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VERSEGHY EGY ISMERETLEN BÖLCSELMI 
KÖLTEMÉNYE. 

Verseghy a múlt század elején nagy méretűnek szánt bölcselkedő 
költeménybe kezdett; címe: Az irgalmasságról. Az a töredék, mely a 
zirci kézirattár 223. sz. 1—14 jelzése alatt az I. dalt és a másodiknak a 
töredékét tartalmazza, még nem sejteli, hogy a költő 12 énekes költeményt 
tervezett — egy mnsik, hirtelen papírra vetett lervezgetése azonban (242. sz.) 
elárulja szándékát. A II. énekben az irgalom magasztalása voll tervbe véve 
a rokonok és barátok iránt; itt Magyarfi után Brutust és Manliust akarta 
az olvasók szeme elé állítani, «végtére a Római menyecskét, aki az Attyát 
a fo^sáíban szoptatia» (239. 1.) A III. a szerény, névtelen polgártársakról 
szólt volna, még ha máá vallásúak vagy más nemzetiségűek is. A IV. kiter
jeszti ezt az irgalmat a szolgákra ég az egyszerű paríisztokra. Az V. ben 
nem feledkezett volna meg az e (.fogottakról, akár adósságok miatt, akár 
vétkek mia't vannak elzárva; ide tervezte «Magyarfinak Contraslyát». Sorra 
kerültek volna a Vl.-ban a kórházak, a VIL-be'n a törvényte'en gyermekek» 
a VIII.-ban a háborús ellenségek. A IX-ben megemlékezett volna a más 
elveket vallókról, a francia forradalomból és pro>criptiókból vett példák 
alapjárt, hősi erényekről a forradalmi bűnök közepett. A X.-ben a szerencse 
és dicső-ég kegyeltjei, királyok, királynék kaptak volna helyet, míg a XI. 
az idegenekről az emigránsokról elmélkedett volna; sorra került volna Didó, 
a trójaiak példája az achemenidákkal szemben, Anglia, Svejc; figyelmezte
tés a kibujdosókhoz, akik más földön vannak, mint amely az idegenből 
átplántált növényt is ápolja... A kivándorolt férj és feleség váratlanul 
találkoznak... A franeia emigránsokban á reményt akarja éleszteni. A 
XII.-Len az állatok kímélését sürgette volna. 

Szeme előtt franci i példa lebegett; erre céloz, sokszor ezt akarja 
követni, példáit is innen akarja meríteni, bár a klasszikusok sem maradtak 
volna el. A legutolsó énekben még az Ofner Zeitung 1806. jún. 6. számát 
is fel akarta használni, ahol fel van említve, hogy egy tigris a schönbrunni 
állat seregi et ben megkímélte a láp'ááa'ira bedobolt kutyát. Ebből követ
keztethetjük, hogy e tervből megvalósított töredékek is e korból eredheinek. 

Szerzőjének nemes fölfogása, általános emberiért, örök békéért rajongó 
lelkének álmodozásai, emelkedett, finom t-tilusa, könnyed verselése egyaránt 
érdemessé teszik e töredéket, hogy végre, 125 év után, közzétegyük. 

Foglalattya az I Dalnak. 
A' véres hadakozásokot és a' luxusnak erkölcs rontó gyönyörűségeit 

messze kívánván földünkről tűnni a' Poéta, az Irgalmat kéri, hoi:y szállyon 
le mennyből hozzánk, é-s hogy dicséretére mondandó dallyait í^azsassa és 
áldgya me;£. Megruutatiya azutánn, hogy az Irgalmasság az embernek ama* 
tulajdim^á^i közé tartozik, mellyek őket a' baromtúl me^külömbözleiik, 
melly sem sírni, sem könyörülni nem tud. Megmutattya tovább a' Görgök* 
példá|ánúl, hogy az Irgalmasság támasztott sokféle népcsoportokbúl rendbe
szedett orsziglásokot; a' históriábúl pedig azt, hogy az első kis orzáglások
nak egymás ellen folytatott véres és hosszas harczaik ulánn ismét az 
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Irgalmasság volt, melly belűlük nagy és virágzó birodalmakot formált; a' 
régi Római históriábúl végtére azt, hogy mennél irgalmatlanabb és ember
telenebb a' nemzet saját tagjaihoz, és szomszédgyaihoz, annál bizonyosabban 
tarthat attúl, hogy atna' kötelékek, mellyek eggy Egésznek teszik, fel ne 
boraollyanak, és így még léte is végső veszedelembe ne jusson. Kéri ezek 
utánn a' Magyar Olvasót, hogy keresse fel vele a' nyomorúlttakot, kikenn 
irgalmát gyakorolhassa, 's kiknek ápolásával olly szorosan összefügg még 
saját polgári boldogsága is. 

Az Irgalmasság. 
I. Dal. 

Szünnyetek óh iszonyú villongásoknak emésztő 
mennykövi! már eleget dörgöttetek. Érzeni fogják 
a' l.etiportt népek, még magvaik el nem enyésznek, 
a' szörnyű sebeket, melyekkel majdnem t-löiték-

5. léteket a' dühödő harczok. Tik is édesen ártó 
bájjal a' kéjnek, gyönyörű rontói nemünknek, 
tünnyetek el, 's fene mérgeteket, meliy titkon emészti 
a' kegyes erkölcsöt, földünkről me-sze vigyétek I 
Már eleget hallgatta csalárd dalotoknak éretlen 

10. reptert a' puhaság; eleget rongálta honunkat 
nyájotok a' dagadó luxusnak gyilkos evével. 
E' szomorú két ostor utánn most szálly Te közünkbe 
Irgalom, érzékeny győzője az emberi szívnek, 
s' hozd le megint hozzánk mennybüí a hajdani Édent l • 

15. íme! kezembe veszem megnómultt kobzomot ismét, 
's öszveszedem nyugovásom előtt még egyszer erőmöt, 
hogy Neked a' Magyarok' szívéhez rögtelen utat 
nyissak nem ragyogó, hanem édes dallyaim által. 
Légy vezetőm szent tébolyiban repdéfeeny eszemnek, 

20. majd ha szabásid alá hódítom az emberi szívet. 
Lágyítsd duzmadozó lantomnak drága könyeddel 
húrjait, adgy győző felséget gyenge szavának. 
Díszedet énekelem, légy istensége dalomnak. 
Vajha megáldatván szent versem az égnek Urátúl. 

25. vajha beférkezvén szívébe az emberi nemnek, 
földünk' Naggyainál az Egész 'hasznára figyelmet 
lelne; kiunszolván a' mord vadságnak üdőtlen 
Ösztönözési alól, kegyes emberségre vezetné 
a' szilajabb népet; 's szívgyőző ostromi által 

30. a' vi2: boldogokat könyörüen sírni tanítván, 
visszasegíthetné üröméhez az árva ügyetlent. 

Hát nem az Irgalom az, melly megválasztya nemünköt 
a' barom állattúl ? Nem ez által lett-e az ember 
fő ura mindennek? Nem ez önti-e bőven az áldást 

35. várasi frigyünknek roppant testére naponkint? 
Nem hatalom, sem az ész, Innern Ö édesgeti hozzánk 
a' vädakot, 's amaz embereket, kik váráéi rendben 
élni tanulgatván, készek hódolni szavunknak. 
A barom a földnek termő színére {^görnyed 

40. szolgai üsztönbül; csak pára, nem isteni szikra, 
a' mit az Ég testébe lehelt; ninc« benne barátság, 
a' szükség egyedül, melly köz legelésre seregli; 
nem könyörül, noha életölő fajdalmakot érez. 
Ámde az ember sír, és a' hozzája hasonlót 
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45. a könyörülésnek könyező érzésire bírja, 
mellyek, hogyha lehet, nemes óvására sietnek. r 

Sírunk a halavány lyánkának mostoha sorsánn, 
kit szeretőjének, zokogó annyának ölébül 
szinte kinyilit küszöbénn a' kivántt páros örömnek, 

50. gyenge virágjában most kezdett élte' korának, 
a' gyilkos nyavalyák rothasztó sírba ragadnak. 
Sírunk bús eseténn a vég romlásra repülő 
ügytelen Árvának, kit gazdagságra sóvárgó 
tútora képmutató keggyel szárnyára eresztvén, 

55. 's róka ravaszsággal megfosztván ősi javátúl, 
végre ama' szükségnek ("rök jármába taszított, 
melly a' leggonoszabb zabolátlanságra vezette; 
's majd ha ügyét bírói előtt védgetni eredvén, 
a' remegő szígyent kegyesen hajnallani láttyuk 

60. rósapiros képénn; igazat szóllamlani hallunk 
sürü könybe borúltt ajakából; akkor az édes 
Irgalom elfogván szívünk öt, mérni magunkban 
bár melly ál okait, 's botlását menteni kezdgyük. 
Sírunk, hogy röviden nrndent megmondsyak, akármelly 

65. embertársunkonn, kit tán a' csalfa szerencse 
porba tapod; méltatlan ügyét keseregve beszéllyük; 
borzadozunk; sok vészek utánn haldoklani látván. 

Mennyei Bölcsesség! melly gyenge inakba leheltél 
olly sok lelki erőt, hogy tagjait eggy nagy Egésznek, 

70. számtalan ágazatú csemetéit az emberi nemnek, 
öszvecsatoihassák! Minek a' boldogtalan embert 
látnunk, hogy vajúdik? Minek a' sajnokra hevítő 
szókbúi szívreható esetét hallgatva tanúinunk? 
A merevény szirtnél merevényebb szíve van annak, 

75. a' ki könyek nélkül szemléiheti mester öcsettel 
festett rajzolatit Poupinnak, mellyek ügyetlen 
Móses' napjainak szörnyű veszedelmeit írják ; 
vagy siralom nélkül Danloux' képére tekinthet, 
melly a' még eleven Vesztálist gyenge korában 

80. a' vizenyes földnek gyiUos gyomrába beássa. 
Ah ! iszonyú vétkét feledékenységbe temetvén 
e' megesett Szűznek, már csak boldogtalan estét 
láttyuk, 's rettenetes sírjába zokogva követtyük. 

Híres Aténában mint istenséget imádták 
85. hajdan az Irgalmat. Szép asszonyi képe fejérlett, 

mint a most született szín hó. Koszorúja fejének 
friss olajágbúl volt. Jobbjában czédrus, előtte 
eggy ifiú varnyú mint emblémája, szemébűi 
a' kegyelem látszott az imádó népre ragyogni. 

90. A' Görögök, kiket a' fene harcz több pártra felosztott, 
szent oltára előtt sokszor szeretetre ocsódtak, 
's végre kibékélvén, egymásnak ölébe siettek. 
így lett eggy nagy Egész a' majd százféle görögbül! 
Jaj neked, óh stoicus Nemzet, melly asszonyi szívnek 

95. tartod az irgalmast, alacsony szolgának az ollyan 
embert, a' ki baiát* bújját, fájdalmait érzi, 
's melly idegen jusokot méltatlan igába tiporván, 
a' könyörülésnek kegyes intésére nem indulsz! 
A' könyörülésnek, melly hü ápolásai által 

100. a' vad nemzeteket kiesebb erkölcsre tanítván, 
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a' fene vadságbál, mint képe az égi Atyának, 
emberi voltunkhoz mérlékeltt sorsra vezette. 

Még mikor a' sürü erdőkben szerte bolyongván, 
mint izolláltt remeték lakták a' medve udúkot 

105. Nimródnak nyilazó maradékai, semmi szövetség 
nem lehetett kozttök. Kiki ellenségnek ítélte 
szomszédgyát. Csak az eggy eledel s a páros örömnek 
ingere volt, melly gondnyaikot gyakorolta. Ezeknek 
vad nyomozásánál történt, hogy számtalan ízben 

110. öszvetalákoztak, nem azért, hogy várasi frigyre 
lépjenek, áh! hogy ölő fegyverrel messze riasszák 
egymást. Majd azutánn megszokván marha szabású 
sorsaikot, soha sem hatalom, sem hasznos ígéret, 
sem hitetés, sem az ész, nem bírták volna ki őköt 

115. puszta lakásokbúl a' várasi rendnek ölébe. 
Ámde beférkezvén hozzájok az Irgalom édes 
lánczaival, 's a rettenetes nyavalyáknak emésztő 
mérgeit orvosló plántákkal víni, az árván 
tengő gyermekeket szoptatni, nevelni, az elhaltt 

120. kedves utánn zokogót vigasztalgatni, örömre 
. költeni a' szomorút, 's a' rossz szomszédnak erősebb 

ÖldÖkléseitÜl a' gyengét védeni kezdte; 
's íme! örök hűséget ígért a' gyenge jegyesnek 
férje, szülőjének hódolt a' gyermek, örömmel 

125. vitte anyóssának terhét a' fürge menyecske, 
's öszveszövetkezvén köz házasságaik által 
több vagyonos házak, szorosabb frigyekre ocsódtak. 
Udvait elhagyván szomorú honnyoknak, az erdők' 
szomszédságaiban kegyesebb síkokia vonódtak 

130. häzakot ácsoltak, védelmes sánczokat ástak, 
kerteket ültettek, telekekbűl földet ekéztek, 
's majd azutánn új jussaikot törvénnyeik által 
a' rabolásoktúl mentieknek tenni akarván, 
öszvebeszéllettek, hogy az első lármaütésre 

135. ésszel, fegyverrel holtig védelmezik egymást. 
Jó darabig tartott, hogy köz szükségeik által 

egybe csatoltatván mindenkép gyenge csirái 
ősi világunknak, faluikban csendesen éltek. 
Ámde nem a' nyugodalmas öröm volt czéllya nemünknek 

140. e' nyomorúságok honnyában. Messze szakadván 
ágai egymástúl eggy néptörzsöknek üdüvel, 
's több külön erkölcsű nemzetségekre akadván 
kénytelenek voltak védő harczokra kikelni, 
's új legelöt, új hont felfegyverkezve szerezni. 

145. Számtalan ostrombúi állottak az akkori harczok, 
's még a győzedelem- maradandó lábra verődött, 
számtalan esztendők elmúltának. Addig az ádáz 
ösztönök, a' dühödő bosszú, a' sárga irigység, 
a' harag, a' fene gőg, a' gyülölségnelt ölében 

150. mély gyökeret vervén, iszonyú rabságba tapodták 
olly nehezen szerzett véres diadalmaik által 
mindazokat, kik jussaikért villongani mertek. 
llly zavarok nélkül el kellett volna nemünknek 
sinleni bájjai köztt a' hajdani boldog üdüknek. 

155. Mert valamint a' méh vagy,más efféle bogárka 
nem lévén egyedül képes megtenni nemének 
tisztyeit, e' végbül többféle felekre feloszlik, 
vagy mély álom utánn másmás formába enyészik; 

29* 
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úgy a' pásztori rend, vagy melly a' földet ekézi, 
160. nem lévén egyedül alkalmas az emberi nemnek 

végzeni mun'íáit, mellyekre az Isteni Elme 
számtaian eszközzel felkészítette, üdüvel 
több, nemesebb, hasznosb, 's fehetösb rendekre feloszlott. 
Sok nyomorúsággal kezdett ugyan ősi világunk 

165. fordulása utárm küzködni, de mellyek ezernyi 
új sükeres jóknak gazdag forrásai lettek. 
Szinte miként a' Mennyei Ész a' régi zavarban 
rendbe szedett mindent, 's bölcs intézései által 
főremek épület támadt sokféle szerekbűi; 

170. úgy iszonyú zava>ékaibúl a' régi világnak 
a' kegyes Irgalom is másodszor rendbe akarván 
szedni az embereket, könyörü adományra nyitotta 
markait a' dúzsnak. kegye* emberségre az úrnak 
szívét, 's buldog Egész épült szorgalmai által 

175. a' különös rendekre szakadtt sokféle tagokbúi. 
A' hatalom kegyesen kimélgeti, védi azóta 
a' remegő gyengét, könyörül a várasi bőség 
a' vajúdó falukonn, orvosságokkal apollyák 
a' nyavalyás polgárt jobb t-orsú társai, kétes 

180. úttyaiból a' tompa eszűt igazakra vezérli 
a' bölcs, bánatibúl vidám nevetésre deríti 
a' szomorút a' nyájas Öröm, 's könyezöre akadván 
a' könyező, könnyíti baját, enyhíti siralmát. 
A' kegyes emberség így fér meg az úri negéddel, 

185. 's a' gyönyörűségnek kezet ád a' mennyei erkölcs. 
Oh Magyarok ! kiket a' kegyes Ég Édenbe vezérlett 

puszta vidékekbül, 's kiket emberségre segítő 
válogatott adománnyaival versengve megáldott, 
mondgyam-e azt Nektek, hogy az Irgalom eszköze lévén 

190. a' kies élethez hódító várasi rendnek, 
mennél kegytelenebb embertársához akármelly 
nemzet, ama' kötelek, mellyek sokléle tagokbúi 
a' polgári Egészt, a' Nemzetet, egybe csatollyák, 
annál készebbek tágulni, bomolni, szakadni ? 

195. Hajdani Rómának bús példájára tekintsünk . 
eggy keveset, hogy gancsaitúl rettegni tanullyunk. 
Mint szabad orszáelás, azt végre keríteni képes 
nem leheléit, hogy azok, kik törvényt szabtanak eggyütt, 
a' törvényt magok is megtartsák, messze szakadván 

200. a' gyűlések utánn Rómátúl 's durva hadaknak 
feltúit, vágyakodó 's gazdag kapitánnyai lévén, 
Uly N^yok a' nyugovó szántóföldeknek akarván 
földművelő népet; 's a várasbéli müveknek 
kőfaragó vagy téglavető munkásokot adm, 

205. pénzzel, fegyverrel sok szolgát öszbeszereztek, 
annyira hogy rabbal teli volt végtére az ország. 
Ámde az illy seteget nem győzvén vagy nem akarván 
tartani, oktalanul megvontak tőle az eddig 
szűken adott-kenyeret, 's ha talán rablásra vezette 

210. a' sanyarú szükség, a' törvényszéknek erőtlen 
karjaítúl, mint porjaikot, pattogva megótták. 
Marha dühösségig dagadott ezen oltalom által 
réii szilHJságok, 's az erőt, melly öszvesereglett 
nyájaikot szörnyű hatalomnak tette, ma okban 

215. végre megösmervén, uraiknak latrai lettek. 
Mint mikor a' zápor sok hegyrül öszverohan van, 
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a' nevető térségre kitör, 's a' gazda seregnek 
sáska sietséggel mind elpusztíttya reménnyét ; 
úgy ezek is dühödő nyájonkint egybe íolódván, 

220. 's Eunusnak zászlói alatt, ki fejére királyi 
érczkoronát tetetett, az egész környéket elöntvén, 
öltek, rablotfak, vad délczegségeket űztek. 
Már kétszáz ezerig szaporodtak hetven ezerbül 
e' gonoszok. Négy Prétor utánn maga Fulvius állott 

225. ellenek. Öt harczos majdnem csak játszva kitartván, 
Pízó' népeitül kezdtek végtére szaladni, 
és csak Népos alatt végződött marha csatájok. 

Illy sanyarú feddés kegyesebb erkölcsre vezetni 
képes nem lévén a' romlott római népet, 

230. fél kis század utánn, hogy ezen polgári veszélyből 
sok remegések köztt a' kívántt partra verődött, 
alkonyodó honnyát új rémülésbe keverte. 
Kezdete rút rablás, fő mestersége latorság, 
's dÜ véres viadal lévén eggy dísze, dücsője, 

235. végre mulatságul vérontó harczot óhajtott. 
Embereket nézvén a' circnsbéli vadakkai 
küzdeni eggy üdéig, majd a' szolga kot akarta 
látni, mikép tudgyák karddal mészárlani egymást ? 
E' dühödés már annyira ment, hogy vékony ebédnek 

240. vélte, ha rabszolgák nem gyilkoskodtak alatta. 
Spartacus, eggy küzdő, méltatlansá»nak Ítélvén, 
hogy csupa játékbúi embernek az élete vesszen, 
's eggy barom erkölcsű vad nép mulatásnak okáért, 
rabjainak vagy tagjainak kivánnya halálát; 

245. öszveszedett zászlói alá száz húsz ezer embert, 
's alkonyodó Rómát nasy rémülésbe hozatia. 
Négy kapitányt és népeiket mind szerte riasztván, 
Crassus alatt elesett, 's öt ezer bajtársa beszökvén 
holta utánn tölgyfái közé a' szikla hegyeknek, 

250. eggy kis harcz által Pompéjus' rabjai lettek. 
E' sanyarú feddés sem adott a' Római népnek 

emberiebb szívet. Hat száz és negyven ügyetlen 
szolga nyögött a' fegyver alatt játéknak okáért, 
hogy nagy Czézárnak diadalmát fényre segítsék, 

255. 's majd azutánn e' Rómaiak mind rendre igázván 
a' kül nemzeteket, nem lettek-e arra viszontag 
érdemesek, hogy durva nyákok járomba szorúllyon? 
Ah ! csak az Irgalom az, m<jlly könnyebbíteni tudván 
a' nyomorúsággal küzdőnek mostoha sorsát, 

260. embertársaihoz szorosan lebilincsli az embert; 
a' kegyes Irgalom az, melly édesen egybe csatollya 
a' sokféle tagot, mellyekbül támad az ország ; 
lelke ama' testnek, mfllyben nemesebbre kitörvén 
állati sorsunkbúi, mint várasi emberek élünk. 

265. Eggyütt járnak ugyan némelíy barom állatok, együtt 
élnek az ártatlan méhecskék; ámde csoportyok. 
bármelly rendbe szedett, csak nem polgári szövetség, 
's a' mi kevés szánás szívekben zsengeni látszik, 
az csak az eggy nemnek fenntartására sóvárog, 

270. 's a' legelő nyájbúl nem formál várasi testet. 
A' gulya Öszveszalad, mikor eggvik tagja segédért 
elbőditi magát; de hnrag vagy kába ijedség, 
a' mi az ordító marhánál öszveseregli, 
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mert veszedelmeiül irtódzik mindenik állat. 
275. Düllyön ez el, 's bőgése nyögő lehegéssel enyésszen, ' 

a' gulya is többé nem bánván mostoha sorsát, 
szivepedés nélkül sarjús legelőire 1 erjed. 
Uly buta Ösztönbül védelmezi a' vad oroszlyán 
kölykét, melly a-zütánn megnővén, élele végett 

280. kénytelen annyával véres harczokra kikelni, 
llly alacsony vágybúi ótták a' régi világnak 
népei honnyaikat félvad szomszédgyaik ellen. 

Jöjjsze tehát Földim! ki azért élsz várasi rendben 
a' Magyarok' törvénnyé alatt, hogy az emberi .voltnak;. 

285. a' baromállatokét múló bérczére kitörhess, 
s' nem hiszed azt botorul, hogy főbb dücs lenni magyarnak, 
mint igaz embernek, ki az emberségnek ezerszer 
fényesb diszeivel vagy bír, vagy bírni ügyekszik; 
jöjjsze velem, kinyomozni ama' sokféle ügyetlent, 

290. kiknek senyveiket könyörülésünkkel ápolni 
olly kötelességünk, mint dajkálgatni magunkat, 
's mint mástul függő boldogságunkot ügyelni. 
Hogy tudomány által fel akartak hajdan Atyáink 
érni az Istenhez, kiverettek az Édeni kertbül. 

295. A' könyörülésben szabad ám vélekedni magával 
a' kegyes Istennel,/s irgalmunk csak maga képes 
földi lakásunkbúi Édent dajkálni nemünknek. ' 
Músa segíts ! Soha illy felséges tárgya dalodnak 

299. nem volt, móta kies lantod kegyesíti az embert, 

II. Dal. 
A szerelem, melly állhatatos hűséggel az asszonyt 

férjfihez, a' férjtit kesyes asszonysághoz, igázza, 
's a' szeretet, melly magzatokot csatol öszve szülőkkel, 
testvérrel testvért, atyafit többféle rokonnyal, 

5. első talpfalait rakták a' várasi frigynek, 
mellyre udújábúl kegyesen kivezette az embert 
a' könyörülésnek jótévö mennyei lelke. 
A' rokonyokra tehát méltán főbb gonddal ügyelget 
a' kegyes Irgalom is, mellyel mennybéli Teremtőnk, 

10. mint különös dísszel, mega|ándékozta nemünköt. 
A' meleg állatban tehetős már gyenge fiához 
a' szeretet. Hó rejtekibül szép zöldre viradni 
látván a' keletet, fészket rak, költi tojássát, 
éteti gyermekeit párjával az égi madárka. 

15. Tízszer eiŐsb jöjjön fészkéhez, harczra merészel • 
.kelni, haragjából iszonyú sárkánynak ilélnéd. 
Példabeszéd lett a' szeretet, melly furcsa dedéhez 
készteti a' majmot. Hideg állat haggya tojássát 
minden gondviselés nélkül a' parti homokban, 

20. hogy bele zártt fajját a' napnak fénnyé kiköltse. 
Minket is eggy tehetős ösztön késztetget azokhoz, 
kik rokonyink; de mivel szabad alkotmánynak akarta 
tenni az Istenség ünn képét, 's marha szabású 
ösztöneink mind kénytelenek kényünköt uralni, 

25. fájdalom! a legerősb vonzást molly jóra vezetné, 
pajkosan elfőj tyúk, ha talán örömünköt igázza. 
Hány anya van köztünk, ki hideg dajkára ne bízná 
gyermekeit? Hány pár, melly mellék útra ne csapna . 
házas igájábúl ? Csuda már a' mostani földönn 

30. a' testvér szeretet, hidegebb a' plánta nyiroknál 
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vére az eggy ágbúl szakadott sokféle rokonynak. 
Nézd amaz édes atyát, mint hánnya ki gyenge fiának 

. ősi örökségét pompára, üdüdtlen örömre ; 
itt meg' eme' szívetlen anyát, ki ragyogni akarván, 

35. nem szeretett dúzsnak karjához igázza leányát. 
Hajdani annyának nem győzvén várni halálát 
e' gonosz erkölcsű gyermek, kitaszittya kegyetlen 
szemrevetések köztt bázábúl, vagy ha magánál 
még megtűri szegényt, szolgáló ügyre alázza. 

40. Ott meg' ama' pórbúi nem rég lett gazdag ,uracska, 
nézd, mint duzmadozik tükrök köztt finom arannyal 
himzett szófájánn, még pór testvérei füstös 
fészer alatt hűs tagjaikot szalmára terítik; 
játszik, eszik, dobzódik, iszik, pip'Téskedik, alszik, 

45. 's plánta gyanánt élvén, úszkál a' mocskos örömben, 
még amazok nyakokorm a* mostoha sorsnak igáját 
hordani kénytelenek lévén, szomorúan elosznak. 
A' ki saját vérét nem tudgya böcsülni, szeretni, 
's a' szükség' üdejénn jótévö keggyel ápolni, 

50. hogy legyen az könyörű másokhoz ? hogy ne tekintsen 
polgártársainak szomorú kárára könyetlen 
szemmel? hogy ne legyen szívetlen tagja Honunknak? 

Lárma esik nem rég, hogy több diadalmai által 
durva negédre dagadtt nagy számú sáska sereggel 

55. érkezik a' dühödő ellenség, 's íme ! Magyarfi, 
eggy nemesen született 's nemes erkölcsökre vezérlett 
szép 16 ú, paripára szökik, hogy védgye Hazánkot. 
Annya' tejét szopván, már mint csöcsömöske beszítta 
ezzel az érzékeny hajlandóságot is ahhoz, 

60. a' kinek emlöínn gyönyörű örömpkkel enyelgett. 
Majd azutánn ennek feljutván dajka ölébűl 
gvermek napjaihoz, 's a' természetnek üdönkínt 
újjúló jetenéseirül, a' mennyei Észnek 
bölcs, kegyes 's tehetős voltárúi, 's végre nemünknek 

65. szent hivatallyairúl mellyeknek ezéllya, jutalma 
itt köz boldogság, mennyekben végtelen élet, 
Attya tanításit hallván, szeretetre ocsódott 
ehhez is, új kéjjel tisztelvén benne vezérjét. 
Sokszor az aggasztó nyavalyák ágyára ledöntvén, 

70. kis veszedelme miatt nagy búba merülni szülőit, 
's helyrehozása iránt gondoknak látta eredni. 
Attya sietséggel hozván házához az orvost, 
friss segedelméért remegő szózattal esengett, 
's még ez gyenge fiáim jeleit vizsgálta bajának, 

75. addig az ágylábnál halavány orczával óhajtott 
a' nyomozó bölcsnek bizodalmat vonni szemébül. 
Végre ítéletéit hallván, meliyekre örömmel 
nézte setét szorgalmi megül kiderülni reménnyét, 
orvosló szerekért olly gyorsan elűzte cselédgyét, 

80. mintha lakásábül tűz kezdett volna kigyúlni. 
Annya viszont azalatt csak sírván, 's néma keservét 
semmi reménységgel nem tudván hűteni, gondos 
kézzel apolta fiát, vigasztalgatta nyögését, 
enyhítgette baját, 's éjjel mellette virasztván, 

85. a' szereket, mellyek gyógyítására szabattak, 
vizsga vigyázassál maga szolgáltatta kezéhez. 
A' rokonyok hallván nyavalyáját, öszvesiettek 
hozzá, 's magzatikot, kikkel kisdedke korátúl 
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fogva legédesben mulatott, elejébe vezették, 
90. hogy yelek édelgvén, megkönnyebbítse unalmát. 

így született nevedék szívének gyenge rügyében 
a' kegyes indulat! Mert úgy alkotta Teremtönk 
emberi voltunkot, hogy akarmelly emberi érzés 
másokot is szintolly érzékenységre hevítsen. 

95. A' szeretet, ha igaz, i eg' igaz szeretetnek az annya; 
a szomorú ijedés ijedést szül, 's a' nagy örömbűi, 
mellyre talán násznaggyá fakad, vígsá^ok erednek 
számos tagjai köztt az egész lakodalmi seregiek. 
Mhjd ha tehát más is nyavalyás ágyára leroskadt 

100. jótevői közül, könyörü érzéssel apolta, 
könnyítette baját, vigasztalgatta unalmát, 
ammint csak lehetett, sőt már idegenhez is érzett 
istenes irga'mai, valahányszor sírni az árvát, 
romlani jobbágsyát, 's a' kórost sínleni látta. 

105. Illy könyörü szívvel falujából végre kilépvén, 
's több ezer emberrel pözsögö várasba sietvén, 
hogy tudományokkal felkészíttesse Hazánknak 
köz hasznára magát, kegyes érzésekre ocsódott 
gyermek társai hoz, mellyekbűl végre barátság, 

110. vagy legalább különös hajlandóságok eredtek, 
magvai a' tehetős szeretetnek, mellyel az ember 
legkiesebb Edénnyé gyanánt kedvellí Hazáját. 
Mert azutánn, hogy ezek többféle megyékre szakadtak 
a' tudományoknak kéjekkel teljes öléből, 

115. ßzive rokonyságát elvitték szerte magokkal, 
's ő az egész Honban szétterjedt régi barátit 
majdnem vére gyanánt tisztelte, böcsűlte, szerette. 
Nőtt ezen indulat számos gyűlései által 
a' Haza' Nagyainak, kiknek példáira nézvén, 

120. régi szabásinknak köz jármát, ősi jusunknak 
fenn ragyogó díszét, 's tehetős Védőit ezetcnek, 
kikbül a' Haza áll, tisztelni, szeretni tanulta. 

Aliig hallya tehát a' hadnak trombita hangját, 
melly anyaföldünknek harsogva jelenti veszéllyét, 

125. lóra szökin 's harczol. Buzgóbban hajdan Akilles 
nem sietett a' harczra, midőn a' Trójai népenn 
rési baráttyának bosszulni akarta halálát. 
Mint mikor a' réterin a' vidám gazda kaszáját 
megveti a' fűnek, 's kereken leboríttya tövérül, 

130. a' mi előtte lebeg; hull a' sok gyenge virággal 
a' korosabb fűnek hosszú sora, 's élni szűnendő 
szálakkal beborul térjsége az árva mezőnek. 
Úgy nyesi ö paripája körül kardgyával azoknak 
bajvívó sorait, kik bajnokainkra rohantak. 

135. Végre az ellenség szebb népét omlani látván 
büszke csapási alatt, rá csődül dupla erővel 
s mély sebeket vervén több tagjann, kézbe keríti. 
Aliig vánszorogott fel az ágybúi, 's íme! követség 
érkezik á' legfőbb hadi tiszttül, melly neki kardgyát 

140. érdeminek szép fénnyé miatt meghozza, jelentvén, 
hogy szabadon járhat, szabadon megnézheti gazdag 
várasit a' népnek, mellyot megvíni merészlett. 
A' nemes ellenség maga is tisztelte Magyaríit! 
Erre tehát utaknak ered, 's megnézi figyelmes 

145. szemmel az országban mind, a' mit az elme kigondolt 
benne, hogy a' köz jót gyaporabb rügyezésre segítse. 
A' manufactúrák, a' mesterségek, az erkölcs, 
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a tudomány, a' földművelés fő lárgyai voltak 
bölcs nyomozásainak, de nem úgy, hogy előre be haggya 

150. venni eszét tői k csak azért, mivel ujjak előtte: 
A mi szabásaival meg nem fért régi Honnunknak, 
bármelly jó legyen is kül földönn, rossznak ítélte 
arra, hogy ősi böcsét vele megkésértse Hazánknak. 

Rakva sok érdemmel, tudománnyal, józan eszének 
155. bölcs leleményeivel, mint a méhecske az édes 

méznek balzsamival, haza jön végtére Vitézünk. 
Közli: HOEVÁTH KONSTANTIN. 

KISFALUDY SÁNDOR LEVELEI HECKENASTHOZ. 
Mult közleményünk (IK. 1930. 218—221. I.) megjelenése óta a sümegi 

Darnay-Múzeumban még néhány levélhez jutottam, amelyekkel teljesebbé 
tehetem az eddig ismerteket. Sorrend szerint az egyik (Heckenast levelével 
és ennek mellékleteivel együtt) a MM. VIII. 562. lapján már Angyal Dávid 
közölte 146. sz. levél és a mult közleményünkben kiadott levelek közé való. 
A másik világosságot vet az Akadémiai Értesítő 1912. 100. l.-ján megjelent, 
Tomor Miklós álnévvel Kisfaludy fogalmazta apokrif ajánlatra. 

Az Angyal kiadta, fent említett levélben, Kisfaludy 1887 június 20-án 
értesíti Heckenastot, hogy Balassa Bálint c. regéjének kéziratát Sághy 
Ferenc útján fogja megkapni. «Die Censur — írja — würde nur dann Ein
wendungen machen können, wenn Sie nicht den Karakter des Helden, 
nicht den Geist der Geschichte; sondern nur einzelne Worte auffassen 
würde». Heckenast két hónappal utóbb értesíti költőnket, hogy a kéziratot 
maga Sághy terjesztette Nagy Antal budai cenzor elé, aki azonban a rege 
kinyomatását nem engedélyezte. Heckenast erre fogta a visszakapott kéz
iratot és elvitte a pesti cenzorhoz, Resetához. Ez, bár tartott tőle, hogy a 
költemény megjelenését Budán és Bécsben nem veszik jónéven, vállalta a 
felelősséget, csupán pár szónyi változtatást kívánt. Kisfaludy boldogan veszi 
tudomásul a hírt s szívesen változtatja meg a kívánt helyeket: örül, hogy 
9, szolgalelkü és tudatlan budai cenzorral szemben a «szellemes és képzett» 
Reseta megértette a hős jellemét s a rege hazafias szellemét. Heckenast az 
Mtnlény számára is kéziratot kér ; Kisfaludy nem ígéri meg. De hogy Hecke-
xiast törekvéseit mennyire méltányolja, azt előző közleményünkben kiadott 
t é t levele igazolja: utóbb mégis megírja számára Viola és Pipacs c 
regéjét. Az alább közölt levél azért is érdekes, mert megjelöli a Balassa 
Bálint forrásait; de különösen jellemző is Kisfaludyra, aki az ultraliberális 
fiatalságnak akar példát adni a helyesen értelmezett hazaGságra. 

A másik levél élete végéről való. Heinlein közölte az Akad. Ert.-ben 
azt az apokrif levelet, amellyel egy ember, «azon Jurátusoknak egygyike, 
kik 1832-ben, midőn [Kisfaludy] a' Tudós Társaság' alaprajzának ki dolgozása 
végett a' Nádor által meghivatva lévén. Pesten több heteket töltött, szál
lásán a' Nagyhíd utszai szegletházban és szobában, hatan megtiszteltük» — 
Tomor Miklós költött névvel — megbízói nevében ajánlatot tesz Kisfaludy 
még kéziratban levő munkáinak kiadására és 4000 p. ft-ot kínál értük. Ez 


