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iaczra megy egy szende lány, 

Karján emel kosárt; 

Kosárban több nemű virág 

Szép rendbe rakva állt. 

Mint rózsabimbó, a leány 

Szerény, olly egyszerű; 

Miként szelíd éj asszonya, 

Halvány tekintetű. 

Bájérzetekkel andalog 

Lefüggesztvén szemét; 

Búbánat nyögdel ajkain, 

Fogyasztja kín szegényt. 

Könycsepp gyöngyöl, mit irgalom 

Nyomott, arczúlatán, 

Hemeg szokatlan félelem 

Egész mozdulatán. 

Piaczra ér a lány remény 

'S aggódalom között; 

Virágát árura teszi, 

Mit gonddal öntözött. 
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Egy zsémbes hölgy jö kényesen, 

Mint Juno madara, 

Duzzadt ruháiban vevők 

Közt bajjal járhata. 

Hunyorgva néz mindenfelé 

Árult kelmék között; 

Szemébe ötle a virág, 

'S legott megütközött. 

Nagy gőgjét meg nem víhatá 

Az illatos virág; 

Zsibajt támaszt, ajkát gúnyos 

Mosolyra torzitá. 

Zsibajra összegyűl a nép 

A szende lány körül; 

Mihez nem szokva a szegény 

Gyerek, pirulva fül. 

A könyörület érzetén 

Emelve túl magát, 

A zsémbes hölgy ledérkedék , 

'S imígy ejté szavát: 

„Te balga lány! illy hasztalan 

Kelmét árúba téssz ? 

Reggel virít és estve már 

Elhervadón enyész." 

A gőg hegyes fulánkjait 

Tűre a szende lány; 

'S szomorg, látván, irgalmatlan 

A hölgy, miként halál. 



Gyötrelmek titka lángola 

Könyén, lihegzenek 

Hullámi keblinek sóhajt — 

'S gyújtják rokon tüzek. 

„Ne légy szigorú asszonyom 1" 

Mond a szegény gyerek; 

„Én a vevőt meg nem csalom 

Másé a mit nyerek." 

Nem örökzöld babér, se nem 

Dicsvágyi kapkodás 

Hevíté tollam, olvasó! 

Tudd, sem furakodás. 

Baráti hő irgalmakért 

Kis versezetem esd; 

Ha czélom érem, vallhatom, 

Jutalmam bő leend. 



AJÁNLÁS. 

Édes hazám! vedd pimplahegyen töYis-

Közt nőtt virágok több nemiből rakott 

Füzérem, oltárodra tévén 

Zálogaúl igaz érzetimnek. 

A nagy, nemes szív, bárha csekély legyen 

A vett ajándék, néz akaratra, milly 

Szív nyújtja. Kis tárgy nagy becset nyer 

Hogyha igaz szeretet szülöttje. 

Hazám! feletted láttam először is 

A nap sugárát fényleni; kezdtenek 

Anyáskodó természet édes 

Szép jelenései bájöledből 

Kicsid szivemhez szólani. Nélküled 

E nagy világban nem lelek én hazát. 

Bölcsöm te voltál, majd az aggnak 

Jól tudom azt, sirom is leeudesz. 

Hozzád ütődik vissza szeplőtelen 

Emlékein , a melly összecsatolva vari 

Mintegy magamnak lételével. 

Gondolatim körüled forognak. 



7 

Te véded ádáz mákony ivók között 

A honfit, intvén édes-anyáskodó 

Kegyeddel : álljon csüggedetlen, 

Szálljon a tespedezők során át. 

Készen füzérkém. Bár avatott kezek 

Nem működének rajta; de tiszta szüm, 

Hogy mik hatalmamban valának 

S gyönge erőm tehetett, betöltéi,,. 

Bölcstől tanultam: felleges ősszel a 

Magot göröngyös földbe vetik, tavasz-

Derűre áldással virágzik, 

'S nyárra kalászaival jutalmaz : 

Úgy hő veríték közt ki vet érdemet, 

Való dicsőség magvait egykoron 

Aratni fogja. Bár előttem 

Szent vala hivatalom , jutaimim 

Tetézve advák fáradozásimért 

Edes honomnak nyert kegyiben. Hazám ! 

Fogadd füzér kém, védd 's melengesd, 

Jobbod alatt virulásra késztesd. 

Teremje, ápold édes-atyáskodás 

Váltó gyümölcsét kisdedeink iránt, 

Kik könyre lágyultan leledznek 

Gyámkezekért kicsided kezökkel. 
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HEGYLAKTA PALÓCZOKHOZ. 

Régi magyar fajzat! hegyeid közt lakva nyugodtan, 

A mit az emberi ész kitalált 's természet adányit, 

A bölcs gondviselés mikkel megtölti tanyádat, 

Éldeld égi erény ártatlan 's biztos ölében. 

Elj , hol csergedező patakok kígyózva itatják 

Persai bársonynyal bévont völgy ritka virágit, 

Hol szarvas csordák vígan szökdelve czikáznak 

Fellegekig nyúló hegyek ormain. Ámde aranynyal 

Összekötött becsvágy kebeled ha dühöngve emészti, 

Nem súgárlik öröm dele meddő bérezi tanyádra. 

Bárha csekély a tárgy, ha becsesnek tetszik előtted, 

Érdemdús; kebeled miket éldel nyugva belőlef 

Tészik igaz javaid; 's ha nem érzed mostoha sorsod. 

Mit bír egy herczeg, mi hiányzik bérezi palócznál? 

Kórmánypálcza amott, itt pásztori botnak unalma 

Terhre vagyon. Kínoz kiket álbecs szomja, azoknak 

Jaj. Bizonyos, gyújtó csömörük nem fogja eloltni 

Ajtón őrálló katonáknak fegyveres ezre. 

Yályog vitykóban rény bajnoki nyugtán alusznak. 

Gazdag ajándékát „az aranykori a kegyes égnek 

Áldva magasztalják a költök, bár hamar eltűnt! 

Nem csak azért, hogy örök tavasz árnyán éle az ember; 

'S tarka mezőt észak szele nem perzselte fakóra; 

Sem hogy a parlag föld önkényt termelte kalászit; 



Mély tengerbe íolyó források mézzel eredtek; 

Farkas orozva ihot nem ölé, ölyv árva galambot. 

Ős-eleink az aranykornak dús kincsit aranyban 

Nem központositák, magvában ezernyi nyomornak. 

Élt kiki osendes örömnek ölén megtelve kevéssel. 

Éhségét fagyiimölcs, szomját oltotta hideg víz. 

Isteni kéz titeket vezetett e helyre palóczok ! 

Eltek aranykornak hol öröm nemzette szakában. 

Napjai vénségnek nem hosszak nálatok. Ámbár 

Sors nem adott édent honnul, 's rövid a tavasz, a tél 

Dermesztő fagya hosszas imitt; oszlatja el Isten 

A télnek ködéit boldogság szülte tavaszszal, 

Melly ti serény munkásságtokra sugározik égből. 

Oh megelégült nép! Istent dicsőítve magasztald. 

Bünforrása vagyont megvonta az önkegyü asszony 

Bár tőled; ha okot nem adál, nem szégyen az inség. 

A puhaság megemészti közös javainkat orozva. 

Míg a rómaiak fanyalogva viselni tanulták 

A nyomorúságot, zsúppal szentházi födettek, 

Dél, kelet, észak adózott nékik alázva nyugattal; 

Ámde hogy a puhaság, kincsvágy kapa köztök erőre; 

'S Jupiter oltáron ki előbb állt nyomva agyagból, 

Sárga arany-mennykőt szikráztata drága rubintban, 

Asszonyi gyáva nyakát görbíté ellen igába. 

Nagy neve elhangzott, a világ rettegte magával; 

Leng birodalmi felett az enyészet síri fuvalma. 

Bérezi palócz! vigyázz, netalán álfényre sovárgván 

Közszerü sorsod adott javaid koczkára bocsássad. 

Szirthalmozta hazád ugarát kövek árja takarja 

'S bárha kemény,,nem baj, szántóvasad őrli puhára^ 

Hogyha serény lészesz 's eldödid tartod előtted, 

Ellenid ármányán hegylánczid védve daczolnak; 

Földmivelésedben nem tarthatsz semmi veszélytől. 
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Szomjadat oltja hideg víz 's téjjel bárha lakozzál, 

Éhséged 's kedved fűszert étkedbe kevernek. 

Rengeteg erdőség tán honnod ? Lybia tére 

Birjogodon kül van ? ne cseréld fel sorsod azokkal, 

Kik fenevad csordái között rettegve alusznak. 

Nyugtat a béke ölén a fáradság is, az észak 

Bár felhőkbe vegyült hegyeink tetejére havában 

Fújja dühét éjt, 's nap. Nem pénzben létez igaz kincs, 

Sem fényes rangban , hanem üdvöt szülte erényben. 

Enyhet adóbb szennyes kincsnél a tiszta szegénység. 

Békés egyértéstek Groesus kincsére homályt vet. 

Félelem e honban nem kullog örömnek utána. 

Hol, ha ki élhet, örül r de haláltól sem fut azonban; 

Hogyha kívánja hazánk java, vérünk ontjuk örömmel. 

Bérezi palóezok erény útján mint emberek és mint 

Polgárok járnak: nincs emberiség haza nélkül; _ 

Emberiség nélkül nincs érdem: az ifjú öreggel 

Tudja; 's szivekreható természet könyve betűit 

Értik, imádkoznak dús lapjaiból; 's ha serényen 

Dolgoznak, természet örök példája hevíti. 

Nemzetiségének fölényegi bérezi palóeznak. 

Ritka erőtódultságok 's közvetlen iminnen 

Származó önérzet; délezeg járása palóeznak; 

Arczvonaluk metszők; viadalra kihívó tekintet 

Barna, tüzes szemiböl szikráz; hajfürti tömöttek, 

Mint holló, feketék; testszerkezetökre nyúlánkak. 

Durva hatásra palócz edződött visszahatólag. 

Vágyai féktelenül zajosak, megvetni szokása 

Nagy részben minden pulya munkát; izzad örömmel. 

Nála az életnek puha kéjelmére ne számolj. 

Ö hanyag egyszerűségében kedvére mulatgat. 

Lakhelye vályogból rakatott alacsonyka vityillók ; 

Ablaka rámáján irhácska feszítve, aliglán 
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Otthonias tűznek csillámlik lángja keresztül 

Rajta; a természet szabadabb zivatarja tanyája. 

Nézdsze ruházatját, mi nyommasztó ! pöregatyásan 

És keveset védő szűrben, tél 's nyári időben 

Onmunkálta törött bundában , bocskora lábán , 

Bérezi palócz fanyalpg. Könnyen megsértetik, aztán 

Ingeriben daezoló 's hajthatlan, durva erőszak 

Ellen visszaható;. enged, bánj véle szelíden. 

Tudd : erkölcsszerüleg hathatni palóezra leginkább 

Férfiasan szólván daliás kebléhez. Azonban 

Félszeg azon számítás gúnynevezettel akarván 

Hatni palóezra. Honol hol nyilt 's őszinteszivüség. 

Egynejüség a családéletnek alapja közöttük. 

Szerzi, mi szükséges, de felesleget unja teherként 

Itt kiki. Semmi különbséget gőg nem hoza létre. 

Mindki erény jobbágya a hol 's nemes eggyig erényben. 

Eomha unal'm az időt nem hosszabbítja palócznál; 

Terhes munka alatt izzadni szokása naponta, 

Éjjel erőt gyűjtő nyugovás karjára hajolni. 

Polczra törekvő vágy dülyfüst 's becsszomja vakítja — 

Itt alacsony sorsnak sanyaredzett mestere oktat, 

Élni ipar nemzette gyümölcscsel, vétket utálván. 

A nap arany képét mosolyogva deríti palóezra. 

Hol zsémb, pörpatvar, fondorság nem leli fészkét. 

Cselszövevény nem ringat ölében bérezi palóezot; 

Sem péppel száját édelgeti ronda hízelgés. 

Csalfa tudás írott pénzzel nem csalja barátját. 

Bátran az útezákon járhatnak; nincs ki zsebelje. 

Iskolafegy nálunk nem szab korlátot az észnek. 

Nem nagyon aggódunk, álljon, vagy forgjon e a nap ? 

Balgatag elmésség, titkát feszegetni az égnek, 

Hogy magad ismernéd, a nélkül sírba leszállnod. 

Elkeseríti eszed vigságodat, a mikor úgy élsz — 

Oltja palócz az erény tanját szívekbe, nem agyba. 



Hol baleset napnak sohasem komoritja derűjét, 

Sem máséra kaján vérszomj torzítja ködével. 

A mihelyest a tél jégpánczéljára lövelli 

A nap arany nyilait, 's a bús föld méhe gyiimölcsit 

Újra reményszínü alakokban elönkbe kifejti; 

'S a susogó patakok szabadulva ki téli bilincsből, 

Meg megakadva jegek közepette cseregnek aliglan; 

Szikla vegyült hegyeinknek öröm nemzette lakói 

Téli magányukból menekedve sietnek az első 

Gyönge füvecske fejét vájkálva kioldni havakból. 

A vaskos marhák hegyeinket bégve köszöntik. 

Istálót lássú lépéssel hagyva örülnek 

Víg tavasz érkezeién, melly újra gyümölcsteli keblét 

Hü anyaként felnyitja kinek kinek édes örömmel. 

A pásztor, mikoron szemügyére vehette egekben 

Repkedezö madarak levegőt töltötte zenéjét, 

Tarka mezökre vonul, kifeselve nejének öléből; 

Távozik ö komoran, de örömmel végzi, mi tisztje. 

Ott danol a pásztor téjdús csordája nyomában; 

Daliását tehenek bőgése hevíti, mezőket, 

Hol buja szíkfü tenyész, lóher harmattal elöntve, 

Kendre borotválják reszelő nyelvökkel. Unalmát 

Üzi el a pásztor zuhatag mellette heverve 

Árnyban, a viszhangnak tüdejét fárasztja dalával. 

Drága nejét 's nyáját forgatja naponta eszében. 

A mikor a napnak kézdnek búcsúzni sugári, 

Szendergő erdőkre sötét köd leple terül el, 

Tészta kövér, téjdús tehenit haza hajtja. Mosolygva 

A deli pásztorné perdül férjének elébe, 

'S gyermekeit forró csókok közt nyújtja ölébe; 

Hol nedves csókban forr össze fiúi szerelmük 

Atyjuk iránt; 's leczirógatják kicsided kezeikkel. 

Míg ez imígy foly benn, tehenit feji künn az ügyes nő; 



13 

Kis kamrába tejét vöröses fazekakba üritve, 

Zárja födöcske alá, kedves férjének ölébe 

Futva repül, éhség füszerzett kis vacsorájuk 

Költik el a szeretet szájával. Csügg teli mellén 

A szomjas csecsemő anyjának, ökölre dagasztva 

Szopja tömötten eredt emlőjét, rajta bibirkél, 

Kis szócskája czupog, szanaszét mosolygva motozgat. 

Nappali 's esti zsibaj némul, mély kéken a légnek 

Kúpja a szendergő erdők, rónákra, mezőkre 

Harmat ezüstje sötét borulatban ereszkedik. Öblén, 

Mint tágas koronán, a menny gyémánti ragyognak, 

Anda nyugalmra nehéz- álmot bájfénye lekémli 

S csendesen alvókat ringatván, izmait edzi, 

Es a szunnyadozó testben szünnélküli munkás 

Lelket ölén által tündérországba röpíti, 

Mellyet vágyai népítnek 's rajzol ki szeszélye 

Hol soha nem látott tárgyöszveget alva magának. 

Néha hol olly boldog, hogy fél ébredni valóra. 

Újra hogy a hajnal hegyeinknek egekbe merengő 

Háta megül bíbor sugarát vérmezben elönti, 

Harmat gyöngyeivel ragyogó legelőre azonnal 

Jól kinyugodt nyáját a pásztor hajtja; nyakában 

Barna kenyér 's gomolyával tölt tarsolja. Kaszások 

Már hova hajnal előtt csődültek'; dönti kaszájok 

A zamatos rendet; 's ambrósia illat elönti 

A mire a ligetet. Szénáját vonja csikorgó 

Vendégoldallal terhelte igásszekerében 

Négyfogatú ökrön; sudaras ostorral a béres 

Durrog: hajsza: kiáltja, pipáját, tartva fog-élen. 

Férfi-komolysággal oldalt fütyörészve haladgat 

A gyors gazda; fityeg le az erszény kostöke szíján; 

Tüzszerszáma csörög többrétű szíjra akasztva; 

Izmos vállairól félszakra csuhája alányúl; 
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Agyékára szironyczifrázta gyüszüje szorítva 

Hónallig terjed, mellette dobóczi kupakkal 

Makra pipája díszéig, mint érett paprika-hüvely. 

A mikor a napnak tikkasztó tüznyila éget, 

Összecsoportoznak vén bikknek balzamos árnyán 

Bérezi palóezok, szűz szerelem kiket össze időnként 

Gyűjt, nem csélcsap öröm, se kerítő tervek. Amottan 

Férfiasan járják, mint illik, a nemzeti tánezot, 

Pöregatyás ifjak düllöngve, ugrálva, dobogva. 

Férfi darázsderekú lányát karjába szorítva 

Szélkarikát haladó pergés közt majd ide mártja, 

Majd oda. Fürge palócz tánczában mennyi kevélység, 

Önbizalom 's mi felüllengés szemeinkbe ütődnek. 

Hogyha palócz tánezol, tagjában elannyi erélyes 

Tettvágy tűnik elő, mint testült gratia körben. 

Búskomolyan hullámzó lassú táncza palóeznak 

Tenger tompa morajja miként 's szél lenge nyögése, 

Mély érzelmekkel dús. Benne a bánat, emésztő 

Szenvedelem. Kiemelkülése, rohanni törekvő 

Indulatok 's azokon győzelme palóeznak elárzón 

Tánczában kitűnők 's diadalmi nyugalmat elárul. 

Oh mi feszült végetlenséget tár ki keblében! 

Látjuk elégültté a tánezost lenni magával. 

'S a keserű bánat mint válik földi gyönyörré! 

Szép a lassú magyar, ha magyar tánczolja magában, 

Vagy hévtől olvadt hölgyének karjaiban; szép, 

Szép, mikor őstüzivel deli lányát félrebocsátván 

Önmaga jár 's bizakodva forog taps, tarka ugrás közt. 

A fasor árnyban imigy lejtnek nagy körbe szövődve 

Szép, deli pásztornék fiatal pásztorral együlve. 

Hol nagy sort alakít az apák ősz serge, fiuknak 

Látva mulatságát, ifjú örömekre hevülnek. 

Mesterileg taktust nem tartnak bárha palóezok, 

Szárnyat adott mihelyett természet fürge tagúknak. 
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Ott kidobott szirtsuly levegőt két részre felosztva 

Mordonosan robog a tűzött távolba üvöltve; 

'S örvend a nyertes, ha leánya mosolyja követte 

Férfi ügyességét, mit tart ő többre aranynál. 

Nálok a természet törvényt ad, nálok erőszak 

A szerelem bájos szalagát nem fonja; ki méltó 

A szeretetre, legott eljegyzi felének az ifju. 

Tenni hasonlóvá szerelem munkája. Az érdem 

Ad becset itt; 's az erény kedves bár szűrbe takarva 

Légyen. Kedveszköz, hol nem pénz-nyomta szekrények. 

Szűz szerelem, nem rangvita itt feleségi kerítő; 

Hol fiu házasodik, nem anyák hideg elve fiuk helyt. 

A sühederke legott, hogy kezd ütközni szakálla; 

És epedő szemek érzeteit már képes elértni; 

S látja a lánykának kebelében iránti szerelmét, 

Érzeteit minden teketória nélkül elébe 

Adja. Talál viszhangra sóvár kérelme; szivével 

Lángra gyuladt kebelét megajándékozza viszontag. 

Illy kellem-nemzett, illy rénytáplálta hevülés 

Szende palócz lánykák arczát nem szokta pirítni. 

Oh álszüzesség rút majmai! kik vonakodtok 

Jó sziveket bájló nemesebb érzéstök elűzvén 

Vallani szándokotok nyilván ; bujaságra titokban 

Nemde rohanni vakon szemetekben semmi gyalázat ? 

H^assági kötést itt kölcsönös érzet erősít, 

Csók lepecsétli, atyák frígyök szentelve megáldják; 

Danija menyekzőjök him fiilmile a közel árnyban. 

Kéjtele karja szilái örömeknek karcsú tagúknak 

Mohderekalt rózsákkal elegy sok réti virág közt. 

Kárpitot egy fa emel 's egyedülség szende tanúja 

Ritka szerelmöknek, melly pásztor ölébe menyasszonyt 

Hajtja. Szerencsés pár! fejedelm irigyelheti sorsod. 

Balzamot a szerelem hint mohra, utál selyem ágyat. 

Messze vigyázótól a nöszágy tiszta, okosság, 



Szűzi szereim örtáll ott; tiltott kincsFe sóvár szív 

Hasztalanul epedez. Feleségét bírva becsüli 

Bérezi palócz, valamint mikoron még jegybe valának. 

Férfi nejével együtt viszonyos munkával az évet 

Tölteni szokta. Palócz erejét gyarapítja gyakorlás. 

Hol henyeség potrára hasat nem szokta dagasztni. 

Jellem a munkásság, mit egesség tenni csekélylyé 

Szokta. Erőt italok szesze nem gyúlasztja karokban. 

Nem pipaszár lábat 's nyavalyát; hanem izmot öröklött 

Itt íiu atyjától. A puhultság maszlaga renyhén 

Nem békóz le nemes lelkületet; 's isteni szikrát 

(Megveti melly egyedül polgárlétünknek alapját) 

Meg nem fojtja. Rezes kelevények ronda bibircse 

Nem dagad undorosan rózsás orczákra palócznál. 

Északi szél napnak melegét frissíti hideggel; 

A fák zöld levelét szomorú ősz festi fakóra; 

Ködlepel égre vonul. 'S új kincscsel a földteke rakva. 

Tarka virág illatja enyésztét, kertnek aszálya 

Gyászolgatja; gyümölcsökben pótolja hiányit. 

A komor ősz tavaszadta kecsét felváltja haszonnal. 

Hol kifeselve virult balzamdús kelyhe virágnak, 

Ott ízes körtvély, almák, mézszilva csoportban 

A termett fákat súlyos terhükkel alázzák. 

A dús ősz hegyeink bár nem koszorúzza gerezddel, 

A taposók lábát nem festheti mustja vörösre; 

Zöld fasor árnyban eredt forrást ada Isten eléggé. 

Mesterileg kikoholt italok raktára közöttünk 

Ritka madár; epedő szomjunkat eloltja hideg víz? 

Fris forrás bornak szűkét pótolja kamattal. 

Mindenik állatnak megtiltá a boritalt a 

Természet, csak az ember iszik bort 's általa barmmá 

Lesz sok; a végzet amúgy sorsunk intézte javunkra: 

Hogy kártszülte utak nyomorát nem tudva mi éljünk. 

m 
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Kedve van a télnek gyönyöradta szakában az erdőt 

Lakta palóczoknak, hol számos fürge vadászok 

A sürü erdőben vadakat lappangva ijesztik. 

A mikor a fojtó köd telve marázzal az elszórt 

Téliesen fényes felhői szegélyen arany hab 

Hullámzik, jegesedt zúzzál csillámlanak a fák, 

Jégcsap alányúlik, mint nyársak, a szikla-gerinczről; 

Felmarkolva jegedt havat a szél szikra-ködökben 

Szórja körül; torzomborz bajszra, szemöldre fehér zúz 

Ül le; vadászkürttel rezzentve lövöldözik a sok 

Őzeket, és rókát, nyulakat, farkast, hülye medvét. 

Borzra kilőtt ónnak sivogásira rezzenik a völgy, 

'S egy perczben léget 's vadat átfúr villanatával. 

Ott üget egy farkas, villámugrással az őz fut; 

'S hátra bocsátva fülét halad a nyul sebten utána, 

A mi közötLoldalba tapintva seréttel elejtik 

Fürge vadászok. Amott két lábon czammog előre 

Sebhedt medve, szemét vérrel forgatja, morog, fúj, 

Nyakba találva, sebét levelekkel dugja be, oldalt 

Lőve ügyesb csőből, bundáját szűcsre örökli, 

Bocskortág talpát csemegéül hagyja uraknak. 

Összecsoportoznak szomszédok télben, az estve 

Űnalmát danolás közt fonva, mesélve elűzik. 

A ropogó tűzláng pótolja ki gyertya világát. 

Ösztönözik fiatal sühederkék fújva tilinkót, 

A munkás kezeket szaporán pörgetni az orsót, 

'S szembe kacsingatnak. Megvénhedt gazda tanitja 

Ifjak egyült seregét az időből húzni jövendőt. 

Többszöri alkalmmal jegyezé : hold udvara, napnak 

Pirja, hegyalra torult ködös ár 's szél, mikre tanitnak. 

A szomszédi harang kitűnő hallása, szamárnak 

Ordítása jelent zivatart; ama tiszta időre 

Oktat. Előre, jövő aratás milly bő leszen, érti. 

'S tudja bizonynyal, eső mikor érkezik és mikoron szél. 
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Nedves a só, maszatos kostök mért annyira nyirkos ? 

Mért ugat a kóczos kuvasz a pozdorja tetőről ? 

Nyelves szarka csereg, kukoríkol a hetyke kakas mért? 

Berzed a pulykagunár 's csoszog ökröndözve. szidalmát ? 

Törli ravasz kandúr bajszát 's mosogatja pofáját ? 

llly eseményekből ö jóval előre jövendöl. 

A falunak szolgál mindenkor ritka tanácscsal. 

Otet azért könyv helyt kiki bízvást kérdeni szokta, 

Nem falujegyzőjét, ki kulacskotyogásra jövendöl. 

Pontosan a pásztor mi között igazítja dudáját, 

Még soha nem hallott nótát kezd, mit csak előbb hő 

Keble sugalt, nem hangmüvészet szülte koholmány. 

Erzetit irja palócz kereken; Pörkéje erőt ád, 

Hiv músája, hatós fejezésinek. Öt nem Apollo -

Képzé dalnokká, hanem érző lángja szivének. 

Egy öreg a padkán kuczorog, simogatja bajuszát; 

Húszszor öt év hátát görbíté, tarfeje reszket 

'S szól: tudom a balsors sújtotta mi régi ügyünket; 

Bár tagaim gyengék, de erős a lelkem eléggé. 

Vallás és törvény, bátorság, béke, szabadság • 

Fegyvérit én hordtam törökök szennyezte időben. 

A kontyos törökök 's franczok magyarokra rohanván, 

Hol nyertek 's vesztettek, előszámlálja sorában. 

Szittya fajok mikoron víttak, mint bátor oroszlán, 

Vert hada csonthalmin magyaroknak zenge győzelmi 

Éneket a törökök vad népe, vonultak adukba 

Hányszor a hős magyarok 's lángtenger özönle felettök. 

A fiatal sereg ezt hallgatja figyelve, az agg hőst 

Mindki követni buzog, 's vágy védelmére honának 

Víni vitézlettet, sajnálja, nem élt az időben. , 

Rendre növényországot anyák ismerni tanítják 

Lányukat; olly füvet, gyököt egy füvész se mutathat, 

A mi elöttök volna nevére, hatásra nem ismért. 
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Oh várost lakozó hiu gőg, 's füst renyhe szülötti! 

Van hol erény álképe alatt afondor irigység 

Rejtve, gonosz tervet mézszóknak leplei födnek; 

Hol van arany lánczczal nyakatok rabigába szorítva — 

Köntösötök hímezve smaragddal, aranynyal, ezüsttel 

Vállaitok nyomják; kik látják, nem magatoknak 

Nyújtanak álörömet. Kiket immár hajnal előtt a 

Szolgák serge zavar fel az álom kedves öléből. 

Féltek az árnyéktól, elaléltok az égdörögésre; 

Kebleteket mivel a vétkek fúlánkja kínozza. 

A kincsvágy aranyat szül más 's maga kárhozatára. 

Kietetek nem egyéb, jó lelket kinzo nyomornál. 

Boldog bérezi palócz! poklok fajzatja gonoszság 

Torz-korom arcza szerény. mulatástok nem feketíti. 

Nem keresett kincscsel titeket természetanyánk tőit, 

Mellyhez a vélekedés vezető czélt nem nehezíti; 

'S bár fanyar íze, palóezot tilt panaszokra fakadni. 

Pártosság belférge palócz kebelét nem emészti. 

Hol nem számol öröm bánat vérére, sem árja 

Árva kényeknek igaz vigságtok szokta elölni. 

Nem puffasztja vagyon, se nyomor nem nyomja palóezot. 

Eletök ártatlan, szentekként sírba leszállnak. 

Háza javából él, pénzen nem szerzi ebédjét. 

Önmaga bundáját készíti tulajdon ihából. 

Gúnyáját feleség szövi; gazda nyugodtan az árnyból 

Estve saját nyáját, szántásban szinte kifáradt 

Ökreit és hazatért gyerekit szemléli pipálva. 

'S nézi, miként a rajt, maga kassa körül, vacsorához 

Ült sok béresivei bográcsból kedvre lakozni. 

Bölcsen mérsékelt örömek közt napjait éli. 

4* 

t 
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Gyász bíborodból poriepetett koboz 

Kibontakozva zengd ürömünnepünk. 

Napfényre hunyorgó bagolynak 

Rút huhogásain általestünk. 

Meddőn eleddig két tavasz áldozék 

A néma csöndnek vissza magányiba, 

Borzongva hogy kemény halálnak 

Kongani észrevevök harangját 

Melly gyámatyánkat bánatainkra sok 

Holtakkal élő sírba temette. Nem 

Volt eddig atyjokon kesergők 

Sós künyeit ki letörlögetné. 
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Dicső Ferencziink sas-szeme látla mi 

Sajgó sebünket; harmatoz éltető 

Áldást ezernyi gondja közt ránk; 

Téged adott Lonovics hajónknak 

Méltán vezérül. Gyúladoz újra fel 

Hány keble diszlö trónod iránt Ferencz! 

Jóvoltodért buzgón imádja 

Érted az életadót ezer szív. 

Most lantom ihleld, húrjaimat tüzeld 

Érdemhez illőn Melpomeném! Hitelt 

A csalfa szinlés nem remélhet; 

Zengd Lonovicsnak erényit óva. 

Alig korodnak fejlede hajnala, 

Edzéd vezérünk zsenge talentumod; 

Musák lakához gyönge kézzel 

Törni göröngyös utat tanultál. 

Szorgalmad újabb vágygyal a gátokat 

Halomra dönté; hogy magasabbra érj, 

Eszeddel éltél, megvetetted 

Kénynek erényt gúnyoló dagályát. 

Mint lelki-pásztor mennyei mestered 

Nyomán haladtál; öttel az öt jutott 

Girád növelted; kedves aklod 

Ment vala vérre leső agyartól. 

Szíved felét, mint ritka, tulajdonát 

Nyájad tekínté. Gyámkezed ápolá 

Bús árvaságukban nyögőket, 

Irt kötözél evesült sebökre. 
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Túlkort hogy élendsz; 's bölcs agyad annyira 

Dus, mint gyümölcsös terhe alatt hajúit 

Szöllőgyökér, 's nyár hév korában 

Gazdag aranyba vegyült kalászok, 

Mutatja pályád. Bö kegyelem vize 

Tőled szivárog, sőt az erény maga. 

Benned becsesb ; kedves sajátod, 

Ismeri a ki inagát közöttünk. 

így lön, hogy elméd érdemeként ragyog, 

Eltet, segít, tart, támogat, ¿Idatik; 

'S való dicsőségednek a föld 

Tágas ölén csak örülni tudnak. 

A tiszta rénynek vagy te csudája, kit 

Hódolva tisztel, hallja ki nagy neved. 

Kinek, magas lelked tekintvén, 

Kegy-jelit adta dicső Ferenczünk. 

Kettőzve kelnek ritka tulajdonid 

Tárához ifjak, vének ügyökben ; olt 

Tettgazdag aknát nyit hit, ország-

Jognak ezer fonadékos ága. 

Aljas hízelgő 's képmulató fejét 

Nálad borostyán lombjai nem födik; 

Tiirközve küzd Pallas lakához, 

Inni kiván Aganippe kútból. 

Musák helyévé általad igy megyénk 

Lesz, pimpla-halmmá A tudomány aludt% 

Szikrája lobban lángra példád 

Felmelegítő szövétnekétöl 



Gyújtatva. Hajlunk pásztori szód szerint 

Nyert népid; építs, gondok aczélival 

Bennünket edz, haladni oktass, 

Védj; mi babér-koszorút utadra 

Hintünk. Camoenénk zeng, neked udvarol 

Pöngelve lantját hókeze újjival. 

A nép imája templomokban 

Szárnyal egekbe tömény-vitorlán. 

Csanád-megyének boldog egén ragyog 

Títáni fényár; bárdusok éltetik 

Vig ünnepünket; harsog a kürt; 

Bömböl az ércztorok a fokokról. 

Felleng imák közt áldozatok tüze. 

..Téged dicsérünk Isten" az égbe hat 

A népek ajkán háladásul. 

Benned atyánk, könyörik tetézvék. 

Bég várt olajgally zöldelik a komoly 

Köd síírején. Nem tornyosodik tovább 

Zajbércz Csanád ingó hajója 

Ellen; egére derült aranykor. 

Benned hatalmas kézre jutott bajos, 

Roncsolt hajónknak vészre hajúit ügye. 

Hithorgonyát bizton karodra 

Bizza, ki vágy kikötőhöz érni. 

'S folytatja útját, dúljanak a szelek 

Országi, szirtek kárteli nyársai, 

Tengerszorúlatnak veszélyes 

Tömkelegében. Atyánk! iránytűd 
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Nem csalhat. Állasz lengé hajótalon, 

Mint ércz-kolossus földközi tengeren. 

Ércz-vállad izmosb uj lehentek 

Súlya alatt koszorús vezérünk ! 

Ringatva karján, 's#íg könyet öntve az 

Özvegy szivének árva gyiimölcsire, 

Tűz csókot ajkukra kenyér helyt. 

Renned atyát nekik adva bízik. 

Már nem puhítják bús szemek árjai 

Foglyok falatját; szirt mohos odvait 

Az üldözött fél hagyja bátran, 

'S lábad alá ibolyát keresgél. 

Ma taps 's öröm közt téres ugarjain 

A földmives szánt tegnapi terheit 

Bőven kinyugvó jármos éber 

Ökrein; él megüdülve csöndben. 

A nyáj feszes tölgy-terhivel ér haza 

Kövér mezőről; hyblai fürge méh 

Derült tavasz mézes virágit 

Vájja mohón, rakogatja lépét 

Kasokba. Tőkén sárga gerezd-füzér 

Mosolyg; kalászok halmaza csürfalat 

Feszít. Temesnek árka nektárt 

Tölt, buja partja virágbokéttal. 

Boldog Temesvár, boldog egpsz hajónk ! 

Arany-reményink tárgya megérkezett; 

Keblünkbe zárjuk . kit szeretni 

Minden igaz magyar ég s törekszik. 
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Gellértet Isten benned atyánk, adá 

.Csanádnak ismét pásztorául. Nyerénk 

Hitbajnokot, vezért hajónknak 

Benned, e vészes idökorában. 

Dicső Ferenczünk, sok koronák ura! 

Küldjük színedhez gyermeki érzetünk : 

Egek hatalmad messze-nyujtsák 

'S hasznot-adó korodat, kívánjuk! 

Te adsz vezért, kit mennyei kéz vezet 

Kormánya útján ; 's révbe vezérli ki 

Vész közt hajónkat, a vitorlát 

Bölcsen irányza daczos szelekhez. 

Ég 's föld hatalmas, bölcs ura! nyújtsd karod, 

Könnyítsd vezérünk terheit; általa 

Áldott maradjon nyert hajója ! 

Vedd Lonovics mi ügyünk kegyedbe. 



MISKOLCZ JULIUS 19-én 1843. 

Miskolcz! annyi derék magyarok deli fészke, mi lettél ? 

Hát illy véletlen rozzana romba diszed ? 

Régi dicsőséged most tüzpörkölte falakból 

Csonka gerendáknak korma mutatja elő. 

Tűzvész tornyosodik rajtad, ragadozva magával 

Üszköt, amerre vonul, mérge emésztve dühöng. 

Láng lángokra torul, vész vészre, nyomorra nyomor gyűl; 

Mint dőlt lakja körül méh, nyüzsög úton a nép. 

Századokig viruló tanodák, szív műhelyí dőlvék; 

Bús romján növedék arczraborulva zokog. 

A megyeház, hol a nép sorsát intézte igazság, 

Fékeze dölyf 's önkényt, tűz özönébe merül; 

Templomok, összeseregi ahol a nép, orgona-sípon 

Szentkomolyan zengé mennyei hymnusait; 

Szent megadással ahol hittant hall lelkiatyáktól, 

Mindkit ahol szentség fénykoszorúja körit; 

lm elhamvadvák a köznéplakta helyekkel; 

Füstté vált fényök, 's üszkei meztelenek! 

Barna korom szennyezte remek szobrokra nem ismérsz ; 

A'kép elrongyolt mesteri kéz mit ira. 

Még csak előbb kegyelem-forrásnál gyujtnak az oltár 

Zsámoly előtt tömjént népek, imái között. 

Templomid, ollárid, felséges tornyaid állnak 

Miskolcz! dérroncsolt fák kopasz ágaiként. 



Lelket elárasztón templomba noszíto harangok 

Folynak elolvadtan szénnel együlve alá. 

A zsoltáros atyák szomorún hallgatnak, az urnák 

Tenni repedt fal alatt nem merik áldozatuk. 

Hát, le tüzes VulcanI szent helyt igy kelle kímélned? 

Hát tüznyelved előtt pajta, királyi lak egy? 

Még minap e várost az utas bámulva csudálta, 

És ma hová hajtná nincs helye árva fejét. 

Hát csak imigy játszik sorsunkkal az őnkegyü asszony'i 

Földig alázva nagyot, tördel izekre erőst! 

Minden néma, csupán nyomorúság jaj szava hallik, 

Bús inség nyögdel mindkinek arczulatán. 

Egö szíveknek fájdalma betölti az utczát; 

Mindki sóvár szemmel nézi, ki törli könyét. 

Nézi, ki tátongó sebeit forraszto kenettel 

Meggyógyítsa, leszen, lészen-e lelki barát ? 

Lészen-e, a ki előtt balsors rendelte panasszát 

Elkeseregje; ruhát meztelenekre akaszt? 

Még csak imént gazdag, fanyalog ringyrongyba takarva 

Koldussá tett egy perez dühe kincses urat. 

Még csak imént alamizsnával lörlölte nyomornak 

Könnyeit, és ma sebét érzi sajogni magán. 

Ott, hol előbb a víg éleinek kénye zsibongott, 

Minden puszta, üres bánat ütötte lakát. 

Tiszta öröm közepeit lakomáza barátilag a nép 

Hol, rideg éhsziikség csontbahatólag emészt. 

Még minap álomadó éjjel ringatta nyugágyon 

Ébren virrasztnak kik ma keservi padán. 

Fájdalom ölyve sebes szivüket mint lépdeli ? érte 

A darabos pályán sors keze őket utó. 

Merre tekintsz, inség-sujtotta kínoknak elárzik 

Jajja : követ birná enyhe könyörre talán ? 

Puszta tanyájokból idegen tájakra vonulnak. 

Tegnap több házak volt ura kér ma segélyt. 

Tűzvészből menekült fiaikkal visszatekinluek 

Távolból, 's nézik füstbe oszolni lakuk. 
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Ott lézengnek, alig merevedt inaik viszik immár, 

És feltört kezökön vér pirosulva csorog. 

Egre kisírt szemeik függesztvék férjnek, a nőnek, 

Bánatos érzés közt térdre lecsuklik inuk. 

Oh szeretet! rebegik, te az Istenségnek örökje, 

Kincse, gyönyörje, hevitsd tettre az emberi szüt! 

Oh szeretet! te az élet szent köteléke, halandók 

* Boldogsága, jövel, szállj le a földre alá! 

Drága szülőikkel kezeik kulcsolva imára 

A gyerekek kérik földnek, egeknek urát. 

A nő férjit ölén ápolva, kötözgeti izzó 

Mély sebeit 's elaludt vérit öblíti könye. 

Várják , enyhet-adó polgártársakra akadnak , 

Kik hőn éreznek társi nyomorja felett. 

És ki eves sebeit nem nézi csak, ékes igékkel 

Biztatgatja ken írt rája vagyonja szerint; 

És emberszeretet melegít 's alkalmra tekintget, 

Hol tettel, mint kell, bébizonyítsa szavát. 

Miskólcz! még tegnap vala szépnek fészke, dicsőnek; 

És ma tüzes Vulcan mord dühe czélja leve. 

Szép, deli ulczáid fogják hasogatni ekével, 

E nyomorok közepett !\ogyha nem érne segély. 

Rajta tehát honatyái, leányi! ragadjatok eszközt 

E hamvadt város létrehozása felett. 

Véginségre jutott, szeretetnek gyámkezit áldja 

Kétszeresen. Hamar adj. Kétszer ad, ad ki hamar. 
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GRÓF DESSEWFFY AURÉL ÁRNYÉKÁHOZ. 

Kertész keservét toll le nem írja, el-

száradni látván zsenge gyümölcsei 

Alatt kidőlt fáját. Ki tudja, 

Hány nyarak és tavaszok teendik 

Jóvá a nagy kárt ? Hát mi nem érzenök 

Közveszteségünk ? A kora nagy csapás, 

Melly érte nemzetünk, né fájjon ? 

Szülnek-e ezredek újra, kétes 
% 

Dessewffyt ? Edzé életi oskola 

Életre őtet; rényes irányt veve 

Föltételének; tiszta elme 

Jóslatait követé 's tanítá. 

Elmés szilárdság nagyszerű sarjai 

Keblén virultak; 's minden ügyekben olly 

Átlátszató volt, mint üvegház. 

. Nézhete szíve-szivébe mindki. 

Kik bátrak, a fényt nem kerülik, helyes 

Gondolkozásuk, nyilt eszök; emberek 

És ég Ítélik tettüket meg: 

Rosszat utálva a jót becsülik 
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Őszinte. Vallás és haza érdeke, 

Királyi kórmány, nemzeti Codrusunk 

Keblét szilárdíták paizszsá, 

Mellyre lövelt nyilaik leháltak 

Tompulva önzés bajnokinak. Korát 

Tulszárnyalá nagy miiveiben; kapott 

Figyelve összes állapotnak 

Tengerin a karikás habokhoz. 

Örült a nemzet, látva reményinek 

Zsendült kalászit termeni általa; 

'S kezdnek szilárdul összeforrni 

Többi tagok koronás fejőkkel. 

Fátyolba burkolt nemzeti czímerünk, 

Hordozza gyászban Hunnia angyala; 

Könyet szivárgó lombos árnyban 

Bardusaink szomoran danolják: 
. • 

Meghalt Dessewffynk! mélyreható , nemes 

Ész fegyverével vívá ki; 's nem jelen 

Elröppenő perczeknek éle; 

'S a kit igaz magyarok szerettek 

Flgy szenvedéllyel. Élte alázatos, 

Halála jámbor, szent vala 's oktató. 

Közjó, hazánk öt, mig magyar lesz, 

'S áll Buda, visszazokogni fogja. 

Minden mulandó ! 's kedvre szokott velünk 

Koczkázni a sors, melly ma ölén emel, 

Holnap kemény deszkára fektet ; 

'S romba ledönti hamar, mit épít. 
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Ha terhes éltünk díja ez, ugy ki fog 

Virrasztni valljon más nyugodalmiért? 

Ki merje életén szerezni 

Más javait ? ki hal a hazáért ? 

Közjóra termett lelkek! erényetek 

Játéka a vak sorsnak „igaz" soha 

Nem lesz. Hazánk örökre tömjént 

Tiszteletül neveteknek éget; 

Hainvedretekhez magzatait magyar 

Viendi; gúlát szíveiből emel — 

Hüségit a ki szeghetetlen 

Őrzi, nyerendi meg a közáldást. 



N A G Y M É L f Ó S Á G U 

SZIGETI 

SZERENCSY ISTVÁN ÚRHOZ, 

VALÓSÁGOS BENSŐ TITKOS TANÁCSNOK- ÉS KIRÁLYI 

SZEMÉLYES JELENLÉT TÖRVÉNYSZÉKI HELYTARTÓHOZ, 

MIDŐN T. N. ARADMEGYE FŐISPÁNI SZÉKÉBE 

1KTATTATÉK 1837. 

Ha messze-látkörl környülövedzte, nagy 

Hegyek gerinczén omlik aranynyal el 

Az ébredő nap, láng-sugárral 

Vérzi fel a ködölelte tájat; 

Magasbra aztán érve, mi áll 's mozog, 

Élettelent is létre idéz 's vidám 

Örömre gerjeszt: ugy Szerencsynk 

Székibelépve megyénknek, áldást, 

Uj éltet, üdvöt kelt Arad égkörén. 

Mély tiszteletnek szende pirúlata 

Megfutja orczánk; zeng az ajkon 

Hála, öröm lobog a szemekben. 

Ünneplő köntöst öltve magukra a 

Szüzek, virágot hintnek elődbe; hő 

'S magasztos érzetek dagasztják 

Keblüket, éneket ömledeznek 
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Néked Szerencsynk! kit nem az önkegyii 

Szerencse rendelt hajdani vérmező 

Megyénk fejévé; lánczszemekként 

Honni kapocscsal, igaz, csatolvák 

Benned sok ágú álladalomtanok, 

Higgadt ilélet. Közjavaink kinek 

Szívvérivel van összeforrva 

És elevenre ható szonoklat. 

Tudván, vonódva a mi tenyész, erősb; 

Könnyen mulandó hirtelen a mi lett: 

Terhnyomta pályádon szerényen, 

Halkkal előre menél nagyokként. 

Nem pillanatnak müve azon kinos 

Út a tökélyre, mellynek anyánk, örök 

Természet áldott homlokán tüz-

Oszlopa fénybe lobog vezérként. 

Hő buzgalommal férfias izmodon 

Küzdél az élet tanhomokán dicsőn. 

Magasra lépcsőnként haladtál; 

Nyomdokid izzadozás jelölte. 

Nem tart sokáig, melly fa gyümölcsöket 

Idő előtt hoz; húzamosabban él, 

Későbbre melly fejleszt virágot. 

Nyúlik a nád hamar és kiszárad; 

Ugy várt szerencsénk hogy ha felénk közéig 

Húzódva, tartósb. Sok hideget 's hevet 

Kellett kiállnod, mig jutalmad 

Nagyszerű érdemidért vehetted. 

3 
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Ki, ott is , ahol csöndre hajúinak a 

Kifáradott fők, szánva hazánk ügyét, 

Pirhajnalig virraszta gondod; 

'S nem magadért vere szíved, érzük 

Mély hódolattal. Sőt koronás atyánk, 

Méltánylva buzgó honfiakat derék 

Mívök szerént, szebb életösvényt 

Nyitjutalomban az érdemesnek. 

Bölcs honfiak, mig győz az erő, elég 

Tárgyat találnak tünde idő során, 

A mikkel elszántan tusázni 

Tisztjök, erőszakokon daczolni. 

A mult időnek nagy sora eltelék, 

Érett gyümölcsét észszerűen szedi 

Honatyja. A titkos jövőnek 

Szála a gordusi gombolyagban 

Rejlik, mit észnek fegyverivel keres; 

Küzd ernyedetlen; sőt oda szít, ahol 

Érdem csatázni, terhes a tárgy; 

Ott, hol eleste örök dicsőség. 

i 

Gályánk terelvén csönd-kikötőbe, nem 

Nyugszik, tovább küzd, hol követik szemek 

Müvét, utána vágynak ezren. 

Üdvös a pálya, ha tettel ékes. 

Érted Szerencsynk czélom irányzatát; 

Kinek királyunk olly hivatalt adott, 

Lángelme, munkában kitartó 

Vas türelem minek adja díszét. 



Honnan világot hintní a tényező; 

Hol állapodni, hátramaradni tész ; 

Meg nem felelni hivatalnak 

Tészen előbbre törekni szünést. 

Tudod Szerencsynk! bölcs az idővel él; 

Az oktalan teng leng az időben : ő 

Talentumát nem ássa földbe; 

Tettiben égre szemét irányza; 

Nem külső máznak rabja. Sok, a miket 

Tettél; teremtő lelked előtt sok áll 

Teendő , mikkel érdemidnek 

Tölgykoszorúit utóbb nyerended. 

Te a királynak 's hon közös érdekét 

Törvényhozásban, végrevivésiben 

Mélyenható eszeddel óvod; 

'S ritka erő magasabb csudáit 

Előidézed. Küzdelem edzetett 

Mellel kiállasz síkra azok között, 

Kik már felültek rég az érdem-

Székre. Lekötve varázserődtől 

Mindenki tisztel 's hő szeretetre gyúl. 

Hozzád nyomorgót, gazdagokat, 's erőst, 

Gyöngét, korossal ifjakat vonsz 

'S hódolatodra hevitsz hazánkban. 

Nyugtat tanácsod, vissza magunknak ad ; 

Intézi gyöngédséged a dolgot úgy, 

Önérzetünknek csonkulása 

Nélkül, a mit javasolsz, tehetjük. 

5* 



Foglald el immár elnöki székedet. 

A zsámoly ez, hol példa az élet; itt 

Felmúlod életed határát; 

'S őrködik ős ivadék feletted. 

Köztisztelet szól érdemeid felett. 

Elméd tevékeny müve nagy oszlopot 

Állat szivünkben 's rajta hálánk 

Ég, 's nyiladoz szeretet virága 

Körülte. A kor vésze ha snjt talán, 

Türendsz kitartón? várt diadalt aratsz; 

Szilárd karokban tartva kormányt, 

Szembetekintsz ezer óriással. 

Megyénk tapasztalt Rendi! karöltve e 

Rölos elnökünknek nagyszerű terveként 

A dús jelenből szebb jövendőt 

Mindki teremteni közvetetlen 
# 

Buzgjon. Szilárdság, összehatás segit, 

Nem elbizottság, sem hanyag érezet; 

Nem részrehajlás, pártviszály a 

Nemzeti létei alapja. Minden 

Test összefogvást sokkal erősben áll; 

Erőtelenb több részre oszolva. Nagy 

Atlás az égnek boltozatját . 

Küzdve emelheti Herculessel. 

- Gyújts hálatömjént, zengjed Aradmegye 

Jó Ferdinándunk! nyert örömünk az ö 

Kegyelme. Boldogul Szerencsynk 

Élj! könyörünk az egekbe küldjük. 



BECSVÁGYI HIÚSÁG. 

Oh te hiú becsvágy, te magasztalt semmi! kinek már 

Gyujta a hajdaniság tömjént, e mái világnak 

Bálványképe; csalárd tévelygés lánya, füleknek 

Tápja, üres hangmü ! mi valódi gyönyörrel itathatsz 

Bennünk ? Eldödink ürömmel töltve tanítád 

Onkárukra nyakuk rabigába szorítni, mi vérjog; 

Földnek méhéből éltök koczkázva kiásván 

A vasat, öldöklő fegyvert készítni belőle. 

Készteted oktalanul szolgát mérkőzni urával; 

'S vágyni király trónjára közembert, mellyet ezer gond 

Környez, ahonnan van száműzve nyugalma királynak. 

Kórmánypálczáját görbítve csigázza tehernek 

Súlya, mikor jobbágy aluszik nyugalomnak ölében. 

Oh te hiú becsvágy! öltözteted a ki egészen 

A hőst vasba, reá vértet raksz nyújtva kezébe 

Fegyvereket, mellyek védelme alatt nem ügyelvén 

A bizonyos veszedelmre, halál karjába örömmel 

Dőljön. Bár sírban bírhasson téged az ember. 

Tépi hideg vérrel legdrágább élete szálát. 

A remek elméket te hatós tüzed élteti.- Mestert 

Téssz. Ez alanti világ mikoron vizsgálja az égi 

Testek pályáját, te reád, nem titkos utukra 

Czéloz ügyességgel. Te valódat látni ha képes 

Volna szemünk, díjad mi csekélység lenne előttünk! 



Bolygó tűz hozzád mi hevíti a polczra törekvőt. 

Nagybajjal mikoron förangra jut, érzi, hogy árnyék 

A mit ölel. Kérdezd: mi ragadja csatába az ifjút? 

Vallja: babért füzend hona díjul hősi fejére, 

Melly örökíti nevét; 's nép ajkin erényi zenegnek. 

Ez vala Nagy Sándor szava, hogy meghágta Hydaspest. 

. Illy ösztön mi közönséges; de vitézi merényben 

Nem sok Nagy Sándort látunk e' mái világban. 

Kit gyújt álérdem, ki mulandó becsre sovárog, 

Képzeli balgatagul, mi dicső leszen elsirolása. 

A késő maradék tettit vetekedve danolja. 

Hány ezer ellen esett szegdelve darabra vasától, 

Inrágó lánczczal terhelve sovárga nejéhez 

Hány férj ? anyja után hány árva kíálta segélyert ? 

Romba zuhant hány vár ? Hány gazdag Város eléget 

Gyújtva kanóczával; 's mint víva kitartó türelmmel?. 

Metszve leend márványba; utókor példa gyanánt szól 

Róla. Hiú becsvágy! nem tudja: magával enyészik 

Vérrel irott neve is, ha nem a közjóra törekvék. 

Hírnév rabja! valál bár megtartója hazádnak , 

Valld meg, ez élet után mit használ becs , vagy utálat? 

Közrészvét holtat nem képes létre idézni. 

Mint a mesterileg metszett szobor, érzeni líem tud, 

Bárha dicsérd, csúfold arczát nem festi pirúlat. 

Elhala hősi erény példája Achilles azonkép, 

Mint sok közkatonák. Gúlával az emberi hála 

Bár hamvadt tetemid különözze; megállva vihar közt 

Századokig, népek vérével festve diszelgjen; 

Nemde magad férgek gyomrában oszolva enyészel ? 

Mindegy, gúla alatt, gyöpösült sírboltban alunni. 

Bár remekebb költők versenyt dicsekedve danolják 

Évről évre neved; mit használ néma porodnak ? 

Valld, mi gyönyört kincsek, hírnév éltünkben okoznak? 
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Főhatalom gyávább, nyavalyán hogy tudna segitni. 

Kói selyembe takart finnyás izelit fanyar étket, 

Mint sziirfödte paraszt. A sorsnak előtte különség 

Nem létez. Förang, méltóság, mind csak üres hang. 

Égig emelt paloták fényében időzik ezer gond. 

Tölti örömmel erény polgárit szalma lakokban. 

Bárha dicső létei, kit az érdem méltata trónra, 

Honnan ezer, meg ezer jobbágyinak osztja parancsát. 

A koronát háborgós gondok díszjelinek nézd. 

India gyémántját halmozza reája a művész, 

Hogy fényterhe okozta sebek sajogása kitűnőbb 

Lenne; királyt könytől nem elég megvédni becsével. 

A koronát úgy nézd, mint szükség szülte fej-éket, 

Nem csupa felsőbbség jeleit. Fejedelmi dicsőség 

Terhe alá lenyomatva király eltölti az éjet 

Bátorságnak ölén; ébren virrasztnia sorsa. 

Morpheus álomport selyem ágyán tiltja szemétől. 

Drága arany lánczát koholák történet ülőjin, 

Siílya köríti nyakát, hogy lenne fogolyja a népnek. 

Hátha szövetkeznek békétlen lelkek ezekhez; 

Vagyha közös kárral népek kormányra sovárgnak; 

'S a trón földig alázva vagyon megrázva királylyal: 

Akkor ezerszer ja j ! ha kivált bélyegzi királyunk 

Csüggedezés. A nép állhatlansága tanítja 

Népkoronázta királyt békével tűrni cseréjét 

A sorsnak, felemel melly most, kis időre alányom. 

Milly gyakran megesik, hogy az alnép megkoronázza 

Heggel kedveltjét, estvére letépi fejéről 

A koronát. Gyakran hős honfi baráti kezekből 

Mérges italt tartó' poharát kiüríti. A hadnak 

Vaskeze kíméllé; gyilkolja orozva kajánság. 

Emberi láb ahová nem juthata, Hannibal egykor 

Olly havasok csúcsát meghágta; hogy érdemi polczán, 

Roma hatalmának romján diadalmat aratván 
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Hódított népnek törvényt rendelve diszelgjen. 

Hősi merényének méreg volt végre jutalma. 

Bár ritkán, megesik, hogy ölén ringatja kegyenczét 

Koczkaszerencse; marad mindenkor hátra sovárgjon 

A mi után ember; gondterhtöl önkegyü asszony 

Karjai nem mentik; 's becsvágya eloltani gyarló 

Többre sóvár tüzeit. Mit ohajtott egykor, elérve 

Nem nagy időre megint kebelét vágy árji dagasztják. 

A mire nagy bajjal lehetett szert, tartja csekélynek. 

Ez mi közös nyavalyánk. Ha Napóleon éri határát 

Kórmányvágyának több ország birtokiban, 's nem 

Vágyik orosz birodalma után, lett volna szerencsésb. 

A kit az emberiség java eszközlése hatályosb 

Hangra hevít, boldog 's jellemz szeplőtlen igazság. 

Marja ha bűn kebeled, meghódítója világnak 

Légy ámbár, nyomorult vagy. Egekbe vezethet egy ösvéuy, 

Mellyel erény egyenít, 's az utóbecs rajta tenyészik. 

Ellened ámbátor fogait csikorítsa kajánság; 

'S szennyes utálatnak légy tárgya; erényre nagyot tarts. 

A mézes bakatort rágják marczongva darázsok, 

A mikor orczátlan légytől is utáltatik egres. 

A termő fákat kőzáporok árja csigázza; 

Árnyban a meddő fűz nedvet szívogatva tenyészik. 

Polczra emelve diszelg sokszor, ki heverve az árnyban, 

Mellyet más okozott, nyugszik; nem ügyelnek az okra. 

Elhamvadva pihen Nagy Sándor semmi ölében. 

Hőse Homérnek egyéb mi lehet ? kedvencze szerencsés $ 

Őrültségnek a bölcsek előtt; kit orozva gyakorlott 

Gyújtogatás, ragadás, mészárlás érdemesítik. 

Bár kielégítsen bennünk némíileg a hírnév, 

Birtoka a miután megszűntünk lenni, mienk lesz. 

Egy keskeny 's rögös út meredek tetejére valódi 

Hír 's becsnek felemel; minden nyomon izzadozások 

Serkednek; lépcsőnként, nem vágtatva haladhatsz 

Terhes pályáján ; csúcsára csak aggkor emelhet: 
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Méltósága dicső pontján hogy képzeli a vén 

Lenni magát, a halál bús sírba taszítja nevével. 

Koczka szerecse csalárd kerekét zaklatja az ember. 

Megragad egy küllőt? tetejére kerülni törekszik; 

Másik agyán pölTed, hivatal rőzséje kezében; 

Harmadik a tetején az egyensúlyt vesztve kalimpáz 

Bukfenczezve alá főméltósága köréből. 

Jót kaczag a pórnép e catastropha furcsa kimentén; 

A ferdén vitetett szerepet vizsgálja nyugodtan; 

Néz ásítva, unalm szemiből sajtólja könyüit. 

A nagy urat játszó csöcseléket tartja kenyérrel 

A pórnép ; de magát egyszersmind feljogosítva 

Tartja, ha a kontár hivatalnok merte nagy urnák 

Főszerepét vállalni magára, nevetni felette. 

Drága arany körzötte rubint csillagban elárzik 

Melleden ? ágyadban beteget ragyogása is untat. 

Egy szűk sírba szorulsz urodalmid tágas öléből. 

Nemzeteket hódítsz, hogy erősben tűrjed elested. 

Messzekinyult földnek Caesar törvényeket osztott; 

'A mi előtt született, meg volt már fenve gyilokja, 

Melly végét okozá; 's testén önkényi hatalmmal 

Hemzseg ezer féreg, bosszulva, mit emberen ő tett. 

Tartva vagyon boldog létének telje utóbbra, 

A ki az ácsorgó féregnek utána nem indul, 

S unja világ mit emel; rénynek szolgálni törekszik. 

Csillám fény, főrang szele őt nem kapja magával; 

Teljes öröm forrása vigan foly béke virányin , 

Melly ered ártatlan sziviből, 's nem szárad el árka. 

Földi nyugalma vagyon tetejével töltve kicsinyben. 

Mesterileg faragolt márvány nem czímezi sirjál, 

El neve hálaadó szí vökbe barátinak irva. 

Vének az ifjakkal kikeletkor örömmel újítják 

Eris hanttal sírját, ezer áldást hintve porára. 



Emberi szíí mit óhajt az erény hősének? aránylag 

Érdemihez, mi csekély e világunk összes adánya! 

A gyémántot üveg nem pallérozza, erényt sem 

Tészi magasztasbbá a tekintély. Kénye megadja 

Néki, mit ember óhajt, de nem érhet el itten, egekben. 

NAGYMÉLTÓSÁGÚ 

L O N O V I C S J Ó Z S E F 

CSANADI PÜSPÖK 

UK* 0 KEGYELMESSEGEHEZ, 

MIDŐN A NAGY VÁRADI KIRÁLYI ISKOLAI KERÜLET FŐ-

IGAZGATÓJÁVÁ KINEVEZTETEK 1838. 

A változó hír hordja ki majd emezt, 

Ringatva, majd azt szárnyin, enyeigve most 

Kacsing, 's hazudja vissza estve 

Déli Ígéreteit; reményünk 

Kijátsza gyakran, sürgve csalárdkodik; 

Több, érdemekkel dús tagot iskola 

Körünk fejévé lett, de mindig, 

Amikoron Lonovics nevét meg-
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Hallók, örömnek bíbora fogta el 

Arczúlatunkat; mert aranyéveket 

Várunk reánk benned derülni, 

Hajdani Róma miket magasztalt. 

Minden kebelnek vágyadozásai 

Retöltetének. Tapsra hevül honunk 

Mindig, hol édes nemzetünknek 

Tölgykoszorús fia hivatalt nyer. 

Levél fejünkké, nem hogy akarna meg-

Tisztelni fényesb ranggal, irányza ránk 

Inkább, 's kívánta ránk malasztit 

A fejedelm kegyelön bocsátni. 

Titkon Camoenám mintha megihlene 

Lelkével, érzem, milly gyönyörű siker 

Reményeink biztatja. Hajdan 

Bölcs Pericles emelé Athénét 

Magasbra Hellás városi közt; kilencz 

Szüzek lakává általa változék. 

llly kort derítesz magzatidra 

Bölcs Lonovics! kegyesen mosolygni 

Látom Minervát szüzeivel felénk , 

'S hozzánk sovárog nyugmenedékre. Itt, 

Bizton reméljük, csörgedőn fog 

Bő Aganippe folyam fakadni. 

Csöndes tanyánknak bárdusi lelkesebb 

Dalokra gyúlnak. Mennyei képzelet! 

Emelni Pantheont törekszünk, 

\S vésni neved deli homlokára. 



Az érdem utján hogyha vagyon derék 

Fő, kit magasztos buzgadozásiért 

Jutalmazott felkent királyunk, 

Nemzete, honná javát szilárdan 

Védvén kitartó vas tíiredelmiért; 

Közvéleménynek Kedvese! nép szava : 

Te nemzetünknek büszkesége 

Vagy Lonovics! kiben a jövendők 

Titkába látó ész honol; elveid 

Próbált okosság; ügy szövevényi közt 

Mély 's bölcs elintézés sikerrel 

Összevagyon szorosan csatolva. 

Higgadt eszednek metsző Ítélete, 

Vivott ügyünknek hasznaitól hevül. 

Bölcs férfiasság, rózsaszínű 

Elmeerőd diadalt arattak 

Részünkre. Őrünk! vajh ki dicsérheti 

Méltán lökélyid? Bár sok ezer szemét 

Példád kinyithatná, hogy ők is 

Üdvöt-adó nyomaid követnék! 

Éltedben örtáll lelke Catonak; el-

Szánt spárta erkölcs, nézed ahol magad. 

Kedveltje mért vagy Ferdinándnak, 

Nem csuda; a ki egész magad fel-

Szántad hazánkért áldozatokra; nyert 

Alattvalóid boldogulásiért 

Izzadnod édes. Bölcs királyunk 

Vállaid újra alávetette 
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Nagyobb tehernek; mintha megosztaná 

Tisztét tevéled. Hogy tanodánk felett 

Caesári lélekkel virasztasz; 

'S tette ügyünk le szilárd kezekbe, 

Jól tudja. Bennünk pároszi fény gyanánt 

Parthoz vezérelsz sok szövevényiböl 

Az oktatásnak. Jelszavad volt 

Mindig a bölcs haladás 's becsület. 

Mint kárt özönlő fellegeket verő-

Fény oszlat; akként merre vidám szemed 

Fordítod, enyh ölet, haszon kél 

Jobbod alatt nyugovó fiakra. 

Illy férfi kellett, illy tehetős kebel 

Igazgatónknak, mint Lonovics; szilárd 

Karokkal Alcides gyanánt ki 

Lernai szörnyeteget legyőzze 

Küzdvén aczélos vállaival; ki a 

Szemközt rugódó gátokat eltöri. 

Miért az oltár zsámolyánál 

Aldozatinkat egekbe küldjük. 

Músánk melengesd. Tudjuk okos fejed 

Füstből merít fényt. Füstöt a fény nem ád. 

Vallási, polgári javunk fö-

Eszközinek nevez ifjú és vén. 

Élj boldog! amig dupla kereszt szeli 

Kétrészre honnunk védpaizsát, neved 

Nem törli szivünkről az óság. 

Védve, tanitva szeress, vezérelj. 
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LELKI FELEMELKEDÉS. 

E pertanyából, e rövid életünk 

Sírám-helyéböl messze emelve , mondd 

Hová ragadsz szent ihleletnek 

- Kéje ? egekbe segít hatalmad. 

A napsugárnál villanyosabb erő 

Hatása légnek tágas iirébe vonsz; 

Fénykútfejéhez mint halandót, 

Kegygyei emel ragyogó Szeráf-kar. 

Látom, körültem süpped alá sötét 

Mélységbe város, hegy 's mi csak állhata; 

Felettök a sas száll keringve, 

Szárnyai mint lepedők , feszítvék. 

A sas felett ég ázuri kékje leng. 

Fenéktelenség korma közé merül 

A szende hold rezgőn ragyogló 

'S enyhet-adó halovány ezüstje. 

Utána harsany horzsolodás között 

Gördül le érczes Marsnak arany göbe. 

Marsot követve : mint veszélylyel. 

Óceán önti üvöltve mérgét: 
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Sülyed Chronosnak fényköre. Szörpölik 

A torkos örvény éhező gyomrai. 

Több csillagokkal agg Chronosnak 

Lángköre is komor éjbe oszlott. 

Kékes tüzével fenragyog Uranos , 

Sebten letűnik ö is. Az ég alatt 

- Minden múlékony! Lelkem újabb 

Csillagok árji körülövezték. 

Hát a planéták helyzete sem szilárd ? 

llly gondolat közt szálltam az óriás 

Planéta-főhez, hol reméltem : 

Napban az isteni trónt lelendem. 

A véghetetlen ürt örömittasan, 

Sóvár fohász közt rendre kutatgatám; 

De nem találván, mit kerestem , 

Útnak eredtem egész erővel. 

Az óriás nap mélyen alattam állt. 

Hamvad fokonként tünde sugára el. 

Világ zajából bontakozva 

Szárnyala lelkem az ég űrében. 

i 

Szeráf! esengém: lenni imitt nekünk 

Jó: balzamillat, mennyei kéjgyönyör 

Töltötte léteinek pohárját 

Hol ki megízleli, él örökké. 

Mond a Szeráf: nem, nem veszed észre az 

Izzó virággal lángolo aetheri 

Tért ? Vitt fölebb, fölebb zenék közt 

Bájosan angyalok énekelték. 



Mm ú * • • ^ i J B & ' J S í t e . 

48 

Hozzám közelgett gyürüdedö Chronos 

Ismét. Csudáltam ; tüzsagarak tevék 

Allátszatóvá 's szerteszét szórt 

Tűzi virágkoszorút előmbe. 

A kékes aether fénypazar udvarán 

Uj nap körében ötle szemembe egy 

Uj holdvilág, körülte rendben 

Hömpölyög a sok ezer napoktól 

Számosb planéták sergit övezte fény 

Planéta. Lengett számtalan uj világ 

Világon ; eddig nem tudott nap-

Rendszere. 'S lángolo üstökökkel 

Égö cométak a tejes út övig 

Hatottak, a mik sokszorozák szemem 

Fényét. Lebegtem fényövezve 

Csöndesen a lebegő egek közt. 

Itt létez a fény kútfeje, godolám, 

Országa urnák. A kalaúz Szeráf 

Körülkarolt 's hozzám imígy szólt: 

Nyájban az állatok itt legelnek, 

Nem látod ? Oszlék a mire csillagok 

Csoportja, ismét ritka sugárözön 

Hatott szemembe; 's óriási 

Napseregek közeledtek újra. 

A napseregböl emberi léjiy kivált, 

Ki a zománczkék, rózsapiros, fehér 

Űrben reám várt, lángruhája 

Volt; csuda! néze ezer szemekkel. 
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'S napok ragyogták fényszemeit körül. 

Mint szikrafátyol, lángöve a tejes-

Utnak terült itt. Reszketék én, 

A' tejes-út ragyogásitól meg-

Büvölve. Dőlék a kalaúz Szeráf 

Keblére, lassan sugta fülembe: hogy 

Közel vagyunk Isten lakához — 

Emberi lény szemeimbe ötle 

Ott. 'S hogy dicsőebb teste, tapasztalám, 

Mint földi lényé. Fény ura trónja még, 

Mond a Szeráf, tovább van. Égbe 

Felvezetett alacsony poromból. 

A trón felől rám tizszer ezer Szeráf 

Villám szemekkel néze. Csudálatos ! 

Tündökle napsugár szemökből. 

Csöndesen én fülelék 's remegtem. • 

A véghetetlen trónja körül imilly 

Dal harsogott: Menny 's föld ura! mind csekély 

Előtted, a miket halandók 

Nagyra becsülnek. Előtted egy csepp 

Az óceánnak mélye; ezer világ 

Egy morzsa; ezred, mint buborék: csak egy 

Perez véghetetlenség előtted; 

'S ostobaság a világ tudalma. 

Ámbár az ember hasson eszével a 

Tág végetlenség messze űrébe; nagy 

Isten! királyi főlakásod 

x Rejtve marad, tudom életünkben. 

4 
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Határtalan vagy legdicsöebb urunk ! 

Mi gondolattal sejtjük aliglan a 

Mik várakoznak ránk 'egekben , 

Hol van emelve királyi széked. 

SZÜLŐIM SÍRJÁN. 

Mind boldog, ki az ur szent neviben hala. 

Urunkban nyugovó édes atyám 's anyám ! 

Vagytok boldogok égben.' 

Szentül élö halála szent. 

Egy angyal koszorút tartva elöbetek, 

Adá végezetek bölcs akaratja mit 

Rendelt rólatok és ti 

Megnyugvátok a végzeten. 

Porlott hamvatokon sírotok éjiben 

Immár lágy nyugalom leng, valamint zephir 

Kinyilt rózsabokorkán 

Könnyű röptiben édeleg. 

Lengnek leikeitek mennyei trón körül, 

Szinrőlszinre dicső szenlivel Istenünk 

Látván: földi világunk 

Bajos sorsa nem érdekel. 

Feltárvák az irolt könyvek előttetek; 

Élet kútfejiböl szomjatok oltatik, 

Az éj tömkelegét hol 

Napfény váltja örökre fel. 
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Ha életfonalam megszakad, a halál 

Végórámra ütött, haldoklo ágyamat 

Körüllengje szülőim 

Kedves képetek, esdeklem. 

Mint a fán ragyogó harmati csepp ujit: 

Pálmátok kegyelő enyhet aléltba önt 

'S uj éltet. Ha Ítélet 

Végső napja elérkezik, 

Én is pálmafüzért tartva kezembe, ur 

Trónjához veletek bizton emelkedem. 

A feltámadat engem 

Boldog sorsra tudom, vezéri. 

Takard rózsalevél édes atyám 's anyám 

Hamvedrét. Rohadott testek aludjatok 

Békés sírjaitokban! 

Könnyim rájok omoljatok. 

H 0 N V Á G Y. 

Még egyszer, mielőtt repül 

Áldott Elysion völgyibe üdvözült 

Lelkem, drága szülőhelyem ! 

Vágyoki Czsenge-korom hol viruló tavasz 

Körüllengte) köszönteni. 

A lomb, melly csalogány fészket ölelgete 

Szülőföldemen, enyhtelibb 

4* 
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Világot lenyomó hamva fölébe tett 

Borostyán deli árnyinál. 

Virágos ligeten csergedező patak, 

Mellynek lenge zephir lakott 

Partjánál violát gyenge koromban én 

Tépdeltem, kielégítőbb 

Csönddel foly, magasan terjedező eger-

Fák rendes sora közt, miket 

Emlékül lerakott édes atyám keze, 

Mint a blandusi csermelye. 

A zöldellő halom mellyen az ártatlan , 

Vig gycrmekkoszorú danol 

Ugrándozva hűvös hársak alatt, becsesb 

Előttem, meredek havas 

Rézércz verhenyegü csúcsai fényinél. 

Azért amielött repül 

Áldott Elysion völgyibe üdvözült 

Lelkem, hü rokonim között 

Vágyok drága szülőföldemet áldani. 

Egykor mennyei éldelet 

Hol gyermekkoromat lengedező körül. 

Aztán fújja el a' halál 

Éltem mennybe sóvár égö szövétnekét: 

Jézus bölcs tanodája nyújt 

Reményt, melly egyedül partra zarándokot 

Szállít földi vihar közül. 
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A F Ü L M I L E. 

Csöndelgő éjjel dalait hogy zengi az erdőn 

A csalogány, lantost vizsga szemére veve. 

A viszhang tördelve dalára felelgeti hangját; 

'S rezge szelid csönddel, mint suhog esti zephir. 

A Naisok hallák vizenyős lakaikban a lantost, 

'S ugy tetszett: lantját verte Apollo maga. 

Dalkoszorúba vegyül a fülmile bizva magában, 

Es avatott lantost kűzde legyőzni szegény. 

Lantos után öblös berkek viszhangzanak érett 

Hangokat; a csalogány egyszerű dalra szorul; 

Es művészi becset gyarló erejével igényié; 

'S kére birót botorul, a ki Ítélje ügyét. 

A csalogány 's lantos danlottak váltva; bizonynyal 

Mindkettőt lehetett vallani: dalra remek : 

Ámde hogy a lantos tüzesedve tökélyben előbbmegy, 

Hátrál a csologány 's gyönge zenéje reked. 

A szavazat meglőn; 's a többség vallja az elsőt 

Mesternek, mire a bús csalogányka alél. 

A csalogányka botor küzdelmét halva fizette; 

Mert erejét haladó dicsre sovárga mohón. 

Hány szeles érzeteit követő nem lészen azonkép 

Áldozat ? hányat az ön vak bizodalma lemet ? 

Icarus atyja szavát megvetve közeige a naphoz, 

Icarus úgynevezett vízbe azonnal esett. 

Atyjának Phaeton lovait hogy félszeg irányzá, 

Villámával agyon Jupiter ötét üté. 

Sysiphus is Tryton buzogánya súlyával öletve 

Tengeri szörnyetegek dús eledelje leve. 
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így, erejébe bizó, ha magánál küzdik erősbbel 

'S többet emel, mint bir, járni gyakorta szokott. 

Nyálas iszap nemzette szúnyog elefántláb harczban 

Túlsúly terhe alatt többnyire rogyva lakol. 

Hogy kiki győződjék, nincs mért nagy földre utazni; 

Fülmile sorsa elég bölcs tanodája lehet. 

A madarak közt ő kitűnő dicsfényre sovárgott, 

Halni, vagy élni miért kedves előtte vala. 

Így , a fülmile nyújt leczkét, ki törekszel erődnél 

Többre. Te nyútozzál, mennyire ér takaród. 

FOLD1 VALTOZANHOSAG. 

Ámbár dicsőség lengje körül korunk, 

Bús sírainkat fedje gyalázat; egy 

'S csekély dolog. Zengjen nevünk, vagy 

Mély feledésbe temetve halljon, 

Annak leginkább, tudja ki a derék 

Tettek becsét és érdemesíteni 

Tanulta; messzebb a múlékony 

Hir 's nevek álörömet ragyogló 

Hő kapkodásán lenni is ért, miket 

A nyers tömeg-sor égig emel 's lever 

Bőszülve, mint hasznára vannak, 

Vagy nem — Iménti gyönyör csömörré 
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Lesz; kedv sirámmá. Itt, az idő örök 

Gyors változásán tűzzel öleltetik 

Ma szent igazság, holnap unja 

Nép inogó soka még nevét is; 

Fellobban áldott fényben alig, sötét 

Homályba alnép ingere dönti: hág, 

Esik kigondolok iránti 

Tisztelet és nyomorú utálat. 

Hát e múlékony 's csalfa becsültetés 

A szép iparnak lenne-e ösztöne ? 

A kik fölebb tudtak verődni, 

Csöndesen a magaság öléből 

Néznek, segítvén hősi kebellel az 

Üdvös javakhoz jutni iparkodást. 

Czáfolni szokta meg magát a 

Szolga-szivü, nem eszélyes ember. 

N Y U G A L O M . 

Vész dúl tengereken, bősz habok ostroma, 

Örvény gyomra kavarg; messze repül remény; 

Az ég éjbe borul; nyögnek az árboczok; 

Sovárg parthoz a hányt hajós. 

A hős vérmezején harczol, aczélja oszt, 

Mint adáz zivatar, sebre sebet; csata 

Végével nyugalom csöndes ölébe dől, 

Nyugszik hüvelyiben vasa. 



-
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Tenger vésze lohad, hab zaja nem dühöng ; 

Vészroncsolta hajó megtataroztatik ; 

Alig nyugsza ki a tengeri bajt, rohan 

Uj vészekbe merész hajós. 

A harcztörte vitéz béhegedett sebén 

Nem aggódva rohan szembe halállal, uj 

Zsákmányt nyerni óhajt, uj diadalra vágy, 

Küzd, koczkázva egy életéi. 

Áldott béke! javad győz diadalrobajt. 

Hő keblünk dagadoz birtokodért; tanitsz 

Te háttérbe halált tenni; kerüljük a 

Békét béke nyugalmiért. 

Itt bársony szövetű ágyban egy ur hever, 

Vaspánczélozatú őrsereg éjen át 

Virraszt ágya körül; aggodalom között 

Urunk álom után eseng. 

Árnyas lombok alatt ott danol egy juhász. 

Csöndes lelke, miként a viruló mező, 

Mellyel harmatozó éji zephir enyelg 

'S halvány hold mulatóz vele. 

Búgondnak komorult réme nyugodtt szivét 

Nem rettenti, hiú vágy kecses álmait 

Nem bolygatja, hacsak nyája nem üzi el, 

Kedves tárgya mi éjten-éjt. 

Nyugalm dölyf palotát unva kerülgeti; 

'S vészes tengereket, mikre fukar vonul; 

Pompát, kincset utál, had zajitól remeg; 

Nem szerziik koronán meg őt, 



Zsarnokkényt daczolón megveti; ő lakik 

Elégedve erény bajnokival 's mulat 

Hüséglakta tanyán, pásztorok emberi, 

Folyók partja kívánt helye. 

Bűntől messze juhász őrizi mig ihat, 

Nem, nem tünde öröm bájai ringaták 

Őt repdesve körül; békehü vig liget 

Bölcsőjében örömre kelt. -

Földtermékeivel kedvre lakoztanak 

Ártatlanka juhász 's földmivelők, fukar 

Nyervágy nem zavará, nagyrabecsültetés; 

Emberségesen éltenek. 

Mint a völgyi patak, folytanak éveik; 

Aggkort erve halált nem remegének ők. 

Országuk kicsided szalmafödélke volt 

Náluk; 's népeik a juhok. 

Mig föld gyomraiból fényre nem ásaték 

A vas 's kártokozóbb sárga arany, csatát 

Nem kezdett riadó trombita-harsogás, 

Vad düh nem vezetett kebelt. 

A nő férje ölén főgyönyörét leié; 

Vérzaj nem keveré tiszta folyam vizét. 

Élt szeplőtelenül mindkí utálva bűnt, 

Jellem volt megelégedés. 

Aranykor becse a pásztori sorssal el-

Tünt. Astraea előbb kikkel örömmel élt, 

Érdemteljeseket közkeserökre el-

Hagyván, égi lakába szállt. 



Bölcstől vélekedés messze van, élve jó l , 

Jól meghalni kiván ; 's hogy legyen üdvteli 

Végórája, viszen bölcsszerü életet; 

Mágnestűje iránya ég. 

Vágyfékezve erény bölcsen uralkodik, 

Nem dúlják nyavalyák, vész, keserű halál; 

Egy kedvvel, ha derült, vagy ha borult ege, 

Vévén, horgonya hő hite. 

Bár rontó nyilait Jupiter ontsa szét; 

Neptun tengereket habba kavarja; bősz 

Aeöl döntse koros fák derekát alá, 

Erény hőse marad szilárd. 

Istentől kiszabott pályakörében a 

Nap forg, lángözönök végre emésztik el. 

Az égen ragyogó csillag alásülyed; 

Dőlnek romba magas hegyek. 

Kék ég boltja omol, naptüze füstölög; 

A hold szétrepedez 's régi chaosba rogy; 

I s t e n jelt ad, enyész semmibe a világ. 

Rendületlen a bölcs marad. 

Mit látok ? futamik messze az éjszaka. 

Mit látok? melegit uj nap, ujult világ 

Hengergf trombitaszó harsog Ítéletet, 

A holt létre felébredez. 
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Kézenfogva igazt őrzi a bölcseség 

'S jobbról helyzi, ahol Jézus imádtatik ; 

Várt bérét örökül birja. Halál, sirám 

Hol nincs, éddel itattatik. 

AZ IFJÚ-KORHOZ. 

Oh taraszinenny! oh te hajnal! 

Kérleli halljatok engemet. 

Húzzátok ínég vissza egyszer 

Bég eltűnt rózsaévemet. 

B a j za. 

Tavasz virágok tüköré, 

Repülj le rózsalepledben ! 

Vágyódom nyugni kebledben. 

Jöjj vig kepzetek szülője, 

Jöjj természet éltetője. 

Engedd, vidítson dalával 

Fülmile; bájillatával 

Virág töltse be lelkemet 

'S velem zengje e verseket: 

Oh tavaszmenny! oh te hajnal! 

• 

Oh te hajnal! oh tavaszmenny! 

Te vagy valódi sziveség. 

Tavaszderüre ha kel ég, 

Örömfény terjed létemen, 

Nyugtom árny ölén fellelem; 

'S virággal körzöm fejemet — 



Tavasz kéjt kéjre hinteget. 

0 szüli a szép virágot. 

Tavaszmenny, hajnal! halljatok, 

Kérlek, halljatok engemet. 
\ 

Kérlek halljatok engemet! 

Ha elfásult ég aljából 

Hozzátok, hol jóság ápol 

'S üdv tölti a vig sziveket, 

Irányza szüm e verseket. 

Hol test és lélek élvet nyer, 

Rózsás kehelyt űrit ember. 

Tavasz, hajnal! ifju-korom 

Hozzátok igy sóhaj tozom, 

Hozzátok még vissza egyszer. 

Még egyszer visszahozzátok 

lfju-korom, nyögő gerlék, 

Karikázva lengő lepkék, 

Hüs patakok, szép virágok, 

Árnyban zengő csalogányok; 

Ringassátok bús lelkemet 

Szagos gyepük, mig sir temet. 

Tavasz, hajnal! zeng bús dalom, 

Hozzátok vissza szép napom. 

Rég eltűnt rózsaévemet. 
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J U H Á S Z - D A L. 

Szép nyája közt barna juhász kis király, 

Esőt, szelet, deret, hevet ő kiáll; 

Pásztoribotja királyi pálczája, 

Hü népe körülte legelő nyája. 

Koronája felette ragyoglo nap, 

Trónja selyem-gyep az árnyas fa alatt, 

Hangászi a zengedező madarak , 

Falu határi néki erős falak. 

Mellét diszitő aranygyapjas rendje, 

Mekegő nyájának, selyemlágy szőre, 

Körülte ugráló fürge báránykák 

Udvari szinészi 's nyalánk kis gidák. 

Mig alszik a király bikk lombja alatt, 

'S élteti álmát vigan csergő patak, 

Nyája felett örködik a hü ebe, 

Ugat, az egész tájék hangzik bele. 

Álmában imigy gagyog a kis király: 

Uralkodni oh mi terhes hivatal! 

Haza hajtom, mond jólakott nyájamat, 

Királynémmal költöm el vacsorámat. 

Hűséges szíve gazdag palotáim ; 

Szelíd szeme nekem terjedt országim; 

Midőn jó gyermekim veszem karomra, 

Nem olly boldog, mint én, a világ ura. 



A V A K K I R Á L Y . 

(íJhland Lajos után.) 

Miért áll a vitéz sereg 

A tenger partinál ? 

A vak király mért kesereg, 

'S arczán omol könyár ? 

A tenger tükörén sirám 

Terűi, vigasztalás 

Nem érkezik; az ősz király 

Viszhangja jajgatás. 

Add vissza kalóz lányomat, 

Kit szikla börtönöd 

Zár. Tevé boldogságomat 

Az, kin űzöd dühöd. 

A táncz köréből ragadád 

El őt gonosz kalóz. 

Mi gyalázatot von reád, 

Bút agg atyára hoz. 

A vad kalóz előrohan, 

Mint óriás, erős, 

Vasat emelve magasan, 

Fortélya ismerős. 

Van elég katonád, igy szól. 

Kesergsz hiába mért ? 

A sok között nincs egy is olly, 

Ki vína lányodért? 
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Némán áll a vitéz sereg, 

Csatázni egy se mén. 

A vak király igy kesereg: 

Hát magam vagyok én ? 

Király kezét vitéz fia 

Ragadja: én fogom 

Mond, a kalózt leverni, a 

Keblem erős 's karom. 

Fiam ! az ellen érczerős, 

Bajos vínod vele, 

De érzem, hogy csontod velős, 

Szorításod jele. 

Vedd e véredzett kardomat, 

Mit harezdijul nyerék; 

Ha győzetel, ásd siromat, 

Légy rényes ivadék. 

» 

Csitt! bőszen a' tenger zajong, 

A sajka hajh ! mereng. 

A vak király sürög, forog; 

Körülte síri csend. 

A tenger árján kard-zörejt 

Vesz észre a király, 

Heves párvivást emleget 

'S remegve mindki áll. 

Vidám aggódalom között 

A király kérdezi: 

Nemde fiam megütközött ? 

Vasam hangja jeli. 

Vérdíját a haramia 

Hangzik, hogy elnyeré 

Álhatón! Élj király fia; 

Harsog mindenfelé. 



Megint mély csend! a vak király 

Kémlődik, a habon 

Mi zaj közéig felém ? kiált; 

Keblem feszült nagyon. 

Fiad 's leányod érkezik, 

Habuczkol a lapát, 

Mondják. Előbb, utóbb esik 

Gonosz nyakára bárd. 

Isten hozott lányom 's fiam ! 

Üdvözli a király. 

Most agg korát érzi, vidám , 

'S becstelten sírba száll. 

Kardom fiam velem temesd ; 

Te szabadult leány! 

Halotti versem zengedezd: 

EZ végső hagyomány. 
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NAGYMÉLTÓSÁGÚ 

L O N O V I C S J Ó Z S E F 

csanád i püspök 

UR Ő KEGYELMESSÉGÉHEZ, 

áz a r a d i k i r á l y i gymnasium h i v a t a l o s megvizsgá-

l á s a a l k a l m á v a l IS 10. 

Minden virágnak van maga angyala; 

Menten virít a rózsa tövis között; 

Minden virágpornak 's levélnek 

Rendele őrgeniust teremtönk. 

Árnyboltozatban kémleli a ravasz 

Ármánykodókat lenge virágkebel 

Ámbrás fuvalmiból 's tekinget 

Mennyire őrszeme hat, vigyázva. 

Tűzzel nehézkes felleg alányomuí 

Vajúdva záport, béiszapolni vágy 

Bár a virágokkal ragyoglón 

Illatozó kora tábla ékét; 

Bár sokszor a mord rózsa kaszása: ősz, 

Ki a virágok sírjain ősz leve, 

Készül az oltványt elfagyasztni, 

Őrködik a genius virág közt. 
rrV Ö 



Táplálja keblén bő .tejivei; vihart 

Enyhitve vidám ajka gyümölcsöket 

Virágba ihlet; bájtavasszát 

Hogy közörömnek eléidézze. 

Hajh ! e virágos kerthez is a kaján 

Kaszások ádáz serge közelgete ; 

Állott fövényórája fogytán 

Már; 's vala szárhoz emelve sarló. 

Már jégkezekkel tépni iparkodék 

Virulni kezdő szende virágaink; 

Amint dühében megragadja, 

E szava dörge azonnal égből 

Őrangyalunknak „Hogyha virágaszály 

Vad kényeidnek töltheti vágyait; 

Tipord le azt, melly alkonyán van, 

Sziklatetön fanyalog magában; 

'S tettgazdag éltet nem közöl illata 

Bimbókkal. E' szívmühelyinek virág 

Ágyára várj kevés türelmmel, 

Melly csak imént kivirulni kezde; 

Kertészeiknek nem nagy idő, hogy át-

Adattak e föld meddő csirái. Várd 

El a nyarat, kitetszik akkor 

Majd, ha bogáncs violák helyett el-

Rútitja kertünk. Mert ha ki konkolyát, 

Mig a kalásznak magteje meg nem' ért, 

Kitépni bátor , a búzát is 

Esztelenül vele majd kiirtja." 
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A jégalaknak durva kaszája ki-

Esett kezéből a mire'. Most kudarcz 

Bélyegzi ármányát; ügyünknek 

Mert igaz őrje jutott, egekből. 

Ringatva gyöngéd karjain ápola 

0 minket üdvös czélra kajánkodók 

Ellen ; kinek serény utódját 

Áldva nyerék ügyeink tebenned 

Őrangyalunktól. Hogyha csudált eszed, 

S érzelmid enyhes harmati öntözik 

E kert virágit, nagy sikerrel 

Abrosiát lehelend, reméljük. 

Vas-gondjaiddal bölcs Lonovics! segélsz. 

Valljuk személyed terhes ügyünk felett 

Főbb pártfogónk közt olly dicsőnek, 

Milly dicsőült az igék sorában 

• Egy költeménynyé rég dicsőíttetett 

Szózat. Te üdvünk szülte mezőn reád 

Bizott urunk nyájára éjt 's nap 

Bajnoki vállal ügyelsz; gyomoktól 

Tisztítod a mély égi titokteli 

Szőlőt, mit Isten szent keze ültetett; 

Munkásinak példás vezére, 

Gyámola, orvosa vagy megyénkben. 

Tovább irányzód gondjaid. Ám csekély 

Ügynek sokaknál tetszik az aprodad 

Nyáj gondja; nem lehet de ennél 

Hasznot-adóbb tudomány, se szentebb. 

5 * 



Millyenre ifjút képezik, az leend, 

Gyöngébb korában, bölcs nevelők. Imitt 

Elválik élte, vagy nera élte; 

Kárhozat, iidv ez időn alapszik. 

Itt átkot, áldást, rényes, erénytelen 

Atyák okoznak; mert valamerre dől 

A fácska, ott örökre korhad. 

Uj csupor, a mi szagol magába 

Vett, tartja mindig, mig marad egy cserép 

Belőle. Jól serditni tehát, vagy el-

Sírolni a kisded virágot 

Ennyire terjed, atyánk! tanultad. 

i * 

Azért bizá rád a haza zálogit 

Bölcs Ferdinándunk; mert tanulók körül 

Virrasztni nálad élvezetnek 

' Föbbike volt, marad életedben. 

Itt nyugszik a nép támasza, talpköve 

Tudván, közelről a nevelés ügye 

Érdekli szíved. Bizz Magyarhon! 

Megkoronáz tudományos erkölcs 

Reményeidben. Szül ipar érdemet 

Nálad vezérünk. Jól tudod, az hevil 

. Munkára mindenkit, ha látja : 

Müavatott iparát becsüli. 

Szeretteim! nincs hátra egyéb, hanem 

Tudván: az Isten színe előtt becses 

A kisdedeknek áldozatja: 

' Közkönyörünket az ég urához 



A Z Ö R Ö M H E Z. 

Kcgygyel tetézett isteni ihletés, 

Szelidke vidám Elysion fia, 

Öröm! borulunk felhevülve 

Arczra te mennyei zsámolyodnál. 

Varázserődtől méreg is édesül; 

Szárnyad levertnek csöndteli árnyat ád; 

Viszálkodót tészesz baráttá; 

Kellemesíted ez életünket. 

Ki hü barátot nyerhete jó 's ledult 

Sorsban segédül, boldog, örülhet az ; 

Kél testben egy lélek kiket köt 

Össze, világi zavart nevetnek. 

Fénycsillagokhoz lengve vezérli az 

Embert rokonszenv, trónt hol emelt; 's örök 

Malasztja száll az iidvözültre 

Honnan az isteni irgalomnak. 

Emeljük."Áldott légy Lonovics imitt, * 

Tul síron áldott! Hisszük, alattad e 

Zsengécske kert hasznos virágot 

Drága hazánk kosarába nyujtand. 

Bízunk , ügyünk jó végre jut észteli 

Kormányod árnyán. Eszköze, védje vagy 

Üdvös javunknak vallva valljuk ; 

'S fénylesz utunkra vezéri csillag. 
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Kinek kebléből a dicsőült sereg 

Örömpohárral töltetik; ott keserv, 

Sirám, nyomor nem létez, ahhoi 

Angyali karnak üdit zenéje. 

E nagy világnak ritka tökélelü 

Órája számos, gyors kerekét öröm 

Forgatja; 's kedvszülő rugóját 

Készteti édes öröm hatósan. 

Öröm virágok bimbait, a napot 

Égboltozatból csillagok ezrivel 

Előidézi, 's tágas űrben 

Útjaikat kiszabott határon 

Vezérli, mellyet nem vehet észre a 

Bölcs csillagásznak csője. Öröm mosolyg 

' Áldón igazság tüköréből 

Arra, ki égi lakát nyomozza. 

Erény löviskes bérczire vág utat 

A szenvedőitek teljes öröm. Hitünk 

Fénytornya zászlóján örömnek 

Képe ragyog, mit erény belészőtt. 

Sírból felébredt megdicsőült sereg 

Szent társaságát tölti öröm. Tehát 

Örvendezőkkel vigadozzunk, 

Bánatok árja szemünk ne sózza. 

Harag, boszúvágy kárteli mérgeit 

Feledjük el. „Mást meg ne itélj, nehogy 

Viszont Ítéltessél." Teremtönk, 

Mondja: 's bocsát, valamint bocsátunk. 
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BAHATOMHOZ TAVASZK0R. 

Újra felébred anyánk természet, fürge zephirkék 

Csonttá vált merevény fűidet repkedve körülte 

Olvasztják enyhes fuvalommal. Drága barátom! 

Milly komor érezetek gyötröttek téli magányban ? 

Reszkete elszigetelt szívünk megfosztva melegtől, 

Melly mí barátságunk oltárán üdvöt-adólag 

Gyujija baráti keblünk. Dühödő észak szele elzárt 

Bennünk egymástól. Most kezd tavasz újra virulni. 

Szemléld a ligetet, melly zöld bársonyba takarva 

Díszeleg; és leveles sátort alakitnak az erdők, 

Elfonnyaszta miket mord tél fagya. Újra virulnak 

A hólepte mezők, 's minden bokor újra lakóit 

Visszanyerő. Vakok és siketek mi ezekre lehelnénk. 

Oh nem ! Félre tehát minden kedvölte szomorgás 

Tőlünk, melly szomorú sírrá teszi földi világunk. 

Undortól szabadon sziveink ha dobogna keblünkben , 

Folyna örömtenger minden patakocska eréből 

Enyhetádón mi reánk. Botor alnép szűk agya fárad 

Onkárára utálva anyánk természet adányit; 

Mesterkélt vígalmak után kapkodva sovárog. 

Mi balitélettől távol, hát szinte közönynyel 

Vennők a kiderült tavasz áldott kincsei igérő 

Jöttét? Bárha agyag létünknek anyagja, 's okosság 

Semmi saját joggal nem bír : a sorsnak igáját -

Kénye szerint ember köteles hordozni ; alája 

Vetve vagyunk, 's mikor érjen utó, maga tudja leginkább. 

Melly ha kíméletlen vélünk bán, érzük alélva 



% MÉj 

Karja alatt. Egyedül szűkkeblű vallja Zénóként 

A fájdalmat imitt rosznak nem lenni sorában. 

Titkon azért fogait csikoritni az orvosi eszköz 

Éle alatt haliák, mikoron tört karjait érte. 

Köszvényes Possídoniust majmolni akarta. 

Pompéjus, mikoron köszvényben szenvede, ölet 

Látogatá, kínok közt mondta : hiába diihöngesz 

Kin! az igaz téged nem foglak vallani rosznak. 
% 

Bárha halandóság terhétől menteni nem tud 

A csupa bölcsészet bennünk; méltánylani tudják 

Bölcs kórmánynok eszét, ha szelek természetit értvén 

Bősz szélvész közepette ügyes csönd-révbe terelni 

Nászádját. Csak ügyetlenségből származik, ember 

Hogy végzés ellen panaszokra fakadni nem átall 

Vészközt; 's inindki saját sorsát utálja leginkább — 

A balvélekedés tündéri javakra nagyot tart, * 

Bárha előbb, később keserű sírásra fakasztnak. 

Minthogy a szív mindig működ, jeles érzeteit sok 

Álszinü boldogság vágy tömkelegébe ragadja: 

Hogyha siker nélkül vágyott, sír kis gyerekekként; 

'S tündér tárgyakban leli kedvét, mikkel örömmel 

Vígad. Gyertyavilág mellett szemeinknek üvegcse 

Gyémántnak tetszik. Bölcsészet, mint nap, elünkbe, 

Kis mintában ugyan, de valólag tünteti földnek 

Csalfa mulatságát. Boldog, ki magával elégszik : 

Önmaga népítvén alkotja magányi világát; 

Szíve hiú vágyit, mint kell, kevesítve naponként 

Lelkisméretivel békülve tekinti nyugodni, 

Kelni arany sugarit jótévö napnak öröm közt. 

Elszigetelt kincsben gyönyörét eszközli okosnak 

Bölcsészet; 's maga szokta valókra derítni eszünket, 

Mellynek Ítéletiből oktat választni javunkat. 

Boldog az, a ki szivén nyugalom felütötte tanyáját. 

Kinogét kebléből ásván, évszámait éli 



Kény jobbágya gyanánt, undortól élvezi menten. 

Mindene, mit csak óhajt, meg van. Vígadva lefekszik 

Álom ölére, ha hajnallik kedvtelve felébred. 

Áldja egeknek urát, mit lát, mindenben. Ezer disz 

Ékítette kegyes napnak szemléli derültét, 

Gondolatit szabadon megeresztvén néma ölében 

A csöndnek, tisztán, mint kell, elmélkedik a bölcs 

Természelnek örök könyvéből; czifra cselektől 

Messze, hazug fénytől megvetve tekinti világi 

Nagy pompát; alacsony kunyhóknak látsznak előtte 

A paloták; 's fejedelmi dühön fel felkaczag akkép, 

Mint mikoron kis hangyacsoport hemzsegve daczolni 

Bátor azon lábbal, melly szétrugdalla lakását. 

Csöndesen a bölcsek nézik közjónak elárzott 

Napköltő férgit, kik irott bőrökben egyetlen 

Erdemeit nem nézve magas rangokra sovárgnak. 

Más elszánja fejét bizonyos veszedelmre múlékony 

Kincsért; drága időt éretlen örömre fecsérli. 

Más fegyver zörgése között, más kártya, tivornya; 

Más utazás által gondját szélesztni ohajtná. 

Hasztalanul, ha kivált kebelében hordja tyranját. 

Boldog az, a ki tavasz, nyár, ősz 's tél érkezeiére 

Bűntől ment szívvel szeplőtlen örömre hevülhet. 
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L O N O V I C S J Ó Z S E F 
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UR Ő KEGYELMESSÉGÉHEZ, 

midőn az al ladi k i r á l y i gymnas1umot h i v a t a l o s a n 

m e g v i z s g á l t a 1812. 

Egy sas megihlett lelkesedéssel a 

Nap templomához bátran emelkedik. 

Nagy küldetését köd gyanítván , 

Fátyola barna homályit űzve 

A fénykiráíyhoz sasnak utat dérit; 

Hol illy jelentés tölti a fényhazát: 

Atyánk, dicsőK szép, j ő , 's igaznak 

Eszköze, bölcs Lonovics vezérünk , 

Szivmühelyünket látni kívánja; hogy 

Élvezze bennünk főbb,gyönyörét „Helyes; 

Közjóra serdültek kegyeltim, 

Bölcs Lonovics szerelett sajátom" 

A fénykirály szólt'; 's összeparancsolá 

A csillagoknak sergit, Arad felett 

Hogy tündököljék, meghagyá 's fő-

Fapja nyomán ragyogón lebegjen. 
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Nyájas derűben tűnik elő legott 

A fellegeknek torlatiból napunk , 

Arany szalaggal ékesített 

Qyöngy szekerén, örömünk tetézve 

Üdvözli társát benned atyánk! ki vagy 

Áldástragyogló napja megyénknek, el-

Isméri: tündöklőbb, ha tőled 

Külcsönözé kegyelő sugárit. 

Oh boldogító, drága napunk! szelid 

Rény hőse, árvák gyámola, lelki-jót 

Apostolokként fáradozván, 

Üdvüt-adó kikötőbe helyzö 

N 

Főpap! kit a szép, halni nem engedő 

Tettek, sok ágú mély tudomány4díszít 

'S lángelme. Pálmaként magasztos 

Terhek alatt kebeled szilárdul. 

Tanácscsal ország atyjai közt helyet 

Fogsz; féktelenség főhatalomra hol 

Tör, rendhez intvén csillapítasz 

Okszerüleg fiatal hevíilést. 

Mint honfi, főpap, mint fejedelm híve, 

Nagy férfiakként Onunka körül serény 

KebelLpl izzadván, kik érdem 

Polczra jutának) ügyünk tekinted. 

Szent elmeéllel látva te müveid 

Gyöngéded ajkunk hálaimát rebeg; 

Egekre függesztett szemünkből 

Ájtatos érzeteink kitűnnek. 



Hö tiszteletnek lángja lobog szivünk 

Oltárin, a mit gyujta a háladat; 

Eg pattogással a babérnak 

Halmaza, mit koszorúba fűzve 

Gyüjténk fejedről: a kegyes égbe hat 

Illatja, villám dörgve baloldalon 

Jelenti. Ifjaink kötöznek 

Tarka füzért tanodánk virágzó 

Tábláiból, mik lettenek általad, 

Önlvén belénk közlelkesedést 's ipart. 

A báj virágtekercs iránti 

Tetszetök égiek is tudatják. 

Oltárra töltnek böszaruból serény 

.Egyének érett gabnakalászokat, 

Miket szedének számos évtől 

Fogva eszüknek arany-vetésin. 

Mi közt imádó hangzat emelkedik; 

Tömjén vitorláz a magas ég felé; 

'S imilly sóhajtás gomlyain zeng : 

Élted imitt legyen élte csöndnek! 

Mint hajdan álltak Kóma királyai 

Egy sorban Isten szobraival: jelesb 

Honférfiak között tiéd áll, , 

Mint nap, az égi planéta körben, 

Kitűnve. Isten néz kegyesen reánk, 

Hogy méltatok köz-becsre sok érdemid. 

Alázatos keped ha nézzük ; 

Nyomdokidon haladásra buzdit 
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Bennünk. Megyénkben, mind, ki igaz fiad, 

Forró foliászszal képed előtt buzog : 

Tübb éveket honunk javára 

Él j ! leszi szent Mise-áldozatját. 

• Hordjon, kívánják, béke nyugodt ölén; 

Virágos úton lépj, hova tiszted int; 

Vagy mint közáldást szétpazérló 

Nap , sugaroddal üdítsd megyénket 

Oh hála Isten! mind felemészti az 

Fgböl leszállt tűz áldozatiak ! Atyánk! 

Élj főpapunk ! kötsz össze rénynyel 

A ki hazát, fejedelmet, Istent! 

EGY KORÁN ELHUNYT SÍRJÁN. 

I 

Rény rózsája elhervada, 

Bú keserg az arczokon. 

Az árvaságnak bánata 

Zúg szellőfuvalmakon. 

Ha nézzük Maros szüzeit, 

Kuszált bajok 's bucsudalt 

Zcnegnek, bájdús kecseit 

Takarja gyászruházat. 

A kert disze elhervadott, 

Bár több kecses virágok 

Hizelgnek; kék ibolya ott 

Nem illatozik rajok. 
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A puszta szomjas vándorát 

Enyhes árnyak fogadják, 

Hegedt sebét., gyötrő baját 

Patakcsák orvosolják. 

Zephirke izzadt homlokát 

Susogva míg letörli, 

Kinyugsza kéjelegve magát, 

Hűs árny erőre költi. 

Elhervadt a lomb örökre, 

Nincs enyhülést ki adjon; 

Kiszáradt a folyó medre, 

Nincs, ki izzadást oltson. 

A kiszorult zephirke már 

Nem törli izzadásunk, 

Bús a tavasz, meddő a nyár, 

Üszög öli kalászunk. 

Rény rózsája elhervadott, 

A nymphák igy zokognak. 

Nefelejtsért sós könyet ont 

Utas, 's reményi asznak. 

Rény rózsája mennyben virít. 

Égi karok örülnek. 

Búgond árja nem keserít, 

Vigaszt csillagok hintnek. 

Virágos öltönybeh szüzek 

'S hajókat rendbeszedve 

Vigadnak, a mezők 's hegyek 

Örömdalt zengedezve. ' 
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A kertre uj tavasz derült, 

Erény nyeré jutalmát 

Egekben, hol béke teriilt, 

'S vidítja föld lakóját. 

A vándor lét kietlenén 

Ha széttekint tűnődve, 

Nyomor 's hiúság tengerén 

Nem lelhet írt sebére. 

Zephirke nem hűti hevét, 
Szomját nem oltja fris víz. 

A bűn szokott itt venni bért, 

Hahogy nyer egy, veszejt tíz 

A rózsa enyhes illatot 

Bocsát az üdvöziiltre, 

Hol ered lét forrása, olt 

Virít közös örömre. 

Vigadj halandó! Istenét 

Imádja értted égben; 

Édenné e sirám helyét 

Teszi, segit Ínségben. 

Keserg a' föld, vigad az ég. 

Mennyeiek közé a 

Bény rózsája ültetteték, 

Hol tölti égi manna. 



• •'•Wtí 

IDA, TOGGENVARI GROFNO. 

(Schwab Gusztáv után szabadon fordítva.) 

Gyönyör között liol él 

Nejével férj vigan, 

A rosz lélek legott 

Készen nagy bajra van. 

A vig födél alá 

Lopózik, olly helyet 

Keres, hol bánatot 

'S bünmagot szertevet. 

A szirt tetőre van 

Emelve büszke vár, 

Felette károgó 

Holló fris konezra vár. 

Vészt jósolva kereng. 

A vár-kapun jön a 

Reggenyhet élvező 

Vár szende asszonya. 

Kegyes 's szeplőtelen, 

Ida a gróf neje. 

Patakcsa reggelen 

Szokott fürdőhelye. 
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Arany tömött haját 

Kibontja fiirtiböl, 

Hó arcza, ég szeme 

A tiszta vízbe ül. 

Egy fán az orvmadár 

Felette lesködik, 

Szemébe csillogó 

Gyémántkő ütközik. 

Jegygyűrűjét a nő 

Lehúzza és magát 

Füröszti. A madár 

Elorza zálogát. 

Alig repül el a 

Madár, körültekint 

A nö, gyűrűinek 

Találja hűlt helyit. 

'S kereste hasztalan. 

Ki mondja bánatát ? 

Hon hagyta tán ? imigy 

Vigasztalá magát. 

A rengetegbe csent 

Gyűrűvel elrepül 

A holló, csőrében 

Ringatva bükkön ül. 

A rengetegbe mig 

Kémlődik a madár, 

A grófnak ifjudad 

Vadásza lesbe jár. 



Hű 's engedékeny ő 

A vár grófja iránt. 

Elébe egy gyűrűt 

Magasról esni lát. 

A nap szikrát lövell 

Kövéből, 's felveszi, 

Nem sejdítve veszélyt, 

Újjára helyezi. 

Oh gyűrű! kegy 's malaszt 

Sugáridon lakik. 

Birni nem bűn talán ? 

Vadász okoskodik. 

De hátha suttogó 

Apródok közt leend ? 

'S íitatja; e gyűrűt 

Viselni hogy mered? 

De a szegény vadászt 

Vakítja drága kő. 

A vár cselédi közt 

Irigység nyomba nő. 

A gróf fülébe hat 

A bűntelen dolog, 

Ki gyűrűjét vadász 

Kezén látván morog. 

Nagyítja vad dühét, 

Mivel neje kezén 

Nem látja zálogát, 

Alá 's fel küzdve mén. 



A vár előtt folyó 

Patakhoz igy rohan, 

Hol ülve a vadászt 

Leié magányosan. 

Kéjéig) hol asszonya ' 

Magát előbb mosá, 

Jegyzálogát az orv-

Madár hol ellopá. 

A gróf kiált „hogyan . 

Gyűrűmhez juthatál ? ' 

„Egy hollótól nyeréin, 

Igaz, miként halál" 

„Hazudsz gonosz vadász 

A gróf dühöng, mivel 

Holló tanúd, veled 

Lakozzék étkivel." 

„Lovász! vezesd legitt 

Szilaj lovam elő, 

A gróf dühöng, halált 

Szenvedjen nőmmel ő." 

Koromsötét lova 

Azonnal ott terem, 

'S farkára a vádászt 

Kötik. Nincs kegyelem. 

Az esdeklőt kövön, 

Bozótos utakon 

Ragadja a szilaj 

Mén tüskén, bokrokon. 



A nö borzongva áll 

'S az ablakon kinéz', 

Gyűrűjét ismeri, 

Bája határt tetéz. 

Hurczolt vadász kezén 

Jegyzáloga ragyog; 

Ki tette e lopást ? 

Aléltan földre rogy. 

A gróf előrohan, 

Halált tiizelg szeme. 

Te csalfa nö ! lakolj, 

Gödörbe dőlj vele. 

Kik elszakasztva a 

Nöségi lánczokat, 

Vadászt szeretnek, így 

Vegyék jutalmokat. 

Jegyzálogom adád 

Vadásznak. Égiek 

Kitetszik, hivtelent 

Miként segítenek. 

Idát ragadja ; mord. 

Szeme ollyan sötét, 

Hogy a nö szűz ege 

Homályba áldozók. 

Hol várnak orma nyit 

Fenéktelen gödört, 

Zuhantja hív nejét, 

Az angyali gyönyört 
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II. 

A gróf elöl remegve fut 

A vári bús cseléd, 

Kivül, belől várat falut 

Rémíti síri csend. 

Hová nejét 's vadászt veté, 

Szemit meresztve néz; 

Vad arczczal fordul égfelé, 

Hol int fenyítő kéz. 

Boszút liheg még kebele , 

Fülébe jajgatás 

Tolul. Idája jár vele ; 

'S kisérti károgás. 

Repülj kisél tet! lakomád 

Gödörben. Orvmadár 

De nem repül, mi gondot ád 

A grófnak, űzze bár. 

Epéje marja, morg imigy: 

Vadászni jó leend, 

Talán eloszlik a mirigy, 

'S vigalmam eljövend. 

Miként az éjnek rémei, 

Vadászom árnya 's nőm 

Élőmbe tűnnek ; 's érdemi. 

Zsarátnag agyvelöm. 
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Az istállóba megy, agyát 

Borzongás futja át , 

Lován aludt vért rémli, lát; 

Mi szüli bánatát. 

Oszlik haragja. Homloka 

Örömre majd derül. 

Fejében kétség ostroma, 

Keserv szivébe gyűl. 

Kimegy, vigan hol csergedez, 

Füröszti a patak 

Nejét előbb, zephir repes, 

'S enyhít; most árva lak! 

Letérdel a folyó előtt, 

Sovárgva néz belé, 

Remélve a szerette nőt 

Idézi majd elé. 

De bár a kék, szelid eget 

„Miként Idája volt"' 

Keresse vízben^, egyebet 

Lát; könyre künyet ont. 

A víz tükrében tűn elé 

A károgó madár, 

Miként esővel tölt felhő , 

'S önképe, mint halál. 

Fellelte barna szárnyait 

Kinyújtja; a derült 

Nap, hogy ne lássa kínait. 

Gyász éjre szenderült. 
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Alél, gúzsolja dermenel, 

Mig apródja ölén 

Magához jön. Sír eleget 

A grófon ifjú, 's vén. 

Apródja hogy látja: urát 

Emészti gyötrelem, 

Könyörre gerjed 's várba át 

Viszik. Hűl sérelem. 

Ugy tetszik, enyhül bánata, 

'S feliette nem repül 

Az orvmadár; apródira 

Tekint, remél 's örül. 

A gróf vadászva álmodá , 

Nyugalmát felleli: 

De hajh ! reménye megcsalá, 

Bün bűnöst követi. 

Nyugalmát ö magán kivül 

Nyomozza; ellene 

Holott feszült szivében ü l , 

'S kínozza, mint fene. 

Hogy lábad, egy nyerges lovat 

Legott előhozat; 

Szerencse, hogy fehér ! mulat 

Jó lelt a jósolat. 

Vadonba kinyargal korán, 

Félénken égre néz; 

Felette nincs az orvmadár, 

Nem int fenyítő kéz. 
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Körülte szarvas, öz ugrál; 

A gróf czélja egyéb. 

A víz hűs völgybe folydogál; 

A gróf vizslat elébb. 

Hová a nap nem ér, ahol 

Az élet hajh ! kiholt, 

Gödör tátong, miként pokol, 

Talál embernyomot. 

A lágy nyomot, hogy asszonyé 

Mutatja fii 's virág, 

Alig lapulva földre le; 

Min keblit érzi, tág. 

Nyomozta farkcsóválva a 

Lapult virágnyomot, 

Szaglált a sok vadászkutya , 

Sürögve ugatott. 

Szorul az út, a sziklavölgy, 

Sűrűbb a rengeteg: 

A gróf, miként az éhes ölyv, 

Alá 's fel tévelyeg. 

Elölte őzgida kasol, 

Az anyja tör utat; 

Madár repül, patak omol; 

A gróf továb kutat. 

A vízroham után halad, 

Haladva igy mereng: 

Tán szívem itt partra akad ? 

Melly szirt közölt kereng. 
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A szíik üreglakon terül 

Virágok illata; 

Agyában, szívében hevül, 

Mi az, mit láthata? 

Egy térdelő kegyes alak, 

Miként Magdolna, szent; 

Körüllövellik sugarak, 

Mint szentet odafent. 

Isten-fiához égi nő 

Imigy imádkozik: 

Vedd ez üres kehelyt dicső 

Házadba trónodig. 

Veszély közölt ide hozál 

Teremtöm sértelen. 

Tanulj bocsátni, oktatál, 

Felednek szívesen. 

Nyugodtan tűrtem a csapást, 

Boszút nem ismerék, 

Benned bízék; szemlátomást 

A sors forg, mint kerék. 

Idának arczán üdv ragyog. 

Bünvallomás közölt 

A gróf elébe támolyog, 

Mint bűntől üldözött. 

Nejének igy rimánkodik: 

„Ne hagyj el égi lény! 

Elölte térden esdeklik. 

Remeg, mint nyárlevél. 



„Nem látod a ravasz adót ? 

Irigyli csönd-lakom; 

Az égiekkel mulatót, 

Megejtni küzd .mohón. 

Az ég uram, ég jegyesem, 

Én a menyasszonya. 

Oh bánat szülte bűnbe nem 

Kerítsz engem soha." 

Jövel lakomba, kér feled, 

Kegyes nőm gyámolul. 

Törékeny ember, mint üveg, 

Legyen cseléd, vagy ur. 

Lehessek ott, bár mint cseléd, 

Férjed szavadra kész; 

Tudom, hogy irgalmas az ég; 

Ha rám kegyesen nézsz. 

Könyárja most enyhén ered 

Idának 's képe ég; 

Karolja egymást 's édeleg 

Férjével feleség. 

„Szerethetsz-e te még? Ida 

, A grófot kérdezi. 

A féltékenység nagy hiba , 

'S vadak gyümölcsei. 

Miközt a gróf hall károgást 

'S gyürüt leesni lát; 

Idán vesz észre változási, 

Ki igy ejti szavát: 
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Ijedve felemelkedik, 

Sietve elhalad, 

Haladva így reménykedik: 

„Hagyd üdvös lakom, hagyd" 

A gróf felálla hirtelen, 

Tovább vonul 's zokog: 

„Oh nöm ! szólj, férjed mit tegyen? 

Legyen akaratod? 

Ha boldogságod engedi, 

Örökre meg ne vess; 

Tekintetedtől esdekli 

Férjed, ne számkivesd !" 

Megegyez a nő, férjinek 

Mosolygva igy felel: 

„Elég nekem egy szűk telek , 

Telken szalmafedel. 

Szűk ablakomból palotád 

Tekintem csöndesen, 

Imádja Istenét Idád 

Te érted kedvesem! 

Zeneg dalt hü vadászodért, 

Ki ártatlan vala. 

Imádkozik kegyelmeért, 

Ki bűntelen hala. 

Ha majd hidegszik e'kebel, 

'S ajkam nem énekel, 

Idád a jegygyűrűivel 

Temesd örökre el." 
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A HÍZELKEDŐ. 

Miként az árnyak híven a lesleket 

Követni szokták napderün: a czudar, 

Mindkit magasztaló hízelgő 

Olly követőnk, de ha konczol orrolt. 

0 a világnak nagyjait untalan 

Kiséri, tömjén-füsttel elönti a 

Váltó igazságnak világát, 

Hogy maga sem vegye észre kútfők 

Mocskát, ahonnan telte eredt. Hamis 

Dicséretekkel szerzi meg érdeméi; 

Nérókat is szelid galambnak , 

Emberiség becsülőinek mind 

Kiáltja; kiknek hamvederén csorog 

Az elnyomattak vére. Ragadta a 

Vésüt igazságnak kezéből 

Hányszor erőszakosan hízelgő, 

Tények mutatják. 'S csalfa magasztalást 

Márványba metszett és hazug érdemet, 

Költséggel oszlopul mit állit 

Szörnyelegeknek is a hiúság. 

A görbe jármot nem viszi a majom; 

Házat kutyákként örzeni nem való ; 

Hitvány mulatság belbecsének 

Haszna. A szolgailag hízelgő 
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Fontosb ügyekben nem tud akarni, nem 

Tud tűrni; belső érdeme léhaság. 

Sírókkal ő sír, vígadókkal 

Kedvre nevet; ha haragszol, ő ís 

Haragszik. Öld bár társaid, ö szelid 

Embernek állít. Más javait ragadd, 

Máséra vágyónak nem ismér : 

Kürtöli vétked, akard, erénynek. 

A PÓKHÁLÓBA AKADT MÉHECSKE. 

Álnok pók vékony szálakból mesteri hálót 

Szőtt sudaras galy közt; konczra sovárga hasa. 

Zöld levelekbe magát ravaszul megvonva, tekinget 

Pontos ügyességgel százfele vizsga szeme. 

így örtállva midőn hálóját rendezi gyorsan, 

Egy méhecske csalárd tőribe szállva akad. 

Báróban a szabadulni törekvő méhre, kötözte 

Mesterileg szárnyát 's lábait össze mohón. 

Hercules ölte imigy Cacust, a tűzzel okádót, 

Kit buzogányával három ütésre levert; 

Lybia szörnyetegét, Antaeust légbe emelve 

Nép örömére imigy több darabokra szélé. 

Küzködik a méhecs, de hiába, esenge segélyért; 

A mérges póknak durva hatalma erösb. 

Dongva kapálódzik vágyván menekülni hurokból, 

A pók újra egész testiben összeszövi. 



Hogy hasznot hajtsak gazdámnak, rendre kutattam 

Illatozó legelöt, sorsom e vészbe hozott. 

Oh könyörülj rajtam 1 fogadom, fris mézzel itatlak, 

Tett fogadásomnak embere lenni fogok. 

Nem várt zsákmányán megörülve kaczagja az éh pók 

A fogadást, méhnek vérit ürítve zabál. 

Jobb ma veréb, úgymond, mint holnap túzok: a méhnek 

Hosszú lábaiban hányva dagasztja hasát. 

Történt, hogy kirepült rajt kasba terelni a méhész 

Méne, harangocskát rázogat 's őrzi raját. 

Látja alélt méhét; - csak alig már mozga hurok közt; 

Oldja ki törökből 's szárnyra bocsátja szegényt. 

Menj feleidhez, mond, folytasd szorgalmad, ezentúl 

Légy szemesébb, vigyázz, újra hurokba ne juss. 

Háladatos méhecs megkettőztette iparját, 

Reggelen első volt, a ki virágra repült. 

Ámde lakolt a pók; a méhész összetapodta. 

Ássa ki más vermét, esni verembe szokott. 

Bárha hatalmas vagy 's dölyfös szavaidra figyelnek; 

Milly könnyen fordul sors karikája, tanuld. 

Egy férgecske derék leczkét nyújt sokszor erősnek : 

Gyakran aprócska szabály főhivatalba nyomos. 

Hányszor a báránykát hallván ugrálva mekegni; 

Hányszor a vig prücsköt danlani tarka mezőn; 

Mondtam „az Isten erős mindenben" szent keze müve 

Égbe merengő havas, mint alacsonyka halom. 

Oh nagy a férgekben, nagy urunk öldöklő vadakban ; 

A sudaras fában 's fűben örökre magas ! 

Oktat.az álnok pók, oktat méhecske eléggé: 

Az, ne agyarkodjál, ez, hogy előre tekints. 

Hirtelen a sorsok változnak; vészbe sülyednek 

Gyakran a kik győznek, győzetik a ki, nyerend. 

Hordozod a kormányt ? de ügyelj, gőg el ne ragadjon; 

Állsz ki ma, történhet, holnap alázva heversz. 



Földi dolgaink közt látszik 

Létezni nagy különség, 

Pedig mind, a min káprázik 

Szemünk fénye, csekélység. 

Nagynév, gazdagság 's méltóság, 

Rendbe fűzött balgatagság, 

Csak álom és buborék; ' 

Mert forog, mint a kerék. 

Történt, egy hernyó telt hassal 

Mászék lomhán a fáról, 

Nézi a lepke 's guny-ajkkal 

Mosolyg rá a virágról; 

Felröppen a levegőbe 

Gyanútól menten, a dőre; 

'S hogy ő is csak hernyó vólt 

Egykor, keveset gondolt. 

Döczög az agg sírja felé 

Búsan, hogy haszontalan 

Élvén éltét vesztegeté; 

'S rakétaként kipattan. 

Majd helyét a hernyóból lett 

Lepke felváltja, örvendett, 

Arany várat építe 

Hiú füst képzelete. 
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Később burkába szövődve 

Álmából hogy felébred, ' 

Hogy neve élne örökre, 

Dicső tettekre gerjed. 

Dc minthogy a nagy természet 

Ugrást épen nem szenvedhet; 

Ö is csak hernyót nemze, 

Mint hernyóból lelt lepe. 

Barátim! csak álomország 

Országa földtekénknek. 

Míkvalánk, tudjuk; az óság 

Mik leszünk, font lepelnek 

Burkába rejti — önmagunk 

Vizsgálgassuk, hogy mik vagyunk; 

Akkor semmi kajánság 

Nem szédít, sem kábaság. 

REGGELI ELMELKEDES. 

Hold karaja elhalványul, 

Oszlik a köd fátyola; 

Csillag fénye reggel borul, 

Ha derül nap aranyja. 

Minden élő kél nyugágyból, 

Iláladal zeneg ajkáról. 

Virágok nyitják keblüket 

'S fényílik napsugárban 

A rezgő harmatgyöngyöket 

Balzamos sátorában. 

Ezer színükkel viditnak, 

Midőn mosolygva virítnak. 
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Éber földműves mezőre 

Víg danolás közt vonul, 

Szántóvasát jó előre 

Kiverte csorbáiból. 

Madárkák erdőn zenegnek, 

Zenegve árnyban repkednek. 

isten! minden , mit szemlélek, 

Nagy hatalmadnak müve. 

Te lelke a természetnek, 

Imád keresztény szíve. 

Nap, csillag ereje 's fénye 

Szent kezednek szüleménye. 

Te adsz ragyogványt a holdnak, 

Lenge szárnyat a szélnek; 

Te gyöngyit éji harmatnak 

Kölcsönözöd növénynek; 

Te szabsz pályát több csillagnak, 

Midőn mások helyt maradnak-. 

Isten! létünk fonalának 

Mindkét ága kezedben; 

Általad föld sarki forgnak, 

Mi állt, rohan mélységbe. 

Szavadra por domborodik 

Hegygyé, szólj, ismét elporlik. 

A korrágta kevély szirtek, 

Kik hullámmal daczolnak, 

Örvény fenékre merülnek 

Hangjára parancsodnak. 

Ints, a bájos róna telkek 

Víz alá legott sülyedriek. 
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Jótévö napot csillaggal, 

Ragyogva égő eget 

Semmiből: légyen: szózattal 

Teremtél 's négy elemet. 

Isten végetlen országa 

Csupán magának határa. 

Nagy felség 1 te teremtményed 

Csekélyb, hogy felfoghassa 

Müveid, 's királyi széked 

Méltán magasztalhassa. 

Szükség, hogy végetlen legyen, 

Ki méltólag dicsérhessen. 

Isten! erőd foghatatlan': 

Káprázik, ha néz szemem. 

Maradok önhatáromban, 

Gyengeségem ismerem. 

Égnek 's földnek alkotóját 

Szentek méltán magasztalják. 

T A N Á C S . 

Felül a kor hullámain " 

Hab 's polyva úszik vegyest. 

Ifjú hiszi, kincset lelt 

Felül a kor hullámain. 

Aranyt halász viz aljain, 

Ki hallót mélyre ereszt. 

Felül a kor hullámain 

Hab 's polyva úszik vegyest. 
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NAPPALI ELMÉLKEDÉS. 

Nap! csuda müve eget kifeszítő isteni kéznek, 

Földet üdítő anyánk! 

Még ma mosolyg arczod, holnapra megeshetik, engem 

Sír üregébe taszítsz. 

Még ma a természet viruló koszorúja mulattat, 

'S tarka madárka sereg. 

Síremlékemen ülve talán holnapra kesergőn 

Bús csalogányka nyögel. 

Dérforrázta virág 's lombokként hervadoz éltem. 

Árny, por az emberüveg! 

Sírihomály ha benyel, mély álom ringat ölében, 

Éhes enyészet emészt; 

Paj 's nyomoron kaczagó, vagy ölén dajkáló szerencse 

Vissza örökre marad. 

Földi mulandóság! magamat nem tudva leledzék 

Kapzsilag árnyak után. 

Kedvencz bábja valék, pompálya a játszi becseknek, 

Messze feledve valót: 

Ingerlett a hiábavalóság szomja naponként; 

'S vágytam előbbre mohón. 

Csöndes ohajtásom mértékietlenre nem unszol 

Tán, ha egekbe sovárg. 

Mint akarod, védj, sújts Isten! megnyugszom, imádlak 

Szent neved érte dicső ! 

< Palgatag emberi gőg legbölcsebb végzet elébe 

Fogna kitűzni szabályt ? 

Végnélküli kegyed , ha nem üdvöst kéreget ember, 

Szokta tagadni urunk! 



Harmatozó regg enyhetadón ha mosolygva deriilget, 

Hogyha az eslve hűvös, 

Édes atyánk! biztatsz; aggódva hiábavalókért 

Föld fia zaklat eget. 

Érdemeink nélkül Isten formála agyagból •, 

Gondol ügyünkre, reánk. 

E gomolyagba sodort föld Isten terve határát 

Összeszoritni csekély. 

Pára az emberilét, a földi szerencse csak álom , 

Épen a lélek örök. 

Oh halhatlanság! szentül érezni tanítgass, 

Szívemet égbe emeld. 

Keblemet ódd, vértezd, szívem tévútra kerítő 

Kéje ha ejtni kisért. 

Bünöntözte virág hervad hamar; élve gyalázat, 

Végre kiséri aszály. 

Földi zarándokságomból menekülve öröklét 

Béke hónába vezess; 

Jóra sóvár érzést ihless keblembe teremtöm! 

Bűnre mi késztet, elöld. 

Vallásos, bölcs, tisztséghü legyek és megelégült, 

Kényteli, tiszta, szerény. 

AZ ELETUNT. 

Örömre kit misem dérit, 

Azt mind hiába vidámítod ; 

Szalad, ha barátilag hivod. 

Örömre kit misem dérit, 

Vigaszt életből nem merit. 

Hasztalan öt éjt 's nap buzdítod! 

Örömre kit misem derít, 

Azt mind hiába vidámítod. 
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MÉLTÓSÁGOS BÁRÓ 

R Ó Z S A R E G I N A ASSZONY 

h í r h e d t é n e k e s n é n e k , m é l t ó s á g o s b á r ó l é d e r e r 

c o n s a l v o vasas-ezredbe l i s z á zados kal'l-

t á n y n y a l 1 menyekző j én 1841. 

Kezdetben egy rózsa nyílott 

Paradicsom kertében, 

Enyhes harmat gyöngye ringott 

Hajnalpiros keblében. 

Bíbora kelő napfényre 

Lön kéj örömnek ingere; 

Paradicsom lakója 1 

Mind csak neki hódola. 

A rózsa lassanként hervad, 

Halványul láng-bíbora, 

Illatdús keble nyög, sorvad, 

Légbe száll szagos pora. 

Éden lakóit gond 's bánat 

Gyötri; mért nincsen bocsánat ? 

A rózsán könyörüljön 

Nincs ember egész földön. 

« 

Több tavasz múlik 's érkezik, 

Eredeti anyagja 

Hervadt rózsának tenyészik, 

Dajkálja Isten karja. 



-:,, i • 

S uj éleire hogy idézi, 

Mindenki csudálva nézi. 

Belé Isten éneket 

Ihle, melly fog szívekel. 

Hervadt rózsából fülmile 

Lön, kinek szép hangjától 

A tollas nép felhevüle, 

Éled, gerjed, zeng, vidúl. 

Szivet olvasztó báj dalja 

Hangjára minden, ki hallja , 

A nyert kincsnek örüle; 

Bámulására gyüle 

A fülmile egy keletet 

Danlott, melly vele elhalt; 

Csönd, bánat a vig ligetet 

Lakja, nem zengedez dalt. 

Nincs, ki szép Évát mulassa, 

így keserg éden lakosa. ' 

Nincs, ki iizze unalmit, 

Kedvvel töltse napjait. 

A fülemile halála 

Az édent, a ligetet 

Porrá szárasztá , virága 

Nem vidít embereket. 

Fülmile és éden pora, 

Mint hervadt rózsa bíbora 

A légben hogy feloszla, 

- Honnan eredt, szárnyala. 

Tavasz virít, tavasz hervad, 

A víg dalos porából, 

Melly légben röpköd, feltámad 

Egy szűz a báj rózsából 
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Az eredeti anyagot 

Hogy Isten megihlé, legott 

Leve csuda báj szépség, 

Minek örvend föld és ég. 

Ég oltalma alatt a szűz 

Kinyílt; minden tavasz öt 

Enyhével iidvözlé, ki fűz 

Magához rényt követöt. 

Mint százlevelü rózsának, 

Nyilt virágok hódolának, 

'S .királynéjoknak vallják, 

Kik neyét, hirét hallják. 

A szűz a halhatatlanság 

Tündöklő leple alatt 

Kózsává ért, mellyből bánság 

'S több megyére szállt illat. 

Szivet fogó kegy jellemzé 

E szüzet, kit az ég nemzé; 

Minden jókkal halmozá, 

Rénynyel ajándékozá. 

Mint árnyék, hü; alázatos, 

Mint ibolya; jótékony, 

Mint tavaszi harmat; okos, 

Mint Minerva, gyúlékony 

Jóra; tiszta, mint liliom, 

Kinek hódol több milliom. 

Mint nárczis-illat, édes, 

Mint élet, egészséges. 

Hajnalpír lakik az arczán, 

A kék ég maga szeme,' 

Gesztenye fürtök homlokán 

Hullámianak lefele: 



Lábainak lágy lépése 

Zephirkék lengedezése ; 

Szája mozgása érzés, 

Mássá e földön kevés. 

M \ 

Népszerűség remek éke; 

Tiszta szerelme erény. 

Társasága jóság 's béke, 

Illatdús, mint a tömjén. 

Balvélemény nem ferdíti, 

Szeszély meg nem sötétíti 

Ezen szűznek kék egét, 

Valódi magyar szivét. 

Több tavasz nyilt, értek nyarak, 

Gyümölcscsel gazdag őszök; 

Kelszántattak az ugarak, 

Határt kerültek csőszök. 

A szűz, mint lündértiinemény 

'S erénydús, leng földünk terén, 

Hózsa kies virányán 

ínségest boldogítván. 

Hóditó 's szerény illatja 

Messzeföldekre repül. 

Az ég végzé : boldogítja 

Azt becsülői közül, 

Ki a való tiszteletnek 

Táplálékát 's egyérzetnek, 

Mint házas élet lelkét, 

Rényit nézi, nem telkét. 

Örvendek, a világ kertje 

Hogy illy szerény rózsafajt 

Nyert e nemes szűzben, értté 

Áldhatja az égi kart. 
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Kesergek ; mert veszett Arad 

Kertéből olly kincs, melly marad 

Helyrehozhatatlan kár, 

Mig égből jő hőbb sugár. 

A VALÓDI HŐS. 

Tartjuk azt hősnek, ki kaczag, ha látja, 

A kajánt mások java mint fogyasztja; 

Nyugton , ég 's föld bár szakadoz reája, 

Dől le porába. 

Napja száll 's felkél mosolyogva ; nincsen 

Istenén kívül, ki sebére hintsen 

Balzamot; mennyben nyeri, tudja, bérét, 

(ízi mi sérvét. 

»Életösvényén sok ezer baj ámbár 

Hő iparjának daezosan határt zár; 

Küzd merész hősként makacs ellenekkel, 

Több bal esettel. 

Csalfa fondorság agyarát türelmmel, 

Mint erős lelkek, veszi érez kebellel; 

Háborúságit zavaros világnak 

Türi, ha zajgnak. 

Több királyt a nép egekig magasztal, 

Hogy sok országot nyere küzdve vassal: 

Közjavát népnek kegyelőn nevelte, 

Polczra emelte. 
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Pár erőseknek lehet óriások 

Tetteit tartnunk; kiliiröleg a sok 

Üldözésekben ki magán erőt vesz, 

Náluk erősb lesz. 

Hakni nagy műgond babyloni tornyot; 

Daedalus röptét kitalálni; horgonyt 

Vetni ingernek, de dicsőbb, 's magának 

Lenni urának. 

Dicsre méltatjuk, ki gonosznak enged ; 

Csöndesen balsors ha tiporja, szenved: 

Bár mikor sírhoz közelitni kelljen, 

Nincs mire féljen. 

f ő t i s z t e l e n d ő 

S Z A B Ó R O M Á N A T Y Á H O Z , 

MINORITA-REND FŐNÖKÉHEZ 1841. 

Sebes Marosnak habja miért simult? 

Mért ömledeznek csöppei illy szelíd 

Báj csillogással? vízi pillék 

Ünnepileg piperét felöltve 

illy ritka kedvvel mért röpösik körül 

Zöldellő partját ? Tán bizony a mesés 

Ősz régiségnek vízi szenti 

Üjra ma létre felébredének, 
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'S azok sugallák a Maros árjinak 

Román atyánknak hö örömünkre várt 

Hozzánk közelgését? virúlást 

A ki reánk, valamint nap, áraszt. 

Elébe hajlít tisztelet ösztöne. 

Mi fény feleltünk rezg, melegítve melly 

Gyöngét erőssel lelkesit 's gyújt, 

Mennyire hat, kegyelőn segítvén ? 

Való dicsőség szende követje az, 

Sejtem; különzik fénykoszorúk fejét, 

Mellyek hatékony illatára 

Ész derül a buta kény ködére. 

Nemtőnk követvén fényledezö sereg, 

Üdvözli, pálmát tartva kezében öt. 

Amott karöltve véle jobbról 

Átalövezve sugárszalaggal, 

Ki lejthet? a bölcs szűz sereg elnöke, 

Mutatja vastag 's egyszerű köntöse. 

Göröngyös útját sós veríték 

Tengere mossa, rakott tövissel. 

Kemény dologtól tört keze, égetett 

A nap hevétől képe. Nemesb kebel 

Türközve bérezi templomába 

Jutni törekszik aczél tőreimmel. 

Megáll az elnök, majd kifeselve a 

Szííz társaságból lantot előragad 

Egy szííz, 's remek hangot varázsol 

Húrjaiból, mihez ömledeznek 



A szűz Camoenák nyájasan ihlelö 

Bájénekökkel: dőre szilajkodás 

A mikre rendhez kész simulni. 

'S győzelemül megadott kezet nyújt. 

Történeteknek vizsga eszű szüze, 

Clíó, jövendőnk festi gyümölcsözőn 

Áldó hatását; homlokáról ' 

Látom, iparra derül becsület 

Sugára bérül. Bátran ereszkedik 

Ott harmadik szűz szorgosodással a 

Tág véghetetlenség tükrére, 

Fáradozása babért gyümölcsöz 

Fejére. Rómán! szűz sereg ünnepel 

Érted ; 's becsüljünk , minket is ösztönöz; _ 

Ki boldogítókig törekszel 

Adni szabályt viruló korunknak. 

Hószín burokban szorgalom a kivel 

Jár 's tiszta érzet. Minden idegzeted 

Rozzantja a kaján törekvést, 

Jó 's igazért melegülni, lenni 

Tanitsz! A tettlen nyugalom art, tudod. 

Edzett erőssé a tudomány kemény 

Bölcsője téged; 's légy fejünkké, 

Gondviselés kegye úgy akarta. 

Vezérsugárként külde utunkra, hogy 

Szendén világíts. Sok bajok árja közt 

Állsz sziklaként; szelek dühével 

Küzködül; érieletet javunknak 
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Hogy biztosítnál gyenge vetésein. 

Komán ! jeles tett czélod; az áldozat 

Korál te éled, bölcs atyánk! gyors 

Gyermekeidre hagyod gyümölcsit. 

Észt értelemmel, férfierőt te tudsz 

Hatós tanácsnak rakni falára; ész-

szerűen a jelent tekinted, 

A mi jövend, okos értelemmel. 

, / 
Jóság, szelídség jellemed; öntudat, 

'S lettgazdag élet bélyegez; a mikért 

Könyvébe késő kornak írva 

Fénylik örökre neved 's szivünkben. 

Élted teremtőnk síri homályban ál-

Sugárza műdben; dicsre emel 's magát 

Körülövedzvén felhevül, küzd 

Tetted után, ki valódi társunk. 

V I L Á G 0 S V Á R. 

Föld felit eljárván a látköralalli világba 

Szállt a nap, hallgat czifra madárka sereg. 

Nyugszik a rét, erdő, kanyarogva bugyognak a völgyben 

A kristály patakok, fénylik a csillagos ég. 

Tér kifeszült tölgygyei halkkal lépkedve akolba 

A víg csorda, nyomán pásztora zengi dalát. 



Békelakukba sereglenek a munkások örömmel, 

Újra erőt nyernek hol nyugalomnak ölén. 

Hallgat a természet, hallgatnak szende lakói, 

Kékellö égen holdnak ezüstje ragyog. 

Csak te Világosvár mohfedte faladba vonulva 

A bogarak dongnak, czirpeg a renyhe prücsök. 

Egbeható szirtekre emeltek szittya apáink, 

Kit három Hunyadynk bíra, Szilágyi Mihály. 

Szentelem e verset rozzant falaidnak, az ádáz 

Ellen több izben valla kudarczot ahol. 

Hassán-bég, Pertáf, bár romba ledöntni akartak , 

A fényes diadal gőzös agyukba tapadt. 

Tudta török, van dolga kivel, harczolva magyarral: 

Erdemeik szerzék hadban a szittya-fiak. 

Nem hagyták váruk , mint félénk fecske, ürülten 

Fészkét, megtarták halva, vagy élve helyük; 

Mert magyar inkább szállt csatatéren szembe halállal, 

Hogysem igát hordjon 's lássa pogányban urát. 

Végre Világosvár, juta hozzád holt magyaroknak 

Testükön ellenfél; birtoka dúlva levél. 

Eveken át falaid közt a török oszta parancsot, 

És szálkás járom nyomta a szittya nyakát. 

Van, van-e száj, van-e nyelv, ki vitéz magyaroknak utódil 

Mennyi nyomor kinzá, festeni lenne elég ? 

Ámde segíti urunk kitürőn szenvedni tudókat; 

Karral emelve szegényt, földig alázza kevélyt. 

Siegberl 's Heister alatt hódíták vissza e várat 

Vasmarkú magyarink konczra aprítva pogányt. 

Itt e mulandóság bús romja között, az élőkor 

Büszke maradványán, véde mit annyi magyar; 

Méla magányomban ha veszem, mit tűrtek apáink, 

Borzadalom csontig rázza, fagyasztja velőm. 

Hős magyarok vérével festett, szirtre emelt vár! 

Diszre tanúsítói milly fejedelmi pazart? 

Ott ama goth idomú oszlop repedésin, az ablak 

Csonka szegélyzetein pillog az estveli nap; 



'S áldja azok porait, kiket a haza sorsa hevített, 

'S kiknek erős Árpád vére erőkben eredt. 

Többnyire kik diadal-koszorúval övezve lakukba 

. Tértenek, elleneik testi födék csatatért. 

Angyali vágygyal a nők ölelék, írt kötve sebökre, 

Enyhíték csókkal férjeik izzo baját. 

Szende szemük rejtelmit ecset nincs, melly kifejezné 

Tartva babérkoszorús hőseket ölben arák. 

Baglyok uhognak most, áldmást hol ivának apáink, 

Harsany örömriadás közt kiürítve pohárt. 

Bégi dicsőséged hova tűnt el hajdan erős vár! 

Csarnokod ösz falait lakja ma északi szél. 

Gaz, tövises kórók horgadnak az álvitapályán, 

Dörgő tárogatód helyt hegyi vércse sivít. 

Sírban oszolnak erős tagaik holt bajnok apáknak, 

Sírkövük elporlott, közte bogárka tanyáz. 

Pusztai szózatként elhangzott híre nevöknek, 

Mély feledés köde leng tetti sugári felelt. 

Pompa, dicsőségék, hatalom, mind múlnak imígy el; 

Mit nap létre hozott, éjbe sülyedni szokott. 

Hősi babér hervad, kő-gúlák romba zuhannak; 

Emlékül szentelt hamveder összerogyik. 

Vágy, gyönyörök 's mi szivünk bajnok tettekre dagasztja, 

Hirtelen elmúlnak, mint hideg őszi sugár. 

Estve vitézi merényt koholunk, rablánczban a reg lel; 

Heggel vál torrá éji tivornya nesze. 

A rózsás ligetet kerekítik durva töviskek; 

Béke egére sötét felleg ijesztve vonul. 

Hir, hatalom, becsület tudomány mi hiábavalóság! 

Egy sziik sírba jutand végre világnak urá. 

« 



A K A C Z E K. 

Enyhes lugas árnyékában 

Csapongva hogy nézdelék, 

Egy levélre hamarjában 

Illy vallomást tüzdelék : 

Én szeretlek, mig élek, 

Mig bennem cseng a lélek. 

A lenge levelkét a szél 

Elkapta, gyors szárnyain 

Szanaszét illyen szózat kél 

'S terjed sebes árjain-: 

Én szeretlek, mig élek, 

Mig bennem cseng a lélek. 

Elorzá a fürge madár 

Csőrében a levelkét, 

Szemléli a kis csapodár, 

Zeng, majd kifújja lelkét. 

Én szeretlek mig élek, 

Mig bennem cseng a lélek. 

A levélke vizbe esett; 

'S a hab dagadt kebelén 

Hordja, olvasván, igy zengett 

Tengerparton 's közepén: 

En szeretlek, míg élek, 

Mig bennem cseng a lélek. 
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Egy szüzecske a parton ült, 

Fürösztvén kis lábait, 

A levelkét kifogta 's fült, 

Hogy olvassa tartalmit: 

Én szeretlek, felsóhajt, 

Elpirul, sok, mit óhajt. 
' i 

Azóta a meleg szellő 

Ha velem találkozik, 

Véli, ráczélozék , kellő 

Hevével kínálkozik; 

Én szeretlek, susogja 

Vissza fülembe lobja. 

A madárka ül felettem 

A lugasban 's kandikál 

Reám fortélyosan, lettem 

Tárgya, kinek hangicsál: 

Én szeretlek, mig a sas 

Tanyája leend havas. 

Ha a hab tolong a parthoz, 

Hozzám közéig hömpölygve, 

Gyöngéden illy báj hangot hoz 

Sóvár, vizsga fülembe : 

Én szeretlek, mig a hal 

Rennem lakik, 's engem nyal. 

Ha a leánykához bárhol 

Közelítsek, rám nevet, 

Szemit lefüggesztve hajol 

Hozzám, köszönt: 's hogy szeret, 

Csüggedezéssel vallja, 

Mig őz az erdőt lakja. 



Hogy: én szeretlok: tüzdelém 

A levélke hátára, 

Minden részről simul felém 

Lányok 's asszonyok száma. 

Azóta a szerető 

Száma nem kerülhető. 

Haladj ifjú eszélyesen 

Pályáján zöld korodnak; 

Legyen heved szeplőtelen, 

Ugy mindkik méltányolnak. 

A látszat nem mind való; 

Kaczajt kelt az álmodó. 

Mérsékeld .¡'kaczér hőséged 

Az okosság hősével. 

Állati ösztön- 's negéded 

Tiszteltetést nem érlel. 

Kaczérságban, jól jegyezd , 

Ne képlegesítsd becsed. 

Tüzed a földi salaktól 

Tebenned különválva, 

Messze a testi vágyaktól 

Csak az égit imádja. 

Ártatlanság festéke 

Az ifjak remek éke. 

Ez valóságból merített, 

Nem képzeti gondolat. 

Az ész szelétől hü ti tett 

Ifjú heves indulat 

Majd képzelt diadalán 

Pirul, 's kaczér kalandján. 
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VIGASZTALAS BARATOMHOZ, 

KINEK NEJE MENYEKZŐ ALKALMÁVAL ELHALT 

Músám! könyártól feldagadott szemed 

Mért földre szegzett ? fűzre akasztva mért 

Hallgat vidámitón nem egyszer 

Zengedező ideged takarva 

Fátyolba? Ajkad mért panaszolkodik? 

Mért pongyolán jársz síri romok között ? 

Mért száraz ágon üldögél a 

Fülmile, szárnyiba rejtve csőrét ? 

Gubbad, kuszáltak tollai mért? künyez 

Házad körében mért veled egyvelest 

Mindenki? távol, mind közelről 

Összesereglenek ismerőid ? 

Meghalt, kesergik angyali, drága nőd! 

isten kegyéből rénynyel övezte őt; 

Vezérsugárként hogy ragyogjon 

Férjök iránti szerelmeikben 

A nőknek. Árván hagyta barátomat 

Lantom ! vigasztald, kenve sebére írt; 

A boldog élet ünnepét ki 

Kezdi nejének ölében ülni. 

8 * 
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Hová teremtünk szent kegye hílta meg 

Okct, kegyéhez kötve szerencse-árt: 

'S áldott szövetségük malaszttal 

Fííszerezé leteiglen égből 

A nőt szelídség, tiszta erény, nemes 

Érzet, nyavalygón gyors segedelmcző 

Tett, népszerűség, bűntelen szív , 

'S gyámanyaság ragyogón emelték. 

Ők itt valának, mint koszorúba font 

Virágok egymás karja között. Jöve 

Fgy nem hivott vendég, kajánul 

Megzavará szerelem-tanyájuk. 

Halvány ajakkal rémletes ő vala; 

Horpadt szemével síri lakosi mulat; _ 

Gúnyos kaczaj közt elragadja 

Ünnepi dísz-koronájuk ékét — 

A mikre torrá változik a vidám, 

Kedves mulatság; a lakadalmi-dal 

Búcsú zenében végezödik; 

Holttetemet, ki előbb menyekzőn 

Himzclt ruhában zöld koszorút vive 

A czifra násznép serge előtt, szomor 

Gyászöltözetben sírba zárja, 

Volt örömek poharát könyárral 

Csordultig öntvén. Lám eme földtekén 

Minden mulandó !< a mosolyok csalók; 

A fájdalom való csupáncsak, 

'S a baleset maradandó kincsünk. 
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• Ne sírj barátom! sír üregébe zárt 

Nőd hamvain. Tudd: hogy te is elhalandsz. 

Ég 's föld előttünk nyilt. Reménység 

Ott magasan vagyon, itt nyomorgás. 

Rízzál atyánkban; bár keserít, de meg-

Vigasztaland. Nézd, milly halovány-fehér 

Köntösbe van hurkolva a föld 

Tél idején 's merevedve nyugszik 

Hó-szcmfödéllel lepve; miként keserg 

Mély fájdalommal; mint nyög az erdei 

Lombtól kopasz fa; mert folyóknak 

Éltet-adó erejök fagyottak. 

Tavaszderünek hő sugarára a 

Jégtábla olvad, 's a merevedi göröngy 

Jegedt bilincsiböl menekviíl, 

'S újra felébred egész erővel: 

Felnyílik a sír egykoron úgy; mihelyt 

Végső ítélet napja elérkezik 

'S bcléhat isten ihletével, 

Újra felébred az alvo porszem 

Az angyaloknak fényseregében él, 

Hol nincs sirám, sem fájdalom. Onnan egy 

Jámbornak áldott lelke sem fog 

Hátramaradni. Hitünk tanítja. 



A falu szende gyermeki 

Szűz Rózsa ünnepét 

Ülék; 's ki Rózsát tiszteli , 

Kitűzött helyre ment. 

Ünnep királynéja ahol 

Megkoszorúzta tott. 

Kitől a jámbor fi, ha jól 

Vitt, füzért kaphatott. 

Liget virult virági közt 

Derülve kelt napon, 

A nyár virágiból kötött 

Füzért szűz hajadon. 

A szűz kezéből ifiak 

Megnyerni a füzért 

Lángkebcllel tusáztanak 

'S kivíni pályabért. 

Miként ma nyílt virág, a szűz 

Hüs árnyban ülve gyűjt 

Csatára ifjat, 's kémli, tüz 

Kire dijkoszorút ? 

Körülövedzi nyilt virág 

Szűz teste hüvelyit; 

Fejét díszíti lombos ág; 

'S óhajtják szűz kegyit. 

BAJNOK-DÍJ. 
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Vasöltözetben egy vitéz, 

Erőtelen lován 

Elötámolyg, csudálva néz 

Rá 's kit mindenki szán. 

Nem birja kardját; ősz hajak 

A hős fejét födik; 

Aszott arcza, mint rémalak; 

Szemfénye haldoklik. 

Elejti fékét; tar feje 

Keblére görbedett 

Derékról vált gyümölcstele 

Gallyként, mit terh levert. 

Felébred 's hirtelen feszült 

Kebellel igy beszél 

A víg sereghez, összegyűlt 

Melly hős körül 's remél: 

Köszönllek e ligetben nőtt 

Nemes ifjak 's szüzek ! 

Hogy láttok egy harcztörte hőst, 

Szomorgni szűnjetek. 

Kedvittasari illy népszerű 

Napot borult szemem 

Hogy nézhet, egy rideg keblű 

Vitéznek élelem. 

Csaták között megvénhedék 

Tusázva honomért; 

Hol ércztorok dörög, nyerék 

Fényes győzelmi bért. 

Hol szablya-zápor omla rám, 

Habmosta szirt gyanánt 

Javadra küzködék hazám! 

Kaczaglain a halált. 
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y c . /1 
a 1 

Kovácsolának hol igát 

'S a honfi nyomatik, 

Aczélom ült haramiát 

Ázva markolatig. 

Honom, királyom, Istenem, 

E három ige volt 

Előttem éjt 's nap, érlte nem 

Eiméltem kardomat. 

De hajh! miként a büszke tölgy 

Kiállja szél dühét 

Ha ép; mit enyh zephir ledönt, 

Ha őrli szú tövét : 

Legyőzhetetlen én valék, 

De most meredt karom; 

Elüszküll keblem, 's omladék 

Vagyok, csak puszta rom. 

Egek ! hamar születtem én. 

Aranykor most derül; 

Virít olaj-ág hon egén, 

Kajánság szenderül. 

Ifjaknak rét virági közt 

A szűz füzért kötöz. 

Vidor vitéz lesz végre röst; 

Kit aggkora legyőz. 

Az agg vitéz iparkodók 

Egyébről szólani, 

A szó ajkán visszaesők, 

S kezdc vonaglani. 

Füágyra helyzik az ifjak 

A haldokló vitézt. 

Ah! balzam, ír, ki k hóltanak , 

Uj létre nem idéz. 
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A szűz leszáll virág közül, 

A holt vitézre néz — 

'S övcdzi homlokát körül; 

Gondja határt tetéz. 

Légy ünnepünk királya, szélt: 

Lcgérdemesb te vagy. 

Bár nem örül virágnak hólt, 

Maradsz örökre nagy. 

A FÉNYŰZÉS VESZÉLYES KÖVETKEZÉSEI. 

Pör Saturnus alatt 's fényűzés szunnyadozának: 

Jupiter országlása alatt csak látogatóul 

Szálllak előbb népes városba; de nem nagy időre 

Gazda a vendégből lön. Később házi kis ajtót 

'S ablakokat tehetősbeknél bővebbre törették, 

Ki 's be hogy ugy fennyen járhassanak. A dugaszokban 

Hejtett kincs-halmazt nem szenvedhetve, hajoknál 

Fogva kihurczolták, 's reteszét tördelve darabra, 

Czifra bútorra, kocsikra, cselédre, lovakra ruházták. 

Házi urat 's asszonyt elkábította pazarfény, 

Lön mi nagy áldozatért bő pótlék; mert mihelyest a 

Házakon elkészülve divatszerü ablakok, ajtók 

Nyíltanak, ott kisuhant tüstént a béke nyugalma. 

Ártalmas volt a ragyogó fény gyöngye szemének. 

Elmegyek, így szólott, csendlakta falukra; parasztnak 

Sót hintek kenyerére, vizét éddé teszem, álmot 

Hintve szemére; de a sót 's izl elvitte magával 

A háztól kegyes álommal — mire nyomba lopózott 

A legszcmtclcncbl) lakos: a bút szülte adósság. 



FŐTISZTELENDŐ 

S Z A B Ó K O M Á N 

r e n d k o r m á n y n o k a t y a t i s z t e l e t é r e , m időn 

a r a d i gymnasil1mot m e g l á t o g a t n á 1838. 

Áldott az úrban légy, kit ohajlatunk 

Közénk varázslott, atyja szelid feje 

Rendünknek ! áldottak vagyunk mi, 

Hódolatodra kiket bocsátasz. 

Szépnek, dicsőnek, jónak esengve te 

Gyöngyét kerested, önmagadat soha 

Nem czáfoló vas szorgalommal. 

ismered emberi hivatásod. 
• 

Tündér alakként engede már nyarunk 

Negyedszer ősznek, volt Kajetán atyánk 

Védangyalát hogy gyász egünkön 

Tartva remény koszorút kezében, 

Láttuk. Valának festve hol e szavak: 

Aranykorodnak hőse élérkezik 

Már nem sokára, árva szerzet: 

Hévvel ügyelt az alakra akkor 

Mindenki köztünk 's bájteli ingerek 

Üzék el álmink; mennyei képzetek 

Hő keblökön ringatva hordtak, 

Jósolatunk valamíg valónak 



Romári! tebenned látjuk egünk körén. 

Boldog korunkat hirdeti Phoebus is, 

Dúsan lövelvén ránk sugárit. 

Éljük alattad örök tavaszban 

Előbb. 'S hatalmad számos alattvalód 

Szerelmivel kell összeszorítanod; 

Győző serénység szcndeséggel 

'S hősi kebelhez előrelátás 

Évinket. Éjünk váltja vidám korány. 

Báj illatával Flóra erőt leheli 

Közjóban izzadtakba 's örvend 

Rózsa közül emelintve tapsot 

Erdély, magyarhon messze határain. 

Mély hódolattal gyermekeid tavasz 

Virágival töltött kosárkát 

Színed elébe atyánk ajánlnak. 

Román! miként a fürge galamb szedi 

A tiszta búzát: többi között valál 

Rendünk szelíd, bölcs, engedékeny 

Atyja, ki jobbja alá sovárgott 

Juthatni köztünk, mind, ki erényt becsül. 

Bocsátja, látod, bátran ügyét 's magát 

Zátonyt kerülni bölcsen értő 

Észvezetéked alá bizalmmal; 

'S karöltve véled bajnoki módra küzd. 

Tndván, egész rend dolgai észszel el-

Intézetére megtagadnod 

Kell magadat 's türelemre szoknod 



Szükség. Azért majd lisztre hcvítgetcl 

Unatkozókat; majd az elesteken 

Gyöngéden ápolván segítesz; 

'S a nyavalyás sebil óvakodva 

Érinted, orvos, 's bölcs atya. Néha ki 

Eltér az útról osztva szelíd kegyed, 

Javítod, óva majd fenyíted 

A makacsot, mielőtt megintéd. 

Eszedbe ötlik : mint te is, emberek 

Ok. Hajh! az önkény délezeg crőszaki 

Ingó hajónk örvénybe inkább, 

Mint kikötőbe vakon taszítják. 

Te, gyámolitván a nemesebb tudást 

Buzgón gyakorló szerzeti társidat; 

Nálad találja várt jutalmát 

'S czélszerii rendeletét az érdem. 

Közjó, miért égsz, a mire lelkesítsz 

Bennünk tanácscsal. Látogatod lakunk 

Közjó iránt buzgó szivedből; 

Tetteid ingere 's tárgya, közjó. 

llly 's ennyi üdvös, ritka erényidért 

Román! becsülünk. Homlokod ékei 

Nagy érdemid kötötte fényes 

Bíbori diszt haladó tekercsek. 

A test törékeny lánczai közt erős, 

Bölcs, csalfa mázat nem keres érdemért, 

Tudván: mit ember nyújt, veszendő. 

Mennyei bér, mire küzdve czéloz 
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Te, a szerénység képe, emelkedés 

Dús csarnokából, társaid oktatod: 

A rény magának bő jutalma; 

Küzdelem itt, jutalom van égben. 

Román! tapasztalt 's bölcs helicóni pap! 

Jól tudjuk, adtak mennyei végzetek 

Téged fejünknek ; bölcs eszednek 

Bö tejivei fiaid, hogy ápold. 

Őrizd javunkat. Szüd szüleményei 

Utódok ajkin hangzanak; a kaján 

idő fogától mentve élnek. 

É l , nemes öntudat, a kit illett. 

Román ügyünknek várt diadalma! adsz 

Társulatunknak hasznos egyéneket — 

Isten kegyelme hogyha nyújtja 

Hasznot-adó korodat, reméljük. 
'•a\ •,:'•/ í; ' í j ' 

A KANDÚR, EGÉR, EGÉRKE. 

K a n d 11 r. 

Jövel picziny fürge állat 

Ölembe, hadd czirógatlak. 

Oh mint szeretlek! 

Keblembe rejtlek. 

K g é r. 

Javaslom, gyermekem , ne menj. 



K a n «1 11 r. 

No jöjj, diót kapsz, mogyorót, . 

Piskótát 's czukrozott bogyót. 

Ha csókolhatlak, 

Mézzel itatlak. 

E g é r k e . 

Anyám! hallod, milly szívesek 

Igéreti? én elmegyek. 

Talán meg nem esz; 

Dióm 's bogyóm lesz. 

E g é r . 

Javaslom, gyermekem, ne menj. 

K a n d u r. 

Itt van sok czukros sütemény, 

Narancs-haj, mondola 's lepény. 

Jövel kis babám, 

Hadd, csókoljon szám. 

E g é r k e . 

Mit miveljek? én elmegyek, 

Szavai milly mézédesek! 

Bocsáss anyácskám; 

Lesz sok mondolám. 

E g é r. 

Javaslom, gyermekem, ne menj. 

E g é r k e . 

Nohát mi történhet velem ? 

Tetszik e pofók ur nekem. 
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Torzomborz bajsza; 

Körme milly kajsza. 

K «1 n d u r. 

Jövel kis bohó, no mit félsz ? 

Lásd ajkam csókjaidra kész. 

E g é r k e . 

Segíts anyám ! ja j ! 

Megfojt e csúf kan. 

E g é r . 

Már most mind késő, a kandúr 

Hízik rajtad, mint durva ur. 

Tanácsra siket 

Segélyt nem vehet. 

HUNYADY MÁTYÁSHOZ. 

Hajh! kontyos ozmán ostora, mennyköve, 

Pannóniának hős fia, Húnyadynk! 

Csöndes nyugalmadból tekints le, 

Hajdan erős magyarid fajára ! 

Teremts belőlünk régi vitézeket. 

Amíg apáink hadba vezéreléd, 

Gőzölge vértől elleninkbe 

Markolatig rohanó aczéluk. 



A hány magyar volt a csata-kiizdhclyen, 

Mindannyi lestült Mars vala látható; 

Ahány csapást oszlának, annyi, 

Annyi halál leve áldozatjuk. 

Alkotta Caesár lelkivel a hazát 

Mátyás; tudósok nyertek alatta díjt; 

Szilárd kezekben tarta kormányt; 

'S nagyszerű vállalatit mutatják 

Történetinknek könyvei. Nemzete, 

Hon, Isten : igék szíviben égtenek. 

Őszült atyáink nyomdokán ö 

Oktata hősi babért aratni 

Mint kelljen a harcz vérmezején, ezer 

Alakban a hadszülte halál hol öl. 

Országi kormányt tartva, törvényt 

Alkota mélyreható eszével. 
• 

'S véghezvivésben tiszteket unszola. 

Védé hazánkat bajnok, igaz biró. 

Kormány felett Astraea karján 

Álla dicső Hunyadynk alatt a 

Kivánt igazság mérlege, a magyar 

Megvallja. 'S olly kort éle, miben csupán 

Középszerűnek már lehetni 

Nagy vala, volt csuda lenni nagynak. 

Kié viszongás vészteli korszakát, 

Mellyben hatalmas régi monarchiát 

Hűbériségnek romjain küzd 

Franczia-nép makacsul emelni. 
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Kehér-pirossas rózsa közölt lefolyt 

Csaták után állt Anglia fénytetön. 

A helveták független élni 

Vágytak. Oroszhon az óriási 

Nagyság alapját megveti, czári czím 

Fényét felöltvén. Német erőt feszít. 

Félhold növekvék hódítással. 

Több darabokra szakadt olaszhon. 

0 tűzte Bécsnek büszke falára ki 

Zászlónkat ármány 's forradalom között. < 

Hitvértezeti lélek 's tekintély 

Bajnokaként lesanyart díszét a 

Vallásnak újra visszaadá, erős 

Alapra rakván oszlopit. A csatán 

Egyszerre közvitéz, vezér volt, 

Mint szövevényes ügyünk kívánta. 

Bár büszke márványt hogy neve élne, nem 

Állíta eddig nemzete; vésve hő 

Szivünkben élend, czímerünket 

Négy folyamok valamig díszítik. 

Mátyás! esengünk, hős fiaid tüzeld, 

Ihlesd magasról. Szálljon az elmefény 

Váltó sugára szent lakodból 

Drága hazánkra : könyörg magyar-sziv 

% 

VI 
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EGY KORAN ELHUNYT FELETT. 

Elted korányán hervadozott virág! 

E sírhalomban csöndesen álmodol. 

Boldog vagy te, keservet, 

Búgondot ki nem ismerél. 

wM 

Állt lépteidnek nyíltan a rózsa-út, 

Min ballagál; nyugpárna gyanánt neked 

Vidor képzeleted volt; 

'S kelté álmodat a remény. 

Mint a regényes tájat a holdvilág 

Halvány ezüsttel tölti el éjjelen: 

Pályád szende sugárral 

Fénylett; 's szüzeket oktatá. 

Tündéri vágyad hamvad idő előtt. 

Rád gyászfuvalmak lengik enyészetük. 

Könyt ont, hogyha leány majd 

Horpadt sírodon andalog. 

Emlékjelül tép myrtnsi ágakat, 

Sírod keresztjét fonja körül, sóhajt: 

Nyugjál sorsosom ! a mint 

Tavasz, hervatagok vagyunk. 



a PELLIKÁN. 

A déli nap sugárai 

Elégeték a zöld mezőt. 

Repedve nyíladoz a föld; 

Csatornáit mivel az ég, 

Bezárta köznyomorra rég. 

A föld aszálya döghalált 

Terjeszt. Eszes és oktalan 

Vadállatot halomra dönt, 

A merre jár. A városok 

'S falukban az aggódalom 

Minden kebelt szorongata. 

Idán, egy pellikán-anya 

Száraz szomjában rég eped 

Csirkéivel. A mord halál 

Dühével küzködék szegény — 

Az éhség fészkeié magát 

A pellikánba; szaggatá 

Emésztve, amig a velő 

Csontjából mind kiszáradott. 

Kesergyötörte éh fiát 

Némán nézé a pellikán, 

Szomorgva kémlel fris vizet, 

Hogy csillapítsa szomjukat; 

De nem talál. A jó anya 

' Keménye hogy kijátszaték, 

Feláldozó egy életét: 

'S mellébe öblös rést hasít, 

Miből piros vér görgedez 

9 * 



Begyükbe éh csirkéinek. 

Az éh csirkék vigkedviileg 

Jó anyjuk kebléből ivák 

A vér-italt. Tavaszkor igy 

Rózsán a csélcsap lepke él, 

Csókolva Flóra kedvesét. 

Miként a hamvadozni kész 

Lámpát éleszti fris olaj: 

A vér erőre kélteti 

A már vonagló pellikán-

Csirkéket. Éltet szítanak 

A tátongó seb mélyiböl. 

Hogy elvérzö mellére néz 

Feszülten a kegyes anya, 

Lassan szerelme karjain 

Leéli kínos életét. 

Bágyadt testétől lelke el-

szakadt ; mire a jó anya 

Lehajtva szárnyiba fejét, 

Meghalt. Olympról Jupiter 

Néz a magát feláldozó 

'S szerelemlelkesíttetett 

Anyára. Enyhité könyür 

A bosszút forraló halál 

Dühét. 'S letörli szemiröl 

A pellikánnak a halált — 

Diadallal feléledett 

Halottiból a pellikán; 

Kit második szolgájául 

Tevé magának Jupiter. 

De nem haragja mennykövét 

Bizá reá — áldásait 

Terjeszti bőségszarviból 

Jámbor fiakra kegyelön 

A könyörülő pellikán. » 



141 

KIRÁLYPÁRTIAKHOZ. 

Alig kel a nap messze hegyek megül, 

A fürge méhek hagyva köpűjöket 

Üdvözlik a hímes mezőknek 

Illatozón feselő virágit. 

Zsibongva furják be magukat virág 

Kehelybe, melly tár szűzi kebelt nekik, 

Méz-csókba olvad hol szerelmök. 

Oh mi szerény, mi dicső szereim ez ! 

Kéjéidelet hol nem szoka fel hiún 

Áldozni bel- 's kül- kellemeket, miként 

A bujaságnak áldozóknál 

Hervadozás közeleg virágra. 

Édes teherrel dongva repülnek ők 

Kasukba gyorsan, társi közé. Hol így 

Gyűl a közös kincs, nemde áldott? 

Mert tilosán keresett vagyonként 

Nem nyomja átok. Alkonyodásra gyűl 

Helyére vígan mindki, hol osztogat 

Szorgos királynéjok parancsot, 

Készti nyugalmra alattvalóit. 

IIly társaságban nemde lehetni nagy 

Haszon ? hol egy fő többin uralkodik: 

Áldás tenyészik ott, hol enged 

Egy fejedelmnek egész közönség. 
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Fitymálja bódult messzeható javát 

Egységnek. Ám egy testnek is egy feje, -

Nem több. Egész földet csak egy nap 

Élteti és kivilágosítja. 

Terjedt hajón egy férfi vezérkedik; 

A nép is addig boldog, erős, habár 

Csekély legyen, mig egybeforrva 

Van szorosan koronás fejével. 

Függetlenekké hogyha a népeket 

Tesszük, nem is kell több veszedelmihez, 

Mint a gyakor példák tanítják. 

Nemzeti boldogulás az «gység 

Nélkül hanyatlik. Szófogadás, figyelm 

Törvényre ott nincs, nincs közös értelem. 

Mindenki nézi csak magát, 's be-

Dugja fülét, ha hazája kéri. 

Szennyes haszonnak rabja. Mit egy mivel, 

Másik fenékből szokta kidönteni. 

Egy kezd hadat, békét javai más; 

Estve vasat köszörül, viradtra 

Lenyergel. Egység nem lehető király 

Nélkül. Miként a főbe sietnek az 

Erek; kivánó, a királyban 

Össze a nép akaratja gyűljön. 

0 lélek, ország test, ezek illenek 

Egymáshoz Amig egybeakadva tart 

Kapcsok , maradhatnak szilárdak, 

Mélyrehatók, tehetők, kar- 's észszel. 
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Ellenben a lest válva külön, nem él. 

Királya nélkül szinte a nemzet is 

Vonaglik. Egykor szittya-nemzet 

Rettenetes vala és virágzó; 

Mert egy fejétörfügge, kiért viva. 

A pártvitában a tudomány szava 

Elhangzik; a vigan derült nap 

Fénye előtt, mi az elvi harczok^ 

Felett sugárzik, elhaloványodik 

A szép művészet szende alakja. A 

Közmeghasonlás érdekünkben 

Mennyi veszélyt okozott, ki mondja 

A cselszövények bábja imádja csak 

Magát; kesergjen sok nyomorult, tömi 

Éhes szekrényét, irtja társát; 

Egy rokon és «idegen szemében. 

Nemtőnk ! magasról nézz kegyesen reánk ! 

Védd Bendegúznak hős maradékait! 

Egy értelemnek hogy felettünk 

Bék olaj-ága dicsőn viruljon. 

TÖREDELMI GONDOLATOK. 

Örvendj én lelkem! az Ur asztalánál 

Mert Üdvözítődet veszed eledelül. 

Illik, tiszta legyen sziv, elme 's bék jeltíl 

Pálmával tisztelegj ég 's föld uránál. , 



Halált, pokolt ő legyőze. Bogácsból 

Fejleszte rózsát. Szüm! oszlasd el bánatod ; 

Bün-éjböl üdvfényre ö felkelté valód : 

'S ha szíved sugárza, ne félj homálytól. 

Törd vétkek békóít; közéig várt jegyesed 

Hozzád lelkem! néki köszönd, hogy élheted 

Felül a testet. Küzdj bűnöd lerázni. 

Jegyesed elébe alázva szüm siess, 

Menyekzöí dal helyt: hosanna : zengedezd. 

Szerelmével fog ö megkoronázni. 

' A MAGÁNYT* KEDVELLÖKHEZ. 

(Bulver után.) 

Mi könyvbúvárok, sanyarogva az életet éljük. 

A kiket a hajnal, dél, nyugat örömre nem ébreszt. 

Gyötrő gondolatok kergetnek, mint vadat a vad. 

Éjjeledett létiitfk vadonába nem önti világát 

Társalgási öröm; szilajul lépdeljük az ifjú 

Kor rózsáit; esik, hogy időnek előtte elaggunk. 

A darabos pályán szívünk elfásodik; untat 

Eltet fűszerező melléklet; örömtelen éjt 's nap 

Fáradozunk. Mi rövid, mi silány örömekre szorulunk! 

Zárva szobánkba, komoly 's szakadatlan gondok, írás közt 

Töltjük el éltünket, melly ölyvként tépi korán el 

Drága korunk szálát. De nem itt a' súlya bajunknak. 



Mellőzéseit a test szokta bőszülni viszontag. 

Teste iránt szigorú, megvénül élte tavasszán. 

Összeaszunk; ifjúi velőnk elszárad erünkben. 

Ingadozók inaink, leheink rövidülnek, akadnak, 

Végre mig elnehezül; szoka a mire jőni tüdővész. 

Ejt 's napon a szúró nyilalás fúlánki kínoznak. 

Oh mi örömtelen! oh keserű lét élni imígyen ! 

Gazdag örökségink, nyavalyák, gond, orczaveríték. 

Minket egész természetben nincs semmi örömhang, 

Tenne mi vidámmá. Mi kegyetlen sorsa tudósnak ? 

Bár sohasem kezdem vala e bús éltet, ohajtnám! 

Még is a renyhe világ szigorún rostálva megítél, 

Kancsalgó szemmel néz ránk, ha közükbe vegyülünk. 

Bár idegink törttek, vérünk akadozva erünkben 

Eoly; komorak ha vagyunk, ha panaszlunk zsémbelödőknek 

Kendre gúnyolnak, utálva különcznek tartva kerülnek. 

Mindenik alkalmmal, minden helyt, minden időben 

Messzefeledve bajunk, hogy lennénk vígak, akarják. 

Bár inkább eke mellett napjaim, éjim aludva 

Béke között töltöm; mi vagyok most, bárha ne volnék. 

TAVASZKOR. 

Tarka liget homálya 

Légy üdvöz 's zöld mező ! 

Te vagy zarándok ágya, 

Tarka liget homálya! 

Téged zeng a madárka; 

'S óhajt a szenvedő.' 

Tarka liget homálya 

Légy üdvöz 's zöld mező. 



A lepke léi virágot, 

Harmatot a virág; 

Öröm tölti világot. 

A lepke léi virágot. 

Tavaszkor minden bokrot 

Lakja vig társaság. 

A lepke léi virágot, 

Harmatot a virág. 

Egy sas büszkén emelkedik 

A naphoz biztos szárnyin, 

Tul leng magas fellegekig 

Nyúló hegyek ormain. 

Egy béka hegy-repedésen 

Kinéz a bátor sasra. 

Megáll a sas, kérdi nyersen : 

Hogy jövél illy magasra ? 

A ronda béka vartyogja: 

Csúszva mászva jutott oda. 

Tavasz enyhes virányin 

Edelg kéj ingere! 

Rózsa-év nyílik árnyin 

Tavasz enyhes virányin! 

Zeng pásztor; hegy-nyílásin 

Zeng a viszhang vele. 

Tavasz enyhes virányin 

Édelg kéj ingere. 
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f ő t i s z t e l e n d ő 's t u d ó s 

SZABÓ ROMÁN ATYÁHOZ, 

midőn f ő i g a z g a t ó i h i v a t a l á r a negyedsze r meg-

v á l a s z t a t o t t 1844. 

Midőn halandó szókból iparkodom 

Rámát a képhez rakni, mit ékesít 

A halhatatlanság sugára 

'S tölgy-koszorú díszeleg körülté; 

Mint csillagország éjjeledő egen, 

Uj eszme tódul eszme után elém: 

Nem tetszörömdus keblem igy lőn 

Csillagos ég, min atyánk! te nap vagy. 

A boldogító nap-karimán feszít 

Kivánt reményünk nagyszerű íveket, 

Jövőnk felé bájos szivárvány 

Képiben. A feselő műveltség 

Tettekre gyújtó színeivel derül 

Frigyünkkel onnan; 's rajta elágazik 

Szent béke, melly hegyben tömelgő 

Gazdag aranyt megelőz becsével. 

t 

Mint a görög lant dísze, ha ihleték, 

Hevülve músák kelyheitől, röpült 

Zengése felhőkig : szivárvány 

Szinre a mákony ivók ocsódnak 
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Munkára. Ritkul tespedezők sora; 

Eletvidorság homlokain derül; 

'S mély éj tapasztotta szemükből 

A nemes inger elősugárzik. 

Atyánk ! világtól elszigetelve élsz, 

Rényben keresvén szende világodat; 

Kit biztató nagyok kegyelme, 

Lenge szerencse, haszon, nem unszol 

Erczczifra rojtok, mikre a nép nagyot 

Tart, nem diszelgnek melleden ? A derék, 

Miként a tűzláng, égfelé tör 

Tiszta hevületivei miivében. 

Méltó jutalmát érdemein leli; 

Szivét nem önzés gyújtja; idegzetén 

Buzog magasztos honfisága; 

Lelkesedés kebelét dagasztja. • 

Téged vezérel gondviselés keze; 

Elmés szilárdság tetteiden honol; 

Te ritka élet-bölcseséged 

Ügy szövevényeiben kitűnik. 

Miként az Isten szíve szerinti fő, 

Állasz felettünk; gyámatyaság, nemes 

Gondolkodások bélyegeznek. 

Szárnyad alatt gyönyörélv pihennünk. 

Munkálkodásban vas türelemmel állsz 

Elő, miként a pároszi fény-torony. 

Hogy érdemelt díjában a rény 

Tündököl, édes atyánk , alattad, 
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Mindenki köztünk vallja. Minerva kit 

Vértezve ápol; bölcs-, igaz-, okszerűk 

Tettid. Való érdemnek érted 

Tárgya szelid tudomány 's igazság. 

Alattad éltünk szellöfolyam ; dolog 

Dajkálta gondunk enyhteli illatát 

Honsarjadékival segélőn 

Messze ragadja tavaszderüben. 

Oh boldog élet! béke hol üt tanyát; 

Hol szív, erő, ész összeölelkezik. 

Áldás tenyész ott. Összehangzás. 

Tettet / igét 's bizalom szorítja : 

Mellynek ha egyszer húrja eloldozott, 

Hiába küzdesz összeszorítani — 

Többé nem adhat tiszta hangot — 

Tisztelet és bizalom becsét nem 

Mérik latokkal. Férfias izmodon 

Előbb törekvél pálya göröngyein, 

Segéd karok helyett; 's szokatlan 

Terhek erőd idején kifejték. 

'S ha víhatatlan szirt utaidba dőlt, 

Mellékes ösvényt vágni az útfélén 

Tudsz észszerűen. Feltaláljuk 

Benned erény csuda nemtoyábbját. 

Illy férfiat már látni, szeretni, meg-

ismerni és tisztelni egy érezet. 

Kolostorink oltárin égend 

Áldva neved ragyogó betűkben. 
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Téged magasztal mind, ki igaz liad, 

Kettős hazánknak messze vidékein. 

Művid dicsőségét öröklót 

Védi idők folyadékin által. 

Rendünk! örülj, mig bölcs atya véd 's javad 

Miként sajátját tartja. A rend okos 

És bölcs tanácsú férfi vállán 

Ostromot állva ki, rendületlen. 

Jóvoltaidnak rajzolatára bő 

Szótáraink nem nyujtnak elég igét. 

Élj számos évig! mig kivívott 

Fénykoszorúd az egek megadják. 

R É K E. 

A nap fehér felhők között 

Magasan égen állt; 

Bősz tenger nem dühösködött, 

A földre béke szállt. 

Merengtem félig ébren én, 

Félig alva, midőn 

Az Üdvözitő keleten 

Jő , látom, kegyelön. 

Távol csillagig ért feje, 

Köntöse hófehér, 

Aldón kiterjesztett keze 

Kelettől nyugtig ér. 



Az Üdvözítő kebelén 

Szív helyt nap ragyogott, 

Honnan világ mély tengerén 

'S földén fény áradott. 

Szeretetre gyújtja a fény 

Népeket, fejlődik 

Szeretetből biztos remény, 

Virul reményből hit. 

A hitvirányra emberek 

Kezökben pálmaág 

Köszönték egymást 's érzetek 

Hevével csókolák. 

Pihen a föld, pihen barom; 

A per veszekedő 

Hangja szűnik, szümozgalom 

Buzog 's lélekerő. 

Pihen föld fáradt lakosa, 

Száradt verítékét 

Könyörgés közben lemossa 

'S váltja öltözetét. 

Sejtő ohajtozással a 

Harangszóra figyel, 

Port saruiról lerázva 

Számos bűneivel: 

'S letéve zarándoksága 

Ingó vándorbotját, 

Tiszta szívvel megy egyházba, 

Tartva hithorgonyát. 

Jézus nyitotta forrásból 

Vágy tiszta kezekkel 

Meritni üdvöt; mert abból 

Ki iszik, nem vesz el. 
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Erős hitének lángjai, 

Mint Ábel ártatlan 

Áldozatának gomlyai, 

Égnek bizalmasan. 

Keresztény érzet, akarat, 

Szent érdek és ipar 

Azóta hivöt gyújtogat, 

Szakadás uem zavar. 

Az Üdvözítő kebelén 

Sugárzó napra néz, 

„Dicsértessék az ur" nyelvén 

A népnek zengedez. 

m A ROZSA EREDETE. 

Ligetben egy rózsaágot 

Hófehér bárányka rágott; 

A rózsatüskébe gyapja 

Akadt, ugrál a bárányka. 

Tüskéhez szól a fülmile: 

Fészkemnek illy szőr kellene, 

Add nekem e selyemgyapjat, 

Dalommal érte mulatlak. 

A tüske enged; lágy szőrbül 

Kis fülmile-fészek épül. 

Hálaadólag énekel 

Fülmile, mire kifesel 

Egy rózsa a tövis közül, 

Minek egész világ örül. 

f íjn 



NAGYMÉLTÓSÁGÚ 

L A J C S Á K F E R E N C Z , 

n a g y v á r a d i püspök u r , 's v a l ó s á g o s benső t i t k o s 

t a n á c s o s t i s z t e l e t é r e , m időn a n a g y v á r a d i 

k e r ü l e t i i s k o l á k f ó 1 g a z g a t á s á t ó l fe lmen-

t e t e k 1838-1k évben. 

Néz vissza bérczröl sírva a bujdosó 

Bús músa, csöndes váradi honja bár 

Ismért kegyével lelkesíti, 

Szíve de vérzik az elmenőnek. 

A búcsúszó zeng : áldjon az ég: mire 

A músa könynyel telt szemeit veti 

Még vissza egyszer, felleget csak 

Sejtve tanyája felett, lecsuklik 

Térdére. Rögtön nőni keserveit 

Érezve, lágyult szívere majd szakad! 

A messze szózat zeng feléje: 

Mennyei kegy nyomaid kövesse. 

Bérczekkel a völgy barna homályba száll. 

A fellegabrosz sem födi Yáradot. 

A róna lön ábránd alakká; 

Bánáti árnya-gyanánt kisérik. 

10 
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Selyembogárként keblin ütött tanyát 

A száleresztő váradi ápolás : 

Földnek szinén tul mindenütt csügg 

Várad iránti szerelme szálán. 

j „,., 

Fáj szíve, vérzik 's zeng szava : Váradom ! 

Áldjon meg Isten! 's régi tanyám feje, 

Lajcsák! feléd reszketve nyúlnak 

Karjaim, omlanak értted árji 

Bus könnyeimnek. Hol szeretet vala 

Csöndteljes éltem talpköve; pártviszály 

Haszontalan főzé epéjét — 

Egy csupa visszasovárgo emlény 

Hozzád röpit fényt Elysiont lakók 

Báj hajnaláról szívem erébe. Ha 

Nyilt rózsacsillám leng feletted, 

'S égi kegy árja mosolyg szelíden 

Beád szivárvány képiben, avvagy a 

Zord égi-bosszú fellegeid között 

Hont, dörgve harsan szölöhegység 

Ormozatán, rebegőn nevezlek. 

'S reszketve vágyom jutni öledbe; hűs 

Síromnak árnyad szentelem. Itt hazát 

Nékem kívüled föld nem adhat, 

Édenemet ki lelém öledben. 

Hol kéjelemnek kelyheit Istenek 

Szelíd kezekkel töltik; az édbe foly 

Boncsolt szivem gyász fellegének 

Zápora; vált örömem sirámmá. 
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E mély titoknak leple előtt lerogy 

Lábam, könyörre bírni szivem buzog 

A végzetet, melly messzeüzött 

Szárnyid alól kiragadva Lajcsák ! 

Nagy földtekénken merre szemem tekint, 

Márvány havának foltjaiként, mire 

Köd léhe ejtett barna árnyat, 

Csillog előmbe a boldog élet 

Sugára; 's őszkor mint ködös alkonyon 

Egy hamvadó fény, pislog aliglan. Oh 

Arany vidék ! az üdvözület 

Kútja ered kegyelőn belőled. 

Lágy reszketegség müve idő előtt 

Kétkedni, tudván , tárgyavatott karok 

Vezérlenek, 's fogadta Lajcsák: 

Fogna megáldani más-magával. 

Hiába hajdan nem vala Gallia 

Maurusnak edzett társaiban kevély : 

Hogy származál Lajcsák atyánknak 

Mühelyiböl iparod mutassa. 

Forró kebellel zengve egekbe hass : 

Lajcsák ! kegyeknek tára, sok özvegyek, 

Árvák segédje, irgalomnak 

Csillaga! rényeid énekecském 

Ajangva ámbár hirdeti; bátorít, 

Szít, von magához titkos erőd, hevít 

Hitbajnokát, hivét királynak, 

Lángodozó szivet énekelni. 

1 0 * 
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Bár fenn az érdem mennyezetén felül 

A nagyra termett lélek arányzatos, 

Méltó jutalmat feltalálhat, 

Érzi hatalma becsét egekben. 

Honnan sugárzik földi-tekénkre, mint 

Széllyel-világló óceán arcza , fényt; 

Az érdem árát megfizetni 

Föbbike tisztje alattvalóknak, 

Jól tudjuk. Engedj tisztelet-oszlopot 

Lajcsák emelnünk gyermeki szűnk felett, 

Mig érdemidként fénysugárral 

Angyalok ősz fejedet körítik. 

A főemeltség kába kísértete 

'S hatalma ámbár többeket elragad; 

Lajcsák atyánk! benned sikamló 

. Horgot akaszta. Te mint Apostol, 

Vagy mindeneknek mindene; oszlatod 

Szerény marokkal lomha homályait 

Tenger nyomornak ; bö kegyelmed 

Törli ezer zokogok szeméről 
*» 

Kin szülte könnyek záporit. Amiként 

Kis méh, kevéssel vagy megelégedett; 

Árvákra gyűjtőd kincseid; fel-

váltod egekkel ezen sirám-helyt. 

Engedd teremtönk! Nesztori évekig 

Lajcsák viruljon. Kincseket ő szerez, 

Miktől az orvok nem hizandnak, 

Moly sem emésztheti meg fogával. 



149 

Sok gyöngeségiink szülte hibánk ne nézd; 

Mi is viszontag kérjiik az ég urát, 

Porsátorát mig lakja testünk, 

Értted: egedre ne szálljon alkony. 

I R U S. 

írus, az elhagyatott Irus, kinek étele szálkás 

Zablisztből készült, szomját oltotta hideg viz. 

Ruzsnya darócz takará csontvázát; zsúp vala ágya 

'S foszladozott pokrócz; zöldelle nagy ajka epével. 

Hasbőrét rokkant hátához nyomta az éhség; 

Dérforrázta katángkónt borzas kócza hajának 

Szétszállonga fején. Egyszerre az égnek alatta 

A nyomorult Irus lön fürge szerencse kegyencze: 

A vak sors játéka szegényt kiemelve porából, 

A fejedelm apródi közé felvette. Hogy Irus 

Croesusi kincsek közt tündökleni látta személyét, 

Sárga arany fénytől szeme megbűvölve tüzet szórt. 

Isteni templomként csillámlott lakpalotája. 

Bárha silánybika öltözetét szemlélte, aranyból, 

Bársony 's bíborból készülvék; asztala drága, 

Válogatott csemegék raktárát lette; az étvágy 

Mit kedveli, kész volt 's mit az emberi elme koholhat. 

Léptiben árnyékként czudarul hódolva hízelgők 

Öt követék. Boldog volt nyájas pillanatában 

Hogyha ki részt vehetett 's csókolta ruhája szegélyét. 

Irus előbbi nevét szégyelvén , löu : Hagyogófy : 

A pór-nép örömében tombolt. Név-ragyogását 



Híg velejü akkor, mint most is szokta csudálni. 

Máz az edényen a név, mi becsét nem szüli anyagnak. 

Egy költő, ki előbb gunydalra fakadva merészen 

lrusnak sorsán kaczagott. Hallatlan igazság! 

Szólt, mire ekkédig szövevények burka terült el. 

Tudva van, a költök beavatvák titkok ezernyi 

Ráncziba, honnan adá népnek tudtára poétánk 

Nagy pathoszszal elő, hogy Jupiter egykoron lrus 

Anyját megszerető bika képiben. Isteni magzat 

Hát lrus? tömjént égettek tiszteletére; 

Áldozatok béliből a jóslók száma mutatta: • 

Irust választák az egek Ithacának urává. 

lrus a jóslat után szólt fenhéjázva magáról: 

Nemde király vagyok én ? Ithacán, mint szőnyegen alszom; 

Ég a pergamenem; nap 's csillag aranyló betűkben 

ílirli kiváltságom, mint róla lefűggö pecsétben. 

Földeket átkarolok, tengerként csermelye, forrás 

Tőlem ered, 's hozzám ismét tér vissza urához. 

Egykori szomszédját legelőbb is vette csapongó 

Vágyának tárgyul. Dús Toxaris ötle szemébe; 

A kire már lrus, mint lrus, főzve epéjét 

Fente fogát. Hogy most nagy Jupiter égi szülöttjét 

Benne remegje, hamis vádlókat Toxaris ellen 

Ördögi fortélylyal szerzett, kik rá bizonyítnák 

Isteneket tagadó vétkét 's hogy templomokat dult; 

Honnan egész kincsét gyűjté. A vádat ítélet 

Nyomba követte. Szegény ártatlan Toxaris elsőbb 

Vasbékóba jutott, derekát csíptette feszítő 

Vaspereczekbe, utóbb őt törvényfára Ítélték — 

Nője keservi eget tördelték 's esde kegyelmért, 

Hasztalan árva fiát mutatá. Ő Toxaris ellen 

Esküdvén, végzé: nyomorokkal küzdne családja. 

Vette javát örökül, 's számos vétségit akarván 

Mint bűnbakra ruházni reá. Vala hátra ohajtott 

Boldogságából — nöszülni kivánt. Kiki vágyott 

Lenni rokonjává; de Menippust érte szerencse. 



Szép Euforbia szűz, leve kedves lánya nejévé. 

Általa vajmi sokat várt lrus! Kincse Menippnek 

Ismeretes, deli szépséggel lündökle leánya. 

Homloka nyilt, patyolatba tekert haja, lángja szemének 

Hogy megigéze czudar koldusból lett fejedelmet, 

Nem csuda; mert Ithacában volt Euforbia legszebb. 

Látva Venus kecseit, megirigylé a deli lánynak. 

A frigy megtörtént. Irus karjára emelve 

A deli hölgyecskét, csókokkal elönti hevében. 

A mire álmából felocsódva, találta, csak álom 

Volt az egész. Zsúpon czondrába takarva fanyalgott 

Irus. Toxaris élt, kit akasztófára itelt vólt. 

U J E V K E. 

A rózsa bíbor keble kiszáradott. 

Elgözölődött balzamos illata, 

Melly halmozott gyönyört reánk; bús 

Sírja felé leviharzik észak 

Dölyf mérge. Rejtély bíboros éke lön. 

Bájló lehével balzamos ernyeje 

Lön áldozatjává Időnek, 

Mellyre fogát köszörülte régen. 

Később tavaszlik bár; osudaritkaság ! 

A rózsagyökből fejledezö rügyecs 

Biztat, keblében rózsabimbói 

Rejt, javainkra talán nyilandóí ? 



A rózsabimbó kerti remény maradt, 

Diszhervadottan melly ha eloszlanék 

Uj sarjadék nélkül, időnek 

Vége örökre, ez árny világnak 

Jó éjszakát mondj — Újra kifejlenek 

Bimbók a hervadt rózsa körül: reánk 
1 

Mosolygva keblökből az élet 
Kincse ered, koszorúk lefügvék 

i 

Számunkra áldást hirdető száriról. 

Függő füzérkék enyhe-hatásitól 

Ébresztve földlakók tolongnak 

Össze, örömriadásitól zeng 

Város hegy és völgy, puszta, ugar, mező, 

Zeng egy torokkal nagyszerű dalt; 's hevít 

Mindenkit új élet reménye, 

'S nézi feszülten a rózsabimbót. 

Kérdés: a bokrot bár lepi rózsa-ár, 

Ha ennyi népnek várakozásait 

Betölti valljon ? oh betölti! 

Sarjadozik töviből varázsszín 

Erőpíroslón. Róla szakasszanak 

Több milliók, jut mindkinek ágiról.' 

Hol tépik ezrenként marokkal 

Drága virágait, a magyarnak 

Legszebb maradt meg, részire szánva a 

Legérdemesbnek ritka jutalmaul. 

A rózsa méltó , hogy feszültebb 

Tettre hevítse fiát honunknak. 



Közbéke: eggyik rózsalevélen áll 

Kelirva. Hűség: más levelen ragyog. 

Szerencse: fénylik védpaizsként 

Harmat ezüst rezegő tükrében 

A harmadiknak kincsteli oldalán. 

A többit e szók : ősmagyar-ajk, ipar, 

Honunk művészi pártolása, 

Népnevelés, hitel, ékesítik. 

Minden levelkén festve van a remény, 

Melly a tövisktöl tiszta tövön virul. 

Vigaszszal áldásdus jövendőt 

Biztos ölében igér magyarnak. 

Bár e virító rózsa lehetne egy 

Azok közül, mik díszesen egykoron 

Kertünkben illatozva minden 

Honfi kebelt kegyelőn hevíték. 

BOLDISÁR, BABYLÓNIAI KIRÁLY. 

Az éj midőn főponton ál l , 

Mély csend dús Babylonra száll. 

Csak a királyi lak zajong, 

Tölt pohár közt széled a gond. 

Fenn a királyi várban ád 

Boldisár fényes lakomát. 

Aranyban diszelg a király ; 
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Ürül a sok teli pohár. 

Kurjong a dobzódó sereg, 

Zúg a pohár, mint fergeteg. 

Király arcza bortól gyulád, 

Bátorsága határt halad. 

Vakon ragadja dölyf kedve, 

Szidja az Istent kérkedve. 

Bizakodva hogy pöffedez, 

A korhely csoport örvendez. 

'S ha kevélyen int a király, 

Cselédség tüstént talpra áll. 

Templomból ragadt edények 

Vendégek közt keringének. 

Borral megtölt egy szent kehelyt 

A dölyf király átok felelt. 

Gyorsan a mint kiüríté, 

Szavát vadul igy emelé: 

Jehova ! Tudd , Babylonon 

Hatálmam csak nekem vagyon. 

Alig dörgi e káromlást, 

Megváltozik szemlátomást. 

Mély csend váltja a vigalmat, 

Mindenki rettegve hallgat. 

És ím egy iró kéz vagyon 

Előtűnve a házfalon. 

Mane, theccel, phares, szavak 

Tüzes betűkben látszanak. 

Halálveríték a király 

Testén elfut, 's remegve áll. 

Fagygyá dermed a csőcselék; 

Sírrá válik a vig hajlék; 

Mert Dániel halált jelent 

A szókból Boldisár felett. 

És még azon éjjel agyon-

Veretve Boldisár vagyon. 
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É V S Z A K A I . 

Tavaszkor egész világ 

Min örvend, 's mit látni vágy? 

A virág. 

Tavaszi virág mit szíil ? 

Virágból gyümölcs zsendül 

Nyár jelül. 

Gazdag ősz érkeztekor 

Mi, mit kiván a gyomor? 

Sok jó bor. 

Télben vidít hó és jég, 

Ha kamrában eleség 

Van elég. 

Tavaszi virág, hó 's jég, 

Gyümölcs, jó bor, eleség, 

Töltse kedvünk poharát: 

Legyen tavasz, nyár, ősz 's tél; 

Éljünk, mint igaz barát.. 

Tavasz újít, nyár vidít, 

Tél csúsztat, ősz gazdagít: 

Tavasz tisztel, nyár táplál, 

Ősz tölt, télben van táncz 's bál. 



Készek azérl legyetek 

Barátim! örüljetek 

Tavasz, nyár, ősznek , télnek. 

Év ád tanácsot, becset, 

Évvel lesz tett 's müecset. 

A LEGYEKEN DIADALMASKODÓ DOMITIAN. 

Mit használ császár legyeket csapkodva fogyasztnod ? 

Küzdeni illy bérért nem fejedelmi erély. 

Oh te világ ura Rómának korcs fajzata! fátyolt 

Tudd meg imilly tetted római névre borit. 

Hogyha vitézi heved késztet diadalra, nevednek 

Gúlát gránitból győzve emelni akarsz; 

Róma nyitand pályát, mellyen diadalmat arathatsz; 

'S közjava Rómának nyer, 's fejedelme vele. 

Hét fejedelmei Rómának kiizdnek há szerinted, 

Római egyházunk szalma tetőre szorul. 

A danaok győznek, ha szerinted trójai Hector 

Hogy legyeket győzzön, fogja feszitni nyilát. 

Hercules és Jáson , Augustus, Romulus égbe 

Nem jutnak legyeken nyert diadalmuk után. 

Gondolod oh ! még is , hogy örökké Róma dicsőit 

Téged; mert légytől mentve köpüli vaját ? 

Mint kezdted, folytasd legyeket rabigába terelni; 

Tiszteletül fejedet környezi érte babér. 

A capitólíumig fognak diadalmi kocsidban 

Vinni kövér dongók közbe donogva neved. 
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Drága arany lánczban mennek sok böglyök előtted, 

Czímeid olvasván : élj, io ! zengi szunyog. 

Hajdan egész földnek, ma legyeknek lett ura Róma : 

Hirdeti egy mellel úton a római nép. 

Ifjú, imilly pulyaság kebeled munkára hevítse. 

Győz le, tanuld, aljast férfi szilárd akarat. 

Élj az idővel bölcsekként, mint Isten akarja; 

Mert minden perczről számot uradnak adandsz. 

Egy kincses szekrény az idő, kimeritni belőle 

Drága aranyt 's kavicsot kárra, haszonra lehet. 

Egy tündér, kinek eszmeszülö egy percze gyakorta 

Közjavainkra dicső századot újra teremt. 

Értsd, az idő egy üres könyv, melly nagy gondolatoknak 

'S hitvány árjegyzék részire tárva vagyon. 

Egy folyam, értsd, az idő, le homoktérekbe szivárog, 

Vagy hátán viszi két India drága kövét: 

Társa az életnek, főbb kincse az emberiségnek, 

Melly válhatlan urát intve kiséri nyomán. 

Tükör, apollói idomot melly vissza vet, avvagy 

Torzképet, valamint jó , gonosz állja körül. 

Értsd az idő egy szirt, mellyről viszhangzik az érdem, 

Durva gonoszsággal, hangok adása szerént. 

Töltsd be ma hivatalod, holnapra vigyázz, ne maradjon : 

A jelen óra tiéd, rendeli sors mi jövend. 

POTROHOSIRA. 

Senki nagyobb here nincs, mint mondják, potrohosiknál; 

Mert a potrahasú alszik, eszik, csak iszik. 

Ámde ha nagy teher a nagy has, mind tartja hibásan 

Potrohosit restnek, 's hogy csak imádja hasát. 

Könnyebb töltni napot munkában, az éjet alunni, 

Mint ki súlyos bendőt járva feküdve emel. 
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A FRANCZIAKHOZ, 

MIDŐN NAPOLEON HOLTTETEMÉT SZ.-HELENA SZIGET-

BŐL PARISBA VIVÉK 1840. 

Mi francziákat egykoron elbízott 

Merényre gyújtá, és mi üzent hadat 

Egész világnak egy halandó 

Dölyf akaratja szerént határzón; 

Mi vérpirultan felkele és dicsőn 

Lángoszlopokként, mellyek az északi 

Sark ketreczéböl felmerednek, 

Erczkaru nemzeteket hódítón 

Fellengve szikrát szórtak az égig; az 

Volt tűzokádó hegyroham, a mi egy 

Gránit szivű hősből kiömlött, 

Franczok erős sziveit gyulasztá. 

A lángnak az volt kezdeti ösztöne, 

Mellyet Teremtönk benne parázsola, 

'S a szirtnek odvát szétfeszítő. 

Nem kialudt hamu, láva volt az. 

Miként Cométák lángvörös üstöki 

Rémitnek embert: franczia hőse, nagy 

Napóleon megrázva éjt vont 

Több koronák deli bíborára. 
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Elő zsarátnag, fénytünemény vala 

Az, nem salak, nem sártömeg és hamu ; 

Villámdörögve mit szeméből 

Szórva hatott katonákra, mintha 

Mars intne. A szív, melly diadallal őt 

Fogadta Elbából haza érkezőt; 

A szív, varázslón villanyítá 

Melly csatatérre a francziákat, 

Az szellemélet, mennyei fény vala. 

Hős francziáknak mellyel övezteték 

Nemtője környííl. Lángoló szív 

Az vala, nem hidegült tetempor. 

Eltűnt Cométánk! füstöl aludva a 

Vulcáni tíizár. Sírt idegen haza 

A hősnek ád, ki nagy világnak 

Sarkait egykoron ércz-karokkal 

Megrázta. Fényes pompa, halotti disz, 

Hűlt váz mit érnek? Jobb vala csöndesen 

Porlott maradványát helyében 

Hagyni, emelve fölébe sírfát. 

Hólt a maradvány, csontja velőtelen, 

Felette ámbár áll diadalmi-jel; 

Kérjük, magasztaljuk, gyalázzuk, 

A kebel érzeteinkre tompa. 

Bár istenítsük hősi merényiért; 

Sírjára a hold bár idegen helyen 

Terjessze bánkódó világát, 

Nem melegítheti tűz a holtat 



160 

Érzetre. És így hő kebelünk üres 

Marad! halottat harozi szövétnekek, 

Pártoskodások nem ragadják 

Harczra, midőn eszi rozsda kardját. 

Mint télben a nap lágymelegen ragyog, 

Lomhán patak cserg: olly fagyos a sereg; 

Mély gyászruhában templomokban 

Kórkatonák szeme részvevőleg 

Császárjaért sír. Gyéren emelkedik 

Átokkal áldás franczia ajkakon. 

Bágyadtan ágyú dörg, tudatván: 

Nagy fejedelm letevé adóját. 

K E T K E D E S . 

Vérmezben eltűnt nap hevesült nyomán 

Az estkorány áll 's csöndeleg a habon; 

Rózsák öléből bontakozva 

A szelek árnyban enyelgve sürgnek. 

Némúl az erdő; messze a pásztori 

Sip hangja hallik; kék ibolyák között 

Magány ligetben rejtve csattog 

A csalogányka, nejét hevíti. 

Édes barátom! még ma szivedre le-

Szendergve élem mennyemet. Oh de ki 

Tudhatja! holnap tán síromra 

Száll nyugovó nap arany sugára ? 
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Ah ! valljon e szív, melly ma barátilag 

Kebledben értem vér, fog-e vesztemen 

Mint a nyögő szellő, kesergni ? 

Önt-e poromra szemed könyökét? 

NAGYTÍSZTELETÜ 'S TUDÓS 

HORVÁTH CZIRILL ÚRHOZ, 

A SZEGEDI KIR. LYCEUM ÉS GYMNASIUM IGAZGATÓJÁ-

HOZ , SZÉPMŰVÉSZETI ÉS BÖLCSÉSZETI TUDORHOZ, 

MIDŐN A MAGYAR TUDÓS-TÁRSASÁG BÖLCSÉSZETI 

OSZTÁLYÁNAK RENDES TAGJÁVÁ VÁLASZTA-

TEK 1837. 

Horváth! kegyes rend dísze, hon-ajk serény 

Védője 's elméd bő tejin ápoló 

Dajkája; uj rendes tudós tag; 

Bölcs helicóni Apollo mássá! 

Honunk szerencsés bárdusa; nemzetünk -

Javára termett mennyei hangzatu 

Horácz ! derülve nyilt egünknek 

Csillaga! vágyadozott Camoenáin 

-

Elődbe régen szállani. A nemes 

Érdem homályban lenni hiába vágy; 

Utána leng a nap ragyoglón 

'S nyomdokain szeretet fohásza 

11 



Utána a hír tárogatójain 

Köztiszteletnek buzgadozásai 

Harsognak; a tájak , hová lép , 

Lesznek Olymp diadal-piaczczá. 

Örvendj kegyes rend tölgykoszorús tagok 

Üus birtokában. Honni tudósaink 

Bölcs társasága oh örülhetsz 

Mélyep Ítélni tudó tagodnak ! 

Kél. Zöld ligetnek néma magányiban 

Vonulva kíván csermelye partinál 

Könnyitni súlyos terhin édes 

Szenderedésre fejét nyugasztván. 

Irányza. Vannak honíiaink között, 

Kiket miveltség szomja 's javunk ragad ; 

'S égő szövétnekként ragyognak 

A tudomány fonadékos útján. 

• 

Örvendj magyarhon! lám ha szemelsz tagot, 

Musánk akármelly bölcs kara itt talál. 

A gúnyoló bölcs fáklya nélkül 

Lelne ma embereket hazánkban. 

Mint büszke czedrus fák fajain diszelg; 

Mint Síriusnak fénye figyelmeink 

Égboltozatján bájolólag 

Csillag özönje között magára 
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A Z A K V A 

Vidám madársereg zsibaji hallgatónak ; 

Az árva, kit többszer hö szíve megosala, 

Megy a temetőbe, hol vigan donogának 

Körülte bogárkák, 's csicserg fecskék soka. 

Lecsuklik térdire, atyja sírját karolja. 

Tágas világba öt ragadta a nyomor. 

A nagy világ hona, lakói hü barálja, 

Képzelő; ott fekszik most, miként dőlt szobor. 

Búroncsolta szive dölyfös világ zajából 

Sírjához atyjának szegényt visszahozó: 

Füfödte sírhalma néki szolgáit nyugágyúl, 

Kivitt szerencséje vala könyzápora. 

Lehetni illy közel a holt atya porához 

Enyhélvezet neki; lengedö füre dől, 

Átkarolá a sírt, remélve, tán vigaszt hoz 

Bújára, könye hull sírhantra szemiböl. 

De hajh! reményinek a legkisebb virága 

Elfonnyadott. Dúló vészként zúg fájdalom 

Keblében, ohajtott nyugalmát nem találja; 

Csak a halál ölén várja öt nyugalom. 

1 1 * ' 



Erő, örömhagyott koldus állok imitten 

Atyám! szól, bús szívem hamvadtól vár vigaszt. 

Ha elhalandsz, mondád : lelsz fiam gyámolt: hittem 

Szavadnak- Isten nem hagyja el az igazt. 

És sírva fordulók a körültem zsibongó 

Élőkhez, magammal vivón áldásodat. 

De vérző szivemre gyógyírt kötő halandó 

Nem akadt. Hiába szegény árva sóhajt. 

Elvégre sok között találtam egy leányra. 

Inam nem vitt, kihalt velőmből az erő. 

Mond a lány: menj, keress kényért, ha egykorára 

Megjössz, szivem 's kezem tiéd: serkente ő. 

• > i 

És én menék, minthogy gyönge voltam ekére; 

Fegyvert fogok, mondám, de nem birta karom. 

Sírásom az echót berken birta könyörre; 

De embert nem lelék, ki szánja bánatom. 

Szivem reményiben összeszedém erőmet, 

A lány ígérete tettre gyujtá keblem. 

Népi szabadság, honi virágzás velőmet 

Dagaszták , közjóért vitt elszánt szellemem. 

Eskvém honom jogára, mellette tusázék, 

Feláldozám gyakran érte egy életem. 

Hogy béke lön, díjért édes honomba vágyék. 

A biztató leány báj képe járt velem. 

Harczrongálta tagom velém honom határán 

Földre; 's látom közéig a biztató leány, 

Felkeltem, rég igért ölelésére várván; 

0 kaczag, nem ismér, ámbár fogtam szaván. 
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A hitszegésre elfogult szívem; meredtem 

Kővé. Most érezém, hogy nyomorú vagyok ; 

Mellemben a halált hordom, alig jöhettem 

Idáig, sírodon remélvén, elhalok. 

Atyám! fiad is hűs sír födi nem sokára; 

'S üdvözli a kelő nap majdha hantomat, 

A jéggé merevült árvát soha sugára 

Nem kelti életre, csak a feltámadat. 

Az árva most, miként a szendergő hegyekre 

Lenyugvó nap egyszer vigan visszatekint; 

Remegve emelte kulcsolt kézit egekre , 

Az éj homályira szegzé bágyadt szemét. 

Mire nedves-hideg felhő a sírra szállá, 

Mint patyolat hóval elterült szemfödél. 

Az elhagyott árva e búteljes világra 

Nem néz többé soha. Boldog, hogy már nem él. 

A LEGELSŐ MAGYAR EMBER. 

A legelső magyar ember a király, 

Értté minden honfi karja készen áll. 

Lelje népe boldogságán örömét, 

Hír , szerencse koszorúzza szent fejét! 

Vörösmarty. 

A főnek ám nézd, legmagasabb helye; 

Függ lánczszemekként többi tag a kitől: 

így szinte a királyt tekintsük. 

Tisztje, személye legyen magyarnál 
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Szent. Sérelemtől ójjuk. Ugyan ki Is 

Tűrné királyát lenni a nép alatt ? 

Kin űzze játékát bőszülten; 

'S főjogait bitorolja Jobbágy. 

Honn 's külhazában méhsereg állja mint 

Körül 's halálig védi veszély között 

Buzgón királynéját: a nép is 

Szánja el őn vagyonát, egy éltét, 

Ülik királyért. Népe iránt viszont 

Ezt látva, gyúland hő szerelemre ő. 

Imígyen összeforr az álsóbb 

Tagjaival közös üdvre a fő. 

Polgárerényt gyújts Isten a honiiak 

Keblében! áraszd a fejedelemre nagy 

Aldásid; érjen főszerencsét, 

Hírt, örömet magyarnk Javában ! 

AZ ELET FAJA. 

Sethnek Ádám, hogy haldoklók, 

llly parancsot adott: 

Az életfáról hozna egy 

Gyógyító ágacsot: 

Édenbe megy a jó gyerek, 

'S az ággal visszafut. 

De késő; hogy elérkezett, 

Látja : jó atyja holt. 
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A sír fölébe ülteié 

Az ágat a ílu, 

'S utódja mind tenyészteté, 

Öreg, mint ifin. 

Az ág rügyez, hogy Józsefet 

Eladták bátyjai; 

'S nyomák adózó Israelt 

Aegyptom Jármai. 

Dávid a mig uralkodók, 

Bocsátva illatát, 

Az életfa gyümölcsözék 

Fejlesztve bimbaját. 

Bölcsessége hogy Salamont 

Eltéri té az ur 

Útjától, a fa kiaszott 

Legott derekastul. 

A nemzetek remélik, az 

Aszott fa még hozand 

Dávid liat, ki lesz igaz 

'S urához hü marad. 

És ége e hit csillaga 

Nyugasztva Babylont 

Bajában: hogy Dávid fla 

Tekinti, mint rokont. 

Dörögve ront nyilával ég, 

Zavar hegyet, vizet; 

De az elszáradott fa ép, 

Melly uj létre vezet. 

Az ur kegyelme rendelé, 

Hogy szenvedési fa 

Legyen, hol üdvét fellelé 

A kárhozat fta. 



A vak világ miből farag 

Keresztet 's Jézusát 

Feszíti rá a balgatag, 

Nem tudja mit csinált. 

Kereszten a véráldozat 

Mi értünk -tétetett. 

Ki izleli bünbánva, az 

Nyer örök életet. 

Szilárdul az életfa, nő 

Bősz ostromok között, 

Árnyában igazán hivő 

Nyugszik, 's az üldözött. 

Káröröm-dagályra termöbb, 

Nyer midőn sértetik; 

Gyűlölség mérge közt dicsőbb; 

Áll, ha leveretik. 

ELMELKEDÉS, 

A TEMETŐBEN ELSZÓRT CSONTOK FELETT. 

Révpartra zaj közt a temetőben ér 

Az ember; olvaszt egybe az éh halál 

Mindent hatalmával. Szelídség, 

Gőg, kezetadva karolja egymást 

Itt. Senyved a sors vaskezitöl levert; 

Kivánt szerencsék magzata rothadoz; 

Mennyköütöttek szét oszolnak; 

A dagadó habok áldozatja 



Ütközve szirthez porlik el. A kevély 

Bíborban ápolt teste enyészve rút 

Folyamba indul, 's volt imádott 

Gyomra, hever szanaszét a csontja. 

Az üldözésnek lángja aludva itt 

Fiistölg; 's kajánság, udvari pompa, fény 

Nincs. Csöndes éjben szunnyad a gög; 

Croesusi kincs, hatalom, nemes vér 

Nincs itt. Haláltól, bár az egész világ 

Uraljon embert, ment soha nem lehet. 

Később , előbb , mindnyájan e köz-

Sorsra jutunk. Napi példa oktat. 

Mit kaphat ember füst sebes árnyain ? 

A játszi színben mint lehet olly kevély? 

Hír, név, erőség lenge párák; 

Lydia kincse haszontalansága 

Mint öblös örvény, békavar a halál 

Gyomrába mindent, széltire mit talál. 

Megőröl érdemet; 's mi nagy volt, 

Földig alázza, kijátszva sorsunk 

Aczél-falakból vert palotákba, mint 

Kunyhóba, önkényt rontva dühöng, emészt. 

Pánczélozott mellett nem ismér. 

Trónja királynak, erős, erőtlen 

Előtte mindegy; 's bárha remegve féld. 

Vigyázz, ki állasz, bűnre ne tántorogj. 

Hogy haljon ember jött világra; 

Elve halált kebelében ápol. 
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Aggottat Ifjak, mord telet a tavasz 

l rznek; tavaszt nyár váltja fel; a hideg 

Osz zöld levélt sárgára festi. 

Érkezik egyre idők cseréje. 

Eredj Lamustól 's argoszi Inakus 

Családiból; nincs a koronák 's avult 

Kucsmák, kaszák, kardok, királyi-

Pálcza, gereblye között különbség. 

Bár bölcs, tudatlan légy, koponyád hever 

Ürülve. Gonddal nyert tudományaid 

Nem képesek kiválogatni 

A temetőben okos maradványt 
/ 

Tudatlanétól. Nézd a velötelen 

Csontok hevernek szórva halomban; a 

Kökény szemek port zsírositnak, 

Rószapirú alakok rohadnak. 

Szemléld, erősen csontra ragadva van 

Kéreg gyanánt a bőr ama holtakon! 

Színes kenőcs itt föld vegyesleg 

Összekevert haja fürti gaz közt 

Szállnak falombként, mellyet az északi 

Szél elfagyasztott. Ritka különbözés 

Az itten; egynek csontja lábbal 

Tipratik, éjjelit alsza sok más 

Mohos falak közt. Mond, kinek itt leled 

Bíborral arczát födve ? remek tagot, 

Hó homlokot sírban csudál ki ? 

Hattyú nyakat 's violával ékes 
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Hajfürtöt? Oh! itt nem melegít szemek 

Szikrája többé. Mesterileg tanit 

A példa itt; hol száj-üreg, tört 

'S béiszapolt inogó fogakkal 

Kerítve 's horpadt orrlyukak és szemek-

Jégborzadással töltnek el. Oh! ide 

Jöjj rabja testednek 's tanuld meg, 

Hogy mi vagy és mi Ieendsz, Javadra. 

Oh légy halandó! rényt követő, nemes 

Tettekre buzgó; rosznak előre öld 

Benned gonosz csiráit; egykor 

Hogy kiki holtod után megáldjon. 

VILÁGALKOTMÁNYUNK. 

Tündér világunk fénye hamar múlik; 

Mind füstbe mennek hirtelen, a miket 

Ifjú, öreg, gazdag szegénynyel 

Vágyadozólag igen magasztal. 

Szivünknek édes ingere, pompa, ék, 

Lágy pára. Ezred vízbuborék; virág 

Szépsége szűznek; alkonyatra 

Földre konyul, mi virúla reggel. 

Könnyen veszendő pénz keresése öl 

Bennünk; leszállunk sírba mezítelen. 

Keressük azt vas szorgalommal, 

A min utódok elébadandnak 
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Könnyelműen. Nézd, mint szövi a selyem-

Bogár tulajdon vesztire tőreit: 

Mi is gyakorta vermeinket, 

Mikbe utóbb rohanunk, megássuk. 

Értelme soknak van, de halál teszen 

Bölcscsé halandót; 's látja határait 

Sírnál. Kinek szűk volt világunk, 

Bő nyugalom helye sírgödörben 

Leend. Fehérlön nyilt tulipánka, mert 

Tündöklik, a lány kése alá kerül. 

Ma díszlenek nagy hivatalban, 

Kikre a parca kifente kését. 

Föpolczon állasz ? szembe hiányaid 

Tűnnek; gunyoltatsz, hogyha középszerű 

Sorsod. Ha gazdag vagy, kajánok 

Serge mar; élsz nyomrú alázva. 

Föpolczon-állás arra tekintve, ki 

Önérdemével rája elégtelen, 

Szégyenfa, becsnélküliségét 

Hol kilövelt nyilak árja vérzi. 

Mint sajka, gyorsan, majd ide, majd oda 

Inog, lebegvén tengeri zaj között: 

Gondok viharja hány azonkép, 

Mindkit ez élet ezer veszélylyel 

Teljes taván. Csöndrévbe terelte ki 

Épen hajóját", boldog ez ég alatt; 

Ki feddhetetlen életet tölt, 

Üdvre felébred a sírgödörböl. 
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ÓRÁMHOZ. 1843. 

Siess, siess tűnő óra, 

Ne mászsz renyhe rák módra. 

Pehelyként itt öröm repül, 

Keserv, Jnint ón, helyben fii. 

De ha egyszer örömemre 

Megkondulsz, késsél akkor; 

Úgyis vígkedvűnk delére 

Hamar borul zord alkony. 

Tiinö óra í siess, siess, 

Sorsom ügy is keserves. 

Bár egész föld örömittas, 

Minden perczem unalmas. 

De roncsolt szivem mikoron 

Barátim között talál 

Enyhet, órám! késsél, ponton 

Akkor mozdulatlan állj. 

Siess órám ne várj semmit, 

Pártoskodás fészkel itt. 

Mint a kuvik a toronyban, 

Gubbaszkodom magamban ; 

De ha csönd-magány ölében 

Elmém jó gondolatot 

Szül, akkqr maradj helyedben. 

Kedves óra! maradj ott. 



M i 

Siess, siess tiinő óra! 

Utam több statióra 

Terjed; messze van határom, 

Hol földi üdvöm várom : 

I)e ha karöltve fogadnak 

Hü barátim, utadról 

Feledkezzél; ha csókolnak , 

Kedves óra! ne mozdulj. 

Haladj óra, meddig tetszik; 

Órák adnak, majd veszik 

Ismét vissza mit adának, 

Engednek bánatinknak: 

De ha a fáradt utasra 

Öröm nem vár, ne mozdulj 

Mindörökre kedves óra! 

Bár izgasson mester-új. 

t í M ' 

BEK A EtíEK-HAKCZ. 

Már nagy idő, hogy egér kártékony fajzata békák 

Orra alá tormát reszel. Ádáz népe naponként 

Szittyó 's kákával körzött tavainkra meresztvén 

Vérszemeit, bennünk fiainkkal szíjra kötözvén 

Bűzhödt népe közé kínosb életre halálnál 

Falkánként kerget, kiragadva nejinknek öléből. 

Izmos nemzőink már rég termékeny anyákkal 

Fürge kicsiddinkkel csilapítják éhit egérnek. 

Illy veszedelmek elöl békák nagy része futással, 
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Hagyva szülőföldét menekedni sűrűbe eredtek. 

Rész a fegyver alatt eldőlt; a többi egérrab. 

Ezt nem elégli egér; mocsarunk még álla az útban. 

Mit poczakos egerek tartják bévenni csekélynek. 

Mennyiben áll mocsarunk ép megtartása nemünknek, 

Tudja, ki nem korcs béka szülött. Ha kezünkről elejtjük 

E helyet, ugrálhat száműzött béka világban. 

Nem leszen árva fejét nyugalomra lehajtsa hová a 

Tóban, sem sűrűben. Megzápul drága tojása; 

Ulon, az útfélen mert fogna heverni bitangul. 

Ránk néznek feleink; édes vérünkre tekintsünk. 

Ránczos homlokkal szólt a kanbéka imígyen, 

i 

A békák hadiszert, élelmet gyűjtenek össze, 

Hogyha talán huzamosb ideig várukba szorítva 

Védelmezni maguk 's fenntartani rendeli sorsuk. 

Pótra anyát, kicsided fiaikkal szélnek ereszték, 

Eleimét ne fogyaszsza derék békáknak a várban. 

Többi, kitől lehetett, fegyvert ragad, öltve magára 

Kákából bugyogót, hínárral vértezi mellét. 

Tárta kezök kopját szittyóból, marsi sisakjok 

Volt csigaházakból 's hernyó berzenge hegyéről. 

Közkatonák fegyver-készülete tetszik ezekből. 

Tisztviselők kígyó 's halbőrbe takarva emeltek 

Súlyomból buzogányt, korbács helyt hosszú geleszlát. 

Görbés halcsontból kézívök függe nyakukban. 

Eürge huszár módjára halon szökdelve ugráltak. 

A csatarendre pofás kanbéka vigyáza, leginkább 

Rémíté egerek tömegét; gyikbőr vala talpig 

Testi ruhája, fején kígyó koronája díszelgett. 

Gyöngyházzal kirakott öve ágyékára lapult el. 

Kis csigaház pajzsul szolgált, közepére kifestve 

Mesterileg kutyahal vala : békát lába mutatta, 

Kis fajait orsófarkára tekintve halaknak. 

A kutyahalban idézve elő van anyaglag a békák 



Rút faja. Nagy csudagyérségök kiviláglik azonban, 

Szárazon és vízben békák szökdelnek egyenlőn; 

Messze különbözvén szellemben a néma halaktól; 

Mert ők vartyognak felfúva pofájokat éjt 's nap. 

Békakirály pajzsát környezték fényben ezen szók 

Mélyen metszve belé: concordia, egy f'ejedelm 's szív: 

Hallova sárga mohotkával bévonva, körösleg 

-Pápráddal, bikanyállal apró csigaházzal elöntve, 

Mozdulatával egér seregét zörgetve ijeszté. 

A kan béka lován halszálkát forgat, elöre-

Rugtat, egér bataillonját rettenti dörögve 

Föhatalommal: bár egeket segedelmire híjjá 

Ellenem, itt eme nyársra vonom, ki királyi hatalmam 

Ellen tenni merész. Mire czombos békaseregben 

Hallatszik: fejedelmünkért kész halni, vagy élni 

Kezdve utósótól elsőig mindki közöttünk. 

Illy csatarendbe kiszámított bölcs terve királynak 

Állata békákat, fegyvert markokba szoritva. 

A könnyű lovasok karabélylyal szárnyra tevődtek. 

Forposztokra vörös bugyogósok voltak ügyesbek. 

Majd plenkíroztak zöld színű kabátosok a fák 

Lombja közöl, egeret távolról sejtve repegtek. 

Áll csatarendbe egész ármáda királyi parancsra. 

A tekenös mászok felpánczélozva tusáztak 

Ott, hol az ostrom volt vészesb. A kecskefajúak 

Négy szegletbe szorult seregek tömegére ugorva 

Szétzavarák : hurraht: kiabálva nyomukba követték 

Megfutamodt egeret, farkuk végére szökelvén, 

Majd kétségbejték másként is poltron egérkét. 

Hatvan tölténynyel táskájok függe nyakukban. 

Elvala e mellett bőven kiki látva nyilakkal, 

Puska, rövid karddal, bajonettel, hosszú dzsidával. 

Ágyúkhoz helyezék kérges pánczélu varancsost. 

A könnyű-lovasok karabélyt hordozva nyeregben, 
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Rendeltettek a megfutamodt sereg iildözetére, 

Kik rák-bajszszal előre futót csipkedve noszíták. 

•Vj : • 

A szomszéd országi tavak békái hogy érték 

Milly fontos csata van tervezve egér faja ellen , 

Félretevék fontosb dolguk, segedelmre siettek 

Ilii szomszéduknak. 'S kezeikbe ragadva hónuknak 

Zászlóját, mi hering-főkkel hímezve kitetszett 

Több más nemzetitől; 's voltak rá varrva ez igék 

Élni lia becsben akarsz, fejedet közjóra feláldozd 
f 

A kőzáporozók, puskások kezdik el elsők 

A viadalt. Sürii záporként glóbisok estek 

Rajnok egér csapatára; miként a menny dörögésrc 

Reng a föld, csöves seregeknek ijeszte lövésük. 

A pattantyúság rést törni sorokban igyekszik 

Kartácscsal. 'S egerek czölöpökként összeszorulva 

Alítanak. Ámbátor már harmad virradat óla 

' Ostromiák, tartotta magát mindenki vitézül. 

Réka király mérgesedül, ful, tajtékozik ajka 

'S megrohanást rendel. 'S egerektől orrba csapatván 

Vizbe dugák orruk, irháját fúva hasuknak. 

A tüzelés védelme alatt lábtókat a békák 

Helyzenek a' várnak meredek bástyáira, másznak 

Fenvartyogva, falát szétrúgják, szalma, porondként. 

Megtörtént: mindig nem szokta ölelnr szerencse 

Védenozét: sok béka falakról .visszahanyatlott, 

Nem tarthatva magát, földön szétpukkana testük, 

'S rá zuhogó vár romja alatt hős szellemi nyugnak 

Hír 's nevük élendnek, valamíg egy béka kuruttyol 

A kétes harcz közt, más zászló-all segedelmre 

Rendenként sietett 's rohamával hozta zavarba 

Elleneit, mint sáskasereg, hogy utána iramlott, 

A sok egér lyukaikba futott; s vizet öntve cseberből 

A békák, váruk föladását sürgetik egyre. 

VI 
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Hősi halált valakik rabigánál többre becsülték, 

Várba bcfúladlak. Mi közöli a nyalka huszárok 

Gyors szaladásban égért nyaggatják; száz is iil egyre. 

A pattantyúság ágyút szegez a megiramloü 

Háta mögé 's oldalt kartácscsal aprózza darabra. 

Trombita, tárogató, dob harsog; özönle a békák 

Serge egér tömegére. Ijedség nagy vala köztük. 

Poshadt bűzt okozott egereknek az ágyú kanócza. 

Küzd egy lyukba ezer menekülni; harapja felét sok 

Csapja fülét, farkát egereknek a nyalka huszárság. 

Kardpengésbc vegyült egerek bús ezinezorogása. 

A csatatéren egér-láb, fark, fül szerlchcverlek. 

Hős vértől pirosult szárazra találni lehetlen. 

Nyert győzelme után, hogy több vért onlni kíméljen 

A hős béka király, relirádát fuvata: 's tüstént 

Küzdésben melegült bókák tavaikba siettek, 

Hűsítek magukat; 's mi vitézül vítlanak, egymás 

Közt számlálva dicsekvének. Mire újra egérnek 

Száma reservából kirohan; lön a csata vészcsb, 

Mintsem előbb. A béka seregre dobálni göröngyöt 

Kezdenek és szemeit betapasztják parti sarakkal; 

Döngetik a szanaszét úszókat. Végre vezérök 

Béka golyó leüté, foglyúl esik. A mire futnak 

Fő nélkül egerek, hova két szeme fénye vezette. 

Béka egérke lyukába simulni szokott az időtől 

Fogva. Egér jobbágyként enged bóka urának. 

Ellenben diadalma után ha kibúvik a béka 

Szent-György napra mocsár várából, nagy diadalmát 

Messze szökelve vigan szanaszét vartyogja tavában. 
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ÉJJELI ZIVATAR. 

A barna felleg szárnyin az éjjel önt 

Záport, a szirtnek zúg szele homlokán. 

A csillagországok borulnak, 

Hold karimája homályba tűnik. 

Egy tenger a föld, sárga vetéseink 

Iszapba fojtvák; romba Iedölcdez 

Szegény lakosnak háza 's barma 

Úszik esö zavaros vizében. 

Gyantás tüzet szór terhesen elterült 

Felhő, nyilától érve repednek a 

Sziklák; szegény szántóvetőnek 

Tűz, vizek öntik el izzadását. 

A villanásnak rémltizinél halál-

Hideg veríték futja el a beteg 

Arczát. Nyugágyából riasztva 

Térdin imádja urát a jámbor, 
j 

Szentelt világot gyújtva; szilárd hite 

Érez horgonyához dőlve halált ölel. 

Báránykaként jó anyja karján 

Szende leány piheg a veszélyben. 

12 * 
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Csattog, süvölt a szél, recseg a födél; 

Fellegre felleg terhe nyomul, tüzes 

Villámra villám dördület közt 

Gyúl, kebelére a lány szorosbul. 

Vallástalannak gyötri a bünrovás 

Szivét, lecsuklik térdre, egek felé 

Emelt kezekkel kéri Istent. 

Szirt-kebelíi uzsorás ölelve 

Pénzes szekrényét, rája kihörgi csúf 

Lelkét; jelül dörg 's csattanik újra az 

Ég, adja hírül: közjavunkra 

Irta ki szörnyeteget, világból. 

Megszűnt az éjnek fergeteges zaja, 

Báj arczczal a hold ujra mosolyg reánk; 

A csillagországok ragyognak , 

Oszlik az éj szomorú homálya. 

Holnapra ismét hajnalom eljövend 

Kínomra ? zordult éjszaka! mondd, miért 

Nem végezéd únt életem ? mért 

Kedvezesz eltapodott szegénynek ? 

Szüm ! csöndesen légy. Virradat éjszakát 

Felváltja; felleg béködösít tavasz-

Derűt gyakorta ; bár nyarunk dörg, 

Édes adányai gazdagitnak. 

Ámbár nem élhetsz mint akarod, ne zugj; 

Elvid tapodvák; hö iparid siker-

Nélküliek ; csókold a vesszőt j 

Tartja az isteni kéz feletted. 



Okosnál a föszabadság 

Nem szolgálni véteknek : 

Okosnál nemesi nagyság 

Szolgálni az erénynek. 

Nemes ! társad ha nemtelen, 

Meg ne vesd, mert léssz esztelen 

istennél kedves lélek, 

Nem nemesi jog 's telek. 

Közös becsben van, ki hitét 

Tettel buzgón betölti, 

Ki nemesileg a tisztét, 

Nem szolgailag tészi. 

Nem, kit pór-érzete csak ott 

Tüntet elé, hol bért kapott; 

Máskép , ha nincs jutalma, 

Szunnyad minden szorgalma. 

A nemesi születés 's jog 

Csak akkor tiszteletes, 

Ha tisztében nem ácsorog 

A nemes; 's mit tész, jeles. 

Babért nyer olly nemes atya, 

Kinek a nemes a fajzafja. 

Nemes rang sok nemtelen 

Tettet szül , mi rá szenyt keh. 
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Nemes származás , nemes test, 

Nemes ész, nemes alak, 

Köztiszteltetést szül 's terjeszt, 

Ha pályája tett-gazdag. 

Különben az irott papir 

Csak szűkkeblűnek hasznos ir. 

Lélek nemes nagysága 

Való böcs maradása. 

Minden ember születésre 

Egyenlő, csak az erény 

Teszi nemessé 's ha éle, 

Mint nemes: közvélemény. 

Élj jó például nemednek, 

Tartató! tekintetesnek 

Minden okos embertől, 

Ifjútól és öregtől. 

B Á T O R Í T Á S . 

Légy csöndes elmém, hagyd maga útain 

A végezetnek bölcs akaratjait 

Haladni. Isten, bölcs teremtönk, 

Tudja, mi gyermekinek javára 

Szolgál. Szerencsénk több alakokban áll-

Elö. Aranyban 's India gyöngyiben , 

Föhívatalban nincs hazája: 

Mik valamint buborék , mulandók , 
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Ép lestbon amig lelkem alávaló 

Pórhódolástól messze, repül madár-

Ként a műveltség láthalárin, 

Sírva panaszra miérí fakadnék ? 

Tágas világnak keble hazát igér. 

Középszerűség gőgös elölt silány. 

Kunyhóban él csöndesben ember, 

Mint egekig fölemelt királyi 

Várban. Ha látod, mint rohan a halál 

Karjába a bölcs : tenmagadat viseld 

Eszélyesen, tündér szerencséd 

Kénye szerint ha mosolygva hány 

Tűzz rényt irányul, törj közelebb nyomán. 

Egés4 világunk rendszer, a sarka nem, 

Nem vak szerencsén forg; a kormányt 

Mindenen isteni kéz vezérli. 

Ne vágyj az égnek titkait érteni; 

Haladja elméd messzeható müve. 

Erény derít vidám tavaszt rád; 

'S szerzi meg egykori pályaüdvöd. 

Magasra hatnak vágyai a dicső 

Léleknek; a bölcs gondviselésen ők 

Megnyugszanak; sors nyomja, védje, 

Égre tekintve erényt nyomozzák. 

Sors kétes utján hit, szeretet, remény 

Minket vezetnek. Tűri ki sérveit 

Békével, c porsátorából 

Hogyha kiszáll, jutalom reá vár. 



Szellemvalónknak mennyei érzetét 

Dicsiilni látjuk, lenni ha megszűnünk. 

Üdvélvezet jólelkuekre 

Égben örökre derül hitünkkint. 

Majd elfeledjük gondtalan a valót 

'S főhivatásúnk ; ember önelmüleg 

Szenved magán, tür, sőt gyakorta 

Indulatunk rabigába görbit. 

Kövid gyönyör szül bánatos éveket. 

Egy vétekért már hány szigorún lakolt ? 

A jóslatot nem hallva üdvünk 

Romjain isszuk a kin pohárját. 

BOLHA HALALAKA 

AUj meg vándor imitt, bámuld e drága maradványt, 

Olvasd sírversét, 's látni fogod, ki vala. 

E sírhantba vagyon kisded bolhácska temetve; 

Volt kinek éllében jutni nyomába nehéz. 

Hosszú lába szökött: mond hopsza: röpüle serényen, 

Bárha fehérke kacsó rajta segitni akart. 

Végre de még is azon sors érte, mi sorsa nemének, 

E szűk sírba jutott, melly tetemének elég. 

Senki serényb nem volt, mint ő a bolha seregben. 

Senki nagyobb dicscsel Styx vizet általuszá. 

Bolha rugósb lábat, mint ö , nem örökle magának. -

Nála csak Árgus volt vizsga szemére iigyesb. 
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Cireenek poharát nem tudta kerülni Ulysses 

Jobban e bolhánál, hogyha kisérti köröm. 

Rengetegek közt volt könnyebb Cacusra akadni, 

Mint rá, hogyha süríi ránczba vehette magát. 

Mint ő , mesterileg nem tészi kötélen ugráló 

Lépteit, ámbátor francziaföldi legyen: 

A sors bár nem adott neki izmos brontesi testet; 

Fürgenczsége duplán pótola testi hiányt. 

E kicsi bolhának rövid éltét hátha tekintjük, 

Valljuk: időnek elölt dőle a sírba szegény. 

Csak kétszer kel fel, csupa kétszer nyugszik el a nap 

Hogy születék 's meghalt e kicsi bolha-reme1' 

Illy hamar a nagyokat balsors kiragadja közülünk; 

'S legjobbakra Charon szokta hegyezni fogát. 

Eveket átszámlál a varjú ; élte verébnek 

Hozszú; a csalogány élete hajh be rövid ! 

Börivel a kígyó vénségét rázza magáról; 

A termő oltvány dől ki gyümölcse alatt. 

Terhe alatt méhecs 's a hangya tapodva hal; árnyban 

Él nyugalomnak ölén a here, gyáva prücsök 

El marakodva csalány, borjútövis éveket által; 

Reggel rózsa kinyil, hervadoz estve disze. 

Im eme bolháknak bolhája zabálni ma kezde 

Emberi vért,'retirál már kora sírja felé. 

Fürge, rugékony inad kicsi bolha! neked mire használt 

Hopsza, szőkéi: legyek ott: mondva körömrejutái 

Vérre leső köröm! egy bolhára mi kedved agyargni ? 

Hősi merény bolhát nem zaboláza 'soha. 

Hogyha az öldöklés, vérszomj olly kedves előtted; 

Tudd, győzelmi-kocsit nem kicsi bolha czipel. 

Mit nyersz, bárha egész bolhák seregére adót vetsz? 

Czímeriil egy sisakos bolha fiadra marad. 
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BOLHA-TEMETES. 

Elte virágában meghalt a bolha köröm közt; 

Es ki nemének volt czímcre, semmi leve! 

Állati országból jöhetett ha ki, egy se maradt el, 

Apraja nagyjával mind temetésre vonult. 

Eljőve a tigris, kutya, farkas, medve, oroszlán, 

Borz, nyúl, süldisznó, róka, egérke, czobol. 

A közel és távol rokonok nagy száma kesergve 

Jön borzas hajjal, mind feje, 's lába csupasz. 

Gyászi-ruhával egyig mind födvék talpig egészen; 

Ház, szin, kert, udvar barna lepelbe takart. 

Összchasonlitnunk ha szabad köz gyászt eme kisded 

Pompával, minden hectori gyászra mutat. 

Trója imigy gyászolta fiát Priamusnak; imigy sírt 

Hü Cassandra; zokog Polydamantus imígy. 

A mikor a rokonok 's vendégek sirtak eléggé, 

A temetés rendjét mindkinek állaladák. 

A síró asszony szerepét viszi fülmile, gferle, 

Páva oroszlánnal czímit előre viszik. 

A hidegült testet vállon négy hangya emelte, 

Tarka kakuk struczczal voltak a fáklyavivők. 

A hangyácska mivel van igára teremtve 's koporsói 

Vinni határozták, enged alázva szegény! 

Nagy hosszú sorban a gyászmenet a temetőbe 

Jól kiszabott renddel ment vala véghez imigy: 

Vén majom a zászlót czipelé, majd a bogaraknak 

Mászó serge vonult, csúszva ki konezra sovárg. 

Kis pikulát, flótál, kluracttol fújja szúnyognak 

Száma, fagottot fúj medve, segédje bival. 
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Szarka, szemes harkály a trombita részre tevődtek, 

A csalogány hegedült, vert vala gólya dobol. 

Zengte görény, hörcsök rényit kis kecske menyéttel, 

Sírva keservteljes lyrai dalban elől. 

A keselyük , gimplik, gíbicz , kakas a papagájjal, 

Varjak, bús kuvikok, baglyok özönje sivít. 

Híva selyemféreg lévén temetésre, vetélőt 

Félre dobá 's hogy megtisztelik, éléd, örül. 

A here, karcsú darázst, kik mások iparja gyümölcséi 

Szíjják, itt alsóbb részre helyezve veték. 

Némán ment az egér; félt álnok macska fogától. 

Némán a békák; itt vala gólya-király. 

A gyászos menetet dicsöíték dalva halotti-

Verseket egy mellel, engedi tisztje kinek. 

Czímere meghala a bolháknak köznyomorukra, 

Századok elmúlnak, mássá mig újra terem. 

Bolha szemes nemzet bánat-könye sírba kisérte 

Őt. Örökéberség víva ki néki becset. 

Virrasztott éjnek ült tikkadtsága az arczán, 

Édesen alvókat csípe fel álmaiból. 

A temetőbe hogy érkeztek, bekaparta vakandok 

Száma koporsóját, füzet emelve fölé. 

A gyásznép mielőtt haza ment, ezt sírva kívánta: 

A föld könnyű legyen, néki ki könnyű vala. 

Bolha kemény sorsát maga megkeseregte Apollo, 

Verte arany lantját músa seregje vele. 

Boldog az, a ki ügyén mind sírva fakadnak az élők, 

És kinek érdemeit sírba nem ássa halál. 

Hálával bolhák emlékezetének adóznak, 

'S gerjengön hírlik, mig nemük el nem oszol. 

• m 
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A PACSIRTA. 

Fürge pacsirta midőn trillázva danolgat az égben 

'S fészkin ülő párját kelti örömre szegény; 

Hirtelen egy kaba konezra-feszult körmére akasztja; 

Látva mit a nőstény, fészkiben ülve eped. 

Nem sejditve veszélyt, tisztünkben gyakran ül óránk 

Végsőt, mit kondit réuyre agyargo kaján. 

.t .vJl'ID í fi 
-

V E T É L Y. 1840 

Süríi és tömött az erdő, 

'Sok fát, gazt rejt keblében, 

Ragadó és veszekedő 

Vadat terjedésében. 

Kígyóknak és madaraknak, 

Csúszó mászó bogaraknak 

Országához tartozó 

Állatot, danlja Naso. 

Az erdő gyakorta morog, 

¡\Iorg a lomb, morgnak ágak ; 

Kérkedik : hajló a dorong, 

Mint ifjú vesszők 's nádak. 

Mint czédrusok, önmagoknak 

Látszatnak lenni, harczolnak . 

Nem fáradnak zúgásban, 

Zabolátlan mozgásban. 
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Egyre susog minden csalit 

Homályban és szemétben, 

Gondolván, hogy majd elvakít 

Bolygókat sötétségben. 

A homályban önmagoknak, 

Mint karcsú fenyők, nagyoknak 

Tetszenek ; pedig kóró , 

Mit félredob a szóró. 

A moh, bár tenyész a földön, 

Tompa hangon lyrai 

Dalt mer zengni, a mit kölcsön 

Adtak erdők tölgyfái. 

Erkölcsi és vitézidalt 

Hogy nem zenghet, felfelsohajt. 

Mert lágy elme zengzete 

Musájának ihlete. 

Fölemeli mély álmából 

A gomba redves szemét; 

Pedig lett gaz, purhásságból, 

Csak alávaló szemét. 

Versenyt dall a mohotkával, 

Bepeg a pofás békával. 

Véli anyja gratia, 

Illatja acatia. 

• 

A káka zokog szüntelen , 

Az ő versei szebbek, 

Gondolja, pedig sültelen 

Mit mond, 's kedvellik ebek. 

Köhécsel nagy érzetében, 

Szeme dülled keservében; 

És panaszló cziprushoz 

Méri, mit összefoldoz. 
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Vetélkedik a mogyorós, 

Sír, zokog ingadozva, 

Orrán száján , mint egy hódos , 

Phrasist elösorozva. 

A sóska bár mit mond, fanyar, 

Mégis érzékenynek akar 

Látszatni énekében, 

Savanyú érzetében. 

A szederj is erényt papol, 

Sydaran hág az égig. 

Ő egy bölcset sem tudakol, 

Tudja bibliát végig. 

Bár melly egyetem vizsgálja 

Meg, próbáját ö kiállja : 

Pedig ravasz , mint róka, 

Üres, mint a paróka. 

A rohadt fa is kérkedik 

Tündöklő világával, 

Hogy olly hasznosan működik, 

Mint nap lángsugarával. 

Purhás teste, bár sötétben 

Bagyog 's hideg, mégis égben 

Vágyódik tündökölni; 

Pedig csak egy ökölnyi. 

Ha elhallgat a mohotka 

'S trágyafajzotta gomba, 

Kurjongnak vadak, mint baka. 

Hangjok pokrócz-goromba. 

Hörcsök, medve, nyáron 's télen, 

Mint pótrás malacz kötélen, 

Ugrál, mókus, borz , dúlfúl; 

Pedig hülye, mint a nyúl. 



Házassági dalt zeng a bak , 

A róka gúnyverseket. 

A görény pásztori-dalt rak, 

Ökrönd, véli, más siket. 

A vakand mély 's rejtevénycs 

Gondolatot turva keres; 

Vágy lenni mulattató; 

'S gondolja, bölcs, mint Cató 

Ha lármájok foganatlan 

Mindezeknek, magasról 

A madarak irgalmatlan 

Sivítnak a gallyakról. 

Lantjok húrját igazítják 

Szajkók, gimplik, varjak, szarkák 

Itt vagyok, mond a kakuK; 

Jövendöl, mint Habakuk. 

Károg a hollók serege, 

Hangzik a bérez, az erdő. 

'S a csókák ifja, örege; 

Torkuknak nem kell fürdő. 

A csattogó fülemilet, 

Mért válogatja meg rimét ? 

'S hogy velők nem károga, 

Melleszli a vad csorda. 

Minthogy igy van; ahol gombák 

Szagát acaliának 

Terjesztik ; varjak , 's otrombák 

Főmíívészileg játsznak; 

A fülmile egy időre 

Elhallgat, gondolja : dőre 

Sereg majd ha kifárad, 

Reá illő becs árad. 



ELETFOLYAS. 

Zajos folyó éltünk, mellyet soha tenger 

Vissza nem hoz, éljen ezredet az ember. 

Rajta, mint romlandó ereink oszlopán, 

Egy híd áll , min járunk terheink hordozván 

Egészség, betegség, bátorság csüggedést, 

Keserűség, öröm, reményt és kétkedést. 

Ha a híd oszlopi egykor elkorhadnak 

'S iszapba temetve rakásra omlanak; 

Rajta elzúg a víz-ár, a hidnak helye 

Marad, ha szilárd volt, szól róla a rege. 

Amig elnémuland az is utoljára — 

Minden ez ég alatt buborék, árny 's pára. 

A NYEL ES TEKENOS-BEKA. 

Ki nem vak, látja, hogy a fürge nyúl szalad,, 

A tekenös-béka mászva halkkal halad; 

Hevíti szorgalma tusára mégis őt, 

Síkra fürge nyúllal mehetni küzködött. 

A nyúl ellenfelét ismérte, berkiben 

Nyugalmasan feküdt bizva erejiben. 
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A nap tovább haladt már régen délkörén, 

A nyúl nem aggódik tünde enyészetén. 

Rövid idő alatt legyőzi ellenét, 

Reméli, 's kivíja könnyen becsületét. 

A béka, még alig kezd szürkülni az ég, 

Kitűzött czél felé buzgón iparkodék; 

'S határt nem ismerő buzgalma mostoha 

Természet hiáuyit hatósan pólola. 

És im, a czélhoz ér 's diadalmat nyere 

Előbb, hogysem a nyul álmából ébrede. 

Szülők reményei! tanuló magzalok! 

Előttetek a kép, mit szemmel tartsatok. 

Tegyük fel, módja nincs soknak közölelek, 

'S hogy elmetompaság bajával küzdjetek. 

A hiányt legyőzi erős szorgalmatok, 

Ha kétszeres erőt reá fordítotok. 

A tudomány rögös ösvényein sokan 

Előbb siker nélkül fáradtak 's hasztalan. 

Ki tűrve szenvedett hideget, 's meleget, 

Legyőzte végre a daczos göröngyöket. 

Megeshetik, gyakran középszerű erő 

Rabért arat előbb, mint izmos 's vakmerő. 

Ki gyáva csüggedést nem ismérve megyen, 

Czélt ér, sokan bölcsen mondják 's eszélyesen. 

Noha csak egy gírát többnek az Ur adott, 

Nevelte szorgalom ötre a kamatot. 

Sok ifjú szük eszét tanulva éj 's napon, 

Legyőze lángeszűt 's öregbité nagyon. 

Kivájja a gyakor csöpp az érez szirteket, 

Porondot adj ismét porondhoz, nyersz hegyet. 

Nem a fogékony ész , hanem méh szorgalom 

Tudóssá tesz ifjat 's reá vár jutalom. 

Rozsdaette érczet edzi a csiszolás, 

Eszünk pallérozza a gyakor tanulás. 

. 1 3 
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V E G K E 

Bár milly kiderült a nap , 

Sokszor éjre villám csap. 

Éjjel orkán dühösködik, 

Az erős tölgy izre Törik; 

Dús várak, házak omlanak, 

Az érez szirtek elporlanak. 

Ember ! ne búsulj, éjei 

Múlik, rá kegyes nap kel. 

Végre elközelg az óra, 

Melly fordítja búdat jóra. 

Eljut tört hajód partra. 

Mosoly kél bús ajkadra. 

Zöld mezőt foszt tél fagya, 

Múlik vig élet nyoma. 

Sok szegény bár diderg télben, 

Dermedt madár hull széltében. 

Ember! ne törődjél, a jég 

Felolvad, ha derül az ég. 

Aloe bár későre, 

Viritand örömedre. 

Nyíl végre tavaszi virág, 

Bú kebleden nem mindig rág. 

Lassú csöpp vájja követ. 

A keserv végre nevet. 



Szenvedj betegágyadban 

Bár soká nyavalyádban: 

Kevesb a remény naponkint, 

Életerőd fogy, 's halál int. 

Halandó ! ne kesergj; ha tűrsz 

Békével, Isten bajt elűz. 

Egészséged hajnala 

Földerül még valaha. 

Ellen vérnyomán kalászok 

Nőnek végre 's nyilt virágok. 

Csönd váltja tengeri vészt. 

Erényt türelem tenyészt. 

Hirtelen a képzelet, 

De valóhoz gond vezet. 

Bért nyer égett kép 's kérges ké 

Végre, nem kezdetre bölcs néz. 

A mi tarlós, lassan érik , 

Utódok müved becsülik. 

Kiásatva fényre jő 

Végre rejtett drágakő. 

Azért ne búsulj halandó ! 

Ha munkád nyirbálja olló. 

Végre alszik kaján tű i . 

iparod rád babért fűz. 

Addig megy korsó vizre . 

Míg belémerül végre. 

Bűnnek, bár késő, büntetés 

Bizonyos vermet végre vés. 

Azért ne búsulj halandó. 

E földön misem állandó. 

Az aczélszív meglágyul, 

A koldus meggazdagul. 



Minden titok Jő napfényre; 

Hegy 's város összedől végre. 

Szántóföld lesz pusztából, 

Dús mező a mocsárból. 

Most erény gúnyoltatik, 

Érző szív kinoztatik. 

Mái nap olly ritka a jó 

Barát, mint a fehér holló. 

Azért ne törődjél ember! 

Lesz, ki mézet búdba kever. 

Sokszor könyöntözte fa 

Édes gyümölcsöt hoza. 

Ellenből lettek barátok; 

Imádságra vált az átok. 

Végre becsei érdemlő 

Fiat nevel vad emlő. 

Most még baráti lánczczal 

Röttetel barátoddal. 

Ma még forrón őt öleled ? 

Valljon meddig, tart örömed ? 

A baráti láncz elszakad , 

Hogyha barátod elhaland. 

Végre közéig az óra, 

Hol táncz változik torra. 

Végre Üdvözítőnk szava 

Az alvó port feltámasztja. 

Akkor sír éje repül, 

* Örök nap jóra derül. 
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M A G A M H O Z . 

Rendületlen maradj, 's csöndes szivvel remélj; 

Küzdj a balsors ellen; ne nézz az irigyekre. 

Magadnak ura légy. Más sért ? ne nyögj epedve; 

Tőrt hány kaján sereg ösvényedre ? ne félj. 

Kedv 's bú közt nyugodjál meg a bölcs végzeten; 

Bizzál, ha reményed komor éjbe boruland. 

Ha tiszted pontosan teszed, nyered jutalmad. 

Czélhoz előbb, utóbb tisztséghü út viszen. 

Hiába dicsbeszéd, vádirat. Mi vagyunk 

Szerencsénk, vagy szerencsétlenségünk kovácsi. 

Ne képzelgj, izzadj; intnek természet tanácsi. 

Kény és erő, zaj 's csönd közt szilárd árboczunk. 

Hatalmas ur , ki ura ön indúlatának. 

Vallásos- 's bölcsek hitünkkint égbe jutának. 

AZ ÉN MEGELÉGEDÉSEM. 

Hír 's szerencsének tünedékeny álma; 

Gazdagok díszes palotája; balga 

'S változó pórnép emelő csudája 

Mit nekem itten? 
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Mit nekem hősek diadalmi fénye; 

A dicsőségnek ragyogó jutalma ? 

Vijanak mások koszorút a harczban , 

Én nem irigylem. 

Hágjanak tőlem magas érdemekre. 

Változó a n é p k i t emel ma vállra , 

Holnap ismét kész letaszítni földre, 

Bár oka nincsen. * 1 

Kész az élőfát töviből kiásni, 

Ültetett mellyet maga 's nyugva árnyán, 

Dús virágából gyönyörök között le-

Szedte gyümülcsit. 

Kis patak tiikréu lebegő egeknek 

Napja, a holdnak karimája engem 

'S bársonyos völgyben susogó folyócskák 

Keltnek örömre. 
/ 

Hü barátimnak koszorúja, csöndes 

Lelkiisméret, takarékos élet; 

'S jó tanitványim ha erényt követnek, 

Engem üdítnek. 

FÖLDI ZARÁNDOKSÁG. 

Mulatság, bú, gyász, öröm, pompa, sír, 

Együtt jár : rózsát tövisk növi környül. 

Nincs hely, rang, ember, ki menten veszélytől 

Élne. Mosolygó arcznak szíve sír.' 



Magas rangot baj, gond, bú környezi. 

Nagy urnák gondja nagy. Szegényt az ínség 

Gyötri 's nyomorja szülte becstelenség. 

Kicsiny, 's nagy a sors súlyát érezi. 

Örök vágy, sóhaj, remegés, remény 

A mult után, 's óhajtva várt jövendő 

Felé. E sors szegény- 's dúsnál egyenlő. 

Kivánó volna, e sirám terén; 

Anyja öléből midőn a földre lép 

A kisded, egekre függesztné szemét. 

A KEVELY FENYŐ. 

A fenyő karcsú derekával állott 

Hegytetőn, büszkén letekint a völgybe; 

'S csöndesen termő alacsonyb gyümölcsfát 

Nézte magasról. 

Fergeteg bőszen sudarát kavarja, 

Tépi, ö dúló zivatarra fennez; 

Mérközék mérges szelek ostromával, 

'S hirre törekvék. 

Amidőn a vész lelohadt, nevelte 

Mordonos czélját szelek Istenének; 

'S a kitúrt vészek hogy erösbre edzék, 

Képzeli balgán. 



200_ 

Mint az ordító 's dühödött oroszlán , 

Kölykeit vesztvén, valamerre fordul, 

Bőgve ront, a mit tüzelő szemére 

Dúlva keríthet: 

Úgy előbb vesztett diadalma gyújtja 

A szelet, 's jajdul hevesebb csatára; 

'S a magas légen makacson keresztül 

Forrva kavarg, ront; 

• 

A fenyőt amig sivogó dühével 

Újólag meg meg-rohaná, 's tövöstől 

Verhenyös kérgü derekát csavarlan 

Szétdarabolja. 

A fenyő bokrok közepett törötten 

Ott hever karcsú, deli termetével; 

Mig előbb gúnyolt alacsony gyümölcsfák 

Nyugva tenyésznek. 

Dús fi ! mit nézesz palotád díszéből 

Sok szegényeknek seregére gőggel ? 

Meg ne vesd sorstól letiport barátod; 

Védj nyomorultat 

Úgy is örvényként az idő sodorja 

Hirt, nevet; kincsed lehető, utódok 

Elpazérolják. Az idő mi nagy volt, 

Földig alázza. 
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JELENKORUNK. 

A búcsúzó nap ha tisztán leszáll, 

A jósolat számol vidám derűre; 

Ha lángszínnel óceánba merüle, 

Vagy búsan kél, förgeteg közel áll. 

Vessük össze éggel jelenkorunk. 

Mindennapi tények mi jelt mutatnak ? 

Hol vérszomjúzó viperák mulatnak, 

Kikről ísaiással szól Urunk: 

Midőn szájok vall, rosz szivök tagad; 

Kezök, mi szent, ellen fegyvert ragad. 

'S kétszínűség lelke szállá beléjök. 

Azért csudásan bánok, mond az Ur, 

E néppel, melly naponkint elfajul: 

Felforgatom kevély álbölcsességök. 

A RÓKA ÉS ŐSZVÉR. 

A róka kérdi az öszvért: 

Milly nemből származott ? 

Az öszvér jellel válaszol, 

Mutatva állatot. 
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Kérdésemre a róka mond, 

Te ostobán felelsz; 

Nem azt tudakolom, hanem 

Milly szüléktől eredsz ? 

< • 

Az öszvér mind gondolkodók, 

Megvallja-e nemét? 

Pirul, hogy anyja volt szamár, 

Titkolja szégyenét. 

*tr ¡vk r-t: -

Elősorolja rendiben 

Szegény származatát; 

De atyám, mond, ló volt, voná 

Nagy urnák hintaját. 

Mit ér, habár elődeink 

Sasokként láttanak, 

Ha késő unokák szeme 

A napsugára vak. 

r l § 1 1 -

Mit ér a nemes születés; 

'S valának milly nagyok 

Atyáink, kérkedni, ha mi 

Vagyunk korcs fajzatok. 

Parasztnak születni dicsőbb, 

Nemesítni magunk; 

Mint a fönemböl csúfosan 

Alá leszállanunk. 
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A TÁNCZOLÓ MEDYE. 

Egy lánczról menekült medve 

Az erdőbe visszáruén, 

Tánczol két lábon 's nagy kedve 

Min bámulnak ifjú 's vén. 

Nézzétek, illy mesterséget 

Tanit a müveit világ. 

Kövessetek; mert becsület 

Ma tánczban áll 's honfiság. 

Egy vén medve igy mormoga: 

Bár tánczod ritka 's nehéz; 

Mutat szolga állapotra, 

Cselédet becscsel tetéz. 

Sok hízelgő ravaszdinak 

Cselszövény nagy érdeme; 

'S csak léha simultságinak 

Gyümölcse terjedt telke. 

Érdem-e avvagy gyalázat 

így előremehetni? 

Illy tett oda, hon-közjavat, 

Hol ered, felküzdheti ? 

A CSIGA ÉS SZENT-JÁNOS-BOGARA. 

Csillagfényét nem ismérve 

A szent-János-bogara 

Lágy pázsinton üldögéle, 

Szétragyog zöld sugara. 
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Halkkal a purhás mohából 

Egy csiga mászik felé, 

A fénybogárt nyálhonából 

Főtől talpig elönté. 

Oh ! mond a fényes bogárka : 

Nagy mérged honnan vagyon ? 

A csiga válaszol rája: 

Miért fénylel olly nagyon? 

REGINA NAPJARA. 

Bíborlepelbe öltözve a hajnal 

Nyájasan a kék fellegek megül 

Piruló arczczal az égre derül; 

Fényszekérben lejtve a nap vigasztal. 

Fölebb emelkedik aetheri leplen. 

Ritkul a regg illatos fátyola; 

Zöld aranyban rezg erdő, pagonya; 

'S gyöngytükrök ragyognak világi keblen. 

Szív 's lélekre hatva báj kellemével 

Regina lakára mosolygon jő , 

Szüzek királynéját üdvözli ő. 

Éltet 's virágzatot kelt hő erővel. 
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A SELYEMBOGÁR KS A PÓK. 

Selyembogár gumóba szőtte 

Vékonyka fonalát, 

Midőn a pók lomb ernyejében 

Ravasz hálót bocsát. 

Keblét hiu dicsvágy dagasztja, 

Alá 's föl járdogál; 

Sokak vesztére szőtt hónából 

Zsákmányra kandikál. 

így ejti szózatát: legyeknek 

Faját behurkolom, 

A fürge hangyákat 's lepéket 

Tőreimbe csalom. 

Te helyben ülsz, 's alig mozogván 

Ereszted fonalad; 

Használni vágyadért beszővén 

Gumódba fúlsz magad. 

Ugyan bizony derék haszonnal 

Munkálsz; hitvány csepií 

Mit ember nyer bajjal utánad, 

Nagy részben kis becsű. 
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A pók gúnyát alázva vette 

A jó selyembogár, 

A visszatorlásnak szavában 

Sem sejteté nyomát. 

Csepüs fonait, mondod, eresztek, 

Minek csekély becse; 

De tudd, fonalkámból szövetnek 

Szalag 's kelmék neme. 

Püspöki-süvegek, királyok 

Palástja; templomi-

Ruhák 's terítők mind sajátlag 

Müvem tulajdoni. 

Téged, bár zsúpfödött lakokban 

Miresem tartanak, 

Czirokkal űznek, eltapodnak, 

Ha kézre kaptanak. 

Haszonvágyból azért ürítem 

Jó szívvel keblemet; 

Az emberek majdan becsülnek 

'S szavaznak érdemet. 

Czélom betölt. Selyemszövetgyár 

Mindenhol tétetik. 

Fajom sikerrel a világon 

'S hévvel tenyésztetik. 

Ifjak! sorsa e szép hazának 

Nyugjék szíveteken. 

Kiki, mint telhetik, javára 

Küzdjön rendületlen. 
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Hon oltárán áldozza éltét, 

Ha kéri hon, 's király: 

Kikért a hív magyar örömmel 

A vérmezőre száll. 

A nemzeti nyelvért buzogjon 

Valótok; sérvinek 

Enyhítő orvosszert akárhol 

Szerezni tisztetek. 

Utódok ajkán éltek; 's áldnak 

A késő századok. 

'S emléketek alá vezérlik 

Hálával magzatok. 

. »Hol 

A H O L D . 

Végzé a hold: elsajátítja napnak 

Először is nevét, 

Tovább részére nyerve csillagoknak 

Ragyogló seregét. 

Hadat planéták fejének merényle 

Izenni gőgösen; 

'S a képtelen, viselni vágy helyette 

Kormányt földön 's egen. 

De meglakolt a vakmerő busásan, 

Vele a csillagok; 

A hold 's csillagsereg éji homályban 

Alázva fanyalog. 
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A hold mutatja szűk elme dagályát, 

Miként csekély fuvó, 

Telik hamar, üríti foglalatját, 

'S heve könnyen muló. 

Ollyan, mint a lámpa, melly pislogólag, 

Avagy lobogva ég, 

Ha a szerencse több 's kevésb olajt ad, 

'S ha van tápja elég. 

A nagyravágyás, mint a déli szellő 

Leginkább lelohad, 

Minél nagyobb veszélyt hirdet 's kerengő 

Poroszlopán kavarg. 

Jegyezd javadra meg, ha a kevélység 

Dagálya elragadt; 

Szorult ha szivedbe békételenség, 

Megismerni magad. 

Kevélység hintaját négy balgatagság 

- • Yonja : a megvetés, 

Uralkodnivágyás, gonosz daczosság, 

Oktalan kérkedés. 

Keréki e négyek : az öndicséret, 

Kofás nyelveskedés, 

Hiúsággal párult nagyratekintet, 

Hitvány püffeszkedés. 

Önzés és őnállás gonosz kocsissá. 

Ezen hintóban ül , 

Ki e világot bálványként imádja, p 

De ritkán üdvözül. 

Daczosak a lovak, hintót ragadják ; 

Gyorsan forg a kerék. 

Örülnek a bérlök, ha mint irányzák, 

Az utast megejték. 
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AZ ARANY-POHÁRBA FULT LÉGY. 

Én, ki királyok elöl, kelet, észak, déli-nyugatnak 

Drága aranytálból ritka gyümölcsit evém; 

Én, ki királyok arany poharát repkedve kutattam, 

Mit szereték, orozám el fejedelmek elöl; 

Én, ki király trónján 's gyémánt czifrázfa királyi 

Pálczán, 's dús koronán kedvre legeltem előbb; 

Éltem urak módjára, elestem szinte urakként; 

Jobb lett volna nekem tengeni szürke savón! 

Gyermeki czink engem rabságba nem ej te, kínozni 

A ki szokott, mielőtt szétdarabolja tagom. 

Éh pók mesterileg szőtt hálójába nem orzott 

Engem, hogy kín közt öljön üritve erem. 

Mint vala éltem imitt ragyogó, olly szinte halálom, 

, Sírom arany serleg 's borba fuladva halok. 

Bornak arany színét botorúl szemlélve repültem 

Tölt serlegre sóvár szomjam elollni mohón. 

Kelletinél többet „mint torkos szokta" hogy ittam, 

Bukkan arany serleg nedvibe törve hajóm. 

Kóstola asszúbort csak alig kíváncsilag ajkam, 

Nem sejdítve halált Gzerberus étke levék 

Ifjak ! erős akaratnak aczélbélyegvasa nyugjék 

'S átgondoltságnak mindkori müveteken. 

Mert torrá válnak sokszor lakadalmi vigalmak. 

És érkezni szokott csalfa örömre sirám. 

14 



E P I G R A M M Á K . 

S/.imiiűi bírálat. 

Hogy kifiilyülctlcn maradott, jó színmüve, vélte 

Költőnk. Ásítás közbe fütyölni ki tud ? 

Kapardy sírverse. 

Mitsem adott ingyen, míg élt, pénzhőse Kapardy. 

Fáj neki, sírversét olvasod ingyen imitt. 

Bölcsesség has/na. 

Kéj, öröm és hatalom 's gazdagság csalva kijálsznak. 

- Bölcsességi szabály nélkülök élni tanit. 

i 
Élet időre. 

Úgy az öreg, valamint ifjúkor előttem epesztő; 

Halkkal amaz közelít, ez meg osonva repül. 

Tanács cs tett. 

A ki az Ínségben tett helyt ád puszta tanácsot, 

Söpri a pókhálót, 's pókot ereszti tovább. 

Va koskod ó. 

Vak vagyok ur Isten! mindent látok de tebenned. 

Nélküled ám lássak, vak vagyok Istenem én. 
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Ir igyekhez. 

Küzdve nyavalyg az irigy; mert sorsom látja, szerencsés, 

Mérgire hogy kaczagok; küzdve nyavalyg a irigy. 

Küzdve nyavalyg az irigy; mert nála nagyobbra becsülnek, 

'S gyöngéit látom; küzdve nyavalyg az irigy. 

Hogy tehenem feszesebb tölgygyei tér vissza mezőről 

'S őnházamba' lakom; küzdvö nyavalyg az irigy. 

Küzdve nyavalyg az irigy; mert van mit téjbe aprítnom. 

'S tölti gyümölcs kertem; küzdve nyavalyg az irigy. 

Küzdve nyavalyg az irigy; iparom hirdetve nevemmel 

Hallja mikor szanaszét; küzdve nyavalyg az irigy. 

Küzdve nyavalyg az irigy; sajnálom, hogyha kipukkad! 

Szája fülig ha vonul; 's küzdve nyavalyg az irigy. 

A r á g a l m a /. ó k li o /. 

Hogyha jelentne esőt mindig bőgése szamárnak, 

Mindig esernyővel kellene járni talán ? 

Egy szű/.écske sírján. 

Vándor! imitt sírolva van egy szüzecske, kívánja: 

Éveid éld 's miket ő boldogul élni kivánt. 

A p á v á h o •/.. 

Nagy gőggeljár a ragyogó hím páva; magára 

Nézdel 's von terepély farka magára szemet 

Farka reményszínü selymével játszik a szellő. 

Kígyó forma fejét tartja kevélyen elő. 

Rút 's ripacsos lábát ha tekinti, levetkezi gőgjét; 

Farka csomóba vonul, 's dölyf feje földre konyul. 

Van, ki nemességben, förangban, sárga aranynyal 

Tölt erszényében megszoka lenni kevély. 

Ámde midőn tátong dúsgazdag sírja előtte, 

Meghökkenve legott érteni kezdi magát. 
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A ma i v i l á g . 

Kérjetek és adatik: mondá a mennyei Mester. 

Mondja a mái világ : adj, fog adatni viszont. 

Az elsirolt szegény. 

Nem vala éltemben hajlékom, van de halottnak. 

Kár vala élni nekem, halni szegényre haszon. 

Száműzetve valék éltemben, halva honom van.( 

Meztelen élve valék, holt betakarva vagyok. 

IFJÚ HERCZEG FRIDRIK, SAIDAI HŐSHEZ. 

Ifjú német hős! üdv neked. 

Korán tágas világot 

Betőlté vitézi tetted, 

Nyerél borostyánágat. 

Fényed dicsőbb a sugárnál, 

Melly királyi herczegre száll 

A császári fötrónrul 

Születési jutalmul. 

Ostromzaj, 's ágyúk dörgése 

Neked sziréni ének; 

Tengerivész hajód érje, 

Ingatlan állsz jó lélek. 

Im alig élsz tul gyermekkort, 

Vén hősek közt nyersz babért, olt, 

Hol virult életfája, 

Mit önte Jordán árja. 
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Aegyptomi had Osztria 

Sasát is fölébreszté 

És a török haramia 

Ellen küzdiii serkenté. 

Messzelengereken repül 

Hajód előtt nemzet díszül. 

Aegyptomot tanyául 

Választá 's diadalmul. 

Jókor gyakorlott kezekkel 

Igazgatod nászádot; 

Érez karú hős németekkel 

- Minden, mit mivelsz, áldott. 

Ágyúd dörgő hatalmára 

Romba dől török dölyf vára. 

Britt 's német, hős miveden 

Bámul, mit téssz tengeren. 

Lőpor gőze alig oszlik, 

Ostromi mord tusával 

Német angollal osztozik, 

Veszélyben aczél-vállal. 

Saida falára zászlót 

Hogy tüzél, öröm közös volt; 

Miért hős homlokodra 

Britt 's német babért fona. 

Maga a tunya muselmán 

Pirult és megütközött, 

Hős sarjadék ! téged látván 

Lőpor villámi között. 

Miként ellenid alázod; 

Úgy a meggyőztet ápolod. 

Német karban a fegyver 

Halomra ezreket ver. 



Ugy van! régi német módra . 

Mi erősen köttetett, 

Bár franczok ádáz tábora 

Ellenóvást terjesztett; 

líösileg végbe vitetik. 

Ellen mérge megvettetik. 

Ingadoz a félénk toll,; 

Hol vitéz kard parancsol. 

A czélt csak alig tűzék ki, 

Miszerint hő Syria 

Főhelye fog legyőzetni 

'S Aegyptom dölyf Alija. 

Te atyád neve ünnepén 

Vitézt fegyvertánczra vivén 

Neveiéi diadallal 

Ünnepi fényt, hős angyal! 

Tebenned, öreg hős fia, 

Aggott napján atyádnak 

Létezik kivánt jutalma, 

Ki nyert csatát hazánknak 

' S a nyakas ellent alázván, 

Diadalát korlátozván • 

Anyagi és szellemi 

Javaink ő müvei. 

Örvendj némethon! mert téged 

Szoros kapocs köt össze 

Herczegi családdal, védend 

Jogod felett őrködve. 

'S őrzi isméit méltóságod,, 

Eszközli főboldogságod, 

Mint saját dicsőségéi 

'S legkedvesb örökségét. 
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Osztria porosz sasával 

Ébren vannak feletted, 

Kik nehéz korban egymással 

Üdvödre egyeztenek. 

Bár francz-kakas rekedésig 

Ktikorikoljon napestig; 

A sasok nagy egységben 

Maradnak 's csöndességben. 

CSUDÁLATOS EMBEREK. 

Egy honíl külföldön tett utazásárul 

Hogy visszatér hónába végre, 

Örvendve, mint szokás, elébe 

Száma barátinak üdvözlésre tódul. 

Hogy láthatunk, mondák, örvendünk szivünkből 

Kérünk : mi újságot hozál a külföldről ? 

Barátim! értsétek, laknak a külföldnek 

Városiban ollyan emberek, 

Kik egész éjen át nem tesznek 

Egyebet, hanemhogy egy asztalnál ülnek. 

Ők nem értekeznek sem a mennyországról. 

Sem a gonoszakat büntető pokolról. 

Nem terítnek asztalt, se nem lakomáznak; 

Bár fölöttük dörgve mennykő húll, 

Ők ülnek háborítatlanul. 

Némák ők, siketek 's mire sem vigyáznak. 

Ejtnek néha összefüggetlen tört hangot, 

Min más ferde szemet, úgy láttam, forgatott. 
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Bár mellettök álltam bámulva többnyire; 

Mert midőn illy dolog történik , 

Az állót is ülőnek vélik; 

Mivel mély gondokba vannak elmerülve. 

Higyétek barátim, iszonyúbb tagmozgást 

Nem láttam, mint itt, sem indulatoskodást. 

Roszlelkü öröm most, majd kétségbeesés 

Előtűnt az arczúlatokon; 

Mert köztük nincs barát, sem rokon. 

'S egymást váltá harag, boszú, dühösködés. 

Bűnösként remegnek, majd mint pokolbirák, 

Komolyak 's dühöngnek majd, miként fúriák. 

Baráti most kérdik: vájjon mi a czélok ? 

Tán vitájok tárgya közjólót ? 

Tán a bölcsesség próbakövét 

Keresik? bűneik fölött tán aggódok? 

Próbálják karikát négyszegesíteni ? 

Amerikába mint kell szárazon menni ? * 

Fölháborodottak mit is mivelhetnek ? 

Mert ha ők szerinted se halinak, 

Se éreznek, mi több, se látnak, 

Még is egymáshoz tört 's értetlen szót ejtnek? 

Oh kedves barátunk! nyilatkozzál; bárcsak 

Tudhatnók czélokat. Értsétek, kártyáznak. 



A SZERENCSE ÉS BÖLCSESEG 

A szerencse kegyenczétől 

Elvál 's bölcseséghez mén, 

Mond: részesítlek kincsemből, 

Légy ezentúl barátném. 

Őt mi becsben áll világnál, 

Megáldám anyailag: 

Hogy többet adjak, konyorál, 

Máskint gúnyol fukarnak. 

Jövel, kössünk barátságot, 

Hagyd izzasztó vasekéd; 

Nesze kincseim, légy áldott; 

Jut mindkettőnknek elég. 

A bölcseség izzadságát 

Törülvén, mond: kegyenczed 

Nézd, siet megölni magát — 

Ne vesztegesd rám kincsed. 



Oh menyét! szól a denevér: 

Félek, megfagy bennem a vér. 

Néked vagyok csekély falat, 

Egyél te inkább madarat. 

Nagylelküleg mond a menyét: 

Bár egérhus nekem újság. 

Szivem nem kő, menj el azért; 

Gyöngébbnek ártni gyávaság. 

Oh bagoly! szól a denevér: 

Kimélj, megfagy bennem a vér 

Néked vagyok csekély falat, 

Egyél te inkább madarat. 

Mond a bagoly : legyen, ámbár 

Nekem denevér jó étek, 

Repülj szabadon, mint madár; 

Gyöngébbnek ártani vétek. 

Oh macska! szól a denevér; 

Mit általam nyersz, csekély bér, 

Én étke vagyok a sasnak, 

Madárnak 's egérnek tartnak ; 

Nem dicsekvő! mond a macska: 

Nem csalsz meg: ismerős a büz. 

így haljon meg minden csacska, 

Ki kétszínű szerepet üz. 
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DRÓTOS DALA. 

Fazekat drótoztassanak : 

Isten! hát nem találkoznak, 

Kik munkát adnak nekem? 

Pedig tudok szép dolgokat, 

Kötni jó 's finom hurkokat. 

Atyám tanított engem. 

Ha éltére emlékezem, 

Hö könyiibe lábad szemem; 

Szeretve ö felnevelt. 

Szegény fiút az szomorít, 

Mert atyám rég lakja a sírt; 

'S kihalt a könyüriilet. 

Szenvedek éhség- 's hideget, 

Ringy-rongy takarja lestemel, 

Dermeszt az északi szél. 

Szomorú én ifjúkorom; 

Kitőlsem vígasztaltatom; 

Oh mert jó atyám nem él! 

Fazekat drótoztassanak : 

Hát ma kiksem találkoznak, 

Kik enyhitnék keservem ? 

Beszólok a vendéglőbe, 

Nincs-e fazék veszendőbe? 

Kényért, vagy dolgot nekem 
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A konyha küszöbén ülék, 

Orrom csiklandozó sült ét. 

A dolgok itt jól mentek. 

Hát rajtam kisem könyörül, 

Hogy csontot vetne étkemül ? 

Különben elcsüggedek. 

\ 

Egy szép fiu rám tekintett, 

Anyjától kért segedelmet, 

Hizelg csókolva kezét. 

Telt marokkal felém : egek! 

Közéig az angyali gyerek. 

Atyám! ötet te kiildéd. 

E R Z E L E M , 

FÉLSZÁZADOS NÁDOR Ő CSÁSZÁRI KIRÁLYI FŐHERCZEG-

SÉGE J Ó Z S E F BETEGSÉGEN 1840. 

KÉKÉS. Oct. 6-án. 

Már nem gyógyul fel az, kinek 

Szeme tolmácsa szivinek ? 

Oh emberbarát, Józseflink! 

Erted epedve könyezünk! 

Jó, igaz Isten! felkiált 

A nép, ódd hazánk nádorát ! 

Nézz atyai szemmel Urunk 

Magyarra, gyógyítsd gyámolunk ! 
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Neje, 's gyermeki javára 

Könnyebbüljön nyavalyája. 

Mutasd hatalmad Istenünk. 

Add vissza Józsefet nekünk! 

V Á G Y . Oct. 9-én. 

Mi szorítja kebleinket, 

Erősen gyölri szivünket? 

Nádorunkért ver buzogva, 

Öt hosszú szenvedés nyomja.' 

A hiv magyar nép könyezik, 

Gyógyulásaéri esdeklik ! 

Miért ő köztünk egyedül, 

Kire betegség terhe gyűl? 

Mért kell azt tűrnie neki, 

Mit ohajtnók mi viselni? 

Engedd, vele, jó Istenünk, 

Mi is osztozva szenvedünk! 

Önts hatós balzamot rája, 

Hogy szűnjék eröhiánya. 

Közös fájdalmunk ugy jobbul, 

Ha az ő kínja megfordul! 

'S virít József egészsége, 

Zöldell magyarnép reménye. 

Ott, egy őszbeborult öreg, 

Ki előbb csüggedve remeg, 

Jő , vidámság arczán derül, 

Gyötrő insége szenderül. 
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Nádorunk atyai szive 

Anyai búk irtó mive. 

'S polgárok hő iparának 

Kegyi rugói valának. 

Mi használ, 's bennünk boldogít, 

Ő folyvást buzgón gyámolit: 

Kegyarcza iránycsillagunk, 

Mit látva, boldogok vagyunk. 

J ó z s e f érez föörömet 

Csupán, ha mással jóttehet. 

Hol e főúr megjelenik , 

Három rény egyesíttetik. 

Nemes szivének ösztöne : 

Férj, atya, 's polgárszerelme. 

H Á L A . Oct. 25-én. 

Isten ! a dicséret tiéd, 

Ki e viszonlátást tevéd! 

Örök kegyelmed minekünk 

Visszaadá nagy Józsefünk! 

Isten! mit akkor érezénk, 

Hogy reményünk fcnye tünék, 

Hirdet most örömkönyeket, 

Miket nyelv ki nem fejezhet! 

Búsan hallók Nádor baját, 

Megértvén az orvos szavát; 

Félve várluk az ujabb hirt, 

Mit másnap órája kondit. 
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Kétkedve szerencsénk fölött, 

Némán hallgatánk bú között. 

Buzgón tekinténk az égre, 

Segélyt felülről remélve. 

Mondók : Ura földnek, 's égnek ! 

Kegyeid bennünk követnek. 

Irgalmad mindig van velünk, 

Tőled várjuk üdvösségünk! 

Hőbb kivánságink hallgatod, 

Szivünk sérvét elaltatod. 

Nem kétes, ha benned, Urunk 

Bizunk, bajból feljavulunk ! 

Nem hallik panasz ezentúl 

A magyaroknak szájibul. 

Örömhírt terjeszt el a nép, 

Valamerre sietve lép. 

Miért Isten dicsértessék! 

Soká, soká virágozzék 

Nádorunk áldásdus napja! 

Isten ötet visszaadta. 

K E S.E R V. Januar 13-án 1847 

lm a szívrázó pillanat, 

Mellyen igaz magyar jajgat, 

'S a mitől szorongva féltünk, 

Elkövetkezett felettünk — 

Hát csak el kelle hunynia 

Annak, kit csudált Hunnia ? 

0 félszázados Nádorunk! 

Érted századig gyászolunk. 



Benned egy atya távozik 

Tőlünk, min hazánk bánkódik. 

Bitka életbölcsességet, 

Melly szövényes bajt intézett; 

'S azt, ki vész közt ingatlan áll, 

Elragadta a mord halál. 

Hon napja valál Józsefünk! 

Áldón ragyogál felettünk, 

Benned napunk leáldozott, 

Edes hazánkra gyászt hozott. 

A bús magyar most mit tehet? 

Mint áldni a bölcs végzetet! 

'S kesergve vallani: a holt 

Nagy Nádor egykor mienk volt. 

Nyugjál jó atyánk békével: 

Kivánjuk bánat könyévei. 
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TITYKUS, MENALCAS. 

Ősz vala, enyhe verőn íekiivék egy dombra Menalcai 

Honnan az őszi vidék elenyésztét nézte sóhaj közt. 

Tityrus atyjának lehevert gyám oldala mellé, 

'S fontolgatta, talán Aurora dagasztja veséjét? 

Perczek után perezek röpülének, végre Menaleast 

Tityrus ekképen szólítja fiúi bizalmmal: 

Edes atyám! örömed ma szokatlan ez őszi vidéken. 

Hő sohajod hallom, görged köny gyöngye szemedből. 

Engedd kérését hozzád nyújthatni fiadnak. 

M e n. Tárva szivem fiacsom, szólj bátran; 's ölelte mo 

solygva. 

Tityrus atyjának sorolá kérelmit elébe: 

Tit . A legidösb bátyám komolyan mondotta nem egyszer 

Mert ha az árnyékban nyájunk mellette pihenni 

Szoktunk, édes atyám! rólad kedvtelve beszélünk. 

Mondta sokat bátyám; egykor fődalnoka voltál 

Messzeterült földnek 's hogy nyertél ritka szavaddal 

Díjkoszorút; 's gyantás felhőt oszlatta dalodnak 

Zengzete. Kérlek atyám ! ha fiad még kedves elölted, 

E levelét vesztette vidékről danlani próbálj! 

Édes öröm foglalja szivét élőknek ez őszszel. 

Oh nemzőm! hallgasd fiacsod kérésit esengem. 

M e n. Csóválgatva fejét 's mellén lesimítva szakállát 

Gyönge mosolyra derült arczczal válaszla Menalcas 

Jó fiacsának imígy: Ha szeret mennybéli Apollo, 

Meglátom; segedelme adott több ízben öregnek 

Nagyra becsült díjat 's tar agyam körzötte babérral. 

15* 
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A mi között állát remegő könyökére nyugasztván 

Egykoron olly gyönyörű enyhelyt, most halni sietvő 

Tér ligetet szemivel még egyszer járta keresztül. 

Odva kicsonkított törzsről leemelte 's porától 

Törlögetó lantját, 's remegőn igy kezde danolni: 

Elhangolt húrom : Músák halljátok: erőtlen. 

Mig tavasz éltem egét kelté örömekre derűben, 

Szívreható segedelm nélkül nem hagytatok engem. 

Hogyha liget, 's susogó csermelyben danlani kezdtem , 

Érzőkké daczosult ifjak lantomra levének. 

Őszbevegyiilt dallost most ihlessétek utolszor ! 

Itt emez őszi vidék gyönyörűn csöndelgve mulattat. 

Mint czifrázza magát 's készül elhalni az évszak. 

Bús tavaink körzik füzek, 's som sárga szinökkel. 

Drága gyümölcsfáink csupaszok; mint hajlanak águ k ; 

Tépi az ősz rólok száradt sárgácska levélkét. 

E látás hiteles tükörként festi előttem 

Végső órámat — Színét elhagyta kopár völgy! 

Állva fakó dombon vöröses levelekben az agg fák 

Milly szomorúk, rajtok madarak szökdelve pityegnek! 

Hol csak előbb fás-kert öntötte kosárba gyümölcsét, 

Hímes kellemivel dúsan tündérkedik a völgy, 

Elkopaszult óltvány áll mostan. Tarka liget, mint 

Tarka tavaszkor a rét, ha virág czifrázza kecsével. 

Zöldellő fenyvest hegyeken megfutja vöröslő 

Koczkázat. Sárgult levelek völgyekbe lehullnak. 

'S vándor lába alatt elaszott fák lombji ropognak. 

A bús csorda eregl lóhernélküli mezőkön. 

A természet iránt hü szív hol örömre hevült fel, 

Most tövises kóró leng pusztán dísze-fogyottan, 

Közte az északi szél mindent áthatva diderget. 

Csak te vörös börvény, télnek hü hírnöke, állasz, 

Nem hagyván magadat. Most lép hozzátok a télnek 

Síri nyugalma üdős bükkök, 's dús kerti-gyiimölcsfák, 
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Kik szellős koronátuk alatt a sziklavegyííltcs 

Bérezi halantékon pásztort álomra vonótok; 

Éhségnek görcsét óldátok ritka gyümölcscsel 

Kélek! a gyapjaszöld szőnyeg fonyorodva fakóra . 

Kajtatok elnyúlik nyájak kárára hidegben. 

Senki ne szálljon azért közülünk bús sírba, hanemha 

Megtermelte előbb jótékonysága gyümölcsét; 
3S enyhetadó árnyat nyomorú ínségre terített; 

Mert áldás az igazlelkíík hajléka körében, 

'S csűreiben lakozik. Tudd meg liam ! kik bizodalmuk 

Istenben vetvén nyomorún könyörülve segítnek, 

Áldozatuk füstjét kegyesen veszi Isten azoknak. 

Őket a baglyoknak huhogásai nem, nem ijesztik. 

Szalma födélke alatt szokták füzögetni továbbra 

Csöndes napjaikat távol a fondor epétől. 

Foglalatosságuk kegyelön ház-isteni nézik. 

Bárha tavaszkor eget köd képleti megkomorilnak, 

'S mennykövei terhelt felhők gyülekeznek egedre 

Nyári napon; bízzál, zúgódni a végzetek ellen ' 

Nagy hiba. Megkeseríti fiát próbálni akarván 

Legbölcsebb Isten; búdat vígságra deríti. 

Tartsd fiam intésim; noha én hús sírba leszállok, 

A mire oktatlak, szívedre fölírva megőrizd. 

Védjed az ősz ékét. Sivogón jajdulva a fákat 

Téli szelek fosszák levelöktöl 's tarka mezőket; 

Bájos alakjában lehető, még újra örülök. 

Őszi napok! ha talán még egyszer visszajövendtek, 

Meglehel, a sirban porhad holttestem, az őszre 

Zárt szemeim többé nem néznek. Sárga levelkék 

Melly fáról hullnak gyöpösiilt síromra le ? kétes. 

Danla imígy az öreg, kedves magzatja kezére 

Csókjaival keserű könyzáporl önte szeméből. 

AMYNTÁS. 

Már jókor reggel baltáját tartva Amynlás 

Jött ki az erdőből, hátán görbedve karókat 
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Vitt. Sebesen futamó víz széliben ötle szemébe 

Egy fiatal tölgyecs; gyökeréről majdnem egészen 

Tápföldét lemosá a víz-ár. 'S mondta Amyiitas: 

Szép, fiatal tölgyeos, kár volna ez árba ledőlnöd! 

Nem, sudaras derekad, nem lesz játéka haboknak ! 

A mikor így szólott, hátáról elveti terhét. 

Vághatok én úgymond, részemre sövényi karókat. 

Kezde erős töltést fa körül rakogatni karókból, 

Földdel a hézagokat betörné. Volt készen a töltés. 

A fa csupasz gyökerére lapitgata földet. Azonban 

Vállra helyezve szekerczéjét, kedvtelve tekintett 

Vissza enyészettől mentett tölgyecske tövére. 

'S tarta az erdőnek ismét hasogatni karókat}. 

'S szóla Dryas hozzá kegyesen hős 's balzamos árnyból: 

Hív pásztor! jutalom nélkül hogy eresszelek innen , 

Nem tehetem. Könyörü szíved érdemli. Mit adjak ? 

Öt juh egész nyájad, vagyonod van tudva előttem. 

Ifjú Amyntas kérését terjeszti az Isten — 

Asszony elébe: beteg aratástól fogva Palémon, 

Kérlek : előbbi egészségét add vissza szegénynek! 

A pásztor valamint kéré, gyógyúla Palémon. 

Szállt de Amyntasnak kisded nyájára is áldás ; 

Zöld mezejére, gyümölcs termő kertére, 's magára. 

Ö meggazdagodott; mert a jótetteket áldás 

Nyomba kiséri imitt, mig mennyben örökre virulnak. 

M I L O N. 

Harmatozó regnél kedvesb vagy ez égnek alatta 

Drága Chloem! be dicsőn tündöklik, minta nap az égen, 

Barna szemed. Milly pompásan hajfürteid úsznak 

Bérczhavi vállaidon, koszorúdnak alóla csigákban 

Bársony fellegként ömlengnek, 's vígan az ébredt 

Fürge zephyrkékkel repkednek. Látni gyönyör-tár, 

Hogyha piros szácskád mosolyog; gyönyörűbb de ezerszer, 

Dalra Chloem ha nyitod. Lángzó szerelemre hevített 

Égi szavad: tudhadd, reggel minapában az erdőn, 
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A két cserfa alatt danlái, hol szoktuk itatni 

Nyájunkat. Füleim hallának; vágya szivemnek 

Képzetek élvezetébe ragadt, megvallom előtted. 

Zengedező madaraik, patakoknak csergedezése 

Felbosszonta, miért dalaidba vegyülve zavarják? 

Csak kettőzve kilencz nyarakat számlálok; az arczom 

Barnapiros naptól. Deli pásztorok abbahagyák nem 

Egyszer daljaikat sípom hangjára mezőnkön , 

'S lőn mindenki sóvár füllé, sípomba ha öntém 

Érzetim. A te szavad sípommal milly csodaritka 

Öszhangzásba vagyon! ha szeretsz, kezem íme szivemmel 

Vedd. Ama sziklaüreg majd fog szolgálni tanyánkul. 

Mohhal elegy tetejét zöldes hállóba szövődve 

Repkények befolyák; milly balzamos árnyat eresztnek 

Szirt tetejére tövísbokrok zöld gallyai. Házam 

Szűk fala vonva vagyon puha bárány bőrrel egészen; 

Körzi picziny száját boltként árnyazva lopó-tök, 

Melly ha magasra futand, lesz biztos házi födéllé. 

Nézd a csergedező patakok szirtekbe ütődvén 

Tajtékozva lakom környül zuhanással omolnak, 

'S medrükből ki kicsapva ezer részekre söpörnek, 

A hegyek aljában, valamint tengerke, kinyúló 

Gyékenykét, vizeik mosogatta lapányim itatják. 

Harmatos emlöjök meggörbesztette virágnak, 

'Serdei vadnak erőt adnak, madaraknak, ünöknek. 

Nyájasan andalgó holdnál tánczolnak a nymphák, 

Sípom után gyakran, miközött a szökdelő Faunus 

Serge csereg crotalon taktust veregetve daluknak. 

Nézd , milly boltozatot formál mogyorósom amottan; 

Körzik üreg-lakomat komlóval együlve kökények; 

'S kérkedik a börvényke pirány termése körülte. 

Ágaikat fáim súlyos terhükkel alázva 

Bókkal aláhajtják. Nézz minden részre Chloecskám! 

Mit látsz, minden enyém! ki kívánhat többel ezeknél? 

Ámde ha nem kedvelsz, köd fogja belepni tanyámat. 

Kérlek esengve szeress! horgolva karomba Chloecskám 
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Téged , az árny csipkézetiből leheverve puhácska 

Gyepre, világ kincsét nevető nyugalomban elégült, 

Szívvel nézendjük kecskénk sima sziklakalandját. 

Oldalog a bárány farkkal hadarászva halomról. 

Szétterpedve miként anyját taszigálja szopás közi 

Kis fejivei. Nézzük, halkkal legelészni kibúvó 

Sok vadakat, félénk mászásival étkük orozván. 

Nézzük üdült juhaim, tölgyterhes ünöim a réten. 

A mi között kitekintve a széles tengeri síkon,' 

Tritonok úsznak ahol 's szekeréből Phoebus elöbbszáll. 

Versenyt zengedezünk. Dalaink hangjára megindul 

Erdő 's tarka mező, a nymphák, 's kecske bokájú 

Rengeteg Istenivel, ránk álmélkodva figyelnek. 

Mílon imígy danlott, a sziklás erdei pásztor; 

Rája fülelve Chloe, kilesé rejtőzve bokorban. 

Milon, sziklalakú pásztor! kisuhanva cseréből, 

Szóla Chloe, megfogva kezét: kedvesb vagy előttem. 

Mint juhnak a zöld réti zanót, madaraknak az erdőn 

Tetszenek énekeik; kérlek, kunyhódba vezess el. 

Csókod izesb méznél, édesb a csergő pataknál. 

DAPHNIS. 

A kunyhó közepén reggelle, hogy iildele Daphnis 

Pattoga a száraz gallyaknak lángja előtte, 

Terjesztgetve kívánt meleget benn széllyeloszolva. 

Künn zsúpos födelíí kunyhót nyomkodta öles hó. 

Nézte gyönyörrel a tűz mellől kitekintve kerekded 

Onpántokba szorult szűk ablakjának üvegjén 

A telelő tájat. Te komor tél ( kezde merengni. 

Szép vagy; az ébredező napnak sugári mosolygón 

A köd fátyolain tájunkra pirulva keresztül 

Fris patyolat hóval födözölt dombokra terülnek. 

Pillogo hó-pelyhek, mint nyárban az apro legyecskék, 

A kora napfényben repdesnek földre leszállva. 

Milly gyönyörű látvány ! a fáknak törzsöke itt , ott 
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Görbés ágaival hóból kitakarva feketlik; 

Ki 's be sövényekből bujkálnak a barna töviskek 

'S hói fehérségen mennek szekdelve keresztül. 

Oh szép nézni, miként hegyeit zöldellő vetéskék 

A hólepte mezőn kiemelve fehérrel egyítik 

Zöld színök. Kagyogón a bokron zúzmara fénylik. 

Dérrel egyült pók madzaggal kopasz ági czifrázvák, 

Puszta ugyan tájunk; melegítő szalma közé van 

A nyáj zárva; imitt 's ott csak láthatni tuloknak 

Körme nyomát, szomorún vonogatja tanyája elébe 

A közel erdőben vágott fát; pásztora oldalt 

Csöndes lélekkel ballag fiistölgve pipából. 

Fürge madárseregek odahagyták berki lakásuk. 

Csak sziszegő czinkék bátrak repkedni az ágon: 

Tüske-sövények közt bujkál a kisded ökörszem, 

Röppen az ember elöl; közelít a barna veréb csak, 

'S elszórt gabnaszemet hangos gyomrába keresgél. 

Ott, hol a füst bodrosgomolyokban emelkedik égnek, 

A fák gallyi közül, Philliském ott lakik ! édes ! 

Pattogo tüzlángnál arczád könyökedre nyugaszlván , 

Tán most is rólam gondolkodol ? 's enyhe tavasznak 

Érkezetét várod ? Be dicső vagy Phillisem 1 engem 

Nem csupa szépséged szerelemre hevíte irántad. 

Mennyire kedvellek, szám nem mondhatja;.mióta 

Ifjú Alexisnek lebukott a szikla tetőről 

Két kecskéje. Szegény fiatal pásztorka panaszlott 

Sírva : szegénynek egész vagyonom páracska gidó volt! 

Fájdalmamra hasas vala eggyik; félek atyámnak 

Menni elébe; kezét tördelte panassza közében. 

Pár gödölyét nyájad javiból Philliske szakasztál 

'S törlögetéd könyeid, részvél miket önle szemedből. 

Mind ezeket látám 's hallám, hogy mondtad: Alexi! 

E pár kecske tiéd, hasas eggyike , hajtsd el ezennel. 
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Ö örömében sírt, sírál Philliskeutána. 

A részvét örömek könyeit sajtolja szemünkből. 

Dúlj, komorodjál tél, nem bánom; sípom azért nem 

Függ porosan: Philliskémről méltán zeneg ajkam. 

Elsepretted ugyan mezeinkről tarka virágink; 

Van börvény 's repkény, koszorúba fejére fonandom. 

Czinkém, kit csak imént tökhéjba csapintva keríték , 

Philliskémnek adom, koszorúmmal; néki kötöztem. 

Danlva mulasd czinkém; hozzád mosolyogva beszélend, 

Ijjaival táplál 's ápolgat, tudva kitől nyert. 

DAPHNEHEZ. 

Nem vértől pirosult hős férfiat énekel a víg 

Músa, sem ütközetek pusztult helye tárgya dalának; 

0 fegyverzörgése elöl sípjával elillan. 

Tiszta patak csergése, vadonság néma magánya 

Kelti örömre; mulat balzamfü lepte gyepükön, 

Kedvre botorkálván ibolyáknak szende virágin, 

Vagy holdszőtte magas árnyhősek zagyva sorában, 

Válogatott dalait Daphne! rád gonddal irányza. 

Tiszta szelid elméd, 's kellemdús, mint tavasz enyhes 

Reggele. Ajkaidon röpdesnek tréfa , vidámság; 

Édes öröm nézdel szemeidből ; béke honolt meg 

Halvány rózsa pirú arczádnak tiszta tejében. 

Vidámságra kelek Daphnem! a mióta enyém vagy. 

Hogyha dalom tetsznék, Daphnem! víg kedvre hevülnék, 

Mellyet imitt Músám kitanult a pásztori-kartól. 

Itt eme bokrok alatt erdők nympháira gyakran 

Lopva bukik Músám, 's meglopja az erdei Istent; 

Csöndes hajlékban nyugovó sás-lombbal övedzett 

Nympháknak repkény 's mohlepte lakukba osangat. 

Sok történeleket gyakran számlálgat erényről, 
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Arlatlanka Juhász szívesség lakta tanyákról. 

Arnycsipkézeteket szőtt bokrok alatta, vizeknek 

Tükrénél, füzesek szállást hol utasnak Ígérnek ; 

Meglesi a tegzet viselő istenke is ötet; 

Szende dalára ügyel, "s koszorút Músámra köritget. 

Oh Daphnem! legyen ez dalaimnak bére, magasztos 

Dicsfényem, ha javalva dalom, két barna szemecskéd 

Hőn dobogó öleden feküvén, nevet arczi tüzemre. 

Nálamnál boldogtalanabbakat intse dalokra 

Músa, nem aggódom. Mások sírjára virágot 

Hintsenek. Oh engedd, legyen éltem, sírom öledben. 

PALÉMON. 

Látni dicső, hasadó hajnalnak a sziklavegyiilles 

Ormokon elvérző sugarit, mint játsznak a rózsák 

'S hűs mogyorós levelin ragyogó harmattal; a fecskék 

Kedvre csicsergnek avult pacHásom alatta kinyúló 

Görbe gerendámon. Levegőbe röpülve pacsirta 

Fel, felemelkedvén trilláz; hím fülmile csattog 

Mesteri gégével, nőjét szerelemre hevítvén. 

Dongva köpűjökből kis méhek osonnak a rétre, 

Fürge zephyrkékkel, befuródzva virágba kutatják 

Kelyheiket versenyt. Karikázva bolyongnak a lepkék, 

Rózsáról rózsára röpülve, n i ! üzdelik egymást. 

A madarak fejedelme, kevély sas, mint vas, a naphoz 

Nyújtva nyakát 's szemeit kimeresztvén, büszke hitével 

Majdnem az égig emelt kószáiról lassan elindul, 

Ég 's föld közt felemelve magát, leng hosszú kötélként, 

Mint amaz érez erejű lélek, kit emeltek egekbe 

Érzeti. Ezt madarak látván csutajokba szorulnak. 

Minden megfrissült, mezeink zöld füvei harmat 

Gyöngyeitől híznak, 's magam is fiatalb vagyok, érzem. 



Ajtómnak küszöbére megyek, támasztva botomra 

Kornyadozó tagaim; 's nap kellét várom el ottan. 

Oh milly szép minden! mik csak hallatnak, imádság! 

Hálaadás, 's örömek szava zendül minden ajakról. 

A madarak csevegési elárzanak a levegőben. 

Pásztorok a vizenyős völgyet, zöld pázsitos erdőt 

Töltik örömzajjal nyájok mellette pihenvén. 

Jóságod jeleit meddig fogom érni teremtöm! 

Már ma kilenczszer tiz tavaszom számlálom: előbbi 

Evsoraim füstként eltűntek , mint buborék 's gőz! 

Vége felé szaporán siet éltem; vérem eremben 

Meg, megakad, valamint jegesedt pánczélja alatt küzd 

Törni patakcsa előbb. Csak alig pillogva hanyatló 

Napként, barna homályba borult szemem éjre hanyatlik. 

E derülő reggel miket érzek, tudja csak Isten. 

Könyzáport szemem ont, mellem hálára dagad föl. 

Folyjatok orczámon gyöngyölgő könnyim; eleddig 

Enyhe tavaszként folyt éltem; 's mint reggeli felleg, 

Bánatom oszla hamar. Csöndesség lakta tanyámat, 

'S nyájamat a métely nem emészté, kertemet a jég; 

Ellem napjaimat kunyhómban messze veszélytől; 

Nem vala semmi pöröm, füleimbe az árva siráma 

Nem hata, 's nem keveré az irigy falatomba epéjét. 

Gyermekeim mikoron mosolyogva mulattak ölemben, 

Vagy karomon csacsogó unokám bukdosva parányi 

Lépteit intézgette velem, kedvtelve jövendő 

Korba tekintettem. Mikoron kertembe leraktam 

Kis növedék fáim, szólék örvendve magamban: 

E csemetét ha fogom nyesegetni, szorítni káróhoz, 

'S a vad tökbe nemesb fajt oltani; holtom után majd 

Hálaadón fiaim fogják izelítni gyümölcsük; 

'S iákká majdha Ieendnek, üdült árnyukba fogadnak. 

Szólva imigy környülrakogaltam tölgyfa karókat. 
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Immár felnőttek , táplálnak ritka gyümölcscsel, 

Agg tagaimba erőt árnyékaik enyhi lehelnek. 

Mint fölemelkedtek körtvély, piros alma, cseresznye, 

Szilva-, baraczk-, 's mogyorófáim, még gyönge koromban 

Mellyeket oltogaték, terepély gallyárnyi vityillóm 

Mord szelek osromitól őrzik nyugodalmas erőben. 

Az vala legkeserűbb fájdalmam okozta időpont, 

Amikoron Mirtám dobogó mellemre hajolva 

Meghala karjaimon. Sírjára leszórja virá£it 

Enyhe tavasz ma tizenkettedszer. Majd beközelget 

Készemről is azon kívánt örvendetes óra, 

Mellyben hólttelemim tetemid mellette nyugandnak. 

Oh mi gyönyör környez, ha tekintem, szürke szakállam 

Söpri lenyúlva redős mellem ; tavasz enyhe leánya, 

Fürge zephyr ! játszódva biberkélj közte, mulatgass ; 

Érdemes arra miként ifjak arany üstöke, vagy mint 

Szőke csigákba tekert patyolat haja szende leánynak. 

Légy áldott derülő hajnal! kedvemnek adója. 

Összeszedem csacsogó unokámig gyermekim: Urnák 

Áldozatom nyújtom; farakásból állatok oltárt, 

Kajta szopos bárányt ölök és koszorúba fonandom 

Tar fejemet, 's lantom remegő markomba szorítva 

Itt az örök jóság munkáit zengem; egekbe 

Gyúlt tömjén-gomolyag könyörim kanyarodva vitorlázd ! 

Égj pattogva babér oltáromon. Áldozatomtól 

Megmaradóit húsból lakomázunk hálaimák közt. 

Szóla Paléinou imigy, pálczáján reszketeg állt föl; 

Gyermeki 's több unokájaival vég ünnepit ülte. 

- - ' . ' . • . / 

DAPHNIS és MYCON. 

1). Nézd, ama posványban gázol hó fürtü gidácskánk, 

Mint követik juhaink ? tós fűtől mételyesedhet 

A nyáj, mondta atyám, 's bogarat fölszörpöl a vízzel. 
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Hajtsuk odább. M. Balgák vakon esznek; gyenge zanótot 

itten ehetnének, repkény törzsökre lapulva 

Szélytiben itt zöldell; a posványt többre beesülik. 

Jót mellőzve veszélyt választ több ember azonkép. 

1). Nézd, kedves nyájunk, mint süllyedez? ugrik előle 

Messzire káka közül elrettent béka csoport. Ki 

Innen kis gyávák! takarodjatok ormozatokra 

Gyapjatok a mocsarak nyálkás iszapokkal elönték. 

M. Nyájacskám, kijövél, nyirdclj enyelegve mezőket, 

üaphnis! mondd csak, amott mi tűnik szemeimbe, amott ni ? 

Ugy tetszik, márvány oszlopzatok a mocsarakban 

Tűnnek elő, díszük rútítvák tói gazoktól. 

Itt meg boltdarabok leterülve iszapba hevernek: 

Zöld repkény, sajnosI betakarta a góthi betűket; 

Mesteri metszvényét ember nem tudja kivenni, 

Tág repedéseiből látok horgadni tövisket. 

1). Tán sírkő lehetett? M. Hihető; díszíti medencze, 

Mint látom, csúcsát, teteiglen töltve iszappal. 

Oldalain katonák rajzolvák, büszke lovuknak 

Patkós körmeivel szokták mint földre tiporni 

A roskadt embert. Nem volt az pásztor ugyancsak, 

A kinek illy véres ravatal hamvedre felett áll. 

Tán unokái kevés ibolyát sírjára rakának ? 

Vagy nemis áldoztak, mint kellett, nyugvó poráért ? 

D. Tigrisnél dühösebb vala az, kardélire hányván 

Elleneit, szabad embereket hódíta; lovagja 

"Nyári vetést gázolt, nagy atyáink hólttetemével 

Pusztulásra jutott földünket volt, ki teríté. 

Hévfördöt ember vérből készíte magának. 

Falka gyanánt barmokként honfit lánczra kötözve 

Hordata népe előtt-, szüzeket kényére szedette. 

Mint farkast látsz a legelő nyájakra rohanni; 

Honvédökre iilött gyakran, mint latrok, orozva, 

így ha az ember erét nyithatta, ha vérben ö fiirdék, 

Látta magát nagynak, márvány palotában arany közt 



Csögge szegények erén, torkos vérszívó nadályként. 

Tette le emlékül feneséginek ezt a sarampót. 

M. Oh csuda birtokvágy dühe! vagy de nem ostobaság-e 

Köravatalt állatni kegyetlenségnek ? utódok 

Átkozzák porait szemlélvén holta után is. 

Gúla fölötti medenczében most költnek a békák 

'S ülve kuruttyolnak vérengző büszke sisakján. 

D. Emberevő féreg most alszik ronda porában. 

Durva gonoszságát emlékben sírköve őrzi. 

A tetem elrothadt, elenyésző pára a gőg lett. 

Bősz lelkét mialatt a fúria serge kinozza. 

M. Áldozatával eget ki megengesztelje, világon 

Nincs; ki tegyen fogadást érette halandó között, nincs. 

Nincsenek, igy dörmög mocsarának cryptai csöndé. 

Milly boldogtalanok szent Istenek ! éltöket a kik 

Vétkek mocskaival rútítják. Holtok után is 

Rájok utálattal fognak gondolni utódok. 

Nem követek vétket, nyernék bár érte világot; 

Vérjegesítő bün Istent mert készti boszúra. 

Két gödölyét örömestebb őrzök, csak ne gyötörjön 

Belsökép vétkek fúlánkja; föláldozom inkább 

Eggyikit Istennek, kegyeit hálálva ezerszer, 

Hogy boldog lehetek, mellyé gonosz itt soha nem lesz, 

Bárha világ kincsével birjon. Mindki bizonynyal 

Vétke szerént lakoland. El nem marad isteni bosszú. 

Hagyjuk e szívrázó tájat. Jer vélem, amott van 

Kedvesb emlékjel, mit atyám sírjára emeltem. 

Fogja selyem nyájam mi alatt őrizni Alexis. 

M. Mint akarod, menjünk horpadt sírjához atyádnak, 

A kinek ifjú, 's öreg jóságát most is egy ajkkal 

Hirdeti e tájon. D. Járt ösvény nézd, visz a helyre, 

Hol fölemelve vagyon komló-körzötte határ-kő. 

Mentek, az ösvénynek jobb részin verte magas fü 

Vállaikat, balrészt fejőkön tul nyúla kalásznak 

H M M 
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Sárga arauyja : vivé letapadt ösvényke a kertbe , 

Hol vala egy tágas kunyhó; teve Daphnis egy asztalt 

Mycon elébe, reá almát egyelíte baraczkkal. 

Uj borral töltött kulacsot, 's színmézet utóira. 

M. Mondd, hol atyád sírhantja ? dicső hamvának az első 

Csésze borom szentelve legyen. D. Ide, drága barátom, 

Itt emez árnyékos fa alá öntsd; itt pora nyugszik. 

Emlékül, valamit látsz, építette atyám. Volt 

Meddő e tájék; csak az ö szorgalma tehette 

Termővé; eme kertet atyám ültette kezével. 

Áldjuk utódi dicső hamvát a végletes ízig. 

Szent áldása nyugaszt bennünk 's hizlalja mezőnket. 

M. Hüs sírodra ürült csészécske ajánlva nevednek 

Légyen igaz polgár! Mi dicső a sirhalom, a melly 

Áldás-és eledelt nyújtó porokat föd. Örökre 

Él maradéki szivén, noha földben teste nyugodjék. 

DAPHNIS és CHLOE. 

Még nem reggellet, csak alig kezdette sötétlő " 

Éjnek fellegeit fölvérzeni rózsa koránynak 

Arcza; rezeg nevelő harmatnak gyöngye mezőkön. 

A tollas népek fészkökbe vonulva füleltek. 

Mindenhol mély csönd. Sietett odahagyva nyugalmas 

Kunyhóját Daphnis, zöld rétre; találja Chloeját 

Foglalkozva virág-koszorú kötözéssel. A lánynak 

Zöld koszorún rezgő harmatba könyüi vegyültek. 

D. Oh kedves húgom! minek e könylepte virágok ? 

C. Hát te miért könnyezsz ? valljon sírásod okatlan ? 

Láthattad, szomorún mellettünk ment el anyácskánk! 

Agg szeme könyt ontott, kezeink mint összeszorílá, 

'S mint fuldokla, könyét küzdvén titkolni előttünk. 

I). Eszievevém húgom! terhesb nyavalyája atyánknak, 

Mint vala. C. Oh bátyám! ha atyánk meghalna — nagy 

Isten! 
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Jól tudod, édes atyánk mindenkor kedvele minket, 

Mint simogat, mikoron cselekessziik, mit hagya tennünk 

'S Isten elölt kedves! D. Szomorú minden ma körüllem! 

Hasztalanul nyalogat báránykám 's bégve vizet kér; 

Hasztalanul repdes vállamra galambom, az ajkam 

Csókolgatja szegény! de hiába, ma nincs, mi mulasson. 

Hogyha atyánk meghal, magam is sírjába leszállok. 

C. Karba szövődve ülénk hogy atyánknak térdin, ötödször 

Égre derült ma napunk, bennünk szemlélve kesergett. 

D. Szólt: fiaim! remegő térdem nem birhat: eresztvén 

Földre miközt bennünk, félholtan az ágyba ledőle — 

Fekszik azóta szegény! C. Súlyosb nyavalyája naponként. 

Gyógyítsák az egek, jöttem szedegetni virágot 

E zöld rétre; fonom koszorúba; felilletem aztán 

Pán szobrára. Atyánk bölcsen mondotta nem egyszer: 

Gyermek imádságát kegyes Isten venni színéhez. 

Áldozom e kedves madaram Pán tiszteletére, 

Csak gyógyuljon atyánk. D. Húgom! veled áldozok én is. 

Néhány pillanatig várj, míg kosaramba szedendek 

Méz szilvát. Jó lenne talán elhozni galambom, 

Áldozatul Pánnak? j ó , jó lesz, most jut eszembe. 

Szállva szaladt Daphnis, de hamar megtérve a szomszéd 

Bikkfa alatt lévő Pán képe elébe borulván 

Térdükön állva kicsid kezeik kulcsolva imára, 

Ártatlan bizalommal imigy könyörögve esengtek : 

D. Őrje mezőnknek, Pán! hallgasd őszintes imánkat! 

C. Erdők Istene Pán! vedd gyermeki áldozatunkat! 

Szobrod elébe rakom kicsided koszorúmat; elérném 

Hogyha halantékod, illesztném rája szivemből. 

Vissza előbbi egészségét add édes atyánknak ! 

Árva fiaknak urunk! tartsd meg haldoklo atyánkat! 

D. Kerti gyümölcsöm elég légyen most; íze legédesb, 

Többe közül, oltványkánkról szedegettem , atyánkon 

Légy könyörü; méltasd szent színed elébe adányom! 

Áldozatom ha csekély, tudom Isten! nézesz atyánkként 

Szívre, nem áldozatok zsírjára, a honnan erednek. 

16 
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Tészta kövér kecském, ha erőm megbirja, leütném. 

Istenek érdemlik vagyonúnknak színit. Idővel 

Evenként kettőt nyájunknak véve javából 

Hála fejében Urunk! vágok ; csak tartsd meg atyánkat! 

C. Nézd kisded madaram, kezeimre repülve italkát 

Kér, 's eledelt tőlem; vagyonim közt nála becsesbet 

Nem tudok. Öt áldozni fogom. Pán! tartsd meg atyánkat! 

D. Tarka galambom ölöm, golyvás, 's lábszári gatyásak. 

Tészta kövérke, szelíd. Megölöm, Pán! tartsd meg atyánkat! 

A gyerekek madaruk remegő kezeikkel akarták 

Fojtani; hallatszott iliy nyájas szózat az égből: 

Isten előtt kedves szeplőtlen szívnek imája. 

Tiltja mulatságtok tárgyát megfojtni; atyátok 

Meggyógyúla. Fiúk! legyetek mind tiszta szívűek. 

Ugy lőn, felgyógyult még az nap; 's lette Menalcas 

Áldozatát Pánnak , 's. unokáit erőben elérte 

Míg ember koracsúk lőnek 's áldatva tenyésztek. 

IDÁS, MYCON. 

I. Ritka szavú Mycon! légy üdvöz. Hogyha velem vagy, 

A nap is ügy tetszik, kegyelőbb; örömemben a szívem 

Repdes. Azóta, hogy a forrásnál zenge tavaszról 

Lantod, nem jöheték veled össze. M. Köszöntelek Idás, 

Mesterit a sípnak! dőljünk amaz árnyba, vagy inkább 

Bérezi halantékon kéjelmesb lenne mulatnunk? 

I. Bükkje Palémonnak terepélyes gallyival árnyat 

Enyhetadón terjeszt ott, lengnek alatta szünetlen 

Illatozó szellők. Mászkáljanak addig az ormon 

Kecskéink nyirdelve nyalánk fogaikkal a cserjét. 

Ott leli a vándor bükknek hűs árnyiban enyhét. 

Hogyha neked tetszik, selymes sátrába heverjünk. 

Rajta az álmatlan szárnyaskák sürgve zenegnek ; 

'S fürtjei kelyheiböl gőzölg a balzamos illat. 
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Esti szelek mi alatt Játsznak mulatozva hajunkkal. 

Mycon! ezen bükköt becsülöm, mint szenti ereklyét. 

Jóságod maradó emlékeül állni Palémon 

Fog. Ha csekély számú gödölyével bíra, kevésből 

Több juhot évenként ő Pánnak tiszteletére 

Aldoza föl, 's buzgón reptette naponta imáját: 

Pán! szaporítsd, úgymond, számát juhaimnak, ügyekszem 

Benne szegényb feleim mind részeltetni. Palémon 

Áldozatát kegyesen Pán vette, 's bizalmas imáját. 

Évbe se telt, nyáját látá szaporodni felénél 

Többre. Miként fogadá, intézte Palémon e bérczen 

Áldozatát Pánnak, 's farakásból állata oltárt. 

E bükköt plántálta szegény, mond: légyen előttem 

Szent eme hely; ma kívánságom van töltve felesleg. 

Áld meg ez emlékül tett fát! kegyeidre mig élek, 

Árnya alatt emlékszem, alatta fog állani oltár, 

'S évről évre fogok áldozni naponta fölötte. 

Itt eme bükkfa alatt szoktam mint danlani, értsed. 

M. Nézdsze kilencz csőből készült sipmüvemet, a téd, 

Hogyha elénekled; nádját nagy gonddal a tóban 

Válogatám, színes fonalakkal rendbe kötöztem. 

Önték közbe szagos viaszat. I. Vén bükkfa ! fölöttem 

Gallyaid árnya között susogó szellőcske az arczom 

Csókolgatja midőn, ugy tetszik, mintha körültem 

Lengne az Istenség szent ihlete; 's égi örömre 

Földagadoz keblem. Kecskék! faderékre fonódott 

ltepkénykét fogatok rágcsálni ne merje. Idővel 

Zöld koszorúba növend. Orkán dühe 's mennykövek! ártni 

Szűnjetek e fának. Jóság jele, Isten akarja, 

E fa legyen. Felhőbe emelt koronája elébe 

Tűnik a pásztornak távol 's mutogatja fiának. 

Hő keblén nyugovó csecsemőinek anyja regéli 

E fa-ereklye hogyan létült 's ültette Palémon 

Mért ? könyörü érzést fiacsának erébe csepegtet 

A deli pásztorné emlője kövérke tejében — 

Jóságtok jeliül ültesselek illy fa-ereklyét 

1G * 
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Pásztorok! árnya alatt egykor Járhatnak utódok. 

Danla imígy Idás. Rég megszűnt: Mycon egészen 

Fül- 's figyelemmé vált. Idás ! síp mestere , végre 

Szólt: be vidámítnak harmatnak gyöngyei reggel 

A nap jötte előtt hüvösitvén nedve mezőnket. 

A kikelet kedves, kedvesb rokonérzet előttem. 

Mint ígérte, adá Idásnak több csövű sípját. 

UAPHNE, MYCON. . 

I). Mondd, kinek építéd oltárkád édesem? Oh mondd, 

Melly istenségnek szentelted? M. Szende szerelmek 

Isteninek szántam — nyugalomnak ölébe lehajtom 

E forráska körül fejemet, hol gyermekek egykor 

Óráink rövidítettük vig játszodozással, 

Még mikor olly kicsided vala testünk, mint eme csengő-

Fü. Oltárom övé. Be dicső emlékezet! akkor 

Ébredezett bennünk egymáshozi ritka szerelmünk. 

D. Én pedig enyhetadó mirtussal 's rózsabokorral 

Környezem oltárod; mi idővel, Pán ha megőrzi, 

Templomi boltozatot formál. Mert édesem ! engem 

Szinte gyönyörködtet, flatalb évünkre ha nézek. 

M. Nem tudod-e ? vájkált tök-héj vala egykori csészénk ? 

Rakva belé epret teteiglen , a vízre eresztök : 

Mí pedig egymásnak karján ugrálva követtük 

Parthosszanta hajónk, mint hívók, messze kaczajjal. 

D. Hát te nem emlékszel ? mogyoró-héj 's makk-kupakokból, 

Gombjaiból csuda-fáknak edénykénk álla, kenyérkét 

Morzsálgatva belé , űriből téjcsöppeket ittunk? 

Myconom! én voltam játékból nő, te pedig férj. 

M. Oh be dicső emlék! jut eszembe; de nézd amaí bokrot, 

Még most is megvan balzamdús boltja; kuszáltak 

Lombjai. Kár! Daphnem! tudod , ott volt egykori házunk. 

Olly alacsony vala az ; kukorogva alatta mulattunk. 

Emlős kecske fiú boltját bonthatta kicsinyke 
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Szarvaival. Falait fonogattuk verhenyeges fííz 

Vesszeivel, 's csavarékony gyönge rekettye növéssel. 

Ajtaja, melly szabados járási akadályza, íarostelv 

'S hántolt vesszőből állott kötögetve cserénynyel. 

Vallhalom , oh Daphnein ! azon órák , mellyeket itten 

Párosan eltölténk egykor, még most is előttem 

Kedvesek. D. Én kertet fogtam föl, juthat eszedbe. 

Sással egyítve kakukfíiből vala gyönge sövénye. 

Egy juh egész kertünk könnyen megehette. M. tudom Jól. 

Kertecskénkbe rakál illatdús réti virágot. 

D. Mindig ujabb tárgyat, Mycon! mi mulatna, találtál. 

Kis kertembe eret vezetél, 's gyékényke csatornán 

Gyüjtögetéd vállába; kevés volt telve gidának 

Szomja eloltására. Tekintsd vállúdat, azon helyt 

Lelheted a víznél M. Áldásnélküli azon ház, 

Hol gyermek nincsen. Daphnem! jut eszedbe? találtál 

Egy redves bábot; neveléd mint anyja; dióhéj 

Bölcsőt használál, 's nyugovó párnáji valának 

Tarka viráglevelek. Dajkálódásodat egykor 

Meghálálja, nyilatkoztál, 's nyílt rózsalevélbe 

Pólyáztad. Fontam kákából össze kalitkát, 

Zárva belé szöcskét, 's jó Daphnem ! néked ajánltam; 

Szíves ajándékom kedved százszorta nevelte — 

A szöcskét kivevéd, foglyoddal játszani vágyván , 

Káka kalitkámból, simogattad adányom; erővel 

Ugrani ö elakart, újjod közt hagyta szakított 

Lábát, kinja között remegőn fűszálra lapult el — 

A megcsonkított kis szöcske, megillete Daphnem. 

Kínzó állapotán melléje kukorgva keserved 

Adtad elé: szöcském ! terhes fájdalma sebednek ? 

Kinjaid én okozám; nem akartam tenni, bocsáss meg ! 

Mycon! nézve reám szöcskéd remegése mi sújtó, 

Nyelvem nem képes mondhatni. Könyekre fakadván 

Szöcskémen zokogál. Érző szívednek örültem. 

I). Kedvesem érzékenyb szíved vala sokkal enyémnél. 

Fészekből az öcsém egy pár annyányi madárkát 



Egykoron orza, magas fákon, mint szokta, kutatván. 

Add nekem e madarat! könyörögtél; ö de nem adta. 

Ertte fogadd pálczám ; ada gondot barna hajára 

Vágni fehér levelű czifrázatot. A csere megvolt. 

A madarak jó kézbe jutának. Myconom! őket 

Gyönge tapintattal helyezéd táskádba, a szomszéd 

Fára kapaszkodván biztos fészkökbe leraktad. 

E jelenetre öröm könyzápora omla szememből. 

'S bárha szeretni előbb nem mertem; azóta szeretlek. 

M. Gyermeki óráink bennünk keltének örömre. 

Mint nő 's férj, mulatánk csöndes ligetünkben enyelgve. 

Kis patakoknak ezüst tükrén lebegése egeknek, 

Vagy mikor alkonyatát a fénylők fénye jelenté, 

Ájtatos ajkunkkal késéítük földről enyésztét; 

Minden örömre hevíte. Miként nap , gyermeki évek 

Hű emlékzeti olly vidorak; mert gyermekek élve 

Élnek; időszakokat képeznek náluk az élet 

Bárha silány eseményi — viaszhü szíve feledni 

Nem tud a gyermeknek; kezdődik nála az élet. 

D. Gyermeki óráim míg élek, tartom eszemben. 

M. Mint ígérte anyád, ha jövő hónapra valóvá 

Tészi Hymen fiatal játékunk. Boldogok akkor, 

Boldogok óráink, D. Ha kivált áldása az égnek 

Hánk szállandna, szerencsésebb bokor én 's te leendőnk. 

A FOGADÁS. 

Im ! sajogó sebemet Nymphák ! vizetekbe öblítem. 

Rajtatok áll; légyen gyógyírrá nedve. Koránsem 

Versengés vérszomja erem metszette. Amyntás 

Gyermeke egy farkas körmére kerülve, segélyért 

Esde. Legott termék. Istennek hála! kimentém 
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A vad körmi közül. Már szédült izmos ütésem 

Súlya alatt a' vad, miközött lábamba merílé 

Csontagyarát. Nymphák! ne vegyétek vétkes irányul 

Hogy vizetek vérem fertőzteti. Holnap, igérem, 

Áldozatni gödölyét leütendek hála fejében 

Partotokon : hó szőre selyem, húsétke kövérség. 

A F Ü V E S . 

Verhenyeges fenyves! ki emelkedel a havasoknak 

Sziklás vállaikon karcsú derekaddal egekbe; 

Szikravető felhő szurkos sudaradba ütődvén 

Önti tekervényes testéből rémletes árját 

A nyilazó villámnak. Elágzott tölgyes ! az ormon 

Fennhordozva fejed ki dicsőn állsz századok óta. 

Nagy folyamok! zuhanó rohanással egekbe merengő 

Hegynek eredt emlője kiket lelövelve eláraszt. 

Tárgyul nem titeket Músám választa magának. 

Füvesen ő édelg. Bájló szépsége mezőknek. 

Réti világi különbségnek nem látni határát. 

Állati országból hol számos fajra találunk. 

Hogyha szemügyre veszed, látod némellyike repked 

Fűről fűre; alant csúsz, 's mász fü-tömkelegekben 

Több. Mi különbség van köztök tetemökre tekintve ? 

Zöld rétek takaréka alatt lel tápra, 's lakásra. 

Ők polgártársak; 's kicsided nemeikben igen jók. 

'S ritka tökély bélyegzi. Eredsz forráska hegyekről; 

Kék patyolatba takart ibolyák, nyilt rózsabokor közt, 

Száraikat gyöngén görbítve körülte gyürüt kötsz. 

Partodon egyvelges zamatos fü tarka virággal. 

Harmattól nehezült liliomnak ezüstje ragyoglón 

Szép fejőkön pompáz susogó folyamodnak irányán. 



Itt eme meghajlott fű árnyoka boltozatából 

Vizsga szemem nézdel; hol ezer 's több színi vegyület 

Játszik a napfényben, mozgó árnyékkal övezvén 

Egymást; czérna fajú szálak ki kibuknak az árnyból, 

Csipkézett levelükkel büszkén nyujtva magasra 

Lenge virágaikat. Kékes violácska! igaz bölcs 

Képe! alattomban balzamdús illatod öntőd: 

Nem, mint szalma szaguk, kik büszkén nyúlva magasra, 

Csalfa színükben egész kül 's belbecsök állnak. Az árnyas 

Enyhe gyepücske között egymást üzdelve röpösnek 

A bogarak; sajnos, kis testök hirtelen elvész 

A sürü füvekben, ki kijátszák tompa szemünket; 

lljra verőfényen seregeinek vissza csomóba, 

Tüz fejedelme, dicső napnak melegére örülvén, 

'S bágyadozó füvek sugár derekára ragasztják 

Édes csókjaikat, 's körülök mászkálva donognak. 

Ott álomszerüleg mint lóbitgálja virágcsa 

Gyöngy harmat hizlalta fejét a parton elárzott 

Zöld szőnyeg sugaras pártáján dísze ragyoglon. 

Oh kedves csalatás; tarkázott lepke repül föl 

Ingadozó fűről, kis szarvát nyujtva előre. 

Barna vegyülettel pánczélzott fürge bogárka 

Yerhenyeges szárnyán ered, 's ül le harangcsa ölére. 

Ott van párja talán ? Ne susogj patakocska; zephyrkék 

Zöld levelet csókolva miért hintálva mulattok? 

Úgy tetszik, ha fülem nem csal, sziszeregve danolnak? 

Danlanak ük igen is! de fülem tompácska zenéjük 

Értésére, miként szemeimnek fénye homályosb, 

Hogy kicsided tetemök tisztán kivehesse. Ohajtnék 

Szemfüllé válhatni, midőn oldozza zenére 

Mindki parányi begyét. Mi zsibongás sür-for alá 's föl, 

Mint távoli moraj ? körülem hajlongva virágok 

Mért mozgnak ? Méhecske sereg szállotta meg őket. 

Font kasokat hagyván ide jöttek messze vidékről. 

Kerteken és réten szedik Ízlelgetve virágból 
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Méz-zsákmányaikat, telt hassal adukba repülnek; 

Köztársúlatukat gazdaggá tétele czéljok-

Dolgozik összevetett vállal mindenki; közöttök 

Tunya lakos nincsen, nincsen máséra sóvár szív. 

Drága virág kelyhén szőrös fejők egyre kutatgat 

Fáradsággal alig nyilt rózsácskába fúródván; 

Zárja a kis tolvajt méhébe a rózsa, közölvén 

Véle szelíd kincsét, mellyel holnapra kelő nap 

Harmatinak tartott. Méhecs kincsével elöbbáll. 
• 

Rózsáról rózsára repes karikázva kaczérral 

Pillangó; 's lóher-rózsára lapulva le végre 

Szétterpeszti kerék szárnyát inogatva; ezüstjén 

Bársony szín pettyek rakogatvák, sárga aranyból 

Szőtt szárny prémezetét zöld csíkja smaragdnak elönti t 

Üldel imígy czifrán 's kaparássza fejének ezüst-szál 

Csombékját. Szép lepke! patak tükrébe virágod 

Nyomd le, csudáld vízben szépségedet, úgy te hasonlílsz 

Ifjú Belindéhez, tükörbe ki nézve felejté, 

Hogy neki lennie kék többnek tarkácska Iepénél. 

Bár remek öltözetet, mint téd, nem örökle Belinde; 

Ámde szerinted amúgy könnyen nem gondol: igazság. 

Hirdetvén kikelet virulását, enyhe zephyrkékl 

A százféle virág himzette mezőkön enyelgve 

Mért pajkoskodtok lebegő repeséssel alá 's föl ? 

Mért susogón magatok tükrén ringatva vizeknek 

Csöndes ölükbe habos karimákat fúva zavartok ? 

A kicsided bogarak takarodnak ijedve mezőkről, 

'S meglehető veszedelmük elől lyukaikba szorulnak. 

Szűnjetek el pajkos zephyrek; polgári mezőnknek 

Újra lakuk föl boltjaitok sátrában ütendik. 

Bár elrejthetném magamat. Szép réti virágok! 

Rejtsetek el. Ni ! felém közeleg dús kaczki legényke, 



Hord paszománt czifrázta zekét, bélyegzi divatkór. 

Belbecse hajfodrok cziczomázott büszke fejének; 

Megy fütyörészve, mezőt nem méltányolja szemére. 

Bája hiába mosolyg rétek tavaszadta virága; 

Néki silány szépség természet szülte adányok ; 

'S természet búvára különcz gőz lakta fejében. 

Ö aranyos sujtás terhet vállára köritvén, 

Tart asszony piperében erényt; csak léha simultság 

Férfi tökélye, irott kutyabőrén korcs faja díszlik. 

Napköltő, a közjónak csúf férge egyébkint. 

Felkaczag ő rajtam, ha talán meglátna bogár közt, 

Hol fűben nemeik végetlen számi honolnak. 

Engedjen, kérem nagysádat, drága ruhájú 

Hogy nevetem; fűszálon az árnyban mászik előre 

Egy bogaracska, arany zöld szárnya idézi szivárványt 

Vizsga, sóvár szemeimbe; haladja határos eszünknek 

Nagy remekét. Ámbár vizsgálja közönbösen ifjak 

Víz esze; engedjen szűz természetnek uracskám! 

A ki csak egy férget pompásban szokta ruházni, 

Mint nagyságtokat a legügyesb honi 's bécsi szabó kéz. 

Férgekben nagyok a természet művei 's szépek. 

Testi gyönyör rontotta szivek fásultak azokra. 

Ronda világ szennyes fertője e' tiszta gyönyörre, 

Melly természet anyánk szeplőtlen keblin elárzik, 

Önti czudar mocskát, hogy öröm forrása elölünk 

Zárva legyen. Boldog, ki szivét nem gyötrí gonoszság. 

Érzi a természet szépségin üdülni valóját. 

Felvirad. A réten látván mászkálni bogárkát, 

Fészkökben nyugovó fiaik részére keresvén 

Fris tápot; 's hogy mind kitűzött czéljára törekszik; 

Ö is egeknek urát buzgón dicsőíti imákban. 

Telve csömörrel ahol más jár , mosolyogva reája 

Végetlen gyönyörök környékezik. Érlte magát a 
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Természel szépíti 's ujabb forrásra találnak 

Érzeti; merre megyen, lel végnélküli örömre. 

A nap bontakozik, harmat gyöngy csöppei gőzzé 

Olvadnak: bogarak hallgatnak balzamos árnyban. 

Délpontjára siet nyilazó súgárival a nap, 

Réteket erdővel fonnyasztja aszálya. Zephyrke 

Vízparton fáknak lombját nem lengeti. Néki 

Szíve derül, lángol hevesebben urához imája, 

Tiszta örömre gyulád, langyos forráska erével 

Buzgva dagasztja szivét; 's látván hervadni gyöpüoskét, 

Egykoron elhervad kora is, bűnbánva kesergi. 

A nap hunyni siet, bérez ormát festi sugára 

Sárga arany színnel. Megszűnnek lárma, 's zsibongás 

A réten, természet igaz böcsülője merengőbb 

Lesz, neki illatozik viruló ibolyácska az árnyban 

Minden időszakban természet könyvi tanítják: 

Szép, hasznos minden, j ó , 's tűzött czélra vezérlők. 

Boldog az, a ki mezőt lakozó bogaraknak örülhet. 

Tiszta, vidám elméje, miként bájképe tavasznak; 

'S indulatja kegyes, mint lengedezése zephyrnek. 

A T A V A S Z . 

Könnyű álmaimat mi dicső symphonia 's érzés 

Űzi? Öröm keltő kikelet, Auróra keletről 

Téged előnkbe idéz, bíbor leplébe takarva. 

Vidám nyájasság nyomaid mosolyogva kisérvén, 

Összefogózva reád koszorút a gratia-kar hint. 
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A pajzánka Amor nevet a bokrokra, 's mezökre; 

Tán biz elölte lebeg bizonyos diadalmi nyerése? 

Rázza nyilas tegzét, 's ívet kifeszítve emelget: 

Reggnek aranyba tekert sugaras gyeplője kezében, 

Fényszekeren pompáz, 's aranyos hajfodra csigákba 

Gömbölygetve terül patyolat vállára: előjön 

Minden nap. Madarak víg zengedezése köszönti 

Otet a napfényen. Kifeselnek erővel a rózsák 

Szűz bimbójokból, mind lenni kívánkozik első; 

'S balzamdús kebelök ápolta szagokkal elöntnek 

Téged öröm nemzette tavasz. Tánczolva zephyrkék 

Hirdetnek téged 's bérczekröl völgybe repülvén 

Pajzánon föl 's alá egymást íízdelve kaczagnak, 

Minthogy elárulták pásztorra a lomb sürejéböl 

Lesdeklő lánykát 's hogy táncz közt hévre pirítták. 

Zöld lugasok közepett egymástól válva röpösnek 

'S mély álomba merült nymphák 's barlangba rekeszlett 

Faunoknak, tavasz ! érkezeted kedvtelve jelentik. 

A Satyrok 's Faunok biczegön ugrálnak előre, 

Kecskefajú lábon; sok csöjü síppal a nymphák 

Sergit előhíjják. Patakok nymphái kinyitják 

Tél jegesedt pánczélja takart tág vedrök, a honnan 

Csergedező vizeik bőven csorgatva zuhantják 

A megapadt árkokba; keresztül tarka mezőket 

Csapdossák, sima tengerré gyülekeznek a völgyben; 

'S a fürödö lánykát ölelik kanyarogva körülte. 

Jöjj, örömünk szerzője tavasz! fejlesztve virágid. 

Tudjuk uralkodtál, mikoron társimmal inogva 

A sík tengereket hasogattuk lenge hajónkkal; 

'S habnak ezüstje lapátunkat nyalogatva övezte, 

Tornyosodott habbal zephyrek játszódva enyelgtek, 

'S lenge hajónk környül-kergették, pajkosan a hab 

Amikoron sajkánk oldalt csapkodta erősen, 

Fürge zephyrkéket viruló vízpartig elűzték. 
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Víg nevetésünket híven kettőzte az echó : 

Ingadozó nádasba maguk megvonva, hajónknak 

Meg megiramlának. Víg társaim! akkor a parton 

Megkoronázátok venyikével, kenve királylyá. 

Vígasság 's örömek köztünk mulatoztanak akkor, v 

Tarta tavasz kormányt az időben társaim I árnyas 

Gallyakból kalibát mikoron bérczcsúcsra emeltünk; 

'S egymás karjaiban tejet ittunk bükkfa edényből. 

Énékeinkre figyelt maga erdők Istene, 's zengett 

Rá. Ma boros korsók közepett sziklákban enyelg ő. 

Jöjj el drága tavasz! hintvén pázsintra virágot, 

Visszaszerezd kérünk, zöld erdők fürge lakóit. 

Nézdsze nevetve Szilén Bacchussal várnak utánad. 

Mert hol esik kedvesb nevelés, mint zöld levelek közt ? 

Gyakran Amor 's Músák danlásokat értik örömmel. 

Vig történeteit Bacchus nekik adja elökbe: 

Nagy hahotájában szőlő-koszorúja helyéből 

Felröppen. Töltött csészét forgatva kezében , 

India földén tett útját 's feketékeni vívott 

Győzelmét számlálja elő ; 's mutogatja, miképen 

Gyermek alakba magát elrejtve kalózokat egykor 

Változtatta czudar disznókká; mint kötözött az 

Árboczhoz venyikét, repkénynyel egyitve, belőle 

Sajtola édes bort. Miközött poharát kiüríti 

Bacchus atyánk, vígan nevet; 's újra regéli, miket tett. 

A rózsácska miként született, így adja előnkbe: 

Egy fiatal nymphát, mond, egykor akartam ölelni, 

A deli lányka virág bimbókon gyorsan elillant, 

Mint habon a szellő; hogy utána biczegve iramlék, 

Csintalanul nevetett; pajzán szándékom elárult. 

Styx! soha nem jutok én sivogó szél mássá nyomába, 

Hogyha töviskbe akadt szoknyáján nem bíbelődik. 

Nyájasan a lányhoz futamék, 's kedvittasan arczát 

Megcsattantottam 's mondám ; együgyücske, leányzó ! 

Mért vagy ? a bor 's vigság, bölcs Istene, Bacchus előtted 



Ali örök ifjú. Magát megadá lankadva erében 

'S engede csókomnak. Megütém pálczámmal a tüskét, 

Meghagyván; valamint a lány piros arcza, teremne 

Szende virágot; imígy tüskéből fesle a rózsa. 

Pán moha ágyra ledől, karjára nyugasztva fenyőgally 

Lomb koszorúzta fejét. Bacchus ( mond, vagy te szerencsésb 

Nálam. Utána futék arkádi Syrinxnek, Amorka 

Megsebzette szivem 's náddá kínomra Syrinxet 

Változtatta Ckaczag követett tréfája fölött most). 

Pán komoran pillog hétágú sipja csövére; 

Borral elűzi baját. Lánykákoni nyert diadalmát 

Mondja Amorka, miként lágyíta sok érczi kebelkét. 

Oh mint örvendnék, diadalt ha danolna felőled 

Barna leányka! Tavasz! kérünk mezeinkre deríts fényt! 

A ZEPHYRKÉK. 

Első y.epliyr. 

Hasztalanul repesel miokért a rózsabokorban ? 

Szállj ama balzamdús völgyecsbe, fiirödve találjuk 

Ott a nympha karát; pajkos mosolyokba merültek. 

Második xephyr. 

Nem repülök. Nymphád lengd környül. Énnekem édesb 

Foglalatosságom. Szárnyim rózsákba merítem. 

Csókjaidat raggaszd báj nymphák lakta tavadra. 
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Első zephyr. 

Mondd, miben áll munkád, melly édesb lenne a fürdő 

Nymphák kecsteljes játékiba egyveledésnéi ? 

Második zephyr. 

Itt emez ösvényen, mint gratia, olly deli lányka 

Menni szokott ama dombra emelt kalibába,. kosárban 

Hord eledelt minden reggel. Nézd, szépen a hajnal 

Mohfödelére ragyog. Nyújt enyhet a szende leányka 

Ott 's napi élelmet nyomorok sújtotta szegénynek. 

A rozzant kalibát hagyatott 's már élemes asszony 

Lakja; szegény 's beteges, két gyermeki sírnak az ágya 

Mellett. Éhhalnak, Daphne hanem éteti őket. 

Erre jövend a lány, kiderült hó arcza, szemében 

Szánakozás sajtolta könyek tündöklenek; 's enyhet 

Nyújt hogy az Ínségnek, megelégűlése tanúja. 

Rózsabokorkában, mig j ő , elvárom az angyalt, 

Hűsítő szárnynyal röpülendek színe elébe, 

Rózsaszagot lehelek kegyelő arczára, 's könyűcskét 

Csókolok a szemiből. Napi munkám ebben alapszik. 

Első zepliyr. 

Oh mint érdeklesz! munkád milly édes előttem ! 

Engedd rózsaszagot szárnyimra merítve repüljek 

Én is élébe veled. 

Második zephyr. 

Nézd, a füzesben előjön. 

Szűzi szemérménél nem szebb a hajnali bíbor. 

Ártatlan mosolyok arczán, 's túlhonni enyelgés 

Drága személyében tűnnek föl. Imitt van; emelgesd 

Szárnyadat; illy deli szép arczot nem hüvesiteltél. 
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Musám! légyen elég, danlani szíínj tovább. 

Ereszd buzgadozó húrjaid egy kicsinyt 

Alább. Gerjedező szív 

Hevét festi sikertelen 

Csigázott ideged. Munka után való, 

Édesb a nyugalom. Fiilmile is pihen, 

Lágy érzelmi tavasznak 
Bájit hogyha kihirdeték. 

Érző emberiség föbbideáljival 

Híven hogyha kötéd össze szived hevét 

'S gyöngéd énekeid ha 

Hő szívekbe simultanak, 

Pihenhetsz. Ha talán félszeg irányozád 

Lantod, nyersz tiszafát lenge babér helyett; 

Úgy is honja babérnak 

Létez nem magyar ég alatt. 
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