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Batsányi János 

(1763–1845) 
 

A magyar íróA magyar íróA magyar íróA magyar író    
 

„Mint égő fáklya, mely setétben lángol, 
S magát megemésztve másoknak világol.” — 
Míg az értetlenek nagy-bátran itélik, 
S a gyáva rablelkek gúnyolhatni vélik; 
Míg a Bölcs örömmel szemléli, csudálja, 
Mint oszlik az elmék éjjeli homályja: 
Ő, (noha van máris, ki szívből dicséri, 
S hogy jót akart és tett, nyilván megisméri), 
Saját érdemében lelvén fő jutalmát, 
Népe jobb részében veti bizodalmát; 
S reményli, hogy Árpád igaz maradéki 
Hív fáradozásit megköszönik néki. 
 

(1820-as évek) 

 
A látók titkaA látók titkaA látók titkaA látók titka    

 

(Egy jeles hazafihoz; feleletül.) 
 

Non illa deo vertisse licet, 
Quae nexa suis currunt causis. 

                             SENECA 
 

Emlékezzél a mult időre, 
Ismérjed a jelenvalót; 
S értvén az újat és az ót, 
Vigyázz, figyelmezz a jövőre! 
Mely mit hozand — így tudhatod; 
S minthogy nem változtathatod, 
Nyúgodt elmével várhatod. 

 

(1823) 
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A ki miként vet...A ki miként vet...A ki miként vet...A ki miként vet...    
 

A ki miként vet, 
Úgy fog aratni! 
Nem tudod, ifjú, 
Még te, mi légyen 
A nyomorúság. 
Mint valamely szép 
Fürge leányzó, 
Úgy mosolyog ma 
Néked az élet; 
Sőt valahol jársz, 
Egyre kecsegtet 
A gyönyörűség, 
És, ha tenéked 
Tetszik, örömmel 

Vészen ölébe. 
Most van időd még: 
Most igyekezzél 
A tudománynak 
Gyüjteni kincsét. 
S már ma tanuljad 
A — — — — — — 
Mostoha sorsnak 
Tűrni csapásit. 
Régi s igaz szó: 
A ki miként vet, 
Úgy fog aratni. 
 
(1800 körül?) 

    
A magyar lantosA magyar lantosA magyar lantosA magyar lantos    

 

(A mester és a tanítvány) 
 

Fő díjra vágysz: a cél magas; 
        Szűk és kemény az út. 
Érzed, tudod, mi jó? mi rossz? 
        Érzed, mi szép? mi rút? 
 
Adott az ég oly oktatót, 
        Oly hű s kegyes vezért, 
Amillyen nélkül senki még 
        Tárgyához el nem ért? 
 
Érezd, ifjú! s tanuld ma már, 
        (A múzsa megtanít!) 
Embert s művészt naggyá mi tesz, 
        Mi halhatatlanít. 
 
Nem hallgatván az oskolák 
        Hiú tetszéseit, 
Kövesd az ész s tapasztalás 
        Örök törvényeit; 

Kövesd saját indúlatid 
        Szentebb hevűletét, 
S elméd önként fellengező 
        Szabad repűletét. 
 
Emelkedjél fel szárnyain 
        Az ég hajlékihoz, 
S a hit, remény és képzelet 
        Végső határihoz. 
 
Keresd, imádd az Alkotót 
        Hatalma székiben; 
Szemléld, csudáld munkáiban, 
        S munkái rendiben 
 
Vizsgáld az élet s társaság 
        Ezernyi titkait. 
Tanuld nemed, néped, s hazád 
        Viszontagságait. 



Batsányi János versei 89 
 

Járd öszve századink sorát, 
        A régi s új időt, — 
S tiszteld, magasztald mindenütt 
        A jót, nagyot, dicsőt! 
 
Buzgón ohajtván nemzeted 
        Díszét, igaz javát, 
Halljad Mohácsnál nyúgovó 
        Ősink intő szavát. 
 
Állj meg kipusztult váraink 
        Bús omladékain: 
Ültess borostyánt bajnokink 
        Gyöplepte halmain; 
 
Hogy, akik édes honjokért 
        Ott sírba dőltenek, 
Örökre minden hű magyar 
        Szívében éljenek! 
 

Ébreszd, tanítsd az elfajult, 
        A gyáva, büszke, rest, 
S más érdemével kérkedő 
        Sok nemtelen nemest; 
 
Ki, nem tekintvén, hol s mikor 
        És melly időben él, 
Dőzsölve tölti napjait, 
        S barom gyanánt henyél. 
 
Ha víg öröm, ha szebb remény 
        Gerjeszti kedvedet; 
Ha bú, ha gond és fájdalom 
        Epeszti lelkedet: 
 
Fogd lantodat; verd! s eggyesítsd 
        Igéddel hangjait, 
S öntsd új dalokba felhevült 
        Érzésid árjait. 

 
Zengj, énekelj, mint a madár, 
        Mely hegyre völgyre száll, 
S csak szíve titkos ösztönét 
        Követve hangicsál. 
 

(1820-as évek.) 

    
A franciaországi változásokraA franciaországi változásokraA franciaországi változásokraA franciaországi változásokra    

 

(Kassán, 1789) 
 

Nemzetek, országok! kik rút kelepcében 
Nyögtök a rabságnak kínos kötelében, 
S gyászos koporsóba döntő vas-igátok 
Nyakatokról eddig le nem rázhatátok; 
Ti is, kiknek vérét a természet kéri, 
Hív jobbágyitoknak felszentelt hóhéri! 
Jertek, s hogy sorsotok előre nézzétek, 
Vigyázó szemetek Párizsra vessétek! 


