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6l . 
Édes barátom ! 

Eszökbe sem jutot t elfoglalni. 
barátja 
Kemény 

~Ez a rövidke üzenet is sokkal határozatlanabb, hogy sem időrendbe 
illeszthetnők. 

PAPP FERENCZ. 

SZEMERE BERTALAN SÁROSPATAKI DIÄKKORABELI EDDIG 
ISMERETLEN VERSEL 

A sárospataki ref. főiskolai könyvtár kézirattárában 1724. sz. a. 
Szemere Bertalannak, az első magyar belügyminiszternek, a Kossuth 
Lajos kormányzósága idejebeli miniszterelnöknek, a kiváló szónoknak, 
egy sajátkezűleg teleírt, j6 lapra terjedő 8r. alakú füzetét őrizzük. Czíme 
Szemere Bertalan ifjúkori költeményei a 20-as és 30-as évekből, s.-pataki 
diákkorából. E czímmel Szinyei Gerzson főiskolai könyvtárnok 1892 
május i-én látta el a füzetet, a mikor azt is följegyezte: >>Ajándékozta 
T. Tóth. Dániel miskolczi ev. ref. lelkész.« Régibb, de szintén nem Szeme
rétől, egykori tulajdonosától származó czíme ez vo l t : Mulattató Kis 
Könyvecske. Az illető neve, valamint az alája írt évszám is, a czímlapról 
ki van dörzsölve. 

A füzet tüzetes áttanulmányozása után legott megállapítottam, 
hogy ez a verses füzet Szemere ama kéziratos verses füzeteinek egyike, 
a melyeket sárospataki jogászkorában irogatott tele s a melyekről azt 
mondja, JVa/j/ójában,' hogy valószínűleg elvesztek. »Mint tanuló, úgy
mond, sok verset Írogattam, dalokat, balladákat, epigrammokat, regé
ket, egy kis eposzt, két rövid színdarabot, sőt két mesét is versben s az 
egyiknek tárgya volt a tintavonás, melyen egy kis bogár nem tudott 
átmenni (ez velem, este írás közben történt), s midőn porzót hintek kö
rüle, mindenik szemben gátokat talált. Ezen eszmét dolgoztam én fel 
17—18 éves koromban . . .« (Napló I. 312—13. 1855. márcz.) Ugyanazon 
év augusztus havi följegyzéseiben is visszaemlékszik sárospataki jogász
korabeli költői működésére. »Fiatal éveimben, írja, 16—20 év közt sok 
verset írtam, dalokat, balladákat, epigrammokat, két kis drámát (a 
Minervában 1831-ben jelent meg, gondolom Sz — n jel alatt), próbál
tam eposzt is írni. Otthon megvoltak irataim közt, de alkalmasint elvesz
tek. Belőlök néhány jelent meg a pataki Parthenonban, az Arvízkönyv 
3-ik vagy 4-ik kötetében (Vattay), és egy pesti almanachban (1840 v. 
1841-ben Sz. Ilona szigete, Napóleon hamvai visszahozataláról).« (Napló 
I. k. 336—37.) Hogy e verses füzet valóban Szemere elveszettnek t a r to t t 
füzetei közül való, azt tartalma kétségtelenül igazolja. Egy tehát már 
napvilágra kerül rejtekhelyéből. A Naplóban említett két kis dráma 
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közül az egyik (Kisfaludy K. emléke. Egy felv.) a Felsőmagyar-
orsz. Minerva 1831-iki (I. k.), a másik (A bérczlak. Egy felv.) pedig 
1832-iki (II. k.) évfolyamában jelent meg. Ezek nincsenek meg 
füzetünkben. 

Füzetünk tartalmából a sárospataki Parthenon ez. zsebkönyv I. 
kötetében (1834) két vers (Az első virág, Hymnosz), a Felsőmagy'arorsz. 
Minerva 1832-iki évfolyamában pedig 5 verses mese [A' Zerge és a Bak, 
A' Veréb és Fijai, A' méts (A gyermek és a mécs czímmel), Az éji pillangó, 
A Ms Féreg (A kis bogárka czímmel)] jelent meg. Az írisz ez. verset S. 
Szabó József a Sárospataki Ifjúsági Közlöny 1885—86-iki (II.) évfolya
mának 39. lapján nem füzetünkből adta ki, hanem a Sárospataki Ifjú 
Egyesület Emlékkönyvének. 21. lapjáról. A Budapesti Arvízkönyv 3-ik 
(1839-iki) kötetében a 164. lapon a Paris és London ez. két-két soros 
epigramma jelent meg. A pesti almanachot (1840 v. 1841) nyilván össze
téveszti Szemere (16 év a biztos visszaemlékezésre nagy idő !) az Emlény 
ez. kiadvány r84i-iki évfolyamával, mert ennek 238—39 lapján jelent 
meg A hajóhoz melly Napoleon' hamvaiért ment ez. verse. Szinnyei J. 
(M. írók. 13 : 668—9) azt írja, hogy a Regélő Pesti Divatlapban (1842—43) 
is jelent meg Szemerétől költeményedé ez tévedés, mert az idézett év
folyamokban nincs se vers, se próza Szemerétől. 

Verses füzetünk eddig ismeretlen és kiadatlan darabj ai között van
nak lírai költemények (18), népregék (6), balladák (4), epigrammák 
(19) és egy hősköltemény a vezérek korából s egy hexameterekben írt 
üdvözlő vers. (A füzetben levő két prózai darab — egy rövid leírás arról, 
hogy egy várrom milyen érzelmeket keltett benne és egy hosszabb elbe
szélés — kiadását későbbre halasztóm.) A füzet legértékesebb darabjai 
a hősköltemény, a népregék és a balladák. A lírai darabok közül, tartal
mánál fogva, kiemelkedik .4' kelő naphoz. A' reggel ez. hazafias köl
temény, melyben a lelkes pataki törvényhallgató ifjú megkapóan raj
zolja a haza sorsát, várva a nemzet dicső napjának eljövetelét. • 

A költemények, melyekben a formaérzék még tökéletesítésre, fejlő
désre szorul, általában véve tartalmasak, gondolatokban bővelkedők. 
Tépelődésre, borongásra hajlandó, elmélkedni szerető lélekre vallanak. 
Szemere valóban komoly, magába zárkózott természetű már ifjú korá
ban is. A léhaságnak, a fiatalos könnyelműségnek még az árnyéka is 
távol van tőle. Egyik-másik költeményéhez fűzött jegyzetének bizony
sága szerint még sétálás, utazás közben is gondolatainak művészi for
mában való kifejezésével bíbelődik. Ifjúkori Költői termékeiről azt írja 
1855-ben, hogy azoK egészen a magyar költőn: befolyása alatt , őket utá
nozva, jöttek létre. Ha valamely költemény megtetszett néni, annak 
párját csinálta. Főkép Bajza és Vörösmarty nyelvgenieje vonzotta. 
(Napló. I . 337.). E korbeli verseit azonban túlságosan szerényen érté
keli, mikor azt mondja róluk, hogy i»nincs eszme és tartalom« bennük, 
mert ha végigolvassuk azokat, úgy találjuk, hogy — ha a báj vidék stb. 
szavakat Bajzaéktól veszi is át s a hőskölteményt Vörösmarty hatása 
írja is i— de egy sincs köztük olyan, a melyben komoly, magvas tar
talom és erő ne volna. 



ADATTÁR 215 

Szemere két ízben, összesen 7 évig volt sárospataki diák. Az 1820— 
21-iki iskolai évben conjugista volt,1 az 1821—22-iki isk. évben pedig 
grammatista. Ezután 2 évig a miskolczi ág. ev., 3 évig a késmárki ev. 
líceumba járt . Az 1827—28-iki isk. évben ismét Patakon tanul, mint a 
logikusok osztályának tagja. 1823 szept. 3-án subscribált, vagyis ekkor 
lépett a jogászok első évi tanfolyamára. Az 1828/29—1831/32-iki isk. 
években, vagyis 4 év alatt végezte el a jogi tanfolyamot kitűnő ered
ménynyel. Az 1828/29-iki isk. évben hallgatója volt a nagyhírű Kövy 
Sándornak, a kinél senki sem képzett több kitűnő jogászt az 
1848 előtti Magyarországnak, s a kinek Csokonai (1795—6), Fáy 
András, Kossuth (1819—20), gróf Teleky László, Fogarasi János is 
hallgatói voltak. 

Szemere pataki jogászkorában rengeteget olvasott. Ez volt legked
vesebb szórakozása. Valóságos könyvmoly volt. Míg pályatársai szóra
koztak vagy épen czigányzene mellett mulattak, addig ő a főiskola gaz
dag könyvtárából kölcsönkért tudományos és szépirodalmi könyvek 
olvasásával táplálta, növelte izmos tehetségét. Sokszor a késő éjjeli 
őrákig, 1—3 óráig is dolgozott, olvasott. A főiskolai könyvtár kikölcsön-
zési naplójának csupán egy lapján 15-ször szerepel a neve. A kölcsönkért 
művek között külföldi és hazai írók vegyesen szerepelnek. Az ő diáksága 
idejében nem volt Patakon, ifjú, a ki annyi könyvet hordott volna ki a 
könyvtárból, mint ő. Pedig diákévei meglehetősen nehéz anyagi viszo
nyok között folytak le. Négy évig (1829—32) nem volt téli felöltője s 
egy kis kaputban ült 3 óráig hideg hallgatóteremben. (Csengery. A. : 
Tőrt. tanúim. I I . k. 192.) A főiskolai tantermeket csak 1858-ban kezd-

l ék Patakon fűteni. 
Szemere B. jogászkodása a sárospataki diákélet történetében kor

szakalkotó s így a főiskola történetében is igen nevezetes, ö, a lánglelkű, 
tudománykedvelő ifjú volt ugyanis az, a ki már első éves jogászkorától 
Tcezdve komolyan foglalkozott olyan ifjúsági egyletek alakításának ter
vével, a melyek a felnőtt ifjak önképzésére irányító hatással legyenek s a 
magyar nyelv kiművelésére, fejlesztésére, és az ízlés nemesítésére jóté-
Tcony befolyást gyakoroljanak. E nemes czéloktól vezéreltetve, két ifjú
sági egyesületet alapított. Az egyikben theologus és jogász ifjak tömö
rültek, a másikban kizárólag jogászok. Az egyik, a közös, volt a Sáros
pataki Ifjú Egyesület, mely alakuló gyűlését 1832 máj. 23-án tar tot ta . 
A kitűzött czél : »írás, mely különösen honnyelvünket s az ízlést emeli, 
és az iratoknak, ha helyesek, oskolánk könyvnyomó intézetébőíi közre-

1 Dr. Kiss Ernő tévesen írja azt Szemere B. ez. 1912-ben kiadott műve 
•6. lapján, hogy Sz. 1820 juli 13-tól »valószínűleg csak szoktaiöban volt pár 
hétre az ősi kollégiumban, mert csak az 1820—21 isk. évben végezte az első 
•osztályt.« Az igazság az, hogy Sz. mint conjugista töltötte Sárospatakon az 
•egész 1820/21-iki tanévét, de nem mint az első, hanem mint a második osztály 
növendéke. Abban is téved Kiss E. 7. 1., hogy Sz. már 1822-től öt éven át 
tanult Késmárkon, mert meghitt barátjának, Csengery Antaln&k. előadása szerint 
a 11-ik életévében a miskolczi evang. iskolába vitték. 14 éves korában ment 
Késmárkra s 16 éves volt, mikor Sárospatakra visszament. (Tort. tanúim, és 
jellemrajzok. II. 197. s köv. 1.) 
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bocsátása.«- * Az Egyesü le tben Szemere semmiféle t i s z t s é g e t n e m 
vál la l t , de anná l n a g y o b b írói t evékenysége t fe j t e t t k i . Min t 
az Egyesü l e t m a is meglevő Emlékkönyvéből l á t h a t ó , í r t e r e 
de t i k ö l t e m é n y e k é t , fo rd í to t t angolból , olaszból, németbő l , l a t i n 
ból , í r t b í r á l a t o k a t , buzd í tó , jó pé ldá t a d v á n t á r s a i n a k az 
idegen nye lvek t a n u l á s á r a is , a mi a k k o r r i t k a s á g vo l t az i f jak 
k ö z ö t t . 

A más ik if júsági egyesület , mely sz in tén Sz. B . buzgó lkodásábó l 
a l aku l t meg, a Nándor Vármegye. F o l y t a t á s a vol t ez a H e l y t a r t ó t a n á c s 
á l t a l 1822-ben b e t i l t o t t Pánczélvármegyének, v a g y m á s k é p Pánczé l -
o r szágnak . 1832 m á j . 5-én vo l t az a laku ló közgyűlés . A lap í t á sáva l az 
i f jak a köve tkező czélokat t ű z i k m a g u k elé : a) gondolkodni t a n u l u n k 
. . . b) a szo lnokságban gyakoro l juk m a g u n k a t , emel jük n y e l v ü n k e t , 
műve l jük e lménke t , s zokunk egy gyűléshez mél tó a j akka l , t 'anult ke l 
lemmel , nemes merészséggel szólani ; m e r t i t t mi sz ih to ly v i szonyban 
v a g y u n k egymáshoz , melyben v á g y n a k a n a g y megyék rendjei . . . c) 
ember i smere tünke t gazdag í t juk . . . d) e rkölcs iségünket magasu lá sában 
t a r t j a . . . 2 A czélok eme ki tűzése , megál lap í tása Szemere B . to l lából 
va ló . Sz. ez egyesüle ben »a' Ki rá ly i Személyes Je len lé tnek Törvény-
ben i He ly ta r tó ja« vo l t . E z t az Egyesü le te t , me lynek pecsét jén dü le 
dező v á r kö rü l e je l legzetes jelige o l v a s h a t ó : »Dőlni ne h a g y d , 
m u n k a s egye té r t és kell,« — a H e l y t a r t ó t a n á c s i 8 3 6 s z e p t . 20-án egy 
t ö r v é n y t e l e n rende le t t e l e l t i l t o t t a . 3 

Sz. B . Sá rospa tak ró l va ló t á v o z á s a u t á n (1832 jú l . ) is m ind ig édes 
emlékezéssel gondo l t a m ú z s á k t a n y á j á r a , a kol lég iumi d iákévekre . Gya
k o r t a gondol t az á l t a l a a l a p í t o t t Ifjú Egyesü le t re is , a melylyel az össze
k ö t t e t é s t levelei ú t j á n (1833-ban k é t ízben, 1842-ben egyszer) t a r t o t t a 
fenn.* összekö t t e t é sbe h o z t a a p a t a k i Egyesü lé t e t a pozsonyi Ifjú Tár 
sasággal i s . Az Egyesü le t , m u n k á s s á g á n a k e redményé t egy Parthenon 
ez. z sebkönyvben a d t a k i 1834-ben Sá rospa t akon , (Czímlapján ez áll : 
»A' S. P a t a k i Nyelv-miv i Társaságtól .«) E n n e k egy p é l d á n y á t e lküld
t é k a Pozsonyban időző Kölcsey Ferencznék, a k i 1834 szep t . 7-én k e l t 
levelében köszön te meg a f igyelmet s b u z d í t o t t a az i f jaka t a t o v á b b i 
m u n k á l k o d á s r a . Már e lőbb is- í r t Kölcsey egy levele t az Egyesü le thez 
(a t a n á r e l n ö k n e k , N y i r y n e k czímezve), melyre Szemére B . h í v t a fel a 
k ivá ló férfiú figyelmét, de ez e lvésze t t . A gyönyörű hazafias, b u z d í t ó 
levele t az Egyesü le t a Parthenon 1837-ben S á r o s p a t a k o n k i a d o t t I I . 
kö t e t ében (Kiad ja A ' S á r o s - P a t a k i Magya r Társaság) a Hálaemlék Köl-

1 Az alaprajzot kiadta ifj. Zsoldos Benő a Sárospataki Ifjúsági Közlöny 
1898—99-iki évfolyamának 17. lapján. 

8 Sárospataki főisk, értesítő. 1894—95. 39. 1. Szinyei Gerzson : Vázlatok 
és képek a spataki főiskola 18. és 19. századbeli életéből. 

8 A Sz. B. alapította ifjúsági egyesületekről Dr. Kiss Ernő, fentebb idézett 
művének 8. és 9. lapján oly zavarosan, oly nagy felületességgel ír, hogy abból 
tiszta képet alkotni lehetetlen. Erre már, helyesen, rámutatott Szinyei Gerzson 
is. (Sárospataki Ref. Lapok. 1913: 55. h.) 

4 Az 1832-ban írt leveleket kiadta ifj. Zsoldos Benő a Spai. Ifj. Közlöny 
1898—99-iki évf. 151 és 169. hasábján. Az 1842-ben írott levél elveszett. 
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cseynek ez. I. szakaszban adta ki, a Pataki Ifjak Társaságának válaszá
val együtt . 

Szemére, száműzetésében írt Naplójában is több helyen találunk 
a sárospataki diákévekre s i t t kifejtett írói működésére való meleg visz-
szaemlékezést ( 1 : 312—13 ; 336—37. stb,). Sőt 1857 szeptember és októ
ber havában Sárospataki Növendékek czím alatt írt egy terjedelmes,. 
52 negyedrét lapra terjedő éneket, mely az 1848-iki forradalom
ból egyes epizódokat örökít meg költői énekekben, nagyobbrészt 
élt s Patakon tanul t ifjak te t te i t dolgozván fel. A munka 24 
részből állt, külön czímekkel ellátva. »Mihden népeknél megvan
nak — úgymond — a nemzeti harezoknak énekeseik, a finnek
nél is, csak mi feledkeznénk el a bajnokokról ?« Kinyomatá-
sát s az országba való beküldését tervezte (Napló I I . 84—85. 1.).. 
Tudtunkkal nem jelent meg nyomtatásban, nemzeti irodalmunk 
nagy kárára. (Derék dolog lenne, ha valaki e költői ének kézira
tának nyomára vezetne.) 

Sz. B. sárospataki jogászkorában, 18 éves korától kezdve, Kazinczy 
Ferencz buzdítására, 1830 márcz. havától kezdŐdőleg naplót írt s gon
dosan vezette is azt 1848 márcziusáig, tehát 18 éven át. E napló 13 kö
tetre terjedt. (Napló. I I . 34 s köv. 1.). E naplóba kezdetben beírta apró 
dolgozatait, néhány beszédét, igen sok felköszöntőt stb. A 13 kötetes 
napló egy része elrothadt a forradalom idején történt elásás folytán. 
Igén kívánatos volna, hogy a naplónak legalább megmaradt részei elő
kerüljenek rejtekhelyükből. 

Az előadottakból kitűnik, hogy Szemere B. költői, írói pályája~epúgy 
a sárospataki diákévekben kezdődik, mint kezdődött a Gyöngyösi Istváné, 
Kazinczy Ferenczé, Barczafalvi Szabó Dávidé. Szemere Pálé és Miklósé* 
Kazinczy Gáboré, Tompa Mihályé, Erdélyi Jánosé, Tóth Edéé, Pósa 
Lajosé stb. 

Szemere Bertalan a sárospataki főiskola iránt érzett háláját az 
által i s kifejezni iparkodott, hogy az Utazás külföldön ez. kétkötetes 
útinaplójának czenzurai példányát, az I. kötet előzéklevelére írt tájé
koztató >>Jegyzés«-se\ ellátva, melyben elmondja a munka viszontagsá
gos történetét, 1840-ben a főiskolának ajándékozta. Kiegészítő jegyze
tekkel ellátva küldte meg a főiskolának Terve egy építendő javító fog
háznak ez. 1838-ban megjelefnt művét is. (A jegyzetek két lapnyi szöve
get tartalmaznak.) Megküldte egyéb műveit is, melyek között van egy 
olyan, a melyet sem könyvészeti kézikönyveink, sem Szinnyei nagy írói 
lexikona, sem Szemere életírói nem ismernek. Egy angol nyelvű röpirat 
ez a magyar bor kiválóságáról. Czíme : Notes on Hungarian Wines by 
Bartkelemy de Szemere. Paris, 1861. 8r. 40 lap. E művéről 1861 július 
havi naplójában így ír : »Múlt hóban ráadám magamat egy angol röp
iratot írni a boroktól és azt be is végeztem és kinyomattam.« Az volt a / 
czélja, hogy e füzet szétküldésével alkalmat adjon az ottani lapoknak 
arra, hogy a magyar borról írjanak. (Napló I I . 348.). Sz. e röpiratából 
idehaza a Magyar Gazda ez. szaklap 1861-iki évfolyamában közölt 
kivonatot. 
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Alább az e rede t i be tű ihez h í v e n — d e a rövidí tések föloldásával — 
közöl jük SzB. k i a d a t l a n verse i t . A ba lo lda l t álló l a p s z á m o k a kéz
i r a t o s füzet l apszáma i . A kö l tő néha a sor mellé j egyze te t t e t t v a g y 
k ísér le te t a sor meg jav í t á sá ra . Ezeke t a j egyze tek köz t adjuk, az 
e lőbbieke t SzB. jelzéssel, a v a r i á n s o k a t d ű l t szedéssel. A m á r megjelent 
ve r seknek csak a czímét ad juk a közlés he lyének megjelölésével 

1 .1 . : Tsendes volt az alkony, mint a' sír keble, . . . [Próza. Czím nélkül.] 
2. 1.: A' Zerge és Bak. [Felsömagyarorsz. Minerva. 1832. 1:236.] 
3. 1.1 A' Veréb és Fijai. [U. o. 238.] 

4. 1. Áh 
-Merengve ültem eggy ösz szirtfokon, 
'S a' kis patak melly alján zuga el, 

-A' Fuvalom melly ott szálonga szét1 

Oyöngén suhogva, szép álomba vont. 
Léteire kelni látám leg merészb 
Reményimet; a' múltnak és jövőnek 
Leg szebbjeit, főmön fény villogott, 
Kezemben pálcza díszlék 's székem előtt 
Eggy fél világ tolonga. Vágy kelé 
Keblemben, és ezer kéz nyula fel, 
'S pillantatom nékik bő bér leve. 
Jött a' Hír, 's villámló fényt hinte rám 
Mellytől körűlem minden tárgy ragyoga, 
Jött a' hízelgők serge 's égbe vitt, 

Istennek monda 's én hiú valék — 
'S csak nem meg pattant tölt keblem 

hevében! — 
Midőn eggy ágyú dörgés fel riasztott, — 
Nézek — 's a' dörgés eggy estvéli szellő 
Lágy hangja volt, melly lomb közt 

susongotl, 
* 

Fény, hír, ragyoglás, csak eggy 
édes-álom 

Szellő a' bal sors, melly el fújja azt 
Mi olly varázs színben tűntette fel, 
'S Halványban adja vissza álmainkat ! 

5. 1. A' Két Hangya. 
Midőn serényen gyiijtögettenek 
Eleimet a' hangyák; egy halom 2 

Búzát talált kettő. Jól meg rakodék 
Eggyik, de a' másnak nem engedé, 
»Ne félj, mond a 'gyengébb, van itt elé§ 

»Meg nem szorulsz bár néhánj'- százig 
élj.« 

»Jut néked elég, nékem is.« »Hiszem, 
Szól ám, de így lenne néked is« 
'S ekkor haraggal űzé el szegényt. — 

A' Gyermekek. 
Csoportosan játszék eggy kis sereg 
Gyerkőcze a' szép zöldellő mezőn, 
Fenyéreken völgyekben 's bérczfokon 
Vidám kaczajjal vakmerőn szőkéit, 
'S ugrándozott (a víg pajzán' cso-

Most végre eggy csendes tó szélein. 
Állott meg ; s be nézett nagy partiról 
És látja a' felhőket, kék eget 
Mélyen mozogni a' hullám atett — 
'S sikoltva futkos meg rettenve szét 

port.)8 A' képzelt mélységtől a' kis sereg. 

6. I. [Czim nélkül.] 
«Csak Ő enyém és senki más,* 
E ' szép világban ő maga, 
Elvész minden, nincs föld, nincs é£ 
Él csak szerelmem' csillaga. 

Előttem zeng a' lyány sereg, 
-Szépek, mint a' hajnal ha' kél, 

Ajak, szem, száj, mind, isteni, 
Ifjodtan a' meny bennök él. 
De bennem jég a' sympathia, 
Csak a' szem néz, melljem hideg, 
Eltűnnek téli fényben ők 
Mint reggel szép álom-sereg. 

1 lézenge lágy szárnyal — • nagy. — 3 nem jélve semmitől. 
4 1833. 2. Jun. estve sétáláskor. Sz. B. 
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Mert szívem zárva lánglobog, 'S valyon hosszan ha szenvedtem, 
Égvén érted csak, másért nem, Ha bánat és kény összedúl,1 

"'S képed szegezve magvába, Léssz-e kereszten istenem, 
Mint a' keresztre istenem. Megváltasz-e fájdalmimbúl ? 

7. 1. : Az első Virág. [Parthenon, 1: 14—15. Sz.* * * N. aláírással.] 9 

8. 1.: [Czím nélkül.] 
lm egy ócska ház, Ah ki fejti-meg s 
Nem magas fedél alatt; Honnan e' mély fájdalom, 
'S engem bánat ráz, Melly szent, melly meleg 
Vérem szívemhez szalad, 'S néma szenvedésbe nyom ? — — 
A' midőn megpillantom — 'S nincs isten, mig bánatom dúl. 
Honnan ó e' fájdalom ? Melly emelne tengerén túl !8 

9. 1. : Martialis. 

Miraris veteres, Vacerra, solos, 
Nee laudas nisi mortuos Poetas : 
Ignoscas, petimus, Vacerra, tanti 
Non est, ut placeam tibi perire. 

Csodálod régi költőinket, 
[Három sor számára üres hely van hagyva.] 

Martialis.1 

Non dolet hic, quisquis laudari, Gellia, quaerit, 
lile dolet vére, qui sine teste dolet. 

Az még nem szenved, ki óhajtja, hogy érte .csodálják, 
Az szenved 's igazán, a' ki magányba sóhajt.5 

In Pontium poetam. 

Claudicat semper titubat pede Pontius uno; 
Hexametrum in gressu pentametrumque refert. Ovenus. 

Sántít és mindég inog egyik lába Dőrének 
r Hexameterben lép 's pentameterbe biczent* 

í r isz . [Sárospataki Ifjúsági Közlöny 1885/86. évfoly. 39. l.]T 

1 Remény 's bánat ha. . . 
. a 1833. 17. 18. 19. April. Sz. B. 

* 1833. 27-ik Máj, estve. — Sétáláskor egy ablak alatt. Sz. B. 
*Az itt következő műfordítások »A Sáros-Pataki Ifjú Egyesület« ívrét-

alakú, bekötött s a főiskola könyvtári kézirattárában őrzött Emlékkönyvében is 
megvannak a 74—76. lapokon, Szemere Bertalan sajátkezű írásával, e czimmel : 
Próbafordítások angolból, németből, latinból és még eredeti Epigrammák, 

8 1832. 8. Jul. Sz. B. V 
«1832. 8. Jul. Sír. B. 
7 1833. 9. 1 April. Sz. B. 
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10. 1.: Pope Newtonra. 
All nature and all her laws lay in hid night, 

God say: Let Newton be ; and all was light. 

Setétbe borúit yólt a természet 's torvényje 
Szólott az Úr : légy Newton ; 's meg lett a' napfényje. 

Prof, Szilágyi.* 

ÉH. 
' A' természet 's rendszere sűrű ködbe' borongott 

Szóla az Úr : Newton légy, 's leve tiszta világ. 

vagy 
A' természet és törvénye éjbe volt merült, 

Szól Isten:4 légy Newton; és mindenre fény derűit.3 

Myron's Kuh.* 
Warum säumtest du, dein Bild sogleich zu beleben, 

Myron ? den Augenblick später erstrarrte das Erz. 

az az 
Myron, mért nem adál művednek éltet azonnal ? — 

Egy pillantat után meghidegűle az érez. 

Auf das Bild eines Richters. 
Bild vom Holze, wer bist du ? Ich bin der nimmer bestochne 

Ptolomäus; ich mag auch im Gebilde kein Gold. 

az az 
Halld, te fakép, ki vagy ? Én vagyok a' megvesztegetetlen 

Ptolomäus ; nem kell képbe' se' nékem arany. 

Auf Jupiters Bildsäule vom Phidias. 
Dir ist entweder Zews vom Himmel hernieder gestiegen ; 

Oder du stiegest hinauf, Künstler, ü sähest den Gott. 

az az 
Nagy művész, hozzád vagy Zewsz maga szália le mennyből; 

Vagy te mentél hozzá, 's láttad az istenapát.5 

1 Szilágyi Márton a természettan és mennyiségtan tanára a sárospataki 
főiskolában (f 1790). Az Emlékkönyvben az angol szöveg után a Szemere 
fordításai következnek s azután közli a Szilágyi professzorét, amely alatt ez 
olvasható: »Jegyz. Valóban méltó, hogy vetélkedjünk e' pár sor' álttételében -t 
itt az eredetihez csak közelíteni lehet, elérnünk nincs reménység, hogy t. i. azt 
két sorban olly erővel adhassuk, mint Pope adá. Hány szót tömhet az angol 
egytagú szavaiból egy pár sorba, 's mi keveset mi hosszú szavainkból! Itt' két 
szót kivévén mind egytagú.« 

3 [Emlékkönyvben : Szól az Úr :] 
3 17. Jun. Az útban fordítám; t. i. Vattáról Patakra. Sz. B. 
* E czím felett az Emlékkönyvben még ez olvasható: A' | görög 

Anihologiából *| Herder után \ . A fordítások 1—5 sorszámmal vannak ellátva 
az Emlékkönyvben. 

s 3 0 . Jun. Sz. B. 
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11. 1.: Leicht sey dir die Erde. 
Gütige Mutter Erde, wer dir im Leben nicht Last war, 

O, den birgest du sanft, birg' den Ansigenes so. 

Jó anya, föld, éltébe' ki néked nem vala terhűl, 
O, lágyan feded azt, fedjed igy Ansigenest. 

Myron's Kuh. 
Kalb, was suchest du hier an meinen Brüsten u blocktest ? 
Milch verlieh sie mir nicht, Myrons erschaffende Hand. 

Borjú, mit keressz itt, 's tölgyem' mért döfdösöd Öszve 
Tejt nem adott Myron' isteni karja belém.1 

12. 1,: Hymnosz. [Parthenon (1834) I. k. 16—19. Aláírása: Sz*** N.f] 

14. 1. : Juli. 
Ablakában áll Téíi hó 's vihar 
És kicsiny fejét Zúg kis ablakán.3 

Szép kezére hajtja le ; 'S ő merengve néz * 
És merengve néz Érzelmének távolában 
Szívének szent lángjain A' havas szélvész után, 
Hó 's vihar között, És lelkében felvirul 
Messze . . . messze ki Báj tavasznak kellemében 
S' néma bánatú szemében A' kép, mellyért lángol ó'.5 

Vágy 's kívánat olvadoz. 

1 E Próbafordítások után az Emlékkönyvben Szemere B. következő sorai 
olvashatók: »Jegyz. A' fordító nem üres s' szokásbeli mentségnek kívánja 
vétetni, midőn mondja, hogy ő ezeket inkább intésül fordítá, mint vetélkedésből 
az eredetivel; mert vajmi érzi ezöknek hiányait, 's azt, hogy epigrammákat 
fordítani minden parányiságuk mellett is nagy munka. Bátorkodik ajánlani a' 
fordításbeli stúdiumot azon társainak, kik nyel vöknek bőséget, hajlékonyságot, 
tömöttséget óhajtanak. Kezdőknek mondhatatlan hasznú a' fofdttás minden 
szempontból, e' próbálja meg a' szorgalmat, a' tűrést, — de a' hű fordítás, 
in regula, csak eredetiből tétethetik.« 

Az-Emlékkönyvben a Próbafordítások és a most közölt Jegyzet után követ
kező Epigrammák (1—5) közül a három első megvan a versesfüzetben (47.. 
53 . és 65. 1.), de a következő kettő (4. és 5.) nincs meg : 

4. Nincs nyíl, mond Mari, már, 's villámként lánykebelembe 
Röppen száz meg ezer, kék szeme' mélyeiből. (1829. Ápril.) 

5. Megvetem a' rangot, Füli így szól, a' tudományt i s ; 
Azt megvetni, mi nincs, jó Füli hogy lehet az. (1829. Ápril.) 

Az ezeket követő Gnóma megjelent a Parthenon (1837) IL 44. »KÖny-
pálya« czímmel. Sz*** N. aláírással. Az Emlékkönyvben ez a keltezés van 
alatta: (1829. Ápril.) 

9 E költeményt Szemere, mint a lapszélen jelzi, 1820. máj. 22., 24., 25. 
és 26. napjain írta. Utána ezt jegyezte oda: »Az Szép érzés' Istenéhez, melly 
közinkbe az Egyesület által lesz szállandó. Ezt az Egyesületbe írám s leg
először olvastaték ez fel mindenek között, — G. J. betű alatt adtam be.« 

a Csattog — * mégis — 6 íángadoz. 
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Ah ! — de érzem én 
Képem itten nem virul, 
Nem felém nézesz merengve. 
Némán 's bánatban 
'S boldogító távolodban 

Nem sejted, hogy ablakodnáL 
Hűvös vész között 
Lángban állok én 
'S bánatomban reszketek.1 

16.1. 

15. I.: Eggy Esi. 
Zeng a' síp édes szava, 
Reng a' vékony lég, 
És sötétlő esti csendben 
A' kis lak csillogva zúg. 

Tánczkoszorúba' lebeg 
Könnyűden mint álmain,a 

S' lágy susogásba' repül 
Mint a' szellő fáimon. 

Száll a' bájos Istenné, 
'S szívem lángban áll, 
Lobbal ég szemem, 
És ha mellettem suhog 
Mellettem lejt táhcz között 
'S róla szellő jő felém. 

: És ha rád tekintek én 3 

Édes ajkú lyány, 
Ennyi kellem és magasság, 
Ennyi báj és fény között 
Reszket szenvedésiben 
Lelkem, 's néma csend, 
Sírnak csendje száll belém, 
'S mély fájdalmaim közű], 
Bánatos könny jő elé 
'S bús szememben itt ragyog, 
'S ah te lyány nem látod ezt, 

Reszket c'kéz, 
Reszket e'láb, 
'S jég, 's melegség olvad ált. 

Édesen mosolygva nézdel 
Ajkán kény 's öröm, 
Arcza bútalan, 
És vidáman szól midőn 
Hódol mind az ifjunép. 

Némán állok én 
Némán szenvedek, 
'S a' víg zaj között 
Bánat szívemen 
Halnak lángjai, 

Melly éretted szenvedő 
Szivemből virúla fel — 
Nem látod — s' keserv között 
Némán hull a bánatos 
Könny le halvány ajkamon. 

Nem zeng a' síp szép szava, 
Nem zúg a' víg esti zaj, 
'S áh még égnek lángjaim 
'S áh édes tán nem tudod hogy-
Én szenvedve reszketek. 

17. 1. : [czím nélkül] 
Csendül a' harang, 

Zúg a' lágy homályon át, 
Es zokogva jő a 'lyány, 

Sírt kereszttel nyitva Iát. 

Messze messze zeng a' nép, 
Barna zászló száll elől 

Bús fuvalmak lengetik * 
Fátyolát nyugat felől. 

Messze zeng és sír a nép 
A' zászló fennebb repül, 

És könnyezve néz a lyány,. 
Arczán, ajkán bánat ül. 

18. 1. : üres. 

19. 1. : 
Csendes esti lágy homály közt 
Hűs fuvalmaktól ölelve, 
Fáim' néma éjeiében, 
Csak magánosan bolyongok, 
'S a' hóid fénye itt epedve 
Reszket harmat csöppeken. 

Estve. 
»Áh csillogsz e' könnyeimben, 
»Mellyeket leánykám lángja * 
»Lyánkám édes szép szerelme 
»Gyűjt lobbokka gyúlt szemembe?' 
így szóllék hevült kebellel, 
Multat és jelent felejtve 

lengetik. 
szettvédésben. — s könnyen ő — a ollykor — * Gyenge szellők: 

• 6 mellyel a' lyeányka 
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'S a' jövőben bóldogúlían ; — 
Es a' hóid felhőbe sikkad 
Bús éj barnul már körűlem, 
Fáim közt kemény vihar zúg, 
És reményemet ki oltja. •— 

Óh leányka lángszemekkel 
Jőj felém te, és ragyogni 
Látom benne szép reményem 
'S el felejtve földi létem ' 
Szebb egekbe fel repít. 

20. 1. A' Kis kert. 
Búsan zúg már a' tél' üvöltő viharja 

Sárga lomb zörög a' havas erdő' fáin, 
Berket, mezőt szét dúlt hervasztó zivarja, 

Tsak tüskék feszülnek a' kis kert' rózsáin. 
A' Vidám Elek már nem játszodék benne, 

Mert zöld pá'sintjain jég és hó fénylének, 
'S a' mint történetből eggykor belé menne 

A' kis kert panaszi elébe ömlenek. 
Homlokodon vidor ártatlanság derült, 

»Nem hívem, hogy eggykor hűtlen léssz, felőled,. 
»Kellemim közt élted szép örömbe merült, 

»'S én is szebb jutalmat várék ezért tőled.«8 

Balgatag viszonzá a' kellemes Elek, 
. * Míg nem zúgott a' tél, unalmas veszélyem, 

Illat virányidban hévvel Öleltelek •— 3 

De hát most, el száradt tüskéid szemléljem ?! — 
»Lyánka szél és év zúg, kellemed el repül, 
»S puszta- léssz — ha kebled 's főd réhyért nem hevül !« 

A' Méts. [a Felsőmagyar or sz. Min. 1832.1: 237. 
>A gyermek és a' mécs« ez.] 

21. 1. : Az Éji pillangó. [U. o. 236—237. 1.] 

A' k is féreg. [U. o. 237. 1. *A' kis bogárka* ez.] 

22. 1. A' Pásztor Leány. 
Zöld ligetbe, hűs bokrok éj' 

Árnyai közt üli a' lyány ; 
És zeng ajkán a' szabad kéj, 

'S zeng utánna a' magány. 
Lent a' kis ér hullámot hány, 
Fent dalt csattog egy Csalogány. 

Csendes az est, 's dalja között, 
Koszorúba a' liget 

Lyánya Estveikét kötözött, 
Űzve a' bús felleget. 

'S hűsen lézeng a* nyögdel lő 
Keblén, fürtjin játszó szellő. 

Messze tájról egy Ifjú jön, 
Néz tűz-szeme, 's lángra gyúl, 

Varázs érzet szülte özön 
Mint villám keblébe dúl. 

»Adsza nékem a' szép virány 
»Koszorutskád oh szebb leány.« 

így az Ifjú. A' lyány remeg, 
Létre kelve látja fény 

Álmait; hő láng futja meg 
Artzán dereng szebb remény. 

»Hős! e virág éjjel virít, 
»Ránk is majd éj" borút terít.« 

»Nem (esd a' hős), csak úgy pirúr 
»Korányom, ha e' virány 

»Koszorú fürtímen virul 
»'S rám mosolygasz szép leány.«; 

'S Itt könnyázva lábához hull, 
Sóhajtva a' virágért nyúl. 

A' lyány reszket; majd repülve 
Dűle karjai közzé, 

'S édes csókokban merülve, 
Rá virágit kötözé. — 

'S minden hűvös szép nyári est,, 
így leié a' két Szerelmest. 

melly — a még te — s Édes virágidéri 
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Őszi szél zúg ! a' messze táj 
Ifja nem jön, a liget 

23.1 . : Lyányához, 's ez epedve báj 
Fűzért már nem illeget. — 

Szép pásztorlyány hervadt levél 
Mint vész fújta rózsa levél ! 

Jajjal könnyel bértzeken bolyg, 
'S Vésztől kérdi ő szegény 

»Nem látta e' merre tébolyg, 
Kedvese a' hős legény?« 

És a' vihar nyögi — majd vadul 
Szirteket ont, fenyőket dúl. 

Bolyg a' berek árnyi között 
'S a' Csalogány kérdi ott, 

»Nem hallotta az üldözött 
»Kedves merre jajgatott ?« 

'S a' Csalogány nyögve sírt fent, 
'S Sírva ösz szirttokra reppent. 

Völgybe száll majd, 's a' kis csergő * 
Völgyi csermellyt kérdi, ha 

»Nem látott e' szép tekergő 
Folytában egy hőst soha ? 

A' csermelly meg áll szavára " 
'S bús morajjal zúg útjára. 

Zöld halomra mász, 's hajh! szegény 
Látja gazdag lyányt vezet, 

Enyelegve a' várt legény 
Nyújtva néki hű kezet. ' 

»Hős! a' virág éjjel virult 
»'S rám is éjji homály borúit! * 

így zeng a' lyány, 's ösz ve omlott ! 
'S ismételvén a' kis ér, 

Vész, Csalogány a' hangzatot 
Sóhajjá így vissza tér. 

»Hős ! a' virág éjjel virít 
»Rád is éjji borút terít!« 

Hallya eztet a' hitelen, 
Meg rázkódik kebele. 

Vészi hölgyét és hírtelen 
Tűnni akart el vele. 

Hajh ! de mint hamv rogy a' térre 
'S hűtlen élte véget ére. 

24. 1. : Zöld ligetben, hűs bokrok éj 
Árnyai köztt nem- üli lyány, 

Dal nem zeng, csak vész zúg, veszély, 
Porát fedi a' magány. 

A' kis ér, vér hullámot hány, 
Sírva nyöszörg a' Csalogány.3 

Parton ülve messze vágyok, 
Messze sóhajt e' kebel, 

Honnan zuhog a' gyors folyam 
Habzó hömpörgésivel. 

Kérdi nyögve bús énekem 
.Könnyet hoz é habján nekem 

'S hajh ! zúgva fel háborog, 
És sietve el morog. 

Borúit artzal, sötét berki 
Hűsbe bolygók, 's nézem én 

•Csalogányom, melly szerelmét 
Zengi tölgy lomb tetején. 

Hajh ! de nints az Égre kellő, 
Lombozaton, a' nyogellő 

Hív Daílos 's az éj-madár 
Nappal is ott huhog már. 

Az Epedő. 
Bértzre küzdve, kony özönnel 

Nézek én a' kékellő 
Hegy fokra, ha hév sohajját 

Hozza, é az est szellő. 
Hajh! de ormán gyász felleg kél 
Felém hajtya a' zúgó szél, 

'S villám özönt keble ont 
Melly virányt, fát öszve ront. — 

Könyt, szerelmet, sóhajt vártam 
'S bús hang szállá, hab és vész ! 

Várhatom é szép leáns'ka, 
Hogy kebeled hívem lesz ! 

Ah nem, a' remény báj csillag 
Nyugotra szált, éjjel csillog, 

'S igy susog nyugot szele 
»Mást szeret már kebele.«* 

25. 1.: A' Remete Barlang. [Megjelent a Felsőm. Min. 1831. L] 

1 megy — a annak 
3 Egy ehhez hasonló czímű (Az ártatlan Pásztor Lyánka), de egészen 

•más tartalmú költemény jelent meg a Felsőm. Min. 1831. 11:319. lapján név
telenül. Utána közvetlenül ott és szintén névtelenül Az epedő ez. vers követ
kezik (320. lap.), de az is elütő tartalmú. A két czím s a közvetlenül egymás 
után való következés mindkét helyen vájjon nem azt engedi-e gyanítani, hogy 
e Minerva-beli verseket is Szemere B. írta ? 

* Másért feszül. 
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30. i . : Az 1829. év vég éjjelén. 
Néma a' sötét-világos éjjel, Te el tűnsz ! — 's tüstént nyomba más 

Mint a' szomorgó gyászos terem, Leng a' jövő sötét fátyola [kÖvett 
Keblét az enyészet dúlja széllyet Készül e' ott nékem öröm szövet ? 

Ősz ormain tsak kóró terem. — Áh, rejt é kéjt kétes távola ? — 
I t t ! Kedvesem puszta sír emlékén, Az el múlt szét donté arany váraim, 

Dúlva kínjaimtól le ülök — Fel építi e' melly felém leng ? 
'S az eltűnt boldog napok emlékén 31.1.: Vagy végkép el szórva álmaim? 

Függve, a' múltba merülök, — — Benne már síromon kóró reng ? — 
Oh mit érnek édes álmodásim ! — Áh, érezem mi múlt — sejtem mi jön — 

Zúgott a' vihar, — az enyészet 'S ez kínos kétséget önt belém — 
fiá fuvalt, — nem értek ápolásim ! — Itt zúgás támad, — 's a' sír domb tetőn 

A' Kedves végkép el enyészett. — Vissza nézvén, — egy ősz fut feiern. 
Még nem rég' szép rózsa virult keblén Komor fején hideg hó havazott 

Esti szellő jádszodt szög haján, Artzán nyakán szép rózsa virult, 
Nints rózsa, — tsak tüske ing sir szélén, Mellyen ért kalász tengere habzott, 

Nints szellő — vész üvölt bús hantján.— Lábainál őszi köd borúit. 
El zúgsz gyász év! — 's el zúg e' majd »Ifjú ! ez év tizenhat évbe már 

Keserveim veszéllyes fellege? [veled »Mit tettél—vess számot;—boldog az 
Mellyet bőszülten hajtott rám szeled »Ki számolhat! éld az időt, el jár ! 

'S El borúit rózsa korom ege. — »Nem soká' virít a' szép tavasz.« 
Áh! el viszed minden boldogságom, így intett. — Az alatt az érz harang 

Futva kell bókolnom neked, — Éjfélre szomorúan kongott, — 
Ki hólt zúgtodra remény világom, 'S az ősz mindég enyészett, 's a' vég 

'S nem maradt más tsak gyász emléked.— Bús koppanásra el suhongott. — [hang 
Oh ! kik az éjjt békén aluszszátok 

Fel! eltűnt az év terhes keble, 
Egy homályos felleg vonult rátok 

Ki tudja mit rejt kétes keble ? — 
32—47. 1.: Prózai szöveg czím nélkül. [Élni — helyesen élni, . . .] 

47. 1.: A két Menny. 
Halk víz parton ülék, illat tölt rózsa virány közt 

'S lángra hevült fejemet, Lillim ölébe tevém. 
A' csendes hullámra le nézek, 's Lilli szemében 

És kéklő egeket lát szemem itt meg alant 
Óh én boldog ezerszer (sóhajtott kebelem) két 

Menny közt élni le szép rózsa korom tünetét. 
'S hév csók közt le hajol Lillim kéklő ege, 's a' mint 

Fel tér, lelkemet is, fel fen egébe viszi. 

Én. 
Lágy nyugalom 's édes bék látszatik artzomon ülni 

Haj ! pedig éjzivatar, dúlja borúit kebelem. 
Lenge vírányok tsendesen élnek az Etna tetőin 

'S gyomrában robajos lángvihar egyre zajog.1 

1 Az Emlékkönyvben (76. lap 2. sorszám alatt) megvan az epigramma kelte : 
1830. 28. Februárban, s a szövege így hangzik: 

Lágy nyugalom 's édes bék látszanak arezomon ülni, 
Haj J pedig e' szívben bánatok' éje borong. — 

Mély csönd 's néma Öröm lebeg ott fen az Etna' tetőin, 
'S gyomrában robajos lángvihar üzi dühét. 

Irodalomtörténeti Közlemények XXIX—XXXI. 15 
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Kérés. 

Tiszta egemre szelíd kellembe tűnél deli lyányka, 
Mint báj alkonyi hóid, 's mennyei tájra vivél. 

Esti borúba ne rejtsd szerelem szép csillaga képed, 
Mert fényed nélkül szikla üregbe esem.1 

48- 1.: Leányvár.2 

Vészszel küzd a' magyar lapály! 
Győztek a' vad Tatárok. 

Sajó parton zúg vér dagály* 
Szűk már az ősi árok. 

'S völgyön, halmon zúg le felé 
Száz kéz esdve nyúlik elé ; 
A' bús hős Ön vérét issza, 
Hazátlan leng lelke vissza. 

Villám szárnyon a' hír reppen 
Völgyön, bértzen szerte, 's már 

A' táj népe el rémülten 
Mélly erdőkbe bolygva jár. 

Szirt ormokon, üregben és 
Sűrűn öszve borúit tüskés, 
Bokrok éjjeliben el ül, 
'S búba, könybe alá merül. 

Száguld a' vadláng Bakabér 
Dühös tsorda zajg körűi; 

»Sok rab lesz ott kis veszélybér.« 
Riad hangja és örül. 

'S arra nyargal arra tűnik, 
Hol kékell' a' sötétlő bikk. 
Ott tébolyg a' temérdek nép 
Majd ott tipor, öl, dúl, ott tép. 

'A „szép Lóra is ott bolyong, 
Ősz attyának gyámolt nyújt! 

'S ha lelke homályba borong, 
A' remény ujjabb fényt gyújt. 

Ah*de a' gyász emlékezet 
Elébe bús múltat vezet. 
'S hervad ajka, a' szép leány, 
Mint ősz viharban a' virány. 

Az agg Zondár sok erős vár 
Ura volt, de mint éjj szült 

Vihar dúlva jött a' Tatár 
'S ősi fészke öszve dűlt. 

49. 1.: 'S Hölgye, Lóra az űzöttek 
Véle e' vadonba jöttek. 
'S gyámoltalan szüléjiért 
A' hív Lóra ásott gyökért. 

Annya az est menybe lenge 
'S fa lombal tölt sírba kelt, 

Sírva ásta ő! . ' s a' lenge 
Szellett véle ott nyögelt. 

Keblébe zuhog bú hullám, 
Egén dörög gyilkos villám. 
Áh szép leány téged vadul 
Kivűl belől a' sors szét dúl f 

Habzó ménen zúg a' Tatár 
És utánna a' fene 

Tsorda népeket keres már 
Kontzolni, 's kardot fene, 

Mélly völgyből egy hegyre felnéz 
Bakabér a' gyilkos vitéz, 
Látja mint fut ott egy ősz agg 
'S Lánya, bájos mint est tsillag. 

Lángra gyúlad, mint sebes vész, 
Mint döbörgő gyors felleg, 

Melly tüzével tiprani kész 
A' tetőre fel lebeg. 

Állyatok meg ordít — 's a' tér 
Bértzeiről a' hang meg tér — 
Néked öreg most kegyelem 
Tsak szép lyányod jön el velem. 

. »Vérbe úszik a' szép haza, 
El hunyt a' sok hős vitéz — 

Földig tört a' vész halmaza 
'S e dúlás mind rátok néz. 

»Hazánkban nem vagyunk itthon, 
»Tiétek az el pusztult hon' ; 
»Légy nemes, hagy bolygni minket 
»Hagyd siratni véreinket. 

Sirhatsz nyöghetsz rózsa széplyány, 
Hazád ha nints, adok én. 

50.1.: 'S ha keblem lánghullámot hány. 
Kényt találsz édes hevén. — 

Jőj ! ne késlelj ; e' szilaj vad 
Lelket gátlani nem szabad ; 
A' mit kedvem kér és akar 
Meg szerzi azt e' villám kar. 

1 lételem éjbe sülyed. 
9 Borsod Vármegyében. Kis Győr hegye. AJ Bükk mellett. Sz. B. 
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»Szét tiprátok e' ditső hont, — 
Ez őszt már ne bántsd Vitéz 

»lm szemem hő könnyeket ont, 
'S esdve nyúl e' rezgő kéz. 

»Tőle válva éltem ki mull, 
»Nélkülem ő bús sírba hull, — 
»Légy nemes! ne gyilkold meg őt. 
»'S engem az érte remegőt. 

Fel bőszítéí késleteddel :— 
Omolly hát most öszve ősz, 

Várt nyugalmad tőlem vedd el, 
'S akkor te lyány velem jösz. 

így ordít — karját ki nyujtya, 
A' már gyenge aggra sújtya. 
'S kardja még reá sem repül 
Már is az nyögve öszve dűl. 

Meg ragadja Lórát itten, 
Siet le gyors léptekkel, — 

És ez vele megy meg hitten, 
De Ben' merész érzet kell. 

'S a' mint lát egy tar merevény 
Bértzet,. dereng újjabb remény 
Artzán ; 's döfi a' vad vezért, 
'S le zúg ontván a' piros vért. 

Haj ! de egy szirten Bakabér, 
Fenn akad és tsak hamar, 

Tsekély sebbel vissza fel tér, 
'S morog mint az éj vihar. 

Markába gyilkos kard villog, 
Lángszemében bosszú tsillog, 
Dühös mérget lehel! szája, 
Szemétől vész fű, fa bája. 

»Dühödj ízudar rabló pogány, 
»Senki rablántzra nem fűzz 

51.1.: »Engem*<; így szólt a' halavány 
A' baí sorsú kellem szűz. 

'S villámként a' méllybe dűle — 
Hajh ! de köd vonul körüle, — 
'S attyához vivé a' kellem 
Lyányt, egy titkos áldott szellem. 

Néz a' pogány léte remeg, 
Hivja por népét, hogy a' 

Lyányt 's őszt a' tetőn öllyék meg. 
'S ő tüstént öszve rogya. 

A' Tsorda nép fel menne, de 
Tündér erő nem engede. — 
'S bosszú fegyvert, dárdát ragad 
A' fel dühűlt vérengző had. 

De minden értz sisak, pántzél :•] 
Szét törik és földre hull, 

Hosszú kopja bús kard atzél 
A' tetőn zúg csengve túl 

'S el nem száll a' gyors parittya, 
Bár melly erővel hajittya, 
Vissza pattan a' ki reppent 
Nyil ; 's rémülve a' tar el ment. 

Lóra eszmél ájultából 
'S attya épen ottan állt, 

A' hű' szellem jó voltából 
Segédjekre melly leszállt. 

'S a' szép leány ide vonult, 
Mig a' Tatár honunkban dúlt. — 
'S neve most is még Leányvár — 
Bár a' vad nép messze zúg már. 

Angyal és meny. 
Hó keblén pihegek, szép ajkán csókba fürödve 

A' meny kény özönét, Ízlelik érzetim. 
Kedves lyánka, ditső angyal vagy e' ? vagy pedig engem 

Menyfce ragadt tündér, kellemid ihlete már ? 
Rám mosolyognak kék szemeid, 's látom te hogy angyal 

Vagy, és én boldog, tiszta egedbe vagyok. > 

02. 1. Az Álmodozó. 
Álmodok a' hűs ligetnek, 

Édes lombárnyi között; 
Völgy pataknál, és ha szemem 

Szirt fokába ütközött. 
A' nyögő est szél álmot hoz, 
Lengve vágyó sóhaj irrihoz, 

'S a' felleg; 's az éjji vész, 
Messze tájon melly el vész. 

A' Korányt Dalló patsirta 
A' nyögellő Csalogány, 

Parti virány illat kelyhe 
Reám álom habot hány. 

Ébren alszom el merülve, 
Tündér szép honba repülve, 

'S Boldog álmom mind tsak az 
Honnan leng rám báj tavasz. 

1 Vagy : 's kéj léi fija én 
's tej gyermeke. 

15* 
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Álom egész lét világom! 
A' Képzet szült szép remény, 

Keblem, éltem boldogsága, 
Mind csak álom tünemény. 

De kit nem vidit a' való 
Annak tsak álmodni való. — 

Engem sújt a' sors szele, 
'S álmokkal vagyok tele. 

Tsendes alkony lágy szellője • 
Fuvalj rám hűs szelletet. 

Tündér álmák közt hagy éllyem 
Békén a' bús életet. 

Én nyugalmam csak illy álom 
Képzelt sergi közt találom 

Még nem kél a' szép korány 
Nem költ fel a' szebb leány. 

Lyánka ! hogy ha értem lángolsz, 
Csókjaid fel költsenek, 

Hogy láthassam boldog álmim 
Létre miként keltenek. 

Áh de ha mást ölelsz, engem 
Hagy álmaimban merengnem, 

Mig képzelet 's boldog álom 
Közt nem lep meg halálom. 

53. 1. A Búslakodó. 
Lágy fuvalmak zúgnak lengve 

A* Távol kék halmirul, 
'S a' szabadban én lézengve, 

Egy rózsa felém virul. 
»Illy szép volt ő mint e' virány, 
>Hajnalában a' varázs lyány.« 

Itt sóhajtok 's kebelem 
Bú tépi, bú nyög velem. 

Derűit az ég, tiszta a' nap, 
Lángra gyúlva alá süt t : 

Hűs forrásnál heve rám csap, 
Tölgyes árnyban 's mindenütt. 

>Keble lángra igy gyúladott 
»'S fa és szél hűvöst nem adott.« 

Itt nyogellek, 's e kebel 
Tüze, dúló lángra kell. 

Köd borong kint, őszi szél dúl 
Nem gyengén lengedező 

Szellet, a' berkek lombja hull 
Fonnyad a' volt szép mező. 

»így hervadt ő, így enyésze 
»Artza rózsája így vésze.« 

Itt hő szemem könnyet ont 
'S jég, tűz váltva szerte ront. 

Vihar zajog, a' tél szele 
Völgyön, halmon el süvölt 

Társként romlás futkos vele 
'S Zúgta minden tájt betölt. 

»így fújt a' halál szelleme 
»Rá; így hunyt el báj kelleme.« 

Ősz, tél, tavasz, forró nyár, 
Engem tsak búsitnak már. 

Lillához. 

54. 1. 

Kél a' nap, 's szomorú könnyik meg törlik az erdők 
Lilla! mosolyg te reám, 's könnyeim árja eláll.' 

[Hősköltemény, czím nélkül.] 
Zúg, morog, és bömböl vadon a' dühös éjszaki szélvész, 
Ontva kopár bértzet, 's datzosan ki tsavarva tövestől 
Századokat katzagó agg fákat; kóborol a' tnélly 
Barlangok fenekén tompán; ki süvöltve robog fel 
Majd ősz szikla tetőkre; 's Őzönként zajgva terűi el 
A' sík tereken embert falvakat öszve zavarva: 
E dúló vihar ádáz szárnyain lángra lobogva 
Száguld a' boszszús haragú Hadar el komorodtan, 
'S Háta megett buzogányt tsörtetnek hősei készen. 
Futtában sebes ő mint a' hideg ősz szele zugtán : 
Tűz szeme szikrát hány mint villám felleges éjben : 
Mint ropogó dörgés dörög ömlő hangja szavának : 
'S mint zuhogó mennykő buzgánya sújt vala széllyel. — 
lily bús rémletes a' fiatal hős, hogy ha haragra 
Sziták keble tüzét. Máskor vidor, artza virányin 
'S Homloka ősz havajn ifíjú hajnal, deli napfény 
Sugárzik, 's haja fürtjei közt, langy estveli szél leng. 

Ez epigramma keltezése az Emlékkönyvben 1830. 28. Februárban. 



ADATTÁR 229 

Haj ! most éjbe borúit szép létele; öszve redőit rántz 
Vonja be homloka nyilt bértzét, 's mordulva borong el 
Égő tüzt rejtő barnás szeme; karjai buzgányt 
Pörditnek boszszúsan a' kéklő légbe suhogva. — 

Forrón süt heve a' tűz napnak a' kék magas égről, 
És szomjazva liheg Hadar, izzadt emberi véle. 
Csergedező patakot le sülyedt mélly völgybe szivárgó 
'S tisztán fel buzgó forrást keres; és sehol ez nints. 
Artza sötétre borúi, keze értz mív hartz buzogányt sujt 
Egy felhőkbe borongó roppant szikla toronyra. 
Több ezer évek vészin rendítlen kelé; és most 
El rémülve nyögell, 's öblét szét tárja sóhajtva, 
'S Hűvös víz Ömöl a' mohos ó kori szirt' repedésből. 
Sok száz századokig habozott el fojtva örökre 
Durva ölében; 's most hogy az ismét viszsza ne zárja 
Bértzről bértzre zuhog hullámja ; sietve szökell le 
Fetskendezve vizét; 's enyelegve fürödnek az égő 
Nap hő fényözönében, a' hosszú éjjel után; majd 
A' hős lába elébe omolnak nyalva ruhájit, 
'S Hűsítő vizeket kínálván; mintha köszönnék 
Hogy ki ereszté fegyvere a' vén szikla üregből. 
'S Csörgve tovább folynak csókolva virányit az árnyas 
Zöld berkeknek, 's ált övedezve fenyők derekát; és 
Tévelyedezve tekergnek völgy, domb, 's síkokon által. 

55. 1. : Majd tele lombozatú fákat keres, árnyai közt hogy 
El lankadt háborgó keble magát ki pihenje 
Nem lel : a' nyilazó forró nap fénye keresztül 
Hat ritkás levelén a' roppant erdei fáknak (v. bikknek) 
El dördül boszszús szava; 's a' fák rezgve hajolnak 
Öszve magas lombj okkal tüstént, és remegő zöld 
Gallyaik árny lugasotskát szőttének egybe fonódva. 
El nyugszik Hadar. A' terepély fák halk susogása 
Lágy csörgése a' völgyben habzó tiszta pataknak, 
Enyhitő álmot legygyintnek barna szemére. — 

A' hűs lenge fuvallat békés álmai közt őt 
Szellőzgetní hűvös szárnyával szokta, sötétes 
Habzó haj fürtjén enyelegni, piros tele ajka 
Rózsáin mulatozni, 's atzél mellyen le tzikázni. 

. Mostan is erre lebeg tova hagyván parti virágit, 
Haj ! de nagyon meg ijed, remeg és el borzad az alvó 
Hős komor artzától,. 's nyögdelve repül el az éjszak 
Táji felé, 's meg súgja viharjainak, Hadar álmát 
Orditó szeleikkel most fel verni ne merjék; — 
'S a' vihar el némul, nem hangzik semmi üvöltés. 

* * * 

A' Távol hegyek ég kékjében szikla tetőn áll 
Egy kormos vár, nézve kevéllyen alá; az élőkor 
Roppant miveiből sértetlen régi maradvány. 
Hó 's jég halmazi küzdnek mindég dúlva körülte: 
Rontó vészözonÖk kavarogtanak ormain; ádáz 
Villámok hada zúgva csatázik tornyain; és még 
Tsonkitlan mered a' düh idők erejét ki katzagva. 
Ez sasfészke Zorodnak az átkok szülte tzudar Tóth 
Rablók gaz tsordája fejének. Erdei vadként 
Innen csap ki rabolni, tiporni mezőt falukat, 's itt 
Gyűjti rakásra gyilokkal szerzett kintseit; itten 
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Kedvtöltésre nyakazza vagy égő lángba taszítja, 
Vagy kínozza Te sújtva üregbe foglyait: Éjjel 
Ront ki szünetlen róka lyukából a' bunyik. '•— Akkor 
Hogy Hadar &.' tova hártzbá repüle, hogy a' bús messze vidéken 
Értz buzogánya ditső diadalt aratott seregén a' 
Fel lázadt alemannoknak, Leheli égre ható nagy 
Kürtje hasító harsjai közt: — akkor Zorod éjjel 
Öszve szerezte bunyikjait a' várt kézre kerfté : 
Fel kontzolta lakójit, vagy rablántzra verette, 
Kintseit el rablá; 's ős fészkét láng meg emészté. 

Meg hallá Hadar ezt; 's a' győzelmes csata multán 
56. 1.: Fel bőszülve száguld hon' meg boszszulni Zorod gaz 1 

Tetteit, és szomorú romlását ősi lakának. — 
Szét górálva akarta elébb szemlélni lyukát a' 
Rablóknak ; 's azután tsak dúlt ön vára romoltát. 
'S igy egyenest Zorod ellen tört ő a' csata síkról, 

* * * 

Fel serken Hadar a' lágy álom bájkebeléből: 
Talpra kel, ós nyihogó fiatal ménjére szökellve 
Fut, mint éjszaki vész ; 's had erős apródjai nyomban 
Háta megett, mint zúgó szikla tetőn lakozott gyors 
Sasfiak. A' föld reng, döbörög haragos dobogások 
Terhe alatt ; a' bértz barlangok viszsza morogva 
Ismétlik kopogásaikat; szét zúzva le hajtyák 
A' szaladó paripák értz körmök alatt fejek a' zöld 
Ingadozó füvek nyögdelve, 's az úti virágok. — 
Sziklás vára fokán üle a' rabló Zorod; éles 
Fürkésző szeme meg pillantja Hadar kitsi népét, 
Majd a' por felhő elején a' bús ifijú hőst. 
»Hogy ha halandó ; hogy ha magyar bajnok, Hadar akkor : 
»Több nints illy magos ; illy roppant hős a' kerek égtér 
»Színe alatt ; illy rémletes alkat vasba vonulva.« 
így dörög és le osonva hamarján öszve kiáltja 
Tzinkosait, 's a' szikla falat most védeni küldi 
Majd a' vaskapuhoz köveket hordat; 's esze vesztve 
Futkároz fel alá sápadtan szikla lakában. 
Most remeg éltében leg elől; mert Hős Hadar itt áll, 
Itt pedig a' hadban leg erősb neki hartz buzogánya. 
Völgyben hagyva lovát, siet a' kis had fel az ó kor-
Vágta tekergő keskeny ösvényen. Suhogó gyors 
Nyil zápor rohan a' hős vas tetemére ; de csöngve 
Élét veszti le hull. Halad ő az alatt közelebb, 's a' 
Vár kapujáho' nyomul. — Zuhogó lándtsákat üvöltő 
Dárda özönt hajigálnak ; majd pozsögő habokat; majd 
Füstölgő tüzes üszköket; és sudár erdei vastag 
Fákat, 's mind foganatlan : most végtére dühödten 
Roppant sziklákat húzának fel 's le zuhiták 
A' magas ormokról, az alól dúló Hadar ádáz 
Homloka értz sisakára, de ez fel fogja paizsán 
A' sújtott köveket; azt vélnéd hogy fel emelt nagy 
Pajzsán századokat haladott vén bártzek inognak. 
E viharos veszedelmek közt a' vas kapuhoz tör. 
Rettentő buzogánya csörögvén csattoga rajta 
És tsikorogtanak ordas sarkai; még de nyugodtan 
Ott áll. A', haragos hős lángra feszülve hajintya 

1 A kéziratban így, nyilván hibásan, mert a sor első fele metrikailag rossz. 



ADATTAR 231 

Félre vasas buzogányát, 's gyors fel ragad egy ősz 
57. 1.: Rémitő sziklát, 's zuhogó villám erejével 

A' remegő kapu értzre repíti: nyikog derekában, 
Sarkai öszve romolnak, 's reng majd földre ropogva 
Hull le alá, szomorú dőltében nyögve romoltan. 
A' másik falakat vivők most erre tolongnak, 
És diadalt ordítva be a' nyilt várba nyomulnak. 
Öszve sereglenek ott Zorod emberi védeni kardal 
ÉltÖket, és ha lehet küszöbölni ki a Magyarok kis 
Számát, haj ! nagy erőt. — Keseregve csap egybe az ádáz 
Két had. Száz fegyver csörög öszve; darabba repül szét 
Száz kard dárda törötten : Vas pántzél 's sisakok 's nagy 
Pajzsak meg repedeznek. Majd vér habja patakzik 
A' kard vágta sebekből; gyengén tántorog, öszve . 
Dől az erős bajnok; test dombá hullanak így. Most 
Győz ez, majd ismét meg győzetik. Éjre sötétül 
Artzok, kik nem rég ez előtt vidoran 's ki derülten 
Élték napjaikat. Szomorú zúgás futa végig 
A' Boszszús csata körjén; nyögdelt, sírt ki sebében 
Vér torlat közepébe feszengett; keble hörögve 
Sóhajtott a' haldokló; 's vidám diadalt fújt 
A' győztes: 's ezek öszve zavarva morogtak az estre 
Nyugvó bértzeken. A' haragos Hadar öl, tipor, éles 
Fegyvere győzve ragyog ; hull kit nehéz értz buzogánya 
Sújt; ő tőle szalad mindenki de fegyvere mindent 
Nyomba követ, szét dúl, minden vágásra halált oszt. 
A' Rablók fele általa húlt el, dárda hegyét bár 
Meszsze kerűlék ; 's inkább mint az egész csata vészét 
Földre tsepűzve hörög vérében, az öszve kaszált gaz 
. . . egy néhányan szét szöktenek. Eddig az álnok 
Megrémült Zorod el bújt, a' nagy hősfi Hadártól. 
Most meg látja emez, mint fut vala rejteni magát el. 
»Alj meg gj'áva bunyik ne szaladj buzogányom elől el 
»Álj meg férfi karom fel lel fenekén az alantan 
»Gőz töltötte pokolnak ; mélly gyomrában az ingó 
»Szirt üregeknek; álj meg, küzdj valahára vitézzel 
»Küzdj napfényen már; ne tsak éjjel ronts ki odúdból 
»Fel kontzolni az alvókat; gyere küzdj velem otsmány 
»Tót kölyök, éjji bagoly, remegő nyúl, küzdj fene állat.« 
így dörög és gyors a' szaladónak utána iramlik, 
Bús szava, bús dörgés, keze felleg, fegyvere villám. — 
Látja Zorod hogy késő futni Hadarnak előle, 
Halja miként ordit le gyalázva, miként fenyegette : 

58. 1.: Fel gyúl keble heves tüze, a' vész újra erőt ád, 
'S bús méregre dühűlve hajintya le fegyvereit 's egy 
Roppant szikla hasábot fel ragad, és Hadar értz vont 
Artza felé sujtá, pajzsán fel fogta ez ; a' pajzs 
Meg rendűi, 's sok ezer darabokba le hull. Hadar ekkor 
Mellé szöktet, erős buzogánya fejére repült, mint 
A' ropogó villám tüze ; átkot szórva omolt' le. 
A' gyilkos Zodor el vagdalt tetemét ki vetették 
Szikla tetőre sasoknak. Ládd rabló tzudar ember! 
Mért öldökléd ember társaidat, minek ontád 
Véreiket; 's tiprád szét a' falvak kalyibáit; 
Mért rablál kintset, mi okért dulál vala öszve 
Várakat. Immár dúzs kints nem kell tsak temető, és 
Ez sints, bértzre vétenek távol el ősi lakodtól! — 
Lántzra verette kiket csata zajgás meg nem emésztett, 
A' rablott javakat hordatta le völgyi tanyára. 
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És meg hagyta Hadar hogy az odvat lángba borittsák. 
0 el akart szágúldni lován, a' rég szeretett szép 
Barna hajú, havazó keblű hű szív Eme tsendes 
Vára felé. Nem látta mióta hadakba rohant el, 
'S hírt mint léte felől nem nyert soha. A1 viszon édes 
Látás kénye feszíti erét, hol most harag Ömlött : 
Vidám fény mosolyog képén, ki derűive homállyá, 
Mint a' téli ború, mikor a' vidám kikelet hűs 
Szelleti el fújják. Tündéres képzeti meszsze, 
A' Kedves ligetekhe röpülnek, hol szoka nyári 
Naptól bújva sötét lombárnyazatokba mulatni. 
Itten pillantá meg elől a' kedves Emét ő ; 
Itten nyerte legelső csókját ajka ; 's imitt majd 
Él mennyet vele két hoszszú hóid tölte ' után. így 
Álmodozik Hadar a' múltak örömébe merűlten; • 
És est vonta jövők leplébe varázsolva hevétől 
Hő vágya szülte reményit hol már létre feselni 
Látja. Jövők, múltak örömét így éli; —- de ébred 
Ámultából, — agyát egy gondolat éri; »talán még 
»A' tömlötzbe rabok kínlódnak foglyai a' gaz 
»Kölyöknek; 's tán honnak is nyomorognak« imigy szóll 
Áldott szíve ; 's sietve robog már emberihez, kik 
Éppen tűzt akarának sújtani a' fedelekre. 
0 meg tiltja. — Rudakkal bé törik a' szomorú gyász 
Termek erős kapuit: száz foglyokat leltének ottan. 
Harmad része Magyar volt, és ezek Öszve szorítva 
Keskeny lyukba nyögének, víz potsolyába heverve ; 8 

És sok kín szerek álltak széllyel szórva körűitök 
(A' Tót fajta Zorod gyűlölte örökre nemét a' 
Hős Magyaroknak, mert buzogányok sujja hatalmas 
Volt vala, 's vérekkel szerzek e' szép haza földjét 
Kortsos honnositúl, 's ez okért kínozta meg őket.) 

59. 1. : Fürkészget Hadar égő szög szeme; 's végre sötét egy 
Lyukba vasas rostélyt lá t ; szirtbe be vésve erőssen. 
Értz rudal kifeszíti helyéből, és le megy a' méllyt 
Öblös üregbe magánosan; Ejji homály fedi lépték 
És tapogatva halad : szomorún hangzik sarujána 
Halk kopogása magas boltjánál viszsza az éjben, 
'S ollykor gyász denevér suhogása szakítja meg a' bús 
Csendet. Lép lassudan elé a' meszsze terülő, 
Keskeny körbe tekergő ösvénykén, 's tova (végre) 
Gyenge világot lá t : siet arra ; — meg szűnik az ajtón 
Innen meszszire. Halványan pislog középen a' 
Kisded üregnek enyészni óhajtó méts; szögeietje 
Allyán szalma vatzok, tetején ül egy deli lyánka, 
Szép mint földre repült angyal, bár szeme nedves 
Bájló artza szelíd, 's halavány mint alkonyi bús hóid;, 
Létén néma keserv bús árja özönlik e l ; ajkán 
Nyögdellő sóhajok lengnek. Mellette szomorgó 
Hangú hárfa hever 's el hervadt rózsa füzet, bús 
Régi szerelmének gyászos koszorúja tiporva. 
Némán sírva vévé hárfáját, 's így nyöge rezgő 
Dallya remegve keresztül, a' mélly éjji magányban. 
»Meszsze csatába zajog rettentő fegyvere a' szép 
»Hősnek, dúlva az ellen erős hadakat. Kebelét hő 
»Láng teli: a' fény lepte remény mosolygva susogja : 
»Küzdj deli bajnok az édes lyány lesz a' diadal bér» 

1 tűnte. — s taszítva. 
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»Honni ligetbe ki fonja szerelmed szép koszorúját. 
»Haj ! de ne hidd! hű lyánykád nem jár a' liget árnyban 
»'S ott nem fon koszorút már; font, de borulva sötét éj 
»Jött 's vele zord rablók el hurtzolták 's feneketlen 
»Bértz barlangba vetek; itt hervad bús koszorúja, 
»Itt a' lyánka, siratva virányit, fürteid ékes 
»Habjaiban keze hogy nem tűzheti. — Sírva nyögellek 
»Távol utánnad, rémítő gyász szikla üremből. — 
»A' szerelem sóhajok szellőji, siralmai gyorsan 
»El lengnek szeretett tárgyokhoz : bánatos árja 
»Könnyemnek, szomorú sohajjim, sírjatok itt ti, 
»E bú lakta teremben. Haj ! ti ne szállyatok arra, 
»Oh ne zavarjátok kebelét képzelt örömében. 
»Bal sorsom ti ha nekie meg nyögnétek, erős hartz 
»Vas buzogánya ki hullna kezéből 's küzdni felejtne 
»Bújában: pedig egy Magyar ős faj előtt java édes 
»Honjának, 's szép fénylete, hírek emelte nemes ő 
»Nemzete testének szentebb mint érzete önnön 
»Lángra feszült kebelének, mint egy lyányka szerelme. — 
»A1 dúló vihar öszve tiporta tavasz korom alkony 
»Lepte korányom költében; villám özön omlott 
»Árva fejemre; az ádáz bal sors kénye le sújtott. 

60. 1. : »El hervadt koszorúm rózsája, virányi le hulltak 
»'S majd én is vélek e' gyász éj közt sírba lenyugszom 
»Haj de miként kínozza homályos vesztem az édes 
»Hőst? 's boldog bús élte lehet hunytomnak utánna? 
»Érezem áh, kin örvény habja özönli el éltét 
»És ez jobban epeszt, mint éjjele szikla üremnek.« 
Itt el hal szava, 's lágy karjárúl hangszere el dől. 
A' hős egyre feszengett, 's tűzzel várta szomorgó 
Éneke szűntet. Bé lép szirt teremébe 's siralmak 
Közt ott látja Emét. Haj Ég (mond) 's által ölelte 
Sugár szép derekát; a' lyány eszmétlen omolva 
Húlt keblére. Továbbad így dörgött szava »Kedves 
»Szólly mi vad állat vont ide e barlang fenekére« 
»»Egy szomorú éjjel (mond) hogy csata síkra rohantál 
»»A' rabló Zorod el hurtzolt, anyámnak Öléből 
»»És hogy szivem meg törné ide zára le boszszú — 
Nem hagya többet szólni Hadar; 's karjára emelve 
A' méts gyenge világánál gyorsan ki vive, az 
Öszve tekergődző ösvényeken a' szabad égre. 
»Láng, tűz dúllya setét hamuvá e' gaz bunyik odvat 
»Döntsétek roppant erejű kő tornyait öszve 
»Puszta legyen sziklás helye, mint készülte előtt volt.* 
»Bús emléke ne hasson hogy soha a' maradékhoz« 
így ordit vala hőseihez; maga ménre szökellet 
'S a' lyányt által ölelve röpült haza annya lakához, 
A' ki siralmai közt jajgatta nevét szeretett szép (v. jó) 
Lyányának sziklákon, völgyeken és liget árny közt. 
»Kedves Emém hol vagy! Jere vissza anyádnak ölébe 
»Jőj bé fogni szemem ha fejem mélly sírba lehajtom. 
És annyának ölébe szökell Eme: 's annya örömben 
Úszik 's meszsze röpül a' bús sír képzete tőle. — 

Boldog volt Eme, boldog vidám annya, 's Érnének 
Hű keblén Hadar is boldog lett, 's mennyei kényt élt. 
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61. 1. A Berek. 
Lyányka ! melly bokor homályos 

Lombja közzé rejtezel ? 
Melly völgy csermelly kis dagályos, 

Csend partjára érkezel ? — 
Túl zöld halmon, túl szép berken, 
Fű, fa új tavaszra serken, 

Ott él, ott ő, áh kezet 
Ki nyújt 's hozzá ki vezet ? 

[m egy báj ösvény, friss virány 
Szép szálakkal habzva nyúl 

A' ligetben: óh a' hű lyány. 
Itt járt, 's keble közel gyúl. 

A' berekben erre lépdelt 
'S nyomán lágy virág ösvény kelt, 

Ezen menve fel lelem 
Kiért gyúlong kebelem. 

Mért fut a' völgy hűs csermellyé 
Forrásához vissza, 's olly 

Zúgó habbal, gyorsan melly e 
Völgybe mászszor csendéi foly? 

Azért tért meg, 's zúg folyása 
Hogy a' Kellem lyánykát lássa, 

Vissza habzik ; ott él ő 
A' tán felém nyögdellő. 

Melly szép tölgy árny! száz est szellő 
Leng éjében, 's lombot hány, 

Ott zeng száz bús dalt nyögdellő 
Magányt lakó csalogány: 

Ezer rózsa a' tölgy körűi 
Öt láthatni ott öszve gyűl, 

Ott van Ő, a' terepély 
Ág rejti el 's a' fa, éj. 

Szét vonom a' galyt, habot hány 
Keblem ; heves könnyet ont 

Bús dal között a' kedves lyány 
'S emlény koszorútskát font. — 

»Lyányka« szóllék 's felém repült 
Egész létünk kénybe merült, 

'S a' föld meny lett — sőt még ott 
Sem lelsz illyen boldogot. 

62. 1. A' Kelő Naphoz. A' Reggel. 
Rózsa szárnyon, hajtva gyorsan 

Lágy fuvalmak lebbitűl, 
A' piros hajnal sietve. 

Nyugat felé el repül. 
Könnyet ontnak szép virányim, 

Sirnak hogy el tűne már, 
Kelj dicső nap csókold le te 

E' köny özön te rád vár. 
Száz patsirta hív dalával 

Száz magányos fülmile 
Berkéből ki jött, 's te néked 

Öröm dalát zengi le. 
Ifjak, lyányok szép tsoportja 

Koszorúztan téged vár, 
'S arra néz hol megszakad a' 

Feléd nyúló láthatár 
Te rád várok én — haj ! te rád 

Vár egy Nemzet, egy Haza 
Mellyre az ég vészt, villámot 

Mennydörögve halmaza. 
Százakon át fényt nem látva 

Borúit egén a' vad éj. 
És keblében és felette 

Dúlt, csatázott száz veszély. 
Gyász felleget vont körüle, 

A' visszás idők moha, 
És nem derűit, nem szakadt szét 

A' Bús év, a' mostoha. 
Ha^ derűit is, nem volt tsak egy 

Éjszaki kis gyenge fény, 
Melly derengve már enyészett 

Mint hő képzetszűlt remény. 
63. 1. : 'S az én hazám ez — haj ! 

de már 
Vidámabban néz vala, 

A' miólta kéklő egén 
Pirul fényed hajnala. 

Kelj ditső nap, kelj egünkre 
Hazám fél homályban áll, 

'S Hogy ha kelsz borúnk repülve 
Nyugot felé messze száll. 

A' Küzdő. 
Jöj leányka láng szemekkel, 

Jöj derítsd fel éltemet, 
Intsd vissza a' bús hullámot 

Melly már tsaknem el temet. 
Boldogabb kor édes almi 

Repüljetek vissza már, 
E' kebelben nyughely nintsen 

Rátok itt tsak veszély vár. 

Zúgó vész repül felettem 
'S fent tsatázó éj vihar. 

Melly sötét terhes keblében 
Száz villámot betakar. 

Szélvészektől űzött habok 
Bőszülten tsapkodnak itt 

Öszve törni kis hajómnak 
Hajló gyenge árbotzit. 
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'S én itt küzdök számkivetve 
Hánynak vetnek a' szelek, 

'S el merülök nem sokára 
Mert nem bírhatok vélek. 

Nem fénylik egén nyugatnak, 
Éltem vezér tsillaga, 

'S itt az éjben egyedül bo(yg 
Kis hajótskám csak maga. 

64. 1. : Áh ! mosolyg rám szép leányka 
Egy intésed partra hajt, 

Kellem artz,od szép derülte 
Csendre készti e' hab zajt. 

Áh ! nem jösz lyány lángszemekkel, 
Nem deríted éltemet. 

Nézd — veszélyes hab nyomul rám 
'S mélly keblében el temet." 

A' Tévelyedt. 
— Romántz. — 

Sziklák között tévelyegtem, 
Bús vész környékezett, 

És bolyongva egyre nyögtem 
Vissza már ki vezet? 

'S im egy lányka én felém j ő ' 
Keble ajka remeg, 

Rózsa artzát setét felhő a 

Esti fény lepte meg. 
»Ifjú kérlek nyújts hív kezet, 

»Vezess ki légy vezér, 
»Egy könny, egy mélly emlékezet 

»Lesz a' jutalom bér« 
'S Ösvényt lesve vélem lépdelt 

Halkal keblemre dűlt, 
'S Belém boldog érzet szökelt, 

Láng és tűz át repült. 
Kéklő szeme rám lövelle, 

Ajka sóhajt felém, 

Az enyimen vert kebele 
'S mennyt varázslott belém. 

»Nem leltem elébb az ösvényt, 
Bár tsak most se lelném 

Hogy e' szép lyányt, ez égi fényt 
Örökké ölelném. 

65. 1. : Haj ! de a' zöld bokrok megül 
Az éj elé villan, 

'S ä* lyány bár szemén bús könny ül 
Gyorsan messze illan. 

»Álly meg lyányka konnyim kérnek, 
Veled száll nyugalmam, 

Hát ez nékem, hű vezérnek 
Érdemlett jutalmam. 

»Hagy tévedjek én még, 's ő el 
Áh borulj be bús ég, 

»El tévedve lelheti fel 
Keblem nyugalmát még,« 3 

Marihoz. 
Gyorsan lyányka futottál, 's én kergettelek ; ím már 

Majd futok én halkal; fuss te nyomomba sebess.* 

Este. 
Egy szép estve magánosan ültem lombja között egy 

Vén hársnak, 's haliám mint dalol a' csalogány. 
»Mért nints itt Marim«, igy sohajtek 's képzeletem hív 

Szárnyán lelkem már, messze feléje repült. 
A' dal néma; tüzes csók csattant ajkamon ; ő volt 

O Mari ; azt véltem hogy csalogány dalola. 

66. 1. A' Kék orom. 
Csendes alkony' lágy homállyá 

Leng a' halom felett, 
'S ott ül a' táj' szép lyánykája 

Egy kis nyílt sir mellett. — 
Itt rogy Öszve ő hogy ha tán 
Nem jön hős hajnal pirultán. 

Bús sírjánál ott sóhaj toz 
Könnyezve néz belé, 

És a' messze kék ormokhoz 
Ifja' honja félé. 

Haj ! de nem Iát setét az éj 
És kinn és benn gyászos veszély.6 

1 lebeg — a felleg — s a' szép lyányt 
* Az Emlékkönyvben a halkal szó helyett 

1830. 28. Febr. 
6 Keblében kihal minden kéj. 

halkan. Alatta a keltezés: 
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»Ifjú kék hegy ormod egén 
»Szép csillag nem dereng, 

»Éjben borongó fellegén 
»Vész és villám kereng. 

»Ha hűtlen vagy, ha már nem élsz, 
»Árva keblem már mit remélsz ? 

»Mért nem küldesz esti szellőt! 
»Ládd hamvad e' kebel, 

»Nem enyhíti a' nyögdellőt 
»Tőled szált hűs lebel. 

»Haj mert tán hólt tested mellett 
»Nyögdel, sír az esti szellet. 

»Itt búsongok csendes éjei 
»Sírom bús szélinél, 

»Míg csillagom nem derül fel 

»Mig nem fuj esti szél. 
67.1.: 'S ha szél nem fúj, csillag nem gyúl 

»Hamvam e' néma sírba hull.« 

Száll az alkony a' lyány mellett, 
És az éjfél vele, 

'S csillag nem gyúl felhő felett, 
Nem leng az est szele. 

Végre egy szellő sugallat 
Zúg és a' lyány keblére hat. 

A szép ifjú' bágyadt lelke 
Volt az, erre repült 

'S a' lyány vész ; 'smint egy levélke 
A' csendes sírba dűlt. 

És el hervadt a1 rózsa kor, 
Csendéi alszik, keble nem forr. 

Kisfaludy Károly. 
Ég és Föld viadalra kelének vívni meg érted ; 8 

Lágy porod e földé; lelked az égbe ragyog. 

A második sor két változata: 
Lágy porod e' kis föld nyerte ;• de lelked az ég. 
Teste lön a' földé, szelleme égbe repült. 

Más. 
Itt a' té l ; de vihar nem zúg, fagy 's hó de nem őszül 

Hő zápor fut alá, s' sír ezen évszaki jég. 

Más. 
Tedd bús sírhalmán honnomfia áldozatod le 

Nézzd — láng köl ki dicsőn — már lobog áldozatod. 

Más. 
Itt kelé szép bimbód a' hajnal fényibe' úszván 

Rózsád itt nyílott 's illat özönlte hazád ; 
Phoebusz irigylé ezt 's ragyogó mennyébe ragadt fel, 

A' báj ró'sának szedni gyűmöltseit ott. 

68. 1. : A' Hableány. 
Kis kunyhója lágy alljában, 

Némán ül a' lyány, 
'S a' zúgó viz szép habjába' 

Parti rózsát hány. 
Nem ismert vágy szült sóhajjal 

Néz a' vizbe 6, 
És keblébe csendes zajjal 

A' vágy nőttön nő. 
Úszni látja kis kunyhóját 

A' parti virányt, 
Úszni a' kéklő ég boltját 

'S egy sugár leányt. 

'S a' mig így néz, bértzre áll fel: 
Egy ifjú, egy szép, 

'S a' lyány véli, vízben éldel 
A' kedves árnykép. 

» Szép virágom, kis kunyhótskárrt 
»Vizben lebeg már, 

»Kellem ifjú karja nyil rám 
»Boldog élet vár.« 

Mosolygva a* leány így szóll 
Keble fel hevült, 

És csendesen a' víz partról 
Hab alá merült. 

8 érte. 
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69. 1.: A' Pásztor Ifjú. 
Sötét hársak' árnya közt áll Állván az ablaknál: 

Repkényvonta lakom, Mert a' múlt kor boldog képe 
Sűrű rejtélyes bokroknál Rózsafényben vissza lépé. 

Nyilik kis ablakom. 
'S ha a' hűvös alkony le. száll, És mint villám gyorsan megyén 

Itt ülök én az ablaknál. Keresni a' leányt, 
Síkon, erdőn, völgyön, hegyen, 

»A* hóid szelíd fényt lövell rám, Be járja a' magányt. 
Halk lángra gyújt engem, Jajgat, bal sorsát kérleli 

'S búsan vészem lágy furulyám, De a' szép lyányt meg nem leli. 
'S kedves kinom zengem. 

Hallja e' táj esthajnala, Szikla üregben keresgél, 
Mint zeng aj kom gyászos dala. Bértz tetőkre fel á l l ; 

'S egy sürün öszve nőtt bikknél 
»Hallja a* táj, hallja a' lyány. Egy mohos sírt talál; 

Eljön ablakomhoz, 'S koszorút bús moha között, 
Vele az est szél, 's csalogány, Szép, de tsak félig kötözött. 

'S völgyi virágot hoz. 
*S bérűi ékes koszorút fon, Néz a' pásztor könnye nem hull 
Ott függ estve ablakomon. A' nagy bú meg vonja, 

'S a' fél koszorúért le nyúl 
»Hej ! de hervad a' szép virány, És egésszé fonja. 

Hull szép koszorúm már, Mert az néki! néki! készült, 
A' szög fürtű, hó keblű lyány De a' lyány, hogy fonta kidűlt. 

Bokraim közt nem jár. 
'S nem nyög kis ablakom mellett, 71. 1.: Furulyáján ott nyögellett 
A' Fiilmile 's esti szellett. Gyászos ormára ült, 

'S a' fülmile, s' esti szellett 
70 .1 . : »A hűs alkony most is le száll, Nyögve mellé repült. 

Bús hársaim körűi, Sőt még az ég is meg indult, 
De sötétlő árnyainál Sírt, 's a' földre lágy harmat hullt. 

Mélly csendesség terűi. 
A' hóid most is fényt mosolyg rám, Im de a' nap támad reggel 
Haj de néma lágy furulyám.« És nem sír már az ég, 

'S haj sírjából a' lyány nem kel 
így eped az Ifjú Pásztor 'S a' pásztor ott dől még. 

A' szomorú laknál, Ott van, halva szegény ottan, 
'S tűz szemében hév könnyű forr Kínjaitól már nyugodtan. 

Gróf Teleki Jó'sef tiszteletére T. Szabólch Vármegyei Fő Ispányi 
méltóságába való be iktatásakor. 

(1830. 13. Máj.) Be adtam ezt Csengeri Hisior. Diplom. Liieraíurae Professot'nak.)1 

A' nemest, ditsőt tisztelhetni bár 
titkon; annyi, mint osztozni keble' 
boldogító érzelmével. 

Habzanak a' Tisza' szép parti virányai 
Esdve feléd, hol örök kény tavasz édeleg ; 
Hullám csókjaiban fördenek édesen 
Harmat csöppje remeg báj tele kelyhekön, 
'S lombján játsznak az est berki fuvallati. 

' Szépek vagytok imitt lengeni partokon, 
A' nagy Férj fi haján szebb koszorú ragyog. — 

1 Csengeri József 1824—1850-ig működött a sárospataki ref. főiskolában 
mint a világtörténet, oklevéltan és latin irodalom tanára. Meghalt 1850-ben. 



238 HARSÁNYI ISTVÁN 

Hah ! mint villan elő ősi arany korunk, 
A' hűs béke' szelíd angyala- leng egén, 
Karján négy koszorú bimbaja már virit, 
Rózsájin rezeg a' hála születte könny, 
Lombját szent köszönet szelleti lengetik, 
'S a' rény' messze ható nimbusza környezi. 
E fénylő koszorút nyújtja az ősi kor 
Mellyet lángod alá vissza idéz vala. — 

Óh bölts Férj fi ditsőbb szellemű kor fija. 
Védisten kegyelem jobb keze külde le, 

72. I. : Hogy hűtsd e' haza bús éjji viharjait, 
És tűntesd fel egén a' ragyogó korányt. — 
Ritkán ösmerik el a' jelen érdemet, 
Bár szent vére ki hűli, 's éltivei áldozik; 
Hős de a' Te neved messze röpülve zeng, 
Kar pat bértzeinél 's a' Tihany ősz fokán. — 

Túl lebbensz ezen a' föld buta gőz körén 
Mint a' büszke, rideg szikla nevelte sas ; 
'S áldást hozni lövelsz csak le 's arany szakaszt, 
Melly fénybe' lebeg e' szép haza halmain; 
'S vissza hála özön rengeti rÖptödet, 
Nem bérért lihegő láng kebeled lobog, 
'S éreztébe' ditső a' magas égbe hág. — 
A' nap fénybe' virul a' tova bértzeken, 

Mig ön tája homály' árnyai közt borong; 
A' láng életet önt más kebelekbe, .'s ön 
Forró élte ki hal, füstbe kel el lebeg. — 

Nagy vagy Pindarokat lángra hevíteni, 
Kik már istenesűlt hőseket ihletett 
Tűzzel zengtek az ó kor kies évein. — 
Szólj"; és harcz koszorús Spárta emelkedik 
Villám fegyverivel ősz Buda romjain; 
Szólj ; 's egy szódra varázs hajnali fény dereng, 
A' gőz lepte Moháts' éjjeli sirjain. 

Hah ! mint ömledez a' lárma 's öröm robaj ! 
Mint zeng a' koszorús hars rivadás között ! 
'S szét lebbenve Tokaj ormain el zajog 
'S Hármas bértzfalaink agg feje viszsza zúg. — 
Zúdul; és ki dagad partjain a' Tisza ; 
Hódol 's trónod erős zsámolyihoz ki dől. — 
Artzodnál mi ditső isteni fény lebeg ! 
Oh én gyenge vagyok napba tekinteni, 
'S E' szép szikla magány berkibe rejtezem. 
'S mint vidám Csalogány dallom el a' korányt, 
Melly fényt és meleget nyert vala arczodon 
'S honnunk meszsze repült fellegein ragyog. 

El végeztem 1-től 6 Májusig 1830. 

73. I.: Csengeri Professor azt mondván 26 Jun. hogy -»reszeljem«- meg, 
ezen változásokat tettem :x 

Harsan zúg az öröm zaj, 's egekig dörög. 
És zúgtán az erős két haza ingadoz, 
S' vészt rejtő viharos fellegi oszlanak. 
Menyből szálnak alá a' rohanó sasok, 
Villám halmazokat hordanak a' Nemes 
Hősnek, lángjaival sújtani, a' gonoszt. — 

1 4. 5. Júliusban.. Sz. B. 
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A' Bodrog 3e siet, harsog az ormokon, 
'S gyors habján az öröm könnyeket el viszi. 
'S folytában madarak zengzeti hangzanak. -
Bájt kér a' Tisza szép parti viránya i s ; 
A' nagy férfi haján vágyna ragyoglani, 
Mert a' szép koszorú végtelen ott virul, (ott örök, és virul) 
's lm keggyel mosolyog Hunnia kék ege, 
Harmat csöppje k : száll kelyhein ott remeg; 
A' habb partra ki fut csókjai ömlenek; 
'S Lombján játsznak az est berki fuvallati. — 

Áldozz honnom igaz népe az ég maga, 
A' Természet i ürül, mert fia fényre kel. 
Hah s. at. — — — 

Viszszá hála özön lengeti (nem rengeti) sat. — — 
A' gőz lepte Moháts éjjeli sir ködén (sirjain helyett) 

74. 1. : Alkony. 
Tiszta fényben tűnsz le szép nap Rózsa szinbe' tündérekkel1 

A' távol hegy ormán túl Szép volt a' hajnal álom2 

'S az est gőze kék ködével De korány költ 's el tűnének 
Meg elégedés leng széllyel Mint egy tsendes berki ének 
És a' pásztor homlokára És azóta várt nyugalmam 

Alom 's harmatcsepp vonul. Könnyeim közt nem találom.9 

Haj ! de nékem szebb világom Oh ! ne könnyez gyenge rózsa 
Szét zuhant 's nyugtom vele, Engem e' halom felett! 

Bús homályba szállt reményem, Nézd a' nap fény vissza néz még — 
Lángjain hal érzeményem Tán hév keble tán felém ég, 
És borús egemre kél fel 'S vissza tér majd hajnal álmom, 

A' veszély vak éjjele. 'S szent nappal virul kelet. 

Lyánka! még ha vén fa tornyunk 
Ős harangjí i búsan kong : 

, 'S nyögve dőlve sir ormomra 
Könnyet öntesz lágy poromra 
Lángra gyullad úgy is lelkem 

'S mélly sírjából fel suhong. 

75. 1. : Tapóltza. 
Hegy megé tűn' a' bágyadt nap Egy ki nyúló szikla ormon 

Alkonyra dűl a' szép táj. Dúlt kebellel most le ült, -
A' zöld völgyben yigan legel, 'S furulyáját fújdogálva, 

Béget egy kis bárány nyáj. Hangjain szerte repült. 
De pásztorok, Pista bojtár »Tán jobb lenne — néz a' mélybe — 
Búslakodva bértz tetőn jár. »Szökve tűnni örök éjbe.« 

0 rá nem hat az est báj. 'S mellyé merészén feszült. 

»Holnap barnás fürtű Erzsim' »Isten hozzád kedves hivem! 
Férjhez menni készteti Hozzád ! szelíd nyáj bárány, 

Apja, a' gazdag Jantsihoz, Lombos erdők édes hűse, 
Szegény Pistát meg veti !< Berki tsendes kis magány ! 

Imigy sóhajt, 's hév könny pereg A' Bús pásztor nem sipol már 
Bajuszára és kesereg' Mert rá ottan szebb élet vár 

Fel zúdulnak érzeti. — Isten hozzád szép leány !« , 
1 Tündéri szép voll. — a A' szép hajnal képzelem, — a Könnyeim közt 

nem lelem. 
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így bútsúzott! — 's szökni készül 
Kinzaj ömlik ő belé, 

És meg rendűi a' bértz orom, 
'S le zördűl a völgy felé. 

Szegény pásztor le zúg vele! — 
De sértetlen él kebele 

'S egy bokrotskán tűn elé. 

76. 1.: FÖl riadva viszsza tekint, 
'S langy forrás viz folydogál, 

Az el zudúlt szikla helyén, 
De tseppenként, 's meg meg áll. 

Fel küzd 's szájáról egy sziklát 
El gördit, 's hajh arany kőt1 lát 

Tűnt öröme viszsza száll. 

Mind ki szedte táskájába. 
Vidáman lejt a' sereg 

Juh előtte, 's mint a' hajnal 
O is vig, nem kesereg. 

'S még az este, vissza térte 
Után, Erzsit ő meg kérte 

És meg adta az öreg. 

Másnap korán mátkájával, 
Az omláshoz mentek ők, 

'S orvos vizet tsergedezni 
Láttak a' hiv szeretők. 

'S bé jelentvén földet, mezőt, 
Házat, — hol a' vig mennyekzőt 

Lakták — nyertek a' hívők. 

Fürdő épült itt Tapóltza 
A' meleg forrás alatt, 

És sok lyánkák ifjak nézik 
Sóhajtva a' bértz falat. 

De arany nints! vízzel tele ! 
'S forrón bugyog zúg ki fele. 

Közli: H A R S ^ Y I ISTVÄN. 

B . PODMANICZKY JULIA LEVELEI B. JÓSIKA MIKLÓSHOZ. 

Báró Podmaniczky Júliától nem most jelennek meg először levelek, 
habár nagyon kevés maradt is fent tőle. 

Már nyolcz évvel ezelőtt (1913) közölt dr. Heinlein István az »Aka
démiai Értesítő «-ben báró Reinsberg-Düringsfeld Ottóné sz. Schmidt 
Idához (1815—1876) írt huszonöt németnyelvű levelet (648—75. 1.) ; 
•újabban pedig Podmaniczky Julia férj ének, Jósikának, ugyanezen Reins-
berghéhez intézett négy német levelet ugyanitt tet te közzé magyar 
fordításban (1916. 171—4.1.). Ezeknek a leveleknek főérdekességük iro
dalmi vonatkozásaikban s azon adatokban van, melyeket az agg költő 
élete alkonyáról fenntartottak. A br. Jósika-hitbizományi levéltárból 
i t t most először közzétett levelek egészen más természetűek: Podma
niczky Julia leánykori levelei ezek, melyekben szívét egészen feltárja 
szerelmese, teendő férje előtt ; a türelmes várakozás mellett ki-kicsil
lámlik belőlük az aggodalom is, melylyel annak valópöre lassú folyását 
kíséri. 

Miként Jósika a Fej érvári Miklóshoz írt leveleket (1. Akad. levél
tár) , úgy Podmaniczky Julia is megszámozta leveleit (1. a zárójelbe tet t 
sorszámokat), ebből látjuk, hogy levelezésüknek csak töredéke maradt 
ránk. Néhány levélnek nincsen sorszáma, ezeket részint a kelet, részint 
a tartalom alapján mi illesztettük be oda, a hol állanak. E levelekhez 
sorozandó a Jósika-emlékalbum egy levele is, melyet a Jósika életrajza 
396—7. lapjain közöltem. 

' pori 


