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Hull, hull, a falevél; könnyűim' felissza 
A száradt garmada^ s úgy zörögnek vissza: 
Mi itt elrothadunk, egy se' tér itt vissza ! 

Nagy Isten ! hát ezért adtál belénk lelket, 
Hogy, ha az összeforrt, újból széjjelszedjed, 
S a nagy mindenségben örökre szétverjed ? 

Szép volt biz ö lánykorában . . . 
Szép volt biz ő lánykorában 
Különösen szép a szája. 
Ez a feslő rózsabimbó 
Volt az arca legfőbb bája. 

Mily csalódás, hogy elvettem, 
Az lesz legnagyobb hibája, 
Mert egész nap ettől szenved 
Halló szerveim gombája.1 

GULYÁS JÓZSEF. 

ISMERETLEN VERS NAPÓLEONRÓL. 
Cseresznyés Sándor orvostudományi hallgató 1816-ban A' Párisi Sashoz, 

Pesten Nemzeti Könyvtárunkba lett beiktatásakor c. Trattner János nyom
dájában kiadott egy Napóleonról alkaiosi mértékű, tüzeshangú költeményt.* 
Erre egy ismeretlen író a következő verssel felelt: 

A' Párizsi Sashoz. 
Tudtam előre míhellyt nem fog mosolyogni szerentséd 

Nagy Lélek, kevesen fognak ügyelni reád. 
Mint a zöld réten futosó gyermek sereg a' szép 

Pillangótskának tébojodásig örül 
Ugy tsak fény, tsak szin éke 's kedve e puha kornak 

A' ki szerentsétlen bűnös is egyszeribe 
Még ez előtt Marsnak géniének hirlelt a* Poéta 

Most már néha Ledér néha bohó nevet ád. 
Mérges tentával fetskendezi bajnoki mived, 

Puffadozó versel sérti gyalázza sasod. 
Mi g félt vagy valamit várt a* czudar addig imádott 

Most az egész Pindust kész leszakasztani rád. 
Kétszeresen halsz meg, készüly beteg, özvegy Oroszlán 

Ládd a' Szamár is mer rúgni ha nintsen erőd. 
Én ki minap tsapodár nem akartam lenni előtted 

Most se tudok hozzád lenni goromba 's kevély. 
Sok hiba volt lehetett benned ki tagadja de hányszor 

El fogy az Égi nap is mennyi sok izbe hibás. 
Nints kegyelem bűnös hallom kiabálni no jól van 

Vessen hát legelői rád követ a' ki igaz. 
Én pedig a' sok ezer tudománybeli Esmereteknek 

Gyűjtögetésekben tisztelem érdemedet. 
A' mit az Emberi nem kimiveltségére akartál, 

A' mit az Ízlésre 's csínosodásra tevéi, 

i V. ö. Nyelvőr. XXI. 526 1. 
s L. Szinnyei lexicona II. 301 h. Valószínűleg ő írta a Teleki József 

beiktatására készült verset is («Cseresznyés doktor» aláírással), amely eltér 
Cseresznyés Istvánétól. 
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Azt láthattya mais minden de reménylem idővel 
A' maradék jobban érzeni fogja becsét 

Légy nyugodott szívvel te világ nagy Rabja feledd el 
A' rád még nem kész Század okozta zavart. 

Mit vesztél, első Consul vagy frantzia Császár 
Most első ember vagy 's Bonaparte maradsz. 

A vers kéziratban maradt (jelenleg a sárospataki könyvtár kézirat
tárában; S S 208/i = Kt 3183.) Újszerű hangja miatt érdemes volt rá 
fölhívni a figyelmet. Szerzője, a kézírás hasonlósága után Ítélve, valószínűleg 
Majoros András pataki könyvtáros tanár. Közli: GüLYÁS JÓZSEF. 

TOMPA MIHÁLY POHARAM C. KÖLTEMÉNYÉHEZ. 
Poharam c. költeményét («Nem jól vagyunk mi édes poharam!...) 

Tompa Mihály a hagyomány szerint Berecz Pál rimaszécsi ref. pap emlé
kezetének szentelte. E «régi víg úr» haldoklását rajzolja meg benne,1 az ő 
poharát vette meg hagyatékából árverésen: 

. . . . midőn reád került a sor, 
Ki boldoggá tevéd öt annyiszor, 
Hogy tán benned a jó kedv árja van: 
Megvettelek szerelmes poharam ! 

De hasztalan! vidulnom nem lehet! 
Mindent elront ez az emlékezet ; 
A szép multat ha jól felgondolom: 
Vizzé válik miatta a borom. 

így végződik a vers költeményeinek valamennyi kiadásában: borának ízét, 
valahányszor Berecz poharából iszik, ez az emlékezet rontja el. — Érde
mesnek tartom azonban megemlíteni, hogy a versnek eredetileg még egy 
strófája volt: Friebeisz István képes naptárának, a Délibábnak első évfolya
mában2 (1857), ahol először jelent meg, a fenti strófákat még e sorok követték : 

Izzó a holt szén vájjon lész-e még? 
Nyilt a kebel, ha már elzárkozék ? 
Megújul-e a kedv, a régi dal? 
Vagy minden elvénül, némul . . . kihal . . . ? ! 

Ebből a strófából már a Bach-korszak hangulata árad, s általa az egész ver3 
egészen más, allegorikus értelmet is kap. Figyelmeztetésre-e, óvatosságból-e, 
vagy csak a kép tömörebb egységéért, Tompa már a következő évben meg
jelent verseskötetéből8 kihagyta ezt az utolsó strófát. E nélkül jelent meg a 
halála után, 1870-ben kiadott «összegyűjtött költemények» között is* s 
azóta mindig. KONRÁDY LÁSZLÓNÉ. 

1 L. az 1870-iki, alább id. kiadás jegyzetét. 
* Szerk. B. Podmaniczky Frigyes, Degré Alajos és Friebeisz István. 

A naptárnak u. abban az évben egy második kiadása s egy 1858-ra szóló 
II. évfolyama jelent meg, azután megszűnt. 

3 Versek. Heckenast, 1858. IL k. 154—157. 1. 
4 Kiadták barátai, Arany János, Gyulai Pál, Lévay József, Szász Károly. 

Méhner, 1870. II. k. 149. 1. 


