
K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K 

Egy Gyöngyösi-tanítvány. 
Gyöngyösi Istvánnak a magyar poétákra te t t hatásáról kimerítő képet 

még senki sem rajzol t . Badics Ferenc most megjelent életrajzában csak Kő-
szeghy Pál Bercsényi-eposzára utal, egyebekben inkább azt vizsgálja, hogy 
ítélt a XVII. század kedvelt költőjéről a későbbi irodalmi vélemény. Nem 
mutat ki több költői hatást Tóth Béla értekezése sem (Gyöngyösi István 
költészete. Debrecen, 1936.). Pintér Jenő nagy irodalomtörténete Tóth Is tván 
Cziráky-eposzánál regisztrálja a Gyöngyösi-hatást (IV. 243.), majd Gvadányi-
ról mondja, hogy „példaképe Gyöngyösi István volt" (IV. 410.) ; Lázár János 
Florindájában a leírásokat, költői képeket, hasonlatokat és elmélkedéseket 
magyarázza Gyöngyösi példájával (IV. 487.). 

Pedig az a nagy tisztelet, amellyel a XVIII. század Gyöngyösi nevét 
emlegeti, nyilvánvalóan a poétákat is követésére csalta. Sajnos, a XVIII. szá-
zad kisebb verselőit Toldy óta nagyon kevesen forgatták, így aztán csak 
Szeles Jánost és Mátyási Józsefet emelte egy elfelejtett tanulmány a Gyön-
gyösi-követők sorába. (Erd. Múz. 1903.) 

Nem lesz ta lán felesleges, ha az alábbiakban mi is egy tanítványra irá-
nyít juk a figyelmet; hátha kedvet kap valamelyik ifjabb kutató a XVIII. szá-
zad termésének e szempontú áttekintésére. 

Verestói Györgyről van szó, a XVIII . század kedvelt temetési szónoká-
ról, akinek versei az alkalmakhoz simulva, majd Magyar Versek címen össze-
gyűjtve is megjelentek (Kolozsvár, 1772.). A verskötet halotti és lakodalmi 
•verseket foglal magában. Prédikátor mondta el ezeket, és így nem csodálkoz-
hatunk, hogy idegenkedik a klasszikus poéták ékességeitől és invocatióiban 
így dalol: 

Kezdvén e munkádhoz, ne kövesd azokat, 
Akik versírásra ha adják magokat. 
Óhajtják Helicon s Parnassus halmokat. 
Bálvány Apollóra bizván ott dolgokat. 
Krisztus scholájában te nem igy tanultál, 
Apollótól soha verset nem koldultál; 
Oe mégis akármely nagy dologhoz nyúltál. 
Próbált verseiddel abban boldogultál. 

(Bdiiffi Kata haldiára.) 
Másutt : 

Erre pedig versed segedelmet végyen 
A mennyei Úrtól, aki véled légyen, 
Míg elkezdett munkád kivánt végre mégyen, 
Mert néked Apollót említened szégyen. 

(Bánffi Györgyről.) 
Másutt : 

Junót, Yenust, Hyment senki se említse, 
Azzal a szép eget meg se keserítse. 
Mert ezek csak költött minapi istenek, 
Akik csak mesélő főtől sziilettenek, 
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És mivelhogy semmit nem teremtettenek, 
A kerek ég alól már mind elvesztenek. 
Apolló se verje itt most citeráját, 
Vigye Parnassnsba fabulas hárfáját, 

Ott forgassa most is versíró pennáját, 
A Musákkal együtt ott f ú j j a nótáját. 
De ott sem fúhatja: mert S elveszett már , 
A Musák is oda vágynák, vizsgáld meg bár, 
Parnassus hegyén most egy poéta sem jár , 
Pegasus kút já t is bétőltötte a sár. 
Jobb hát szemeinket az égre felvetnünk. 
Jobb a mennyben lakó Istent emlegetnünk, 
örömünket az ő nevében követnünk, 
És örömünk közt is róla beszélgetnünk. (43. 1.) 

Verestói ugyanis más kornak a gyermeke; azé a koré, amelyet megérin-
t e t t a racionalizmus szele. Jellemző gondolkodására az az elítélés, amit egyik 
halott i beszédében a meséről olvasunk. 

„Nem hiszem, hogy egy nemzetben is volna annyi mese és szófia-
beszéd, a Tündérországról, mint a magyarok közt. Erről beszélnek a leá-
nyok a fonóban és a kalákában. Ama légázó és heverő inasok is, kik a 
hivalkodásnak piacára kiülnek, ezzel csapják a legyet szárokról: költvén 
hivalkodó elméjekkel Tündér Királyokat, Tündér Leányokat, sőt némely-
kor tündér paripákat is. De nem tudják , mit beszélnek; mert ők éretlen 
és nem egész vágású eszekkel a tündéreknek isteni bölcseséget és hatalmat 
tulajdonítanak: úgy tar tván minden tündért, mint félistent és fél-terem-
te t t állatot, aki sem egészen nem Isten, sem egészen nem teremtett állat, 
hanem rész szerint az isteni természetnek, rész szerint pedig a teremtett 
állatok tulajdonságainak részese, és igy az Istennél ugyan alább való, de 
a teremtett állatoknál sokkal feljebb való." (Holtakkal való barátság, 
1783. I. 102.) 

Máskor is ugyancsak lenézi a néphitet. 

„Azt is beszélik — írja — némely tudatalan emberek, hogy a levegő-
égnek ama szép és csudára méltó dísze, a szivárvány, volna a magas ég-
nek u t j a : ugy vélekedvén a felől, hogy ha valaki arra a helyre talál 
menni, ahol a szivárvány valamelyik szarvát a földre bocsátja, legottan 
a szivárvány felszívja azt az embert avagy inkább felhörpenti az égbe. 
De ez csak olyan dolog, mint amely a hazugságnak fekete lajstromába 
már régen be vagyon Írattatva." (II. o. 189.) 

Annál meglepőbb ez a szigorúság, mert hiszen néha bizony naiv hangba 
téved írónk is. Komoly képpel tudja például elmondani: 

„Nem l e h e t . . . elhallgatnom ama nevezetes szarvast, melyet még 
a régi pogányok közöt t Juliu-s császár, mikor Franciaországban hadakoz-
nék, fogatot t vala meg és annak nyakára egy aranvperecet foglaltatott 
vala ilyen inscriptióval : Hoc me Caesar donavit, Ezzel engemet a Császár 
ajándékozott meg, Avagy Ezt az aranyperecet a Császár kötöt te az én 
nyakamra. Azután pedig 1300 esztendőkkel ugyanazt a szarvast elfogták 

Irodalomtörténet. 5 
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elevenségben az erdőkön Franciaországban a keresztények, és az arany 
perecen lévő írásból, mely nyakára csatol ta tot t vala, megesmérték azt , 
hogy az tovább élt 1300 esztendőknél." (327.) 

Igaz, hogy Bayle-ről, mint „éles elméjével visszaélt tudós franciá"-ról 
beszél, ki „az éles elme mellett inkább született az izgága keresésre, hogy nem 
mint a nehézségeknek megfejtésekre"; de fe lsóhaj t : „Ki nyom ma annyit a z 
igazságnak mérőserpenyőjében, mint ama már megholt Socrates, Plato, Aris-
toteles, és ama világ csodája Benatus Cartesius, vagy amaz egeket új cirka-
lomra vevő Isaacus Newton?" 

Nem is a régi klasszikus poétákhoz j á r t iskolába, hanem Gyöngyösi-
hez. Már a halotti versekben szokatlanul bő élettörténet is Gyöngyösi példá-
jának bátorí tására vall. Amikor Bánffi Györgyről ír dicsérő verseket, Múzsá-
ját, a Kegyességet így b íz ta t j a : 

Vedd pennádra azt is, ö kiktől született, 
Eredete mely nagy nemzettől vétetett, 
Atyja udvarában fel mint neveltetett, 
Mint élt, miként holt meg, el mint temettetett. (33. 1.) 

A tárgynak ez a széles kiteregetése valóságos Gyöngyösi-eposszá teszi 
Bánffi Katáról írt terjedelmes versét. (Salamon dicséretére méltó avyag.) 

Igaz, hogy erősen hangoztat ja verseinek igazságát. 

Mert nem mondok semmit rut hazudozásból, 
Sem hitván dicsőség és kedv vadászásból, 
Sem tajtékot hányó elme futtatásból, 
Hanem igazságot néző célozásból. (83. 1.) 

Do azért a magasztalás feladatát is meg akarja oldani. Az invocatio 
után siet kijelölni a maga ú t j á t : 

Térj vissza már Múzsám gróf Bánffi Katára , 
Elkezdett munkádnak materiájára, 
Vedd őtet versednek repülő szárnyára, 
S emeld fel az égnek csillagos boltjára. 
Avagy vidd addig szent és kegyes dolgait, 
Hol a virradó Nap felhozza lovait, 
Vagy estvére kelve a tenger habjait 
Süti, és nyugtat ja nappali gondjait. (3. 1.) 

A személyek bemutatását Gyöngyösitől tanulta. íme: 

Igen jeles Uri'i: szép s deli termete, 
Uri mind elméje, mind pedig nemzete, 
Bölcs beszéde, tiszta ós kegyes élete, 
Melyekért mindenütt van is becsülete. (10. 1.) 

Vagy: 

Hazájához is volt egyenes jósággal, 
Mint régen Curtius, oly nagy buzgósággal 
Életét letenni azért bátorsággal 
Kész lett volna és nagy állhatatossággal. (123. 1.) 
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Vagy egy lakodalmi versében: 
Mint tegzes Diána mikoron kimégyen 
Fényes udvarából, hogy vadászást tegyen, 
Akármennyi Nimfát maga mellé végyen. 
Kik közül mindegyik termettel szép légyen, 
De maga azoknál ékesb termetében, 
Mosolygó rózsákra nyilik személyében, 
Mig vadat nem kerget futó menésében, 
A pávát követi módos lépésében: 
Ugy termetednek is alak ékessége. 
Hajnal szint mutató orcád kedvessége, 
Piros ajkaidnak bibor szinessége, 
S ráró szemeidnek vidám serénysége 

Minden más szépséget, hidd el felyül múlnak . . . (196. 1.) 

Amikor Wesselényi Zsuzsannát ünnepli, így í r : 
Mit használt szépsége görög Helenának, 
Kit Páris tüzében rut bujaságának 
Vitorlás gályában elkapa magának, 
És lön oka híres Trója romlásának? 
Thaisnak, Laisnak hallottuk hireket. 
Olvastuk csudára méltó szépségeket; 
De megfertőztették mocskoson neveket, 
A bűnnek szentelvén egész életeket. 
Szép vala Absolon eresztett hajakkal , 
Csudáltatta magát, amig élt, sokakkal, 
Izraelben senki nem ért ez alakkal; 
De erkölcse teljes volt mocskos salakkal. 
Oh ritka hát régen, amit Zsuzsannában 
Látunk! igen szép ő külső formájában; 
De egyszersmind kegyes minden munkájában, 
Szépség és kegyesség van itt egy summában. (62. 1.) 

Kinek ne jutna Gyöngyösi az emlékezetébe, amikor ezt olvassa: 

It t árva gerlicét látnál nyögésében, 
Mely kesergi társát bus özvegységében. 
Vagy látnád Halciont nagy kesergésében, 
Mikor sir zokogva tenger szél-vészében. 
Vagy talán kesergő Pellikán szaggatja 
Mellyét, bánatjában torkát hasogatja. 
Meleg piros vérét a földdel i ta t ja , 
Sírását a hegyek között csattogtatja. 
Ja j , a szép házasság vált már özvegységgé, 
A páros vigasság bus feletlensésgé, 
A kedves édesség vált keserűséggé, 
A páros melegség fagyos hidegséggé. (25. 1.) 

Gyöngyösi volt a mestere a közveszőtt elmélkedéseknek is. Van ezek 
között bírálat a saját koiáról, mint e sorokban: 

Jutott már a világ salakos időkre, 
Vas természetű, rossz, gonosz esztendőkre, 
Ritka az egvesség: alsókra, felsőkre 
Figyelmezzünk bátor, akár középsőkre. 
Hamar megunja ma gazda jó vendégét. 
Gyűlöli atyafi tulajdon vérségét, 
Megutálja férfi kegyes feleségét. 
Atyjának rossz fia várja temetését. (65. 1.) 
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Máskor a szerelom hatalmáról elmélkedik: 

Pálmafa társához siet szerelmében, 
Gyémánt a gyémánthoz vonódik testében. 
Vasak egybefolynak tűznek közepében, 
Vizek eggyé lesznek tengernek öblében. 
A mágnes mindaddig folytatja járását . 
Nincs nyugta helyének s intézi forgását, 
Mig vasnak magához eléri jutását, 
Ezzel vigad s ettől vészi ujulását, 
Ugy aki nyilától Vénus kézivének 
Gyuladoz, nem talál nyugalmat szívének, 
Almot is nem enged vigyázó szemének, 
Mig céljára nem jut kivánt szerelmének. 
Mert bir gyenge Vénus fene tigrisekkel, 
Tenger vizeiben úszó delfinekkel, 
Bir kedves nótákra hangzó szirénekkel, 
Bir a győzhetetlen kardos vitézekkel. 
Szerez mindenek közt nyájas egyességet, 
ön t mérges szivekbe engedelmességet, 
Meglágyít tüzével acél keménységet, 
A fagylaló jégben gerjeszt melegséget. (211. 1.) 

Még gyöngyösiesebb a címermagyarázata. A Bánffi-címer a kardos griff. 
Erről í r ja : — 

A poéták i r ják mesélő könyvekben. 
Hogy az Éjszak alatt fekvő nagy hegyekben 
Laknának a grifek, mint saját fészkekben, 
Nem kívánván lakni más egyéb helyekben. 
Ott pedig nagy rakás arannyal bírnának, 
Arra szorgalmatos gondot tartanának, 
A körül szüntelen renddel strásálnának, 
Hogy abban valami kárt ne vallanának. 
Talán az a régi nagy Bán sok kinccsel bírt. 
Kiről versemben feljebb is tettem hírt . 
És mivelhogy pénzért mások után nem sírt, 
A régiség neki grif eimert azért i r t . . . (37. 1.) 

Leggyakrabban tanító megállások ezek az elmélkedések a példa kiemelésére. 
Tagadhatatlan, hogy Verestói verseiben könnyű felismerni a Gyöngyösi-

hatást . De az is szemmellátható, hogy a barokk ízlés nálunk is tovább fej-
lődött, Mutatja ezt a címer-játék a lakodalmas versekben. Amikor Teleki Ádám 
és Wesselényi Zsuzsanna házasságát énekli meg, a szerelmes párt a címerük-
ben lévő állatképek alá rejtve szólal ta t ja meg: „A Tengeri Sirénnek éneke a 
Vad-kecskéhez" és „A Kősziklákon lakozó Vad-kecskének éneke a Tengeri 
Sirénhez". 

Mutatja ez t az anagrammjáték is; Teleki Ádám nevéből ez formálódik: 
E deli mátka; Wesselényi Zsuzsannáéból: Jeles név Zsuzsanna; báró Wesse-
lényi Ferencéből: Rósa nyit fel ezen versbe. 

De ha már felidéztük Verestói emlékezetét, említsük meg lelkes hazaszere-
tetét is. Csak két nyilatkozatát idézem ennek igazolására: „Még csak köntösre 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK 69 

nézve is a jó haza-fia hazájának szokását el nem hagyja." (304. 1.) Versben 
pedig ezt hangsúlyozza: 

But dolog és szégyen a haza-fiának 
Nem tudni törvényét édes hazájának, 
Ne tar tsa az magát haza lakossának, 
Hazájá t se tartsa bár édes anyjának." (306. 1.) 

Mindenképen érdekes egyéniség, megérdemelné, hogy az irodalomtörténet 
számontartsa. Alszeghy Zsolt. 

Berzsenyi Dániel egyik költeményének hatása 
Vörösmarty Mihályra. 

Petőfi tündérlányai aranyhajszállal szövik á t a föld kérgét; az emberek 
feltúrják a földet és hozzájutnak az áhítozott aranyhoz. Aranyszálak kötik 
össze a nagy költők, művészek és gondolkodók alkotásait; a tudomány emberei 
föltárják a rej tet t szálakat és reávilágítanak a születés t i tkára. A művészi alko-
tás megszületése magában véve is érdekes tünemény, de az összefüggések feltárá-
sának igazi értékét az adja meg, hogy növekedik a mű hatása. Vörösmarty 
Mihály egyik legismertebb és legértékesebb bölcseleti ódájának megteremtéséhez 
vezető szálakra szándékozom az alábbiakban rávilágítani. 

A Gondolatok a könyvtárban című óda 1844-ben jelent meg. Eszmemene-
tét megindíthatta egyetlen könyvtári látogatás. De ha összevetjük ezt a költe-
ményt Berzsenyi Dánielnek A pesti magyar társasághoz című ódai magasságra 
emelkedő epistolájával, ar ra kel! gondolnunk, hogy ettől az 1815-ben ír t költe-
ménytől nemcsak aranyszálak vezetnek Vörösmarty felé, hanem termékenyítő 
aranyeső hullott a költő lelkére. Figyeljük csak meg közelebbről a két költemény 
gondolatainak rokonságát ! 

Berzsenyi szerint az ész teremt minden szépet, az ész emel ki bennünket a 
barmok sorából. De elkövetjük azt a hibát, hogy a tudományt nem terjesztjük 
ée embertársainkra a mi hibánkból vak-sötétség borul. 

Ki kétli s kérdi, hogy csak a dicső ész 
Emel ki minket a barmok sorából? 
Ez alkot minden szépet és dicsőt, 
Az egyes embert mint a milliókat 
Ez á ldja s égi boldogságra inti. 
Miért utálja hát szövétnekét 
Az ember, és miért nem terjeszti fényét 
A vak halandók néma éjjelén? 

Vörösmarty szerint milliók nyomorognak, mert a kiválasztottak maguk 
számára foglalják le a tudományt; a nemzet életével nem. törődünk. Mikor 
körültekint a könyvtárban, mikor lá t ja az emberi elme fáradozásainak eredmé-
nyét, arra gondol, hogy nem teljesítjük kötelességünket a nemzettel, a közösség-
gel szemben. 

Miért e lom? hogy mint juh a gyepen 
Legeljünk rajta? s léha tudománytól 
Zabáitan elhenyéljük a napot? 
Az Isten napját! nemzet életét! 
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Mind a két költő felveti a kérdést, előbbre vitték-e a könyvek az emberi-
séget. Segített-e a tudomány a nagy emberközösségen? Mind a két költő válasza 
tagadó. Egyesek ugyan kiemelkedtek a tudomány segítségével, de a nagy több-
séget éppen a tudás segítségével sikerült a kisebbségnek nyomorba döntenie. Csak 
egymás mellé kell állítanunk a költők válaszait, 'ehetetlen a gondolatok rokon-
ságát fel nem ismernünk. 

Aegyptus áldott földe kérkedik 
Az ész legelső nyilt virágival; 
De ott fakadtak egyszersmind azokkal 
A hit vakító szentelt maszlagi. 
Melyek korunkig hintik mérgeket 
S örök zavarba döntik e világot. 

Az ég űrébe felható tudás 
Az égi zsákmányt barlangokba zárta, 
S az embereknek bábot s várt vetett, 
Melyek vakabbá tették a vakot, 
És a lenyűgözött józan értelem 
A szarvas isten áldozatja lett. 

(Berzsenyi.) 

De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? 
Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e 
A könyvek által a világ elébb? 
Ment, hogy minél dicsőbbek népei, 
Salakjok aimál borzasztóbb legyen, 
S a rongyos ember bőszült kebele 
Dö^vészt sohajtson a hír nemzetére. 

(Vörösmarty.) 

Még vannak közelebbi érintkezések is a költemények között. Berzsenyi el-
ismeri, hogy évszázadok sötétsége után i t t -o t t feltünedezik az éltető fénysugár, 
de az emberiség nagy többsége Istentől elhagyottan nyomorúságban és sötét-
ségben tengődik. 

Éj fedte a föld pusztaságait. 
Éj, melyben számos századok merültek 
S ha most mi köztünk kezd is fényleni, 
Mely szűk határba önthet áldva éltet, 
S az éj csudái mint siivöltnek arra! 
S hány népek élnek még ma is körültünk 
— Tekintsük által a föld részeit — 
Kik a baromság aklában hevernek, 
És semmi Isten nem tekint ügyükre! 

Vörösmarty pedig elismeri, hogy a földnek van egy-egy zuga, egy-egy 
kis viránya, melyeken a fényes elmék fáradozásának jutalmaképen emberi 
életet él az ember, de még o t t is különbséget tesznek ember és ember között : 
a fekete rabszolgát baromnak tekintik. De figyeljük csak meg Vörösmarty 
sorait! A hasonlóság még egyes kifejezésekben is meglepő! 

. . . annyi elszánt lelkek fáradalma, 
Oly fényes elmék a sár fiait 
A süllyedéstől meg nein menthetek! 
Hogy még alig bír a föld egy zugot. 
Egy kis virányt a puszta homokon. 
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Hol legkelendőbb név az emberré, 
Hol a teremtés ősi jogai 
E névhez ember advák örökül — 
Kivéve, aki feketén született. 
Mert azt baromnak tart ják a djcsők 
S az Isten képét szíjjal ostorozzák. 

Végro Berzsenyi felveti a kérdést, remélhetjük e, hogy a tudósok fárado-
zása megteremti-e a szebb és jobb világot? Reméljük e, hogy el fog tűnni 
minden bűn és az emberek testvérekké lesznek? Válaszol is azonnal a feltett 
kérdésre. Eljön a boldogabb világ, ha nem századok, hát évezredek múlva; az 
ínség óriástornya összeomlik, még a vadállatok is megjámborodnak. Boldogabb 
lesz az ember, ha közkinccsé válnak a tudomány felhalmozott eredményei. 

Remélhetünk-e vájjon jobb világot! 
Gyaníthatunk-e oly időt, mikor 
A7. ész világa minden népeket 
Megjózanít és összveegyesít. 
S kiirt közülünk minden bűnt s gonoszt? 

Reményiek. Amit század nem tehet, 
Az ezredek majd inegteendik azt. 

Előre látom, mint terjesztitek 
Hazánkban Delphi égi kincseit 
S az értelemnek nagy törvényeit; 
Előre látom, mint leheltek éltet 
A sziklamellbe és a holt agyagba, 
S mint jámborodnak a vadállatok 
Előttetek, s mint omladoz rakásra 
A zordon inség óriási tornya. 

Vörösmarty valamivel még bizakodóbban néz a jövőbe. Már közeledni 
lát ja az ú j korszak hajnalát ; a világon uralkodni fog az igazság, a szeretet, 
a testvériség. Nem szabad csüggedni; felépül az újkor bábeli tornya és egész 
a csillagokig ér. Mikor a két költő a jövendőbe néz, mind a kettőnek képze-
letében a bábeli torony képe merül fel. Berzsenyinél összeomlik, mint az ínség 
óriási '.ornya, Vörösmartynál szilárdan áll, mint az ember nagyságának diadala. 

Egy újabb szellem kezd felkiizdeni, 
Egy ú j i rány tör át a lelkeken: 
A nyers fajokba tisztább érzeményt 
S gyümölcsözőbb eszméket oltani, 
Hogy végre egymást szívben átkarolják, 
S uralkodjék igazság, szeretet. 
Hogy a legalsó pór is kunyhójában 
Mondhassa bizton: nem vagyok magam! 
ßn védem őket, ők megvédenek engem, 
Nem félek tőled, sors, bármit akarsz. 
Ez az, miér t csüggedni nein szabad, 
Rakjuk le, hangyaszorgalommal, amit 
Agyunk az ihlett órákban teremt. 
S ha összehordtunk minden kis követ, 
Építsük egy újabb kor Bábelét, 
Míg oly magas lesz, mint a csillagok. 

Nyelv és forma, a gondolatok mélysége, különösen pedig a költemény 
befejezése Vörösmarty ódáját a magyar irodalom egyik legszebb termékévé 
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teszik, de Berzsenyi költeménye is megérdemli, hogy Vörösmartyé mellett sze-
repeljen, hiszen belőle hullott a termékenyítő erő a Szózat költőjének lelkére. 

A külföld költészetének és költőinek hatását gyakran kimutatjuk költé-
szetünkre és költőinkre. Talán kelleténél gyakrabban is. Kevesebbet foglalko-
zunk azonban annak a kimutatásával, hogyan hatot tak a magyar költők 
egymásra. 

Berzsenyi korszakot zár le; kisugárzó ereje beleütközik a. következő kor-
szak ízlésébe, sőt világszemléletébe is. Vörösmarty korszakot nyi t ; az б ki-
sugárzó ereje sokkal erősebb mind kortársaira, mind az utánakövetkezőkre. 
Berzsenyi halhatatlanságának mégis örök emléket állít Berzsenyi emlékezete, 
című ódájában, melynek végső két szakasza Berzsenyi szobrára vagy síremlé-
kére kívánkozik. 

Megnyugodott a fáradozás után; 
Megérte, amit r i tka szerencse ád; 
Évülhetetlen i f júságát 
Műveiben örökült eszének. 

Most síri éjfél leplezi a jelest; 
De a setétlő bús ravatal fölött 
A halhatatlanság füzére 
Sorsot, időt mosolyogva fénylik. 

Lengyel Miklós. 


