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Daliás eros Védőnk , Felséges Dísze Megyénknek, 
Árgusa Pásztorinak, -s Koronája Szabadka körének 
Szűz Amarillis után égvén vágtatva jelentmeg; 
Kilőnek fonalát rí eg nyújtsd áldva sok  évre!



D a m é t á s .

F é busz arany képét soha nem láthatni kegyesbben 
Hinteni fénytrezegő sugarát ligetinknek ölére 
Mint ma, mikor kedvelt Ősz Dafnis Atyánk kebelünkbe 
Érkeze; mert vidorúlt arczája tanyánkra mosolygva 
Hinti verőfényét, ’s sziveinket készti örömre.
A’ nép, mint láthatni, tolong Városba tanyákról 
Olly nagy örömzaj közt, millyet nem venni egyébkor 
Észre sehol; látnád csak mint pezseg innepi mezben ! 
Most a’ tompa harangszóis sokkal kegyesebben 
Hangzik alá kőmű fölemelte torony’ tetejéről..
Hangászok gyönyörű , ’s érzékeny zengedezését 
Hallani felvidorídt térünk’ öröm-ülté szakában.
Nossza tehát pajtás ha magyar vér környezi szíved*; 
Mondmeg Amintásnak, Zöldebb legelőre terelje 
Hószinü nyájunkat , hol alá siető patakoknak 
Árjai szolgálnak szomjas torkuknak itallal,
És viruló berkek kérkednek játszi zománczczaL 
Mi pedig indúljunk Városban az ünnepi pompa,
Hallódé’ a’ mozsarak dörögését?

M en  al  k á s.

Hallom, ugyan csak
Reng az egész tájék! De nem értlek, mond mire viszket 
Már jósió elméd ? vagy előérzése szivednek



Elragadott? magyarázdki magad’ mi okod van örömre? 
Tisztes homlokodon soha így kinemült ez idén míg 
Uly nagy örömszínben vígságnak alakja Damétás! *

A' mÍt elŐbb m°ndáI’ ha nem álo m , kedves előttem, , 
Hogyha veled főkép iJJy Nesztor Tiszteletére 
Elmennek , tuddmeg szívem meghitte barátom :
Olly  gyönyörűn fújnám e’ bogiáros fuvolyámot,
Hogy valamennyi lig e t, ’s sűrű erdő vissza felelne. 
Mondottakkal ugyan látszik megegyezni fölöttébb 
Bíbor egek' kiderült színe a' Jjiis fergetegesből.
Mert ragyogó Fébusz kedves súgára lehajlik
Tel sodrottá mezőnk, ’s megaszott parlag ligetinkre.
Erdei aggbükfák zöldellő színbe borultak,
Es magas égbe vonúlt hegyek ormát már koszorúzza 
A' zöld lomb, ’s levelén csillámlik harmat ezüstje,
Sót a’ tiszta folyók víg csörgedezésnek eredvén,
Edeni völgyek ölét élesztik harmatos árral.
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D a m é t á s .

Látsza Menaíkásom mint kedvez Dafnís Atyánknak 
A Fő-Gondviselés, ’s az egész természet’ alakja! 
lm valamerre terűi Bácskának róna vidéke,
Tiszta verőfényben tündérkedik a’ nagy egeknek 
Tághajlatja , ezis , mintegy készült ide jöttén 
Pompasb’ fényt nagyöröm környezte tanyánkra lövellni. 
Elfata a’ bús tél tériinkről, ’s tiszta egünkön 
A kidéi ült napnak vidámabb fénye özönlik.
A’ dühödő Boreás kegyes Orithya ölében 
Téli üvöltését feledé zefyres kikeletkor;
Kezdik az ömledező források csörgedezéseit 
A’ terebély telkünk, látod sokféle virányi 
Téli aléltságból élednek, ’s messze vidékre 
Oszlatják zefyrek fúvalmai, ’s lenge nyögési 
lllatozásaikat; Pán kezd kérkedni m ezővel.



Mellyen az éhes ihocskáink már játszva legelnek , 
Szóval, minden ujúl a’ nagy természet’ ölében.

M e n a 1 k á s.

Látom hogy magyarok szent Istene áldja körünket!
Már magamis láttam , mikor elmúlt a’ szigorú tél’ 
Mostohasága ezen kiesűlt dús Bácska vidékét,
A’ mikor éledezet t ,  ’s zöld színbe vegvűle köp ár fú 
Ennek előtte öt évek előtt, mikor ébrede m inden; 
Mígsem láthattam soha e’ ligetek kebelében 
Annyi ünőt, ’s gödölyét Tálkákként szerte bolyongni, 
Mint az idén. De k i e z , ki megénk közelíteni látszik ? 
Szép saru a’ lábán, ’s tündér hímzésű harisnya ,
Nézd milly szembetűnő czifrázott prémü subája,
Szép haja fürtjeivel mint játszik lenge zefyrnek 
Gyönge lehése, ’s mikínt lendűltmeg ümegje reája. 
Mellyen tyrusi kéz’ fényhúnzete díszük arannyal

T  i r z i s.

Melly gyönyörűséges tájon telepedve talállak!
Mézes harmat-özön nem szállá körünk’ m ezejére,
’S mig nyugodott minden berkek zsellérje legédesl/ 
Almában, mikor indultam csend-lakta tanyánkról.
És kit látok imitt? ha Menalkás, régi Barátom!
Tán viruló telkünk zöld ékét érdezi nyájad?
Mondel hogy voltál, ’s mint folytak azólta Barátom 
Dolgaid ? édes öröm nem járta szivem’ te miolta 
Váltálel tőlünk, mindig teutánad epedtem.

M e n a 1 k á s.

Édes öcsém ma öt éve hogy itt kedvünkre mulattunk, 
Búsan váltunkéi, de egek végzése ragadtel



Innen egy olly kiesült, ’s kellem-koszorúzta vidékre: 
Mellynél míg szemeim soha nem láttak gyönyörűbbet. 
Ott láthatni mikínt hegyek ormai nyúlnak egekbe, 
lis völgyekbe szökő folyamok víg csörgedezését.
Hajnali szép fénynek csillámos képe derűlttén 
A’ siirii erdőség’ zöld gallyasain ha megindul 
A röpöső madarak’ sokféle dalú csevegése,
Édent képeznek. —  De naponkint roskad az ember,
A barnáit kőszikla kemény ormára meguntam  
Már fáradni, hanyatlik erőm; a’ bérezek özönlő 
Játszi zománczától, ’s fellengző berki homálytól 
Elbúcsúztam elég szomorún; mert Iliddel öcsém, olly 
Bölcs, és tisztes öreg Pásztor nyájára ügyeltem,
A" kinek érdemeit becsülő kebelembe bevésve 
Hordom egész éltem fogytáig. Az Ő tudománya,
S őrt álló mellette erény olly tiszta homálytól:

Mint az egek’ hajlatja fölött ragyogó nap’ alakja.
Tettiben emberiség, Szeretet, ’s őszinte barátság,
Lelkes czéljainak véghezvitelében arányos;
Mássát lelni nehéz.

T i r z i s.

Örvendek rajta barátom!
Ara de nekünkis van Gyámunk, Kiben Angyali Védőt 
Tisztel bű kebelünk, ’s az egész Bács róna vidéke;
Es pedig olly Gyámunk, Ki nem enged mitsem Azonnak. 
A’ kinek Élte jeles díszeit számláltad előttem.
Hős erkölcse ragyog gyönyörűn, mint tiszta verőfény, 
Bajta az irigység sem bírhat rút ecsetével 
A bűnnek ködiből valamit rajzolni, ha kétled:
Benne barátságos, ’s jámbor szív tiszta erénnyel 
Tündöklik, nem inasra törő, könyörülni szokása 
A’ gyarló társán, ’s az elesttet emelni serény Ő.
Nála bocsút ha rem éli, ki nemirtózott szeretetnek
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(Emberi gyarlóság) vakon általhágni határit:
Biztos partra talál; nem ítél Ő álnokul inkább 
Örvend, hogyha lehet míg védeni', a’ ki hibás volt. 
Ö zvegyek, és Árvák, valamint bús űgyefogyottak 
Mély gyötrelmei közt sóhajtva borúinak E lejbe,
’S angyali Lelke Őket szívtelve bocsátja magától.
Ezt várjuk mai nap bajtársom béke tanyánkra,
Ennek azért készü li. hogy Tiszteletére lehessünk.

M e n a 1 k  á s.

Ritka Szivét, nagy Lelke tiizét, ’s szeplőtelen Éltét 
Ösmerem én régtől Fő-Pásztori Édes Atyánknak,
Jól tudom illatozó erkölcs, ’s őszinte kegyesség 
Környezik Ő Szívét, ’s bölcs Gondviselése sokakra 
Terjedel, Ő Gyámunk, Ő Istenutáni Reményjünk, 
Jóltéttekre diicső Klobusicziíy N e v é r e  utóji 
Serde nevendékink fognak majd hinteni áldást.
Jaj de botor vagyok én , hogy mennyek Elejbe tudatlan, 
A’ ki imént jöttem vadon erdők rengetegéből ?
Ez gátol T irzis, mi merénnyel lépjek E lejbe.?

T i r z i s.

Rajta neaggodjál, Koridon tüstént terem itten ,
O már tudja az ősi szokást, próbálta elégszer,
A’ mikor Ősz Dafnis neve napját kelle megüllnünk,
Ő vala indítónk, vezetőnk, ’s mindenben arányunk; 
Férfias érzeteit követénk bajtársai m indig,
Gyáva vonaglásod, ’s panaszod sikereden előtte. 
Mindjárt fölkeresem, tudomazt, nem messze tanyáznak 
Tőlünk kisded Amintással, leiben egy deli bojtárt 
Lát hat z , ’s ím’ hozzánk mind rémlik már közeliinek
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K o r i d o n .

Hála ezerszer egek’ Felséges Urának! elértem 
A mit óhajtottam; Dafnis megjött örömünkre! 
Sejtem eljövetel, mert míg csak kezdte pirúlmány 
lestem  a hegyeket, ’s aranyos sugarával az erdők’ 
rengetegét a nap: madarak sokasága szokatlan 

Hangra fakadva örült, ’s csókváltva repűle dalolva 
A kivirnlt lombok' tetején csilláma derűlttén.
A’ “ ár zöld legelőn fris ihocskák tréfa szökési,
S játszadozó gödölim gyakrabb mekegése jelenté: 

Hogy ma öröm koronázta iidőt fogok élni barátim!
Es csak ugyan bételjesedett; kívántam örömre 
Kellemes, és vidorúlt fényét lelövelli körünkre 
A íezegő Titán, ’s így jósló kedvem öregből, 
m hogy kémleltem gyönyörű leplében az erdőt,
S harmatözön hímezte mezőt andalgva iilékle 
Egy mohosúlt völgynek terebély bük faja tövében, 
í̂ s komor érzeteim tömögét panaszoltam az égnek; 
Hogy noha a’ kormos Farkas nem tör juhainkra: 
Mígis sok bádjadt bárányunk síndik erőtlen,
S óhajtozva kiált írt várva sebére gyakorta 
■v  gyógyító Chíron után, Kit régtől óhajtónk 
Eatm tanyánk térsége körén, ’s tisztelni lakunkban.
Es legyen áldva az ég! hogy egészen várakozásunk 
Így sikerűi, miután a’ Nesztori Dafnis Atyánkat 
Tiszteljük köztünk; be szeretném, hogy ha Amintás 
Jönne közénk, így egy szívvel lélekkel Elejbe 
Mennénk holnapi nap, ’s készülnénk Tiszteletére. 
Armányos de soká maradel, míg délnek előtte 
ívűidéinél, ’s szavaimra repült, itt kellene néki 
Lenni, de úgy ha nem érte veszély; ím vágtat erőssen 
S hozzad Tirzi öcsém, véled lesz dolga.
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A m i n  t  á s.

Egészen
Elfáradva jövök teutánad Tirzi barátom!

T i r z i s.

Csak hogy elérkeztél kisöcsém nem búsulok immár! 
Hús forrás tövinél telepedtünk látsza Amintás,
Itt hol fris levegő nyújt enyhelyet a’ nyugovásra 
Hogyha homály beborítja sötét leplével az erdőt,
És madarak bizsegése szűnik csend-szállta körűnkön; 
Üljle teis, ’s mondel mit nő a’ berki virúlmány.

A m i n t á s.

Haddfujjamki magam, rögtön fogszhallani szépet, 
Tette M enálkásnak, ’s fonto ld  milly csalfa teremtés: 
Hajnal alig hasadott, csak alig hogy hinteni készült 
A’ ragyogó Titán kivirúlt mezeinknek ölére 
Éltet adó fényét, ő jött mosolyodva előm be,
Es vidám képpel mond jó reggelt Koridonnak 
Elsőbb, majd azután mellém ezt súgva sudamla: 
Kedves öcsém ma kiesb’ ’s zöldebb legelőre tereljük 
A’ gyapjas juhokat, ’s elosont ezt mondva azonnal. 
Oh! melly nyugtalanúl tusakódtam, mért vala nálam 
’S illy szaporán ismét melly végből surran előlem.

T i r z i s.

Tiszte Menalkásnak vala a z , ne csudáijad Amintás, 
Dámétás küldé hozzád, ám balgatagúi volt 
Téve Menálkástól, hogy szótlan szellene tőled.

b
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A  m i  n t á s.

Kó de miért keresett? milly titkot leplez előttem?

K o r i d o n.

Kedves Amintásom ne habozz, a’ titkot előtted 
Felfödözöm, de nemis titok a’ mi ma fejleni kezdett 
Létre dücsőn, tuddmeg, hogy örömnap tüntfel egünkén. 
Itt a' Dafnis Atyánk, az az üdvöz Pásztorok Éke,
A’ Kiről én néked sok szépet előre regélék,
Mennyei Gondviselés ismét tértinkre vezérlé,

A m i n t á Se

Dafnis Atyánk! Ah mit mondasz, mikor ért ide kérlek? 
És meddig marad itt? ha tovább mulatandana nálunk, 
Tiszteletére m együnk ugye’ bátyám : öszvehivandom 
Szomszédtársinkat, ’s megegyengetem a-' Fuvolyámat.
Éti soha nem láttam, de erény edzette, ’s kegyesség’ 
Lángja hatá szívét hogy haliám tőled, őrültem!
Ú gy, de mikínt jelenünk az elocskúlt síppal Előtte ?
Ő mint Nagy nagyokat méltán fog várni mi tőlünk.

K o r i  d o n.

Kedves öcsém, hogy Dafnis Atyánk Fő-Pásztorok É k e , 
Az bizonyos, de azért megnemveti kisded erőnket, 
Méltósága nagyobb, hogy erőnkért bénna lehetne; 
Nesztori Lelke kegyes, ne sopánkodj kár az üdőért. 
Tüstént jönnek elő: Damétás, ’s fürge Menálkás 
Felkészülve, velük magamis czammogni kívánok 
Próbált sípommal Fő-Pásztori Kedves Atyánkhoz 
Áldva örökre eget, hogy meghalgatta fohászink’



Sűrű röpítését! Azután Phitlis keze tűzte 
Tarka virágokkal koszorút oda nyújtom alázva,
És sípomba lehést vidorúlt szívemből eresztek,
*S hogyha kegyes hangját a’ taps k öve tendi: azonnal 
Czifra botom nem enyém , mellyet minapában Elektől 
Nyert fuvolyám díjjúl, ’s mellynek nincs párja tanyánkon,  
Rögtön ajándékul kedves Dafnisnak adandóm,
Mellé egy bárányt, melly nem legel a’ csiatag közt 
’S nem kóstolta mezőnk harmat táplálta növényét.

A m i n t á s .

Oh látom Koridon lelked végzése hatalmas!
Ám de tekints én rám, fiatal korom, és eszem ar?a,
Hogy vágjam fejszém illy nagy fatövébe ügyetlen ?

K o r i d o n .

Szűntesd éretlen panaszid, ’s ne zavard kebelemben 
Csend, ’s nagy öröm létét, indulj valamerre vezetlek. 
Ötven nyár lefolyása alatt sok víg napot éltem,.
És most húsz tele m últ, hogy ezen ligetekre vetődtem , 
Mint te valék ifjú , de azért társimmal örömmel 
Tiszteletükre menék Fő-Pásztoraimnak elégszer^
Sorsosim ellengék fuvolyaikon egbe hatolag 
A’ maguk édes öröm tömjéné követte kivánttát,
Én pedig örvendék ha velük mondhattam örömdalt.

A m i n t á s.

Oh Koridon valamerre te fogsz indúlni , követlek. 

K o r i d o n .

Szemléld szorsosaink töm ögét, milly gyorsan ügetnek
b *
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Béke tanyánk mezsgyéje fe lé , ’s milly kellemes arczczal 
Mint fogadák, csakugyanfmegjőnek üdőre.

D a m é t á s.

Barátim!
Itt az (idő, ’s valamint mondám, hogy délnek előtte 
Váltam tőletekel, készültem verssel iigyesbben,
Mint máskor szoktam, de erőm’, ’s tehetségem arányát 
Győzi az Ősz Dafnis, mert Pásztorok É k e, ’s Remekje, 
Nesztori Élte korát melly nyelv hirdetni buzogná,
’S számtalan érdemeit, mellyek mint annyi szövétnek 
Díszlenek a’ haza oltárán: ha Horácznak eszével 
Birnais, itt felakadna velem ; mert Dafnis Atyánknak 
Angyali szívéből üdvnek sugara özönlik.
A’ szava olly harsány, ’s mellette kegyes, hogy ügyelni 
Rája öröm, ’s halgatni gyönyör; nincs lelke felejtett,
’S renyhe legényje egész aklát vizsgálva seholsem,
Ollyan szem beszökő D afnis Fő-Pásztoraink közt:
Miilen az erdőnkben mulató Latonia Nim fák,
’S szőke Napaeák közt,

— ( 12 )—

M e n a l k á s .

Ha vigyáz nyájunkra az áldott 
Dafnis : nem ronthatbe veszély aklunkra sehonnan.
Míg Ő bírja magát, ’s bogiáros botja kezében 
Tűndöklik, nem kell rettegnünk marczona léttől. 
Durva kalózoknak sem fog mordulni tanyánkra 
Rút,  ’s konok álnoksága míg é l;  Ő képes elűzni 
A’ nyájunkra zúdulni Szokott éh senyve gyötörte 
Farkast, és kiragadni merész nagy Lelke veszélyből 
Gyáva juhát, ámbár agvaros torkába szorítá.
Isteni szent Felseg eltesd örömünkre sokáig!
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K o r i d o n .

Boldog egész telkünk oh D afnisom ! Érted az égnek 
Tisztán lobbadozó kebelem fog nyújtani hálát!
Érted, mert egyedül Teutánad epedve merengénk 
Várva ború ködiben, ’s nem volt nyugvása szivünknek. 
Üdvözlégy Koronánk, üdvöz Fő-Pásztorok É ke!
Élj vigadozva velünk több éveket édes öröm közt!
Tágíts gondjaidon, ’s örvendj oh szűz Am arillis, 
Csarnokaid’ szépítsd viruló lombokkal előre,
Mert fáradt Jegyesed készül kebeledre simulni.
Nesztori Dafnis A tyánk, oh áldott n é v ! Amarillis 
Téged látni kívánt, ’s szeretet’ buzgalma idézé. 
Felvidulva velem nyújts hálát a’ kegyes égnek !

T i  r z i s.

Én pedig ígérem: valameddig berki virányra 
Jár nyájam , ’s valamig fogözönleni harmatos árral 
A’ D una, és zavaros T isza , emlegetendi magyarföld 
Díszneved’ érdemeit; hamarébb fog Tigris üszűkkel 
Járni együtt a’ lenge füvön csörögő patakokra;
A’ kormos farkas hamarébb fog enyelgni juhok k ö z t : 
Minthogy erény, és m ély tudomány koszorúzta Fejedre 
Áldásom szűnjék; emlékét ritka Nevednek 
Érdemidet becsülő szívemben hordom utolsó 
Órámig; ’s mielőtt az örök lét’ boldog egébe 
Költözném, fogadom, K l o b u s i c z k y  N e v e d r e  tanítom  
Felserdűlt ivadékaim at, hogy hincsenek áldást!

A m i  n t á s.

Én mivel a’ koromis gyöngébb, hogy többre hevűlne, 
Óhajtom Dafnis nagy egek Felséges Urától:



Élj örömünkre soká, ’s vedd szívesen e’ koszorút e l ,
Ezt szamodra fűzé gyönyörűn viruló ibolyákból,
*S réti virágokkal szívtelve hímezte Lykóris.

P á s z t o r i  K a r ,

Kéjre virúlt m ezeink, ’s ligetink árnyéka juhoknak,
Perczek eréből eredt csörögő csermelyke baromnak,
Zöldellő csiatag, ’s kellemre kibújt rügyek éde 
Nem kedvesbb a’ délczeg inú kecskénk seregének ;
Hyblai döngőknek sem tetszik a’ zsenge virúlmány 
Annyira: milly kedves Fő-Pásztori Dafnis Atyánknak 
Léte tanyánk térén. Valamint kikeletre nap’ élénk 
Fény je dent mindent, ’s bús szívnekis édes örömre 
Nyújt ingert: úgy Dafnis Atyánk oka vagy Örömünknek. 
Nyugtalanul váránk már régtől hű kebelünkbe,
Mennyi fohászra fakadt Teutánad azóta mi szívünk,
Hogy haliánk Kegyedet mikor a’ tavasz’ angyala tűntfel 
Lrre jövendőt 5 azt mihelyest hallóink, azonnal 
Öszvekacsóít kezeink hálát nyújtottak az égnek.
Vizsgáld akkuikat, ’s ha találsz gyöngét juhaid közt 
Támaszdföl tehetős írt nyomva sebére Kezeddel,
E’ Kegyedért hálánk tömjéné egekbe repűlend!
Élj áldott Kincsünk Dafnis, Te valódi Szerelmünk!
Pásztorok É ke, Hazánk Kedveltje, ’s Reményje Megyénknek! 
Istennek, Honnak, minekünk, és emberiségnek!

- i  14 ) -



— ( 15 )—

P á s z t o r i  D a l .

S zen tség es  Isten! néked adunk ezer 
Halát kegyelmes Gondviselésedért, 

Hogy díszesíted róna térünk’
Tarka virággal aszott lapályit!

Ömlöng az áldás. Édes örömre gyűl 
Egész határunk csarnokait tömő 

Buzgolkodó nép nagy reményjel 
Boldog aranykor után sóhajtva.

És íme gyérül téli egünk’ köde,,
S láthatni, hogy nap’ tiszta sugárai 

Hintik verőfény’ játszi színét 
Kéjre virídt ligetink’ ölére.

Erdőnk’ vidékét nem födi már homály 
Zöld színbe minden fák’ neme öltözik 

Hangzik mosolygó völgy ölében 
A’ deli fühnüle harsogása.

A lágy fuvalmak’ lengedezései 
Szárnyakra kelvén szűntetik a’ borút, 

S minden virító lényt emésztő 
Mord Boreas dühödő zúgását.

A’ tiszta forrás csörgedezései 
Mellek vidéknek tarka virányjail 

Dajkálva vidámabban úsznak 
Eassu morajjal odább lebegve.



Élednek a’ víg Flóra virágjai,
Mosolygva Czéres hinti kalászait, 

Vizsgálja Bachus tygrisektől
Vont szekerén hegyeinket áldva.

A’ zöld zanóton délczeg inú csikók’ 
Falkája szökősei, ’s hószinü nyájainak 

V ígan legelnek  játszodozva
A’ csörögő folyamok’ körében

Ezt látva ámolyg városi zaj között 
Epedve, ’s gondok terhe alatt nyögő 

Polgár: irigy szemmel tekinti 
Boldog aranykoru életünket.

Örök, ’s hatalmas menyben uralkodó! 
Édes gyönyörtől telve szivünk buzog 

Tájunk kinyiltával sok évig
Dafnis Atyánkkal örülni, engedj !
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Admittitur ad Typum
Szegedini die 19-na Maii 1835.

C a r o l u s  Deáky tn. p . e. S. P. 
Loc. D. U  et G. ^uaRev. Lib. Reg-


