak omlik
Mert a’ jámbor öreg, híveit, mint vélte, ’s baráltya’
Zsoldosait szabadon szűkült várába bopsáttya
Ördögöket fogadál oh szent atya várad’ ölébe,
Téged jó Püspök, téged készüluek elölni.
Része Sümeg’ tornyát más része elállya az útat,
Része cselédet k ö t, ’s börtönbe lehánnya. Sebekkel
Roncsolt testű Papot, nem nyert szentsége tekintést,
Istent nem félők így ölték szörnyű halállal.
A’ nagy tiszteletű Papnak feje vérzik az ormon ,
Honnyözönü pillák vértül leragadva homályos
Kjét alusznak, lmigy gyilkos lobogóra fölülve
Áll a’-fő , hogy az így rérnitse alatta ki átmegy.
Új laky elpusztul várát szép kincsivei együtt
Vévéri vásáriák ITajmásy bakóji uroknak
’S elment két gyilkos tüstént, elvitte hírét is
A’ véres napnak ’s urokat fqlhíni Sümegre*
Vissza nyerít a’ mén , rémülve szaladgya az erdőt,
Szörnyű leventáját szörnyebben elölte bitója;
A’ lovag egy terebély cser alatt vérében az úton
Fetreng és iszonyú vérét [veszekedve nadályok
Szopják ’s farkasokat log majd hizlalni dögével*
Szörnyetegek mentek vészkint lerobogva Sümegrül,
Frigyesek ördöggel régen ’s szorosabban az egyik
Másiknál , ki ha leikével számolna, bűnéiül.

A
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A’ pokol is rémül 's ki ha s z ó ll, föltétele bár m illy
Retlenelcs ’s ha lejére halál ordítsa ,,nem úgy leszl”
Hasztalanul minden , tágít leleménye azonnal.
Százokat eldöntött csákánya Libáénak; utolsó
Minden vétke közül társát gyilkolni H egyem éi;
’S szent Atya’ vérében Sümegen részes vala. Szörnyű
Fergeteges lelkét szilajul hordozza magával
’S bűne marásában légyen nem tudgya mitévő.
Háborog és hol balra szemét hol jobra lovelli ,
’S ha falevél zörren, hozzája köszöntői halálát
Véli ’s feszíti lovát, hogv megfuthasson előle ;
Fuss gyilkos valamerre mehetsz, menedékre ha ország
Bé nem vesz rrvadó paripáddal csillagokon járj
Rád dörög a’ bosszú ott is, ’s villáma reád száll.
Háborog a’ gyilkos, habozik paripája, szügyérúl
Hórongy foszlik alá , zaboláját rágja dühösbben,
Barna sörénye lobog, húsán viszi jártalan ullyán
A’ nem csöndes ü lő t. kebelének harczait, és sok
Szörnyű bűnök’ fészkét; ’s jaj néki ha nem rövidülhet
A’ bús pálya, napot nem látna ragyogni tovább ő.
Hangzik üvöltéssel nem messze fülébe tatárszó
’S Marczal berke közül hadi tűz villog ki , körűié
Durva szakállas apák a’ czimbora’ társai ülnek,
Sátrok’ alatlomiban sajnos magyarokkal ürítve
Somlónak nedvét törökök dőzsölnek. Elöttök
Áll a’ barna vitéz Hajmásy’ cselédgye: ,,Sümegnek
Orma fölött gyászos falyolt lobogalva megy estve
A’ szomorú szellő ; (úgy mond ő) véres ajakkal
Szent Atya tisztes agyát bús yár mutogattya falakrul.
Mennyetek , és mielőtt Hajmásy elérne hadastul
Bocskaytok' czimerét üssétek oromra s el onnan
Vissza riasszátok ha jövend megvíni erővel.
Ment ezután Ó is pattanva lovára, de árnyát
Messze kerülte Sümegvárnak ’s egy tiszta palakbul
Melly csörögő habbal mosogatta az árva rekettyét,
Mély bút sírva I.ibár ménjét megitatta utólszor ,
*S egy szomorú nyírnek derekára kötötte boglárját,
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Melleje tűzte hideg borzzal künyiit Öntve szemébül
Som nyelű csákányát, de vasát is törte darabra
Melly vérben íűrödöLt sokakat gyilkolva fokával;
ü pedig elmenvén Vázsony’ bakonyába; hol addig
Emberi nyomra halál sem lelhete , vándorol arra
Csak szomorú árnyék rokonul vele , társa az élet’
Pályáján, de magát sohasem láthatta halandó.
Köllözik a’ sok had, zavaróknak tábora más nap*
És mielőtt hajnal pirosulna, Sümeg’ foka pártos
Zászlókat lobogat, ’s Kristófot emészti epéje
A’ megölött’ kincsén együtt czivakodva pogányok
Osztoznak mielőtt Hajmásy elérne Sümegre.
Őrzi Sümeg’ várát sok hajdú ’s tatárfi: keménybek
A’ vasnál, hadölok , ’s ha szerencse vezérli kezekben
Szörnyű halál lakik, embereket támadni serények.
Némethy a’ síkot mint tengerek árja lepé el;
Sátor alul nézett napokat lenyugodni, ’s viszonlag
Kelni ’s kevély szemmel nézett a’ fellegi várba.
O Úr most Süm egen, bátor nem nyerte dücsöen
Mint daliák nyernek; de azért iszonyodva borongott
Sorsa’ jövendőjén ’s védőt hol lellyen azon csügg
Rémek közt elméje ’s talál veszedelmes eszével.
Hah! vértlékozló , nem szünsz-e esigázni Hazádat
Melly elalélva liheg, sok gyilkosok undok ajakkal
Vért szopnak gonoszul ’s önnön fia vágta sebéből.
M ért, mi*lőtt czinkos nevelőd nőszűlne kegyetlen
Harcz iszonyú ágyán sárkánnyal, az égi haragnak
Nagy keze nem sujlá örökös poklokra anyádat?
Honnodat eldúlád idegen jövevénynek eladván;
’S majd mikor a’ harczok’ telekén, hol veresen ülnek
A’ bús árnyékok megkérdi gúnyolva az újoncz
A’ gyásznak gyerekét „ki bolyong mint hontalan árva?
Merre magyar Honnod?” szomorún följajdul ez akkor,
Sírva napot keres a’ mennyen ’s átkozza világát,
’S átkai közt nevedet keseregve kiáltva az égnek,
És a’ bosszúló racghallya az ifjú nyögését.
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Bassa lakik Kanizsán (hősök’ palotája pogányvár
Ekkorban) siető hirdet küld Némethy frigybe
Csal raboló törököt, ’s vele osztya ha kincseket ismét
Dúlhat, prédáját szabadon Kanizsára bocsáttya ,
’S szüzet igér ezután mennyit rabszíjra kölözhet.
Mind ezeket hallá ’s valamennyire látsza habozni
A’ jobb lelkű pogány ’s föl-föl csattanva imigy széli i
„Nemzeted’ átka reád legdühösbb kölyke anyádnak,
A’ ki hazád’ mellyen üdűlél, nem szánod utolsó
Csöpp vérig mint szörnyű uadály sanyaritani. Tigris
Vérű fiú szánlak, veled egyűLt szánom eszetlen
Társaidat, kiket a’ jobb ész hozhatna ki fényre —
Ámde haszon. Megyek és hadaim sem késnek utánnam;
Mennyi fiút ugyan annyi vitézt, ugyan annyi oroszlánt
Hordozok és Sümegen fölütöm Mahometli’ lobogóját
* 8 holddal uralkodgyék, Nagy Urunknak hordgya adóját
A’ ki velünk nem tart: nem lészen semmi személyes
Válogatás , nemesek pórral szolgái hatalmas
Császárnak; ’s Sztambul fog nékiek osztni parancsot.
Te pedig elmenvén, uradat tedd öt bizonyossá:
Két nap alatt Sümegen termek ’s valamerre vitézim
Mint bizonyos vészek hegyeteknek alatta menendők,
Hadra kiáltozzák a’ népet ’s annyira gyűjtöm
Táboromat, tapodások alatt hogy megremeg a’ föld”
Ment a’ czimbora társ örömét hüvelyezve Sümegre
A ’ csalogány hírrel. Társoknak Ínyére egészlen
Nem vala a’ közölés , sok már átkozza az órát
Melly frigyükre csönög; sok romlást jósol előre.
Szörnyű pogány készül Kanizsán , oda haggya csekély őr’
Fegyverinek fészkét; tenger vezetője hadának
Mérges oroszlánykint üli fennyen Arábia ménjét.
Zápor után folyamok szoktak háborgani akkint
’S árkokon áLzugván szép völgyeken úszni habokkal:
Mint a’ honnzavarók ; mert földeket ellep az új nép
Bátor erőre csekély : gyülevész seregével azonban
Némethy dúlni remél országokat. Ámde hadával
Míg Soprouy’ telekén csavarog, megfordula a’ szél
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Csöndesen és a’ czinkosokat kiröpíli Sümegből.
V issza megy a’ pártos, seregét vele hozza; legelső
Éjszaka ágyúnak dörögése köszönti Sümegvárt.
Esküszik a’ szörnyű, az egek’ szentségire : hogy lesz
O ura várának ’s vérrel fog szabni parancsot
Őreinek ’s azután nem fog csavarogni falon kül.
Uj hadakat készít Kanizsán a’ Bassa Sümegnek
Ellene jön , fiait viadalra vezérli tigriskint
’S két mértföldre nyomát meghagyta Szefernek. Az égen
Jel hasad , a’ derülő hajnalt m elly vissza riastya
Rózsa virányárul zordon teremébe az éjnek :
Jaj Szefer ez néked, szóll vállra borulva epedt nő,
Büszke Magyar fölkel, kebelében is égeti bosszú
Bús leikét, viadalra feszül hős karja, világot
Győzne talán buzogányával, ha vezérli köz ésszel
És akarattal az ügy; honnérL meghalnia édes
’S a’ magyaros bajnok sohasem rettegte halálát
Hogyha hazája’ ügyét pályán kell védeni, Téged
Harczra kiált kedves, ’s csatasíkoo szembe kiszállít;
Ah pedig a’ csatasik kín nékem, ’s gyászom, epcsztöiru
Melly sírodba temet mielőtt hervadna virágod.
Olt a’ harezok alatt ibolyák sem nyílnak, ölötten
Dőlve rogy a’ vívók’ lábához, vért iszik aztán
Elhal örökre. Ne menny harezok’ mezejére, halál vari”
A’ haragos férj fit látszik babonázni szelíddé
Szép szava a’ nőnek ; mosolyog szem e; a’ ki egyébkor
Marczona karjaival tábort dúlt, senki kezéből
Nem nyere irgalmat ’s vérét elitatta aczéllyán ;
„Mit szóllasz Zamilám , éltem szép kedvese, (igy szóll
A’ bajnok, kebelére nejét mosolyogva kiállya)
Száz magyar e’ karnak-, mellyé még soha nem vala verve
’S nem lesz mig AlIáht islennek imádgya töröknép.
Elmegyek a’ harcznak mezején sem Szittya hadakkal
Nem vívok , sem ölő magyaroknak préda remények
N<m leszek; a’ sasnak szárnyát szegem e’ vas erővel.
A’ iiarczok mezején ibolyák nem nyilnak, enyészet
Lengedező szellőn haldoklók szózata sír csak?
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Szép ibolyám’ künyüil vérző kebelembe rekeszlem,
F.s mikoron vívok , Zamilámnak gyöngyeit édes
Ajkkal csókolom e l, ’s búját hogy váltsa vigabbra :
Hol legerösbb harcz lesz villogtatom Ázsia forró
Keblében született győzelmes aczélomat, élén
Verőket elhozom a’ meggyőzeiteknek; aranybul
Fűzök lepledben koszorút, ’s diadalma’ jeléül
IIoz szép ifjú szüzet S/.efered , ’s neked adgya szerelmem,
Véle hogy üzzd búdat ’s üzzd véle örömleien élted’“
’S még egyszer megnézte nejét ’s csókolta szelíden
A’ rózsás ajakat, liliom rul szívta utolsó
Búcsiíisokjával testvériden árva szerelmét.
Száguldó paripán rabszolga követte tövekkel,
’S vissza se néz a’ durva pogány hölgyére. Miként a’
Százon túl haladott tölgy’ törzsöké puszta fejével
Lomb'alanul csöndét gyászollya , ha árnyal eresztő
Kellemeit villám megemészlé, néma nyögéssel
Fú tetején a’ vad zivatar viharával.* azonkép
All a’ fátyol alatt búsongó hölgy teremében.
Yjssza riasztani kész férjét, bogy lenne tanúja
Hínnyainak ’s ha szerelme meleg, helyt adna szavának;
De ajakán a’ szó elhal; már messze magyar hős'
Telk ein a’ délezeg paripát izzasztya Szelerbég.
Felig halva rogyik kerevetre az asszony» ember,
’S gyászát sirdogaló panaszát halgallya rokon sző;
,,Házomat eldultad , kiragadtad anyám’ kehelébül
Fgyetlen lyányát, nem szánva hogy elhal azonnal;
Rettenetes vétkem, lelkem’ mi gyötörte eleddig
A’ babonás vallást vésted hitegetve szüvembe:
Most te dühös raboló azzal hálálod-e annyi
Hivségem’ hogy* örökre lesújts itt messze magadtul?
Csábító te , ki arra bírál, hogy szívemet adgyam
Áldozatul, hah mennyi reményi egy durva pogáriynak
Most hármas gyilkkal vered által azon szü vet; elhunyt
Épzetidet piperes másnál vágsz gyújtani, ’s engem
JtL e’ gyász teremek’ rabját sírjába temetni.
Kimentei idegent bíztál terememre vigyázót
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A’ kivel én szabadon szavakat sem válthatok, irigy
Végzésid mielőtt tudnám. Hogy szittya csapástul
A’ mikor eldőlnél ne legyen ki közöllye . Örökre
A’ zokogó Lillát itten hervassza pogány kar.
Menny a’ hová tetszik kényed’ viselője tovább én
Nem leszek esztelenül bár föld ’s ég egybe szakadgyon.
A’ miődön megtérsz , megtérhetsz puszta lakodba.
Nem leled ott Zamilát, bajuszod’ megtépheted, ajkad
Ellene Alkálidnak mondgyon bár szitkokat: és kit
Annyiszor is szépnek mondái Zamiládra kinyújtod
Karjaidat, de nem őt csak képzeletárnyat ölelhetsz”
Félig halva rogyott kerevetre az asszonyi ember
’S gyászát sirdogaló panaszár befogadta rokon sző.
„Sirdogal a’ szerető, ’s nem ludgya ki szánnya nyögését
És rebegö szavait nem tudgya ki ha'lya. Keserved
Lyányka örömnapodat szomorún lekönyezte egedről;
Gyilkos után jajdulsz kezeid’ kócsolva fejedre
Mint ki halálnak vál ’s szabadulni reményfoka omlik;
Agyadból sanyarú ajkkal kiriasztod az álmát,
’S míg zokogásiddal fölhagysz szép hajnal is élje.
Jer velem árva leány, szebb földre vezetlek el innen”
?,Szánakozó jámbor mennék m illy édesen én el
Véled, az árva anyát, ha zokog fölmentni siráslul:
De bajos a z, ’s eddig nem dúlla-e kínnya , kiludgya!
Nem viselek pártát; de leánykori díszeim’ ékét
Széltépték a’ gyilkos ődök ’s megtérni ezentúl
Nem fog többé az, ’s liliomkoszorumra tövis kelt.
Szánakozó jámbor mennék milly édesen én is
Véled örömlájak szebb telkire még ezen estve
, , Lilla teremben eped ’s nem tudgya ki szánnya nyögését;
Jer velem árva fogoly tőlünk nem messze Sümegvár,
Ottan szebb örömök riyilnalt, ’s bű kéz vezet arra.
Jer velem árva fogoly leremedre sem aggnak az őrök,
’S a’ rezegő holdat fátyol sem ölelte borúval.
Jer velem árva fogoly szabadulás’ hajnala virrad”
Csöndes az éji homály, rémítő csöridgyc halálnak
Rettenetes; mi lehet rettentőbb síri magánynál?
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Hol csak az álmodozók’ búsongó cyprusa rezzen
Nyógati szellővel miiidön rokonulva sohajtoz
A’ szomorú lélek; hol gyászosan álmát alusznak
Kedvesek és zokogó hölgyeknek férjei szörnyen.
Tenger hú ligetet elhagyta reméllve sok édest
Andalog a’ vándor bujdokló asszonya karján:
Már nem is asszony alak, hős' köntöse leplezi ; vállán
Szög fürt-fodrok omolnak alá ; ’s nem lebbenik a’ szép’
Arczra felé édes szerelem , de takarva szüvében
Néma keservének meghódult szelleme vérzik.
El ne borully csillag, síroknak csillaga' messze
Még a’ bujdokló nyugovó h elye, messze Sümeg még;
Hol még a’ Marczal? daliák’ szép tábora hol még?
El ne borrully csillag, hints bús uttyára világot.
Jobbra hegyek, balrul ligetek, fátyolba borulnak
’S őket az estcsillag már nem piperézi; reménnyel
Lépdel az ifjú magyar, ’s búsúlt társnéja során sír;
’S rejtve nevét, a’ bús szeretőt megszánnya, kit eddig
Négy aratás múltán szünetet sem véve sóhajtott;
Az pedig általütö pillantata árva tüzével
EelfÖdi keble’ sebét, mellyet boldogtalan estiül
Fogva viselt ’s Bendét a’ kedvest vissza sohajtya:
„Lesz-e , kegyes, méltó Lillád kebeledre borulván
Ott elsírni mikép hurczolt teremére Szeferbég?
Elhalt ő (úgymond) ’s bánattya temette korán e l,
’S bánatos ajkával Lilláját zengte utólszor;
Vajha erűk a’ csapodár sírjára találna is , elhunyt
Kedvese hamvainak ’s koszorút fűzhetne fejéhez:
Lenne talán ekkor csöndesbb nyugodalma szegénynek”
„Volt az üdö, mellyben boldog vala Bende, világot
Véle Lillában röpösö örömökkel ölelni:
Ennek vége szakadt ’s örömével bú köte frigyet;
Rengetegen tébolyg, földet befutosta azolta
Lilla után; az egek tudgyák , melly szikla űrében
Sírja fogolykegyesét, mikor ő hervasztya virágát
Durva pogány’ kebelén ’s zokogással tölti el éjét;
Nézz oda, a’ daliát milly harczi kívánat emészti-

—c tog )—
Bende is olt v illo g ; Lilláját vallani vassal
Ks Szefer estével bosszúját tölteni vágyik”
Bende imigy szóllott ösmertelen árva hívéiül
A’ magyarok’ seregébe vegyül, Zamilája nyomában
Mindüti késérvén mint bajnoka hősi korának.
Eljöttek daliák a’ Honn Fejedelme' Vitézi:
Reglevics és Rincsen ’s a’ harcznak hőse Gyulaífy,
Vélek ezer bajnok Sümeget föntartni óhajtó*
A’ szomorú keselyű háromszor nyögte keserves
Bújában panaszát, háromszor csattoga szárnya,
S eljött a’ bosszú , haragos daliának alakját
Megszálld, ki ha g y ő z, felhötelen égre deríti
A’ burhós napot és forró haragába’ pogányt ver.
Megrivad a’ bús tárogató , füleit hegyesíli tatánnéu ,
’S nem honn’ földe’ gyöpét, mellyen vér csermelye
csörg majd
Tarja ’s urát az enyészetből fészkébe ragadna.
Fordul a’ buzogány, bajnok megkezdi csatáját,
’S hol vagyon a’ rémnek legijesztőbb gyermeke? a’ ki
A’ haragos daliát csatatérről visszaijessze.
Ví Szefer, emberölő kardgyán vér gőzölög, Osli
Hordoz utána hadat , vén irgalmatlan oroszlán :
Irgalom a’ vérnek mezején nincs senkinek adva,
Eljött a’ vérnap , hogy vérrel írassa világál”
Ezt ordittya körül, ’s katonáit íivöíti nyomába
Es valamerre dühöng hosszú dárdája halált visz.
Bende körűi nézdel , keseredve szüvében elannyi
Véréért ’s Oslit megölés’ könyvébe fölirja
Barna zománcz titkollya szelíd nő harczait, ifjú
Bajnok alak harczolt bosszúsan Bende’ kezénél:
„El ne maradgy ifjú , ha az élet ezen nap Örömre
K elt-föl, Bende tied ’s mocskot vér mossa le rólad”
Szóllott Bende kezét a’ hősnek nyújtva; sötéten
Mint szomorú felhő villámot üdítve keblében
Indul előre hívét szóllítván oldala mellé.
Ne tova büszke pogány, (ordít) mert szűk helyez itten.
Irgalom a’ vérnek mezején nincs senkinek adva
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Eljött a1 vérnap, hogy vérrel írassa világát.
Ne lova ill a’ harcz ’s nem íogsz konczolni vészéit el)”
Szóllolt mérgében, harsány szava messze kihangzott,
’S pajzsát megcsapván csönögött az síri harangkínt.
Mini iszonvú felhőnek utána süvöltve vihar kél
1Wént a’ bajnok elő Oslit megcsapni, csillát hány
Vissza em ez, ’s Bendét balkarján vérezi; ekkor
H iszlalan a’ mordály elpatlanik , árva moiajját
0 >li kaczagja 's magyar’ vérét örömében el issza.
Bende pogányátul meg nem rettenve dühösbben
Vet buzogányt’s miüdőn csattant, a’ dárda ropogva
Eltörik és szörnyen rémit ropogással Omárfajt:
Megfordul ’s sarkát mutogattya szomorgva magyarnak
\S látt}ra űzőjével szörnyű veszedelme közelget,
Elfordulni kivan: mielőtt fordulna, reá jön
A’ villám , szomorú ropogással dönti halálba.
Bende pedig kardot ragadott diadalma dijául;
Vissza lekinte, az ifjú vitézt harczolni Szeferrel
Láttya, röpülne madár saskint elverni halálát
Kedvese’ karjairul, de előtte pogány fiák állnak.
Osli tízesében zárták el az ifjú vitéztől.
Vág Szefer és ordít: „kardot forgatni tanully meg
Gyermek előbb, azután szálhatsz csak szembe törökkel’’
Vág Szefer, és ordít, kardgyát csillogva fejének
M éri, de hajlással kikerülte az ifjú halálát.
Bende dühös vadkint konczollya előtte az ösvényt
A’ kik elállótták , de nyitott hadakozva vasával.
Mellyen elillanhat szűk korlát-fogta verőezét
Á lla l-tö rt az erős bajnok, néz vissza badállók’
Kaípagain föllvü l, ’s Lilláját nézi keserves
Szüvvel az öldöklők’ közepet! ; nem villog aczéllya
A’ bátor nőnek, forgóján sem lebeg a’ szél.
Háromszor jajdul ’s háromszor szollá nevével
Bende az édesnek, de óhajtott válasza nem jő ;
Es mikor elfordult a’ harezot is összefutosván
Látta Szefer’ kardgyát magasan csillogni, terülve
Lábánál pedig a’ szép nő haldokla: szemében
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A1 gyönyörű tűznek maradéka alnddogal; ébred
Meg hive látásán; de borult lö n , végre halálos
A’ szemfény, mellyel többé rokon érzető társat
Nem hajolhat, örök ’s szakadatlan társa halál lessz.
Bende Széfért megnézi, kiált, ’s megméri tetőtől
Talpiglan mielőtt bosszúló kardgya megüsse:
„Leggonoszabb ördög, jer e lő , hol késel eleddig?
Nyiss örökös poklot ’s iszonyú mélyébe temessd el
Ocsmány frigyesedet; szavaim foganattya fejedre
Hogy gyűllyön , te leszesz, kit megcsikorítlak ezennel.
Mert kit erőszakkal ragadál örömének öléből
Azt gyilkoltad agyon, ’s bosszúért vére kiáltföl.
Itt az üdő hogy vétkeidért sálául! lakolly meg”
így szólít a’ haragos, szörnyen megcsapja vasával
A' remegő törököt, ’s mielőtt futhatna előtte
Agy velejét iszonyú törökök’ paripáji tiporták.
Bende pedig paizsán elvitte szerelme’ vonagló
Tetemeit ’s egy kőrös alá könnyezve elásta.
Vissza bolyong ezután Osmant pusztítani Százok
Hűl inak karja alatt; de süvöltve köszönti az ólom ,
’S Bende’ szővébe merül. Boldogtalan annyi keservek
Napjaibul, kora sírjában lelhette nyugalmát.
Heglevics áll szörnyen , villog szablája , halált V»
(j 's ha esik, vérét szomorogva hazája elissza;
Villám dóidul ütésében, ’s távolra kihangzik
Merre csatáz . törökök hátrálnak előtte. De messze
A’ szomorú futamok szava sir hozzája , ’s Gyulaffy
Mint a’ kölykeveszett tigris riadozva elállya
A’ szaladok ultyát ’s bosszút harsogva igy o r d il:
, »Vissza magyar! ha karom féled. Megemészti aczélom
Szüvedet a’ gyávát; szörnyebbet halsz vasom’ élén
Mint harezok’ közepén: kétszer h ally, jobb, csatasikon
'S vad karok üllyenekel , mert hármosan öllek azontúl
Én ha szaladsz, ’s szégyent véred törőlendi nevedről ’
\S új csata kezdődik ; de szorúl a’ bajnoki pálya.
Körbe van a’ kis had pornéptül véve; csatája
Menyköveket szórjon, nem lessz diadalma. Haszontlan
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Öl Rincsen rohanó törököt, mert kelnek azonnal
Százan az eldőltek’ telemén harczolnak elölte.
Néz a’ hús bajnok ’s az egekbe sohajtya haragját
Esdekel és nem jő bosszú; mint medve morogva
Nyallya rivó kölykét, azután eltépi csikorgó
Agyraival vadüző’ tetemit ’s nem is érzi dühében
Hogy pendült az ideg , ’s szűvét hasogattya nyilával;
Víva Geréczy im igy. villogva, habozva, csatázva
Futtat Omárt magamásaival; buzogánya fölütve
Jár iszonyú saskint, raeg-megrendi'ti pogánynak
ITarczosait ’s aiakán csak Némelhv harsog: ,,előjer!
Némethy álly ki elöm !” de nem áll ki az; és valamint hold
Bujdosik a’ nap előtt gyásszal burkolva világát,
Éji szelíd arczát hogy föl ne rabollya sugára .
Némethy bujdoklik, csak távol nézi Geréczy’
Harczait és bamúl ’s velejében főzi tanácsát.
Ez pedig ö l, „valamerre kerül: de kivillanik a’ cső,
És a’ bajnok-alak félhalva lovának alatta
Vérzik , erős karját nem győzi emelni; pogányok
ITurczollyák csatalérérül veszedelme helyére ,
Rémül ezen Puncsén paizsát is elejtve hadastul
Meg szalad és'nyomait kiséri dühödve pogány!!.
Nézi Gyulaffy magát mint árva magányosan annyi
Tengernép közepett; megmozdul aczéllya, ’s fölötte
Dördül a’ bosszú ’s végnapja ledörgi veszélyét:
Elkésél kajnok szűkül a’ pálya , körödben
Vész dörög, és az enyészetnek bús napja tenéked.’’
,,Sem nem késém e l , pályám’ sem szabta szükebbre
A’ veszedelmes üdő ; szép pálya, halál’ köre néz iLt
Minden aczél’ elén; m ielőtt rám jőne veszélyem
’S vészt dörgjön le ’s enyészetnek bús égé takarjon:
A’ bűnnek fiait temetem , bűnt termenek ismét
Ők a’ harezok után , ha pokolra nem ülnek ; egekbe
Sir vétkök , de adózzanak ők! ravatalra folállok
En ezután bátran ’s dörgéssé szüvembe-tekéjét
A’ gonosz, elviselem, bűnöket ha lerótta Gyulaffy”
öárda ropog szomorún, dönögő paizson csönög a’ kard,
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Vért iszik és többe nem csillog, elülte világát
A’ gyász’ angyala ’s rémnek adóit országot, előjött
Tábori népével, ’s miüdőn harczolna világért
A’ vérző bajnok, kontyos megcsapja orozva
*S eldőlvén mielőtt eszmélne halotti bajábul,
Ozmani táborban társát szemlélte Geréczyl;
’S fájtszüve , mert magyar is vérzett hadakozva magyarral
’S megsiratá sokszor, buzgón kik elestenek érte.
Nincs csata már. De Sümeg’ falait koptattya vad ágyú,
’S váratlan vendég dörg vissza jegyezni halállal
A’ bosszú’ u ltyát, ’s fennyen hirdetni: hogy ő is
Álhatatos, valamíg meg nem szökik a’ hegy alóla.
Folynak üdök. Bánat gyarapúl a’ pártos’ agyában
’S hasztalan ostrommal már nem fáraszlya vitézit;
Fájdalmas nyoszolyán sinlödik az ördögi férj fi.
Karja m iatt, darabokra zuzá Sümeg’ őre* Reménye
Füstbe tűnik szomorú szemmel remeg a’ hegy alul föl.
„Jő Nádasdy Ferencz, jő Zrinyi !” kiáltoz az Ozmán
Tábori nép 's a’ pórt vele eggyült bírja futásra;
Ámbár csak hír v o lt, született fold míves’ agyábul.
Fölriad ágyábul bús Némethy és hademésztő
Bajnokokat retteg villogni nyakára ha nem megy.
Arcza sötét é jfé l, de szüvét százszorta sötétebb
Bú üli ’s a’ poklot szörnyen meg kéri segédül;
Hasztalan ; itt az üdő Sümeget szabadítani pártos
Ostromitul: sátrát föltépeti Némethy ’s elszáll
Bánatait hordván dühös kebelében , alóla
A’ fellegvárnak ’s átkával terheli u ttyát;
Csiiggede szüvében, ’s nem ment kísértni szerencsét
’S végtelenül szaladott, sorsnak keze vette űzőbe,
Es Sümeg’ ormairul szomorún gondolkoda ; vissza
Nézni pedig remegett, ne hogy a’ kincsbánat elöllye.
TAKÁCSY JÓZSA.
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S A L A M O N * ) .
Salamont adtuk Dávidnak; ah, melly hűséges szol
gát 1 gyakran buzdúlt dicséretünkre* Azért mi bölcseséget adtunk n ek i, értelmet a’ törvényben és minden
tudományban. így lett atyjának a’ prófétálásban örökö
se , ’s monda : dicsértessék az Isten, ki engemet sok
más szolgája felett felemelt. Oh emberek, megtanul
tam a’ madarak’ n yelvét, és fel vagyok mindenféle do
loggal ruházva; ez nyilván való jelesség.— Midőn estve
elejbe vitték azokat a’ lovakat, mellyek csak három
lábon áltak, a’ negyedik lábok’ körmének pedig he
gyével is alig illették a’ fö ld et, és igen sebesen futot
tak , m onda: bizony, mindég jobban szerettem a’ vi
lág’ javait, a’ lovakat, mint sem az Úrnak emlékezetét;
estvéli imádságomat csak akkor végeztem , mikor a’
nap már az éjnek leplébe rejtezett, hogy az alatt a»
lovakat jól megnézegessem. Hozzátok azért azokat élőm
be. Midőn elejbe vitték , lábaikat és nyakaikat clvag
dalta
így kísértettük meg. Sőt egy testet helyez
tettünk királyi székébe; Salamon pedig hozzánk fordúlván monda : U ram , légy kegyelmes, és adj nekem ,
mert Te adhatsz, egy ollyan országot, mellyhez ha
sonló senkinek se legyen *#*). Akkor egy erős szelet,
Salam on, egy szakasz illyen czím ü, még kéziratban
fekvő eredeti munkámból: A1 K o r a n i T ö r t é 
n e t e k ; nem költem ények, hanem a’ Koránból
híven készült darabok.
**) Ezek a’ levágatott becses lovak 900 voltak,
***) A’ Salamon’ székébe tétetett testről ezt beszélik
a’ Horan’ magyarázóji. Az Isten elvette Salamon
tól az országot azért, mivel azt a’ gyűrűt, mellytol függött a’ királyi méltóság , elvesztette. Ü egy
kor a’ gyűrűt szokása szerént valamelly asszony
nak adta, hogy őrizze míg szükségét végzi: Jön
az alatt Salamon’ képében Sakar, egy bizonyos
ördög, ’s a’ gyűrűt az asszonytol állalvévén a’ ten
gerbe vetette, Salamon tehát ország nélkül nagy
ínségre juta , képében pedig Sakar uralkodott, lily
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és ördögöket is ajándékoztunk neki. Fújt a1 szel a’ föl
d ö n , m elly tájra parancsolta, ’s a’ hónapok szerént,
reggel és este, szokott rendet tartott. Az ördögök úgy
dolgoztak, mint Salamon akarta, ’s azt csináltak, a’
mit ő kívánt; építettek magas épületeket, oszlopzatok a t, széles tálakat, nagy halas tavakat, erős lábakon
álló temérdek fazekakat; a’ tengerben drága köveket
és gyöngyöket is tartoztak halászni; ’s más egyebeket
végbe vinni. Mi pedig vigyáztunk rájok, ’s ha valamellyik a’ parancsolattól eltávozott, vagy nem akart seré
nyen dolgozni, azzal a’ pokol’ tüzének büntetését kós
toltattuk meg. Más Ördögöket békókkal megbilincsel ve
adtunk Salamonnak, mondván; ím , ezekkel tisztelünk
m eg, ajándékozd e l , vagy tartsd m eg, a’ mint akarod.
B izon y, sok világi jót vett lölün k , egy érezforrást is
fakasztottunk neki. Mondánk azért; dolgozz’ mindég,
te Dávidnak háza, háladással, mert kevés az én szol
gáim közt a’ háladatos. — Egykor Salamonhoz gyűltek
ördögökből, emberekből és madarakból álló minden
seregei, ’s különkülön vezettettek, míg nem elértek a’
hangyák’ völgyébe. Ott egy hangya , a’ többieknek királynéjok , midőn a’ sereget meglátta, monda: halljá
tok hangyák , menjetek kamaráitokba, ne hogy eltipor
jon Salamon az ő hadi népével, mikor észre nem ven
né. Nevetett Salamon, és igen gyönyörködött e’ beszéd
ben , ’s monda: serkents Uram, hogy háladatos legyek
kegyelmedért, a’ mivel olly irgalmasan meglátogattál
szülőim után engem et; és serkents, hogy cselekedjem
a’ T e előtted kedves jót, és számlálj, mint könyörü
l ő , a’ Te kegyes szolgáid közé. Ekkor a’ madarakat
megtekinté ’s monda: honnan van hogy a’ bankát nem
látom ? nincs-e itt? Bizony, igen megbüntetem, sőt
megölöm ő te t, vagy nyilvánságos bizonysággal ’s menbajai közt éhen ’s szomjan valami halászokhoz
ment halat kérni, ’s felbontván az t , a’ gyűrűt
benne találta. így az országot vissza nyervén» Sa
kart a’ Tiberias’ tengerébe vetette.
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tséggel jöjjön elombe* De a" banka nem messze állott
’s monda : felkerestem azt az országot , a' liova te Sa
lamon nem jutottál, ’s bizonyos követséggel jövök hoz
zád Szábából. Ott láttam egy asszonyt, ki azon a’ né
pen uralkodik, ’s bir mindennel és egy dicsőséges or
szággal. Mind ő , mind népe Isten gyanánt a’ napot
imádja, mint a’ melly a' mennyei és földi dolgokat ki
jelenti, ’s tudja mi ezekben tkok vagy nyilván való.
Isten! nincs kívüled más Isten,-a’ nagy királyi széknek
ura! Monda Salamon! meglássuk, igazat szólsz-e , vagy
hazudsz? fogjad levelemet, vessd annak az asszonynak
elejbe, fordulj meg azután, és várd meg mit felel.
Vévén tehát a’ levelet Balkaiza , Szába’ királynéja,
monda fő embereinek : íme fejedelmek , egy tisztelő
levél szállott előrnbe; Salamontól vágyjon, ’s illyen felirású : a’ k ö n y ö r ü l ő i r g a l m a s I s t e n ’ n e v é 
b e n ! N e t á m a d j e l l e n e m , h a n e m j ö j j á h íl a t o s a n h o z z á m . Monda a’ királyné: adjatok, oh
Fejedelmek, e’ dologban tanácsot; mert végzést nem
hozok , míg tanúim nem lesztek , jót nem jövendeltek.
Feleiének a’ fejedelmek : hadra erősek és bátrak va
gyunk , de parancsolni ’s igazgatni te dolgod. Lássad
azért mit akarsz mívelni. Monda Balkaiza: bizony, ha
valarnelly várost hevesznek a’ királyok , elrontják azt,
’s a’ gazdag és hatalmas polgárokat szegény megutálttakká teszik. így cselekednének azok, a’ kik ezt a’ le
velet küldötték, En annak okáért ajándékot küldök nekiek,
az ajándékaimmal elküldetelt vendégeket meg
várom, mi jóval térnek vissza. A’ mint Balkaizának
követe Salamonhoz jött, mondá ez annak: ti engemet
gazdagítani akarLok-e? bizony, a’ mit Isten adott ne
kem , sokkal jobb és több az annál, a’ mit nektek adott.
Azért csak fordítsátok javaitokat magatokra. Te pedig,
oh követ, térj meg a’ tieidhez: mi majdan hadi testtel
megyünk hozzátok; de hatalmat ne hozzatok ellenünk,
mert kiűzünk országtokból, és megalázván kicsinyekké
teszünk titeket. Monda pedig az övéinek: halljátok feje-
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delinek, minekelőlte a' királyné hódúlásomra jőne, ki
hozná el nekem az ő királyi székét ? felele a’ legrava
szabb ördög: eléb b , m intsem lelkelnél helyedről, el.
hozom , mert van erre hatalmam és hűségem. Egy má
sik ördög pedig, bölcs a’ szentírás*-könyveiben , mon
da: elhoznom egy pillantás. Látván Salamon azt a’ ki
rályi széket elejbe letenni, monda: ez az Úrnak ke
gyelme , hogy megkísértsen engemet , háladatos va
gyok-e, vagy háladatlan eránta. A’ háladatos magának
háladatos 5 ha pedig valaki háladatlan, még is gazdag
az Ú r , és kegyes. Monda tovább is: cselekedjétek,
hogy a’ Királyné meg ne esmerje székét, és lássuk, a’
megigazúltak közül való-e, vagy sem. Eljővén tehát
Balkaiza kérdezték: ez e’ a’ te királyi széked? felele:
ehez egészen hasonló. Monda Salamon : mi bölcsebbek
vagyunk a’ királynénál, ’s az Istennek hódolunk. Balkaizát pedig az igaz vallástól nem más, hanem a’ mit
Isten gyanánt tisztelt, a’ bálvány tartóztatta* Mert a’
hitetlenek közűi való volt. De mondák a’ Királynénak:
menj. a’ j)alolába} ’s midőn a’ palotát látta, csak azt
gondolta, hogy a’ bejárás csupa víz. Lábait tehát megm ezítelenité, hogy gázoljon. Monda Salamon : bizony,
ez üvegből való kemény palota. Felele a’ Királymé:
Uram , megcsalalkoztam ; azért én veled együtt az Is
tennek, a’ világ’ Urának ajánlom magamat. — Megren
deltük végre Salamon’ halálát, és meghalt 5 de az ör
dögök mind addig meg nem tudták halálát, valamed
dig egy föld’ férge kérésziül nem rágta azt a’ rudat,
mellyen a’ holt lest nyugodott ’s azután össze omlott.
Mert ha a’ titkot elébb megtudták volna, nehezen fog
ták a’ rósz szolgálatot, a’ terhes munkát, ollyan soká
tárni.
HOLÉCZY.
)
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M Á JU SI M U L A T Ó K .

Társak , a’ bú elrejtezett,
Rajta, vígan legyünk]
Föld a’ gyászból kivetkezett
Hogy a’ tavasz elérkezett;
Tőle példát vegyünk ,
Rajta, vígan legyünk!
A’ barátság’ innepében
Rajta , vígan legyünk !
Jó barátok’ szemléltében,
Csókoltában ’s öleltében
Hogy igaz részt vegyünk,
Rajta , vígan legyünk !
Borral habzik a’ víg pohár,
Rajta, vígan legyünk!
Kézről kézre meghitten jár,
Szín ’s íz nedvét ajánlja már,
T őle kedvet vegyünk ,
Rajta, vígan legyünk!
Szép nőinktől szerettetve,
Rajta , vígan legyünk!
Okét hozzánk édesgetve,
’S mi általok gyöngyölgetve
Hogy hő csókot vegyünk,
Rajta, vígan legyünk!
H O LÉC ZY .

MEGBOSZULÁS.
Volnék szellő, ellebegnék
Gyors fuvallat’ szárnyain,
O da, hol magát mulatja
Em m i-h ú s iák’ árnyain,
Megkuszálnám ott fején a’
Bájos szőke fürtöket;
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Mért nem mondta meg hová megy ?
Mért nem hitt el engemet!
Le-le kapnám hó nyakáról
A’ kis tarka keszkenőt,
Csókokat lopnék alá ja —
így boszullanám meg őt!
Hék szemébe száraz útról
Főikavart port hintenék;
Mért nem néze a’ minap rám ?
Hogy mellette clmenék,
Barna föllegét az Égnek
Mind fölébe hajtanám;
Egy remény sugárkát mért nem
Enged ő is sütni rám?
Földre hüs esőt szereznék,
Hadd áznék meg a’ hamis,
Zápor csöppben , orczájára
Ömleném majd magam is!-* .
’S így megázva, majd keresne
Hol van száraz menedék?
’S így-szem e behintve porral
Tán csak hozzám botlanék ?!
Volnék szellő ellebegnék!
Tennem ezt mért nem lehet?
így boszulnám a’ hamist megHaj , de ez csak — képzelet!

EGX KIS LYÁNKÁHOZ.
Kis Leányka ! érted a’ mit érzek,
Nem tudod Te még azt érteni, —>
Fénye-nem tud ártatlan szemednek
Még szerelmeket lövellem .

—(

120

)—

Még egyforma vérednek futása,
Mint síkon folyó kis csermelyé,
Mellynek szirt-csucsról alábukása
Hullámkáit meg nem tördelé.
Álmaid szelídek mint a’ béke,
Nyugtod csöndes mint az esti s z é l, —
Lelked a’ sötét Ég’ lágy ölébe’
Álmon édes kint még nem cserél.
’S míg bájképed rólam álmot űzve
É n , felöled ébren álmodom :
Téged , volt játékidat tükrözve
Édesen újít a’ nyugalom.
Boldog vagy Leányka ! míg titokba’
Kebledből sohajtat nem szakad , —
B o ld og!— míg merülve gondolatba
Kék szemedből bús köny nem fakad!
Haj! de majd ham ar, mint nap sugára
A’ hives hajnal’ homályködén —
Ált repülnek évid nem sokára
Életed’ fejlődő reggelén. —
Akkor, volt játékidat megunva —
Édesen epesztnek vágyaid ;
Akkor, másra csöndes éj borulva —
Néked ébren telnek álmaid.
’S akkor - majd ha édes gerjedelraek
Kelve kebledből— komor le v é l;
’S hogy nehéz óráid lassan telnek;
Szád a’ sors ellen panaszra k él:
Akkor — érts Leányka! ’s dőlj keblemre,
Híven fölfogandnak karjaim!
Még csak játz’ ! — írt adnak életemre
Addig — rólad édes álmaim !
KOVÁCS PÁL.
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Francziából szabadon fordítva
1* A’ T é n s Úr . ( Le Sénaleur)
Kincs nekem az én hitvesem ;
Párja nincs szép szemének.
’S barátot is , a’ mint lesem ,
Köszönök kelletnének.
Az nap, hogy őt megeskettem
Egy Téns Ur álla mellettem
Téns U r,
Ah , Téns Ur !
Igen megtisztel az Ur!
Drága egy U r , úgy ösmerem,
Más tudom fel nein éri ;
A’ múlt télen is itt terem
’S hitvesem’ bálba kéri ! —
Ha most házamon kívül kap
Mint hu barát velem felcsap :
Téns U r ,
Ah , Téns U r !
Igen megtisztel az U r!
Nálam ő nem feszeskedik,
Nem röhög, nem ízetlen;
’S ha Nellim betegeskedik
Filkóhoz ül kéretlen. —
Megköszönt évfordultára
Megölel nevem napjára
Téns U r ,
Ah Téns Ur
Igen megtisztel az U r !
Ha rút idő já r; felkelünk ;
’S én a’ pipához nyúlok,
Nyájasan szól ,,mért neszelünk
’S itthon miért busiílok ?
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A’ g ő z, fü st, fejem’ bejárja:
Kapum előtt a’ batárja” —
Tens Ur
Ah Tens Ur
Igen megtisztel az Ur,

<

Egy estve, hogy ’s mikép esett —
Betérünk udvarába ,
A’ sok Mádi leverdesett,
’S Nelli más nyoszolyába
Szőkék e l , de megesküttím
Szebb , a’ mellyben én fekütlem. —*
Téns Ur
Ah Téns Ur
Igen megtisztel az Ur I .
’S a’ mint egy fiam szülelék
Ot hivám meg Komának,
Egek ! örömkönnyek lepék
Állát Kercsztalyjának !
Bizhalom is szép szavában:
JBen lesz véghagyományában. —*
Téns Ur
Ah Téns U r ,
Igen megtisztel az U r !
A’ víg enyelgést szereti,
’S én néha jót böffentek: —
A’ minap azt mondom neki
A’ mint egyet hörpentek;
,,Azt hallom , emberségemre,
Szarvat rak az Ur fejemre!” —
Téns Ur ,
Ah Téns U r !
Ugyan megtisztel az Ur!
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2 - A’ v i 1 á g t a 1 a n a n y a .

( La M é r e A v c u g 1 e.)
• ,,F o n j, szép leányom fonj !
'S a’ mit szivem kész mondani

Ne mondjam azt haszontalan ;
Mert bár anyád világtalan;
F ü le l, figyelmez untalan,
Es hall sóhajtani. —
Nejhidj Dezsőnek! csalfa párod;
De mit? te az ablakot ki tárod?
F o n j, lányka fonj ! (bis)
Meleg van úgy-e b ár! —
’S Dezső be nem kacsinta ? nem?
Nem morgok é n ; mert érdemem
Volt nékem is kökény szemem
’S a’ férj fi olyra jár.
De óvni kell a’ drága kincset —
K i nyomta most ott a’ kilincset ?
F o n j, lányka lo n j! (bis)
A’ szél ingatta azt?
’S ebem haragja mit jelent? —
Kerüld , kerüld a’ hívtelent!
H id d , hogy sok eskü füstbe ment',
’S ébreszte bús panaszt.
Meghalni jobb, mint megcsalódni —
Kit hallok én itt csókolódni?- F on j, lányka fon j! (bis)
Azt mondod •• a’ madár —
Ez a’ madár be jól beszél! —
A ’ férjfiláng soká nem é l ,
Sajátja még alig levél
Hitét tagadja már;
’S kaczag, ha még kezére vágynál —
De mit sürögsz le ott az ágynál ? —
Fonj, lányka fon j! (bis)
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Az álom elnyomott ? —
Leány te , hát nincs irgalom —
N em , már tovább nem forralom ,
Dezső van i t t ! tapasztalom \
Kérjen bocsánatot!
’S mig esket ad , Paptól szabottat ,
Ne innen — innen egy tapottat I
F onj, lányka fonj !’’ (bis)
3. B e’ g y ö n g y l e á n y . ( G o m b i é n e i l e e s t j o l i e . )
Istenem! be gyöngy, be gyöngy leány!
A’ kiért szivem dobog.
Láng szemének csillagán
Szűz szerelme fellobog.
Minden ékkel a’ tavasz virány
Friss orczáin len ragyog :
Istenem , be’ gyöngy, be’ gyöngy leány !
’S én be’ rút — be’ rút vagyok !
Istenem ! be’ gyöngy, be’ gyöngy leány !
Nem lehet húsz éve még.
Fürtje reng nyilt homlokán ,
Szög a z, ez tiszta mint az ég.
Száz tehetség díszük egy magán
’S ö nem érzi melly nagyok:
Istenem, be’ gyöngy, be' gyöngy leány!
’S én be’ rút — be’ rút vagyok.
Istenem! be’ gyöngy, be’ gyöngy leány í
’S még is engemet szeret!
s/7
Nem busít a’ kecs-hijány
'A
Melly leányban gyújt eret;
Nem busít mint eddig a’ m agány,
’S hogy magamban elfagyok.
Istenem, be’ gyöngy, be’ gyöngy leány!
’5 én be’ rút — be’ rút vagyok-
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Istenem! be’ gyöngy, Tie gyöngy leány!
’S gerjedelmi öröklenek !
Híve ritkuló haján
Már virági lengenek.
Félre tö ! alakja szín haván
Semmi leplet sem hagyok —
Istenem ! be’ gyöngy, be’ gyöngy leány!
’S én be rú t, be rút vagyok.
SZENT SIMONI.

BUCSUVÉTEL.
íme tehát kijutánk pályánk' végére Barátim!
Fáradt Melpomenénk bús könyökére ledőlt !
A’ heves ifjúság* képéről munka—-verejték
Zápora h u ll, ’s az erő izzadozása csorog,
Mert az Olymp meredek, Helikonnak bércze sikamló,
Mellyeken a’ Költő’ mennyei lelke lebeg,
Nem járnak már most rajtok szép szőke Napéák,
A’ törökök’ zordon kénye uralkodik ol t ,
’S így ma előbb dudvát szükség szaggatni, kitépni,
Míg egy kis koszorút fűzhet az ifjúi kéz.
Bátor ez így vagyon is, ’s az erő letapodla Minervát,
’S szobrából mozsarat vert vala a’ vas idő ,
Bár Tiberis’ partján sem zengnek hattyúi dallok ,
És noha hét halmán nem terem a’ koszorú:
Hallottuk még is Virgilt báj-hangra fakadni,
A’ mikoron Didót mély küny-özönbe veti,
Éreztük mi Homer’ lángját ö benne lobogni,
Sejtni öröm , mi utón lopja magába tüzet.
A’ felleng sasnál fellengzőbb büszke Horálznak
Lantja is e’ fiatal pálya — körünkbe esett.
Hang — hullámjaiban gyönyörű volt fürdeni nékiink ,
Mert Pindárnak ezüst nyelve belőle zeneg.
Szökdöstünk nagy Ovid páratlan lába után is,
Á ll! de igen pergő ’s fürge futása vagyon
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Archilochus’ kardját láttuk villogni utunkban
A’ Jambust, mellyel fel van övedzve kara,
Bámultuk, mi igen sebesen keltőzteti lángját
'S minden szótagnál gyújtva hevíti tüzét,
A’ mikor ellenben lassúlag veszti fogyasztva
Onn lángját a’ vén renyhe Trochéusi láb
Hlyen tiszteletet nyűjtánk a’ Római földnek,
Bátor már mint egy gyászos ereklye busong.
Nem maradott még is figyelem ’s csupa nemzeti érzés
Nélkül a’ Honn-nyelv — e’ hazabéli Babér,
A’ m ellyet minden nyelveknek elükbe tevénk m i,
Asia szülte ezen nemzeti drága növényt,
Nagy Tanaisz szabadon habzó hullámjai vérrel
Öntözték, csak ezért van folyamatja neki:
’S így bizonyos, hogy ezen nyelvből kél szittyái létünk,
’S ennek múltával tűnik az Almosi nép,
Mert ez az életerünk, mellyben csörög életi vérünk
’S így ha kihal nyelvünk , nem ver az életerünk
Mi pedig óh mi igen kívánunk élni ezen szép
Országban , mellyért vért pazarolni öröm ,
Nyertes az, a’ ki imígy halhat, mert Zrínyi dicsőnkint
Élni ’s kihalni remek ritka szerencse lehet,
’S így ezen érzékeny pontból indúlva tanultuk
K isíaludit, Faludit, Berzsenyi daljaival,
Tactusok, akkordok gyönyörűen pengenek itten,
A’ Rím mind egy gyöngy csörgetegecske csörög,
Ollyan Hunnia’ verse, minő a’ Szittya szabadság
Nincs akadálya, sebes szép folyamatja szabad
Büszke ezért Honnunk, de irigy a’ Rajna vidékje
Mert mértékessen képtelen önteni szót
Illy szirttel küzdnek London Költőji ’s az elmés
Páris, mert nyelvök zátonyos, és gyülevész;
Nem dalol ő nálok Sapphó, sem Pindarus, avvagy
Alcaeus, pedig itt mindenik ismeretes.
A’ verbungjárú hat lábú hősi bokája
Vers egyedül magyarul tudja kiütni tüzét.
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Mind ezek így vágynak ’s ígv tudjuk tőletek, oh ti
Drága Tanítóink ! QuinLilianusaink !
E’ vala jelszavatok: N e v e l é s f o r m á l j a az e m b e r t
lm Ariadnétól útmutatói fo n á l!
Nem de Elődtök volt: T e kövessd valamennyi mivedben
A’ mit az ég kijelelt ’s á’ mire oktat az ész,
A’ kétféle erőt, mind lelkit ’s testit arányban
Fejteni lépcsőnkint ez nemes érdemetek ,
Carrara márványból szobrot kívánnak az illyen
Érdemek ah de csekély lenne tinéktek ez is
Mert a’ lelkesedett tettek ’s a’ földi jutalmak
K ö z t, bár melly ragyogók nincsen aránybeli szer.
Így hát hálaadó szívvel kedveskedik e’ hív
Ifjúság mint egy rózsa reményű virág;
A’ nagy örökségnek százszor szép zöld növevénye
Örzeni fogja dicső emberi tetteteket.
Bár szigorú sivatag Saharának puszta porára
Vessen az érez sorsnak durva hatalmú keze.
Élj hát szép koronánk nevekedjék híred az égig
’S e’ kis versezetet vedd Hecatombe gyanánt!
T i pedig oh szívem meghitt őszinte barátim
Kikben ös Árpádnak szittyái vére buzog
Csak magyarok legyetek sem arany sem fő hivatal fény*
Meg ne vakítsa szemes lelki világotokat!
A’ szentséges erény’ törvényit, ’s tiszta szabásit!
Nézzétek, kérlek, menyei fáklya gyanánt.
Indulj hát nemes Ifjúság szüleidnek Ölébe
’S e’ forró csókot vidd el az útra veled.
B EZEKÉ DY*

EGY KÖLTŐRE.
Lelked beteg , *s a’ költés benne gyöngy ;
Jól érts m eg, nem csigából drága gyöngy,
Fagyöngy a’ legsiványabb tölgytetőn:
Madárfogó a’ gyermekek’ bogain,
’S a’ légy vadászok’ vesszején ragasz;
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’S ha pinty az érzet, légy az értelem,
Fogolylyá tettél lelket és szivet:
Örülj nekik jq^ költő, költsd el őket,
PATA.

VISSZAEMLÉKEZÉS.
Szárnyékony gondolattal
Reád emlékezem,
’S olvasztó indulattal
A’ múltat érezem.
Mi boldog hajnalokra
Virradtam akkor én!
Engem rózsás napokra
Ámor vitt ’s a’ remény.
Elhunyván életemnek
ím e’ tündér kora,
Vidékim gyászt teremnek,
Sír a’ táj’ pásztora*
A h , Tőled vajmi messze
Süllyedt az , tudhatod’;
Ez szívét mint epessze,
Talán álmodhatod!
De a’ sors így akarta ,
E’ mord incselkedő !
Tavaszom’ felzavarta
’S köddel borítja ő.
Nincs tudva hogy ki sajnál
Illy küzködő rabot.
Ki áll-meg már a’ zajnál
1
Leverni sok habot?
MAKÁRY.

- (

i29

> -

M E S E .
Egyszer egy kis leány reggel meg nem füsülködve
a’ pitvar’ küszöbén ült. —- Oda menvén Nagy Annya
így szollá hozzá : — „Jaj édes kis leányom de borzos
vagy! a’ szép leánynak pedig reggel, mihelyt felk el,
mindjárt megkellene füsülködni. — Jere ! majd megfü sü llek , ’s egyszersmind egy mesét mondok neked !”
H ol volt — hol nem volt? — volt egykor egy
város, a’ hol mind Urak laktak, kivévén a’ szegény
embereket. — Ott lakott egy igen szép Uríi. — Annak
az Urfinak volt hét szép szeretője. — Mar az Uríi húsz
esztendős v o lt ; de még a’ városból ki nem ment soha*
•— Az édes Annya akkori szokás szerént igyekezett el
küldeni külső országokra útazni. — Egykor így szollá
h ozzá : — „Kedves fiam ! én téged’ nagyon szeretlek;
azt akarnám , hogy mindég szemem előtt lennél; ugyan
azért még eddig Városunkból ki nem bocsátottalak,
u g y , hogy te még a’ körülöttünk lévő helységet sem
ism ered: — de hiszem a’ sem m i! — azért neked elég
enni inni valód van. Hanem a’ hozzád hasonló U rfiaknak nagyon szükséges a’ külső országi útazás: —
mert azoknak emlegetése igen kellemetes és bámulásra
méltóvá teszi őket az ollyon Férjfiak’ és Asszonyok’ tár
saságában , a’ kik szintúgy nem ismerik Hazájokat,
mint te. — En édes fiam! nem tudom elbeszélni azo
kat a’ sok hasznokat , mellyeket majd venni fogod
külső országi utazásodnak. — Egy kisség elpityeredett
az Uríi azon , hogy Hazájától, a’ hol ollyan jól volt
dolga, el kell távozni: de keservét csak hamar meg
győzte újság kívánása. — Leginkább hét szép kedvessét
sajnálta elhagyni. — Az egyiket azért szerette nagyon
mert igen szép nagy haja v o lt, azt gyöngyén m egtudta
füsülni, ’s külömbb hülömbbféle szép fodrokban tudta
öszve gömbölygetni: nem volt a’ városban ollyan szépen
füsülődött leány egy is. — Kérte búcsuzás közben az
Uríi a* leán yt, hogy hív maradjon hozzá addig a ’ hé*
K öszörű 1N29.
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esztendeig, míg ö haza jön : a’ leány sírva fogadta hű
ségét, ’s annak rnegbizonyitására Ígérte, hogy mig az
Urfi haza nem jön, meg nem fog fűsűlködni. — A’ má
sik kedvessét azért szerette , hogy bámulásra méltó
módon tudta magát kendőzni, ’s igen tisztán megtu
dott mosdani; mikor ettől búcsúzott, igen kérte ezt
is , hogy maradjon hozzá hív. — Ez is hivsége’ bizo’ nyitására felfogadta, hogy addig a’ hét esztendeig meg
nem fog mosdani.
A' harmadik leány azért volt
kedves az Urfi előtt, hogy szóbáját ollyan tisztán tud
ta tartani, a’ mellyért az egész Városban bámultatott:
bucsuzás közben ez is felfogadta, hogy addig a’ hét
esztendeig, mig kedvesse oda jár, szobáját soha sem
lógja ki seperni. — A’ negyedik leányt azért ezerette
nagyon, hogy mindég oda haza v o lt, a’ ház körül való
munkálódással, a’ cselédek korul való felvigyázással ?
fonással, varrással töltötte idejét; egy szóval: igen
szorgalmatos mindég a’.' háznál ülő leány volt, — Ke
serves búcsuzások közbe felfogadta, hogy addig a’ hét
esztendeig, míg kedvesse oda jár , semmit sem fog a’
házi renddel gondolni, hanem az ország - úthoz közel
lévő allén fog sétálni , hűségének rnegbizonyitására ,
kedvesséről gondolkodva. — Egyik kedvessél azért sze
rette az U rfi, mert igen világ’ leánya \o lt , Bálban,
Theal rumban mindenütt ott kellett neki lenni. — A’
társaságokban igen kedves volt. — Az ö jelenléte mint
egy erős lelket adott a’ vidám társaságoknak. — Ez azt
fogadta hűsége’ megbizonyittására , hogy ö addig, mig
kedvesse oda jár, soha semmi társaságba menni nem
fo g , hanem szüntelen pntzikban fog ülni. — A’ hato
dik leányt azért szerette az U rfi, hogy igen szépen
tudott a’ Klaviron muzsikálni; ez azt fogadta hűsége
megbizonyittására, hogy még kedvesse oda lesz, min
dég a’ Klavir mellett fog ü ln i, kedvessének igen ked
ves nótáját danolgalván. — Elmegy az Urfi a’ hetedik
szeretőjéhez is.— Sírnak-rínak * búcsúznak keservesen.
Heri ezt is hogy legyen hűséges hozzá, és ígérjen va-

lami f e l t , a’ miről megismerhesse, hogy hív v o lt,
mellyre a’ leány ezt feleié: „Édes U rfim ! én hozzád
való hívségemet egyébbel meg nem bizonyíthatom job
ban mint azzal, hogy ha nálad szebbet jobbat nem ta
lálok addig a’ hét esztendeig , szívemet kezemet más
nak nem adom. — Ez sovány vigasztalásnak látszott az
Urfinak • de még1 is megnyugod’t gondolván: hogy a*
hét közül csak marad egy hív hozzá. — Tele rakták
a’ leányok meg az édes annya az Urfi tarisznyáját son
kával, czipóval, paprikás szalonnával, pogátsával, má
iéval ’s inasainak hátára egy pár knlats bort fel
kötöttek : ’s azzal útnak indúlt az U rfi, ’s oda bódorgott hét esztendeig. — Hogy mit látott — mit nem lá 
tott kíilso országokon ? Azt azok az Urfiak, a’ kik
utazni szoktak, sokkal jobban tudják, mint én; elég
az hozzá : hogy hét esztendő m úlva, mikor az enni
valója elfogyott, ő is haza jött mint a’ többi. — Kül
sője ’s szokásai a’ mi Urfiriknak egészen megváltoztak ,
mert ez előtt először a’ nadrágját vonta fe l, most pe
dig elősször a’ csizmáját, azután a’ nadrágját; a’ baju
szát leberetválta , a’ szakállár pedig meghagyta ; no
tsak a’ mi Űrünkön elég sok változás történt : de a’
leányok még is mind a’ heten hívek maradtak hozzá.
— A’ mint jött haza fe lé , esett a’ h ó , fűtt a’ szél, lát
valakit az allén sétálni.— Gondolta magábanicsak meg
n é z e m ,— ugyan micsoda kohónak telik abban kedve,
hogy most is ott sétáljon ! — elijedt , mikor megism érte, hogy az ő othon ülő jó .gazdasszony kedvesse
az édes annya bundájába takarózva tipeg-topog elébb
odábbj az allén : mert már akkor a’ sok sétálásban csak
nem térdig elkoptak lábai, ’s két araszszal is kissebb
volt az egész leány, mint az előtt. — Még jó éjiszakát
is elfelejtvén neki mondani, sietett a’ csinos szobájú
kedvesse fe lé .— Bé akarja nyitni az ajtót, hogy majd
meglepi haza érkezésével 5 de lehetetlen volt az ajtót
benyitni : mert hét esztendőtől fogva annyira megsza
porodott a’ szem ét, hogy a’ felső küszöb tartotta. Az
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Urfi nagyon fázott; elunta várni mig a’ szemetet la
páttal elhánnyák az ajtóiol: odébb ment ahoz a’ ked
vessel] e z , a’ kit azért szeretett bajdon , hogy igen szé
pen szokott m osdani,'s gyöngyén tudta magát kendőz
ni. — E’ meglátván az ablakon , hogy jön , örömében
futott elébe, ’s ajtóban véletlen öszve találkozván an
nyira megijedt az Urfi tölle , hogy másnap az éde 3
annya ónnyát öntette, — hogy az ijedségnek veszedel
mes következése ne légyen kedves fiára nézve: mert a
Kisasszony ollyan igen piszkos v o lt, mint a’ kementze
tapasztóné.— Innen remegve megy ahhoz kit szépen füsült
hajáért becsült; itt csak nem úgy járt, mint a’ szom
szédban : mert gyönyörű nagy haja a’ Kisasszonynak
hét esztendőktől fogva annyira öszve kászálódott, hogy
épen úgy állott mint a’ lentse-baglya. — Innen ment
ahoz a’ kedvesséhez, a’ kit azért szeretett, hogy a’ tár
saságokban mindenütt jelen volt; egészen megborzad’t
tő le, mikor a’ putzikból elébe tipegett: mert már ak
kor a’ sok putzikban ülés miatt úgy öszve volt szá_
radva , mint az aszalt alm a.— Innen ment ahoz a’ ked
vesséhez , a’ kit muzsikájáért ’s énekéért szeretett,— A’
Klavir mellett ülve találta. Sok klavirozásban megme
revedett ujjait nagy nehezen hordozgatta elébb odább
a’ klaviron. — A’ sok éneklésben annyira elreked’t, ^
hogy már csak úgy sápogolt mint a’ gácsér. — Ez is
nagyon vissza tetszett az Urfinak : odébb ment bosszan
kodva. — Semmit sem remélve megy a’ felé a’ ked
vessé f e lé , a’ ki semmi áldozatot sem Ígért hűsége’
me 0 b!zonyitására. — Ezt a’ konyhában találta. — Piros
pozsgás eleven volt most is , mint mikor elhagyta. —
Épen pánkot sütött és káposztát pergelt vacsorára : —
örömmel a’ nyakába ugrott az Urfinak ezt mondván;
, , Isten hozott édes Urfim ! Oh de régen nem láttalak!
azt gondoltam már el is felejtettél.” — Addig hálál
kodtak ’s nyalakodtak, mig egyszer azt vették észre,
hogy lángal égett a’ pánkó. — Az Urfi mint hő tapasztalisú ember, felnyalábolt egy rakás ham ut, belé
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döntötte a' zsírba , ’s így elmúlt minden veszedelem. —
Kedvessé bevitte a’ pergelt káposztát az asztalra, ’s a*
kementze válláról levette az ez előtt kisült pánkokat.—
Harmad nap múlva az Uríi kezét nyújtotta az ér’te
semmi áldozatot nem tett leánynak, ’s lakadalmok há
rom hét eltelése utánra határoztatok.
Megtudván
házasságát a’ hat kedvesse , minekelőtte a’ lakadalom
elkövetkeznék , igyekeztek magokat ollyan állapotba
tenni, a’ miilyenben voltak, minekelőtte hűségek megbizonyitására áldozatot tettek : de a’ mi elmúlt azt
többé vissza nem hozhatták. — Az Urfi jobban szerette
a’ szép menyetskét, mint az áldozatot: csak a’ mellett
marad’t, a’ ki áldozatot nem te tt, hanem azon tulaj
donokat örzötte m eg, a’ miért szerettetett. —
E're azt feleié a’ kis leá n y k a :— ,,D e szép mese
édes Nagy Anyám ! én ennekutánna azon fogok igye
kezni , hogy inkább szép és kellemes légyek mint hiv.
A’ kis leány m egnőtt; elbeszélte e’ szép mesét leány
társainak, azok szájról szájra adták: azolta nem tesz
nek a’ leányok áldozatokat hűségek’ megbizonyittására.
Gróf KEMÉNY FLÓRA.

H A J , S Z Á J , SZEM.

H aj, h aj, h aj,
Beh szép selyem haj ,
Ez a’ leányhaj.
Bom lott fiirti’ tengerében
Hattyú vállak fürdenek benn.
Haj , h aj, haj,
Beh szép selyem haj
Ez a’ leány haj.
Száj, száj, száj
Beh szép rózsa száj
Ez a’ leányszáj.

/ -
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Fülemile danol benne,
Legszebb sor gyöngy ragyog benne.
Száj, száj, száj,
Beh szép rózsa száj
Ez a’ leányszáj.
Szem?, szem , szem ,
Beh gyönyörű szem
Ez a’ leányszem!
Mennyország nyiidokol benne,
Szerelem az isten benne.
Szem , szem , szem
Beh gyönyörű szem
Ez a’ leányszem!
KELEDI

EGY ÚJ KÖLTŐHÖZ.
T e ! kit magasra vittenek
A’ bő kegyelmű Istenek,
’ 8 most fon ragyogsz a’ fény-fokon ,
.Mint gólya-fészek tornyokon:
Bár lelked a’ Pindusra szált
Harsány szavam hozzád kiált;
H allok, — Te hallgass engemet,
Hegyezz fület, mereszsz szem et! —
A.’ Múzsák hogy fölkentenek ,
Haliám ; de arra intelek ,
Szemérmesen viseld magad , —
Másként a’ szent czéh megtagad.
Eszedbe’ tartsd magas heled’;
De tűrd —• bár mint bánnak veled!
Ne nyíljék föl panaszra szád;
Elég az hogy — menny a’ hazád ! —
Körmöd meghagyd, hajad ne nyírd,
Versed száj rángatással írd
Rongyos ruhában járj; «— zsebed
Ü res legyen — mint a’ fejed í
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De torkod szörnyű nagy legyen
Mint sziklanyílás a’ hegyen
Es száraz, mint a’ nyári p o r,
Mit délbe’ vad ló föltipor ! —
’S ha így kiverselvén magad ,
Hasad , mint póké megdagad , —
’S ha orrod,m int börzsöny, veres
Lesz — és szemed kancsót keres :
De nem talál, — torkod meg kér ,
Tudd meg: versért csak illy a' bér!
Hagyd akkor ott Olympodat,
Akaszd fűzfára lantodat, —
x
’S hogy meg ne unja ott magát,
Te is terheld meg majd a’ fát! —
KOVÁCS PÁC.

PÁSZTOR LYÁNYOK ESTI DALA.
Hüsen omlik enyhet adva
Harmat a’ m ezőre;
Pásztor ének olvadozva
Vér haza jövőre.
Sip szelíd hang hat fülünkbe ,
Est Ijarangok kongnak,
Zöld galyok közt ligetünkbe
Fülmilék csattognak.
Vég csókot nyom majd a1 béreznek
Szép napunk’ sugára,
Esti leblek kényt legyeznek
Völgyünk’ parlagára ;
Dalra gyulva hajtogattyuk
Haza nyájainkat,
’S felderülve elkaczagjuk
Mai gondjainkat.
Édes , édes nyugalom nyit
Keblet a’ munkásnak,

-(

136 ) -

Csendes álom áldomásit
Osztja izzadásnak I
Tisztaság a’ gyenge mellbe
Balzsamot csepegtet,
’S újulást jó szívbe Jeng be
A’ reggeli szellet.
Nállatok ti zúgolódó
Sárga Város’ hölgyi,
Boldogabb pásztor leányzó,
Szebbek az ő völgyi.
Nyári árnyék kedvetek csak
’S unalom vigságtok,
T e j, gyümölcs ’s kenyér legyen csak
Nem nézünk reátok!
Jöjjetek hozzánk tanulni
Élni elégedten,
Itt lehet csak kéjbe h ű ln i,
Itt patakmeneten;
Hol virágok illatoznak,
Zeng pacsirta’ dala ,
Friss juhocskák játszadoznak,
’S víg a’ folyam’ hala.
Tér mezőink’ pásztorai,
Tetszni ha kívántok ,
Légyetek jók , miilyen a’ ti
Természet anyátok;
Úgy jutalmul hü kezünket
Adjuk és szerelmünk’»
’S nem szakítja kötelünket
Semmi za j, mig élünk !
'S ha hunyik , hogy fel ne jöjjön
Többé nékünk a’ nap ,
Ott az égi szebb mezőkön
Kedvesünk ölbe kap.

/
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Édesen zeneg felénk még
A’ furulya’ hangja,
Vig leend majd innen a’ vég
BucsudaV nótája*
FOGARASY JÁNOS*

P A N A S Z .
Hajlik ága 'bús füzeknek,
Ah de Emmi szíve nem,
És a’ szellők csókra kelnek:
Ez is tiltva van nekem.
A’ kopár mező k iú ju l,
Nem az én reményeim;
A’ föld jó esőre lágyul
Öt nem hajtják könnyeim!
Olvad a’ vas is nagy tűzben
Emmi szíve még hideg;
Öl szerelmem láng hevében
Nem tudom h aj! gyujtni meg.
Lyánka! légyen szíved mint fűz*
Ága olly hajló felém , —
’S mint Zefir ró’sába önts tűz
Csókkal életet belém.
*S mint kopár mező kiújul,
Úgy az én reményeim
Újra élnek, ’s majd ezentúl
Nem folynak bús könnyeim!
KOVÁCS PÁL.

LABODA KEDVE.
Széles útczán széles jó kedvében
Megy Laboda bor zúgván fejében
’S minden gyerm ek, a’ ki látja,
E’ szót utána kiáltja:
Hej Laboda, Laboda,
Lábod ide amoda.
Széles útczán széles jó kedvében
Tovább is Laboda megy vesztében,
’S egy piros lány hogy meglátja,
E’ szót utána kiáltja :
Hej Laboda, Laboda!
Lábad ide, nem oda.
’S Laboda bemegyen piros lányhoz:
A ’ lány bort hoz , csókot ád a’ borhoz,
Labodát ölébé zárja ,
És fülébe mondogálja:
Hej Laboda, Laboda,
Szíved nekem kaloda.
De Laboda letekint a’ lányra
,,Ki mázolt be szívem illy csodára?”
„Hej hej nagyon szerettem én;
De megcsalt a’ barna legény.
Hej Laboda, Laboda!
Ölelj m eg, ne menj tova.”
, »Hazudsz leán v, hazudsz” , mond Laboda
„T e hagytad a’ barna legényt oda.”
’S kiönti a’ bort a’ földre,
A’ leányt ellöki félre.
„Hej Laboda, Laboda,
Mért haragszol Laboda!”
„En vagyok a’ szög f i, a’ Laboda;
Engem hagytál te hitetlen oda ,
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Ü ltél pincsik’ derekába 9
Lemenőknek az utába*
Atkozott légy piros lá n y ,
Borod méreg, te sárkány.”
Zúgolódva széles bús kedvében
Megy Laboda, ’s tántorog mentében ,
’S minden gyermek, a’ ki’ látja ,
E ’ szót utána kiáltja :
Hej Laboda, Laboda í
Lábod ide amoda.
KELEDI.

I L L I K

N E K I .

Lágy szőke haj kék galandka benne
Iliik babám helyes kis fejére
Hej l aztán csak oly távol ne laknám ,
Hogy azt minden reggel befonhatnám l
Kék szem ; mi szívem sokszor megcsalá,
Illik kerek szemöldöke alá 1
Babám ha már olly szép kék a’ szemed
Mért csalsz meg 1 véle annyit engemet ?
Illik piros kis szája is n ek i,
Csak az kár hogy nem úgy szól mint h iszi;
Ha már nekem illyen szép szám volna,
Az mindég szőke kis lyánt csókolna.
Selem kötény fekete fodorra
Illik bábám sudár derekára ,
H ej! add nekem selem kötényedet
Törölni értted siró szememet.
*Szép karkötő ragyogó gyémántra
Illik babám gömbölyű karjára
Ha én is illy szép karkötő volnék
Mindég csak gömbölyű karján lógnék.
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Kis alvó macska tarka bőrébe’
Illik babám piczin kis ölébe ;
Kis macska bőrödet de szeretném,
Hogy abban én is oda illeném ! —
K O V Á C S PÁL.

A’ HŐS DALLOS
A’ Dallos megy a’ véres csatára,
Szabadsága’ ’s honná’ oltalmára ;
De betér még szépe* hajlékához,
Búcsú csókot nyomni szűz ajakához:
„O h ne sírd ki gyöngy szemeidet!
„Mintha tűnne már minden remény.
„F el búdból! halld szent eskemet:
„Hozzád mindég hiv leszek é n !”
A’ dallos szökell paripájára ,
’S vágtat a’ harez’ vészes pályájára;
Midőn a’ nagy tábort megpillantja,
Vissza kedveséhez eztet sóhajtja:
,,Oh kérd a’ hatalmas egeket!
„Védjék éltem’ a’ vér mezején;
„Hidd megtartom szent eskemet,
„Hozzád ott is hív leszek é n !’’
Erez riad, zaj lárma halszanak m ár,
Száz halál száz hősre nyílt öllel vár;
Kard kard ellen v illo g , ágyú dördül
A’ dallos bátran viv, ’s e’ dalra hévül:
„Honnomért ’s édes szerelmemért
„Hagyd följön ki vérem harez’ terén.
,,N e sírj, kedves itt létem ért,
„Hozzád itt is hív vagyok é n !”
Puska lobban, egy golyót repít el,
A’ dallost lövi szívéhez közel:
Lebukik, hős vére kiomolva,
Végsőt sóhajt hattyúként igy dalolva*'
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„O h ne zokogd hús könnyeidet,
„Éltemnek korányi enyésztén!
„Betöltém már szent eskem et,
„Hozzád híven hunyok el én!
FOGARASY JÁNOS.

A’ GYÁSZ-KENDŐ.
Elszáradt a’ rózsafa,
Fátyol-kendő függ rajta ,
Hej baj, hej baj!
Nein leszek én víg soha*
A’ fát ki nem öntözte ?
Jász kendöt rá kitűzte?
Hej baj, hej baj!
A ’ jász kendő fekete.
Fát Rózsám nem öntözte ,
Jász kendőjét rá tűzte
Hej b aj, hej baj !
A’ hú ide temette.
Mért nem vártál még reám ,
Szép szeretőm . rózsa fám ,
Hej b aj, hej baj I
Mért nem vártál még reám I
Vártál volna : itt vagyok ,
Mint lőtt szarvas , bágyadok
Hej baj , hej baj I
Most utánad elhalok.
Ne virágozz rózsa - fa
FátyolkendÓ fügj rajta
Hej baj, nagy baj!
N em kelek én fö l soha,
k e l e d i.
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R É V B E N .

Zúgjon éjszaknak viharos csatája,
’S tengerek’ partját veszedelm kerílélt
Szikla bérczeknek kopaszán fejérlő
Tábora fedje.
\ ..
. .
r
Gyönge sajkám már sok ezernyi hab közt
Helyre vergődvén , letekint az álnok
Térbe ’s szelíden kicsaló dagátyát
Nézi mosolygva.
Tiszta sugárban ragyogó arany nap’
Hajnalát lássam, ’s epedö Syrének’
Keble óhajtson ’s nyereség’ bizalmas
Ingere vonszon.
Révem’ öb létől, buborék reménység
És befellegzest követő ragyogvány
Tengeren többé - ’s havazó kebel — 7 nem
Látja vitorlám’.
Kérjen a’ láng közt őrülő vitézség
Vérborostyánt és az irigy hatalmat,
Bírjon a’ bájos szerelem ’s barátság
Angyali társat.
Hősi tett’ híre egekig csapong-fel;
Tűnik ott; Dúsok’ palotája széke
Omladék lész, a’ szerető jutalmát
Sírba’ találja.
Nincsen állandó vagyonunk a’ földön!
Felmaradt sorsunk epedés, csalódás —
Rózsa* ’& tüskékkel fedezett utunkat
Könny nehezíti.
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A’ szelid itten nem óhajt ragyogni j
Játszi sugártól'kebelét bezárja.
Csillagát vesztvén leborúl örömmel
Hantja’ ölébe’*
Még az emberség’ tápodé-borult ég
Zúgva — bűnének ropogó haragja’
K e r íté sé v e l keserű pohárból
Issza halálát.
V
4
Partom a’ mit nyújt küszöbömre hintvén
Réti rózsák közt piruló gyümölcsim
Szépiből nyújtok az E l á l t u t a s n a k
’S I s t e n e i m n e k !
Révem öblén túl csalogány’ szavára,
’S messze tündöklő liliomkebelnek
Bajiért sajkám körülött’ veszély nem
Fog dagadozni! —
If. Vaskapui KAPUY KÁROLY.

D A L I C Z Á K.
Francziából szabadon lorditva.
Harcsa.
Marosa ! daljuk a’ szerelmet,
Víg szerelmed’ kis leány!
Nálad a’ csók nyer kegyelmet ,
’S hány megilletett , de háqy! *
,;Csipkedik ?” ha kérdez egy szamár :
Úgy van , ezt így szokta Marcsa már,
"Ej ! ne hagyjuk igy magán:
Jöszte csókra kis leány!
Esze elég van a’ gonosznak , —
S zívejh ű , mint a’ madár.
Reggel együtt mulatoznak
Estve már dulfúl a’ pár.
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,,’S szembe száll ?’’ ha kérdez egy szamár
Úgy van, ezt így szokta Marcsa már ,
E j! megenyhül így talán :
Jöszte csókra kis leány!
Illik a’ pohár kezébe,
//
*S víg beszédje mit nem ér ,
Ha kigyul a’ bor szép szemébe,
’5 arezain az Egri vér!
»;Egri vér ?” ha kérdez egy szamár J
Úgy van , ezt így szokta Marcsa m ár,
» Ej ? ne hagyjuk igy magán
Jöszte csókra kisleány!
Bájol édes énekével
Ha iylavirja hangozik #
Jóllehet tanult gégével
Síkra nem bocsátkozik.
,,N em , ’s miért?” ha kérdez egy szamár
Úgy van, ezt igy szokta Marcsa m ár,
E j, megenyhül igy talán:
Jöszte csókra kis leány’.
’S Amor ifjú kellemében
Néha Marcsán czélt vészén,
’S megesik hogy szilaj hevében
Lábon fogja nem kézén.
,,H ogy? mikép?” ha kérdez egy szamár:
Úgy van, ezt így szokta Marcsa már 5
E j! ne hagyjuk így magán;
Jöszte csókra kis leány!
De Hyment kerüli Marcsa»
Bár ez oltárhoz vezet;
Szorosan hogy kezét ne tartsa,
Jobb szeretvén bő kezet.
,.Bő kezet?!” ha kérdez egy szamár:
Úgy van, ezt igy szokta Marcsa már,
Hadd repedjen a’ kaján,
Jöszte csókra kis leány !
SZENT SIMONI.
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A’ HOLD VILÁGOS ESTE.
Három árva tót deák mendegelt egykor este szép
holdvilágnál a' térés országnton. Pukovai posztóból
készült kék nadrágjok, hogy az iskolák’ kezdetéig kül
színe ne kopjék, ki vala fordítva, a’ dolmány azonkép en ; csak a’ láb és fej marada néminemiiképen födetlenül , noha boglya gyanánt emelkedő rőt hajok,
m ellyből két parányi szem , ’s a’ nem épen legszeplő
telenebb arcz buvának elöl, teli mértékben megérde
melhető a’ fejfödél, sőt medve-kalpag nevezetet, ha
csak azon kis bőrkét, m elly sapka korában valaha
elég hegyesen állhatott, de most az idő’ súlya alatt
meglapulva ’s aszú fige gyanánt össze zsugorodva fejük’
búbján a’ világnak minden módijai ellen csúfolódni
látszott, — ha csak, mondom , ezen rendes kis jó
szágot nem akarjuk inkább mintegy boldog emlékezet
ből még ma is sapkának nevezni $ más felől az a’ ter
mészetes kordovány lábok’ fején , melly már szinte
fénylett a’ feketeség m iatt, bizonyosan kophatatlanabb
vala Sárinak minden kecske - szamár - szarvasbőr csiz
máinál ; de szoros értelemben vett csizma csak ugyan
nem vala lábokon, — Illy csodálatos szürkén ballagának a’ sima fehér úton, ’s egy sem volt közöttök, ki
legalább is p . . . nem akart volna lenni a’pálya végével, de
egyszer’smind olly szívbeli készülettel edzette lel ma
gát , hogy a’ legalább való kapusság’ hivatala több mint
kielégítő ok lehete megnyugovására, ha a’ kegyetlen
végzet fölebb nem engedé csúszni. Ezen megtörhetet
len hősei a’ sorsnak , ha egyetlen ellenségüket, az éhsé
get , meggyözheték , olly vígan valának, mint a’ jó kedv
maga. Illyenkor a’ földet legalább is paradicsomnak
nézték, ’s mível rajta semmijük sem v o lt, olly egyen
lőséget találának mindenütt, ’s olly szabadon ’s függet
lenül barangoltak ;de ’s tova, hogy sokszor épen e’
határtalan szabadságból el nem tudák magokat határoz
n i , merre ne menjenek inkább, mikor mindenfelé meK o szo rii ih29.
10
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hetinek. Mondók , hogy egyetlen ellenségek az éhség
v o lt, de mi hatalmas és hódíthatallan ellenség volt ez,
h í ég azt mondani kell. Ez a’ százfej ü szörnyeteg csak
igen ritkán tágíta rajtok , elannyira, hogy ha az éhség’
napjait amazokkal (most még nem adhatunk nekik más
hevet) egybe vetnők, talán éhségtől ment napot tegyet
sem , jól lakástól menteket pedig igen számosokat , sőt
számtalanokat találnánk; a’ jól lakás’ idejét pedig nem
annyira diadalom’ napjának , mint inkább diadalom’
órájának vagy épen pillantalának lehetne nevezni;
mert az valóban igen röviden tartó volt. Nagy szeren
cse a’ sors’ hőseinek, bogy jól lakottan jövendő éhség
től soha sem tartottak: annak jelenvalónak ’s igen
nyomósnak kellett len n i, ’s a’ múlt éhezések’ hosszú
lajstromai épen ki valának törölve emlékezetükből.
Megesék ugyan , hogy a’ gonoszkodó ellenség néha
alutt-téj’, vagy egy takaros kerek sajt’ képében Csalogatá álmaikat, ’s illyenkor mohón kinyújtott kezük
köbe fába ’s mindenbe, csak sajlba nem, ütközvén
közönségesen felriasztá őket, ’s csalódások után az éh
ség még inkább kiáltó vala gyomraikban ; de az örök
gyakorlás sokkal keményebbé tette őket , hogy még
ezt a’ boszontó csapást is el ne tűrték volna. — Azt
tehát épen nem lehetne állítani , hogy ez a’ rettentő
ellenség kifogott rajtok, sőt mikor leghatalmasabban
uralkodott sem volt képes jó kedveket szomorúságra
változtatni, inkább szőkének, rügának, ’s füty d a l, ’s
egymás kergetése lőnek az éhség’ daczára vigasztalóik. —
A’ vigasztalásnak ezen legutolsó fokain valának hőseink
(mert maga az éj sem vala képes a’ kegyetlen ellensé
get akadályozni, a’ legkeményebb időben fölveré nyugalmok’ táborát, ’s akkor menni kellett)* Petro fütyörézett, Gyúró könnyűsége miatt meg - megficzánkolá
magát, ’s oily kényesen szedé lábait hogy azok min
den emelésre ülepét érinték, Janó a’ hold’ szürke vi
lágán andalgott’s ha külsejét nézed, leginkább látszék
érezni a’ csapást; de a’ külsőt soha se nézd ; mert
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Janó egyszerre nagy hahotával felkaczaga, ’s oily huzomosan hogy lehetlen vala a’ kaczagás miatt tovább
mennie. Mi baj Janó? kérdék társai, mi dolog az hogy
olly igen kaczagsz ? bizonyosan valami gojhóság juta
őszedbe: ,,Dődöm* halála juta eszembe” monda szomo
rún Janó j de azért ne gondoljátok hogy rósz szívd
vagyok. Ez az én kaczajom , nem egyéb mint a’ sírás
nak pót-szere , de sokkal gonoszabb annál; mert vala
hányszor ös apám’ halálára gondolok, a’ legnagyobb
boszonkodás fog e l , hogy azon, különössége miatt in
kább kaczagnom , mint könyeznem kell. E’ szóra mind
Gyúró mind Petro hangosan felkaczagának, ’s a’ sze
gény Janó , kit már az előbbi nevetés megfárasztolt
kénytelen vala újra nevetéshez fogn i, a’ m elly mint
hogy egymástól szüntelen ingereltetének, olly sokáig
tarta , hogy végre mind hárman lerogyának bele. Mi
dőn lélekzetök vissza té r t, Janó vala első , a’ ki feddődni kezde : „Hát giliszták, azért beszéltem hogy ki
nevessetek ?” „Jobb lesz ha hallgatsz” , feleiének ama
zok ; „m ert nem tudod mit beszélsz” 1 utóbb kivilágodolt beszédeikből, hogy ők nem Janót nevették, ha-i
nem mindenik ős apja’ halálán vala kénytelen kaczagn i , ’s most vetély támada közöttök* melly avval vég
ződött, hogy a’ kinek eldöde különösebb halál’ nemé
vel halt meg , az legyen a' társaság’ királya, ’s azt a’
másik kettő akar honnan szerzendö vacsorával tartozzék
megvendégelni. De minekelotte tovább mennénk , el kell
mondanunk, hogy avval megelégedni több, mint egy
oka vala mindeniknek; mert valljon nem leh ele-e re
ménysége , hogy az a’ király , az az akárhonnan szer
zendö vacsora’ megevője ő lesz ? De térjünk a’ dologra.
Janó’ ősapja.
Csalódtok) monda Janó, ha vélitek, hogy valami hoszszú történet a z, m ellyel beszélendek. A’ nyúl-farka
nem rövidebb annál; de ki tehet róla, hogy a’ szeren
csétlenség röviden történik ? — Ősapám abba a’ bol
dog Fehér Vármegyébe járt le kaszálni egész seregével,
* 10
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[ha jól lakhatott, messze földön nem volt ollyan ka
szás mint ő. A’ legjobb, legfényesebb, legpengőbb ka
szája volt mindenek közölt, mellyek valaha lóidét bo
rotváltak , ’s azt ö munka után olly veszedelmesen
szokta vállain hordani, hogy gyönyörű volt látni, a’
mint nyaka fölé kanyarodott. De ösmerték egymást:
soha meg nem sérült. Azonban, a’ mint mondják
igen nehez természetű volt szegény •' soha sem elége
dett meg a’ részszel mellyet a’ kaszálásért kikötött;
az egészet akarta volna, mert szokta gyakran mondani:
az őket illetnéinkább, mint másokat; ’s ilíyenkor rend
szerint egy bizonyos fehér lovat átkoza vég n élk ü l:
vagy elmerülve földre sütött fejjel eltnélkedék magá
ban , mert szegénynek, mint mondják, igen sok esze
volt. így bollaga egykor még inkább elsüllyedve mint
valaha — talán épen a’ vissza foglalásról gondolkodott,—
midőn egy vakand feltúra előtte. „Hah.' te állód uta
mat” kiálta elkeseredlében , „halj meg vakmerősége
dért!” de ezen szavakat már inkább csak feje mondd
e l ; mert a’ mint a’ vakondhoz kaszája’ nyelével mér
gesen leü te, a’ kasza él úgy csapódék nyaka fö lé , hogy
feje azon pillanlatban lába elé gördült. Képzelhetitek
társai’ csodáját., mikor szegény ős apámat fő nélkül
mintegy elbámúlva ott állani látták, mert idő kelle
hozzá míg erős állásából a’ halál földre teríthette. —
A lig monda el ezen szavakat , midőn társai nevetni
kezdének ’s maga sein óhatá meg magát, hogy áju
lásig ne kaczagjon. A’ mint eszméiének, eszökbe juta^
hogy még két történet van hátra, ’s Gyúró foga az
elbeszéléshez.
Gyúró’ ősapja.
Meg kell vallani oh Janó, hogy ősapád’ története va
lóban különös, ’s épen nem vala méltatlan, hogy rajta
szinte ájulásig nevettük magunkat. Azonban , úgy hi
szem , nem kevesbbé lesz okunk magunkat halálra ne
v eln i, ha a’ következendő történetet, melly igen rövi 1, elbeszéltem. Szegény ősapám , nyugodjék békével —
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széles vala inkább mint hosszú,
olly híres erejéről
hogy közönségesen Yasgyurónak hítták ; nem is történt
nevezetes baj, mellyen ha jelen v o lt, ne tágított vol
na. Józan volt minden tetteiben, haragját kivéve,
m elly azonban igen gyakran von rajta e r ő t, ’s a* jó
vagy rósz gondolat leginkább cselekedet után támada
lö l benne , mert az előtt valamit meggondolni nem
vala szokása. Szóval: ollyan volt mint minden erős em
b er, mindent erősen telt. Történt egykor, hogy nagy
éhség vala a’ bérczeken ; boldog ember v o lt, ki két hét-?
ben jól lakhatott egyszer , még boldogabb, ki akkor meg
nem halt örömében ; mert mi nagy öröm jól lakni an
nak , ki sokáig éhezett ? már csak néhány ember kon
gott a’ kipusztult faluban, mint árnyékok jártak ide 's
tova, ’s takarékosan fogyaszták a’ megmaradt morzsád
kát. De most ünnep, sőt karácson kovelkezék a’ falu
ra; mert egy szegény fiú , ki a’ szugban sokáig kutatott,
végtére egy jókora nagyságú kenyeret huza ki annak
rejtekéből, ’s o lly nagyot és ijesztőt sivalkodott örö
mében , hogy az egész fa lu , az az a* kik még élének,
oda gyülekezett. Örömmel rohanának most,, a’ mennyi
re tudniillik az éhség őket rohanni engedé, ’s a’ ke
nyeret tördelni , szét szaggatni , megemészteni , sőt
hogy ez m egtörtént, még azt is elfelejteni , szinte egy
pillanlat’ müve vala, ha a’ sziklák csak valamivel vol
nának keményebbek mint ama’ kenyér volt; de kép
zelhetitek hogy csak ujjaikat tördelték el rajta a’ he
lyett hogy a’ kenyeret tördelhették volna ’s köz vala
a’ szomorúság, az elkeseredes . a’ hozza iérheletlen
kenyér fö lö tt, midőn apám , dühösen a’ mint szokott ,
felragad á , ’s egy kusztorát foga kezébe. ,,Vagy t e ,
vagy é n !” vala jelszava : neki támasztá egyik csípejének
a’ kenyeret, ’s olly hatalmasan vága hozzá, hogy egyszer’smind magát is derékon kelté darabolta. Képzel
hetitek az egész falu’ csodáját, midőn szegény ősapá
mat a’ kenyérrel együtt széthullani látták.
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Alig végezé Gyúró e’ beszédét, már társai hatal
masan felkaqzngának, ügy hogy lehetetlen vala neki is
nem kaczagni. Egész ájulásig bántá ismét Őket a’ ka,qzajdüh , de midőn abból folüdültek , eszökbe ö tlö tt,
hogy még egy történet vala hátra, ’s Petro így kezd?
hozzá.
Petro’ ősapja.
Soha sem lehet előre mondani , hogy valamelly törté
net a’ legcsodálatosb ; mert mindig lehet valami hátra
a’ mi annál még inkább csodálatos. Illyen például bol
dogult ősapám’ története. Ez a’ legjobb munkás min
den tulajdonokkal fel vala ruházva , mellyek szegény
prnbert olly kapóssá tesznek. Serény volt, engedékeny,
Ós tiirödelmes. Falu’ bírája volt néhány ízben, ’s innen
nem ritkán történt, hogy dohányt aprítottak hátán ;
ha asztal nem állt közel, ír-asztalúl hátát vevék elő J
ő csupa kereszténységből dobolni engede hátán, tudni
illik , nagy ünnepeken ö hordozta az öreg dobót. Szó
val: korul belül nem volt olly haszonvehető telek mint
szegény ősapámnak háta. Ez a’ minden emberek legtüredelmesbike még sem vala gyengeségek n élk ü l, nem
szenvedélytelen. ’S hogy a’ történet’ végére siessek, kivallom hibáját; indulatosan szerété az alutt tejet; nem
egyszer történt hogy a’ holdvilágot a’ tóból alutt téj
gyanánt felakarta kanalazni. Jobb ösmerősei azt is be
szélik hogy kenyeret aprított b ele; annyi bizonyos : e’
két igen különös dolognak olly nagy rokonsága vala
megtévedt eszében , hogy soha alutt tejet nem ehetett
a’ holdvilág’ dicsőítése nélkül, és viszont, ha a’ hold
világ psak felényire ábrázolta is le magát valahol, már
az Ős ipám’ tulajdona volt , neki rohant a’ boldogtalan
szüntelen kebelében hordott kanalával ? ’s többnyire
betegséget ivek magának a’ keserű tó-vízből, a’ n u .
gyár szomszédoknál pedig annyira nevezetessé lett mo
hóságáról , hogy neve példabeszéddé vált: neki esik,
"mondák, mint tót a’ holdvilágnak , vagy pedig: neki
£sik mint tót az alutt tejnek, mert alutt tej és hold-
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világ csúfosan egyértelmű vala tréfáikban. Részint ezea
keserű g ú n y , részint a’ még keserűbb tóvíz eszmélte
tek ősapámat, különböztetni kezdé a# holdtól az alutU
tejet s erős fogadása v o lt, hogy véget vet nyomoruságinak. De vajha ne telte volna! — Szép \ilágo 8 és per
dig holdvilágas este volt, midőn egy tó-parton kaszálj?
gata , ’s ha valaha mosolygó holdvilágot látott, még ez
vala ám az , minél tündéribb soha sem ragyogott. Be
szélik a’ kik látták, hogy a’ leghidegebb, ’s téj-utálóbb
emberre nézve is csupa csábítás volt. Busán telepedett
le szegény ősapám a’ kaszáló rendek közé, 's érezte az
öszsönt, de bámuljatok erős lelküségén, nem mozdult,
az az nem csak nem lép ett, de nem is hasalt neki
(mert az előtt így is szokott lenni) , sőt hogy egészen
ment legyen a’ bajtól, egy óriási munkáját vivé véghez
az önmegtartóztatásnak, tudniillik a’ mint csak erejér
bői telék , egy fához köté magát, úgy aludott. Azon;ban , szokták mondani, az ördög nem alszik. Pordohány;ttarta-e orra alá vagy mikép történt, elég, hogy ősapám
egy irtózlalót tűsszent , ’s fölébredelt. Most már végje
vala minden fogadásnak , a’ feledés hálogos szemeivel
tekinte vissza bajaira, de a’ mohó kívánság’ legtűndök löbh nap-világával a’ tóból felsugárzó holdra. Eszmé
let nélkül rohant a’ boldogtalan , 's olly erővel, hogy
bal keze tövestül vagy inkább szivestül kirándult testér
bői ’s kötve a’ fánál marada. Képzelhetitek e' zajra
felriadt társai’ csodáját, midőn öt kéztelenül a’ csalfa
holdvilágnál össze rogyni Iáiák.
\S most harmadszor hallatlan nevetés következett.,
rnellyben műid hármán elajulanak. — Azonban meg
mindig fenn ragyogott a’ hold, téren halmon tündér
világa derengett : magány és csend uralkodának szür,külelébcn; de mind ez nem soká vala így. Egy nagy
fekete kokas sétála méltóságosan a’ szép térés úton
egyenesen hőseink ellenébe, magasan szedé sarkantyús
lábait, ’s oily bizodalommal tekintgete körül* mint
ki a’ rideg éjféllel már régen megvau barátkozva. —
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„Ez kísértetí” suttogának hőseink , 's mintha össze
beszéltek v o ln a, mind egyig futásra vették a’ dolgot.
De nem a’ kokas volt az, ki előlel lehete futni. Hangos
dobogással eredelt utánok , mint egy vasas vitéz, ’s
addig kergető , míg mindnyájan le nem rogytak a*
nagy fáradságtól. Puszta domb v o lt, a’ hova jutottak,
kegyetlen vérj tüskék, álnok csalánok, ’s haszontalan
kórók valának kopár oldalainak gyér ruházatai 5 de a’
kokas sokkal emberségesebb volt, mint sokan gondol
nák. Tüze, vize, ktalana , nyársa, ágasai mind készen
állának, ’s mit tön a’ nemes szivü gazda? vendégeit
nyársalá fel ? távol legyen. A’ forró vízbe ugrott, 's
csak hamar megkopasztá magát: majd neki mene egy
tüskének , felmetszeté m agát, ’s kidőlt a’ nem sülni
való rész. A’ nyársnak szalada m ost, melly egyik fe
lével a’ földbe vala tűzve , ’s addig erőlködék, míg
egészen rá huzá magát. Jlly készülettel a’ parázs fölé
lép e, ’s nyársát a’ két felöl álló ágasba akasztá. „For
gassatok !” kiálta most parancsoló hangon , ’s úgy föl
kapó szárnyát ’s lábait, mintha csak feszítve volnának*
A ’ kalandorok fél örömmel engedelmeskedének , de az
öröm szinte teljesedett, midőn a’ csodálatos kokas nem
csak sülni, hanem pirulni is kezdett. Azonban hogy
épen fojtó ne legyen az örömnek árja, a’ sors az ijede
lem’ szigetét vetette közébe: tudniillik, a’ mint a’ ko
kas tökéletesen m egsült, leszálla az ágasról és monda:
„egyetek meg!” azonban ez a’ leszállás olly annyira
a’ forgatók megegyezésével történt, bogy ők a’ leszál
lítást inkább magok’ erejének , mint a’ kokas’ előzó'
szívességének tulajdonílák , a’ mi pedig az : e g y e t e k
m e g kedves hangú szót illeti, az talán más fajta em
bereket ijesztett volna e l ; de hőseink udvaritlanságnak
tartották volna, azt egyébre, mint a’ legnagyobb szí
vességre magyarázni \ különben pedig az a’ kísértetes
e g y e t e k tű eg a’ megsült kokas’ szájából olly tom
pán olly mélyen hangzott, hogy fülig éhes kalando
raink vagy épen nem hallották, vagy mint a’ gyomraikból
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égbe kiáltó éhségnek viszhangát úgy tekibtették. — A*
kokas annál is inkább meg lön év e, ’s hogy hamarább
haladjunk, jóllak ott vendéginket egy faluvégen tesz*
szűk l e ; — mert puszta dombon még sem vala kényök*
re meghálni. — Falu-végen valának tehát, *s egy ház
nak dőlének, hogy ott alugyanak. Azonban még itt
vévé a’ sor 9 valóan üldözőbe őket, mert alig veték meg
fejőket, hogy valami, mint a* kokas, felszólala béhnök. , , A! Janó” mondának társai, „hajnalodik, szói a*
kokas’’ , — „szól ám’’, felele ez szomorún, „dé zápult
volna meg tojás korában, nem ott szól ahol kellene ;
nem halljátok hogy belőlünk kiált” ? még alig mondá
e l , midőn ismét hármas kiáltás hallott. ’S ez a’ kikirítés utóbb olly sűrűén és hangosan terjedett e l, hogy
a' ház’ tövében alvó gazda fölriada. „Majd elmégy ko
kas”, monda félálmosan, „m it ordítasz, még alig múlt
éjfél.” Meglapultak hőseink, de a’ kikiriki nem halgatott bennök. Kikiriki, ’s kétszer háromszor is kiki
riki hangzott a’ gazdának minden fenyegetésire. ,,Ejnye!
veszszen meg az ostoba madara” , fakada ki végre, ,,bi
zony nem hallgat, míg derekát nem töröm”. ’S már
dorongot foga hogy szavát teljesítse, de ki vala seré
nyebb legényeinknél? mint a’ felvert foglyok megeredéuek, *s mivel szüntelen dobogást hallanak magok
után , vég menedékül egy putri’ gádorát választék;
majd hogy ajtaját tárva leiék , belsejébe ménének, ’s
hangos szívdobogással össze bujának mint (szokták
mondani) a’ szegény ember’ malaczai. Még eddig sem
láttak , sem hallottak , annyira úrrá lett sziveiken a’
félelem ; de hogy az üldöző nem jött, lassankéut bá
torságot vőnek fölülni szemeiket. Csak egy pillantat
kelle arról meggyőződniök, hogy nem jó helyen van
nak. Ugyan is az ajtó, mihelyt beléptek bézáródott,
’s mint a’ legmunkásabb házban zúgás, zaj, csoszogás
hallatott mindenfelé, sőt ha félelmük a’ hallást nem
gátolja , igen könnyű szerrel meglehetett volna külonbözle-tniök a’ konyhában sülő kolbásznak jkedves ti-
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•crgését, a’ mellette fövő káposzta’ rotyogását, ’s a*
kövér kása’ pöfi'edezéseit, a’ mi egyébkor a’ legszebb
muzsika vala füleiknek, ’s lábaikat okvetetlen tánczra
indította. De ezen bájhangok elvalának most veszve
hőseinkre nézve , csak a’ közönséges zsibongást, a’ ré
m ületest, hallák mindenfelé, ’s a’ gondolat olly tőrré
dermede lelkűkben , mint a’ leghegyesebb jég - csap ,
m elly valaha háztetőről lógott: azt akarom mondani,
hogy igen szenvedtek; de ez még csak a’ hallás’ gyöt
relme v o lt, hát még a’ látásé? láttak pedig először is
egy mosófát vagy is su lyk ot, melly magától szüntelen
szállt és kelt, ’s mángoló helyettlátszék szolgálni, mert
lezuhantában az alatta forgolódó mosott ruhát törte, ’$
egyengette. Másfelől a’ szugbap egy guzsaly pörgött,
o lly sebesen mint q’ forgószél , ’s egész egy boglya
szösz vala felkötve eléb e, m ellyből minden kéz nélkül
önként ftnogatoti. Az ablaknál pedig melly olajos hó-r
laggal vala borítva , kis asztalkán egy félig kikötött
kapcza vergődött tűivel, ’s olly sebesen halada végző
dése felé, hogy kéz soha sebesebben nem köthette vol
na, Csak az ajtó megett álló piszkafa vala henyén ; de
a’ szegény üldözöttek’ gyanakodó szeme arra sem néz
hetett nagy belső aggodalom nélkül. Fgyébkép a’ szo
bában igen nagy egye’értés uralkodott; mert tű , mo
sófa, guzsaly egyszerre megszünének dolgozni, de a’
henn szorultaknak nem nagy örömökre ; mert csak ha
mar érzették, hogy a’ kötő-tű oldalaikat szurdalá, a’
mosó fa hátaikat kezdé csépelni , a’ guzsaly pedig lakó
hajaiknak esék, ’s össze foná őket. Lehetetlen vala to
vább k állniok, az ajtó felé rohanának, hogy kiszalad
janak; de uram’ fial még most kellett látni a’ piszka
iu l, hegyökbe szakadt,’s végig hosszat úgy elveré őket,
hogy kénytelenek voltak felhagyni szökő szándékokkal.
Már ismét munkában vala minden , és ők nyugalomban,
midőn kis váraira másodszor is megszűnt a’ munka, ’s
a’ veszedelmes tájak felől csoszogás hallalék. Mindeniket egv pár láthatatlan kar kezdé logdosni, ’s vagy
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akarák vagy nem , tánczolniok kellett; de ez a’ külön
ben szív-rvidámitó mulatság olly borzasztó ’s kísérleti
vala nekik, hogy ámbár a’ piszka-fa vitézsége meglehet
tös öreg betűkkel vala felróva emlékezetök’ lapjára,
még sem rettegének mászodszor is megkísérteni a’ szaT
badulás’ utát. Azonban most még .szinte gonoszabból
jártak; mert a’ piszka-fa ( ki , mint látszék, házöri hi
vatalban volt) m ih e^ t czéljokat sejté, által dőlt előt
tük, ’s küszöbbé változott. Már az ajtót is megnyilák,
*s az alacsonnak látszó küszöhöt át akarák ugrani; de
az hirtelen olly magasra emelkedett, hogy lábszáraik
megcsapódván mind keresztül estek. ’S a’ gonosz piszka
fa még küszöb’ alakjával sem elégedett m eg, hanem a'
mint által estek, hirtelen nyír lévvel tele gödörré vált,
úgy hogy kalandoraink lábszáraik’ fájdalmát még ej
sem nyögheték , midőn már egy újabb halál, tudniillik
a’ nyír-lébe halás várakozók rajok. Azonban a’ lelem é
nyes elme segít az emberen. , Jgyünk! nyír-lé” ! kiálta
Janó társainak, ’s mihelyt társai meggyőződtek, hogy
nyír-lében úsznak, egész gyönyörrel kezdék hörpölgetn i , hogy szinte minden bajokról megfeledkezének. De
a’ piszka-fából elváltozott szolga, a’ mint érzé , hogy
erősen iszszák, úgy megijede , hogy eiordítá magát, ’s
kiveté ebihal vendégeit partjaira. Most vala a’ pillantat^
hogy a’ sors’ üldözöttéi szabadulásokat reményletlék.
Szerencsésen kijutottak egész a’ gádorig; de mi csoda
történék? a’ fekete kokas terme elüttök egy nagy toppanással, mellyre mind a’ hárman hanyatt esének. „Hát
így kell megenni az embert a’ maga tanyáján” ? szóig
a’ kokas midőn már támolyogni kezdének , melly ret
tenetes kérdés még inkább megzavarta őket; elképed
tek ’s kis szemeik’ mécse szinte kialutt megrendült ko
ponyájukban; de „igy kell!megenni az ember’ fiát?”
— harsoga másodszor is a’ kokas ; azonban kevés várai
ra szelidíté haragját, ’s így szóla hozzájok. „No! ne
búsuljatok, többször is megettek már engem, még is
jlt vagyok, de a’ lakoma hátra van, forduljatok visz-
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ízo. — Hénytelen kelletlen viasza ménének most a’ sze*
rencse’ bajnokai, ’s ámbár a’ kokas megjelenése, szinte
elmeháboritó jelenés v ala, még is cgy felől olly bizodalmok ébredt, hogy a* kegyetlen piszka-fa parancs
nélkül nem fog hátaikon garázdálkodni. Midőn másod
szor beléptek, minden az előbbi rendben volt. A’ mosófa ü tött, font a’ guzsaly, és kötött a’ tű; a’ piszka-fa
pedig h elyén , ajtó megett állott. A’ kokas beléptekor
egy pillantatig csendesség le tt, ’s nem sokára egy főző
kanál szükdele be a’ szoba’ közepére ’s kérdező: lehet
-e ’ tálalni? „lehet” Ion a’felelet, ’s a’ legsürüebb csoszogás következett. Nagy és gazdag asztal terült meg a’
ház’ közepén, a’ legizesebb ’s leggazdagabb étkekkel
megrakva, mellyeknek repkedő illata a’ fűszeres szige
tekéinek semmivel sem engedett. Ez is meglővén ismét
csend Io n , de azon szürke világot, melly eddig a’ szo
bát derítette , egyszerre a’ legvastagabb sötétség fogá
fel. Az ablak eltűnt, ’s kalandoraink a’ halál’ ’s pokol’
kínait érzették : lélekzetök hasonló vala a’ görény lukba
berekedett szélhez, ’s mind a’ háromnak nem volt
annyi eszmélete, mint egy a’ halálos borkorsó’ szélén
egész mámorral tántorgó légy-búnak. „Jőj elő” , kiálta
most a’ gazda , ’s egy kis fény-bogár másza ki a’ ge
renda alól , majd szárnyára kel e, ’s mint egy kis vil
lám berepkedé az egész hajlékot. Ezután vissza bujt
i-mét rejlekébe; de a’ bájvilág olthatatlanul fenn ma
radt a’ teremben, jótévÖleg szemnek és szívnek, ’s a*
vastag homály a’ legszelídebb derűre változott. Három
gyönyörű leán}?ka mosolyga fel a’ legelső sugárnál,
házilag-, de olly csínnal , *s gazdagon öltözve, hogy
körültekintő kalandoraink szinte megszédülének bámu
latokban. Gyengéd kis kezeik olly szépen foglalatoskodának külön helyeiken a’ guzsalylyal, mosó fával, ’s
kötéssel ’s csókra termelt ajkaik olly kellemesen mo
solygónak hozzá , hogy kalandoraink nem gyozék álda
ni a’ pillantatot , mellyben őket ama’ dicsők gyölreni
méllóztallak. A' három leányka most is mosolyogni
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látszott elkövetett csintalanságán, de mind ez a* legna
gyobb illendőséggel ’s szeméremmel történt. Ezen köz
ben kilépe a’ kokas ’s monda: „Látom , megvagytok
elégedve választásommal. Én e’ három király leán yt,
kiket a’ persa királytól oroztam e l, nektek feleségül
szántam, ’s mivel minden szenvedést férfiasán kiálta.
to k , ma által is adom. Azonban, mivel látom , hogy
az éhség nem kevesbbé bánt benneteket, Ígérem, hogy
minden éjjel így foglak megvendégelni, mint most itt
ez asztalt terítve látjátok, — De minekelőlte részt ven
nétek , halljátok kiállásomat.” 'S most neki gebeszkedék
a’ rettenetes madár ’s ollyat kukoríta, hogy mind a’
hárman fölébredének ; m ert, hogy valót szóljunk , a’ kokas’ felléptétől fogva minden csak álom volt. Csodál
kozni fognak némellyök, hogyan álmodhattak hárman
illy összelüggőleg ? de ez már megtörtént , most in
kább azt lássuk, mit tőnek a’ fölébredés után ? Janó el
tévedt sipkáját kérésé, Gyúró a’ csalántól viszkető lá
bait vakará, Petro úgy a’ bojtorjának közé keveredett,
hogy alig tudta kifejteni magát, haja pedig egekre borzada
mind a’ háromnak , és segítségért látszott kiáltani. Megindulának m ost, az éhség mindenható erejétől űzötten
’s csak hamar a’ faluban termének , veszedelmesbek a’
sáskánál , ’s minden madaraknál.
PATA.

A’ M A C S K A .
(Francziából.)
Cziczám, nem alhatom miattad ,
Mi lelt? mi költi jajjaid’ ?
Talán ma hasztalan kutattad
Szegényke, jó falatjaid’ ?
O n em ! neiied szűk a’ szobám —
De most hová? nincs semmi fény.
„Mia-ia-ú !” mi kell cziczám ?
„M ia-ia-ú!” Kandúr; szegény!
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Tőlem ne várj sem m it, simulj bár}
Látd engem is bánt a’ szereim,
Tizenhat esztendős vagyok már ,
’S javát, baját is Ízlelem*
Hogy érezek , csak az hibám :
*S im’ zárva tart anyám ’s kemény.
,,Mia-ia-ú I” mi kell cziczám ?
„M ia-ia-ú!” Kandúr} szegény!
Nagy a te kínod kis kesergő,
Nagyobb kín éget engem et,
Miólta megvallotta Csergő
Hogy ég, ’s imádja szívemet*
De bár hevét magasztalára,
Anyám kitiltja, nincs remény í
„Mia-ia-ú 1 ” mi kell cziczám 7
„Mia-ia-ú!” Kandúr; szegény í

*

Ledér te! szűnj meg jajjaiddal;
Forr keblem, enyhet nem vehet . . .
Vagy költsd fel inkább hangjaiddal
Csergőt, ki messze nem lehet.
Térdet szorít, csókolja szám ,
’S csak így szerethet a’ legény 7 . . . *
„Mia-ia-ú!” mi kell cziczám?
„M ia-ia-ú!” Kandúr, szegény 1
Csergő , te vagy ? te szólsz epedve ? . •
Megyek, nyitok már ablakot. —
*S te menj cziczám, menj bút feledve
Keresni boldogabb lakot.
’S míg e’ szerettem daliám
Részeg szivemnek nyújt eget.
„Mia-ia-ú í” mulass cziczám
„Mia^ia-ú!” Kandúr megett*
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DE PROFUNDIS.
(Francziából.)
De profundis . . . hahaha!
Feleségem meghala,
O be szép asszony vala!
De profundis . . . hehehe I
Paradicsomba vele I
Szállj az égbe drága Lélek ,
VS vedd Uram kezedbe m á r !
Én szegény íérj, így nem félek. .
Hogy talán majd vissza jár!
De profundis . . . hahaha !
Feleségem meghala,
O be1 szép asszony vola!
De p rofundis... hehehe,
Paradicsomba vele!
Nekem őt az Isten adta,
’S mondhatom, hogy angyalom
Szép ürömre virrasztolta, . .
Két legelső nappalom’ !
De profundis. . . hahaha !
Feleségem meghala;
O be’ szép asszony valaí
De profundis hehehe.*
Paradicsomba vele!
'S bár gonoszb asszonyt magának
Férj fi. könnyen nem vehet,
Szíve még is volt Ninának. . *
Hadnagy Ur tanúm leh et!

•

De profundis. . . hahaha í
Feleségem meghala;
O be szép asszony yala í
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De profundis. , . hehehe:
Paradicsomba vele I
Ritka 'pár ölelgethette
Olly hévén szerelmesét,
’S úgy van: híven is szerette . . »
Legutolsó kedvesét l
De profund is . . . hahaha !
Feleségem meghala ;
O be’ szép asszony vala !
De profundis . . . hehehe, ,
Paradicsomba v e le !
*S engem el nem ölt a’ bánat?
Nála nélkül el legyek ? —
N e m, nem édes, én u tá n a d ...
Temetőig elmegyek l
De profundis . . . hahaha!
Feleségem meghala,
Ó be’ szép asszony vala!
De profundis . . . hehehe,
Paradicsomba vele.
SZENT SIMONI;

DEMOKRIT A’ HÁDESZBEN.
E’ nevető bölcset Plútó Hádeszbe fogadd el;
Úgy a' sok szomorú közt leszen egy ki neveti

A’ RÓZSA.
Rózsa te a’ lánykát akarod koszorúzni ? Különb ő
Náladnál mindég! Tégedet ő koszorúz!

PHIDIÁSZ OLYMPIAI ZEÜSZÉRE.
Vagy Zeüsz szállá alá hozzád, Phidiász! az egekbó'l
Vagy te magad látád fenn az Olymposzon öt!
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CANNING’ ÁRNYÉKÁHOZ.
He lov’d the Rigth with such a warmth of heart ,
So clear of interest, so devoid of art,
Such generous freedom , such unshaken ze a l,
No werds can speak i t , but our tours may tell«

Canning! egünknek hajnali csillaga,
Britanniának nemzeti élete ,
Emléked él]mégp, él m i bennünk,
Ah! de nem élsz Te magad közöttünk.
N incs, kit csodáltunk, nincs az erény maga,
N in cs, kit keresnek sok Honok’ örszemi,
A’ szép nap elhunyt, nem mosolyg már
Életadó ragyogó sugárral.
Honnodnak áldott népe, ’s Királlyá bus
Képén könyüknek tengere áradoz,
Több millióknak keble vérzik
Kinba merült zokogó nyögéssel.
Itt hív királlyát szívvel ölelte nagy
Brougham levertten agg könyökére d ő l,
Ott a’ Hazáért vér patakzó
Whig kis egét beborúlva látjaLordoknak egyik része sebét n yögi,
Másik remegvén , rengeni sejti már
A’ halhatatlan szent szabadság,
Nagy levelét, Tamesis’ vezérjét.
Látom Liverpool városa’ h ősei'
Mint kérik, intik vissza követjeket,
Látom szemökből könyhabokban
Niagarát zuhogással esni.
K o s z o n i 1829«

II
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illy érzeményű, sot lobogóbb heytf
H ellász, ki néked drága szülött íijad,
Mert Júliuszban végzetül tett
Londoni alkudozás T e mi ved. *)
Most kezdi innen víg szabad éveit
Számlálni Árgos, hajnala itt nyílik,
Epaminondas Pindarussal
Néked ezért koszorút füzettet.
Irland is áldást, *s illatozó töményt
Füstölg m ellyéből, áldozatot tevén
Hét millió szív rak magából
Múlhatatlan Pyramist nevednek*
Eékókban élő Afrika rabjai,
Kiket galádság vehni, *s eladni vágy,
Nékik személyes just szerezvén,
H am v^af, lfönyűvel locsolják.
Kék tengereknek játszi folyó tükri
Gőzben borongnak, nagy zivatar zuljog
Hullámikon fenn > szét koválygván
Halczyonok szomorún sikóltnak.
Melly gyors vitorlák, termetes árboczoH*
Zászlóji vígan fenrepfílének , im’
Most összehúzott szárnyaikkal
Fátyol alatt cs«tk alig lebegnek.
így búnak indúlt Albion ékei
Chelsean virított Libani Cédrusok
Bús árva fűzként lengedeznek
Cyprusi lágy susogó Zephyrreí.

•) Londoni Tractatus 6 . Julius. 1826-
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Ah! melly igaz*ág csillog ezen nemes
Természetünknek — hálaadó anyánk’
Hív léi eléből, m ellyel érted
Tiszteletet buzog áldozólag.
Méltó dicsőség! ezzel egész világ
Adós azon nagy, 's tiszta arányidért,
Mellyekkel élvén a’ tökéllet’
Zárra csukott kapuját nyitád ki.
„Fennyen tetézzen téged egész világ
Polgári. ’s vallás’ pályafutásodon
Hervadhatatlan szép virágú
Ezredekig viruló szabadság” !
Ezt hirdeték bolt? ajkaid, emberi
Nemünknek ékes hangú barátjai,
Fel fel szívek hát, 's minden elmék!
Nézzük e’ szók’ erejét, ’s valóját.
Ezen szerekből készül azon dicső
H id, melly az ínség’ habjaival dühös
Nagy Missisippin ált vezetőért
Égen’ arany mezejére juttat.
Itt minden itnek tiszta parancsai,
Sok tartozásink’ nem sete képei
Fényes világgal tündökölnek,
’S tudja az Úr , mi alattvalója.
M elly szent igazság régi Egyiptomi
Szentelt helyekben mélyen elásatott,
’S hiéroglyphokban rejtetettel:
Az kitűnik gyönyörű színekben.
Bastille pusztul illyen erős szerű
Batériától, Londoni Towér
Több börtönökkel kezd ürülni,
Jobbul az emberiség’ valója.

* II
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E’ szent elődnek drága gyüm ölcsei:
Dublinnak ébredt, ’s jól lihegő szive,
Algarbiának, ’s bölcs Athénnek
Megtöretett sanyarú bilincsi*
IIol illy Előd é l , hal Caracalla o tt ,
Szent a’ Személység, ’s megkülönöztetett,
Nem veszti Arthurt
gyilkoló kéz $
Nincsenek áll Heliógabálok.
Hogy hogy találnál ottan erőszakost,
Vak engedelmest, ’s járom alatt nyűgöt?
Fiimer •* ) helyett bölcs Sidneyt ***) lelsz,
Sidneyvel ragyogó Hazákat.
Honnyelv, ’s szabadság’ fája virágozik,
Gyümölcsöt é r le l, milliókat fedez,
Nincs rajta repkény, nincs körölte
Saskeselyü, ’s sziszegő kígyó faj;
A* Béke korban tiszta galambfajok
Repdeznek o tt, ’s Vérháboruban Sasok,
Rendeltt az Ország, ’s jól kiszegzett
(izélja felé Szabadon törekszik.
Drinápoly ott nem rakja le fegyvérit,
Nem veszne úgy el Várna, Silistria,
Vagy győzni, avvagy halni készek,
Mert az egész Haza egy Vitéz Rend.

Arthur Herczeget János Angol uralkodó, mivel a’ ko
rona után v o lt, tulajdon kezével öltemeg Rouenban,
’s Seinébe vetette.
Fiimer Angol iró , az egyedül uralkodás’, és önnkény’
Oltalmazója;
: Ji
***) Algernon Sidney ennek czáfolyója; mindkettő II
Jakab ólait.
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Vaspálcza korm ány, Chinai Mandarin,
Robespier utált Guillotin eszköze,
Madridban űzött Auto da fék,
Mind ezek ott soha sem születnek.
Hol nem parancs a’ hitbeli érzelem,
Nincs Vérmenyegző, ’s csalfa Ravaillac,
Dublinnal Oxford , Mecca , Argos
Istenöket szabadonn imádják.
A' Pantheismus köz szeretetre gyúl
Leikökben, ám a’ kép legyen Ápiszé,
Egy czélra törnek közvctetlen,
Közbe vetett utakon sietvén.

1

Csak éppen illy kor’ lelke szerint terem
Brongham, O connell, Jackson, Adams, F oy,
Chateaubriandnak fényt sugárzó
Szive erős Bolivár’ füzével.
Illy mély erőknek mennyei kútfeje
Canning Te vagy, hő szívi kivánatunk!
Pontot mutatván, hol lehessen
Állni nagy Archimedesz mivésznek.
Te minden élő földi Világosság,
•
Fényes színénél szebb, ’s ragyogóbb tüzü
Árnyék! egünkön tündököltesd
Fényeidet! Te lebegj felettünk!
Ő szinte áldás, száz köszönet Neked,
Emlény virítson szent poraid felett,
Nap fényi hintsék sziveinkbe!
É rdem eid’ ragyogó világátj,

OÁ
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’S míg Hannovérád dolgozik O szlopon,
’S hösJPáris érczból önteti Szobrodat:
Addig ezen kis Versborostyánt
Mnémosysod’ kebelére tűzöm.

B. BEZERÉDY GERGELY.

HALÁSZ

l e á n y :.

Béborult arczdn az Égnek
Öldöklő villámok égnek ,
Elsötétül a' vidék,

A■ •'* * 1

•

9,

Ember állat rémültében
futkos szélyel a’ mezőben
’S nézi hol van menedék?
Zúdul a’ tó , mossa partját
*S a’ halásznak kis kunyhóját
Melly ott álla egyedül.
Nyelni látszik fölfortában
A’ h ab, melly most szűk árkában
Nem férvén egymásra gyűl.
N ő i a’ vész, zú z, ront, szakaszt, tép,
Ablakot tö r , ’s Inda a’ szép
Lyánka ben imádkozik
A* szelek dühös fuvalma
Gyenge mécsét cl-eloltja,
*S az ajtó meg-megnyilik.
Nincs hon apja, ’s a’ szép Szűznek
Búja női; az égi tűznek
Sokfelé lesújt n y ila ,
A* veszély hol érte őtet ?
Agg a’ ly á n y , ’s mig igy eszméig ef
Kint megzörren ablaka.

— (
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Egy utas jö tt, 's kérte a’ Iyént
Vinné által őt a* Kidárít
Partra; de a’ lyáiiká fél :
v H aj! csak nézd a* T ó’ hullám já
„Mint kereng! mint’ riol1 dagályja í
„Sajkát törne majd a’ s z é l!”
’S szól az ifjú : „Vész utamnak
, , Gátol néni Vét, a’ haboknak
,,D ölyfe etígeüá ifiég nem tart ;
,iJer leánka í engéd a’ hah,
„Sa jkánknak körmány *utat szab,
„Nincs olly messze tS n V p a rt!”
Esdik édesén az Ifjú ,
Keble mélyjén a’ sötét bű
Öt ált' kelni készteti;
Kér escngvé; V a v leánká'
N ői is bár aTTó dagályja :
Kertét még néra vétheti.
Vélek a’ szűk sajka indul,
Fönt , alarit is vég veszély d ú l,
A* víz több htillám othány ;
És gyűl a’ hab. és gyűl a* vész,
Elborítni a’ sajkát kész, — Fél az ifjú , fél a’ lyány !

Női a’ hullám , zajlik a* hab ,
Sajkájokbá4hógyha bé csap
A’ víz , reszket míndeliik:
’S néznek a’ túl partra, épen
Most eveznek a’ középen;
Félnek el nem érhetik!
De az ifjú félelmébe,
Néz a1 lyánka kék szemébe
És remél, nöl bár a’ hab;
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És ,a’ leány az ifjút nézve
Bátran üli a l l , bár tetézve A ’ víz sajhajókba csap!
’S igy remélve, ’s így remegve
Száz, meg 6 záz halállal küzdve
Partot ér a’ kis csolnak.
Es az ifjú , és a’ lyánka
Dőlve egymásnak karjába,
A’ szárazra ugranak*
Csöndes a’ part itt; de túl még
Meg-megdördül a’ borult É g,
A’ Tó még hullám ot hány
„ T ú l miilyen sötét az Eg n i !
„N em lehet h aj! ált evezni I”
íg y sóhajt a’ bús leány !
„Itt a’ vész lecsöndesült már
„Lyánka ! túl veszély halál vár!”
Mond az ifjú — „jöjj velem
„Jó honomnak, szép vidéke,
„Csöndes téréin, csak b ék e,
„Diszlik ’s boldog szerelem !•*
’S néz a’ lyánka a’ túl partra
Azt kegyetlen szélvész dúlja
M ég, — ’s itt olly szelíd az Ég
M it csináljon? haj nem tudja!
Kétes, hullám közt az útja,
’S itt olly nyájos a’ vidék! —
És az ifjúnak kérelme
Ollyan éd es, ’s hö szerelme
Boldog mennyel osztogat.
Nem haboz hát a’ leánka ,
D ől az ifjúnak karjába,
És elkezdik uljokat.

—(
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Csöndes berkeken haladva
I tt-o tt néha megnyugodva
Édesen telék az úti*’
Lágy ölén a’ szerelemnek
’S közte édes érzelemnek
Szókat váltva —- osztva bút.
’S elfogyott az édes Pályja
A' várt hús fólhők, homályja
Rejté egy magos sziklán:
„ I tt a’ v á r! utunknak vége”
Mond az ifjú kénnyel — ah ! de
Bút sóhajta a’ leány!
’S sírva mondja: „ifjú engem
„M egcsalál, hagyj vissza mennem
„Csöndes eddig a’ Tó már.
„Elmegyek — nem kell kegyelmed
, , Fényt, negédet, nem szerelmet
„Rejt az illyen büszke vári’’
’S menne m ár; de kézen tartja
ü t az ifjú , ,, ’s : a’ Tó partja”
Mond „leánka messze van!
„N e kérj menni engedelmet,
„Nem negédet, hő szerelmet
„Fogsz találni váramban.”
Néz a’ ly á n y , sóhajt, dö a* szív
Ben az ész tanácsai megvív
L elke, keble lángra gyúlj
*
’S dől az ifjúnak karjába
A’ mint egy harang a’ várba’
Halják búson megkondúl.
’S mint bús hangja a’ harangnak
Ormáról a’ vár falaknak
Búgva messzebb tévedek :
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Úgy az ifjúnak szivében'
Bánat kél, ’s a’ kin keblében
Többro , többre terjpdez.
„Jer leánka ! jer siessünk
,,Nem jót sejjek én —• hai késünk
,,Félek halva lesz apám.
„Bárcsak „bárcsak élve lelném ,
„Még csak egyszer ölelhetném
„H ogy áldást adhatna rám
’S mentek —; jókor még, mert éle»
Apja, *s ott lyánkdját véle
Még egyszer megáldhatd.
És az áldásnak szentsége
Szálva mélyen a’ kebelbe,
Mint ketőjét meghaló!
Ott fölötte a’ megholtnak ,
Bus éjjében a’ sírboltnak
Esküvének ék h itet,
’S közepén nyugvó poroknak
Partján a’ sötét halálnak
Kezdének sáfebb életet!
T úl partján a’ csöndes Tónak
Táján a’1 halász kunyhónak
Vész nem zúg — villám nem ég t
Ünnepet tart a’ természet
Nem fényit több végenyészet;
Édesen mosolyg az ég.
Csak a* vén halász nem é le d ,
A’ bú kebléről nem széled
Indát sóhajt — Indát kér,
’S nincs az; — hullámtól
Nem jő már felé ha estve
Hallat kunyhójába tér.

temetve-
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’S a.’ m in t, bús ephajta* közbe
Háliót hányna szélt a’ yizbe
Egy csoport közelgő félé',
*S ifjú hőse a’ seregnek
Kegyel így szól az öregnek —Örülve hogy löllelé-:
„Jó öreg nehéz,a’ munka,
„Izmos kart kiváq a’ sajka
„Mely túl partra hajtsa qst*
„Jer váramba fö l, öröm vár
„Rád o tt, a? bú gond, agság m ái
„Látom itt' hogy clhervaszt
’S szól a* vén halász busán: „nem
„Lehet nékem innét mennem
„Ajánlásod köszönöm;
„Vég reménye életemnek^
„Itt veszett el — itt, hqfök .m^g —
, ,N incs nekem több örömöm !n
’S íra szép nője a’ vitéznek
Lyánya a’ busult öregnek
Fény ’s öröm , virulva rajt*,
DőJ karjába agg apjának
Ki csókjáról méz ajkának
Élet rózsákat szakajtó
Árva most a’ Tó vidéke
De a’ szép lány bús emléke
Él annak hullámain ;
*S mig ők zúgva Indát kérnek;
JSéki bájjal vissza térnek
Múltak — édes ^álmain !
KOVÁTS PÁL-
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VITKOVICS’ HAMVAIHOZ.
Szent hely! kit a* mulandók’ estvéje
Kettős fátyolt öltve leng körül,
Hol a’ bezárt öröm néma éjjé
Játszi fényre többé nem d erü l;
Hol a' szívszaggató sóhajtások
Lássa szelemképben ingának,
Kétes remény, csüggedt óhajtások
Sír szélekről tompán hangzanak;
Szent hely! kinek nyngasztó körére
$5 Aggodalmak 1 balzsam enyhe száll,
ö h tem ető! hol a’ tettek’ bére
Csalhatatlan égi fonton á l l :
N e késs rémes várad’ érez zárait
Egy üdőre lecsattantani,
’S hagyj V i t k o v i c s ’ szendergő hamvait
Könnyvizezve térdre omlani.
Áldott hamvak! ti egy nagy léleknek
Imádandó maradványai,
Éltet édesítő kellemeknek
Eg-rokonú hajdan - társai:
A* halálnak sötétes oltárán
Áldozatni tett vedreteknek
Barna márvány lélektelen ormán
Függő szemben könnyek remegnek.
Ha volt é lő , kinek szíve lángja
Minden Jobbot közügyért v etett,
K i’ méz ajkán kiröppenő hangja
Csak barátság *s nyájas szeretet;
Ha vo lt, ki hajoló énekével

Szikla szívet mert hódítani,
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Hazájával,- ’s kedvelt nemzetével
Örök becsű jót megosztani ;
Ha volt a’ ki honfi kebelében
Magyar lélek szikrát ápola ,
A ’ kin ernyőt nem vont tételében
A’ csalfa szín’ kormos fátyola:
Azok, mig a’ repeső életnek
Szárnya em elt, csak ti valátok
Alvó hamvak ! kiket zárva fednek
Most az árva csend ’s a’ porhantok«
Meg nem zavart álmot aludjatok
Por társotok’ békés rendében,
De ne végye rosszul nyugalmatok,
Ha sértetnék ollykor csendében:
ÓhI mert vannak hív baráti ölek .
Kik vég nélkül vágynának birni,
És van haza, ’s ezrek az érdemek,
Kik a’ boltból készek fölsírni.
Sárhajléktok’ kegytelen falait
Könny patak folyja halkal körűi,
Búsan csörgve, kiknek udvarla itt?
Ha honnunk’ gyász tájin elterül.
Ernyős ormú árva füzek nőnek
Majd e’nek virányos partjain;
Nefelejcsek gyöngy szárnyékot szőnek
Győzni íeledség’ fuvalmain.
V aló, a’ sírok’ horpadt halmain
Éltet fedő süket köd tereng;
De a* felleg’ bármi torlatjain
A’ hír napsugárként ált’ dereng.
És az égnek előbb lesüllyednek
Örök kort váró oszlopjai,
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Mint szivünkbe résett emlék leknek
(Áldott hamvak!) arany szobrai.
HOMOKAY PÁL.

.......

P. VIRGIL1US’ EPIGRAMMÁI KÖZZÜL.
Az Y Betűről.
A’ bölts Pithagorás* két szarvú betűje élőnkbe
Emberi éhünknek képét terjeszteni látszik*
Jobbra eső részén vagyon a’ virtus* meredekje,
Melly eleinte nehéz ösvényt mutat a* bemenőknek :
De tetején nyugodalmat ajánl a’ fáradözottnak.
A* balog út széles, könnyű menetfelre találsz itt:
Úgy d e, ha felmásztál, leesel ’s meredek köveken buksz
Vissza.— Tsak olly ember tud szerZeni hírt nevet, a’ ki
Rény-szeretésével meggyőzhet mostoha sorsot.
A’ ki pedig heverő, 's püháságbá gyönyörködik éln i,
Míg az előtte való bajokat futkosva kef ü li,
Rút *s tUBya, egyszersmind nyomorultan tengeti éltét.—

A’ SZERELEMRŐL ÉS BORRÓL.
Sem bujaságba*, sem a’ borozásba* fiú nfe gyönyörködj;
Mert egyformán árt d* szerélem *á bor-iváS.
Mini Vémi9 lopogatja erőd*: a’ sok &ór azdriUep^*
Megveri lábaidat, rontja menésedet is.
Hej sokakat késztet titkok’ megvallani ám or!
Sok titkos dolgot felfedez a’ bor ital.
A* dühödött Rupidó sokszor véres hadakat szül:
Rakhus is úgy soknak vérbe fWeszti kezét.
A* vétkes szerelem Tróját nagy tűzbe börítá':
Nagy haddal törtél meg Lapitákat É v á n .
Egv szóval hol ezek kelten tüzcsítik az elm ét:
Jámborság, szégyen, félelem ott el-enyész.

—( 1?5 )—
Tartsd békón Vénust, p ó r io n kötve L ié n s t : *)
Káros ajándékok bogy ne legyen te neked*
Oltson hát a’ bor szom jat: gyerekek’ ioganása
Vénus’ gondja. Ki e’ üizélt elugorja, Kibáz.

. . . . . ..
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EGY HALDOKLÓ ANYÁTÓL LETT CSECSE
.MÓRÉ.
Heinsius után.
E* sirdomb fed anyát, de fijáit «»matt maga: gyermek,
Sírja anyádnak fö ld , néked az édes anyád.
M elly sírbenn az imént lélekzél, abba* halál meg,
És néked temető oz , mí előbb szoba volt.
Néked anyád így volt házod temetőd is, előbb is,
Mint se születhettél volna , temelve valál.
KETSKEMÉTI HÁNIEL.

~-IM
- -■-

C S Ü G G E D É S.
V áriam , ah híjába vártam
Á’ segéd kezet felém
N yú ln i, mig szorongva jártam,
’S szemem égre emelőm.
Jaj! de fondur Démonomnak
Kab-igáj.i még is- nyomnak.
Hol lünik-fél a’ kesergő*
ídvtzitp sugára,
Hintve eiíyket a’ lépergő
Könnyek után nyugtára?
É v á n és L i é u s , Bakliusnak a‘ bor’ istenének n^ve
Lásd Ovidius’ Metamorph. Libr. IV. Fab. I.
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Merre viszi vas pállyája?
H ol raosolyg remény reája ?
Porba tiprott violának
Lesz e* majd felszedője?
Illy koránti elhunytának
Ki lész megkönnyezoje?
,
’S küld utánna bús sóhajtást
A’ lepke, nem keresve mást?
Jobb sorsba az üldözöttet
Ki fogja átölelni?
A’ kisajtolt búözönet
Szeliden letörölni ?
’S ha ordít a’ vész' haragja
Le dühét kicsillapitja ?

p j.

Pályabért kivívni küzdtem.
Szent irányra futtám én;
’S már mikor lihegve értem ,
Elrepült a’ báj remény
Vissza bukni kelle nékem,
Szerte porla szép emlékem,
Hághatatlan szírt meredten
Nyúlik égre előttem ;
Szörnyű mélység rettentően
Tátja száját megettem
’S ah! nincs — nincs, ki felsegítsen,
Túl szikla bérczen repítsen i

FQGARASI.
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RAVASZDI RÓKA.
Göthe után
I Ének.
Pünköst a’ gyönyörű nap megjőve. ’S ág, lig e t, erdő
Zöld levelet, gyöngyös rügyeket, szép, tarka virágot
Hajt vala$ *s a' kivirult völgyön, bokor ülte tetőkön
És sürü gallyasokon madarak csevegésnek eredtek.
Minden rétre virány duzzadt, ’s illatja fel oszlék;
Ünnepies-tisztán ragyogott a’ nappal az ég, föld.
’S O r j a király Udvart nyittat. Seregekbe robajjal
Gyűlnek Nagyjai már közel és nagy messze vidékről,
>S itt is amott is elé lépdelnek büszke Vitézek.
N á d 1 á b a’ daru j ö , ’s K o c z o g a’ harkály, 's vele többek
Mert a’ Fejedelem mindannyi Vezérivei együtt
Ünnepeiést pompást tartandó. ’S Nagyja, kicsinyje
Híva vagyon. Most senki magán ’s künn el ne maradjon.
S enki! de még is az egy, csak az álnok Róka , R a v a s z d i
Nem jőve meg ’s nem jő. Már hónapok olta, kihirlelt
Sok sok bűne miatt Udvart nem láta jelenvén.
A’ rossz Ösméret napot és fényt igy kerül: ekkép
Róka is udvaroló Népet gyanakodva kerüle.
Megsértett mindent, mindennek várja panassza;
Csak M ö r m q n c z a’ borz, bátyjának gyermeke nem szók
Agg L o m p o s pedig a’ farkas, legelőre panaszt tesz,
>S oldalain rokonit, V edlőit, régi barátjait,
Megpihen a’ koronás Bírónak előtte, ’s azontúl
Mond: Felséges U ram , Te Királyom ! szómra figyelmezz i
’S a’ ki Te mindennek kegyes, és mindennek; igaz vagy ,
N agy, ’s Jó vagy ! könyörülj most rajtam is, annyi keserves
Kárommal, szégyen vallással, mellyre Ravaszdi
A’ gonosz, ok *s eszköz: De kivált vedd szívre miképen
Hitvesemet *s mi gyalázatosán mocskolta sok ízben,
K o szo rú

1829.
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’S kisded gyermekimen mit tön! ó fájdalom, undok
’S felharapó lúggal fecskendé, hogy ma is otthon
Hárma nyavalyg, ’s keserű vakságban sorvad , evÖdik I —
Régi panasz már e z , rég meg volt mondva mi történt,
Sőt bírói nap is volt egykor szabva pörömnek ;
Esket ígért. De hamar más fortély botlik eszébe
’S vissza szökött legerősb várába. Tanúi szavamnak
Itt ez Urak. ’S bár hidd el Uram, hogy minden egyéb bajt
Mellyel az ármányos bosszontott, számmal ügetvén
Sem bírnék hetekig kibeszélem, ’s bár darabonként
Liptó vászna levelpapirossá válik, írásban
Rá nem tér ; ’s elhallgatom én. De gyalázata Nőmnek
Szívem’ marja, ’s ezért bosszút kell állanom, ádázt!
így zárá, szomorú L o m p o s , fenyegetve beszédét.
’S egy kis ebecs, neve K a p s i kilép és franczia szóval
Conversál, mi szegény ’s nyavalyás volt é lte , «niképen
Egy kis hurka darab lett mindene. Téli bokorban
Rejté ezt; par hasard meg látta Ravaszdi ’s el orzá!
Erre ki csap M o r g ó deli kandúr, ’s mérgesen igy szól
Ám Nagy U ram , nincs senkinek itt panaszolni Ravaszdit
Több oka mint Felségednek; Koronádnak is árt ő.
Mert nem ül it t , legyen az nagy vagy kicsiny, a’ ki Magadtól
Annyira tartson, mint csínjáért féli Ravaszdit.—
K a p s i panassza csekély! esztendők múltak azolta!
’S é n vegyok a’ ki birám a’ hurkát, é n vagyok a’ kit
E’ panasz érdeklett az idétt. Prédának eredve
Lappangék éjjel, ’s egy malmot leltem utamban;
Molnárné aluszik; kutatok, ’s a’ hurka darabkát
Mi tpgadás? el csentem. Utóbb ha kezére keríté
K apsi, saját fáradtságom hálálnia kelle.
’S a’ P á r d u c z felszól: mit használ gyáva beszéd,
’s vád?
Nincs foganatja! ’s elég, hogy már országos ez a’ rossz
Tolvaj ’s Gyilkos is ő ! Tudómén ’s a’ Rendek is értik:
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Nincs neme a’ bűnnek, mellyet már Róka nem űzött.
Vesszen bárha kinek jószága becsülete, nem kár
Ez n ek i, csak hízott kappanhoz jusson az álnok.
Hadd mondjam, mi tevő vala tegnap jó S z á l a v a r r a l
A’ nyállal; hiszem itt a’ jámbor ferjfi I Ravaszdi
Szentest színlel eléb , ’s megfogja tanítani rendes
Módra, beszédre: m ikép-------bánni tanultak.
’S így ő , ’s jó S z ü l a v á r egymással szembe feliilneki
Zengedez a’ — De Ravaszdi nem irtva gonosz vért
Itt a’ fejedelem szabadátlevelének alatta
Megragadó hamisan Szalavárt, és kezdi czibálni.
Arra valék , ’s már énekőket hallóm , de kevéssé
Tartott a z , csend lón. F igyelek , ’s közelebbre kijutván
Ott lepem őt Collégánkat nyomkodva keményen.
M eg, meg ölé nincs kétségem, ha nem érkezem. Itt áll
lm maga. Lássátok seb eit!— keseríthet e Téged
Á* — ki keresztény vér, soha nem bolgatva magadtól?!
M ár, ha Urunk, ’s Ti Urak megtűritek erre tovább is
Hogy békét, menedéklevelet, sőt a’ mi veszélyesb :
A’ ‘— privilégiumot«*-megtörje miként itt
Egy lator: ó higyjétek ezért bajt látni Királyunk
’S gyermeke szemrevetést fog látni sok ízben azoktól
A ’ kik előtt szent még a’ törvény szent az igazság!
így vagyon! erre felel L o m p o s , ám arra reményem
Sincs, hogy róka nekünk éljen valahára javunkra.
Bár rcgólta gonosz bőrén meghalva fekűnnék,
Hány nyugalom szerető lélek megörülne! de tévén:
Ö most által esik ; jön idő hogy azokra veszélyt sz ő ,
Én mondottam Urak! — kik most ezt nem hiszik épem
Szót fogad a’ rokonért onokája Ravaszdinak, a’ 8 orz,
’S bátran szól, noha Bátyjának rósz híre riasztja.
R égi, ’s igaz mondás, úgymond, jó Lompos! Apámnak
Volt szava: „Rossz akaród’ nyelvén veszted lebeg.” ling
Róka is a’ Farkas szavain nem üdüle. De könnyű!
*
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Volna csak ő is im itt, ’s mint mások volna kegyében
A’ magas Udvarnak, megbánná kelmed azontúl
A’ fondor szavakat, ’s nem torlana régi szemétben.—
Ám d e , mit ön maga tett kárul ’s vesztére szegénynek
Elhallgatja kegyed ! Pedig itt sok tudja, miképen
Rég fogadást töttek Kegyetek mint Részesek együtt
É ln i, vadászni. De sok, hiszem azt, nem tudja mikép lön.
El kell mondanom ezt. T él v o lt, ’s jó Lompos erősen
Eh vala; ’s egy szekeres halakat v itt 5 bezzeg örömmel
Jól lakozék ; de mivel vásáriam ? nem vala pénze.
’S most k ér, most könyörög, most unszol erősen. Ezekre
Hajlik eszes Bátyám , ’s önnön vesztére halottként
Útra terül. Melly veszedelem! Halljadsza jutalmát!
Érkezik a’ szekeres; ’s oda pillant; botja suhog már;
Fekszik amaz, ’s nem inog.’S ez ugyan megholtnak ítélvén
Felveti Őt halmára, ’s örül bőrének előre.
Mennek lassúdon. Rokonom halat itt is eresztget
O tt is alá* Kullogva le tér agg Lompos utánok,
JS a’ prédán lakozik. De utóbb már unja kocsiztát
'S talpra szökik jó Róka. Halát fürkészi; de Lompos
Mind fé lé v é,— repedésig evett. Szálkája hevert ott
A ’ sok halnak, igaz; ’s azzal kínálta felessél.
Még egyet! — Kitudá valahonnan fürge Ravaszdi,
Itt nem m essze, paraszt házában kurta dorongon
Függ ma leölt sertés. Lompossal közli legottan
S ketten elindulnak bajt és nyereséget aránynyal
Osztandók; de baját egyedül jó Róka viselte.
Mert maga ő beszökék ’s nem hozzá képes erővel
A’ közös oldalokat kiveté. De megérzik az orvot,
’S rajta csihog valamennyi, szügyét megtépik erősen,
’S vérben fagyva hagyák. Felüté Lompost is azomban ,
’S kéri feles részét, egyedül hordozta keservét.
Akkor amaz m ond: szép darabot számodra kitettem,
Ülj oda, rágd m eg; ugyan jól fog neked esni kövére. —
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’S felveti szép konczát gonoszul. A’ szilfa dorong volt,
Mellyen előbb sertés fityegett; felfalta hitetlen
Szívvel az édes húst Lompos. Nem szóla Ravaszdi,
*S mérgében nem szólhata bár, kiki tudja mit érzett. —
Mondhatom is Felséged e lő tt, száz illyes esetben
Csalta meg a’ Farkas rokonom. De nem illetem ezt már,
Majd ha felá ll, maga védi ü g y é t,’s bölcsebben. Azomban
Ezt legyen itt szabad em litnem : Maga tudja Királyom
És ti Urak hallátok elébb , m elly balgatag ésszel
Sérti saját hitvesse nevét, kit védeni kelle
Lompos mocskaival. Ha igaz hét éve telik m ár,
’S akkor Róka tudom , kervesé szép O r d a szerelmét.
Lángja, hűsége javát neki szánta. 'S ez éjszaka történt
Táncz közben, maga Lompos utón járt épen. Elég a z :
N yájas, jó szívvel fogadá többszörié Ravaszdit
O r d’ Asszony. ’S mi tovább ? Soha lármát ő maga n.em vert
Erre, *s egészséges vidám. Most férje mit ordit?
Volna eszén hallgatna reá, nem vőne pirulást. —
A’ borz szóla tovább: már a’ Nyúlpörre kerülök.
Éretlen csevegés ez Urak. ’S nem merne tanítványt
Mestere megbüntetni, ha rósz tanulása, figyelme ?
Am ha szelességnek, ’s csínatlanságnak eresztjük
Nem zabolázva korán, mire válik idővel az ifjú? —
’S K a p s i panaszt tesz azért hogy hurkácskája garádján
Elvesze. — Már az ilyest okosabban tűrnie kellett,
Mert hiszem értettük hogy ez a’ kolbászka lopott volt.
J ö t t , m ent! ’S még valakit törvényre idézni ha tolvajt
Ragadományától m egfoszt!— Sőt épen Urakhoz
Illik tolvajjal fogakat láltani. Ha szinte
Kapsi akasztófát ízel vala : semmi fenyíték
A’ Rókának ezért 5 de Urát tisztelte, bocsátván
A* rablót szabadon.
—
—•
—
—
Ára de kevés jóval fizetik bátyámnak igazság
Szeretelét ’s hogy rosszakat üz ! Pedig akkor időtől

Kezdve hogy a’ békét beparancslá szerte királyunk ,
Senki sem él mint ő. Megváltoztatta szokásit.
Egyszer eszik napjában, ez is csak szűk alamisna ; •
Szór inget visel oldalain, meg’ láncz-övet , —
Remeteként. Mondják , régólta ném éré fogával
Sem vadíit, sem házi csibét. ’S Malepartus üvedzelt
Várát elhagyván czellát lakik. A’ hideg, éh , szom j,
’■3 bűne bocsánatját szerező többféle nyavalygás
Mint félévé, belohadt arczáin látni királyom,
Látni sovány ezom bján, ’s csipején megfogja, ha fel jö.
A’ nagy lárma mi tér? mi bajára van? —- Elhal e z , el mind.
Majd ha magát ellenjeinek csúfjára kivágja.—
M ö r m Ö n c z így végzé. ’ S iliol a’ kakas a’ dali
flágány
Fel vág véreivel. De keserv ül néma szemében,
Mert im’ utána nyak és fő nélkül, vonva halottas
Ágyán jő K a p a r á s z , a’ legjobb tyúkja Pilisnek.
A h ! szép^vére k ifolyt; ’s vérét ontotta — Ravaszdi.
Ezt panaszolni Vitéz ílágánnyal az elszomorulttal
Még ketten jonek vala, gyászban. Büszke K a r á c s az
Egyike. Büszkén lép most is. IVincs jobb Kakas ennél
Innen Debreczenig, nincs a’ Francz lakta vidéken.
Másika szép K i k i r í k y , derék bajtársa Karácsnak
Ép , feszes , és bátor. — Mindketten , gyertya kezekben ,,
A’ megölött Asszonyságnak testvérei voltak.
Más két ifjú legény a’ holtat vitte ; behallott
Távolról jaj jaj sipogások Róka , fejedre,
’S Hágány szóla: Kegyelmes Uram ! panaszoljuk előtted
Pótolhatni nehéz kárunkat. Szdnakodó légy
Rajiam, ’s magzatimon , sértetteken ! ím e, mi módon
Bánik Róka velünk, itt ládsza Ravaszdi mikép él. —Elmúlt a’ télnek szomorú szaka; fü , fa mosolygott
A’ nap ölén : de magam gyönyörű fajzatnak örültem,
MeUy velem a' vidám kikelet szép napjait élte;
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Tíz volt jó fiam , és feleségem lánya tizennégy,
Mind életre valók, szögtóllus hitvesem őket
Egy nyáron neveié, *s jó húsban voltak: az élet
Nem fogyván ki holott — — — élnek.
’S udvaromat kőfal kerité, ’s hat visga kuvasszal
Kisdedeim bátorságos játékokat űztek.
Gyilkos Róka pedig nem bírta szívelni mi békés
Éltünket ’s hogy nem siratok fortélyait. A’ fal
M ellett lappangott hol elé hol hátra naponként.
’S a’ kapunál b efü lelt; de hamarján észrevevék ott
Ot az ebek , ’s ám Róka szaladj ! szaladott i s ; azomban
Megragadák egykor, * 8 ropogott bundája fogok közt.
Nem hittük, de megélt. ’S ó most halljátok, az álnok
Mit tesz. Remete váz vállán, hordozva pecsétes
Levelet én hozzám fordul. * 8 ösmertem az írást
*S a’ fejedelmi czimert levelén , 's olvastam azokból
Hogy Te Királyom erős szóval békére parancsolsz
Állatot és madarat mind együtt. — Erre beszéli,
Hogy most Ő remetévé l ö n , fogadást teve hármat
Bűneinek — mert nem tagadá — fogytára. Hogy immár
Tőle nem is tarthatni, nem is várhatni veszélyt, mert
Megfogadó szentül soha húst nem is érni. Mutatta
’S ment mormogva; de rósz cseleken forgott esze, ’s prédán.
Én megörült szívvel felmondám Gyermekeimnek
Leveletek kedves tartalmát. Ennek örültek.
’S. minthogy már remetévé lön szép Róka, mi minden
Tartalmat leveténk bátrak, ’s a’ külfal elébe
Én magam elvezetem vígabban Örülni szabadban.
Hajh! de megérzettük! Bokor alján minket az ádáz
Fondorkodva lesett, kibukik , ’s utunkat eláljá,
Legszebbik fiamat megkapta, megölte. ’S alig volt
Egyszer vért ízelnie; már sem puska sem annyi
Bátor ebünk nem meuthele meg , nap — ’s éjszaka gyilkos.
Szándékkal ’s leleményeivel ránk jára szünetlen.
Így veszté ki egész népem ! mert töf)b vala húsznál
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Gyermekem , és nincs már több ötnél. Róka gebedj meg ! —
Ah! könyörülj Fejedelmem, ezen sérelmeken. Itt, itt
Kedves lányomat is még tegnap marta halálra;
Testét megmenték az ebek, ’s most fekszik előtted.
Téged Uram kérünk könyörülj, vedd szívre keservüuk.
órja pedig fejedelmi Vezér felszólaló.* Mörmöncz
Jer közelebb , nézd m eg: Remétéd így b ojtöl, evődik,
Ám de ha még esztendeig én * csak az egyig is élek
Rokonod ezt mégbánja nagyon! deszavákra mi szükség —
Hallja meg ezt szomorú Hágány lányodnak Utolsó
Tiszteletén ne legyen fogyaték» sem a'ehlmi igazzdn.
V/giliát rendelni fogok, ’s pompával azontúl
Bé tetetem Kriptámba. Legott országos Urakkal
A ’ Gyilkos birsága fölött tanakodni jövendők. —
7S Vigíliát rendelt Felsége. Dicséretes okból
Énekel a’ község — — — tovább is
Minden versezetet. Tudom énekesét á’ ’s a’ bölcs
— — is — ám hagyján! mert messze kitérnék.
Sírba tevék a’ holtat; azon felemelve tevének
Márványt, nagy vastag darabot négy szögre, ragyoglott
Mint az üveg , politúrja. Reá pedig ez valü vésve:
„Itt nyugszik Kaparász, Hágánynak az Őri Kakasnak
Lánya, ki legjobban tuda to jn i, kaparni, Pilisben.
A h , keserű Végzés! őt meggyilkolta RáváSZdí.
Tudja meg a’széles fö ld , m eliy gonosz , és mi csalárd ez,
— — — — Ez a’ mit iránah.
O r j a Király pedig a’ N agyokat, 's Bölcsebheket egybe
Gyiijtvén tanakodék , mi fenyíték érje világos
Töttét Rókának. ’ 8 ez az a’ m it végre javainak:
Hírnök küldessék hamar a’ cselfonta gonoszhoz
És megmondassék, hogy sertimi szín avvagy erőszak
Házasság, tem etés, nem tartván, álljon az Udvar
Színe előtt mihelyest az Urak felgyűlnek előre!
JS a’ Gyűlés kinevezte K a m a s z t hírnöknek, az izmos
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Medvét, ’S a’ Felség igy szóla Kamaszhoz „az Úrtól
Azt akarom: vigye Kend a* dolgot híven, azomban
Jól felügyelni nem árt, ’s bajtól menekedve vigyázni,
Mert gonosz és sok cselbe tanult a* róka, be látom
Mint sz ó l, mint csavarog, hazudoz, hízelkedik* Ó nem
Szólal büszke kamasz, nincs, nincs mit félni, nyugodjál
Am mérjen valamit csúfomra, megesküszöm a’ fold
Színe elő tt, tarkára verem , nem tudja hol á ll, kel.
S.

S.

EPIGRAMMÁK
a’ görög anthologiábol.
Jutalom .
Bátor oroszlán tö r j! tőréi már nem keveset, ’s hidd
Ennyi gonoszságért iszonyú bosszú fizet.
Imádság.
Adj javakat nekem oh Jupiter ha nem esdek is érttök t
'S rosztol ments ámbár szívem utána sóhajt.

C h 1o e.
Mindeneid’ kedvellem csak nevető' szemedet nem :
Mért örvend kívülem m ég, C hloe, másokon is.

Zevs és Etos.
Erőst fenyegeté Zevs,íjaid’ elszedemI úgymond,
Dörgő! válaszol ee , hattyú lehetsz te megint.
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Ház és haza.
NŐ-gyermek-hazagond életkecsek, a’ mit halandó
Bírhat meg egyebet, csak baja, élete nem.

A’ nevetlenek.
Tudd í szeretek , ’s csók-’s élvben részesülök szeretetve
Ám csak az istenné tudja kinél ’s kicsoda.
V

A’ haldokló leány.
A’ haldokló lyányka tekint a’ néma atyára
Édesden, többé nem vagyok oh atya már
Mond kéznyomva, sötét szemeit fedi gyenge könyüje
’S a’ síró sugarat zárja el éji homály.

TIHAMÉR.

KISLEÁNY NÉVNAPJÁRA.
Jőnek a’ napok - múlnak éveid
Kisleány! 's ah! mint szépítenek ;
Múlnak a’ napok — jőnek éveid,
' 8 rád szebh szebb, virágot hintenek.
Múlik a’ perez szép leányka,
*S új kellem kél arezodon, - Tűnik a’ nap - a h ! de rózsa
Eled a’ hagyott nyomon.
Jőnek a’ napok-múlnak éveid
K isleány! ’s Te nősz mint a* remény \
Múlnak a* napok - jönek éveid , ,.
*S bennem, gyúlad , é g , az érzemény.
Új csillag gyúl szép szemedbe’
Minden év letüntivel, —
A’ rövid nap elröpül; de
Szépséged nö röptivel.
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Jőnek a’ napok — múlnak éveid
Kis leány! de ah! Te még se gyűlsz;
Múlnak a* napok— jőnek éveid
'S a* tavasszal Te versent virulsz, —
Haj! virulsz csak, ’s nem gyógyítod
A’ sebet, mit vág szemed,
Nem! mikor? mikor? vidítod
Föl sóhajtó kehiemet!

'

Jőnek a’ napok — múlnak éveid
Kisleány! ’s ma névnapod van itt,
Múlnak a’ napok — jőnek éveid —
Halld meg keblem* jó kivánatit:
N őj— de gyújtsák éveid föl
Majd erántam kebledet,
Nőj — de szíved* rejtekéből
Á h ! ne zárj ki engemet!
Jőnek a* napok — múlnak éveid
Kisleány! vigyázz — eljo a’ nyár —
Múlnak a’ napok — jőnek éveid,
*S a* jövő, lehet, majd búra vár.
A’ Jelen fu t, — kétes a* mi
J ő ,- f egy perez bus sírba hány:
Hát ne hagyj további sohajtni -rN őj, ’s enyim légy Kisleány!
KOVÁCS PÁL*

ÉDES BIZONYTALANSÁG,
Ah! ne mond meg Emmi, mit felőlem
Érzesz , áh! ne mond ki titkodat;
így magamba mindég azt reményiem,
Hogy szeretsz — hogy érzed kínomat.
Álmaira ha csöndes Éjszakákon
Karjaiba hoznak; azt hiszem.
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Hogy mit lelkem édes ámultában
Sejt: eléri egykor azt szivem,
így — ha látlak, ’s T e , feledve, égő
Csillagit szemednek rám veted :
Art hiszem, hogy mindég Téged őrző
Pillantásiraat Te szereted,
íg y — ha egy, m ait, édes perez’ emléke
Bájolón raosolyg szűz ajkodon:
Boldogan! azt vélem — érttem égé
E’ szent tűz derülő arezodon.
így — ha elmerülve gondolatba,
Földre szegzed néma két szemed ;
Boldog én ! azt vélem ámúltomba’ :
Érttem lett bússá eszméleted. —
Ah! de még is — még is —■szólj! mit érzesz ?
Emmi I lődd föl édes titkodat,
E’ bizonytalanság — áh! mit ér ez?
Mond’k i, mond ki vég szándékodat! —
Vagy nem — még se , még se ! — félek tudni, —
„ Nem , nem ! — Emmi kérlek meg ne mond ;
Válaszod ha „Nem” találna lenni? —
Egy szód hát ha száz Eget leront ?
Csak ne mond meg még i s , mit felőlem
Érzesz, ah ne mond k i, titkodat;
Í g y magamba’ még most azt reményiem ,
Hogy szeretsz — hogy érzed kínomat! —
k o v Ac s t á l .

BUKFENCZMESTER’ BÚJA.
T i, kiket szerencsés voltam
Gyakran megnevettetni,
’S mindég kegyesek rálátok
Engem tapssal éltetni,
Hej, mi nagy bu ért halljátok.
’S Bukfenczmestert sajnáljátok!
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Egy g y ö n g y lyánka, haj nem , tigris
Vagy minek nevezzem 6t?
Isten tudja hogy’, hogyan nem?
Rám nyilat szeméből lőtt;
’S mint kiket elébb nevettem,
Olly bohó, — szerelmes lettem.
Szücskoként kakastüzemben
Termék a’ szép szűz előtt,
Térdre bukva elmiogtam,
Érzek érte railly nagy hőt;
’S esdék, hogy viszont - hevével
Boldogítna, *s gyöngy - kezével.
De egek, csak képzeljétek.
Nyertem tőle milly választ,
Hívem elbeszélem néktek
Szorul szóra tudva azt:
„Olly triumfust nem reméltem,
„Hogy lángoljon illy hős értem;
„De tartóztat egy csekélység,
„Hogy nem nyújthatok kezet;
„Mert közöttünk légyen mondva ;
„Jó Pajáczo nincs eszed.”
így szólt, ’s eltűnt gúnykaczajjal,
’S engem hagya gólya orral
Elzuzva, pipacsként égtem
Szégyenemben; szóm elállt;
Düh-görcstől vonagló markom
Dúlólag hajamba szállt;
Falhoz, fához főmet vertem,
Haj» de avval mit se’ nyertem.
T i, kiket szerencsés voltam
Gyakran megnevettetni,
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*S mindég kegyesek valótok.
Engem tapsai éltetni,
Ere milly b a , már tudjátók,
Szánjatok. Isten hozzátok!
H -Y ,

A’ SZERÉNY DALLOS.
Ha völgyön hegytetőn
Ált tudnék szállani,
Midőn amott a’ nap
El kezd hajnaliam —
Te véled kis madár
Fent, fent erengenék
’S a’ szép Lyán’ keltire
Egy dalt el zengenék.
\

Vagy volnék fuvalom
Virág közt élvedő
Ki lesném a’ helyet
Estend hol szunnyad 6
’S oily lágyan, mint lehel
A’ rózsa illatot
Játsznám hajfürtivei
Míg látnék csillagot.
Nincs szárnyam, ’s nem lehet
Lennem lágy fúvaloin!
Halld hát Te báj kegyes
Mind esd szerény dalom:
Höss emlény füzetet
E* bús [lantomra bár,
Ha szíved hű felét
Fel lelte volna már.
\

K. M. T. K.
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EPIGRAMMÁK A' GÖRÖG ANTHOLÓGIÁ BÓL.
Berenike képe.
Ez Hyprisz ! — De nem az! — Berenike alakja ez inkább
Mond meg művész kit feste dicső ecseted?

Diodor alvó Szatyrjára.
E’ Szatyrt Diodor gyöngéd álmába merítő
Illesd ! ’s ébred ! — Hadd ! — Szunnyad oly édesen fi !

Myron tehenére.
Borjú ! Mit keresesz emlőimnél te ? Miért bőgsz ?
Tejt Myron keze nem ád vala nékem! Eredj!

Ugyan arra.
Mért késtél, Myron! mindjárt éleszteni műdet ?
Egy szempillantat, Ts racghidegüle az érez!

A’ szökdelÖ Bacha szobrára.
Fogd meg j ó l! Kőből legyen is bár, hogy ki ne szökjék
A’ templom küszöbén a* szökelő Thyada.

Nagy Sándor Lysipposz képében.
Sándornak deli termete és csoda bátra kitűnik
Lysipposznak ezen mesteri műviből i s !

Égre tekint büszkén valamintha az égnek urához
Szólna : Enyém e’ föld , tartsd meg Olymposzodat í

Ajax sírjára.
A’ Telamóni Ajax hamvát fedi, Vándor! ezen sír!
Éltét végezvén o maga fegyverivei i
Mert melly órát a’ Párkák szántak neki, megjött,
’S nem lelhettek azok mást, ki legyőzze a’ hőst.
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Nagy Sándor.
Főidőnkön, Kalliope í lássd e’ másod Achillest !
Küldj, istennél egy másod Hómért is alá!
r

\

Hippokratesz.
Reszkete Plútó az Cirkuszban mikor a’ Koszi jött le ;
„Csak te ne ébreszd fö l, „mond” a’ halottakat itt!'*

Klytemnesztra Oreszthez.
Merre taszítod fegyveredet? Méhemnek e? Szölt az! —
Keblemnek? Táplált tégedet, éktelen! ez!

Herodotra.
Kinek kilencz könyvei a’ Múzák neveikkel disze«kednek.
A’ Múzákat hogy Herodot házába fogadta;
Mindenik egy könyvet néki jutalmul adott!

Az elválttak.
Pöta ! előre ménéi ? — Ti irigy Párkák ez utolsó
Ösvényen mennünk mért nem hagyatok együtt ? —
Haggyán! majd követlek ’s föllellek az Orkuszi éjben
Fáklyával mert ott is vezet a* szerelem 1

A’ tyúk*
Kedves tyúkom hó és légi hideg lepi tested ?
’S fészked jó anyaként gondosan eltakarod! — —
Lám! megdermed már ’s holttában is elfedi híven
Védő szárnyaival a’ szeretett fiakat! — —
Kegytelen ember anyák Cirkuszban l Progne l Medeia í
E’ tyúk példája nem de pirít titeket?
L—CS MÓRICZ BÁLINT.

