


V E Z E R E L V E K 

A" MAGYAR 

SZÉPIRÁL01BAN, 

NEVENDÉK BÖLCSELKEDŐINK SZÁMÁRA 

IRTA 

H U T T E R A N T A L , 
KEGYES TAN1TÓRENDBELI, SZEGEDI K1R. LYCELMBAN HIT-

SZÓNOK, KERESZTÉNY RÓMAI KATH. HITTAN, MAGYAR 
NYELV 'S LITERATURA RENDES TANÍTÓJA. 

• G R Ü N N J Á N O S B E T Ű I V E L . 

1842 . 





T a r t a 1 o in. 

Lap 

E L Ő S Z Ó . 

I. S Z A K A S Z . A' NYELVTAN ALAPFÖLTÉTELE1RŐL. 
1. §. Honi nyelvünk szeretete 7 
2. §. A' nyelvművelés útja 10 
3. §. A5 szokás 11 
4 . §. A' régi nyelvemlékek 13 
5. §. A' hasonlóság 15 
C. §. A' szónyomozás . , . . . 16 
7. §. A' rokon nyelvekhez hasonlítás 17 
8. §. A° nyelv philosophiája 18 

II. S Z A K A S Z . AZ IRALOM AZ EMBERI SZELLEM TE-
REMTÉSÉNEK ORSZÁGA. 

9. §. A' tudományos- és szép-iralom 19 
10. §. Az iraloni mint a' nemzet műveltségének fokmérője . 20 

111. S Z A K A S Z . A' MAGYAR SZÉP1RALOM RÖVID VÁZ-
LATA NEMZETÜNK HAJDAN 'S KÖZÉPKO-
RÁBÓL. 

11. §. A' hajdani magyar iralom 23 
12. §. A' hajdani költészet tárgya vitézi tettek . . . . 24 
13. §. A' középkori magyar iralom 26 

IV. S Z A K A S Z. A' SZÉPMŰVÉSZETEKRŐL ÉS KÖZÖS 
SZABÁLYAIRÓL ÁLTALÁBAN. 

14. §. A' művészetek szoros kapcsolatban állnak . . . . 29 
15. §. A' szépművészetek kútforrása az értelem, bírája az 

izlés 30 
16. Az érzelem minden szellemi képesség kútfeje. . . . 32 



Lap. 

V. S Z A K A S Z . A' SZÉPMŰ VÉSZETEK ALKATÚJA AZ 
UTÁNZÁS. 

17. §. Az utánzás mint a' természet másolója 33 
18. §. A' költészet csak a' valószínűséghez hű 35 
19. §. A' lélek magasztos állapotjáról . . 37 

VI. S Z A K A S Z . AZ UTÁNZÁSBAN FÁKLYÁT AZ ÍZLÉS 
TARTSON. 

20. §. Az izlés mi ? 39 
21. §. A' jó izlés egy 40 
22. §. A' jó izlés a* műveltséggel egykorú 41 
23. §. Az izlés erényes legyen 42 
24. §. A' jó izlés a' közműveltség horoscopja 43 

VII. S Z A K A S Z . A' SZÉP1RALOM TÖBBFÉLE ÁGAIRÓL. 
25. §. A' költészeti nemek különfélesége 45 
26. §. A' költészetben a' valóság egy 40 
27. §. A' költészeti lábakról 47 

VIII. S Z A K A S Z . AZ ELBESZÉLŐ KÖLTÉSZETRŐL. 
28. §. Az Aesopféle mesékről 49 
29. §. Ezeknek szabályairól 50 
30. §. A' pásztori költészetről 52 
31. §. A' vitézi költészet anyagjáról 54 
32. §. A' vitézi költészet cselekvényéről 55 
33. §. A' vitézi költészet személyeiről 57 
34. §. A' vitézi költészet alakjáról 58 
35. §. Az elbeszélő költészethez tartoznak a' Balládák 's a' t. 59 

IX. S Z A K A S Z . A5 SZÍNKÖLTÉSZETRÓL. 
36. §. Altalányos nézetek 61 
37. §. A' cselckvény, nap- és hely-egységéről 62 
38. §. A' most divatozó színjáték kezdetéről 63 

X. S Z A K A S Z. A' LANTOS KÖLTÉSZETRŐL. 
39. §. Az a' költészetnek legmagasztosabb fokozata . . . 66 
40. §. Miért neveztetik a' lantos költészet igy ? . . . . 67 
41. §. A' lantos költő lelkesüléséről 08 
42. §. A' lantos vers szépségeiről 09 



Lap. 

XI. S Z A K A S Z . AZ OKTATÓ KÖLTÉSZETRŐL. 
43. §. Tárgya és szabályai 74 
44. §. A' gúny versekről 75 

XII. S Z A K A S Z . A' KÖLTÉSZET TÖRTÉNETÉRŐL. 
45. §. A' költészet kezdete 77 
4G. §• A' római költészet 's költők 78 
47. §. A' német és magyar költők 79 

XIII. SZAKADSZ. A' KÖLTÉSZETI STYLUSRÓL. 
48. §. A' költői stylus ékességei 81 
49. §. A' költői stylns háromféle 82 
50. §. A' költői-beszéd a' folyó-beszédtől különbözik . . . 85 
BEFEJEZÉS . : 85 

01 
62 
03 

00 
07 
08 
09 







E L Ő S Z Ó. 

Ez iratkával, melly minden igény nélkül 
kel a' magyar iralom egyik szerény szegleté-
ben , semmi egyéb czélom, mint tanuló ina-
inknak azon szükségén, hogy a' bölcsészeti 
osztályban rendszeres tanulmányaik közé tar-
tozó magyar iralomra nézve kézi könyvük 
nincs, előlegesen is legalább valamennyire 
segíteni. Szándékom, és rövid időn sikerülő 
szándékom az említett osztálynak mind két 
szakára alkalmas, czélszerű és reménylem a* 
kor kívánatit kielégítő kézi könyvet nyújtani, 
vezér fonálul vévén az ez úton előre hala-
dottak útmutatását. 

•j 

Függelékül gyenge mintákat vagyok bá-
tor toldani e' vezér-elvekhez, de talán hát-



rabbakat ifjú bölcselkedőinknek mint művé-
szeti magasztos typusok lennének. Azért az 
egészre nézve engedékenységet és kíméletet, 
melly csupán a5 szándék tisztaságát tárgyazza, 
kérvén, egyedül ott keresem jutalmam, ha 
nemzeti iralmunknak lelkemmel szorosan egy-
ben függő nagy épületéhez legalább egy-két 
követ gördíthetek. 



E L S Ő S Z A K A S Z . 

A' N Y E L V T A N A L A P F Ö L T É T E L K I R Ő L . 

J. §• 

K_edves érzésekkel telik-el minden honfi 
kebele, midőn nemzeti nyelve tökéletesíté-
sét , inelly a3 romboló sors csapásai alatt több 
ízben leáldozni készült, hazája egén lelkesítő 
fényben ismét föltámadni, és aJ kecsegtető 
reménynek szép előjeleivel díszleni látja. Illy 
lelkesítő fény jótevő sugaraival hat-le a' ma-
gyar égről jelenkorunk békeölébe, hol meg-
szűnvén a' sajnos múltnak szívet rázó zivatara, 
nem annyira a' kar és kard, mint a' müvelt-
ség legyőzhetetlen vezére a' nemzeti nyelv ha-
lad előre. 

Szent kötelessége minden nemzetnek tu-
lajdon nyelvét nem csak föntartani, hanem 
csinosítani, Js mint a mindenség közös csa-
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ládjában élhetése föltételét terjeszteni is. Ezt 
cselekedték hajdan Roma hősfiai, ezt cselek-
szik jelenkorunkban a3 nemzeti műveltséget 
óhajtó jeles népek azon természeti ösztöntől 
buzdítatva, mellyel még a3 legbárdolatlanabb 
nép is erősen ragaszkodik anyanyelvéhez. En-
nek tulajdoníthatjuk mindenkor ugyan, de 
leginkább derült századunkban, hogy édes ho-
nunkban a' nemzeti nyelv iránti buzgalom 
minden jobb érzésű honfi szivében enyhelyet 
nyervén, kiirthatatlan gyökeret vert, 's a3 honi 
törekvés egyik fő, a' késő maradéknak szép 
példákat és gyümölcsöket hozandó tárgya lett. 
Érzették azt mindenkor buzgó hazánkfiai, hogy 
a3 nemzeti nyelv azon rúgó, melly egyedül 
képes kiemelni bennünket — egy valóban az 
idő viszontagságainak példátlan zivatarin áttö-
rődött lelki erőben soha sem csüggedett nem-
zetet — pulyaságunkból; ez áraszthat életet, 
fényt és fölvilágosodoitságot édes hazánkra, 
ez eszközölheti hogy a' magyar is majd tiz 
századot Európa szivében töltvén, a3 művelt 
nemzetek nagyságával és dicsőségével egy sor-
ba állhasson. 

És ha létezik földgömbünkön nyelv, melly 
műveltséget érdemel; nemzeti nyelvünk va-
lóban (hogy nagyítással ne szóljak) azon nyelv, 
mellynek szépsége, szabatossága, méltósága, 
alkalmas volta, akár belső sajátságit, akár 
gazdagságát, akár hajlékonyságát tekintjük, 
leírhatatlan. Vannak ugyan tökélyre alkalmas 



n3elvek nemzetinken kivűl mind az élő, mind 
'a holt nyelvek között, millyen az angol, 
franczia, német, görög és latin. A3 görög min-
den nyelvnek kulcsa, 's olly vonzó édességgel 
és kedvességgel bír , hogy azt nem csak meg 
nem unhatni, sőt nyomosságát, kerekdedsé-
gét, kelteméit, hajlékonyságát és világosságát 
csudálni nem győzni, ugy hogy szép leányával 
a' latinnal a tudomány és művészet egész 
kincstárát, eredetét és forrását foglalja magá-
ban ; ugy de ezek csak szépségek és hasznok, 
niellyek a3 mi honi nyelvünkben részint meg-
vannak, részint meglehetnek, hanem azon 
tagadhatatlan természeti kötelesség, melly aJ 

nemzeti nyelv pártolását Js müvelését teszi 
szükségessé, az szólít fel minden jó hazafit, 
hogy ebben szorgalmának módja és határa soha 
se legyen! A' történetek tanítása szerint mü-
veit nyelv nélkül semmi nemzet sem araihat 
dicsőséget. Az egykor virágzó Hellen és Ro-
mai birodalmakat hirökkel és dicsőségükkel 
együtt kitörülte ugyan aJ sors a3 nemzetek 
sorából, de virágzott Js gyümölcsözött nyel-
veikkel olly hírre "s névre tettek szert, melly-
nek diadalmas emlékeit eltörleni túl van a' 
változandóság hatalmán. Ez azon szentséges 
oszlopa nemzetünknek is, mellyhez ha csak 
néhány követ gördíteni is, mindnyájunknak 
szent tisztünk, kötelességünk. 
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§. 
Nemzet! létünk legfőbb föltétele a* nyelv, 

tudományos Akadémiánk forrón ohajtott létre 
jutása óta kétségkívül több jeles késziiletüfőt 
foglalatoskodtat, minek sikerét reménylenünk 
csupán ugy lehet, ha ezen gátokkal teljes út-
ban a' rend és józan okoskodás fog vezérfoná-
lul szolgálni. — Mi a3 rendet illeti nyelvünket 
ugy tekinthetni, mint nevelői kezünkre és 
ügyességünkre bizott, a3 természettől kitűnő 
sajátságokkal és képességekkel megáldott igen 
derék szívalkatú nevendéket; ennek fejtésé-
hez, idomitásához és műveléséhez ha ki hozzá 
nyúlni hivatottnak érzi magát, mindenek előtt 
azon kell törekednie, hogy azt, mennyire le-
het, a' legtökéletesebben ismerje, hogy annak 
külső és belső tulajdonságát és sajátságait nyo-
mosán latolgassa, hogy mik a' nem csalható 
természet utján önként fejlődnek, hathatós 
munkásságú értelmességgel elősegíthesse. In-
nen tagadni nem lehet, hogy a3 művelést nem 
különben a' nyelvre is mint a3 nevelésre néz-
ve fejtegetésnek kell megelőznie. Van a3 ma-
gyar nyelvnek bizonyos saját philosophiai rend-
szeressége, „melly a' nyelv fő s az emberi 
lélek eredeti törvényszerűségében gyökerezett 
törvényeit vizsgálván, mind az egyes nyelvek 
nyelvtanjának tudományos művelésére, 's ok-
fejei helyességének megítélésére zsinormérté-
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ket ád, mind a' Jogicai tekintetben helyesen 
gondolt tárgyak helyes kifejezésének törvé-
nyeit előszámlálja;66 ezen philosophiai rend-
szernek köszönhetni egyedül, hogy a3 sok újí-
tónak czéltévesztő különösségei mind eddig 
természetéből nyelvünket ki nem vetkeztet-
ték, noha a' jelesebb philologusoknak majd 
nem általányos hibájok volt, hogy ezen ere-
deti sajátsággal biró nyelvet nem csak más 
nyelvekből, mellyek A'ele többnyire egészen 
kiilönnemüek fejtegették, sőt ezeknek rámá-
jára húzni, csigázni akaratoskodtak. 

Valamint a3 nevelésben, ugy a3 nyelvmü-
velésben is az járhat legsikeresebben, az szá-
molhat legbiztosabban jutalmazó eredmények-
re, ki a' természetnek csalhatatlan nagy köny-
vét nyitja föl, 's ebből tanulja, mik legyenek 
útjában jelesebb szempontjai, vezércsillagi. 
Mit ha megtesz, ezek állanak elébe mint alap-
föltételek: CL) a' s zokás , B) r é g i nye lv -
e m l é k e k , c) h a s o n l ó s á g , cl) szónyomo-
zás , e) rokon n y e l v e k h e z h a s o n l í t á s , 

J ) és a3 n y e l v p h i l o s o p h i á j a . Ezek azok, 
miknek a1 nyelvfejtegető, nyelvmivelő szeme 
elől távozniok soha sem szabad. 

3. §. 

A3 s zokás mi legyen a' szónak magá-
nak értelméből ismeretes, nagyobb világosság 
okáért mindazáltal azt állítjuk: hogy a' szo-
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kás nem más, mint a nyelvszavaival közönsé-
ges és bévett mód szerint való állandó és szá-
zadokig tartó élés, melly szerint hangját ejt-
jük Js összekapcsoljuk, igy eredt szavait vál-
toztatjuk Js a mondásban elrendeljük. — A3 

szokás , mellyről a' nyelvre nézve jelesen 
jegyzi meg Horátz: 

Multa renascentur, quae iára cecidere, cadentque 
Quae nunc sunt in honore vocabula; si volet nsus, 
Queni penes arbitrium est, et jus, et norma loquendi. 

olly erővel bír, hogy majd nem egyedül neki 
köszönhetni a nyelvek nagyobb részének élet-
ben maradását. Ez tartott fön a' mi számunk-
ra annyi véres századokon keresztül temérdek 
szavat és szólásmódot, mellyeket a nyelv-
philosophia magából a természetből mentet-
teknek állít és mutat. — A3 közönséges nyelv-
szokást aJ nemzet jelesebb Írói határozhatják 
meg, mert ezek kötelessége a nyelvet közön-
ségessé nem csak tenni, hanem érthetőképen 
csinosítani is, nem is létezhet egyetemi nyelv 
addig, még azt irói meg nem állapítják; de 
igen ügyes vigyázattal kell â  nyelvfej tőnek 
lennie, ne hogy a' beszédmódra nézve a 'nép 
jogainak túlságos tisztelése, olly útra térítse, 
mellyről a3 szoros okoskodáson alapuló igazság 
talán egészen száműzve van. Vegyük p. o. 
a' szokásnak ama kóvetkezetlenségit, melly-
nél fogva a nemeknek különböztetését, mely-
lyet noha sokan elég alaptalanul részint a'iny-
thologiábol, részint az állat- és növényország-



hói akarnak igazolni, semmi philosophiai ala-
pon sem alapította meg, miből csak ugyan 
senki sem igazodhatik el , mert annak okát 
adni, valljon m i é r t n ő n e m ű a3 n é m e t 
S o n n e , és h ím a3 l a t in sol nehezen adhat-
ni, valamint annak is, m i é r t a3 l a t i n 11 os 
h í m , a3 n é m e t B l u m e n ő n e m ű ? A3 mi 
nyelvünkben szinte uralkodott szokáson még 
is a3 szoros philosophiai sajátság győzött, 3s 
a3 nemek különböztetésének belejövetelét meg-
gátolta. — Vannak kik a3 szokást bálványoz-
zák, 3s ennek analógiát, ethymologiát 3s cupho-
niát, szóval mindent készek föláldozni, de 
ebből számtalan roszak történtek. Van igen jó 
a3 szokásban, ez az a3 régi 3s állandó szokás. 
Ha meg tudjuk mutatni, hogy apáink száza-
dok előtt így vagy amúgy beszéltek, 3s hogy 
tudományos elvekből beszéltek, akkor a' szo-
kás szent; 3s igy a3 józanul értett, magyará-
zott és követett szokás, mellynek fölötte a' ha-
talmas közvélemény tartja a' birópálczát né-
mükép alapföltétele a' nyelvnek. De a3 nyelv-
be kényünk 3s kedvünk szerint új szokást 
behozni annyi, mint a' nyelvet gyökerestül 
kiirtani, ez ugyan nem tanácsos 3s nem szabad. 

4. §. 

A3 r é g i n y e l v e m l é k e k , mellyekről 
tisztes R é v a y n k azt mondja, hogy „a3 mit a3 

különböző szokásról kérdésije vésziigk , a3 ket-



14 
tő közöl mellyik a3 jó , erről akkor végezhe-
tünk legigazahhan: ha a3 szokásnak változá-
sát 3s állandóságát a3 nagy időnek a' miénkig 
lefolyó rendében mintegy irótáblán magunk 
előtt látjuk világosan és bizonyosan megkü-
lönböztetve;" — hasonlóképen tagadhatatla-
nul kútforrása a' nyelvfejtésnek, de általá-
nyos erővel még sem bírnak, mert azt ál-
lítni, hogy azon egy két sornak iróji, kik 
majd nem minden nyelvtudalom nélkül csak 
a hangoknak betűkkel való elevenítését esz-
közlötték, hogy azok kiket tájszólás, rosz 
szokás, hibás beszédmód az igazi nyomosság-
tól messze lökhettek, csalhatatlan bírák, — 
valóságos következetlenség. Akkor igen is két-
ségbe nem hozható alap és kútfő gyanánt szol-
gálhatnának a3 régi nyelvemlékeknek (mely-
jyek legidősbike legföljebb hat százados) szer-
zői , ha az ő koruk tökéletes nyelvtudomány-
nyal bírt volna, vagy ha a' nyelv csak egy 
két évtizeddel született v olna előbb , mint az 
ő hátra maradott 's hozzánk temérdek vi-
szontagságok közötteljutott hagyományaik ke-
letkeztek. De mivel az ő korukban a3 nyelv-
tan még csecsemő korát kezdette élni, mivel 
a3 szomszéd nemzetek bár mi tekintetbeli kö-
telékei is a3 nyelvsajátságot elferdíthették: ter-
mészetes, hogy a3 régi nyelvemlékek nagy 
részint mint csupán tisztes óságok, kevesebbé 
mint csalhatatlan nyelvtudományi kútfők te-
kinthetők. — A3 magyar nyelvemlékek leg-
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nevezetesebbike azon 1182 — 1183 évben szíi-
lemlett, 's a3 Boldva melléki sz. Benedek mo-
nostora misekönyvében fönmaradt két halot-
tas beszéd. A3 kézirata' 15 — 16-ik században 
az óbudai káptalané volt, mint halhatatlan 
érdemű P á z m á n Péter levelei bizonyítják. Az 
óbudai káptalan elpusztultakor több kézirat-
tal együtt a' pozsonyi káptalanba került, 's 
ott isméretlenül hevert, míg tudós P r a y a' 
két halottas beszédből sz. Margit élet Írásá-
ban mutatóul néhány sort ki nem adott. Utóbb 
S a j n o v i c s azon munkájában mellyet a3 ma-
gyar és Lapp njelv egységéről irt , az első 
halottas beszédet egész terjedelmében kiad-
ta, hozzá toldván F a l u d y Ferencz olvasását 
is. Később Koller József pécsi nagy prépost 
még nagyobb gonddal adta ki. Végre R é v a y 
Miklós legtökéletesebben Antiquitates Lingvae 
et Literaturae Hungaricae volum. I. czímü 
munkájában nyomatta ki. — Most a3 magyar 
Tudós Társaság fogta föl a3 magyar nyelv-em-
lékek ügyét, 3s kötetenkint nyomtattatja nagy 
költséggel. A3 régi magyar nyelv-emlékei 
gyűjtésében búvárkodik lelkes D ö b r e n t e i n k . 

5. §. 

A3 h a s o n l ó s á g melly a' bizonytalant más 
hasonló bizonyosból tanítja megítélni, 3s főkép' 
a' szavak származtatására, ragasztására 's el-
rendelésére terjed, szintemint útmutató tisz-
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teltessék a' nyelvfejtésben és művelésben, 
mert ennek általányos alkalmazása a hibák-
nak és következetlenségeknek eredeti forrá-
sává válnék. Csak igy élhetni vele mint czél-
ra vivő segédszerrel, csak igy felel meg ama' 
rendeltetésének, mellyetmár Var ró de Ling-
va Latina Libr. VII. jelesen érintett, as mun-
kában való segedelem nyújtásnak. 

6. §. 

A3 szó nyomoz ás igen nagy tekintetű 
nyelvünkbe, mert előállhja azt, micsoda ré-
szecskékből áll valamelly szó, a szavak ere-
detét vizsgálja, értelmességét eszközli, a' sza-
vak eredeti értelmét a" származtatás által ki-
fejtvén; a nyelvet tisztítja tisztán meg-
tartja, aJ szép hangzat színe alatt elrontott 
gyökereket helyre állítván , mint valóságos 
zsinórmértéket tekinthetni aJ nyelvphilosoplü-
ájának , melly a következetességnek valósá-
gos édes anyja. De a tulságoskodás ehhez va-
ló ragaszkodásban nyomos előkészületek és 
értelmesség nélkül szinte temérdek zavarba 
vezethet, 's tapasztalnunk kell, hogy vezet 
is. Valamint a' szokásról V a r r ó (de Ling. Lat. 
Lib. VIII.) helyesen állítja, hogy a' Consve-
tuclo in motu est, itcujue sólet fieri ex me-
liore deterior; — ugy a' szónyomozásról is 
elmondhatni, hogy ha csak minden oldalról 
szorgos figyelemmel és értelmes ügyességgel 
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nem járunk el benne, a3 következetlenségek 
országába téveszt. 

A3 rokon n y e l v e k h e z h a s o n l í t á s 
olly alapföltétele a' nyelvtudománynak, hogy 
ezt minden nyelvfej tő ben és művelőben elmel-
lőzhetetlenül megkívánni, mert az atyafisá-
gos nyelvek sajátságai sok kétségnek el igazi-
tói , és még több becsúszott hibáknak mint kü-
lönneműségeknek, mellyek az egészet rútít-
ják kiirtóji. Iliy atyafiságos nyelvek a 'mi ked-
ves honi nyelvünkkel a3 keletiek, mellyek kö-
zül ezt, egy jobb hazát fegyveres kézzel és 
erővel kereső vitéz nemzet egészen más ne-
műek és természetűek közé magával mint elsa-
játíthatatlan ereklyét hozta, l l é v a y , a'halha-
tatlan, mennyire becsülte légyen ezen rokon 
keleti nyelvek isméretét, 's ez mennyire se-
gíté a3 tökéletesség polczára minden nyelvtu-
dósinkat, ki nem tudja és érzi? Találkoztak 
mindazáltal kik nyelvünket minden hasonlítás 
nélkül öröklött előítéletekben megmakacsod-
va, nem kölcsönözött, valóságos eredeti, tu-
lajdon és saját szavakkal bírónak állították; — 
hiszen ha csak a3 magyar és tót nyelvet vesz-
szük, igen sok szavaink vannak egyezők vagy 
semmi, vagy csekély változással. De mind a3 

mellett a3 rokon nyelvekhez hasonlítás is olly 
vezér csillag, mellynek kiható fényereje köny* 
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nyen káprásztatja a3 legjobb szemet is. Meny-
nyire rokonok a' keleti nyelvek a3 miénkkel 
mind ragozási formáira, mind egész belső szer-
kezetére és sajátságira nézve, csalhatatlanul 
szemre hatólag előadta legújabban Nagy János 
tudós hazánkfia nyelvtanához (Grammaticae 
Lingvae Hungaricae cum Parallelismo inter 
Araniaeani, Hebraeam, A rabicam et Hunga-
ricam orientales Iingvas ducto. per Joann. Nep. 
Nagy Pesthini 1832.) toldalékul ragasztót a3 

magyar és keleti nyelvek közötti párhuzamá-
ban. Ott akármelly oldalról vegyük a' ma-
gyar nyelvet, nyíltan látjuk a3 legszorosabb 
hasonlatosságot, összefüggést, származást, szó-
val a' tagadhatatlan rokonságot. 

8. §. 
Mind ezek fölött tehát kinek kezébe kell 

adni a3 kormányt, hogy a3 szokásnak el- és le-
rontó hatalma mérsékeltessék, hogy a3 régi 
nyelvemlékek ki nem elégítő hiányai kipótol-
tassanak, hogy a'hasonlóság utján könnyen tá-
madható tévedések elhárittassanak, hogy a3 

szónyomozási következetlenségek meggátol-
tassanak, hogy a3 rokon nyelvekhez hasonlí-
tás titkos utjai kijeleltessenek l — Röv iden 
de határozottan és kielégitőleg felelhetni: a3 

nyelv Philosophiájának kezébe. Itt az értelem, 
itt legyen az erő is. Így, csupán így reményl-
betni sikerét a3nyelvfejtésnek és művelésnek, 



30 
igy lesz a' haladás biztos, a3 czél könnyen 
elérhető. Ez legyen erős, rendithetetlen aka-
rata a' nyelvtudósnak, ez forró ohajtáta min-
den értelmes hazafinak. így nem lesz puszta 
hang eme fohászkodás: virágozzék a nyelv, a' 
nemzeti élet alapföltétele! — AJ nyelv philo-
sophiában boldog emlékű Révaynkon , Be-
r e g s z á s z y , Nagy Pálon tudós Foga ras ink 
és K e r e k e s ü n k szépen haladnak előttünk. 

M Á S O D I K S Z A K A S Z . 

AZ I R A L O M AZ E M B E R I S Z E L L E M T E R E M T É -

S É N E K O R S Z Á G A . 

9. g. 

Gondolkodni, szólni, hatni az embernek 
elnyomhatatlan hajlama. Mennél magassabbra 
feldobog a' kebel, annál erősebben keres rést 
az érzelem a' szavak utján. A3 szó élő vagy 
írott, mint tudjuk. Az írott szó az emberi 
szellem teremtésének országában a test, az 
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értelem valami rejtett — csak hatásában föl-
séges, és annál fölségesebb mennél rokonab-
bak a' ható 's elfogadó érzelmek, mennél bi-
zonyosabb hogy az eszmék a3 kor kivánatá-
ban fogamzottak. — Valamint egész nem-
zeteknek nem máskép' mint egyes emberek-
nek megvannak az ó különböző koraik; ugy 
ismerhetni e' korok jellemére igen könnyen 
az ő termékeikről. Ezen termékek mint az 
iralom gyümölcsei, vagy ha tetszik összevéve 
az iralom magaképezést, oktatást, művelést, 
nevelést czélirányoz. Mennyiben szorosan csak 
tanítnak, *s bizonyos tárgyakat a' valóság szö-
vétnekénél fölvilágosítva adnak elő, tudomá-
nyos i r a lom névvel neveztetnek; ha pedig 
nem szorosan ragaszkodván a3 valóság örök 
szabályihoz, hanem a" valószínűség határában 
a' képzelő erőnek szabadabb mozgást, a3 te-
remtő szellemnek korlátlanabb működést en-
gedvén, minden művelt kedélyre és ép okos-
ságra számíttatva gyönyörködtetve tanítnak 3s 
tanítva gyönyörködtetnek, s z é p i r a l ó m n a k 
hivatnak. E' különséget a3 tudományos és szép-
iralom között mindég tették, a' nélkül hogy 
a' határ vonal, melly mint valami „netovább" 
tűnjék elő, kijeleltetett volna. Nem is szük-
ség itt az a3 szoros osztályozás, mert hol a3 

hideg számvetésű dölyfös iskolaiság megy elől, 
hol az okoskodás szoros következetességgel 
köt, csatol és függeszt; ellenben hol a' való-
színűség ezerféle árnyéklati alkotják a3 gya-
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korlati élettel szövetkezett, észre és szívre 
egyenlőn ható képet, mindjárt a3 dologból ma-
gából lövellik ki a' világsugár, melly való-
ságé-e, vagy valószínűségé könnyen rá is-
mérhetni. 

10. 

Az iralom továbbá, főkép a szépiralom 
a3 nemzet fejlődésének, a3 kor kivánatinak, 
az ész és szív működésének tőkre. Az ifjúság 
kebelében a3 leendő férfinak ereje áradozó bő-
ségben hullámzik, forr és vív önmagával. 
Az ő jellemében hév és nyugtalanság önti ki 
magát, czéljai nincsenek, csak reményei, 
elveket nem követ csak sejdítéseket, gondo-
latjai a3 képzeletben merülnek el; 3s képze-
teinek a3 vágy emelvén fáklyát, — mértéket, 
határt, lehetetlenséget nem ismér, kezd és 
csinál több lánggal mint erővel, több szen-
vedelemmel mint meggondolással; és igy sze-
rencsében és szerencsétlenségben akaratján és 
tettein bizonyos regényes szín ömlik el. El-
lenben mindenütt, ugy a3 szépiralom mezején 
a3 tapasztalt, 3s érett férfit lélekérelség bélyeg-
zi , és nyugalom; fő pontjára jutott erejével ne-
héz dolgokat vesz czélba 3s visz véghez, de 
okos számvetéssel tudja magát a3 körülmények-
kel összemérni, 3s előre nézve midőn kezd, 
vigyázva lépteiben, fáradhatlan a3 küzdésben, 
érzelmeiben fölemelkedett, a3 kivitelben erős, 



állhatatos. — A3 nemzet ifjúsága félig-meddig 
ladáilapot, helyesen állitja boldog emlékezetű 
Kö 1 cseynk. Ezen ifjúság kevés tapasztalással 
és ismérettel, sok ki törekedő, munkába foly-
ni akaró tűzzel, felébredező, gyakran homá-
lyos és szempillanatnyi kívánságokkal: boldog 
nemzet, mellyet ¡Ilyenkor külső és belső aka-
dályok vagy magába záródva eltespedni, vagy 
haszon és következés nélkül széljel áradozni 
nem kinszerítenek , mellyet sors vagy törté-
net kedvező szép pályára vonz. Munka és 
szélvész közt jó és bal szerencse befolyásaiban 
kiforrva 3s megtisztulva, magát megpróbált 
erővel 3s időnként szélesbedő ismeretekkel fog 
ő egykor regényességeinek csillogása közül 
kilépve, a3 való nagyság világosságában állani. 
Ugy látszik a' szépiralomra nézve e' szerencse 
jutott a3 mi kedves nemzetünknek, melly a3 

sorsnak hosszasan tespesztő súlya alól felüdül-
ve sikerteljesen cselekszik. 



H A R M A D I K S Z A K A S Z . 

A' M A G Y A R S Z É P 1 R A L 0 M R Ö V I D V Á Z L A T A N E M -

Z E T Ü N K H A J D A N \S K Ö Z É P K O R Á R Ó L . 

I I . 

Az óvilág fényét elpuhultság, kéjvadászat, 
önzés, elnyomás, harczok és népvándorlás el-
homályosítván, a3 classicitás élő társaságokból 
könyvtárak poraiba vonulván el, az idő rohanó 
folyama a3 mi nemzetünket is magával ragadta. 
Küzdött ez is mint mások magával és mások-
kal, míg a' tizenhatodik századdal a' szellemi 
világ szép Europánkon ismét föltűnvén, ter-
jedni kezdett. — Azelőtt az idő szokásihoz, 
ismeretihez és viszontagságához képest a' köl-
tészet volt mintegy ösztöne a3 harczias élet-
nek. Őseink a3 keresztényhit fölvételétől fogva 
mintegy III. A n d r á s i g ha diákul nem tudtak, 
módjuk és alkalmuk lévén, legalább magyarul 
olvasni tanultak, hogy eldődeik hős tetteit, 
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mellyeket holmi udvari költészek versekbe 
foglaltak, olvashassák. Illyés hőstetteket szo-
kás volt főkép vendégségek, lakomák alkal-
mával énekelni és énekeltetni. III. A n d r á s 
korában is udvari költők (Joculatorok, Trou-
baduorok és Trufatorok) voltak, kik vitéz 
tetteket jó dijért a' nagyok házainál énekel-
gettek; mint Béla névtelen jegyzője is em-
líti: hogy méltatlan volna a3 nemzet őseinek 
tetteit csak népmondákból, nem pedig Jocu-
latorok énekeiből tanulni meg. 

K u n László idejében a' magyar anya-
szentegyház törvényt alkota, hogy az egyházi 
férfiak tivónyákba és csapszékekbe joculatoro-
kat hallgatni ne járjanak. Egyesültek gyakran 
a' joculatorokkal mímelők is, kik különféle 
tréfák, testmozgási utánzatok és bohozatok ál-
tal mintegy in cruda színészek mulatták a3 

közönséget. Az anyaszentegyház e3 mímelő-
ket is kerülni parancsolá féríiainak. Hihető a3 

szelídség, illedelem és erényiség tekintetéből. 
így hát hajdani szépiralmunk a' vitézi tet-

teket éneklő költészet volt, melly tárgyra 
elégre talált. 

12. §. 

Főtárgya volt ezen költészetnek, melly 
a3 keleti erőteljes képzelődés és heves érzel-
mek hullámiyal áradozott, Attila a3 Hun-fe-
jedelem, kinek nevét és vitéz tetteit magya-
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rink közlelkesedéssel hallgatták, melly egész 
Islandig terjedett. Vannak aJ Dánoknak haj-
dani vitézénekeik, mellyek E t z e l (Attila) 
névvel telvék. Ama hires N i e b e l u n g e n 
L i e d is, mellyet a' németek H o m e r művei-
vel szeretnek összehasonlítgatni, 's mellyet 
tudós hazánkfia H o r v á t h István állitásá sze-
rint hihetőleg K l i n g s o h r nevíi erdélyi köl-
tész, kit a T h u r i n g i a i L a n d g r a f a 'köl-
tészet meleg barátja II. A n d r á s leányával 
házasságra keltekor a Wartburgi várba köl-
temény szerzésre hivott meg, szerzett. 

Egy más vitézi ének, mellyel a' közép 
századok leventéi magokat lelkesítetni szokták, 
szerették* Ro land éneke. Hogy ez is magya-
rul forgott magyar ajakokon onnan sejdíthetni, 
sőt bizonyossággal állithatni, mert Má tyás 
királyról irják: hogy ezt gyermek korában, 
mikor még németül csakugyan nem tudott, 
olvasgatta. Sz. G e l l é r t élete Írójából is tud-
juk, hogy a magyar nép ajkain sok minden-
féle ének forgott. 

Végre voltak a magyaroknak egyházi sz. 
énekeik is, azért mondják a magyar sz. zsi-
natok : nem szabad ollyan éneket a* templom-
ba hozni, mellyet az egyházi zsinat jóvá és 
énekelhetővó nem hagyott. Egyházi énekek 
voltak a'győzedelem és hálaénekek, mellyek-
kel a' győzedelmes királyt fogadták, vagy a' 
vett jókért hálát buzogtak. 
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Azonban legrégibb nyomait a3 magyar 

szépiralomnak az idő és körülmények mosto-
liasága eltörlé, ugy, hogy csupán egyes rom-
jaira találhatunk itt ott aJ hajdani elmék mű-
veinek. 

13. §• 

A' középkorra tesszük a3 könyvnyomta-
tás feltalálását, melly a' 15-dik század közepe 
táján történt, mellyik évben vagy hol, meg-
határozni nem lehet, minthogy az évszámát 
az első könyvnyomó följegyezni elfeledte; ez 
az a3 megbecsülhetetlen kincs, ez az a3 talál-
mány, melly bátorságba tette az emberi ne-
met, hogy az a3 butaságba többé vissza ne 
dőljék. H u n y a d y Mátyás volt első honunk-
ban, ki csak hamar a3 könyvnyomtatás fölta-
lálása után Budán könyvnyomó műhelyt állí-
tott, kihíván 1473-ban H e s z András könyv-
nyomtatót olaszhonból. Má tyás halálával 
valamint az általa állított híres könyvtár, ugy 
a3 könyvnyomó intézet is megszűnt, 3s ezzel 
a3 tudományok szövétneke kialudt, főkép mi-
dőn a' mohácsi szerencsétlen ütközet a3 pap-
ság és nemesség nagyobb részét sirba döntötte. 
1541-ben állhatott föl csak megint a3 könyv-
nyomtató intézet Sárvár mellet Új-Szigeten, 
N á d a s d y Tamás nádor bőkezűsége által. Itt 
jelent meg E r d ő s i János első magyarnyelv-
tana, de nem e' volt az első magyar gram-



matica, mert már J a n u s P a n n o 11 iusrói föl 
van jegyezve: hogy ő készített magyar gram-
maticát. — A' 15-dik század lefolytáig pedig 
P e s t i Gábor Aesopusnak meséjit, B a l a s s a 
Bálint, T i n ö d y Sebestyén és l l o s v a y Pé-
ter verseket, T e l e g d i Miklós pécsi püspök 
egyházi beszédeket, B e n c z é d i Székely Ist-
ván egy Cronicont, 's az elsőnek tartatott 
(közönséges) Kalendáriomot 3s holmi vallás-
tanító munkákat, H e l t a i Gáspár magyaror-
szági históriát, V e r e s Bálint Verbőczynek 
Tripartitumát. 

A' természet tudománya kivévén a3 nö-
vényországot ekkoráig (a' 16-ik századig) par-
lagon hevert. Első volt B e j t h e András ki 
11 füvekről írt , 3s kinek igyekezetét felülha-
ladta J u h á s z Péter herbariuma, mellj' Ko-
losvárott jelent meg, Ba t i z i András a' leg-
első magyar ábéczés könyvet adta ki, P e s t i 
F a b r i c i u s Balázs, F a u s t u s V e r a n t i u s 
szótáron dolgozgattak. 

A3 17-ik században nyelvünk még ragyo-
góbb előmenetelt teve. P á z m á n Péter Car-
dinál és esztergálni Érseknek 3s Ká l di György 
Jezsuitának szent beszédjeik, valamint a3 most 
említett Káldinak igen szép fordítású szent-
irása, továbbá pedig gömöri alispán G y ö n -
gyösi Istvánnak költeményei, kivált pedig 

nem tanult olvasónak ugyan a3 Gyöngyösiéi-
nél kevésbé, de a' tanultnak 's értőnek sok-
kal inkább tetsző Z r i n y i Miklósé, mellyben 
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ez a* maga ősének a3 Szigetvárnál elhunyt 
Miklós bajnok tettét éneklette, literaturánk-
nak legcsillogóbb szakában is tisztelt művek 
fognak maradni. Mit nem igére az illyen sze-
rencsésen kezdett futás! De a3 bekövetkezett 
viharos idők, az irtóztató belső háborúk és 
zenebonák elakasztották azt, s a 18-dik szá-
zadnak mintegy közepéig alig akadunk olly 
munkára, melly ezek mellett figyelmünket 
magára vonhatná. Mi történt a3 mult század — 
vége felé literaturánkkal a3 fönmaradt emlé-
kek bizonyítják. Jelen századunk magyar egén 
milly gyors léptekkel fejlődnek 's haladnak 
elé a3 tudományok, művészetek, kereskedés 
és mesterségek különféle ágai, minden hala-
dásnak örülő kebel csudálva szemléli 3s áldja 
a' nemzetek őrangyalát; — új a ' mi korsza-
kunk , új iralomi életünk, legyen szabad re-
ménylenünk! annál virítóbb, annál tartósabb!! 



N E G Y E D I K S Z A K A S Z . 

A' S Z É P M Ű V É S Z E T E K R Ő L 'S K Ö Z Ö S S Z A B Á L Y A -

I K R Ó L Á L T A L Á B A N . 

14. §. 

Ki a3 szépmuvészetekről ír , tartózkodjék 
előadását inkább fényessé, mint a meztelen 
igazsággal egybehangzóvá tenni. Ne gondolja, 
hogy valami hasonlíthatlan jó eszmét támaszt 
olvasóiban, ha p. o. azt mondja: hogy a3 köl-
tészet minden művészetet magában foglal. A' 
szónoklatnak szabályi szerint szól, okokkal tá-
mogat és elbeszél. A' hangászat szerint sza-
bályos menete van a' szótagmértékben; kel-
lemes hangja a3 szavakban, 3s mindkettőben 
bizonyos összhangzó typusa. A' festészet sze-
rint rajzol, elevenít, világot 3s árnyékot ter-
jeszt. Szóval, a3 természetet eleven festékek-
kel másolja, bájolólag beszél, tanítja és szé-
píti az igazságot. Továbbá, hogy a' költészet 
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minden tudomány ágra kiterjed. Gazdagszik 
a3 történetek kincseiből, okoskodik a'bölcsé-
szet igazságiból, fölemelkedik az egekbe, hogy 
az égi testek roppant nagyságát, számát és 
csudálatra méltó sajátságáit bámulja, behat a' 
föld gyomrába, hogy a3 természet titkait ku-
tassa, sőt még a3 halottak országába is beront, 
lát és hall mit szem nem láthat, fül nem hall-
hat, szóval, az egész világot átkarolja. Mi 
több? ha e* világ neki nem elég, mást alkot 
magának, mellyet saját eszméi szerint ren-
dez, népesít, elevenít és czélra igazít. 

IIly duzzadozó határozatok az igazság or-
szágában ködhöz hasonlítnak, melly a3 tiszta 
látásnak gátja. — Leplezetlenül kell a' mű-
vészetek lényegéről, sajátságáról, különségei-
ről és összeköttetéseikről szólani, mellyekben 
vezérfáklya a' t e r m é s z e t u tánzása . Ebben 
pedig nyugpontok az elválhatlan rokonság je-
lenségei, mellyek világosabban tűnnek ki, sem 
hogy meglehetne magyarázni. Etenim öm-
nes cirtes, que ad humanitatem pertinent9 
habent quoddam commune vinculum, et 
quasi eognatione quadam inter se conti~ 
nentur. Cicero pro Archia. 

15. 
Ha a3 művészetek sajátságai a' szellem sa-

játságiból kifejtve tudvák, természtes, hogy 
gyámokokról is kell gondoskodni, mellyek az 
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é r z e l e m b ő l és íz lésből folynak ki, annál 
inkább, mivel a3 szép művészetek született 
bírája az i z l é s , 3s maga az ész is ennek ki-
vánatihoz alkalmazza szabályit, ismértető és 
modosító alapvonalait. És im e3 szabályok, az 
ismértető és modosító alapvonalak azon közös 
kapcsok, mellyek az izlés birószéke előtt az 
é r z e l e m nemes paizsa alatt a szép művésze-
teket összetartják, magas czéljaikban, műkö-
déseikben és kitünéseikben egyesítik. 

Valjuk meg igazán hogy bölcsészeinek, 
tudósságnak, isméreteknek hiával nincs kor-
unk: de igen is hiával van e3 műveltség egye-
temes központjának, — 's e3 központ okának 
a3 k ö z é l e t n e k , a3 k ö z é r z e t n e k , melly ez 
utóbbikat eleveníti. A3 nevelés czélja az élet, 
az életé maga az élet. Elet — mi az élet? 
nem nehezebb akárminek is meghatározása, 
mint eJ jelentés teljes szónak, melly lélekzet, 
vagy is inkább lélek, testet alkató gyönyör-
teljes, tényerős, határos princípium, mellyet 
ha valaki nem ismér, emlékezzék csak azon 
órára mikor kebele teljesen dagadt, lelkében 
erők vívtak, 3s férfias határozottsággal min-
den akadályon áttörni, czéljára jutni kész és 
elszánt volt; — vagy nyissa föl az élet köny-
vét a3 történeteket, 3s vizsgálja a' hajdankor 
tisztes népeit a3 görögöket, rómaiakat; — a3 

rómaiakat kik egy kis pontjára a3 világnak, 
silány hét domb közé olly óriási tényhalmazt 
szorítottak! Ok éltek, 3s éppen azért halha-
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tatlanok. llly élet a3 szépművészetek eleme, 
inellyben az é r z e l e m és íz lés alkotta közös 
szabályaik szerint támadnak, terjednek és 
hatnak. 

M 
16. §. 

Áz é r z e l e m minden szellemi képesség-
nek alapja. Hogy arról meggyőződjünk, hogy 
az úgynevezett szellemi képességek nem egye-
bek, mint testi Hídszerkezetünktől függő bi-
zonyos léti és cselekedeti módok; — csak ele-
mezni kell azokat; 3s ugy találandjuk, hogy 
mind azon cselekvényi nyilatkozatok, mellyek 
as léleknek tulajdoníttatnak, általjában ollyak, 
mellyekről terjedtlen és testetlen lény nem is 
képes. Az élő emberen legelői észrevehető 
képesség az é rzés . Ez bár milly titokteljes 
legyen is eredetére nézve, annyi még is vi-
lágos, hogy hasonlóképen következése az élet-
műszeres lény sajátságainak és szerkezetének, 
valamint a' nehézkedés, vonó- és taszítóerő, 
ruganyosság és vili ányosság következésképen 
foly mások eredeti szerkezetéből. Es hogy e3 

szó é r ezn i nem egyebet tesz, mint azon ál-
lapotot, mellyben élő testnek bizonyos mű-
szerei valami tárgy ráhatása által működőkké 
lesznek, 3s e' működés a3 velővel közöltetik. 
Innen az összevetés, következtetés, okosko-
dás és ítélet. Minden része a' természetnek ele-
veníthető, 3s hogy nem ténylegesen eleven, 
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az ok nem eredeti szerkezetében, hanem jelen 
állapotjában rejlik, mert ahhoz, hogy valami 
éljen, semmi kútfőkből származó valami, ha-
nem a3 természeti erőnek és a3 kérdéses lény 
mii szerkezetének együtt munkálása kell csak. 
Innen az élet a3 természet tökéletesség! álla-
potja, 3s az é r z e l e m az életi működések rúgó . 
ere. Ezekből önként foly azon természetes kö-
vetkezés, hogy a3 szép művészetek mindenek 
előtt közös szabályai azok, mellyek az é rze -
l embő l származnak. 

Ö T Ö D I K S Z A K A S Z . 

A5 S Z É P M Ű V É S Z E T E K A L K A T Ó J A AZ U T Á N Z Á S . 

17. 

Az emberi s ze l l em teremtésének művei 
valami élőkép vonásait ismertető jeleit mago-
kon hordozzák. Maga a3 szörnyeteg, mellyet 
a3 magasztos képzelődés rakonczátlan tulságos-
kodásában alkot, a3 természetből vett részek-
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bői áll. Es ha a' művészet makacsságból vagy 
szeszélyből e' részeket olly módon szerkeszti 
össze, melly a' természet módjával, meneté-
vel ellenkező, maga magát lealacsonyítja, ká-
basággá és zavarrá faj nl. Ki v annak a' határ vo-
nalak itt jelelve, 3s ha a' művészet ezeken túl 
lép, 3s természetellenies művet állít elő, un-
dort és nem gyönyört gerjeszt. 

A' művészetnek használni és gyönyörköd-
tetni törekedve működő szelleme ne olly lé-
nyek feltalálását tűzze ki, mellyek nem lehet-
nek, hanem azokét mellyek valósággal létez-
nek; mert művészetben feltalálni nem annyit 
tesz, mint valami tárgynak valódiságot adni, 
hanem annak valódiságát a3 lehetőségig töké-

// / 3 
tetesen előállítni. Innen a szellemnek kell vala-
mijének lenni, mihez magát tartsa, 3s ez a' 
természet, meliyet a' művészet követ és utánoz. 

Természetet teszi a j e 1 e n v i l ág anyagi, 
szellemi és társasági szempontból, mellynek 
része mi is vagyunk; 's a' t ö r t é n e t i v i l ág 
melly előttünk folyt le az idő folyamán 's melly-
nek csak viszhangja rebeg nevekben és tények-
ben; és ez a3 természet a3 művészetnek őské-
pe és min t á j a . Ezen világokból alkot azután 
a művészet a' hasonlítás, összevetés, követ-
keztetés és okoskodás utján egy eszméletit, 
melly képzelőtehetségben mint az analógia ter-
mészetéből született, él és áll. Es im e3 vilá-
goknak hű lenyomata, másolata és utánzata a3 

művészet, melly csak akkor tökéletes, ha mint 
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említénk hűség a3 bélyege. Ezen utánzat egy-
szersmind, mellyre mindenkinek olly tagad-
hatatlan hajlama van, mert példák után indul 
minden, legtisztább forrása azon gyönyörnek, 
mellyek a' művészetből ez életre szivárognak. 
Az értelem gyakorolja magát, mennyiben az 
élőképet a3 másolattal összehasonlítja, 3s e'fö-
lött hozott Ítélete annál kedvesebb benyomást 
okoz, mennél szorosabban megfelelőnek mu-
tatkozik a' tárgy. Az érzelembe kellemteljes 
éldelet támad mind az öntehetség, mind a3 

tényerő, mind a' siker édes szülötte. De föl-
tévén mindig, hogy az utánzat hű legyen. 

18. §. 

Ezen hűség azonban nem hiányzik, sőt in-
kább akkor tűnik ki leginkább, ha a3 s z e l l e m 
a3 természetet nem egy hajszálig ugy utánozza, 
a3 mint van. A r i s t o t e l e s összehasonlítja a3 

költészetet a3 történettanai, 's azt mondja: hogy 
amaz azt beszéli el, mi történhetett, ez pedig 
mi valóban történt, 3s igy a3 különség nem 
az alakban, hanem magában az anyagban van. 
Innen a' történet szorosan a3 valósághoz van 
kötve, 3s nem alkot sem tényeket, seni cselek-
vő személyeket; a3 költészet pedig csak a' való-
színűséghez hű, kigondol, költ 3s előád kép-
zelődés atkotó erejénél fogva önkénytesen. A3 

történetíró eseteket, példákat, személyeket raj-
zol tökéletesen vagy tökéletlenül, a' mint van-
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nak; a3 költő sikerre számol, 3s az erre al-
kalmas részleteket összesíti mind tökéletessé-
gére mind érdekére nézve a' dolognak csak 
annál maradván, mi a3 hatást el nem hibázza. 
Innen következteti A r i s t o t e l e s , hogy a3 köl-
tészet sikeresebben oktat mint a' történetírás. 

Ezen elvből önként következik, hogy a1 

művészetnek, nem rabszolgailag, hanem sza-
badabb értelemmel, okosan a' sikerre számít-
va kell a' természetet utánoznia, hogy a3 töké-
letes melly egyedül vonz, indít és határoz, 
minden hiány nélkül tűnjék ki, nem ugy a3 

mint van, hanem ugy a' mint lehet. Z e u x i s 
p. o. ama nagy hirű hajdani festő midőn tö-
kéletes szépséget akart rajzolni, több egyén-
ben tündöklő varázstökéletességet szedett össze 
3s egyben egyesítette, mint Ci re ro (de In-
vent. Lib. II* Cap 1) mondja: Praebete c/uae-
so, inquit ex istis virginibus formosissi-
mas9 clum pingo id9 c/uocl pollicitus sum 
vobis, ut mutum in simulacrum ex ani-
mált exemplo veritas trarsferatur. — lile 
autem quincjue delegit. — Neque enimpu-
tavit, omnia quae quaereret ad venusta-
tem 9 nno in corpore se reperire posse ; ideo 
quod nihil simplice in genere omnibus ex 
partibus perfectum natúr a expolivit. — 

Midőn Mol ie re a' gyűlöletet akará vá-
zolni, korán sem keresett magának Párisban 
példányt, mellynek másolatát adja: hanem 
szorgalmasan összeszedegette a3 sötét kedélyű 
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epés emberekben mutatkozó indulatokat és ha-
tározó vonzalmakat a3 mint társalgásban kivizs-
gálhatá, tapasztalgathatá, megtoldván azzal, mit 
találós szelleme még ezen ki viil sugallott, ösz-
szesitette egy egyénben, mellynek jelleme e3 

részben ugy szólván egyediili, annyira, hogy 
érdeklett vígjátékát korán sem lehet ugy te-
kinteni mint Alces t történetét; hanem Al-
ces t képét lehet ugy tekinteni, mint hű tör-
ténetét az embergyülöletnek. Es ezzel Mo-
l i e r e hatásteljesebben oktatott, mint a3 leg-
szorosabb lelki isméretii történetíró, ki legtföl-

// o 
lebb az embergyűlölőknek egy példányát hagy -
ta volna hátra hív leírásában. 

19. §. 

ITogy az utánzásban valamelly bár meny-
nyire kitűnő és termékeny szellem is szerencsés 
legyen, ahhoz bizonyos benső állapotja kíván-
tatik, mellyben a' lélek mintegy megihletve 
melegebben fogja föl a3 lények, sajátságok és 
körülmények életképeit, 3s alkató ereje telje-
sebb hatásban legyen mint közönségesen. Ezen 
állapotot nevezzük l e l k e s ü l é s n e k , mellyről 
az egész világ tud, de mellyet senki meg nem 
magyaráz. IIly állapotban irta boldog emlé-
kezetű B e r z s e n y i n k az Ulmi csatára és a' 
fölkelő seregre vonbtkozó Ódáit, vagy a'ma-
gyar nép romlásáról szóló szivrepesztő pa-
naszát, szinte boldog emlékézetü kedves Iiöl-
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cseynk Zrínyi dalát, lelkes V ö r ö s m a r t y n k 
liontalanát, szózatát, derek Ba j zánk Apo-
theosisát, szép tollú H o r v á t h Cyr i l l Ódáját 
a* délczeg ifjúhoz's a31. Illyen állapotnak ter-
mészetével jár azon éles bátorság, melly a" 
létező természetnek határi közül az eszmé-
nyibe ragadja a' lelkesült egyént; ama bámu-
latos találóság, melly a3 termő mű tárgyának 
ezer meg ezer alakját minden pillanatban más 
máskép illesztgetve teljes világossági képben 
állítja a3 teremtő szellem élébe, és ama tán-
torodhatatlan hűség, melly az elragadt lelket 
3s a valószínűség szabályit minden öntudat 
nélkül egymáshoz szorítja, végre ama szoros 
kapcsolat a' beszédmód, szóillesztés, eszmék 
sorozása és a siker között. Ezen állapot az, 
mellyről Cicero azt mondja, hogy bene 
mentis vivibus excitamur, animo ahripi-
murs divino spirilu afjlamin\ 

Ezen állapotban, mellynek magyarázatát 
adni nehéz, sőt talán tehetséget haladó (mert 
vannak dolgok, mellyeket érezni, de leirni 
nem lehet, két észrevenni való van, t. i. az 
eleven k é p z e l ő d é s , és a3 szívnek a3 tár-
gyali r o k o n egyszersmind h e v ü l t é rze l -
me, mellyek mindkettőnek elevenítő ősereje 
az igaz, szép és jó iránti magasztosabb föl-
melegülés. 

Ezen állapotban termekeny a3 képzelődő 
erő, és e3 termékenység egyszersmind ter-
mékenysége a' szellemnek, a' szív íölmele-
gíilt nemes érzelmének heve alatt. 



H A T O D I K S Z A K A S Z . 

AZ U T Á N Z Á S B A N F Á K L Y Á T AZ Í Z L É S T A R T S O N 

21. §. 
Valamint az értelem az igaz és valódinak 

vizsgálatával, az erkölcsi érzés a3 jónak ér-
zelmével foglalkozik; ugy az izlés nem egyéb, 
mint a' tárgyakon létező szépséget fölfogó, 3s 
a' rúttól megkülönböztető képesség, az az: 
a3 szép és rút fölötti Ítélet. Mi légyen a3 jó 
izlés, minekutána onnan az emberi szellem 
munkálkodásának első stádiumától fogva át az 
idők hosszú során egész korunkig annyi mű-
vészeti szabály, annyi tettleges emlék a' szel-
lem mindenféle termékében tölti el a3 fürké-
sző vizsgálót, szinte azt mondhatni: hogy 
inkább érezni, mint magyarázni lehet. — 
Azonban ennek magyarázatát, alapszabályait 
3s ezek alkalmazását az i z l é s tan körében 
találván föl; itt csak arra szorítkozunk, hogy 

3 



a' szép halom többféle ágairól szóló czikkelyei-
nek elébe, mintegy vezérül bocsássuk ez ál-
lítást , hogy az utánzásban fáklyát az Ízlésnek 
kell tartania. 

21. §. 
Valamint a3 természet egy, mind az ő 

valóságában, mind az ő személyében, ugy a' 
jó izlés is csupán és egyedül egy. Egy jó Íz-
lés az a3 művészetben, mi a3 tudományokban 
az értelem. Tárgya ugyan igen igen sokféle, 
de működésének egybehangzása olly csodála-
tos, hogy noha sok vitázat, harcz fárasztotta 
a3 különféle utakra ágazó kihatású elméleteket, 
még is magában a' természetben, melly lé-
nyegében állhatatos alapelveket tanúsít rejlőd-
vén a3 szép, ennek képe is minden rutítás 
nélkül megmaradóit a3 fejlettebb népek, pol-
gárisodottabb nemzetek előtt. 

A' tudományok tárgya az i gaz ; a' mű-
vészeteké a3 jó és s z é p , ha közelebb és 
mélyebben tekintjük, ugyan azon értelmű 
két szó. 

Az értelem vizsgálódik a3 tárgyak fölött, 
ezeknek ránk hatását számba sem vévén: az 
izlés azonban a' tárgyakat mindig ugy veszi 
mint ránk hatnak. Innen mondhatni, hogy az 
értelem az igaznak és nem igaznak megis-
merésében és hibátlan megkülönböztetésében; 
— az izlés pedig a3 szépnek és jónak a' rút-

\ 
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s rosztól való hasonlókép hibátlan megkülön-

böztetésében való képesség. 

22. §. 

Mellőzvén minden metaphisicai mély vizs-
gálódást a3 fölött, miként működnek a3 lélek-
nek rejtett rúgóereí, csak azt vegyük föl, 
hogy lelkünk megismer, 3s a3 megismerés 
benne bizonyos érzelmet támaszt. Az ismeret 
olly világosság, melly egész lelkünk fölött el 
van terjedve, érzésünk pedig bizonyos izgató 
erő, melly amazt mozgásba teszi. Amaz fényt, 
emez meleget áraszt. Egyik mutatja a' tár-
gyat, a' másik vonz vagy taszít. Innen egy-
szersmind látható, hogy az Ízlésnek tárgya 
nem lehet egyéb, mint a3 természet, 3sliogy 
valamint az érzelem, ugy az izlés sem függ 
akár a3 véletlentől, akár az ember önkényétől, 
hanem a3 természet változhatatlan örök sza-
bályitól, mellyet mi szűk tehetségű halandók 
a' legszerencsésebb esetben csak vizsgálha-
tunk, megismerhetünk, de korántsem módo-
síthatunk. Látjuk ezt, ha az ismeretek és té-
nyek csalhatatlan könyvét a3 tapasztalást te-
kintjük, melly nyíltan minden kétségen kivül 
tanúsítja, hogy koronkint, világrészenkint, 
nemzetenkint ha változott az izlés, az a3 föl-
fogás az értelem vezérvilágának gyengébb 
vagy erősebb hatásától, több vagy kevesebb 
sikerétől, de koránsem a' természet alapél-

3* 
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veinek más voltától függ vala. E3 mellett még 
igaz az is, hogy a3 művészetek születésükkor 
(mert voltak idők mellyekben az emberi nem 
majd nem kizárólag élete föntartásával és biz-
tosításával, mint legelső szükségével és köte-
lességével, foglalatoskodott) ollyak voltak, 
mint az ember, fejlődésre, képesítésre és 
nevelésre volt szükségek; 3s ezekre csak a3 

szenvedőleges képesség és hajlani rejlett bel-
sejökben. így gyarapodván és tisztulván az 
ismeret, gyarapodott, tisztult, szóval neme-
sült az ízlés. 

% 

23. §. 

Az izlés, mint mondók, követve a3 bájló 
természetet, a' művészet megítélésével fog-
lalkozik, mind a'mellett tudós V e s s e n b e r g 
az Ízlésről irt igen helyes értekezése szerint, 
a' mű becse, határzata 3s bírálása ne csak szép-
ségekre terjedjen ki , hanem arra is, ha az 
észnek, igazságnak és erényiségnek megfe-
lei-e. A3 criticának nem egyoldalúnak kell len-
nie, 3s így gyakran történik, hogy valaki a' 
mű szépségét nem tagadhatja, 's még sem 
talál rajta tetszést, mert erkölcsi érzetét sérti. 
Ennek következtében a3 legkitűnőbb művé-
szek is, ha műveiknek köz tetszést akartak 
szerezni, iparkodtak azokat nem csak forma 
szépségével, elrendeléssel és kifejezéssel tenni 
kellőkké, hanem bennök egyszersmind az észt 
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és erkölcsi érzést is kielégíteni. Ez okosságot, 
és civakodást H o m e r , P h i d i a s , R a p h a e l 
3s több mások remekművein észrevehetni. 
Ezen nagy művészek nem elégedtek meg az-
zal, hogy valami szépet állítsanak elő, ám-
bár fő czéljok egyenesen ez volt, hanem ügye-
keztek az emberiség minden kívánatit kielé-
gíteni. Igazságot és erkölcsiséget olly belsőleg 
egyesítettek szépséggel műveikben, hogy azo-
kat szemléltünkben nem tudjuk, mellyik tu-
lajdonságot csodáljuk jobban bennök. Az igaz-
ság és erkölcsiség a3 szépségen nem ejt csor-
bulást, 3s a3 szépség olly természetű, hogy 
általa igazság 's erkölcsiség még inkább kie-
meltetnek 3s tőle újabb fényt és kecset nyer-
nek. Minden jeles művész a3 könyelmüség 3s 
lengeséget műveiben kitüntetni óvakodjék. A3 

lángész, 3s nagy művész szeme előtt szünte-
len a3 morá l lebegjen, 3s műveire nem csak 
a3 szépség (mert ez által egyedül művét nem 
fogja a3 classicai művek sorába helyezni) ha-
nem az erényiség bélyegét is iparkodjék nyom-
n i , 3s ez által bizonyára minden műértő szív 
's lélek nem csak szépre, hanem erényre is 
buzdulni, 3s a3 szép 3s erkölcsös műven kinyo-
mott jellemet az életpályán fogja követni. 

24. §. 

Korunk, mondhatni, méltán dicsekhetik, 
hogy valamint sok mindenféle tökélynek, ugy 
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a3 neinesült ízlésnek is kora. igen is illendő, 
hogy az izlés nemesítésének íigye nemzeti 
ügy legyen, mert az izlés emeli az értelem 
becsét és érdemét, gyengédebbé és kegyelet-
telibbé teszi az erkölcsiséget, és csodálatosan 
terjeszti az élet minden szakán és nemén a3 

társasági élvezetek varázs erejet; valamint el-
lenkezőleg a3 romlott izlés mind e' kéjeit az 
életnek elhomályosítja, nemteleníti és végre 
el is öli. Ezen, korunkban jelesen müveit 
izlés, melly mind erkölcsi, mind technikai 
életünkben legkisebb részletekben is kitűnik, 
legerősebben tündöklik a3 szépiralomban, mint 
legnemesebb működési körében az emberi te-
remtő szellemének. Es ez elővarázsolója mind 
azon gyönyörű élvezetnek, mellybe sok em-
beri kebel elmerül. 



H E T E D I K S Z A K A S Z . 

A' S Z E P I B A L O M N A K T Ö B B F É L E Á G A I B Ó L . 

25. §. 

Az emberi szellem teremtése országának 
egyik nevezetesebb tartománya a' szépiralom. 
Elágazik ez mint a' szellem ereje hat, formá-
ra és lényegre nézve. Eredete azonban, mint 
már fejtegetve van, minden ugyanaz marad, 
t. i. a' szép természetnek a3 valószínűségig hű 
utánzata. A' szellem ereje munkálkodását az 
érzelmek mivolta és a' hatás kisebb vagy na-
gyobb mértékben reménylett, a' körülmények, 
korszellem, általános nézetek, nemzetiségi 
űgy, műveltségi fokozat 's tb. által föltétele-
zett sikere módosítja. Ezen módosításból szár-
maznak azután a' költőszellem termékinek kü-
lönféle nemei, mellyeket e3 fokozatban kü-
lönböztethetni meg: 1) Az e l b e s z é l ő köl-



46 
t é s z e t ; 2) a3 d r á m a i ; 3) a3 l an to s ; és 
4) az ok ta tó k ö l t é s z e t . 

Valamennyien ugyan azon eredeti forrásból 
származván, hogy utósó elvben a3 szép ter-
mészet utánzásban összejönnek, önként érte-
tődik , 's igy csupán a3 kihatás és mód mi kü-
lönböztet. így p. o. a költészet kötöt beszéde, 
melly változatosságával, világival, erőteljes-
ségével, eleven képeivel, bátor hasonlatos-
ságival és rövid kerekdedségével tűnik ki. 

26. §. 

Mivel a3 költészetnek minden neme nem 
csak belső természeténél fogva szorosan függ 
össze, hanem a' magasztaltságában korlátokat 
nem ismerő szellem is csak a3 sikert tartván 
munkálkodása czéljának nem forog egy egy 
nemben olly szolgailag, hogy a' tárgyak vál-
tozatosságának szabadabb tért nem engedne; 
nem lehet a3 költészetet egymástól független, 
vagy ha nem is független, legalább bizonyos 
elvek szerint egymástól elválasztott részekben, 
az az nemekben megkülönböztetni. Az elbe-
szélő költészet, melly legegyszerűbb, gyakran 
magasztosabb érzeteket is rajzol: valamint a3 

drámai és lantos költészetben is fordulnak elő 
mint a3 lelkesülésben elragadott szellem csen-
desebb stadiumai egyszerűbb képek. Innen ha 
külön nemeiről van szó, inkább alakra és si-
kerre nézve vehetni a' tudományos különbőz-
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tetést: maga pedig a' valóság oszthatlan egy, 
azon összehangzás, mellyet a3 hevült szellem, 
költészet és ennek sikere között vagyon. 

27. §. 

A' versnemek formájára nézve elkerülhe-
tetlenül ismérnünk, tudnunk kell a3 hang-
ul é r t é k t a n t. Ez magyar nyelvünkben, melly-
ben ugy olvasunk mint írunk, 3s ugy irunk mint 
beszélünk, igen is nyilt. Szabály maga az írott 
szó magának, 's az olvasónak nyelve, fölté-
yéu azon szabályokat, mellyek a3 természetes 
hangejtésben gyökereznek: p. o. hogy a3 ma-
gánhangzó előtti magánhangzó rövid; a3 két 
mássalhangzó előtti magányhangzó hosszú; az 
ékezett magánhangzó hosszú; a3 magánhang-
zóval végződő szótag, ha a3 rá következő szin-
te magánhangzóval kezdődik rövid; ellenkező 
esetben pedig hossú. 

Szótagok képzik az úgynevezett költészeti 
lábat, melly az alakban határozó. Ezen lábak 
vagy két vagy három vagy négy taguak: u. m. 

Spondeus — — p. o. áldás rajtunk. 

Jambus v — p. o. dicső Ferencz Király 

Tbrochaeus vagy choreus — v p. o. élni tudni. 

Pyrrhichius v v p. o. haza vele. 



Anapestus v v — p. o. sietünk, szaladunk. 

Ductylus — r r p. o. irtani, költeni. 

Creticns — * — p. o. pénzbelink elfogyott. 

Baechius v — — p. o. szegénység, szorultság. 

Antibachius — — v p. o. szenvedni, hallgatni. 

Tribrachys v v v p. o. csudafi, vigyori. 

JYIolossus — — — p. o. lassacskán ballagjunk. 

Dispondeus — — — — p. o. bnzgóságból. 

Dijambns v — v — p. o. szerelmedért. 

Dichoreus — v — v p. o. áldozatra. 

Antipastus v — — v p. o. rohannának. 

Choriambus — v v — p. o. halmosodik. 

Proceleusmaticns v v v v p. o. keresete. 

Jonicus maior — — v v p. o. bajjalteli. 

Jonicus minor v v — — p. o. iparából. 
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NYOLCZADLK SZAKASZ. 

A Z E L B E S Z É L Ő K Ö L T É S Z E T R Ő L . 

§. 28. 
Az e l b e s z é l ő k ö l t é s z e t első fokozatú 

alakját az Aesop f é l e m e s é k teszik. Ezek 
a9 világ gyermekkorában kedves színművek 
voltak, személyzetükhöz, tárgyalatukhoz és 
természetességükhöz képest csekélyek és egy-
szerűek de hatályosak. Ezen alakjában a köl-
tészetnek emberi sajátságokat, szokásokat és 
erkölcsöket rajzolunk állati képekben, fölté-
vén t. i. hogy minden állat — beszélő tehet-
séggel bír, sőt ezen merész föltétel oda is 
terjeszkedvén, hogy holmi élet nélküli lények 
is beszélhetnek. . 

Az Aesop-féle meséknek minden szabá-
lya a"' drámai és vitézi költemények szabályai-
ban foglaltatik, változtassuk meg t. i. a ne-
vet , Js a' magát felfúvó béka Caesar lesz, 



kit határtalan nagyravágyása megbuktat; vagy 
az első ember, ki mivel Istenhez hasonló akart 
lenni, boldog állapotjából kiesett; röviden: 
mutató nomine, de te fabula narratur. 

A' meseben cselekvénynek mint mindén 
költeményben, lenni kell. Még pedig egysze-
rűnek , de érdekesnek, mellynek kezdete tes-
te és végzete legyen; az az a3 történet kez-
dessék meg elbeszéléssel, legyen egy kissé 
bonyolítva, azután fejlődjék ki és fejeztessék 
be. Ha ezt egy kissé vizsgáljuk, 's az elbe-
szélésnek (mert a" mese elbeszélés) sajátságait, 
mellyek: rövidség, érthetőség és valószínűség, 
előre bocsátjuk, az Aesop-féle mesének sza-
bályai azonnal önmagoktól kivHágóinak. 

§-29. 

A3 r ö v i d s é g megkívánja, hogy a' törtéi 
netet ne messziről kezdjük, mint mondani 
szoktuk Ádámtól. Azonban mind figyelem éb-
resztés mind költészeti csín és deliség tekin-
tetéből gyakran nem kell a' körülményesebb 
leírást mellőzni, ha ez a3 dolog természetét 
elevenebb képben tünteti elő. 

Továbbá a3 rövidség megkívánja, hogy az 
elbeszélés ott végződjék be, hol csakugyan vége 
van, minden nem hozzá tartozók elmellőzésé-
vel, minden felesleges szószaporítás nélkül. 

Vi lágos vagy é r t h e t ő lesz az elbeszé-
lés: ha a3 történet szoros logicai rend és a3 
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fejlődés stadiumai szerint adatik elő, ha a' 
szavak jól választottak, alkalmas értelműek, 
összeillesztésük nyilt és szabályszerű, maga a3 

tárgy az életből merített, minden fordulatá-
ban érzékekre ható és elegendően kifejtett. 

Va lósz ínű pedig ugy lesz, ha azon bé-
lyeget viseli magát, mellyhez valóság ké-
pén szokva vagyunk; ha idő, alkalom, hely, 
állapot 's a3 cselekvő személyek jelleme szo-
ros összefüggésben alkotják a3 cselek vényt, 
mint a3 történetnek testét pontos következe-
tességgel a' természet folyamata, szabályai és 
körülményei szerint. Szükség továbbá: hogy 
magok a' költészeti cziczomák is, mellyek itt 
készek elevenségében, hely- személy- és álla-
pot leírásban állnak, e3 szabályok szerint le-
gyenek alkatva. Ugy fog megtörténni, hogy 
a3 cselekvényt mint jol talált-kép szándéklott 
hatásával a3 tőle kivánt sikert eszközlendi. 
Mintául szolgálhatnak derék F á y Andrásunk 
minden oldalról jeles meséi, mellyek közül 
például egyet ide sorolunk: 

ytz agár és jiai. 
Az agárszuka először vitte ki két kölykeit 

vadászni. Katangkórót hajtott föl ezek előtt 
a3 szél, 3s a3 tüzesek, nem ügyelve anyjok in-
tésére, űzték azt. Lihegve tértek volna any-
jokhoz vissza, a3 mint közelre egy nagy sas 
reppene föl előttök. Hevesen eredtek a' csa-
latkoztak ezután is, 3s reptét a3 lankadásig 



52 
követték futásokkal. Fáradtan kullogtak most 
már anyjok mellett, a3 mint a3 nyúl előttök 
fölpattant. Űzte a' szegény anya mint űzhette, 
de hanyatló öregségét fáradt fiai nem segél-
hetvén, elszakasztotta azt. Lássátok fia-
im, igy feddőzék az öreg, igy van az, ha 
korán elenyelgitek erőtöket, azután az igazi 
vadra nem jut erő 's gyorsaság! 

V i t k o v i t s és S z e n t m i k l o s s i meséi is 
teli vannak tanultsággal 3s olvasásra igen a-
jánlhatók. 

30. $. 
Az e l b e s z é l ő kö l t é sze t második fo-

kozatú alakját a' pá sz to r i k ö l t é s z e t teszi. 
Itt már a' költészet egy fokkal följebb emel-
kedik egyszerűségéből, 3s az embert az állati 
képek álorczája alól maga személyében allít-
ja elő. 

A3 pásztori költészet a' mezei életnek 
mellyben a' természet lepletlen szépségeiben 
tündöklik, minden kellemei és örömei olda-
láról fölfogott utánzás Ez élet nemben a3 pász-
torok forogván leginkább, 3s ők lévén kiknek 
figyelmüket semmi egyéb a' természetnél nem 
igényeli, az e' féle köliészet pásztori költészet 
nevet kapott. T h e o c r i t o t , M o s c h u s t , 
Bion 3s V i r g i l t tekinthetni mint atyjait e3 

csinos költészetnek. 



A3 még viliaraiban is gyönyörű természet 
szépségeitől meghatott, e3 ineghatásban lel-
kesült nemes kebel, melly örömek érzetének 
nemességét a3 másokkali közlésben méri, önti 
ki e3 költészetben örömeit, fájdalmait. Meg-
hatók ez ömledezések, mint a' természet bájai, 
elragadok, mint az öröm és fájdalom; kedve-
sek, mint lelki állapotunk közlése. 

Alakjára nézve a3 pásztori költészet annyi-
ban különféle, hogy benne vagy csak a3 költő, 
vagy csak a3 pásztorok, vagy mind ketten 
együtt beszélnek. A3 pásztorok e3 költészet-
ben szenvedélyeikben tűnnek elő, a' termé-
szet pedig azon varázshatással, mellyel bájai 
vagy viharai által kebleket ébreszt, lángoltat, 
ráz, vagy fagylaszt. 

A3 cselekvény itt is, mint minden más 
költészetben egy, a3 világosság, rövidség és 
valószínűség sértetlen légyen, megkívántatik. 

Legfőbb nehézség a3 pásztorok jelleme, 
egyszerűsége, becsületessége, műveltségükhöz 
képesti szenvedélyeik festésében áll, valamint 
a3 természet hatását ábrázoló képek rajzolatá-
ban, mennyire t. i. ezek a3 pásztor lelkével, 
mellyben talán ellenkező erők is tusakodnak, 
összehangzásban állnak. Ezeket pedig legin-
kább a3 nemzeti sajátságok, éghajlat, és vidék 
föltételezik. Innen ezek a3 pásztori költészet-
ben nagyváltozatosságot öntenek el, 3s mago-
kat a' szenvedélyeket, millyenek: félelem, 
bánat, remény, öröm, szerelem, barátság, 



gyűlölet, szánalom, féltékenység, nagylelkű-
ség 's a31. különféle alakban tüntetik elő. 

Szabályul pedig főképen az szolgál, mi 
az előadást illeti, hogy a3 cselekvényben részt-
vevő pásztorok jelleme erkölcsileg jólegyen; 
hogy a3 költészet nemes czéljától, melly mulat-
tatva oktatásban és oktatva mulattatásba áll, 
el ne essék. 

31. 
Az e l b e s z é l ő k ö l t é s z e t harmadik, és 

legmagasabb fokozatán áll a3 v i t éz i kö l t é -
szet . Ha H o m e r I l i a s sá t vagy Odysseá -
j á t , 3s Vi rg i l A e n e á s s á t olvassuk, akarat-
lanul is elragadtatunk szellemi éldeletünkben, 
de nem mivel szívrázó harczok, viharok és 
lelki tusák, vagy olvasztó kéjelgés és örömbe 
meniltség gyengéd bájainak lélekre ható leírása 
hat meg benünket; hanem mivel a3 tökéletes 
egésznek minden részletében fényes és árnyé-
kos oldalában kitíinetkező rend, arány, össze-
hangzás lep meg. — Általában vitézi verse-
zetnek olly költememényt nevezünk, melly-
nek tárgya egész nemzetet, vagy az egész 
emberiséget részvevő cselekvésbe keverő el-
beszélés. Innen ugy tetszik hogy a3 vitézi köl-
temény történet. De korán sem kell hinni. 
A3 történet az igazságnak vau szentelve, 's 
nem egyéb mint hiteles tanú, ki valami lett 
dolgot ugy mint történt, minden csonkítás és 
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toldás nélkül elmond; a3 vitézi versezet azon-
ban elbeszélésében csak a' lehetőség és való-
színűség határiban tartózkodik, sőt még innen 
is gyakran kirugaszkodik, mert föladása: az 
olvasót gyönyörködtetni, benne csodálatot éb-
reszteni, értelmet, elménczséget és képzelő 
erőt egyenlőn ingerleni, táplálni, kielégítni, 
szívet vonzani, érzékeket élesíteni, 3s a' ke-
délynek kellemteljes érzelmeket szerezni, 
mellyek csak azért szűnnek helyenkint meg, 
hogy ismét annál elevenebb hatásra ébresz-
tessenek. 

Innen a3 vitézi költemény anyagja olly 
cselekvény, inellyet lelki képesség és szen-
vedély szid, melly sokakra és erősen hat, 
melly magában véve és másokra alkalmazva 
nevezetes. 

32. §. 

Cselekvény lévén ugy szólván teste a3 

vitézi költeménynek, természetes, hogy az 
érdek föntartás, bizonyos összehangzás és az 
egység, melly az egész természetben kitűnik, 
megkívánja, hogy a' cselekvény egy legyen. 
Ha kettő lenne a3 cselekyény egy műben, 
azok ha egyenlőn érdekesek és vonzók, az 
érzelmeket megosztván, a3 sikert kicsinyítnék; 
ha pedig egyike e3 két cselekvénynek kevésbé 
érdekes, sőt a3 másik mellett állva untató len-
ne, unalmat és részvétlenséget szülne. Azon-

4 



ban mivel egy ember életének egész összesé-
ge sem lehet elegendő tárgy egy sikerteljes 
Vitézi versezetre, hanem több személynek 
összes munkálkodása: méltán azon kérdést tá-
maszthatni: miként lesz hát még is a3 cse-
lekvény egy? A' felelet könnyű. AJ cselek-
vény egy, ha minden más cselekvénytől a' 
maga nemében független, 3s részei természe-
tesen összefüggők. Ezen belső összefüggés 
pedig onnan származik, hol a3 cselekvény-
nek végczélja, melly mint bizonyos szakadat-
lan fonál szövődik az egész történeten végig, 
nyíltan ki van jelentve p. o. mikor Virgil azt 
bocsátja előre: 

Arma, virumque cano Trojae qui primus ab oris 

Italiam fato profugus Lavinaque venit 

Littora — — — — — — 

— — — — dum conderet urbem 

Inferretque Déos Latio genus unde Latinum 

Albanique patres, atque altae moenia Uomae. 

Azonban mivel nincs olly annyira elszi-
getelt cselekvény, melly az emberi viszonyok 
és események egyéb tömegétől egészen el-
válva lenne; azért más apróbb cselekvények 
(episodok) is szövetnek bele a3 főcselekvény-
be, millyenek p. o. V i rg i l Aeneisében Ka-
k u s kalandja, mellyet E v a n d e r beszél el; 
és A c h e m e n i d e s , Nisus és E u r y a l u s 
története. 
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Ezekre nézve tudni kell, hogy azon el-

rejtett köteléknél fogva, melly az emberi ese-
mények és viszonyok egész összegét össze-
tartja, a'körülményekből szülemlenek, mint 
p. o. K a k u s történetének E v a n d e r általi 
elbeszélése. Továbbá, hogy az Episodok men-
nél messzebbről idézettek, annál rövidebbek 
legyenek. Végre, hogy a' főcselekvénynyel 
összehangzók legyenek, ne pedig abból kirívók, 

A3 főcselekvény továbbá olly légyen, melly 
mind sajátságai, mind kifejlődésének akadá-
lyai által részvétet gerjeszszen. Amaz szivün-
ket vonza, emez tudás-vágyunkat ingerli; az 
az a3 főcselekvény vonzó és ingerlő legyen. 
Innen következik a3 bonyolódás szükséges 
volta a3 vitézi költeményben, mellynek kifej-
lődése rejti magában a3 kielégítést és sikert. 

§. 33. 

A' cselekvénynek minéműsége és a" va-
lószínűség határozza meg, millyenek és há-
nyan legyenek a3 vitézi versezet személyei. 
Sajátságai ezeknek a3 kedély minőségében 
és az erkölcsökben vannak. Minden kornak 
és állapotnak meg van a' maga kedély álla-
pótja, 3s az erkölcsök ezzel többnyire szoros 
összehangzásban vannak, 3s ezek ugy, mint 
amazok beszédben, tettben nyilatkoznak. Azért 
helyesen mondja Cicero : mihi, quale 
genium hab eres, indicii fűit oratio. 
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A3 vitézi költemény személyei erkölcsei-

ben megkívántatik, hogy ezek jók, illedel-
mesek és állandó jellemnek legyenek. Minden 
személy sajátszerűsége átömöljék az egészen 
mindenütt mindeniknek műveltségi fokozata, 
kora, állása, nevelése, szenvedélyei, éghaj-
lata és a3 ráható kormány forma melly alatt 
él, kitűnvén, ugy hogy ez igen alkalmas sza-
bály ellen 

— — — — servetur ad inuim 

Qiialis ab inccpto processerit 

soha se vétsen a3 költő. 

34. §. 

Mi a' vitézi költemény alakját illeti, ez 
magából a3 történet minőségéből következik. 
A3 költészeti elbeszélés világos előadása lévén 
valami történetnek; lényeges tulajdoni nem 
egyebek, mint rövidség, érthetőség és való-
színűség. Ékességei pedig szép gondolatok, 
nyomosán alkalmazott kifejezések, ügyes for-
dulatok, allegóriák, 3s azok, miket mint alkotó 
eszméket e3 szó k ö l t é s z e t magában foglal. 

Vitézi versekben előrebocsátatik a"' tarta-
lom kifejezése, mit a3 természetes rend kiván 
meg mindenkitől, ki valamit terjedelmeseb-
ben akar előadni. Itt pedig annál inkább, mi-
vel (mint föntebb említettük) ez által az olly 
elmaradhatatlan egység eszközöltetik. Ezen 



kitétel azonban duzzadozó, fönhéjázó és be-
burkolt ne legyen. Utána a3 fensőbb erő segít-
ségül hívása következik, inelly mivel esdeklő 
fohász, benne hévnek, magasztosabb erőtel-
jességnek és lelkesülésnek igen is helye van. 
Ezután következik maga a3 történet, de egé-
szen más rendben mint a3 valódi történetben, 
mire nézve ez a3 szabály: 

Ordinis liaec virtus crit et venus — 

l t iam nuiio dicat, iam nunc dcbentia dici 

Pleraqne differat, et praesens iu tenipus oniitlal. 

E3 szerint történjék az elbeszélés, melly-
nek minden részletei még az episodokban és 
bonyolító körülményekben is összehangzó le-
gyen, míg a3 kifejlődés hatásteljes meglepés-
sel zárja be az egészet. 

Legkitűnőbb Js bájlóbb hősi költeményt 
magyaraink közül irtak: V ö r ö s m a r t y Za-
lán Fut ám czím alatt, 's boldogult Hor-
vá th Endre, ki /frpády&t tizenkét könyvre 
osztván Vi rg i l i u s t ügyesen utánozta, de 
Toldi és Stilfrid a3 régi világ vitézségeiről 
irtt historiájit is szorgalmatosan olvasván, he-
lyenként Árpádra, alkalmaztatta. 

35. 

Az e lbeszé lő kö l t é sze t negyedik fo-
kozatán állanak a3 különféle tárgyú , nemű 3s 
jelenkorunkban leginkább divatozó Novellák, 
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ezekhez rokon széphalmi művek, Balládák, 
rövid történeti Előadások, Regények, Beszé-
lyek 3s mások, ezek ugyan nem mind kötött 
hanem folyó szavakkal iratvák, de bizonyára 
költői szellem szüleményei, hiszen F a l k után 
minden olly állapot, inellyben képzeleteink, 
mintegy dolgokká válnak költői állapot. Rend-
szerre, tulajdonságra és szellemi rokonságra 
csak nem egyek bár melly elbeszélő költészet 
tárgyával; — a3 szépen szerkezeit beszélyek 
3s regények telvék kellem s gyönyörrel, min-
den haladást ismerő nemzetnél e3 tárgyban 
jeles irók találtatnak, nálunk valóban háj öl-
tönyt vett föl. Carthausi kedves írója b. E ö t -
vös József, remek regény írónk b. J ó s i k a 
Miklós, lelkes Kiss Károly kapitány, derék 
K u t h y Lajos 's mások szövétneket tartva 
mennek előttünk. 
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K I L E N D Z E D I K S Z A K A S Z . 

A' S Z Í N K Ö L T É S Z E T R Ő L . 

30 

A3 csodál atra-mél tó természetnek előttünk 
elterjedt összesége nyíltan mondja, hogy az 
ember nézőnek született. Innen aJ látás mű-
szere minden érzékünk közül legelevenebb 3s 
bennünket legtöbb eszmével és fogalommal 
gazdagító, annál többel, mennél fáradatlanabb 
mukálatában. De van az embernek a3 külső 
tárgyakon kivül még valami magasabb érdekű 
szemlélni valója is, és ez önmaga. 

A' s z í n k ö l t é s z e t , inellyben szinte cse-
lekvény az anyag, mint az elbeszélő költé-
szetben, magát veszi tárgyul az embert, az 
életnek mindenféle fordulatiban, 3s önmagát 
nézeti magával másokban. Azért e' neme a3 

költészetnek legtöbb ember előtt bír legtöbb 
érdekkel az életben, mint a3 cselekvés cy-
clusában 



Az előadásra nézve mi a3 vitézi versezet-
ben mondatott, ide mind átvihető, mert itt 
a3 főkülönbség, hogy a vitézi költészetben 
nem látni, de a3 színben látni a' cselekvényt. 
E3 színről színre látás bizonyos szabatos nemét 
föltételezi a3 Valószínűségnek, melly a' való-
sághoz mennél közelébb álljon, mert a3 szem 
itílete sokkal pontosabb a3 fül itíleténél. Innen 
van, hogy a' színköltészetben többnyire azon 
körülmények és események beszéltettnek csak 
el, mellyeket gyakorlatilag szemrehatóvá ten-
ni a' siker épségében maradásával bajos lenne. 
— A' színköltészet cselekvénye vagy költött 
környíilményekkel felczifrázott igaz történet, 
vagy csak valószínű költemény. Sőt maga a3 

valóságos történet is sok módosításokat szen-
ved Horácznak emez utasításánál fogva is: 
Famam sequere ! Ebből látható, hogy itt is 
a3 valószínűség az elem. 

37. 

A3 színköltészetben azon kivül, hogy a3 

cselekvény egy legyen, még megkívántatik, 
hogy mivel színmű, a' cselekvényt az időhöz 
kötötten tünteti elő, az egész történetet ma-
gában foglaló idő rövid, és a' cselekvény he-
lye ugyan az legyen. A3 színművet elszoktok 
ugyan felvonásokra, ezeket jelenetekre osz-
tani, 3s ím a' mód és alkalom, hogy az időt, 
melly a3 történetet magában foglalja ez osztás 
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által röviddé tehessük. A3 figyelem egyél)-
iránt főkép nagyszerű históriai költemények-
ben nem zavartatik, ha egy egy felvonás több 
éveket képez is, nem csak napokat 's órákat. 

A3 hely mennyire lehet szinte egy, 3s u-
gyan azon egy legyen; mert a3 szellem mellyet 
mindenféle kellemes érzelmek foglalnak el, 
könnyebben átvitetik más regiokban a3 cse-
lekvény ömlésével, mint a3 szem, melly szo-
rosan a3 színpadon függ. Itt mennyire csak 
lehet kerülni kell a3 hely változtatást (mi ter-
mészetesen a3 színpad bútorainak és díszit-
ményeinek változtatásában áll), mert ez a3 

figyelmet főkép pedig az áltatást, melly szín-
padon a3 sikernek eleme, gyengíti. 

Összhangzónak kell tehát színköltészetben 
a3 cselekvő személyek jellemének, műveltsé-
gének , e3 szerinti beszédüknek, ruházatuk-
O / 
nak, a3 helynek és időnek lenni. Es ez össze-
hangzás biztosítja csak a3 sikert. A3 színkölté-
szet jelenkorunkban minden müveit nemzet-
nél virágzik, 3s szinköltők sok jelesek talál-
tatnak, nálunk a3 színművek napról napra 
szaporodnak, jelesebbek a3 tudós-társaság ál-
tal adatnak ki , 3s a3 jutalomra kitűzött dara-
bok koszorúztatnak. 

38. 

A3 jelenkori forma színjáték, ugy látszik 
a3 középkor szülemény e, 3s Olaszhonban vette 
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eredetét, már akkor dalokat készitének 
hangszerekre alkalmazva Angliában Shakes -
p e a r e bámulandó színműveit legelőször E r -
z s é b e t királyné alatt láttatá: a3 franczia drá-
mai literatura pedig XIV. L a j o s idejében 
érte el tetőpontját. C o r n e i l l e , R a c i n e és 
Moli e r e akkor dicsőitek a3 párisi színházat, 
melly németországon át, Moskva és Péter-
várig , szinte ugy ellepé a3 nagy városok szín-
teremeit, mint a3 franczia nyelv a3 felsőbb 
rendek társalgási körét. A' német tudósok ezt 
szeinlélven, siettek a3 föntebbiekkel versenyt 
futni, 3s a'szent hevű Le s sin g csak hamar 
utó is érte. Bécsben Már i a T h é r é s i a dicső 
uralkodása első évei alatt szinte még franczia 
játékszín létezett, de csak hamar a3 német 
drámai literatura lábra kapván , a3 császárné-
ba azon gondolatot gerjeszté föl, mellyet 

• 1836-dik évben M i k l ó s császár Péterváratt 
valósíta, tudniillik német udvari játékszínt 
állított föl ; mint Miklós oroszt. 

Fönállott ugyan Bécsben a' szinház, de 
a3 nagyok 3s nemesek csak nehezen hihették 
el, hogy német színdarabot írni 's előadni 
képes legyen, hozzá levén a3 franczia szín-
művekhez szokva, de a3 dolog pár évek alatt 
háj színt öltött magára, 's annyira haladott 
a' német színköltészet, hogy minden nemzet 
műveivel versenyez. Honunkban színművek 
nyomaira már 1617-be akadunk (olvasd az 
1819-diki Tudományos Gyűjteményt) nagy 
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Leopold szabadalmat adott színművek előadá-
sára, 3s a3 színészeket az adózástól fölment-
vén, akkoriban többen irtak színdarabokat. 
Mólt század végén e3 tárgy nagyobb előme-
netelt nyert, 3s leginkább kitüntették mago-
kat! 111 ei , S i m á i , Sós , Dugon ic s 3s má-
sok. Jelenkorunkban milly sebesen halad elő-
re kiki érzi, Hunnia nem szunnyad többé, 
nemes önérzettel tekint körül 's emelkedik 
helyéből, színműveink ha a' kül-műveket 
felül nem múlták is, de bizonyára közelíte-
nek hozzájok. Magyar színházainkkal mi tör-
tént 's történik szemléljük, minő epochakon 
fognak még keresztül menni a' jó Isten tud-
j a , de bizzunk! mert a3 magyar nemzet év-
könyvében irva vagyon: b o r ó r a derű. 
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TIZEDIK SZAKASZ. 

A' L A N T O S K Ö L T É S Z E T R Ő L . 

39. 

A' költészet legmagasztosabb fokán áll a' 
l an tos k ö l t é s z e t . Ez az örömnek, csudá-
latnak, bálának, buzgóságnak 3s szeretetnek 
édes gyermeke; a3 szívnek olly hű szava, 
mellyben mindent as természet, a' művészet 
pedig keveset, vagy mit sem tesz. A3 Pro-
phéták énekei, Dávid zsoltári, Pindar és 
Horácz odái illyek. Ezekben minden a' mi 
van ég, érez és kéjéig, a3 léleknek legma-
gasztosabb állapotjában. Úgy hogy a' lantos 
költészetnek inkább szépségeit csodálhatni az 
analysis utján, mint rá nézve szabályokat le-
hetne előadni. A3 lélek magasztalt állapotjában 
szabályt! — Mi lenne ez egyéb mint Chi-
niaera ? De nem igy kell a3 dolgot venni. Ha 
a3 költőnek bár melly érzelembeni elmerült-
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sége, mint a3 költemény heve és erőteljessége 
mutatja, teljes lenne, ugy ő talpra esett köl-
teményt ritkán szerezne, mert a3 lélek repde-
sése , az érzelmek vegyülete 's a kedélynek 
önhatalmából kirugaszkodottsága a3 költés me-
chanicumával nehezen egyesülhet. Kell itt lei-
ki nyugalomnak lenni, mellyben a3 költő egy-
kor érzett fájdalmát, örömét, vagy más lelki 
állapotját rajzolja. Honnan kitetszik, hogy a3 

lantos költészet is a' szép természet utánzása. 
Máskép van itt a' dolog a3 hangászattal, melly 
nem egyéb mint élő lantos költészet. Itt a' 
lélek repdesése, a' magasztos szívállapot, a3 

képzelődés lelkesiiltsége a3 dolog mechanicu-
mával könnyebben egyesülhet, 3s azért töké-
letes elmerültség szüli majd mindég a3 legki-
tűnőbb sikert. 

40. §. 

Lantos költészetnek e3 költészet nem azért 
neveztetik, mert művei t. i. a3 dalok, zsolos-
mák és énekek hajdan közönségesen lant hang 
kíséretében adattak elő. Azonban van itt 
a3 dolog természetében mélyebben rejlő ok 
is. Nem akartak az elnevező műértők, kik 
egyébiránt azon korban kitiinőleg a3 lantot be-
csülik, mint legjelesebb hangműszert, ezáltal 
egyebet mondani, mint, hogy e3 neme a3 

költészetnek a3 lélek magasztos állapotjában 
szóval beszélő muzsikaja. 
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Az emberben lévő é r t e l e m és a k a r a t 
két lelki erő, mellynek okozata az i s m e r e t 
és é r z e m é n y . Ez okozatok, mint okaik egy-
mástól elválbatatlanok. Ha gondolkodunk, Íz-
lésünk gondolatinkba avatkozik; ha érzünk 
gondolatink keverődnek ízlésünk és érzelmünk 
közé. Következésképen beszédünkben, ira-
tunkban , mint cselekvésünk tükrében közön-
ségesen elválhatatlanul meg van a3 v i l ág és 
meleg . Amaz az értelemhez és okozatához, 
emez az akarathoz és okozatához tartozik. 
Közönségesen azért mondjuk, mert van tárgy 
mellyben egyedül a3 v i l ág , van mellyben 
egyedül a' m e l e g uralkodik. Amollyan a3 

mértan, amiilyen a' hangászat. 
Ezen két lelki erő viszonylagosan lelke-

sülve szüli a' lantos költészet elevenségét, 
erejét3s hatalmát, mellyen v i l ág és m e l e g 
ömlik el ; mire nézve ezen neme a' költészet-
nek az érzelmek és szenvedélyek szüntelen 
hullámzó tengerén ömledez. 

41. J. 
Lelkesülésnek azon állapotját nevezzük a' 

szellemnek, mellyben a' képzelődő erő kizá-
rólag egy valami tárgygyal hévvel foglalatos-
kodván, valamelly érzelmet a3 lehető leg-
magasabb fokig fölingerel, 's ez által a3 lel-
kesült egyénben azon tárgy iránt olly eleven 
érdeket gerjeszt, mintha ideig és örökké való 
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boldogsága azzal elválhatlan kapcsolatban állna. 
Ez állapotban a' képek fénye, elevensége 3s 
az érzelmek hevültsége tengerén ugy látszik 
az ember, mintha tényerejét valami fensőbh, 
nála sokkal hatályosabb lény vezérlené, elra-
gadná. Innen láthatni, hogy a3 lelkesülés az 
emberi szellemnek rendkívüli állapotja. 

A3 lantos költő e' magasztos állapotban 3s 
a' szív szende állapotjában egymást hirtelen 
felváltó érzelmek és szenvedélyek hatalma a-
latt lévén örökké mint műve eleméhen, ez 
állapot egyszersmind a' lantos költészet ismér-
tető jele, mellyet valamint amaz állapotot nem 
mindenki képes felfogni. Azért is itt nem an-
nyira szabályokat adhatni a lelkesedés szár-
nyalásában aJ teremtésre, mint a3 megtermett 
mű szépségeit, jelességeit vizsgálhatni, hason-
líthatgatni, éldelhetni. 

42. §. 

Első 3s legkitűnőbb szépsége a' lantos köl-
tészetnek az i gazság , melly azon elömlik, 
's belőle az életre mintegy varázserővel kiárad; 
második az i z l é s , melly a3 szenvedélyek éles 
ecsetével rajzolt képeket mennél kecsesebb 
alakban adja elő; harmadik a3 képze lődő 
e rő s z a b á l y s z e r ű t l e n á r a d o z á s a , melly-
ből meglepő eltérések, képhalmazok és merész 
gondolatok eleven képei következnek. Továb-
bá hatalmas szépsége, azon egység, melly a3 
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három között uralkodik, 3s melly a3 verseze-
ten szakadatlanul eláradó szenvedélyt minden 
képben, fordulatban, kitérésben és összesí-
tésben jellemzi. Es ezen egység, ezen össze-
hangzás úgyszólván egyedül azon varázs erő, 
mellyel a' lantos hat, mert az uralkodó szen-
vedélyt sokféle fordulaton és tarkázaton me-
részen engedi rajoskodni, de természetéből 
hogy p. o. ha a' lantot öröm pendíté meg, 
bánat rezegjen utósó hangján, kivetkezni so-
ha sem engedi. Röviden a3 lantos költészetről 
melly az érzelmek és szenvedélyek kétes hul-
lámi közt lebeg, azt mondhatni e l , mit Ho-
r ácz a' világ leghatalmasabb lantos költője 
a3 majd áradó majd apadó folyamról mond: 

— — — — niuic medio alveo 

Cum pace delabentis Etruscum 

In niai-e, niinc lapides adesos 

Stirpesquc raptas, et pecus et domos 

Volventis una; non sine montium 

Clamore vicinaeque silvae 

Cum fera diluvies quietos 

Irritat amncs. 

Honi lantos költőink között V ö r ö s m a r -
ty áll első fokon, utána sorozható B e r z s e -
n y i , Kölcsey és V i r á g , kik már a3 túl-
élet örömeiben dicsőülnek, 3s nálunk csak 
emlékük él a3 lelkeseknek. 



e r z s e n y i t ő l : 

A' M A G Y A R O K H O Z . 

Romlásnak indult hajdan erős Magyar! 

Nem látod Árpád vére miként fajúi? 

Nem látod a5 bos/.ús egeknek 

Ostorait nyomorult hazádon. 

Nyolcz századoknak vérzivatarja közt 

Rongált Budának tornyai állanak, 

Ámbár ezerszer vak tüzedben 

Véreidet magadat tiportad: 

Elszúrja, hidd el mostani veszni tért 

Erkölcsöd-, undok vipera fajzatok 

Dúlják fel a' várt, melly sok ádáz 

Ostromokat mosolyogva nézett. 

Nem ronthatott el tégedet egykoron 

A' vad tatár Chán Xerxesi tábora, 

\S világot ostromló töröknek 

Napkeletet leverő hatalma. 

Nem fojthatott meg Zápolya öldöklő 

Századja 's titkos gyilkosaid keze, 

A' szent rokon vérbe fiiresztő 

Visszavonás tüze közt megálltál. 



Mint regi erkölcs 's spártai férfi kar 

Küzdött, 's vezérlett fergetegid között; 

Birkózva győztél 's Herkulesként 

Érczbuzogány rezegett kezedben. 

Most lassú méreg, lassú halál emészt. 

Nézd, a' kevély tölgy, mellyet az éjszaki 

Szélvész le nem dönt, benne termő 

Férgek erős gyökerit megőrlik. 

'S egy gyenge széltől földre teríttetik! 

Így minden ország támasza, talpköve 

A' tiszta erkölcs, nielly ha megvész: 

Kóma ledül 's rabigába görbed. 

Mi a' magyar most? — Rút sybarita váz, 

Letépte fényes nemzeti bélyegét, 

'S hazája feldúlt védfalából 

Rak palotát heverő helyének, 

Eldődeinknek hajdani köntösét' 

'S nyelvét megunván, rút idegent cserélt, 

A' nemzet őrlelkét tapodja; 

Gyermeki báb puha szive tárgya 

Oh! más magyar kai- menyköve villogott 

Attilla véres harczai közt, midőn 

A' félvilággal szembe szállott 

Nemzeteket tapodó haragja. 
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Más néppel ontott bajnoki vért bazánk 

Szerzője Árpád a' Duna partjain, 

Ob niás magyarral verte vissza 

Nagy Hunyadynk Mahomet hatalmát. 

De jaj, csak így jár minden az ég alatt! 

Forgó viszontagság járma alatt nyögünk, 

Tündér szerencsénk kénye hány, vet, 

Játszva emel 's mosolyogva ver le. 

Felforgat a' nagy századok érez keze 

Mindent; ledűlt már a' nemes llion, 

A' büszke Carthagó hatalma, 

llóma 's erős Babilon leomlott. 

Ki nem bámulja Pindarusnak elejétől végig 
fölemelkedő lelkét ezen nemes haragot for-
raló, hájlón 3s lelket élesztve folyó, 3s gyönyö-
rű zúgással omló lantos versezetben ? Valóban, 
ha több dicső műveit nem bírnánk is, testileg 
közülünk eltűnt B e r z s e n y inknek, ezen egy-
ért megérdemlené a3 halhatatlanság borostyán-
koszorúját. Megérdemlené ezen lelkes költész, 
hogy műveiből több illy remek példányokat 
hoznék föl, azonban a'helyet ajánlom kivált 
a' költészséget szerető 3s tanúló Ujainknak an-
nak megszerzését, sőt bátran merem állítani: 
hogy semmi magyarnak könyvtára nem egész 
boldogult Berzsenyink munkája hiányával. 

5* 
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TIZENEGYEDIK SZAKASZ. 

A Z O K T A T Ó K Ö L T É S Z E T R Ő L 

43. 

O k t a t ó k ö l t é s z e t nevezete alá azon 
költészetek tartoznak, mellyek szoros érte-
lemben véve tanítanak: p. o. a3 tulajdonké-
peni oktató-versezeteken (didactica) kívül a3 

költői levelek és gúnyversek (satyrak) végre 
az epigrammok, Ezen neme aJ költészetnek 

' a tanítást kedvesebb köntösbe öltöztetve 
tetszőbbé teszi, Js a3 fölvett tárgyak az igaz-
ság világánál fejtegetvén, más egyéb okta-
tó módnál szabadabban mozog, részszerint 
a3 költői szabadságnál, részint ama hatásos 
eszköznél fogva, hogy a3 gyönyörködtetés 
elevenítő ingerei a3 tudásvágyat mennél ha-
tályosabban izgassák. 

Fősajátsága az oktató költészetnek, hogy 
a3 gyakorlati élet minden fordulatához, jó 3s 
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rosz oldalához híven elveket és tetteket eleven 
színnel rajzolva hatásteljesen közöljön. Mint 
költészetnek szabadabban mozoghatván, nem 
éppen elkerülhetetlenül szükséges, hogy tu-
dományos előadás szoros rendéhez és szabá-
lyihoz alkalmazkodjék. Egyedül csak az ért-
hetőséget zavaró rendellenes előadástól kell 
ovakodnia. 

Szabályai e3 költészetnek azokban, mik a' 
többi költészet nemekről mondattak, foglal-
tatnak, 's ój szabály itt nincs, 's a mit mon-
dani lehetne, H o r á c z eme két szabályában 
foglaltatnak: 

a) quidquid praecipies, esto brevis, 

b) — — — , — — ut cito dicta 

Praecipiant aninii dociles, teueantquc íidcles. 

Az oktató költészet jeles példányai L u c r e -
t i u s De reruin natura irt hat könyve, V i r g i l 
Georgiconja, H o r á c z Ars poeticája, 's a' t. 

41. §. 
A' g i i n y v e r s e k (satyrák) teszik e3 köl-

tészet nemnek nagyobb részét, mellyekben 
szinte H o r á c z a' mester, 3s mellyek az em-
beri gyengeségek , hibák 3s vétkek minden 
nemét támadván meg nyilt homlokkal, majd 
nem csupán csak versekbe foglalt beszédnek 
tekinthetők, főkép, ha az elevenebb rajzola-
tokat , mennyiben költészeti szépségüek, ide 



számláljuk. Ezekben fő főszer a' tisztességes 
csípősség és éles megrovás. Bővebben rólok 
szólni az élet maga tud, melly nyíltan áll 
minden figyelmes vizsgáló előtt. Nálunk Ka-
z inczy és K i s f a l u d y Károlynak vannak gú-
nyoló költeményeik. — lm itt Kisfaludy Ká-
rolytól egyet előadunk: 

Í R Ó I t a n á c s . 

Már ha tudós lettél, illik tudnod, mi különzi 

Ót a' köznéptől, 's hírre mi fűzi nevét: 

Lassú menés, halvány szín, terjengő kar, Ízetlen 

Kedv, rejtélyes szó, nyugtalan elmefutás, 

Félénk nyiltsziviiség, szánó, mély titku mosolygás,' 

Gőgös alázottság, jégmelyü andalodás. 

Sokra törő unalom, leverő kedv, könnyű ítélet, 

'S édes hűledezés puszta dicséret után. 

Ez még mind nem elég; házadra is illik ügyelned, 

Hogy mindenki hamar lássa csodálva ki vagy? 

Barna szobád falait pókháló lepje, 's halálfő 

Sárguljon komoran nőtelen ágyad előtt. 

Régi szakállos urak koszorúzott szobrai mellett 

Szörnyű irószerszám asztalod éke legyen. 

Ritka sikált padlón elszórva heverjen írásod, 

'S minden szöglet űrén szú egye könyveidet; 

'S hogy bölcs mondását Salamonnak igazlani tessél: 

„Csak hiúság 's álom mindened a' nap alatt" 

Büszke lemondással tűrd a' lét annyi hiányit, 

És üres erszénykét nyersz czimeredbe, dicső! 

x 
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TIZENKETTEDIK SZAKASZ. 

Á' K Ö L T É S Z E T T Ö R T É N E T É R Ő L . 

45. §. 

Minden nemzetnél hamarább virágzott a' 
költészet a3 folyó beszédnél; vagy azért, mi-
vel az ember előbb az érzelem mint az ész-
től vezettetik, vagy mivel minden nép nyelve 
szavakból, mellyek érzésreható tárgyaktól vé-
tetnek, származik; — a3 folyó beszédnek 's 
ékes kimondásnak csak akkor van helye, mi-
nekutánna valameily nemzet egyetemi 3s más 
tárgyaktól egészen elvont eszméket formált, 
3s nyelvét közönséges szabályokkal, ékes jel-
mondásokkal 3s más ezekhez hasonló piperék-
kel fölczifrázta. Mi csoda hát, ha legrégiebb 
jogtudósokat, bölcselkedőket és történetírókat 
költői stylussal élni, szemlélünk? A3 legősibb 
poesis egyszerű, kifejletlen, minden művészi 
támasz, hangmértéktan nélküli, és vagy va-



lami harczias tényt, Isten dicséretét, erény 
követését, vagy törvényes tárgyat foglal ma-
gában. Legkitűnőbb 3s ősibb emlékei a3 köl-
tészetnek a3 szent Írásban találhatók. Később 
a' zsidókat utánozván az Arabs és Persa köl-
tők hiresedtek el. De nem volt földgömbün-
kön nemzet, melly nagyobb hévvel, iparral 
és szerencsével haladott volna a' költészet szép 
mezején a3 görögöknél, kiknél mind vallási, 
mind polgári ügyekben használtatott. H o m e r 
teremtő lelkét még soha senki sem érte utó, 
annál kevésbé baladta felül. A' görög költők 
remek munkáiból bizonyos szabályok vonattak 
k i , 3s később ezek határzák meg a3 hangmér-
téktan rendszerét. Idő jártával elvesztvén gö-
röghon alkotmányát, polgári hatalmát 3s sza-
badságát a3 költészet is egészen lehanyatlott. 

46. §. 

A3 rómaiak tudomány 3s költészeti fénye 
visszavert sugára a3 Görögökének. — Ezek-
nél a3 fölvilágosodás rózsaszín hajnala, magá-
tól ronta keresztül a3 tudatlan vadság homá-
lyán v e3 ragyogó csillag végsugárait fölfogá 
Roma, 3s még sokáig tündöklék Itália látha-
tára fölött, midőn a3 görög égről már rég el-
tűnt. Róma első századában a3 poesis 
csak azon tulajdonsággal bírt, mellyet a3 gö-
rögöktől kölcsönözött, de hihetetlen sebesség-
gel megsímula a3 durva látziumi nyelv, a3 

x 
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gyönyörnek 3s mulatságnak leginkább megfe-
lelő Dráma nyert a3 költészet több nemei fö-
lött legelőbbször szabad bémenetelt és kedvet 
Romában, ezt követte az ékes beszéd mes-
tersége, P . Cato, Scipiók, Gracchusok jeles 
szónokok v oltanak, ezek után tündöklőbben 
léptek föl Cicero, Hortensius Js többek. A3 

költészet mindég több művelőkre talált, Au-
gustus csöndes uralkodása alatt éltek Roma 
leghíresebb költői, mint: P. Virgilius, Maro, 
a' merész Horácz, kinek munkái egyedül is 
megérdemlik a3 római nyelv tanulását, P . 
Ovidius Naso és sok mások, kiket a3 később 
világ tisztel és olvas. Minekutána pedig a3 

Nérók borzasztó uralkodások alatt végső vo-
naglásaihoz közelgetne Róma, a tudományok 
és szép mesterségek, nevezetesen a3 poesis 
is a3 polgári társaság fátumait követték. A3 

középkorban néha néha találkoztak ugyan deák 
verselők, de ezek szorgalmatosan nem for-
gatván a' régi jelesebb költők könyveit, ver-
sezeteik költői szellem nélküliek. Az éjszaki 
népek, mint az Angolok, Frankok, Németek, 
Dánok a3 középkorban kedvellék a3 költésze-
te t , leginkább csak történeti tárgyakat adá-
nak elő meglehetős ismerettel 3s hanggal. 

47. 

A3 németek a3 költészet pályán több szá-
zadon keresztül változó szerencsével haladtak, 
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és csak aJ tizennyolczadik század éleszté föl a* 
müveit elméket, 's a' szépiralom kertje vi-
rágozni kezde. Ezen új költészeti szellem 3s 
literatura hőse, úttörője K1 o p s t o k , kinek szép 
elme szüleményeit mindenkor becsben fogja 
tartani a3 müveit világ, ő nem utánzó, hanem 
eredeti iró. Jelenkorunkban a3 német szép-
iralom legtündöklőbb férfiak műveivel dicsek-
szik, kik a' nyugalom és csöndes élet gyönyö-
reit még kedvesebbé 's kellemdúsá teszik, 
sok volna azon jelesek neveit előszámlálni, 
mi csak néhányat sorolunk ide, mint: Haller, 
Bodmer, Kleinst, Lessing, Wieland, Gotter, 
Goethe, Schiller, Herder, Lavater, Denis, 
Matthisson, Salis, Pyrkert 3s a' t. (1. Huma-
nitet. Biblioth. Proped. der Geschicht IV. Bd. 
Gesch. der Litter. der neuern Zeit.) ezen irók 
remek munkái valóban classicai művek, 3s 
majd nem minden pallérozott nemzet nyelvén 
olvashatók. 

Nálunk magyaroknál minden századnak 
valának költői, már At t i l ának , 3s a3 később 
magyarok fejédelmeinek voltanak B á r d u -
s a i k , kik a3 nép nagy tetteit az ünneplések-
ben éneklették, de leginkább a3 múlt század 
végétől fogva mennyire ment a3 költészet, 
Dayka, Verseghy, Virág, Csokonai, Kisfa-
ludy Sándor, Kazinczy, Kis János, Berzse-
nyi, Szemere Pá l , Döbrentey, Vitkovits, 
Fáy András, Horváth Endre, Kölcsey , Kis-
faludy Károly, Bajza, Czuczor, Vörösmarty 3s 
honunk több fiai jeles elme műveik mutatják. 
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TIZENHARMADIK SZAKASZ. 

A' K Ö L T É S Z E T I S T Y L U S II ÓL K Ü L Ö N Ö S E N . 

34. §. 

Költői stylus nem csak mint a3 szónokok-
nál a' beszéd bizonyos alkalmazása az iró el-
méjéhez; de az valami ünnepélyesebb, ma-
gasztosabb és sokkal tökéletesebb utánzása a3 

természetnek, (clie Dichter, sagt Schiller, 
sind überall s schon ikrem Begriffe nach9 
die Bewahrer der Natúr), melly szónoki 
ékességgel nem elégedvén meg, bár a3 szó-
nokitan kellemeit összeszedi, bájlobb szólás 
módot, szorosabb rendet, tulajdon külön czi-
czomákat, utánzást, szóval mindenütt és min-
denhol szokatlan piperét fürkész. 

Ékességei a3 költészetnek csak nem azok, 
mellyek a' szónoklaté t. i. a3 szép kerék be-
szédek, szivet érdeklő kifejezések, gyönyörű 
hasonlítások, tündöklő metaphorák, eleven is-
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métlések, ritka felszólítások és az erény,mind 
még annyi tulajdonságai a3 költői stylusnak. 
Itt látja az ember A u r o r á t , a3 derülő reg-
gelnek gyönyörű szülöttjét, miképen nyitja föl 
a3 szürkület kapuit rózsás ujjaival. — Ott is-
mét láthatni a3 folyamok Istenét fölborult edé-
nyére könyökölve, és a3 serkedő forrásnak 
kellemes csörgedezése mellett édesdeden szun-
nyadozva. Ismét amott előnkbe tűnnek a nyu-
gotti szellők fiatal Istenei, tarka virágokkal 
hímzett szőnyegeiken bögyösködve és a' Ná-
jadesek kristály barlangjaiban eny elegve. Mind 
ezekben nem egy ebédet, nem tombérozó ven-
dégeskedést, hanem valódi pompás ünnepet 
lát az ember: 

Quaesitique decent cnltus niagis, atquae colores 

Inseliti. 

Azonban a' költészet ezen szabadságát az 
utánozásnak szabályai korlátok közé szorítják, 
ügyelni is szükség, hogy ezen piperék alkal-
mazásában módot 's mértéket tartson a' köl-
tő, 's a' költészi stylus szerfölött duzzadt 3s 
gőgös ne legyen. 

49. §. 

Háromféle a' költészeti stylus: egyszerű, 
magasztos 's közép. A' kötött beszéd bár mely-
lyikhez tartozzék, A r i s t o t e l e s szerint szük-
ség, hogy v i l á g o s és s z o k a t l a n legyen. 
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Világos, ha könnyen érthető, világos és szo-
kásban lévő szavakkal 3s súlyniondásokkal él; 
— Szokatlan, ha változatosságival, világival, 
szabad 's eleven képeivel tíínik elő. 

Jelesebb tulajdonai a3 költői stylusnak: 
1) A3 mód, melly szerint mindenek, mint 

a5 tárgy kívánja röviden vagy bővebben adas-
sanak elő. 

2) Változékonyság, ne egy dolog ugyan-
azon szavakkal kétszer ismételtessék. Ebben 
V i r g i l i u s megy például elő, ki különféle 
veszélyeket, véres tusákat, harczokat 3s via-
dalokat szünetlen más más alakba öltöztet, 
annyira, hogy a3 mondott veszélyek, tusák, 
harczi eszközök egyszernél többször elő nem 
fordulnak. 

3) Egyenlőség, az egyenlő beszédben helyez-
tetik, ez valamint a' magasztosban ne duzzad-
jék, ugy az alantabbiban ne csúszék, mászék. 

4) A3 méltóság 3s erő, a' szavak bölcs he-
lyeztetéséből 3s férfias mondásokból származik. 

5) Tündöklés, ez a3 lángész 3s fönséges 
gondolkodás szüleménye, ci) Aristotelesként: 
akkor tündöklik leginkább a3 költői szellem, 
ha lelketlen tárgyaknak cselekvő erő, szólás 
3s tb. tulajdonitatik, mint Horácz a3 halálnak 
cselekvényt tulajdonítva mondja: Paliida 
mors aequo pulsat pede pauperum taber-
nas regumque turres. b) Ha hasonlítások, 
hasonképek 's ellentételek közbe közbe föl-
hozatnak. 
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6) Jeles 's elmés mondások, mellyek ak-

kor szépek, ha erényileg a3 közéletre hatosak. 

50. §. 

A) Fénylőbb a3 kötött a' folyó beszédnél, 
's a3 poetai stylus meg is előzi a3 szónokit 

a ) Az eszmék hatalma 3s erőteljességével, 
a3 velős, fontos, tömött és tanult mondásokkal, 
mellyekkel a' költő az érzést jobban fölizgatja 
mint a3 szónok. 

b) Hevesebb képzelődéseivel, mellyeket a3 

költő csak néhány szavakba foglal, mikor a' 
szónok hosszasan ád elő. 

c) Tudóssággal, melly által a3 gondolat tör-
tönetekre, szertartásokra 3s jeles kifejezésekre 
fordítatik, 3s ezek rövid uton mintegy átrep-
penve a' költészetbe szövetnek. 

B) A3 költők classicai műveik szorgalmatos 
olvasása 's tanulása által könnyen észrevehet-
ni a3 költői és szónoki kimondás között a3 kü-
lönbséget. Néhányat mindazáltal ide iktatunk. 

1) A3 kötött beszéd a3 folyó beszéd rendét 
nem követi, sőt a3 beszédnek közönségesen 
szokott szerkezetét is szétbánja Js elforgatja. 

2) Midőn a' folyó-beszéd az epithetumok-
kal csak ritkán 3s kiméivé czifráztatik, akkor 
a3 költő azokat verseinek legnagyobb díszére 
szinte halmozza. Mint H o r v á t h Endre Ár-
pádjában : 
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Természet himzctte mezők, domboknak ölében 

Hajladozó völgyek, sokszor száz évi tavaszszal 

IJjra virult erdők szeretett menedék» vadaknak 's a' t. 

3) A3 tropusok használásában a3 költő sok-
kal bátrabb a3 szónoknál, inellyek nélkül kö-
tött beszéd nem létezhet. A* tropusok közül 
leginkább a' név, tárgy 's képmásitások és 
gúny használtatnak. 

4) A3 leírások akár igazak legyenek, akár 
költöttek, legszebb ékességei a3 költészetnek, 
de a3 valószínűség ezekben szünetlen szem 
előtt tartassék. 

5) Elevenebb figurákkal él a3 költő, mely-
lyekkel az emberi érzékenységet jobban föl-
ingerleni 's mélyebben hatni az emberi szívbe 
törekszik; illyen figurák p. o. az eleven elő-
adás, fölszólitás, személy esi tés, simítás 3sa3 t . 

B E F E J E Z É S . 

És igy a' vezérelveknek rajzolatát rövid 
vázolatban, mint czélunk volt, előadtuk. Elég-
szerencsések ha nemzeti nyelvünk terjesztésé-
ben bár mi csekély erővel is valamitskét elő-
segiténk. A3 szeretetnek, egyetértésnek, igaz-
ságnak és műveltségnek N e m t ő j e vezérelje 
minden lépteteket kedves ifjú bölcselkedő 
barátim, 's tegyen embert belőletek!! 



A' becsúszott hibák kijavítására kéretik a' 

t. olvasó: 

19. lapon felülről 8. sorban olv. Nagy Pálon kívül. 

29. — — 7. — 

38. — — 17. — 

39. — — 21 . §• 

51. — — 7. — 

51. — alulról 7. — 

52. — — 7. — 

55. _ _ 0. — 

81. — — 34. §. 

— .szabályai. 

— Cicero. 

— 20. §. 
— magán. 

— kölykét. 

— oldaláról. 
— cselekvény. 

— 48. §. 







T a r t a 1 o 111. 

Lap. 

A' Szegedi Lyceum első alapítói hamvaihoz, 183G 5 
Az örök igazsághoz, 1834 9 
Korunk reménye, 183G 11 
Grosser Ker. János inhoz, 1841 13 
Az elhagyatott, 1830 18 
Hálaérzet a' hon iránt, 1831 20 
Hunyadi Mátyás emléke, 1838 22 
Azöröm, 1829 25 
Tajnay Nep. János úrhoz, 1837 26 
A' szeretethez, 1835 3° 
A' tél, 1828 , . 32 
A' holdhoz, 1833 34 
BoJIa Márton úrhoz, 1829 3G 
Hajnali ima 1811 4 0 
A' S. A. Újhelyi hármashegyhez, 1834 • 4 4 
Adamkovics Mihály úrhoz, 1831 . . . . 46 
Zrínyi Miklós emléke, 1838 • . . . . 50 
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A' SZEGEDI LYCEtM 

E L S Ő A L A P Í T Ó I H A M V A I H O Z . 

A1 szennyező por gyermeke csak miben 

Érzéke éled , farija hatáskörét; 

A' földszínen kovályog, és nincs 

Mi komor álmaiból kirántsa. 

Árnyék gyanánt tiin élete, tettel 

Csak perezre hatnak, napjainak körét 

Ila a' halál bevégzi, testi 

Léte után neve is kialszik! 

Nem igy kik áldott szózatodat heves 

Keblekbe oltják isteni kéz dicső 

Munkája természet! 's belőled 

Szépnek, igaznak ügyét tanulják. 

Ezek valójok mennyei részfelét 

Illő erővel helyhezik a' hatás 

Körébe, 's Istentől eláradt 

Fény deli lelkeiken tenyészik. 



Önhasznuk a' köz jónak utána áll, 

Hu karral embertársaik ügyein 

Segitni készek, 's csak miből köz 

Boldogulás ered, arra törnek. 

így szép honunknak, mellyet ezer veszély 

Tépett, dicsőebb városa, részese 

A' szenvedéseknek Szeged! sok 
Uly deli lelket előteremte. 

Kik a' hazának fergetegit tova 
Űzvén; erősen küzdeni birtanak 

Míítemplomok keletkezésén 
A' tudomány magas istenének. 

E' város igy lett szép Athenaeumá; 

'S a' gyilkos ágyúk, fegyverek és dobok 

Zajos morajjával kilencz szűz 

Mennyei énekeit cserélé. 

Hadúr riasztó korszaka szűnni kezd, 
Hol a' szelídebb élet emelkedik, 

Így a' temérdek vészen átment 

Városon is deli fény derült föl. 

Diszes körükben fűzte az ifjúság 

Színét kegyesség, 's kebleket isteni 

Szellem hevité a' műveltség 

Égi malasztiba részesülni. 



r • 
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Így terme a' földúlt haza romjain 

Ujabb erővel dús kebelii sereg, 

Kik cini honjokért eléggé 

Bátrak az iigy közös érdekéken 

'S Ti túlvilágnak szenthelyeit lakó 
Alaptevők már angyali fény között 

Díszelgetek, 's csak hű fohásza 

Juthat utánatok a' híveknek. 

Onnan tekint'tek szép ivadékra le 

IVIelly lelketek bölcs tetteit éldeli, 

\S a' honra melly művészeteknek 

Férfi korába belépni indul. 

Szép fényözön fog Titeket ott körül 
Mellynek sugarát égi-hatásotok 

Most lelkesitésiil lövelli 

Hű maradékaitok szivébe. 

'S e' szép hazának mű- 's tudomány-köre 

ü g y , mint teremtő szellemetek dicső 

Kiáradása vissza ömlik 

Hír- 's nevetek deli tengerébe. 

Ti a' dicsőség fényeiben: mi a' 

Föld únteréhez kötve haladhatuuk, 

A' sártetemuek súlya lassit 

'S csak nagy erő kap előre ollykor; 



De még se fagy meg hőkebelünk körén 

Emléketek, nincs olly hatalom 's erő 

Mell} nyelveinket megkötözze 

Hogy ne rebegjenek áldva hálát! 

í * s r — A" 



AZ ÖRÓK I G A Z S Á G H O Z . 

Szent borzadás közt fény te le pitvarod 

Tapodni 's buzgón zöld olajágakat 

Felnyújtni hozzád szűz I g a z s á g ! 

Áldozatúl kebelexa törekszik. 

Lángzó sugárid szórd el az alvilág 
Mozdulhatatlan sarkain, éltető 

Tűzzel hevítsd fel sziveinkben 

A' deli 's jó követése vágyat. 

Előtted a' vad dölyf 's hatalom szava 

Rázkódva bukkan képzetiből alá; 

Némúl az elnyomás halálos 

Kénye, 's szelid kebeledbe lejtez. 

Az elme bátor képzeli közt lebeg, 

'S meglátja fényed, mcllyet imád, 's szabad 

Létére ismervén, az éjnek 

Puszta homályaiból kiszárnyal. 



A' küszködő szív és szigorú keserv 

Terhes nyűgét csak lábod előtt teszi 

Le válliról, 's háj enyhelyet nyer 

Isteni fénye előtt lakodnak. 

Oh nincs kaján, nincs mord raboló gonosz 
• 

Kinek szivéhez néha ezüst szavad 
Nem hatna, 's földi lételének 

Czéljait általad át ne látna. 

Csak nyújtsd hatalmas, 's nyújtsd ki varázs kezed 

Számlálhatatlan népire e' kies 

Földnek, 's vezess egy pontra minden 

Emberi lényt te dicső I g a z s á g ! 

c- " 

Eles szemeddel mindeneket te látsz, 

Hozzád azért a' megcsalatott merész 

Járulni, hogy bajtól sötétült 

Arcza napod sugarán derüljön. 



K O I I L N K R E M É N Y E . 

A' múlt idők harcz durva viharjai 

Között folyónak párduczos őseink 

Fölött, 's szelíd képét takarván 

A' remegő tudomány előttük. 

Hős volt, kit izmos karja dicsőite, 
Kit a' vadonból pányva alá került 

Mén legmo bobban kapkodott a1 

Vértanya rettenetes határin. 

Megifjodott a' kor sok ezer csapás 

Alatt, jelenleg békebabért visel, 

'S égő kebellel kész ölelni 

Harczos apák szelídebb családját. 

Buda "s Visegrád felleges ormain 

Hadúr riasztó tárogatója nem 

Rémít, hanem bús omladéka 

Lett deli kegyszűzeink lakása. 

Jk 



Az ébredő-hon szellem erőt 's tüzet 

Terjeszt korunknak sze'p ivadékiban, 

'S szent erzelem - tengert fakasztgat 

A' haza érdekiért buzogni. 

A' szép magyar nyelv, melly zivatar nyűge 

Alatt sanyargott, éledez, és virág 

Boglárj ai im kezd diszelegni , 

Mennyei kincse szabad hazának. 

Aranykorunk kész lelke idézi a' 

Napként sugárzó szép tudományt elé ; 

Adná az ég bár hogy ne dőlne 

Többszöri zűrzavarába vissza, 

Ádáz veszélyt széttépve világlani 

Tudhatna, és új életet Önteni 

A3 puszta lények belsejébe 

Mennyei származatú díszére. 

Csak nemzetünk őrangyala a' hevült 

Keblekbe' tartó állhatatos tüzet 

Tápláljon: a' szép sai-jadékból 

E' haza bőaratást reménylhet. 
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Midőn 

F ő t i s z t e l e n d ő t u d ó s 

G R O S S E R K E R . J Á N O S Ú R , 
a' k e g y e s i s k o l a r e n d F ő i g a z g a t ó j a 's a' t. 

a' szegedi Iskolákat meglátogatná, 1841. 

Mig a' sötétes századok ónkora 

Tartá bilincsben tündökölőbb szivek' 

Emelkedését, zöld babérral 

Csak csatatér koszorúza hősfőt. 

Akkor ki vértől párologó vasát 

Yillogtatá, 's kit bajnoki bélyegi 

Kisértek a' harczról hónába 

Azt emelé föl az éltető -hír. 

De béke-angyal zöld olajágakat 

Főzvén az évek vadsora tüntivel 

E u r ó p a fáradt homlokára, 

Cj 's kegyesebb kor emelkedők föl. 

Most a' dühöngött kard hüvelyébe van, 

'S hő béke keblén nyugva nem önti már, 

Melly't eddig érted szent szabadság 

Áldoza a' nemesen kifolyt vért! 



Isten, népek véd istene! 

Áld meg e' magyar hont, 

Mellyre haladás szelleme 

Már is fénylőbb színt vont! 

v 



AZ ÖRÖM. 

Öröm! dicső ég szent szüleménye, víg 

Arczod mosolygón hinti virágozó 

Lombját; — keserves földi létünk 

Napjai általad elrepülnek, 

Rózsás kebellel boldog időt te szülsz 

Nékünk, — 's azért minden kebel angyali 

Érzéseket nyújtó körödben 

Élni óhajt ragyogó napot *s éjt. 

De fájdalom! mint a' buborék, vagy a' 

Feltűnt kavargó szél diihe távozol, 

'S egészen elhágysz sokszor, és még 

Vissza se térsz soha kebleinkbe. 



T A J N A I 

T A J N A Y NEP. J Á N O S ŰR 
Ó N a g y s á g á n a k ; 

midőn Nemes Csongrád vármegye Főispányi-Helytartójává iktattatnék-

tiszteletül a' szegedi kogyes iskolák háza, 1837. 

Szép fényt deritett a' haladó kor e' 

Gyötrött hazának bús könyü lepte hós 

Arczára, 's ápolgatja a' hó 

Nemzetiség feselő virányit. 

De a* sikert, jó czélra vivó erőt, 

Hasznot 's hatalmat Titusi szelleme 

Teremti a' Főnek, ha fénylő 

Székre nagy érdemeket magasztal; 

így mása nélkül bölcs Fejedelme szép 

Honunknak, áldást szórni kegyes, midőn 

Téged borostyánnal ragyogló 

T a j n a y tesz Fejivé megyénknek. 



Boldog Megyénknek nézd örömérzetit, 

Mint repked a' hú szív, ha keletkezik 

Sejtése tündöklőbb jövőnek, 

Mint tör az érzet elő berekre 

Mély hódolás és lángszeretet között 

C s o n g r á d babéros vénei, ifjai, 

'S lelkes magyar megyéknek Á r p á d 

Szülte nemessei gyűlnek egybe. 

Sűrűn ragyognak hunnusi arezokon 

Ősfőknek áldó könyei; mint mikor 

A' harmat ékes gyöngye lankadt 
Térmezeinkre leszállva csillog. 

'S dicső Királyunk drága kegyelmeit 
Hálálja minden honfi, igaz becsét 

A' jónak ismervén, 's az érdem 
Tiszteletét kebelén tenyészti. 

A' szűz igazság boldog időszakaszt 

Jósol megyénknek, mert deli tetteid 

Gyöngy életed keblén terültek 

A' tudomány arany udvarában. 

Elfoglalandó széked özönsugár 

Keríti, a' melly K á r o l y i grófnak a" 

Nagynak dicsőségéből áradt, 

'S messze hatott diadalmi fénye. 



De összeforrván az, jeles érdemid 

Fénytengerével, mennyei dicsszobor 

Áll majd elő, melly't szent Igazság 

'S érdemek útjaiban vezérlesz. 

Ismert hatalmas lelked elég kezes 

Hogy boldogító lesz kezeid között 

A' terhelő kormány, 's az áldás 
Gazdagon áradozik megyénkre. 

Itt nem halandó érdemeid kora,— 
Itt tetteidből sarjadozó füzér 

Főn fényben úszó báj erényid 
Fogja körül örömest övedzni. 

Minden könyű, melly't háladás 's öröm 

Gördít le , a' jót és igazat jővén 

A' vándor esdekelni, drága 

Hír 's neved életadója lészen. 

Itt a' dicsőség temploma, itt serény 
C s o n g r á d arannyal rakja neved ki, és 

Nagy férfiak sorába helyzi 

Őseid érdemivel fogódzót. 

A' halhatatlanság koszorúja nem 

Csak véreseknek jut, ki hazája szent 

Oltárain csend-áldozattal 

Áll, 'a neki is gyönyörűn virít az. 
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Ez áldozattal száz, czerek során 

Javítva méltán angyali tisztelet 

Díjába részesül, 's világi 

Léte lefolyta felé megérzi 

Millyen szerencsés az, kinek eltűnő 

Esthajnalán szép élete nem hal el, 

A' báj erény pálmái nyilnak 

Tettei tündökölő ölében, 

Kövesse léptid bokrosüröm derék 

Kormányozó! A' kész kegyelem, szelid 

Érzés, igazság, tiszta erkölcs , 

Mély tudomány, szeretet, szerénység 

Légyen kapocs, melly egybecsatolja kik 
Kormányod áldást harmatozó paizsa 

Alatt derültebb napjaiknak 

Éldelik életadó szakasszát. 

Tapsolva Csongrád szózata e' világ 

Két sarka köriéül fénykoszorús neved 

Hirdetni nem szűnik, 's dicsőén 

Azt maradékinak általaiba. 



Üdvözlöm Szeretet! mennyei kellemid, 

'S buzgó keblem arany díszkoszorút neked 

Fűz, bálás szemeim könyei öntözik 

Szent oltáraid oszlopit. 

Te földünkre ezüst szárnyaidon sebes 

Villámként lerepülsz, 's béke-kezed kegyes 

Szikráit ragyogón szórja, 's az emberi-

Nemnek boldog időt teremt. 

Ah! hol szent s z e r e t e t ! lelked uralkodik , 

Ott minden mosolyog, durva szivű kevély 

Ott nincsen, gyönyörűn városok és faluk 

Állnak, nagy birodalmak is. 

Érczből font köteled tészi, hogy eggyeké 

Olvadjunk, valakik földilakók vagyunk; 

Bút, vídáiu örömet mindenik egyaránt 

Érezzen hideget 's hevet. 



Nélküled csupa váz minden az ég alatt 

Elhervad 's elenyész, sőt az egész deli 

Természet csudakép hervadoz, a' dicső, 

Rény 's erkölcsi világ kihal. 

Csak durvíílt kebelű fut, 's az erénytelen 

Nem kiván, nem óhajt, rút cseleit hogy ő 

Kormos fátyol alá rejtse, nemes kegyed 

Ellen dúl, 's dühösen tapod. 

Dc mink szüntelenül isteni bájaid 

Tiszteljük, Szeretet! csak te hevítsd szelid 

Kehlünket, jer alá és kegyesen simulj 

Hozzánk, hagyd palotádat e l , 

'S bájló karral öleld át az egész világ 

Népét, ajkira hü angyali csókjaid 

Hintsed, boldog időt adj neki, 's hószínű 

Lepleddel kegyesen fedezd, 

Hagyd el — hagyd egyedül, mert te teremtheted 

Boldoggá az egész emberi nemzetet, 

Ha! kész vagy deli fény lángod emelkedik, 

Sejtjük drága malasztidat. 

/ 



Már beköszöntöt durva homáíyival 

A' sivatag tél, mindeneket puha 

Ilóval borít, 's fölforgat a' vad 

Szélzivatar szomorú fúvása. 

A' lombos erdők 's kellemetes mezők 

ZÖId színe eltűnt, a' csevegő madár 

Sereg szavával nem kecsegtet, 

Néma egész gyönyörű vidékünk. 

így van mi vélünk balgatag emberek! 

Szépen kizöldült báj tavasz, a' meleg 

Nyár nem soká tart, — éveinket 

A' komoly ősz hamar elsodorja; 

És végre a' mord tél halaványra föst 

Mindent, 's kegyetlen karja mohon lesújt, 

Sőt még hatalma kedves éltünk 

Végfonalát is eloldozandja. 
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Hol vannak édes régi barátaink? 

Örömre nyíló nappalok, éjjelek? 

Hol sok bajokkal telt óráink? 

Mind elenyésztek örökre tőlünk. 

A' Rény maradt meg Iám egyedül, az egy 

El nem hagyó jó, 9s lelki barát, — maradj 

Oh hát velünk szünetlenül, 's vígy 

A' nyugalom kies édenébe, 

Ah! ott nem árt a' tél dühe; mert örök 

Tavasz virít ott , majd arany-életet 

Vigadva egymás közt dicsőén 

A' ragyogó magas égben élünk 



A' H O L D H 0 / . 

Csöndes éjnek szűz koszorús leánya, 

Tiszta tündérfény lebegő szelid Hold! 

Csillagoknak szép fejedelme, 's lángzó 

Nap deli gyöngye. 

Várva óhajtom halarány sugárod 

Néma lépéssel rezegő tünését 

Bánatos szűm, hogy letehesse súlyát 

Hú kebeledbe. 

Nincs kinek másnak keserű nyögését 

Vérező keblem, 's bajait kiöntse, 

Nincs siralmimnak kitörülje sajgó 

Könyei árját. 

Már egész földünk feketés lepelbe 

Rejtezett halkan, 5s szomorú homályos 

Éj takar mindent, 9a nyugalomra szólit 

Szende ölébe. 





FŐTISZTELENDŐ 

B O L L A M Á R T O N U R N Á K , 
a' kegyes Szerzet Főigazgatójának, 

midőn születése napját ülné, tiszteletül ajánlották, a' Lévai kegyes 

iskolák, 1829. 

Nyisd föl hatalmas templomod ajtait 
Szelíd Caménám! mennyei szárnyakon 

Lebegj körültem, 's vigy az oltár 
Zsámolyához leborulva zengni. 

Hol a* dicsőség bibori csillaga 

Csak olly ragyogló férfiat ékesít 

Vii'ány borostyánnal, kinek nagy 

Lelke hazája javára készen 

Állván, az észnek bölcs szüleményivei 
A' bús sötétség durva homályait 

Elűzni bátor, 's Nemzetének 

Boldogítása felől törődni. 

Nagy Férfi B o l l a ! Érzed-e? képedet 

Óhajtja Múzsám festeni, mert mi bölcs, 

Az nála van mind egy csomóban, 

Kis patakába szoríta tengert. 



Oh! vajha lantom füllegeken felül 

Repülni bírnál, akkor egészen a' 

Tündöklő égig felvihetnéd 

Érdemeit szeretett Atyánknak, 

Ki a' magányos néma falak között, 

Már életének gyenge tavasszakor 

Elméje nyíló szép rózsáit 

Isteninek felajánlta, és így 

Edes hazáját és kegyes iskolák 

Rendjének ügyét, a' kies íítakon 

Ama virágzó gyöngy hegyeknek 

Szent tetejükre, hol a' borostyánt 

Örök tavasz züldelteti, 's a' kilencz 

Szüzek kezének szent iniive élteti, 

Kedveltjeiknek homlokokra 

Köttetik a' koszorút belőle! 

Vezette. Majd fő hét hegye a' magas 

Erdélynek innen vitte magával e l , 

Mint oktató itt csillogó lett, 

'S kellemein Iebegette fényét. 

Itt, a' szünetlen fáradozás után, 

Történetekről mennyei tollal irt 

Munkái, Bolla nagy Nevének 

Hírt 's örök oszlopokat szereztek. 
3 



Dicső Királyunk (a' ki becsülni kész 

Mindég az elmék szép leleményeit) 

Jóltévö fölséges kegyébűi 

Nyert jeles érdemiért arany-pénzt. 

Az ajtatos Rend látta ragyogni láng 

Elméje fénylő 's ritka tulajdonit, 

'S a' Szerzetének tudta mit fog 

Adni, ha megkoszorúzza őtet. 

Kormánya által fénylik is a' Satura 

Századja, boldog, sőt arany éveket 

Él a' kegyes rend fbivirulva 

Hon 's Fejedelme dicső javára. 

De merre térsz el képzeletem? hiszen 

Voltak, kik ismert tettei érdemét 

Hozzája méltóbb hangzatokkal 

Énekelék. Magyarok csodálták. 



Az nap világit, mellyben egész kegyes 

Rendünk buzogván kéri az égiek 

Kegyelme még sokszor derítse 

Kedves atyánk! születése napját. 

Élj! és dicsőítsd százados évekig 

Rendünk legelső Székit Atyánk! 's fejünk! 

A' mellybe nagy halmokra gyűjtött 

Érdemid untalanul maradnak. 

3* 



Hajnal! pirosló lángod emelkedik 

A' messzetéren csipkebokor lobog, 

Hő lánggal ég, 's nem ég el, Isten 

Az, *) Kit imád leborulva ég 's föld. 

A' hűs berek 's völgy lágy öle, gőzgomolyt 

Az ég felé kiild, légi madár sereg 

Víg dalt bocsájt föl, 's őt köszöntik 

A' füvek és remegő virágok. 

Ébredj 's emelkedjél kebelem; hiszen 

Nyertél az égtől esdekelő szavat, 

Hű lantom bátran: zengd ki rezgő 

Húrodon isteni nagy hatalmát. 

*) Móses II. k. 111. r. És megjelenek neki az Űr tűznek lángjában 
egy csipkebokor közepibol: és látá hogy a' csipkebokor ég-
ne, és meg nem égne. 



6 nyújt erőt, fris vért ereimbe ád, 

Mellembe szépet 's égi erényt teremt, 

A' vad gonoszságot bosztisan 

Sírja sütétibe vissza űzi. 

A' mit szemem lát 's ball fülem az dicső 
Parancsa által létezik, — őrkeze 

Az üdvhozó hit szent malasztit 
Ilinti, 's az égi gyönyör reményét. 

A' fénykedó nap, hold 's deli csillagok 

Mind azt jelentik, van ragyogobb haza: 

Hol nincs enyészet, nincs sóhaj, hol 

Csönd 's nyugalom mosolyog szünetlen. 

Ott a' Teremtő 's angyali kar honol, 

Ila jó leszek majd béfogad engem is , 

'S a' földi élet vad zajával 

Messze marad pihenő helyemtől. 

Ott a' dicsőség lakhelye, mennyei 

Fényt 's halhatatlan lelket adott, borús 

Keblemből a' düh 's rút kevélység 

Szennyei általa irtva vannak. 

Hogy a' nemes'b vágy 's érzelem ösztönöz 

A' szépre 's minden jóra, hogy a' haza 
Szent lángja keblem gyújtja, azt a' 

Menny teszi fönragyogó kegyével. 

J 



Mindent hatalmas 's legkegyesebb Uránt! 

Néked köszön szűm, csak te mutass utat 

Szent eszköziddel a' dicsőség 

Vára felé vezető nyomokra. 

Rend, béke ®s erkölcs lengje körül magyar 

Honunkat, áldás népire szálljon add 

Hogy Szittya nyelvünk lábra kelvén 

Fussa be e' haza szép vidékit. 

Ép testet adj, adj jót szerető kebelt 

Tartsd meg szerettem drága szülőimet, 
Kik engem olly buzgón nevelnek, 

Isteni szent kegyeiddel ápold. 

Nem kell nekem küldísz, nem arany 's ezüst 

Sem szemvakító fény, •— szeretet-teli 

Szív, víz 's kenyér kell, és naponként 

Kész kezeid segedelme Isten! 

Dicső Királyink szárnya alatt kies 

Honunk virág'zék számtalan évekig, 
Szent hárfa hangja esdekeljék 

Tetteikért gyönyörű jutalmat. 

Ne vond tőlem meg, mert kebelem könyörg, 

Szélnek se hagyd el hordani hű szavam 

Hangját, örökre boldog akkor 

Részt veve égi kegyedbe lelkem. 





A S. A. ÚJHELYI HÁRMASIIEGYHEZ. 

Rózsaláncz kapcsol gyönyörűen össze 

Tikteket hármashegyeink! kik Újhely 

Bájkörén díszes fejedelmi czimmel 

Álltok előttünk. 

Tik szelid Nymphák koszorús tanyái 

Lettetek, hol hőseleink keresztül 

Törtek ellenség hadain, 's borostyánt 

Győzve arattak. 

Most kegyes Múzsám ligetid virító 

Pamlagin nyugszik, 's kebelének áldott 

Sziklaforrásid vize szomjúságát 

Oltja gyönyörrel. 

Berkeid nyújtnak menedék-lakást itt 

Nékem, a' hányszor dörögő csapást, bús 

Zajt, panaszt *s láimás heljeket kerülni 

Keblem igyekszik. 



De minél többször tapodom virágid 

Bájolóbban tűnnek előmbe mindég 

A' szökó Hórák 's nevető Naphaeak 

Gyöngy palotái-

Bájolobb a' gyors Pegasus folyója, 

Honnan a' boldog Helikon leányi 

Laurosok terpedt töveit locsolják 

Szűz kezeikkel. 

Hűvcs ernyőid kies alkonyában 

Vert lakást Phoebus maga is , 's babérból 

Bölcs K a z i n c z y n k n a k deli homlokára 

Égi sugárt vont. 

Itt adá lantját 's nemes érzeményit 
Néki a' mellyel szeretett hazáját 
A' dicsőségnek ragyogóbb fokára 

Gyorsan emelte. 

Én is itt töltöm szabadabb óráim, 

És csak eggyért szűm kegyes ég Urához 

Lángoló szárnyon repeső öröm közt 
iviihli fohászát. 

Hogy ti szent hármashegyeink! szünetlen 

Hintsetek lényt szét, 's tudományt honunkban 

Merre a' nap kél, lehanyatlik, éjszak 

Merre esik 's dél. 



Oh! érdemeknek hű követője te 
Fényes dicsőség, hozz olajágakat 

'S a' köz haszonban főtt fejekre 
Fűzz ragyogó koszorút 's virágot. 

FŐTISZTELENDŐ ÉS NAGYSÁGOS 

ADAMKOVITS MIHÁLY URNÁK, 
in i d ő n 

a' posonyi kir. tudományos kerületben az iskolák Főigazgatójává vá-

lasztatnék, tiszteletül ajánlották a® Lévai kegyes iskolák, 1831. 

Harsogja hangos tárogatód az ég 

Megmérhetetlen terein a' haza 

Hasznára mindent áldozó nagy 

Honfiakat diadalmi hangon. 

Nyilj meg hatalmas hír deli temploma, 
5S engedd tekintnem benned A d a m k o v i c s 

Miként dicsőül, kit temérdek 

Érdemi rég kebeledbe vittek. 

Mert a® szemérmes virtus ugyan homályt 

Keres; de a' napfényt soha a' komor 

Felhők tolongó árja el nem 

llejti örökre vad éjjelébe. 

V 



Érthetsz hazánk nagy dísze A d a m k o v á c s 

Ki láng eszed 's szép érdemeid haszont 

Teremtő kincsét rejtekezve 

Osztogatád ki megyéd növendék 

Keményi közt, és drága korod napit 

Ezekkel osztád meg, szerető Atya, 

Bölcs és szerencsés Mentor; a' mig 

Érdemeid deli fényre nyíltak. 

Ekkor hazánknak Tftusa nagy F e r e n c z 

Halmokra gyűjtött lelki csodáidért 

Vörös öv és csillag jutalmat 

Nyújt vala rényt szerető kezével. 

'S megyéd növendék gyenge viráginak 

Ápolgatását mennyei végezet 

Intézetéből gondjaidra 

Bizta enyészte komor köréből 

Feltámadott P á z m á n j a hazánknak. Itt, 

Óh itt vagyon gyöngy 's kellemes érdemid 

Megmérhetetlen oczeánja, 

'S elnyeli csak patakokra illő 

Sajkám. Merülvén áradozó özön 

Dicséretekben, kék szövevényiből 

A' föllegeknek hallom, a' hír 

Zengi erényid az alvilágnak. 



így holdja a' munkás hazafit 6ebes 

Jártában a' hír, és mikor a' világ 

Merőn csodálná, a' dicsőség 

Temploma feltűnik a9 kifáradt 

Bajnoknak, onnan bátorodást lehel 

Példáival buzgó követőibe, 

Kik gáncsos ösvényén az áldott 

Jónak előre haladni égnek. 

Mit látok! Ímhol hajnali bibora 

Fénylik Posonynak, 's Píeri szüzek is 

Iíó-szín kezekben zöld borostyánt 

Tartva Olymp tetejére gyorsan 

Repülnek, — áldják tisztelet és öröm 

Közt nagy Királyunk főn ragyogó nevét, 

'S nedves szemekkel nem búsongnak 

O r g l e r enyészete gyász kövénél. 

Szépen virúló gyenge babér tekercs 

Vár rád megyéd szép fénye A d a m k o v i c s , 

Jer hadd kerítse föl fejedre 

Phocbus ez érdemeid jutalmát! 
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A' jú Szülőknek keblek emelkedik, 

*S Minerva szentelt papjainak; becses 

Reményük által boldogítod 

Őket: ezek repeső örömmel 

Kormányozásod bölcs, kegyes és igaz 

Rendjére várnak. Boldogok a' kiket 

E' kétes íígy utján vezériket 

ön maga a' tudomány 's kegyesség 

Jer hát hazám kedveltje A d a m k o v i c s 

Értő kezednek nyujtatik a' bajos 

Kormány; —• hajónk majd kedvező szél 

Hajtja nyugodt vizeinken a' várt 

Igazgatónkat. Majd olajágakat 

Édes hazánknak hozva, magasztalunk 

Yédangya Inukká ; mert erényid 

Díszt 's örökös becset érdemelnek. 

Révparlra. Bár bús förgetegek hamar 

Csattogva menj kőt szórjanak , életünk 

Bátor, — ha a' hullám-okádó 

Tengereket zivatar tövéből 

Forgatja, bízvást metszi hajónk erős 

Arboczcza a' szörnyű habokat; 's mi, kik 

Éltünket áldoztuk hazánknak 

Partra jővén koszorúzzuk c' bölcs 



ZRÍNYI MIKLÓS EMLÉKE. 

Isten áll nemzetek fölött 

Ört erős karjával, 

Ő hevít kebleket a' hon 

Szerelme lángjával. 

Ó ád a' léleknek hatást 

Erőt a' vitéznek, 

Kire ezren áldást mondva 

Dicsőséggel néznek. 

Ezen erő, ezen hatás 

Malasztját terjeszti, 

A' késő maradékra is 

Kiért létét veszti. 

'S midőn a® hon óriását 

Békevirágos hant 

Takarja, halhatlanságát 

Zengi a® hálás lant. 



Fölötte a' honangyala 

A' hőség 's elszántság 

Nemtője lebeg, hol virul 

A' dicső babér ág. 

Szent hely, hol illy sir domború! 
E' bajvívó honban, 
Mellyben hajdan csapás csapást 
Baj bajt űzött nyomban. 

Szigetnél ütött föl sátort 

A' vérző háború: 

Hogy vészteherrel terűijön 

Honegünkre ború. 

A' pártos visszavonás dúlt 

Egy-hon gyermeki közt, 

'S az anya-hon lett áldozat 

Szíve keservi közt. 

A' szolgaság csoportjai 

Vakbuzgó béresek 

Fegyvert fennek egy szabad hon 

Szívére éhesek. 

A' nemzetek védangyala 

Csüggedve áll elő, 

Midőn Solimán haragja 

Dúl mindent elnyelő. 



Sötct jövendő rémképe 

Tűnik föl előtte, 

Látván mint áll egy szép nemzet 

Sírjának előtte. 

Az aggódás keservei 

Ülnek halvány arczán, 
fS a' rettegésnek reszkető 

Szózati ajakán, 

Melle dagad, ah de nem víg 

Örömök kéjében: 

A' bú tengernek háborgó 

Veszély örvényében. 

Zrínyit, kiben bátorságot 

A' honnak szerelmét, 

Klszánást az ellenség is 

Tisztelt, 's tiszta elmét. 

Zrínyit szólítja reszkető 

Hangon, millyen szokott 

Szülötte halkodlásakor 

Anyáé lenni: Ott 

A' bús halál kaszát emelt 

Honod élte fölött; 

Bajnok! a' sors kétesképe 

Kiván elszánt lelket. 
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'S ím míg a' bősz meghasonlás 

Szaggat hós szíveket, 

Leonídási bátorság 

Lobban és hevítget. 

Gyíilad szeretet, 's elszántság 

Szikrázik szemében, 

Hősi keserv 's dicsőség-vágy 

Dídongnak keblében. 

Fegyvert ragad *s egy hű csoport 

Követve nyomdokát, 

Vért ái-aszt az anyahonért 

Nem kiméivé vasát. 

De a' hő életnek mécsét 

Eloltja a' halál , 

Zrinyi mint nagy 's híres bajnok 
Dicső sírra talál. 

Ah! de néni a' honé e' sír, 

Nem! ez él! és halad , 

A' Zrinyi-vér mosta hantból 

Szép sarjadék fakad. 

I 
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EGY IFJÚ KÖLTÓ LANTJÁHOZ. 

De milly hatalmas szárny viszen engemet 

Gyorsan keresztül a' levegő higán ? 

Hová ragadtok fon repülő 

Föllegek e' szeretett hazából? 

Már én előlem legmagasabb hegyek-

Felhőt hasító csúcsai messzire 

Távoznak, a' rémítő Mátra 

Szirtéi hirtelen elvonúlnak. 

Már én előlem gyöngy paloták, arany 

Tornyok 's királyok czifra lakásaik, 

Rettenthetetlen várak, a' kis 

Es alacsony hurubák enyésznek. 

Elbájoló víg Hunnia sikjait 

Itt hagyva villámmódra kies mezők, 

Zöld erdők elterjedt virágos 

Halmaikon sebesen repülők, 



Emel heves szél: a" zajogó Duna , 

Mély Tisza, tenger, kek Balaton dühös 

Hullámi eltűnnek, 's halandok 

Földje fölött lebegek madárként. 

Szent borzadás közt végre dicső Oliiiup 

Bérez templomát halkan tapodom, merész 

Szemlelem a' Custáli forrás 

Életadó gyönyörű folyását. 

Hol, merre járok? Nem csal e' engemet 

Kdes bolondság? Nem csal, ihol szelíd 

Minerva ékes lantja, 's bájló 

J'hoe bus aranj cziterája hangzik. 

körül kerítik gyenge kilenc/, szüzek 

Hó szín' kezekben zöld olajágukat 

Tartván, 's azokból homlokodra 

Font lobogó koszorút kötöznek; 

bb 

Körül kerítik római és rtmgyar 

Költők, kerék-föld szült kiket. És imígy 

Zeng bölcs V i r á g u n k lantja; hallom: 

Élni siess iliú barátom. 

4* 



Boldog volt az arany hajdani kor nagyon, 

Szántott, szőke gulyát hajta mezőkre ki, 

Nem vágyott ragyogó pompa után, szíve 

Vidám volt 's megelégedett. 

Nem lógott aranyos köntöse vállain, 

Márvány épületet sem raka, a' kegyes 

Eg e' föld kerekén nékie mindenütt 

Tündöklő palotát nyitott. 

Szolgált a' bujafű lágy selyem ágy gyanánt, 

\S a' kristály patakok fris vize olta el 

Szomját, nyárfa szelid lombja alatt talált 

Ilus árnyat 's pihenő helyet. 

Kincsei tömre hajó durva veszély között 

Akkor nem lebegett mély vizeken, nem ís 

Látott ah ezelőtt embereket merőn 

Bámúit part 's zuhogó öböl. 



Mord gyilkos 's raboló nem vala, tábori 

Harsány kürt dühödő hadra nem ingerelt 

Senkit , béke szelíd angyala átölelt 

Mindent karjaival dicsőn. 

Bodídt volt ki hegyek rejtekiben nemes , 

"S fénylő érczereket fölkutatott, fejéi-

Gyöngyöt tengereink bús fenekén szedeft, 

Szerzett új veszedelmeket. 

Bár a' hajdani kor vissza jöhetne még 

Boldog volna egész emberi nem; — de c" 

Fényűzés ragadó mostani szelleme 

Azt eljönni nem engedi. 
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F Ő T I S Z T E L E N D Ő 

G R O S S E R J Á N O S Ú R 
t i s z t e l e t é r e , 

púdon a' S. A. Újhelyi kegyes iskolákat meglátogátná, 1833. 

Nem várta jobban Penelope dicső 
Férjét, kit irigy habjai a' daczos 

Tengernek elkéstettek llion 
Hamvaiban miután enyészet; 

Nem Kóma Caesart Parthia vad dühét 

Midőn hatalmas karjai elnyomák, 

Sem árva gyermek vándor atyját, 

Kit tova tart a epesztő útja: 

Mint Új hely, és hft érzeletekre kelt 
Tiéid égből jött kegyes angyalunk! 

Hogy lásson, és örvendve öltsön 

Fris nefelejts koszorút fejedre. 

Vágyunk hetölté bőven az ég , — 's ime 

Mint a1 kelő nap jősz ragyogón közénk., 

Itt léted éleszt, a' dicsőség 

Duzzadozó kebelünk ragadja. 

L 

\ 
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'S szövetiickéuél szűz Ilelicon magas 

Bérczét haladjuk, mennyei fény uyeli 

Emelkedésünk c l , — patakja 

Foly gyönyörűn az ezüst erénynek. 

liol boldog Aegis szüzei actheri 
Szárnyon lebegnek , szent dalolásaik, 

Szórják szerelmes 1'indusunknak 

Báj ereit 's ege tiszta fényét. 

Alczidi karral 's Sóloni ésszel egy 

Duzzadt habok közt küzdeni kénytcleu 

Hajót vezérlőnek fejére 

Vajmi dicsőn kerekül borostyán 

Ki a* veszélynek háborogása közt 

Vitézen áll meg, 's hős szava a' vihart 

Lecsillapítván, csöndmalasztot 

Csüggedezö kebelekbe ihlel, -

Te nyájas arczczal mint kalauz elő 

Lépsz, 's messze terjedt ércz-erejű szavad 

Nyom a' tanítók és tanúlók 

Keblire bátorodott heviilést. 

így a' szilajság ére enyészetet, 

Az égi erkölcs szállá alá szelid 

Oktatgató és oktatandó 

Székibe ájtatos iskolánknak: 



BHI 

így a' tanítás szül kegyes érzeményt, 

'S az észerő mérsékzabolába jár, 

Ha nincs fenyíték romlik a' rény, 

'S korcs leszen a' nemes ágy szülötte; 

így szép hazánknak hív, jeles ifjakat, 

'S közboldogúlást szomjúhozó derék 

Polgárokat nevelhetünk, mint 

C z e n k i napunk sugarozhatókat. 

Ezt várja hon Nagyja, Királya, ezt 

Jámbor szülők lágy kebleik, ezt kinek 

Hős nemzetének dísze szívén 

Fekszik. Ez áldozat a' mi tisztünk. 

Ez áldozatnak bémutatója Te 

Vagy! — Hármas érczű melled ígéri szent 

Hivitatásunknak haszonnal 

Telt sikerét, iparunk jutalmát. 

Az ősz időnek mostoha harczai 

Eldöntik a' réz szobrokat, a' sima 

Márvány daczát megtörve dúlják; 

'S múlt leszen a® kegyessebb jövendő; 

De a' kinek szűz Calliopé nevét 

llózsás betűkkel jegyzi föl, az szünet 

Nélkiil dicsőség templomában 

Él, \s koszorúja örökre díszlik , 



E' védi méltán nagy nevedet Dicső! 

Mert báj erényid lantra veendjiik, oh 

Majdan remek munkáid ékit 

Áldva tekinti meg a' kelőkor. 

Csak tartsa élted menny kegyes Istene! 

Honunk javáért fáradozó Atyánk! 

A' halhatatlanság, 's dicsősé, 

Mennyei lángja hevítse kebled 



EGY ALVÓ GYERMEK FÖLÖTT. 

Itt nyugszol szent ártatlanság 

Bíbor pamlagon, 

Nem lebeg semmi komoly«ág 

Rózsás ajkadon. 

Yédangyalod bájsugáia 

Fölötted ragyog, 

Kék szemedre olt hű szárnya 

Leplet, 's mosolyog." 

Édes álmodban képzeled 

A' dicső eget. 

Nem rémíti gyöngy kebeled 

Kínos érzelct. 

Ah! de tőlem fut az álom 

Arczom kony fedi, 

Enyhelyemet nem találom 

Szűm bánat lepi. 



Nékem az estalkony csöndet, 

'S nyugalmat nem hoz, 

Söt mély fájdalmat, koservet 

Szüntelen okoz. 

Bár csak a' halál órája 

Ütne már egyet , 

Hogy bezárná jeges karja 

Bágyadt szememet. 

Mert csak akkor bús gyötrelmem 

Érheti végét, 

Ila mennyben lelheti keblem 

Csöndes reményét. 



A' N Y U G T A L A N . 

Mély tengerek bús habjai közt lebeg 

Vászon vitorláin, árboczoin a' deli 

Remény fokánál vágy kikötni, 

'S a' zivatart nyugalommal fizni. 

Dc a' kavargó szél fuvadalmai 

Örvénybe döntnek, 's árva hajóm magas 

Hullám alatt nyög, — bár hatalmas 

Neptnn eziist lovain sietve 



KII hát viharral kíiszküiiöm untalan ? 

A* változó sors szárnyain crzetim 

Repdesni fognak, "s nem találand 

Hő keheleni soha csöndes éltet? 

Ha így soká tart, sárga halál keze 

Szaggassa me! leniből ki az életet 

Nem bánom, a'vagy a' haboknak 

Durva ölébe örökre döntsön. 

Kódúit teremtés! zeng szava egy dicső 

Lénynek: te légy bölcs már valahára rég 

Kívánt nyugalmad — nyisd föl önnön 

Kebledet, ott leled. Ott keressed 



Szittya magyar szép lion főrendei egy akarattal 

Kis csecsemős Salamont Te előtted megkoronázni, 

'S Hunnia benne dicső Fejedelmét látni óhajtják. 

E' vala szívem vágya is , e"1 vala tűs akaratja 

Keblemnek. De ne véld soha Béla öcsém ragyogobbá 

Mintha magam 's fiamat kivánnám tenni ez által, — 

Vagy pedig ah egyedül a' hon koronája kerítse 

Gyenge halantékát maradékiinnak. Soha sem volt 

Nékem szándékom, nem volt hidd , kedves öcsém hidd. 

Ám de dicső haza boldog-léte szünetlen eszemben 

Forr, 's örömest látnám: ha szelíd szent béke lebegné 

Mái' valahára körül szép Hunnia ritka határit, 

'S ősi szabadságunk ragyogón villogna egünkön. 

Béla öcsém te tudod kiil- 's bei-nép fegyvere gyakran 

Mennyire pnsztítá Pannónia földe viruló 

Téréit, és hányszor rabigát aggatni nyakunkra 

Készült a" diihös ellenség, és tűzni nierészlé 



(i 
Büszkén zászlójit vívhat lan várfalainkra. 

Fő kép a' szörnyű Alemannok durva haragja 

Mostan legközelébb mint szóra halált magyarink közt, 

Hol niagad is Hektói ként vívtál 's véredet outád , 

Csak szabadulhasson mord ellensége dühétííl 

A' haza, 's tündökölő egein gyöngy-héke lebegne. 

Nem szándékom Aha sem Péter bús ideit föl 

Hordani, városaink 's faluink szenvedtenek akkor 

Mennyit, még eleven bús nyomdokait kiki látja. 

Én elhallgatom itt szomszédink keble1 dagályit, 

Mostani frigyeseink nem mondom milly szövev ényes 

Álcsel alatt léptek mi vélünk békekötésre. 

Nincs ostor, mellyben még nem vala része hazánknak, 

Nincs oh nincs, csak az ég szabadítana minket ezen sors 

SúIIyaitól egyszer már, ?s semmi veszély se tiporná 

Hiinnia térmezeit, 's boldogság szállna reája. 

Értésedre esett Henrikkel békekötésünk, 

A1 melly állandó soha sem lészen, ha csak a' hon 

Szent koronája fején nem tündöklik Salamonnak. 

De mind e' mellett válaszsz, szól Endre tűnődve, 

'S a' két jelre mutat. Választok bátya, viszouz bős 

Béla hamar, 's a' kardot választom magaménak, 

A1 koronát Salamonnak, mondván, engedem által. 

A1 fene gyilkosok ezt hallván eltűntek. — Örömmel 

Endre király eltelt, 's Bélát kai jávai ölelte. 
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Nyisd meg ajtódat szeretett baráton»! 
Fris madárkák már puha fészkeikből 
Szét repűlének, te pedig szobádban 

Csöndesen alszol. 

Nézd csak a' fölkelt nap arany sugár 

A' sötét éjnek szomorú homályit 

Milly szerénységgel veri el , 's dologr 

Híja az embert. 

Jöszte hát lelkem fele drága Jóskám 

Néma természet csoda udvarába, 

Jöszte víg arczal velem és köszöntsük 

Földre borúivá, 

Bájlo természet ragyogó királya 

Égen és földön lakozó hatalmát, 

'S a' piros hajnal kecseit zenegjiik 

Hunniisi lanton. 
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Oh mi gyakran hű karod átölelve 

Ballagunk hűves ligetinkbe, láttuk 

A' mezőt, rétet gyönyörűn fürödni 

Harmati gyöngyben. 

Láttuk a' méhek seregét folyócskák 

Partjaik mellett sok ezer virágról 

Szívni mézet, bő eledelt köpűkbe 

Gyiyteni télre; 

Majd szelíd csermely vize berkeinkben, 

Vagy kies kertünk feselő virági, 

Majd meg a' légben fütyülő madárkák 

Tűntek elünkbe. 

Mind ezek mélyen dobogó szivünket 

Áthaták, 's bájló kegyeit csodáltuk 

Minden állatban ragyogó egünknek 

'S áldva imádtuk. 

Jöszte most is hát szeretett barátom 

Néma természet gyönyörű királyát 

Üdvözöljük, jöszte velem szobádat, 
Hagyd szaporán el 
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A' SZERENCSE VÁLTOZÓ. 

A* vak szerencsének ragyogó kegye 

Nem leng fölöttünk bíbori szárnyakon 

Szünetlenül; ámbár arannyal 

Tündökölő szekerén az égbe 

Vidám zsibaj közt fol-fölemelkediink. 

Nagy munka a' sors égi határait 

Elérni, — minden változó e' 

Messze terült csapodár világon. 

Im a' hatalmas 's ércz-erejfi falak 

Eldűlnek, a' hol víz vala, most hegyek 

Tolódnak a* mélyből elünkbe; 

így te ne hidj az aranyra nyíló 

Fénynek, borongó fellegek ellepik 

Díszét, nyugalmas éjt zavaros napok 

Váltják föl. Ah ez életünkben 

Változik untalan a" s z e r e n c s e. 

ha 



F Ő T I S Z T E L E N D Ő 

B O L L A M Á R T O N N A K 
a' kegyes iskolák rendje Főigazgatójának 

h a l á l á t k e s e r g i k a' L é v a i k e g y e s i s k o l á k , 1831. 

Ürmöt növeszt a' sors örömink között: 

Gyöngy életünk bús alkonyat önti el 

Gyakran. Szivünk víg erezése 

Könnyei gyász özönébe sínlik. 

Imént hevíté báj örömökre bölcs 
Kormánya által boldoguló kegyes 

Rendjét, — kesergő tárgya lett ma 

Bo'l la atyánk! 's szomorú homálylyal 

Burkolja fényünket kitiinése ez 

Árnyék világból. — Nincs künyöríílet a' 

Múlásnak érez keblében. A' mi 
Él, az enyészet ölébe lépdel 

Imént tüzellé jártalan utjokon 
A' szépre indult lelkeket, a' kikért 

Élt és fogyott, hintvén hazánkban 
A' tudomány ragyogó világát: 

5 
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Szentséges érzelmit csodaként merőn 

Bámulta boldog honja, — 's hidegszenek! 

Oh ez tulajdonsága a' hív 

Honszeretetnek (ez égi rénynekj 

'8 már néma «a* bölcs érteleni, ón teher 

Csatlá íc nyelvét, holt tetemi köriil 

Csak árva fűzként lengedez hűs 

Cyprnsi ág susogó zephyrrcl. 

Imént törekszék honja javára jó , 
'S munkára termett mentorokat dicsőbb 

Tökélyre méltattatni: 's im csak 

Érdemi képe lebeg körültünk. 

Mennél nagyobb, annál tüzesebb, 's tiize 

Nagysága által meg nem emésztetik 

Mint más tüzek, sőt egyre nő, 's csak 

Létnek enyészete ontja össze. 

Ezért epeszt eltűntöd. Ezért veri 
A' hallgatás vas zárait érzetünk 

L e , 's gyász sírodhoz késztet a' kín, 

Hogy kebleink zokogó nyögése 

Véghodolásunk légyen. Az ó világ 

Nagy isteneknek tiszteletűi virág 

Tekercseket font: — mord enyészted 

Lakja körére sietve, mink is 



Egy földi istent illető áldozat-

juk rakni vágyunk, és pedig azt finom 

Érczből, kesergő 's bús szivünkben, 

Melly't az idő örök cvre fontait. 

Mert bölcseséged 's Flaccusi szép eszed, 

És Lívius tollára beülhető 

Történetekről írt remek 's bölcs 

Könyveid angyali díszt vonának 

Intézetünk mennyére. Hazánk dicső 

Títnssa áldó bőkegye halmozá 

Már rég ezen díszt, melly't hazánknak 

Léte magával örökre éltet. 

Nyájas, tudós, jó 's hív tanító valul, 

Szemlélte a' két hon, nemes ifjait 

Mikép világló rények által 

Szűz Ilelicon tetején vezetted 

Bámult az , a' ki legközelebb vala, 

Csudált az , a' ki messze homály alól 

Nézhette fénylő lelked, a' melly 

Téged ölelt, valamerre mentél. 

Sziikségbé sínlődü bajain hamar 

Segitni vágytál, 's tőle keserveit 

Oszlatni; árvának, betegnek 

Nyújtani írt, letörölni könnyét. 



De nem beszelem sok beesqs érdemit, 

A' bölcs világ rég hirdeti már, nem is 

Számlálom ékes lelke tettit, 

Mert kiki érzi halála kárát. ' 

Tekints reánk hát oh dicsőült Atyánk! 

A' csillagoknak leple alól, 's kegyes 

Rended borongó 's bús egén szép 

Mennyei fényeidet lebegtesd. 

'S ha majd negyed század lefolyása ált' 

Arany kor áldott napjai közt viselt 
Kormányod egy érdemmel ékes 

Kézre jutand — örökössé légyen 

E' boldogítónk virtusaidnak. Óh 

Lebegje szent árnyad deli tetteit 

Környűl. Halandóság kezéből 

Rénye ragadja ki, 's veled együtt 

Iktassa a' hős érdemesek dicső 
Sorába. Mi majd drága hazánk becses 

Reményeit nevelve évi 

Áldozatot sírodon teendőnk. 



A Z Ó S Z. 

ügy gyöpös dombnak magasabb csúcsáról 

A' ragyogló ősz kegyeit mosolygó 

Zöld, fejér, sárgás 's pirosult sziliekben 

Nézem örömmel. 

Nézem a' természet arany kezét ki-

Nyítra, melly bőven minekünk koronként 

Szép ajándékit kiesen kinálja, 

'S adja jutalmul. 

Oltovány fácskák süni lombjaikról 

Számtalan körtvélyt, mogyorót 's baraczkot, 

Téli almákkal ropogós diókat 
Hintnek elünkbe. 

Csillogó Bacchus hegyein gyönyörrel 

Látszanak szőlő-töviről fejérlő 

És vereslő szép magasztalt gerezdek 

Földre lecsügni 



Mellyeket gyors kést szaporán letépdcl, 

'S gömbölyű hordókba rekeszt, enyelgve 

Tőit ezekből tág poharába a' víg 

Gazda gyakorta. 

Sík mezők, rétek, ligetek kevélyen 

Játszanak sárgás szineikkel, étket 

Édesen nyújtnak madaraknak és a® 

Marha csoportnak. 

A' müveit kert is teli van megérett 

Gyenge zöldséggel, kikapál serényen 

Mellyet a' kertész, üregekbe rak l e , 

'S télre valót gyűjt. 

így tegyünk mink i s , soha senki a' mély 

Sírba közülünk le ne szálljon addig 

Fris gyümölcsöt még nem adott, 's szegényen 

Nem könyörült volt. 



NINCS SORSÁVAL ELÉGEDETT. 

Örök veszély és zűrzavar életünk, 

E' nagy világon nincs megelégedett 

Szív, nincs ki bokrosult bajának 

Végire jntna, 's nyugalmat érne 

Bár járja forró Afi'ica részeit, 

Vagy andalogjon nagy hegyek ormain, 

A'vagy kiterjesztett hajója 

Éjszaki tengereken lebegjen. 

Kcreáse föl bár Thessala völgyeit, 

Vizsgálja a* szűz csermely ezüst vizét, 

Vizsgálja a' rétek virágit: 
Keble nyugalmat alig találaml. 

Láttam nem egyszer lágy selyem ágyakon 

A' vak szerencsének heverészni sok 

Kedveltit, ah dc a' rubintos 

Szőnyeg alól szaporán az álom 



Eltűnt, 's egész éjt gond, szomorú bajok 

Közt kelletett volt tölteniük, nem is 

Jött álom elbágyadt szemükre 

\S hajnal arany sugarát ohajták. 

Láttam hatalmas gazdagokat, kiket 

A' tisztelet 's hír hordoza bájoló 

Ölébe, 's helyheztetni vágyott 

llíbori csillagaink sorába. — 

Itt nincs nagyobb csönd, mint szigorú szugoly 

Körén nyomorgó, 's terhek alatt nyögő 

Népnél, kit a' fénylő szerencse 

Lepleivel soha sem takargat. 

I fioláinak éltét szentelő harc/tüzet 

Említ, dagályos fegyvere vérvihart 

Szomjúz szünetlen, 's diu va ágyúk 

Durrogatása előtte kedves. 

De végre a' bús tábori kürtölést 

Utálja, 's borzad holt tetemet ha lát, 

A' vérmezőt elhagyni készül, 

'S keble hazája felé sohajloz. 



Elérve czclját, majd nem egész napon 

Dőzsölni, a' dús városi népeket 

Szemléli, vagy kereskedést, szép 

Mesteri műveket űzni gyorsan; 

Szemléli a' szorgos 's sanyaréletíí 

Szántóvető sok fáradozásait. 

Megunja mind ezt nem sok évek 

Múlva, — 5s panaszra fakad, betölti 

A' békés égnek tágüregét szava, 

Már nem riasztnak tárogatók kiált, 

JCül-nemzeteknél sem lebeg már 

Hős magyarok lobogói fénye. 

Volt nem csak egy , ki cziprusi szálakon 

Mély tengeren rút förgeteg és dühös 

Szél közt evedzett borzadozva 

Nagy nyereség kaparása végett, 

A' parthoz érvén szent fogadást teve, 

Bús tengerek hullámaid én soha 

Sem látom, úgymond, a' nagy égnek 

Bő kegye csak haza most segéljen. 

Alig pihen, már új nyereseg utau 

Vágy keble, ismét szétrepedett 's zúzott 

Hajója megjobbítva büszkén 

Mély vizeken fül-alá vitorláz. 
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Nincs c' világon semmi szerencse lám, 

Melly volna állandó; megelégedett 

Szív sincsen. Im a' zóld mezőnek 

Ellene áll huzamos fagy és nyár, 

Egy volt, ngy is lesz, küzdeni fog hideg 

Meleggel, és a' szárazat a' vizes, 

Lágy a' keményet fizni fogja, 

Oh de nii mind ezeket haladni 

Engedjük. A' természet Urát, kinek 
Így rendelé szent 's bölcs keze, ajtatos 

Lélekkel és szívvel dicsérjük 

Untalan, és leborulva áldjuk. 
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ÚJ ÉV ALKALMÁVAL J. E.. . .ITEZ. 

(Truditur dies die.) 

A' Mátra roppant bérczeiről sebes 

Bukással omló vízrohanás, vagy a' 

Zúgó nyugotnak fúvadulma 

Késni se tud, soha vissza sem tér. 

Vándor napinknak képjele, mellyeket 
Az clmiilásnak tengere öblibe 

Ragad magával a' menőkor, 

És az idő szaladása földúl. 

így van korunk kétes sora. A' bajos 

Lét terhe bágyaszt, sorvadozunk serény 

Ipáikodásunknak hevétől, 

És lever a' kikerülhetetlen 

Végnek kegyetlen jobbja. Csak egy maga 

Nye'r, a' ki bölcsen élni siet. Siess 

Éltem reménye kedves Endrém, 

Mert fut előled az állhatatlan 



Kor: jó hazád, szép nyelved előhaladt, 

Ilős nemzeted szólít. — Ragad is tudom 

Szent engedelmesség hatalmas 

1 Ideietekre ezeknek. Indulj! 

Kedves nevednek majd hiven áldozik 

Hazád, 's igéző lantodat önmaga 

Minerva elhervadhatatlan 

Zöld koszorúval övedzi által. 

De híveidről bár deli képzetid 
A4 fellegcrnyó messze határain 

Hordozzanak , Lethét ne hőrpents! 
Mert kebeled nekik égi díj — élj! 



Édes kcC3ekkeI tűnnek élűmbe a' 

Rózsás tarasz víg bájai, 's a' pihent 

Természet újra szórja gyöngyét, 

'S mindeneket gyönyörűn föléleszt. 

Hah, mclly enyelgőn zöld lngosok között 

Cseng bájajakkal fiil'mile, — rengenek 

Völgyek, tetők, szép erdőségek 

Víg fütyölő rigó énekétől 

Madár zsibongás tölti cl a' kies 

Ég boltozatját, játszi pacsirta dal 

Zeng, 's messze terjedt zöld ligetben 

Gerlicze nyög zokogó felének. 

Szépen virágzó kertek aranyszínű 

Rózsát, fehér 's tarkás violát, -szagos 

Sokféle szegfűt, sárga boglárt 

'S gyöngy tulipánt kebelünkre fűznek. 



Döngccsel a' gyors mch seregecske, 's ki 
Vii'últ virágon repdes örömmel, és 

Gyújt mézet és nectárt seréftyen, 
Mert keserű telet érni retteg. 

Tágas mezőket lengedező zephyr 

Éleszti, a' völgy csermelye csörgedez, 

'S az elterült rétek leányit 

Öntözi tiszta ezüst vizével. 

A* csorda csöndes fris legelőn mulat, 
Kis fürge bárány szét futos a' mezőn, 

Minden megújul, 's a' tavaszt szép 
Ünnepi fénybe köszüntni vágyik. 

Én is kizöldült cserfa alatt ülök, 
?S c" kis dalocskát tiszteletűi neked 

Nyújtom. Fogadd el báj tavasz! mint 

Főn dobogó szivem áldozatját. 
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NAGY TISZTELETŰ 

Ü G R Ó C Z Y F E R E N C Z N E K , 
a' kegyes tanitórend Fő-Igazgatója Assistensének 's a® t. 

n e v e u a p j á r a , 1831. 

Bámulom a' lelkes Daliák miként 

Vívnak hazájok 's nemzetükért, miként 

Arany szabadságuknak áldoz 

Lelkek az ellenerő diihén is. 

Tűz 's vas le nem ronthatja merészkedő 
Valójokat, bár csattog az ég 's vadon 

Bűnhődnek a' bosszúk, halálba 

Készen omolni dicső jutahnok 

Szép a' hazáért halni, — de élni jó. 

E' gondolattal tölti be láng eszed 

A' nagyra hívó virtus egykor 
'S engedc lelked ez ihlelésnek. 

Ugróczy áldott gyermeke a' dicső 

Hírnek! hazáért élni jó ? érdemid 

Felelnek itten, 's lényeid szent 

Fénye mutatja hatalmasan meg. 

6 



Ez lett tulajdon díszed. Az untalan 
Iparkodás, nyájas kebel, egyszerű 

Őszinteség, a' tiszta erkölcs 
Szent tiizcik lobogának erről. 

Szeged ölében réz erejű valód 

Ruzditgatá a' serdülő ifjakat 

Honnak 's Királynak szentelendő 

Rőlcs, takarékos, ügyes , tökélyes 

Életre; "s lélekből szeretett hazád 
Ucményit így érlelted; igaz valód 

Érzelmit igy pccsétcléd, hogy 

Eb.i becses dolog a' hazának. 

Gyöngy ékeidtől Léva vidékire 

Ragadtatál, hol Rars deli lelkei 

Oltárt rakának a' Caménák 

Tiszteletére nemes kebellel. 

Nyíló tavaszszán gyors eszed a' letiint 

'S csak hírben élő római aggvilág 

Fényes maradványit bejárta, 

'S fáradozása haszont teremtett. 

A" hőlcseség fáklj-ája kezedbe jut, 

'S emberbarátid hív vezetője lész, 
Vizsgált tudósok közt kitűnő 

Szép tudományod igényié díszhelyt. 
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Itt új tekercscsel fonta körűi fejed 

A' hó dicsőség, hol kebeledben a' 

Bajtársidat vidániitó tűz 

Tündökölő lobogással égett. 

Könnyezve kísért Léva ki a' írtidőn 

Isméi t erényid tárt kebelébe el 

Vára Somogy, hol most törekszel 

A' haza 's nemzet ügyén törődő 

Intézetednek boldogító javán: 

'S mi csak csodáljuk fáradozásidat 

Imádva rényid, mellyck égi 

Fényt stigarozva reánk ragyognak. 

Szép a' hazáért halni, — de élni jó. 

E' jelszavadnak tetteid oh dicsőn 

Éreztetik vélünk mivoltát, 

'S rényid erős tüze gyújtja keblünk, 

Mellyből ki nem halsz, míg lehelünk. — Csak a' 

Védelmező bölcs gondviselés soká 

Halassza munkás \s ritka fényű 

Életed és diadalmi pályád. 
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l* i H G Y I F J II H O Z. 

Nevetni gyakran szoktam az ollyakat, 

Kik a' szerencsének hin szárnyain 

Repdesni, 's ékes gyöngyvirágit 

Tépni mohó kezeikkel égnek. 

Előtted a* szép rényt ragyogón bocsásd, 

Akkor kegyelmét szórni esó gyanánt 

A' nagyhatalmú Istenasszony 

Fogja mosolygva dicsőn fölötted. 

Másként kegyetlen képe vonásait 

El nem kerülöd, bár nemes érdemit 

Eldődeidnck egy rakásra 

Gyűjteni, 's égig emelni kész légy. 



FOHÁSZKODÁS. 
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Isten! világunk fő iua, kútfeje! 

Szent zsámolyodnál lángba borúi szivem, 

'S megfoghatatlan nagy kegyelmed 

Titkait égve imádni vágyik. 

Oh minden u' min bámul az emberi 

Ész, fő hatalmú bölcs karod ulkotá. 

Létet te adtál e' kiterjedt 

Főidnek, ezüst ragyogó egeknek. 

Te rendeled a' báj tavasz és heves 

Nyárnak folyását, őszi gyümölcshozó 

Részét az évnek, 's a' rideg tél 

Durva homályit. — A® dicsőség 

Országa fénylő sok csqda csillagi, 

Lángzó nap, ékes hold, dörögő sebes 

Villámok, éjszak mord fuvalmi 

A' te parancsolatodra lettek. 



Szent Isten! e' gyöngy tempe vidpkirő| 

Hű rózsa tündér fénye ragyog feléd, 

Lengő kalásznak habja mélyen 

Hajtja magát lefelé előtted. 

Magasra nyúlt hegy bérczei, a' vadon 

Erdők, kies völgyek, zavaros vizek , 

'S mély tengerek hullámi, káros 

Záporeső rohanó zúgási, 

A' tiszta csermely víg csevegésivel, 

Csillogva harmatcsöp, 's az aranyszínű 

Hajnal-hasadta, gyenge szellő, 
'S zengedezése madár seregnek 

Téged dicsőít. — Zöld legelőn lakó 

Nyáj, 's minden álat keble magasztal, gld, 

Barlangban éljen, a'vagy erdők 

Rengetegit dühösen keresse. 

Oh! csak talán én hálaadatlanúl 

Töltöm Teremtőm életemet magam, 

Csak én felejtem téteményidj 

Áldani untalan. Oh dp engedj! 

Kulcsolt kezekkel térdre rogyom dicső 

Uram! tekints rám szent szemeiddel és 

Ne vesd fohászát meg szivemnek, 
5S nyújtsd kegyeid poharát kezembe. 





Egy az ég 's főidnek kegyes alkotója, 

Tőle elfajzott gyerek egy se volt; ne 

Sérts, vigyázz Istent dicsekedve, a' ki 

Mindenek Atyja. 
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EGY ADAKOZÓ GAZDAG VÉGSZAVA. 

Látom szegény nép síre, 's nekem annyira 

Elfogja keblem bús 's kinos érzeted, 

Hogy elhaló lelkem keserves 

Búba merül te miattad; Oh nép 1 

Itt hagylak és elköltözöm, e' világ 

Minden vagyonját itt hagyom, elmegyek 

Egy halhatatlan szent hazába, 

A' magas ég nagy Urát imádni. 

Lám gyakran a' szép nap gyönyörű tüzét 

Elvonja tőlünk. Oh de azért soha 

Sem árva e' roppant kiteijedt 

Föld, ha lement ragyogó világa: 

Mert a' fejérlő éjjeli csillagok 

Feltűnnek, és a' hold gyönyörűn terűi 

Földünkre, báj gyöngyét mosolygva 

Szórja reánk halaváuy sugara. 

/ . 





Nehéz öregség terhe alatt fog az 

Olly ifujság nyögni sok évekig, 

Melly vigmulatság 's tánezzsibaj közt 

Élete napjait elhenyéli. 

A' melly egész bő nyári időbe nem 

Szerez magának télre valót, kies 

Tavasz virágit, 's ősz gyiimőlcsit 

Nem rakogatja kosárba, koplal. 

Haj! elszaladnak hirtelen e' rövid 

Tavasznak ifjú napjai, a' komor 

Itáncz, vénkor eljön, 's a' didergő 
Téli ruhát szaporán felölti. 

Terjed belől a' test-kehe, lankad a' 

Lélek 's kialszik lassan egész tüze. 

Hát tik viruló 's szép növésű 

lfiak untalanúl maradtok? 





M f i G V Á L Á S. 
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Phoebus! mosolygó Léva vidékein 

Lángzó sngárid mennyei bájait 

Derítve hinted elmenendő 

Bús keblemre ma tán utolszor. 

Voltak szerencsés napjaim, édesen 

Folytak le évim, ritka virányait 

A.' hú barátságnak vidámon 

Szedtem, öröm ragyogott kürúltem: 

Bár néha a' sors szent örömim közé 

Ürmöt kevert is, vigadozó napok 

Válták föl azt, 's hő keblem újra 

Szállt az öröm kies édenébe. 

De én ma tőled messzire távozom 

Kihajoló hús völgyeid elhagyom, 

'S rétid virágit sem szakasztom, 

'S jó levegőd se hevíti keblein 

/ 



Többé. — Szerettem drága barátim is 

Mind elmaradnak, szívkapocs a' kiket 

Hozzám csatolt, 's sokszor hűséges 

Szívvel öleltem öröm napimban. 

Búcsút Veszek hát Léva: maradj soká 

Boldog, — szerencsés légy, — arany éveket 

Élj, — 's a' dicső ég bő kegyelme 

Szórja reád gyönyörű malasztját. 

Emlékül én egy fris nefelejtset el 

Ültettem ékes 's ritka határidon, 

Csak arra kérlek egyre buzgón 

Hogy ha eszedbe jutok locsold meg. 



M II E Z. 

Iliába folynak könyeid áljai 

El kell evedznünk, nincs könyöriilet a' 

Változhatatlan durva törvény 

Járma alól szabadulni nincs módl 

Nem bánja a' durczás alakú halál 

Craesns vagy Irus gyermeke légy, nemes 

Tettekben őszült bölcs öreg, vagy 

Díszre nevelt fiatal legényke. 

Egynek sem enged — sőt szaporán üget 

Felénk, 's nem ád jelt, hirtelen elragad 

A' zordon útra nagy hatalmú, 

'S mindeneket raboló kaszája. 

Forgasd eszedben szüntelen a' balált, 

A" bölcseségnek szent szava igy tanít, 

De oh ne félj meghalni; mert szebb 

Honba menend'sz *s örökévet élsz ott 



Itt fiigj szerettem lantom ezen szelíd 

Nyárfának ékes lombjain! En talán 

Pengetni többé nem fogom bús 

Ilúraidat remegő kezemmel; 

Bár bíílcs Horácznak mennyei hangjait 

Követni, a'vagy mint jeles Orpheus 

Hajdan folyókat andalítni 

Tudna dalod, 's köveket repesztni, 

Itt angyalom hú szárnyai védjenek. — 

En addig a' völgy tarka virányira 

Fekszem, 's kinyílt rózsás öléből 

Gondolatim szabadon bocsátom. 

De oh mi kormos fölleg arany napom 

Burkolja, omlik zápor alá, gyere 

Nem hagylak itt lantom! nem, inkább 

Fiigj szomorú falain szobámnak. 




