
A DAT TAR. 

VERSEGHY FERENC KIADATLAN KÖLTEMÉNYEI. 
Mikor egy emberöltővel ezelőtt (1910)'Császár Elemér néhai Madarász 

Flórissal Verseghy összes költeményeit sajtó alá rendezte, a tervezett három 
kötetben1 208 vers közléséről volt szó. Ezek közül egyről (78. Eggy nemes 
jérczéhez) kiderült, hogy Kre^znerics Ferenc verse, a Függelék első mise
éneke pedig Ányos Pálé. Azóta több mint 80 Verseghy-költemény került elő, 
sok máig is kiadatlan. Legutóbb a M. Nemzeti Múzeum könyvtárában Joó 
Tibor bukkant rá2 Kármán Urániáin. III. kötetének egy példányára, amely 
Verseghy tulajdona volt s amelyet fogságába is magával vitt.8 Kazinczy 
följegyezte, hogy Martinovicsék kivégzése után már budai fogságukban 
megengedték, hogy könyveket és íróeszközöket hozassanak be: nyilván 
ekkor kérte magához Verseghy ezt a kötetet, amelyben macának is jelent 
meg kölleménye (A' Rősához), még hozzá hangjegyekkel. Fogsága egész 
ideje alatt ebbe a kötetbe, a lapszélekre és a nyomtatott sorok közé jegyez
gette vagy másolgatta bele (részben régebben készült) verseit. A kötetet 
Kufsteinből Brünnbe is magával vitte s féltve őrizte ; címlapján olvashatni 
e sorait: 1. Stephan Weingotisberger. 2- NB. nach Troppau an die Frau 
von L. oder an Herrn Anton von Hayn, Cancellist beym Griminalgericht 
allda. Mintha a kötet sorsáról akarna vele gondoskodni! 

E kézirat keletkezésének időpontjához már csak ezért sem fér kétség. 
Vannak benne régibb,4 de vannak Budán, majd Kufsteinban keletkezett 
költeményei, s bizonyos, hogy egy részük a brünni fogságban íródott. (Az 
Aglája verseinek jórésze már ekkor megvan.) Az elején Az emberi nemzet* 
c , Laurához szóló, hosszabb tanítókölteményt kezdett el. Ez a téma sokat 
foglalkoztatta. A kiadatlan,6 több mint 900 hexameteren kívül, amely öt 
beszédben, érdekesen tárgyalja az emberiség keletkezését, idetartoznak A' 
régi aranykorrúl, Az emberi nemzetnek életkorai, Az emberség és Az emberi 
nemzetnek korai c. költeményei is,7 amelyeket fogságából való szabadulása 

1 L- a megjelent I. kötet Bevezetéséi. 
* Magyar Könyvszemle 1938. 72. 1. 
8 Most Kézirattár 994. oct. hung. sz. 
4 Pl. a Thirzis és Kloris 1791-ből való. (Id. kiad. 41. sz., Thirzis és 

Laura cimmel.) 
* Eredetileg Érzékeny gondolatok az emberi nemzetről volt a címe. 
8 Más alkalommal kÖzöl|ük. 
» ld. kiad. 91., 94., 110.' és 159. sz. költ. 
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után mint kikerekített részleteket adott ki, az elsőt Laurája helyett most 
már Vitkovits Mihályhoz intézve. A tankölteményhez nyilván A teremtés 
c , 1789-ben készült munkájának sikere adta kedvét, hiszen természettudo
mányos nézeteivel «nagy feltűnést keltett»,1 Az emberi nemzet után követ
kezik, számozatlanul az alább közölt költemények egyik része, Ä szerelmetlen 
és Egy ártatlan felelet c. már ismert verseivel együtt. Az Uránia végén 
(a kötetet megfordítva, mintha ott volna a címlap) római számokkal sor
számozva rendezett 47 költeményt. Ezekhez tartalomjegyzéket is készített, 
amely nem sorszám szerint halad, hanem 12 mértékes versét elöreveszi, 
s utána a 35 dalszerű költemény címét adja. Ez utóbbiakat illetőleg ez az 
egyetlen kézirat, amelyben forrásaira, Steffan és Haydn dalgyűjteményeire 
maga is gyakran utal. 

E dalok között Amor' bosszúja címmel a Psichéhez c. (62. sz.) 
költeményének egy majdnem egészen elütő változata van, amelyet alább 
közlünk. A híres Búcsúzásnak itt még Kedvesemhez a címe, s az első stró
fája így szól: 

El ne felejts, ha majd örömre gerjedsz 
'sa* bájos kedv elfogja szívedet ; 

vagy ha viszont keserves búba süllyedsz, 
enyészni érezvén kies reményidet. 

'S ha tán eggy újjabb szív teményt visz szépségednek, 
kelepczét vet sok próbánn átmenti hűségednek, 
0 halld, akkor mint súgja képem képednek 

El ne felejts! 

Szentjóbi halálára írt versének (id. kiad. 85. sz.) két fogalmazványa 
is van a kötetben. Érdekes, hogy eredetileg Batsányihoz Szentjóbi Szabó 
László' halálára volt a címe, «melly történt 5. Oct. reggel 1795». A költő 
halála napjául Kazinczy október 10-ikét jegyezte föl, s ez az adat került az 
irodalomtörténetekbe. A bécsi Hadilevéltár jegyzőkönyvei október 6-át mon
danak. (EPhK. 1908. 479. 1.) Verseghyé ez utóbbitól is egy nappal eltér. A 
költemény 25—26. sora eredetileg így hangzott: 

Kapcsold Batsányim ! hü zokogásidat 
csendes könyvemnek férj fi folyásihoz . . . 

Batsányi nevét — úgy látszik — a címből is, szövegből is akkor 
törölte Verseghy, mikor végképen megharagudott rá. (L. alább, Batsányihoz 
c. versét.) Az Inn' vizéhez c. költeményében a mai 24. sor után a követ
kező, kihagyott sorok vannak: 

Laurám' képeivel közli reménnyeit 
szentebb lantolatom, mellyel az emberi 
nemnek fejtegetem mennyei czéllyait. 
Laurának keresik tölteni kedveit 
mellyemben pöszögő férj fi tökélletim. 

Ezeket a sorokat meg nyilván azért hagyta ki utóbb, mert Az emberi 
nemzet c. említett tanító-költeménye nem készült el. E sorok azt bizonyít
ják, hogy e tanító-költeményen már Kufsteinban dolgozott. 

1 Id. kiad. 342. 1. 
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A Laura' képéhez c. vers 7. strófája is másként hangzott: 

Légy tehát kérlek nekem észhevítőm, 
míg magányomnak fala köztt nyomorgók 
's nyisd föl elmémet sükeres dalokra 

dajka tüzeddel. 

Az utolsó strófa előtt pedig kimaradt ez: 
'S nem baromtüzbüí eredő hevesség, 
melly csak a testnek köesögésít üzi, 
's a' nemesb elmét buta hervadásig 

elnyomoríttya. 

A Klárihoz c. költeménye (136. sz.) élén még e két strófa áll : 
Szakadnak már a' fellegek, Zsibognak a' kis tollasok 

derülnek az estek, a' nyírkos ágakonn, 
gyöngyöznek a' tar füzesek, szökdösnek a sok állatok 

zöldülnek a' hegyek. . a' hantos dombokon. 

Végül A' Nefelejtsnek (145. sz.) régibb1 változata bővül egy strófával, 
mert annak két első versszaka helyén a kéziratban ez a három áll: 
Amott egy csöndes völgyecskében, Ah! benne, ammint rám pillantott 
hol nem zeng más, csak vízkövecs, Laurámnak láttam kék szemét, 
a' partnak lenge zöld ölében Laurámnak, ammint rám mosolygott» 

egy ne felejts. szép termetét. 

A harmat éppen hintegette 
Mellyére gyenge csöppeit, 
*s tejgyöngyöcskékkel tüzögette 

hajíürtyeit. 

A változatok és pótlások ez érdekesebbjein túl, e dalok között is ta
láltunk kiadatlan költeményeket. A kötetnek ezeket az ismeretlen adalékait 
közöljük az alábbiakban. Verseghynek már érett költeményei ezek, amelyek 
nagyon szubjektív tartalmuknál fogva életéből is megőriztek egy-két ismeret
len részletet. Ilyen, hogy Laura (Császár Elemér szerint Herpy Krisztina) 
a költő elfogatása után édesanyja mellé állt, őt gyámolította ; vele látogatta 
meg a költőt, mikor halálraítélték. Ilyen, hogy anyja ekkor (valószínűleg 
a nádornál) maga könyörgött kegyelemért. Az éj c. allegória, hanem szabad
kőműves vonatkozású, börtönét jelképezi, de általában az éj rémeivel fog
lalkozik s hirdeti, hogy az Igazság minden sötétségen diadalt ül. A Bölcsek 
sorsa is üldözéséről panaszkodik. A Szőrszálhasogató és a Batsányihoz 
arról tanúskodik, hogy ha a budai fogságban kettejük barátsága melegebb 
lett is,s viszonyuk később kiélesedett, s Batsányi még a szomszéd cellá
ban is «dühökre fakadt» Verseghy ellen. A költeményekből még Laura 
iránti meleg szerelme árad; kedveséről minduntalan megemlékezik. 

Ebben a kötetben is — mint már Joó Tibor is megmondotta id. cikké
ben — két kiadhatatlan költemény van : Az első egygyesülés és Soror For
mosa. Az előbbi A'Frigykötés-nek (id. kiad. 63. sz.) 31 strófára bővült, 

1 Id. kiad. 388. 1. 
• Császár Elemér, Verseghy F. életrajza, 1903. 150. 1. 
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sikamlós változata. Közöljük ellenben Versegbynek egy érdekes kis prózáját,1 

Materia Garminis: Szülömhöz. Bár csak vázlata egy költeménynek, mégis 
nevezetes azért, mert ha elkészül, ez lett volna az első vers irodalmunk
ban, mely az édesanyához szól. 

Az Urániából közölt szövegeket megszereztük két Ovidius-sor fordításá
val: ezek a M. Tud. Akadémia kézirattárából valók. 

Az Ö r ö m h ö z . 
Édes Öröm! melly életemet sokféle keservnek 
sürü habja közül kivezetted férjfi korára, 
kedvemet a' búnak, melly szinte halálig epesztett 
szörnyű méllyeiben mennybéli reménnyel ápolván — 
vedd ezen énekemet, mellyel köszönetre hevülvén 
háládatos szívem mutatott jóvoltodat áldgya. 

Még mikor a' zavaros Tiszavíznek Szolnoki partyánn 
gyermektársakkal vígan töltöttem üdömöt, 
's mennyei kellemidet már pompás rózsabokorban, 
már meg ezer színű lepkékben játszva kerestem, 
dajkamosolygássaí kúcboltál édes öledbe. 
'S megmeg eiégitvén ártatlan tárgyaid által, 
végre az álomnak köcsögő karjára lelettél, 
hogy meseképeivel, míg alszok, enyelgve mulasson. 
Majd azutánn, ammint ifjúságomra kijutván, 
a' sok irígyektül otromba csapásokat értem, 
bánátimat, már a' tudományok szellemi által, 
már meg az érzékeny Másaknak tiszta tejével 
s' a' mennybül eredet t muzsikának dally ai által 
váltig ápolgatván, feledékenységbe temetted. 

Sőt mikor a' pallos meg volt már rántva fejemre, 
's végesetet várván, keserű bánatnak eredtem, 
elküldéd legalább» képében drága szülőmnek, 
kit Laurám vezetett,2 jeles álomképzetek által 
a' mennybéli Reményt, hogy hozzád visszavezessen. 

Oh! ha tehát örökös szolgádat dajka kezeddel 
ennyi veszélyekbül a' csendes partra kivontad, 
el ne maradgy tőllem, míg úttyát férfi koromnak 
a' komorabb gondok' sükerénn akadozva kijárom. 
Adgy fejező koronát, karod által nagyra felépültt 
boldogságomnak, melly nem csupa földi javaknak 
forgó birtokival, hanem a* felséges igaznak 
's a' nemes érzésnek belső tudatával elégít; 
*s majd ha kialkonyodok lefolyó éltemnek utolsó 
napjaihoz, fesd kellemetes formákkal élőmbe -
hajdani kedveimet, hogy szívemet újra mulassák. 

Add, hogy az örvendő if iáknak fürge sorában 
híres példa legyek, 's kezeikiül megkoszorúzva 
józan elégléssel karodoUn ballagjak aludni. 
És ha virágbokrok benövik majd gyönge tavaszkor 
síromat, illatozó halmánn építsenek oltárt 
jámbor imádóid koszorúkból drága nevednek, 
s* a' ki az útfélrűl oda néz, örvendve sóhajtja: 
itt aluszik mosolyogva, kinek sokféle veszélyek 
állhatatos szívét nem tudták össze zavarni. 

1 U. ott prózában lefordította Juvenalis I. szatíráját. 
a L. alább a Materia Garminis: Szülömhöz c. vázlatát is. 
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A Szőrszálhasogató.1 

Hogyha feléd közelit duzmadtt lépéssel az ollyan, 
a' ki az eg?y szőrszálat ezer hosszakra hasítván, 

?áncsra talál, valamerre tekint, fuss messze barátom ! 
) soha érdemeit meü nem valihatlya egészen 

bár minek, a' nélkül, hogy igaz, vagy tőlle kigondoltt 
gyáva hibácskáit felszóval elődbe ne rakja, 
többnyire csak kül színe körül, mint lepke lebegvén. 

Őneki nem tetszik, hogy az írók attya, Homérus 
szép Brizeist paplyánka helyett nem tetie királyi 
gyenge kisasszonynak, 's ifiú herczegnek Achillest. 
Virgyiliust csak azért ócsallya, hogy Ilium' allyán 
a' Görögök' falovát nem vonta be vékony ezüsttel, 
bogláros fékkel, 's legalább egy drága nyereggel; 
egyáltallyában nem akarván hinni, hoay illyet 
tar hátú paripáim, kaphattak volna lakói. 

Adgy neki egy képet, mellyben tánczolva vezessék 
Faunusok és Nimfák venyegés szekerére könyöklő 
's borpoharát rájuk köszönő Bacchussokat; élő 
színekkei kinyomott indu latit e' kis egésznek, 
ő el mellőzvén, csak azért aggódik előtted, 
hogy nem aranykarimás poharat lát kurta kezében. 

És ha talán egy szívreható vagy igazra vezérlő 
verset ajáulsz, vagy ritmusokat neki; hogy megítéllye, 
nossza! öt újjainak hegyeinn hamar elhegedüli 
's e<ry mértéksértő rövidebb szóízre akadván, 
jóllehet azt nyelvünk legalább úgy vonnya meg ohykor, 
ammint másodikát e' szónak! ajakira szoktuk, 
ezt mint durva hibát csaho'ással hánnya szemedre; 
avvagy még az előtt, hogy megfontollya soronkint 
ritmusidat, szaporán az utótib szavakonn szalad által, 
és ha talán a' czélok utánn nem hangzik aczélok 
a' másik sorban, c-̂ ak ezeun rágódik örökké, 
s' dalmüvedet, mint bénna szülést lehetősnek itéli. 

Sokszor az illy gáncsokra irigy elméje hiában 
ásítván, legalább a' dalnak módgyai ellen 
zab criticuska gyanánt dagadó jegyzéseket állít. 
Ritmusokat kíván, ha görög mértékeket olvas, 
s' meg-meg hexametert, ha talán szabad éneket írtál. 
'S minthogy ama' dalokat musikátlan szíve nem érzi, 
mellyeket a' sükeresb ízlésnek módos atyái 
szültek, s' mellyeknek nemeit mint oskolabajnok, 
csak keze ujjaival kegy nélkül tudgya követni, 
többnyire a' szabadabb ritmust, mint nemzeti módgyát 
a magyar éneknek, legszebb költésnek itéli. 

Én minden darabot csak belső érdeme képpest, 
s' nem piperés vagy avúltt köntössire nézve becsülök 
s' egy kis gáncsa miatt az egészt soha meg nem alázom. 
Hailyak ritmusokat beborúltt Európa' középső 
századinak szájíze szerint hosszacska sorokban, 
vagy rövid énekeket, valamint a' Németek írnak, 
avagy az ó Görögök' sükeresb mértékire szerzett 
verseket, énnekem eegy ! csak igazságokra vezessen 
s' tiszta magyar nyelvenn szóUván, szívünkbe behasson. 

i Valószínűleg Batsányit gúnyolja. 
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Ámde viszont méltán kívánhatom én is azoktúl, 
kik t:in verseimet szorosabb rostára veendifc, 
hogy csak azért, mivel a' Görögök' sipiára mozognak, 
mint idegen szörü szüleményt, oMalba ne rúgják. 
Hogyha botorkálhat bün nélkül más magyar író, 
hosszú ritmusokat költvén a' durva sorokban, 
mellyeket öselemk a' régi Proven szei néptül 
vettenek; a' módos Görögök' könnyücske topánnyát 
mink scytha nadrága lábunkonn mért ne visellyük? 

Az Élj. 

A' halvány holdnak látom tengerbe merülni 
szarvait; a' kormos fel iök az egekre vonódnak, 
's fennragyogó seregét a' számtalan éji napoknak 
barna homályok alá elrejtik ; csak szakaszonkint 
látszanak itt vagy amott a' csendes földre lenézni. 
A' ligetes völgyek formátlan gyászba zavarván 
nappali öbleiket, tetsző dombokra dagad'.ak 
és a' süllyedező hava-oknak b>mpa hegyével 
egy talabor síkot képeznek, mellyre az égbűl 
a' holdnak félholtt subára kipattan utolszor. 
A' leveles berket meg-meg-ezyenti szelével 
's bús zokogások közt szabadabb terekre kiszökvén, 
a' lebegő vizeket zúgó habzásra fattasztya. 

Érkezik önmaga is gyászos fátyolba (akarva, t 
a' komor Éjasszony; bal karjánn nyugszik az Alom, 
jobbik ölénn a' sárga Halai ; sok vászok utánna, 
mellyek az embereket szörnyű formákkal ijesztik. 
Fátyola bótozatot képez s' nagy közre terülvén, 
ellepi a' Földet, melly édesen alszik alatta. 
Csendesen úszkálván a' mennyei tenger' ölében, 
's tündér álmodozást hintvén e' barna királyné, 
am mi nt úttya' felét éjfélkor vissza vetette, 
egy üdéig meícsillapodik, 's az egekre sóhajtván, 
mintha világunknak balügyét panaszolni akarná, 
megborzad ; szomorú mozgásira reng az egész föld. 

Erre hamar, mint szmte bajos jeladásra kinyílik 
rettenetes zuhogások alatt egy képtelen öblű 
barlang; a poklot vélnéd megnyílni előtted. 
Szöglyukas oldalainn halavány szurokoszlopok égnek, 
mellyek alatt a' nappali lényt lappangva kerülő 
emberi tündérek szörnyű munkáikat űzik. 

A' barlang' közepénn duzmadt lépé-sel. aláfel 
sétálvánn, felfújja maga' a törpe Kevélység, 
's még mairatetszését nyalkán mosolyogva jelenti, 
fő hivatallya szerint, mint mindenféle gonosznak 
kútfeje, a' tündér sereget már néma jelekkel, 
már köcsögő szóval gonosz indulatra noszíttya. 

Bársonyvánkosokon ül amott nagy tüköré mellett 
's halvány orczáját veresíti az asszonyi pompa: 
háta megett hü szolga gyanánt a' czifra pazarlás 
várja parancsolatit; 's azalatt, míg finom arannyal 
a' kiaszott testű bujaság, 's a' marczona játék 
képtelen erszénnyét töltik, hazudozva mulattya 
a' trágár csaesogás és hízelkedve dicsérvén 
mennyei szépségét, egy köntöst tölle kikoldúl. 
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Ásítozva hever könyökeim egy kárpitos ágyban 
a' karcsú Puhaság 's könnyű patyolatba takarva 
a' mellette ülő Szerelemnek nyögve beszélli 
szívaszaló heveit, — ki viszontag rósabokorral 
orczájára hideg szellőcskét csendesen élleszt. 

Egy kerekasztalnál a Rágalom és az Irigység, 
két dühös éhségü tündérek, széles agyarral 
emberhúst falnak, míg nékik drága nevekbül 
's terhesen érdemlett böcsületbűl szemtelen újjal 
asztalitalt görnyedve sülül a' furcsa Hazugság. 

A' nemesen termett Erkölcsnek mesteri kézzel 
rajzolt képérül a' jobban szembe tűnendő 
héllyegeket követésre hevülit öcsetébe lelopja • 
's önn képét takaró üres álorczáira festi 
a' csúf Képmutatás. Kinek intésére legottan 
a' lelopott szép képnek esik tajtékos agyarral 
a' csupa gáncsokból élődő, gyáva Gyalázás, 
és hogy kellemeit, meliyekkel az emberi szívet 
a' sükeres jónak választására hevíti, 
szemtelen ínye szerint megrontsa, lehinti homályos 
mocskaival, 's rút szarvakot ír mennybéli fejére. 

Ott de mi lárma esik véletlen az éjszaki szúgban ? 
OszveszTlad valamennyi Gonosz, mint szinte az ellent 
vad röfögésekkel rémítő erdei maglók, 
's nagy riadásra fakad meglátván zordon örömmel 
éjjeli kémseregét fent barlangjába rohanni, 
melly az Igazságot fiatalka leányival eggyütt 
a' csak imént zsengének eredtt erkölcsöket értem, 
préda gyanánt, sok szitkok alatt, hurczollya magával. 
A' barlang' közepénn bekerítik végre az égnek 
magzatit isszonyatos módokrúl szinte tanácsot 
tartván, meliyekkel rajtok bosszújokat űzzék. 
Mennyei Ész! hát nincsen elég szerszámod az illyes 
képtelen úlálat' bosszúlására kezedben? 
avvagy az az emberség jobb részét arra teremléd, 
hogy gonosz elméknek hordozza kegyetlen igáját? 

Erre az ég megnyílik amott napkelti szakasszánn, 
's egy ragyogó sugár kilövűdik bíbor ölébül. 
Mint mikor a' mennykő egy büszke ligetbe lecsapván, 
a' százesztendős tölgyfát egyszerre lesújtya; 
úgy a' reltenetes barlang a' mennyei fénynek 
nem bírván erejét, a' föld' gyomrába lesüllyed, 
's a' dühös ölyvektül megmentett fényes Igazság 
jámbor magzatival diadalmas örömre fakadván, 
felszabadúltt szárnyán gyönyörű tisztére ocsódik 
's a' viradó tőidnek talabor kerekére kiterjed. 

Klór i shoz . 

Hallod a' kis fülmiiéket? Mély nyögéssel rejtve ríván 
dallyaikkal a' cseréket, a' füröcske hölgyet kíván, 
hol bazájok gailyazik,1 hölgyet kér, ha egyedül8 

melly' keservre késztetik.2 a' pacsirta felrepül. 

1 Eredetileg: nmmint a' nap áldozik ma.jd: még a' nap kiköltözik. 
a A késztetik helyén eredetileg gyözgetik volt. 
8 egyedül helyén fészkibül volt. 
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A' szerelmes édelgések, 
a'mit óhajt éneklések, 
hölgyet hí, még nőtelen, 
a' hímecske szüntelen. 

A' szerelmek lelkesítik, 
míg dalokra felhevítik 
a' bereknek népeit 
's a' legények szíveit. 

Klóris, jössze karjaimra, 
önts enyhülést lángjaimra. 
Téged óhajt páratlan 
éneklésem untalan.1 

Az Álomhoz . 8 

Te kérkedékeny ingerlője 
a' szépeknek, 

o Álom! nyájas éltetője 
a, képeknek ! 

Miféle bájszerekbül vetted 
a' színeket, 

midőn oly mesterül festetted 
szép Gzidlimet? 

Te sürgeted fel bal sorsomban ' 
jobb kedvemet, 

leírván olykor hü koromban 
e' kincsemet. 

Ah ! csak ha képzetét megsejtem, 
mint élledek! 

'S még ébredvén is, mint felejtem, 
hogy szenvedek. 

Oh szálld meg hát e' gerliczének 
lakásait, 

's ha bú zavarja szép szemének 
nyugvásait, 

borítsd el édes szenderiddel 
langy tagjait, 

's űzd messze bájos képzetiddel 
szorgalmait 

Mutasd meg néki víg tünéssel 
személyemet, 

ammint lefesti csüggedéssel 
szerelmemet. 

Ez tán viszontag megenyhíti 
keserveit, 

's jobb sorsainkra! felderíti 
reménnyeit. 

1 E költemény forrása Schlegel János Illésnek (1718—1749) következő, 
sokat énekelt költeménye volt: 

Der Gesang der Vogel. 
(An Chloe.) 

Meynst du, dass die Nachtigallen 
darum nur zo •wohl gefallen, 
weil ihr Lied zum klagen zwingt 
und von Itys Tode singt. 

Ihr Gesang zeigt andre Triebe; 
und ihr Lied ist: Liebe! Liebe! 
Liebe ! ruft es ohne Ruh 
der begehrten Gattin zu. 

Liebe lässt uns aus den Ähren 
tiefer Wachteln Stimme hören; 
Liebe jauchzt der Lerche Lied, 
venn sie früh die Erde flieht. 

Liebe macht, dass in den Hainen 
tausend Zungen sich vereinen ; 
Liebe stimmt der Dichter Rohr 
Liebe seufzt mein Lied Dir vor. 

Verseghy költeménye tehát szabad átdolgozás, az eredeti gondolatme
netét és dallamát követi. A német vers megjelent a Lyrische Blmnenlesehen 
is (II. 1.), de Verseghy a Sammlung deutscher Liederben megzenésítve ta
lálta; erre utal is : Not l. Steffan I. R., 24. ária. Érdekes, hogy a magyar
ban Itys haláláról nincsen szó, V. mégis megjegyzi, hogy «Itys Philomela 
öccse volt, kit anyja, Progne feldarabolt és atyjának, Tereüsznek fel
tálalt». 

2 E költemény forrása Bürgernek An den Traumgott c. költeménye. 
Verseghy azonban nem eredeti szövegéből, hanem ezt is Steffan dalgyűjte
ményéből, a Samml. deutscher Liederböl ismerte (nótáját 1. Steff. II. Rész, 
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A' B ö l c s e k ' s o r s a . 
Mint esik az vallyon, szomorúan kérdezi némelly, 
hogy, kik az ostobaság úttyábúl messze kimenvén, 
a' tudományoknak szolgálattyára szegődnek, 
's kincseiket szóval vagy tollal közre bocsáttyák, 
többnyire bélyegezett névvel mint annyi hitetlen 
vagy gonosz erkölcsű tündérek tűnnek élőnkbe? 
Tellyesen illy keserű példákkai, hogyha nem álom 
képzeteket hirdetnek az óbb történeti könyvek. 
És ha világunknak bármelly részére tekintesz, 
lelsze csak eggy bölcset, kit mint erkölcstelen embert-
a' rebegő hírnek kétes1 szava meg ne gyalázna? 

Es te, ki e' gyakrabb jelenést keseredve csudálod, 
nem tudod Actaeon sorsát? Kit Cynthia, minthogy 
tiltott erdeiben vadakat kergetni merészlött, 
szarvas termetlel csalfán beboríta, hogy önnön 
ebseregének apoltt agyarában lellye halálát. 

4. ária), ahol Ramlernek következő átdolgozását találta (Lyr. Blumenlese 
V. 49.): 

An den Morpheus. 
Du Schwärmer um die Ruhebetten 
von Mooss und FJaum, 
o Brüderchen der Amoretten, 
geliebter Traum! 
Zu freundlich ach! für Adelinen 
war diess ihr Bild, 
sie selbst ist so mir nie erschienen 
so sanft und mild. 
0 Traumgott! ist mein Glück dein Wille: 
so säum hier nicht. 
Verwandle deine schöne Hülle, 
dein hold Gesicht : 
nimm an ein Wesen, wie das meine, 
von Gram verzehrt. 
Gleich einem Leidenden erscheine 
der Trost begehrt. 

Mit hagrer Wang' und einer Miene 
die Gnade fleht, 
tritt hin zu dieser Adeline, 
die mich versehmäht, 
der Schatten lass mein Bildniss gleichen, 
die bey der Nacht 
durch Hallen und um Gräber schleichen 
in Trauertracht. 

Sag* ihr: du rissest ohn' Erbarmen, 
o Mörderinn! 
mich, der dich so geliebt, mich Armen 
zur Grube hin. 
Diess bring* in Aufruhr ihr Gewissen; 
ihr Schlaf enflieh', 
und schluchzend, ohne Zährergüssen 
erwache sie! 

1 Eredetileg: legalább 
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A' szomorú éjnek butaszarvú asszonya üzi 
hajdani fortéllyal még most is; fürge varázzsá 
a' fene Hír, mellynek fényvesztö eszközit érczes 
zárok alá különös szolgálattyára rekeszti, 
Actaeon' szörnyű esetét újjíttya naponkint; 
's kikkel igaz szívbül közli tudománnyait a' bölcs, 
szinte azok; kik drága nevét föluszítva tapodgyák. 

A ' P e d a n t i z m u s . 1 

Mint mikor a' dühödő farkas tajtékos agyarral 
a' havazó télnek közepében szerte bolyongván, 
a' deres erdőknek szomorú zselléreit űzi, 
's úttyait a' szomszéd tájban mindennek elállván, 
a'mi talán elejébe akad, marczongva lemarja: 
úgy üget2 eggy Bardus Helikonnak tiszta tövénél; 
's a' ki virágmezejénn ibolyát szedegetve dalolgat, 
hü szerelemre hevültt szívvel hölgyének ajánlván 
ösztöneit; vagy az érzékeny Músáknak ölébe 
felsiet a' köcsögőbb hangú dalolásnak okáért, 
melyre csak ő[k] ludgyák nehezebb szívünket emelni; 
azt ő rettenetes nádassal vissza ragadván 
úttyaibúl, 's krilikát színlö szitkokkal elöntvén, 
mintha csalárd ösvényt választott volna magának, 
elviszi egy völgyhöz, hol az ő Helikonnya virágzik. 

Itt neki egy tar hegy, teli csúcsos sziklatetökkel, 
melyek örök havakat dajkálnak, szinte azon bérez, 
honnan imádandó Klopfstock mennyekbe behatván, 
roppant dallyainak csuda felségére kiszállott; 
Egy nagv odor, hol kölykeiket zsibogással apollyák 
a' denevér seresek, szomorú Osszjánnak udúja, 
mellynek rejtekiben Fingált keseregte; 's göröngyös 
udvara eggy izmos hermának szinte azon hely, 
hol víg tánczaikot szokták a' Kellemek űzni. 

E' botor oszlopnak tetejénn egy díszleien orcza 
(gyáva pedantizmus' képének látszik epyéLként) 
vélekedése szerint Fébusnak képzi szemeikét 
's a' közel andalodó zavaros patakocska dalokra 
gerjesztő vizeit szomszéd Parnassus' erének. 
Nossza tehát az utánna menő vendégnek előre 
oskolavesszővel kijegyezvén a' regulákot, 
mellyeket ö szent Iejtyeibenn fog tartani, gondos 
lábbal, ránezba szedett homlokkal 's pitiyes ajakkal 
táneznak ered. — — — 

NB. Én magam is láttam, melly nagy zuhogással esett le 
sokszor ezen sziklás daraboknál; 's a'mi nevezni 
méltóbb, a' sok esés neki mind szint'annyi repülés 
a' Pegazus' hátánn a' felségesnek egére. 

M ú s á hoz. 
Szentgyörgy' havának harmadik éjszakát 
rollunk elűzvén 's déli határihoz 

a' nap kijutván, hogy hadunkot 
Clarfait utánn egyedül vezelni 

1 Klopslock és O-sinn emlegetése miatt valószínű, hogy ez a vers Ka
zinczyt támadja. Érdekes, hogy a kép mennyire emlékeztet a másfél évtized
del későbbi Mondolaf képének elgondolására. 

2 Eredetileg: szalad ' 
1o 
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kezdette Károly Herczeg az ájtalan (?) 
Francz nemzet ellen; rabrekeszim között 

havas Tirolnak vég szögében 
negyvenedik tavaszomba lépek,1 

Szedd öszve Músám! kellemes eszközit 
szent dallyaidnak 's menny ifiabb tüzű 

elméhez, a'ki kedveidnek 
tiszte szerint eleget tehessen. 

B[atsányi]b.oz. 
Aliig ereszkedtem nyelvszépítésnek okáért 

több hitetések ulánn frigyre B — veled; 
nossza ítéletidet nagy erővel kezdted azonnal 

józan okok nélkül verni, torolni belém. 
Társam színe alatt legfőbb urabáj»ol akartál 

űzni szabad fejemenn a' tudományok iráni. 
'S hogyha nem engedtem nyakamot jármodba lenyomni 

durva negédséged marczonaságra fakadt. 
Illy szomorú bérét frigyednek vette Kazii.czi, 

vette Apollónknak fénye, Baróti Szabó. 
Elmaradánk tolled. Te azonban hareznak eredtél 

Rajnissal néhány vélekedése miatt;2 

'S a' kiadók' nevezettye alatt sok egyébre kikelvén 
gyülölségbe hozád köz müveinknek ügyét. 

Én szatírát írtam9, feddvén jó szívvel az ollyan 
sértegető tollat, melly veszekedni szeret; 

's jóllehet a' feddést titkos köntösbe takartam, 
hogy szerzőinknek meg ne alázza nevét; 

szíved előtt még is, melly el nem tűri az intést, 
rettenetes bűnnek tette negédes eszed. 

Sérteni kezdettél nyilván ; 's Lújtatni sok elmér, 
hogy bel béllyegemet sanda gyanúba vegyék.4 

'S végre, hogy a' bal eset szomszéd börtönybe szorított, 
illetlen bosszúd marha dühökre fakadt. 

Hol köz okért tűrtünk ; hol nem hallhatta siralmas 
jajjaimat más szív. melly könyörülni szokott; 

hol szomorú szívem felmészárolva kezedtül 
orvoslás nélkül vérzeni látta sebét; 

hol soha nem látott jövevények — — — 

É b r e s z t é s az ö r ö m r e . 
Éllyük, barátim, míg komor ősszei 
görnyedt korunknak ránk be nem omlanak, 

éllyük világunkat! Ne várjuk, 
hogy lekonyúllyanak a' virágok. . 

1 E szerint a költemény 1796. április 3-án, Verseghy 39, születésnap
ján kelt. 

2 Rajnissal folytatott harcáról 1. ez utóbbinak Magyar Parnassus c. 
kéziratát. (M. Tud. Akfr'émia.) 

3 Egy jó szívből költt Szatírája 1791-ben névtelenül jelent meg. (Csá
szár—Madarász kiad. é3. sz.) Ennek 88—115. sora szól Batsányiról. 

4 E részleteket nem ösmerjük; de e sorok a bizonyságai, hogy viszo
nyuk kiélesedésében nem a szelídlelkü Verseghy hibás. 
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Szedgyük meg addig, míg kimosolyganak 
a' rósatőbül Flóra' menyasszonyi. 

Holnap lefoszlott, melly ma nyílván 
illatózó kebelét ajánlya. 

Kiszabta bölcsen mennyei alkotónk 
a' zöld tavasznak kurta határait, 

's a' gazdag ősznek alkonyával 
a' sanyarú hidegek havaznak. 

Sietve múlnak gyermeki napjaink, 
mellyek valónknak nemtelen eszközit 

a' jobb örömnek tudta nélkül 
állati plánta gyanánt apollyák. 

Üdülnek osztán zűrzavar ösztönink 
's mint a' hajócskán a' dühödő szelek, 

szívünköt a' habzó világnak 
csalfa veszélyi közé ragadgyák. 

[Akár az e m b e r s é g é r t . . . ] 
Akár az emberségért szenvedsz, Akár börtönyben sírdogállyak, 

akár levetvén lánczodat, akár, végezvén kínomat, 
Julisnak drága mellyen csüggedsz, Laurámnak hü ölébe szállyak,1 

szeresd állandó társodat. szeretlek, mint barátomat. 

[A* k i s , ha j l ékony o l t o v á n y n a k . . . ] 
A' kis hajlékony oltoványnak A' sors, melly dúlva egybe űzte 

egymásba folynak ágai, habzó hajónknak széleit, 
's a'durva szélnek füttyöt hánynak, szívünköt evvel öszvefüzte, 

bármint csattognak szárnyai. hogy gúnyolhassuk vészeit. 

Ámor* bosszúja.* 
Álnok lyánka! mit mosolygasz Ámde, hidd el, megbosszúllya 

lopva rám, ha nem szeretsz ? a' kis Ámor vétkedet, 
Csalfa szemmel mit kacsongas? ' majd ha véletlen feldúllya 

hogyha titkon megnevetsz. hő nyilával szívedet. 

Nem tudod, hogy kegyetlenség 
ollyas szívvel játszani, 

mellyben ég az érzékenység 
's melly hitet tud tartani ? 

Még a' hantonn bel tüzektül 
elborítva éneklek, 

's fosztva minden örömektül 
csak teérted esdeklek, 

Ah ! te addig lepke szívvel 
a' patakhoz tévelyegsz 

*s kedvesidnek seregével 
rám hunyorgvd édelegsz. 

Én meggúnyolt szerelmemnek 
másutt érem czéllyait 

's hitvesemmel életemnek 
vígan töltöm napjait. 

De te csalfa pásztoridnak 
kéregetvén szíveit, 

nem lelsz, a' ki lángjaidnak 
csendesítse mérgeit. 

Végre egy ízetlen vénnek 
hültt ölébe férkezel, 

's elpazarlott szerencsédnek 
sírjánn holtig könyvezel. 

1 Eredélileg: Laurám' ölébe visszaszállyak. 
2 Teljesen önálló változata, új feldolgozása a Fsichéhez c, költeményé-; 

nek (Császár—Madarász kiad. 62. sz.), amelyhez csak 1—2. és utolsóel.öíti 
strófája hasonló. A költemény első strófája ígv még elevenebben emlékez
tet Csokonainak A reményhez c. költeményérr». 

12* 
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Töredékek. 
Eggy álom. 

Fogva valék, 's míg tagjaimat friss életerővel 
töltögeté a' szenderedés eggy hajnali hűsben — — — 

A' Fülemile. 
Börtönyöm' ablakibúi dalomat keseregve leküldvén 
Inn' vize babjaihoz, sokszor bekacsongani láttam 
Dupla sorú vasgúzzsairúl a' drótfonadékonn • 
eggy kis fülemilét — 

K[azinczy]-hoz. 
Még a' halálnak rút veszedelmei 
Függtek K-im — — — fejünk felett, 

szomszéd szugunkbúl sokszor egymást 

1 Non ebur. 
L. 2. Od. 18.. 

Mennyiszer megesküszök, hogy 
megvonom szerelmemet, 
midőn 

. [Ne hadd barátom... / 
Ne hadd, barátom ! a' dühölt keservtül 
az elmegyilRoló kegyetlen ölyvtül 

ne hadd meggyőzni szívedet. 
Maradgy te a' nemesb erkölcsnek hü ve 
's megszígyenül a' sorsnak dölfÖssége, 

melly ostromollya éltedet. 
A* sas etc. etc.1 

[Ovidiusból.J9 

Messzeható elméje van a' szívbéli keservnek, 
's a' nyomorúságban gyorsít a' kézi szerénység. 

Materia Garminis: 
S z ü l ő m h o z . 

Hát nem elég volt, édes Anyám ! hogy gyermekségeméül fogva annyit 
szorgtál miattam. Még mikor magamhoz veszlek, hogy jóvoltidat Öregséged
nek gyámolásával meghálállyam, legiszonyáabb szomorúságra kellett miattam 
fakadnod ? Előttem a' képe, micsoda jajszavaknak eredtél, amint a* fegyve
res őrök éjfélkor szobádba ütöttek, hogy fiadot fogságba vigyék. Micsoda 
mély keserűségbe estél, mikor anyai áldásodat vévén, elváltam tolled! 

1 Meglehet, hogy e vers nem maradt töredékül, csak V. unta leírni, 
azért írta oda az etcA. 

2 Kézirata a M. Tud. Akadémiában, a brünni fogsága alatt készült 
idegennyelvü másolatok között. (Régi és újabb írók 8-r. 31. sz. VII. k. 
Sentences et fragments choisis, 9.1.) Ott olvasható ez a latin idézet : «Grandis 
doloris ingenium est, miserisque venit solertia rebus» «Ov. Metam. in Progna 
et Philomela » Ennek fordítása a fenti vers. 
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Miként ájultál, hallván, hogy fiadot pallosra ítélték ! mennyi könyeket 
sírtál, mikor öledbül Tirolisnak végső határira elragadtak ! — Elhagyva 
voltál mindenkitül ; 's a'kik barátsággal látszottak hozzád viseltetni, vigasz
talás helyett a' veszedelmet nagyobbítván, titkos szorongatássaí akarták 
csüggedő szívedet elfojtani, hogy kévés jószágunknak birtokára álnok mó
dokkal juthassanak. — Laura, kit előtted a' esürhék' nyelve sokszor be
mocskolt, kit erre nézve még talán gyűlöltél is, Laura ! kit a'község, 
alacsony lelkektől fellázítva, szerencsétlenségem miatt újjal mutatott; Laura 
szaladt hozzád egyedül, hogy igaz szívvel vígasztallyon ; 's az ő apolgatásai 
által megerősödvén, útnak eredtél, hogy életemet, mellyel adtál, újra kikérjed. 
— Reszkető térgyeidre borúiván mindaddig fel nem keltél, míg a 'kegyelmet 
meg nem nyerted, fiadot szinte másodszor megszülvén. Majd azutánn 
hozzám érkezvén, a' helyett, hogy tollem várj vigasztalást, állhatatos szív
vel engemet vigasztaltál. Oh ! vajha anyai szeretetedet meghálálhassam. 
Még élek, szorgalmatos ápolással vidítom napjaidot 's hamvaidot szüntelen 
áldom, a' jövő világnak hirdetvén : hogy különös erkölcsű jó anya voltál. 

- , . . . . " • . Közli: GÁI^OS REZSŐ. 

ACTAEONROL ÍRT SZÉPHISTÓRIA. 
(XVII. század harmadik negyede.) 

A kolozsvári református kollégium nagy könyvtárában levő kismarjai 
Veszelin Pál: Kegyes és Istenes beszélgetések című 1633-bán Debrecenben 
megjelent munkája1 elé kötött üres lapokra lejegyzett széphistória olvas
ható, amely 34 szakaszra osztott, egyenként 12 szótagul36 verssort tartalmaz. 

E könyvecskébe való másolása 1668 után, de 1680 előtt történt — é 
két esztendővel keltezett bejegyzések határolják helyzetüknél fogva a vers 
szövegét. Az írás jellege azonban arra vall, hogy inkább ehhez az utóbbi 
évszámhoz, mint az előbbihez, van közelebb az igazság. Az 1668-ik évi könyv
tulajdonos pedig, a kevésbbé gyakorlott kezű Betcskereki harangozó Szőts 
György, névszerint is a délvidékre, míg az 1680. évben bejegyző Stephanus 
Szodoraj, valamint az általa vastagon kihúzott (tehát 1680. év előtti) Huszti 
név már az ország északkeleti részére. utal. Azonban Szodoraj neve sem a 
debreceni, sem a kolozsvári református főiskola tanulói közt nem fordul 
elő, a török által ekkorra elfoglalt Váradon pedig az iskola teljesen meg
szűnt. Tekintettel azonban arra, hogy e könyvecske 1685-ik évi tulajdonosa, 
a magát születése helyéről elnevező Szathmár-Némethi Mihály, a kolozsvári 
kollégium jeles professzora, állandó összeköttetést tartott fenn szűkebb 
hazájával, nem lehetetlen, hogy Kismarjai Veszelin Pál e munkája (az 
akkorra már bejegyzett széphistóriával együtt) onnan jutott a mostani 
tulajdonos birtokába, illetőleg az alább közölt vers feljegyzője az ottani 
főiskola tanulói vagy egykori diákjai közül került ki. 

Ennél többet azonban a kéziratból magából nem lehetett megállapítani. 
Annyi mégis bizonyos, hogy itt nem az első-kézirattal, hanem a vers má-

1 Cl. + 5 sztl + 304 lap, előtte 6, utána 3 üres lap. (A verset 2. B.— 
5. A. üres levelekre jegyezték le.) 


