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ELŐSZÓ
Az Ungvári Állami Egyetem kémiai karának bejáratánál, ahonnan
csak nemrég parancsolta el az új népakarat Lenint, újra Davka Gábor
szobra áll. A szobrot 1909-ben állították, s harmincöt esztendeig
háborítatlanul meg tudott maradni embernyi magas talapzatán. 1944ben azonban a "felszabadítók" ledöntötték. Az olasz márványból
készült barokk mellszobrot Féka János, egykori gimnáziumi pedellus
úgy mentette meg, hogy mélyen a földbe ásta. így úszta meg kisebb
sérülésekkel Szamovolszky Ödön alkotása a szocialista átalakulások
kezdetét Kárpátalján.
Körülbelül egy éve folyt már a vita arról, hogy hová kerüljön a
restaurált szobor, ha elkészül; az egyetlen ungvári magyar iskola elé,
amely 1991-ben felvette Dayka Gábor nevét, vagy az őt jogosan
megillető, eredeti helyére, az egyetem elé? A következetesebbek és
az óvatosabbak táborának is megvoltak a maguk érvei. Nem nehéz
kikövetkeztetni, kik győztek volna, ha a történelem váratlan fordulata folyamán nem üresedik meg a szobor talapzata. A magyar lakosság számára természetesnek tűnt, hogy az ok nélkül letaszított, szó
szerint a föld alá kényszerített szobor most visszakerüljön oda,
ahonnan brutális módon eltávolították. Egyesekben azonban okkal
élt az aggály: nem fogja-e sérteni az Ungváron élő nem magyarokat
Lenin helyén az ismeretlen Dayka Gábor? Hisz ki emlékszik ma már
arra, hogy az ő mellszobra hamarabb volt itt, mint a Leniné.
És egy szép napon bekövetkezett a csoda. A volt gimnázium ajtaja
előtt a vezér helyett a tanár fogadta a tanterembe igyekvőket. Szelíd,
fehér szoborember könyvvel a kezében nem árt senkinek. Ukránnak,
ruszinnak, orosznak és magyarnak ugyanazt hirdeti: hogy itt egykor
egy költő tanított.
Dayka Gábor magyar költő volt. Nem Petőfihez, Puskinhoz vagy
Sevcsenkóhoz mérhető nagyság. Nem szabadságharcos népvezér,

nem költőpróféta, nem is forradalmár. Annak az irányzatnak a képviselője ö, amely az orosz irodalomban Zsukovszkij és Karamzin, az
ukránban Kvitka-Osznovjanenko nevéhez kapcsolódik. Korban
Kotljarevszkij áll hozzá a legközelebb. Egy évben, 1769-ben születtek mindketten. Dayka élete azonban ukrán kortársáénál jóval korábban megszakadt. Huszonhét évesen halt meg 1796-ban, Ungváron. Itt
temették el a Kálvárián. Sajnos ma már nem tudjuk, hol. Jeltelen
sírjára nem került virág születésének 200. évfordulóján. Pedig megérdemelte volna. Nemcsak azért, mert hányatott, rövid életében anynvit szenvedett, hanem azért is, mert fizikai és lelki megpróbáltatásokat tűrve, kora egyik legcsodálatosabb müvésziségü költészetét
hozta létre.
Davkából ma igazán nem is ismerünk mást, csak költészetét. Az
emberről, aki megalkotta, sajnos jóval kevesebbet tudunk. Még abban sem lehetünk egészen bizonyosak, hogy 1769-ben született. Van,
aki szerint egy évvel korábban. Annyit tudunk csak határozottan,
hogy szülei Miskolcon éltek. Apja nemesi származású szabómester
volt. Öt azonban fia alig ismerte, mivel már 1771-ben elvesztette. A
két árvájával magára maradt özvegy aligha tudta volna kisebbik fiát
taníttatni. A miskolci felekezeti gimnázium paptanárai azonban felfigyeltek a rendkívüli tehetséggel megáldott gyerekre, bevették a
klastromba, és teljes ellátásáról gondoskodtak. Valószínűleg ekkor
születik meg az elhatározás Daykában, hogy ő is pap lesz. Semmi
okunk feltételezni, hogy Daykát — mint azt az utóbbi időben oly
gyakran hangsúlyozták —, akarata ellenére kényszerítették a papi
szemináriumba, amelyet végül nem sokkal a befejezés előtt otthagyott.
Daykának ezt a megdöbbentő lépését korábban szokás volt némi
pátosszal antiklerikalizmusnak minősíteni. A valóság azonban jóval
egyszerűbb, hétköznapibb: konfliktusa egyik oktatójával. Szaitz Leó
egri hittantanár rossz szemmel nézte, hogy ez az eszes tanítványa
annyi mindent összeolvas. Többet is, de főleg mást, mint amire a
tanterv kötelezte. Aki került már hasonló helyzetbe, megérti, hogy a

szelíd természetéről ismert Dayka hirtelen miért válik ingerülné.
olykor arrogánssá. Egyre gyakrabban szolgáltat okot a felettesi neheztelésre. Ilyen előzmények után "találják" azt az ominózus 60 (!)
eretnek tételt egyik prédikációjában. A tisztességes "megtaláló" természetesen kötelességének tartotta a dolgot azonnal jelenteni. A
bevádlottól csak annyi kívántatott, hogy állításait vonja vissza és
kérjen bocsánatot. Dayka azonban ezt kategorikusan megtagadta.
Ugye. milyen ismerős a képlet? S milyen meggyőzően bizonyítja,
hogy az eretnekséget kétszáz évvel ezelőtt is a zsarnokság szülte.
Amikor 1791-ben Dayka az egri papi szemináriumot elhagyta,
valóban nem tudta, hol fogja fejét lehajtani. Anyja már nem élt, vagyon utána nem maradt. Csak a baráti támogatásra számíthatott, ami
nem is maradt el. Tanári álláshoz jut Lőcsén, ahol két évig tanít a
gimnázium első osztályában. Közben megpályázza és el is nyeri az
ungvári gimnázium második, retorikai osztályát. 1795 őszén költözik
Ungvárra feleségével, Reich Zsuzsannával, akivel Lőcsén kötött
házasságot. Tanítani azonban Dayka Ungváron még egy évet sem
érkezik. Kiújult tüdöbaja, amely 1796. október 20-án halálát okozta.
"Tetemei másnap a Kálvária hegyén tétettek sírba, a közönséges
temetőben" - emlékezik a hü barát, Kazinczy Ferenc. Ennél többet
Dayka sírjáról nem tudtunk meg azóta sem. Hozzátartozói Ungváron
nem maradtak. Kazinczytól értesülünk arról, hogy özvegye "ki két
leánygyerekeit még férje előtt vesztette vala el, visszaméne honjába..." Dayka gazdátlanul maradt sírját pedig hamarosan benövi a
feledés. Tipikus magyar költősors volt ez 1796-ban. Egy évvel a
Martinovics összeesküvés leleplezése, hét vezérének kivégzése után
nem nagy dicsőség volt Magyarországon költőnek lenni. Az írótársadalom színe-java belekeveredett a mozgalomba, s ezért vagy börtönbe került, vagy attól tartva, hogy oda kerülhet, begubódzott és
hallgatott.
Dayka Gábor porai már öt éve nyugodtak az ungvári temetőben,
amikor a börtönből szabadulva első életrajzírója, Kazinczy Ferenc
eljött, hogy összegyűjtse a hozzá fűződő emlékeket. Kollégáktól,

barátoktól mintegy félszáz Dayka-verset sikerült összeszednie. Jegyezzük meg azok nevét, akik megőrizték. Elsősorban az ungvári
tanártársak: Fekete Imre és Kricsfalusi György, Ungvár akkori másodalispánja, Palágyi Kárner László, valamint egy volt tanítvány:
Valkovszky János. Kazinczy mellett az ő érdemük, hogy 1813-ban
Dayka Gábor verseskötete megjelenhetett, s hogy a magyar irodalomnak ma egyáltalán van Dayka Gábor nevű költője.
Ez a költő az évek múlásával nemhogy veszített volna értékeiből,
de az újabb megközelítések révén egyre új szépségekkel gyarapodott. Hogy felvilágosult költő, a világosság százada szólal meg soraiban akkor is, amikor így panaszkodik: "Homályos bánat dúlja lelkemet", azt tudtuk korábban is. Hogy az ő keze nyomán, vált
graciózusan hajlékonnyá, magyarul is természetesen hangzóvá a
nyugat-európai versforma, azt szintén. De annak a felismeréséhez,
hogy "a szív anatómusa ő", akinek "egész poézise lélekfestés", s
hogy "míg más lírikusok érzéseik következményeit beszélik, ő előttünk hagyja érzéseit feltámadni", perspektíva, időbeli távolság kellett. Nyilván ezzel magyarázható, hogy szobrot is a mi századunk
emelt neki.
Szamovolszky Ödön carrarai márványból készült alkotása annak a
világirodalmi mércével mérve is rangos magyar költőnek szólt, aki
időn és téren áthajolva, tisztán és hitelesen tudott vallani a XX. század emberének arról, hogy hogyan érzett, gondolkodott, örült, de
főleg szenvedett őse a XVIII. században. Az a Dayka, aki már saját
korában sem számíthatott se emberi részvétre, se költői megbecsülésre, semmiképp sem érdemelte az új rendtől, hogy inkvizíciót tartson szobra felett. Ma már tudjuk és ki is merjük mondani: azért kellett Dayka Gábor szobrát a magyar múlt annyi más művészi és kulturális értékével együtt eltüntetni, hogy az új honfoglalókkal könnyebb
legyen elhitetni: ezer évig nem volt itt semmi.
Gortvay Erzsébet

DAYKA GÁBOR
költeményei
(Gortvay Erzsébet válogatásában)

A virtus becse
Voltak szerencsés napjaim, hol szelíd
Öröm követte nyomdokimat, s hevült
Lelkem tüzétől elragadva,
Átölelém az egész világot.
A hüs pataknak bús zuhanásai,
A lágy füvalmak lengedezései
Éjféli csendben, a susogó
Ágak az illatos hant virágai
Elfogtak egykor, s nem magyarázható
Örömbe sülyedt lelkem; eloszlaták
Keservimet, kisírtam a bút
Édes özönbe merült szemekkel.
Ti boldog órák! Hasztalan esdeklem
Utánok. A bús vízözön évei
Közt semmiségbe tért időknek
Felejthetetlen zavarába dőltek!
Virtus! csak a te nyomdokidon lehet
Eljutni boldogságra; te mennyei
Vígságra hívtad tisztelödet,
S nem keresett örömökre vontad.

Az én örömeim
Mások a bőség ölein nevetvén
A szerencsétlen sokaságot, egybeHalmozott s fösvény üregekbe rejtett
Kincsnek örülnek.
Másokat Venus, s te ravasz Cupido.
Vagy te. fürtökkel koszorús Lyaeus
A hiúságnak kebelébe', s a vig
Lárma, kecsegtet.
Mások a vérnek mezején, az ádáz
Marsnak áldozván, tüzelő szerekkel
Ezreket méltatlan halomba döntö
Harcokat űznek: —
Egy rövid perc általam olykor emberTársaim békés öröméhez adva;
Egy jeles tétel s köz haszont irányzó
Tiszta tökélet;
Egy letörlött köny feleim szeméről,
Melyet a bánat kisajtolt; s körülem
Felderült j ó kedv, nemesebb örömre
Vonzanak engem.

Titkos bű
Homályos bánat dúlja lelkemet,
Talán újulnak régi szenvedésim;
Talán tündér elöreérezésim
Rémítnek, s új lest hány a végezet.
Sírnék: de csak elfojtott sóhajtások
Emelkednek kétséges szívemből;
Csak rejtett ah, csak néma jajgatások
Váltják egymást, s a titkos bú elöl.
Oh végezés! örömkönyüt nem várok,
Részt abban egy sebes szív nem vehet,
Mely ön nyugtának gyilkolója lett —
De ennyi jaj, de oly keserves károk.
De ez emésztő bú enyhítsen! Adj
Csak egy könnycseppet méltó bánatimnak,
S azonnal hozd el végét napjaimnak!
Vagy e sziklánál itt keményebb vagy.

Esdeklés
Ti boldogító érzések!
Ti kínos édes nyögdelések,
Te, kit nem ért kívülem más,
Titokkal teljes húnyorgás!
Ti epedő geijedezések!
Te néma együttmulatás!
Ti egybeforrt ölelkezések!
Te édes elragadtatás!
Elmúltak. — Ah, mindennek vége
Örömnapunk homályba tünt;
Szerelmünk bájos édessége
S boldog csalódásunk megszűnt.
Oh Cloris, élte nyugodalmát
Kebledben hagyta kedvesed;
Utánad sír, enyhítsd siralmát,
S hozd fel az elhunyt örömet.
Ha ütsz ismét te boldog óra,
Mely kínjaimnak véget vet,
S ölembe zárja kincsemet?
Ha fordul végezésem jóra?
Oh sors, ne nyújtsd keservemet
Tovább ez ái-vígság helyében,
S önkényt letészem éltemet
Imádott Chlorisom keblében.

Az esthajnalhoz
Csöndes Éjkalaúz! hajdan örömkövet
Voltál: vándor öröm volt az! Alig derűit,
S ah, tündér buborékkint
Szélnek szárnyain elrepült.
De mint a lesütött búzakalásznak az
Édes harmat ezüst cseppjei, kedves, eltűntek; nem mosolyog homélyba sülyedező szemed.
Színed tán örökös gyászba merült? talán
Könyüd álja borít? s átok alatt velem
Kínod súlya s emésztő
Búd zavaija nyugalmadat?
Vagy csak tán egyedül én nyögök? úgy
felelsz,
Gyilkos? Ám de ki kell majd szabadítanod,
Felhozván azon estet,
Melyre nem hasad hajnalom.

A hü leányka
Az én szerelmesemnek
Természetét beszívtam;
Midőn enyelg, enyelgek;
Midőn mosolyg, mosolygok;
Midőn örül, örülök;
Midőn keserg, kesergek.
De hogyha, megfeledve
Olykor szerelmeséről,
Phyllist borítja csókkal,
Akkor magamba' sírok.

A vak szerelem
Phryne az ég havánál
Fejérbb alakkal igéz:
Corinna barna borét
A nyár szeplői jegyzik;
Piros kia ajkin annak
A Gratiák lebegnek:
Corinna szine halvány,
S komoly tekintet üli.
Az barna nagy szeméből
Szerelmeket lövöldöz:
Ez kék apró szemével
Csak gyönge lángot húnyorg;
Phrine szemet varázsol
Nem földi termetével:
Corinna kis növésén
Nincs semmi, semmi szépség;
Az pajkos, és enyelgő:
Ez csendes, és magányos;
Mind ketten égnek értem:
S engem — Corinna bágyaszt!

A bosszús szerelem
Többé reá se nézek!
Nem kell nekem személye!
Hüségtelen Corinna! —
Előbb miket nem ígért
Mézzel folyó beszéde!
Hányszor borúit nyakamba!
S most más ölébe 1 nyugszik,
Másnak mosolyg szemébe,
Mást bájol; énreám csak
Melléktekintetet vet.
Többé reá se nézek!
Nem kell nekem személye!
Nem! hogyha lábaimhoz
Borúi is esdekelve:
Többé reá se nézek!
így esküszik Philémon
Tengerre, földre, mennyre.
S itt hirtelen belép a
Hüségtelen Corinna.
Mi lelt, Philémon? úgy mond
S egyet mosolyg reája;
S — ajkára csókok hullnak!

Szerelmesemhez
A bor hajlékony ága
Szilfánkat átölelte;
A tiszta csermely íme
A színes hant virágit
Csókjával harmatozza;
A játszi napsugárok
Lejtőznek a folyóban;
A lengeteg Zephyr nyög
A fák szerelmes ágán.
Jer! a folyó borostyán,
S a zöld gyepen emelt szék,
S a lebdeső szerelmek,
Oh Cloe, karjaim közt
Szelíd örömre várnak.

A szép szemek
Oh halál csillagjai!
Fájdalmimnak okai!
Alva is azt mutatjátok,
Hogy halálom óhajtjátok.
Húnvva is kivégeztek:
Hát majd nyílva mit tesztek!

Kesergés
A csöndes éj bús asszonya csillagos
Fejével intett, s a csecsemő korát
Felül nem élt királyi Nappal
Anyja szelíd kebelébe sülyedt.
A játszi Morpheus álmadozásival
Elszenderítő mákszemeit rokon
Kezekkel hinti — szélyel a lágy
Szúnyadozásnak eredt szemekre.
Halotti csöndben fekszik az érező
Természet és a nappali gondokat,
S a bút, s az élet aggodalmit
Megfelelő nyugalommal űzi.
Csak én panaszlom keservimet
Lengő homályban a könyörületes
Echónak; — ah ő, bánatimra
Itt rokon hangzatain felelget!
Csak nekem hullnak, fátyolos asszonya
A csendes éjnek, gyöngyeid hasztalan!
Csak nekem: ah, mert jőni álmát
Harmatozó szemeimre tiltasz!
De nemsokára bús alakú, szelíd
Testvéred immajd, a tehetősb halál,
Int, és puhább álomra mindent
Átölelő kebelébe hajlok.

Az esztendő első napján
Egy esztendő ismét elmúlt,
S által repült sötét hónába:
De kedvem újra beborúlt —
Mit várom végem hiába?
Esdeklem a halál után,
Vélvén, hogy fájdalmim megszűnnek,
Ha napjai majd által tűnnek
Bús éltemnek, s az ég megszán.
Oh sors! mert nincs többé reményem —
Alányomott a csüggedés —
Hogy felvirradhat még napfényem;
Utóiért a bal végezés.
Oh szánj meg, s vond előbb halálom!
Meghalni nekem csöndes álom.
Tekintsd keservim: nemdenem
Lassú halál bús lételem?
Ha a világon annyi élni,
Mint úntalan remélni, félni,
Sorvadni a kereszt alatt;
Míg nem az ember általhat
Az életnek keskeny köréből,
S a föld gyomrába visszatér,
S a végezés rejtett tőréből
Kifejtve gyászos véget ér:

Oh, már megértem a halálnak!
Szegezd rám mérges íjad; ím
Már nincsenek több könyeim.
Szép napjaim mord télre válnak.
Pályámat elfutottam. Ints,
S indúlok önkényt a határra,
S bezárom éltem; — a halálra
Már senkinek több jusa nincs.

Bárdosy Jánosné halálára
Oh, nincs többé! Dőlj gyászos sírhalmára
Oh Musa, s hints vedrére könyeket.
Tekints alávert férjének jajára,
S zengd együtt részt-vevő keservedet.
Árváit nézd. Ez néma zokogással
S nyelvén elfojtott ahhal kesereg:
Az kifakad, s siralmas jajt zeneg
Szívéből felforrott könyhullatással.
A kisded Ámorok sírtak felette;
A bús hír tépett hajjal jajgatá
Az égi virtus kedvesét, ki, ah!
Neme díszét magával eltemette. —
Hiába nyújtod érte karjaid
Oh Bárdosy! csak port ölelsz; jobb része —
Elhervadt kellemit tekintjük itt —
A bánat lakhelyéből átenyésze.
Oh sírj szerelmed áldott hamvain!
Ha kifakad, enyhülést léi a kín.
S midőn egy percig édes könnyed árja
A bú előtt sebes szíved bezárja:
Említsd, hogy kedvesed már partot ért.
Mi evezünk a tenger mély öblében,
S pályát futunk a sírhalom völgyében, .
Kit a mindenható előnkbe mért.

Kazinczyhoz
Indúlsz Tokajnak Édenébe,
A Charisok szép lakhelyébe,
Lelkemnek jobb fele,
Hol üzi vak elmék homályát,
S letépi a bün álorcáját
Lantodnak zengzete.
Én, elmerülve bánatomban,
Nyögök nem érdemelt honomban,
S utánad esdeklem;
S lépésid könybe ázott szemmel,
Eltelve néma gyötrelemmel,
Távolról követem.
Te a mord tél bús fuvatagja!
A merre a szépség alakja,
Ferenc, útját veszi,
Térj Aeolus vak tömlöcébe,
Hadd fújja lágy Zephyr fülébe:
Hogy Dayka szereti!

Téli dal
A bágyadt Zephyrek lengedezéseit
A zúgó Boreas mord szele váltja fel;
S már a parti virág, melyet a hüs patak
Rengő habbal öblít vala.
Hervadt kelyhe körül dérkoszorút visel;
S szilfáinkra Aquilo, melyeket a jegyes
Érlelt fürtjeivel nyájasan átölelt
Ismét téli fagyot lehel.
S a hol néma üget csöndes homályiban,
Kristályér fejinél, erdei hangokon
Phyllisí énekelém, pázsitos hangomat
Száraz gally s jeges hó lepi.
Hagy a mord Aquilót, Imre, csikorgani!
De mi vagy Dorilis vagy Lili kaijain
A bús télnek, öröm s tölt poharak között,
Üzzök terhes únalmait.
Majd ha Phoebus az ég déli határiból
Országunkra kegyesbb fénnyel alá mosolyg,
És fagylalt mezeink tunya vidékiről
A hóhalmokat elveri:
Új díszben jön elő a gyönyörű tavasz;
Kész a bús ligetet s a jeges hantokat

S a csörgő patakot, s Flora virágait
Új életre varázslani.
Minket, hogyha talán egyszer elérkezik
Éltünknek szomorú fergeteges tele,
Többé vissza, tudod, nem hoz az elnyelő
Sírból semmi Prometheus.

Pope Newtonra
Sötétség vonta be törvényid, oh természet!
S az Úr mond: légy Newton! s világosság tenyészett.

A tavasz
Nyájasb arcúlattal arany szekerére felülvén,
Ünnepi fényt ereget Phoebus az ékes egen.
A fagyos éjszaknak zúgó fuvalati szűnnek
A bágyadt Zephyrek lengedezési között.
Harmatban fürődött keblét a rózsa kifejti;
A völgy illatozó májusi gyöngynek örül.
A lefolyó kövecsen lassú patakocska csörög le,
S csöndes habjaival pázsitos hantot öblít.
Felveszi télben elhányt ékét a bánatos erdő;
Zöild árnyéka kies szenderedésre vezet.
Itt epedő hangon a sérült fiilmile gyászdalt
Zengedez, ott a bús gerlíce jajnak ered.
ím kezeit Pomona gyümölcsfáinkra kinyújtá;
A feselő bimbó ritka gyümölcsre mutat.
Hajnal hasad; gyapjas nyájával elhagyta tanyáját
A dalló pásztor, s friss legelőre siet...

Vitéz Imréhez
Imrém, te vígan élsz Abaujnak Tempéjében,
A nyájas Gratiák és Musák lakhelyében,
Hol majd az ösz Szabó, majd a Kazinczyak
Phcebusnak ünneplő versekkel dallanak:
Engem fagygyal borít Kárpátnak bús melléke,
Ez a vendég ajak és durva tél vidéke.
A szép tavasz csak most fejté ki kellemit,
S már újra dér fedi megyénknek bérceit.
Nem vészen Phoebus itt magyar szó ajakára,
Bámúl a hazafi vendéghangú dalára.
A tél már nekem is fagylalja eremet.
Már én is hallottam nem honi verseket,
S mint a láncolt kerék vagy a bilincs csörgése,
Oly kellemetlen volt Daykádnak éneklése.
Vétkes megtévedés! árúló gondolat,
Mely szédelgésemben intézte lantomat!
N e m többet! bár maga nyújtandja poharában
A castali forrást Phoebus vendéghonában;
Holott akár gyöngébb érzésre olvadoz,
Akár harsány kürtön csatákat riadoz,
Nyelvünk majd olyan lágy, mint a Zephyr nyögése,
Vagy a bús fulmile szívsebhető zengése;
Majd olyan, mint az ég rengő dördülete;
Fellenghangon dalol, s rázkódtat ereje. —
Hazám! ha ügyelsz majd tulajdon kincseidre?
Ha vonsz örök homályt bal hímezéseidre?
Ölembe újólag ki ölti karjaid?
Újra ki adja meg Abauj tájékait?

Mindenható egek! vagy szívem örömére
Magyar hangot vegyen hazám fia nyelvére:
Vagy, ha megvetitek merész szándékimat,
Adjátok meg hamar szépajkú honomat!

Chlorishoz
Chloris. hogyha végezésem
Kebeledből kiragad,
S idegen vidéken késem.
Nem lelem nyugalmamat.
S majd ha ismét karjaimra
Fűzvén gyönge kezedet,
Csókot hintesz ajakimra,
Új gond éri szívemet.
Mint a mágnes közelebbről
Vonja a rokon vasat
S erejét vesztvén, messzebbről
Munkálatlanúl marad:
Félek, ne hogy távol tőlem.
Új vígságok közepett,
Megfeledkezzél felölem,
És eljátszad hitedet.
S mint a mágnes ízecskékre
Morzsolt kis darabjai,
A szomszéd vasrészecskékre
Sem fognak munkálani:
Hogyha ízenkint csodálom
Szépséged kellemeit,
Félek, hogy az édes álom
Megelégli mákjait.

A rettenetes éj
A barna felleg szárnyain az éj
A földre borzasztó árnyékot hint,
A hold csillámló fénye beborúl,
Homályba süllyednek csillagjaink,
A záporral terhes köd megszakad,
S özönbe fojtja el a természetet.
Nézd, a gyilkos villám mint hembereg,
Mint csattogtatja mennykövét alá
A zordon ég. A pusztító tüzek
Hasítják a kősziklás bérceket.
Az öldöklő villámok fényinél
A halvány orca rettegést mutat.
Felrémül ágyából a jámbor hit,
S szentelt világgal üzi a halált,
ím újra csattan, és a gyönge szűz
Lelkét kedveltje karján hörgi ki. —
Tovább, tovább, kérlelhetetlen ég!
Forgasd fel a rémült természetet,
S szegezd rám életoltó nyiladat!
De, jaj, megszűnt a gyilkos fergeteg,
A hold eléjön a homály mögül,
A csillagok halvány fényt hintenek,
Az ég derül. Rémítő éjszaka!
Ah — holnap ismét hajnalom hasad!

Vigasztalás
/Töredék/

Kegyes, ah ne szaggasd szívem keserveiddel,
Ne áztasd kebledet ártatlan könnyeiddel.
Boszút kiáltanak fejemre jajaid,
Szaggatják lelkemet bús sóhajtásaid.
Elég halál nekem szerelmemtől megválni,
Az eltépett Amor gyötrelmeit kiállni,
S távol kedvesemtől titkon kesergeni,
S egész életemet bánatban tölteni.
Akár az újult nap örömfényt ereget,
Akár a barna éj hint gyászos felleget,
Ázott szemem előtt lebegtet képzelésem,
Elmém veled mulat, téged nyög érezésem.
Boldogtalan idők! siralmas babona,
Mely sok szem elibe sötét ködöt vona!
Mely egy színhez köti az ember boldogságát,
S zsengében fojtja el ifjúságunk virágát...
Feltetszik a világ, a gyászos éj elmúl,
Eloszlik a homály, s a szemfedél lehull,
Ártatlan árnyékink, tele nagy érezéssel,
A síron túl egymást fogadják öleléssel.

Antira
Míg én felkeresem imádott Amirámat,
Tityr, te azalatt legeltesd nyájacskámat,
Már hunyorgó tüze jelenti Venusnak,
Hogy indulóba' van szekere Phoebusnak.
Tityr, te itt maradj, s legeltesd nyájacskámat,
Míg én felkeresem imádott Amirámat.
Csak most távozzatok, ijesztő fellegek!
Megtérvén, nyilukat szórhatják az egek!
Bízvást rám hullhatnak! ha szépemre találok,
Örömmel elveszek, örömmel sírba szállok.
Mit müvei a kegyes? mely tájon keresem?
Mely völgyen hozza rám a nyájas szerelem?
Ott-e, hol a fenyők harcolnak Boreassal?
Hol bemetszem nevem s nevét ezer vonással?
Vagy a kristály forrás virágos szélibe,
Hol szívem kínjait kiöntém elibe?
Amor, ki szépemhez szerelmes lebdeséssel
Napjában annyiszor repülsz, s körülte késel,
Mondd: távollétemben foly könyem özöne;
Mondd: már útban vagyok; s azonnal térj ide.
S ha nem hint kelleme lépvesszőt szárnyaidnak,
Hozz hírt, mi sikerét érezted szavaidnak.
Mi édes érezés támad majd szívembe'
Ha majd, o d a j u t v á n , én ötlöm szemibe;
S felállván útamat kifedező dombjára,

"Ő az, a kedves az!" ily szót vesz ajakára;
S könnyű szökdeléssel a víz partjára jut,
S kiterjesztett karral nekem előmbe fut. —
Tündér gondolatok! ébren is álmodoznak.
Kik A m o r íveitől sebhedve bágyadoznak!
Bizonytalan kincsnek tapsolnak elibe,
S jövendő javukat használják eleve.
Nélküle napjaim, mely unalommal telnek;
S a legnyúltabb napok mellette szárnyra kelnek.
Egymás mellett ülvén a terpedt bükk alá,
Hol e síp másokét mind felülhaladá,
S jutalmúl szépemnek vevé fris koszorúját,
Mi által neveié Alkandernek boszúját:
Zengd, kedves! mondja majd, zengd szép énekedet,
Melynek tárgyúl tevéd minap kedvesedet,
így hatja szívemet a fulmilék nyögése,
Vagy hűs csergetegink játékos hömpölygése.
Mivel nem bíztattak mézes beszédei!
Remélnem mit hagytak varázs szép szemei!
Lágy szellő, mely akkor e vígság lakhelyébe'
Mulattál, nem vivéd az istenek fülébe!

Búcsú
Oh kegyes, hogyha talán levelem nem dúlja nyugalmad',
Vesd, ellágyúlván, bús soraimra szemed!
Vég búcsút veszek! ah, vég búcsút venni ne tilts el!
Ezzel nem zavarom csöndedet; írni szabad.
Szánakodó szemeid s egy szép, kebeledbe lecsordúlt,
Köny nem halálba, csupán szenderésbe, merít.
En nem csókjaidat, nem kérem előbbi szerelmed';
Más boldog szerető ajkait hintik azok!
Nekem elég, ha siralmaimat meghallgatod; akkor
Fogd be nehéz szememet, kérlelhetetlen halál!
Oh szerelem! csak azért érdekléd szívemet, hogy mind
Elfolyván örömim napjai, tőrbe keríts?
Gyilkos alak! gyönyörű tárgyát más bírja tüzemnek!
Másba szegezd gyilkos nyíladat; oltsd ki tüzem'.
Égni, s szerelmemnek enyhét nem lelni keserves
Állapot....

Baróti Szabó Dávidhoz
Vedd levelem, Barótim, ama fagylepte vidékről,
Melyet a hegy meredek bércivei általövedz.
S hogyha talán soraim füleidbe nem édesen hatnak,
S római kellemeket bennők hiába keressz,
Nekem elég: fusd be szemeiddel, s végre magányos
Hajlékodban, akármely szegeletbe, temesd.
Nemde kiesbb helyeket kíván a kellemes ének,
Melynek lágyan-ható zengzete szívet igéz?
A súgó Zephyrek s Pannak vadon erdeje, melyben
A falevél remegő lengedezéssel inog;
A kövecsen lefolyó forrás, mely búsan ömölve
Csörgedező habbal parti virágot itat;
Vagy menedékes hegyen Bacchus, vagy az illatozó kert
Ágyaiban, a szép Flora virági között:
igézést szeret a költő lantjába lehelni,
S szíveket hódító mennyei dalra ragad.
Tinéktek közelebb mosolyog szép szemmel Apollo,
S a szomszéd Helikon szent tetejére vezet;
S hogyha borostyánnal koszorúzott lantotok ihli;
Olyan kellemetes hangozatokra tanít.
Mint a lágy Zephyrek kikeletkori gyönge nyögése,
S a csermely, mikoron habjait űzve, csereg.
Engemet a havasok melléke negyedszeri hóval
Ostromol, és sanyarú számkivetésre szorít.
S a hidegen fúvó Boreas azon isteni szikrát,
A költői tüzet bennem elölni siet....

Győzedelem jövendölés 1788.
Látám Olympus téres határiból,
A merre Phoebus kergeti fellegét
A kormos éjnek, s a homályos
Földre lövelli sebes világát,
Indúlni Pallast, Mint mikor Aeolus
Szélvészt akarván gyűjteni, zárjait
Megnyitja tömlöcének, és a
Déli szelet szabadon bocsátja.
Páncél borítá mennyei tagjait,
Dárdát szorított jobbja, s arany paizsa
Terhelte balját, s életoltó
Szikra szökött haragos szeméből.
Kí ellen indulsz? Asszonyom, asszonyom
Húzd vissza dárdád. A hadak istene,
Ámbár hatalmas fegyverében,
Szined előtt elijedne, Mars is.
így szóla nyelvem. Többre nem engede
Fakadni szívem; — szívemet ellepé
A félelem; — s az istenasszony
Ezt feleié panaszomra: Látod
Diana szarvát? Megveti frigyemet,
Felvonja íját, s ellenem ellövi,

De szent atyámnak homlokára
Esküszöm, hogy kezemet megérzi!
Mondotta, s pajzsán csattogatá nyilát,
S repüle. — Nyomban rettenetes csapás
Követte, mely a holdi félbe
Sárga halálijedelmet öntött. —
Hazám, ne búsulj! mert ha vitézidet
Vezérli, s együtt száll viadalra majd
Erös leánya Jupiternek:
Annyi lehet valamint a hangya,'
De hátat adni kénytelen a török,
S kezedben a szép győzedelem, magyar!
Az forgatá fel Trója várát,
A ki felére hajolt Minerva.

Egy széphez
Ha nyárban esnék ünnepe nevednek,
A fényes nap hódolna keilemednek,
Egerre vígabban mosolygana,
S tavaszra változnék a tél fagya.
Most elvégezvén nyári útazását,
Nyilas jegye felé kezdé futását.
A mit tehet, megszűntek a szelek,
Enyhül a tél, olvadnak a jegek.
Oh Nap, ha én ma Phaeton lehetnék,
Télben is tavaszi fényt hintegetnék,
Nyilas jegyét önkényt elvéteném,
S a szépet nyájas arccal tisztelném.
Ablakjain sugárim behatnának,
S körülte játszadozva mulatnának;
Majd édes ajakin, majd szép szemén,
Majd ékesen emelkedő mellén;
S enyelgenének, míg az est eljőne,
S egy névtelen sugár szívére lőne.

Menyegzői dal
Boldog pár! kit az ég ártani nem tudó
Vígságokra vezet, tiszta szerelmetek
Zsengéjében, Hymen szent kötelékíbe,
Indúlj a szeretet s ünnepi Gratiák
Andalgási között, vígan emelkedő
Boldogságod örömnapjait illeni!
Szép a zöld kor arany kezdetiben kötött
Egyesség gyönyörűségeit érzeni;
Szép a szűzi kezek lágy ölelési közt
Majd a mennykövező Jupiter asztala
Mellé, majd az öröm völgyein elterült
Békés Elysium zöldes homályiba
Örvendezve magát visszavarázslani:
Míg a klárizs-ajak kész az orozva nyert
Csóknak felszabadült nedvibe' fürdeni;
Míg a majd epedő, majd eleven szemek
Ártatlan jeleken fejtik az egybefont
Lelkeknek gyönyörű gerjedezéseit.
De mint a kikelet gyönge víráginak
Sürün illatozó kelyheit a nyarak
Forrósága, vagy a téli fagy elveri:
Ügy a kedves alak, mely le nem írható
Szépségével ezer szívre lövel vala.
Elhervad; mihelyest őszre hanyatlanak
Eltünk fergeteges napjai, kénytelen
Igéző erejét újra kiölteni.

Örvendj! szép az öröm kellemesebb nemét,
A virtus gyönyörűségeit ízleni,
Mely a puszta világ bús düledékinek
Halmán sem fog irigy sárba leomlani;
Szép, a házi falak keskeny határiba
Régtől fogva szorult nyugodalom kies
Árnyékában, az eltölt örömek szelíd
Ösvényére gyakori' visszatekinteni;
Míg a boldog atyát, s nem magyarázható
Érzésekbe merült élelmesebb anyát,
Itt a nyers ifjú atyja vonásival,
A békés szeretet mennyei záloga.
Ott a kis Danaé érdeli tetszetes
Őgyelgései között selyp csevegésivel....

A nemzeti öltözet
Csak toldasd már, pajtás, hosszabbra ruhádat!
Hányd el kalpagodat, csákódat, kucsmádat!
Viseltük, már elég; megúnták nagyjaink,
S maholnap új törvényt szabnak asszonyaink;
S addig bübájolnak, míg nemem csúQára,
Elhagyatol, s magad maradsz nem sokára.
Az ily mohón kapott házi istenkéket —
Szél j ő — mind elhordja, mint a porcsibéket.
Magyar szél pedig ez; ha szabad úgy szólni.
N e m z e t e m kezd ismét idegent majmolni.
Legelőbb is magyar rövidli, nem német,
Nyers testemre szabott kurta kis mentémet.
U n k o m m o d ! azt mondja. Ezt hát elvetette;
Prémzett vagy prémetlen kabát kell helyette.
Kalap már, nem süveg, feje takarója,
Lyuggatott dolmány csúf, ha mellre valója,
Mellen által taréjt ereget ingéről;
El akar repülni, azt vélnéd messzéről.
Elhányta bajuszát, kit nem rég nevele,
Hogy ez a magyarság alkalmatlan jele,
Tüzesített vassal égetett, s magason
Tornyok hajbodrokkal meg ne piszkoltasson.
Az egy magyar nadrág marad meg; végtére;
S az is, tán csak annak emlékezetére,
Hogy a kik nemünktől ennyire távoztunk,
Magva-szakadt magyar ágyékból származtunk.
Fejünkről, mellünkről meg nem ismernének —
Mutatjuk, mi híja nemünk jóllétének!

Csak toldasd már, pajtás, hosszabbra ruhádat!
Hányd el kalpagodat, csákódat, kucsmádat!
Cseréld, vagy csúfítsd el a szép magyar fejet;
Egy görbe, bicsakot köss magyar kard helyett,
Mert már nagyjaidnak annyira szokása
A magyar viselet elhagyogatása,
Hogy az általkötött s ékesen kihányott
Nadrágban s mentében járó egynehányot
Maholnap negédes kurucoknak vélik,
A miatt, hogy sokan tollúkat cserélik.
Raggass pókhálókat asszonyid fejére,
Tedd ki szépségidet csudákért cserére,
Csináltass selyemből sirhalom formákat,
Mázold be festékkel a legszebb arcákat;
S így sürü hálóval takarván képeket,
Imádd e bájoló szép kísérteteket;
A kikről nem tudnád, kit, s mit szégyelenek,
Azt-e, hogy a többek mint ők nem ilyenek?
Vagy azt, hogy a nemzet ellen oly bünt tettek,
Melyért szemfödelet élve érdemlettek?...
S úgy ruházd ez undok asszonyi remeket,
Követvén mindenben az idegeneket,
Hogy, ha holt eleink ma felébrednének,
S látnák, mit csinálnak mind ifjak mind vének,
Formánkat elvetve, mint játszunk az éggel,
S hova temettük el puha kényességgel
Azt a természeti magyar délcegséget:
Vagy meg nem ismernék a szép nemzetséget
Vagy, holtra rettenvén e csúf unokának
Képétől, a sírba vissza rohannának.

Csak toldasd már, pajtás, hosszabbra ruhádat!
Hányd el kalpagodat, csákódat, kucsmádat!
Maholnap maga lesz országunk elsője
A katonás magyar köntös viselője.
Már a magyar maga szégyelli viselni,
Söt azt, hogy viselé, kezdi szégyeleni.
Valánk minap-voltak, de magok'-hagyattak,
Sőt, ha meggondoljuk, csúful megcsalattak!
Vérünk és tulajdon vérek' bosszantóí,
És a sok idegen isten imádói;
Úgy bántak az ékes nemzeti ruhával,
Mint mi a farsangi költött álorcával.
Felvették; de nem úgy mint tulajdonjokat
Hanem csak mint szívet titkoló rongyokat.
Boldog epochánkból farsangot csináltak,
S önmagokból olyan vázakat formáltak,
Melyek kívül ugyan magyar színt mutattak,
De belől idegen szívet lappangtattak.
S már most, midőn látják, vagy is kezdik hinni,
Hogy nem épen vétek nem-magyarnak lenni,
Elhányják felszedett pávatollaikat,
Sőt hogy fel is vevék, szégyelik magokat;
S hirtelen a dolgon olyat fordítottak,
Sok némely magyartól, de roszúl-fajzottak,
Hogy azoktól várnak kopasz mentségöket,
A kik nem csúfolják, mint ők, nemzetöket.
Magoknak e csút szó tetteik mentsége:
Ideje van, úgymond, hogy már legyen vége;
Ideje elverni a mély részegséget,
S visszabolondozni az esztelenséget.

Vagy, ha ki erszénye örökös kárára,
Felhágott a világ fényesebb polcára,
Szégyen, azt gondolja, olyan öltözetben
Járni, s megjelenni nagy gyülekezetben,
Mint a kiknek rangja annyit nem tenyészett,
De egyformákká tett a nem s a természet.
Vagy tán atyáik is magok jobb sorsában,
Szalmás házhan laktak egymás szomszédjában,
S ha e miatt aztán kikopik mentsége,
Látván, hogy nincs neki oly nagy különbsége
Mások felett, a kikvéle egy nemzetből
Származtak, sőt néha egy végrendeletből,
Ráfogással színli szíve duzzadtságát,
S vádolja a ruha alkalmatlanságát.
Csak toldasd már, pajtás, hosszabbra ruhádat!
Hányd el kalpagodat, csákódat, kucsmádat!
És a mint felvetted okét minapába',
Temesd el őseid hideg sírhalmába.
Fedd be velők vitéz atyáid csontjait,
Kik e két főváros dicső kőfalait
A vérünkön hízott töröktől, nagy haddal
Elvették ezelőtt csaknem egy századdal.
Vitéz öltözetünk azokat illeti...
Még mi nem ismerjük mi az a nemzeti,
S mely bölcsesség, mely kincs, egy eszes nemzetben
Változást nem tenni sem az öltözetben,'
Sem az azzal járó vércsereberében;
Hanem megmaradni a maga bőrében.
Temesd el hát, temesd, anyáid sírjába,

Tégy rá követ, s írd ezt a kö oldalába:
"Ide egy nemzeti köntös temettetett,
Mely maga nemétől addig üldöztetett,
Hogy utóbb a nemzet maga szégyelette.
És itthon idegent veve föl helyette
Csak minap kele föl egyszer a sírjából,
S most ismét, a lágyság puha párnájából,
A szél annyi pelyhet hordott szépségére,
Hogy, ily idegennel korcsosult létére,
Magának maga is új halált gondolna,
Hanemha most önkényt eltemették volna."

Clelia, Vestának leány papja, kedveséhez, Aulushoz
Itt, az ártatlanság magányos lakhelyében,
A néma békeség lármátlan kebelében,
Holott szabad voltát a szív bilincsei,
S a sanyarú virtust önkényén öleli:
Elmémnek nyugalmát mely fergeteg závaija!
Egy tiszta szűz keblét mely öldöklő gond marja?
Újra ki gyújtja fel alélt érzésimet?
Amor, s te újólag megloptad szívemet?
Ah, megcsalatkozám! Még égek, még is áldlak, •
Oh bús, oh kedves név! oh Aulusom, imádlak!
Ez írást — hányszor nem hinték rá csókokat!
Hányszor futottam be! — Ez ismert sorokat
A síró Clelia ajakihoz szorítja.
Oh Aulus... hitemet de jaj, mi tántorítja?
Mit írtam? ... oh egek! Tiltott vonásaim
Mossák el szívemből forró siralmaim.
Bosszús istenasszony, bocsásd meg tévedésem!!
Te tiltod Aulussal közölni szenvedésem.
Kemény hagyásodat hív papnéd tiszteli...
Jaj, szívem kényszerít, s a toll ezt követi!
Te, az önkényt fogoly virtus kegyetlen zárja,
Hol fojtja bűntelen ezt a keservek áija,
Hol az ártatlanság, elfedve kellemét,
A bú könyüiben füröszti kebelét:
Ti rózsákkal hintett lelketlen alkotványak,
Kiknek tömjénezünk, szerencsétlen leányok,
Midőn alélt tüzem felébred mellemben,
Ah, hogy nem lehetek, mint ti, érzéketlen!...

Alig hogy olvasám kezednek gyá :zvonását,
Szerelmed zálogát, hűséges szíved mását.
Zsibbadt indűlatom legott felébrede,
Oh csöndem gyilkosa! oh lelkemnek fele!
Amor karod között mely boldogságot nyújta!
Öledből kifejtvén mely siralomba sújta!
Olykor myrtus borít, s te isteni kecsesei
Élőmbe leborulsz, s hű iánykád felemel:
Olykor csak egyedül képzellek egy pusztában.
Porral hintett fővel, a bánatok gyászában.
Komor tekintettel, halvány arcûlattal.
Elzárva bús lakod sötét falaival.
Itt a bal végezet, sokalva boldogságát,
Eltépte Ámortól kötött szent társaságát;
Aulus és Clelia magános életben
Itt gyászol, ah! egymást felejtve rejtekben.
Szívébe zárja ő gyúladozó szerelmét,
Ezerszer átkozván negédes győzelmét.
Ah, írj inkább kegyes! Kössünk egy új frigyet:
Te Cleliát sirasd, sirat ő tégedet.
Kölcsön panaszaink' Echo majd visszahányja;
Echo a szerelem bús nyomorékit szánja.
Oh kedves! oh Aulus! oda van mindenem.
Mióta elhagyott imádott kedvesem!
Erted foly egyedül ázott szememnek nedve.
Vestának telik-e siralmainkban kedve? —

írj! a rejtett titok megfejtő jelei
A szív s az értelem leghívebb képei.
Ah, édes neme ez a néma mulatásnak,
Bár része benne nincs sem szemnek, sem hallásnak.
Ez a szép lelemény egy oly szerelmesé,
Ki, foglyát jajgatván, olvadt köny cseppjivé.
Az indúlat heve a józan észt mint dúlja.
Világos színekkel lefesti Amor úja.
Itt a szív szabadon kiönti panaszit,
Szégyen nélkül nyögi szerelme kínjait.
Szabad szeretetünk ártatlan lánggal ége,
S ah, vétkessé tevé a sors kegyetlensége!
Hogy égő szívedet szívemhez láncolád,
S barátságot költvén szerelmedet nyújtád,
Diadalmas tüzeit érzettem szép szemednek,
S egyszerre hódolék igéző kellemednek.
Nem-földi Gratiák ülték ajakodat:
Mit tennék? megadám legottan magamat.
Kevésbé tölt jutnod kincsednek birtokára,
Önkényt hajoltam én a szerelem szavára.
Te Ámort édesnek, vétlennek festetted,
S varázsló kellemi elfogtak éretted.
Ah, mi könnyen hata édes szavad lelkemre!
ígézó ajkadról mint csepegett nyelvemre!
Megejtél: ízlelem szerelmed javait,
S vestának megszegém érted hagyásait.
Tebenned egyesült elmém, becsem, reményem,
Tenéked áldozék, tenéked gyúlt tömjénem;
Melletted a világ szívemnek meghala,
S Aulus leve neki legbecsesebb java.

Ah, légyen fő gndja a szerelem szívednek!
Az lesz, mindég az lesz, főgondja kedvesednek.
Kincs, fény, nagyság bizvást a másoké lehet:
Engem boldoggá csak Aulus szíve tehet.
Szálljon le székiről a föld legdúzsb királya,
S az árva Cleliát jobbjával bár kínálja,
S csak hogy bérül vele oszszam meg szivemet,
Ültessen csillogó székébe engemet:
Eltolja Cleliád az ő hiú nagyságát,
S karjaidon indúl keresni boldogságát.
Trónust szerelmesen szívedben emele;
Te vagy az ő java, nagysága, címere.
Pompás nevezetek, szerencse szüleményi,
Engem nem illettek, hívságnak leleményi!
Szerelmesed vagyok: és ennél szebb nevet,
Aulus, én mindenem, nem ismer kedvesed.
Legfőbb örömimet én Ámornál találom;
S z e r e s s ! ez a törvény, a többi puszta álom.
Nincs semmi boldogabb mint egy szerelmes pár,
Kiben vágyás, ízlés, indúlat együtt jár,
Együtt enyelg, mosolyg, magát együtt mulatja,
Nyelvén egy szó forog, megegyez gondolatja,
S boldog csönddel nyugván a béke karjain,
Új örömet nyílni lát minden nyomain.
Megnyugodt kebelét únatság nem zavarja,
Érzékenységeit furdaló gond nem marja;
Kiállóit jajait homály temeti,
Nem dúlja nyugalmát a múlt képzeleti.
Terjedhet-e tovább a boldogság határa?

A szenvedéseknek van-e még édesbb ára?
Az ember főjava s egy kincse s z e r e l e m —
Ily boldog voltam én, míg Aulus élt velem!
Aulus tekints vissza megváltozott sorsomra,
Hol, koszorút kötvén elhervadt homlokomra.
A csüggedt szerelem karon fogván vive.
A te karod közül Vestának elibe;
Midőn engem kitett tárgyúl a szenvedésnek.
Nem hallván jajait a kétségbe-esésnek,
S egy vétkes esküvés, egy szomorú eset
Elrablá szívemtől egyetlen egyemet! —
Alig hogy befedél a templom fátyolával,
Alig váltottam fel rózsáim e ruhával.
Alig rejtetted el arcáim kellemit,
Alig csókolhatám az oltár széleit
S a templom szobrai reszketve megindúltak,
A nap elrejtezett, tüzes villámok hulltak,
Olympus mennydörgött, s rémülve hallgatá,
Hogy a bús Clelia hitét megtagadá.
Istenném kétesnek gondolta győzedelmét,
Ismervén szívemnek hozzád vonzó szerelmét.
Ah, méltán sziveié hanyatlott hitemet!
Érette téptem el szent kötelékemet.
Ah, jövel! Ez legyen sok szenvedésim ára!
Ezentúl ne nyomjon távollétednek kára!
Tekintsd szerelmesed bús esdeklésit. —
Lehet még ízlelnünk az élet kecseit.
Egvet-értő szemünk játékos húnyorgása,

Szívünk érzései ... Nincs, nincs tüzemnek mása!
Hadd nyomjam dobogó melledre szívemet,
S f o n ó ajakidon keressem lelkemet!
Édes képezetek! Szerencsém pillantatja!
Mely Aulust énnekem ím ismét visszaadja!
Fonj karjaid közé! Boríts el könnyekkel.
Csalódunk? — tárgyunkat csalódva érjük el!
Már már a zöld erdő s hüs árnyékú fenyvek.
Melyeknek tetei felhőkbe terjednek,
A híves patakok csergedező folyása,
A munkás méhecskék álmot hozó dongása,
A nyugati szellő balzsamlehellete,
Monos barlang körül a csönd szent ligete,
A szép természetnek mosolygó kedvessége
Nem oltja kínomat, s síralmimnak nincs vége.
Emésztő unalom lepi környékemet,
Elhagyta az öröm gyászos lakhelyemet.
Itt hervad egy zöld ág, ott a nehéz kedv gyomja
Az illatos virág nyílt kebelét elnyomja.
Echo elhallgatott, a lágy Zephyr nem leng.
A búsúlt fulmile csak epedő jajt zeng.
Itt e kínos fogság boldogtalan helyében.
Éltem' itt sírom el szívemnek keservében.
Azonban Cypri bor gerjeszti tüzemet,
S új életre hozza alvó érzékimet.
Éjjel körülöttem lebeg szerelmesem.
Reggel felérezvén, árnyékát ölelem.
Altató mákjait Morpheus alig hintette,
Hogy rabjának lengvén a szerelem felette,

Felhozza éltemnek szerencsésbb éjeit,
Hol kölcsön ízlelénk szerelmünk kecseit.
ím Aulus közelít elbágyadt esdekléssel,
Látom, hallom szavát, tele nagy érezéssel;.
Örömforásai nyílnak meg szívemben,
Szent ölelésim közt elájül keblemben, •
Hányszor ragadnak el, ah, tündér érezésim!
S meddig játszodtatnak e boldog képzelések!
Az ész felérezett; a kedves kép eltün,
A bús hajnal hasad, s csalódásom megszün!
Ne j ő j Aulus, ne jöj! ne bontsd magánosságom'
Hagy az istennének, s kerüljed társaságom!
Válasszuk lakhelyül az ég két sarkait,
Közös gátúl vetvén a tenger árkait,
Míg a nagy Cybele szívem dühét megvija,
Azonegy levegőt szájam veled ne szíja,
Ne lássák szemeim siralmad cseppjeit,
Az mind felszaggatná szívemnek sebeit.
Könnyű a virtustól vétekhez tántorogni:
De nem könnyű kezet vele viszontag fogni.
Ne jőj, Aulus, ne jöj! hagyj engem tisztemnek!
Tépd el ércláncait tiltott szerelmemnek!
Szent kelyhe Ámornak! ti, forró ölelések,
Te, néma múlatás, ti, édes érezések!
Elhagylak; s hívemtől megválva, rejtekben
Töltöm napjaimat, örök keservekben.

Sőt jer, jer Aulusom! Hanyatlik életem,
Elhalok — te fogd fel végső lehelletem!
Te is elhalsz, s ha majd orcádnak ékességét
Letépi a halál — ez szülte híved végét! —
Midőn a terhes bú elfojtja életed',
Hagyd, fogjon be együtt egy gyászos bolt veled.
A kisded Ámorok véssék fel esetünket;
S az útas' könnyezvén bús emlékezetünket,
Sóhajtva majd így szól: Példátlan szeretők!
Sírjunk hamvok felett, s ne égjünk úgy mint ők!

Vallástétele egy az igazságra törekedő embernek
Blumauer után
Az ember életét két erő nógatja,
Mely őt majd északra intézi, majd délre;
Esze van. hogy helyes legyen gondolatja,
S van, hogy akaratja helyes legyen, szíve.
Bízva ily két erő gyarló kormányára
A szegény halandó céljára hogy érjen?
Mert oh vajmi rövid az elme határa!
És a szív, ah mennyit kíván, reményi, hiszen!
Vélvén, az igazság országútján menünk,
Elménk gyakran tündér árnyékon kapkodik;
Vélvén, hogy a virtus karjain pihenünk,
Szívünk gyakran'a bün kebelében nyugszik.
S ugyan a két vezér a boldogság szoros
Ösvényén egymással .hányszor ellenkezik?
Gyakran a mit áldás gyanánt vesz a koros
Értelem, átoknak érzésink azt nézik.
Gyakorta virtusnak a szív azt ítéli,
A mit az ész puszta szemvesztésnek talál,
Az ész pedig gyakran helyesnek azt véli,
A mitől hogy bűnnek tartja, szívünk eláll.
Egy kis világ, melyet homályba boríthat
Minden felleg, legyen az elme vezére?
Egy ízlés, mely bünt is gyakran igazíthat
Az egy való virtust soha el ne vétse?
Azért, kik nehézlik a dolgot vizsgálni
S igazat nyomozni magoktól nem mernek:

Azt tartják: j o b b ott más értelmére állni.
Hová tehetségök által nem érhettek;
De bátorságosabb hinni, hogy sem tudni
Jobb az engedelem az önnön ízlésnél
Avagy tán rövidebb úton lehet jutni
A célra másoktól kölcsönzött mécsnél?
Ez a világosság parányi szikrája
Nem egyaránt közös minden halandókkal?
S más égtájék alatt nincsen makulája
A napnak? csak nálunk fénylik fél világgal?
Hát bátorságosabb szemünket bezárni,
Hogy más koldusbotja után sántikáljunk?
Minek vagyon a szem, ha vakon kell járni?
Minek vagyon a láb? azért, hogy ne járjunk?
S mégis némely kemény kísértet próbája
Alatt, a valláshoz önkényt folyamodunk;
S van oly perc, hol megsért az igazság szája
S menedékhelyt csupán a hitben találunk.
Igaz, a hit s az ész országa kétféle:
Külön bír a vallás, külön a józan ész;
De igen egybe foly e két birtok széle
S a jegyzetlen határ szemünk elől elvész
A puszta értelem, a hová nem férhet,
Ott, csak ott kezdődik a vallás országa:
De ki mutatja meg, az ész meddig érhet?
Hol szűnik? mennyire terjedt a birtoka
Hátha csak értelmünk értékét takarja
A hit, hol mit észszel felérni nem lehet?
S nem vét a halandó, ha tudni akarja,
A mit szemünk előtt az ég elfedezett?

Te! ki bennem munkás értelmet gyújtottál
Igazságra törő elmetehetséget
S a hitre belém oly lágy szívet oltottál:
Előtted teszem le vallástételemet!
Előtted végetlen! te látod lelkemet
Szemed előtt semmi nincsen eltitkolva.
Előtted! ha vétek, te méred vétkemet,
S nem a római pap életem bírája,
Előtted! emberként a bünt nem bünteted,
Nem lobbansz emberként hirtelen haragra.
Emberként nyűg alá lelkemet nem veted,
Melyet teremtettél arany szabadságra.
S nem általad látok? nem a te világod
Kifolyása elmém parányi szikrája?
Hogy a hold nem terjeszt oly világosságot
A földre mint a nap, a hold vétke volna?
Halld meg hát egyenes vallástételemet!
S ha vetél egy sugárt fényeltelt szolgádra
S megvilágosítod tántorgó lelkemet,
Nem mint a római menykő mord szikrája.
Hiszem, hogy a boldog élet reményével
Táplálsz némely embert, mert ki éltét megunta,
De tudom, hogy nem azért ruháztál elmével,
Hogy lelkem túl hitem határán ne hágna.
Hiszem: a jóltevő vallás támogatja
A balesetekben a gyenge lelkeket,
S a bús végzés alatt lerogyni nem hagyja
S édes elvárással biztatja szívünket:
De tudom — a világ bús tapasztalása —

Hogy papjaid által számosb veszélyt szüle
A vallás tizenhét század elfolyása
Alatt, mint hatezer év alatt az elme
Hiszem, inkább ragyogott a nap világa,
Hol közelebb fénylik, mint hol esik messze
De tudom, az égre nincsen igazsága,
Senkinek, hogy Róma s nem Jápon nemzette
Tudom, nem érdemlem azért országodat
S kevéssel tartozol te nékem ez okon:
Hogy serényen járom dicső templomodat.
Mely itt díszeskedik a szomszéd fündoson.
Hiszem, hogy egy némely isteni tisztelet
A többinél nálad inkábh kedves lehet:
De tudom, a Bramin szent úgy szólhat veled
S meghallgatod.szintúgy mint engem hívedet.
Hiszem, hogy szent kezed kőtáblára írta
A kölcsön szeretet törvényét régenten:
De tudom, az embert mi kevésre bírta
Volna, ha beoltva nem volna szívemben,
Hiszem, hogy az írást te adtad kezünkbe
Mely, hogy a te müved, néhol elárulja
S olykor kegyességet csöpögtet szívünkbe
S helyei, hellyel józan erkölcsre tanítja.
De ismerek egy általad íratott
Könyvet, melyet lehet olvasni mindennek,
Mely hamisítatlan egyedül maradott
Mindeddig: nagy könyvét a szent természetnek.
Hiszem, hogy az ember, kiben nincs irgalom
Mások iránt, örök jajjal fenyegeted.
De úgy látszik sokkal hathatósban hallom

Az ügyefogyottak szájából törvényed,
Hiszem, hogy jelentél fölséges titkokat,
Melyeket te, kinek bölcsessége véget
N e m ismér, megfoghatsz, de méltán azokat
Megfogni határzott észszel nem engeded.
Hiszem, hogy kedveiled a szentelt templomot,
S oltárinkra kegyes tekintettel nézsz le,
De tudom, a világ csak a te templomod,
S legkedvesbb oltárod a halandó szíve.
Hiszem, hogy végnélkül volt hatalmodat
Gyakorta jelented csudatételekkel,
De hogyha eszmélem roppant világodat
Más csudatételid nem érnek fel ezzel.
Hiszem, a dicsőült lelkeket kedveiled
S előtted érdemök nem böcsös, nem lehet.
Hiszem, hogy ök fognak a bűnösök mellett,
S irgalomért bozzád emelik kezöket ;
Á m d e bölcsességed, tudom tanácsokra
Nem szorult az ember kérését vizsgálni:
Sem jóságod külső indító okokra
A mit kér, megvenni tőle vagy megadni.
Hiszem, hogy megesem olykor gyarlóságból
S elvétem a virtus egyenes ösvényét,
S kizárhatsz bűneim miatt mennyországból
S ellenem sújthatod haragod mennykövét;
De tudom, valamint meg nem vesztegeti
A világ tenyerét egynehány csöpp epe,
Szívedet boszúra nem mérgesítheti
Mind együtt véve is az ember vétsége.
Hiszem, a síron túl elmém tehetségét.

Végetlen munkásság körével bíztatod,
De nem tagadhatja lelkem gyengeségét
S nyugalomra váltja éjjenként a dolgot,
Hiszem, hogy csak egy az igazság ösvénye
Boldog országodba csak ezen juthatunk :
De a rendben futó csillagok ösvénye
Között ám tébolygó csillagot is látunk,
Hiszem, hogy segédül adtad az érzőket
S mindent, a mit tudok néki köszönhetek.
Hogy csak ők vezérlik a földön élőket
S ismeretimre szert csak általok teszek:
De tudom, a szemnek, kinek kormányára
Tehetetlen lelkem főképen bíztatott
Annyira sem terjed látása s határa, •
Hogy megmondja áll-e vagy jár áldott napod.
Hiszem, hogy a szívet minden ő vétsége
Mellett feddhetetlen virtusra alkottad
De mi bün? mi virtus? hol a határ vége?
Hol vesznek egymásba? tudom azt nem adtad.
Hiszem, érdemet gyűjt az ember magának
Ha békével türí sanyarú végzését:
De tudom, érdekli szenvedő fiának
Legkisebb kínja is a j ó atya szívét.
Így harcol a hittel a jázan értelem,
így merül bús lelkem bizonytalanságba!
Az elme lerontja, mit a vallás velem
Elhitet, az elmét a hit ostromolja!
És oh ezer sürü lelki homály között
Mihez nyúljak, helyes választást hogy tegyek?
Ha elmém s vallásom egymásba ütközött

A hitnek hódoljak? az észnek higyjek?
Vallásomat rúgjam el okosságomért,
Mert szabad lelkemet járom alá fogja
Vagy eszemet nyomjam alá vallásomért,
Mirt hogy az okasság hitemet elfojtja?
Vétek volna magát vezetni nem hagyni
Az által, kit az ész csal — vezérnek talál?
Érdem hitelt azon világnak nem adni,
Melyet bennem önnön kezeddel gyújtottál?
Törvényedet csak a bibliában lelem
Csak két táblán vágynák hagyásid megírva?
A természet által nem te szólsz velem?
Nem a te törvényed a természet szava?
Csak a mire a hit s a vak engedelem,
Mindaz érdemetlen igazolásodra?
Választod híveid j ó cselekedete
Méltó-e egyedül szent javallásodra?
S egyet ér előtted a pogány élete,
Akar Titus, akar Néróként folytassa?
Te, ki munkás kézzel ruháztad lelkemet,
S belém hitre hajló lágy szívet oltottál,
Egy sugári székedből! s kínos kétségemet
Elűzöd elmémből a bús ködkettévált.
Nézd, mit viaskodik a vallás eszemmel
Segíts! ez ostromot nem fogva kiállni,
S tanítsd meg, mire lehet tyrranus hitemmel
Értelmemet kívánt egyeszségre hozni
És ha megtagadtad tőlem irgalmadat,
S nem adsz alázatos kérésemnek helyet
Uram! úgy oh vedd el, kérem jóvoltodat,
Vedd el vagy a hitet tőlem, vagy eszemet!

Elégia
/Töredék/
Mások harsány kürttel zengjék dicséretét:
Mások fessék merész ecsettel életét:
Nevének oszlopot mások emeljenek,
S halhatatlanságot nevétől vegyenek,
Hogy örökösítsék nagy emlékezetét
A földön: Te, Múzsám, jajgasd enyészetét.
Oh Te! kinek búját csak a halál írja
Enyhíti majd, midőn szerelmesed sírja
Egykor, ha már égig emeltek érdemid —
Egy gyászos bolt alatt nyugtatja tetemid!
Engedj meg, ha szívünk elcsüggedt bánatja
Be nem forrott sebed, új sebbel szaggatja,
Csak hogy együtt zengje kínos keservedet, —
Jön bús Múzsám, nem hogy enyhítse szívedet:
Csak hogy együtt sírjon, nem hogy vigasztalja:
Elölné szavamat a nemzetek jajja.
Oszd fel velünk búdat, mely szívedet dúlja,
Hogy földre ne verjen a fájdalom súlya.
Ájulva omladoz hideg hamvaira.
Zokog, s jaj-csókot hint hervadt ajkira,
Körülte árvái eltelve bánattal
Sírnak, halvány gyászban, levert arculattal.
Oh királyné, ezen gyászos tekintetre
Hány név nélkül való érzés gyül szívedre!

Ez felsóhajt, s míg bús könyét a föld issza,
Az kifakadt jajjal kéri atyját vissza,
Ez némán kesereg, s majd csüggedt karjaid
Közt rejti anyai öledben jajjait.
Magzatira veti borongó szemeit,
S a névtelen bánat elfojtja könyeit.
Engedj siralmamnak, oh nemztek atyja!
Ha gyászos estedet, méltán, nem jajgatja
A leverő bánat, a néma fájdalom, —
Elfojtja jajjaim, s elcsügged bús dalom.
Mint mikor a szép nap ezüstös fellegen
Játszik sugárival, a kiderült egen:
Alá mosolyg, és egy vidám tekintettel
A nagy természetet eltölti élettel:
Azonban megdördül az ég holtozatja,
S rettentő mennykövét alá csattogtatja:
így fogja be a gyász a nagy természetet,
Ki
'/ esetet.
Ő újra feltámad, s a barna felleget
Elűzi, s új fénynyel bevonja az eget.
Utánad hiába terjeszti karjait
Bús néped; örök éj választja napjaid.
Hiába keresed végső lehelletét,
A kegyetlen halál eloltá életét.
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Olvashatatlan

Kétszer fagylalta meg a mord tél vizeit,
A szép tavasz kétszer fejté ki kecseit;
Hogy a visszavonás gyilkos fergetege
Eloszlék, s felderült boldogságunk ege.
A vérözön apad, a romlásnak vége,
ímhol olajággal jön az arany béke.
Itt egy özvegy búslong férjén, ott egy atya
Vénsége gyámolát leverve jajgatja;
Itt törli egy kegyes elázott szemeit,
S rejtekben sírja ki titkos keserveit.
Ah, nincs! a gyilkos ón leverte kedvesét
S egy gyászos sírhalom nyugtatja tetemét.
Amott egy ártatlan árván hagyott sereg
Atyján szívreható jaj-szóval kesereg
A gyászos test körül
gyögdecsli..
A szántó földjeit békével míveli
A helyi mesterség munkáit emeli.
Hány bánatos szemnek törléd le könyeit,
Eloltván a hadnak pusztító tüzeit.
Hamvadnak hány ezer nem áldoz szívében,
Érette könyezvén édes keservében,
Ha a síron túl is élvén nemzetednek
Oh ereszd jajjait alávert népednek:
Te ki feltámasztád a föld bodogságát!
Te mulj el, te lakjad a holtak országát!

* Olvashatatlan

Fohász
Oh Jézus szíve! én szeretlek tégedet!
Mert te előbb megszerettél engemet,
Én elrúgok minden szabadságot,
Hogy utánad ereszszem magamat.
A te szíved mágneskő,
Melynek erejével az én húsom hozzád nő,
Hogy segíts engem a szorongatásban
Veszteg maradsz a sacramentomban.
Ámbár muszáj neked a crucifixust hordozni,
Melyet az illuminatusok nyakadba mertek vetni.
Ámbár a szidalomnak töviseit
Által meg által szúrták tetemeid;
A háládatlanság lándsája is
Mindig döföl téged az is;
Oh, ha te nagy kínodat én
Az én könyörületességem által meg kisebbíthetném!
Oh, ha az én nevemnek becsülése
Téged a gyalázattól megmenthetne,
És ha engem akasztófára kötnének,
Hogy téged a haláltól megmentenélek!
Te forogsz koponyámban éjjel nappal,
Mert az én egész tehetségem tőled van.
Néked complimentíroz egyedül az én eszem
Akaratomnak medius terminusát Te benned helyheztetem.
A mit adott nekem a te szereteted,
Azt, hogy szememre ne hányd, tőlem reggel este vissza veszed;
A mi jóval bírok, az mind a tiéd,

A mi az enyim, mond rá, hogy a tiéd.
Oh ha a szerencse az én kívánságom szerint secundálna,
Hogy Leo Szaitz szakállastul e szívbe bújohast játszhatna!
Ott magát elrikoltaná,
És harsány torkával dicséretére fakadna!
He! be j ó volna, ha az én torkom megkondulna.
Ha az én szám az ö dicséretére tátogna!
Ha az ő szívébe ugorhatnék,
Ha oly szerencsés lehetnék!
Mindig benned maradnék,
Se Péter, se Pál ki nem hajtana belőled,
Én neked úgy — vei megesküdtem,
Hogy szavam fiistbe menjen, nem engedem,
Mert te vagy az én örömem, lelkecském, kincsecském, jutalmom,
Az én üdvösségem, az én paradicsomom!
Téged szerettelek, téged szerettelek,
Téged örökétig szeretlek!
Pedig egy pénz nélkül, korántsem a mennyországért,
Sem pedig azt, hogy Lucifertől félnék nem azért.
Ha nem volna mennyország, ha pokol vádból lett volna,
Mégis beléd szerettem volna,
Mert te méltó vagy, mert te engemet
Előbb szerettél, azért szeretlek tégedet.
Oh Jézus szíve, te egész az enyim maradsz,
Oh Jézus szíve! úgy-e én is egészen a tiéd maradok!

Függelék*

* Válogatás az 1994. április 16-án Ungváron a M É K K szervezésében megtartott Dayka-emlékkonferencia anyagából

"Óh e hazában oly sok jeles
Sírján ingatja vándor fuvalom
A f eledésnek tüske bokrait "
/Petőfi Sándor/

DAYKA GÁBOR ÉS EGER
Dayka Gábor és Eger c. kiselőadásom emlékezés. Szűkebb hazám.
Borsod e felvilágosodáskori neves költőjének munkásságával helytörténeti kutatásaim, adatgyűjtéseim során kerültem kapcsolatba.
Neves Dayka kutatók: Balogh Árpád Ányos, Kabdebó Lóránt, Lökös
István írásai alapján állítottam össze mondandómat.
Eger városára a XVIII. század végén az ébredező nemzeti érzés és
a felvilágosodás szelleme nyomta rá bélyegét. Ez a két eszmeáramlat
azonban nem segítette egymást, hanem a nemesi nemzeti gondolat
gyakran gátolta a felvilágosodás megerősödését és igyekezett megmaradni a katolikus-rendi-feudális gondolkodásmód mellett. Maga
Esterházy Károly püspök is bizonyos fokig híve a felvilágosodásnak
(líceum építtetése, melyben könyvtár, csillagvizsgáló is helyet kap),
de az udvarral is szembeszegülve védte a katolikus egyház kiváltságait és kicsinyes gonddal irányította a hatalmas egyházmegye életét.
1782-ben érkezik Egerbe az egri Cisztercita Gimnázium IV. osztályába DAYKA GÁBOR, a miskolci "sánta szabó" és az alkalmi szakácsnő fia. aki más szegény sorsú diákhoz hasonlóan, a papi pályán
véli megtalálni boldogulását. Valószínűleg özvegy édesanyja hatására iratkozik át Miskolcról a régebbi nevesebb gimnáziumba, hogy
majd könnyebben kerülhessen be az egri papnevelő intézetbe a
mindezideig jól tanuló fiatal diák. Igyekszik mindinkább gyarapítani
tudását, ismereteit. Felismeri: csak úgy tud felzárkózni, felszínen
maradni, ha minden idejét, energiáját a tanulásnak szenteli. Neki
nem szórakozás, játék a tudomány, hanem a létért való küzdelem
porondja. Eminens diák, tanárai szerették, ő pedig hálás volt szeretetükért. Két tanára, Pásztory Raymund igazgató. Schumann Teofil.

későbbi apát támogatásával a rendházba fogadták a kiválóan tanuló
diákot, ahol ingyenes ellátásban részesült. 1784-ben végezte el tanulmányait. Itt szeretné folytatni, mint kispap, de ezt egy időre megakadályozta II. József rendelete, mely szerint papi szemináriumba
csak azok vehetők fel, akik a bölcseletet is elvégezték. Ennek következtében jut e! Kassára. Itt végezve II. József újabb rendelete miatt,
mely megszüntette az egyházmegyék szemináriumát, Egerben is,
tanulmányait a Pesti Központi Szemináriumban folytatja. így jut
olyan szellemi központokba, ahol kapcsolatba kerül a felvilágosodás
légkörével. Ezeknek a városoknak a szabadabb levegője érleli azt a
"makacsságot", mellyel töretlenül ragaszkodik a müveit és finom
Dayka Gábor a nézeteihez. A pesti papnevelő intézet nagyban segíti
költői és emberi fejlődését, tanulmányai összhangban voltak a-kortárs írók-költők nézeteivel. Nagy szorgalma, lelkesedése, tehetsége és ami igen fontos volt e körökben - nyelvkészsége csakhamar szellemi irányítójává tette a papnevelde ifjúságának. A beteg embereknek a finomabb iránti fogékonysága (már Kassán is betegeskedik) és
kielégíthetetlen mohósága kapcsolódott össze benne a felszínenmaradásért folytatott küzdelemmel. Különösen a nyelvtanulás terén
ért el szép eredményeket. Öt nyelven beszélt és még két nyelven
olvasott, filozófiai és esztétikai tanulmányokat is folytatott. Barátságot kötött a magyar felvilágosodás jelentős alakjaival: Szentjóbi
Szabó, Verseghy Ferenc, Kármán József, Kazinczy Ferenc, stb
1790. II. József halála és az elképzelései fölött diadalmaskodó
nemesi, nemzeti ellenállás rövid diadalmámora volt. A II. József
által létrehozott hivatalok, iskolák megszűntek. Pestről Egerbe is
visszatért a hittudományi főiskola. Daykának, az akkor már ünnepelt
költőnövendéknek is vissza kellett térnie Egerbe. A megszüntetett
intézetből az addigi szabad életből visszakényszerült Egerbe a sötétségbe. A felvilágosult abbé számára ez a környezet kriptánál is keservesebb lehetett. II. József halála után egyrészt megszűnt a felvilágosodás hivatalos támogatása, másrészt a visszahatásként jelentkező
nemesi mozgalomnak a nemzeti kultúra és nyelv - mint a tiltakozás
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eszközeinek - fejlesztésére megnyilvánuló áldozatkészsége is megcsappant. Kármán József, a másik kettétört pályájú csalódott ember
így ír erről az évről: "valljunk igazat ! Ott megállapodtunk, ahol
elkezdettük. Egy kis zsibongás, egy kis felforrás az egész dolog
summája. Augustus és XIV. Lajos századjai nálunk egy esztendőben
be is állottak, el is múltak." Egerben a felvilágosodás hatását aggódva figyelő konzervatív papság szóban és írásban is felvette a harcot
ellene. E harc országosan ismert vezéralakja lett Szaitz Leó szervita
szerzetes. Szaitz 1773-ban került az egri rendházba és ott élt 1792ben bekövetkezett haláláig. Bár német anyanyelvű volt, a bécsi udvar
felvilágosult abszolutizmusával szemben a magyar nemzeti rendi
ellenállást támogatta és küzdött a magyar nyelv fejlesztéséért. Névvel ellátva és névtelemül számos röpiratot adott ki a felvilágosodás
ellen. Ebbe a felvilágosodás ellenes, bigottan vallásos légkörbe került be 1790-ben Dayka Gábor az országosan ismert költő. Éppen ez
az elismerés és a felvilágosodás híveivel való kapcsolata volt igen
rossz ajánlólevél számára a katolikus ortodoxia fellegvárában. Szaitz
Leó írja egyik levelében: " ... Legjobb volna azoknak a megvilágosodott kispapoknak nagyrészét jókor útnak bocsátani, hogy a többieket meg ne vesztegessék, s valaha a népet meg ne botránkoztassák, el
ne ámítsák..." Feltételezhető, hogy Dayka iránt személyes rosszindulat is fűthette az ortodox szervitát. Az ifjú költő még Pesten vagy
közvetlenül Egerbe érkezése után Esdeklés és Fohász című költeményeiben kegyetlenül kigúnyolja Szaitz Leót. Mindkét vers egyházi
témájú, a Szüzanyához és Jézushoz szól, de főszereplője a vakbuzgó
szervita. Dayka Gábor nem talált lehetőséget a Pestihez hasonló kör
alakítására. Barátai, Bodnár Antal és Vitéz Imre felhagytak a papi
pályával, az egyik tanár a másik tanfelügyelő lett. Elkeseredését
fokozta egyedülléte, gyanúsítgatásokkal körülvett elszigeteltsége.
Válni akar, de még egyszer bizonyítani akarja nemes eszméinek
emberiséget boldogító voltát.
1791. július 2-án Dayka a szerviták templomában német nyelven
szónoklatot tart. melynek fő témája a vallási türelem. A prédikációt

végighallgató Szaitz Leó 60 eretnekségnek számító hibát gyűjtött
össze a költő beszédéből és Esterházy Károly püspöknél feljelentette. Esterházy utasítására összeül az egyházi bíróság, tanai visszavonására akarják rábírni Daykát, de ó erre nem hajlandó. A "pelyhes
prédikátorinak mennie kell. a bíróság 1791. július 19-én kizárta a
papi szemináriumból. Ezzel véget értek egri évei. Egerből való távozásával lezárul Dayka életének és költészetének első nagy korszaka.
Az összecsapás után Dayka - a hatalommal szemben vesztes fél egyedül marad. A felfelé ívelő pálya, társaság, kultúra, régi tervek,
polgári haladás, mind összeomlanak. Dalait jogtalanul feledte el az
utókor. Ne csak rövid tragikus élete keltsen bennünk részvétet, hanem mély érzelmeinek szomorú világa is. Költészetének egy-két
örök szépségű dala megérdemli, hogy időnként áldozzunk szomorú
emlékének. A városba, hol utolsó napjait töltötte, hol utolsó dala
felhangzott, szívesen jöttem emlékezni Edelényből. Edelényből,
Borsod-vármegyéből, a Bódva-völgyéböl, hol Csenkeszfai Poóts
András született, a szintén tragikus véget ért papköltője a századnak,
ki szintén Ungváron fejezte be életét 1812-ben. Kire szinte jó lenne
emlékezni olykor-olykor e hazában.
Edelény. 1994. április 13.
Laki Lukács László

EURÓPAISÁG DAYKA
SZENTIMENTALIZMUSÁBAN

Az emberség, tudomány annyira,
összehúzott bennünket e világnak e részén,
hogy mikor hazát, hazafiúságot
emlegetünk:
Európát értsd rajta.
Bessenyei György. Rómának viselt dolgai, 1801
Ha bárkit is megkérdeznék itt, a Kárpátok alján, hogy mondja
meg, ki volt Dayka Gábor, csupán mint — az átkeresztelt 10-es számú ungvári iskola névutódja (volt Zalka Máté) — lenne a felelet. És
még annyit, hogy itt halt meg. Valójában, nem sokan ismerik még
irodalmi berkekben sem. Erre hivatott egy kis megemlékezés, irodalmi pályájának általam való felelevenítése, az alábbiakban.
Az 1770-es évektől 1848-ig terjedő hét évtized küzdelmeiben
kultúránk egészéből nemzeti irodalmunkra hárult az a nagy, történelmi hivatás, hogy a legtöbbet tegye a nemzeti függetlenségért és a
polgári haladásért, a régi és új összeütközésének tudatosításával a
közvetlen társadalmi cselekvés előkészítője legyen.
E hatalmas, 1848-ig ívelő fejlődésnek első szakaszát, az 1770-es
évektől az 1820-as évekig terjedőt nevezzük hagyományosan a felvilágosodás korának.
A felvilágosodás elsősorban eszmetörténeti műszó, és mint ilyen,
többé-kevésbé szabatosan definiált. A szépirodalom alkotásait akkor
szokták felvilágosultnak nevezni, ha ezek a legkézenfekvőbb tartalmi
jegyekre szorítkozó közvetlen kapcsolatban vannak a filozófus század gondolataival, és min ez ideig alig gondoltak arra, hogy a rene-

szánszhoz. a barokkhoz, a romantikához vagy a szentimentalizmushoz éppen hasonlóan az eszmék világával szorosan nem összefüggő
egyéb megnyilatkozások szélesebb skáláját is bevonják a felvilágosodás fogalmi körébe. Bár a felvilágosodás írói forradalmi szenvedéllyel üzentek hadat a réginek, a stílus területén, vagyis épp saját
mesterségük műhelyében megmerevedett hagyományok új formákat
teremteni képtelen epigonjai maradtak. Az abszolút monarchia elmélyülő válsága idején kibontakozó s magát a régi renddel egyre jobban
és egyre erösebben szembehelyező felvilágosodás viszont állandóan
a változásról, újulásról, erjedésről, haladásról beszél, s ezek a fogalmak csaknem mindenben ellentétei az ilyen magatartásnak. Nem az
állandó rendet, az egy helyben maradást, a stabilitást, hanem a
nyugtalanságot, az új lehetőségek állandó keresését valósítja meg. A
mozgás, a kíváncsiság, régivel való szakítás és az újrakezdés gyönyöre az általános e kor szellemében, irodalmában. Ez a dinamikus
mozgás a szellemi élet zárt területén túl is nyomon követhető, sőt,
még a család struktúrájában beállt változásokban vagy a polgári otthon belső terének fellazulásában és a társasélet irányában történt
kitárulásában is jelentkezett, végeredményben szintén az írók, a filozófusok, a festők és a természettudósok alapvető élményével egyirányú társadalmi mozgásból született meg. A felvilágosodás általános
mozgásélményét a polgárságra jellemző e világi jellege választja el a
barokk, a rokokó, a manierizmus vagy akár a szentimentalizmus
legfontosabb tulajdonságának felismert mozgás lényeges elemeitől.
Álljunk meg egy picit az utóbbinál.
A szentimentalizmus a XVI11. század végének és XIX. század
elejének irodalmi irányzata, amelyet a nagyfokú érzelgősség, érzelmesség jellemez; erős fogékonyság az érzelmek iránt, hajlam az
érzelmek tartós és mély befogadására. És itt elérkeztünk Daykához.
Dayka Gábor, a szentimentális irány jellegzetes képviselője — akit
Kazinczy Ferenc a századvég legkiválóbb lírikusának tartott — pap-

növendékként kezdte pályafutását. A pesti papneveldében némileg
felvilágosult környezetben nevelődött, ezért az egri rendházban, ahol
1790-től kezdve lakott, éles összeütközései támadtak egyházi feletteseivel. Szűknek érezte magán a papi reverendát, s maga körül az
egyházi világot, így, barátaival irodalmi kört szervezett, s szerelmes
versekben dicsérte Eger szépségeit.
Egerben Szaitz Leó volt a szabadabb gondolkodás kegyetlen elfogult üldözője. Dayka két gúnyverse, a Fohászkodás és Esdeklés
Szaitz imájaként adja elő a klérusnak nem is titkolt törekvéseit, a
világosodás kiirtását, a pápa világuralmának megvalósítását.
Dayka első próbálkozásai tulajdonképpen iskolás verstani gyakorlatok, ugyanúgy kezdi, mint sokan a XVIII. század végén, latin
distichonokkal és száraz fordításokkal a klasszikusokból.
Dayka szakít a szerzetesrenddel, megnősül, s tanárságot vállal.
Közben minden, ami körülötte van, alkalmas napjaink derűssé tételére. Az 1790-es országgyűlés napjai ezek, egy országos optimizmuséi:
a magyar szellem most érkezik el az anakreoni líra recepciójához.
Az újmódi verselésre Kazinczy bíztatja.
Dayka gondosan ügyel a tudós férfiú attitűdjével megállapított
szabályainak követésére, még akkor is, ha a vers süket lesz így. Inkább matematikai feladatmegoldás, amit csinál, s ezért sokszor Figyelnünk kell verse ritmusára. Tudós századának gyermeke mindig
is igényli magától a metrikai lecke pontos felmondását, kimért taktusra kissé hidegen, úgy amint a korhoz illik. Legtöbbször a jól elgondolt lezárás is elárulja, hogy tudós poétával állunk szemben.
Akkor is a világosság százada beszél soraiból, mikor a homályos
bánat vagy a rettenetes éj nyugtalanítja, innen stílusának analitikus
jellege. Elsősorban a részletek, az árnyalatok aprólékos bemutatása
érdekli, Bajza József így jellemzi a szív anatómusát: "...Daykának
egész poesise Iélekfestés, oly hív és való, hogy nem ismerek magyar
költőt, ki őt ebben felülhaladta volna...".

Dayka nagyon is gondolkodó poéta, verseinek jó része alkalmi darab, műfordítás, másik része átköltés, tehát elsősorban értelmi munka. Az értelem túlsúlya mindig bizonyos érzelemszegénységgel jár
együtt, szentimentalizmusának is, mint látjuk, itt vannak a gyökerei.
A szentimentalizmus nagy áttörése csak 1792 körül írott néhány
versében történik meg, a leginkább magával ragadó módon a Titkos
bú soraiban, melyet joggal a hazai szentimentalizmus egyik ritka
remekművének tekintünk. A többiekben (Az esztendő első napjára,
Esdekelés. Bárdosy Jánosné halálára) még egyszer nagy kitágulását,
szerelmeit, a könnyelmű fiatalságot éli át. Az új versek alaphangja az
ezekre való szentimentális visszaemlékezés. A közelgő XIX, század
nagy divatja, az ekkor már nálunk is kezdődő népiesség és historizmus meg sem érinti, elkerüli az új költészet új mintáit, a nem klaszszikus szépségeket. Szorosan idetartozik az a tény, miszerint a szentimentalizmus, mint történeti jelenség, jóval szélesebb annál, hogy
egyetlen korszak számára lefoglalható legyen. Ezt ma már jól látjuk.
Evekig simítgatja verseit, akárcsak barátja Kazinczy, és variánsai
elárulják, hogy a szép stílre való törekvése a széphalmi mester ízlésénekjegyében történt, aki meg is írja róla, mennyire gyönyörködve
látja, "...mint hányja tűzre s rakásokban mindazt, a miben magának
nem tetszhetik. Némely dolgozása nyolc-kilenc ízben van leírva táskájában, elhintve mindeniket új meg új igazításaival". — mondja
róla Váczy János. Példának okáért bemutatok néhányat:
A. változat
B. változat
A gyenge bortövecske
A bor hajlékony ága
S a repdeső szerelmek
S a lepdeső szerelmek.
A változtatás nála a hideg ész lassú munkája.
Szentimentalizmusát pedig végül is épp a korrekció túlhajtása merevíti meg. teszi hűvösen előkelővé. Dayka érdeklődési köre, ihletének forrásvidéke ízig-vérig világi volt. Vonzotta a kibontakozó iro-

dalmi élet; felvilágosodott szellemére jellemző Kazinczynak küldött
verse is:
"Indulsz Tokajnak Édenébe,
A Charisok szép lakhelyébe
Lelkemnek jobb fele,
Hol üzi vak elmék homályát,
S letépi a bün álorcáját
Lantodnak zengzete.".
Az emberi érzelmek szabadságát, az öröm, a boldogság jogát hirdeti ez az életet átérző költő az egyházi ridegséggel szemben (pl. Ne
hidd... című versében), ezzel is buzdítva kortársait az élet modernebb, humánusabb, európaibb életformájú vitelének szeretetére.
Őrá is jellemző azonban, mint az egész szentimentális iskolára,
hogy kétségbeesésének, fájdalmának nem ad határozott indoklást,
titkos homályba vonja érzéseit:
"Homályos bánat dúlja lelkemet,
Talán újulnak régi szenvedésim;
Talán tündér előreérzésim
Rémítnek, s új lest hány a végezet.
Sírnék: de csak elfojtott sóhajtások
Emelkednek kétséges szívemből;
Csak rejtett ah, csak néma jajgatások
Váltják egymást, s a titkos bú elöl.".
A Titkos bú, melyből fentebb idéztem, rendkívül finoman ábrázolja azt a határozott tartalmat nem nyerő bánatot, amely inkább a lélek
mélyén megbúvó hangulat, mint a tudat felszínére törő. határozott
érzés. Dayka mestere volt a természet festésének, a külső természet
és a belső világ összehangolásának is.
" Dayka Gábor rövid pályája 1787 és 1796 közé esik, mely utóbbi
évben huszonnyolcadik évében végezte üldözések és gyengélkedések
közt emésztődött ifjú életét. Ö egészen e koré. Elégiái dolgozásai.

mint már említettem, legott felléptével magukra vonván Kazinczy
figyelmét, ennek befolyása alatt az antik formák mellett a Rádayversnemet is gyakorlatba vette, s abban adta némelyeit azon lángoló
és bájjal teljes énekeinek, melyek költészetünknek soha nem avulható gyöngyszemei lettek." /Toldy Ferenc/.
A Magyar Musában, a Magyar Museumban, a Magyar Kurírban
publikálja verseit rímes-időmértékes és antik formákban. Egyéni, a
későbbi költői gyakorlatban nem igazolódott prozódiája s lírájának
témákban és hangulatokban való szegényessége lehet az oka, hogy
költői erényei ellenére sem vált a magyar irodalmi hagyomány igazán élő és ható részévé.
Pedig Dayka Gábornak a maga személyes világfájdalmát és új,
polgárosodó ízlését kifejező költészete a szentimentalizmusban találta meg egy kifinomultabb, európaibb életforma csábító ígéretét.
Ez az élmény nagy formai figyelemmel szelídítve, klasszicista
módon fejeződik ki. Dayka költészete befelé van fordulva, azon örvény felé, mely önkeblén tátong; ő mindig magából költ, s ezért tömöttebb, hathatósabb, mint kortársai. Verseinek nyelve választékos
ott is, hol a prozódia láncait lerázza, s a legszebb hullámzások közt
folyik alá. Az ilyen szellemek nem szaporák, egy érzéscsomó körül
mozog költészetük örökké, de új meg új változatokban mindig hódítók, napjainkban is elragadóak.
Visszatekintve látjuk, hogy Daykában lírai költészetünk egyik leendő nagyságát vesztettük el. Nem véletlen, hogy a Dayka portréra,
melyet Kazinczy, Kölcsey vagy Toldy Ferenc festegetett az utókor
számára épp ma akarunk ráfesteni, színesíteni. Csiszolásunk oka az
újra megértés, hisz napjaink divatja: a fiatal költők kimért formába
bújtatott rezignációja.
Végkövetkeztetésként álljon itt írásom mottója Bessenyei
Györgytől: "Az emberség, tudomány annyira összehúzott bennünket

e világnak e részén, hogy mikor hazát, hazafiúságot emlegetünk:
Európát értsd rajta.".
Illik tehát újra és újra fölfedezni Dayka Gábor munkásságát, nem
feledve, hogy О volt az, ki a szentimentalizmusban találta meg az
európaibb életforma csábítóbb ígéretét.
M. Takács Lajos

SZOBORSORS
/Újra a régi helyen/
Úgy hozta a sors szeszélye, hogy Dayka Gábor ungvári márvány
mellszobráról két ízben hullt le az avatási fehér lepel. A két avatás
közt 85 esztendő telt el, benne két világháborúval és ötszöri rendszerváltással.
Pergessük most vissza sorjában az eseményeket. 1909. október 3án volt az első leleplezés, amikoris a korabeli sajtó tanúsága szerint
az ünnepi díszbe öltözött város közönsége és az ország minden részéből idesereglett neves vendégek zsúfolásig megtöltötték az ősi
Drugeth Gimnázium /abban az időben magyar királyi katolikus főgimnázium/ parkját, aho.l a szobrot felállították, és a park környékét.
Képviseltette magát az ország parlamentje, a Magyar Tudományos
Akadémia, a Kisfaludy Társaság, a Petőfi Társaság, a Magyar Történelmi Társulat, az Országos Középiskolai Tanáregyesület, több vidéki közművelődési, társadalmi és irodalmi egyesület. A jeles személyiségek soraiban megjelent a szoboralkotó Szamovolszky Ödön,
feleségével és két nővérével, Bertával és Vilmával, Lehoczky Tivadar történész, vidékünk múzeumalapozó etnográfusa, gróf Sztáray
Gábor ungmegyei főispán, Firczák Gyula megyéspüspök, Pap Antal
pápai protonotárius... De küldöttséggel vett részt az avatáson az ország eme régiójának számos városa is: Munkács, Beregszász, Miskolc, Lőcse, Nagybánya, Máramarossziget, Sátoraljaújhely stb.
Ez volt hát a Dayka-szobornak /s egyben a város első és 1926-ig
az egyetlen köztéri szobrának/ az első avatása. Alig néhány békés év
után elviharzott fölötte az I. világháború.
! 919-ben a történelmi Magyarorazág Ung, Bereg, Ugocsa és
Máramaros megyéinek nagyobb részét, azaz a mai értelemben vett
Kárpátalját az újonnan alakult Csehszlovák Köztársasághoz csatolták, majd 1939-ben újabb hat évre visszakerült Magyarországhoz.

Dúlt a II. világháború. A szobor körül ültetett fenyők és tujabokrok
lombsátorrá terebélyesedtek. Immár 35 éve állt sértetlenül a szobor a
gimnázium elöparkjá.ban /és maga a költő-tanár 148 éve pihent az
ungvári Kálvária-domb öreg temetőjében/, amikor 1944-ben az új
hatalom túlbuzgó rendcsinálói ledöntötték masszív talapzatáról. Helyét elfoglalta a "világproletariátus vezérének" futószalagon gyártott,
művészi értéket korántsem képviselő mellszobra.
Az épület megszűnt gimnázium lenni, benne nyílt meg í945-ben
az Ungvári Állami Egyetem, később itt helyezték el és ma is itt működik az egyetem kémiai kara. A ledöntéskor megsérült Daykaszobor sokáig az épület alagsorának árkában hevert, aztán egy sebtében összetákolt faládában átszállították a vár gazdasági udvarának
egyik félreeső, elhanyagolt, szemetes sarkába. Itt várta sorsának
jobbra fordulását.
1991 januárjában Ungvár érdekvédelmi szervezetbe tömörült magyarsága mozgalmat indított a szobor felkutatására, restaurálására és
eredeti történelmi helyén való visszaállítására. Kemény harc volt ez
a javrbói. mert a kérdés így állt: Dayka vagy Lenin? Szerencsére
akadtak szép számmal lelkes aktivisták, akik nem kis erőfeszítéssel
felvették a harcot a hatalommal, vállalták a meddőnek tűnő vitát az
illetékes hivatalokkal: a várudvarból átszállították a két tonnányi
súlyú szobrot a Művészeti Alap Kapós utcai műtermébe, magyarországi restaurátorokat kértek fel a szobron esett sérülések korrigálására, már "csak" az egyetem rektorátusának /a gimnáziumi előpark új
gazdájának/ ellenállását kellett megtörni a szobor rehabilitálásához.
Ez sem ment könnyen. Az egyetem rektora bizottságot alakított az
ügy megvitatására. A bizottság 1991. október 18-án írásba foglalta
naiv, alaptalan érveléseit, s azokat az egyetem tudományos tanácsa
jóváhagyta: nem engedélyezik a Dayka-szobornak a felállítását az
eredeti helyén, az eredeti talapzatán. Jóllehet 1991 augusztusában, a
kommunizmus bukása után a városban mindenütt eltávolították a
Lenin-szobrokat, így a Day ka-szobor jogtalanul bitorolt talapzatáról is.

Érdemes idézni néhány "megállapítást" a bizottság említett határozatából, amelyet Hudanics V. I., Balega J. IM Vaszócsik V, P.,
Lizanec P. M., Mesko 1. M.. Csucska P, P. írták alá:
"A bizottság tagjai valamennyien egyetértenek a Dayka- szobor
felújításának szükségességével, nézeteltérések csak a szobor
felállításának helyével kapcsolatban voltak... Történelmi helyről nem
beszélhetünk, mivel az 1795—1796-os esztendőkben még nem állt
az az épület, amelyben ma a vegyi fakultás működik... Mint ismeretes, a gimnázium épülete 1905- ben /tévedés; 1895-ben épült —
R.B.R./ készült el, így abban Dayka Gábor már nem dolgozott...
Ungvár városában jelenleg magyar tanítási nyelvű gimnázium működik /tévedés: 1945 óta nincs a városban magyar gimnázium —
R.B.R./... A szobrot ez előtt a gimnázium előtt helyezzék el... A
Dayka-szobor arra a talapzatra kerülne, amelyen majdnem negyven
éven át Lenin szobra állt, ez pedig vandalizmust és újabb provokációkat válthatna ki..."
A szobor felállítását kezdeményezők újabb beadvánnyal fordultak
a városi tanácshoz és az egyetem rektorához, és folytatódott a bizottságosdi. Az újabb különbizottság /tagjai voltak ezúttal: Opijari V.
docens, Pop I. professzor, Fozekos docena, Hudanics professzor,
Csucska P. professzor/ 1993 júniusában kelt határozatával ismételten
tiltakozott a szobornak az eredeti helyén való visszaállítása ellen,
íme néhány "nyomós" érv az elutasító határozatból:
"...az emlékmű elállná a bejáratot a kémiai kar épületébe, amely
immár történelmi műemlék lett azáltal, hogy benne nyílt meg 1945ben az ungvári egyetem... A talapzat romos állapotban van, nem
állítható rá vissza Dayka Gábor szobra... A magasra nőtt fák és bokrok eltakarnák az emlékművet a város közönsége elől... A park nyitott, őrizetlen, az emlékművet a bűnözők megrongálhatják..."
A harc tehát folytatódott. Már 1994-et írtunk. A sokadik sürgető
beadvány, a sajtóban sorozatosan publikált követelések után és a
polgármesteri hivatal lojális magatartásának köszönhetően sikerült
igazságt szolgáltatni Dayka Gábornak: 1994. április 16-án sor került

szobrának /Dayka 225. születési évfordulója alkalmából rendezett
emlékkonferenciával egybekötött/ ünnepélyes újraavatására.
Felemelő, nagy tömeget vonzó ünnepe volt ez a város magyarságának. Az avatóünnepség szónokai között volt Monori István, a Magyar Köztársaság ungvári fökonzulja, Emil Landovszkij, a város
polgármestere, Petronyák László, a Magyar Köztársaság országgyűlési képviselője, Gortvay Erzsébet irodalomtörténész, Kiszely Tihamér, az ungvári magyarság érdekvédelmi szervezetének elnöke, dr.
Ortutay Elemér görög katolikus teológus, Nagy János református
lekipásztor. Es a megjelentek közül említsük meg Méhes László
vállalkozó nevét, aki áldozatkész segítségével megszervezte a szobor
visszaállításának technikai részét és állta az ezzel kapcsolatos kiadásokat.
A barokk stílusban megálmodott szobor újra harmonikus egységet
alkotva az újbarokk stílusban épült 100 éves Alma Materrel egyedülálló dísze a városnak.
R. Bulecza Rozália

SZAMOVOLSZKY ÖDÖN
Szép ünnepség részesei lehettünk a mai napon, amikor Dayka Gábor szobra ismét visszakerült eredeti, méltó helyére a Drugeth Gimnázium épülete elé. Számomra nagyon megható volt az ünnepség
minden pillanata. Hiszen Dayka Gábor lelkes híveinek köszönhető
az, hogy a szobor visszakerülhetett eredeti talapzatára, bizony öt
küzdelmes esztendőt vállaltak.
S amikor a szoborra pillantunk, vajon tudjuk-e ki formálta ezt a
kifejező, figyelmünket felkeltő, csodálatos alkotást? Szamovolszky
Ödön, úgy érzem, Ö is megérdemli, hogy ezen a napon rá is szenteljünk néhány gondolatot.
Hiszen, ha a szoborra tekintünk melegség költözik a szívünkbe.
Ki volt ő és hogyan szerzett hírnevet magának?
Nagybereznán született 1878. december 26-án. Az ungvári agyagipari szakiskolában és a Mátrai vezetése alatt álló budapesti iparművészeti iskolában tanult, majd Zala György, később Róna József
műtermében dolgozott. Közben Olaszországban, Münchenben és
Párizsban képezte magát. Itthon eleinte dekoratív szobrokat is készített.
Neve akkor lett országosan ismertté, amikor 1907-ben Gách Istvánnal közösen készített terve a Szabadságharc - szobor pályázaton
megnyerte az első díjat.
A köztéri szobrok felállítását általában pályázat előzte meg, e pályázatok körül csaptak leginkább össze a nézetek, ezek kavarták fel
legjobban a közvéleményt is, erre irányult a legnagyobb figyelem.
1891-ben hirdették meg először a Szabadságharc-emlékmű pályázatot. Ismétlődő kudarcok jellemezték a pályázat körül kialakult
helyzetet.
Végül az elfogadott emlékműterv, egy romantikus zsúfoltságú.
sokalakos, ' túlfűtött szoborcsoport nem került kivitelre, mert

Szamovolszky 1914-ben meghalt, és a háború kitörése elvitte az
összegyűjtött pénzösszeg jelentós részét.
A magyar szobrászatban meglepően korán, már 1897-ben megtalálható a Danaida - típus. Míg a Danaida motívumban a kor jellegzetes, maga teremtette nőtípusa fogalmazódott meg, a szintén közkedvelt Ádám-Éva ábrázolások a századforduló másik nagy kérdéskörét,
a férfi-nő kapcsolat átértelmezett érzelmi-filozófiai tartalmait fogták
össze.
Az első emberpár alakja a jóvátehetetlen bűn és a végleges kitaszítottság, az ember magára maradásának jelképe lett. A századforduló
művészete ezt a motívumot sokrétűen jelenítette meg, a túlfűtött
neobarokk drámaiságtól a szecessziós stilizálás lefojtott szenvedélyességéig, melyben a két alak már mentes minden irodalmi utalástól.
Már a szecesszió felé hajlik Szamovolszky Ödön bronz Ádám és
Évája / 1905 előtt /. Az égre tekintő bűnbánó Ádám karjában tartja
az alélt Évát, akinek hullámzó, hosszú haja egy furcsa sziklát és
bimbós oszlopfőt egyszerre idéző talapzattal folyik egybe.
Horvai Jánossal közösen készítette a rozsnyói gróf Andrássy
Franciska - szobrot.
1911-ben Névtelenek c. kettős csoportjával aranyérmet nyert:
szenvedélyesen előrelépő nőalakjának teste hátracsavarodik, feje
hátrahanyatlik, karját feje fölé emeli. Testének térbeli megoldása,
mozdulatának kettőssége az egyszerre emelkedő és lehanyatlás, valami éteri, de reménytelen elvágyódás megtestesülése.
E művet halála után saját síremlékeként állították fel a művésznek
a Kerepesi-uti temetőben lévő sírjára.
A 19. század második felében Európa - szerte megnőtt a köztéri
emlékmüvek száma. Tartalmát vesztett szimbólumok, ősrégi allegóriák, a barokk köztéri plasztika sablonjai úgyszólván nemzetközi
egyöntetűséggel jelentek meg a szobrokon.

A 19. század második felére általában jellemző volt a külsődleges
eszközökkel művészetet utánzó álművészetek kialakulása, és harca a
művészeti etikát és gondolatot örzö, igazi művészettel szemben.
Több oka volt e jelenségnek.
Egyrészt a 19. század végére megcsontosodó konvenciók átadásává silányult az akadémiai oktatás a művészi tevékenység kiüresedett
formák utánzásában merült ki.
A társadalmi irányító nagypolgárság a régi uralkodó osztályok
nagyszabású stílusainak az utánzásával, újgazdag elklektizálásával
akarta fitogtatni gazdagságsát, ez pedig csupán a silány utánzat
szintjéig juthatott.
Tömegméretűvé vált a művészetpótlék, a giccs.
Mindezeket a jelenségeket különösen az emlékmüszobrászatban
figyelhetjük meg. Ahogy az építészetben, úgy a szobrászatban sem a
felkészültség hiányzott.
Elsősorban az egyéni invenció hiányzott e jól felkészült emberekből, életművük ezért minden szakmai gondosság, gyakran bravúros
megoldás ellenére sem tudta felülmúlni a nemzetközi akadémista
szobrászat átlagszintjét.
A népi zsáner megújítására Ligeti Miklós tett jellegzetes kísérletet
a tizes évek végén.
A századforduló magyar szobrászata mindig kívülről, az
életképábrázoiás felől közelítette meg a népi témát, ezért nem is
tudott mélyebb, a nemzetet érintő tartalmakat megjelentetni.
A századforduló zsánerszobrászatának volt azonban egy másik
ága is, melynek fő témája a nyomor és kiszolgáltatottság, a munkás,
mint az ipari civilizáció áldozata.
A népi-paraszti témák szentimentális, anekdotázó, vagy illusztratív ábrázolásával szemben ez a szociális indíttatású zsánerpiasztika
kritikai hangvételű.
Az első munkás ábrázolások az épületdíszítő allegorikus figurákra
emlékeztetnek.

Ez a szemlélet tovább él az olyan jellegű kisplasztikákban, mint
például Szamovolszky Ödön lapátra támaszkodó Vasúti munkása
/1906/ A figura beállítása, egész felfogása az akadémikus sablon
eleve adott eszményeit követi, melybe az adott esetben nem egy történelmi, vagy mitológiai hós, hanem a kortárs valóság egy alakja
került.
Ábrázolásában azonban érződik érzelmi kapcsolat vagy személyes
élmény, realizmusa ezért csak külsőségekben nyilvánul meg,
/tarisznya, zsinóros mellény/.
Ehhez a felfogáshoz viszonyítva a reális megfigyelésen alapuló
zsánerplasztika, mindenképpen haladás, hiszen az élettől idegen,
merev sablon helyett új indíték áll mögötte, mely ideális esetben új
plasztikai megoldásokhoz vezethet.
Szamovolszky Ödön stílusát erőteljes, realisztikus mintázás jellemzi.
Egy akt-szobra a Szépművészeti Múzeumban, Imádkozó angyal c.
bronzszobra a főváros tulajdonában van.
A kassai honvédemlékeket 1910-ben a csehek eltávolították. .
Dayka Gábor ungvári márványszobrát 1945-ben előbb a Drugeth
Gimnázium udvarán ásták el, később pedig a Múzeum udvarán lévő
szemétdombra került.
Most ismét eredeti helyéről int felénk, kérem, ha elidőznek e
nagyszerű alkotás előtt, gondoljanak arra a szobrászra, aki szintén
fiatalon hunyt el, s még számos szép alkotást hagyhatott volna ránk a
múló időt legyőzve, ugyanúgy, mint a lángoló érzelmű, lelkesítő
költeményeket alkotó Dayka Gábor.
Záhony, 1994. április 10.
Ármósné Kiss Alice

Gondolatok az Ungvári Dayka Gábor Középiskola
50. évfordulója kapcsán
Dayka Gábor nem véletlen névadója Ungvár egyetlen magyar tannyelvű középiskolájának. Alig találnánk méltóbb személyiséget az
utóbbi 350 éves magyar oktatás múltjából, aki szebben ékesítené a
magyar iskola nevét. Tudni való, hogy rövid ungvári pályafutása
során, ami sajnos 1796-ban egyértelműen véget ért, szép és mélynyomokat hagyott maga után. Ő volt a fiatal vállalkozó, a bátor optimista, aki elnyerte kollégái tetszését és a végsőkig küzdött betegségével, hogy taníthasson. Nem véletlen, hogy 1870-ben a gimnázium
magyar nyelvű önképzőköre Dayka Gábor nevét viselte, vagy az,
hogy az első ungvári köztéri szobor 1909-ben éppen Daykát örökíti meg.
A magyar oktatás küzdelmes múltjával mintha ráhibáznánk a költő
küzdelmes életére és egy burkolt párhuzamot látnánk a kettő között.
Jelkép, szimbólum, győzelem, bíztatás és megbékélés Dayka Gábor neve az iskola számára. Politikamentes, tiszta és fiatalító erővel
bír a költő és pedagógus jelképe. Ahogy Dayka Gábor emléke újra és
újra feltámadó az ungvári magyar oktatásban, úgy az egész magyar
oktatás mindig feltámadó és halhatatlan, tiszta és önzetlen voltából.
Nagy szerencsénkre 1946-ban megtörtént Kárpátalján a magyar
nyelvű iskolák újraszervezése és az iskolás korú gyerekek legfeljebb
egy tanévet üldögéltek otthon tétlenül. Ez a folyamat településenként
más és másképpen történt, de az eredmény volt a fontos. Az indításnál "benne volt a pakliban", hogy a lakosság kérésére. Ennek óriási
jelentősége volt, mert erre mindig rá lehetett sütni, hogy "... csináljátok, ha úgy kellett". Pontosabban ebből az okból nem volt fontos
olyan mértékű támogatást biztosítani állami szinten a magyar iskoláknak mint az orosz vagy ukrán tannyelvű iskoláknak. Szerencsére
mindig akadtak józan gondolkodású emberek és szimpatizánsok,
akik jóvoltából itt-ott épült egy új magyar iskola, vagy hozzá építet-

ick valamelyikhez, kibővítették. De a különbségek akkor is szembetűnnek. A területen, ha végighaladunk a magyar tannyelvű iskolák
anyagi állapotát vizsgálva, akkor két dolog azonnal szembetűnik:
vag\ az iskola vezetése passzív és nem kíván cselekedni, vagy tehetetlenek. mert minden kezdeményezés papírkosárba kerül. Akkor
pedig minden világos. Kell a látszat, hogy a magyar tannyelvű iskolák működhetnek a lakosság igényének megfelelően, de nem is kell
olyan sokat tenni annak érdekében, hogy ne fejlődjenek. Egészen
pontosan elég. ha nem tesz az állam semmit. így a berendezés és
mindenfajta felszerelés lassan elkopik, külsőnk szegényessé válik.
Ha eközben az iskola vezetése nem fanatikus és nem próbál produkálni valamit, akkor egy logikus folyamat kezdődik az iskolába készülő gyerekek szülei részéről. Megvizsgálják az iskola külalakját,
lel fedeznek egy sorozat hiányosságot, ami a hétköznapi tevékenység
eredménye, illetve tehetetlenség eredménye, felmérik, hogy 11 éven
át mindig segíteni kell az iskolát anyagiakkal, mivel egyértelmű,
hogy a hiányosságokat valahogy helyre keli hozni, és végül úgy
döntenek, hogy akkor inkább beadják gyermeküket a közelebbi ukrán tannyelvű iskolába, ahol "minden csillog és villog". Ez persze
még nem garancia arra. hogy a jobban felszerelt iskolában nem kell
anyagi támogatással hozzájárulni az iskola karbantartásához. De az
indulás megtörtént, a magyar ajkú gyerek elkezdett ukránul tanulni...
Egy iskola állapota, külalakja, a garantált fűtés — mindez döntő
iehet az első osztályos gyerekek beiskoláztatásának pillanatában.
Márpedig az iskola állami intézmény, ezért tisztességtelen a szülök
teherbíróképességére építeni. Talán jobb lenne, ha ennek a jelenségnek nem adnánk nevet, mert mindenki tudja és érzékeli, hogy miről
van szó, csupán úgy teszünk, minta nem látnánk.
Nem lehet elkerülni a káderkérdést sem. Egy iskola igazán akkor
válik vonzóvá, ha kitűnő szakemberek és pedagógusok dolgoznak
benne éveken át és méltó utánpótlásról gondoskodnak. Ungvár
egyetlen magyar tannyelvű iskolájában ez is változó jelenség és
anyagi mozgatórugók befolyásolják. Tehát a legglobálisabb szinten

arról van szó, hogy mennyire van megfizetve a tanár, milyen presztízsszint valakinek tanítóskodni egy középiskolában. A kettő természetesen mindig is összefüggött. És a fizetésből kiindulva csupán az
értelmiség köreiben érzékelhető a tanár megtisztelő pozíciója. íg\
értelemszerűen a "zseniális koponyák" tovább mentek és munkát
vállaltak főiskolákon, egyetemeken, esetleg sok száz mérföldre szülőföldjüktől. Maradtak a "földhöz kötött" káderek. Ez nem jelenti
azt, hogy közöttük nem lenne elegendő jó káder. Itt lép színre a másik gátló tényező, az elavult törvény és az u.n. szociális védelem.
Évekig az volt az uralkodó állapot, hogy egy kinevezett tanár vagy
vezető a nyugdíjkora elértéig garantáltan jól érezhette magát beosztásában. Vagyis az üresedésekre ritkán került sor, ezért a tehetséges
kezdőknek nem volt lehetőségük bemutatni képességeiket, tehát
észre sem vehették őket. Az egész pedig a tudás rovására ment. És
mi van akkor, ha a vezetés sem kíván törődni az oktatás szintjének a
növelésével? Ha egyszerűen tehetetlennek érzi magát egy tisztességes kádercsere lebonyolításához? Akkor hosszú évekre elhúzódó
stagnálás következik, ami alatt megszokottá válik a viszonylag alacsony szint.
Szerencsére az Ungvári 10. számú iskolában mindig voltak fanatikus szakemberek, ezért az egyik jelenség mindig egyensúlyozta a
másikat.
Az utóbbi évek rohamos társadalmi és gazdasági változásai annyira fordítottak a megszokott jelenségeken, hogy az önértékeléshez is
idő kellett.
A gorbacsovi időben sok álom valóra vált a szellemi szabadságok
terén. Lehullott számos "vasfüggöny", kinyíltak a határok. Meglódult a fantáziánk... Elkezdődön az iskola építkezése. Ug> tűnt, hogy
a hozzáépítendő rész maximum három év alatt elkészül. Közben
változott a politikai helyzet, változott a pénz, hirtelen leszegenyedtünk. Sokan megriadtak és minden áron kitelepültek Magyarországra. A tanári kar kényszerből annyira megújult, hogy a veteránok egyszerűen elvesznek a fiatalok között. Még a követelmények is megvál-

toztak, esetenként kedvező irányba. Szerencsére Maria Havrileskó
egyike azon kevés vezetőknek, akik bíztatják a kisebbségek tanintézményeit, hogy bátran domborítsák ki jellemző nemzeti vonásaikat
a lehetséges kereteken belül. Ez nagyon jó érzés, mert elvonja a figyelmet a hétköznapi gondokról, de még ehhez is kell az, amit durván úgy ejtünk, hogy pénz. Hiszen bármilyen többletmunka — legyen az teremdíszítés vagy takarítás, vitadélután vagy nevelőmunka
— időbe telik. "Az idő — pénz" szállóige viszont alaposan megfertőzte tudatunkat és nem tudunk tőle szabadulni. Ez úgy jelentkezik,
hogy a munkakör fizetett része elvégzése után a fiatal tanár hazafelé
siet és nem látja szükségét annak, hogy tovább maradjon az iskolában. A "társadalmi" kifejezést már régóta megmosolyogjuk, mert
abból nem igazán lehet megélni. Marad a tudatos építőmunka, ami
azt jelenti, hogy ki kell építeni a tanítás működő alapelveit egy megfogalmazott koncepció alapján. Teljes biztonsággal fel kell ismerni a
rövidtávú feladatok körét és vállalni kell őket. Egy újszerű mentalitást kell formálni, ami nem sértené az előzményeket, de teljes egészében megfelelne a kor követelményeinek, a változások szükségszerűségének. Ez nem más, mint a megújulás szelleme és éltető ereje.
Ezt éreztük 1946-ban, valahol ezt érezzük ma is. Ebben kitűnő
jelkép a fiatal és mégis halhatatlan Dayka-féle magatartás, önfeláldozó szellem, és vállalkozó szellem. Erre van szükségünk, ezt kell
keresni magunkban, hogy a mai napok nehézségeit elviselhessük.
Árpa Péter
a 10. sz. Dayka Gábor Középiskola igazgatója.
1996.
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