
ADATTÁR. 

HERO ÉS LEANDER. 
Ismeretlen magyar széphistória. 

Hero és Leander közismert mondáját magyar földolgozásban nem bír
juk. Tudjuk ugyan, hogy Völcsei Tóth István, a Gziráky-eposz szerzője, föl
dolgozta a tárgyat, de munkája elveszett. Nyoma is kevés maradt irodal
munkban e szép ókori történetnek : egy utalás Gyöngyösi István Kemény 
Jánoséban (II. k., VIII. r. 42—43. vk.), a Kis Júlia c. népballadának rokon 
motivuma és Kölcsey Szép Letikáj&, amely szintén tart vele kapcsolatot. 
Than Mór 1894-ben megfestette a mondát. 

Annál érdekesebb a sárospataki főiskolai könyvtár kézirattárában 
(283/8. sz. a.) őrzött 109 négysoros, négves rímü versszakból álló széphistória, 
mely Hero és Leander történetét a mondához ragaszkodva mondja el. Gyön
gyösi István hatása felismerhető rajta: 

A' milyen a' piros hajnal hasadása 
Ily fejér ortzája piros ragyogása 
A' miijen felettünk a' napnak járása 
Hlyen két szemének tsaló villogása . . . — 

Alabástrom nyaka telyes pirossága 
Melyének domborult tetés párossága"1. . . stb. 

Azonban a XVIII. század végének magyarosodó szelleme még a 
klasszikus tárgyakba is magyar ízt vitt. Pl. : 

Rejtvén hasa töltet hosszú palásztyával, 
Nappal Szűz leány volt, de majd az Urával 
Éjjel Menyecske volt, mint élte párjával... 
Egyetlenegyét szebbet, jobbat stb. 

Talán tanítani is akart. Legvégén ugyanis így szól: 

Mit tanuly, ha el' jutz e' versnek végére, 
Bízom bölts eszednek okos értelmére. 

A széphistória szerzője ismeretlen s az a forrása is. Annyi bizonyos, 
hogy nem a legismertebb latin földolgozások szolgáltak alapjául : egyformán 
távol áll Ovidius heroidájától és Musaios 341 soros elbeszélésétől. 

Mint ötletet fölvetjük a kérdést, vájjon nem Völcsei Tóth István 
elveszett átdolgozását örizte-e meg számunkra ez a pataki kézirat ? 

A széphistória hü szövege a következő ; 
18* 
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L e á n d e r é s H é r ó H i s t o r i a j o k . 
Sestus és Abidus két szép Városának 

Két részrül koronás Királyi valának 
Egy kis tenger által el választatának 
Egy mástól 's a' parton két felől valának 

Abidus Várának volt egy szép Legénnyé 
Fija a' Királynak, kedves szeme fénnyé 
Leánder a' neve az Ország reménnyé 
Ha el nem boritná az halál örvénnyé 

Sestus Várának is volt egy szép Leánya 
Tündöklött ortzáján piros Szivárvánnyá 
Királj Leány Héró Parium márvánnyá 
Az Attya de Szüzén tartani kivánnya 

E' két Város közt volt Cupido menése 
És a' Tenger felett lett el repülése 
Itt két nyilat ránta 's ennek el lövése 
Az Héró 's Leánder szive meg sértése 

Edjik nyil hát ment az Leánder szivében 
A' másik a' Szép Szűz Héró kebelében 
De hogy estek osztán egy más Szerelmében 
így értsd meg igy olvasd verseim könyvében 

Mivel Király Vérből Heró születtetett 
Szerelmes Vénusnak Pappá rendeltetett 
De ily Király Szüzet meg is szerethetett 
Mivel szebbet jobbat éppen nem leihetet. ' 

Az Attya lakását egy Várban helyhette 
A' Tenger partyára azért épitette 
Hogy Legényt ne látna ide rekesztette 
Ha Vénusnak kellet igy ki eresztette 

Azonb(an) hogy a nyilt érzette magáb(an) 
Meljet Cupido lőtt szive tájékáb(an) 
Vénust engesztelte sok áldozattyáb(an) 
'S Mint Papja meg nyerte az ö Tempíomáb(an) 

Mindég e' Várban volt hát a' lakozása 
Nem volt a Lyányokkal játtzó múlatása 
Nem történt Legénnyel soha tántzolása 
Ily szép kis Asszonynak ki Vénusnak mása. 

Kérded mással magát miért nem múlatná 
Hogy az irigységet igy el távoztatná 
Mert őnálla szebbet a' ki meg láthatná 
A' Leányok között méltán motskolhatná 

Egyszer az Innepi napok el jövének 
Sestusb(an) Vénusnak meljet szentelének 
Erre igen sokan fel gyülekezének 
A' kik tiszteletet Vénusnak tennének 

Némelyek Cyprosból, és más Szigetekből 
Hermon 's Libanusi Szag hozó hegyekből 
Más körülte való nagy 's kisseb hellyekböt 
Frigia Abidus nevezetüekbül 
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Othon az Ifi jak de nem maradán ak 
Mert a' Szerelemtől ide hajtatának 
Nem azért hogy itten ők is áldoznának 
Szép gyenge Szüzeket hanem hogy látnának 

Az Ifjak hát oda mindég el sietnek 
Ahova Vénusnak Innepet hirdetnek 
Mert a' kik szívekb(en) gyötrődvén szeretnek ~ 
Itten sebeikre jó iret vehetnek 

Itt volt Héró mint Pap piros ortzájával 
Szolgálván Vénusnak sok áldozattyával 
Leánder is el jött Attyával Annyával 
Kit Héróval meg lőtt Cupido nyilával 

Mikor a' Templomb(an) Héró meg indula 
Mindenek(nek) szemek utánna mozdula 
A*' nézőktől Szegény soha nem tágula 
A' Nép a' Szépségén annyira bámúla 

A' milyen a* piros hajnal hasadása 
Ily fejér ortzája piros ragyogása 
A' miijen felettünk a' napnak járása 
Hlyen két Szemének tsaló villogása 

Azt gondolnád rósa kert volt az ortzája 
Oly piros két felől mind a' két Táblája 
Most bársony majd arany majd 'zöldes Szoknyája 
Kedvelteti magát mert mosolyog szája 

Mindnyájan az Ifjak őtet meg szerették 
És Feleségek(nek) igen kedv elletek 
Noha az Annyától azt el nem nyerhették 
Eszekkel szemekkel azért hát követték 

Akár merre mené a' tzifra templomban 
Hlyen beszédeket hallót volt azomban 
Voltam Athenasb(an) Laczedemonomban 
Ily szépet nem láttam költömb(en) jártomb(an) 

Ottan veszekednek mindég a' Szépségen 
De én nem bámultam ily Szép Szüzességen. 
Ha el veszek is hát nem kapok az Égen 
Tsak hogy heverhessek ily Szép Feleségen1) 

Mindnyájan illyeket forgattak eszekben 
Veszekedtek' látni buja Szerelmekb(en) 
Bolondoskodanak igyekezetekb(en) 
Mert semmivé lettek ily feltételekb(en) 

De Te szép Leánder hogy láttad Szépségét 
Nem titkolhattad el szived betegségét 
Ha nézted nevelted belől melegségét 
Azért is meg vívád az ő Szüzességét 

Nagy volt szerelmedtől szived melegsége 
Pedig ollyan a' Szűz pirosló Szépsége 
Mint a' két élü nyíl a' Szem az út vége 
Ezen megy be a' nyíl itt a' Szív hívsége 

*) előbb tévesen: «ily szép Feleségen» volt, de áthúzta. 
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Volt nagy bámulása, Szemérme 's félelme 
De meg győzte mi(n)d eat az Égö Szerelme 
Nem tudta mit tegyen dolga tsak kérelme 
Mert ha elragadna lenne veszedelme. 

Tsak közel megy es áll által elleneben 
Tsalárd Szemét hánnya a' Leány Szemében 
Nem a' katsintással log fel tételében 
Hoditni akarván a' Lyánt Szerelmében 

Héró hogy értette Leánder szerelmét 
Mindjárt vette észre szerelme sérelmét 
Örült siettetvén régi késedelmét 
Venusnak áldozza kérvén segedelmét 

Leánder a' Leányt hogy látta szeretni 
Alkalmatos órát kezde keresgetni 
A' mikor lehetne hozza közelgetni 
De el jön az Estve már hozzá mehetni 

Estve a' Templomb(anï bátran megy hozzája 
Gyenge ú|ját fogja s meg csókolja szája 
A* Szerelem miat dobog szive tája 
De mint hogy setét volt bátran ment munkája 

Mellyet a' kis Asszony gyengén vissza vészen 
Mint ha haragudna ismét oda tészen 
A5 Legény meg látván hogy szeret egésszen1 

Majd a' segrestyéb(en) bé viszi mérészen 

A' Leány követte restes lépésével 
Akart, nem is akart menni, 's a' kezével 
Meg fogja 's iliyeszti iljen beszédével 
Nem tudván mit tenni tévelygő szivével 

Idegen mit tsinálsz, miért bolondozol 
Szegény személyemnek bút miért okozol 
Más útra meny értem miért fáradozol 
Nem tudom hová mégy miért jösz, mit hozol 

Kerüld sebességét Atyám haragjának 
Mit akarsz tsinálni a' Vénus Papjának 
Nints oly nagy gradilsa a' Szűz Lyány Ágyá(nak) 
Hogy esne rá menni akárki Fijának. 

Mint egy hajtható Szűz ott ugy fenyegette 
Ezeket Leánder halgatni szerette 
Mert hogy van rá kedve azt észre vehette 
Midőn szavaira ,'s rá szemét vetette. 

Mert midőn a' Legényt a' Lyány fenyegeti 
Már által láthattya hogy ötét szereti 
Leánder is látta, hogy el hitetheti 
A Lyánok szokások hogy őt ijjeszgeti 

Ekkor piros szagos nyakát meg tsokolja 
Noha ötét néha magától el tolja 
Es azt mondja neki: Lelked ne vádolja 

• Lelkemet és Héró miért káromolja 
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Venus igen kedves mert szép ábrázatya 
Minerva felöl is szivem azt mondhattya 
De mivel Atyádnak Isten volt az Attya 
Ezeket szépséged látom felyül hattya 

Boldog volt az Ember ki téged plántála 
Boldog a' méh a' mely magáb(an) formála 
Boldog az Anya is ki Atyáddal bála 
De boldogabb szivem hogy reád talála 

Oh ! szerelmetes szűz hald meg kérésemet 
Szerelem miat let keserűségemet 
Szánd meg oh drága pár hanyatló éltemet 
Midőn látod gyászb(an) öltözött ügyemet. 

Igen illik hozzád Vénusnak szolgálni 
Vénus Papja lévén Legényekkel hálni 
Vénus a' Szüzeket meg szokta próbálni 
Ugy szereti ha tud mással játczogalni 

Ha néked is hát jo a' Vénus játéka 
Kedves is előtted a' V«jnus hajléka 
Kedves szándékom(nak) nem lesz haladéka 
Légy életem párja és szivem szándéka1) 

Légyen párja éltem Szived életének 
Hozzád hajtott nyila Vénus kéz ivének 
Mint adta Herculest régen Omfálének 
Mert nyujtá tzérnáját gusalya szöszének 

Mélion2) regenten egy Lyányt meg kerete 
Kinek Atalanta volt a' nevezete 
Elsőben meg veté 's rá feljül nevete 
De hozzája juta Venus izenete' 

Te is ne haragítsd Vénust személyedre 
Hanem e' szent dolgot ved mostan szivedre 
És légyen személyem méltó szerelmedre 
így már áldást mondok igyekezetedre 

Leánder midőn ezt mind le beszéllette 
Hérőt szép beszéde kéttségb(en) ejtette 
Meg nyerte szerelmét már azt észre vette 
Mivel Hérót éppen meg siketitette 

Néha a' kis Asszony felette pirula 
Néha szemeivel a! földre bámula 
Néha a' ruháját ahol meg tágula 
Öszve huzza nem szól ugyan meg némula 

Az halgatás pedig egyet értés jele 
Ezt pedig hogy kérte semmit nem felele 
Es már Héró Lyánnyal Venus vala vele 
Dobogót Szegénynek a' tűztől kebele 

i) előbb: «haladéka» volt lollhibából. (Másolat) 
2) MsXwvliuv. 
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Hérónak meg tettzet az ö Legénysége 
Szivéb(en) meg akadt tündöklő szépsége 
Szép Leandernek is Héró ékessége 
Kedves volt ortzája hajnal fényessége 

Nézte de nem lölt be soha kívánsága 
ügy el fogta szemét két szeme világa 
Alabástrom nyaka telyes pirossága 
Melyének domborult tetés párossága 

Azután ily szókat szóla Héró szája, 
Szemérem essőjét bocsájtván ortzája 
Nintsen jaj e' földnek oly kemény kószálja 
Kit meg ne győzhetne szived praktikája 

Oh Vendég tégedet ki szült e' Világra 
Ki tanított e' Szív hajtó tsalárdságra 
Hogy adtad szívedet ily nagy tsalfaságra 
E' szivem tsábitó eszes bolondságra 

De hogy gondolod meg hogy Vendes; lettedre 
En Király Leánya vágynék személyedre 
Hogy engemet szeres hogy vetted eszedre 
Meg lásd néked nem lesz e' betsületedre. 

Férjem tsak nem lehetz mindennek tudtára 
Ha hajtok az Atyám parancsolattyára 
Titkon nem szerethetz mert ha Éttzakára 
Hozzám jösz holnap adsz tsufolók szájára 

Az Ember nyelvének van oly természeti 
Hogy egymást motskolni felettéb szereti 
Ámbár dolgát szivem titkon tselekheti 
De már a' mérges nyelv holnap beszélgeti 

Mond meg már tenéked mi a' nevezeted 
Enyém hires Héró amint emlegeted 
Egy torony Palotám áztat szemlélgeted 
Ha szemed a' Tenger partyaira veted 

Sestusnál a' Tenger partyánál lakozom 
Egy Szolgáló velem azzal mulatozom 
Atyám rósz tanátsát annyib(an) okozom 
Hogy magános voltom keserűn hordozom 

'Nintsen bús szivem(ne)k soha ujjulása 
Nints nállam mátkámnak soha mulatása 
Nintsen Szép Ifjaknak nállam tántzolása 
Hanem mindég hallik a' Tenger zúgása 

Ezt mondván takará gyolcs keszkenőjével 
Ortzáját vesződvén szerelme tüzével 
Leánder is így volt égő szerelmével 
Vélle hogy játzhatna azt hányván eszével 

Azután Leánder igy szóllot szájával 
Hosy szeret mutatván ohajtozásával 
Ha és is a' Tenger sebes tűz lángjával 
Meg is által ússza kezével lábával 
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Oh rósa szinü Szűz szivem már égeted 
Midőn tudva vagyon nálam szereteted 
És mivel Szemeljem nállad szenyvedheted1) 
Úszásom éretted holnap Szemlélheted 

Nem nézem a' Tenger járbatatlanságát 
És az habok miatt let darabosságát 
Vagy a' szelek által esett zugóságát 
Meg Iád lábaimnak könnyű furtsaságát 

így jövök el hozzád éjjel mezi telén 
A' Tengeren úszván éretted szüntelen 
Nem leszen a' munka kelletlen kéntelen 
Nem lessz akadályom semmi Istentelen 

En a' Tengeren túl Abidns Várában 
Lakom a' Királynak hires Udvarában 
Leánder a' nevem, Királyi Házáb^an) 
Lakik Heró esik ha házasságában 

De mihelyt Estve lesz gyújtott fákját vegyél 
Melyet szegeletin Tornyodnak ki tegyél 
Hogy igy az úszónak jó vezére legyél 
Osztán a Toronyb(an) vélem igyál s egyél 

Ne oltsa el a' Szél fákjámat estvére 
A' meljet ki teszel az éltem vezére 
így szolgálatodnak lészen méltó bére 
Ha szivem el érhet szived szerelmére 

így mind a' két felöl jól meg egyezének 
Hogy hiv szeretői egymásnak lennének 
Ezután egy mástul két fele térének 
Amaz a' Toronyba, ez Haza ménének 

Más Napra pediglen, hogy fel viradának 
Egy másról felette sokat álmodának 
Reggel is egymásnak eszébe jutának 
Más nap is egymásról tsak gondolkodánatt' 

Ekkor el jutának a' Napnak Végére 
Kiki el ment tsendes álmá(nak) helyére 
Leandernek ne-m jött álom a szemére 
De nézet a' fákja tűz ki tételére 

A' rósa szin Héro mihelyt Estve leve 
Egy nagy égő fákját azzonnal ki teve 
A* melyet Leánder mihelyt Észre véve 
Égett, úszni kezde mindjárt jó eleve 

IllyeszUk a' Tenger tsattogós habjai 
De bátorították a' Vénus nyilai 
Nem voltak szivének oly akadájai 
Hogy ne vigasztalták volna igy szavai 

Zug a' Tenger vize de nagy szeretetem 
Már szivemb(en) tovább el n(em) viselhetem 
A vizb(en) tüzemet talám enyithetem 
Héro nélkül nem lessz holtom sem életem 

*) Először «szemlélheted» volt. Tehát másokat. 
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Vénus is be vészen talám kegyelmében 
Mig úszók a zugo nagy Tenger Vizébe 
A' Tenger babjatul lett (,) juthat eszébe 
'S Tenger mellett lakik maga Szigetéb(en) 

Ezt mondván le veti egész Öltözetét 
És bé köti ezzel feje kerületét 
Látván a' Toronynak égő izenetét 
A' Tengerbe ugrót nem féltvén életét . 

Úszkál a' Tengeren nézvén a' fákjára 
Tartván egyenesen a' Héró Várára 
Maga volt a' Hajó, révész vitorlára 
Nem volt semmi gondja tsak tsupán magára 

Heró p(edig) Estve a' mayas Toronyb(an) 
A' Széltől őrizvén fákjáját azomban 
Kötője Szoknyája vala oltalomban 
De mit nem tsinálnék ily állapotomb(an) 

Ki is ért Leánder tsak hamar békével 
Fel tzifrazta magát szép öltözetével 
De az is ázott volt a' Tenger vizével 
Mégyen a' Toronyba sebes lépésével. 

Hogy már eljött férjét Héró szemlelhette 
A' büdös Tengeri viztöl törölgette 
És szago_s olajjal testét kenegette 
Agyához azután hamar fel vezette 

Héró meg ölelvén, így szól szerelmének 
Tudom hogy mások is sokat szenyvedének 
De nints párja tested sok töredelmé(ne)k 
Es mind a' két felöl iljet beszéltének 

Ismét igy szól Héró gyengén nyilt szájával 
Játzodvan edesden titkos mátkájával 
Sok vizet nyelt é el kedvesem torkával 
Ártott é a' Tenger büdös halszagával. 

Leánder pediglen tsókolta ortzaját 
Szorongatván gyakran szép egy pár almáját 
Utoljára osztán ölelvén mátkáját 
El végezte rajta a' Vénus munkáját 

így volt Házasságok de nem Tántzolással 
Nem volt le fekvések Hymnus kiáltással 
Nem volt lakodalmok fákja villogással 
Egy Musa sem volt ott szives vers mondással 

Nem volt Attyok 's Annyok a' Lakodalmokba 
A* Setétbe jó volt feküdni Házokba 
Ezért is nem volt vég bujálkodásokba 
Meljet gyakoríának firhangos ágyokba 

Mihelyt kezdet, a* Szép hajnal meg hasadni 
Nem lehetet nékik az ágyb(an) maradni 
Leandernek Haza kell vala szaladni 
Hogy Héró Attyának be ne tudnák adni 
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Mihelyt hát az hajnal ágyábúl fel kelé 
Lejinder a' vizén uszot Haza fele 
Tselekedetének bűzi vala vele 
Mind kettőnek égvén egymáshoz kebele 

Héró ezek után nem volt az Attyával 
Rejtvén hasa töltet hosszú palásztyával 
Nappal Szűz Leány volt, de majd az Urával 
Éjjel Menyecske volt mint él'te párjával 

Mindenkor kívánták a' nap le szállását1) 
Hogy látnák szerelmek elő mozdulását 
Ez igérte hozzá lejendő úszását 
Leandernek Héró kész szállás adását 

Leánder Héróhoz mindég el uszkála 
Nálla titkos szállást mindenkor talála 
Jól vetett ágyába addig vele hála 
Míg mind a kettőnek történek halála 

Egyszer Leandernek hogy úszni kellene 
Kemény Szélvész támad hirtelen ellene 
És noha az Égő Fákja már fénylene 
De félvén a* habtól hamar el nem mené 

Nagy is volt ereje a' zúgó szélvésznek 
A' Tenger fenéké 's színe egyé lesznek-
Az Essök is többet a' Tengerhez tesznek 
Nem volt szerentséje ekkor a' merésznek. 

Es noha a' hajók el töredezének 
Meg is bátorsága volt olyan Szegénynek 
Hogy soká világát a' Fakja tüzének 
Nem nézvén engede hiv Szerelmesének 

Le vetkezik fekszik szokot Tengerére 
Nézvén a' fákl'yája Világos Tüzére 
De ezt is elóltá a' Szél vész végtére 
Nem takargathatá szive szerelmére 

Végre igy szól minden Ijtent én tisztelek 
Ti oltárotoknál mulatozzon vélek 
Meg is igy szenyvedek jaj jaj mit mivelek 
Rajtam az Északi és a' déli Szelek 

A' Nap keleti Szél rontya Szándékomat 
. A' Nap nyugoti is el álja utamat 

Egek haljátok meg fohászkodásomat 
Mentsétek a' Víztől fuldokló torkomat. 

Héró is igy szólla Édes Szerelmemet 
Habok ne bántsátok egyetlen egye met 
És ha már el óltá a' szél vész tüzemet 
Oh irigy hab töllem ne vedd el férjemet 

Oh vajha a' nagy Szél mostan meg alhatna 
Talám Leanderem majd ide úszhatna 
Igy éltem 's élete tám meg maradhatna -
Lelkem Eolusnak Sok jót kívánhatna 

*) eredetileg: szállásán. 
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Meg gyújtom meg ettzer el aludt fákjámat 
Ha ide hozhatnám egy arany almámat 
Venusnak áldoznám sok ezer marhámat 
Tsak jőne. El oltá jaj a' szél fáklyámat 

Jaj hová kel lenni keserű szivemnek 
Meg halván halálát Egyetlen egyemnek 
Nem lesz vége soha keserűségemnek 
Ez veti határát gyászos életemnek 

Vig volt akkor Szegény hogy tőilem el vála 
Most a' Tengerbe lesz gyászosan halála 
Jaj a halált okozó Szél vészre talála 
Nem sirok talám tám talám othon hála 

Azomb(an) Leándert a' Tenger forgattya 
Sos büdös vizével gyakran meg itattya 
Könyörög Venusnak de meg nem halgattya 
Hogy a' Papját bánta azért nyomorgattya 

A' hab minden fele Szegényt fordította 
Mivel Héró Szűztől Vénust megfosztotta 
Mint hogy fákljáját is a Szél oltotta 
Az ut felől eszét meg bolondította 

Jaj már nem mehetet mert nem volt vezére 
Kelletinél töb viz ment nyeldeklőjére 
Meg állót kezéb(en) lábában a' vére 
Nem hányhatta magát igy hólt meg végtére 

Azután hólt Testét a' hab ki vetette 
Éppen a' Szép Héró Tornyához hejhette 
Egy Szeles kő Szálra ki is teritette 
Hero pedig mindég könyörgöt érette 

Fel kél Héró és néz a' Tenger hátára 
Hogy ha el nem jött é férje vatsorára 
Nézi ha úszkálna hozzá viradlára 
De nem győtt ortzája meg tsokolására 

Midőn a' Tengerben éles szemmel nézi 
Nem láttya nézését noha jól intézi 
De majd siralmait ujjakkal tetézi 
Mikor vig örömet bánattal tserezi(?) 

Majd szemébe tűnik szeretője teste 
Meljet a' kő szikla már vérrel be feste 
Az hab már ki hányván ő Tornyahoz Estve 
Lett, gyászos szemével a' mint ki kereste 

Titkos Férjét Szánván szaggatta ruháját 
Vérezi gyászosan körmével ortzáját 
Majd le ugrik szegény meg üti mátkáját 
Be festvén vérével az ő kő szikláját 

Így a' kik éltekb(en) egy mással valának 
Egy kő Sziklán ketten edjüt meg halának 
Ezt meg ölte mérge a' Tenger babjának 
Amazt le ugrása Széliről Tornyának 
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Így holtok után is edjüt feküvének 
Nem lett el válása fáklyája tüzének 
Meljet az Istenek az Égre vivének 
Szerelmi Tsillagnak méltán nevezének 

Ha el megy valaha Sestus vidékére 
Tekints halálok(na)k meg vérzett kövére 
Mit tanuly ha el jutz e' versnek végére 
Bizom bölts Eszednek okos értelmére. Vége. 

Közli: GULYÁS JÓZSEF. 

GARAT JÁNOS LEVELEZÉSE ATYJÁVAL 
ÉS ÖCCSÉVEL. 

(Harmadik, befejező közlemény.) 
19. 

G a r a y J á n o s l eve le G a r a y Alajoshoz. 
Pest, maj. I7én 845. 

Édes Öcsém 's Barátom ! 
Megint két leveledre felelek egy füst alatt. Az elsővel örömmel vet

tem «Verseid» csomóját ?s köszönettel az én példányaimból beárult 10 
pforintot. Válaszolni erre előbb nem akartam, mig költeményeidet át nem 
oívasandám. Ez megtörtént ugyan már most, de jegyzéseim 's észrevételeim 
többre szaporodván, mint egyelőre hittem, kívánságodat, hogy felőlük 
kimerítő véleményt adjak, bocsáss meg, még most sem teljesíthetem. Még 
egyszer rendre kell őket elővennem, 's erre legalkalmatlanabb volt e' két 
hét, mellyet édes anyánk nálunk töltött, — üres időmet nem neki szántam 
e' méltábban? Azonban a' mi elhaladt, nem sokáig fog már maradni, 's 
alkalmasint a' vásárosokkal a' füzetet jegyzeteimmel együtt megkapandod. 

Egyelőre, édes barátom, de ne vedd rósz néven 's ne is egészen betű-
szerint én is azon epigrammával mondanám ki véleményemet e' füzet felett, 
mellyet egykor az öreg Kazinczy Ferencz Kisfaludy Sándorhoz irt ugyan 
illy tárgyban, még pedig a' Himfy szerelmeiről: 

«DAJKA. Tűzbe felét! HIMFY. Vetem. D. Újra felét. H. Im! D. 
Harmadikát még. 

H. Lángol ez is. D. Jer most, vár az olympusi kar!» 
Kisfaludy Sándor nem fogadta el a' tanácsot, sőt igen megneheztelt 

Kazinczyra 's egész életben nem tudott vele igazán kibékülni. Kisfaludyt 
t. i. ki annélkül is igen makacs fej volt (mutatja a' Verseghi-féle orthog-
raphiához haláláig tartott konok ragaszkodása is) elkényesztette, el kapta 
a' sokaság tapsa, 's nem hitte, nem tudta hinni, hogy Kazinczy tanácsa a' 
legtisztább forrásból eredt: A' művészet 's barátja iránti szeretetből; Kis
faludy inkább hajlott azt (hiszed e ?) irigységnek venni ! ! 'S im az idö 
igazolta Kazinczy Ítéletét, de Kisfaludy is azért Kisfaludy maradt, fogod 
mondani 's Himfy legszebb költeményfüzéreink egyike. Mind ezt én is mon
dom, de nem segithetek magamon, én mégis Kazinczyval tartok. Már csak 
ebből is láthatod, édes barátom, milly nehéz és kényes dologgal bizál meg, 
s azért meg fogod engedni, hogy véleményadásomat nem akarom elhamar
kodni 's verseidet ismételve olvasgatom, elemezem 's mérem irodalmunk 
jelen szaka fejleményeihez, — 's ha ítéletem mindjárt oly kemény találna 


