
A D A T T A R . 
BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF NÉHÁNY KIADATLAN LEVELE*. 

(Második, befejező közlemény.) 

5. Szatay Lászlóhoz.1 

Levélszöveg: 

Kedves Barátom!2 

Ha Philippicát irni, csak legcsekélyebb hajlandóságom, vagy talen
tumom volna, bízonyossan most jo alkalmatosságot találnék reá, mert 
megvallom soha még inkább nem neheszteltem reád, mint éppen most, 
hol mesze hazámból mesze mindentől min oly szeretve függök, még egy 
pár sor által sem intetek arra, hogy Laczim még szeret. Az élet oly 
hatalommal bír, melynek ellent álni érzeményeink ritkán tudnak; és 
e hatalom nem egyébb az elválasztásnál; két érző szív erössen ragasz
kodjon, ezer és ezer uj fonalakkal szövődjön egymáshoz, mert csak 

*Az Eötvös levelek nyomdába adásakor sajnálatos módon elkerülte 
figyelmemet Waldapfel József úrnak „Eötvös és Palocsay" című érde
kes közleménye az írod. Tört. Közi, 1937. évi 1. füzetében (22—29. old.), 
amelyben az Eötvös által Szemere Pálhoz és Kölcsey Ferenchez inté
zett, általam 6. és 8. sz. a. közölni kívánt leveleket már közreadta 
(1. és 3, sz. a.). E két levél újból közlését ezért itt mellőzöm. W. 
közleménye felvilágosít Palocsay költeményei magyar fordításának hol
léte felől is; bevezető soraim (a 158. old. utolsó bekezdése) ezért ennek 
alapján helyesbítendők. 

A Szemeréhez szóló levélre azonban megjegyzem, hogy a W, által 
közölt kelet (1836. febr. 26.) a kézhez vétel keltje s azt S z e m e r e frta 
a levélre. A levél végén — ahogy azt W. is megjegyzi, — Szemere vála
szának fogalmazványa olvasható. Ezt itt közlöm. 

A Kölcseynek írt levélre idegen kéz írta reá a keltet (1836. 
ápr . 13.). Az erre válaszul írt levelet ugyancsak ide iktatom. 

Sz. G. 
1 Eredetije özv. br. Eötvös Józsefné tulajdonában volt. 
2 A kelt helyén Szalay L. kezeírásával ez áll: „Tuczing (München 

m.) 1834. nyáron." 
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így képes érzemények az időnek ellentállni. Ha két ifjú, bár mint sze
resse is egymást, hoszabb időre elvál, örökre elvált, mert mindenik 
maga módja szerént fejlődvén ki, mindenik magas de külömböző czé-
lokat választva magának, barát já t többé fel nem találhatja e földön; 
vagy ha fel találja, ha szeretve szorítja is karjai közé, mindég idegen 
nem ösmért valami ál közöttök, mely szíveket, bár mily temperaturára 
hevüljön is (mint a papinianus dígestor3 fedele a vizet) felbuzogní 's 
keskeny köréből kiforní nem hagya; azért Laczim ne felejtsed el bará
todat irjál néki mentül hamarébb, hogy sziveink csak egy pillanatig 
se válhassanak egymástol, 's hogy ha egyszer egy közülünk magas czél-
ját eléri, a másikat is maga után vonja. 

Egy boldogságot bir az ember, melyért a halhatatlanok irigyelve 
nézik teremtményeket 's ez a' barátság; és mi a barátság?? a szerelem 
két embernek, a barátság két gondolatnak legnagyobb megegyezése, a 
barátság a szerelemnek legtisztább abstractioja, arany, melyet salak és 
leg nélkül bírunk, 's melyből azért kis pénzeket veretni nem lehet; 
csak kevesen élnek e világon, kiket e szent tüz melegít, mely ha 
egyszer elalszik mint a Vesta tüze, csak concentrált napsugárok által 
gyúl fel ismét. — Szerencsétlenek kik örök nyugalomban élnek, kik 
örülve töltik napjaikat, s kiket éjszaka álmokból fel nem vernek vad 
gondolatok; kebleket nem dúlja szét érzeményeik viadalma, de a szív 
{a janus templomhoz hasonlón) békességben fel nem nyitja kapuit és 
ben mély halál csend uralkodik. — Emlékezel talán még nénemre," 
most nála vagyok, 's kétszerezve szeretem őt gyermekével. Ha ugy előt
tem ál, karjaival mosolygó fiát ringatva, ha szive teli reményekkel 
szót keres és nem talál boldogsága kimondására; akkor elhiheted, hogy 
hideg és érzéketlen nem maradhatok; egy pár köny lép szemeimbe és 
néma beszédire csak ölelés a felelet. — Egész napokat könyvek közt 
töltök; egy kis, csak régi könyvekből áló biblíotheka van a' háznál 
mely •—• mert öszveszedője Máltai vitéz volt — majdnem csak oly 
könyvekből ál, melyek e rendnek históriáját illetik; ezt tanúlóm tehát 
egész türedelmességgel, *s reménylem mig visza térek, tiszta ösméreteím 
lesznek e tárgyról . Kézzel keveset foglalatoskodom poeticus dolgokkal, 
de anyival több terveket formálok; Atillám5 mindég tisztább, Oriásíb 
kontúrokban lebeg előttem, ha élek jó mivet alkotok belőlle. Mond meg 
Szem erének, hogy az ő számára is dolgozok. Aurorájába ezeket adom:0 

1, Az elfagyott gyermek; 2, Panasz; 3. A méreg; 4, A Szerelem, — ezek 

5 A Papin-féle dígestor vagy pállító egy fémedény ráerősíthető, 
biztosító szeleppel ellátott fedéllel. A benne forralt vízre a rendes 
légnyomáson kívül az el nem távozható gőz is nyomást fejtvén ki, a 
víz lassabban forr fel. 

4 Gróf Vieregg Károlyné, báró Eötvös Júlia. 
5 L. a 4. levélhez tartozó 2.-dik jegyzetet. 
6 A felsorolt öt mű meg is jelent névtelenül Szemere Aurorá

jának 1835 évi kötetében (Aurora hazai almanach 1835, Tizennegyedik 
év. Folytatják Többen. Pesten Trattner és Károlyi tulajdona) a kö
vetkező czimekkel és sorrendben: Álom; Megfagyott gyermek; Pana
szok; Méreg; Szerelem. 
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versbeli dolgozások; 5. Prosában: Egy Álom. Ádám és Eva kitiltatva 
a paradicsomból, szomorúan vágyódnak visza. Elalszanak 's egy an
gyal megszánja a szegényeket, 's álmot küld nékik, mely a paradicso
mot visza varázsolja; 's mig Eva álmodik virágokat ültet melléje, hogy 
ébredve örüljön, — Isten haragra gyúl a pár tütő angyal ellen, ki a 
vétkezőket boldogítni akarta, 3 azt mondja néki: Légy a halál, csak 
te boldogítsad az embereket, 's csak téged gyűlöljenek! — Az angyal 
szomorúan leszál az egekről, Ábelt testvér csókjával illette már, 's 
im egy berekben Ádát Abel kedvesét kesergve találja; belészeret, 's 
midőn őt karjai közé szorítja Ada meghal; sirt ás néki, 's belé fekteti, 
így él a halál sokáig (rövid leírás) végre a végső nap eljön (leírás) 
az emberek mind meghalnak, 's asz angyal Ada sírjára fekszik s el
alszik. És im a zangyalok felébrednek 's felettek ál az Isten glóriájá
ban. Mily szépen álmodtunk 's mily szomorúan 's mily fényessen! — 
Légy áldva, hogy csak álom volt. És az Isten kegyesen mosolygva 
kebléhez szoritja az ebredököt, 's az egész minden elzengi dícsősségét. 
— Mit gondolsz e tervről? Az egész élet csak angyali álom: az idea 
legalább u j . í rd meg véleményedet kérlek, csak mentül elébb, ugy mint 
azt is, valyon miként tetszik Szomorú já tékom? 7 Igen szeretném, ha 
eljátszatnád; jó lesz a dolognak publicitást adni; a vígjátéknak felette 
kis publicuma volt,8 's ez a legnagyobb baj, mert a recensío ellen nincs 
appellata. Pazíazínak® küldjél 8 exemplárt. — Isten áldjon meg kedve
sem, szeresd 

Eötvösödet 
Minden Recensíot -küldjél el. 

6. Szemere Pálhoz.10 

7 A Boszú; Debrecenben adták elő 1836. ápr. 21.-én, 
8 Minden valószínűség szerint a Házasulók-ról ír. Ebből a meg

jegyzésből következtethető, hogy e darabot röviddel megjelenése után 
előadták, ami eddig nem volt ismeretes. Eötvös összes munkái XVIII. 
kötetéhez tartozó jegyzetek 419. oldalán a Boszú-ra vonatkozóan 
ugyanis ez áll: ,,Ez Eötvös egyetlen darabja, mely megírása idején 
színre k e r ü l t . . , " 

9 Paziazi Mihály rumán származású pesti ügyvéd volt, aki iro
dalmilag is tevékenykedett, 

10 A levelet az előbb említett okból nem közlöm; a levél végén 
Szemere lelkes válaszának sajátkezűleg írt fogalmazványa olvasható; 
így hangzik: 

„Báró Eötvös Józsefnek Szemere Pál szíves üdvezletét. 
Aphorismusaid, remetéd , s előszavad Angelo előtt, mellyeket derék 

Szalaynk jóvoltából valék szerencsés olvashatni, gyönyörű pillanato
kat adának nekem; 's nem egyszer fakadtam azon vallásra, hogy egyike 
vagy a' gondolatokban leggazdagabbaknak, Februar 26dikán érkezének 
soraid. Azóta nem csak mint írót, hanem mint embert is, szeretlek és 
becsüllek. Te, fija a' nagyvilágnak, 's a társalkodások képző és félre
képző ezer meg' ezer viszonyai között — mint lángolsz Te, dicsőíteni 
barátaidat , élőt és holtat egyiránt! Örömmel, a legszívesebb örömmel 
hódolok kívánságodnak mert előttem minden szent a' mi Tied. De en
gedd meg, hogy e' részben Szalaynk tudósításához tarthassam magamat. 

Irodalomtörténeti Közlemények. LII. 19 
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7. Szalay Lászlóhoz.11 

Kivül: A Monsieur 
Monsieur Ladislas de Szalay 

Avocat 
ä Pesth 

Abzugeben im Posthause 2. Stock 

Levélszöveg: 

Kedves Laczím!12 

Utolsó levelemre, melyben Palocsay hagyományának egy részét 
's egy levelet Szemeréhez küldék, meg feleletedet nem véle.13 Igen fé
lek, hogy e sorok vagy nem értek hozzád, vagy talán betegen talál tak; 
ha ugy van, iras Eckstein14 által, mert nem hiszed mennyire fekszik e 
dolog szivemen. — Életem egyszerű mint a tiszta ég, 's ta lán hasznos 
is; dolgozok szorgalmatossan, s most ez egyszer reménytelién, mert 
érzem, a mű, melyet alkotok jo s erős. Naponkint terjed körülöttem 
láthatárom, vagy igazabban mondva, naponként tisztul, a sejditésből 
való lesz, a vágyból érzemény, az ösméretből gondolat; csak életet erőt 
adjon az ég 's nem futom át pályámat nyomtalanul. — Talán haliad 
már, hogy Júliusban útnak indulok, 3 esztendőre15 — talán örökre — 
Minekelőtte elmegyek meglátsz, Pestre jövök 's velem Műveim. Ben-
nek találandod mind azt mit levelembe mondhaték, mit csak neked 
mondhatók, 's érteni fogod mit mások dicsérnek 's szeretni min ők 
megbotránkoznak. 

Csak Tivadar16 költ, fordításába segíts, Kölcsey is magára válalt 

Das gefrorne Kind 
Etc. Etc. Etc. Etc. 
Áldás Reád, szeretetre méltó szép lélek! 
Péczel, Apr. 30. 1836." 
A levél elején említett Remete, Eötvös költeménye, amely először 

e cím alatt jelent meg az Emlény 1838, évi kötetében; mostan A nyu
galom címen ismeretes. — Az „Angelo előszava", amelyről ugyanitt 
van szó, Hugo Viktor Angelo-)a, amelyet Eötvös 1836-ban fordított le. 

Szemere e levele megjelent Szemere Pál munkáinak a Kisfaludy-
Társaság megbízásából Szvorényi József által szerkesztett kiadásában, 
1890-ben, (III. kötet 320. old.) 

11 Eredetije özv. br, Eötvös József né tulajdonában volt. 
12 A kelt helyén Szalay kezeírásával: „1836." — Kívül két 

postabélyegző lenyomata vehető ki; az egyik: „Wien", a másik „Pesth 
2..—3"; A levél tehát március 20, és 29-e között érkezett Pestre. 

13 Valószínűleg; „még feleletedet nem vettem"-nek olvasandó. 
14 Lehet Eckstein Frigyes orvosdoktor (1803—1859.) vagy — ami 

valószínűbb— ennek unokatestvére Eckstein Rudolf (1803—1876.) akkor 
alszolgabíró Pest megyében, aki az irodalom iránt is érdeklődött. Az 
utóbbinak nővére Anna, Rosty Albertné, később Eötvös anyósa lett. 

15 Mint ismeretes, e külföldi út sokkal hamarabb ért véget; Eötvöst 
már 1837-ben Eperjesen találjuk, mint a kerületi tábla ülnökét. 

10 Báró Palocsay Tivadar. 
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egy pár Balladát, 's dicsérve ir a mivekről. Kérlek írd, miüy költem^-
iiyeket küldöttem már, mert elfelejém a leírtak neveit. Isten áldjon meg 

Köszöntsd barátimat. 
Eötvös 

8. Kölcsey Ferenchez." 

Álom. 

1. 

Első szüléink, Ádám és Éva fölött, leszállott a' nap. 
Vég sugarai, a' láthatáron lebegő fellegekre elöntve, pirosra fes-

i é k a' változókat. Végre elhalványultak ezek is. Az éj lassú léptekkel 
jött fel az égen. Minden sötét vala már. 

A' csillagok, mint az emberszív vágyai, reszketve tűntek elő és 
egyenként; 's szelíden mosolyogva, 's napról való álomként, úszott a" 
Tiold a' tiszta aetheren: a' földön pedig néma hallgatás uralkodott és 
-végtelen csend, Csak felébredt madárkák röpdezése, s a' lombokon 
sóhajtva átsuhanó esti szellők szólamlottak fel némellykor. 

Szunnyadni látszott egész föld; 's rajta minden állat nyugodva 
feledé el lételét. 

Csak Ádám, csak Éva valának ébren még. 
A' Paradicsomból elüzettetve, 's halálsejditést hordva sziveikben, 

magok 's egyedül magok állottak. Végtelenül terült el körűlök a' puszta 
föld; komoly nyugalmával gúnyolva a' kétségbe esőket. Határtalan 

17 E levél közlését is mellőzöm az elől említett okból. 
Kölcsey e levélre Nagykárolyról 1836. máj. 3. válaszolt Eötvös

nek. A kelt után közli Az Ifjú 12 versszakát s utána e sorok követ* 
kéznek: „Édes Barátom, kedves leveled otthon Csekén vevém; de már 
készülőben valék ide a' gyűlésekre. Azért e' dallal nem készülhettem 
el. Itt tized napja vagyok 's polgári életünk ügybajai köztt nem kis 
feladás volt tizenkét versszakot készítenem. A' lOdik szak' végét 's 
a' 12diket egészen más fordulattal készítem, mint az eredeti vala. Simí
tani a' verseken nincs időm; mert nagyon el fogna késni; pedig hiszem, 
eddig is késett. Tetszésed szerint némelly változásokat tehetsz. Mit fog 
az akadémia barátod' dalairól í télni? meglássuk. Ha emlékbeszédet en
ged e felette tar tanod? Erre felelni nem merek. Akadémiánk* szokása 
szerént eddig csak a' rendes Tagoknak tartottak ollyakat; 's Te tudod, 
hogy szokásokat változtatni aristokratai institutiók közt nehéz; pedig-
Akadémiánk' ínstituióji is ollyanok. Egyébiránt jövő nagygyűlés' a l 
kalmával tapogatózni lehetne: van e kinézés óhajtásod' telyesítésére? 

A' mi Eötvös Miskánk tegnap előtt fogott hazulról noszú ú tá ra 
indulni. Nagyon fáj nekem e' derék férj fiú távozása, kire itt olly felette 
nagy szükség van. 

Kérlek, ird meg minél elébb, ha e' levél kezedhez ért e? Valamint 
azt is, mikor mennek P . . . dalai sajtó a lá? Bajoktol elborítva többet 
ez úttal nem irhatok. Élj szerencsésen; ölellek változatlan barátsággal 

Kölcsey F . " 
E levél elején Szalay L. írásával ez áll: „Kölcsey' levele Eötvös

höz" . 
Eredetije özv. Rudán Amadénénak, Szalay László unokájának tu

lajdona. 
IS* 
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messzeségben eltévedett szemeik nem akadtak virágra, melly a' P a r a 
dicsom gyönyöreit visszavarázsolhatná. Fölnéztek az égre: de a' szám
talan nap, melly forogva tündökle fölöttök, lelkeik sötétjét nem. 
derítheté. Késégbeesés lepte meg szíveiket, 's könnyeik árja kitörvén, 
á tkozták sorsokat, vétköket; és zúgolódtak Isten ellen, ki őket alkotá, 
hogy haljanak. 

'S ime egy angyal hallotta panaszaikat; 's szive könyörületre in
dul t a' szerencsétleneken. 

Mint a' hold ezüst sugarától áthatott felleg, ha kerengve leszáll,, 
t iszta világát lassanként elveszíti, míg végre a' földön láthatatlanul e l 
terül, 's a' fonnyadó virágoknak új életet ád: úgy szállott le az an 
gyal. Megállott a' boldogtalanok előtt; s angyali köny töltötte el sze
meit, midőn imígy szólt: Miért keseregsz, Ádám? Miért átkozod sor
sodat? Irgalmas az Úr, 's könyörülni fog raj tad. De Ádám nem ér té 
a' mennyei hangokat: mióta vétkezett, idegen vala előtte az angyali 
nyelv; s' vigasztalatlanúl síra tovább, eltöltve panaszával a' messze 
vidéket. 

Ekkor az angyal, lehajolva feléjek, gyöngéden érinté a' szenve
dőket; 's ím messzebb száll el tőlök a' jelenlét; édes nyugalom tölti 
el sziveiket; 's a' múlt idő gyönyörjeivel együtt derülten tűn föl előttök. 
Majd virágokat hoza nékik a' Paradicsomból, 's körűlök ülteté, hogy 
illatjukat az álmadozókra öntsék; 's 'a közel berekbe csalogányokat 
híva, hogy dalaikkal a' majd-ébredőket vigasztalják: maga pedig fel
szállt magas lakhelyére; 's lenézvén a' boldogul álmadókra, örült mí-
vének. 

Az éj elmúlt. 
Fényesen ragyogva emelkedett a' lá thatáron a' nap; 's az em

berek fölébredének. 'S midőn a' berekből ösmert dal zenge elejökbe? 
*s körültekintve virágokat láttak, mellyek ingadva hajták le harmat-
tölt kelyheiket; s midőn csudálva, hálaadva néztek föl az égre, 's ott 
tündökölve állt a' nap, olly szépen mint mikor előszer fölkelni lá t tákí 
örömrészegen borultak egymás karjai közé; 's véghetlen boldogokká, 
tet te őket a' mindenható szerelem. 

II. 

És az Űr lá t ta az örvendező bűnösöket; 's szívét harag töltötte el

intett/ — 
'S a' mennyei seregek térdet hajtva jelentek meg előtte; ő pedig 

menydörgő hanggal imígy szólt, 's az egész minden reszketve indult meg 
szavára: Engedetlen angyal! ki, kiket én büntetek, boldogítandó valál, 
légy elűzve színem elől. Míg forog a' föld, s míg emberek élnek, a' 
menny kapui ne nyíljanak előtted; setét föld légyen lakásod; élj a' 
halandók között csak tenmagad halhatatlan; 's boldogítsad, kik remegve 
gyűlölnek, 's futnak előtted; légy a' H a l á l . 

Szólott az Űr; 's az angyal, fölnyitva szárnyait, szomorúan száll t 
le a' földre. 
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III . 
Ábel nem vala többé! 
Súlyosan találta őt bátyjának nehéz fegyiere. 'S midőn messze 

fölnyílt sebét látta az angyal; midőn hallotta fájdalmas nyögését: kar
cai közé szorítá a' boldogtalan ifjút, hogy barátkeblén enyhüljenek kín
jai. 'S ím megszűnik a' piros vér folyása, megszűnnek fájdalmas pana
szai; 's némán mosolygva fekszik ott az ifjú, mintha csak álmadoznék. 
Szüíőji sírva temették el a* kedvelt gyermeket, 's hantjára virágokat 
ültete a' szerelem. Búsan le eresztett szárnyakkal ült a' virágos dom
bon az angyal; s a' mellette elfolyó patakra lenézvén, az ál lhatat
lanban, ki minden habot a' tengerhez visz, 's maga szüntelen tovább 
foly', szomorú képét tükrödzeni látta, 

'S ím Áda, Éva legifjabb leánya, jött a' patakhoz. 
Mióta Ábel eltemettetett, egész föld puszta vala néki és öröm

telen. Vihartól meghajlott czédrusként állt a' virágos partokon: szép, 
mint anyja, mikor a' teremtő kezeiből mosolyogva kilépett; olly szép, 
hogy még a' patak tiszta tűköre is csak gyöngén adhatta vissza a meny-
nyei képét. Halványak voltak arczai; 's rajtok csak némellykor lejte 
-át egy gyönge pirosság. Mind havasokon futamlanak keresztül a ' nap 
végsugárai; 's mint violák hajtják le föld felé harmattelt kelyheiket: 
úgy függtek Ábel sírján a' szomorgó szemei; 's rajtok a' keservnek 
ár ja i sürüen törtek elő. Hosszan és sötéten ömlöttek el fürtjei liliom
keblén 's homlokán; 'a fájdalomhoz hasonlók, melly lelkén elterült. 

Az angyal látta Ádát, hallotta szavát, melly Ábelért sóhajtozott; 
6 feledve fájdalmait, véghetlen szerelem töltötte szívét. 

'Sj ím feljött az éj, 's a' messze téren a' csend elkezdé hosszú 
dalát. Áda lankadtan dőlt a' virágos hantra; 's keservei álomba rin
gatták a' szenvedőt. 

Ekkor az angyal Ábel alakját ölté magára, 's a' szunnyadóhoz 
lehajolva, imígy szólt: Áda, ébredj; Ábeled visszatért nyájával! — 
Áda ajkain gyönyörtelt mosolygás játszik, midőn feszült kebellel 
ekképen felel: Ábelem, hol voltál eddig? Miért hagytad el kesergő 
Tiölgyedet? 'S az angyal melléje ült. Szerelemről szóltak a' boldogok; 
's egész föld hallgata körűlök, 

Elmúlt az éj . A' nap új fényben emelkedett az égő lá thatár fö
löt t ; 's egész föld ezernyi hanggal eltelve köszönté az új jövevényt. 
Áda fölébredett, 's szülőji álltak előtte, Ezek örömmel eltelve szoríták 
szíveikhez a' csudálkozót, ki még csak nehezen válhata álmaitól. Ah, 
ne örüljetek, boldogtalan szülők! Mi leányotok arczait olly pírosra 
festi, nem öröm az; nem a' fölkelő napnak, nem a' színes virágoknak 
mosolyg ő: boldog álmának emléke tölti el őt még; melly ha egyszer 
végkép eltűnik, Áda nem fog pirulni többé, nem fog mosolygani. 

így múlt a' nap. Éjjel Ábel megjelent ismét kedvesének; 's az 
fölébredve örült ismét az új éjszakának, *S így sok nap múlt és sok 
•éj, Áda mindig halványabb 's mindig nyugottabb lőn. Szomorú vala, 
<le elégedett. 

A' nyár heve megszűnt. Sárguló levelekkel játszott az őszi szél; 
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's Ábel hantja fölött kórok ingatták száraz fejüket. Éj vala, 's szelíd 
világot terjesztve függött a' hold tiszta egén; mint isteni köny< sírva. 
az emberiségért, és halkan morogva, folyt a' pa tak virágtalan utjain 
tovább; néma fájdalom terült el egész földön: csak Áda örült, szuny-
nyadva feküdt kedvese sírja fölött; 's mellette Ábelé ült, szerelemrőt 
szólva az örvendezőnek. O, jer szivemhez! így szólt végre Áda. Tedd 
egészen boldoggá hölgyedet. — Az angyal lehajolva, csókjával érínté 
reszkető ajkait. Ábelem! így szóla sóhajtva Áda; és hallgatott. 

Szülőji halványan kihűlt kebellel találák leányokat; s' átkozva 
a' halált, Abel mellett temették el. Az angyal pedig szomorúan ment 
tovább. 

IV. 

Századok múltak és ezredek: de a' föld még erősen állt. 
Szép vala köntöse, mint a' teremtés első napján, bár rontó lép

tekkel ezer tél ment által a' térén; szinöket 's illatjokat még nem vesz
tették el a virágok; a' régi dalt zengek a' madárkák a' lombok között» 
's öröm és szerelem készté dalokra, mint hajdan; vígan törtek ke
resztül a' félénk vadak, 's az ezernyi évekig egy utón továbbfolyó 
pataknál friss i talnak örültek. 

Régi ágyában feküdt az agg tenger; 's ha a' szél nehéz álomként 
lejte át a' szunnyadón, ez, mintha ébredni akarna, emelkedett; nyug
talanul körülveté magát; 's sötét hullámjaí a' sziklás partokkal elkez
dek ismét az ezer-évű viadalt, ezek pedig tántorí thatat lanul áll tak, 
komolyan nézve alá a' lázadókra, 's néha mintegy gúnyolólag egy kis 
követ vetve le a' törötten visszavonulókra. 

A' nap fényesen futotta át régi útjait; 's szelíd világot terjeszte 
a' hold, mint ezernyi évek előtt, 

'S az ember is egy maradt. 
Tarthatatlanul futott tovább képzelmei után; nem gondolván, hogy 

léptével őseinek porát tapodja, kik éltöket a' halhatat lanságnak áldozva, 
szenvedtek, örültek, 's most tetteikkel együtt feledve nyugszanak sírjaik 
alatt . 

A' halál angyala szomorúan ment át a messze téren; könytelt 
szemekkel néze föl az égre, mintha kérdené: meddig tart még bünte
tése? 

Ekkor az Ür megkönyörülve szenvedő angyalán, imígy szólt: ElégT 
És a' föld ezer viszhangjaival felelt: Elég; 's csend lőn, 

Az alkonyodó nap nem szállt a' bérezek megé, 's a' fölkelő hold 
nem folytatta útjait : pirulva állt a' két mennyei csillagzat egymásnak 
ellenében; két szeretőhez hasonlók, kik hosszú vándorlás után találják 
föl végre egymást. Halottan terült el az agg tenger messze partjai kö
zött; nyugalom simitá el arczának mély redőjit; 's benne a' tiszta ég 
tükrödzött. Folyók és patakok fáradva álltak meg; 's a mélyben 
szunnyadó halak nem háboríták fölcsapva nyugalmokat. A' zöld levelek 
mozdulatlanul függtek az ágakon; 's a' virágok föld felé hajolva nem 
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ingatták többé illatozó kelyheiket. Az emberek nyugodva feküdtek néma 
lakjaikban; 's a' szunnyadóknak nem valának többé álmaik. 

Csak a' halál angyala ment még sietve a téren át. Fárad t vala 
ő is, és nyugalom után vágyódott, Ada sírjára ült a' patak megett; a' 
rég elmúlt idők föltűntek előtte egyszer még; és Ada után vágyódott 
a' haldokló: ez pedig szelíden mosolygva szállt le az égből; csók
jával érinté angyalát, ki nehezülő szemekkel föltekintve, egyszer még 
Ádát sóhajta, és elszunnyadott. 

Mennyei trónján ült a' Mindenható: körüle nehéz álomba merülve 
feküdtek az angyalok, Inte; és a' szunnyadók fölébredének. Mi szép 
vala álmunk; 's mi szörnyű, mi borzasztó még is! Légy áldva, Isten, 
hogy csak álom volt! 

Álmodám, monda a' másik; hogy testvérimet gyűlölöm, 's ők is 
szélsőbb határain, sötét hazában lakom. Napjaim rövidek valának, és 
hosszúk éjszakáim. Nem láttalak; 's csak félve gondoltam reád. Légy 
áldva, hogy csak álom volt, 

Álmodám, monda a' másik; hogy testvérimet gyűlölöm, 's ők is 
gyűlölnek engem. Reménytelenül jár tam hosszú pályámon. Légy áldva, 
hogy csak álom volt. 

És én boldog szerelmet képzelek magamnak; így a' harmadik. De 
kedvesem elveszett; és véle boldogságom. Légy áldva, hogy csak álom 
volt. 

'S így mindenik elmondta álmát, és az Ür hallgatott. 
Végre a' halál angyala jött; 's mikor elvégzé beszédét, az Ür 

imígy szólt: H o s s z a n á l m o d t a t o k ; m o s t ö r ü l j e t e k 
ö r ö k r e ! 

Panaszok. 

Add vissza a* levélkét; 
Ne hordjad arczodon. 

A' liliomok kesergve 
így zengik vád jókat: 
„Tekints körül, Zuleika! 
A' nyár alig kezdődött, 
'S im, már is hervadunk. 
Elvetted lágy havunkat, 
'S belőle ten magadnak 
Ruházatot csináltál. 
Add visza levelinket. 
Jó l látjuk, hogy mi tőlünk 
Raboltad. Illy fehéret 
Álla csak liliomnak, 
Csak hónak, 's holdnak ád," 

A* kertbe ment nyugodni 
Zuleika. 'S a' virágok, 
Meglátva őt, panaszra 
Fakadtak. „Elraboltad, 
Ekkép sóhajt a* rózsa 
Vörösre sírt szemekkel; 
Legszebb levelemet. 
Mint hajnal oly piros volt, 
Én itt keblembe' hordtam, 
Rá írva titkomat. 
'S minap, mig én aludtam, 
Eljöttél, 's elraboltad. 
Ne is tagadd; hallottam 
Lépésedet: de akkor 
Azt gondolám csak esti 
Szellő lebeg körűlem. 
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'S a' kis viola búsan 
Ekkép sóhajtozik: 
,,Engem is megfosztottál 
Legdrágább kincseimtől. 
Kék kelyhemet szemeidbe 
Rejtetted. Még a' harmat 
Is rajtok függ. Add vissza, 
Mi nem tiéd, Zuleika! 

És ím az ifjú kertész, 
Ezt hallva, így sohajtoz: 

Miért olly haloványok 
Egykor pirosló arczaid? 
így kérdezel, barátom! 
Beteg vagyok; 's talán még 
E' nyáron meghalok. 
Mert szörnyű mérget ittam, 
Melly ellen nem segíthet 
Az orvosok tanácsa. 

Kutunkhoz mentem egyszer. 
Reggel volt. Akkor épen 
Szállt föl a' láthatáron 
A' büszke nap; s az éj , 
Szegyeivé barna testét, 
Előtte elpirult. 

A ' kútnál állt Zuleika, 
Szólni sokat akar tam: 
De nyelvem elakadva, 
Elnémulék végtére. 
Csak hogy vele beszéljek, 
Italt kértem a' kútból. 

Anyám halálos ágyán, 
Még egyszer rám tekintve, 
E' vég tanácsot adta : 
„Óvjad magad' szereimtől, 
J ó gyermekem: keserves, 

18 Sajtóhibából így: „kö 

„Hát én miként találjak 
Elég szavat panaszra, 
Szép tolvaj, ellened? 
Elébb örülve jártam 
Körül e' nagy világon, 
A.z őzfihoz hasonló; 
'S te csendem' elraboltad, 
El szivem nyugodalmát, 
'S minden gyönyört; 's helyettök 
Csak kínokat adál. 

Méreg. 

Zuleika lehajolva 
Vizet meritni készül. 
De, oh csoda! a' kútban 
Még egy Zuleikát látok: 
Olly szépet, mint az élő, 
Ollyan hideg' 's kegyetlent. 
Bámulva állok ottan, 
Míg végre szép Zuleika 
Felkél, s hamis mosolylyai 
Megkínál hűs itallal. 
Zavart valék. Remegve 
Köszöntem,18 és a korsót 
Végső cseppig kiittam. 

De, hajh! szomjú ajakkal 
Zuleika képét ittam 
Frís viz helyett. Azóta 
Szivemben él. Naponként 
Uj kínokat teremtve 
Emészti éltemet. 

Ez, nem de, szörnyű méreg, 
Melly ellen nem segíthet 
Az orvosok tanácsa? 

Szerelem. 

Bár milly gyönyört ígérjen, 
Mindig következése." 

Ö megholt; 's én legottan 
Elmentem egy tudóshoz. 
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Bölcs férfi, így beszéltem, 
Mi a' szereim? Ő búsan, 
Keservvel telt mosollyal 
Ekkép felelt: Barátom, 
Piros hajnal szerelmünk. 
Ha föltűn, rózsaszínnel 
Borítja el egünket. 
Ezer gyönyört Ígérve 
Feljő a' nap, mellyet mi 
Olly annyira kívántunk. 
Elnyerjük vágyainkat, 
'S a' hajnal elveszett. 

Tovább menék; 's elértem 
Öreg Mamud lakását. 
Mi a' szereim? Az agghoz 
Így szóltam. Te bizonnyal 
Jó l tudhatod. Fehérek 
Már fürteid. Felelj hát. 
Fiam, délhez hasonló 
A ' szerelem. Sugári 
Fejünkre sütve, sokszor 
Eszünket zűrzavarba 
Hozhatják, életünket 
Eltöltve fájdalommal. 
De Álla jó 's kegyes volt, 
így szólt az agg mosolygva, 
Árnyékot adva nékünk 
E ' dél sugári ellen. 
A' házasság az árnyék. 
Hűs lomb alatt feküdve 
Jó l szunnyadunk, 's a' délről, 
A' kinzó forróságról, 
Könnyen felejtkezünk. 

Elmentem. Már sötétebb 
Lett minden. Csillagok közt 
Úszott a' föld hajóként, 
Az éjnek vitorláját 
Fölvonva árboczára. 
Körülem néma minden; 
A' fán csak álmodozva 
Csevegnek a' madárkák; 
Élet szunnyadni látszik. 
Meghatva leborultam 
Állát imádni. *S íme 
Egy férfi lép élőmbe. 

Sovány, szinetlen arcczal 
A' csillagokra nézve, 
Ekkép sóhajt: Miért is 
Kell élnem, ha kegyetlen 
Marad Fatíme mindig? 
O szere lem! . . . Szereimről 
Beszélsz kedves barátom? 
'S mi a' szereim? — Sokáig 
Csudálva néz reám; 's így 
Felel: O, boldog ifjú, 
Ki eddig nem tudod még, 
Hogy fájdalom az élet. 
Kerüljed a' szerelmet, 
Mert az éjhez hasonló, 
Sötét csillagtalanhoz. 
Ösvénytelen bolyongni 
Kietlen nagy vadonban; 
Nyugpartot nem találni, 
Hol fáradt lelked ismét 
Enyhülne: lám ez élted. 
Mihelyt szeretsz. 'S ha ismét 
Derülni kezd: az égnek 
Már akkor vége van, 
'S tovább menék. Az égen 
Halvány piros vonások 
Látszanak; már a' hajnal 
Közéig; 's az ég melly eddig 
Szeretve át ölelte 
E ' földet hű karokkal , 
Kihűlt kebellel elszáll. 
És ím az agg platánok 
Puha füves tövénél 
Egy ifjú ül, kobozzal 
Követve énekének 
Vig hangjait. Megálltam. 
'S ekkép dalolt az ifjú: 
Szép kert e' föld, de benne 
Sok gaz terem; a' kertész 
A ' szerelem kiirtja 
A ' gazt; 's virágainkat 
Ápolja, hogy minékünk 
Gyümölcsöt hozzanak. 
A ' szerelem időhöz 
Hasonló, változékony 
De egy marad, 's újulva 
Mindig csak vissza jő. 
M a elf oly, és helyette 
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H o l n a p jön. így ha egyet 
Veszítünk, csüggedezni 
Nem kell azért. — Zuleika 
Legyen Zaira, Leila, 
Vagy más: mit bánom én azt? 
A' lány kecse mulandó, 
De szép marad szerelmünk. 
Nem változó leányért, 
Szerelmért lángolok. 

J ó ifíu, követni 
Akar tam énekednek 
Vig oktatását; jobbnak 
Tar tot tam egykor áztat 

A' bölcs komoly szavánál, 
Ezüsthajú Mamudnak 
'S a' búsuló Fakirnak 
Beszédinéi. De mostan, 
Mióta őt ösmérem, 
A' kékszemű Zuleikát; 
Mióta őt imádom, 
Eszembe jut anyámnak 
Végső tanácsa, sokszor; 
óv jad magad szereimtől, 
Jó gyermekem; keserves, 
Bár milly gyönyört Ígérjen, 
Mindig következése. 

Közli: BÁRÓ SZALAY GÁBOR. 

VÖRÖSMARTY MIHÁLY KIADATLAN POLITIKAI CIKKEL 

A M. T. A. könyvtárának Vörösmarty-kéziratgyüjteménye nem
rég nevezetesen gazdagodott, Voinovích Géza főtitkárnak sikerült 
megszereznie az Ernst-múzeum Vörösmarty-kézírataít. Ennek az új gya
rapodásnak fölvétele közben rájöttünk arra, hogy nemcsak az Ernst-
múzeumból vásárolt és nemcsak a Brisits Frigyes által számbavett — 
Czapárynál nagyrészben publikált —• anyagban, hanem Akadémiánk 
könyvtárának törzsanyagában is kiadatlan leveleket, cikkeket őrzünk. 
A levelek kiadását Brisits Frigyes vállalta el. A cikkek közül a poli
t ikai tar talmúakat alább közlöm. 

A közlendő cikkek 1848 első feléből valók. A P. H. szerkesztősége 
talán nem fogadta szívesen ezeket s e miatt nem adta ki. Kemény 
Zsigmond és Csengery valószínűleg már ekkor helytelení tet te a di
nasztiával való szembefordulást, mely az olasz kérdésben éleződött ki, 
ezek a cikkek pedig főleg az olasz kérdéssel foglalkoznak, mellékesen 
érintve a horvát és szerb kérdést. A horvát kérdésben erős nemzeti 
érzése, nacionalizmusa ellenére is a belátóbbak mellett állott Vörös
mar ty már évtizedekkel azelőtt: ha Horvátország el akar szakadni, 
legyen kívánsága szerint. Tudjuk, hogy erre az álláspontra helyezkedett 
1848-ban a Batthyány-miniszterium, és Batthyány ezen az alapon meg 
is egyezett Jellasics bánnal, kikötve, hogy Horvátország a Habsburg
ház uralma alatt maradjon. Jellasics támadása aztán azért követ
kezet t be, mert ő a magyar kormánytól nem Horvátország független
ségét követelte, hanem azt, hogy Magyarország rendelje pénz- és had
ügyeit a bécsi kormány alá. Vörösmarty cikkeinek szelleme nem a 
magyar kormány hivatalos fölfogásához, hanem Kossuth Lajos nézeté
hez áll közel, Vörösmarty a nacionalizmus eszmei álláspontján figyel
men kívül hagyja az uralkodóház pretensióit. Neki az a nézete, hogy 
Olaszország előbb-utóbb úgyis egyesül, s Ausztria tar tományai el-


