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•y- vész elhárítására módot találni — Erre beesést a jó talál (?). Egy feje
delmi gyönyörűségek mestere megjutalmazása felett csak szót is veszteni 
(ideget reszelő dologi — Az a jutalom pedig, melyet szántál minden időben 
helytelen volna. — Ha jól tudja vendégségeidet elrendelni •— ha neked 
kellemes órákat szerez, éldeltél és nevettet *—• Adj pénzt neki, pénzt, min
den zsebét teli •— öltöztesd bársonyba-aranyba — De a hazád támaszát és 
díszit ezen századoktól fényes Senatust, melyhez annyi dicsö emlékek a 
múltból, annyi remények kötnek a jövendő korra nézve — ily gúnyoló 
tettel ne alacsonyítsd le; egészen más érdemeket szerzett emberek ülnek 
ezen főtanácsban s egészen más szolgálatokat várunk töllük, kivált ily 
zűrzavaros időben — mint a melyek egy mulatság intézőnek, egy udvari 
tréfamesternek szolgai lelkéből kitelnek —- (Mindezeket rövidebben és más
képen, inkább az egészt tréfásan, mint a régit.) 

Közli: ROMHÁNYI GYULA 

VERSEGHY FERENC KIADATLAN TANÍTÓ
KÖLTEMÉNYE. 

(Első közlemény.) 

A pálos-rend föloszlatása után Verseghy lelki életében nagy viharok 
dúltak. Érzésvilágát Herpi Krisztináért, a volt apácáért lángoló, szenvedélyes 
szerelme töltötte be, imént még szilárd hitét a fölvilágosodás által terjesztett 
eszmék rendítették meg. Szeitz Leo és Alexovits Bazil nem ok nélkül támadták 
prédikációit. Tábori káplánsága idejében Batsányi Jánossal kötött barátságot 
s az ö ismételt bíztatására Miliőt apát hírhedt történeti müvének magyarra 
ültetésébe fogott. A fordításához csatolt tíz értekezése végkép reá zúdította az 
egész papság, sőt a hivatalos egyház haragját, a prímás maga fordult a 
helytartó-tanácshoz, majd a kancelláriához, és költőnket három havi recol-
lectiőra küldték. Lelki gondozója a legjobb eredményekről számolt be jelen
téseiben. Mégis, hihető, hogy ennyi idő az istenhívő, de már Voltaire szelle
mének és Rousseau deizmusának hatásával átitatott embernek gondolkodását 
alig változtatta meg, csak óvatosságra szorította. Értekezéseinek főforrása 
Vierthalernak akkoriban népszerű munkája, a Philosophische Geschichte der 
Menschen und der Völker volt.1 Könyvtárában azonban megvolt II. József 
korának egész röpirat-áradata2 s nyilvánvaló, hogy Batsányival való jóbarát-
ságán, szabadkőműves eszméken s talán könyveken kívül és ezeknél is inkább 
a II. József évtizedének korszelleme alakította ki világnézetét. Rokoko-dal-
költészete is a fölvilágosodás divatos áramlatának szülötte.3 Képzetvilága 
azonban magasabb síkokra vetül: az imént teognosztikus problémák kisér
tették, most szemlélődésének tárgyköre a világnak, az életnek keletkezése, 
az emberiség fejlődése. Kialakult világnézetében uralkodó témái egyformán 
katonapap korában kezdték foglalkoztatni s költői alkotásaiban több mint 
másfél évtizeden át sorozatosan jelennek meg. Eszmekörük összefüggő s egy 

1 L. a fentiekről Császár Elemér Verseghy-életrajzát, 1903. 85. és köv. lk. 
2 Verseghy Ferenc könyvtára 1910-ben. Győri Szemle, 1932. 294. 1. 
s IK. 1932. 354. 1. 
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nagy terv bontakozik ki belőlük, amelyből három, egymást követő terjedelmes 
alkotásnak, egy trilógiának töredékei maradtak ránk. Ezek természettudományos 
alapon, a pozitív va'lás tanításaitól eltérően, deista istenhittel a teremtést, 
majd természettudományos alapon az emberi nem életét és az emberi társa
dalom kialakulását foglalták volna magukba. 

Az eddig ismert részletek elseje A' Teremtésről c,j hat énekre tervezett 
nagy költeményből való;1 elsö éneke a Kassai Magyar Museumban jelent 
meg (1791). Baróti Szabó Dávid költeménnyel ünnepelte érte, későbbi nagy 
ellenfele. Révai Miklós dicsérettel szólt róla.2 A materializmussal nyíltan 
szembeszállva, az anyag és erő dualizmusát hirdeti, de tagadja, hogy az erő 
az Isten: az erő maga is Istentöl való, aki mint legfőbb és örök ész — «kit 
Fő Mesternek'hirdet az Ég VFöld» — mindennek alkotója. Minden felsé
gesen arányos, számhoz, súlyhoz, mérethez igazodik. «Mi nagy Elme, hatalmas 
kéz, tsuda Böltsesség, mi nagy Isten az, a' ki teremtett!» Mintha Berzsenyi 
is ösmerte volna (s ösmerhette is) a Fohászkodás írásakor e sorokat: 

— — — Most e' sár-testbe szorított 
elménk — — — bámulva teként amaz égi tsudákra; 
— — — — — Majd ha ki-menvén 
a' testből, szárnyára kelend, meg-járja Örömmel 
e' ragyogó Napokat, 's a' közttök szerte-kerengö 
's élőkkel pezsegő, de világtalan, égi tekéket; 
's szüntelen illy tsuda testekről testekre repülvén 
fontosb énekeket hangoztat az Isteni Kéznek. 

Ezt az Erőt — — — a' nagy 's a' morzsa tagokbann 
egy formán láttyuk. — — — 
Nem tudgyuk, mi legyen? Titok ő, mint létté valóság. 

Itt még a kozmosz, a világnak a káoszból való teremtése, a naprendszerek 
érdeklik. A költeménynek többi énekén 'is bizonyára dolgozott, s tekintve, 
hogy a megjelent éneket kedvezően fogadták, a siker serkenthette ia; el
készült-e az egész, vagy több ének belőle, nem tudjuk, nincsen nyoma. 

A harmadik részt 1806 után tervezte, egy tizenkét énekes költeményt 
Az Irgalmasság címmel; ebből egy, kéténeknyi töredéket talált meg és 
adott ki folyóiratunkban Horváth Konstantin.3 Történelmi példákbal színes 
képekben a család, a barátok, a polgártársak, a szolgák, a betegek, a szerencse 
kegyeltjei és a társadalom kivetettjei lettek volna a tárgyai, mint a meg
maradt tervezet mutatja. Társadalmi problémák és szociális érzés az irgal
masság jegyében, a kialakuló, kezdetleges társadalom* rajzával.4 

A közbülső részben figyelme az emberiség kialakulására, az emberi 
nem életkora felé fordult. Alapgondolata, hogy az egész emberiségnek, sőt a 
természet három világának fejlődése hasonló az egyes emberéhez. Négy eddig 
ismert költeménye őrizte e rész töredé'keit. Valamennyi nemcsak egyazon 
tárgykörben és gondolatvilágban mozog, hanem stílusával és terminológiájával 

1 Császár—Madarász Verseghy-kiadása. 1910. 62. 1. 
2 U. ott, 342. 1. 
3 IK. 1930. 449. 1. 
4 A tervezetet 1. u. o. 



ADATTÁR 73 

is, egyiket kivéve versmértékével is ugyanarra az ihletre vall. Míg Az Irgal-
másságról tudjuk, hogy 1806 után készült, mert a tervezet szerint XII. 
énekében az Ofner Zeitung 1806. június 6-iki számának egyik hírét is föl 
akarta használni benne, addig a szóbanforgó költemények jórészt fogsága 
idejéből, esetleg a szabadulását mindjárt követő időkből valók. A négy köl
teménynek címe A' régi Aranykorról, Az emberi Nemzetnek életkorai, Az 
Emberség és Az Emberi Nemzetnek koraid Mind a négy 1805—1806-ban 
jelent meg nyomtatásban, az első az Ungarische Sprachlehre példájaként, 
a két utóbbi a Magyar Aglájáb&n. A második, Az emberi Nemzetnek élet
korai Verseghynek egy elbeszélő müvében, a Kolomposi Szarvas Gergely 
úrnak Víg Elete és nevetséges Vélekedéseiben (II. k.) látott napvilágot, amelyet 
addig az Eipeldauer-irodalomba soroltak, de amely címével is mutatja, hogy 
Lawrence Sterne-nek a fogságban megismert Tristram Shandy]ét utánozza. Ez 
utóbbit két okból emelem ki. Az egyik az, hogy Szarvas Gergelyben egy prózai 
rész is hasonló témával foglalkozik (92—99.1.): ismét a fokozatos fejlődés elvét 
hirdeti és az embereknek az alacsonyabb rendű állatokhoz való viszonyát kutatja» 
természetesen az akkor divatos, kezdetleges és téves formában.8 A másik ok, 
hogy ebben a költeményben egy befejezett énekét (Beszédéi) látom az alább 
közlendő nagyobb tanítókölte menynek. (Az Emberség más versformában újra-
•dolgozott kerek részlet, s hasonlóan az, dd megint hexameterekben Az Emberi 
Nemzetnek korai c. kisebblélekzetü vers.) Egy másik ilyen önálló, de nem 
teljes fejezet az is, amely az aranykorról szól; ezt — eltérően az előbbitől 
s az alább közöltektől — Vitkovics Mihályhoz intézi.3 Bizonyára bevezetése 
«gy egész Beszédnek, amely folytatólag az ezüst- és vaskorról is szólt, 
Vitkovicsot nagyon becsülte és ragaszkodott hozzá: meg kell adni, hogy 
Vitkovics viszont, a Révaival lefolyt harcok után is, sőt mint a Kazinczy pesti 
-triászának tagja nyilian megírta Kazinczynak, hogy Verseghyt bánthatják, 
szidhatják, ő akkor is «forrón tudja szeretni», jó embernek, jószívű embernek 
tartja.4 Nem ok nélkül; maga is tapasztalhatta jóságát: Verseghy ajánlására 
lett a Majthényiak ügyésze.6 

Az emberi Nemzetnek életkorai — miként az alább közölt Beszédek 
is — Laurához szólnak. Ismeretes, hogy e név mögött Verseghy szerelme, 
Herpi Krisztina rejlik. Császár szerint a Majtbényi-család közeli rokona volt 
s általa voltak Verseghynek jóakarói a Majthényiak. Ezt még ki kell 
egészítenünk azzal, hogy Marczibány István felesége is Majthényi-leány volt 
s végrendeletében bőkezűen gondolt Verseghyre.6 Mindezeknek pontos össze
függése még nem derült ki. Tény, hogy Laura hűségesen ragaszkodott hozzá, 
sőt költőnk anyjához is — fogsága idejében anyjának támasza volt — s 
1805-ben, mikor a Kolomposi Szarvas Gergely II. kötete megjelent, Verseghy
nek még a régi eszményképe Laura, akihez a fogság alatt is számos köl-

1 Császár—Madarász kiad. 129., 136., 168. és 241. 1. 
a Császár Verseghy-életrajza, 291. 1. 
3 «A' mit aranykornak hallottál festeni Miskám! — ——» 
4 Vitkovics M. művei (Szvorényi) III. k. 86. és 109. 1. 
6 Császár id. m, 172. 1. 
« IK. 1932. 410. 1. 



74 GÁLOS KEZSŐ 

teményét írta. Az Aglája után többé nem szerepel neve. Verseghy a most 
említett Beszédet is bizonyára a fogságból hozta magával. 

Fogságában először Brünnben, 1797 áprilisában jutott könyvekhez1 s 
ettől kezdve ismét szorgalmasan dolgozott. Az akadémiában őrzött hét kötetnyi, 
sürün és apró betűkkel írott kézirata inkább önképző munkásságának java,. 
bár van benne eredeti és fordított vers és próza is. A brünni fogságnak leg
szebb költői emléke azonban Karmán Urániáidnak az a III. kötete, amelynek 
lapszéleire addig írt legtöbb költeményét, rendezve és csoportosítva, beírta, 
köztük kufsteini verseit is.2 E kötetre először Joó Tibor lett figyelmessé3 s 
ebből közöltem Verseghynek 13 ismeretlen költeményét, néhány töredékét s 
több versének változatait.4 Ebben a kötetben van az alábbi tanító-költemény 
is, középső része Verseghy fentemlítettem trilógiájának. Ez is csak töredékben: 
mindössze öt ének, mint Verseghy nevezi: Beszéd. Beszélgetést, Sermot 
akar vele mondani, nem Oratiot De fölteszem, hogy ha már nem írta is-
bele, több volt készen belőle: egy egész ének az, amelyről már szóltam, egy 
másiknak töredéke az utóbb Vitkovicshoz átcímzett vers. 

A költemény csirája a fentiek szerint még a kilencvenes évek elejére 
nyúlik vissza. Első fogalmazása a költő kufsteini raboskodásának idejéből 
való; az Inn vizéhez c. versének egy kéziratban maradt része így hangzik -

Laurát zengedezik szüntelen énekim, 
meílyektől rekeszem' bóttyai rengenek, 
Laurám' képeivel közli reményeit 
Szentebb lantolatom, mellyel az emberi 
nemnek fejtegetem mennyei ezéllyait. 
Laurának keresik tölteni kedveit — — — 

Egy másik, későbbi költeményében pedig, Laura' képéhez, szintén erre céloz,, 
mikor a képről (óh Képzet) így énekel: 

És ha rózsákat szedeget dalombúi 
vagy homály űző igazat tanulgat, 
haladó szívvel Kegyesem' nevének 

fogja köszönni. 

Egyes részletek tehát még Kufsteinhan keletkeztek, s az idézetek arra 
vallanak, hogy Verseghyt egészen betöltötték a készülő nagy munkának gon
dolatai. A munka azonban, mikor az államfoglyokat Napóleon közeledtének 
hírére elszállították s költőnk a spielbergi vár börtönébe került, megakadt. 
A meglevő részeknek végső fogalmazása és leírása 1797 végére maradt. 

íratásának pontosabb idejére némi útmutatást ad a 3. beszéd után álló 
febr. 26,, és a 4. után a márc. 8. keltezés. Ez nem lehetett 1198 előtt és 
1803 után. (1797 áprilisában kap könyveket s 1803 nyarán szabadult ki 
fogságából.) Föl lehetne tenni, hogy eleinte nem volt elegendő papirosa & 
azért irta az Uránia lapszegélyeire a verseket, ez a hosszabb költeménye 

i Császár, id. m. 162. I. 
2 M. Neniz. Múzeum kézirattára, 994. oct. hung. 
3 Magyar Könyvszemle, 1938. 72. ]. 
4 IK. 1939. 156. 1. 
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pedig mindjárt az elején (1—35. 1.) van — ez esetben 1798 elejére kellene 
íratása idejét tenni. Ennek viszont ellene mond, hogy nem fejezte be. Az is 
lehet, hogy akkorra már volt papirosa s az arra írt énekek elvesztek... 

Eredeti-e e költemény ? Aligha. Bizonyára több forrásra is támaszkodott, 
az aDyagot hozzá természettudományi munkákból merítette — Horvát Ist
vánnak is, 1803-ban, kedves olvasmánya volt1 Jenischnek Az emberi nemzet 
c. könyve, — de egészében aligha fordítás a munka, amely nyelvi szem
pontból is figyelmet érdemel. Az egésznek bizonyos kedves közvetlenséget 
kölcsönöz az a költői fogás, hogy Laurához intézi előadását, s különösen finom, 
mikor a 4. beszéd élén — a szaporodás tárgyalására térve —• előre meg
mondja kedvesének, hogy nem kell pirulnia. — Megható, hogy élete végén, 
1822-ben még egyszer fölél benne A' Teremtésnek képe.* Már megtért lélekkel 
s egészen bibliai és vallásos alapon: megszólal a föltámadás reménye is: 
« . . . a' Teremtésnek e'mindennapi képét f érjfikoromtúl fogva maj dnem naponkint 
gyönyörködve néztem, csudáltam, imádtam; most — megérintett engemet az 
Úrnak keze, eggy súlyos és hosszas nyavalya által a' halálra megintvén. Azt 
találtam azonban hogy nagy, irgalmas, és hatalmas az Úr, mikor 
sújt és mikor gyógyít, mikor csapással látogat, és mikor kegyelmével vigasztal. 
A' legszebb napnak, melly az egész természetet feleleveníti, az végtére a 
sorsa, hogy ismét elalkonyodík, és még nagyobb pompával kerekedik ki.» Ez a 
munkája már halála után, Kisfaludy Károly Aurorájában jelent meg (1824). 

A tanító-költeményt, melyet a fentiek alapján egy trilógia második 
részének vélek, betű szerint közlöm a kéziratból; a kitörölt, mert más sza
vakkal javított részeket a jegyzetben adom. 

[É rzékeny g o n d o l a t o k ] az embe r i nemzet [ rő l ] . 
Görög mértékű hatosokban foglalt Beszédekben. 

I. BESZÉD. 

Az emberi nemzetnek lakóhelyérül, 
Laura! te vagy hozzám legigazb e' csalfa világonn! 
csak te vagy, a' ki ravasz csürhékkel tiszta szavamnak 
helytelen érteimet mindeddig akarva nem adtál; 
Csak te vagy, a' ki egész lelkemnek méllyibe hatvan, 
képezetim' fonalát ajakimbúi szinte kilátod. 
Mennyiszer értekezénk nyíltt szívvel az emberi nemzet 
boldogságairól ? 's örvendő dalnak eredtél, 
háládatos szemeket vetvén mennybéli atyánkhoz; 
Mennyiszer értekezénk eggyütt bal sorsai végett? 
's könyves óhajtással követed méltatlan esésit. 
Nemde tehát lelked most is legjobban eléri 
gondolatim' czéllyát, mikor e' nemzetnek ügyérűl 
majd szomorú dallal, majd örvendezve beszéllek? 

Földi lakásárul kezdgyük megítélni szemünknek 
emberügyét, melly bátor ugyan maga nem bír erővel, 
's a' csuda Mindenhez képest morzsányi teremtmény, 

1 Vass Bertalan, Horváth István életrajza. 1895. 88. 1, 
8 Császár—Madarász kiad. 310. 1. -
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helyt foglal mégis táméntalan égi tekék köztt, 
mellyek ezen Mindent általme hetetlen egésznek 
mint töredéki teszik, 's valamint ezek, Ő is azonképp 
egy kézbül vesz erőt, melly számtalan állatot éltet! 
Jössze hevültt kebelembe tehát, oh drága barátnéml 
's nézd velem, ammeddig szemeink érhetnek az égben 
mesteri kézzel emelt palotáját édes atyánknak! 
Nincsenek olly szavaink, mellyek megfejteni tudnák 
számát, értékét, vagy akármiféle adattyát1 

a' nagy ürességben ragyogó mennybéli tekéknek. 
'S a' ki az illy tengernek ered lehetetlen eszével, 
nem lelvén fenekét, sem túl partokra nem érvén, 
Semmi egyébb erkölcsi haszont nem várhat ez ú tonn, 
csak hogy az ámúlás habozó mélíyébe lesüllyed, 
's önn-alacsony voltát reltegve kerittik előtte 
nálluk amott inkább, mint fénylik előtte napunknak 
temploma, hol különös karját országlani rajtunk 
elme fut ás nélkül érezzük az isteni észnek. 
E' ragyogó tüziül vesz nyilván földi lakásunk 
fényt és dajkáló meleget, melly. benne hunyorgó 
mesteri gépelyeit gyönyörű termésre segíti. 
Ámde, miként a' többi "világ, úgyszinte napunk is 
partya körül forgó tetemes szolgáival eggyütt 
eggy eleven mennybéli erő segedelmei nélkül 
semmibe vissza rohan, 's amaz alkotmányi seregnek, 
mellyet most dajkál, nem küldhet semmi tenyésztést. 

Eggy az erő, melly oldaliban dúzs 'érczeket alkot 
a magos ormoknak; melly feiserdíti tövébül 
a' növötényt; melly állhatatos törvényre szoríttya 
a' homorú égben czirkáló csillagok' úLtyát; 
melly baromállatokat köve teilen mesteri műkre 
ösztönöz, és az okosságnak főbb díszei által 
a' sükeres jónak nyomozásira készti az embert. 
Mint mikor a' munkás indító rúdgyai által 
a' kerekes gépelyt eleven mozgásra hevítvén 
a' köteleim függő köveket felvonnya magához; 
A' mozgó szervnek [valamennyi]2 darabja kezébül 
kölcsönöz arra erőt, hogy tisztét végbe vihesse. 
Eggy az erő itt is, melly a' mozdulatot üzi 
's bátor az eszköznek valamennyi kögére kiterjed, • 
mindenikét alkalmi szerint tiszlére segítvén, 
ő maga még is igaz részekre nem oszlik azokban; 
Mert csak eszünk' példája szerint a' testi egésznek 
kénytelen illyes erőt költött darabokra tagolni; 
sőt ha talán valamelly gyarlóbb kerekecske kiromlik 
társai' rendébül, mozdító lelke legottan 
visszavonul ahonnan eredt, az előbbeni kézbe. 
Űgy mennybéli atyánk, mintegy szerszámra kiönti 
bő erejét [palotájának]3 sokféle szerére, 
mindenikét alkalmi szerint másféle szabású 
gépelyi munkának készítésére szorítván, 
vagy nemesobb műknek választására vezetvén. 
Romlik ugyan sok ezer gyarló kerekecske naponkint 

1 Ez a szó nem olvasható tisztán. 
* Kihúzva [sokféle] 
* [szüleményeinek] 
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e' csuda eszközben, 's az erő, melly él vala bennek, 
visszavonul ismét a' mennyei mester ölébe; 
ámde meg annyi szerszám terem újra helyettek 
és az egész szernek mozgása nem állhat el addig, 
méglen az istentül kiszabott czéllyára nem érend. 

Oh! ne keress hát angyalokot, jó Laura! szülőnknek, 
a' gyarló földnek kebelében! Gyenge agyagbúi 
képzék e' talabor testet mennybéli erővel 
a' levegő, a' gyantátüzek 's a' tengeri nedvek, 
's még most is képzik, romlékony részeit innen 
isszonyatos viadallal ezer darabokra szakasztván, 
's más helyekenn meg kellemetes formákba rekesztvén. 
Nézzed amott a' rettenetes habozásra felmdúltt 
's fellegekig dagadó tengert! Zuhogással emel ki 
sarkaibúi egy régi hegyet, 's hempelygve kiömlik 
a' bátran nevető laposok' zsellérire; honnan 
szomjadozó ereit földünknek tiszta folyókkal 
tömvén, oldaliban Tomlékony botokat alkot. 
Itt az erős égnek riadó fuvatagja behatván 
gömbölyegiinknek üres gyomrába, felélteti zúgó 
szárnyaival tüzeit, 's ropogó ingásra hevítvén 
a' talposzlopokat, nyűtt méllységekbe ledúllya 
egy kies országnak részét 's beboríttya vizekkel. 
Megmeg amott a' [bérezek]1 alatt tömlöczbe rekesztett 
gyántatüzek, melly háborodott méreggel ütik ki 
[egy hegynek] tetejét!2 Csattogva lövődnek ezernyi 
kődarabok tátott agyarából; zúgva rohannak 
pusztult oldalirúl térj ér e az úri mezőknek 
a' tüzes érezpatakok; szörnyű hamufellegek esnek 
a' heves egestül kiaszott mértföldnyi tavakra, 
's partyaikonn az aludtt salakokbúi bérezek ocsódnak. 
Változik a' földnek legkissebb része naponkint, 
's ammint partya körül, vagy egész esztendei úttyánn 
napja körül forog, úgy homorú orezája is újjul 
szüntelen awagy avul eleven zsellérivei eggyütt; 
és mink angyalokat lellyünk ezen omlani termett 
gÖmbölyegenn, kik az állhatatos forgásnak emésztő 
súllyaitúl szabadok legyenek? Töredékeny agyagbúi 
származtunk mink is, valamint más földi teremtmény; 
Változik erkölcsünk, kiavúlnak régi szökésink. . 
forganak elméink, forrnak tudományi gyanúink, 
sínlenek ösztöneink, elenyésznek régi barátink, 
's egy rövid élet alatt korainknak [drága nyomával]8 

nyugodalom nélkül czéllyára fut emberi sorsunk. 
Mint a' gyenge virág a' napnak déli hevében 
lassan hervadván, szomorú sírjára legörnyed; 
úgy nemes érzésink gyarló szerszámi törődvén, 
hajdani kedvünkkel lassankint mink is avulunk, 
még a' néma halál csöndes lépéssel ölünkbe 
férkezik és fonalat éltünknek félbeszakasztván, 
egy hideg ároknak szomorú [karjába]* lefektet. 
Ámde lakik bennünk eggy ollyas lelki tehetség, 

szirtek] 
a' szirtek'] 
gyenge nyomásinn] 
kebelébe] 
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a' testetlen erő, melly több részekre nem oszlik, 
mint mikor a' feslő testek romlásnak erednek, 
's meliy az Örökségnek bármely forgásai által 
sem tehetős voltát nem veszti, sem el nem enyészik. 
Díillyenek ámbátor kiszabott sírjokba halandó 
eszközi! lelki valónk a' ritkább jámborok úttyánn 
ögázveszedett tudományaival, 's erkölcsei által 
szerzett érdemivel, mintegy diadalmas örömre 
visszarepül köz atyánk* kebelébe, hol égi jutalmát 
tetteinek bö karjaibúi vígadva veendi. 

Laura! örülly! a' testi halál nem sérti valónkat, 
's emberügyünk az örök nyugovásban nem leli czéllyát. 
Múllyon el ámbátor töredékeny földi lakásunk 
a' ragyogó nappal; veteredgyen el a' magos égnek 
kellemes öble; seiet zavarokba rohannyanak ismét 
csillagi; vállyon örök hamuvá valamennyi teremtmény; 
fennmaradunk! 's az irigy bosszúnak fellegig érő 
habjai köztt búval feldajkáltt tiszta szerelmünk, 
melly ezen életben mint a' gyámoltalan oltvány 
durva szelek' vészedéi mi között, ingadva virágzott, 
ott az örökségnek honnyában, csendes örömmel 
állbatatosb gyökeret vervén, meghozza gyümölcsű, 

II . BESZÉD. 

Az emberi nemzetnek zsellértársairúl. 
A' lalabor földnek kerekét sokféle teremtés 
lakja; kövek, növötényi szerek, barom állatok élnek, 
vagy legalább eggyütt gyarapodnak az emberi nemmel 
e' csuda hajléknak majdnem valamennyi szakasszánn; 
'S mindenik alkotmány valamint szerszámira nézve 
már kevesebb, már több lépéssel az emberi testnek 
gépelyihez közelít, úgy élelmére nemünknek 
's mesteri elménknek bizonyos segedelmire szolgál. 

Nem mese az, Laurám! a' mit sok bajdani bölcsek 
írtak az emberről, mint földgomolyunknak urárúl 
e' remek alkotmányt az egész földbéli teremtés' 
tiszteletes koronájának bámulva nevezvén; 
elmés képek ezek, mellyekbűl emberügyünköt 
a' gyakoratlan eszek minteggy érezve kilássák. 
Szinte miként a' drága kövek, vagy az állati nyájak, 
úgy az iszap' nedvébe szorúltt morzsányi homokszem 
bír bizonyos czélú formával, 's léte azonképp, 
mint más állatoké, fontos rész a' nagy egészben. 
Nézd! az ezüst 's a' finom arany melly messze kivonnya 
drága bazájábúl a' gazdagságra sóvárgó 
kalmárt; 's mennyi szokást, erkölcsöt, várasi rendet, 
mesteri müdarabot, tudományt hajt vissza hajójánn, 
's meliy sükeres frigyet szerez a' sokféle vidék köztt, 
mellyeket a* tenger széles babjával elosztott! 
Majdnem az egy vaskő, valamint mindenbe behatván, 
a' vizet, a' plántát, a' barmot, az emberi testet, 
sőt az egész földet kormányzó mágneserővel 
a' tagfejtegető rohadástúl védeni látszik, 
úgy az ekék, 's a' földmüvelés' több eszközi által 
a' szilaj erdőknek különös barlangira osztott 
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népeket emberségnevelő frigyekre vezette. 
Nézd! az agyag 's a' morzsahomok, több sziklakövekkel 
mennyi nemes módot mutogatnak az emberi észnek, 
hogy barlangja helyeit magosabb czéllyára vezérlő 
városokat, vagy szép érzékenységre hevítő 
müveket építvén, kiesebb éleinek eredgyen, 
's végre az égnek erős italától megveteredvén, 
melly gyönyörű plántát 's termékeny fákot emelnek 
pázsitos öblökbül táplálására nemünknek! 
A' növötény már szembetűnőbb módokkal ápollya 
's plántanövésével nyilvábban képzi az embert 
műkbe takartt magbúi első zsengéié kiütvén, 
egy bizonyos kor alatt felnő, 's mosolyogva virágzik. 
Kelyhe virágjának Salamon pompáit ezernyi 
díszekkei haladó nyoszolyát ábrázol; az ebből 
felfakadó szálak gyarapíttyák gyenge porokkal 
plántanemét, eredő szüle mennyinek új magot adván. 
Majd azutánn, ha gyümölese Jehúll, megfosztva sokáig 
dajkáltt magzatitűi, levelét is utánnok ereszti, 
's végre az őszi derek' súllyátúl öszve omolván, 
morzsakevés erejét a' természetnek ölébe, 
honnan eredt, homorú köszönettel vissza lehelli. 
Mintha ezer földnek készítene plántatenyészést, 
annyi virágokkal tündöklik gyenge tavaszkor 
a' dúzs természet; sok ezekbül sírba hanyatlik 
vártt foganat nélkül; egykét bimbócska megérvén 
a' bal üdök veszedelmi között hoz ritka gyümölcsöt. 

Mennyivel állhatatosb, óh Laurám! emberi sorsunk 
a' rövid élet ulán kihaló növő ténynek ügyénél? 
Plánta gyanánt fakad a' csÖcsömös; gyökerekre verődik 
a' tapogó gyermek; serdül a' fürge nevendék. 
Plánta gyanánt nyílik, 's levelenkint fejti virágját 
a' nevető ifiú, még a' friss férj fi gyümölcsit 
érleli 's a' remegő vénség hervadva enyészik. 
Terjedtt szárnyaival siet a' munkánkra tekénknek 
sok veszedelmi közé, még élte virágzik, az ember. 
Mennyi reményekkel duzzad friss szíve naponkint? 
Mennyi erőt érez gyors pályafutásra magában? 
Szűk az egész földszín buzgó szándékira; sugár 
ágait a' levegő bóttyáig látszik emelni. 
Üzi szerencséjét még ott is, honnan előtte 
számtalanokra veszély, vagy fontos károk eredtek. 
Legnehezebb akad állyainál, még kedve megójjúl, 
's mintha világában maradandó volna lakása, 
vágyakozik, fárad, 's eggyik czéllyához elérvén 
új nyomozásnak ered; mellybül még többre ocsódik. 
Nincsenek olly bérezek, mellyekre verődni ne merne, 
's minthogy ezer viadalmaibann tud bízni magához, 
győzedelem nélkül ritkán tér vissza belöllök; 
mert örökös szeretője az ép ifiúi virágnak, 
's minden egyéb korhoz hidegebb a' furcsa szerencse. 

így csalogat minket majdnem bűbájos erővel 
a' rövid életnek [munkákkal tellyes ölébe]1 

a' nagy Természet, még egy kis fűszeres agyban, 

4 [tövisekkel töltt mezejére] 



mellybe vetett, meghozzuk ama sokféle gyümölcsöt, 
mellyek czéllya szerint az Egész' hasznára tenyésznek. 
Majd azutánn elhagy; fele szándékinknak enyészik; 
hervadozik kedvünk; elapadnak régi reményűik; 
tikkad erőnk; és eszközeink romlásnak eredvén, 
szenderedő növötényke gyanánt sírunkba hanyatlunk. 
Szinte azon fűnek, melly [sorsát képzi nemünknek]1 

belső gépelye is közelítget az emberi testhez. 
A' gyökerek rostot, töve szívet, szála gerinczet, 
csővei szüereket, vért nedvei, zárt rügye tejjel 
duzmadozó emlőt, tagokot képeznek az ágak. 
Innen esik, hogy czikkelyeit hamar egybecsatolván 
szomszéd szerszámú voltával áz állati testnek 
a' lelkes sereget nevető [falatokkal]2 apollya. 
SŐt mivel ártatlan természete semmi teremtést 
nem rabol, ellenben sanyarú rablóinak óvó 
harczolatok nélkül értékét fogytig elosztván; 
még azon emberek is, kik tejjel 's plántaszerekkel 
nyújtják életeket, sokkal kegyesebbek azoknál, 
kik ragadó vad marha gyanánt a' húsra esengnek. 
A' mi jelesb! a' plántaszerek testekbe beszíván 
a' ragyogó fénnyel levegőnkbül még az emésztő 
mérgeket is, különözni tudó szerszámaik által 
állati testünköt nevelő nyirkokra kiszűrik, 
*s hogyhatalán tövökönn megkíméltetnek az Őszi 
köz veszedelmig; ama' tagokot, melly ékkel az élet 
nyújtatik a' lelkes seregekben, vissza eresztik 
a' kiaszott földek szomjú tetejére, hogy enyves 
trágya gyanánt szaporább termékenységre segítsék. 

Nincsenek, oh Laurám! gyomrában földi tekénknek 
vagy talabor színénn olly alkotmányi szerecskék, 
mellyek az embernek formáját, hogyha nem első 
látással bizonyos, legalább zavarokba borított 
árnyékképekben ne iparkodnának elérni, 
úgymint legnemesebb képét a' földi világnak. 
Nincsenek olly alacsony csúszók vagy gyáva porocskák, 
melyek az emberi észt bizonyos hasznokkal ápolni 
's mennyei czéllyához közelebb vonogatni ne tudnak. 
Mink nem láttyuk ugyan rövid élű testi szemünkkel, 
és csak az értelmes példáktúl bízva gyaníttyuk, 
ám de az isteni szem, melly méllységekbe be hathat, 
tudgya, hogy a' morzsányi jegek 's a' rajok akasztott 
hópihek a' hidegebb égben repdesve teremvén, 
minteggy öszve zavartt árnyékban plántanövésit 
képzik az embernek, még méhbe rekesztve tenyészik; 
's bátor az illy jéggyöngyök' egész természeti hasznát 
még tán nem tudgyuk, jön üdő, melly végre az elmét 
több nyomozások utánn ösmérettyekre vezesse, 
óh! ha vezér karomonn be akarsz még, drága barátném í 
a' talabor földnek környékénn mozgani termett 
állati nyájaknak pöszögő országiba hatni, 
mennyi csudát láthatsz, mellyek szintannyi szavakkal 
mennyei sorsunknak koronás díszére mutatnak. 
A' legutóbbik ügyü féregnek teste hasonlít 

1 [ábrázollya ügyünket] 
2 [eledellel] 
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emberi formánkhoz, legalább íö részire nézve. 
Van feje, melly az egészt czéllyára vezérleni látszik; 
szája, vagy a' mi ezen nyílásnak tisztyeit űzi; 
van szeme; és ha egyéb külső szerszámra talántán 
nincs helye szűk testénn, avvagy szüksége kirendeltt 
művire, érdeklő szarvakkal végzi az érzést. 
Lábait a' halnak módatlan farkba rekedni 
láttyuk 'a karja helyett szárnyék evezőivel úszni 
a' vizekenn; de mihelyt a' száraz partra kimászhat, 
két terepes kezeit, dagadó emlőivel egygyütt 
szinte közelgetvén formánkhoz, fejteni kezdi. 
Sőt már lábakat is húzgál a' tengeri medve. 
mászó teste utánn, noha még eggy hártya öt ujját, 
mint a' vízbebukó madaraknál, összeakasztya. 
így közelít hozzánk, halálán a' tiszta egekbül 
földi lakásunkhoz levonul a' gyenge madárnem; 
'a a' denevér már gyermekeit szoptattya; nemének 
tolla helyett tetemit vékony hártyába rekeszti, 
'a csontyainak belső épülete, a madaraktúl 
távozván, derekát testünknek kezdi követni. 
A' földönn lakozó négylábú állati formák 
a' legutóbb képű barmoktúl kezdve az orczás 
majmokig, e' felemeltt példához szinte nemenkint 
szembetűnőbb közelítéssel járulnak eladdig, 
hogy még legnemesebb érzésit is osztani kezdgyék, 
's a' majomember egész állattyát képzeni tessen. 

Mint mikor a völgyeltt tükrök sima öbleik által 
megtörik a' képet 's darabonkint messze hajittyák, 
vagy mikor a' zomokabb üvegek több színre szakasztyák 
a' ragyogó súgárt, melly tán derekokba ütődik; 
úgy az egész földnek pöszögö zselléri magokban 
megtörik a' formát 's különös nemeikre fölosztyák, 
melly fejedelmektől kiragyog, mint példa reájok. 
Hogyha nem ez, mi vezette egyébb a' bölcseket arra, 
hogy szabad elmével vísgálván díszes ügyünköt, 
a' tehetős embert kisdedke világnak itéllyék? 
[Szinte azon]1 seregek, mellyek darabokra felosztott 
formánkot viselik, csak azért is látszanak élni 
's mesteri müveiket nyilván gyakorolni közöttünk, 
hogy lelkünknek egész erejét, mint isteni szikrák, 
példahevítéssel fontos munkánkra kifejtvén 
mennyei gazdánktúl kiszabott czéllyára segítsék. 
Itt az egészséges ház nélkül puszta ligetben 
andalodó ember meglátván a' madaraknak 
fészkeit, a' vizekenn mintegy polgári csoportban 
élő hódoknak több osztályokra felépültt 
erkeit, elsőben födeles szekrényeket alkot; 
majd azutánn több társaival zartt házat emelvén, 
bátrabb nyugodalom végett köz helyre vonódik, 
's végre magos tornyú palotát és várakat épít. 
Ott a' préda utánn seregenkint szerte bolyongó 
állatokat tart szikla közé bujdosva kerülvén, 
majd ha talán a' tollasokat nyársiorma orommal, 
mint szálló nyilakot, hadi zsákmányokra rohanni, 
a' sziszegő kígyót kimeredtt fúllánkkal udúját 
védeni, 's a' majmok seregét otromba botokkal 

1 [A' lelkes] 
Irodalomtörténeti Közlemények. LI. 
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a' tűznél aluvó Feketékre kíszállani Iáttya, 
mérges fegyvereket készít, mellyekkel emésztő 
prédálásnak ered, dühös ellenségeit űzi, 
nemzeteket hódít, mellyé fcbül végre temérdek 
's várasi díszekkel ragyogó birodalmak ocsódnak. 
Megmeg amott a' fürge halat szárnyával evezni 
's a' vizeket csónak testével szántani látván, 
eggy odoros tölgybül férczeltt karcsúcska dereglyénn 
a' habozó tengernek ered rettegve, hogy éhes 
gyermekinek halakot fogjon, vagy az árva szigetnek 
vadfias erdeiben prédáját lesbe kerítse; 
végre az ál vizekérm iszonyú hajlékot emelvén, 
's árbócztoruyainak szélzárÓ szárnyakot adván 
kincsekkel terhes palotáját útoak ereszti 
's eggy idegen partnak még portékáit eladgya 
drágább eszközökért, népével frigyeket ütvén, 
ostoba sorsabúi nemesebb életre kigázol. 
így közelít hozzá eggyenkint mindenik állat, 
mesteri ösztöninek kincsét elejibe teritvén. 
Ő neki ellenben nevet ád, melly állati voltát 
megkülönözze, jelesb mesterségére mutatván, 
's mellyel majd, ha talán munkáit akarja követni, 
elmerekesszében szol gála tty ára idézze. 
Boldog, hogyha velők, 's természetes ösztöneikbül 
vonít tudományával szomorú kárára nem élend, 
's törzsök atyánk' példája szei'int nem nyújtya ki karját 
a' tiltott fához, hogy megkóstollya gyümölcsét, 
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csoportokba gyűjtse. Olyankor, amikor a jellembeli hasonlóság nem volt 
elég erős, két-két nagy ember helyzetét, sorsát állították párhuzamba. Napó
leont pl. hadvezéri képességei és világhódító terve hoztak kapcsolatba Nagy 
Sándorral. De a «műfaj» nem új : Piutarchos és Cornelius Nepos párhuzamos 
életrajzai már az ókorban kifejlesztették a müveit olvasóban azt a hajlamot, 
hogy kora nagyjaiban régi, örök eszmények reinkarnációját keresse. 

A gyermekévek egyik legerősebb benyomása, amit Czuczor Hunyadija. 
tesz az iskolásfiúra. A magyar költészetben oly makacsul uralkodó «római 
Jellem»-nek féligmeddig már romantikus színezésű1 példánya az ősz vezér, ki 

1 Romantikus elsősorban a díszlet s annak világítása: a vár, a szirt
tető, az esti fénysugár, a pihegve vágtató hírnökök. Aztán a hős attitűdje : 
magában áll az elszigetelt magaslaton, alkonyatkor s úgy tekint körül a sík 
mezőn, mint a preromantika mélázva szemlélődő embere. 


