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VÁLASZ PETŐFINEK 
Zavarva lelkem, mint a bomlott cimbalom; 
      Örűl a szívem és mégis sajog belé, 
Hányja veti a hab: mért e nagy jutalom? 
      Petőfit barátul mégsem érdemelé.  

Hiszen pályadíjul ez nem volt kitűzve... 
      Szerencse, isteni jó szerencse nékem! 
Máskép szerény művem vetém vala tűzbe, 
      Mert hogyan lett volna nyerni reménységem?  

És mily sokat nyerék! Pusztán a pályabér 
      Majd elhomályosít, midőn felém ragyog: 
De hát a ráadás!... Lelkem lelkéig ér. 
      Hogy drága jobbkezed osztályosa vagyok.  

S mi vagyok én kérded. Egy népi sarjadék, 
      Ki törzsömnek élek, érette, általa; 
Sorsa az én sorsom s ha dalra olvadék, 
      Otthon leli magát ajakimon dala.  

Akartam köréből el-kivándorolni: 
      Jött a sors kereke és útfélre vágott, 
S midőn visszafelé bujdokolnék, holmi 
      Tüske közől szedtem egynehány virágot.  

Jöttek a búgondok úti cimborának, 
      Összebarátkoztunk, összeszoktunk szépen; 
Én koszorút fűztem, ők hamiskodának, 
      Eltépték füzérem félelkészültében.  

Végre kincset leltem: házi boldogságot, 
      Mely annál becsesb, mert nem szükség őrzeni, 
És az Iza partján ama hű barátot... 
      Nem is mertem volna többet reményleni.  

Most, mintha üstökös csapna szűk lakomba, 
      Éget és világít lelkemben leveled: 
Oh mondd meg nevemmel, ha felkeres Tompa, 
      Mily igen szeretlek Téged s őt is veled.  

(1847. febr. 11) 
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A VARRÓ LEÁNYOK 
ELSŐ  
Lyányok, lyányok: lakodalom, 
Oh, be sok szép népe vagyon! 
Sok fehér ing: bő az ujja, 
Libeg-lobog, ha szél fujja.  

MÁSODIK  
Sem hegedű, se cimbalom, 
Beh szomorú lakodalom! 
Mintha orruk vére folyna - 
Dehogy lennék menyasszonya!  

HARMADIK  
Jaj, ki vágyna menyasszonynak, 
Akit harangszóval hoznak! 
Gyászos ének búg előtte: 
Sírva mennek esketőre.  

NEGYEDIK  
Nem menyasszony, - vőlegény volt: 
Hat legény hoz zöld koporsót, 
Apja, anyja sír előtte, 
Keserves a menyegzője.  

ÖTÖDIK  
Apját, anyját jól ismerem, 
Megmondanám, de nem merem, 
Mert a szívünk megdöbbenne... 
Egyikünké megrepedne.  

ELSŐ  
Lyányok, lyányok, vegyetek fel 
Fehér ruhát s jőjetek el 
Ma csak halott-látni,... holnap 
Kivinni zöld koporsómat.1  

(1847)  

                                                      
1 Szokás néhol az ifjan elhunytnak koporsóját zöld színre festeni 

s halálát ezzel mintegy megszépíteni. A halottvivők ily esetben 
a kimúltnak legény-vagy leánytársai, ünnepi öltözetben. A. J. 
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A MÉH ROMÁNCA 
Ablak alatt 
A pünkösdi rózsa, 
Kezd egy kicsit 
Fesleni bimbója: 
Kékszemű lyány, 
Válogat belőle, 
Koszorúnak 
Holnap esküvőre.  

Reménykedik 
Egy kis méh az ágon: 
Szép eladó, 
Jaj, ne bántsd virágom! 
Ezt az egyet 
Magamnak kerestem, 
Alig hasadt 
Mikor eljegyeztem.  

Felel a lyány: 
Te bohó kis állat! 
Lelsz te rózsát 
Nem egyet, ha' százat, 
Holnap is nyit, 
Holnap is eljössz te 
Csak ne kívánd 
Ami legszebb közte.  

Mond a kis méh: 
Szőke szép hajadon, 
Neked Isten 
Hű szeretőt adjon! 
Nem sok amit 
Kívánok tetőled: 
Ne szakaszd le 
Az én szeretőmet.  

Felel a lyány: 
Dehogynem szakasztom! 
Dehogy leszek 
E ne'kűl menyasszony! 
Koszorúmban 
Ezt fonom előre, 
Ugy vigyenek 
Holnap esküvőre.  
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El se mondá, 
Nyult a szép bimbóhoz 
Hogy letörje 
A virágcsomóhoz. 
A szegény méh 
Rárepűlt kezére, 
Csókot adni 
Annak a fejére.  

"Hess te gyilkos! 
Ne bocsáss fulánkot: 
Leszakasztám, 
Vigyed a virágod." 
"Szép menyasszony, 
Már nekem mi haszna! 
Koszorúdnak 
Híja lesz miatta."  

Koszorúdnak 
Híja lesz miatta - 
Ezt a kis méh 
Keserűn mondhatta, 
Mert a szíve, 
Hiába parányi, 
Nagyon tudott 
A virágért fájni.  

S a leánynak, 
Hiába kiáltott, 
Szeme alá 
Üti a fulánkot; 
Szegény bogár! 
S maga haldokolva 
Félreült, egy 
Rozmarin-bokorra.  

Szép menyasszony 
Jajgat a sebével, 
Esküvőre 
Sem mehet szemével: 
Holdfogyásig 
Dagadt lőn a tája... 
Azalatt meg 
Elhagyá babája.  

(1847) 
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ARANYAIMHOZ 
Midőn Toldim pályadíjt nyert 

Megjöttetek? de már, de már 
Gazdag leszek, gazdag vagyok: 
Lám a szerencse rám talál, 
Hozzám kapnak az aranyok.  

Isten hozott, sápadt fiúk! 
Színünk, nevünk úgyis rokon: 
Nosza, ki hogy segítni tud, 
Segítsetek bátyátokon.  

Régen s nagyon szeretlek én, 
Távolban is szerettelek, 
Hej, beh sokat törém szegény 
Fejem, míg lebűvöltelek!  

Ne féljetek, ne fussatok, 
Ne, mint ama gaz nép taval: 
Alighogy bekopogtatott, 
Megint elillant csakhamar.  

Ne féljetek, nem bántalak: 
Nagyon szelíd ember vagyok. 
Csöndes fiókban tartalak, 
Hol nincsenek több aranyok.  

Sőt még, ha épen mondanám, 
Bolond fővel, hogy menjetek, 
Akkor se hajtsatok reám: 
Az istenért! ne higgyetek.  

Sőt még ha küldenélek is, 
Az se legyen nektek zokon: 
Ha az ajtón kivetlek is, 
Jőjetek be az ablakon.  

Sőt akkor inkább híjatok 
Több társat is segíteni, 
Hogy, ha ismét útat adok, 
Ne bírjalak elküldeni.  

Inkább... de mit beszélek én! 
Eszembe jut Peru s hazám: 
Mért mindenik oly holtszegény, 
Pedig aranyja sok van ám.  
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Talán, mert az arany ma már 
Földhözragadt inség jele? 
Csak gúnyol a világ talán 
Szegény magyar költőt vele?  

Felelnék rá: dehát minek? 
Elhal számon a felelet. 
Jó atyafi, hadd fizetek! 
Kérem azt a kötlevelet.  

(1847) 

EGYKORI TANÍTVÁNYOM EMLÉKKÖNYVÉBE 
Én láttam a bimbót, én láttam azt, 
Midőn, érezve a nyájas tavaszt, 
Kezdett kifejleni: 
Örűlt a lelkem és kéjjel telék, 
És mint hiú kertész, sokat merék, 
Sokat, reményleni.  

De ennyit nem. Reményem balga volt, 
Árnyékban sem mutatta a valót: 
Milyen lesz a virág. 
A természet rá csillogó mezet 
Szövött: a sok kontár kertész kezek 
El nem torzíthaták.  

Hintsed, virágszál, most hintsd bájaid. 
A hervadásnak messze napjait 
Rettegned nincsen ok: 
Érintsen bár a hervadás szele, 
Dús illatod, lényednek szebb fele, 
A szellem élni fog!  

(1847) 

ARCOM VONÁSIT... 
Petőfi rajzára 

Arcom vonásit ez ábrázolatban 
Szemed, hiszem, hogy híven fölleli. 
De úgy, ha amit a festő hibázott, 
A költő azt utána képzeli.  
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(1847) 

KEDVES BARÁTOM... 
Kedves barátom, lelkem jobb fele! 
Mi volna édesebb dolog nekem, 
Mint írni hozzád, írni íveket, 
Tarkán, ahogy jő, zöld, piros, fejér, 
Meg tudja a szent, millyen gondolat. 
S mégis te feddesz és panaszkodol, 
Halott-beszédet tartasz síromon, 
És több eféle. Megvallom, fiu, 
E szemrehányás, e feddő levél, 
E szenvedélyes "meghaltál" kiáltás, 
E lecke ízű dorgáló beszéd, 
Ez a lelket leöntő nyakleves, 
Ily megrohanva, ily váratlanul, 
Hogy a léleknek annyi érkezése 
Sincs, míg szemét törölje, vagy pedig 
Nyálát lenyelje - meg kell vallanom, 
Hogy ez nekem... fölötte jól esett.  

Oh, mert belőle látom, mint szeretsz, 
Mi hő kebellel engem, hívedet, 
Hogy elvakít ez édes indulat, 
Hogy nincs türelmed egybevetni a 
Napok folyását, tért, időt, körülményt 
S egyéb tudákos, elvont dolgokat, 
Midőn ezért békétlenkedel: 
Miért nem írok a szálló madárnak, 
Ki egykor almafámon énekelt, 
Miért nem a méhnek, ki a minap 
Mézet szedett kertem virágiról, 
Vagy a csapongó lepkének, ki néha 
Megörvendezteté kis gyermekim, 
Vagy a szellőnek és zúgó viharnak, 
Mely tegnap itt volt, most ki tudja, hol van? 
Hová irhattam volna én neked, 
Bohó fiú te! mit mondék vala 
Szegény levélnek: merre végye útját, 
Hogy rád találjon e négy hét alatt? 
Talán bizony nem törtem én azon 
Elmém eléggé s nem falék mohón 
Fel minden aljas pletykát, hírharangot, 
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Rágalmat, emberszólást és egyéb 
Vidéki mismást a divatlapokban, 
Csak hogy felőled, holléted felől 
Lelnék azokban egy betücske hírt. 
De nem találtam bennök semmi szót 
Rólad, s miként a meddő figefát 
Az idvezítő, el- megátkozám 
Őket: ne is teremjenek soha 
Édes gyümölcsöt senkinek, ha nem 
Teremtek most nekem.  

Mit volt csinálnom? hát sopánkodám: 
Ej, ej, hatalmas és mindentudó ég, 
Hol kóborolhat most az a fiú? 
Gyakorta ismét így imádkozám: 
Mennybéli isten, édes istenem! 
Adj annak a szegény Sándornak immár 
Adj valahára állandó tanyát, 
Csendes tanyába szép kis fürge nőt, 
Angyal kedélyü, szende, barna nőt, 
Mellé mosolygó, szép gyerkőcöket, 
Egy párt, ha többet nem, fiút s leányt: 
Oh, adj családi boldog életet! 
És íme! amit oly forrón ohajték, 
Jön a levél, hogy teljesedni fog. 
Csak egy rövid hold élet, és az én 
Költő barátom, mint Illyés proféta, 
Tüzes szekéren a mennyégbe száll. 
Én bőjtölöm meg mézes heteid, 
Fogadni mernék; s néma bőjteim 
Hosszúak és nagyok lesznek, nagyok, 
Mint a tiéid egykor Debrecenben. 
Mert a barátság kis szövétneke 
Halvány világgal ég a szerelem 
Máglyája mellett: de mit bánom én! 
Hogy el nem alszik, arról meg vagyok 
Győződve, mert hisz - tűz nem olt tüzet, 
Sőt jobban éleszt: hát miért emelnék 
Önző panaszt; a mézteljes hetekre? 
Nem, én nem zúgolódom ellenök, 
Sőt azt ohajtom (vesszek el, ha nem) 
Legyen halandó élted fogytaig 
Oly boldog-édes mindenik heted, 
Mint a legelső, mellyet élvezesz 
Az esküvés után.  
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Én addig itthon, a távolban is, 
Magányomban veled társalkodom, 
Könyvedből issza lelkem lelkedet, 
Mint a dicsőült égi szellemek 
Az idvezűlés harmattengerét. 
És elmerengek arcod másolatján, 
Mely néma, mégis annyit mond nekem, 
Előteremti azt a tíz napot, 
Midőn te, hű barát, hajlékomat 
Megnépesítéd egy öröm-sereggel, 
Előteremti, mondom és örökké - 
Valósággá ifjítja nékem azt.  

Ilyenkor aztán vágy éled szivemben, 
Hogy vajha bár, nem énértem, hanem 
Kinek majd férje lészesz, hölgyedért, 
S kinek dalolsz, a nemzetért, örökké 
Maradnál ifju, mint ez érclapon.  

(1847. aug. 11) 

A SZEGÉNY JOBBÁGY 
Életkép a multból 

Széles országúton andalog a jobbágy, 
Végzi keservesen vármegye robotját. 
Kavicsos fövénnyel rakta meg szekerét, 
Annak terhe alatt nyikorog a kerék. 
     Tántorogva ballag a két kajla sőre, 
Alig tetszik rajta, hogy mozog előre, 
Méla mind a kettő, mintha gondolkoznék: 
Hány ízben hozott már és hány ízben hoz még?  

Ott ül a szegény pór az első saroglyán, 
Elkopott ostorát a kezében fogván; 
Szomorú képére rőt kalapja alá- 
Hullna, ha négy-öt szál madzag nem tartaná. 
     Néha megszakasztja hosszu hallgatását, 
Biztatgatja két hű igavonó társát, 
De azok nem bírnak lépni sebesebben, 
Talpok a kőúttól ég eleven sebben.  

Széles országúton, mint az ég morgása, 
Hallik a távolban hintó robogása, 
Csak imént dördült meg messzi földön, és lám, 
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Perc alatt elétűnt, mint a fényes villám. 
     A négy szürke lónak a két kajla sőre 
Nagykeservesen tud kitérni előle, 
Pedig félni, félnek; mert az isten-adták 
Bírnák csak a jármot, mindjár' elragadnák.  

Dölyfös uri kocsis űl a hintó bakján 
Félkezében cifra ostort suhogtatván; 
Jobban esik neki, a kényes lelkének, 
Ha nyakába sujt a két szegény sőrének; 
     Jobban esik neki, ha egyet kiálthat: 
Földi, a kerékagy siratja a hájat! 
Kár volt annak árát a csapszéken hagyni, 
Szegény tengelyedet siralomnak adni.  

Föltekint a jobbágy, szomorúan felel: 
Hej! bíz a háj árát nem kocsma nyelte el, 
Ami volt körültem, egy kevés zsiradék, 
Gyors hintóitokra mind felkenegeték. 
     De a hintó népe nem hallotta e szót: 
Szegény ember! és ez így talán jobb is volt, 
Máskép ki áll jót, hogy e gyámságos kezek 
Nyers-nyakasságodért meg nem fenyítenek!  

(1847) 

SZŐKE PANNI 
Szőke Panni henyélve ül, 
Mégis cifra, majd elrepül; 
Apja földje és tinója 
Mind fölment már viganóra.  

De az apja mégse' bánja, 
Mert kisasszony a leánya, 
Ő maga is boldog jobbágy, 
Elengedik a robotját.  

Sem szántani, sem aratni, 
Csak a vékát kell tartani: 
Az uraság színig adja, 
A kasznár meg el se csapja.  

Szőke Panni felmegy Pestre, 
Még ott is az emeletre, 
És az apja - dehogy bánja! 
Nevelőben a leánya.  
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Nevelőben jó dolog van: 
Sok kisasszony lakik ottan, 
Szép úrfiak, szép huszárok 
Járnak mulatni hozzájok.  

Mi lelt téged szőke Panni? 
Fiatal vagy még meghalni; 
Képeden volt egy pár rózsa: 
Hova lett ily hamar róla?  

Mi lelt téged Panna lyányom? 
Elfonnyadtál, szép virágom, 
Jer, kiviszlek a mezőre, 
Éledjen a lelked tőle.  

Panni nem szól, görnyedve űl, 
Olyan rongyos, majd elrepűl; 
Vidd ki apja, vidd mezőre, 
Szép, virágos temetőbe.  

(1847) 

BARÁTOMHOZ 
Petőfihez 
Unszolsz, hogy írjak holmi verseket: 
S mily szívesen fogadnék szót neked! 
De átkozott gebe az a Pegaz, 
Dehogy nyargal, dehogy! csak tipeg az.  

Tegnap már mintha írni kezdenék, 
Egészen a tollrágásig menék, 
De, varjú tépje meg a rossz lovát, 
Hiába biztatám, hogy: co tovább!  

Ma kucsmád nyomtam fel, ha így talán 
Egy kis Petőfiség ragadna rám: 
Lekarcolék egy pár "hozzá"-t, "felé"-t, 
Csuklott a múzsa s rámrivallt: "elég"!  

Mit is haszontalankodom vele, 
Mikor szivem zsibajjal van tele. 
Vendége jött s avval sok a dolog, 
Minden kis érzelem sürög-forog.  

Bolond szeles nép! lót-fut céltalan, 
S egymásba ütközik minduntalan. 
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De nem csoda, a szív vendége nagy 
S igen kedves neki, mert az te vagy.  

(1847 szept.) 

A RAB GÓLYA 
Árva gólya áll magában 
Egy teleknek a lábjában, 
Felrepűlne, messze szállna, 
Messze messze, 
Tengerekre, 
Csakhogy el van metszve szárnya.  

Tűnődik, féllábon állván, 
El-elúnja egyik lábán, 
Váltogatja, cserélgeti, 
Abban áll a 
Múlatsága, 
Ha beléun, újrakezdi.  

Szárnya mellé dugta orrát, 
Messze nézne, de ha nem lát! 
Négy kerítés, négy magas fal; 
Jaj, mi haszna! 
Bár akarna, 
Kőfalon nem látni átal.  

Még az égre fölnézhetne, 
Arra sincsen semmi kedve: 
Szabad gólyák szállnak ottan 
Jobb hazába; 
De hiába! 
Ott maradt ő, elhagyottan.  

Várja, várja, mindig várja, 
Hogy kinő majd csonka szárnya 
S felrepűl a magas égig, 
Hol a pálya 
Nincs elzárva 
S a szabadság honja kéklik.  

Őszi képet ölt a határ; 
Nincsen rajta gólyamadár, 
Egy van már csak: ő, az árva, 
Mint az a rab, 
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Ki nem szabad, 
Keskeny ketrecébe zárva.  

Még a darvak hátra vannak, 
Mennek ők is, most akarnak: 
Nem nézi, csak hallja őket, 
Mert tudja jól, 
Ott fenn mi szól, 
Ismeri a költözőket.  

Megkisérté egyszer-kétszer: 
Nem bírná-e szárnya még fel; 
Hej, dehogynem bírná szárnya, 
Csak ne volna 
Hosszu tolla 
Oly kegyetlen megkuszálva!  

Árva madár, gólya madár, 
Sohse nő ki tollad, ne várd, 
Soha többé, fagyos télig; 
Mert, ha épen 
Nő is szépen: 
Rossz emberek elmetélik!  

(1847) 

FALUSI MULATSÁG2 
Vígan fiúk! húzd rá cigány! 
Könnyítsünk a nehéz igán, 
Könnyítsünk egy kicsit. 
Ez a nap a jó Istené, 
Ki a munkát elengedé. 
Igyunk bort! tölts Icik! 
Garázda nép mi nem vagyunk, 
Megkövetem csak mulatunk.  

Hap! hap! ma így megy a robot, 
Ma mink pergetjük a botot, 
- Nem más, fejünk felett; 
Aki megbánt, visszabántjuk, 
Nem megcsaljuk, nem berántjuk, 
Ütünk rá egy felet. 
                                                      
2 NB. Nem népies, hanem a nép és költői érdekében akar lenni. A. J. 
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Garázda nép mi nem vagyunk, 
Megkövetem csak mulatunk.  

Forgasd öcsém azt a leányt, 
Irígyli más, de sose bánd, 
Ha százan vannak is, 
Szabad a lányt táncra vinni, 
Megszeretni és elvenni - 
Szegény parasztnak is. 
Garázda nép mi nem vagyunk, 
Megkövetem csak mulatunk.  

Húzd el cigány a nótámat, 
Ráfütyülöm áriámat, 
Azt a régit, tudod. 
A füttyöt csak széllel szokták, 
És mikor a szelet fogták, 
Parasztnak is jutott. 
Garázda nép mi nem vagyunk, 
Megkövetem csak mulatunk.  

Kinek is van abban kára, 
Hogy lábunk nem áll langára? 
Hap! hap! aprózzuk rá. 
Kinek esnék tőle baja, 
Hogy a magyar nótát hallja? 
Hej! huj! daloljuk rá. 
Garázda nép mi nem vagyunk, 
Megkövetem csak mulatunk.  

Kinek baj, ha mi nem bánjuk, 
Hogy félszemű a cigányunk 
S kopott a hangszere? 
Urak körül nem kérkedik, 
Nekünk dövőz, minket pedig 
Felvidámít vele: 
Garázda nép mi nem vagyunk, 
Megkövetem csak mulatunk.  

Vígan fiúk! igyunk egy tust: 
A jó kedv tán nem úri jus, 
Se nem dézmás vagyon. 
A nóta sincs árendában, 
Válogassunk a javában, 
Mikor kedvünk vagyon. 
Garázda nép mi nem vagyunk, 
Megkövetem csak mulatunk.  
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Talpam alá húzd te cigány, 
Könnyítsünk a nehéz igán, 
Könnyítsünk egy kicsit. 
A levegő az istené, 
Paraszt nóta is fér belé: 
Ihaj rá! tölts Icik! 
Garázda nép mi nem vagyunk, 
Megkövetem csak mulatunk.  

Et voluisse sat est. 

(1847. szept. 7)  

A TUDÓS MACSKÁJA 
Nagy lett volna a tudósnak 
Az ő tudománya, 
De mi haszna, ha kevés volt 
A vágott dohánya. 
Könyvet irt a bölcseségről 
- S hajna! 
Akkor esett ez a bolond 
História rajta.  

Nem szeretett ez a tudós 
Semmit a világon, 
Járt legyen bár égen-földön, 
Két avagy négy lábon: 
De a kendermagos cicát 
- S hajna! 
Éktelenül megszerette, 
Majdhogy fel nem falta.  

Szolgája is volt; a háznak 
Ez viselte gondját, 
Hogy lába ne keljen és a 
Szelek el ne hordják. 
Hű cseléd volt félig-meddig, 
- S hajna! 
Koplalás lőn este reggel 
Bőséges jutalma.  

Máskülönben ment a dolga 
A kedves cicának: 
A reggelin gazdájával 
Ketten osztozának. 
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Búsan nézte ezt a szolga 
- S hajna! 
Fél zsemlére, pohár téjre 
Nagyokat sohajta.  

Mert tudósunk a magáét 
Ha fölreggelizte: 
Felét a cicának adni 
Volt a szolga tiszte. 
Úriasan élt a macska, 
- S hajna! 
Csak nem akart, csak nem akart 
Meglátszani rajta.  

"Hé... izé... mi baja lehet 
Annak az állatnak? 
Szőre borzas, csontja zörgős, 
Szédelegve ballag." 
"Jaj, uram, hát a sok éhség! - 
- S hajna! 
Kétszereznők csak a tartást; 
Mindjárt lábra kapna."  

S az napságtól itce tej járt, 
Kapott egész zsemlét: 
A tudós csak lesi, várja 
Hogy ha nekitelnék. 
De a macska nem üdűlt fel, 
- S hajna! 
Elfogyott a fogyó holddal, 
Sarlóvá hajolva.  

Kendermagos szegény cica 
Nyavalyába esvén, 
Fölvette a néhai nevet 
Egy szép őszi estvén. 
"Átszellemült kedves állat 
- S hajna! 
Falatom megosztom vele 
Mégis meg van halva!"  

"Mi tagadás" - mond a szolga, 
"A cicus nem vétett: 
Én evém meg ő helyette 
Reggel az ebédet. 
Mondtam, menjen egérfogni, 
- S hajna! 
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Nem tanyáz ám ott egér, hol 
Üres minden kamra."  

Nagy volt, mondok, a tudósnak 
Az ő tudománya, 
De mi haszna! Kevés hozzá 
A vágott dohánya. 
Könyvet irt a bölcseségről 
- S hajna! 
Ilyen ápró dőreségek 
Gyakran estek rajta.  

(1847) 

CZAKÓ SÍRJÁN 
Ott a költő sírja, a kicsiny fehér domb, 
Ujon ásott sír az, nem nőtte be hant; 
Ormán az öreg tél pihen ősz hajával, 
Ifju élet romja temetve alant. 
Mért halt meg? hiszen még oly soká élhetett: 
Bölcs kárhoztatás! menj, dobd reá kövedet.  

"Gyönge az a lélek, mely az élet súlyát 
Nem bírva, leroskad a pálya felén; 
Nem férfi az, aki fölveszi a gyilkot, 
Melyet vigaszul hagy a futó remény." 
Imhol a nyugágy, mit kislelkűség vetett 
Nagy lélek, eredj, dobd a sirra kövedet!  

Te, kit aranyhímes pólyába kötöztek 
S fednek születésed érdemcsillagi, 
Kire gondolkozni sem szorult magadra, 
S minden gondolatod más találja ki: 
Ily halál sohasem fog érni tégedet: 
Nagy lélek, eredj, dobd a sirra kövedet!  

Te erős jellem, ki csúszva-mászva győzesz, 
Akit a kegyszellő jobbra-balra hajt, 
Ki el birsz feledni egy hitvány mosolyért 
Annyi könnyes arcot, annyi zok sohajt, 
Ki az érző szívet gúnyosan neveted: 
Nagy lélek, eredj, dobd a sirra kövedet!  

Te, ki földi léted boldog hizlalóján 
Nem sejted, hogy benned égi szellem él; 
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Ki, ha vágyaidat mérsékleni tudnád, 
Oktalan állatnak is beillenél: 
Soha ilyen gyászos nem leend végzeted: 
Nagy lélek, eredj, dobd a sírra kövedet!  

Te, utonállója minden pénzdarabnak, 
Kit silány éltedhez bilincsel az érc, 
Ki, ha rajtad állna - míg lesz a világon 
Nem tied egy fillér - örök-évig élsz, 
E merényt te soha, soha nem követed: 
Nagy lélek, eredj, dobd a sirra kövedet!  

És te szellemfukar, ki rideg falak közt 
Gyüjtesz a penésznek halott tudományt, 
Kit nem érdekel a hitvány földi ember, 
Míg a hold lakói állapotja bánt: 
Nagy lélek, eredj, dobd a sirra kövedet 
Vagy kőnél keményebb szivtelen könyvedet!  

Mi pedig, barátim, járjunk el a sirhoz 
Olvasztani róla könnyel a havat, 
Hadd sírjon a szív, ha itélni erőtlen! 
Tán így hamarább jön az enyhe tavasz 
S béhinti virággal az egyszerü dombot, 
Hol ő pihen, aki tövis közt bolyongott.  

(1848) 

TÉLBEN 
Álmodám tavasszal, 
Szép, derűlt, virágos tavaszi napokkal; 
Zöld berek aljában susogó szellővel, 
Csevegő patakkal.  

Jártam új mezőn, hol 
Ménták illatoznak oldalán az érnek, 
Mely az őszvetés közt elbolyong, de ismét 
Azon helyre tér meg.  

Hullámzó vetés közt 
Búvócskázik a fürj; suttog a nő: "vá-vá", 
Nyomon űzi a hím s három pitypalattyot 
Örömmel kiált rá.  

Majd egy nyúl szökik fel 
S indul az ugarnak, gyorsan karikázva; 
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"Elébe! elébe!" kurjogat a szántó 
Ösztökéjét rázva.  

Elkiséri szemmel 
Ameddig belátja, csaknem az égaljig; 
Most szólítja ökrét, szánt, szánt csöndesen, csak 
Síró füttye hallik.  

Kis pacsirta is szánt, 
Mint a szegény költő, fényes levegőben: 
Dalt zengve repült fel, dalt zeng a magasban... 
Hallgat leesőben.  

Karimás kalappal 
A juhőrző gyermek meglopni akarja; 
A madár tovább száll, s a fiú mérgében 
Nyáját megzavarja.  

Szöszke fürtű bárány 
Át- meg átszökdécsel a zöld hantu mesgyén, 
Anyját, aki most a nyáj közé vegyűlt el, 
Bégetve keresvén.  

Távolabb a csorda 
Szanaszét fehérlik, mintha ott valaki 
Széjjel a pázsitra szép mosott ruhákat 
Terített volna ki.  

Túl a kékes erdő, 
A tájnak sötétebb keskeny karimája; 
Jól kilátszik, mert még délibáb nem önte 
Árvizet alája.  

Száz meg száz madárhang 
Szól az árnyas erdőn, titkait beszélvén; 
Bokorról bokorra lomha kakuk szállong 
Szellős róna szélén.  

Olvasatlan ígér 
Hosszu, hosszu évsort, melyből egy se tölt el, 
Melynek mindenikén örökös tavasznak 
Reményszíne zöldell. -  

De oly hűs az erdő 
És a tiszta égre felhők gyülekeztek: 
Hallom a szélzúgást, arcomon is érzem - 
Szinte fázni kezdek.  
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Ah, vagy úgy!... szobámat 
Hosszu éj kihűté s nyughelyemen fázom: 
Künn vad förgeteg száll, az kotorja szárnyát 
Röptiben a házon.  

Hold-, vagy hóvilág ez, 
Mely a telet éjjel sem hagyja feledni? 
Vagy talán a nap jő, unalmas robotját 
Így-úgy elkövetni?...  

Kívül a hideg szél 
Sűrü apró pelyhet csapdoz ablakomba; 
Benn fagyott virágok: a szeszélyes télnek 
Dús virágu lombja.  

Mily sivár ez a tél! 
Vastag hó takar be udvart, házi kertet; 
Országuton is csak az jár mostan, akit 
Isten átka kerget.  

Országut... hol az most 
A mezőt borító tenger hólapályon? 
Itt-amott ha látszik ut nélkül bolyongni 
Egy magános lábnyom.  

Az is elvesz egyszer: 
Két sarut találni s emberlábat abban; 
Erdőn farkas ordít; a síkon esik, fú 
Mindig vastagabban...  

Hagyjuk e zord képet, 
Hisz' ez a való, ez sivatag életem: 
Deríts szép álmokat örökzöld tavaszról 
Oh költészet! nekem.  

(1848. jan. 21)  

ELDORÁDÓ 
Van egy ország: Eldorádó, 
Innét a nagy Királyhágón, 
Kelletig van benne minden, 
Az nem is kell, ami nincsen. 
Boldog egy nép aki lakja: 
Árnyékon a legyet csapja. 
Búzájától, mikor terem, 
Dohossá lesz minden verem 



32 1847-1849 

S mind magának kell megenni, 
Mert nem tudja hová tenni. 
Ha pedig nem termett elég, 
Eladhatja mind, vagy felét: 
Bezzeg akkor van vevője 
S jó hasznot kapar belőle. 
A kenyérre, a haszonra, 
Mellyel tele zsebje, gyomra, 
Fel is önthet, mert az ecet... 
Isten bocsáss! 
Ez ráfogás: 
A sok jó bor rajtaveszett. 
Vagy ha nem bort - vizet ohajt, 
- Boldog ország! - az se nagy baj: 
Egyet sem lép érte lába, 
Felmegy a víz ablakába, 
Vagy az isten fellegébül, 
(Míg új háza fel nem épül) 
Ingyen ömlik a nyakába. 
De ki bolond innék vizet? 
Bort ihatik, mégsem fizet: 
Sőt - aranykor tért-e vissza? - 
Még fizetnek amért issza! 
Részeg fővel ha lefekszik, 
Elhorkolhat holnap estig: 
Más kisöpri háza táját, 
Fel sem költi a gazdáját; 
Más megfeji a tehenét, 
(El sem viszi, csak a tejét); 
Mindent más csinál helyette, 
Úgy álmában, mint imette; 
S bízta másra, vagy nem bízta, 
Mire ébred, minden tiszta, 
Minden megvan, minden jól van 
(Csak a borju nincs az ólban); 
S minthogy tenni 
Már nincsen mit, 
Legfölebb fejét vakarja 
S száját tátja... ha akarja. 
Másutt tán nem is képzelik: 
Ott a szájtúl mennyi telik, 
Úgy hogy a kéz és az elme 
Szinte rozsdát kap, heverve, 
Mert csak száj kell és nagy torok, 
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Hogy rendin menjen a dolog. 
Száj kell hozzá, hogyha raknak 
Füst-alapot légváraknak; 
Szájjal áldoz a közjóra 
Az országnak dús lakója; 
Hát a hazát - oh! azt pedig 
Majd megeszik, úgy szeretik - 
Mégse tettel: szájjal védik, 
Pipálgatva örökkétig. 
És valóban - amely ennyi 
Jó dohányt bír megteremni - 
Méltó is, a hon javára 
Bátran kelni szál pipára. 
- De ki győzne mindent hosszan 
Elsorolni, ami ott van? 
Az iszonyu boldogságot, 
Milyet ember sose látott? 
Aki Tamás a dologban 
És akarja tudni jobban, 
Menjen oda, üssön tanyát, 
Nem kérdik ott apját, anyját; 
Boldognak, boldogtalannak 
Uraságot, földet adnak.  

(1848) 

EPISZTOLA PETŐFIHEZ 
Imádott barátom, jó Petőfi Sándor3 
Szives üdvözlését ime küldi Jean d'Or. 
Vettem oh nagy férfi, ostoba leveled, 
De azért nem mondom: hujj ki! vagy le veled! 
Mert nem üres hólyag és nincsen ebbe szél; 
Kedves ostobaság mind, amit e beszél, 
És a sok giz gaz közt, ha ugyan jól értek, 
Van sok szép kaláris, s több ily becses értek!  

                                                      
3 Jelen költemény méltó utóda dicsekszik lenni "Dido panaszának", 

melyet még a boldog emlékű Magyar Kurír úgy dicsért fel 1790-ben, 
hogy annál egyenesebb magyarsággal írt verset nemigen olvasott az 
előtte ismeretes nyelveken. A. J. 
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Minden dolgok előtt: én nem írtam Toldyt, 
Hanem (ez már más szó, tehát jó rím) Toldit, 
És evvel döntődik ama szörnyü per el, 
Melyet amint írod, Európa perel. 
Ha tehát még most is folyna a nagy harc ott, 
Kár egy y-ért, mondjad, víni harcot.  

Hogy Murány a cenzor körme között vagyon, 
Oh ennek tudása nékem becses vagyon; 
Ámbár tartok tőle, hogy dühös strich-láza 
Mária beszédét szépen kistrichlázza, 
Hogy pedig ne legyen a szivem alján lom, 
Én bizony munkámat úrnak nem ajánlom.  

Máskép igen jól van a te komád asszony 
De tán nincs oly jól, mint öt hónapos asszony, 
Komám asszonyt pedig az isten éltesse, 
Annyival inkább, mert ha ő nem él, te se. 
Mi ámbár tudjuk, hogy bőven van a csók ott; 
Küldünk e levélben egy trillió csókot. 
Te pedig barátom, siess, írjad Lehelt, 
Kit lelkedbe szárnyas geniuszod lehelt, 
Írjad, mert nem érsz rá, ha itt lesz a nagy had, 
Harc és háború és igazi hadd-el-hadd.  

Akkor látom én meg arcodat, hogy lángal 
Hősi elszántságban tiszta sárga lánggal; 
Vágtatsz paripádon, mint por a szélvészen, 
Melyet szárnyaira száguldó szél vészen; 
Kedves komám asszony kezét tördelve sír: 
"Sándor, ha te elmész, engem elnyel a sír," 
Mégis elhagyod őt, s oly tüzelve méssz el, 
Mintha tele volna szíved forró mésszel.  

Látom a derék hőst, ahol villog kardja: 
"Ist das Schwert zum Fechten?" "Mellyik? Ez a kard? Ja." 
Többet nem beszélnek, hanem összecsapnak; 
Vére a németnek úgy foly, mint a csapnak; 
Sándor vitézünknek egy sem állhat ellent; 
Épen mint a semmit, úgy ontja az ellent.  

Dumb Show. 

Sárga pitykés, zöld hajtókás, kurta szárú fűzött csizmás magyar 
huszár jelenik meg egy kis ajtón a kert alatt. Kedvese addig 
kíséri, könyörög, sír, elájul. A vitéz elrohan egy dombig, 
onnan széttekint, lát iszonyú magas kukoricát és rettentő sok 
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ázott kendert. Visszafut a kis ajtóhoz, hol hű karok fogadják a 
győzedelmest. A hős juhászbundát terít le s borostyánai árnyékába 
heveredik.  

(Dumb Show exit.) 

És mivel nem harcolt borsóért vagy babért; 
Homlokára tűzik a diadal babért: 
Annyi érdemjellel rakva tér vissza már; 
Amennyit bizony nem mindenütt visz szamár. 
Eredj Sándor vitéz, hadd zengjek én neked 
Viselt dolgaidról XXIV éneket.  

(Szalonta, 1848. febr. 6)  

AZ ALFÖLD NÉPÉHEZ 
Előhangja egy el nem készült költői beszélynek 

Ti, kikért teremnek a búzakeresztek 
S rózsává pirított fehér cipót esztek, 
Ti a gazdag alföld édes gyermekei! 
A felföldre is jó néha tekinteni.  

Tudom, böcsmérlitek a görbe tartományt, 
Nem adnátok érte egy jó pipa dohányt, 
A patkót sem állja vad lovatok lába, 
A kereketek sem tanult kalodába.  

Tudom, szeretitek látni a kék eget, 
A napot, hogy' űl el tekenője megett; 
S a csillagokat, bár meg nem olvastátok, 
Egy híján szemlélni mintegy átallnátok.  

Szerettek a síkra heveredni hanyatt, 
Kalap levén vánkos a fejetek alatt, 
Nézni a fiastyúk s göncölszekér felé, 
Olykor-olykor el is andalodni belé.  

S ha néztek fölfelé, néztek balra jobbra 
S nincs egy földi fűszál, mely rátok hajolna 
S mindenütt, mindenütt csupán eget láttok: 
Ti is égben vagytok akkor, azt tudjátok.  

Szeretitek látni a szép hajnal tövét, 
Hol a kerek földhöz tűzi bársony övét, 
Legszebb, legpirosabb ott az ég almája, 
Púpos hegy körösleg be nem harapdálja.  
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Hát mikor félszemmel egyenest néz a nap 
A sík puszta színén: mint örűltök annak! 
Ugy-e, attól félti és azért néz széjjel: 
Nem pattant-e rajta domb az elmult éjjel?  

Szerettek ti mindent és örömmel tölti 
Szíveteket minden, ami csak alföldi: 
A puszták havasát, a fehér gulyákat, 
A puszták tengerét, a szép délibábot.  

És a mozgó tábort, a nyerítő ménest, 
Mely elláthatatlan az ember szemének; 
(Mert csürhe nálatok s nem ménes a neve, 
Ha napi járóföld nincs a kerűlete);  

A szép sík földeket, egyenesre szántva, 
Mert ti nem szántatok dombos bogárhátra, 
A zöld vetést, melynek széle-hossza nincsen, 
És az áldást rajta, ha megadta Isten.  

Mindezt kedvelitek igen-igen nagyon, 
Mivelhogy e dolog véretekben vagyon; 
Mert alföldi magyar, nem tót, a nevetek, 
Mert tejmézzel folyó lakhelyet nyertetek.  

Nem volt ez mindég így. Nem a békés rokon 
Hanem ellenség járt téres pusztátokon: 
Elvetett az ember, de nem takart soha, 
Lábán nyomtatá el török s tatár lova.  

Elnyomtatta, mondom, s ujra elvetette, 
Vadul termett aztán más idén helyette, 
Szegény bujdosóknak vadul termett annyi, 
Hogy hosszabb kín után fogtak éhen halni.  

Sokszor annak, akit utolért a halál, 
Kizöldült szájában a kövér búzaszál, 
Jött utána másik, a kalászt leszedte 
És az isten-adta, elhalt, mig megette.  

Hiszen hallottátok a futásnak hírét: 
Futott ám a gyáva, mert féltette bőrét: 
De kemény csatára keltek az erősek, 
Zsíros földeteken elhulltak az ősek.  

Nincs is más hegyetek, mint sok oly testhalom, 
Melyben egy egész had eltemetve vagyon, 
Mikor már kikezdé farkas, holló, kánya, 
Török és magyar test egy gödörbe hányva.  
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Akkor a széttépett seregek foltjai, 
Kiket az ellenség hagyott hírmondani, 
Kerülék a pusztát, a perjés parlagot, 
Délibábján kívűl kit minden elhagyott.  

Mentek fölkeresni ama sziklatetőt, 
Hol a sas kinyúló csupasz kövekre költ, 
Elzavarák a sast, tojásit megették, 
S fészke helyén váruk alapját vetették.  

Ily sziklavárakban maradt fenn a csira, 
Mely most az alföldön buján hajt annyira, 
Mikor rozsda vert ki sarlót, ekét, kaszát 
S éhen-szomjan védte a magyar a hazát...  

(1848) 

NEMZETŐR-DAL 
Süvegemen nemzetiszín rózsa, 
Ajakamon édes babám csókja; 
Ne félj, babám, nem megyek világra: 
Nemzetemnek vagyok katonája.  

Nem kerestek engemet kötéllel; 
Zászló alá magam csaptam én fel: 
Szülőanyám, te szép Magyarország, 
Hogyne lennék holtig igaz hozzád!  

Nem is adtam a lelkemet bérbe; 
Négy garajcár úgyse sokat érne; 
Van nekem még öt-hat garajcárom... 
Azt is, ha kell, hazámnak ajánlom.  

Fölnyergelem szürke paripámat; 
Fegyveremre senki se tart számot, 
Senkié sem, igaz keresményem: 
Azt vegye hát el valaki tőlem!  

Olyan marsra lábam se billentem, 
Hogy azt bántsam, aki nem bánt engem: 
De a szabadságért, ha egy íznyi, 
Talpon állok mindhalálig víni.  

(1848 ápr.) 
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EGYESÜLÉS 
   Az, mi a költő lelkének 
   Álomkép gyanánt 
   Lengett a távol jövendő 
   Tündér fátyolán; 
   Az, miért epedt a honfi 
   Soká, hasztalan, 
   De nem hitte, csak mutatta; 
   Hogy reménye van: 
Az többé nem álom, nem kétség homálya: 
Ismét egy a magyar kettévált hazája!  

   Magyar nép, igaz rokonság 
   Túl a bérceken, 
   Mik sötéten ott kékellnek 
   Világos egen; 
   Osztályosunk jóban, rosszban, 
   Kölcsön támaszunk: 
   Benned, bárhogy' hány-vet a sors, 
   Nem csalatkozunk. 
Öleljük meg egymást, szívesen, meghitten, 
És szeressük egymást: úgy áld meg az Isten.  

   Most szeressük, mert ki tudja 
   Felőlünk mi áll 
   Írva a végzet könyvében: 
   Élet vagy halál? 
   Oh, ki tudja, nincs-e bennünk 
   Rejtve már a mag - 
   Hogy a csak most egyesűltek 
   Együtt haljanak, 
Mint egymásra ismert ölelő testvérek, 
Kikben hatni elkezd a lappangó méreg...?  

   Nem, nem! - Élni fog a nemzet, 
   Amely összetart: 
   Kit önvétke meg nem hódit, 
   Nem hódítja kard. 
   Megbünhödtük ősapáink 
   Vétkét súlyosan; 
   Napjainknak, a jelenben, 
   Csak erénye van, 
S az erényes nemzet jutalma nem égi: 
Földön jut dicső és hosszú élet néki.  
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(1848 máj.) 

A RODOSTÓI TEMETŐ 
Vess lángot előttem, éjjeli szövétnek, 
Képzelet! s világits éjek éjjelébe; 
Messze, határin túl sok rabszolga népnek, 
Hozd a kis temetőt lelkemnek elébe: 
Hogy lássam az éjet, mely ottan feketűl, 
Halljam a csöndet, mely szent hamvak felett űl.  

Hol a kéz, hol a kéz, aki fölemelje 
Sírjokról a követ: egy nehéz századot? 
Hol van a szellem, ki életre lehelje 
A szivet, ha régen, régen elhamvadott? 
Ah! Midőn a hű szív porrá vagyon válva, 
Feltámasztja-e más, mint a költő álma?  

Éjfél van. Az eget, néhány csillagával, 
A Mármora tenger kebelén ringatja; 
Egyhangu morajjal dalt susog magában, 
Mint bölcső felett a szunnyadozó dajka; 
És az ég szemei, az a néhány csillag, 
Az álommal ők is alig-alig birnak.  

Elsohajt a lágy szél, mely a tavaszt hozza, 
Elsohajt a vízen és a partra téved: 
"Ébredj, fű-fa, ébredj!" halkan ezt sugdozza, - 
S ime, fűben-fában megmozzan az élet; 
Megmozdul az élet, felül, a kopáron: 
Csak alant a sírban örökös az álom.  

Ők alusznak ottan, a számkivetettek. 
Idegen hazának földe tesped rajtok. 
Elhagyák honukat, a soká védettet, 
Melyet pártos önzés megtörött, lehajtott. 
Elhagyák a szép hont, őseik lakását, 
Hogy ne látnák annak végső vonaglását.  

Ott vártak sokáig, noha nem reméltek. 
Nem volt kitől várni, csak a véletlentül. 
Hazájok szerelmét, ezt az örök mécset, 
Kebelök mélyében ápolgaták szentül; 
Addig ápolák, hogy annak is vége lett; 
Eltemeték egymást, idegen part felett.  
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Ám hívek maradtak az utolsó percig, 
És szabadok, nem mint a hon többi népe. - 
Most a kis csoport sir már fel sem ismerszik: 
Új meg új tenyészet rendje nőtt fölébe, 
És, hogy föl ne leljük a nehány szent házat, 
Földig egyengette egy zsarnoki század.  

Éjfél van a sirban, éjfél van felette; 
Búg a Mármora, búg, tompa lágy morajjal. 
Hirtelen szél támad, a hullám felretten: 
Zúg a Mármora, zúg, riadalmas zajjal; 
Zúg a tenger, az ég tűz szemei nyilnak, 
Haragosabb fényre gerjed minden csillag.  

Egyszersmind keletről, hol a nagy Isztámbol 
Mélyen alszik, mint az elgyötört rabszolga, 
Hős alak közelget; arca, szeme lángol, 
S megharsan beszéde, a sírokhoz szólva: 
"Fel, fel, ti halottak, éjféli menetre! 
Rákóczi Ferenc hí, a szabadság lelke."  

És amint a szózat ereje megdördült, 
Lenn, a süket mélyben, tompa visszhang éled, 
Mintha most riadna serkentőt az a kürt, 
Mellyel idéz majd az utolsó itélet: 
S emelkednek onnan, erőre hajolva, 
Sötétlő alakok, mint megannyi fejfa.  

Szótlan seregelnek fejedelmök mellé 
Hívei, kik egykor vele halni jöttek, 
Kikben a mult század lelke megismerné 
Csákit, Zait, Mikest, Pápait, és többet; 
Radalovics papot, kiknek, mig napja múl, 
Nem a neve hangzott - szive vert magyarúl.  

"Miért buslakodtok, némán vesztegelve?" 
Hallatszik megint a fejedelmi szózat, 
"Nincs többé bilincsen a szabadság nyelve, 
Mint az ég haragja, oly hangosan szólhat, 
Hogy, mint nyárfa lombja, mit az ősz letarlott, 
Reszketve lehulljon, ha ki van még, zsarnok.  

Nem érzitek-é a körülfolyó léget, 
Mint emel, mint éleszt, mint ragad magával? 
Fölvet az ár; a föld egyre alább mélyed... 
Vitetünk, száguldó szélnek rohamával. 



 VERSEK 41 

Vigan, ti halottak, ti számkivetettek! 
Most mindenki vígad, csak az ármány retteg.  

Vigan, ti halottak! fel, az ős Budára, 
Honnan visszatiltott egy százados átok; 
Még áll, még erős a nagy királyok vára, 
Még tisztelve néz rá élő unokátok; 
Még van szív kebelben, és erekben van vér, 
Mit az eldőd büszkén sajátjának ismér."  

Fel, fel!... És mint vésztől űzőbe vett felleg, 
Gyorsan úsz az égen a kicsinyded tábor; 
Szellemtestöket, mint lobogó lángnyelvet, 
El-elkapja mintegy a szél s viszi távol, 
Majd halomra sepri, majd elmossa őket, 
Valamint a félénk, bujdosó felhőket.  

Alattuk a völgyek, erdők néma lakja, 
Mik szállást az éjnek oly örömest adnak, 
Alattuk a Duna csillámló szalagja, 
Városok, helységek, sorra elmaradnak; 
Nem soká feltűnnek a budai ormok, 
S a Mátyás nevéről neveztetett csarnok.  

Csend van a tetőkön, csend a völgy lapályin, 
Megszűntek zajogni akik ottan élnek; 
Nyugszik durva kövén vagy selyem párnáin 
A test, tarka bábbal játszadoz a lélek: 
Gyötrelem, kéjelgés, szerepök felváltva, 
Ez kunyhókba siet, az dús palotákba.  

Most, amint a sírok hős népe közelget, 
Dobban a nyugvó szív és sebesebben ver; 
Egy álom magaszt fel minden földi lelket: 
Őket látja, őket hallja minden ember; 
Túlvilági álom ez - nem szabad holnap 
Emlékezni rája gyönge halandónak.  

De nyomát bevési a lélekbe, mélyen, 
Oda, honnan a vágy, a sejtelmek jőnek, 
Mik diadalt ütnek a számvető észen 
És megváltoztatják rendjét az időnek, 
Hogy megáll az elme, mint egy bomlott gépely 
S bámulja a lelket csodás ösztönével.  

Oda vési nyomát e magasztos álom: 
Képei ködmását, hangjai visszhangját, 
A lejtő csoportot fenn, a magas váron, 
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S dörgő éneklését, a szabadság dalját, 
Melyből a szeleknek szózatos fuvalma 
Ezeket hozá el a veszendő lantra:  

1  

Ébredsz-e már, ébredsz-e már, 
Erős apák romlott fia? 
Vagy nálad a halottnak is 
Előbb kell föltámadnia? 
Küzdésre! halld, a kakasok! 
Rövid a nap, a munka sok.  

Mit fürösztöd gyáva könnyel 
A multat, ez ó emléket? 
Hah! nem ilyen áldozatra 
Szólit a kor lelke téged: 
Nem langyos vizet, - meleg vért 
Kell áldoznod a jövőért.  

Kidőlt, száraz törzsök a mult; 
A jövőnek vagy te magva, 
Szunnyadó mag, eltemetve, 
Tespedésben megrohadva: 
De a csíra még erőben: 
Mért ki nem hajt lombja zölden?  

2  

     Mily hangok a völgyben? 
     Megzendül a vér, 
     A szívdobogásból 
     Vídám zene kél! 
     Láncok szakadoznak, 
     Kard, kopja zörög; 
     Fuldoklik az önkény, 
     Álmába' hörög. 
Vad kétségbeesés fölveri a palotát, 
S börtönből szabadult sohaj üldöz 
     Gúnyhahotát.  

     Föltámad az élet, 
     És él a halál: 
     Pajzsán a szabadság 
     Szent címere áll. 
     Eljő a reménység, 
     És eljön a hír, 
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     Eljő a dicsőség; 
     Rámosolyg a sír. 
Ujjongass ma, öröm! él magyar, áll Buda 
még! 
Nem hint szennyet apái porára 
     A maradék.  

3  

Mégis, ha úgy lenne, mégis, ha ők 
Máért cserélnék el a szebb jövőt? 
Ha vennének rabságot kincseken, 
S igába tolná őket idegen? 
Ha félbehagynák a díszcsarnokot, 
Melyet kezök már félig felrakott, 
Hogy légyen az hitvány férgek tanyája, 
Zúgó vihar rakja fészkét reája?  

Mégis, ha győzne resteség, viszály, 
S fajulnának saját vétkök mián? 
Ha elfelednék a küzdelmeket, 
Melyek fönntarták ezt a nemzetet? 
Ha elfelednék, mily soká dacolt 
Erószak ellen ím e kis csoport, 
S midőn legyőzték sem kellett a béke: 
Önkénti számüzés lőn menedéke...?  

4  

Úgy rontsa meg őket az átok! 
Úgy jőjön az éjszaki orkán 
Kicsavarni tövestül a tölgyet, 
Mely ezredig állt a hegy ormán! 
Vagy jőjön a tenger. Az örvény 
Tegye lábát csontjaikra 
Körtáncot lejtve fölöttük... 
S hahotázzon rá a szikla.  

Mindent, mit e nemzet 
Tőn, gondola, érzett, 
Mit róla az ősz hír 
Évkönyvibe jegyzett, 
Törüljön el onnan 
Örökre a nemlét; 
És ne legyen emlék, 
Melyből az utókor 
Sejdítse, gyanítsa, 



44 1847-1849 

Hogy itt magyar élt...!  

5  

Szörnyü, szörnyü...! szűnj meg, átok; 
Várakozz' még, elsiettél; 
Míg aludt, nem halt meg e nép: 
Hát most veszne, mikor eszmél?  

Nem! - Az ősök lelke lengjen 
Köztük, és buzdítsa őket; 
Az lehellje új életre 
A csatában elesőket.  

Börtön a sír: börtönünkbe 
Mért sietnénk többé vissza? 
Várjuk el, míg a szabad lég 
Könnyü testünket felissza.  

Akkor ők mibennünk élnek: 
Mi leszünk az a lehellet, 
Mely győzhetlenül kitartja 
A tusát a zászló mellett.  

És a nemzet, e derék faj, 
Dicsőségünk gondos őre, 
Multja kincs-aknái felett 
Élni fog örök időkre.  

-----  

Ekkép énekeltek a sír jövevényi 
S délcegen lejték a kisérteti táncot. 
Dalukat az égnek morgása kiséri; 
És mire a végső hang is elhullámzott, 
Szétfoszolnak, mint a völgyi szőke pára, 
Melyre rátekintett a nap egy sugára.  

Harmadszor kiált most a szárnyas őrálló; 
Fölreped a hályog a keleti égen, 
Szürkül az ég alja, s mint sürű pókháló 
Délre és éjszakra halvány sugár mégyen, 
Melyet visszanyomni az éjjeli ködnek 
Duzzadó felhői folyton erőlködnek.  

Majd a szürke sugár győz a viadalban, 
Halovány orcája pirosabb színt ölt fel; 
Vértenger lesz a lég... és az ember abban 
Úsz véres arcával és véres kezével...! 
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De kigázol a nap, fényesen, melegen, 
Hogy uralkodjék a felhőtelen egen.  

(1848) 

EGY ÉLETÜNK EGY HALÁLUNK 
"Muzsika szól, verbuválnak, 
Csapj fel, öcsém, katonának!" 

Muzsika szól: dörög a menny, 
Bömböl a szél nagykeményen, 
Zimankó gyül a hazára: 
Ébredjetek valahára. 
     Egy életünk egy halálunk: 
     A veszéllyel szembeszállunk!  

Összeröffent rác, cseh, német, 
Hogy felfalja ezt a népet, 
Ezt a népet, akit itten 
Ezer éve tart az isten. 
     Egy életünk egy halálunk: 
     A bitanggal síkra szállunk!  

Ezer éve, nem ma-holnap, 
Tűrjük itt, csak úgy lakónak, 
És ehol még felülfordul! 
Ki a házbul... a pitvarbul! 
     Egy életünk egy halálunk: 
     Jaj nekik, ha mi kiállunk!  

Itt élődött, hízott rajtunk, 
Mellé ült ha kitálaltunk, 
Zsírunk ette, vérünk szopta, 
Hogy testvérünk, azt hazudta. 
     Egy életünk egy halálunk: 
     A cudarral szembeszállunk!  

Ősapánk jól földhöz verte, 
De azt, látom, elfeledte; 
Most megint feltürte ingét, 
De mi vágjuk földhöz mindég. 
     Egy életünk egy halálunk: 
     Jaj nekik, ha síkra szállunk!  

Azt mondják: nincs magyar haza. 
Hohó! de nem addig van a; 
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Nem lesz magyar, az meglehet, 
De titeket még eltemet. 
     Egy életünk egy halálunk: 
     Szép hazánkért kardra hányunk!  

(1848) 

A LEGSZEBB VIRÁG 
Szép virág a rózsa, hát még a bimbója! 
Mert az ég harmatja mindennap mosdatja; 
Szép virág a szűz lyány innepnapra kelve: 
De legszebb virág a haza szent szerelme.  

Nem terem a kertbe', a fekete földbül, 
Sem a virágágyból soha ki nem zöldül: 
Csak terem az épen az ember szivében 
Az ember szivének legislegmélyében.  

A gyökere pedig vértől nedvesedik, 
Ha lankadni kezd is vérrel öntözgetik: 
Öntözzük, locsoljuk ezt a szép virágot! 
Ez gyümölcsöz nekünk édes szabadságot.  

(1848) 

LÓRA...! 
Lóra, magyar, lóra! most ütött az óra, 
Nem is óra ütött: vészharangot vernek: 
Tűz van! ég a házad! a világ fellázadt: 
Most kell talpon állni a magyar embernek.  

Északról, keletről, délrül, naplementrül 
Az egész szomszédság mind ellened zendül; 
Akivel megosztád falatodnak felét, 
Legelébb is az köt készakarva beléd.  

Ezt a szép síkságot, ezt a dús alföldet, 
Ménedet, gulyádat irigyelik tőled; 
Elhagyják a köves terméketlen rossz tájt, 
S a tiéden vágynak tenni ingyen-osztályt.  

Mutasd meg azért is, hogy e puszta róna 
Halálthozó lakhely másunnan-valóra; 
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Vize, levegője van neki vesztére: 
Szívfájást kap tőle s mind elfoly a vére.  

(1848) 

MIT CSINÁLUNK? 
Földi! mit csináltok? 
Kaszát kalapáltok? 
Nem azt kalapálunk, 
Fegyvert köszörűlünk.  

A rendet a réten 
Már levágtuk régen: 
Megmártjuk kaszánkat 
Ellenség vérében.  

Szép piros harmatban 
Fürösztjük kaszánkat: 
Övig-övig vérben 
Védjük jó hazánkat.  

(1848) 

JÁNOS PAP ORSZÁGA 
Büszke, harcos, kalandor nép 
Volt a magyar nemzet, 
Kétélű kard, mely ha moccant, 
Jobbra-balra sebzett; 
S jobbra-balra, merre fordult, 
A fegyvernek éle, 
Puszta lett a népes ország 
És üvöltött rajta végig 
Farkasok zenéje.  

Kin a német, minthogy őrá 
Járt a rud legjobban, 
Megfélemlék, megbusúla, 
Cselt szövött titokban: 
Nem birván az oroszlánnal, 
Annak vermet ása, 
Takarónak a veremre, 
Mint egyéb gazságra, jó lesz 
Krisztus szent vallása.  
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"Ázsiának sáska-féle 
Kóborló pogánya, 
Isten a te lelkedet bár 
Mind pokolra hányja! 
Ne legyen az idvességben 
Soha semmi részed: 
Lelked üdvösségeért nem; 
De saját bőrünk javáért 
Megtéritünk téged."  

Így beszélt a német papság 
És a pénzbe markolt, 
(A papok nagytorku zsákja 
Már akkor is megvolt); 
Bor, tulok lett a dulásig, 
A pénzt nem kimélte, 
Tudta, nem vész kárba semmi, 
Húzni fogja firól-fira 
Az uzsorát érte.  

Lett is aztán dinom-dánom, 
Keresztyén tivornya. 
Hirdeté az istenígét 
Papok bora, bornya. 
Kocsma lett az istenháza, 
Melyben ittak-ettek, - 
S egy-két szentnek a nevét ha 
Elgagyogták részeg fővel, 
Mindent megfizettek.  

Kiváltképen egy pap, neve 
Iván, azaz János, 
Többi közt legjobban értett 
Ehhez a munkához. 
Udvarán örökké tombolt 
A lakzi, kaláka, 
Hét mérföldre érzett a szag 
S úgy hítták ezt a vidéket: 
János pap országa.  

Kedves ország volt ez a táj 
Minden naplopónak, 
Kasza-kapa-kerülőnek, 
Éhen kóborlónak; 
Kujtorgó ebek lakoztak 
A jó sült szagával, 
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Kujtorgó magyar nép dőzsölt 
- Ha tudott keresztet hányni - 
Jánossal magával.  

Sült ökör hevert szanaszét 
János udvarában, 
Két szarván boros csobányok, 
Kés az oldalában. 
Akinek tetszett, odament, 
Az ökörből vágott, 
S jót ivott rá a csobányból, 
Nem is könnyen hagyta aztán 
Ezt a jó országot.  

Alig futott ennek híre 
A népség között el, 
Aki nem jött a szagára, 
A hirére jött el, 
Nem, hogy jól lakjék, hanem csak 
Hogy valamit lásson, - 
S addig nézte, addig nézte, 
Hogy maga is megkivánta, 
Kívül a palánkon.  

S aki egyszer megkivánta, 
Azt be is bocsáták, 
Pogány fővel el nem hagyta 
Többé a kalákát: 
Megtaníták kulacs-szónál 
A Krisztus hitére... 
Vagy nem is a hitre, hanem 
A vallást elundokító 
Sok mindenfélére.  

Első ága volt a hitnek 
(Elmondom a nagyját): 
Hogy minden termék tizedét 
A papoknak adják, 
Bort és búzát és baromfit, 
Földeket is mellé 
S faluszámra jobbágy-népet, 
Aki a kövér pusztákat 
Ingyen megmívelné.  

Másik ága volt a hitnek, 
Hogy: ne kapj a kincsen, 
Mennyországban a gazdagnak 
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Semmi helye nincsen. 
Ne rabold el a némettől, 
Ami neki termett, 
Sőt ha ingedet lehúzza, 
Azt se bánd, mert Isten úgy ad 
Lelkednek kegyelmet.  

Harmadik volt: országodat 
Pap kezére bízzad, 
Ő ráér tanácsot adni, 
Míg más ember izzad. 
Ő mindent végez helyetted, 
Kell-e több jó annál? 
Bízd rá, ami gondba jőne; 
Csak a pásztor legyen ébren, 
Hadd aludjék a nyáj.  

Negyedik hitágazatja: 
Házasodjál össze, 
Gyenge a magyar, ha minden 
Nemzet nincsen közte; 
Hozz lakót, minél többfélét, 
Ültesd a nyakadra, 
S béketüréssel fogadjad, 
Ha tulajdon eszterhéjad 
Alól kizaklatna.  

Ötödik... mit én tudom mi? 
Az is ilyenféle 
Rágalom s káromkodás a 
Megváltó nevére, 
Melyeken a jó magyarság 
Gyönyörűen épült: 
Idegen kalandoroktól 
Ki hagyá magát pusztítni 
Csaknem mindenéből.  

Legott a királyi székre 
Német ember hágott, 
Aki fogta, másnak adta 
Titkon az országot. 
S amiatt, hogy másnak adta 
S a magyart megrontá, 
Iszonyú belháborúban 
Magyar a magyarnak vérét 
Esztendőkig ontá.  
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Attól kezdve többször is volt 
János pap országa. 
Sült galamb, borral folyó ér 
És ingyen-kaláka; 
Melyekért a jó magyar nép 
Mindenét od'adta, 
S tett olyat részeg fejével 
Hogy, mikor kijózanodott, 
Százszor megsiratta.  

Most is vannak, akik ilyen 
Hizlalóba vágynak: 
Lomhán a gyomornak élni 
És élni az ágynak; 
Kik előtt, a hashoz mérve, 
A haza sem drága, 
S midőn ez küzdésre készti, 
Felsohajtnak: jöjj el, jöjj el 
János pap országa.  

(1848) 

RÁKÓCZINÉ 
Ballada 

Mi lelt téged bús gilice madárka? 
Párom után nyögdécselek bezárva; 
Vas kalitkám csillog-ragyog, aranyos: 
De a lelkem, - 
Hejh! a lelkem 
Fenekéig zavaros.  

Mi lelt, mi lelt, szőke asszony, kékszemű? 
Társam után az én szivem keserű: 
Oroszlányom viaskodik csatában, 
Én pediglen 
Fogva vagyok 
Büszke Bécsnek várában.  

Büszke Bécsnek rettenetes császárja! 
Minek engem itt tartani bezárva? 
Miért reszket koronádnak gyémántja? 
Elbocsáthatsz: 
Gyönge kezem 
Koronádat nem bántja.  
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Szabadságra könnyű módon szert tehetsz, 
Szőke asszony, elbocsátlak, elmehetsz: 
Csillapítsd le lázadozó férjedet, 
Békességért 
Hejh! örömest 
Odaadlak tégedet.  

Szőke asszony útnak ered, meg sem áll, 
Férje-urát fölkeresi Újvárnál; 
Szólana is, köszönne is: hiába!... 
Oda borul, 
Mint a bokor, 
Odaborul nyakába.  

"Ingó-bingó rózsabokor vállamon, 
Hozott isten, édes-kedves angyalom! 
Isten hozott, úgy ha jöttél, szép virág; 
Hogy eresztett 
Volna másként 
Az a bécsi porkoláb."  

Hátratekint a szép asszony, de nem szól, 
Háta mögött áll a cseh kém, tudja jól: 
Császár küldte a cseh kémet utána, 
Hallgatózni, 
Leskelődni 
Békeszerző szavára.  

"Ingó-bingó rózsabokor vállamon! 
Néma vagy-e, hogy nem szólasz angyalom?" 
- "Néma legyek, mikor arra szót vesztek, 
Amiért a 
Bécsi udvar 
Engem ide eresztett!  

Azt akarnák, fulánk legyen csókomba', 
Mézes-mákot elegyítsek szavamba, 
Kebelemen altassam el haragod: 
Akkor aztán 
Egy országért 
Kiadnának egy rabot!  

Személyemnek Magyarország nagy ára, 
Visszamegyek, szavam adtam reája, 
Felfogadtam, meg is állom emberűl: 
Visszamegyek, 
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Ha veled a 
Békesség nem sikerűl.  

Jobban ismered te Bécset nálamnál: 
Hitszegővel alkuba mért állanál? 
Szava játék, hite szellő, kárhozat... 
Vezérelje 
A nagy isten 
Győzedelmes kardodat! -"  

"Ez igaz hit legyen áldás utadon; 
Vezéreljen a jó isten, angyalom! - 
Válaszomat, érdemes cseh, vidd vissza: 
Császárod, ha 
Ilyet akar, 
Magyar nőre ne bizza."  

Búbánatos szőke asszony, kékszemű! 
Meddig lesz még a te sorsod keserű? 
Rab vagyok még büszke Bécsnek várában: 
Rab vagyok, de 
Oroszlányom 
Harca nem lesz hiában!  

(1848) 

A RABLELKEK 
Hát ez a szabadság napja, 
Mely így éget és vakit? 
Mely soha nem látogatta 
Börtönünk gyász ablakit? 
Ah! ez égő lángözönhöz 
Gyenge szemünk nem szokott: 
Menjünk vissza börtönünkbe! 
Kedves félhomály van ott.  

És e nyüzsgő élet, e zaj, 
E szilaj, zúgalmas ár, 
Mely el-elsodor magával 
S fejünket boritja már, - 
Ah, mi háborító e zaj 
S mindig lázas állapot: 
Menjünk vissza börtönünkbe! 
Állandó magány van ott.  
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Itt a lég nyersebb, keményebb, 
A szellő fuvása metsz, 
Felhő tornyosul felettünk, 
A villám cikázni kezd, 
Ég a földet megrohanja, 
Itt öl a vész, gyujt amott: 
Menjünk vissza börtönünkbe! 
Csendes, jó idő van ott.  

Mennyi küzdés! mennyi munka! 
Éber álom, hosszu éj, 
Szirt s hullám között hánykódás, 
Kis reményhez nagy veszély! 
Ah, e fáradság, rebengés 
Nem gyötörte a rabot: 
Menjünk vissza börtönünkbe! 
Béke, nyúgalom van ott.  

Hah, mi ez: kard villámlása, 
Álgyudörgés, vérpatak, 
Égő fáklya, véres zászló, 
Öldöklő s leölt hadak! 
Szalmaágyon, cseppről cseppre 
Elenyészni volna jobb: 
Menjünk vissza börtönünkbe! 
Csöndesebb halál van ott.  

(1848) 

ÉL-E MÉG AZ ISTEN? 
Él-e még az Isten... magyarok Istene? 
Vagy haragra gerjedt népének ellene, 
És elhagyta végkép, 
Hogy rabló, zsivány had, bérbeszedett csorda 
Égesse, pusztítsa, öldökölje sorba 
Régi kedves népét?  

Él-e még az Isten - az az Isten él-e, 
Ki e dús Kanaán országba vezérle 
Mint Izráelt hajdan, 
Hozván őseinket füstnek fellegében, 
Égre felpirosló tűz-oszlop képében, 
Véres viadalban?  
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Él-e még az Isten, - az erős, hatalmas, 
Aki elleninken adott diadalmat 
Száz-meg-száz csatákon? 
Aki ujjainkat kardhoz egyengette, 
Nevünket dicsővé, félelmessé tette 
Széles e világon?  

Él-e még az Isten, ki erős karjával 
Megtartott, megőrzött ezer éven által 
Egész mostanáig? 
Ki annyi veszély közt nem hagyá elveszni, 
Töröknek, tatárnak martalékul esni 
Árpád unokáit?  

Él még, él az Isten... magyarok Istene! 
Elfordítva sincsen még e népről szeme, 
S az még, aki régen: 
Harcra hát, magyar nép! Isten a vezéred: 
Diadalmat szerez a te hulló véred 
Minden ellenségen.  

(1848) 

AZ ÖRÖKSÉG 
Azok a magyarok, kik e hazát 
Véren vették, vérrel ótalmazák, 
Azok a magyarok, ha riadót fúttak, 
A halál képétől nem messzire búttak.  

Lakásuk volt paripájok háta, 
Vetett ágyok kemény nyeregkápa: 
Ettek és aludtak vérmocskolta nyergen, 
Jártak éjjel-nappal sok nehéz fegyverben.  

Nem kérdezték: sok-e az ellenség? 
Olvasatlan próbáltak szerencsét; 
Tudták, a szerencse mindig ahhoz pártol, 
Kinek szive még a halálban is bátor.  

Elfogytak, elzülltek ottan-ottan, 
Szép országok hevert elhagyottan, 
Fölveré az isten mindenféle gyoma, 
Éktelenné tette török, tatár nyoma.  

Rongált zászló lőn az ő formája, 
Nem volt annak színe, sem fonákja, 
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Itt-amott sötétlett rajta egy-egy vérfolt: 
Szép zászlónk, az ország, váznál nem egyéb volt.  

E becses zászlónak, a hazának, 
Védelmében hányan elhullának! 
Vérökben a rúdját hányszor megfereszték 
Régi ősapáink! de el nem ereszték.  

Igy a zászló, ránk örökbe maradt, 
Ránk hagyák azt erős átok alatt: 
Átok alatt, hogy, ha elpártolunk attul, 
Ne legyen az isten istenünk azontul.  

Most telik be, vagy soha, ez átok. 
A zászlót, a zászlót ne hagyjátok! 
Ha minket elfú az idők zivatarja: 
Nem lesz az istennek soha több magyarja.  

(1848) 

ÁLOM - VALÓ 
Fekszem kínos ágyon. Minden tagom össze- 
Zsibbadoz fektemben, mintegy lekötözve. 
Csak tompán sajog a fájdalom, nem éget; 
Homlokomon érzek hideg veritéket. 
Minden pehelyszál nyom, mint egy-egy kődarab, 
Akadoz eremben a vér, s el-elmarad; 
S míg legyez szárnyával borongó pillámon, 
Körmével szorítja keblemet az álom.  

Fekszem álmadozva. Ködös, hideg éjjel 
Nehézkedik rajtam sírhalom terhével; 
Messze fönn a szél zúg, hallom azt félébren, 
Mintha fenteregnék mély folyó medrében. 
Néha úgy is rémlik, hogy talán imetten 
Látom a hömpölygő hullámot felettem; 
Mint úszó fatörzshöz, a hullámhoz kapok: 
S ölelő karombul eltűnnek a habok.  

Most lelkem fölébred... egy álomból másba: 
Fövenyből, iszapból tagjaim kiásva 
Jutok zöld mezőre, mely fölött a kék ég 
Verőfényes napja fölemelte székét. 
Illatoz a pázsit, madárének hallik, 
Könnyű lépteimtől még a fű se hajlik, 
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Lepke módon szállok virágról-virágra: 
Kimagyarázhatlan keblem boldogsága!  

Testem étherré vált. Repülni akarok, 
Lebbenő szárnyaim e két könnyű karok, 
S mint füttyös pacsirta, vígan, örömégve 
Fúrom fel magamat a kékellő égbe; 
Arcomat a tiszta szellő mosogatja, 
Kitárva előttem a menny boltozatja, 
Én kéjelgve nézem az elhagyott földet, 
A hegyek redőit, a bolyhos erdőket.  

Még egy perc... az égen elterül egy árnyék, 
És én mintha vékony ködfelhőbe' járnék. 
A tüzes nap fénye, melege kihalva! 
Őt magát borítja felleg szürke hamva. 
Minden arra mutat, hogy kitörni készül 
A vihar, - szél támad, előköszöntésül; 
Felleg felleget nyom, villámtűzben állok... 
Csattan az ég... főm zúg... eltünnek az álmok  

Én megsemmisülve fekszem. Nagysokára, 
Sivárló pusztában, melynek nincs határa, 
Melyen nincs egy fűszál, vagy egy élő féreg, 
Egyedül, éjszaka eszméletre térek. 
Soká nyugszom ottan; jól esik pihennem, 
Eltünt álmaimat gondolóra vennem: 
Mert csak álom volt az mind, istennek hála! 
A vihar, a villám, mely engem talála.  

Hallgatok, hallgatok csendes-andalogva, 
Hallom, mintha lenn a föld szive dobogna, 
Egy, kettő... számlálom valahányat dobban, 
Mindig sűrüebben, mind közelebb s jobban. 
Paripák nyihognak, hadsereg közelget: 
Én kelnék az útból, de a föld nem enged; 
Fehér lepedőmnek visszaránt a terhe: 
Átmegy a nép rajtam: én fekszem leverve.  

Mire föltekintek, a teljes hold képe 
Nyájasan mosolyg le, ágyamnak elébe, 
Vánkosom, mint tajték, szép fehéren dagad, 
Hallok női, gyönge, suttogó szavakat. 
Kinyújtom karomat... s egy pikkelyes, hideg 
Kígyó tekerül rá, mely fülembe sziszeg; 
Iszonyodva tépem e szörnyet lefelé, 
Küszködöm, kiáltok... s fölébredek belé.  
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Istenem, istenem, mily jól esik ennyi 
Gyötrő álom után végre fölserkenni!  

Hosszu az éj, hosszu; messze még a holnap 
A sötétbe néző szegény virrasztónak. 
Összedúlt párnámon kínosan forgódom: 
Nincs erőm alunni, pedig volna módom. 
Csend van, és a csendben, tőlem jó-távoldad, 
Egy kis óra élénk "pit-pat"-ozást folytat: 
Úgy tetszik, szú őröl... s mintha félig asszú 
Életfám gyökerén rágódnék az a szú!  

Hánykódik az elmém hullámról hullámra. 
Rajzol a képzelgés álmatlan pillámra: 
Pillámat beírja mozgó képeivel, 
S képeit a tarka életből szedi fel. 
Ott van a bízalom, ez a dőre álom; 
Ott ül a kaján hit egy törött nádszálon; 
Ott van a reménység, s örök rettegéssel 
Futja versenyét a kétségbeeséssel!  

Látom a reménynek vékony szálán tartott 
Villám tündöklésü damokleszi kardot, 
Melynek átkos éle nyugatról s keletrül 
Egy egész országon húzódik keresztül 
S egy egész nemzetnek áldozati nyája, 
Egy néptörzsök esik a bárdnak alája. 
Elfordulok és a fölserkenést várom, 
Míg meggyőződöm, hogy e rémkép... nem álom!  

Vérpatakot látok, mindenfelé sokat, 
Indúlok keresni fel a forrásokat, 
Keresem, keresem rebegő szememmel, 
És oh! megnyilt honfi szivekben lelem fel. 
Fölkacagok búmban és dühömben sírok 
Értetek, zsengéül elesett mártírok! 
Szívem fáj. Erősen megtörlöm szememet: 
Ébresztem magam, de nem lehet, nem lehet!  

Oh zsenge mártírok, hazám vérvirága, 
Korán sírba hulló nemes ifjusága, 
Kikben egy-egy bölcs vész el s megannyi bajnok, 
Kikben a jövendőt öli ádáz zsarnok: 
Lesz-e, vajon, ennyi áldozatnak bére? 
És derít-e hajnalt a nemzet egére, 
Mely sebeitekből kiözönlik, a vér...? 
Vagy apákat isten most a fiakban vér?!  
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Lesz-e nemzet, mely a győzödelmi helyen 
Csontjaitok felett oszlopot emeljen, 
Ahol majd az anyák, kik még jól ismertek, 
Könnyel növesszenek egy virágos kertet; 
Ahol a késő kor, e hálás tanitvány, 
Emlékezettöket ünneppel ujitván, 
Össze-összegyűljön: férfi, nő,... s a gyermek 
Olvasni az oszlop betüin kezdjen meg?  

Lesz-e költő, ki az édes anyanyelven 
Rólatok korának csudát énekeljen?... 
Vagy elszórnak majd az éjszaki vad szelek, 
S idegen nép tombol hamvaitok felett? 
Vagy nem lesz, aki egy könnyet ejtsen rátok: 
Ősi hajlékában ég meg ősz apátok, 
S kis testvéreitek, amint térdepelnek, 
Martalékul jutnak a játszó fegyvernek?  

Mert - jaj, amit látok! - széles e hazában 
Dúl fajirtó fegyver, széltiben, hosszában; 
Minden bűn az élet, a szívnek verése: 
Százszoros halál egy élet büntetése! 
Ott az égő falvak, rombadőlt lakások, 
A mezetlen inség, a jajkiáltások, 
A vadonba elszórt temetetlen testek, 
Mikre éh keselyűk, hollók gyülekeztek!  

Ott a hitszegő hit, ott a dölyfös ármány 
Ámítnak, hazudnak, házrúl-házra járván; 
Ott a bűn, ki rég eldobta az álarcot 
S az igazság ellen nyiltan visel harcot. 
Ott nem szent a tűzhely, sérthető a vendég, 
Ott a férfi öl nőt és az erős gyengét... 
Ah, szemem elképzik és lelkem legörnyed: 
Nem bírja meg a szem, a lélek, e szörnyet.  

Istenem, istenem, mily jó volna ennyi 
Gyötrelmes valóból szebb álomra kelni!  

De midőn a remény oly igen tünékeny, 
A kétségbeesés az én reménységem: 
E kettészakított oroszlán kebele 
Szebb remények édes mézivel van tele. 
Ama szent haragban, mely soha nem számit, 
Midőn szórja méltó dühének villámit, 
Haragodban bízom és hiszek, óh nemzet, 
Hogy ellenid sirja a te sirod nem lesz.  
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Én hiszem, távol még az idő tenéked 
Áldozni Szigetvárt s új Thermopylaeket; 
Én hiszek, - gyalázat volna kételkednem - 
Kelő nagyságodban és dicsőségedben, 
Koszorúkat ide, veszteglő cserágat! 
Hősök nemzedéke emelkedik ott: 
Hol ily tűz az ifjú, s hol ily ifju a vén, 
Nem lehet a nemzet, nem, élve-halott.  

(1848) 

ERDÉLY 
I 

Megtörtént. Nem mondom, amit érdemeltél - 
Amit a sors mért rád, szegény, szegény Erdély!  

Nyomorúvá gyötre százados rabságod, 
Tört erőd nem bírja meg a szabadságot.  

Láncaid lehulltak s im azontúl soká 
Félve lépdel lábad, amikép megszoká.  

Gazdagon sütött rád a szabad nap fénye, 
S még mindig szemedben börtönödnek éje.  

Kialudt, kiégett vulkán vagy ma, - benned 
Ama régi lángból egy szikra sem gerjed.  

És ha tán gerjedne, és ha tán gyuladna, 
Azt elfojtja kebled tehetetlen hamva.  

Megesett, - ha nem is, amit érdemeltél, - 
Aminek szükségkép esni kellett, Erdély.  

II 

Avagy a történet nincsen-e megirva, 
És nem emlékeznél régi napjaidra? 
Elfeledted volna multad annyi hősét, - 
Míg szerencse pártolt s még inkább dicsőség? 
Elfeledted volna - hiszen nem volt régen - 
A vergődő sast az oroszlány körmében? 
És hogy akinek most lába szennyét nyalod, 
Fejét ingatá az óriásnak karod?  

Fájdalom s gyalázat? igen, elfeledted, 
Az idők hulláma összecsap feletted: 
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A történet elhagy s lapjain tenéked 
Nem szentel jövőre egy betű emléket. 
Bocskai, Rákóczi, Bátori és Betlen 
Nagysága beárnyaz törpe lételedben: 
Ah, e dönthetetlen sziklái a multnak 
Elhunyó napodtól szégyenben pirulnak!  

Szív valál a multban, mely szünetlen vertél, 
A szent szabadságért lángoló szív, Erdély: 
Mikor zsibbadás ült minden külső tagon, 
Te valál az, aki lüktettél szabadon. 
Most mi vagy? megromlott sánta-béna kéz-láb; 
Tehetetlenségnek szolgasága néz rád: 
Zsarnokod nem fárad többé láncra tenni, 
Megtanulta már, hogy - nem bírsz szabad lenni!  

(1848 nov.) 

  

VÁLSÁG IDEJÉN 
Itt, hová csak későn, csak nagy-néha téved 
A hír szózatának egy muló visszhangja; 
Hol nincsen jelen, csak multban él az élet, 
S még remény az, ami másutt ki van halva: 
Itt várok, s tünődöm 
Oh hazám! jövődön; 
Szememet kerűli az éjféli álom, 
És a kétség lomha perceit számlálom.  

E percek be olcsók, jaj be olcsók nékem, 
S mily drágák lehetnek a szegény hazának! 
Kél-e napja most, vagy most tűn le az égen? 
Ah, mi festi arcát, öröm-e, vagy bánat? 
Kéj és kín gyanítnom. 
Üterét tapintom 
A köröttem lomhán tespedő időnek: 
Messze lüktetését hogyan érzeném meg?  

Mint áradt folyóvíz rohan az idő, - én 
Hallom-e zúgását, vagy csak hallni vélem? 
Bújdosom, szétömlött árjait kerülvén; 
Hullámzása alig tetszik a víz-szélen. 
Olykor-olykor, messze, 
A távolba veszve, 
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Egy moraj begörgi a csendes vidéket, 
Mint midőn a vihar álmában beszélget.  

E moraj... ki mondja meg nekem, mi volt ez: 
Támadó vész, vagy már annak utóhangja? 
Égi háború, vagy zápor, ami jól tesz? 
Győzelem-robaj, vagy holtak bús harangja? 
Nem hallok, nem látok: 
Keresek világot: 
Oh, ha most valaki egy sugárkát adna! 
Bár a látás után szivem megszakadna...  

(1849. jan. elején) 

ÁPRILIS 14-ÉN 
Egy a pálya, egy a végcél: 
Élet, vagy dicső halál; 
Fel, fel a nagy küzdelemre! 
A sorompó nyitva áll.  

Zászlónkon a szent jelíge: 
Csak az boldog, aki küzd; 
Ki még most is tántorogna, 
Annak többé nincsen üdv.  

Függetlenség! Ez a jelszó, 
És szabadság a nagy cél: 
Teljes független szabadság; - 
Nem kell semmi, ami fél. 
Zárt üvegházban tengődve 
A szabadság nem tenyész: 
Élet vagy halál jöjjön ránk, 
Csakhogy légyen egy egész.  

Bánjuk-e, hogy szolgaságért 
Alkudoznunk nem lehet? 
Hogy nincs módunk meggyalázni 
A kivívott hős nevet? 
Hogy, miért a honfi vére 
Folyt s folyand piros mezőn, 
Megnyirbálni zöld asztalnál 
A borostyánt tiltva lőn?  

Bánjuk-e, hogy a dicsőség 
Egészen szárnyára vett? 
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Hogy egészen és örökbe 
Birjuk a becsűletet? 
Hogy karunknak győzedelmét 
Látja, nézi a világ, 
S temetőnkhöz, mint diadal- 
Ívünkhöz, kész a cser-ág?  

Sőt örüljünk, sőt előre! 
Habozásban nincsen üdv. 
Zászlónkon a függetlenség: 
Az fog élni, aki küzd. 
Fel, fel a szent küzdelemre! 
A sorompó nyitva áll: 
Egy a pálya, egy a végcél: 
Dicső élet, vagy halál.  

(1849) 

HAJ, NE HÁTRA, HAJ ELŐRE 
Haj, ne hátra, haj előre! 
Vérmezőről vérmezőre! 
Mert ott az a virág terem, 
Melynek neve győzedelem, 
Haj rá haj!  

Tavaszodik, lágy az idő, 
Kihajt a fű, kövéren nő: 
Az is azért olyan kövér, 
Megáztatta tövét a vér. 
Haj rá haj! 
Hadd áztassa, hisz az nem baj, 
Ha szépen hajt, nem másnak hajt; 
Ha terem is, nekünk terem 
A véren vett győzedelem, 
Haj rá haj!  

(1849)  

RÓZSA SÁNDOR 
Rózsa Sándor, Rózsa Sándor, 
Hova lettél? 
Megvagy-e még, harcolsz-e még, 
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Vagy elestél? 
Megvan-e még az a híres 
Karikásod, 
Akivel úgy meg-meghajtád 
A vad rácot?  

Derék magyar Rózsa Sándor, 
Ha magyar kell, 
Fel is ér a granicsárból 
Vagy ötvennel. 
Mert a félszet kis korában 
Ha ismerte, 
Rossz feje volt, a nevét is 
Elfeledte.  

Félni rossz, de jó tartani 
Néha-néha, 
Sokszor esik az emberen 
Kuruc tréfa: 
Sándoron is, ki az oka 
Hogy megesett? 
Kár volt jobban nem vigyázni 
Egy keveset.  

Kivezeték istállóból 
Paripáját, 
Leakaszták a fogasról 
Karikását, 
Fegyvereit összeszedék 
Egy rakásba: 
Úgy nyomák meg szegény Sándort 
Vetett ágyba!  

Illyen-ollyan szedte-vette 
Cudar népe, 
Így ejtitek ti az embert 
Kelepcébe? 
No várjatok - de itt osztán 
Megcifrázta - 
Belékerül ez a játék 
Öt-hat rácba.  

Ennyit mondott. Nem is szóla 
Másnap estig; 
Naplementkor kivezették, 
Hogy elvesztik. 
Körülfogták renyhe rácok, 
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Szerviánok, 
Kopasz szájú hetyke tisztek, 
Kapitányok.  

Rózsa Sándor, megszorultál 
Most az egyszer; 
Egy anya szült: innen ugyan 
Nem menekszel. 
Jobb lesz neked könyörögni 
Térden állva, 
Mint nyakason bevágtatni 
A halálba.  

Kérne is ő, szépen kérne, 
De ha nem tud. 
Körülhordja a szemét, de 
Nincs egér-ut. 
Rést keres a sokaság közt, 
Merre nyilna; - 
Azt miveli két szeme, mint 
A vasvilla.  

Kutya madzsar! lement a nap, 
Este van rád: 
Add számon a sok jó vitézt, 
Sok szép marhát. 
Egy halálod száz halálnak 
Semmi ára: 
Elevenen kínozunk a 
Másvilágra.  

De ha mégis megtanítasz 
Hamarjában, 
Hogy kell bánni ostoroddal 
A csatában, 
Rövidítünk a halálnak 
A cifráján: 
Hat golyó száll egy fészekbe 
Szived táján.  

Egyet gondol Rózsa Sándor, 
Hogy attól még 
Más ember csak gondolva is 
Elírtóznék. 
Ide hát a karikásom 
Jobb kezembe! 
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Szellőfogó paripámat 
Fölnyergelve!  

Szellőfogó paripáját 
Fölnyergelik, 
Hosszú cifra szíj ostorát 
Előveszik: 
Nyerít a ló örömében, 
Az ostor is 
Megöleli jó gazdáját 
Háromszor is.  

Rajta, rajta, hív paripám, 
Karikásom! 
Nem eleget látott a rác, 
No, hadd lásson. 
Tiszt uramék megkövetem: 
Egyszer-másszor 
Így, meg így tett ostorával 
Rózsa Sándor.  

Avval neki! az urakat 
Verni képen, 
Jobbra-balra, össze-vissza, 
Mindenképen. 
Szerencsés rác, akinek csak 
Kék a háta, 
Hogy a hollónak valóját 
Ki nem vágta.  

Szerencsés rác aki jókor 
Elfuthatott, 
Ki Rózsának, ostorának, 
Helyet adott. 
Mint egy szérü, annyi helyen 
Ő a gazda, 
Meg sem is áll, míg ki nem ér 
A szabadba.  

Akkor kezdi rossz fegyverét 
Csattogtatni, 
Komisz porát nagy hiába 
Puffogtatni, 
Bolond eszét - de már későn - 
Szánja-bánja, 
Eb a lelke sok vadráca, 
Szerviánja.  
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Fütyülő kis ónmadarak, 
Fütyüljetek! 
Lám no, én is vígan futok 
Tiveletek. 
Mit izentek gazdátoknak? 
Éjféltájban 
Lakzi lesz a szerviánok 
Táborában.  

Lett is lakzi; megtartotta 
Rózsa Sándor, 
Mint azelőtt, meg azóta 
Egynehányszor. 
Kenyerét, borát a rácnak 
Ő fogyasztá: 
Barna földet evett a rác 
S vért ivott rá.  

(1849) 

BEÁLLOTTAM... 
Beállottam a Bocskai-csapatba, 
Ez az igaz magyar hajdúk csapatja, 
Ez az ősi vitézségnek virága: 
Ide, kinek a szabadság derága!  

Rezes kardom szépapámról maradt rám, 
Derék készség, két tinóért nem adnám, 
Német, labanc bevagdalta, berótta - 
Foga van a vén jószágnak azóta.  

Gyere kardom, gyere velem csatába; 
Minek állasz a fogason hiába? 
Oldaladon ez van írva: szabadság, 
Elszenvednéd, hogy a magyart tapossák?  

Eb szenvedi, ebnek ura a német. 
Ide, anyám, azt az öreg mentémet, 
Kiporozom, veres zsinórt veszek rá, 
Hogy a világ minden lyánya nevet rá  

(1849) 
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RÁSÜT AZ ESTHAJNAL... 
Rásüt az esthajnal 
Vásárhelyi tóra, 
Ott legel a ménes: 
Hol a számadója? 
Hol a számadó, vagy 
Legalább bojtárja, 
A szegény honvédet 
Hogy meg sem kinálja?  

Itt van, itt tanyázgat 
Számadó, bojtár is. - 
Megkerűl estenden 
Bújdosó betyár is: 
Gyere bé, barátom, 
Van minálunk, gyere, 
Szökött katonának 
Egy karéj kenyere.  

Az vagyok, elszöktem, 
Dicsekszem is véle: 
Nyolcszázharmincegyben 
Fogtak volt kötéllel, - 
És azóta mindig 
A császárt szolgáltam, 
Fogadom, egy sem volt 
Jobb kutyája nálam.  

Meg is szeretett, mert 
Haza sem eresztett, 
Adott a mellemre 
Krajcáros keresztet: 
Mármost azt akarná, 
Hogy e réz keresztért 
Ontsam neki én az 
Ártatlan magyar vért.  

Száradjon el inkább 
A két kezem vállig. 
Hisz még énbelőlem 
Derék honvéd válik; 
Megyek Debrecenbe, 
Jó éjszakát, bátya, - 
Leszek míg a világ, 
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Kossuth katonája, 
Ország katonája.  

(1849) 

ÉN VAGYOK AZ ANYÁM ÁTKA... 
Én vagyok az anyám átka, 
Veszett névnek rossz gazdája, 
Én hordom a nehéz vasat 
A vármegye háza alatt.  

Nem loptam én, csak egy tinót, 
Az is a vén biróé volt: 
Biró uram, itt a pénze, 
Ne adjon a vármegyére.  

Biró uram; jaj, bocsánat, 
Ne ölje meg az anyámat: 
Fiatalság, első hiba; - 
Eredj, zsivány, a dutyiba.  

Öreg biró, a csillagát! 
Jól meggondolja kend magát: 
Mást is érnek egyszer utól, 
Mennyit lopott a falutól?  

Édesanyám, isten veled, 
Megírták a vádlevelet, 
Kígyót-békát raktak belé: 
Aló most, a tömlöc felé!  

Törvény urak, kérem szépen, 
Hallgassák meg a beszédem, 
Kivirult az akasztófa, 
De nem vagyok a bimbója.  

Törvény urak, nem sajnálják 
Ifjuságom bokrétáját? 
Kár annak itt elhervadni, 
Szép orcámnak elsápadni.  

Eresszenek, hadd megyek el 
Ama vitéz honvédekkel: 
Eresszenek a csatára. 
Édes hazám ótalmára.  
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Ha elesem, azt se bánom, 
Sohasem kér senki számon; 
Árva vagyok: a búbánat 
Eltemette jó anyámat.  

Ha megjövök elevenen, 
Koszorú lesz a mellemen, 
Ezüstből lesz a levele: 
Rá is tartom magam vele.  

Hazamegyek, gazda leszek, 
Feleséget szépet veszek: 
Megáld engem a jó isten, 
Mert a hazát védelmeztem.  

(1849) 

VAN-E OLYAN... 
Van-e olyan hamvába holt fiatal, 
Aki mostan fegyvert fogni nem akar? 
Fegyvert fogni, fegyverkezni csatára, 
Magyar hazánk védelmére, javára?  

Kiestünk volt a háború sodrábul, 
Irtóztunk a sárgapitykés kabáttul, 
Elpuhított, nyomorított a német 
Csúfja lettünk ősapáink nevének.  

Hunyadiak, Rákócziék, Bethlenek 
Idestova már mesévé lettenek, 
Szondi vitéz, Zrinyi Miklós, Szigetvár, 
Szájrul szájra itt-amott is alig jár.  

Hallottuk a tatár futást, a régit, 
Török világ, kuruc világ regéit; 
Kuruc nevet viselt a jó hazafi, 
Labanc volt a honáruló kurafi.  

Hej a labanc! hej aki felmarkolta! 
Országunkat a németnek eladta,... 
Akkor támadt az a híres Karaffa, 
Ki a magyart, mint a búzát aratta.  

Leopold volt a labancok királya, 
Sokat akart, de beletört bicskája, 
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Mert erősen hadakozott ellene 
Rákóczi, meg a magyarok istene.  

Azt akará, annak tudott örülni, 
Hogy a magyart ő fogja eltörülni, 
De Rákóczi a magyarság nevébe' 
Kurucokkal állott neki elébe.  

Most, amivel nagy Leopold nem bira. 
Abba fogott a hetedik kis fia: 
Erőlködik, berzenkedik keményen, 
Elvesztené a magyart, hogy ne légyen.  

Nagyot akart, szerzett is ám barátot: 
Ránk uszíta dühös rácot, oláhot, 
Ideküldé granicsárját, vasasát, 
Buda várán felütötte a sasát.  

Hetvenkedett, parancsolt is kevélyen, 
Szép hazánkat felosztotta levélen; 
Ilyen osztályt nem mindenkor hallani: 
Alig maradt a hazának valami.  

Nem tetszett ez Görgeinek, Kossuthnak, 
Meg azoknak a kis honvéd fiuknak: 
Élet-halál! Szuronyt szegezz! előre! 
Rendre dőlt a granatéros előtte.  

Fut a német, fenyeget a sarkával, 
Fut a magyar, egyengeti tusával: 
Isaszegnél, Nagy-Sarlónál, meg arrább, 
Üti-veri kegyetlenül, mint marhát.  

Buda várban ott ül Henci kevélyen, 
Pest városát ágyúztatja keményen; 
Ha mondanák sem hinné, hogy megakad, 
Hogy a honvéd megmássza a falakat.  

De a honvéd nem késik a dologgal, 
Megbirkózik ágyúkkal és falakkal; 
Henci vitéz, ütött nektek az óra: 
Buda várán leng a magyar zászlója.  

Kiseperők hazánkból a németet, 
Ezt a háromszázesztendős sz........; 
Megtanulánk hadakozni emberül, 
Magyarország régi napja felderült.  
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Most hadd jőjön az a muszka, ha ráér, 
Lássa, hogyan harcolunk a hazáér; 
Lássa víni a szabadság gyermekit, 
Kiket a hon szeretete felhevit.  

Nyolc karajcár napi bérünk; ez is jó, 
Ezer forint nyomorultnak: be szép szó! 
De nem azért ontja vérét a magyar, 
Hanem mivel szolga lenni nem akar.  

Kétszázezer jó katonánk fegyverbe, 
Kétszer annyi fiatalság heverve; 
Négyszer annyi derék férfi, ha kell, több: 
Hát ha ez is valamennyi fegyvert köt!  

Talpra fiúk! kiállottuk a nagyját: 
Keserülje meg a nemzet haragját 
Akár német, akár muszka, akármi, 
Ha merészel orrunk alá piszkálni.  

(1849) 

NYALKA HUSZÁR 
Nyalka huszár, honnan oly vágtatva? 
S hogy' tettél szert vezeték lovadra? 
Engem uccse', gyönyörű egy állat: 
Adok érte jó forintot százat.  

"Azt ne tőlem, a kardomtól kérdje: 
Markolatig vérbe gázolt érte. 
Tegye vissza, kérem, foglalóját; 
Hadnagy uram, nem eladó jószág."  

Ejnye, fiú!... no de, annyi mint a... 
Nem teszem én erszényemet vissza: 
Kétszer annyit mondok, s ahogy illik, 
Lefizetem utolsó forintig.  

"Hadnagy uram, megkövetem szépen: 
Egy szó mint száz: nem eladó nékem." 
Hogyne volna, mennydörgős huszárja! 
Ráadásul még egy száz, megjárja?  

"Mi tagadás! helye vón' a pénznek, 
Fel is férne ily szegény legénynek; 



 VERSEK 73 

Hanem egy új tisztnek lova nincsen: 
Jó pajtásom: neki szántam - ingyen."  

(1849) 

A BETYÁR 
Töredék 

Dallam: "Bort ittam én, boros vagyok."  

I  

Kondorosi csárda mellett 
Gulya, ménes ott delelget: 
Csárdabeli szép asszonynál 
Bort iszik az öreg-bojtár.  

Öreg-bojtár, kis-számadó, 
A főcsikós után való; 
Leányokért élő-haló, 
Menyecskék kedvire való.  

Héj, kocsmáros, hova lett kend? 
Furcsa rovás megy odabent: 
Hiba van a kréta körül: 
Egyet felír, kettőt törül.  

Héj, kocsmáros, eb az ingét! 
Elszeretik a menyecskét!... 
El van az már réges-régen, 
Afelől már alhatik ken'.  

Csaplárnénak volna kedve, 
Csak vihogna, enyelegne: 
De a betyár búsan hallgat 
A karimás kalap alatt.  

Mi lelt téged, Pista szentem, 
Hogy ma szavad se vehetem? 
Mi lett volna! duzzog Pista, 
S a rossz bort mint tejet issza.  

Beteg vagy te, szívem István! 
Vagy haragszol? mondd ki nyilván 
Nem haragszom, semmi bajom: 
Csak magamban gondolkozom.  
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Így iszogál alkonyatig, 
Míg a nap is lehanyatlik; 
Néha-néha egyet kurjant, 
Azt is a legszomorúbbat.  

Este pedig indulóban 
Visszafordul az ajtóban: 
Már most Juci, Isten hozzád! 
Tartsd még azt a piros orcád.  

Jaj galambom, jaj szerelmem! 
Rosszat sejtek a szemedben: 
Hova készülsz? katonának? 
Egy-fiú vagy: nem kívánnak.  

A kivánás: az mind semmi: 
De most ennek így kell lenni. 
Jaj ne menj el, gyöngyvirágom, 
Jobb, pihensz a vetett ágyon.  

Puha ágyon, puha gyepen 
Nyugovásom nincs már nekem: 
Sem éjjelem, se nappalom: 
Mindig az ágyuszót hallom.  

Pista köszön, indul tovább, 
Fölkeresi ménes-lovát; 
Juci csak úgy néz utána 
Míg behal az éjtszakába.  

Csikós, gulyás gyülekezik, 
A menyecskét körülveszik 
De Jucinak egész estve 
Odavan a játszó-kedve.  

Hej, akkor nap, azután is, 
Holnap is, holnapután is, 
Akkor is ha más öleli: 
Pistával van feje teli. 

 
Dallam: Porcsalmai Palkó nótája 

II 

Csongorádi Pista magában 
Válogat a ménes lovában; 
Mint a kanász pergő dolgában, 
Válogat a csikók javában.  
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Válogathat benne, van elég. 
Kiereszti pányvás kötelét, 
Sárga csikó hurkon megakad, 
Mond a betyár ilyen szavakat:  

Hej keserves, láncos, lobogós! 
Tud-e imádkozni a csikós?... 
Uram Isten! lásd meg dolgomat: 
Most lopom az utolsó lovat.  

Ezt az egyet nézd el, Jehova! 
Nem cselekszem többé, de soha; 
Ezt se teszem, bár is, magamért: 
Teszem... a jó Isten tudja mért.  

Nagy-nehezet sóhajt utána, 
Veti magát sárga lovára, 
Vágtat a ló messzi határra, 
Csak úgy bámul a hold utána. 

 

Dallam: "Pej paripám patkószege..."  

III 

Tiszaparton táboroz a huszárság: 
Arra veszi Pista betyár futását. 
Adjon Isten! Hozott Isten! mi bajod? - 
Semmi bajom; huszár lenni akarok.  

Összenevet a legénység, összenéz; 
Így kötődik a bojtárral egy vitéz: 
Még huszár, hé? nagy kivánság, nagy dolog, 
Sokat akarsz édes öcsém: hát gyalog?...  

Gyalogoljon ám a kutya! nincs lova; 
Gyalogoljon aki szokta, én soha! 
Lovon nőttem, növekedtem ennyire: 
Kardot ide meg sarkantyút izibe!  

Van paripám, én szöröztem magamnak, 
Ilyet ugyan komisz lóba' nem adnak; 
Szegény magyar! hogy is győzné a huszár: 
Nem ád neki őfelsége a király.  

Emberem vagy! talpraesett felelet! 
Addsza tehát azt a vaskos tenyered; 
Itt a kulacs, bor van ebben, nem lőre; 
Ihatunk ma - holnap aztán: "előre!" 
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Dallam: "Majd elmegyünk, rózsám..."  

IV 

Jó huszár volt Pista, 
Amilyen egy huszár lehet; 
Meg se is gyalázta 
Azt a nevet, a gyöngy nevet.  

Apja-házához ment 
Ha beszálla, ha beszálla: 
Csirkefiú nem sok: 
A' se veszett el utána.  

Szófogadó is volt, 
Soha semmit nem hibáza; 
Azt se tudta, milyen 
Az a pálca, káplárpálca.  

Bort sem ivott, hej! csak 
Szomjuságról, szomjuságról; 
Káromkodó sem volt 
Különben, csak haragjából.  

El merte mondani 
Kapitány úr is felőle: 
Haj! ha írni tudna, 
Káplár lehetne belőle.  

Hát még a csatában, 
Ütközetben, ütközetben! 
Akkor volt ő ember 
A tizedben, a tizedben!  

A zászló-aljára 
Fel lehetett volna tenni - 
Ha huszár nem lett vón' 
A többi is, valamennyi.  

(1849) 

A LANTOS 
 
Zúg az erdő, lecsapott a felszél, 
Szétrezzen az őszi sárga levél, 
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Mint ölyűtől madárkák csoportja 
Megrebbenve széled a bokorba.  

Mély vadonban, zizegő levélen 
Ki az, aki bujdokolva mégyen? 
Ki lehet, hogy még a szél is szánja, 
Eltakarván a nyomot utána?  

Nincs-e néki egy nyugalmas otthon, 
Hol vidító, enyhe láng lobogjon, 
Tűzhelyén - a hajlék nyájas keblén - 
Meleget és súgárt eregetvén?  

Nincs-e hő kar, melynek ölelése 
Hazavárná boldog pihenésre? 
És kicsínye, aki csüggne térdén, 
Ezer apró dőreséget kérdvén?  

Vagy ha más nincs, egy magános hárfa, 
Ringató dalt búgni fájdalmára? 
Egy rideg lant, melynek hangja mellé 
Halt reményit el-elénekelné?  

Volt. - Meleg fényéhez tűzhelyének 
Jó barátok, ismerők gyülének; 
S a szelíd nő - háza üdvöz lelke - 
Kis családját együvé ölelte!  

És a lanton meg nem szűne a dal, 
Zenge későn, zenge virradattal: 
Hangjain a szellem égbe hágott 
S átteremté e viselt világot!  

Mint sas, ifjodék meg a természet; 
A virányon zöldebb szín tenyészett; 
Illatosbbá lőn a völgyi róna, 
Gyönggyel ékes a virág bimbója.  

A patakvíz kristállyá szürődék, 
Lombos erdő barlanggá szövődék, 
Aranyozva lettek a vad sziklák 
S forrás helyett könnyeiket sírták.  

A hegy orma, a folyamnak medre 
Szellemekkel lőn megnépesedve, 
Fű-fa örült ifjú életének: 
Bércen, síkon megzendült az ének.  
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Szende szellő, olvadozva lágyan, 
Fütyörésze alföld nádasában: 
Míg a hegység szilajabb szülötte, 
A Sió vadujjongatva tört le.  

Mindenütt dal. - Néha megkivánja 
A vihar, a felhők orgonája, 
S reszket a nagy mindenség egyháza. 
Mikor e hang oszlopit megrázza.  

De, ha pendült az ideg kobozzán, 
Néma lőn a felhői oroszlán, 
Lábhegyen járt, csendesen és óva, 
Bérci útán a hegyek zúgója.  

Majd el-eljött a puszták szellője 
Egy-egy hangot elorozni tőle, 
S diadallal vitte nyert prédáját: 
Megbájolni kedves délibábját.  

Fülemile, szégyenülve bokrán, 
Édes irigységgel hallgatott rá, 
S kedve-szegve rejtezék vadonba, 
Hogy silányabb énekét elmondja.  

Lába előtt a vad szenvedélyek 
Megjuházva, békén figyelének: 
De csak egy hang kelle, hogy kobozza 
Mindeniket őrjöngésbe hozza.  

És ha zengé a nyomort, inséget, 
Kóros ágyán az emberiséget: 
Jött az Inség, könnyezett dalára, 
Szánakozva ismert önmagára.  

Ha pedig a boldogságot dallá, 
A Boldogság maga megsokallá: 
Ismeretlen vágyak keltek benne, 
Mintha önmagára irigy lenne.  

* * * 

Most, aminek örüle, kietlen pusztaság! 
Megváltozott körűle természet és világ, 
Fagy dermed az erekben, a csermely hallgatag; 
Fülemilés berekben üvöltnek a vadakl  

Keresné hajlokát, de csak romjait leli: 
Alattok eltemetve tört házi isteni! 
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Ő szörnyekedve nézi és elriadva fut, 
És útját arra vészi, amerre nincsen ut.  

Nyomába üldve csörtet halálos ellene, 
Egy iszonyú kisértet, melynek Való neve. 
A tündér képzeletnek zengő madarai 
Mind elhagyák s nem mernek feléje szállani.  

Függ lantja fűzfa gallyán: repedt öblén a szél 
Vadul végig nyargalván, őrülteket beszél, 
Mitől a rémült farkas megfut s vonít az eb, 
Mitől vemhét a szarvas idétlen hozza meg.  

S ő bujdosik hazátlan, a dalnak férfia, 
Nincs hely a nagy világban fejét lehajtnia. - 
Takard, takard el őszi beteg szél nyomait: 
Ne leljék üldözői... leroskadt hamvait!  

(1849 ősszel) 

 KARÁCSONYI ÉJSZAKÁN 
Lelkem pusztaságos éjjelén keresztül 
Kétes ködvilággal egy sugárka rezdül.  

Csillag-é vajon, mely, mint vezérszövétnek, 
Üdvözitőt hirdet az emberiségnek?  

Vagy csak földi hitvány pára, mely föllángol 
S éji táncaikhoz rémeknek világol?  

Akár csillag legyen, biztos éji lámpa, 
Akár bujdosó láng - én megyek utánal!  

Mért féljek követni, ha lidérc is? hiszen 
Akkor is jó helyre - temetőbe viszen.  

(1849 dec. 25) 

NÉVNAPI GONDOLATOK 
Itt ülök, az órák hosszu voltát mérvén, 
Minden társaságom egy homályos lámpa: 
És nincs földi lélek, aki erre térvén, 
Jó estét kivánni benyisson szobámba.  

Nem tevék talán szert soha jó emberre? 
Boldogtalan, aki nem bir egy baráttal: 
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S én az enyéimről meghiszem, ismerve, 
Hogy ők, mint szerencsém, nem fordultak háttal.  

Szűk ugyan lakásom, kényelmet sem adhat, 
És gazdája sorsát követi a konyha: 
De egy-két barátot mégis befogadhat 
S tűzhelyem hiányát kebelem pótolja.  

Hát miért nem jőnek egy bizalmas szóra, 
Hogy velök megosszam a kevést, amim van: 
Szívemet legalább, ha egyéb nem volna...? 
Oh, - mivel nyugosznak néma süket sirban!  

S hol a puszta domb és egyszerű faoszlop, 
Mely szentté jelölje a föld egy zugolyját, 
Azt, hol testi részök sár-elemre oszlott 
S a feltámadásra magukat kiforrják?  

Volt-e kéz, midőn a végsugár kilobbant, 
Eltakarni üszkét hamvas szemeiknek? 
És fohász, midőn a föld reájok dobbant, 
Nyugalmat kivánni hült tetemeiknek?  

Vagy talán a szélvész s rengeteg folyói 
Jöttek el - nem lévén emberekben részvét - 
Temetés helyett a messzeségbe szórni 
Szegény boldogoknak rothadékony részét?  

De hová juték? hisz örömünnep van ma... 
Ünnep? igen, az van; de öröm nincs jelen: 
Nevem ünnepét én - zárkozván magamba - 
Ti, kedves halottak, tinektek szentelem!  

Mint az elhagyott sír, lelkem oly kietlen, 
Örök éjjelében csak rémeket látok: 
Hadd gyujtsak ma benne - kiket úgy szerettem, 
Azok emlékéül egy-egy kis világot!  

Kis mécsfényt neked is, korod büszkesége, 
Lángszellem! ki jövél s eltünél... de hova? - 
Mint üstökös, melyet élők nemzedéke 
Egyszer lát s azontul nem lát többé soha!  

Oh! ha tán sok évek, tán lehúnyt századok 
Multán visszatérendsz, öltve más alakot: 
Legyen boldog e nép s örömed oly tiszta, 
Hogy ne kivánkozzál többé mennybe vissza!  

(1849 dec.) 
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HA ÁLOM EZ ÉLET... 
Töredék 

Ha álom ez élet: mért nem jön az óra, 
Mely fölébresszen egy boldogabb valóra? 
Mért hogy ennyi rémes, gyötrő álomlátás 
Eszméletre nem hoz, csattogás, villámlás? 
S ha élet ez álom: miért oly zsibbatag? 
Kimerült, kifáradt, egykedvű, sivatag? 
Bánatból, örömből az örömrész hol van? 
Tűrést a cselekvés mért nem váltja sorban?  

Ne nevezd halálnak, mert hazugság lenne: 
Nincs a nyugalomnak boldogsága benne; 
Kínja vonaglásban adja jelenségét, 
S bár reménye nincsen, megmaradt a kétség. 
Volna hát legalább a fájdalom élénk, 
Hogy érezve kínját, ez érzésben élnénk... 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

(1849-50 táján) 
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EMLÉKLAPRA 
Magánosan, mint egyes falevél, 
Testvéri közzől melyet elszakít 
S távol vidékre hajt az őszi szél, - 
Meddig heversz még, puszta kis lap, itt? 
Jer, jer: megírlak és könnyű hajódat 
Nyúgoti szellők árjába vetem: 
Vidd asszonyodnak, egyszerű lapocska, 
Szíves, de bánatos üdvözletem!  

Keresd fel őt... de, kérded, merre? hol? 
Azt nem tudom... valahol a világban: 
Hisz útasitni fog minden bokor, 
Rendes lakát hol vette a hazátlan! 
Ottan keresd fel és vigasztalásul 
Beszéld el néki súlyos életem. 
Vidd asszonyodnak, egyszerű lapocska, 
Szíves, de bánatos üdvözletem.  

Gyászban találod - oh, hogy is ne! - őt: 
- Ki az, kinek oly méltó gyásza van! - 
Mint honleányt, mint özvegy árva nőt; 
Így is, amúgy is oly boldogtalan! 
Szendén illessed fájdalmát szivének, 
Hogy eszmélése kínzó ne legyen. 
Vidd asszonyodnak, egyszerű lapocska, 
Szíves, de bánatos üdvözletem.  

Mondjad, hogy én is kettőt gyászolok: 
Az ő siralma testvér az enyémmel: 
Más a viszony, nem más a tárgy, az ok; 
Bir-e még ő -? én nem birok reménnyel. 
Oh, a reményből nyujtson egy sugárt, egy 
Még hervadatlan fűszálat nekem! - 
Vidd asszonyodnak, egyszerű lapocska, 
Szíves, de bánatos üdvözletem.  

Mikép az elszakadt hű férjet ő, 
Keresem én az eltűnt hív barátot; 
Sötét az élet, ah! semmit se látok - 
És néma, nem felel, a temető. 
Enyészet dulta-é fel ifjuságát? 
Vagy bujdosik földetlen földeken...? 
Vidd asszonyodnak, egyszerű lapocska, 
Szíves, de bánatos üdvözletem.  
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Nevét se hallom. Mitha el lehetne 
Feledni azt, alig említi ajk; 
De a nemzet szivében eltemetve 
Érzem s megértem a titkos sohajt: 
"Fog-é zendülni még költője lantja? 
S ha fog zendülni síkon, bérceken?..." 
Vidd asszonyodnak, egyszerű lapocska, 
Szíves, de bánatos üdvözletem.  

Mért nem megyünk el a magános völgybe, 
Hol ciprust ültet a gyász hír neki? 
Tanúbizonyság lenne annak földje, 
Ott hulla-é a dalnok vére ki: 
Minden csepp vérbül új virág kelendett 
És több madár zeng ott a ligeten - 
Vidd asszonyodnak, egyszerű lapocska, 
Szíves, de bánatos üdvözletem.  

Vagy tán, zarándok-úton, enyedül 
Bolyong, mikép az üldött bérci vad; 
Ki mer hajlékot nyitni enyheül? 
A csüggedtnek ápolást ki ad? 
Ki nyujt hűs csöppet dallamos ajkára, 
Italt ha kér, aléltan, betegen...? 
Vidd asszonyodnak, egyszerű lapocska, 
Szíves, de bánatos üdvözletem.  

Repülj utadra most... de nem, ne még, 
Száritsd föl nedvesült szárnyaidat: 
Nehéz vagy a könnyhullatás miatt, 
Mellyel emlékeinek áldozék. 
Majd csak felszárad a könny... ámde a bú? - 
Oszlik talán egy hosszu életen. - 
Vidd asszonyodnak, egyszerű lapocska, 
Szíves, de bánatos üdvözletem.  

(1850) 

FURKÓ TAMÁS 
Ki zengi meg, ha én nem, a mult nagy napjait: 
Vitéz Furkó Tamásnak kegyetlen dolgait, 
Amelyeket viselt... vagy, mondani akarom: 
Mik őt úgy megviselték, vizen és szárazon.  
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Mindig bolond hónap volt, mióta e világ, 
Az, melyet márciusnak keresztelt a diák: 
Fagy, hó, eső, derült ég, vihar... mind egy napon! 
Csak úgy bámul belé a bölcs kalendárium.  

De amióta Caesart hatalma nimbusán 
Megdönték a zavargók Martius idusán, 
Nem volt e hónak olyan tizenötödike, 
Mint az, mely harmadéve amúgy közénk üte.  

E volt ütés magáért! ez volt a csattanás! 
Szemét-fülét behúnyta nemes Furkó Tamás: - 
Hiába! mindhiába!... most is zúg a füle, 
S nemzetiszín karikát hány a szeme bele.  

Egyszerre megtagadva ötvenkilenc robot! 
Egyszerre széjjeltörve a mogyorófa bot! 
Egyszerre úr a jobbágy: kalapját fölteszi, 
S mellé a "szabadságot" négy garasér' veszi.4  

Egyszerre tönkre jutva kilenc zsíros pere, 
Melyek után maholnap uradalmat nyere; 
S alóla, haj! kirúgva a táblabiró szék, 
Melyen diurnizálva kényére nyujtózék.  

Damokles kardjaként függ felette az adó, 
Előfogat, kovártély... mind oly irtóztató! 
A régiből mi sincs már, csak ősi levele, 
Hogy ablakot ragasszon, üveg helyett, vele.  

A régiből mi sincs már... de még van egy, igen: 
Az egy Borbála asszony maradt a régiben; 
Trónusok ingadoznak, és trónus összedül: 
Az ő papucskormánya áll rendületlenül.  

Mint a vihar midőn tép nagy cserfa-szálakat, 
Villám nyerít, a szél fú, fú hogy majd megszakad: 
Zúg, tombol és világot dúl a forradalom: 
S te szikla módra fennállsz, óh papucs-hatalom!  

Ekkép sohajta Furkó, hajdan kortesvezér, 
S oly nagy kokárdát tűz fel, mint egy cseléd-kenyér. 
Mi haszna! a szabadság ő véle nem közös: 
Az ő jobbágyi lánca le nem hull, örökös!  

                                                      
4 A nemzeti kokárdát. A. J. 
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"Eh, örökös!" kiálta egy szép esthajnalon, 
"El, a táborba holnap! hí a rácmozgalom; 
Hetven nap, hetven éjjel: talán míg ez kitölt, 
Az ördög elvisz ottan engem, vagy itthon őt."  

Gondolta és azonnal a készülőt veré, 
Megköszörülte kardját, és flintát vőn elé; 
Szerencse, hogy "muszájból" is menni kelletett, 
Megbánta volna máskép ezt a készűletet.  

Elment tehát, s szivéből örült, hogy mehete, 
Hogy otthon nem marasztja szitok vagy pemete. 
És tarta nagy beszédet az indulás előtt, 
Beléjött abba Árpád, s minden vitéz előd.  

Meg is tevé hatását a sallangos beszéd: 
Legottan megcsodálák az ő' roppant eszét; 
Legottan századosnak emelteté magát, 
Mely rangra főfő érdem volt egy posztó kabát.  

Útközbe' már, előbb mint a rendelt helyre ért, 
Vitézi hajlamának adá nem egy jelét: 
Lehúzatá a bírót, ha nem volt kész fogat, 
Felgyujtással ijeszté a rémült falvakat.  

Nem is volt párja ebben, csak egy-kettő talán, 
Többek között egy A...purg, vagy B...purg Ferdinánd, 
Vadászhadnagy, guerilla... vagy ilyenféle hős; 
Emlékezik reá még egy régi ösmerős.  

Elvégre, hogy megálltak a rospont-szekerek, 
"Itthon vagyunk!" kiálta, "ez már Nagy-Becskerek" - 
Vagy Szárcsa, vagy Botos, vagy Torák, vagy Usdin... a 
Kő tudja! - messzi külföld az a Vojvodina.  

Ottan, mihelyt evésben, ivásban jóllakott, 
Kiállíta vitézül tizenkét silbakot, 
Hogy őrzenék személyét minden megtámadás 
Ellen, - tovább se gondolt vitéz Furkó Tamás. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

(1850)  

ÉVEK, TI MÉG JÖVENDŐ ÉVEK 
My hair is gray, but not with years.  

BYRON  
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Évek, ti még jövendő évek, 
Kiket reményem megtagad, 
Előlegezni mért siettek 
Hajam közé ősz szálakat? 
Miért vegyülget ily korán e 
Lombok közé sápadt levél, 
Emlékeztetni a vidor fát, 
Hogy majd kiszárad és - nem él!  

Nem evvel tartoztok ti nékem: 
Kaján elődötök, a mult, 
Adós maradt sok szép örömmel, 
Míg szerfölött is oszta bút; 
Ennek kamatját, jó reményül, 
Fizessétek le most nekem; 
Ki tudja, úgyis: érem én azt, 
Hogy a tőkét fölvehetem?  

Vagy épen azt jelenti e hó, 
Fürtömre mely szállongni kezd, 
Hogy bár rövid volt, vége! vége 
Nyaramnak s a tél berekeszt? - 
S hogy meg ne essék szíve rajtam, 
Ha jókor meglep a halál, 
Azért kell, mint az ősz kalásznak, 
Megérnem a sarló alá?  

Úgy van. Nem évek száma hozza 
- Nem mindig - a vén kort elé: 
Kevés esztendők súlya szintúgy 
Legörnyeszt a mély sír felé. 
És nékem e földön teherből, 
Bánatból rész jutott elég: 
Azzal fölérő boldogságot 
Hiába is reménylenék.  

Ah! vén vagyok: tapasztalásom 
Tárháza megtelt gazdagon: 
Ott van, romok közt, életemnek 
Vezére, széttört csillagom; 
Ott egy szakadt fonál: ez a hit; 
Egy csonka horgony: a remény; 
Ily gyüjteménynek birtokában 
Az ifju hogyne volna vén!  

Szétnézek és többé körültem 
Nincs a nehány kedves barát, - 
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Aggódtatóan rám függeszti 
Szemét egy könnyező család. 
Eleget éltem, hogy utánam 
Emlék maradjon itt alant: 
Emlékül inséget hagyok s e 
Két vagy három boldogtalant!  

Szűnj meg, panasz; ne háborogj, szív! 
Bűnöd csak egy volt: az erény. 
Ha veszteség ennek jutalma, 
Jajgassák-é, hogy megnyerém? 
Vigasztalásul, annyi szenved, 
És szenved nálam annyi jobb; 
Miért ne én is... porszem: akit 
A sorskerék hurcol s ledob!  

(1850 febr. 15) 

KOLDUS-ÉNEK 
Küszöbről küszöbre járok, hol be, hol ki... 
Ne üzenjetek, hogy nincsen itthon senki, 
Ne uszítsátok az ebet, hogy letépjen, 
Annyi kezem nincsen, hogy magamat védjen 
Szegény honvéd jövök, kérni egy falatot. 
- Adjatok, adjatok amit Isten adott.  

Sokat táboroztam, meg is nyűttem, látszik; 
Versectől Szolnokig, Izsaszegtől Vácig. 
Ott maradt a jobbkéz, mankót hordoz a bal, 
Mankóstul sem ér föl régi ép lábammal: 
Oh, e rongyokat már hogy is nem hagytam ott! 
- Adjatok, adjatok amit Isten adott.  

Ne pirongassatok, hogy koldulni szégyen, 
Koldusbotom miatt más piruljon, én nem! 
Ha tisztét mindenki tette volna, mint én, 
Falatomhoz e sós könnyet nem vegyítném: 
Sántán is, bénán is, töltenék víg napot. 
- Adjatok, adjatok amit Isten adott.  

Mennyi drága erő, és mennyi nemes vér! 
Hozzáfoghatót a történet nem ösmér. 
Mi haszna! az erőt ásta benső féreg: 
Büszke, szenvedélyes, versengő vezérek; 
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Tiszta vérünk szennyes oltáron ontatott. 
- Adjatok, adjatok amit Isten adott.  

Egy szelet kenyérkét, alamizsna fillért...! 
Valami pénz csak kell, s nem tagadom, hogy mért: 
Majd, ha eltikkadtam,... a déli nap éget, 
Kocsmaházba térek egy ital bor végett; 
Jó hely az, legalább nyujt egy kemény padot. 
- Adjatok, adjatok amit Isten adott.  

Megitél a világ, hogy részeges vagyok, 
Pedig, ha én iszom, hej! van arra nagy ok: 
Magam sorsa is bánt... de az mind csak semmi, 
Megszokná az ember végre föl se venni: 
Más seb az, amelyre nem lelek balzsamot!... 
- Adjatok, adjatok amit Isten adott.  

Oh! mikor ez a seb idebent megsajdul, 
Lelkem minden húrja átrezeg a jajtul; 
"Húzd rá cigány, mondom, egy keservest, ingyen", 
És a cigány húzza, áldja meg az Isten; 
Könnye pergi át a barna ábrázatot... 
- Adjatok, adjatok amit Isten adott.  

Nyomorú egy élet... magamért nem bánnám, 
Ha a holnapot már hozzá nem számlálnám; 
Ám e szakadt könyvet ti csak foltozzátok: 
Majd olvas belőle egykor unokátok 
Dicsőségetekről egy-két igaz lapot. 
- Adjatok, adjatok amit Isten adott.  

Azt mondák, mikor a harcban ömlött vérem, 
Tíz holdnyi örökség lesz valaha bérem. 
Tíz arasz is jó lesz, gondolám magamban, 
Korántsem gyanítva, milyen igazam van: 
Oh, ha megtaláltok egykor az útfélen, 
Adjatok egy szűk sirt hazám szent földjében.  

(1850) 

ÉVNAPRA 
Kelsz és lenyugszol észrevétlenül: 
Innep volnál, de senki meg nem ül, 
Végzetes évi nap! 
Oh, e tömeg más napot ünnepel; 
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Titkon sohajtja meg a hű kebel 
Halomra dőlt oltáridat.  

Emléked átkos, nyomasztó tereh: 
A vérnek és könyűnek tengere 
Mind, mind ahhoz tapad. 
Az ember gyönge: félve néz feléd, 
S mint egykor a tanitvány mesterét, 
Nehéz időkben megtagad...  

(1850 márc. 15) 

LETÉSZEM A LANTOT 
Letészem a lantot. Nyugodjék. 
Tőlem ne várjon senki dalt. 
Nem az vagyok, ki voltam egykor, 
Belőlem a jobb rész kihalt. 
A tűz nem melegít, nem él: 
Csak, mint reves fáé, világa. 
Hová lettél, hová levél 
Oh lelkem ifjusága!  

Más ég hintette rám mosolyját, 
Bársony palástban járt a föld, 
Madár zengett minden bokorban, 
Midőn ez ajak dalra költ. 
Fűszeresebb az esti szél, 
Hímzettebb volt a rét virága. 
Hová lettél, hová levél 
Oh lelkem ifjusága!  

Nem így, magánosan, daloltam: 
Versenyben égtek húrjaim; 
Baráti szem, művészi gonddal 
Függött a lantos ujjain; - 
Láng gyult a láng gerjelminél 
S eggyé fonódott minden ága. 
Hová lettél, hová levél 
Oh lelkem ifjusága!  

Zengettük a jövő reményit, 
Elsírtuk a mult panaszát; 
Dicsőség fényével öveztük 
Körűl a nemzetet, hazát: 
Minden dalunk friss zöld levél 
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Gyanánt vegyült koszorujába. 
Hová lettél, hová levél 
Oh lelkem ifjusága!  

Ah, látni véltük sirjainkon 
A visszafénylő hírt-nevet: 
Hazát és népet álmodánk, mely 
Örökre él s megemleget. 
Hittük: ha illet a babér, 
Lesz aki osszon... Mind hiába! 
Hová lettél, hová levél 
Oh lelkem ifjusága!  

Most... árva énekem, mi vagy te? 
Elhunyt daloknak lelke tán, 
Mely temetőbül, mint kisértet, 
Jár még föl a halál után...? 
Hímzett, virágos szemfedél...? 
Szó, mely kiált a pusztaságba...? 
Hová lettél, hová levél 
Oh lelkem ifjusága!  

Letészem a lantot. Nehéz az. 
Kit érdekelne már a dal. 
Ki örvend fonnyadó virágnak, 
Miután a törzsök kihal: 
Ha a fa élte megszakad, 
Egy percig éli túl virága. 
Oda vagy, érzem, oda vagy 
Oh lelkem ifjusága!  

(1850 márc. 19) 

FIAMNAK 
Hála Isten! este van megin'. 
Mával is fogyott a földi kín. 
Bent magános, árva gyertya ég: 
Kívül leskelődik a sötét. 
Ily soká, fiacskám, mért vagy ébren? 
Vetve ágyad puha-melegen: 
Kis kacsóid összetéve szépen, 
Imádkozzál, édes gyermekem.  

Látod, én szegény költő vagyok: 
Örökül hát nem sokat hagyok; 
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Legföljebb mocsoktalan nevet: 
A tömegnél hitvány érdemet. 
Ártatlan szived tavaszkertében 
A vallást ezért öntözgetem. 
Kis kacsóid összetéve szépen, 
Imádkozzál, édes gyermekem.  

Mert szegénynek drága kincs a hit. 
Tűrni és remélni megtanit: 
S néki, míg a sír rá nem lehell, 
Mindig tűrni és remélni kell! 
Oh, ha bennem is, mint egykor, épen 
Élne a hit, vigaszul nekem!... 
Kis kacsóid összetéve szépen, 
Imádkozzál, édes gyermekem.  

Majd ha játszótársaid közül 
Munka hí el - úgy lehet, korán - 
S idegennek szolgálsz eszközül, 
Ki talán szeret... de mostohán: 
Balzsamúl a hit malasztja légyen 
Az elrejtett néma könnyeken. 
Kis kacsóid összetéve szépen, 
Imádkozzál, édes gyermekem.  

Majd, ha látod, érzed a nyomort, 
Melyet a becsület válla hord; 
Megtiporva az erényt, az észt, 
Míg a vétek irigységre készt 
S a butának sorsa földi éden: 
Álljon a vallás a mérlegen. 
Kis kacsóid összetéve szépen, 
Imádkozzál, édes gyermekem.  

És, ha felnövén, tapasztalod, 
Hogy apáid földje nem honod 
S a bölcsőd s koporsód közti ür 
Századoknak szolgált mesgyeül: 
Lelj vigasztalást a szent igében: 
"Bujdosunk e földi téreken." 
Kis kacsóid összetéve szépen, 
Imádkozzál, édes gyermekem.  

Oh, remélj, remélj egy jobb hazát! 
S benne az erény diadalát: 
Mert különben sorsod és e föld 
Isten ellen zúgolódni költ. - 
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Járj örömmel álmaid egében, 
Útravalód e csókom legyen: 
Kis kacsóid összetéve szépen, 
Imádkozzál, édes gyermekem!  

(1850) 

JULISKA ELBUJDOSÁSA 
Töredék 

Egyszer egy kis leány5 mit tett fel magába? 
Azt, hogy ő biz' elmegy széles e világba, 
Elbujdosik messze, a határon végig, 
A mező párkányán leboruló égig, 
Túl a három nyárfán, a tanyákon is túl. 
Fele sem bolondság, mert már épen indúl; 
Látszik, hogy korántsem tréfa volt a terve; 
Szegénykét, vajon mi indíthatta erre? -  

Hát bizony gyakorta megesik, nem újság 
A gyerek-szobában az ily háborúság: 
A fiú vagy lányka tisztjét megfeledi: 
Papa megdorgálja s a mama megfeddi, 
Sőt, ha nagy a vétség s nagyon rossz a gyermek, 
Az se hallatlan, hogy valakit megvernek, 
Azzal kényszerítik a maga javára, 
Melynek egy-két könnycsepp nem olyan nagy ára.  

A mi kis lányunkat vereség nem érte: 
De fájt neki a szó s megneheztelt érte; 
Félreül duzzogni, csinál képet, hosszút, 
Töri fejét nagyba, mikép álljon bosszút. 
Mellé sompolyog a cicus, vigasztalja, 
Dorombol egy nótát, a kezét is nyalja: 
De a keményszivű elveri a macskát, 
Orrára nyomintván egy goromba fricskát.  

Jön az ebéd sorja, csörög tányér, kalán: 
Ez a kis haragost megbékíti talán? 
Ó dehogy! akármint terítnek, tálalnak: 
Ő még arra sem néz, elfordul, a falnak. 
Majd összekeresi, ami csak az övé, 
                                                      
5 Arany Juliska volt, nyolc éves korában. A. J. 
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Szép rendetlenségbe köti mind együvé; 
Nem marad ki semmi, vele megyen a báb: 
Lesz kivel az úton beszélni legalább.  

Akkor megcsókolja szüleinek kezét, 
Búcsúzik örökre; nem használ a beszéd; 
Anyja szépen kéri: "Ugyan hova mennél? 
Hol hálnál az úton? mit innál? mit ennél? 
Ne menj el galambom! ne menj el virágom! 
Ki lesz akkor az én kedves kis leányom? 
Ha te engem itt hagysz, ugyan hova legyek?" 
Gondolá a rossz lány: azért is elmegyek.  

De az édes apja komolyan így szóla: 
"Már fiam, ha elméssz, nem tehetek róla: 
Itt van egy fehér pénz a nagy útra, tedd el; 
Erre sem vagy méltó önnön érdemeddel." 
Fanyalogva nyúlt a kis leány a pénzhez, 
Otthon maradásra szinte kedvet érez; 
De örökségét már kiadá az atyja, 
Egy szó kellene csak: szóval sem marasztja.  

Elindult világra, de az utcaajtónál egy kutyát látott, 
s nem mert világra menni. 
A. J.  

(1850)  

HÁZIURASÁG 
Költők! a végzet ellen 
Ám zúgolódjatok: 
Én nem panaszkodom már: 
Én háziúr vagyok.  

Bizúgy, barátim, isten 
Fölvitte dolgomat: 
Hiába sápadoztok, 
Irigykedés miatt.  

Szegény, szegény csavargók! 
Tudjátok-e, mi a: 
Valakinek tulajdon 
Lakházzal bírnia?  

Hogyan tudnátok, hisz ti 
Más ember tűzhelyén 
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Hányódtok... én is voltam 
Olyan szegény legény.  

Mit nem szenvedtem én is 
Mióta elhagyám 
Boldogságom bölcsőjét, 
Szerény csöndes tanyám;  

Midőn a hű komondor, 
Mely gazdátlan maradt, 
Olyan keservesen nyítt 
Idegen ház alatt!  

Ki tudja, mennyi földet 
Betüslött, béfuta, 
Míg volt urát föllelte 
A jó öreg kutya!  

S én a viszontlátáskor 
Be nem fogadhatám: 
Nem volt számára egy zug 
A gazda udvarán. -  

Most itt van ő is, a hű 
Bodré, együtt velem; 
Mintha magáé volna 
Úgy őrzi tüzhelyem.  

S fenntartja a tekintélyt 
Mint háziúr ebe; 
Szeretném látni, kedve 
Ellen ki jőne be!  

De ti, költő barátim, 
Ha erre vét a hab, 
Csak jöjjetek be bátran: 
Bodré meg nem harap.  

Csak jöjjetek be: nálam 
Lehet nyugodnotok: 
Fölösleg ágy van, a ház 
Sem mindenütt csorog.  

És kertem is van, ah, ez 
Valóságos liget! 
Hűs árnyat benne félszáz 
Gyümölcsfa hinteget.  
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Itten merengek én el 
Olykor s szemem ragyog: 
Könnytől-e... vagy örömtül 
Hogy háziúr vagyok?  

Sőt ami több, lakóm is 
Van, egy kis föcskepár, 
Mely sárfalamra, sárból, 
Szerény fészket csinál.  

Mely nékem hajnalonként 
Friss dallal fizeti 
Le a lakbért - s a szállást 
Igen szeretheti.  

Három fészkét veré már 
Le csintalan gyerek: 
Most, a csüggedhetetlen! 
Negyedszer rakta meg.  

Hajh! kezdem én is, melyet 
Vészek ledultanak, 
Reményim föcske-fészkét 
Építni újolag:  

Megérem-e, hogy benne 
Nyugtot s békét nyerek? 
Vagy majd leszórja a sors - 
Az a pajkos gyerek...?  

(1850) 

REMÉNYEM 
1 

Kis hajó az én reményem, 
Sem árboca, sem kormánya; 
Csapkod a hullám keményen 
Gyönge sajkám veti-hányja.  

2 

Messze a kék part mögöttem. 
Földe a kopár valónak, 
Honnan el-ki számüzötten 
Fut reményem, e kis csónak.  
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3 

Mint a hattyú, mely világra 
Bujdosott, mind beljebb téved; 
Egy hab a más habhoz vágja, 
Mégsem óhajt lelni révet:  

4 

Lelkem, a tenger hajósa, 
Retteg újabb kikötőtül, 
Hol tövis közt nincsen rózsa 
S pusztában virág nem zöldül:  

5 

Hol azért áll oly szilárdan 
A föld, hogy sivár mezőin 
Bírhassák követni bátran 
Nyomaimat üldözőim.  

6 

El hát, a bizonytalanba! 
Merre szél hajt és hab ingat: 
Érzem, enyhül fájdalmam, ha 
Szél és hullám karja ringat.  

7 

Ott szabad a lég köröttem, - 
S néha-néha egy szivárvány 
Mosolyog rám, megtörötten 
Képzeletem óceánján.  

8 

El, el a bizonytalanba! 
Rengj, hajóm, szabad hullámon. 
És ne tudjam, így rohanva, 
Meddig halál, meddig álom!  

(1850) 

A HAJÓTÖRÖTT 
Midőn még életet 
Gondoltak benne a habok, 
Elrablák tőle az 
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Utolsó deszka-darabot; 
Midőn halottnak gondolák, 
Nem adtak néki temetőt, 
Kietlen partra hurcolák: 
Temesse majd el ott a föld. 
     Féljétek Istent, emberek! 
     Szegény hajótörött kiált; 
     Adjatok néki enyhelyet, 
     Táplálékot, meleg ruhát.  

Még tennap kincsei 
Terhét emelte sok hajó, 
Hol viselős vala 
Milliókkal a millió: 
És nem gazúl gyüjtött vagyon, 
Özvegyek, árvák könnyei, 
Hanem kitűrés, szorgalom 
Veritékből lett gyöngyei. 
     Féljétek Istent, emberek! 
     Veszendő e világi jó; 
     A holnapig sem biztosít 
     Tömött szekrény, rakott hajó.  

Még tennap azt hivé, 
Kezében élte gyámola 
S derülten int felé 
A vénség biztos távola; 
Hogy számadását megtevé, 
Hiányos számra nem talált, 
S ezen hitben nem rettegé 
Ama nagy zérust, a halált. 
     Féljétek Istent, emberek! 
     Az élet számvetése csal: 
     Reménybukott szív halni vágy, 
     Koldús marad, meg mégse hal.  

(1850) 

A HONVÉD ÖZVEGYE 
...Gyarlóság, asszony a neved! 
Csak egy rövid hó: még a gyász cipő sem 
Szakadt el, melyben könnyé olvadott 
Niobeként kísérte ki szegény 
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Atyám holttestét: s ím ő, éppen ő 
Férjhez megyen...  

HAMLET  

Csatába ment az ifju honvéd, 
Kemény, véres volt a csata; 
Tengernyi néppel küzdve, megtört 
A felkelők kicsiny hada; 
De megtartá a tért, hol aznap 
Élet-halálra ütközött: 
Mert ott esett el mind, a téren!... 
A honvéd is azok között.  

Ottan feküdt a haldoklók közt, 
Nehéz két sebbel kebelén; 
Két seb... mind a kettő halálos - 
Egyik jobb, másik bal felén; 
Nyílt, éktelen, mély, iszonyú, de 
Már fájdalom nélkül amaz; 
A másik, ámbár láthatatlan, 
Gyötrőbb... mert a szívben van az!  

"Nem volna énnekem siralmas" 
Az ifju felnyög, felkiált - 
"Rövid éltemre koszorúnak 
Föltenni e dicső halált; 
S panasz nélkül fetrengenék itt, 
Ha eltiport testemen át 
Diadalra száguldanának 
A harci fújó paripák.  

Ha buzgó vérem hullatása 
Éretted, óh te drága hon, 
Nem esett volna ily hiába... 
Múló jegy, összedőlt romon: 
Ha áldozat gyanánt esém el, 
De nem mint síri áldozat, 
Mely vérrel önti bár meg a sírt, 
Beléje életet nem ad.  

És enyhe voln' e kő alattam, 
Ez a halál-vetette ágy, 
Ha láthatnám még egyszer őket - 
Kikért ez a szív élni vágy; 
Ha végálomba csókolhatná 
A hív nő e bágyadt szemet, 
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Miután egy búcsu pillanattal 
Megláttam őt s gyermekemet.  

Isten hozzád, lelkem fiacskám, 
Bús téli fán kis árva lomb, 
Játéka minden förgetegnek, 
Mely gyönge ágaidra ront. 
Isten veled, hölgy... oh te nem rég 
Menyasszony, és már özvegyem: 
Mért oly soká nem élek, mint fog 
Szerelmem élni szíveden!"  

Száll a sóhaj... elhúnyt az ifjú, 
Egyedül - annyi nép között! 
Bajtársi még látták elesni, 
Nem már, midőn elköltözött. 
Széles, nehéz, sötét szárnyával, 
Mikép egy óriás madár, 
Árnyazta bé a vérmezőt egy 
Homályos felleg... a halál.  

És a feledség, mint sulyos köd, 
Borult a völgyre vastagon; 
Elkezde a harcos enyészet 
Rabolni a halottakon: 
Nem ismeri többé meg a nő 
Férjét - az apa nem fiát; 
Rokonért rokon, mátkáért mátka 
A tért hiába futja át.  

De a kétértelmű halálnak 
A kósza hír is kötve hitt: 
Sokáig várta sok beteg szív 
A harcból vissza kedvesit. 
A honvéd ifju hölgye is várt... 
Napról-napra kikérdezett 
Minden madárt, minden szellőt, mely 
A harcmezőről érkezett.  

Minden nap éledt, minden este 
Kihalt szivében a remény; 
Viselte már a hervatag bút 
Arcán - nem még a gyászt mezén; 
Majd fölvevé a bánatos mezt 
És... arca rózsaszín leve: 
Ő is azokhoz lőn hasonló, 
Kiknek "szép özvegy" a neve.  
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Mint a virághoz, mely kitárta 
Kelyhét, a méhek és lepék, 
Gyülvén hozzája szép imádók, 
Kinyílott szívét meglepék; 
Azóta szellőt is, madárt is 
Még sürgetőbben vallata: 
S midőn, amit várt, bizonyos lőn... 
Kezet más ifjunak ada.  

Feledte a feledhetetlent; 
S midőn a nászi vigalom 
Beálla, szíve sima volt már, 
Mint rég elült ó sírhalom, 
Melyen az élők gyönyöréül 
Hímes virágos fű terem... 
De már alant porában a port 
Rég elenyészté a verem.  

Víg a menyegző; cseng a jókedv; 
Hullámzik a dal és zene; 
Sugár gyanánt lejt a menyasszony, 
Hódít, varázsol kelleme; 
Künn rémes éjfél átkozódik, 
Fú, sír dühében a vihar: 
Benn az öröm jár tölt kehellyel, 
A zene szól, a tánc szilaj.  

Egyszerre - mint éj a villámtól - 
Megnyilatkozik a terem: 
Küszöbjén sárga, véres arccal 
Megáll a honvéd hirtelen. 
A vigadók egymásra néznek, 
Rémülve felsikolt a hölgy, 
Alatta, mint mélységes örvény, 
Indul, forog, süllyed a föld.  

"Ne félj, ne rettegj a hivatlan 
Vendég miatt, óh szép ara!" 
Így búg a honvéd bánatos, de 
Komoly, ünnepies szava - 
"Ne reszkess a férjtől, ki férjed 
Körében ím meglátogat, 
Nem fogja visszakövetelni 
Sem szívedet, se jobbodat.  

Jöttem, hogy, amit sejte a hír, 
De nem láttak tanú szemek, 
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- Amit te hinni úgy siettél - 
Halálomról meggyőzzelek. 
Igen! mi elváltunk: szabad vagy; 
Enyém a sír, tiéd a jog, - 
Mert a halottak nem pörölnek, 
És én azok közül vagyok.  

Eldobtad a tiszteletes gyászt, 
Korán vetéd el azt, korán, 
Meglehet, e gyász néha-néha 
Emlékeztetett volna rám: 
És eldobád - hajh, mint csalódtam! - 
Azt is, aminél egyebet 
Alig szerettél bennem: egykor 
Hiú bálványod... nevemet.  

De nem vádollak... óh e vádat 
Inkább magamra emelem: 
Annyi őszinte érzeményért, 
Mit eltékozla kebelem, 
Annyi reményért, mely csalárd lőn, 
És annyi esztelen hitért, 
Szerelmemért, mely végtelen volt... 
És íme most itt van: mit ért!  

Élj boldogul... ez könnyü annak, 
Ki, mint te, oly hamar feled - 
Még egy rövid szó gyermekemről, 
Azután, hölgy, Isten veled: 
Légy anyja és nem mostohája, 
Nehogy eljöjjek egy napon, 
És elvezessem kézen fogva 
Őt is oda, hol én lakom!..."  

Víg a menyegző; cseng a jókedv; 
Szól a zene, a tánc szilaj; 
Künn rémes éjfél átkozódik, 
Fú, sír dühében a vihar; - 
Mi elrémíté a menyasszonyt, 
Nem volt egyéb, mint képzelet, 
Mosolygva nyújtja karját táncra... 
Aztán feled, feled, feled!  

(1850 aug.)  
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EGYNÉMELY NAGYOCSKA EMBERRE 
Nagy emberek, nagy emberek, 
Oh, mily kicsinyek vagytok, 
Ha vész üvölt, ha reng a föld 
S az ég villáma csattog! 
Ilyenkor a nagyok sora 
Fogyton apadva gyérűl; 
Miért ne mást? - könnyhullatást 
Választani kenyérűl?  

Mint a hajós, midőn zajos 
A tengerek dagálya, 
Mindazt, miért fáradt, remélt, 
Hullám közé dobálja: 
A koszorút, ti nyomorúk! 
Elszórni úgy siettek, 
Mellyel erény s közvélemény 
Övezte volt fejetek.  

Még a minap kolosszilag 
Verétek a felhőket, 
Föl sem vevén minket, szegény 
Alant járókelőket: 
Most sárba - nem döntve, hanem 
Önként borulva, másztok, 
S annak, ki rúg, színes, hazug 
Szóval allelujáztok.  

Csak menjetek a förgeteg 
Elől biztos tanyára; 
Bárhogy mutat az öntudat: 
Kényelmetek nagy ára. 
Ha szintelen a honszerelem 
Köntöse és kitágul: 
Bölcs gondolat így ujolag 
Szabatni azt - fonákul.  

(1850 aug.) 

ÍRÓSZOBÁM 
Ez a szoba, hol én most 
Tillaárom haj! 
Pusztítom a papirost 
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Tillaárom haj! 
Se nem csapszék, se nem bolt, 
Csizmadia műhely volt. 
Tillaárom haj!  

A fő céhmester szabott 
Tillaárom haj! 
Benne csizmát, papucsot, 
Tillaárom haj! 
Ha megvarrta, eladta, 
Jól eresztett a kapta. 
Tillaárom haj!  

Nem volt ártalmas annak 
Tillaárom haj! 
Sem a ragya, sem a nap, 
Tillaárom haj! 
Sem az árvíz, sem a hó, 
Sem a revolúció, 
Tillaárom haj!  

Bezzeg, de nem megy nékem 
Tillaárom haj! 
Ez az én mesterségem, 
Tillaárom haj! 
Ha dolgoztam, kirakom: 
Azt se kérdik, hogy adom. 
Tillaárom haj!  

Háborúban azt mondták, 
Tillaárom haj! 
Most keveset adunk rád; 
Tillaárom haj! 
Béke-időn azt vetik, 
Másra kell a pénz nekik. 
Tillaárom haj!  

Ne volnék csak ilyen vén! 
Tillaárom haj! 
Írótollam letenném, 
Tillaárom haj! 
S beszegődném maholnap 
Csizmadia inasnak. 
Tillaárom haj!  

(1850) 
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A FALU BOLONDJA 
Képtöredék 

   Kósza Bandit ösmeri a helység 
Oly nagy benne az élhetetlenség. 
Sosem esett talpra semmi dolga, 
Nem hiszik, hogy kártyája kivolna. 
Háza-tája tővel-heggyel össze, 
Pókhálóért nem kell menni messze, 
Kertjét túrja száz vakandok kertész, 
Ott legel a falubeli sertés. 
Maga pedig erre-arra lézeng, 
Sült galambot vár fogára készen: 
De aligha még annak is épen 
Felnyitná a száját idejében.  

   Hivatala sok volt egyszer-másszor: 
Kis korában volt ő libapásztor. 
Zöld libákkal zöld mezőre menni - 
Oly nagy öröm nem volt neki semmi. 
Ott ledőlve, a temető sarkán, 
Néha vesszőt metszegete tarkán, 
Néha pedig fűz tilinkót vágott, 
Vagy nézte a szőke délibábot. 
Óra-hosszan nézte a felhőket, 
Toldva-foldva képzeletben őket: 
Majd bikának, majd toronynak látván, 
Majd betyárnak szilaj lova hátán. 
Majd nagy fának képzele egy foltot: 
Ez alakult, amaz elmosódott, 
És mikor így elmosák a szellők, 
Megsohajtá az eloszló felhőt.  

   Vagy megállott szeme a nagy égen, 
Mely felette gömbölyödött kéken, 
Nézte, hogyan tűnik el a gólya - 
Gólya lenni úgy szeretett volna! 
Néha danolt, néha fütyörészett, 
Néha csak úgy a semmibe nézett, 
Néha úgy tett, mint ki messze hallgat; 
Hallgatá a láthatatlan darvat. 
Olykor az ér sás-szegélyü mentén 
Ábrándoza, lúdjait követvén: 
Gyönyörködött benne, amint úsztak 
S magok után fénybarázdát húztak. 
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Nézte őket, nézte, de hiába! 
Mégse tudá, megvan-e libája: 
Nem ügyelt rá, esze sem járt rajta, 
Hogy ez övé-, az a másé fajta.  

   Félnapig is odahagyta nyáját, 
Fölkeresé más fiúk tanyáját, 
Hol juhőrző, malacőrző gyermek 
Domb tövében ástak vala vermet. 
Ottan avart, aszu kórót szedtek, 
Kicsiholván tüzet élesztettek: 
Minek a tűz? hát azért, hogy égjen, 
Hogy a tanya barátságosb légyen. 
Némelyik a pipázást tanúlja, 
Ritkán szívja, többnyire csak fúja; 
Agyagból van a pipa göngyölve, 
S nem dohánnyal, csak lapuval tömve. 
Tartja őket Bandi mese-szóval, 
Egy kuk sincsen, mikor ő megszólal, 
Annyi mesét, oly különös szépet 
Elmondani egy fiú sem képes:  

Honnan szedi? tán maga gondolja? 
Elhiszem? ha oly szépen nem folyna. 
Ki hallotta? senki se azt másszor: 
Nem tudja más, csak a libapásztor. 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  

(1850) 

A LACIKONYHA 
Vásári kép 

   El innét, finnyás orru satnya nép! 
El, vékonypénzű, holdvilági faj, 
Melynek eleme csak illatolaj, 
S befogja orrát ha szabadra lép! 
El e puhult nép! nincs közöm velek, 
A lacikonyháról énekelek.  

   Csillámlik a fagy, a hideg kemény; 
Vacog a "szomszéd" áruló helyén, 
Kezében a rőf táncol és remeg, 
Hű gazdáját nem egyszer csalja meg: 
Vigasztalás csak az, hogy a vevőt 
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Háromszor csalja meg, míg egyszer őt. 
Most a lyány arca s a mézbábos orra 
Sokkal pirosabb, mint nyaranta volna; 
Most János, a tót, méri sátorát, 
Meghajtja sűrűn a telt csutorát, 
A ponyva-árus, szabad ég alatt, 
Lehintett szalmán fel s alá szalad, 
Gondolja: beh jó volna egy kemence, 
Mely a vásárt befűtené egyszerre! 
Csak úgy neveti őt egy sanda ló, 
Széles gyökérre vergődött kofa, 
Ki a hidegnek alig néz oda, 
Fűtvén bokáit bögre-kandaló. 
A köszörűs acélja sustorog, 
Kövérül a víz megfagy míg csorog. 
Kalmár, szatócs nép tördeli kezét, 
"Jeszuszt" kiáltoz, s nem leli eszét; 
Mintha meglopták volna, nyugtalan, 
Pedig nem épen rossz vásárja van. 
De "Angyal Bandi" meg "Zöld Marci", "Sobri" 
Sehogyse látszanak ritkulni, fogyni, 
Sokan pislognak széjjel a ponyvárul: 
Nem oly kelendő a szellemi áru - 
Kivéve, hogyha szél ur elcsizel 
Némelykor egyet enyves körmivel; 
De tetten fogja az istóriás, 
(Ha ő nem, akkor majd valaki más;) 
Kárán okulva rájok könyököl, 
S a szél szemébe gúnyosan fütyöl. 
Lót-fut sebesen a jövő-menő, 
Sűrűn cikázik keresztül-kasul, 
Mint mikor a hó fürtös gyapja hull, 
Miből a puszták fergetege sző.  

   Ejhaj! cini, cini! dövő, dövő! 
Ott ám a jó világ, a jó idő! 
Elűl is ponyva, meg hátúl is ponyva: 
Sátorbul utcák: ez a lacikonyha. 
Éhes kutyák ólálkodnak körül, 
A jó szagot kivánják messzirül, 
Nem is hagyják el könnyedén a tért, 
Sem egy kurjantás-, sem egy ütlegért. 
Onnan a bőgő mormolása hallik, 
Fülembe onnan klárinét nyilallik, 
A cimbalom is zing-zong egy kicsit, 
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A hegedű, mintha nyúznák, visit. 
De nem csupán egy zenekar lehet, 
Megszámlálhatni vagy hatodfelet, 
Mely mind külön-külön nótát csinál, 
Ugróst az egyik, szomorút a más, 
Hallik toborzó, tus, vagy áldomás: 
Menjünk be, itt szokatlan élv kinál.  

   Mindjárt elől víg tűz szikrája pattog, 
Táncos betyárok érc tenyere csattog; 
Sistereg a zsír, kolbász, pecsenye, 
Éhes gyomornak bűbájos zene. 
Sátorban úgy, mint sátoron kivül, 
Füstöt vet a bor, a velő hevül, 
Az arc kigyullad, van dallás, kacaj, 
Szitok, visongás, mindenféle zaj. 
Ott Júdit asszony, abárló kezében, 
Hurkát kanyargat a zsír-tóba épen; 
Kínnal görnyed le forró lábasáig, 
Tokája mellig ér, s melle hasáig. 
Bent, asztalánál, húga, egy teli 
Képű menyecske, a bort mézeli, 
Hint bőven borsot, paprikát a borba, 
Úgy osztja szét apró, mázos csuporba; 
Körötte vendég áll, vagy ül padon, 
Tréfáít űzve, kissé szabadon. 
De a menyecske nem durcás cseléd: 
Egy kis tréfát, ha nem fájós, elért.  

   Átellen a víg Júdit nénivel 
Az ifjuság kuruc dolgot mivel. 
Ott húzza három és egy fél cigány 
(A brúgóst egybe-félbe számitván). 
Meredt szemével a nyúlánk Peti 
Cifrázza véknyan, szinte dűl neki; 
Míg Dámi egy kiszolgált hegedűn 
Utána baktat, lassabban, de hűn; 
A bőgős, mint tapogatós halász, 
Az alsó hangok mélyén kaparász; 
Kint pedig, a szúrós kemény fagyon, 
A fiatalság vigalma vagyon: 
Szironnyal himzett bő bundáikat 
Sátorba hányták a hőség miatt; 
Szellős ruhában járják ott kivűl, 
Egyik se fél, hogy megfázik, kihűl: 
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Mert e faj egyszer kap hűlést csupán 
S nem lesz melegje többé azután. 
Tarkóig érő síma körhajok, 
Mint piperőcé, módosan ragyog; 
Bársony szegélyű kupeces kalap 
Szorítja össze a bársony hajat, 
S beárnyékozza, de el nem takarja 
A márvány homlokot keskeny karamja.  

Míg termetökre kissé nőtető 
Az a magosdad, gömbölyű tető. 
Fekete mellény, min bolyongva vékony 
Zsinór szaladgál, duzzad a derékon; 
A nyakra himzett inggallér hajol, 
Hó patyolatja illik oda jól; 
Térdnél alább ér a bő ingnek ujja; 
Bősége puffad a szélben, ha fúja; 
Váll-ráncait finomra tűzdelék; 
S nem meztelen - mint egykor - a derék. 
Honnan redőit művészileg ontja 
Le, szárközepig, a lábravaló, 
Melyet redőzni lyány testvéri gondja 
S fiatal ángyé, fél hétre való. 
Látszanak is rajt' a mester kezek 
Ha lassu táncban oly halkal rezeg, 
Vagy a sebesben szétcsapong, terül 
Bő gyolcsa majdnem véghetetlenül.  

   Most épen gyorsat ugranak. 
Nem úgy, mint holmi nápic úrfiak, 
Kaszálva lábbal, és kézzel hadarva, 
Borjú szökések közt erre meg arra. 
Nem görnyedeznek oly ízléstelen, 
Nem kurjongatnak szünes-szüntelen 
Panyóka szájjal piros dalokat, 
Mintha gunyolnák önnön magokat. 
Ők nem utánzók... s az eredetit 
A kellem istennői szeretik, 
Öntenek arra illő bájt, nemest, 
Erővel és méltósággal vegyest. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

(1850) 
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EGRESSY GÁBORNAK 
Midőn törökországi bujdosásából visszatért 

Ölelő karokkal mennek ki elődbe 
És fogadnak, vídám füzérré szövődve, 
Boldogabb barátid: 
Hát engem mi tilt, hogy kebeledre dőljek?... 
Nosza, rontsd szét lelkem az irigy mérföldek 
Kényszerű korlátit!  

Igen, itt vagy Gábor, itt te, újra köztünk! 
Álom! - álom volt hát, hogy kétségbeestünk 
Éretted, utánad? 
Hogy sirattuk, kölcsön, a nagy veszteséget: 
Bánatos szívvel mi, a hazával, téged, 
Te távol hazádat?  

Ah! nem álom volt az: látom, le van írva 
Szenvedő arcádon egy hosszú év kínja; 
Szólanak betűi! 
Monddsza, nem tört-é meg fájdalomban lelked? 
Hol vevél reményt, mely e nehéz türelmet 
Ki segítsen tűrni?  

És midőn távolról fölvehetted ismét 
A hazai kunyhók szálldogáló füstjét 
Mint homályos felleg - 
Mi őrzötte szíved... mi tartá meg épen, 
Iszonyú örömnek előérzetében 
Hogy ne repedjen meg?  

Vagy - tudom, tudom már, örömednek kelyhe 
Csordultig miért nem lehetett megtelve, 
Mi keseríté meg... 
Hanem itt vagy, itten fogsz maradni mármost, 
Lehetetlenséggel többé nem határos 
Megölelnem téged.  

Mint midőn galyakká széjjeloszlik a fa, 
Úgy vala köztetek lelkem elágazva, 
Kevés jó barátok: 
Már csak egy zöldellő gyöngye volt: a bánat, 
Lomb nélkül hagyá a többi minden ágat 
Egy siralmas átok.  

Egyiket sudáron gyors villám üté meg, 
Másikat emészti láthatatlan féreg, 



 VERSEK 111 

Sorvadának mind, mind: 
Most azonban egy a másik után épül; 
Nyerve lassan-lassan az élet kezébül 
Lombokat és zöld szint.  

Haj! csak egy nem akar éledni - hiába 
Jött a lanyha szellő, kikelet nyilása, 
És a nyári harmat... 
Ő, kit úgy szerettem, ő, kit úgy szerettél, 
A közös barát nincs örömünnepednél, 
Lantja mélyen hallgat.  

De fátyolt a búra! - s mellyel köszöntélek, 
Ne legyen legalább halotti ez ének; 
Szólj vidámabban, lant! 
Az öröm, hogy itt vagy, képtelen reménnyel 
Csalogat: ki tudja, hát ő nem jön-é el?... 
Hátha eljő - s dalland!  

Igen! visszatérted a jövőre zálog: 
S én, kétségbeesett, most remélek, várok 
Boldogabb időket; 
Még sötét az égbolt, de borús határán 
Kezdi már jelölni egy felső szivárvány 
A siró felhőket.  

Félre, kishitűek, félre! nem veszett el - 
Élni fog nyelvében, élni művészettel, 
Még soká e nemzet! 
Föl, merész versenyre, kinek az istenség 
Nyujtá dallamos ajk s honi hárfa kincsét! 
Zengjen, aki zenghet.  

Te pedig, barátom, lépj ama padokra, 
Hol oly gazdagon nőtt koszorúid bokra: 
Légy új büszkeségünk: 
Ölts arcodra lelket és igaz betűket, - 
Magasztos erényt, mely buktában se csügged, 
Ábrázolva nékünk!  

(1850) 

GONDOLATOK 
a béke-kongresszus felől 
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A mult időnek bölcsei 
Századokon keresztül 
Örök-mozgót követeltek 
A véges emberésztül: 
Az új kor bölcsesége, mely 
Amazokat neveti, 
Az örök béke, nyugalom - 
Vessző-lovát kergeti.  

Nagy gondolat! képzelni is 
Dicső, fenséges eszme! 
Az embernem, mint egy család, 
Szeretettől övezve, 
Testvériségben, mint talán 
Kain előtt élhetett; 
- Az Irás, hol jegyezni kezd, 
Jegyez csak gyűlöletet.  

Mikép egy isten-atyja van 
Az égben e családnak, 
Kit (a művelteken kivűl) 
Minden népek imádnak: 
Úgy lenne földön józan ész 
Az egy közös hatalom, 
Törvény, igazság... akitől 
Jő büntetés, jutalom.  

Hogy vér a vért ne ontaná 
Hiú bálványi végett; 
Boszulni sértett áljogát, 
Vagy nemzet-büszkeséget; 
Hogy fajra fajt ne költene 
Az ápolt népgyülölség 
S nemzet ne kísérné tapssal 
Más nemzet sírbadöltét.  

Hogy a virág és a gyümölcs, 
Mit a jó föld hoz ingyen, 
Soha ne lenne had miatt 
Feldúlva téreinken: 
S a vérvonalt, hol lengtenek 
Hazug hir-név zászlói, 
Ne kisérnék az éhhalál 
Sötét szárnyú hollói.  

Hogy ne siratná az anya 
Élő fiát halottúl: 
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Ne retteghetne a jegyes 
A mátkai napoktúl; 
Ne venné fel a kora gyászt 
Kicsiny árvákkal, árván, 
A nő, ki nem virraszta még 
Férje halálos ágyán.  

Hogy az utódok sírjait 
Ne számlálná meg a vén, 
Hazája vagy idegen föld 
Vidékeit nevezvén; 
S ne nézne könnyező szemmel 
A kéklő messzeségbe, 
Keresve, kérdve hasztalan: 
Ki fogja már szemét be?  

Hogy a késő Emlékezet, 
Mikép gyermek-korára, 
Álom gyanánt eszmélne csak 
A rég eltűnt csatákra; 
És lenne béke, oly örök, 
Mint isten szellemében; 
Megkezdve itt, - állandóul 
Folytatva majd az égben.  

Hiú szándék! vesztett erő 
Ily küzdelemre szállni, 
Megáradott nemes lelkek 
Sziklába vert hullámi!  

A megkövült gonoszságból 
Melynek tövén kihaltok, 
Nem érdemes, ha mit talán 
Századokig lenyaltok.  

Mióta és míg a világ, 
Nem volt-e, nem leend-e 
Erős, ki nyomni mindig kész, 
S ki elnyomassék, gyenge? 
Amazt mikép mérséklitek 
Hogy enyhe légyen lánca? 
Mikép ezt, hogy nagyon sulyos 
Békóit meg ne rázza?  

Avagy ki fékezendi meg 
Az ember szenvedélyét, 
Midőn iszappal hányja fel 
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Háborgó lelke mélyét? 
Midőn az Ész, a Bölcseség, 
Megbántva, meggyalázva, 
Mint a hajdan profétái, 
Vonul remeteházba?  

Nem lophat-é megint egy új 
Prometheusz égi lángot, 
Kinek fénylő szövétneke 
Felgyujtsa e világot...? 
Nem lehet-é ismét egy új 
Népáradás e földön? 
Nézzétek a történetet! 
S mondjátok, képzelődöm.  

Óh, a világ története 
Szomoru egy tanulmány! 
Mint buborék tünik fel ott 
Nép, nép után kimulván; 
Jaj annak, mely már tündökölt! 
Annak közelg halála, 
Elsímul a víz tükre és 
Új hab tolul reája.  

Isten egészbe' működik 
Egészre fordít gondot; 
Midőn egy nép - mint a kovász - 
Megérett és... megromlott, 
Midőn satnyulva testben és 
Lélekben túlmüvelve, 
Békét ohajt a gyáva test, 
Az elcsigázott elme;  

Midőn a renyhe társaság 
Büzhödt állóvizében 
Új bűnök milliárdjai 
Vannak keletkezőben; 
Midőn a munka és vagyon 
Egymástól messzi esnek, 
És a tökélyre vitt csalást 
Mondhatni rendszeresnek;  

Midőn eltűnve a szerény 
Családiság zamatja, 
A nő erényét... s ami több, 
A férj nejét eladja; 
Midőn apát öl a fiú, 
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Rokont öl a rokonság, 
S mérsékli bűne tudatát 
A kétes vér-azonság;  

Midőn a gazdag megkövül 
És a szegény elfásul... 
Egyszóval a polgárodás 
Fordul reánk csapásul: 
Akkor elétör egy vad nép 
Szilaj vére s erénye 
És elborit, mint a tenger 
Hullámi, vagy fövénye. -  

Hagyjátok a meddő vitát! 
Bölcs Isten az, ki rendel; 
Az ember tiszte, hogy legyen 
Békében, harcban ember. 
Méltó képmása istennek, 
S polgára a hazának, 
Válassza ott, válassza itt 
A jobbik részt magának.  

(1850 szept.) 

HEJ! IHARFA... 
Hej! iharfa, juharfa, 
Patyolating, kivarrva: 
Tudod pajtás, ki varrta? 
Az a kis lány, 
Az a kis lány 
A barna.  

Patyolating, jegykendő, 
Múlik az ó esztendő, 
Karácsonyban hirdetnek, 
Ünnep után, 
Ünnep után 
Esketnek.  

Verje meg a bubánat, 
Ki elszólja babámat! 
Jár a világ rossz szája: 
Ne hajts rózsám, 
Ne hajts rózsám 
Reája.  
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(1850) 

HECC, HECC! 
Utcahosszat bőg a szegény marha, 
Nincsen kedve menni vágópadra, 
Kínosan küzd öt-hat szelindekkel: 
Életiért még öklelni is mer!  

Gyepü megől vicsori szomszédok 
Gyönyörködve nézik a játékot... 
A mészáros ebeit kapatja, 
Ráadásul magát is mulatja.  

(1850) 

AGIO-VILÁG 
Szerény leszek kivánatimban: 
Nem kérek, oh Sors, kincseket, 
Nem kérek én aranyt, ezüstöt 
(Neked sincs tán): adj bankjegyet.  

(1850) 

EH... 
Eh! mi a kő jutott hozzám, 
Hogy nem megy az irka-firka; 
Hiába van toll kezemben, 
Csak bámúlok, mint a birka.  

Gondolatim, mint a túzok, 
Melynek összefagyott szárnya, 
Gyalog mennek a föld szinén, 
Egy sincs, aki fentebb járna.  

Olyan próza minden részem, 
Mint egy kalmár, aki számol... 
De hisz' én is azt teszem most! 
Lám hol a bibéje, lám hol!  

Úgy bizony, nagy számvetésbe 
Merülék, tudnillik ebbe: 
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Egy dolog két vége közzül 
Melyik kerül kevesebbe:  

Egyenesen dobni tűzre, 
Mihelyt megvevém, papírom...? 
Vagy akkor tüzelni fel, ha 
Költeménnyel teleírom...?  

(1850 okt.) 

ŐSSZEL 
Híves, borongó őszi nap; 
Beült hozzám az únalom: 
Mint a madár, ki bús, ki rab, 
Hallgat, komor, fázik dalom. 
Mit van tennem? olvasni tán...? 
Maradj Homér, fénydús egeddel, 
Maradj te most!... Jer Osszián, 
Ködös, homályos énekeddel.  

Mert fájna most felhőtlen ég, 
Mosolygó, síma tengerarc, 
Élénk verőfényes vidék - 
Óh, fájna most nekem e rajz! 
Kék fátyol messze bérc fokán - 
Arany hajó, mely futva szegdel 
Bibor habot... Jer Osszián, 
Ködös, homályos énekeddel.  

Ott kéken a Zeüsz-lakta domb; 
Itt zölden a nyájas sziget; 
Fölötte lomb, alatta lomb, 
Árnyas berek, zengő liget, - 
Hullám-mosott gazdag virány - 
Fehér juhak s tulkok sereggel - 
Minő kép ez!... Jer Osszián, 
Ködös, homályos énekeddel.  

Füst koronáz erdőt, bokort, 
Vendégies hivójelül; 
Hősek családja, víg csoport, 
Áldoz, toroz máglyák körül. 
Lantszóra lejt ifjú, leány; 
Kettős pohár, mézízü nedvvel, 
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Vigan forog... Jer Osszián, 
Ködös, homályos énekeddel.  

S ha zúdulnak véres csaták, 
Szabadságért nem küzdenek, 
Mert elnyomás, népszolgaság 
Előttük ismeretlenek. 
Törvényök nincs - boldog hiány! 
A vének élőszája rendel 
Igazságot... Jer. Osszián 
Ködös, homályos énekeddel.  

Oda van a szép nyár, oda! 
A természet lassan kihal; 
Nincs többé nagyszerű csoda, 
Többé se napfény, sem vihar; 
Pacsirta nem szánt, csalogány 
Nem zöngi dalját este, reggel; 
Nincs délibáb... Jer Osszián, 
Ködös, homályos énekeddel.  

Egyhanguság, egyformaság; 
A nappal egy világos éj; 
Nem kék az ég, nem zöld az ág, 
Menny, föld határán semmi kéj; 
Csak sír az égbolt ezután 
Örök unalmu lanyha cseppel, 
Mig szétolvad... Jer Osszián, 
Ködös, homályos énekeddel.  

Óh jer, mulattass engemet, 
Hunyó dicsőség lantosa; 
Érdekli mostan lelkemet 
Borongó ég, kihalt tusa, 
Emlékhalom a harc fián, 
Ki az utolsók közt esett el; 
Remény nélkül... Jer Osszián, 
Ködös, homályos énekeddel.  

Felhőid és zúgó szeled, 
A zizegő haraszt, mohar, 
Magános tölgy a domb felett, 
Bolyongó tűz, hullámmoraj - 
Ez, amit lelkem most kiván! 
Enyésző nép, ki méla kedvvel 
Multján borong... Jer Osszián, 
Ködös, homályos énekeddel.  
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Kinek sötétes éjjelen 
A hős apákhoz költözött 
Daliák lelke megjelen, 
Alánéz bús felhők között 
És int feléd: "Jer, Osszián, 
A holtakat miért vered fel? 
Nincs többé Caledonián 
Nép, kit te felgyujts énekeddel."  

(1850 okt.) 

 

VOJTINA LEVELEI ÖCCSÉHEZ 
I. levél 

Mit hallok Andris? engem uccsegéljen! 
Nem hittem volna, hogy ezt is megérjem, 
E nagy malheurt... vagy örömet (na, ni! 
Az ember ki se győzné mondani) 
Tudnillik, hogy te, édes jó rokon, 
Poéta lettél, és a lapokon 
Ritkán szedett betűi nagy nevednek 
A hallhatatlanság felé merednek. 
Ej, ej, fiú, beh sokra haladál: 
Spiritusod van, vagy mi a tatár! 
Nyelvem megáll, az eszem elakad: 
Hiszen felleg se volt, és már szakad! 
Azt hittem, a kozákjárás után 
E rongy világban nem lesz több csudám: 
Nagyobb az, hogy te költő vagy, kölök, 
S ki is nyomatják versed, ami több.  

Emlékszem - ezt te mindég titkolád, - 
Kétszer futál meg három iskolát; 
S kétszer három = hat az Marótiban: 
Igy legalább hat iskolád kivan. 
Akkor a könyvet pad alá csapád, 
És úrfi-magnak meghagyott apád. 
Ez állapotban két ösvény maradt 
Számodra nyitva: lenni úr-paraszt, 
Vagy lenni költő; mert csupán e két 
Mesterség: tollat fogni, vagy ekét, 
Ez az, mi fűnek és fának szabad, 
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Céh, mely akárki fiát befogad. 
S mivel hallottad volt, vagy olvasád 
A Kisfaludi kalamárisát, 
Shakespeare hogyan lopott egy őzbakot, 
Vagy színpadon széket hogyan rakott, 
Burns Róbert, a skótok Petőfije, 
Költő mikép lőn, paraszt létire, 
Mikép ama német csizmadia, 
S a kiskunsági mészáros fia, 
Ki mindenütt forgott húsz éveig 
Csak ott nem, hol a túdóst nevelik: 
Tehát, egy istenverte pillanatban, 
"Író leszek!" kiáltál fel magadban. 
És olvasál, ha postanap kerűlt, 
Vasárnapi ujságot, Honderűt, 
Petőfi vagy Rigó Pál műveit, 
Divatlapok színes leveleit: 
Itt, ott, mi történt: Cenken, Igaron 
Hogy ment a színdarab, táncvigalom? 
S a többi. És az olvasmány hatott: 
Mindjárt megirtál egy... birálatot.  

   De Frankenburg, Vahot, vagy Jókai, 
Beküldött műved nem nyomatta ki. 
Azt mondta rá: csak nőj még, kis szamár, 
Mielőtt bírálva megszólamlanál. 
Te megfogadtad - a növést; de nem, 
Hogy minden istenadta pénteken 
(Ez volt a szerencsétlen postanap) 
Pestre ne útazzon négy öt darab. 
Persze, előbb csak bérmentetlenül; 
Gondolva, hisz már ennyinek örül 
A szerkesztő és örömest fizet; 
Az ő malmára hajtod a - vizet. 
De ah! a szép "vidéki levelek" 
(Mert e nemben valál akkor remek) 
Felbontva, olykor még bontatlan is, 
Kályhába, vagy hová, repültenek, 
S helyettök a szerkesztőség hamis, 
Csufondáros élcei dőltenek. 
Hej, Értesítő, Mondanivaló, 
Nyilt posta, Tárca, vagy mi a manó, 
Beh tönkre sujtál sok fiók-zsenit, 
Ki volna most irodalmi zenit!  
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Igy téged, Andris, akkor legalább, 
Szörnyű módon megtérdelt a galád: 
Írhattad álnevül az O. P. Q-t, 
Mégis örökké járt terád a rúd. 
Majd megfizetted a levél diját, 
Sőt olykor egy kis accidentiát 
(Fertálybankót... de még nem volt, igaz... 
Akármit, ide nem tartozik az) 
Rekesztél a szerkesztőnek dohányra, 
Mégis örökké rád füstölt pipája, 
S te meg nem láthatád az örömet: 
Hogy' néz ki nyomtatásban leveled, 
Azon betűk, amelyeket te írva 
Mázolgatál a rózsaszín papirra.  

   Kitört ezenben a forradalom, 
Szépen lecsücsült az irodalom; 
Azóta nem hallottam híredet, 
Már azt hivém, a muszka had megett! 
Hát dehogy ett! majd bizony, ily darab 
Bolondgombába az beléharap! 
Keresztül estél a rostán, s azonnal 
Gyürni kezdéd a verseket halommal. 
"Szabad a vásár, most költő leszek, 
Úgyis kipusztultak a céhesek" 
Kiáltád, s íme hogy bámul a hon 
Égverdeső, merész tyúk-szárnyadon! 
Pegazusod befogja a futár is, 
Gondolva, hol ló nincs, jó a szamár is.  

   Így töre ki belőled a zseni; 
Vétkeltem ezt meg nem érinteni. - 
Már most haladj az elkezdett uton; 
Mert visszalépés nincs, azt jól tudom; 
De minthogy ifju vagy (ámbár jeles) 
Tanulj tinó, hogy ökörré lehess.  

   Mindenekelőtt azt tanácsolom: 
Verset sokat! legyen bármily bolond. 
De sok legyen, hogy nevedet minél 
Többször találja meg az olvasó: 
Az semmi aztán, hogy ha rossz, ha jó, 
Ő el nem olvas, mert előre fél, 
Inkább ab invisis koszorut ád, 
Mi ugysem ér egy árva polturát.  
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   Mint a halandó ember, aki nyers, 
Szellemi, testi részbül áll a vers. 
Az első láthatatlan semmiség, 
Csak holmi vaskalapos hiszi még; 
A test, az a vers, ami látható, 
Fonállal mérhető, tapintható: 
Ezzel van egy kis gépszerű dolog, 
A másik... az magátul jőni fog.  

   Beszédhez, amit versnek mondanak, 
Mindenesetre kellenek szavak. 
Te mindig olyan szót válassz, csinálj, 
Amit ne értsen János, vagy Mihály; 
Legjobb, ha tenmagad sem érted azt: 
Így legalább soha fel nem akadsz, 
Mert, aminek értelmét nem tudod, 
A szó mindenhová illeni fog.  

   Szükség továbbá versbe néha rím. 
Mindegy ördög, ha nő az, vagy ha hím, 
Csak arra légy leginkább figyelő, 
Hogy öt-hat sorban jőjön egy elő 
S a többi vers, mint galyak szekeren, 
Lógjon előre-hátra, rímtelen, 
Ez szép találmány és pedig honi: 
Eo ipso, hogy pongyola, zseni; 
Dehogy tud így más nemzet dallani!  

   Igaz, hogy a rím bőven nem telik. 
Lelnek biz azt, akik nem restelik - 
És holmi rossz rímnél becsesb zománc 
A versen a szép csengő asszonánc, 
De ez utóbbi szót, nem is csoda, 
Nem minden bikfic érti, micsoda: 
S ha p betűnek b visszhangja lett, 
Fülét csóválja a rossz rím felett.  

   Azonban itt szabály van: s te, zseni, 
Nem fogsz pedant szabállyal küzdeni, 
Te ugyanazon szót hangoztatod: 
Igét igével, raggal a ragot. 
"Hőssel - könnyeddel" keblét és szivét 
Rímnek nagyon jó, szépen kivivéd, 
Mint a Tinódi százötven valá-ja... 
(Ha ugyan jól emlékezem reája).  
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   Megállj: mi könnyű és mégis be szép 
Kádenciás vers az ilyen beszéd: 
"Barátok - arcok; sírtál és aludtál, 
Könnytől - beszédtől; ajtónál - sokaknál, 
Kezére - tetejére - képzetére;" 
És még ezer hasonló ára, ére; 
Vagy: könnyeim, szemeim, bérceim, 
Vagy: léptein, hölgyein, leplein, 
Vagy: küldének, jövének, és menének; 
És több efféle szentiványi ének; 
Sőt: szerelem, ha jő rá gyötrelem, 
Vagy: érzelem, kegyelem, értelem, 
Vagy: fájdalom, síralom, hatalom, 
Nyugalom, aggodalom, bántalom, 
Vagy látás, hallás, szaglás és tapintás 
(Mire én e rímet csapom: Amintás)  

   Ellenben, hogyha egy sor vége párját, 
És ráfelelne másik rím: bevárják. 
"Harag - marad, darab - farag, győz - ősz" 
Vagy pedig erre hogy csősz, plane főz, 
És ezt azonmódon megszenveded, 
Nem félsz, bizony kiszúrja a szemed! 
Mert szemnek írunk, a fül második 
Érzés, gyakran hibáz, hamarkodik, 
Csak angolul nézhetni ilyet el 
Hogy bird-nek sword, moan-nak alone felel.  

   De kürtöl a posta; megjött s megyen, 
Azért, jó Bandi, most elég legyen; 
A papirosom se nyúlik tovább: 
Bezárom ez első episztolát; 
Jövőre többet, jobbat is talán, 
Hogy emlékezzél néha-néha rám.  

II. levél  
Előre lantok...! vagy, mi a guta: 
Lant nem igen van... tollsíp és duda, 
Előre tökszár, csimpolya, doromb, 
Madárkelepce és repedt kolomp! 
Fel hagymabördő, fűzfasíp, bürök, 
Lyukas kulcs, mely süvít, kanásztülök, 
Cirok-hegedű és hasadt fazék; 
Hadd zengjen a föld és zengjen az ég! 
Mert a hazának épen ily zene 
Most éltető, fenntartó eleme; 
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Minden szemét vers egy-egy drága kincs, 
Megél, ha ebben semmi szűke nincs; 
Sovány ugarnak trágya kell, de sok: 
Munkára, tollak, kalamárisok!  
   Igen! ha tiszta búzánk elfogyott, 
Miért ne vetnénk a helyett gyomot? 
Nem zöld-e a gyom, dudva és paréj? 
S nem nagyra nő? akár aláhenyélj. 
Árnyéka szintugy van - sőt koszorút 
Fonhat belőle aki rászorult, 
Vagy kedve tartja. - Gazt ápolni hűn 
Hazafias tett: gyomlálgatni bűn.  

   Azért előre mindenféle dibdáb, 
"Hancúzni a Parnasszuson mezitláb!" 
(Mint egy barátom írá valahol, 
Ki csürhe közt nem örömest dalol.) 
Bátran, merészül, kissé szemtelen! 
"Mi költők" a szerény hang ez legyen! 
Miért ne? gyermekjáték az egész, 
Sármunka, nem kell hozzá semmi ész, 
Csak jóakarat és nem-tiszta kéz. 
S kinek csizmája rossz, vagy inge nincs: 
Kit a leánytól zár kaján kilincs; 
Kit apja megvert, vagy preceptora; 
Kit elbájolgat a zsidó bora; 
Ki éhgyomorra káromkodni tud, 
Nagyot, keservest, cifrát, hájszagut, 
Mint: "aki lelke, istene vagyon!" 
S a többi (példa majd minden lapon); 
Ki felfödözte, hogy az éj sötét, 
A sárga holdnak kajla üstökét, 
Csillagot éjjel, nappal a napot, 
S bír vágni rájok egy hasonlatot, 
Minő bagoly s hab szók között lehetne, 
Vagy mint ezek közt: csillag és gereblye; 
Ki a dalt írja, még pedig hová: 
Villámmal ír dalt a levegőégbe, 
(Kottázza tán...? no, ha így gondolá - 
S a tüzes istennyila viszi végbe 
A kottaírást...!); szóval aki mer 
Nem tudva tudni s bízakodni el; 
Vagy aki sok jó versneműt bevett 
És gyomra terheléseig evett, 
S magát úgy érzi, hogy: csak ki vele! 
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Mit egyszer-másszor oly mohón nyele: 
Mindaz körömre, tollra és - papírra! 
(Miután nem írószer többé az irha).  

   Oh mert az ember lelke úgy örül 
Látván e sürgést íralmunk körül! 
Hány érdemesnek tünt le fénykora 
S borítja könyves bolt vastag pora! 
Hol a közönség, mely keresne gyöngyöt, 
Mit a feledség pókhálóba göngyölt, 
Ha ők, a jó fiúk, sár-foglalóba 
Nem tesznek egyet-kettőt hébe-hóba! 
Igen, ha ők fel nem eresztenék 
Bő lében a mult héti pecsenyét, 
Nem is tudnók, hogy a rég élvezett 
Jobb koszt iránt szánk íze elveszett. 
De ők, a jó fiúk, elészedik 
A régi jobbat, és nem engedik 
Hogy elenyésszen egy szép gondolat, 
Hanemha - nyúzó bicskájok alatt. 
Előnkbe hogyha tócsát öntenek, 
(Mi ő szerintök vers, azaz: remek), 
S az ember abban úszdogálni lát 
Ezernyi geniális nyelvhibát, 
Tarkázva itt-ott, hogy legyen bizarr, 
Jobb írók eszmehulladékival; - 
Ha majd egy sánta láb, majd egy bezúzott 
Orr és fületlen, torzonborz fej úsz ott, 
Melyekben ez s amaz jó emberünk 
Költői mondatára ismerünk, 
S ujjal mutatjuk: ezt tudom kié: 
Berzsenyié vagy Kisfaludié, 
Kölcseié, vagy Vörösmartié, 
Garai, Bajza vagy Petőfié; 
Ha mondom, így, bár csúnyán megkuszálva 
Ráismerünk jobb költőink szavára: 
Avagy nem méltók köszönetre, kik 
A régi szépet újra éltetik?!  

   Ha hát van, Andris, jó fejed: tanulj. 
Az ócska csizma, megfejelve, új, 
És nincsen olyan régi köpenyeg, 
Miből ne telnék egy hitvány süveg; 
Azé a veréb, ki megcsípheti: 
Fogj ócska eszmét s légy eredeti!  
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   Már most, eme vargabetű után, 
Ideje volna ott kezdeni tán, 
Hol a más héti munka elmaradt; 
S köszörűlni juhászkutyából agarat.  

   Ha mégis olykor asszonáncra jő 
Kedved, vagy a rím nem kinyöghető, 
Legjobb, ha mindig olyat válogatsz 
(Találsz is könnyen) ami hogy nem az. 
Például vár-ra ez jó lenne: rák; 
Vagy erre hogy huszárt, üsd rá: osztják.  

   De bezzeg itt ugyancsak átbukám 
A mértéken; meg is fekszem talán. 
Ad vocem, mérték: némely ostobák 
Ennek jármába is beléfogák 
Szegény verset: de te soha egyéb 
Mértéket egy szál cérnánál ne végy.  

   Ki jámbusokban ír, (kivált komoly 
Verset) caesurát ne tegyen sehol; 
Jámbust pedig csak ott ejtsen belé, 
Hol semmikép el nem kerülheté: 
Végül csupán hosszúkat tenni szebb, 
Hadd vonja lábát, mint a sánta eb.  

   Van a magyarnak... úr Krisztus, mi van!? 
Saját mértéke: népdalaiban, 
Melyet kitáncol a paraszt legény, 
És Farkas Józsi oly szépen kihúz, 
De a poéta (kincsek közt szegény!) 
Mértéket idegen mintára nyúz.  

   A szép toborzó, a lengedező 
Bizony, bizony még járatlan mező, 
Versébe olyat aki tenni mer: 
"Nincs benne mérték!" orditozni kell; 
Sántítson ő is úgy; előre, hátra, 
Mikép a többi azt előtte járta.  

   Ezenkívül, mint jó levesbe hús, 
Szükséges volna versbe numerus. 
"Mi a mennydörgő! hogyan illik a 
Költészethez az arithmetika?" 
Hát úgy öcsém, la! ez könnyű dolog! 
Érezni kell csak, és mindjárt tudod. -  
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   Midőn te így írsz: "A leányka hőn 
Fohászkodék és sírva a mezőn 
Bolyonga; fürti közt lebegve méla 
Szellő susog és zengő Philoméla 
Éneke szól; süt bűbájos világa 
A holdnak. Ime jő azonban drága 
Kedvese, akit oly régen ohajtva 
Várt; felsikolt és csókba forr az ajka -" 
S a többi, - ez neked jó, meghiszem, 
De, mintha sással metszenéd fülem.  

   A ritmus oly láthatlan valami, 
Mit inkább érzeni, mint hallani, 
Mit észrevenni (mint a jó egészség 
Szelíd hatásu titkos működését) 
Könnyebb, mikor nincs, mint akkor, ha van; 
Mi nélkül mérték, rím haszontalan; 
S akármint gúzsba kössük: a darab 
Kötetlen, buglyos, próza-vers marad.  

   Ha írod a verset, nem öntöd azt, 
Össze nem áll, hiába fúrsz, faragsz, 
Majd itt bicsaklik félre, majd amott, 
És kárba vesz sok oly becses robot,  
Mellyel, ha méltóbb helyre áldozád, 
Megkapálhattad vón' kukoricád. 
Aztán meg... aztán... hát... álmos vagyok: 
Szervusz öcsém! máskorra is hagyok.  

(1850) 

TÉLI VERS 
Ej, ej, garázda tél apó! 
Ki ördög hítta kelmedet, 
Hogy sz. Mártonnap tájba' hó 
Borítja házi telkemet?  

Hogy bámul a vén vaksi hold 
Hópelyheken át, mint szitán! 
Pedig milyen jó szeme volt 
Nyáron, szerelmesek után!  

Mily villogó szemmel lesett 
Minden sovárgót, csintalant; 
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Tudta nélkül alig esett 
Szerelmi légyott és kaland.  

De most bezzeg bámulhat ám, 
Míg, amivel lát, kiapad, - 
Mégsem jön ifju és leány: 
Nagyon szabad künn a szabad.  

Sőt a fakó poéta sem 
Motollál a négy végivel, 
Hanem bent ül kedélyesen 
S tollmardosó dolgot mivel:  

"Óh, természet halála, tél! 
Emígy kapaszkodik bele - 
"S te hófehér hó, mint Adél 
Fehér, hideg hókebele..."  

Pedig jól tudja, a kötél, 
Hogy a lány keble nem hideg: 
Csak, persze, tiltja szép Adél 
Körmét annál hevitni meg.  

De én kemencém oldalán 
Csak fumigálom a telet; 
Megfér kivül szobám falán! 
Ne bántsa ezt a kis helyet.  

Most fázok, mert van benne mód 
Mig el nem ég félölnyi fám: 
Akkor... ha elrontom a szót 
És fázom, - nem az én hibám.  

(1850 nov.) 

AZ Ó TORONY 
Nagy-Szalonta nevezetes város, 
Mégsem olyan nevezetes már most 
Mint mikor volt szabad hajdufészek, 
Benne lakván háromszáz vitézek.  

Csonka torony nyúlik a felhőbe, 
Rajta pihen a nap lemenőbe': 
Rá-ráveti visszanéző fényét, 
Mintha látnám ősapáim vérét.  
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Vérpirosan mért néz vissza a nap? 
Azt jelenti, rút idő lesz holnap? 
Óh, Istenem, hiszen elég bőven 
Volt már részünk zimankós időben!  

Hej csak itt is, e hitvány zugolyban, 
Hány nemes szív vére ömlött hajdan! 
Azt mondották, hazájokat védik, 
Azt hivék, úgy áll fenn örökkétig.  

S mi van abból, amiért fáradtak?... 
A torony, mit durván összeraktak. 
Áll a torony, mint valami Bábel, 
Rajt' az idő nyomtalanul jár el.  

Rajta pihen a féllábu gólya, 
Vércse, bagoly örökös lakója, 
Velök együtt a galamb is elfér, 
Összeszokik, utoljára nem fél.  

Rajta a gyom óriássá nő fel, 
Hajba kap a szélvészes idővel. 
Rácsap olykor, - hanem azt se bánja - 
A mennydörgős mennykő buzogánya.  

Csonka falán, viharos éjfélkor, 
Boszorkányok nagy serege táncol, 
S jeleül az éji vigadásnak, 
Egy-egy köve földön hever másnap. -  

(1850) 

VARGA MIHÁLY6 
Jár a török, mint valamely sáska, 
Magyar nemzet akkori csapása. 
S hol a helyet megszerette fészkül, 
Ott nyaralni, ott telelni készül.  

Ott legelni, hol mezeje nincsen, 
Ott aratni, hol vetése nincsen, 
Ott szűrni be, hol szőlleje nincsen, 
Ott tüzelni, hol erdeje nincsen.  

                                                      
6 Valami elbeszélés akart lenni Szalontáról. Kezdete 

"Nagy-szalonta nevezetes város", mely megjelent külön. A. J. 
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Restelik ezt szalontai hajduk, 
Török-tatár nem fogna ki rajtuk: 
De hiába! oly kevesen vagynak! 
Engedni kell hétszer annyi hadnak.  

Engedni, - de nem esik az ingyen, 
Vér foly elébb minden kis göringyen; 
Mindenik otthagyja keze szennyét, 
Míg magukat a várba bevennék.  

(Itt több versszak hiányzik)  

Mintha szemén volna farkas-hályog, 
Tapogatva fel s alá kovályog, 
Hej, de hiszen mindeneket jól lát, 
Csak egyet nem, kedves eladóját!  

Szíve döbben, foga megcsikordul, 
Mely felől jött, arra visszafordul, 
Oda vág, hol legsürűbben járnak 
A sötétben mozgó török árnyak.  

"Ide, ide, gyermekem, leányom!" 
Azt se tudja, merre felé járjon. 
Mint kutyákkal, dühös bika, szemben, 
Azt se tudja, hogy melyiknek menjen.  

Sűrű nép közt, sűrű éjtszakába, 
Vagdalózott, se hallva, se látva, 
Míg kivivé a harcnak folyása, 
Mint fatövet víznek áradása.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vége van a vérontó csatának, 
A magyarok a várba jutának. 
Szegény Varga csak egyedül jár most, 
Kerűlgeti nagy busan a várost.  

Ott ahol ma, túl a Köles-éren, 
Nevezik a várost Csere néven, 
Cserebokor volt akkor időben, 
Terme somot, terme kökényt bőven.  

Ott csikorog Varga Mihály hajdú, 
Lyánya miatt érdekeli nagy bú, 
Lyánya miatt, annak életéért, 
Százszor inkább a becsűletéért.  
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Hányja-veti, mi teendő légyen, 
Zsuzsikáját hogy ne érje szégyen. 
Ólálkodik a török tanyánál, 
Mint a farkas sompolyog a nyájnál.  

Köleséren átvezet egy palló, 
Van megette húsz török őrálló, 
Dehogy álló, mikor mind úgy alszik, 
Horkolása vizen is áthallik.  

Most legelébb Varga Mihály gazda 
Egy nagy követ arrafelé hajta. 
Kő a hidat nagyon megdöbbenti, 
De fülét sem mozditja rá senki.  

Azután megy - nála van már készen, 
Amire most, tudja, szükség lészen, - 
Átsuhan a gólyalábú pallón, 
Sorra tekint a sok renyhe alvón.  

Kardjaikat elkezdi kihúzni, 
Próbálja, ha nem tudnak-e úszni? 
Sorra szedi puskáikat szinte, 
Elmeríti a Köles-ér vizbe.  

Nézi akkor, hol van a tiszt, látja, 
Horkolóját legjobban az tátja. 
Sok famohát töm bele a nyitján, 
S átcipeli a Köles-ér hidján.  

"Meg ne moccanj, ha életed drága" 
Mondja neki, jól a földre vágva - 
Nem is mozdult, még csak nem is hörgött, 
Azt gondolva, most viszi az ördög.  

Megkötözé jó erősen gúzzsal, 
Épen úgy bánt még két darab hússal, 
A negyedik izgett-mozgott volna, 
Hanem ennek a nyakát eloldta.  

Hagyta ekkor alunni az alvót, 
Maga után felszedi a pallót - 
S foglyainak a szemét bekötve, 
Messze hajtá az éjjeli ködbe. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

(1850)  
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SZILVESZTER-ÉJEN 
A vén sirásó haldokol: 
Vígan tehát ágya körül! 
Ki annyit sirba fektetett, 
Most a sor őreá kerül. 
Hajrá fiúk! ez a pohár 
Az elfolyt nyolcszáz-ötvenért! 
Kivan, - nincs egy nap híja se - 
Bohó, ki többet is remélt!  

Már ezt leőrtük, úgy ahogy, 
Ami kevés még hátra van, 
- Habár csak ellentétül is - 
Virrasszuk dal között, vigan. 
Hajrá fiúk! ez a pohár 
Ama békés türelemért, 
Hogy a halandó újba kezd, 
Ha egy rossz ó-évet lemért!  

Hányan vagyunk, kik a sorstól 
Rongyot kapánk élet helyett, 
Mégis, mivelhogy nincs különb, 
Hordjuk biz azt, amíg lehet! 
Hajrá fiúk! ez a pohár 
A szenvedő embernemért, 
Mely várva tűr, csalódva hisz - 
S túl birja élni a reményt!  

Zörgetnek a ház ablakán: 
Egy vak madár az, mely repűl, 
A förgeteg; - mint fiú, esik! 
Maradhat! tágasabb kivűl. 
Hajrá fiúk! ez a pohár 
Azért, ki bujdokolva jár 
És nincs, hová - egy ilyen éjt 
Kihúzni - hajtaná fejét!  

Mit bánjuk, hogy lejár az év! 
Énekre ajk és táncra láb! 
Használja, ki mozogni tud, 
Ezt az előnyét legalább. 
Hajrá fiúk! ez a pohár... 
Föl a kehelyt, koccantsatok! 
Csörgése szóljon, hogy kikért, 
És szóljon az, hogy hallgatok.  
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Vígan! az ó év haldokol, 
Nevessünk mint örökösi, - 
Pedig bizony semmit se hágy 
Annak, ki végpercét lesi. 
Hajrá fiúk! ez a pohár 
Az évért, mely kiszenvede; 
Emléke fönn lesz holnap is... 
Egy kis mámor futó köde.  

(1850) 

ÉV KEZDETÉN 
(Egy ismeretlen poéta dolgozótársul köti magát)  

Új esztendő... patvarba új! 
Mindössze is csak fejelés: 
A régi rosszból toldoza 
Új rosszat a gondviselés. 
Hogy töltsem el, oh jémini! 
Ezt a negyedfélszáz napot? 
Legyen szives megküldeni 
Szerkesztő, kérem, a lapot.  

Igaz, nem fizettem elő, 
Nem, mert ha volna sincs miből, 
De fölcsapok költőnek és 
Teremtek majd, a semmiből. 
Hátha kisül még, hogy zseni 
Az ész, mely bennem hallgatott! 
Legyen szives megküldeni 
Szerkesztő, kérem, a lapot.  

Majd írok önnek szépeket, 
Aranyat ér minden sorom, 
Hogy elbámul belé, ha él, 
Poëseos praeceptorom, 
Ki azt mondá, ökör vagyok 
S a szégyenpadra lecsapott. 
Legyen szives megküldeni 
Szerkesztő, kérem, a lapot.  

Majd írok én, bárhogy veszi 
A kritika, új ostorom; 
Ha mondja, rossz: "igen, de sok!" 
E szóval őt letorkolom; 
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Mert minden istenadta nap 
Firkantok egy új darabot. 
Legyen szives megküldeni 
Szerkesztő, kérem, a lapot.  

Mi is hiányzik énnekem 
Avégre, hogy költő legyek? 
Csizmám lyukas és vállamon 
Alig van egy rossz köpönyeg, 
Fésülhetetlen a hajam, 
Ingem silány, szennyes gyapot - 
Legyen szives megküldeni 
Szerkesztő, kérem, a lapot.  

És tárgyam - ah, ön látja, van 
Tárgyam unos-untig elég, 
Kivált, enbálványom körűl 
Forogva, mint malomkerék. 
Hisz kit ne érdekelne az: 
Lencsét evém-e, vagy babot? 
Legyen szives megküldeni 
Szerkesztő, kérem, a lapot.  

Úgy van! magamról is tudok 
Beszélni sok épűletest: 
De hát milyen nagy a világ! 
Tárgyat csak az nem lel, ki rest. 
S én e kutya világra úgy 
Haragszom! mert megharapott. 
Legyen szives megküldeni 
Szerkesztő, kérem, a lapot.  

Egy árva példányt!... Óh, ha én 
Egy tisztelet-példányt nyerek: 
Megköszöni egész vidék, 
Minden rangbéli emberek. 
Mert lássa, hozzánk egy se jár 
S ez oly keserves állapot! 
Legyen szives megküldeni 
Szerkesztő, kérem, a lapot.  

Irén is többször mondta már, 
Irén, e kedves kis papucs: 
"Mit olvasunk a télen át? 
Ah, nem fizet elő apus!" 
Pedig "Irénhez" írok én 
Amilyet ön sohsem kapott, 
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Legyen szives megküldeni 
Szerkesztő, kérem, a lapot.  

Sőt a nagyságos asszony is 
Felhozta szóval a minap: 
"Az ember ujságot se lát, 
Mióta nincs a régi pap." 
Ezért kimondhatatlanul 
Sajnálja is szegény papot. 
Legyen szives megküldeni 
Szerkesztő, kérem, a lapot.  

Óh, mennyi vágyteljes kebel - 
Hány szomju lélek önre néz! 
Öné a felelet-teher 
És e teher igen nehéz: 
Mikép fog számot adni ön, 
Ha majd felelni kell amott: 
"Miért nem szokta küldeni, 
Szerkesztő, ingyen a lapot...?"  

(1851) 

CSALÁDI KÖR 
Este van, este van: kiki nyúgalomba! 
Feketén bólingat az eperfa lombja, 
Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak, 
Nagyot koppan akkor, azután elhallgat. 
Mintha lába kelne valamennyi rögnek, 
Lomha földi békák szanaszét görögnek, 
Csapong a denevér az ereszt sodorván, 
Rikoltoz a bagoly csonka, régi tornyán.  

Udvaron fehérlik szőre egy tehénnek: 
A gazdasszony épen az imént fejé meg; 
Csendesen kérődzik, igen jámbor fajta, 
Pedig éhes borja nagyokat döf rajta. 
Ballag egy cica is - bogarászni restel - 
Óvakodva lépked hosszan elnyult testtel, 
Meg-megáll, körűlnéz: most kapja, hirtelen 
Egy iramodással a pitvarba terem.  

Nyitva áll az ajtó; a tüzelő fénye 
Oly hivogatólag süt ki a sövényre. 
Ajtó előtt hasal egy kiszolgált kutya, 
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Küszöbre a lábát, erre állát nyujtja. 
Benn a háziasszony elszűri a tejet, 
Kérő kis fiának enged inni egyet; 
Aztán elvegyűl a gyermektársaságba, 
Mint csillagok közé nyájas hold világa.  

Egy eladó lyány a tűzre venyigét rak: 
Ő a legnagyobb s szebb... a hajnali csillag. 
Vasalót tüzesít: új ruhája készen, 
Csak vasalás híja,... s reggel ünnep lészen. 
Körűl az apróság, vidám mese mellett, 
Zörgős héju borsót, vagy babot szemelget, 
Héjából időnként tűzre tesznek sokat: 
Az világítja meg gömbölyű arcukat.  

A legkisebb fiú kenyeret kér s majszol; 
Üszköt csóvál néha: tűzkigyókat rajzol. 
Olvas a nagyobbik nem ügyelve másra: 
E fiúból pap lesz, akárki meglássa! 
Legalább így szokta mondani az apjok, 
Noha a fiú nem imádságon kapkod: 
Jobban kedveli a verseket, nótákat, 
Effélét csinálni maga is próbálgat.  

Pendül a kapa most, letevé a gazda; 
Csíkos tarisznyáját egy szegre akasztja; 
Kutat az apró nép, örülne, ha benne 
Madárlátta kenyér-darabocskát lelne. 
Rettenve sikolt fel, amelyik belényul: 
Jaj! valami ördög... vagy ha nem, hát... kis nyúl! 
Lesz öröm: alunni se tudnak az éjjel; 
Kinálják erősen káposzta-levéllel.  

A gazda pedig mond egy szives jó estét, 
Leül, hogy nyugassza eltörődött testét, 
Homlokát letörli porlepett ingével: 
Mélyre van az szántva az élet-ekével. 
De amint körülnéz a víg csemetéken, 
Sötét arcredői elsimulnak szépen; 
Gondüző pipáját a tűzbe meríti; 
Nyájas szavu nője mosolyra deríti.  

Nem késik azonban a jó háziasszony, 
Illő, hogy urának ennivalót hozzon, 
Kiteszi középre a nagy asztalszéket, 
Arra tálalja fel az egyszerü étket. 
Maga evett ő már, a gyerek sem éhes, 



 VERSEK 137 

De a férj unszolja: "Gyer közelebb, édes!" 
Jobb izű a falat, ha mindnyájan esznek, - 
Egy-egy szárnyat, combot nyujt a kicsinyeknek.  

De vajon ki zörget? "Nézz ki, fiam Sára: 
Valami szegény kér helyet éjszakára: 
Mért ne fogadnók be, ha tanyája nincsen, 
Mennyit szenved úgy is, sok bezárt kilincsen!" 
Visszajő a lyánka, az utast behíván. 
Béna harcfi lép be, sok jó estét kíván: 
"Isten áldja meg a kendtek ételét is, 
(Így végezi a szót), meg az emberét is."  

Köszöni a gazda: "Része legyen benne: 
Tölts a tálba anyjok, ha elég nem lenne." 
Akkor híja szépen, hogy üljön közelébb - 
Rá is áll az könnyen, bár szabódik elébb. 
Éhöket a nagy tál kívánatos ízzel, 
Szomjukat a korsó csillapítja vízzel; 
Szavuk sem igen van azalatt, míg esznek, 
Természete már ez magyar embereknek.  

De mikor aztán a vacsorának vége, 
Nem nehéz helyen áll a koldus beszéde; 
Megered lassanként s valamint a patak, 
Mennél messzebbre foly, annál inkább dagad. 
Az idősb fiú is leteszi a könyvet, 
Figyelmes arcával elébb-elébb görnyed; 
És mihelyt a koldus megáll a beszédben: 
"Meséljen még egyet" - rimánkodik szépen.  

"Nem mese az gyermek", - így feddi az apja, 
Rátekint a vándor és tovább folytatja; 
Néma kegyelettel függenek a szaván 
Mind az egész háznép, de kivált a leány: 
Ez, mikor nem hallják, és mikor nem látják, 
Pirulva kérdezi tőle... testvérbátyját: 
Három éve múlik, hogy utána kérdez, 
Még egy esztendőt vár, nem megy addig férjhez.  

Este van, este van... a tűz sem világit, 
Kezdi hunyorgatni hamvas szempilláit; 
A gyermek is álmos, - egy már alszik épen, 
Félrebillent fejjel, az anyja ölében. 
Gyéren szól a vendég s rá nagyokat gondol; 
Közbe-közbe csupán a macska dorombol. 
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Majd a földre hintik a zizegő szalmát... 
S átveszi egy tücsök csendes birodalmát.  

(1851 ápr. 10) 

KERTBEN 
Kertészkedem mélán, nyugodtan, 
Gyümölcsfáim közt bíbelek; 
Hozzám a tiszta kék magasból 
Egyes daruszó tévelyeg; 
Felém a kert gyepűin által 
Egy gerlice búgása hat: 
Magános gerle a szomszédban - 
S ifjú nő, szemfödél alatt.  

Kevés ember jő látogatni, 
Az is csak elmegy hidegen: 
Látszik, hogy a halott szegény volt, 
Szegény s amellett idegen. 
Rokonait, ha van rokonja, 
Elnyelte széles e világ; 
Nem nyit be hozzá enyhe részvét, 
Legföljebb... a kiváncsiság.  

Műhely körűl a bánatos férj 
Sohajtva jár, nyög nagyokat; 
Ide fehérlenek deszkái, 
Épen azok közt válogat. 
Amaz talán bölcső leendett, 
Menyegzős ágy eme darab: 
Belőlük elhunyt hitvesének 
Most, íme, koporsót farag.  

Siránkozik a kisded árva, 
Amott sir öntudatlanul; 
Ha nő szegény, az életkönyvből 
Nehéz első betűt tanul! 
Ölében rázza egy cselédlyány, 
Duzzogva fel s alá megyen: 
"Sirj no, igazán sírj!" kiált rá, 
S megveri, hogy oka legyen.  

Kertészkedem mélán, nyugodtan, 
A fák sebeit kötözöm; 
Halotti ének csap fülembe... 
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Eh, nékem ahhoz mi közöm! 
Nem volt rokon, jó ismerős sem; 
Kit érdekel a más sebe? 
Elég egy szívnek a magáé, 
Elég; csak azt köthesse be.  

Közönyös a világ... az élet 
Egy összezsúfolt táncterem, 
Sürög-forog, jő-megy a népség 
Be és ki, szűnes-szüntelen. 
És a jövőket, távozókat 
Ki győzné mind köszönteni! 
Nagy részvétel, ha némelyikünk 
Az ismerőst... megismeri.  

Közönyös a világ... az ember 
Önző, falékony húsdarab, 
Mikép a hernyó, telhetetlen, 
Mindég előre mász s - harap. 
S ha elsöpört egy ivadékot 
Ama vén kertész, a halál, 
Más kél megint, ha nem rosszabb, de 
Nem is jobb a tavalyinál.  

(1851) 

A KÖLTŐ HAZÁJA 
"Művész hazája széles e világ; 
A hírnév országutját lakja ő, 
S ez út hosszába' minden olajág, 
Minden babér az ő számára nő." 
Ám hadd legyen, nem tagadom, 
Övé, mely bírja őt, a hon: 
De szívem azt sugja minduntalan, 
Hogy a költőnek egy - csak egy hazája van.  

Kezdődik e hon a csendes tanyának 
Küszöbjén, melyhez emlékezete 
Köté legelső végét fonalának, 
Midőn először útnak erede; 
Hová e gondolatvezér 
Mulatni vissza-visszatér - 
És egy szerény zöld ággal megpihen, 
Mint bárkán a galamb, az ősi tűzhelyen.  
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Ott ismerősen vészik őt körűl 
Gyermekkorának játszótársai; 
Eléje ott nyájas szóval kerűl 
Az agg szülő - tán már csak néhai; 
Minden szöget, minden zugot 
Úgy lel, miképen megszokott, 
Bár őse telkén most a vén Idő 
Új gazda: bont, épít, ahol s mint kedve jő.  

Mely ott felé zeng, a meghitt beszéd 
Anyai tejnek édes folyama, 
E szó nyitá meg szívét és eszét 
Ajkára ez simult, hogy dallana; 
Szerelme bimbó-hajnalán 
E nyelvet érté a leány, 
S ezen viszonzá a "szeretlek"-et 
Vagy a sohaj szócskát, mit visszarebegett.  

S a nyílt szivű nép, melyet ott talál, 
Vele érzésben és nyelvben rokon; 
Dala e nép közt ajkrul-ajkra száll 
Örül vagy sír az édes hangokon; 
Fogékony ott minden kebel 
A dalra, melyet énekel, - 
S hogy ebből semmi hang el nem veszett, 
Tudnia biztosan, mily boldog élvezet!  

Ameddig ily nép fogja őt körűl, 
Nép, melynek érzi keble, zengi szája 
A költő énekét, - addig terűl, 
Ott éri végét a költő hazája; 
Azontúl maga jövevény, 
Dala üvegházi növény, 
Legszebb illatja, színe kárba megy: 
Széles világon nincs népe s hona - csak egy!  

Innen, hogy ő e népet és hazát 
Szeretni tudja kimondhatlanúl: 
Nem a dijt méri, melyet tán az ád, 
Oltára nem önző lángokra gyúl; 
És, bárha szűk, és bárha gyér 
A jutalom és a babér: 
Ő e honért, e honnal s honnak él, - 
Örömeit, búját zengvén, ha dalra kél.  

Boldog, ha büszke lantján a haza 
Dicsőségének napját zengheti! 



 VERSEK 141 

Ha nincs multjának vérző panasza; 
S reménye vásznát jó szél lengeti! 
A dal, mit így teremt ujja, 
Egy nemzeti hallelujah, 
Visszhangja messzi ég alá kihat - 
És fölverendi a késő századokat.  

De bár fogy a nép és hazája pusztul, 
És a jövendő hallgat, - nem felel, 
Bár keble csak bánat dalára buzdúl: 
Honát a költő mégse' hagyja el; - 
És, mely alélt hattyú gyanánt 
Várja magára a halált - 
Ő nemzetének hattyuéneke, 
Ő, a lant bánatos, haldokló gyermeke.  

(1851) 

HAJNALI KÜRT 
A szőke reg, a barna éj 
Kétes csatában küszködött: 
Kétségesen borongtam én 
Az ébrenlét s álom között. 
Imetten-e? álomban-e? 
Hallék üvöltő hangokat: 
Honnét e hang? - kürtszó rivall. 
Nyí a vadászeb és ugat.  

Csodálatos, mélyenható, 
Édes-fájós e kürtzene, 
Keresztül búg csonton, velőn, 
Mikéntha sírból zengene. 
Rá az eb is, az oktalan, 
Ösztönileg vonít, csahol: 
S e hangzavar egynémi vad 
Harmoniába összefoly.  

Ez élesen, fennen kacag, 
De hosszu jajban végezi; 
Az tompa böffenésivel 
Az alsó hangot képezi; 
Közbűl a többi nyí, vakog, 
Üvölt, huhol, búg a szava; 
Közé a visszhang kerepel 
És a vadásznép nyers zaja.  
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Vidám vadászok, menjetek! 
Az ébredő pacsirta hí; 
Tiétek a nap bimbaja, 
Erdő- s mezőnek illati. 
A szűzi lég, harmatkönyű, 
Higgadt folyam, friss lengeteg; 
A rózsakedv, acélerő... 
Vidám vadászok, menjetek.  

Én majd a reggelnek bizony 
Csak már a tallóját szedem: 
Nyűgözve tart egy bal szokás: 
Vagy álnévvel természetem. 
Jó szándokon nem mulna, de... 
De mikor az ágy nem bocsát! - 
Vidám vadászok, menjetek: 
Jó mulatást... jó éjszakát.  

(1851 máj.) 

A GYERMEK ÉS SZIVÁRVÁNY 
Allegoria  

Sirt az ég egyik szemével, 
A másikkal nevetett; 
Páros ívű szép szivárvány 
Koszorúzta keletet: 
Szép szivárványt, barna felhőn, 
Nézte ábrándos fiú, 
Egy sovárgó méla gyermek, 
Kékszemű, de szöghajú.  

"Be gyönyörű híd az ottan! 
Égi híd az" gondolá, 
"Óh, talán ott járnak épen 
Az angyalok fel s alá! 
Mint szeretnék odamenni! 
Bizony el is szaladok, 
Jó fiút hogy bántanának 
Azok a jó angyalok!  

Messze sincs az; lám csak ott van 
A közel erdő megett, 
Még ma estig rajta könnyen 
Megjárhatnám az eget. 
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Istenem, mily szép is lehet 
Ám belülről az az ég! 
Istenem, ha én egy kissé 
Oda bepillanthatnék!"  

Szólt, eredve gyors futásnak, 
És legottan messze jár; 
Édes anyja híná vissza, 
De szavát nem hallja már. 
Útfelen száz kis virág int: 
"Ülj le közénk, szép gyerek!" 
Száz madár mond: "dallok egyet!" 
De ő nem hallgatja meg.  

Síkos a föld és alóla 
Ki-kicsuszamlik az ut, 
Tüske rántja meg ruháit 
Hogy "megálljon! hova fut?" 
Majd elébevág s keresztül- 
Fekszi ösvenyét az ér, 
Mely, ha egyszer átgázolta, 
Ellenkedve visszatér.  

De az értől nem ijed meg, 
Nem hátrálja síkos ut, 
Szóba sem áll vad tövissel: 
Egyre gázol, egyre fut. 
Sem gyönyörre, sem veszélyre 
Nem tekintvén láb alatt, 
Szép szivárványt a magasban 
Nézi, nézi, és halad.  

Kérdi tőle útas ember, 
Egy öreg szántóvető: 
Hova oly lélekszakadva? 
És mivégre siet ő? 
"Jaj" felel, de gyors futtában 
A kérdőre sem tekint, 
"Ama hídhoz kell sietnem, 
Vissza is jőnöm megint!"  

"Balga gyermek, hol van a híd? 
Hová futsz ily esztelen? 
Szivárvány az: vége nyugszik 
Messzi, messzi tengeren: 
S a megürült fellegekbe 
Szí fel onnan új vizet... 
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De hiszen fuss, ha tapasztalt 
Ősz fejemnek nem hiszed."  

"Ám legyen híd, ám szivárvány, 
Oda már én elmegyek," 
Szólt a fiú, "hogy felőle 
Épen bizonyos legyek." 
És az erdő bokros útján 
Bekanyarul egymaga, 
Hol feketén leskelődik 
Már felé az éjszaka.  

Ott sohajnak, ott kacajnak 
Múló hangját hallani, 
Ott fejéről fövegét is 
Le-lekapja valami: 
Ott fehéren a sürűből 
Rá-rábukkan egy fatő: 
De galyak közt a szivárvány 
Int feléje, s halad ő.  

Szembe jőnek búcsujárók, 
Szinte kérdik és felel. 
"Kis bohó, mi haszna fáradsz? 
Oda nem jut ember el... 
Mi lehet az a szivárvány? 
Van felőle sok mese: 
De közelről (ennyiünk közt!) 
Még nem látta senki se."  

Nem elég ez a fiúnak: 
De én látni akarom!" 
Szóla és tör fel a hegynek 
Út nélkűli avaron. 
Kő hasítja gyenge lábát, 
Szirten át esik-bukik; 
Haj! s alélva roskad össze 
Midőn feljut a fokig.  

Ott is, amint összerogyva 
Tehetetlen feküvék, 
Epedő nagy kék szemével 
A szivárványt nézte még; 
A szivárványt, amely szinte 
Fogyni látszott, sínleni - 
És mind jobban, és mind jobban 
Elsápadtak színei.  
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"Szép arany híd, szép szivárvány, 
Én szerelmem, bármi vagy, - " 
Esdekelt ő tárt karokkal, 
"Óh ne hagyj el, - óh maradj! 
És ha égbe nem mehettem 
Rajtad, mint az angyalok, 
Várakozz', hadd nézzelek még! 
Várakozz', mig elhalok!"  

Hallja ezt egy agg remete 
S a fiú előtt megáll, 
Háta görnyed ősz hajától, 
Reng a mellén hó szakáll: 
"Ily korán a sírba mért vágysz?" 
Feddi nyájasan a bölcs - 
"Hamar volna még lehullnod, 
Mint a meg nem ért gyümölcs.  

Vágyaid elérhetetlen 
Tartományba vonzanak; 
Az, mi után futsz epedve, 
Csalfa, tünde fényalak, 
Egy sugár a nap szeméből... 
Büszke diadalmosoly, 
Mely a sirvafutó felhőn 
Megtörik, - de nincs sehol!"  

Így az agg bölcs - még tovább is 
Fejtegetvén szavait - 
S felnyitá a nagy természet 
Titkos zárú ajtait. 
A fiút meg ápolóan 
Vette gondjai alá, 
És midőn a hajnal ébredt 
Szüleinek vissz' adá. -  

Gyakran láta még azontúl 
Szép szivárványt a fiú, 
De, ha nézte, sírva fakadt 
S lőn kedélye szomorú: 
"Hogy üres kép, játszi súgár, 
Mit olyankor szeme lát, 
Nem híd, amely összekötné 
Földdel a menny kapuját!"  

(1851 júl.) 
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A DAJKA SÍRJA 
A dajka sírján egyszerű halom, 
Csekély fatörzsök áll emlékjelül; 
Fekszik külön, temető-oldalon, 
Virágzó tüske, zöld pázsit, körül. 
Felette a lágy szél suhogva jár, 
Szines pillangó, beszédes madár.  

Megszáll az alkony; áttetsző homálya, 
Mint könnyü fátyol, leng a sírokon; 
Borulni az agg nő fejoszlopára 
Eljő unoka, gyermek, vagy rokon; 
Nem rokon az, nem magzat, unoka: 
Két úri hölgy a sír zarándoka.  

Két úri szép hölgy. Onnan jöttek el, 
Hol legvirítóbb az élettavasz, 
S örömmadár víg füttye énekel, 
S zöld lomb között még nem sárgul panasz... 
Hogy emlegetnék s megkönyeznék, sírván, 
A hű cselédet rideg, puszta sírján.  

Mijök volt nékiek az agg cseléd? 
Miért emelnek ily élő emléket? 
Adott-e az mást, mint béres tejét? 
Talán még azt se, csak hitvány meséket. 
Felejtve régen játék, dal, mese: 
Hű szive az, mi nem lesz sohase.  

Oh szép, mikor feledség-nyomta földbül 
Kisarjad a szív, az elporhadott, 
Mint rom felett a repkény ha kizöldül - 
És kegyelet sír rája harmatot! 
Oly szép, de ritka...! Pedig a szivér' 
Nem jutalom a hitvány szolgabér.  

A dajka sírján egyszerű halom. 
Född el, virágzó tüske, puha pázsit; 
Dúdolj fölötte lanyha fúvalom, 
Dalokkal édesitsd szunnyadozásit; 
Mondj szép regéket, sokszavú madár: 
Színes pillangó, lengj álmainál!  

(1851) 
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DOMOKOS NAPRA 
Midőn szüleid és mind akik szeretünk 
Nyájas köszöntéssel tehozzád sietünk; 
Midőn kedvedért a - bár hiános - család 
Vígan ülte körül innepi asztalát: 
Kedves fiú, hát én mit adjak most neked? 
Egy édes csemegét: hizelgő éneket?...  

Nem! azt én nem adok, te sem várod, hiszem. 
Gaz, ki a Múzsáknak hamis tömjént viszen. 
Szégyen a lantra, mely költött érdem által 
Meggyaláztatni és gyalázni nem átall; 
Minél édesb, annál émelygősb csemege - 
Annál undoritóbb, minél szebb éneke.  

Zengjem érdemeid? oh, azok lehetnek: 
Állasz még küszöbén ifjú életednek; 
Előtted a küzdés, előtted a pálya, 
Az erőtlen csügged, az erős megállja. 
És tudod: az erő micsoda? - Akarat, 
Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat.  

Áldjad a jó Istent, ki megálda téged, 
Adván őreidül szerető szüléket, 
Adván eszközöket, elhárítni pályád 
- Annyi más futónak nehéz - akadályát. 
Áldjad Istent, hanem óvakodj', amivel 
Ő álda meg, saját érdemül róni fel.  

Nemes önbizalom, de ne az önhittség, 
Rúgói lelkedet nagy célra feszítsék: 
Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben, 
Ember lenni mindég, minden körülményben. 
Serdülj, kedves ifju... poharam cseng érted! - 
Légy ember, ha majdan azt az időt éred.  

Szeressed hazádat... Oh, a honszerelem 
Most lehet őszinte, igaz, önzéstelen. 
Ne is tőle kívánd, amit ő nem adhat: 
Magadban keressed az édes jutalmat. 
Csillagi nem lesznek, fényes díszjelei: 
Keresztje elég van, - de maga viseli.  

Vess számot erőddel s legjavát, amelyet, 
Leghasznosbnak itélsz, hazádnak szenteljed. 
Vagyon sok szüksége, sok fogyatkozása: 
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Bárhol állj, csak tőled előmentét lássa. 
Serdülj, kedves ifju - habzó kelyhem dagad - 
A haza igényel munkás, hű fiakat.  

S ha talán, az érzés tengeréhez jutva, 
Néked a szelíd lant tisztessége jutna: 
Hass! buzdíts! egyesíts! hogy osztály ne légyen 
Köztünk, hol magyar szó, honfiérzet - szégyen. 
Virág a költészet... egy nép irodalma: 
De ha nem virágzik, nem is terem a fa.  

Ha pedig a tettdús férfikor elhíván 
A lanttól, komolyabb munkásságot kíván: 
Ne feledd, mily gyönge ama virág bokra, 
Van szüksége közös ápoló karokra. 
Serdülj, kedves ifju - még egyszer a kelyhet! - 
Nőj eléggé nagyra - betölteni helyed!  

(1851 aug. 4) 

RÁCHEL 
"Akkor Herodes... elküldvén szolgáit, levágata 
minden gyermekeket, kik valának Betlehemben... 
Ráchel, siratván fiait, nem 
akart vigasztalást bevenni, mivelhogy az ő 
fiai nem volnának..." 
(Mát. II. 16, 18.)  

A lámpa csügged, az éjfél setét, 
Virrasztja Ráchel két szép kisdedét; 
Arcára halvány mécs világa süt, 
Viharzó búja már lecsöndesült. 
Mint a derékban megtörött virágszál 
Alácsüggeszti fonnyadt szirmait: 
Dús fürtözetje dult képén alászáll, 
S beárnyékozza kettős fiait. 
Ül ágya szélin és az ágyban ott 
Szelíden nyugszik a két kis halott; 
Meghülve, de nem merevedve meg, - 
Téjarcaikon lágy mosoly lebeg; 
És a kicsiny száj félig nyitva, mint 
Ösztönszerűleg az emlőre nyilt. 
Három egész nap, három lázas éj 
Mult el, mióta nincsen éte, álma, 
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Midőn a zsarnok Heródeszi kéj 
Szép csecsemőit keresé halálra.  

Oh, a rémséges éjtszaka! 
Midőn a kisded álmai fölött 
Poroszlók kardja villoga 
És százakat és ezreket leölt, 
Midőn kétségbe'sett anyák, 
Keresve menedék tanyát, 
Dobogó kebelen 
Vitték a gyönge magzatot, 
Kit az anyai félelem 
A fájásig szorongatott: 
Vitték, hogy a vad szolga ösvenyét 
- Elébe futván - rövidítenék! 
Midőn Rámába hallatott 
Sirás, kiáltás, jajgatás, 
Lőn keserű könnyhullatás - 
Mikép jósoltatott!  

Azóta Ráchel búja fenn viraszt, 
Kizárva minden részvétet, vigaszt. 
Magához senkit nem bocsáta: 
Mint vészmadár elem-csatába, 
Merült be tenger bánatába. 
Hiába kérte martalékait 
A sír, megnyitva éhes ajkait: 
A sírral ő dacolva pörbe szállt, 
Kétségb'esése kétlé a halált. 
Mignem kizajlott szenvedély után 
Nyugodtság tünt fel az ábrázatán, 
Olyan mélabús, kietlen nyugalom, 
Minő romok felett vagyon.  

Most csendes a bú, mint ha éji vész 
Multán a hold fájdalmasan kinéz. 
Értelme néha felhős még ugyan, 
Hanem felhője már villámtalan; 
És lelke tűrni tud, habár föleszmélt, 
Elbírja az emlékezet keresztjét.  

Olykor, ha lassú merengésiben 
Elméje, mint fáradt madár, pihen - 
Olykor lehajtja melle bimbait, 
Csiklándva mintegy alvó fiait; 
De visszaretten és sohajt nagyot, 



150 1850-1852 

Emlője érzi a halálfagyot; 
Könnyhullatásban szívfájdalma könnyül, 
Bánatja szózatos panaszban enyhül.  

(1851) 

RÁCHEL SIRALMA 
Puha fejér ágyam hullámos redőin 
Mily szépen alusztok, én szép csecsemőim: 
Édes-é az álom...? 
Unszoló emlőmet elfogadni késtek; 
Balgatag reménnyel várom ébredéstek - 
De hiába várom.  

Ah! hiszen nem fogtok ébredni, - tudom már, - 
A ti nyúgovástok több a nyúgalomnál, 
Tudok mindent - jaj - jaj! 
Nevető szememre nem nevettek vissza, 
Gőgicsélő szómra nem rebegtek vissza 
Csókra késztő ajkkal.  

Halva vagytok, halva. Ime, itt a mély seb: 
Mintha nem lett volna elegendő kisebb 
Ajtó a halálnak! 
Mintha gyenge csírát egy ujj nem letörne - 
Mintha kis galambfi nem meg volna ölve 
Kit sziven nyomának!  

Oh, hadd csókolom meg e vérző sebajkat, 
Mely, égre kiált bár; iszonyúan hallgat, - 
Oh, hadd mossa könnyem! 
Kiálts fel, te nyilt seb, bosszuért az égre, 
Hogy kegyetlen szerződ meglakoljon végre, 
Lakoljon meg szörnyen!  

Mi haszna! mi haszna: nincs már nekem fiam! - 
Folyna bár miattok bosszuló vérfolyam; 
Föl nem ébrednének: 
Azt a kis patakot, mely a szivet hajtja, 
Ha egyszer elapadt, ki nem pótolhatja 
Óceánja vérnek.  

Iszonyú Heródesz! ha már eltökéléd 
Ártatlanra fenni pallosodnak élét, 
Miért bíztad másra? 
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Szomjazó szemekkel mért nem jövél magad? 
Talán kőszivedből enyhe forrás fakad, 
Irgalom forrása.  

Oh, ha láttad volna... oh, fiaim, lelkem! - 
Lerogyék előtte, sírva térdepeltem 
A vad pribék előtt; 
Kértem hogy ne bántsa, mondtam, ne ölje meg, 
Mert enyéim e szép ártatlan kisdedek: 
Hiába kértem őt! -  

Sirt a vad poroszló, szemei könnyeztek; 
Azt hivém nem bántja, azért áll oly veszteg; 
Feledém, hogy szolga: 
Ha te könnyezél ott, keményszivű király, 
Egy fiait féltő anya fájdalminál - 
Meg nem ölted volna.  

Bethlehem leányi, kik anyák voltatok, 
Ne irígyeljétek e kettős bánatot, 
Ne irígyeljétek: 
Ha nem volt oly büszke jogotok remélni 
Mint Ráchelnek, ím a bánat is felényi 
Részben jut tinéktek.  

Temetés lesz holnap. Jertek el, oh jertek! 
Látogassuk együtt a temetőkertet; 
Nem irtózom többé; 
Fektessük le halvány gyermekimet szépen 
- Kik alusznak immár az Úrnak kezében, 
Fiaitok közzé.  

Íme, a szép tavasz kiesett az évből, 
Egy nemzedék holt ki az emberiségből, 
Nyugszik temetőben; 
Serdül Bethlehemnek, felnő számos ifja: 
De egynek se lészen születése napja 
E két esztendőben.  

Hah, de mily panasz, hogy e kor méhe meddő! 
Íme, látok, látok... megnyílt a jövendő 
Távolban, közelben: 
Kiről annyi jósnak zenge ihlett szája, 
Megszületett, érzem, Júdának királya 
Kicsiny Bethlehemben!  

Zsarnoki féltésed vérengzése volt ez: 
De tudd meg, de tudd meg, vérszopó Heródesz, 
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Hogy ő nines elveszve! 
Napjaid számítvák, megifjult az idő, 
És, kitől rettegsz, nem féli fegyverid ő, 
Az Ige, az eszme!  

(1851) 

A DALNOK BÚJA 
Sötét éjben, rideg lakában, 
Virraszta meddő bánatában 
A dalnok egyedűl; 
Mint egy koporsó, néma lantja, 
Nehéz gondban fejét lehajtja, 
Bús hangszerére dűl.  

Mellette és körűle vannak 
Romjai sok törött sohajnak, 
Szárnyaszegett dalok, 
Szelleme gyászos töredéki, 
Fájdalma átkövült emléki... 
Romok közt andalog! -  

Miért nem zendül, mire hallgat, 
Oh ének ifja, lantod, ajkad? 
Miért így vesztegel? 
Vagy szíved elfásult, kiégett - 
S a szép világ bübája téged 
Többé nem érdekel?  

Nem lelkesülsz-e föl, ha nézed, 
Tavasszal az ifjú természet 
Hogyan képez, teremt? 
Nem hallod-é a lomb sohajját? 
És a patak csörgő morajját 
Nem érted, mit jelent?  

A fölkelő, a nyúgovó nap 
Kietlenebb-e s untatóabb, 
Mint egykoron vala? 
Nem hat meg az éj szent magánya? 
A holdvilág sejtelmes árnya, 
S a fülmilék dala?  

- "Hagyj, kérlek, itt némán epednem. 
Oh, volna bár kiégve keblem 
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S többé ne érzenék!... 
De, mint a Mózes bokra hajdan, 
A dalnok-szív ég olthatatlan 
És soha el nem ég.  

Jő a tavasz... virágot ápol, 
Mind ez, mit a hősek porábol 
Fel bír éleszteni! 
A lombsohaj ezrek nyögése, 
És a patak gyász csörrenése...? 
Könnyű megérteni.  

A felkelő, az elhunyó nap 
Hozott-e ma, igér-e holnap 
Örömet és reményt? 
S az éjfélnek van-é magánya? 
Megnépesíti holtak árnya, 
Felzaklatván, az éjt. -"  

Dalnok, ha van szivednek búja, 
S érinti azt fájdalmak ujja, 
Hangot hogy mégsem ad? 
Hiszen a bú mesterkezének 
Verésitől a legszebb ének, 
A legszebb dal fakad.  

- "Haj! zönghet-é a szívnek húrja. 
Midőn a bánat tépi, dúlja 
S nem óva nyúl felé? 
Ha durva kézzel gyönge lantod 
Kemény sziklához paskolandod: 
Hármonia kel-é?"  

Szülötte vagy tán gyáva kornak, 
Lelkedben eszmék gyulva forrnak 
S nincs tárgy, kiöntened? 
Tettekre híni fel a vásott 
Idők fiát szent hivatásod, 
Munkára költened!  

- "Nem gyávaság korában éltem, 
Láttam sokat, mindent megértem, 
Mind a szépet, nagyot, 
Miről zengett magasztos ének, 
Mit följegyezvén a történet, 
Csodául fennhagyott:  
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Láttam Marathon győzedelmét, 
Spárta leányi honszerelmét, 
Xerxes özön hadát 
Leonidást Thermopylaeben, 
És Tyrtaeust, lanttal kezében, 
Buzdítni a csatát..."  

Csodálatos! hát mégse szólal 
Hurjaidon magasztaló dal? 
A hőslakoma vár: 
Csaták után, hűs mirtusz enyhén, 
Nyugvó daliák közt pihenvén, 
Édes a dal s pohár.  

- "Csaták után, haj! nincs vidám tor, 
Mit ének fűszerezne s vándor 
Kehelynek örömi: 
Ciprus ködében a daliák 
A dalnok énekét nem hallják 
- Nem értik - zöngeni!  

De ő nem is zeng. Tehetetlen 
Lantját letészi csüggedetten 
És szíve felzokog: 
Oh, ti nagyok, oh, ti dicsőek, 
Félisteni régmult időnek, 
Szerencsés dalnokok!  

Fényes, magasztos korban élni, 
Büszkén emlékezni, s remélni, 
Tinéktek adatott! 
Osztozni a hősnek babérján, 
Vagy bús panaszt emelni sírján: 
De mindig - szabadott.  

Megállapítni az időnek, 
A mult ködébe sietőnek, 
Rohanó kerekét, 
Bírván szelíd ének hatalmát, 
Örökéltűvé tenni a mát 
S tegnap történetét.  

Tinéktek adatott, a gyenge 
Lant hurjain játszani s zengve 
Éltetni az erőst! 
És, kit nehéz vas dönte sirba, 
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Az istenekkel tenni sorba, 
- Feltámasztván a hőst.  

És adatott vala tinéktek 
Teremteni új nemzedéket 
Az elhunyt sirjain; 
Építni várost, Amphionként, 
Hol durva kő mozdúla önként 
A lantos húrjain.  

Én a kifáradt küzdelemnek 
Hanyatló korszakán merengek, 
Szemem alátekint... 
Késő, habár láttam virágát, 
Biztatnom a kidőlt fa ágát: 
Virágozzék megint."  

(1851) 

ÉRZÉKENY BÚCSU 
Télen-nyáron nincs több, csak egy kabátom, 
Ez is elhágy; e régi hű barátom, 
Alig-alig tartóztatom az ujját, 
Tépett keble vészi tőlem bucsúját.  

Vén kabátom, oh, miért hagysz engem el? 
Nincs, ki hozzád már simulna, hű kebel; 
Nem találsz te sehol ilyen gazdára, 
Ki szeressen gyöngeségid dacára.  

Vékony a te egészségi alkatod: 
A levegőt soha ki nem állhatod, 
Eddig is én adtam egy kis meleget, 
Úgy birád ki a süvöltő szeleket.  

Nem fogadtam hű szerelmet pap előtt, 
Voltam azért állhatatos viselőd: 
Cifra köntös rám hiába kacsintott, 
Cifrasága tőled el nem csábított.  

Hej pedig volt egy időben pénz elég, 
Válóperünk egy szavamból kitelék, 
Csak egy szóval mondtam volna: menj öreg! 
Most te hitvány sipka volnál legfölebb.  
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Jobb időkben - nem tenné azt sok barát - 
Hű maradtam gyöngéidhez, oh kabát: 
Illik-e most idehagynod engemet, 
Csak azért, hogy nem hizlalom a zsebed?  

De minek a szemrehányás! hű valál, 
Egyszerű, mint a kebel, mit takarál, 
Egyszerű és igénytelen valami, 
Nem akartál soha többnek látszani.  

Nem ohajtál cifraságot, díszjelet: 
Egy zsinórkát magyarosan legfölebb... 
Az is, az is lekopott már, ami volt; 
Szegény kabát, te éled tul a zsinórt!  

Nem soká élsz, könnyű ezt megjóslani: 
Im beálltak feloszlásod napjai, 
Fogsz heverni, megvetett rongy, útfelen: 
Nem baj! úgyis csak lenéztek szüntelen.  

Fognak ottan jőni-menni emberek, 
De nyugalmad senki sem zavarja meg; 
Azt a ruhát a koldus sem veszi fel, 
Mit egy magam-szőrü ember elvisel.  

Már bocsátlak. Menj, kiszolgált veterán, 
Valahol még összejövünk mi talán: 
Az idő ha éltem is majd elnyüvé, 
Ki tudja, hogy hol kerűlünk együvé?  

(1851) 

OHAJTANÉK ÉN... 
Ohajtanék én egy csöndes tanyát, 
Derült egű völgy nyájas kebelén: 
Hová e hánykodó világ zaját 
Elvétve hozná a szél csak felém, 
Mint messze tenger zúgó moraját, 
Mely lassan elhal a puszták szelén...  

(1851) 
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OH! NE NÉZZ RÁM... 
Oh! ne nézz rám oly sötéten 
Pályatársa életemnek, 
Mint midőn az őszi-felleg 
Húzza árnyékát a réten; 
Nézz szelíden, nézz mosolygva: 
Férfié az élet gondja.  

Bárha csügged hív barátod, 
Nincs enyelgő tréfa nyelvén, 
S a kemény sors vésze kelvén 
Arcom elborulni látod: 
A te szíved ez ne nyomja: 
Férfié az élet gondja.  

Dörgve hull a nagy zuhatag, 
Szirthez illik rémes árnyék; 
De szelíd a rónatájék, 
Zengve lejt a völgyi patak, 
Mely a zöld virányt befolyja: 
Férfié az élet gondja.  

Hát ne nézz rám oly sötéten; 
Zúgjanak bár künn a vészek, 
Csak ez a kis enyhe fészek 
Ez maradjon mindig épen: 
Szívem a bajt könnyen hordja: 
Férfié az élet gondja.  

(1852) 

ENYHÜLÉS 
Kél és száll a szív viharja 
Mint a tenger vésze; 
Fájdalom a boldogságnak 
Egyik alkatrésze; 
Az örömnek levegőjét 
Megtisztítja bánat, 
A kizajlott búfelhőkön 
Szép szivárvány támad.  

Tegnap a remény is eltört, 
Az utolsó árboc, 
Csupán a kétség kötött egy 
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Gyarló deszka-szálhoz: 
Ma fölöttem és alattam 
Ég és tenger síma; 
Zöld ligetnek lombja bókol 
Felém, mintegy híva. -  

Nem törik a szenvedő szív 
Oly könnyen darabbá, 
Csak ellágyul, s az örömre 
Lesz fogékonyabbá; 
Mint egy lankadt földmüvesnek 
Pihenő tanyája: 
Kész boldogság lesz neki a 
Szenvedés hiánya.  

Nincsen olyan puszta inség 
Hogy magának benne 
A halandó egy tenyérnyi 
Zöld virányt ne lelne; 
És ha ezt a szél behordta 
Sivatag fövénnyel: 
Megsiratja... de tovább megy 
Örökös reménnyel. -  

Sivatagja életemnek! 
Van pihenő rajtad; 
Vészes hullám! szív-hajómat 
Nem szünetlen hajtod; 
Ha nehéz bú és nehéz gond 
Rossz napokat szerze: 
Kárpótolja a nyugalom 
Enyhületes perce.  
(1852) 

A VILÁG 
A világ egy kopott szekér, 
Haladna, de nem messze ér; 
Itt is törik, ott is szakad: 
Sose féljünk, hogy elragad.  

A világ egy régi mente, 
Moly, penész, por összeette, 
Folt sem állja, foldani kár: 
Cérna után szakad mindjár'.  
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A világ egy tói malom; 
Néha tenger vize vagyon, 
Néha csepp sincs, úgy kiszárad; 
Amint kéne; sosem járhat.  

A világ egy vén muzsikás, 
Nem tud ő már kezdeni mást; 
Minden hangból húz csak felet, 
Minden nap egy nótát feled.  

A világ egy rozzant csárda, 
Rossz menedék télbé', nyárba'; 
Télbe' fázol, nyárban ázol: 
Mégis benne éjszakázol.  

Részeg ember ez a világ: 
Ötször, hatszor egy nyomba hág; 
Kész ugorni hegyen völgyön 
S felbukik a síma földön.  

(1852) 

ITTHON 
Mint a madár a fészkére, 
Szomju vándor hűvös érre, 
Mint a gyermek anyaölbe: 
Vágyom én e nyájas körbe.  

Itt, enyelgő kis családom 
Közt, van az én jó világom; 
Künn borong bár a magasban: 
Itt örökké csillagos van.  

Csillogó szem, mosolygó ajk: 
Ez az amit szívem óhajt, 
S küszöbömet átallépve, 
Ez derűl itt én elémbe.  

Szívem ifjul, gyermekké lesz: 
Kis örömet nagynak érez, 
Körülem is ártatlan kedv 
Játszi pillangója repked.  

És felejtem egyelőre 
Gondjaimat a jövőre: 
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Mi nehéz súly függ e vállon, 
Nehogy kedvök búra váljon.  

Gyermek-szívvel, öntudatlan 
Nyugszom meg e gondolatban: 
Hogy övéit el nem hagyja, 
Ki mindnyájunk édesatyja.  

(1852) 

DANTE 
Állottam vizének mélységei felett, 
Sima volt a fölszín, de sötét, mint árnyék; 
Alig mozzantá meg a rózsalevelet, 
Mint rengéskor a föld, csak alig hullámlék. 
Acéltiszta tükre visszaverte híven 
A külső világot - engem is: az embert; 
De örvényeibe nem hatott le a szem, 
Melyeket csupán ő - talán ő sem - ismert.  

Csodálatos szellem! egy a mérhetetlen 
Éggel, amely benne tükrödzik alattam! 
Egy csak a fönségben és a terjedetben 
És mivel mindenik oly megfoghatatlan. 
Az ember... a költő (mily bitang ez a név!) 
Hitvány koszorúját, reszketvén, elejti 
És, mintha lábait szentegyházba tenné, 
Imádva borul le, mert az Istent sejti. -  

E mélység fölött az értelem mér-ónja, 
Mint könnyű pehelyszál, fönnakad, föllebben: 
De a lélek érzi, hogy az örvény vonja, 
S a gondolat elvész csodás sejtelemben. 
Nem-ismert világnak érezi nyomását, 
Rettegő örömnek elragadja kéje, 
A leviathánnak hallja hánykodását... 
Az Ur lelke terült a víznek föléje.  

Lehet-é e szellem az istenség része? 
Hiszen az istenség egy és oszthatatlan; 
Avagy lehet-é, hogy halandó szem nézze 
A szellemvilágot, teljes öntudatban? 
Évezred hanyatlik, évezred kel újra, 
Míg egy földi álom e világba téved, 
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Hogy a hitlen ember imádni tanulja 
A köd oszlopában rejlő Istenséget.  

(1852) 

TEMETŐBEN 
A holtak álmai felett 
Szépen virúl a kegyelet 
     E nyúgalom-hazában; 
Hűs a berek és zöld a hant: 
A hála műve megfogant, 
     S tovább tenyész magában.  

Ki tudja, mily rég lehete 
Hogy itt az első csemete 
     Először hajta lombot! 
Azóta hány délceg fa lőn 
Fej-oszloppá e sírmezőn - 
     És hány szív összeomlott!...  

(1852 jún.) 

LÉVAY JÓZSEFNEK 
Vettem poémáid és örültem nagyon, 
Mert mivelhogy abban sok szép munka vagyon, 
Immár válaszomat tovább nem is hagyom, 
Isten, neked Józsim, több erőt is adjon!  

Szebbel jobbal újítsd aztat jövendőre: 
Látom a tomusnak ez még csak elsője, 
Másikát te adhasd mához esztendőre, 
Lelki testi hasznot bőven huzz belőle.  

De mit gondolál, hogy nekem dedikáltad? 
Szarva közt a tölgyét ugyan eltaláltad; 
Jobb szivvel ezután sem leszek erántad, 
Baksist meg nem adok, hiába is vártad.  

Ajánlhattad volna bizony inkább másnak, 
Valamely nagy fülü, pohos Mécénásnak, 
Aki pártolója magyar Athénás-nak: 
Talán megtett volna számadó gulyásnak.  
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Talán kegyességét megmutatta volna, 
Fejelés csizmádat kiváltotta volna, 
Nyakadról a sutort eloldotta volna, 
Hogy nevét hirdesse Baranya és Tolna.  

De miért dorgállak? nem tetted vétségből, 
Sem hizelkedéssel, mohó nyereségből; 
Tetted hozzám való tisztaszivüségből: 
Tehát a jó Isten áldjon meg az égből.  

Ami pedig nézi a hozzám jövésed: 
Kár, nagyon kár, hogy az eddig is elkésett, 
Június holnapra volt határtevésed, 
Mikor Kecskeméten gyujtottak sok mécset.  

Immár, jó barátom, szavaim meghalljad, 
Azoknak értelmét másra se csavarjad, 
Se az én szívemet hamisnak ne valljad: 
Tiszta vizét annak te fel ne zavarjad.  

Azt mondom először: okosabban tennél, 
Ha te a húsz naphoz hatot is még vennél, 
Huszonheted napján a hónapnak jönnél, 
Szíves barátid közt, köztünk megpihennél.  

Akkor itten immár lenne vakáció, 
Húzamosb ideig szép rekreáció, 
Akkor ennénk, innánk, kiáltnánk: "zsivió!" 
Mert a collegatus jókedvű náció.  

Akkor átrándulnánk szomszéd Kecskemétre, 
Losonczi, Obernyik ő lakóhelyére; 
Találnál közöttünk barátságos képre, 
Holnapod is lenne csak mához egy hétre.  

De hogyha érkezel 20-25 közben, 
Fogsz találni minket nyűgös examenben, 
Keveset lehetünk veled akkor szemben, 
Nem is mulathatunk osztán, mint különben.  

Mert az examentet olymódon izélik, 
Hogy tartson regveltől a késő estvélig, 
Mit fognál csinálni egymagadban délig? 
Este sem lehetne lakoznunk éjfélig.  

De ha szándékodnak nincsen változása, 
S úgy hozza magával dolgaid állása, 
Hogy személyednek nincs Pesten maradása, 
El sem is haladhat az ő indulása:  



 VERSEK 163 

Akkor vedd eszedbe, el se is tévesszed, 
Hogy a kijövetelt inkább siettessed; 
EMIL, FRIDRIK napját úgy te felkeressed; 
Hol a kalendárjom ír betüt, veresset.  

Ez napon nyugoszik mindenféle állat, 
Professor is ekkor enyhülést találhat, 
Jó barátaival együtt iszogálhat, 
Ürítvén egyszersmind barátságos tálat.  

Sőt azt is tehetem hozzá ráadásul: 
Még három egész nap lennék veled társul: 
DÁNIEL napjáig mind a tanítástul, 
Mind szabad leszek az examen adástul.  

Mert e három napon, a hét első felén, 
Három classis lészen ő próbatételén, 
Numero egy, kettő, három, szokott nevén 
Többi professorok tanították, nem én.7  
Ime ezt kívántam adni most elébed, 
Azért dolgaidat fontolóra végyed: 
Azt azonban, Józsi, világért se tégyed, 
Hogy még be se toljad ide tisztes képed!  

Mert bizonnyal mondom, és ugyan állítom, 
Hogy lészel közöttünk, szívességben, itthon 
Tiszta szeretettel neked ajtóm nyitom, 
Ha nem jössz, az apád lelkét is megszidom.  

De, hogy mulatásunk ne legyen hiános: 
Elek napon jőnöd még volna tanácsos, 
Szombaton délére sülne lepény, lángos 
Kit veled megenne híved 
Arany János  

Következik penégh itten utóírás: 
Tudod-e, hogy ki volt közöttetek prímás? 
Kiért a magyarnak illenék nagy sírás, 
Mert amilyet ő írt, olyat ma nem ír más.  

Ha tehát, barátom, kezedre ejtheted, 
Úgy, per sundám bundám, ha szerét teheted: 

                                                      
7 A. J. csak az V., VI., VII., VIII. osztályokban tanított. 

Arany László jegyzete. 
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Könyvét megszerezve, kérlek hogy zsebre tedd, 
A jó isten, és én, megfizetjük neked.8 

Sőt ha lehetséges, kettőt szerezz olyat, 
Azaz egy kisebbet, item egy nagyobbat; 
100z Károly úgy kíván neked, mentül jobbat, 
Úgy hiszem: megérted; nem kell írnom többet. -  

* * *  

E levelet pedig,9 inkább ma, mint holnap. 
Nyújtsad váci utcán Goldner fő-zsidónak; 
Csípje meg a végét mesteri ollónak; 
S te hozd ki szülöttjét majdan a posztónak.  

LÁTOGATÓ-JEGY 
I 

Adatik tudtodra óh Szász 
Károly öcsém, innét a 
Papírról, hogy míg te kószá'sz, 
Keresett egy poéta.  

II 

Egy fél citrom, negyed csirke 
S egy kis leves-maradék 
Mutatja csak, hogy nem régen 
Itt egy beteg vala még.  

(1852) 

  

                                                      
8 Petőfi forradalmi költeményeinek akkor sajtó alatt volt kiadása, 

melyet azonban a rendőrség lefoglalt és megsemmisített; csak 
egypár elcsent példány maradt meg belőle; ezek egyikét Lévay 
csakugyan levitte A.-nak. 

9 Bizonyos ruhavarrási megbízásra vonatkozott. Arany László 
jegyzete. 
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LISZNYAI KÁLMÁNNAK 
Hej Kálmán! 
Igazán 
Megvallván, 
Bolondok 
E hangok, 
Melyeket 
A rekedt 
Trombita 
Sipita. 
Mit ér ez? 
Ki érez 
Hipp-hoppot 
Csipp-csuppot? 
Gyerekes 
Szó repes 
Ajkidon 
Kálmusom,  

Vajh ki mond 
Ily bolond 
Éneket 
Te neked? 
Mert bizony 
Szent iszony 
S rémület 
A fület 
Fogja el, 
Míg figyel 
E dalra; 
Feküdj az 
Asztalra 
Oh kamasz! 
És ne tégy 
Ily dallást, 
Példát végy 
S nézz meg mást.  

Sülülü 
Bülülü 
Kótyonfitty 
Sipiritty 
Hallgass már 
Mer 'szen kár 
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Fáradság, 
Izzadság, 
Mert mindez 
Szélbe vesz! 
Mily laza 
Vers az a 
"Nyári éj" 
Kotyfos téj, 
Csiriz pép, 
Nem egyéb. 
Tele száj, 
Papagáj- 
Csárogás 
Semmi más, 
Oly hüle, 
Oly tarka, 
Se füle 
Se farka!  

Hátha már 
Egy szamár 
Két tagot 
Faragott 
Rímekre: 
Ezekre 
Mit mondasz? 
Még jobb az? 
Például: 
(Amitül 
A fülem 
Végtelen 
Megfájul 
Siketül):  

Bár mán, 
Kálmán! 
Zengnél 
Ennél 
Verset 
Szebbet. 
Két tag, 
Lásd csak, 
Kurtább 
Sort ád 
És ez 
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Vershez 
Furcsább. 

KÍN 
Szép 
Kép, 
Gyöngy 
Hölgy, 
Jaj 
Hallj! 
Mert 
Bent 
Szűm 
Hűn 
Ég 
Rég; 
Egy 
Kegy 
Jó 
Szó: 
Ez 
Lesz 
Ír 
Vagy 
Sír 
Fagy!  

(1852) 

VÁGTAT A LÓ... 
Vágtat a ló a pusztába', 
Mint a villám, viszi lába, 
Ég az ostor szennye testén, 
A sarkantyú oldalába'.  

Kénye-kedvén rossz katangok 
És lapú közt hogy csatangolt, 
Kikiálták vén gebének, 
S hámba fogták mint bitangot. -  

Máskor ugyan jobbnak látták, 
Most, silány dög, úgy találták; 
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Szánakoztak rajta csúful, 
S hej, be nehezen sajnálták!  

"No mi is lesz már belőle? 
Alig van a csontja, bőre, 
Lépni sem tud, vagy ha lép is, 
Inkább hátra, mint előre!"  

Egy az ostorával csörget, 
Más teszen rá éles nyerget, 
Más kalapját rázza és bőg, 
Mint az, aki sáskát kerget.  

"Co fel, co fel utoljára! 
Lassan-lassan, szegény pára; 
Nem gyalázunk, nem böcsmérlünk - 
Pénz nekünk a bőröd ára!"  

De keresztül úton, mesgyén 
Vágtat a ló, a nemes mén: 
Oldalában a sarkantyú, 
Gyáva ostor szennye testén.  

S itt egy darab, ott egy darab, 
Itt egy ember, ott egy kalap - 
Fakó szekér - csepü-szerszám - 
Lovag - kocsis - messze marad.  

(1852) 

MINT EGY ALÉLT VÁNDOR... 
Mint egy alélt vándor, midőn fele útján, 
Csüggeteg szemmel néz hátra, majd előre: 
Mielőtt e rögös pályát tovább futnám: 
Hadd nézzek a multra, nézzek a jövőre.  

Szomorú egy látvány! ime ott terülnek 
Mögöttem s előttem, mindenik kopáron; 
Nincsen rajtok, miért bánkódjam, örüljek: 
Sem ez nem kecsegtet, sem azt nem sajnálom.  

Találkoztam ugyan, amíg átalkeltem, 
Egy-egy friss virággal, egy-két termő fával: 
De a fa gyümölcsét én meg sem izleltem, 
S megelégedém a virág illatával.  
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Ott, ahol az élet víg örömi nyiltak, 
Úgy érzettem, mintha tilalmasban járnék, 
És midőn a kéjek zöld lugosba híttak, 
Ezt sugá valami: hosszu pálya vár még.  

Jártam a jelenben, éltem a jövőben. 
Idegen város volt a jelennek perce, 
Ahol meg sem áll az útas átmenőben, 
Még körül sem néz, mert az ő célja messze.  

Így a holnap mindig elrabolta a mát, 
Én nem mertem élni, mert élni akartam; 
Keresém a távol békes nyúgodalmát 
S a béke galambját önként elzavartam.  

De mi veszteség volt ama percek élve, 
Míg a szép jövendő vonzott annyi bájjal? 
Míg előre néztem s futottam, remélve, 
Dobogó kebellel és pihegő szájjal?  

Tudtam, hogy csalódás, mindaz amit látok, 
De, mivel oly szép volt, gyönyörködtem benne; 
Oh, édes reményim, tündér palotátok - 
Hadd volna az ábránd, csak előttem lenne!  

S hadd vonúlna messzebb: követném, követném 
Gyermeki bizalmas könnyenhivőséggel, 
Míg csak elmosódó rajzát kivehetném 
Ott, hol a kerek föld határos az éggel.  

De kopár, sivatag jövőm láthatára: 
Mért fussak felé, ha nem igér enyhűlést! 
Megtompult kebellel, szemeim bezárva, 
Óhajtom magamra a megsemmisűlést.  

Örömest nem mennék, örömest pihennék, 
Habár e nyugalmat már nem érzeném is; 
De hiába, futni vagyok kénytelen még, 
Majd, elébb vagy később, megpihenek én is.  

Nem a célra vágyom; elveszett irányom; 
Óhajtok pihenni: mindegy hol, miképen: 
Akár célhoz érve, zöldellő virányon, 
Akár összerogyva, pályámnak felében.  

(1852) 
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VISSZATEKINTÉS 
Én is éltem... vagy nem élet 
Születésen kezdeni, 
És egynehány tized évet 
Jól-rosszul leküzdeni? 
Én is éltem... az a sajka 
Engem is hányt, ringatott, 
Melyen kiteszi a dajka 
A csecsemő magzatot.  

Első nap is oly borultan 
Hajola reám az ég! 
S hogy nevetni megtanultam, 
Sírni immár jól tudék; 
Sohase birám teljébe' 
Örömeim poharát; 
Az ifjuság szép kertébe 
Vas korláton néztem át.  

Félve nyúltam egyszer-máskor 
Egy rózsát szakasztani: 
Késő volt - a rázkodáskor 
Mind lehulltak szirmai. 
Keresém a boldogságot, 
Egy nem ismert idegent: 
Jártam érte a világot - 
S kerülém ha megjelent.  

Vágytam a függetlenségre, 
Mégis hordám láncomat, 
Nehogy a küzdés elvégre 
Súlyosbitsa sorsomat: 
Mint a vadnak, mely hálóit 
El ugyan nem tépheti, 
De magát, míg hánykolódik, 
Jobban behömpölygeti.  

Álmaim is voltak, voltak... 
Óh, én ifju álmaim! 
Rég eltüntek, szétfoszoltak, 
Mint köd a szél szárnyain. 
Az az ábránd - elenyészett; 
Az a légvár - füstgomoly; 
Az a remény, az az érzet, 
Az a világ - nincs sehol! -  
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Nem valék erős meghalni, 
Mikor halnom lehetett: 
Nem vagyok erős hurcolni 
E rámszakadt életet. 
Ki veszi le vállaimról... 
De megálljunk, ne, - ne még! 
Súlyos a teher, de imhol 
Egy sugár előttem ég.  

Szende fényü szép szövetnek, - 
Mely egyetlen-egy vigasz, - 
Szerelemnek, szeretetnek 
Holdvilága! te vagy az. 
Elkisérsz-e? oh, kisérj el - 
Nincs az messze - síromig; 
S fátyolozd be derüs éjjel 
Aki majd ott álmodik!  

(1852) 

AZ ELHAGYOTT LAK 
Áll a kis lak pusztán, ridegen, 
Gyom veri fel nyájas udvarát; 
Kapujánál jő megy idegen 
S "ki van itthon, hej no?" bekiált.  

Ki van itthon? kérdi kétszer is, 
De szavára senki nem felel: 
Üres a ház, meg a félszer is, 
Hogy lakosa élne, semmi jel.  

Vidor ösveny, a kis kapuig, 
Jámbor utast várni nem szalad, 
Nem fut ki elébe, - megbuvik 
Elvadultan a vad fű alatt. -  

Nyöszörög a kútgém betegen, 
Omladozó-félben a gödör; 
Fujdogál a felszél hidegen: 
Harangoz a szélben a vödör.  

S az üres ház néha úgy hereg! 
Néha nagyot sóhajt ablaka: 
Kerüli azt nappal a gyerek, 
Kerüli a tolvaj éjszaka. -  
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(1852) 

A PUSZTAI FŰZ 
Ki ültetett engem sivatag pusztába 
Örökös botrányul a csavargó szélnek? 
Ki ásta gyökerim' égető buckába, 
Hogy ne virulhassak, hanem mégis éljek? 
Oh, legyen átkozott 
A kegyetlen kéz, mely engem ide hozott!  

Zöld berek aljában, enyhe patak szélén 
Ifju-napjaimat oly vidáman élém! 
Szél s nap ellen védve, kristály nedvet ittam, 
Kék hegy és ég tiszta levegőjét szíttam; 
Minden áldott reggel 
Rakva lőn friss lombom csillogó gyöngyekkel.  

Mosolygva köszönte a kelő vidor nap, 
Alája tekintvén tölgyfa sátoromnak; 
Este visszanézett, búcsut venni tőlem 
S én felé bókoltam a szelid szellőben; 
Délbe' megkimélt s én 
Nem aléltam össze forró ölelésén.  

Alattam kövér fű, puha pázsitszőnyeg, 
Virágzó pompája íratos mezőnek! 
Ezüst levelimen hímes lepke rengett, 
Hajló ágaimon víg madárdal zengett; 
Rám szállt éjszakára 
A bús fülmile, - nem a kevély tölgyfára.  

Majd, ha a lég izzó fehér fényben ége, 
Lehajoltam a víz árnyas tűkörébe, 
S míg én fürteimet nézdelém, futtában 
Száz tündér habocska mosogatta lábam! 
Örvénykét csinált ott, 
S odagyüjté mellém az úszó virágot.  

Karcsu leányzó járt fürdeni vizemben, 
Hófehér szépséggel, piros szeméremben; 
Karom nyujtám neki, óva lesegítém, 
Szűzi szép alakját zöld lombbal körítém; 
Gondosan takartam, 
Hogy senki ne lássa, féltve beárnyaltam.  
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Jött az ifju pásztor, üldözé a bánat; 
Nem sajnáltam tőle vékony ágacskámat: 
Kimélve lemetszé, furulyának fúrta; 
Aztán oly szomorún, keservesen fútta, 
Oly bús volt az ének! 
De szive azóta könnyebb a legénynek. -  

Állok most egyedül, sivár pusztaságon, 
Rekedt hangú szöcske minden társaságom; 
Nézek a hőségtől délibábos tájra, 
Szomjamat növeli csalogató árja; 
Amott volna egy kút, 
De nekem vizéből egy csöppecske sem jut.  

Mellettem vonúl egy régen elhagyott gát, 
Senki sem jár rajta, hídját is ellopták: 
Minek is ott a híd, hol se víz, se medre, 
Lecsapták az útat kétfelől a gyepre; 
Oh, az ég harmatját 
Lombomon ez útak sárrá változtatják.  

Lombom oly szinetlen és levelem oly gyér; 
Jő az alélt vándor s pihenő helyet kér, 
Nem talál, tovább megy és engem elátkoz: 
"Soha ki ne zöldülj, soha ne virágozz'!" 
De mit ér az átok, 
Ha fonnyadva mégis több-több tavaszt látok!  

(1852) 

ŐSZ VÉGÉN 
Ki, ki a mezőre! nem állhatni ellent: 
Gyönyörű idő van, a lég enyhe, tiszta: 
A csapodár tavasz megbánta, hogy elment, 
     Az jött ujra vissza.  

Tavaszi sugárral a megifjodott nap 
Fénybe öltözteti a világos eget; 
Fehér gyolcs ruhában jőnek, udvarolnak 
     Távol a föllegek.  

Hallom indulóját költöző madárnak 
A végtelen ürből, mely fölöttem kékül. 
Nyár és kikelet van, a tavasznak, nyárnak 
     Szeszélyei nélkül:  
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Sem a változó nap, mint a beteg ember, 
Nem siratja minden pillanatnyi kedvét; 
Sem a rekkenő hév, váratlan dörejjel, 
     Tűz-kanócot nem vét.  

Harmatos mezőben, hol ezüst ér ballag, 
Nem sápad halálra a legyilkolt fűrend; 
Virul a rét újra, öltözik a parlag. 
     Minden újul, örvend. 

Csak te nem derülnél, fátyolos kedélyem?... 
Tavaszod megtértét soha ne reméljem?...  

(1852) 

HIÚ SOVÁRGÁS 
Volnék kis pacsirta, hogy zenghetne dalom 
Harmatos, virágos, illatos hajnalon; 
Hogy magasztos ének szárnyain lebegve 
Merülhetnék mélyen a fényes egekbe; 
Hogy lerázván a föld minden szennyét, porát, 
Innám egy dicsőbb lét isteni mámorát; 
Majd elszenderülve boldog csalódáson, 
Édes álom lenne - ne fájna bukásom.  

Volnék kis pacsirta, - tavasz hirdetője, 
Kihez a reménység arany szálát szője; 
Köröttem az eget rózsafelhők szegnék, 
Zöldellő vetések halmain levegnék; 
Hogy a magvető, ki új kalászt hinteget, 
Felém fordult arccal keresné az eget, 
Telnék be örömmel, hálás bizalommal, 
Versent énekelve zöngzetes dalommal.  

Akkor, midőn még a természet oly pazér, 
Akkor, midőn gyermekmódra futkos az ér, 
Midőn sarjad a fű, és virágzik a fa, 
Mindenütt uj erő buzog fel, dagadva: 
Midőn az agg sírja szélétől visszalép, 
Évei számadását bizton viszi elébb, 
Midőn a halálra nem is gondol senki... 
Oh! akkor szeretnék vígan énekelni.  

Szebb akkor az éjjel, mint jelenleg a nap, 
A szilaj vész, mint most enyhe, lágy fuvalmak; 
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Szebb az ég viharral, mint egyébkor tisztán - 
Nyeritő villámmal, végig a nagy pusztán. 
Egy perc! és a mennynek haragja kiontva, 
Szép szivárvány béke-zászlaját kibontja; 
Szenvedés, aggódás feledségbe mégyen: 
Örömkönny rezeg a kis virág szemében.  

Vagyok pelikánja kietlen mezőnek, 
Búsongó madara híves, ködös ősznek, 
S mint a délre húzó daru fejem felett, 
Egyhangon tördelem bágyadt énekemet. 
Örömből, keservből dalforrás fakadhat, 
Az elpattanó szív még egy hangot adhat: 
De, mikor ízenként zsibbad el érzete; 
A fásult kebelnek nincsen költészete.  

(1852) 

A PUSZTA RÉMEI 
"Ez-e hát a puszta? ama híres puszta? 
Csikósok, betyárok, poéták édene? 
Melynek képeit már annyiszor elnyúzta 
A festő, a költő, színpad, tánc és zene? 
Hadd lássalak egyszer, zsálya-koszorúzta 
Áldatlan áldozók özvegyi mindene! 
Hadd lássam csodánál csodásabb világod: 
Csárdáid, kútgémed, fényes délibábod!"  

Szólt az ifju művész, vándorbot kezében. 
Amint szeme előtt tágul a határ; 
Nézése megfárad az unalmas képen: 
Most látja először... s oly rég látta már! 
Hiába kalandoz szeme földön-égen: 
Egy olaj-ágacskát sem hoz e madár, 
Mint a holló, melyet széles a világra 
Bujdosni bocsátott az ősz pátriárka.  

Korán útnak indult...  

(1852 körül) 
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KÉT ÉLES KARD 
Marciánus büszke császár 
Adaját nem fizeti: 
Mennek hozzá kemény szóval 
Etele követi. 
"Az adót te, gyáva császár, 
Megadjad, megadjad! 
Te uradtól, Etelétől, 
Meg se is tagadjad."  

Hallja császár a parancsot, 
Jő megyen fel s alá; 
Teszi magát mintha nem is 
Hallaná, hallaná...  

(1852 körül) 

MAGYAR MISI 
Magyar Misi ám a legény egyszer a talpán, 
Kivált mikor a bajuszát felpödri nyalkán, 
Félreüti darutollas túri süvegét, 
Majd megbolondul utána a fehércseléd.  

Minden ujján sárga gyürü Magyar Misinek, 
Minden ujján egy szerető, mégsem unja meg; 
Ha megúnja, cserbe hagyja őket a hamis: 
"Válassz babám, nálam immár szebbet-jobbat is."  

Ha megcsalja Magyar Misit hű szeretője, 
Nem bolond, hogy érte magát a vízbe ölje: 
"Verje meg a három isten" csak ezt kivánja, 
Káromkodik nagy bujában egyet utána.  

Betekint a Dübögőbe, kérni egy italt, 
Van neki ott embersége, mig pénzébe' tart; 
De ha elfogy a hitele, parancsolni kezd, 
Töri magát Icig zsidó, ha ő ráijeszt.  

Köti borát fűre-fára, kell vagy nem neki, 
Még az utcán elmenőre is köszöngeti; 
De jaj annak, aki osztán abból nem iszik! 
Szerencse, ha lepedőben haza nem viszik.  

"Ki a legény a csárdában!" Misi felkiált, 
Szereti ő mutogatni erejét s magát; 
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Máskülönben áldott ember, a légynek se vét, 
De ne próbáld kisebbítni a becsületét.  

Egy az, amit szíve érez s amit szája mond: 
Rászedi őt, megcsalja őt akármi bolond; 
Agyonütne, ha elvennél tőle egy kovát: 
De egy szóért odaadja legszebbik lovát.  

Esze is van neki annyi mint akárkinek, 
Tanulhatott volna ő, de gondolá: minek? 
"Nem lehet pap minden ember" - így okoskodék, 
"Annyi a tudós közöttünk, hogy fele se kék."  

Világlátni, tapasztalni, messze nem megyen, 
Legfölebb a vásárokra, hogy tinót vegyen; 
Mert van elég apai juss, hogy megéljen ő; 
Három vékás földje után - a közlegelő.  

Mint sebes tűz, a kezében munka úgy halad, 
De henyélni jobb szeret ám barna hűs alatt; 
Nem is azért dolgozik ő, hogy talán szeret: 
Csak ezér', hogy ne bántsa a lelkiösmeret.  

Katonának, háborúba menni vágya nincs, 
De ha egyszer belekapott bizony párja sincs; 
"Hadnagy uram!" így kiált fel magyar-miskásan: 
"Vágjuk le mind s menjünk haza, kérem alássan."  

Egy szó mint száz, derék fiú a Magyar Misi, 
Csak az a kár, hogy maga is ezt nagyon hiszi; 
Bölcsesége sem hiányzik, mert nagyon tud ám 
Néha-néha bölcselkedni... kivált kár után.  

(1852) 

A HAMIS TANÚ 
Állj elő, vén Márkus! vedd le a süveget, 
Hadd süsse a napfény galamb-ősz fejedet; 
Tartsd fel három ujjad: esküdjél az égre, 
Atya, fiú, Szent-Lélek hármas istenségre: 
Hogy az a darab föld, a melyen most állasz, 
Nem tarcsai birtok, - ladányi határ az.  

Eléálla Márkus; térdben összeesve, 
Görnyedező háttal, mintha sírt keresne; 
Téli fának hinnéd, mit a zúz belombol, 
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Fázik, aki ránéz s a halálra gondol; 
Kezei reszketnek: tán erő hijában? 
Tán a lelki vádtól, vénség álarcában?  

Esküszöl - "Esküszöm az élő Istenre, 
Utolsó napomra és örök idvemre. -" 
Esküszöl - "Esküszöm, s ha hamisat szólok: 
Se földben, se mennyben ne lehessek boldog; 
Föld kidobja testem, ég kizárja lelkem: 
Ama sebes örvény hánytorgasson engem. -"  

Lakoma Ladányban, - muzsika, mulatság; 
"Ej, haj! dinom-dánom: mienk az igazság; 
Nem azé a madár, aki elszalajtja, 
S kinek a foga fáj, tartsa nyelvét rajta. 
Lám a vén Márkusnak esze volt előre: 
Talpa alá tette, úgy esküdt a földre."10  

Ott iszik az öreg a tanáccsal sorban: 
De mintha keserőt érezne a borban. 
Haza megy, komor lesz, szó kifogy belőle, 
Sorvadoz, meg is hal, aznap esztendőre. 
Négy harang siratja, két pap megdicséri, 
Mint becses vendéget, sok nép kikiséri.  

Elkiséri a nép a kicsiny ajtóig, 
Mellyel a világi élet becsukódik, 
Nyitva már az ajtó, készen a sír szája, 
Úgy látszik hogy épen a halottat várja; 
Zeng a búcsuének, a kapa megcsillan, 
Fekszik a koporsó, odalent, a sírban.  

És a fekete föld, amint hull, amint hull, 
Nyögve a koporsó megrendül, megindul; 
Kivetődik a sír dobbanó partjára, 
Ropogva szakad föl fedelének zára: 
Megrázkodik a test és talpra ugorván 
Szeme fehérével körülnéz mogorván.  

S amint három ujját emeli az égre, 
Úgy rémlik az, mintha kékes lánggal égne; 
Majd a néptolongás közepébe törvén, 
Odafelé tart, hol kútat ás az örvény, 

                                                      
10 Azaz: egy darab ladányi földet készített előre talpa alá, 

s így az eskünél mentalis reservatával élt. A. J. 
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Hol a forgó habok, leszállván a mélybe, 
Fejöket befúrják a parázs fövénybe.  

Az időtől fogva, mikor a hold felkel, 
S a vizet behinti ezüst pikkelyekkel, 
Gyakran látni Márkust - ég felé az ujja - 
Mélységből kibukni s elmerülni újra, 
És, mikép izgága volt egész élete, 
Így kötődik szóval: "Oldjak-e? kössek-e?"  

Ne feleljetek rá, körözsi halászok! 
Kétélű a kérdés, bajt hozna reátok; 
Kötni: összekötné hálótok egy bogba, 
Oldni: széjjeloldná hosszan a habokba; 
Halkan imádkozva evezzetek itt el; 
S ne mondjatok esküt, ha nem igaz hittel.  

(1852)  

ROZGONYINÉ 
Ballada  

"Hová, hová, édes férjem?" 
"Megyek a csatába: 
Galambócon vár a török, 
Ne várjon hiába." 
"Megállj, megállj; édes férjem! 
Ne menj még csatába: 
Befordulok egy kicsinyég 
Öltöző szobámba."  

"Én kegyesem, szép hitvesem, 
Ellenemre jársz-é? 
Sima vállad, puha kebled 
Töri az a páncél; 
Félve tartod a nagy kardot 
Remegő kezedben: 
Mit keresnél, gyönge asszony. 
Véres ütközetben?"  

"Azt keresem, hiv magyar nő, 
Véres ütközetben, 
Hogy lehessek, élve, halva, 
Mindig közeledben: 
Súlyos a kard, de nehezebb 
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Százszor is a bánat; 
Jobban töri, mint a páncél. 
Kebelem utánad."  

Gyöngyös arany fejkötőjét 
Sisakkal borítja, 
Karcsu fűzött selyem vállát 
Páncélba szorítja; 
Kardot is köt: bársony övre 
Gyémántos fogantyút, 
Pici piros csizmáira 
Szép ezüst sarkantyút.  

Csalogatja csemegével 
Muci paripáját; 
Lebke szellő lebegteti 
Tengerzöld ruháját; 
Széles uton, poros uton 
Felleget ver a ló, 
Csillámlik a... villámlik a 
Fényes acél patkó. -  

"Fogadj Isten, húgom asszony, 
Itt az ütközetben; 
Nyilat ugyan, amint látom, 
Hoztál szép szemedben -" 
"Uram király, Zsigmond király 
Nem oly divat már ma 
Nyillal lőni, mint felséged 
Fiatal korába'."  

Galambócot a Dunáról 
Ostromolni kezdik; 
Folyamon is, szárazon is 
Egyre törik, vesztik. 
Elől, elől Rozgonyival 
Kedves élet-párja, 
Hiv szerelme, szép Cicelle, 
Szentgyörgyi leánya.  

Pogány török a Moráván 
Érkezik új haddal: 
"Most vitézek! hajós népek! 
Közül-akarattal!" 
Maga vivé Rozgonyiné 
Ellenök a gályát, 
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Követi a sok dalia 
Lobogós ruháját.  

Szól az ágyu - szokatlanul 
Durva ozmán fülnek; 
Hajóira tűz-kanócok, 
Koszorúk repülnek; 
"Vizet! vizet!" a pogányság 
Orditoz hiában; 
Mind odaég, bár van elég 
Víz a nagy Dunában. -  

Maga Murad ezt a dolgot 
Nem veszi tréfára, 
Közeledik nagy hadával 
Törökök császára; 
Százezerre megyen serge, 
Sok basával, béggel, 
Török, tatár - spahi, jancsár, 
Válogatott néppel.  

Kár volt neked, Zsigmond király 
Mindjárt megijedned, 
Gyalázaton a pogánytól 
Egér-utat venned, 
Fut a farkas néha-néha, 
De szikrázó foggal; 
Népedet te átkeletted 
Szökve, mint a tolvaj. -  

Spahi, jancsár, utóhadnak 
Ered az inába: 
Sok rohan ott éles tőrbe, 
Még több a Dunába; 
Gyalogszerrel a király is 
Csak nehezen futhat; 
Jó Rozgonyi karja, kardja 
Csinál néki utat. -  

"Hej! ki hozza, kormányozza 
Ide azt a gályát? 
Vagy már senki meg nem menti 
Magyarok királyát?" 
"Én, én hozom, gyönge asszony, 
Hajómat az éjben: 
Ülj fel uram, Zsigmond király, 
Te is, édes férjem!"  
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Lászlóvárott a magyarság 
Vala bátorságban. 
Híre futott a csatának 
Széjjel az országban. 
Egy árva szó sem beszéli 
Zsigmond győzedelmét; 
Mind a világ, széles világ 
Rozgonyi Cicellét.  

(1852) 

A KIS POKOL 
ELSŐ ÉNEK  
A költő egy zajongó vásárba jut, hol a taszigálást ki nem állhatván, a 
vásár közepén magasló hegyre akar menekülni, de szörnyek útját állják. 
Midőm egy elszalasztott tolvaj helyett üldöztetnék, földalatti lebujba 
veti magát, hol a pohos csárdásban Horácra ismer, ki védelmébe veszi, 
s ajánlkozik, hogy a kis poklon keresztül kivezeti a tömkelegből.  

Az emberélet útjának felén 
     Egy nagy zsibojgó vásárba jutottam, 
     Mivelhogy a jó útat nem lelém. 
Minő tolongás, öklözés van ottan! 
     Ki ad, ki vesz, ki húz-von, csal, ki lop, 
     Kevés, hogy nézne csak, mint én, nyugodtan. 
De annak is "szsz", tyúkszemére: top! 
     S míg fájdalom miatt fogát beszíja, 
     Lépen könyökli holmi gaz kolop, 
Hogy nyavalyássá lesz, - vagy kicsi híja. 
     Sehol megállás: vigyori pofák 
     Rivallnak a tömeg közől: "Szoríjja!" 
És jó, ha csontod nem lesz por-tobák. 
     Nincs ótalom, kell menned a tömeggel: 
     Civódó kalmárok; nyelves kofák 
Üldöznek, mint hal a prédát; sereggel, 
     Unszolva, egész isten-adta nap; 
     Hamis árút, hazug szóval s bilyeggel. 
Így foly örökké ez ember-iszap 
     A hegy körül; melynek kies legormán, 
     Szelíd fény lángol, mint az esti nap. 
Kiáll a hegy, tenger szigetje-formán 
     A pocsolyából, melyet gázolék, 
     Melynek vizén nem biztos semmi kormány. 
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Parnasszus, e szó fényes gázzal ég 
     A hegy süvegjén, mint arany bokréta, 
     Hová feljutni éhszomjas valék. 
De nem csekély az út, nem könnyü séta: 
     Meredek a hegy, s melynek köldöke, 
     Hullámlik alján az ember-pocséta. 
Engemet is hab hab után löke 
     S már-már kezemben volt a biztos párkány, 
     A szikla-martnak egy éles szöge: 
Midőn alattam, mint otromba sárkány 
     Duhadt fel a mélység posványiból 
     Egy szörny, kinek sosem elég a zsákmány. 
Megismerém: e hat betű: FRIVÓL 
     Tarkán volt írva minden pikkelyére,...  

(1852) 

POÉTAI RECEPT 
Gyöngy, harmat, liliom, szellő, sugár, villám, 
Hajnal, korom, szélvész, hattyu, rózsa, hullám, 
Délibáb, menny, pokol... ha mind egybevészed: 
Recipe - és megvan a magyar költészet.  

Adj hozzá, ha tetszik, mintegy fölöslegül, 
Holdsugárt, amelynek illatja hegedül, 
A remény húrjából ezüst szakállakat, 
És fond lángostorrá, mint esőszálakat.  

A kétségbeesést álomhabnak véljed, 
Takarja be a nap a sötétlő éjet, 
Rózsád szeme légyen a roppant ég boltja, 
Melyből egy meteor a tengert kioltja.  

S ha ez mind nem elég: bundára hasalván 
Pislants a leányra egy laposat, csalfán; 
Fújad a tilinkót szedtevettés szájjal, 
S kenje meg Apolló fürteidet...  

(1852) 

ÉV UTOLJÁN 
Kifelé az évnek a szekere rudja, 
Pályáját a nap is csak robotban futja, 
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Csak azért jő fel, hogy a gondját kivesse, 
Ahol a reggel van, ott a dél, az este.  

Mehetsz, mehetsz jó év! amit hoztál, vidd el, 
Megelégedtem már sovány böjteiddel; 
Egy szó nem sok, azzal sem marasztlak téged: 
Kivánok jó utat s jó egészséget. -  

Mi örömet adtál? Mi emléket hagytál? 
Annyit se nekem, mint a tavalyi naptár, 
Mely hiába mondja; hogy: "csütörtök, péntek", 
Ha egyszer ledobtam, belé sem tekintek.  

Menj! hadd tudjalak a többi után sorba, 
Legalább nem esett életemen csorba: 
A kopár sivatag, hol nem látni zöldet, 
Legalább nem hagyja lyukasan a földet. -  

(1852) 
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ALKALMI VERS 
Az uj évet (ócska tárgy!) 
Kell megénekelnem, 
Hálálkodva, ahogy illik, 
Poharat emelnem. 
Mit van mit kivánni még 
Ily áldott időben? - 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez uj esztendőben.  

Olcsó legyen a kenyér, 
A gabona áros; 
Jól fizesse a tinót 
S nyerjen a mészáros, 
Mérje pedig szöszön-boron, 
Font kijárja bőven. 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez uj esztendőben.  

Senkinek a nyakára 
Ne vigyenek kontót; 
Valaki csak ráteszen, 
Nyerje meg a lottót; 
Annyi pénzünk legyen, hogy! 
Még pedig pengőben. 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez uj esztendőben.  

Szegény ember malacának 
Egy híja se essék; 
Messze járjon dög, halál, 
Burgonya-betegség; 
Orvos, bakó a díját 
Kapja heverőben. 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez uj esztendőben.  

Tücski-hajcski baromnak 
Sokasuljon lába; 
Boci járjon mezőre, 
Gyermek iskolába; 
Gyarapodjék a magyar 
Számra, mint erőben. 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez uj esztendőben.  
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Kívül, belül maradjon 
Békében az ország; 
A vásárra menőket 
Sehol ki ne fosszák. 
Béke legyen a háznál 
És a szívredőben. 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez uj esztendőben.  

A biró is, mint eddig, 
Tisztét jól betöltse: 
Víz kedviért a babát 
Soha ki ne öntse; 
Emberiség, igazság 
Egyik serpenyőben. 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez uj esztendőben.  

Zenebona, babona, 
Huzavona vesszen! 
Visszavonás, levonás 
Minket ne epesszen. 
Legyen egység, türelem, 
Hit a jövendőben. 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez uj esztendőben.  

Nagy uraink (ha élnek) 
Nőjenek nagyobbra; 
Áldozzanak, legyen is mit, 
Mégse üssék dobra; 
Nemzetiségünk mellett 
Buzogjanak hően. 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez uj esztendőben.  

Író pedig írónak 
Szemét ki ne ássa, - 
Ne is legyen az idén 
Napfogyatkozása 
Jó erkölcs-, eszme-, hírnév-, 
S előfizetőben. 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez uj esztendőben.  

Mire üssek még pohárt? 
Asszonyi hűségre? 
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Barátság-, polgár-erény-, 
Vagy mi más egyébre? 
Hiszen ezek közöttünk 
Vannak kelendőben. 
Tudj' Isten, mi minden nincs 
Ez uj esztendőben!  

(1853) 

ARKÁDIA-FÉLE 
Én is Arkádiában... szt! 
Magas hangból kezdettem - 
Engem sem a gólya költött! 
Nagy dolgokra születtem: 
Jártam egykor, mint akárki, 
Négykézláb, 
S vagyok mostan, mint sokan nem 
Ép-kézláb.  

Hagyott volna édesapám 
Gazdaságot kényeként, 
Megmutatnám... de hiába! 
Ág is húzza a szegényt: 
Életében annyifelé 
Protestál, 
Hogy ha meghal, csak megáld, de 
Nem testál.  

Kutyabőröm nem hiányzott, 
De hibás volt dátuma, 
Bennem a tens vármegyének 
Elveszett egy vótuma: 
Ki tudja, ha e szavazat 
El nem vész...? 
Eh! feledjük, ostobaság 
Az egész.  

Volna a sors édesanyám, 
Nem lennék én heverő; 
Kebelemen, érzem, érzem 
Mint buzog a tetterő; 
Nyílna csak tér, - kész bennem az 
Akarat - 
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Nyílna csak... hogy futtatnám az 
Agarat!  

Szenvedéllyel kezdenék nagy 
Gazdaságot tartani; 
Szőrin lábán... utoljára 
Maradna is valami; 
Megszámlálnám ami bejő 
S meg' kimegy; 
Ez aztán a mulatságos 
Egyszer-egy.  

Elpipáznék téli este 
Kávéházban, névnapon: 
Koppasztanám a madarat, 
Ha már meg nem foghatom: 
Fosztanám a tollat, tudni- 
Illik a... 
De amiről szólni sem po... 
Litika.  

Közdologban, ahogy illik, 
Vezetném az ügyeket; 
Nem esnék oly összejövés, 
Hogy ne vinnék szerepet; 
Nem esnék - azt minden ember 
Hiheti - 
Olyan vásár, sem országos, 
Sem heti.  

Pártolnám az irodalmat 
Minden új év kezdetén; 
Egyszer, igaz: hanem elég 
Egy sütésből egy lepény. 
Kis áldozat a hazáér' 
Meg nem árt: 
Megszörözném minden évre 
A naptárt.  

Szóval, oly sokat tehetnék, 
Annyi pálya nyitva áll; 
Élnék s halnék függetlenűl... 
Amennyiben rajtam áll. 
És nem volnék, ami vagyok, 
Verselő, 
Magyarosan: kapa-kasza- 
Kerülő.  
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(1853. jan. 1) 

ÚJÉVI KÖSZÖNTÉS11 
Mint a Noé hű galambját, 
Ki reménynek viszi lombját, 
     Várnak engem mindenek; 
Sok sötét arc lángra lobban, 
Sok kebel ver hangosabban, 
     Ahol én megjelenek.  

Kérdik: van-e levél Tüge? 
S kiki, amin szíve csügge, 
     Arra gondol hirtelen: 
Ez rokonra, jó barátra, 
Az geschäftre, actiákra 
     S hogy kél a rozs odafenn.  

Ez, ha rózsaszín kopertát 
Hoztam neki: egy sechsert ád, 
     Máskép nincs becsűletem; 
Amaz reszket, ha nincs frankó, 
S bár majd fölveti a bankó, 
     Rám kiált: nem fizetem!  

Pénzt vár a diák gyakorta, 
De ha atyja jól lehordta: 
     Hogy reám néz, mily vadon! 
Úrfi, legyen jó reménybe: 
Nem búhattam a levélbe, 
     Ahogy vettem, úgy adom.  

Így bolyongok télen, nyáron, 
Porba, fagyba, vizen, sáron 
     Tisztem teljesítni kész; 
És most boldog új esztendőt 
Kíván szebbnél szebb jövendőt  

Tüge Sándor 
levelész  

(1853)  

                                                      
11 Alkalmi bolondság, de mely az illetőnek nem tetszett. 

(N.-Kőrös). A. J. 
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DE GUSTIBUS 
Magyar Miska olyan ember, 
Hogy a könyvet nem szereti, 
Csak azt hányja, csak azt veti: 
Minek a könyv? kell is neki.  

Egyszer mégis, (ha nem lopott), 
Ajándékba könyvet kapott, 
És, így levén az állapot, 
Olvasni kezde egy lapot.  

"Hallja maga, János deák! 
Mi van ebben?" - Hát ídeák 
Felel neki a kérdezett, 
Költői finom ídeák.  

"Értem. De mért nem rak tehát 
Belé vaskosabb ídeát? 
Én úr vagyok, nem böjtölök; 
Sódorral mártom a theát."  

(1853 jan. 2) 

TÖRÖK BÁLINT 
"Fohászkodik mostan 
sok gyakor sírással 
Asszonyfeleséged 
az két szép fiával -"  

TINÓDI 

Izabella királyné Budában 
Azt se tudja, hova lesz buvában: 
Két ellenség két felől szorítja, 
Szívét a gond száz felől borítja.  

Összegyüjti budai tanácsot: 
"Jó emberek, adjatok tanácsot: 
Boldogasszony temploma keresztjén 
Török zászló lengjen, vagy keresztyén?"  

Szól a biró nagy Isten szavával 
Tizenharmad szék-ülő magával: 
"Mire a nap még egyszer kisütne, 
Német zászló lesz oda felütve."  
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Titkos éjjel a kaput kinyitják, 
Magyar urak ezt nem is gyanitják: 
Török Bálint, György barát, vezérek! 
Kár alunni mostan a vezérnek.  

Nem aluszik a barát, felébredt; 
Török Bálint ruhát sem cserélhet: 
Az ellenség, ki nyakra, ki főre, 
Takarodik a várból előle.  

Jár a barát postája, követje, 
Szolimánhoz titkos üzenetje; - 
Maga Bálint csak morog; csak ümget 
"Ez is elád maholnap bennünket!"  

Sárga lovát nyergelik atlaszra, 
Úgy robog a budai piacra, 
Nagy sokaság közibe úgy léptet: 
"Halljátok ezt ti budai népek!"  

"Áruló az, áruló a neve, 
Verje meg a magyarok Istene, 
Aki Budát - gyilkolom a fattya! - 
Kettő közül egynek is feladja."  

- "Áruló az, áruló a neve, 
Verje meg a magyarok Istene, 
Aki Budát közülünk feladja, 
Török Bálint szavát nem fogadja."  

Érkezik a vad pogány, sereggel: 
György, a barát, összesúg ezekkel; 
Maga Bálint, ha szivből, ha szinre, 
A basának dolgozott kezére.  

"Két ellenség a Duna-két-parton: 
Kevés annak az én egy jó kardom: 
Egyiket a másikkal - hiába! 
Ahogy lehet" - gondolja magába.  

Hétfő napon hajnalhasadáskor, 
Veresebb az ég alja, mint másszor; 
Hajnal előtt a Szentgyörgy terére 
Vágtatott a magyarok vezére.  

Ágaskodik jó lova magasra, 
Kukorékol a csaták kakassa; 
Hej! mit akar a Bálint ma reggel 
Tórök-magyar egyesűlt sereggel?  
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Amit akar meg is teljesíti, 
Hajnali szél zászlaját röpíti, 
Maga pedig kardját emelinti 
Török Bálint, jó vitéz, Enyingi.  

Széles a víz a Duna árkában: 
Ne menj neki, bolond cseh, vaktában! 
Nekimenne, ha partja se volna, 
Vize helyen pokol tüze folyna.  

Fut a vezér maga is, vesztébe, 
Beletört a gyalázat szivébe: 
Szegény öreg! hogy ki nem huzhatta, 
Futásában elvérzik miatta.  

Török Bálint, jó vitéz, Enyingi! 
Vitézséged ne mutasd nagyon ki, 
Mert a pogány bizony megigenli, 
Gonosz barát ellened ingerli.  

Gonosz barát hitszegő tanácsa 
Azt a vermet csak ássa, csak ássa, 
Ki miatt lesz Budavár bukása, 
Török Bálint hálóba jutása.  

Győzedelmes ütközet elmulván, 
Izeni a Szolimán nagy szultán: 
"Fiam Bálint, magyarok vezére, 
Jöszte hozzám ebédre; ma délre.  

Jöszte hozzám az ország nagyával, 
Izabella királyné fiával: 
Atyja után én vagyok az atyja, 
Árvaságát meg sem is siratja."  

Gondolkozik a Bálint magában: 
Nem lesz-e jobb maradni Budában? 
Mintha sugná, valami azt mondja: 
Ne menj, Bálint, a török táborba!  

Király-asszony ellenben azt mondja: 
"Török Bálint, te segíts bajomba: 
Gyermekemet nem adom barátnak, 
Szivében nincs érzelme apáknak.  

Neked adom, hűséges jobbágyom! 
Neked is van két fiad Torbágyon: 
Mintha egyik volna most öledbe', 
Viseld gondját, úgy adom kezedbe." -  
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Hosszas ebéd a török szultáné, 
Hátra van még a fekete kávé; 
Török Bálint tétova tekintget: 
"Körülfogott a jancsár bennünket!"  

"Nézz ki fiam, gyenge kis apródom! 
Látsz-e nagy port a budai úton?" 
- "A szombati kapuja kitárva, 
Ott megyen a sok török Budára."  

"Nézz ki megint, édes kis apródom: 
Jaj Istenem, be szörnyen aggódom." 
- "Izabella királynét csalárdul 
Költöztetik kifelé a várbul."  

"Harmadszor is nézz ki még apródom; 
Oh! hogy erről tenni már nincs módom... 
- "Boldogasszony tornya tetejében 
Félhold ragyog a kereszt helyében."  

Jő parancsa Szolimán szultánnak, 
Parancsolja Verbőczi Istvánnak: 
"Te fogsz lenni az ország birója; 
Török Bálint itt marad egy szóra."  

Parancsolja azután barátnak: 
"A csecsemőt vidd el az anyjának, 
Te fogsz lenni ország kormányzója; 
Török Bálint itt marad egy szóra." -  

"Hej! az a szó több-e mint egy másik? 
Minek jöttem én azért Mohácsig!" 
"Fiam Bálint, érjük el Eszéket: 
Becsülettel hazaküldlek téged."  

"Hej! az a szó hosszu már egy hétig; 
Hosszu nekem Budától Eszékig." 
"Fiam Bálint, ne tüzelj, várd sorra: 
Hadd megyünk le, ne tovább, Nándorra."  

"Nagy Szolimán! nagy a te hatalmad, 
Nándor alól most tovább lecsalhat..." 
- "Kutya voltál, az maradsz, de vason: 
Láncot neki, hogy ne haraphasson!" -  

Várja szegényt - beh mihaszna várja! - 
Odahaza a szép két kis árva: 
Minden reggel kimegy az utcára, 
Édes atyját de mihaszna várja.  
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Várja szegényt szerelmes szép nője: 
Ki-kiáll a magas könyöklőre; 
Fehér képét ereszti karjára, 
Úgy zokog, hogy mégse jön a párja.  

Héttoronynak egy sötét zugában 
Török Bálint üldögél magában; 
Ifju korát a vénség megszánja, 
Megérleli s a halál levágja. -  

(1853 jan. 21) 

V. LÁSZLÓ 
Sűrű setét az éj, 
Dühöng a déli szél, 
Jó Budavár magas 
Tornyán az érckakas 
     Csikorog élesen.  

"Ki az? mi az? vagy úgy -" 
"Fordulj be és alugy 
Uram László király: 
A zápor majd eláll, 
     Az veri ablakod."  

A felhő megszakad, 
Nyilása tűz, patak; 
Zúgó sebes özönt 
A rézcsatorna önt 
     Budának tornyiról.  

"Miért zúg a tömeg? 
Kivánja eskümet?" 
"A nép, uram király, 
Csendes, mint a halál, 
     Csupán a menny dörög."  

Megcsörren a bilincs, 
Lehull, gazdája nincs: 
Buda falán a rab 
- Egy-egy felhődarab - 
     Ereszkedik alá.  

"Hah! láncát tépi a 
Hunyadi két fia -" 
"Uram, uram, ne félj! 
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László, tudod, nem él 
     S a gyermek, az fogoly."  

Mélyen a vár alatt 
Vonúl egy kis csapat; 
Olyan rettegve lép, 
Most lopja életét... 
     Kanizsa, Rozgonyi.  

"Kettőzni kell az őrt, 
Kivált Mátyás előtt!" 
"Mátyás, az itt maradt, 
Hanem a többi rab - 
     Nincsen, uram, sehol."  

A felhő kimerült, 
A szélvihar elült, 
Lágyan zsongó habok 
Ezer kis csillagot 
     Rengetnek a Dunán.  

"El! míg lehet s szabad! 
Cseh-földön biztosabb." 
"Miért e félelem? 
Hallgat minden elem 
     Ég s föld határa közt."  

Az alvó aluszik, 
A bujdosó buvik; 
Ha zörren egy levél, 
Poroszlót jőni vél 
     Kanizsa, Rozgonyi.  

"Messze még a határ? 
Minden perc egy halál!" 
"Legitten átkelünk, 
Ne félj uram: velünk 
     A gyermek, a fogoly."  

Az alvó felvirad, 
A bujdosó riad; 
Szellő sincsen, de zúg, 
Felhő sincsen, de búg 
     S villámlik messziről.  

"Oh adj, oh adj nekem 
Hűs cseppet, hű csehem!" 
"Itt a kehely, igyál, 
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Uram, László király, 
     Enyhít... mikép a sír!"  

Állj meg, bosszú, megállj: 
Cseh földön ül a rab; 
Cseh földben a király, 
Mindég is ott marad, 
     De visszajő a rab...!  

(1853) 

RÉGI JÓ IDŐBŐL 
Elfolyt a méz a köpűből, 
A köpű is romba: 
Beléesett egy vén medve 
Világfájdalomba; 
Dirmeg idébb, dörmög odább, 
Hangja szép goromba: 
Hej! nem így volt, más világ volt 
Fiatal koromba!  

Nem őrizte akkor a méh 
Szuronnyal a mézet, 
A szamóca és a málna 
Bővebben tenyészett; 
Nem volt ilyen hosszu a tél - 
Alighogy a talpam 
Fölfelé is, lefelé is 
Egyszer végignyaltam.  

Csöve nem volt a vadásznak, 
Az oláhnak botja - 
Sem pedig így megviselve 
Bundám állapotja. 
Zöld erdőben, zöld mezőben 
Barangolva bátran, 
Kiskirályi méltósággal 
Tetszésemre jártam.  

Akkor minden tüskebokron 
Nem volt ennyi fészek: 
Mély odúból huhogtak az 
Udvari zenészek; 
Tele szájjal énekeltek; 
Szélesen és hosszant; 
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Ez az apró sok csicsergés 
Engemet csak bosszant.  

No de 'iszen, bár nehezen, 
Tűröm, amig tűröm, 
Bölcseségem a világnak 
Fogaim közt szűröm; 
S ha nem akarja bevenni 
A jó tanulságot: 
Felfalom egy ásítással 
Az egész világot.  

(1853) 

A HEGEDŰ 
Víg legenda  

   Krisztus urunk Szent-Péterrel 
Vándorolván gyalogszerrel, 
Magyarhont is útba ejté, 
Az alföldet nem felejté, 
Ha a beszéd nem szófia 
És áll a géográfia, 
Amit ugyan eldönteni 
Szoroska hely az itteni. 
Mondom tehát, mennek vala: 
Elől az Úr, - 
Nehány lépésre szótlanúl 
Követte hű apostola.  

   Útközben egy csárdához értek, 
Vendég ivott abban temérdek, 
Azaz hogy mindenféle sok 
Palóc, matyó fuvarosok, 
Jó alkura, még jobb hiszembe' 
Tehert szállítva Debrecenbe, 
Bogárhátú, széles faru 
Szekereik, mint egy falu, 
Oly szanaszét, rendetlenül, 
Hevertek az állás körül; 
Míg a lovak, mint ünnepen, 
Szélt vettek a széles gyepen 
S nem látszanak busúlni rajta, 
Hogy valaki el-, vagy behajtja, 
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Vagy eltévednek és soha 
Nem lesznek a matyó lova. 
Ellenben a jókedvű gazdák - 
Ők úgyse' gondolnak vele: 
Busúljon a ló - arra bizzák - 
Hiszen elég nagy a feje; 
A kancsó kézről-kézre jár, 
Énekelik, hogy: isz - sza már; 
Hallani zajt, 
Hangos kacajt, 
Szidalmat is, épűletest, 
Rohadt beszédekkel vegyest.  

   Péternek mindez új dolog, 
Szeretné látni, hallani 
Kissé közelről az egészet, 
És, mintha vonná valami, 
A csárda felé sompolyog, 
Gondolva, hogy tán csak benézhet. 
Aminthogy rögtön is bement, 
Urának ellenére, ki 
Szelíd hangon így szólt neki: 
"Ne menj be, Péter!" 
Nem mondja kétszer; 
De, büntetésül, hogy bement, 
Hátára hegedűt teremt.  

   S alighogy a küszöbre lép, 
Alig fordúl egyet elébb, 
Midőn körötte, mint a méh, 
Felzendül a garázda nép. 
"Huzd rá! huzd rá! kiáltja mind, 
Dolgozván a sok itce, pint; 
Az egyik a borát köti, 
A másik pénzét csörgeti; 
Furfangosabb elmével egy 
A léces kármentőbe megy 
S a fürge csaplárnét kivonja, 
Szintúgy repít belé a kontya, 
És táncra-billegőn a pár 
Elébe áll, nótára vár. 
Péter pedig csak néze szét: 
Mirevaló minde beszéd? 
A hegedű... az oly csodás: 
Nem látja ő, de látja más. 
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Hiába szólt, hiába kért, 
Hogy ő a nótához nem ért: - 
Tűzre olaj a kifogás, 
Kopasz mentség, szabadkozás. 
És már nőttön-növő dühök 
Miatt a házpalló dübög; 
Alant a ház pallója, fent a 
Béketürő mester-gerenda; 
Ütés ütésre, botra bot: 
Veszedelmes egy állapot! 
Én nem tudom, de gondolom, 
Hogy abból Péter is kapott.  

   Az Idvezítő ezalatt 
Szép csöndesen tovább haladt, 
S midőn elérte a tanitvány, 
Feléje fordult, így tanitván: 
"Kiváncsiság bűnnek fele, 
A rossznak már nézése ront; 
Ki szántszándékkal lett bolond, 
Hagyd ott! ne szólj aznap vele; 
Józanság! a szavam, - de részeg 
Ember elől én is kitérek."  

(1853 ápr. 17) 

A SÁRKÁNY 
Egy roppant sárkány, - de nem az 
Mely a mesék honában költ, 
Nem is az a másik, melyet 
Szent-György vitéz hajdan megölt, 
Hanem legújabb nemzedék - 
Szárnyaira emelkedék, 
Hogy elhagyná a földi port, 
Melyet a szél szemébe hord. 
Aránylag óriás feje 
Kétségkivül lángész jele, 
Míg a derék s azon alább 
Mindegyre keskenyűl a láb, 
Mint jólszabott táncmesteré, 
Mint a betűk között a V. 
Két nagy szeme, szemöldöke 
Holló-korom-éj-fekete, 
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Szakáll, bajusz is van elég, 
S az arca berzseny színben ég: 
Szóval: így szemre-főre tetsző 
Volna - de egy kissé ijesztő. 
Még ifju benne minden íz, 
Még szívos az élet-csiríz, 
Mely összetartja tagjait, 
Különnemű darabjait.  

Mert nem szabad felejtenem, 
Mennyi különböző elem, 
Hányféle rész s mily gyülevész 
Foltjaiból lett ő egész. 
Ott szárnyal egy sok tollu kóta, 
Röpülni most tanúl egy óda, 
Néhány "Balatoni Levél"12 
Melyek hasát kinozza szél; 
A délibábról egy mese, 
Az: "Árnyék és szerelmese," 
Egy dráma, egy irány-regény: 
Az a pokol mély fenekén, 
Ez játszik a hold kerekén; 
Egy festett angyal, mely repül, 
De nem hinnéd próba ne'kül; 
Egy költői kor-vázolat: 
Hernhuterek Árpád alatt; 
Egy műtani, széptani cikk, 
A farka végén egy "kritik"; 
S mindezt bezárja: 
"Változat a sphaerák dalára."  

Mondom tehát, azaz hogy írom: 
Sárkány barátunk emelé 
Minde csodákat fölfelé, 
Halványabb vagy szürkébb papíron. 
S már elhagyá a háztetőt, 
Hol a nagylábu gólya költ, 
Már a kémény torkába lát, 
Lenézi a jegenyefát, 
Le a varjút, ki oly henyén 
Tollászkodik a jegenyén. 
Sőt a torony, ez óriás, 

                                                      
12 Dagályos levelek egy szépirodalmi lapban. A. J. 
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E legnagyobb auctoritas, 
Bezzeg mereszti négy szemét, 
Alig titkolja szégyenét, 
Nyújtózkodik is, de hiába! 
Ha szárnya nincs, mit ér a lába! 
Mi haszna, hogy ott ül magas 
Tetején a kevély kakas! 
Mi haszna, hogy berzenkedik! 
A sárkány túlemelkedik, 
Mint egy merész királyi sas. 
És még tovább is szállana, - 
Megtetszett néki a tanya, 
"Hol a villám foganzik és 
Bölcsődala a mennydörgés."  

Mindig felebb, mindig felebb, 
A végtelenhez közelebb 
Emeli őt ifjúi vágya, 
"Hol a mindenséget belátja": 
Be a falut és a mezőt, 
Hol a kender vetése zöld, 
Egyéb minden sárgulni kezd, 
Sűrű a boglya és kereszt, 
S a tarka dolgos nép a réten 
Oly apró, mint tyúkok szeméten. 
Ezek felé 
Nem röstelé 
Kiáltni mostan egy nagyot: 
"Rám nézzetek: én sas vagyok." 
S hogy elhiggyék: ismételé.  

No, ezt ugyan nem hihetik, 
De a beírt 
Silány papírt 
Mely föléjük emelkedik, 
Aprója, nagyja 
Ujjal mutatja, 
Sőt némelyik gyönyörködik, 
Egy tekintetre nem hagyja. 
Hanem a sárkány többet várna: 
Tapsot kiván, az kell neki, 
Gondolja, hogy megilleti 
Valamivel többecske lárma: 
És míg a híg 
Aetherbe' lóg, 
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Száján kitör e monológ: 
"Hah, gyáva por a földtekén, 
Maradj, vessz hát! megvetlek én. 
Nincs-é nekem elég nagy szárnyam, 
Hogy a sphaerák honát bejárjam? 
Itt billeg az jobb s bal felöl, 
Testem pehelyként viszi föl, 
És még fölebb vinné, de meg- 
Tartóztat e köldök-zsineg. 
Mit? nem vagyok én az 
Ég üstököse, 
Pályámat a földhöz 
Hogy semmi se kösse? 
Föl, föl csak azért is! 
Mindegyre fölebb! 
S te nyomoru cérna. 
Pokolba veled!"  

Így szóla; és mikép a vad 
Borjú, mely lenni vágy szabad, 
Lesütött fővel 
S minden erővel 
Addig cibálja kötelét, 
Amíg ott nem hagyá felét: 
Úgy a mi sárkányunk tolá 
A madzagot fel és alá, 
Néha lecsap, néha pedig 
Ugyan nekirugaszkodik. 
Elannyira, hogy a zsineg 
Szökéseit nem bírja meg, - 
S amely eddig röptét feszíté, 
Eget a földdel közvetíté, 
Most elszakad 
A kötelék 
És ő szabad! 
"Övé az ég."  

De mint a széles szárnyu héja, 
Midőn csirkét rabolni célja, 
Vagy rá a cső nem puffra lő, 
Ép oly irányt vesz mostan ő. 
Teste könnyű, feje nehéz, 
Szárnya fityeg, mint köntösujj 
Szokott, midőn nincs benne kéz, 
Avagy forgácsi a cégérnek, 
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Ott ahol árpanedvet mérnek - 
Midőn zimankó szele fúj. 
Repülne hajh! repülne ő, 
De nincsen arra jó idő, 
Ellenben van kilátás, 
Hogy a fejét, mely földre húzza, 
E pillanatban összezuzza - 
Ami bizony nem áldás. 
De mily szerencsés baleset! 
Épen egy tócsába esett, 
Hol míg elázik szárnya, farka, 
(Mivel egyik se gutta-percha), 
Tó-szélén egy vén Brekeke 
Kár-örömmel így rekege:  

"He! he! he!... 
Lám: okosabb, mert biztosabb 
Ide le; 
Ne hidd, hogy a sas néz a napba: 
Tamás voltam, leszek is, abba: 
Csak földre néz, prédára les, 
Nyúlat, juhot, libát keres; - 
Mi a repűlést illeti: 
Repülhet, szárnya van neki; 
Én arra sem vagyok irígy, 
Mert nála jobban ugrom: így!" 
S valóba' 
Hol a már széjjelázott 
Sárkány gerince látszott, 
Odazuppant, a tóba.  

Melyik részen van itt az író? - 
Úgy tesz mint a falusi bíró 
Egy bonyolult kérdés fölött: 
"Se neked - se neked nincs igazad 
Valahol, a kettő között, 
Keressétek az igazat!"  

(1853)  

VÁGY 
Nem itt, nem itt van az én világom; 
Más vidék az, ahova én vágyom! 
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Illatosabb, napfényesebb róna, 
Mintha nem is az a napja volna.  

Erdő, mező változatos színnel - 
Mesteri kéz olyat soh'se színel: 
Kék ligetek, kék hegyek aljába' 
Fürödik a puszták délibábja.  

Ott van az én egyszerű tanyácskám, 
Mintha most is szemem előtt látnám; 
Kertem is van: talpalatnyi birtok... 
Most is abban ültetek és irtok.  

Csemetéim bodorodva nőnek, 
Hosszu sorral mind elémbe jőnek, 
Örömarccal, mint hálás növendék, 
Mutogatván a piruló zsengét.  

Nőjetek is nagyra, kicsiny fáim, 
Szülőhazám kedves rónatájin: 
Hadd legyen ott jó pihenésem még, 
Mielőtt egy hosszabb útra mennék.  

Lombjaitok hűse ha beárnyal: 
Zeng fölöttem szózatos madárdal; 
Ismerem én e madarat régen, 
Dalt ezután is hoz az énnékem.  

Egyszerű dal, egyszerű sziv s lélek 
Sorsosi az avatag fedélnek! - 
Földi ember kevéssel beéri, 
Vágyait ha kevesebbre méri.  

(1853) 

A VIGASZTALÓ 
Mi a tűzhely rideg háznak, 
Mi a fészek kis madárnak, 
Mi a harmat szomju gyepre, 
Mi a balzsam égő sebre; 
Mi a lámpa sötét éjben, 
Mi az árnyék forró délben,... 
S mire nincs szó, nincsen képzet: 
Az vagy nekem, oh költészet!  
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Ha az élet útja zordon, 
Fáradalmit fájva hordom, 
Képemen kel búbarázda, 
Főmön a tél zúzmaráza: 
Néhol egy-egy kis virág nyit, 
Az is enyhit egy parányit: 
A virágban téged lellek, 
Öröme a kietlennek!  

Ha szivemet társi szomja 
Emberekhez vonva-vonja, 
De majd, mint beteg az ágyba, 
Visszavágyik a magányba: 
Te adsz neki puha párnát, 
Te virrasztod éji álmát, 
S álmaiban a valóság 
Tövisei gyenge rózsák.  

Jókedvem te fűszerezed, 
Bánatomat elleplezed, 
Káröröm hogy meg ne lássa, 
Mint vérzik a seb nyilása; 
Te játszol szivárvány-színben 
Sűrü harmatkönnyeimben, 
S a panasz, midőn bevallom, 
Nemesebb lesz, ha kidallom.  

Verseimben van-e érdem: 
Sohse' bánom, sose kérdem; 
Házi mécsem szelíd fénye 
Nem hajósok létreménye, 
Nem a tenger lámpatornya, 
Mely felé küzd száz vitorla, 
Mely sugárát hintse távol... 
Elég, ha nekem világol.  

(1853)  

TÁJKÉP 
Füzes13 Tiszaparttól Biharig egy róna, 
Mintha sebes árvíz meggyalulta volna; 

                                                      
13 Volt 48 előtt. A. J. 
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S ha Belényes ormán fölkel a nap reggel: 
Végignézhet rajta, még álmos szemekkel.  

Nincs azon hegy és völgy; itt-ott egy fa törzse, 
Távol rengetegek szétszórt előörse; 
Vagy kerek erdőcske messzi láthatáron, 
Mely alá kiönt még a dél vize nyáron.  

Nincs halom a téren, vagy csak eltévedve, 
Mintha olykor a föld buborékot vetne; 
Azt is emberi kéz ásta-véste, látszik, 
Hogy alá temesse egyikét a másik.  

Hova lőn hajléka? várműve? temploma...? 
Csak temetőjének maradt reánk nyoma. 
Hol vigadt? hol küzdött? imádta Istenét...? 
Csak sírhalma látszik, mely őrzi tetemét.  

Szántogat a gazda, síró füttye hallik, 
Barázdája a domb oldalán felhajlik, 
Csak, hová tinói már nehezen másznak, 
Tetejét hagyá meg a botos juhásznak.  

Ugaron a bojtár legelteti nyáját, 
S dombtetőn ríkatja gyenge furulyáját, 
Maga pedig hozzá keservesen mormol: 
Nem tudja, mi leli odafent az ormon.  

Nem tudja, hogy a hely, hová lábát teszi, 
Hány derék vitéznek csontjait fedezi; 
Nem tudja, hogy emlék minden legkisebb hely: 
Hogy a Haza teste mindenütt egy sebhely...  

Nyugodj, vén dalia! becsülettel nyugszol. - 
Én pedig kijártam, és én ültem sokszor 
A kis domb süvegjén, ott az ér-oldalon, 
Melynek neve ma is, mint régen, Testhalom.  

Oda járt ki hozzám a beszédes Monda, 
Mellyel már bölcsőmet ringatá Szalonta; 
Méltó-e hogy a lant elzöngje? Miért nem...? 
Alacsony az ember, de magas az érdem.  

Nem csak az, kit a hír untalan emleget, 
Hajta végre dicső bajnoki tetteket: 
Sok tudott honáért élni halni ollyan, 
Ki felejtve nyugszik egy hitvány zugolyban.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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(1853)  

SZENT LÁSZLÓ 
Legenda  

Monda Lajos a nagy király: 
Eredj szolgám, Laczfi Endre, 
Küldj parancsot, mint a villám, 
Köss nehéz szablyát övedre: 
A tatártól nagy veszélyben 
Forog Moldva, ez a véghely: 
A tatárra veled menjen 
Tízezernyi lófő székely.  

Kél Budáról Laczfi Endre, 
Veszi útját Nagy-Váradnak; 
Kölestermő Kunság földén 
Jó csatlósi áthaladnak; 
Várad kövecses utcáin 
Lovuk acél körme csattog, 
Messzefénylik a sok fegyver, 
Messzedöng a föld alattok.  

Hallja László a templomban 
Körösvíznek partja mellett; 
Visszatér szemébe a fény, 
Kebelébe a lehellet; 
Koporsója kőfedelét 
Nyomja szinte három század: 
Ideje már egy kevéssé 
Szellőztetni a szűk házat.  

Köti kardját tűszöjére 
S fogja a nagy csatabárdot, 
Mellyel egykor napkeleten 
A pogánynak annyit ártott; 
Félrebillent koronáját 
Halántékin igazítja; 
- Éjféltájban lehetett már - 
A vasajtót feltaszítja.  

És megindul, ki a térre; 
És irányát vészi jobbra, 
Hol magasan felsötétlik 
Ércbül öntött lovagszobra; 
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Távolról megérzi a mén, 
Tombol, nyerít, úgy köszönti: 
Megrázkódik a nagy ércló 
S érclovagját földre dönti.  

Harci vágytól féke habzik, 
Kapál, nyihog, lángot fúvall; 
László a nyeregbe zörren 
S jelt ad éles sarkantyúval; 
Messze a magas talapról, 
A kőlábról messze szöktet; 
Hegyen-völgyön viszi a ló 
A már rég elköltözöttet.  

Egy ugrás a Kalvária 
És kilenc a Királyhágó; 
Hallja körme csattogását 
A vad székely és a csángó: 
Ám a lovat és lovagját 
Élő ember nem láthatja, 
Csodálatos! - de csodákat 
Szül az Isten akaratja. -  

Három teljes álló napig 
Vívott a pogánnyal Laczfi; 
Nem hiányzott a székely szív, 
De kevés a székely harcfi 
Míg a tatár - több mint polyva, 
Vagy mint a puszták fövénye - 
Sivalkodik, nyilát szórja, 
Besötétül a nap fénye.  

Már a székely alig győzi, 
Már veszélyben a nagy zászló, 
De fölharsog a kiáltás: 
"Uram Isten és Szent László!" 
Mint oroszlán, ví a székely, 
Megszorítva, nem megtörve... 
Most a bércen láthatatlan 
Csattog a nagy ércló körme.  

"Ide, ide jó vitézek!" 
Gyüjti népét Laczfi Endre: 
Hát egyszer csak vad futással 
Bomlik a pogányság rende; 
Nagy tolongásnak miatta 
Szinte már a föld is rendül; 
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Sok megállván mint egy bálvány, 
Leragad a félelemtül.  

Sokat elüt gyors futtában 
A repülő kurta csákány; 
Sok ki nem mozdul helyéből 
Maga rab lesz, lova zsákmány. 
Foglyul esett a vezér is 
Atlamos, de gyalázatja 
(Nehéz sebben vére elfoly) 
Életét meg nem válthatja.  

Fel, Budára, Laczfi Endre 
Számos hadifoglyot indít; 
Annyi préda, annyi zászló 
Ritka helyen esik, mint itt. 
Rabkötélen a tatárság 
Félelemtül még mind reszket. 
És vezeklik és ohajtja 
Fölvenni a szent keresztet.  

Hogy elértek Nagy-Váraddá, 
- Vala épen László napja - 
Keresztvízre áll a vad faj, 
Laczfi lévén keresztapja. 
Összegyűl a tenger néző 
Hinni a csodába, melyet 
Egy elaggott, sírba hajlott 
Ősz tatárnak nyelve hirdet:  

"Nem a székely, nem is Laczfi, 
Kit Isten soká megtartson; 
Hanem az a: László! László! 
A győzött le minket harcon: 
A hívásra ő jelent meg, 
Vállal magasb mindeneknél 
Sem azelőtt, sem azóta 
Nem láttuk azt a seregnél.  

Nagy lovon ült a nagy férfi, 
Arca rettentő, felséges; 
Korona volt a fejében 
Sár-aranyból, kővel ékes; 
Jobb kezében, mint a villám 
Forgolódott csatabárdja: 
Nincs halandó, földi gyarló 
Féreg, aki azt bevárja.  
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Mert nem volt az földi ember, 
Egy azokból, kik most élnek: 
Feje fölött szűz alakja 
Látszott ékes nőszemélynek; 
Koronája napsugárból, 
Oly tündöklő, oly világos! -" 
Monda a nép: az Szent-László, 
És a Szűz, a Boldogságos.  

S az öreg tatár beszédét, 
Noha kétség nincs felőle; 
Bizonyítá a templomnak 
Egy nem szavajátszó őre: 
Hogy három nap a sirboltban 
Lászlót hiába kereste; 
Negyednapra átizzadva 
Találtatott boldog teste.  

(1853 szept. 19) 

IDUNA EMLÉKE 
I. SÍRJÁRA  
Egész teste fájdalom volt, 
Egész lelke szeretet: 
Az súlyától földbe hajolt, 
Ez a mennybe sietett. 
Fényes lelkének a mennyben 
Jobb is, mint e földi szennyben; 
Ott van igazi hazája, 
Kedveseit oda várja.  

II. VERS-KÖTETE ELÉ  
Mint álló csillagot 
Nem láttuk az égen, 
Fényesen ragyogott, 
Oh! de már estében.  

(1853) 

CSENDES DALOK 
I 
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Ej! haj! ne szomorkodj 
Szivbeli jó barátom; 
Ej! haj! minden ember 
Holtig él a világon. 
Tegnap is volt, márma is van. 
Holnap is lesz, úgy ahogy: 
Ej! haj! feleségem, 
Majd elélünk valahogy.  

Azért, hogy elapad 
Már a víz is előlünk, 
Azért a bubánat 
Messze járjon mitőlünk. 
Nyomoruság, szomoruság; 
Elég ebből egyik is; 
Ej! haj! feleségem, 
Szenvedtünk mi eddig is.  

Ej! haj! sose búsulj 
Szivbeli jó barátom; 
Ej! haj! minden ember 
Szenved azt a világon. 
Lám a hold is változandó: 
Néha telik, néha fogy; 
Ej! haj! feleségem, 
Maid megélünk valahogy.  

II 

Igyunk biz azt egy-egy kicsit, 
Ne szégyeljük, ha jól esik; 
Hiszen egy-két ital bortul 
Ez a világ fel nem fordul.  

S ha felfordul: mit én bánom! 
Abba' sincsen semmi károm; 
Tán, kit a sors fejre buktat, 
Akkor ismét talpra juthat.  

Ha felfordul: Isten neki! 
Tán bizony még használ neki! 
Mélyen leszánt a jó gazda, 
Úgy esik alul a gazza. -  

(1853) 
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AZ EGRI LEÁNY 
Ballada  

I 

Kassa mellett, egy fölvárban, 
Tivornyázott a cseh rabló; 
Ordas újbor a pohárban: 
Hozzálátnak ketten-hárman.  

Szólt az egyik: ez fölséges! 
Szólt a másik: milyen édes! 
Boldog ország, áldott ország, 
Melynek földje ilyen bort ád!  

Szóla Telef, zord vezérök: 
"A keservét! hisz ez méreg! 
Semmi tűz a rossz csigerben: 
Lőre volna ez Egerben.  

Egri püspök nagy pincéje 
Drága borral teljes-teli: 
Szegény csehet nem szíveli, 
De a lengyelt vendégeli.  

Lóra tehát, indulóra! 
Fel, borinni, víg leventék: 
A pap, a csap adja mindég, 
Kevés neki annyi vendég."  

S mint a holló, mint a felhő, 
Mint az árnyék, mint a szellő, 
Oly sötéten, annyi zajjal, 
A zsiványhad messze nyargal.  

II 

Egri leány ablakára 
Rászállott egy kis madárka, 
Kocogtatja, veregeti, 
Esdekelve így szól neki:  

"Nyiss ablakot, szép leányzó! 
Hideg szél fú, esik a hó, 
Fázom itt a házereszbe': 
Nyisd ki hamar és eressz be."  

"Nem eresztlek, ki sem nyitom, 
Mert egyedül vagyok itthon; 
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El is ült már a jó madár, 
Bagoly az, ki éjszaka jár."  

"Nem vagyok én csúnya bagoly, 
Inkább tőrbe esett fogoly, 
Szerelemnek hű madara: 
Szeretődnek édes szava."  

"No, ha az vagy, jer, hadd látlak: 
Szegény madár! bebocsátlak; 
Fázol ugy-e, reszketsz igen 
Odaki, a nagy hidegen.  

"No, ha az vagy, jőj be onnat: 
Kinyitom az ablakomat, 
Az ajtómat, ablakomat... 
Melengető két karomat!"  

III 

Rozgonyi püspök palotája nyitva, 
Négy sor ablakkal kivilágosítva: 
Magyar ott a lengyelt szívesen látja, 
Új ismerőse, régi jó barátja.  

"Éljen Ulászló! Hunyadink is éljen!" 
Rá zene zendül, ropog a dob mélyen, 
Rá zene zendűl, kehely összecsendűl; 
Magyar és lengyel deli táncra lendűl.  

"Hej, ti vitézek, koszorúsdi táncban 
Vér foly az utcán, foly a vér a házban! 
Ég a város!... tüze messze lángol, 
Négy szögeletjén ide is világol."  

- Hol az én kardom? - hol az én nyergem? 
- Paripámra ki tud igazitni engem? - 
Az enyém damasz volt - az enyém skárlát - 
Besenyő lovamnak sose láttam párját.  

"Hej! ma vitézek bottal az ebre! 
Másszor ülünk már puha szép nyeregre! 
Ki lovon, - ki gyalog, - ki, ha épen mászva... 
Mert a veszély már itt van, a házba'."  

Csörren az ablak, bezuhant az ajtó, 
Szép piros bortól iszamós a padló, 
Szép piros vértől sikamós a padló: 
Odabent a cseh, odabent a rabló!  
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IV 

"Mi zuhog, hallod-e?" - "Szilaj szél zugása." 
"Mi dobog, hallod-e?" - "Kebled dobogása." 
"Jaj, ne menj ki Lászlóm, jaj, ne menj ki szentem: 
Valami hidegség úgy borzogat engem!"  

"Hogyne mennék, édes? majd itt ér a hajnal; 
Gerlice szivedet ne rémitse a zaj: 
Katonák az utcán, Lengyel László népe, 
Simon püspök bora nem fér a fejébe."  

Kimene a legény, bár ne tette volna! 
Szíve meleg vére kiömölt a hóra, 
Szétfröccsent az útra, a küszöb kövére: 
Egy csepp a leányzó fehér kebelére.  

És mint a sebes tűz, az az egy csöpp éget; 
Érez a lány szíve csoda melegséget: 
Szeretője keblét amely átalverte, 
A vasat, a vasat kézből kitekerte.  

S ki látta valaha, villámlani télben? 
Fegyver csillogását fekete éjfélben? 
Galambot marókkal víni, verekedni? 
Gyönge szűzi karról piros vért csepegni? -  

Sok pribék esett el egyenetlen harcon, 
De az egri lányból sem lett egri asszony: 
Messziről egy dárda hű szivét bejárta, 
Fehér köntösében odarogyott szépen 
Kedves halottjára.  

V 

Fut a rabló megrakottan, 
Nyomja vállát súlyos préda; 
S a bitang nép, a sok céda, 
Veszekedik a lopotton.  

De a magyar lóra pattan, 
Követi sok bátor lengyel: 
"Nos vitézek, hát e szennyel 
Mi legyünk-e az adósok?"  

Jó lovagok, hű csatlósok 
Hogy elérik a pribéket - 
No hiszen, cseh, jaj most néked! 
Mért születtél e világra!  
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Nem akadnál most az ágra 
Gyalázatnak címeréül, 
Varju holló ételéül, 
Ország utja közelében. -  

Itt is, ott is, minden lépten 
Maradoz a védtelen cseh; 
Aki futhat, nagy szerencse: 
De kevés már aki futhat.  

Maga Telef sem lel útat 
Kassa mellé, a felvárba: 
Körülfogva, mélyre zárva 
Bünhödé meg az elmultat.  

(1853) 

ÁGNES ASSZONY 
Ballada  

Ágnes asszony a patakban 
Fehér lepedőjét mossa; 
Fehér leplét, véres leplét 
A futó hab elkapdossa. 
     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.  

Odagyűl az utcagyermek: 
Ágnes asszony, mit mos kelmed? 
"Csitt te, csitt te! csibém vére 
Keveré el a gyolcs leplet." 
     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.  

Összefutnak a szomszédnők: 
Ágnes asszony, hol a férjed? 
"Csillagom, hisz ottbenn alszik! 
Ne menjünk be, mert fölébred." 
     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.  

Jön a hajdu: Ágnes asszony, 
A tömlöcbe gyere mostan. 
"Jaj, galambom, hogy' mehetnék, 
Míg e foltot ki nem mostam!" 
     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.  

Mély a börtön: egy sugár-szál 
Odaférni alig képes; 
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Egy sugár a börtön napja, 
Éje pedig rémtül népes. 
     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.  

Szegény Ágnes naphosszanta 
Néz e kis világgal szembe, 
Néz merően, - a sugárka 
Mind belefér egy fél szembe. 
     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.  

Mert, alighogy félre fordul, 
Rémek tánca van körűle; 
Ha ez a kis fény nem volna, 
Úgy gondolja: megőrülne. 
     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.  

Ím azonban, időtelve, 
Börtönének zárja nyílik: 
Ágnes a törvény előtt 
Megáll szépen, ahogy illik. 
     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.  

Öltözetjét rendbe hozza, 
Kendőjére fordít gondot, 
Szöghaját is megsimítja 
Nehogy azt higgyék: megbomlott. 
     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.  

Hogy belép, a zöld asztalnál 
Tisztes őszek ülnek sorra; 
Szánalommal néznek ő rá, 
Egy se mérges, vagy mogorva. 
     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.  

"Fiam, Ágnes, mit miveltél? 
Szörnyü a bűn, terhes a vád; 
Ki a tettet végrehajtá 
Szeretőd ím maga vall rád." 
     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.  

"Ő bitón fog veszni holnap, 
Ő, ki férjedet megölte; 
Holtig vizen és kenyéren 
Raboskodva bünhödöl te." 
     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.  

Körültekint Ágnes asszony, 
Meggyőződni ép eszérül; 
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Hallja a hangot, érti a szót, 
S míg azt érti: "meg nem őrül." 
     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.  

De amit férjéről mondtak 
A szó oly visszásan tetszik; 
Az világos csak, hogy őt 
Haza többé nem eresztik. 
     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.  

Nosza sírni, kezd zokogni, 
Sűrü záporkönnye folyván: 
Liliomról pergő harmat, 
Hulló vizgyöngy hattyu tollán. 
     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.  

"Méltóságos nagy uraim! 
Nézzen Istent kegyelmetek: 
Sürgetős munkám van otthon, 
Fogva én itt nem űlhetek." 
     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.  

"Mocsok esett lepedőmön, 
Ki kell a vérfoltot vennem! 
Jaj, ha e szenny ott maradna, 
Hová kéne akkor lennem!" 
     Oh! irgalom atyja ne hagyj el.  

Összenéz a bölcs törvényszék 
Hallatára ily panasznak. 
Csendesség van. Hallgat a száj, 
Csupán a szemek szavaznak. 
     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.  

"Eredj haza, szegény asszony! 
Mosd fehérre mocskos lepled; 
Eredj haza, Isten adjon 
Erőt ahhoz és kegyelmet." 
     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.  

S Ágnes asszony a patakban 
Lepedőjét újra mossa; 
Fehér leplét, tiszta leplét 
A futó hab elkapdossa. 
     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el  

Mert hiában tiszta a gyolcs, 
Benne többé semmi vérjel: 
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Ágnes azt még egyre látja 
S épen úgy, mint akkor éjjel. 
     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.  

Virradattól késő estig 
Áll a vízben, széke mellett: 
Hab zilálja rezgő árnyát, 
Haja fürtét kósza szellet. 
     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.  

Holdvilágos éjjelenkint, 
Mikor a víz fodra csillog, 
Maradozó csattanással, 
Fehér sulyka messze villog. 
     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.  

És ez így megy évrül-évre; 
Télen-nyáron, szünet nélkül; 
Harmat-arca hő napon ég, 
Gyönge térde fagyban kékül. 
     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.  

Őszbe fordul a zilált haj, 
Már nem holló, nem is ében; 
Torz-alakú ránc verődik 
Szanaszét a síma képen. 
     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.  

S Ágnes asszony a patakban 
Régi rongyát mossa, mossa - 
Fehér leple foszlányait 
A szilaj hab elkapdossa. 
     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.  

(1853) 

MÁTYÁS ANYJA 
Szilágyi 
Örzsébet 
Levelét megirta; 
Szerelmes 
Könnyével 
Azt is telesirta.  

Fiának 
A levél, 
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Prága városába, 
Örömhírt 
Viszen a 
Szomorú fogságba:  

"Gyermekem! 
Ne mozdulj 
Prága városából: 
Kiveszlek, 
Kiváltlak 
A nehéz rabságból.  

Arannyal, 
Ezüsttel 
Megfizetek érted; 
Szívemen 
Hordom én 
A te hazatérted.  

Ne mozdulj, 
Ne indulj, 
Én egyetlen árvám! 
Ki lesz az 
Én fiam 
Ha megejt az ármány?  

Adassék 
A levél 
Hunyadi Mátyásnak, 
Tulajdon 
Kezébe, 
Senkinek se másnak."  

Fekete 
Viaszból 
Nyom reá pecsétet; 
Könyöklőn 
Várnak az 
Udvari cselédek.  

"Ki viszi 
Hamarabb 
Levelem Prágába? 
Száz arany, 
Meg a ló, 
Teste fáradsága."  
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"Viszem én, 
Viszem én, 
Hét nap elegendő." 
"Szerelmes 
Szivemnek 
Hét egész esztendő!"  

"Viszem én, 
Hozom én 
Válaszát három nap." 
"Szerelmes 
Szivemnek 
Három egész hónap.  

Istenem, 
Istenem, 
Mért nem adál szárnyat, 
Hogy utól- 
Érhetném 
Az anyai vágyat." -  

S ahol jön, 
Ahol jön 
Egy fekete holló; 
Hunyadi 
Paizsán 
Ül ahhoz hasonló.  

Lecsapott, 
Lecsapott 
Fekete szélvészből, 
Kikapá 
Levelét 
Az anyai kézből.  

"Hamar a 
Madarat!... 
El kell venni tőle!" 
Szalad a 
Sokaság 
Nyomba, hogy lelője.  

Madarat 
Nem egyet, 
Százat is meglőnek: 
Híre sincs, 
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Nyoma sincs 
A levélvivőnek.  

Napestig 
Az erdőn 
Űzeti hiába: 
Éjfelen 
Kocognak 
Özvegy ablakába.  

"Ki kopog? 
Mi kopog? 
Egy fekete holló! 
Nála még 
A levél 
Vagy ahhoz hasonló.  

Piros a 
Pecsétje 
Finom a hajtása: 
Oh áldott, 
Oh áldott 
A keze-irása!"  

(1854) 

A FÜLEMILE 
Hajdanában, amikor még 
Így beszélt a magyar ember: 
Ha per, úgymond, hadd legyen per! 
(Ami nem volt épen oly rég) - 
Valahol a Tiszaháton 
Élt egy gazda: Pál barátom, 
S Péter, annak tőszomszédja; 
Rólok szól e rövid példa.  

   Péter és Pál (tudjuk) nyárban 
Összeférnek a naptárban, 
Könnyü nekik ott szerényen 
Megárulni egy gyékényen; 
Hanem a mi Péter-Pálunk 
Háza körűl mást találunk: 
Zenebonát, örök patvart, 
Majd felfordítják az udvart; 
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Rossz szomszédság: török átok, 
S ők nem igen jó barátok.  

   Ha a Pál kéménye füstöl, 
Péter attól mindjár' tüszköl; 
Ellenben a Péter tyukja 
Ha kapargál 
A szegény Pál 
Háza falát majd kirugja; 
Ebből aztán lesz hadd-el-hadd, 
Mely a kert alá is elhat! 
Ez sem enged, az se hagyja, 
S a két ház kicsínye, nagyja 
Összehorgolnak keményen, 
Mint kutyájok a sövényen 
Innen és túl összeugat 
S eszi mérgében a lyukat.  

   De, hogy a dologra térjek, 
Emberemlékezet óta 
Állott egy magas diófa, 
Díszeűl a Pál kertjének. 
A szomszédba nyult egy ága, 
Melyet Péter, minthogy róla 
A dió is odahulla, 
Bölcsen eltűrt, le nem vága. 
Történt pedig egy vasárnap, 
Hogy a fentírt fülemile 
Ép' a közös galyra üle, 
Azt szemelvén ki oltárnak, 
Honnan Istent jókor reggel 
Magasztalja szép énekkel: 
Megköszönve a napot, 
Melyre, im, felvirradott. 
A sugárt és harmatot, 
A szellőt és illatot;  
A fát, melynek lombja zöld, 
A fészket, hol párja költ, 
Az örömet, mely teli 
Szivecskéjét elteli; 
Szóval, ami benne él 
S mit körében lát, szemlél, 
Azt a pompát, fényt és szint, 
Mely dicsőség 
- Semmi kétség - 
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Ő érte 
Jött létre 
Csupán ő érette mind! 
Elannyira, hogy Pál gazda, 
Ki gyönyörrel ott hallgatta, 
Így kiáltott örömében: 
"Istenem, uram 
Beh szépen 
Fütyöl ez az én madaram!"  

"Kendé bizony az árnyéka! 
Mert olyat mondok, hogy még a..." 
Hangzik átal a sövényen 
Egy goromba szó keményen. 
"Hát kié - pattogja Pál - 
Mikor az én fámra száll?" 
"De az én portámon zengett: 
Hogy illetné a fütty kendet!" 
Pál nem hagyja: őtet uccse! 
Péter ordít: ő meg úgyse! 
Többrül többre, szórul szóra, 
Majd szitokra, majd karóra, 
Majd mogorván 
Átugorván 
Ölre mennek, hajba kapnak; 
Örömére a szent napnak 
Egymást ugyan vérbe-fagyba, - 
Hanem a just mégsem hagyva.  

   Pál azonban bosszut forral, 
És ahogy van, véres orral 
Megy panaszra, bírót búsit, 
S melyet a vérszenny tanúsit 
A bántalmat előadja. 
Jogát, úgymond, ő nem hagyja. 
Inkább fölmegy a királyig 
Térden csúszva: de a füttyöt, 
Mely az ős diófárul jött, 
Nem engedi, nem! halálig. 
Nyomatékul egy tallért dob 
Az igazság mérlegébe, 
Mit a bíró csúsztat a jobb 
Oldalon levő zsebébe.  

   Pétert sem hagyá pihenni 
A nagy ártatlan igazság: 
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Nem rest a biróhoz menni 
Hogy panaszát meghallgassák. 
Így s úgy történt, - elbeszéli, 
Övé a fütty, ő azt véli: 
Nincs vármegye, 
Ki elvegye, 
Nincsen törvény, nem lehet per. 
Hisz azt látja Isten, ember! - 
De, hogy a beszédet össze 
Annál jobb rendben illessze, 
Az ütlegből sokat elvesz 
És a joghoz egy tallért tesz, 
Mely is a birói zsebben 
Bal felől, a szív iránt, 
Meghuzódik a legszebben.  

   Felderüle a kivánt 
Nap, mely a vitát eldöntse, 
Hogy a fülemile-pörben 
Kinek szolgál a szerencse. 
Ámde a birót most cserben 
Hagyja minden tudománya, 
És ámbátor 
Két prókátor 
Minden könyvét összehányja, 
S minden írást széjjeltúr is: 
Ilyen ügyről, 
Madárfüttyről, 
Mit sem tud a corpus juris; 
Mignem a biró, haraggal 
Ráütvén a két zsebére 
S rámutatván a két félre, 
Törvényt monda e szavakkal 
A szegény fülemilére: 
Hallja kendtek! 
Se ide nem, se oda nem 
Fütyöl a madárka, hanem 
(Jobb felől üt) nekem fütyöl, 
(Bal felől üt) s nekem fütyöl: 
Elmehetnek.  

 
* 

Milyen szép dolog, hogy már ma 
Nem történik ilyes lárma, 
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Össze a szomszéd se zördül, 
A rokonság 
Csupa jóság, 
Magyar ember fél a pörtül... 
Nincsen osztály, nincs egyesség 
Hogy szépszóval meg ne essék, 
A testvérek 
Összeférnek, 
Felebarát 
Mind jó barát: 
Semmiségért megpörölni, 
Vagy megenni, vagy megölni 
Egymást korántsem akarja: 
De hol is akadna ügyvéd 
Ki a fülemile füttyét 
Mai napság felvállalja!?  

(1854)  

REG ÉS EST 
Szeretem a reggelt, 
Mikor a jegenyék sudarára 
Legelébb esik a 
Születő nap arany sugára 
S kiderűl a vidék, 
Szine, illata, hangja föléled: 
Tova még, tova még! 
Enyim a nap, enyém az élet...  

Ah, az est! 
Bágyad akkor elme, test; 
Hazaszáll a megtört lélek; 
Nő a lombárny... félek, félek. 
Mit hozál ma, vándor szellem, 
Hogy holnapra fölemeljen?... 
Boldog, ha visszanéz a mára 
Öntudatod nyájas sugára! -  

(1854) 
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A BAJUSZ 
Volt egy falu – nem tudom, hol, 
Abba' lakott – mondjam-é, ki? 
Se bajusza, 
Se szakálla, 
Egy szőrszála 
Sem volt néki; 
Annálfogva helységében 
Nem is hítták egyéb néven: 
Kopasz-szájú Szűcs György bátya; 
E volt az ő titulája. 
No mert (közbe legyen mondva) 
Azt az egyet meg kell adni, 
Hogy a Szűcs György falujában 
Könnyű volt eligazodni: 
Mivel ottan minden ember 
Névhez jutott olcsó szerrel 
Azon felűl, mit az apja 
Adott neki, meg a papja. 
Nem tudom, ha más vidéken 
Megvan-é e szép szokás, 
Nem tudom; de nagy kár lenne, 
Ha divatból úgy kimenne, 
Mint például - hogy többet ne 
Mondjak... a káromkodás!  

Egyébiránt Szűcs György gazda 
Semmit is el nem mulaszta, 
Hogy bajuszát megnövelje, 
Meglévén... a puszta helye. - 
Kente, fente ő azt írral, 
Kígyóhájjal, medvezsírral, 
Ebkaporral, kutyatéjjel; 
Meg is nőtt az minden éjjel 
- Tudniillik: álmában; 
S ha fölébredt, mennyi kéjjel 
Tapogatta... hiában!  

   Ami pedig Szűcs György gazdát 
Máskülönben illeti: 
Nem bolond ember volt ám ő: 
Ládájába' pénz, egy bögre, 
Azonkívül juha, ökre 
És - szamara volt neki. 
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Sőt az is szent, hogy már régen 
Ott ülne a birószéken, 
Hasa, hája, kéknadrága... 
Minden kész e méltóságra: 
De mit ér, ha nincs bajusz! 
Ily anyám-asszonyos képpel 
Sosem választá a nép el; 
Szavazott rá tíz, vagy húsz.  

   Oh ti, kiket a természet 
Bajusz-áldással tetézett, 
Ti nem is gondolhatjátok, 
A csupasz száj mily nagy átok! 
Ti, midőn a szúrós serte 
Sima állotok kiverte, 
Minden szentet sorra szedtek 
S a beretvától sziszegtek! 
Ti, ha egyszer, hébe-korba' 
Beleér levesbe, borba 
Szegény ártatlan bajusz; vagy 
Télen át rá jégcsap, zúz fagy: 
Már az olyan nagy sor nektek! 
Már ollót mit emlegettek, 
Nem tudván, e szőr mily drága, 
Becsesebb a drága gyöngynél: 
E hiányzott csak Szűcs Györgynél, 
S lám! hiányzott boldogsága. 
Mily irígyen nézte másnak, 
A legutolsó kapásnak, 
Hogy mohos a szája-széle: 
Bezzeg, cserélt volna véle! 
De mi haszna! mindhiába! 
Nincs orvosság patikába, 
Széles mezőn, drága kertben, 
Vagy más helyen, 
Ami neki szőrt neveljen! 
S már a bajszot úgy gyülölte, 
Hogy legott a méreg ölte, 
Látva, hogy nő más embernek, 
Vagy korommal fest a gyermek 
Sőt csupán ezér' a macskát 
Sem tűrhette udvarában, - 
S bajuszt kapván áldott nője, 
Elkergette, vén korában.  
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   Történt, hogy oláhcigányok, 
(Tudvalevő nagy zsiványok) 
Kóborlának a vidéken, 
S megszálltak a faluvégen. 
Nosza mindjár' sátort ütnek, 
Tüzet rakva, főznek, sütnek 
Abból, amit valahonnan 
Más faluból idehoztak, 
Minthogy onnan 
Éhen-szomjan 
Búcsu nélkül eltávoztak. 
Meghíják a rokonságot, 
A helybeli cigányságot, 
És ezeket tőrül hegyre 
Kivallatják mindenképpen: 
Mi van? hogy' van a helységben? 
S a hallottat szedik begyre. 
Épen mint a jó vezér, 
Ha az ellenséghez ér, 
Minden bokrot és fatörzsöt, 
Minden zegzugat kikémel; 
Lassan mozdul seregével, 
Küld vigyázót, előörsöt, 
Puhatolja, merre gyengébb, 
Hol erősebb az ellenség; 
Nem siet, de csupa szemfül, 
S mikor aztán ütközetre 
Megy a dolog: gyors a tettre, 
Veri a vasat, míg meg nem hűl. 
Nemkülönben a bölcs vajda 
Haditervet kohol mindjárt: 
Nincsen egy ház, nincs egy pajta, 
Hogy ne tudná csinyja-binját: 
Hol lakik dús özvegy asszony, 
Kit jó móddal megkopasszon? 
Melyik háznál van eladó 
Sári, Panni, Zsuzsi, Kató, 
Ki legény után bolondul? 
Mert az a jövendölést 
Megfizeti ám bolondul! 
Kinek esett holmi kára 
S van szüksége prófétára, 
Hogy nyomába ne jöhessen, 
Sőt, ami több, ráfizessen? 
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Ki szeretne gazdagodni, 
Könnyű módon pénzhez jutni: 
Ásni onnan, hova nem tett, 
Vagy, ha tett is, 
A letett kincs 
Időközben elszelentett? 
Mindez a vén vajda gondja, 
Ki nem adná egy vak lóért, 
Hogy a magyar kész bolondja.  

   Nem kerülte ki figyelmét 
Szűcs György uram nyavalyája, 
Gondolván, hogy ő kigyelmét 
Egy kissé megberetválja. 
Nem kell ahhoz néki szappan, 
Anélkül is mester abban: 
Szőrmentibe, vagy visszára 
Beretválni nincsen párja. 
Kivált most, hogy az idő 
S alkalom oly kedvező; 
Ripeg-ropog 
A sarló-fog, 
Munkától ég a mező; 
Nincsen otthon 
Csak az asszony, 
Hogy megfőzzön, 
Vagy dagasszon; 
Vagy ha néhol egy beteg 
Szalmaágyon fentereg; 
Vagy a seprű, házőrzőnek 
Felállítva küszöbre; 
De ha Isten meg nem őrzi, 
Ott lehet az örökre.  

Egyedül van Szűcs György gazda, 
Egy lélek sincs udvarában: 
Hát im! a furfangos vajda 
Beköszön a pitvarában. 
"Ejnye gazduram, a kőbe! 
Mi dolog az, hogy kigyelmed 
Bajuszát levágja tőbe? 
Magyar ember-é kigyelmed?" 
Milyen szemmel nézett rája 
Szűcs György gazda, képzelhetni: 
A vasvillát sem lehetne 
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Mérgesebben odavetni; 
De a cigány győzte szóval, 
Hízelgővel, úsztatóval: 
Míg György el nem panaszolta, 
Hogy' áll a dolog mivolta.  

   "Szent Pilátus! minő szégyen! 
Hát miér' nem mondta régen 
Sohasem volt? nem is termett? 
Hát miért nem mondta kelmed? 
Nagy bajusza volna régen: 
Hisz ez az én mesterségem!"  

   Megörűle György a szónak, 
Hogy bajusza lesz maholnap, 
S mintha nőne a szép sörte, 
Már a helyét is pödörte. 
Sonka, sódar, 
Füstös oldal, 
Liszt, szalonna, 
Főzelék, 
Van elég; 
Ráadásul jó ozsonna, 
S valamit a vajda kére, 
Megalkudva, megigérve. 
Nosza tüzet rak legottan, 
Lobog a láng, bőg a katlan, 
Száll a szikra, fojt a füst, 
Fő a fürdő; forr az üst, 
Benne mindenféle gyimgyom, 
Holmi gizgaz, holmi ringy-rongy 
Ami úton, útfelen 
Elhányódik, vagy terem. 
E bűbájos fürdőlében 
Nő meg a György bajsza szépen; 
S ha hibáznék egy kicsi: 
A babona ráviszi.  

   Kész immár a bornyomó kád: 
Szűcs György jó remény fejébe, 
Nyakig ül a szennyes lébe, 
Istennek ajánlva dolgát. 
A cigány sereg azonban 
Beszivárog alattomban; 
Jön elébb egy, aztán kettő, 
Mintha csak úgy történetből: 
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Szerencsére a vajdának 
Épen jó, hogy bebotlának! 
Egy tüzet rak, más vizet mer, 
Másik fát hoz... kell az ember; 
Úgy szaladnak! úgy segítnek! 
Dolgot ád a vajda mindnek.  

   Hogy pedig a hasznos pára 
Szűcs uram fejét megjárja: 
Elővesznek egy nagy ponyvát 
És a fürdőkádra vonják; 
S a kád mellett körbe-körbe 
Tánc kezdődik, fürge, pörge; 
Kalapácstól dong a donga; 
"Tiktak, tiktak" foly a munka, 
S egy büvös dal 
Ümmög halkal: 
   "Bajusza lesz Szűcs Györgynek, 
   Igen biz a, szegénynek." 
S míg a ponyvát sietősen 
Jó erősen 
Apró szeggel odaszegzi, 
A cigányhad ujra kezdi: 
   "Bajusza van Szűcs Györgynek, 
   Ne irígyeld szegénynek!"  

   Ezalatt a pénzes bögre 
Búcsujárni ment örökre, 
Követé a füstös oldal, 
A szalonna, meg a sódar, 
Az ágynémü, fehérnémü, 
A vasféle, meg a rézmű. 
Szóval, ami könnyen mozdult, 
Lába kelvén, mind elpusztult, 
Mert a gazda - "tiktak, tiktak" - 
Nem hallá, hogy zárat nyitnak.  

Meddig űle György a kádban 
Lepedővel leszögezve, 
Nincs megírva krónikámban. 
Csak annyi van följegyezve, 
Hogy mihelyt abból kilépe, 
Tükröt vévén a kezébe, 
Hogy bajuszát felsodorja: 
Nem tehette, mert nincsen mit! 
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Mert bajusza nem nőtt semmit, 
De igen a füle s orra!  

(1854) 

EGY KIS HYPOCHONDRIA 
Meddő napok! üres lapok! 
Kezdet elég: de semmi vég. 
Lesz-e idő valaha még, 
Melyben erőt s kedvet kapok?  

Mi az erő? Önbizalom! 
Kedvet s hevet a munka ád: 
Folyó víznek nincs semmi gát, 
Halál tesped álló tavon.  

Nézd a napot: bár alkonyul, 
Képén vidor az estbibor... 
Ha! infámis rossz kerti bor! 
Az ember még kijózanul!  

(1854) 

A KINCSKERESŐK 
Elbeszélés  

Ki nem szeretne pénzt sokat, 
Öreg tallért, huszasokat? 
Ki mondaná, hogy már elég, 
Ha úgy elébe öntenék? 
Neked, Pál, van: s többet kivánsz, 
Kerek számból csorbát csinálsz; 
Neked Péter nincs: de ha volna!... 
Mint makkal az 
Éhes malac 
Szeretsz legalább álmodni róla. 
De az álom csalárd büvész, 
Vele ugyan nem sokra méssz: 
Némelykor ad pénzt, eleget, 
S találsz utóbb patkószeget, 
Vagy markodból - - 
- - - - - - - - - - - - - - - -  
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(1854 körül) 

A KINCSTALÁLÓK 
Hol volt, hol nem? három ember, 
Éhes, rongyos, mind a három, 
Munka-tenni egyik sem szer, 
De henyélni, télen, nyáron. 
Vagy, dologra ha kimentek, 
Ez azért lőn, hogy pihentek 
A nagy lusta heveréstől, 
Borivástól, dőzsöléstől; 
Uj erőt és új költséget 
Gyüjtve, új tivornya végett. 
S minthogy ebnek eb a társa, 
Megtalálja zsák a foltját: 
Ők is, rálelvén egymásra, 
Megszerették egymás módját. 
A barátság, mint a burján, 
Az ebszőlő, a bojtorján, 
Szivökben eggyé fonódott, 
Semmi vészben el nem oldott; 
Kivévén,... 
- - - - - - - - - - - - - -  

(1854 körül) 

SÍRVERS BARANOVSZKY MIKLÓS HAMVAIRA 
Bús Tisza partjaitól, vándor, ha kit erre hoz útad 
Íme! hazád nyelvén szól veled e ravatal. 
Itt Baranovszky, honod fia, ment el örök nyugalomba. 
Messzefutó pályán itt pihenésre talált. 
És Buda bölcsőjét, - vagyonát nyujtá idegen föld, 
Szorgalom, áldással fogva baráti kezet. 
Majd a munka után megjött a kényelem, ízlés: 
Művészet, tudomány honn vala termeiben. 
Sírja fölé koszorút, melly el nem hervad, örökzöld 
Hála virágaiból hű rokonok keze font:  

Futva-fut a csermely, szaporán növekedni folyóvá; 
S míg tova és tova száll: bérchona messze marad, 
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Végre közös tengerbe vegyűl. Azt gondolod, elvész? 
Zápor alakban jő: s felbuzog a honi bérc.  

(1854. dec. 25) 

AZ IHLET PERCE 
Mint a szerelmes boldog álminál 
Tündér-alakká lesz bálványa képe: 
Úgy lebben olykor a müvész elébe 
Teljes tökélyben a szűz ideál.  

De oh, ha vére csillapodni száll, 
A gráciák övét elejti szépe: 
Más hölgy tolong az istennő helyébe. 
Asszony, minéműt köznap is talál.  

Reszkess az égit így elveszteni! 
Ha ő jelen, ha őt mosolygni látod: 
Akkor, akkor ne múlassz költeni! -  

Egyszerre, mint árny, tűn el az imádott, 
És mint a rózsafelhő, nem sajátod; - 
Perc a tiéd, egy perc, az isteni!  

(1855 jan.) 

HATVANI 
Népmonda után  

Kitelt az év, a perc lejára, 
Hogy Debrecen hires tanára, 
Mint vérrel esküvé egy rossz nap, 
Átadja székét - a Gonosznak.  

Az ifjuság tömöttebb rendben 
Gyűl össze a hallóteremben, 
Meghatva titkos borzalomtul, 
Midőn az éji óra kondul.  

Nincs semmi nesz. Hallgatva várnak. 
Jöttére a tudós tanárnak, 
Ki a fekete könyvben olvas, 
S korán arannyá válik a vas.  
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Mi sors vár rád a csillagokban, 
A csíziónál tudja jobban, 
Bölcsek kövét régóta birja, 
Nap- s holdfogyatkozást megirja.  

Télen, szobában, érlel dinnyét 
Csiklándni a vendégek ínyét, 
S az asztallábból, mint varázslás, 
Csapon dől a tokaji máslás.  

A szobapadlón vizet áraszt, 
Hogy nem lelsz egy tenyérnyi szárazt, 
Sikolt, ugrál a női vendég: 
De a víz egyre árad mindég.  

Mert ezt kétségtelen forrásból 
(Ki más után, ki hallomásból) 
Az ifjuság vallotta szentnek: 
Vénebb diákok nem füllentnek.  

Most e percet borzadva várja 
Midőn belép híres tanárja, 
Nincs semmi zúgás, - légy ha rebben 
Meghallik a népes teremben.  

Sötét az éj. Künn vad vihar dul, 
A szélkakas meg-megcsikordul; 
Benn ösztövér gyertyák lobognak 
Elősejtelmén nagy dolognak.  

Az asztalon pedig halommal 
Egy gólyalábu cirkalommal 
Sötét, kormos edények állnak: 
Eszközi bűvös mágyiának.  

Ott serpenyő, ott szerteszéjjel 
Kisebb-nagyobb szelence, tégely, 
Üvegcső, lombik és retorta... 
Tán a - majd megmondám ki hordta!  

Mellettök egy magasabb állvány, 
Fából csinált rezes nagy bálvány, 
Üvegtányérral, mint malomkő: 
S ha hozzáérsz megüt a mennykő.  

De ím az ajtó, tudniillik 
A műterem ajtója, nyílik 
S jő a tanár, miként szokása... 
Nem a tanár! csak képe-mása.  
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A suhogó fekete öltöny 
Halkal seper végig a földön, 
És kezdi, mint dologhoz értő, 
Beszédjét a ravasz kisértő.  

De, mint ama bölcs csízióban, 
Homály uralkodik a szóban: 
Mi a planéták befolyása? 
Mit jósol a tenyér vonása?  

Kik e s ama jegyben születnek, 
Sírnak-e többször, vagy nevetnek? 
A telihold, a görbe ujság 
Szeszélyiből mi a tanulság?  

Ha tigris a medvét lebirja, 
(Mikép Albertus Magnus irja, 
Vagyis ha két érc egybeolvad) 
Hogy áll elő más oktalan vad?  

Mind e csodát kifejti bőven 
S mutatja tűzön, serpenyőben; 
Sok görbe szám s ABRACADÁBRA 
Firkáitól hemzseg a tábla.  

De, amint egy gonosz planétát 
Rajzolna, elejti a krétát: 
Egy kis deák (röstebb a nagyja) 
Utána szökken és feladja.  

Hanem... egek!... az ifju sápad, 
Meglátva egy pár csodalábat; 
"Lóláb!" suttogja félelemben, 
"Lóláb!" fut végig a teremben.  

S egyszerre, mint vihar zugása, 
Dördül az ének harsogása, 
Merész hangon, őszinte hitben: 
"Erős várunk nekünk az Isten!"  

És mind magasbra szárnyal a szó, 
Üvölt a discant, búg a basso, 
Mikéntha Luther lelke szólna: 
"Ha e világ mind ördög volna!"  

Egy pillanat... kénkőszag érzik, 
Hová lett a kisértő? nézik: 
Hült helye a tanári széken, 
Maga?... tán már pokolfenéken.  
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De a tanár jő, a valódi, 
(Többé vele nem bir Asmódi) 
S mi a természet zára, nyitja? 
Isten-dicsőségül tanitja. -  

(1855 ápr.) 

A TETÉTLENI HALMON 
Még áll a domb s én állok a felett, 
Játszik velem bűbájos képzelet.  

Csekély a domb, alig emelkedő, 
Ormán csak fű, nem a bérc fenyve nő.  

Csak, mintha pajzán szélfiak szeszélye 
Egykor magát mulatta volna véle,  

Midőn a porba' játszván, mint szokott, 
Fövényből a pusztán csibét rakott.  

Vagy mintha ember hányta volna nemrég... 
Ki gondolná, hogy százados nagy emlék!  

Hogy épen e halmon verette sátrát 
Honunk szerzője, diadalmas Árpád!  

Innen tekinte szét uralkodó 
Szemekkel a vitéz honalkotó.  

Le a Tiszáig, melyen túl ama 
Berek sötétül, a táj karama,  

S le Alpárnak, hol a kevély Zalán 
Földönfutóvá lesz... holnap talán!  

Ma még a zászló mind nyelére függ, 
Ma még a harclovat békózza nyűg;  

Békén legelnek a halom körül, 
Ropogva, mint láng, mely avarba dül.  

Egy ménes ez, egész a látkörig, 
Hol a nap fénye játszva megtörik.  

Csúcsos süveggel a tengernyi sátrak 
Elszórva mindenütt, - s a dali bátrak,  

Mint a köpűből méh, ha rajt ereszt, 
Körüldongják a szellős ereszt.  
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Itt ősi dal zeng bujdosó Csabárul, 
Bús vígalomban a szív öble fájul;  

Ott kancatejnél, mely borrá megerjed, 
Harsány mulatság nyers lármája gerjed,  

Mig ösztörűfán egy-egy vizsga kém 
Függ, mint árboc fölött hajóslegény,  

Vagy egy vezér, a hadnak pásztora, 
Vágtat s nyomán fölkél a föld pora.  

Megszólal egy kürt napnyugat felé, 
Csatára hívó - ez a Lehelé...!  

Nem, nem, - csak a szomszéd Abony vagy Törtel 
Kanásza múlatá magát a kürttel.  

Gulyát növel a tábor helye s ők 
Alusznak régen, a honkeresők.  

De te virulj lábuk nyomán, Tetétlen! 
Bársony füvet, sarjút tenyéssz a réten.  

Hogy a kaszás ha egymást sarkalá, 
Kövér rend dőljön a csapás alá.  

Terhes kalászok habzó aranya 
Borítsa földed, - s a csinos tanya,  

Mely ott fehérlik zöld fasor megett, 
Hordjon magán jólléti bélyeget;  

Körözze mindég színe-telt majorság, 
Hogy lássa hasznát Isten, ember, ország, -  

És álljon a domb, a multak jele, 
Kímélve bánjon a vész is vele.  

(1855 ápr.) 

KAPISZTRÁN 
A Hunyadi-balladakörből  

Fut Mohammed földön, vízen; 
Védve immár a vég Nándor; 
Homlokát letörli a hős 
Hunyadi és Kapisztráno.  
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Borulának buzgó szívvel 
Boldogasszony zsámolyához, 
Te-Deumot, Téged-istent 
Tart az ősz Hunyadi János.  

Minden oszlop olyan zászlós, 
Mintha mennybe szállna szárnyon; 
Diadalmi dícsérettől 
Dagadnak a bolthajtások.  

És Kapisztrán így könyörge: 
Oh, kegyes szűz, méhben áldott! 
Hála néked; mert te véded 
Hullámhányta hajócskádat!  

Mert karomba vén koromban 
Küldsz erőt és gyorsaságot: 
Paizsodnak fénye előtt 
Porba hulltak a pogányok.  

Oh, fedezzed a keresztet, 
Hogyha már én sírba szállok; 
Végső harcom megharcoltam, 
Nincs több hátra e világon. -  

Ám leoldja olvasóját 
Hunyadi vitéz, a jámbor; 
Fon füzérbe, koszorúba, 
Szép könyörgést, szép virágot.  

S mind' ezt mondja, míg levonja 
Olvasóján a gyémántot: 
"Védjed Isten a magyar hont, 
És te szent Szűz, méhben áldott."  

És midőn a rózsát vonja - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - - -  

(1855 körül) 

SZIBINYÁNI JANK 
Ritka vendég Rácországban 
Zsigmond a király, a császár: 
Jól fogadja István vajda, 
István, kinek apja Lázár: 
Hét egész nap látja dúsan, 
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Becsülettel, emberséggel; 
Nem felejti, ki a gazda, 
S nem felejti, kit vendégel.  

Majd vigasság: zene, tánc, bor 
Tartja ébren a földházat, 
Majd ujudvar, öklelés áll, - 
Hangos erdőn nagy vadászat: 
Száz tülök szól, hajt az eb s pór, 
Nyomja össze a vad berket, 
Szorul a rés, a lovag lés, 
Íja pendül, ménje kerget.  

Áll a hajsza, vége-hossza 
Nincs vetélgő hetyke dicsnek: 
"Magyar a magyar" Zsigmondnak, 
"Szerb a szerb" Lazárevicsnek; 
"Ámbár - mond ez - udvaromnál 
Van egy apród, csak parányi: 
Az magyar lesz!... Erdély szülte, 
Neve Janko Szibinyáni.  

Hallod-e Jánk"...! Ím azonban 
Zörmöl a gaz, reng a sűrü: 
Nagy csikasz vad ugrik föl, de 
Visszaperdül, mint a gyűrü - 
"Hallod-e Jánk! ím királyod 
Szeme látja, - s ez jutalma, 
Hogy te nékem azt a farkast 
Megkeríted élve, halva."  

Rövid a szó, - gyorsan hangzó 
Kísérője büszke jelnek: 
De sokallja, meg se hallja, 
Már nyomúl a hősi gyermek. 
Hol királya, még a tájra 
Szeme egyszer visszalobban, 
S a vad állat meg sem állhat: 
Mind szorítja, űzi jobban.  

S majd a róna sorompója 
Nyílik, amint hajtja ménjén, 
Majd eltűnnek a sürűnek 
Lombos, ágas szövevényén. 
Itt gyalog száll, - paripája 
Fel s alá nyerít gazdátlan; 
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Szóla Zsigmond: kár volt, mégis!... 
Szól a vajda: semmi! bátran!  

Jank azonban mind nyomon van: 
Le, a völgynek, fel, a hegyre, 
Vadcsapáson, vízomláson 
Veri, vágja, űzi egyre. 
A vad olykor hátra horkol, 
Foga csattog, szája résnyi, 
Majd, mint vert eb, kit hevertebb 
Ostor üldöz, szűköl és nyí.  

Már az állat piheg, fárad, 
Nem az ifju, noha gyermek: 
Martalékát addig űzi 
Míg ledobban s vár kegyelmet. 
A királyhoz és urához 
Rabul vonja, szégyenszemre; 
Szól a vajda: ez nem első! 
Szóla Zsigmond: "Istenemre!...  

Tartom a just e fiúhoz! 
Enyim a fa, az gyümölcse: 
Visszakérem. Te kegyelmed 
Ebben most már kedvem töltse." 
Nem oly hangon volt ez mondva, 
Hogy sokáig, vagy hiába... 
Így kerűlt Jank Szibinyáni, 
Zsigmond király udvarába.  

Ott idővel karral s fővel 
Isten után vitte sokra; 
Másszor is még, többször is még 
Járt vadászni farkasokra; 
Mint védője a keresztnek, 
Megrontója büszke tarnak, 
Idegen nép hőse is lett 
Derék hőse a magyarnak.  

Most is vallják, egyre dallják 
Szerbhon ifjai, leányi, 
Guzlicájok hangja mellett: 
Ki volt Janko Szibinyáni. 
De a magyar ajakon is 
Neve, híre általános: 
Mert hisz él még... él örökké 
A dicső Hunyadi János.  
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(1855 ápr.) 

HUNYADI CSILLAGA14 
Csillag tűnt fel, fényes csillag, 
Merre a nap télben feljő; 
Tiszta volt a mennyek boltja, 
Semmi pára, semmi felhő.  

S valamennyi égitestet 
Homályossá tőn a szégyen, 
Hogy, miként az, nem ragyognak 
Összevéve hárman-négyen.  

De koronkint amaz egynek 
Fénye elhalt, oly sötét lett! 
Bárha semmi köd vagy pára 
És az égbolt tisztán kéklett.  

Ámde újra még teljesben 
Ragyogott fel szép világa: 
Mint a gyémánt, oly tündöklő, 
Mint az arany, olyan sárga.  

Látta ezt egy földön járó; 
A sötétből, mely övezte, 
Vággyal nézve ama fényes 
Csillagokra, messze, messze...  

S álmodozván, így sohajtott, 
Így ohajtott fel a jámbor: 
"Haj! ki vagy te, sárga csillag, 
Ismeretlen égi vándor?  

Nem vagy-é te ama bolygó, 
Minden bolygók fejedelme, 
Kinek útját szabja, méri 
A tudákos emberelme?  

Nem vagy-é te ismeretlen 
Szebb egekből új jelenség, 
Hozva nékünk e vén földre 
Balszerencsét, jó szerencsét?  

                                                      
14 Előhang akart lenni a Hunyadi ballada-körhöz. A. J. 
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Nem vagy-é te boldog szellem, 
Megidvezült, megdicsőült, 
Hogy vigasztalj a mostanról, 
Hogy reményt nyujts a jövőrül?"  

Ekkor ábrándos lelkében 
Így zendült meg valamely szó, 
Mintha csak a csillagokbul 
Válaszképen lehallatszó.  

Én vagyok az! földi ember 
Fajod régi büszkesége, 
Nevem így zeng míg egy név lesz: 
Hunyadiak dicsősége.  

Kiknek tiszta ép erkölcsén 
Semmi csorba, semmi szeplő; 
Kiknek, egyaránt, kezében 
Nagy volt a kard, és a gyeplő...  

(1855)  

ISTVÁN ÖRÖKJE 
Az időket zengem én, és az idők apját, 
Teliteljes fényiben a dicsőség napját. 
Vajha késő énekem egy Józsua lenne! 
Megállítná e napot, mielőtt lemenne.  

Üle István szent király fejedelmi székén, 
A soknyelvű nemzetet birja vala békén;...  

(1855 körül) 

STANZÁK "MÁTYÁS DALÜNNEPE" 
eposzi kísérletből  

1 

A király ünnepét fogom énekelni, 
Mikor összegyűltek a dal fejedelmi 
     Fényes Visegrádra, Mátyás udvarában, 
Díjért, dicsőségért nagy versenyre kelni. 
     Oh lantom! ha értél valamit korábban 
     Ha egy szikra lélek volt az asszu fában: 
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Most, igazán most kell magadér' kitenned 
Mert nem szabad nevét hiába fölvenned.  

2 

Nem mondom, hogy zengjed győzelmes csatáit - 
Ki merné feszítni énekét odáig! 
     Ő békében is nagy... vajha békenapján 
Érjenek nyomába egyszerű nótáid! - 
     Andalog, andalog a történet lapján 
     S felszökken a lantos, hangszeréhez kapván: 
De meg' alácsügged szíve, szeme, karja; 
Mintha mondaná, hogy: "Ki meri? ki hallja?..."  

3 

Ki meri? ki hallja? és talán: ki bírja...? 
De engem eléget szégyen rozsda-pírja, 
     Hogy időmhöz képest oly keveset tettem 
És hogy az én könyvem még nincsen megírva. 
     Állj meg, élet napja, oh állj meg fölöttem, 
     Csak míg ezt az egy dalt szépen elzöngöttem! 
Azután nem bánom, hadd jőjön az este: 
Édes lesz a harmat, mely sirom megeste. -  

4 

Ama fényes időt hozom említésbe, 
Mikor a nagy király bevonúla Bécsbe. 
     Lobogók lobogtak száz diadal-íven, 
Száz harang némult el az ágyudörgésbe'. 
     Csillogó követség, hódolatra híven, 
     Üdvözölte Mátyást, győzödelmes néven, 
S a bámuló népnek, bár látott elégszer, 
Csaknem elvakítá szemeit az ékszer.  

5 

Legelül vivék a győzelem tanúit, 
Fegyveren, zászlókon a harc koszorúit; 
     Azután a síp, dob, tárogató zenge, 
S diadal dagasztá a kürtök szarúit. 
     Azután egy őrhad; azután a gyenge 
     Bécsi szűzek hosszú, ünnepélyes rendje; 
Aztán a királyné, vert arany hintóban; 
Országot ér, ami rajta ragyogó van.  

6 
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Nem messze a király egyszerű köntösben 
Lovagol. De előbb ott menének közben 
     Aranyos apródok, mind ifju növendék, 
Hercegek és grófok fiai legtöbben. 
     Majd a holló címert hordozó leventék 
     Mátyás közeledtét kürtszóval jelenték; 
S valamennyi ország címere, zászlója 
Hirdeté, hogy ímhol nagy uralkodója.  

7 

Ott a négy ezüst csík szép vörös mezőben, 
Látszik, hogy piros vér megáztatta bőven, 
     De a hét oroszlány nincsen immár közte 
(Hét magyar vezérünk) mint egykor-időben. 
     Hanem ott az András érseki keresztje, 
     Jeruzsálemnél azt ő maga szerezte. 
Mindez ábrázolva mesterül egy képen, 
S Hunyadi hollója gyűrüvel középen.  

8 

Ott lebeg Csehország büszke oroszlánja, 
Jóllehet mérgében a nyelvét is hányja; 
     Koronás fő három, mellyel bír a dalmát; 
S a szomszéd horvátok egyszerű kockája. 
     Kardos kar jelenti Ráma birodalmát, 
     Vadkan feje s négy hold a szerbek uralmát; 
Hármas koronával Gácsország dicsekszik, 
A szerémi szarvas zöld fa tövén fekszik.  

9 

Hát ama nap és hold, a hét sziklavárral 
S aranyos mezőben a turul madárral? 
     Te vagy az, te vagy az, gyöngy kis ország, Erdély! 
Aztán a bolgár föld a három agárral. 
     Azután Etelköz, melyet ősi kard-él 
     Szerze a Bog mellett, a szőke Szerednél; 
Jő Kunország ebe, s a moldvai marha, 
S Havas-el hollója, kis keresztjét tartva.  

10 

De ki győzze mindazt sorra énekelni: 
Elmondani is sok, hát még véren venni! - 
     A király azonban egymaga kiválik, 
Mert csupán őrajta nincs ragyogó semmi. 
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     Fegyver-öltözetje, felburkolva állig, 
     Annyi drágaság közt egyszerűn barnállik: 
De a fényes lélek, mint egy fényes felhő, 
Homlokán sugároz, mint a nap, ha feljő.  

11 

Homlokán sugárzik, űl az eszes képen, 
Mosolyog az ajkán, lángol a szemében. 
     Alatta enyeleg harci méne, Kánya, 
S mivel oly lassan kell, nem tudja, hogy' lépjen. 
     Maga az aranypénzt jobbra-balra hányja: 
     Arany pénz helyett van szeme ragyogványa, 
A szelíd kegyesség, a nyájas tekintet, 
Melyet a nép közé jobbra-balra hintett.  

12 

Oldalán egy ifjú lépdelteti ménjét, 
Tőle, mint szerény hold, kölcsönözve fényét. 
     János az, Korvinusz, kinek születése 
Nem ismert egyéb, mint szerelem törvényét. 
     Szeretet! ez bűne, ez lesz bűnhödése 
     Ha feltámad egykor a nagyok önzése; 
Oh! ha mint szeretni, úgy tudna gyülölni: 
Nem látna idegent atyja székin ülni... 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

(1855) 

A VÉN GULYÁS 
Egy pohár bor a kezében, 
Bora elfoly, keze reszket, 
Vén gulyás ül a karszéken 
Mult időkre emlékeztet.  

Hosszú évsor nyomja vállát, 
Száz esztendőt emlegetnek; 
Elég volna hagyománynak, 
Elég volna történetnek.  

Ifj'urakkal iddogál sort, 
Kik, mint gyermek a toronyra, 
Oly bámulva, oly szédülve 
Néznek e nagy életkorra.  
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Elgondolják, hogyha évök 
Összeraknák hárman, négyen, 
Az ha lenne olyan lépcső, 
Ami e tetőig érjen.  

S elgondolják, hogy kedélyre 
Három-négy sem ér ez aggal, 
Ki nevet, iszik, danolgat 
Tréfaűző ifj'urakkal.  

"Azt a régit, Marci bátya!" 
S felkurjant a kedvenc nóta! 
Ki tudná hanyadszor fúja! 
És ki tudná, hogy mióta!  

"Hej Nagy-Kőrös híres város, 
Ez s ez ottan a nótáros..." 
De az mégsem oly keserves 
Mint a: "gonosz komiszáros."  

Erre még most is neheztel, 
Nem felejti a vén pásztor: 
Sok borsot törhettek egymás 
Orra alá, egyszer-másszor.  

S ki a rövdebbet húzá, 
Az ellenfél, hol azóta?... 
Csak a Marci bácsi ajkán 
Élteti egy öreg nóta.  

Így danolgat, így beszélget 
Ama régi jobb időrül, 
Közbelopván egy-egy rejtélyt 
Hol tinórul, hol üszőrül.  

Körben ülnek hallgatói 
S egyik így szól ingerkedve: 
"Hát a halál, - Marci bátya?... 
Volna-e már hozzá kedve?"  

Nem felel rá; most az egyszer 
Úgy tesz, mint aki nagyot hall, 
Néz sokáig a padlóra 
S döföli az ónas bottal.  

Végre homlokát felütve 
Néz merően, szól nyugodtan: 
"Beszámoltam minden ősszel, 
Kárban soha nem maradtam.  
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Egy borjúfark sem hibázott, 
Ennyit sem tud rám a gazda; 
Még apjának, nagyapjának 
Sem volt soha rám panassza."  

S leül biztos öntudattal 
Hogy rendén a számadása. 
Nem hiányzik-é majd végül? 
Nem én dolgom, - azt ő lássa.  

S ujra felpirul kedélye, 
Had busúljon aki káros; 
Jót iszik rá és felkurjant: 
"Hej Nagy-Kőrös híres város!..."  

(1855 máj.)  

A VÉN GULYÁS TEMETÉSE 
Viszik Marci bácsit, nem is hozzák vissza, 
Hova ő most indul, nem csekély út lesz a!  

Nincs is benne mód, hogy gyalog odaérjen: 
Mint urat kell vinni fekete szekéren.  

Harminchat ökör van fogva a járomba... 
Majd csak bévontatják a paradicsomba.  

Hát még a kiséret! az egyszer a fényes: 
Előtte a gulya, utána a ménes.  

S a lágyszívü barmok, mintha búsulnának 
Mind olyan ostoba képeket csinálnak.  

De az neki mindegy: ő már deszkát árul, 
Vagy tud, vagy nem is tud e komédiárul.  

A gulyát sem kérdi: hever-e? szalad-e? 
Csak egyszer se mondja: tala te! tala te!  

Csöndesen nyujtózik hátán a szekérnek, 
Már nincs messze a hely, tüstént odaérnek.  

Ott örök bucsút vesz tőle ménes, gulya; 
Mögötte bezárul másvilág kapuja.  

De kiséri két pap, két egyház imája... 
No, hisz valamelyik majd csak eltalálja.  
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S amit száz esztendő nyilt kérdésül hagyott, 
E szegény bitang juh fölleli itt, vagy ott.  

Lelje is föl nyáját, lelki üdvösségét: 
Béke födje hamvát... fátyol az emlékét.  

(1855 máj.) 

EMLÉNYEK 
I 

Ki nékem álmaimban 
Gyakorta megjelensz, 
Korán elhunyt barátom, 
Van-é jel síri fádon, 
Mutatni, hol pihensz?  

Oh! mert hiába költ már 
A hír nekem mesét, 
Hogy még tán eljövendesz: 
Tudom én, mit jelent ez 
Ellenmondó beszéd.  

Igen, a hír halálod 
Kimondani haboz, 
S hogy a nehéz követség 
Nagyon zokon ne essék, 
Szavában ingadoz.  

Majd elragadja tőlem 
A már adott reményt; 
Majd, amidőn elillant, 
Távolról visszacsillant 
Még egy csalóka fényt.  

Hány bús alakban látom 
Éjente képedet! 
Sírból megannyi árnyak... 
S kik onnan visszajárnak, 
Nem hoznak életet.  

II 

Behantozatlan áll 
Hamvai fölött a hely. 
Hol, merre nyugszik ő, 
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Nem mondja semmi kő, 
Nem mondja semmi jel.  

S hazám leányi közt 
Nincs egy Antigoné, 
Ki sírját fölkeresve, 
Hantot föléje nyesve, 
Virággal hintené!  

(1851)  

III 

De nyugszik immár csendes rög alatt, 
Nem bántja többé az "Egy gondolat".  

Mely annyit érze, hamvad a kebel, 
Nyugalmát semmi nem zavarja fel.  

A lázas álom, a szent hevülés, 
Ama fél jóslat... vagy fél őrülés,  

Mely a jelenre hág, azon tipor 
S jövőbe néz - most egy maréknyi por.  

De jól van így. Ő nem közénk való - 
S ez, ami fáj, ez a vigasztaló.  

A könny nem éget már, csupán ragyog; 
Nem törlöm még le, de higgadt vagyok.  

Gyakran, ha az ég behunyta már szemét, 
Gyakran érzem lobogni szellemét.  

Szobámba leng az a nyilt ablakon, 
Meg-megsimítja forró homlokom.  

Hallom suhogni könnyü lépteit 
És önfeledve ajkam szól: te itt?...  

S döbbenve ismerek fel rajzomon 
Egy-egy vonást, mit szellemujja von.  

"Övé! kiáltom, itt, ez itt övé: 
A szín erős, nem illik együvé."  

És áldom azt a láthatatlan kezet... 
Múlass velem soká, szelid emlékezet!  

(1855 jún.) 
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NÉPNEVELÉS 
Híres falu Gömörben Jolsva, 
Még híresebbé tette jósa, 
Kiről bár még nem zönge ének, 
Hét ország vet határt nevének.  

Jövendül egyre, télen-nyáron, 
Túltesz a százéves naptáron: 
Mikor lesz szél, eső, zimankó, 
Mikor kell bunda, vagy szürkankó.  

Hol az okosság mécse rögtön 
Kialszik, őt vezérli ösztön, 
Mint a kaszáspókot vezérli,... 
Vagy ami a szelet megérzi.  

Mint egy garaboncás, legottan 
Vihart csinál, ha kedve szottyan; 
S mit szája mond - probátum! - meglesz 
Nyáron meleg, télben hideg lesz.  

Ha ő egyszer kimondja, várhadd: 
Lesz jégeső, a víz megárad, 
Gyümölcskertünk hernyó emészti, 
Betegek a szőllő gerézdi.  

"Csitt! - közbevág - csitt!" és az apró 
Naptárak ajkán elhal a szó; 
Vagy azt se tudják, mit beszélnek: 
Derűt, borút össze-izélnek.  

A Győri, Váci, s több efféle 
Mind hosszu orral búnak félre; 
S a Lőcsei (oly nagy korábban!) 
Meg-megfordul halott porában.  

Az üstökös feljőni sem mer, 
Csúffá tevé egy földi ember: 
Ide s tova lesz (ő ha rest is) 
Lesz háború, éhség, vagy pestis.  

Örüljetek, szegény parasztok! 
Többé ne halljam egy panasztok: 
Mit zúgolódtok az időre? 
Azért papoljuk mi előre?  

Nem! - féltse más, hogy magva vesszen, 
A babonát: korántse'! dejszen! 
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Ha egyszer mi, tanultak, űzzük, 
S mint tudományt, rendszerbe fűzzük.  

A véges ember mit se tudna, 
Ha olykor nincs egy Jolsva, Rudna, 
Mely e hitetlen, vak sötétség 
Korában szítsa Veszta mécsét.  

(1855 jún.) 

ÁRVA FIÚ 
Árva fiú sír az ablak alatt, 
Ifi'asszony a szobában múlat. 
   Anyám, anyám! hideg van itt, 
      Bocsáss be, 
      Bocsáss be." 
   Megállj, poronty... megyek ki csak, 
      Megállj te!"  

Ifi'asszony gyújt lobogó lángot, 
Süti annál a csöröge-fánkot. 
   "Anyám, anyám! eressz be már, 
      Ehetném, 
      Ehetném." 
   "Csak ezt is még a föld alá 
      Tehetném!"  

Árva fiú marad a sötétben, 
Özvegyasszony kedvese ölében. 
   "Anyám, anyám! nem tudom én 
      Mit látok, 
      Mit látok; 
   Félek nagyon: ne oltsd el a 
      Világot!"  

Temetőben árva fiú apja 
Lepedőjét, szemfödelét kapja. 
   "Anyám, anyám, az Isten szent 
      Nevére, 
      Nevére! 
   Amott jön az édesapám 
      Fehérbe."  

Kimene az özvegyasszony éjjel, 
Veri fiát a vizes kötéllel, 
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   "Ne bántsd, ne bántsd, gonosz r...! 
      Az árvát, 
      Az árvát: 
   Te ölted meg, te adod meg 
      Az árát.  

Temetőben csendes az én házam, 
Jobb neki ott énvelem egy házban; 
   Oda viszem karon fogva 
      Magammal, 
      Magammal: 
   Ne bánjon így senki az én 
      Fiammal!"  

S ifi'asszony elszalad egy ingben; 
Ismeri őt a faluba' minden: 
   Körül, körül csatangol a 
      Temetőn, 
      Temetőn. 
   Szegényt, szegényt szánd meg uram 
      Teremtőm!  

(1855 okt.) 

ZÁCH KLÁRA 
Énekli egy hegedős a XIV-ik században  

   Királyasszony kertje 
   Kivirult hajnalra: 
Fehér rózsa, piros rózsa... 
   Szőke, leány, barna.  

   "Királyasszony, néném, 
   Az egekre kérném: 
Azt a rózsát, piros rózsát 
   Haj, beh szeretném én!  

   Beteg vagyok érte, 
   Szívdobogást érzek: 
Ha meghalok, egy virágnak 
   A halottja lészek!"  

   "Jaj! öcsém, Kázmér, 
   Azt nem adom százér! - 
Menj! haragszom... nem szégyelled?... 
   Félek, bizony gyász ér!  
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   Sietős az útam, 
   Reggeli templomra: 
Ha beteg vagy, hát fekügy le 
   Bársony pamlagomra." -  

   Megyen a királyné, 
   Megyen a templomba; 
Szép virágok, deli szűzek 
   Mind követik nyomba.  

   Könyörögne, - nem tud, 
   Nem tud imádkozni; 
Olvasóját honn feledé: 
   Ki megyen elhozni?  

   "Eredj fiam, Klára, 
   Hamar, édes lyányom! 
Megtalálod a térdeplőn, 
   Ha nem a diványon."  

   Keresi a Klára, 
   Mégsem akad rája: 
Királyasszony a templomban 
   Oly nehezen várja!  

   Keresi a Klára, 
   Teljes egy órája: 
Királyasszony a templomban 
   De hiába várja.  

   Vissza se megy többé 
   Deli szűzek közzé: 
Inkább menne temetőbe 
   A halottak közzé.  

   Inkább temetőbe, 
   A fekete földbe: 
Mint ama nagy palotába 
   Ősz atyja elébe!  

   "Hej! lányom, lányom! 
   Mi bajodat látom? 
Jöszte, borúlj az ölemre, 
   Mondd meg, édes lyányom."  

   "Jaj, atyám! nem - nem - 
   Jaj, hova kell lennem! 
Hadd ölelem lábad porát, - 
   Taposs agyon engem...!"  
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   Harangoznak délre, 
   Udvari ebédre; 
Akkor mene Felicián 
   A király elébe.  

   A király elébe, 
   De nem az ebédre: 
Rettenetes bosszuálló 
   Kardja - volt kezébe'.  

   "Életed a lyányért 
   Erzsébet királyné!" 
Jó szerencse, hogy megváltja 
   Gyönge négy ujjáért.  

   "Gyermekemért gyermek: 
   Lajos, Endre, halj meg!" 
Jó szerencse, hogy Gyulafi 
   Rohan a fegyvernek.  

   "Hamar a gazembert... 
   Fiaim, - Cselényi...!" 
Ott levágák Feliciánt 
   A király cselédi. -  

   "Véres az ujjad, 
   Nem vérzik hiába: 
Mit kivánsz most, királyi nőm, 
   Fájdalom díjába?"  

   "Mutató ujjamért 
   Szép hajadon lányát; 
Nagy ujjamért legény fia 
   Borzasztó halálát;  

   A másik kettőért 
   Veje, lánya végét; 
Piros vérem hullásaért 
   Minden nemzetségét!"  

   Rossz időket érünk, 
   Rossz csillagok járnak. 
Isten ója nagy csapástól 
   Mi magyar hazánkat! -  

(1855) 
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BOR VITÉZ 
Ködbe vész a nap sugára, 
Vak homály ül bércen völgyön. 
Bor vitéz kap jó lovára: 
"Isten hozzád, édes hölgyem!"  

Vak homály ül bércen-völgyön, 
Hűs szél zörrent puszta fákat. 
"Isten hozzád, édes hölgyem! 
Bor vitéz már messze vágtat."  

Hűs szél zörrent puszta fákat, 
Megy az úton kis pacsirta. 
Bor vitéz már messze vágtat, 
Szép szemét a lyány kisírta.  

Megy az úton kis pacsirta: 
Hova megyen? hova ballag? 
Szép szemét a lyány kisírta: 
Szól az apja: férjhez adlak!  

Hova megyen? hova ballag? 
Zúg az erdő éji órán. 
Szólt az apja: férjhez adlak: 
Eskü elől szökik a lyány.  

Zúg az erdő éji órán, 
Suhan, lebben a kisértet. 
Eskü elől szökik a lyány: 
Szól vitéz Bor: "Jöttem érted."  

Suhan, lebben a kisértet, 
Népesebb lesz a vad tájék. 
Szól vitéz Bor: "Jöttem érted 
Elesett hős, puszta árnyék."  

Népesebb lesz a vad tájék, 
Szellem-ajkon hangzik a dal. 
"Elesett hős, puszta árnyék, 
Édes mátkám, vígy magaddal!"  

Szellem-ajkon hangzik a dal, 
Indul hosszu nászkiséret. 
"Édes mátkám, vígy magaddal!" 
- "Esküvőre! úgy igérted."  

Indul hosszu nászkiséret, 
Egy kápolna romban ott áll. 
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"Esküvőre! úgy igérted." 
Zendül a kar, kész az oltár.  

Egy kápolna romban ott áll, 
Régi fényét visszakapja. 
Zendül a kar, kész az oltár, 
Díszruhában elhunyt papja.  

Régi fényét visszakapja, 
Ezer lámpa, gyertya csillog. 
Díszruhában elhunyt papja; 
Szól az eskü: kéz kezet fog.  

Ezer lámpa, gyertya csillog, - 
Künn az erdő mély árnyat hány. 
Szól az eskü: kéz kezet fog; 
Szép menyasszony színe halvány.  

Künn az erdő mély árnyat hány, 
Bagoly sír a bérci fok közt. 
Szép menyasszony színe halvány - 
Halva lelték a romok közt.  

(1855 nov.) 

NÉMA BÚ 
Halnak, halnak, 
Egyre halnak, 
Színe, lángja a magyarnak. 
Itt is egy név, 
Ott is egy név, 
Hányat elvisz minden egy év.  

S aki még él, 
Minden névnél 
Összerezzen, búsan, árván: 
Mint a néma 
Lomblevél, ha 
Egy-egy társa hull le sárgán. -  

(1856 márc.) 

ÍRJAK? NE ÍRJAK? 
I 



 VERSEK 259 

Írjak? ne írjak? egyre számolom 
Határozatlan az öt ujjomon. 
Nem írni, vétek; írni, kész harag... 
De mikor Bikfic is verset farag! 
Eh, félre tőlem együgyű szerénység! 
Máshol megy az: itt minden a legénység; 
Szegény koldúsnak táskája üres; 
Ki mer, nyer, és talál az, ki keres.  

Nincs szebb dolog, mint az őszinteség; 
Elrejtett gyertya mi haszonra ég? 
Vagy, például, mit érne a tojás, 
Ha nem kiáltná a tyúk: "kotkodás!" 
Cégér fityeg, hol a kancsó kerülget; 
Cégér ne'kűl a jó bor is elülhet, 
Kivált az érdem olcsó vakbora, - 
Nehezen akad erre cimbora.  

A nagy Simon (ki nem isméri őt!) 
Az álszerénységből szépen kinőtt. 
Ő az, kitől (bizony már jó minap) 
Egy hirdetést hoz valamennyi lap: 
Hogy ő az apja lelkinek se vár 
(Nem oly bolond ő, mint Shakespeár') 
Elismerésre, költői babérra, 
Halál után egy foghagymát sem ér a; 
Patkó se kell, ha már nem él, a lónak, 
S jobb egy veréb ma, mint egy túzok holnap: 
Ismerje meg hát a világ jelenben 
És bálványozza lángeszét; különben...  

No, mások ezt más útakon teszik, 
S mindegy az út, ha összeérkezik. 
Ezt elragadja "villám képzelet" 
És hordja fenn "a csillagok felett"; 
Azé "miként sas" röptiben merész, 
Felhőt eszik s bátran a napba néz; 
Sok a babért fitymálja, megveti, 
Mint gyermek a babot: "kell is neki!" 
Míg más, ki páva-tollakkal ragyog, 
Fennyen kiáltoz: "én költő vagyok!" 
Némelyik "pálma", ezt ő mondja, ő; 
Már most is óriás... hát még ha nő! 
A másik így zár minden éneket: 
"Lesz oly idő még, mely megemleget!..."  
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II 

Hogyan? nem írni most? letenni tollamat, 
Midőn, ha nem csordúl, csöppen egy kis kamat? 
Midőn az olvasó már-már olvasni kezd, 
S talán még rá is áll, ha mondom: vedd meg ezt! 
Hála az égnek! ím, lendül a könyv-ipar: 
Iró, ha kurta is, lesz néki, ha kapar; 
Az üzlet új, hanem elég böcsűletes, 
A cikk olcsó ugyan, de kél, bár szemetes; 
Aztán, szó ami szó, nekünk sem sokba áll, 
Oly könnyen termelünk, mint aki úgy... talál; 
Mint a kosárkötő, s a még olcsóbb koma... 
De hisz oly régi már s kopott ez adoma.  

Minden kezdet nehéz. Nálunk kivált soká 
Lőn, míg a házalást a Múzsa megszoká: 
Hogy mint tirol leány, ajtón ablakon át 
Unszolja készletét s mindig-kész mosolyát. 
Mert a kereskedést - ha tiszta, ha vegyes - 
Fitymálva nézte a fönhéjázó begyes; 
A legtisztábbik is, gondolta, nehezen 
Ha nem hagy olykor egy kis piszkot a kezen. 
Nem volt inyére a hétköznapi modor, 
Virágillat helyen nem a lucri odor: 
Üzér, ügyér, hajhász, csőd, firma, company, 
Ily szókat ő ki sem birt volna mondani. 
Nagyon rátarti volt: fenn-ült a glórián, 
Övedzve néha mint karcsú görög leány, 
Vagy olykor mint a Seine partjárul egy najád, 
Vagy szőke Rajna-szűz, ontá arany haját. 
Idegen volt, de szép, a szép "Xenidion", 
S nem árulá kecsét... leszállított dijon!...  

III 

Írjak? ne írjak?... Egy istencsapás: 
Szólnom kisebbség, bűn a hallgatás. 
Mert kinek arca van és háta ép, 
Ily had közé bizony átallva lép, 
Kivált ha nincs is méltó fegyvere, 
(Mit ér a szó, hol ostor kellene!) 
S a közmondás hamar fejére gyűl: 
"Ki, ugymond, e' s ama közé vegyűl!" 
De mikor a civódás tére szent! 
Patkóiktól még az oltár se' ment! 
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Fut a kilenc szűz, döng a hét halom! 
Ocsmány ökölharc az irodalom! 
E szentegyházbul ostorral sem árt 
Kiűzni alkuszt és galamb-kufárt.  

"Vitatkozás az elmét növeli", 
Kocódni kissé, ez is emberi, 
S az író, hogyha máshol emberebb, 
Bizonyos pontig jól áll a szerep: 
Míg tárogatva zeng a csatadal, 
Lovagkesztyűben foly a viadal, 
S borítja bár az arcot vas lemez, 
Hisszük, nemes vonásokat fedez. 
Így tört minap láncsát Kazinczy, Bajza, 
Így fedte Kölcseyt Achilles pajzsa; 
S ha olykor közbe szól a szenvedély, 
Ha nem mindig volt más az ügy s személy 
Nem kofanyelven hallá a közönség: 
Az, és philippica... van ám különbség.  

Való, hogy a személyes galibát 
Az üggyel összevétni nagy hibád: 
De mit teszesz, ha egy masült zseni 
Arcodba körmöl és fogát feni? 
Ha rossz poéta és rossz költemény - 
Apa s fiu - ugyanazon személy. 
Mert, mint a tigris védi kölykeit, 
Úgy védi a papa szülötteit? 
Ilyenkor nagy baj a határvonás: 
- De egy epigram' mégse záptojás!...  

(1856) 

SZONDI 
"Beborult a csillagos ég felettünk, 
Uramisten! védd a hazát helyettünk, 
Vérünk áldozása, 
Életünk fogyása 
Hogy ne essék hiába: 
Oh, ne engedd, uramisten! 
Jutni pogány igába."  

Szondi vitéz szomorkodik szivében; 
Töri török Drégel várát keményen; 
Basa büszkén járat: 



262 1853-1864 

Adja fel a várat 
Kegyelemért, cserébe. 
"Kegyelem az istennél van: 
Folyamodom elébe!"  

"Hadakozó vitéz népem mind kevés, 
Fogy az ember, szaporodik a törés; 
Minden katonámra 
Egy-egy kapu tárva 
Dőledező falamon: 
De azért mi nem megyünk ki, 
Itt halunk meg a romon."  

Hallja Márton, Oroszfalu pásztora, 
Kezeinél az úri szent vacsora...  

(1856 körül) 

A KÉT APRÓD 
Szondi vitéz harcolt lelkesen, 
Drégel alatt nyugszik csöndesen; 
Sírja felett kopján gyászlobogó, koszorú, 
Kopja tövén két szép ifiú. 
.........................................  
(1856 körül) 

SZONDI KÉT APRÓDJA 
Felhőbe hanyatlott a drégeli rom, 
Rá visszasüt a nap, ádáz tusa napja; 
Szemközt vele nyájas, szép zöld hegy-orom, 
   Tetején lobogós hadi kopja.  

Két ifiu térdel, kezökben a lant, 
A kopja tövén, mintha volna feszűlet. 
Zsibongva hadával a völgyben alant 
   Ali győzelem-ünnepet űlet.  

"Mért nem jön a Szondi két dalnoka, mért? 
Bülbül-szavu rózsák két mennyei bokra? 
Hadd fűzne dalokból gyöngysorba füzért, 
   Odaillőt egy huri nyakra!"  

"Ott zöldel az ormó, fenn zöldel a hant 
Zászlós kopiával a gyaur basa sírján: 
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Ott térdel a gyöngypár, kezében a lant, 
   És pengeti, pengeti, sírván."  

...S hogy feljöve Márton, az oroszi pap, 
Kevély üzenettel a bősz Ali küldte: 
Add meg kegyelemre, jó Szondi, magad! 
   Meg nem marad itt anyaszülte.  

"Szép úrfiak! immár e puszta halom, 
E kopja tövén nincs mér' zengeni többet: 
Jertek velem, ottlenn áll nagy vigalom, 
   Odalenn vár mézizü sörbet. -"  

Mondjad neki, Márton, im ezt felelem: 
Kegyelmet uradtól nem vár soha Szondi, 
Jézusa kezében kész a kegyelem: 
   Egyenest oda fog folyamodni.  

"Serbet, füge, pálma, sok déli gyümölcs, 
Mit csak terem a nagy szultán birodalma. 
Jó illatu fűszer, és drága kenőcs... 
   Ali győzelem-ünnepe van ma!"  

Hadd zúgjon az álgyu! pogány Ali mond, 
És pattog a bomba, és röpked a gránát; 
Minden tüzes ördög népet, falat ont: 
   Töri Drégel sziklai várát.  

"Szép úrfiak! a nap nyugvóra hajolt, 
Immár födi vállát bíborszinü kaftán, 
Szél zendül az erdőn, - ott leskel a hold: 
   Idekinn hideg éj sziszeg aztán!"  

A vár piacára ezüstüt, aranyt, 
Sok nagybecsü marhát máglyába kihordat; 
Harcos paripái nyihognak alant: 
   Szügyeikben tőrt keze forgat.  

"Aztán - no, hisz úgy volt! aztán elesett! 
Zászlós kopiával hős Ali temette; 
Itt nyugszik a halmon, - rövid az eset -; 
   Zengjétek Alit ma helyette!"  

Két dalnoka is volt, két árva fiú: 
Öltözteti cifrán bársonyba puhába: 
Nem hagyta cselédit - ezért öli bú - 
   Vele halni meg, ócska ruhába'!  



264 1853-1864 

"S küldött Alihoz... Ali dús, Ali jó; 
Lány-arcotok' a nap meg nem süti nála; 
Sátrában alusztok, a széltül is ó: 
   Fiaim, hozzá köt a hála!"  

Hogy vítt ezerekkel! hogy vítt egyedűl! 
Mint bástya, feszült meg romlott torony alján: 
Jó kardja előtt a had rendre ledűl, 
   Kelevéze ragyog vala balján.  

"Rusztem maga volt ő!... s hogy harcola még, 
Bár álgyúgolyótul megtört ina, térde! 
Én láttam e harcot!... Azonban elég: 
   Ali majd haragunni fog érte."  

Mint hulla a hulla! veszett a pogány, 
Kő módra befolyván a hegy menedékét: 
Ő álla halála vérmosta fokán, 
   Diadallal várta be végét.  

"Eh! vége mikor lesz? kifogytok-e már 
Dícséretiből az otromba gyaurnak? 
Eb a hite kölykei! vesszeje vár 
   És börtöne kész Ali úrnak."  

Apadjon el a szem, mely célba vevé, 
Száradjon el a kar, mely őt lefejezte; 
Irgalmad, oh Isten, ne légyen övé, 
   Ki miatt lőn ily kora veszte!  

(1856 jún.) 

AZ ÖZVEGY LAKÁSA 
Töredék  

...Zöld halom tövénél áll szerény lakása 
Keskeny láthatár...  

Hogy ne a világot, csak a mennyet lássa. 
...Mosolyog, mosolyog, mígnem mosolygása 
Szivárvánnyá válik szeme egy könnyében.  

(1856) 
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NÉPDALOK 
I 

Sírva jön a magyar nóta világra, 
Bánatos a magyar ember világa. 
Mit keseregsz, atyámfia, rokonság? 
Ez az egész merő élet bolondság.  

Duna vize lefelé foly, nem vissza, 
Régi baját magyar ember elissza! 
Azt miveli széles-magas kedvében, 
Majd megszakad belé a szív keblében!  

II 

Elesett a Rigó lovam patkója, 
Jeges az út, majd kicsúszik alóla, 
Fölveretem orosházi kovácsnál, - 
Ej no! hiszen több is veszett Mohácsnál!  

Volt nekem egy rigószőrü paripám, 
Eladatta a szegedi kapitány, 
Ott se voltam az áldomás-ivásnál, - 
Ej no! hiszen több is veszett Mohácsnál!  

Volt nekem egy fehér házam, leégett; 
A telekem, azt se tudom, kié lett; 
Be van írva vásárhelyi tanácsnál, - 
Ej no! hiszen több is veszett Mohácsnál!  

Volt szeretőm, esztendeig sirattam, 
Az nekem a mindennapi halottam, 
Most is megvan az a gonosz, de másnál, - 
Ej no! hiszen több is veszett Mohácsnál!  

(1856) 

DAL 
A hegedű száraz fája, 
Beh szomorú a nótája! 
Úgy megsí-rí, úgy kesereg, 
Talán a könnye is pereg.  

A hegedű bús nótája, 
Magyar ember múlat nála: 
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Úgy megdanol, táncol, vigad, 
Hogy a szive majd megszakad.  

(1856 nov.) 

PÁZMÁN LOVAG 
Víg ballada  

I 

Vára öblös teremében 
Jár alá s fel bajnok Pázmán, 
Lépteit majd csillapitja, 
Majd megindul szaporázván; 
Lába, szíve, egyre tombol, 
Visszadöng a tölgyfa padló: 
Udvaron áll, kész nyeregben, 
Nyihog, prüszköl, fú a vad ló.  

"Hova férjem? édes férjem? 
Ily korán? ily éhgyomorral? 
Panni! Gunda! hol maradtok? 
Egy, kettő, a mézes borral! 
Menten itt lesz, (boldog Isten! 
Még hajamba' nem volt fésű) - 
Ha egy percig vár kegyelmed, 
Lesz kalácsom, új sütésű."  

Hallja Pázmán, elfordúlva, 
Háza zengő fülmiléjét; 
Csak pirosló füle látszik, 
Az mutatja szenvedélyét; 
Feje búbján holdvilág van, 
Melyet érc-sisakkal föd be; 
Nem felel, csak egyszer-kétszer 
Kiköhent az őszi ködbe.  

"Rossz idő van, édes apjok! 
Nem tanácslom... hűs a reggel." 
Mond az urhölgy, és befordul 
S visszatér nagy köpönyeggel; 
Várva, félve, tűrve, kérve 
Áll mögötte, hogy feladja: 
De bosszúsan tiltja hátrább 
Könyökének mozdulatja.  
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"Mire véljem, drága férjem? 
Honnan e rossz kedve márma? 
Nem aludt jól? rosszul ébredt? 
Kénye ellen volt a párna? 
Én vetem fel, két kezemmel, 
Én puhítom minden este -" 
Szól, s mint harmat gyenge fűvön, 
Remeg a szép asszony teste.  

Indul Pázmán, meg se állván 
Könnyes szemnek, rezgő szónak; 
De nem mindjárt leli nyitját 
(Sarka felől) az ajtónak. 
Néz utána egy-két percig 
Szegény ifju asszony, Éva: 
Úgy nevetne! s úgy meg-sír, hogy!... 
Soha, soha ilyen tréfa.  

Mikor aztán a küszöbnél 
Azt se mondja: Isten áldjon, 
Vas kezére omlik a nő, 
Csókkal hinti, hogy megálljon. 
De az, fogja, visszadobja, 
Egyet mordul: "Vissza, kígyó!" 
Ráfordítja a nagy kulcsot 
S öve mellé szúrja: "Így jó!"  

II 

Visegrádon a király van heverő sorral, 
Nem komoly tanácsot űl, nem hadi cselt forral, 
Nincsenek is ma körötte nagyszakállu vének: 
De van öröm, hejjehuja, tánc, muzsika, ének.  

Odamene jó lovag, bús-haragos Pázmány, 
Lépte alatt nyög a föld, csikorog a márvány. 
"Ki dörömböl? ki csörömpöl?" - "Ismeri fölsége: 
Kinek az a jó bora volt, s nyalka felesége."  

"Nosza hamar, a bolond! ülj le ide, Rikkancs! 
- Gondolom én, mi a baj, hol töri a bakkancs - 
Légy te király, én pedig egyszerü kiséret: 
Mit te kiadsz, itt a szavam, álljon az itélet!"  

Összeszedi a bolond sete-suta képét, 
Úgy üli meg a király aranyos karszékét. - 
Odakünn az öreg, ha ki útját állja, 
Kilenc szobán keresztül döfi, taszigálja.  
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Megkövetem a király fölséges személyét: 
Nagy harag és nagy panasz nyomja szivem mélyét; 
Nem vagyok én boros ember - bor nekem a bánat! 
Megkövetem, ha szabadabb szóra nyitom számat!  

Jöttek, uram, udvarodtól ifiú legények - - 
"Mi dolog ez? s idehaza maradtak a vének?" 
Nem az a baj, uram király, más nekem a gondom: 
Odajöttek vadászni, fiatalok, mondom - -  

"Vadasodat megrohanák? tilalomba törtek?" 
Dehogy uram! annyi van ott, vigye el az ördög, 
Annyi a vad erdeimen, se szeri, se száma - 
De, ha szóhoz nem jutok, nem lesz vége márma.  

Este magyar lakomán szívet melegíténk, 
A királyért, hazáért, poharat üríténk - 
"Teleitták magukat? összeverekedtek?" 
Dehogy itták, dehogy itták! szépen lefeküdtek.  

Reggel, uram, indulnak, köszönik a szállást - 
"S nem fizetik, ugy-e bizony, a vacsorát, hálást?" 
Beste kura fi...zetésért látni a vendéget! 
Magyar ember nem teszi azt, tudja-e fölséged!  

Reggel, uram, valamennyi útnak ered szépen, 
De az egyik visszaoson - ez a bajom épen - 
Azt az egyet, uram király, a radnai Szűzre! 
Megölöm, - ha ma jutok is a gyehenna-tűzre.  

"Nagyon illő a panasz, jó lovagom, Pázmán; 
Ilyen eset még nem esett magyar ember házán: 
Útnak ered a vendég, visszaoson egyik; 
Azt az egyet megölöd: nagyon helyes eddig."  

Átkozom is!... Nem vagyok én se bolond, se részeg: 
Hogy valaki jő-megy, azért gyilkosa nem lészek; 
De mikor a küszöbön állt feleségem, Éva... 
Ezer átok! megölöm, megölöm azt, még ma!  

"Nagyon okos a beszéd, jó lovagom, Pázmán; 
Hiba lenne, ha valahogy félremagyaráznám: 
Feleséged a folyosón - vagy küszöbön álla: 
Pedig, ugy-e, ritka eset volt ez eset nála?"  

Gyilkolom is!... Uram király, értse meg a szómat! 
Elrabolá földi kincsem' és mennybeli jómat; 
Megcsókolta - úgysegéljen! - szemeim láttára; 
Hej, hogy elébb nem tudék kapni paripára!  
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"Fejedelmi hitemre! - és a hit nem szellő - 
Meglakol a vakmerő, a semmirekellő! 
Tegyen a kar igazságot! víjon veled szembe! 
Hogy is hívják? a neve nem jut már eszembe."  

A nevét... azaz hogy... azt nem tudom épen! 
De talán meglelem felséged körében. - 
Ez az, uram! itt van, uram: kutya egye máját! 
- S kimutatá a lovag... magyarok királyát.  

III 

Gyűl Visegrád kandi népe, 
Férfi és nő, agg és gyermek: 
Valami lesz a vár alján, 
Hogy sorompót, sátort vernek; 
A poroszlók ütlegéért 
Nem adják e mai látást; 
Otthon macska űl a padkán, 
Ütheti a kő a rántást!  

Kapu kordul, szárnya fordul, 
Lobog a toll, a kürt harsan: 
Jó vitézek, harcra készek, 
Mind lejőnek, gyülve gyorsan. 
Zárt sisakkal két levente 
Olyan, mint a kéményseprő: 
Ujjal mutat rá a gyermek, 
Ölbe sír az aprócseprő.  

"Félre, félre!... pálya mérve! 
Fék szorosan! láncsa szögbe! 
Jól vigyázz... fuss!" - Futnak aztán, 
Dobog a föld, mintha nyögne; 
Fogy a térség, nő az ember, 
Paizs, dárda összeroppan: 
Hátracsuklik a jó Pázmán, 
S úgy leszáll, hogy szinte puffan.  

"Talpra bajnok! semmi, semmi: 
Túlugortál a veszélyen -" 
Szól amaz, felütve siskát; 
A király az: éljen! éljen! - 
"Éljen" mondaná a harcfi 
Amint szeme könnybe lábog, 
De szavak helyt vére buggyan 
S vérrel együtt három zápfog.  
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"Isten engem!" a király mond, 
"Nem akartam, jó levente; 
Három ily fog! aranyt érő! 
És még birta volna, nemde? 
Három ily fog! úgy sajnálom, 
Nem mondhatom ki eléggé: 
Jó szerencse ha ezúttal 
Közte nincs a bölcseségé.  

De hogy, íme, jó tanáccsal 
Fűszerezzem e kis tréfát: 
Másszor űlj honn, ha bajod nincs, 
És becsüld meg jobban Évát." 
Igy a fölség; de tanácshoz 
Kalácsban se lett adósa: 
Három fogért három falu 
Lőn a díj: Som, Somogy, Pósa.  

Vígan kocog haza Pázmán, 
Tarsolyában kutyabőre; 
Ám szekérrel asszonyához 
Vásárfia ment előre. 
Kérdi Éva, ezt is, azt is, 
- Úgy jő neki, mint egy álom - 
De a férje mind ezt hajtja: 
"Tartsa Isten jó királyom!"  

(1856 dec.) 

BOTH BAJNOK ÖZVEGYE 
Hunyad alatt, egy kis házban, 
Élt az özvegy, talpig gyászban; 
Mint gyümölcs a fát, lehajtja 
Nehéz gondja, gondolatja: 
   Neveletlen négy magzatja.  

"Gyertek elő - monda - gyertek 
Négy apátlan árva gyermek: 
Hadd szelek most a kenyérből, 
Nem puhából, nem fehérből: 
   Csak az árvai szegényből!  

Hatalommal a rokon-had 
Elfoglalta birtokunkat: 
Ide látszik a ház orma, 
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Ide barnúl régi tornya, 
   Ide villog a vitorla.  

Jaj! mert aki védelmezze, 
Messze van az tőlünk, messze: 
Levél oda el nem juthat, 
Izenő szó oda nem hat, 
   Követ onnan hírt nem hozhat.  

Mert szószóló nyelve néma, 
Ótalmazó karja béna; 
Sírba szállott szemünk fénye, 
Az özvegynek a reménye, 
   Az árvának a törvénye!  

Cserna vizén zúg a malom: 
Más veszi a vámot azon; 
Másnak zöldell a domb hátja, 
Másnak a völgy selyem ágya, - 
   Még az Isten is megáldja!  

Kérdezi majd a jövevény: 
Bothi Bajnok hol van szegény? 
Both elesett, a hű bajnok, 
És az árvák, és az anyjok, - 
   Tudja Isten, merre vannak!"  

Hunyad alatt egy kis házban 
Ül az özvegy, földig gyászban; 
Mint gyümölcs a fát, lehajtja 
Nehéz gondja, gondolatja: 
   Neveletlen négy magzatja.15  

(1856)  

KÖSZÖNTŐ-DAL 
II. Endre korában  

Bort ide a billikomba! föl vele! 
Csengjen össze tiszta ezüst kebele, 

                                                      
15 Első darabja lett volna egy Hunyadi ballada-körnek, melyből 
azonban csak Szibinyáni Jank, V. László és Mátyás anyja készült 
el. Az özvegy: Hunyadi János édesanyja, gr. Teleki szerint. - A. J. 
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Mint szivünkből e kivánat égre száll: 
Éljen a hon! éljen urunk, a király!  

Harcra magyar! lelsz magadnak vívni tért: 
Győzni dicső, halni dicső, a hitért; 
Tűzz keresztet Jerusálem szent fokán: 
Éljen a hit! vesszen el a vad pogány!  

Egyesül a rózsavirág és kereszt: 
Ily jegy alatt hű lovagszív vért ereszt: 
Éljen urunk, hős királyunk, s leánya, 
Magyarország legdeliebb rózsája!  

(1857 márc.) 

A BUJDOSÓ 
Dal  

Párjavesztett gilicének szíve fáj, 
Fülemile panaszától zeng a táj; 
Ne szomorkodj fülemile, gerlice: 
A te bajod az enyémhez semmise.  

Égi madár hegyen-völgyön megszállhat, 
Társa helyen társra megint találhat: 
Jaj, de nekem nincs se hazám, se párom, 
A világot egyes-egyedül járom.  

Messzi honom tája körül jaj be kék... 
Azt se tudom, hegy-e az ott vagy az ég; 
Azt se tudom, eljutok-é oda még: 
Vagy sose lesz egyéb hazám, mint az ég!  

(1857) 

HOLLÓSY KORNÉLIÁNAK 
Emlékkönyvbe  

Egy nép lakik túl tengeren, 
Hol délre lejt az Álpok alja, 
Hol fűszeres völgy, rónaság 
Az erdős Appennint uralja: 
Hajdan dicső nemzet, ma rab; - 
S hogy lánca csörgésit ne hallja: 
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Énekkel űzi bús neszét, 
S az érc igát enyhíti dalja. 
   Oh, hát dalolj nekünk!...  

(1857 máj. 1) 

BALZSAMCSEPP 
Szív, örömtől elszokott szív, 
Multak gyászos özvegye! 
Meghervadtál, meghajoltál - 
Az vagy-é még, aki voltál, 
Árva szívem, az vagy-e?  

Óh, neked már fáj a bú is, 
Az öröm is fáj neked! 
Bánt az árnyék, a derű is, 
Bánt az édes, keserű is, 
Mint a szegény beteget.  

Nem a régi fájdalom már, 
Évek folytán ami rág: 
Csupán mérgét hagyta benned, 
S minden illetésre szenved 
A tulérző fájvirág.  

Jer! a multak hűs derével 
A jelent tovább ne öld. 
Mi okod van új panaszra? 
Nézz a kikelő tavaszra: 
Ege fényes, lombja zöld.  

Jer! az áldott szép természet 
Enyhe öle hívogat; 
S temetőn, bárha bolyongok 
Eltakarják üde lombok 
A sötét sírhalmokat.  

(1857 jún.) 

A WALESI BÁRDOK 
Edward király, angol király 
   Léptet fakó lován: 
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Hadd látom, úgymond, mennyit ér 
   A velszi tartomány.  

Van-e ott folyó és földje jó? 
   Legelőin fű kövér? 
Használt-e a megöntözés: 
   A pártos honfivér?  

S a nép, az istenadta nép, 
   Ha oly boldog-e rajt' 
Mint akarom, s mint a barom, 
   Melyet igába hajt?  

Felség! valóban koronád 
   Legszebb gyémántja Velsz: 
Földet, folyót, legelni jót, 
   Hegy-völgyet benne lelsz.  

S a nép, az istenadta nép 
   Oly boldog rajta, Sire! 
Kunyhói mind hallgatva, mint 
   Megannyi puszta sir.  

Edward király, angol király 
   Léptet fakó lován: 
Körötte csend amerre ment, 
   És néma tartomány.  

Montgomery a vár neve, 
   Hol aznap este szállt; 
Montgomery, a vár ura, 
   Vendégli a királyt.  

Vadat és halat, s mi jó falat 
   Szem-szájnak ingere, 
Sürgő csoport, száz szolga hord, 
   Hogy nézni is tereh;  

S mind, amiket e szép sziget 
   Ételt-italt terem; 
S mind, ami bor pezsegve forr 
   Túl messzi tengeren.  

Ti urak, ti urak! hát senkisem 
   Koccint értem pohárt? 
Ti urak, ti urak!... ti velsz ebek! 
   Ne éljen Eduárd?  
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Vadat és halat, s mi az ég alatt 
   Szem-szájnak kellemes, 
Azt látok én: de ördög itt 
   Belül minden nemes.  

Ti urak, ti urak, hitvány ebek! 
   Ne éljen Eduárd? 
Hol van, ki zengje tetteim - 
   Elő egy velszi bárd!  

Egymásra néz a sok vitéz, 
   A vendég velsz urak; 
Orcáikon, mint félelem, 
   Sápadt el a harag.  

Szó bennszakad, hang fennakad, 
   Lehellet megszegik. - 
Ajtó megől fehér galamb, 
   Ősz bárd emelkedik.  

Itt van, király, ki tetteidet 
   Elzengi, mond az agg; 
S fegyver csörög, haló hörög 
   Amint húrjába csap.  

"Fegyver csörög, haló hörög, 
   A nap vértóba száll, 
Vérszagra gyűl az éji vad: 
   Te tetted ezt, király!  

Levágva népünk ezrei, 
   Halomba, mint kereszt, 
Hogy sirva tallóz aki él: 
   Király, te tetted ezt!"  

Máglyára! el! igen kemény - 
   Parancsol Eduárd - 
Ha! lágyabb ének kell nekünk; 
   S belép egy ifju bárd.  

"Ah! lágyan kél az esti szél 
   Milford-öböl felé; 
Szüzek siralma, özvegyek 
   Panasza nyög belé.  

Ne szülj rabot, te szűz! anya 
   Ne szoptass csecsemőt!..." 
S int a király. S elérte még 
   A máglyára menőt.  
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De vakmerőn s hivatlanúl 
   Előáll harmadik; 
Kobzán a dal magára vall, 
   Ez íge hallatik:  

"Elhullt csatában a derék - 
   No halld meg Eduárd: 
Neved ki diccsel ejtené, 
   Nem él oly velszi bárd.  

Emléke sír a lanton még - 
   No halld meg Eduárd: 
Átok fejedre minden dal, 
   Melyet zeng velszi bárd."  

Meglátom én! - S parancsot ád 
   Király rettenetest: 
Máglyára, ki ellenszegűl, 
   Minden velsz énekest!  

Szolgái szét száguldanak, 
   Ország-szerin, tova. 
Montgomeryben így esett 
   A híres lakoma. -  

S Edward király, angol király 
   Vágtat fakó lován; 
Körötte ég földszint az ég: 
   A velszi tartomány.  

Ötszáz, bizony, dalolva ment 
   Lángsírba velszi bárd: 
De egy se birta mondani 
   Hogy: éljen Eduárd. -  

Ha, ha! mi zúg?... mi éji dal 
   London utcáin ez? 
Felköttetem a lord-majort, 
   Ha bosszant bármi nesz!  

Áll néma csend; légy szárnya bent, 
   Se künn, nem hallatik: 
"Fejére szól, ki szót emel! 
   Király nem alhatik."  

Ha, ha! elő síp, dob, zene! 
   Harsogjon harsona: 
Fülembe zúgja átkait 
   A velszi lakoma...  
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De túl zenén, túl síp-dobon, 
   Riadó kürtön át: 
Ötszáz énekli hangosan 
   A vértanúk dalát.16  

(1857 jún.)  

BERANGER HALÁLAKOR 
Siratni őt? Bérangert? 
Barátim, és vajon minek? 
Sirassuk azt, ki elhullt 
Félösvenyén küzdelminek.  

Ő nem silányka vázlat, 
Nem léha töredék vala: 
De élte oly egész, oly 
Tökéletes, mint egy dala.  

Egy eszme benne folyvást, 
Az alap-érzelem is egy: 
Honszerelem a végsor, 
Amelybe minden szak kimegy.  

(1857) 

SZEMERE MIKLÓSNAK 
Barátom Szemere de genere Huba, 
Hallom, hogy Pesten ülsz egy hitvány oduba; 
Kőrösre is talán eljösz rándevuba, 
Hol nem sok köpeny van, de annál több suba.  

Jőjj édes barátom, készen vár a szoba, 
Doktorral, borbéllyal ne légy már alkuba; 
Beteg orrod dugd el kicsávázott... 
Ugy sem árt a szél; mely ered Moszkauba.  

                                                      
16 A történelem kétségbe vonja, de a mondában erősen tartja magát, 

hogy I. Eduárd angol király, Wales tartomány meghódítása (1277) 
után, ötszáz walesi bárdot végeztetett ki, hogy nemzetök dicső 
múltját zöngve, a fiakat föl ne gerjeszthessék az angol járom 
lerázására. - A. J. 
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Jövel édes társam! sül immár egy tuba, 
Melyet Lackó fiam hizlalt a hijuba; 
Itt van Mentovics is, majd betesz a zu-ba, 
És Szilágyi Sándor, ez a felnőtt buba.  

Itt van még Losonczi, velünk egy szapuba, 
Pegazusnak ő is nektárt tölt váluba; 
Nosza hát egy verset mondjon impromptuba, 
De ne legyen benne nyomtatási-huba.  

Kár, hogy Tompa Miska nincs e koszoruba, 
Hanem otthon kuttog Hamván a hamuba, 
Majd anekdótázna, mert őnála sub A, 
B, C, ezer is van készen a batyuba.  

Ne hadd gyönyörködjék otthon a két luba, 
Melyen Csizbe rándul vagy Lénárdfaluba; 
Találjon örömet fiába, Gézuba, 
És annak dajkája: telibél Erzsuba.  

Mi pedig barátom töltsünk a szaruba, 
Nem vagyunk professor olyan de - Poruba; 
Inkább a beszédet vigyük át te s tu-ba, 
Soká élj Szemere, mint nagyapád Huba.  

(Kőrös, 1857 nov. 29) 

A LEJTŐN 
Száll az este. Hollószárnya 
Megrezzenti ablakom, 
Ereszkedik lelkem árnya, 
Elborong a multakon. 
Nézek vissza, mint a felhő 
Áthaladt vidékre néz: 
Oly komor volt, - oly zöldellő 
Oly derült most az egész.  

Boldog évek! - ha ugyan ti 
Boldogabban folytatok, - 
Multam zöld virányos hanti! 
Hadd merengek rajtatok. 
Bár panasszal, bár sohajjal 
Akkor is szám telve lőn: 
Kevesebbem volt egy jajjal... 
Hittel csüggtem a jövőn!  
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Most ez a hit... néma kétség, 
S minél messzebb haladok, 
Annál mélyebb a sötétség; 
Vissza sem fordulhatok. 
Nem magasba tör, mint másszor - 
Éltem lejtős útja ez; 
Mint ki éjjel vízbe gázol 
S minden lépést óva tesz.  

(1857) 

A MADÁR HA NEM DALOLHAT... 
A madár, ha nem dalolhat, 
Olyan bús lesz azután! 
Felborzasztva minden tollat 
Űl a puszta őszi fán. 
A szakadt húr összerándul 
És remegve haldokol  

(1857) 

KEMPELEN RÍZA SÍRKÖVÉRE 
Ríza jövel! zendült a szellemi szózat egéből, 
   Vágyad örök szép volt: íme az isteni szép. 
Ríza, maradj! rebegé szomorún az övéi szerelme 
   Mennyed alant is van: tenszived alkota itt. 
Már szállt, már küszöbén lebegett a végtelen üdvnek 
   Megtért volna, de haj! zárva mögötte az ég.  

(1858) 

TANÁRI JUBILEUMRA 
"Quem dî odere" - hangzott a panasz 
Évszázadok hosszú során keresztül; 
"Quem dî odere" - és a régi átok 
Mindegyre zúg, nem szűnt meg a panasz. 
Kedv, ifjuság, erő szellem-vagyon 
Ma is gyakorta mindhiába vesz: 
Homályos a cél, tömkeleg az út, 
S kit e pályára Isten átka sodrott, 
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Szívvérit ontsa bár, mint pellikán, 
Hálátalanságot növel magának.  

   Te, ritka férfi! áldjad Istened, 
Ki oly önérzettel dúsgazdagon 
Állhatsz pihenni meg pályád felén. 
Körödbe gyűlnek a felnőtt fiak, 
(Egy emberöltő) s érett férfi ésszel 
Köszönve amit ifjakért tevél, 
Legszebb jutalmad így tőlük nyered. 
S mi felkiáltunk: mily nagy érdem az, 
Minő erény, mely e hálátalan 
Pályán a késő hála újra sarjadt, 
Nem hervatag babérait szedi.  

(1858) 

A POLOSKA 
Rímes próza  

   Makámát írni - mint Abu-Mohammed Kazim Ben-Ali Ben-Mohammed 
Ben-Othman Hariri - nem tréfa dolog; - annyi, mint: repülni 
gyalog, - s ki egyszer ebbe fog - nagy veszedelem érheti: - lábát 
izibe megütheti, - orrát is betörheti. Mindazonáltal én megkisértem, 
- uttörőnek bukni is érdem; - aztán meg nem szabad-e, kérdem - 
prózát versben írni - már így ni! - mikor annyi verset írnak 
prózában - a két nemes magyar hazában, - de kivált mostanában!  

   No tehát a csimaz vagy poloska - legyen lelkesedésem pocka, - a 
tárgy legalább nem ócska; - pedig ez is tesz valamit nálunk - hol 
annyi az ütött-kopott - nem mondom: lopott - hogy csupa zsibvásárban 
járunk. - Aztán hisz tárgyam elég klasszikai: - szúnyog, csimaz 
egymásnak vérrokonai, - s ha Virgil az elsőt megénekelte, - 
Poloska, jövel te! Van egy, ki millió, - az ő neve légió; -- 
eredetileg szőke faj, - mint a vaj; - de ha más ég alatt meghonosul, 
- mások vérén megpotrohosul: - barnára fajul akkoron - mint a csöpp 
entett... korom. - Világosság élő magzatja - Kánt is megmondhatja17 
- de szereti a sötétséget - filantrop céljai végett. - Külsejét ami 
nézi, - rajta ugyan kevés a vitézi, - arca penészesen úriás, - 

                                                      
17 Kant a poloskák szaporodását a világosság befolyásának tulajdonítá; 

ezért hálószobája ablaktábláit nappal sohasem engedte fölnyitni. 
(Heine) - A. J. 
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termete sem igen daliás, - háta pedig kifelé görbe, - karcsusága 
átmegyen a körbe, - noha páncéllal is bír - mint egy kürazir - 
evvel azonban nem mellét fedezi, - hátát védelmezi. - Van továbbá 
neki jó fegyvere, - csípni, szúrni ugyan tud vele, - hanem amivel 
ellenséget űz, - nem annyira fegyver, mint a... bűz. - Egyik erénye 
a háziasság, - nincs vériben a zajos vigasság, - nem zavar egykönnyen 
rendet, - nem tör csendet; - természete birkai békes, - türelemmel 
ékes, - oly józan, oly éber, - mint egy héber. - Éji magányban, 
rejtve működik - tíztől circiter ötig, - feláldozza szende nyugalmát 
- nem is üt semmi lármát, - virrasztja az emberiség álmát. - Nappal 
azonban visszavonul, - (gondolom: ír, tanul,) - önlelkibe mélyed, - 
keresi a rejtve levő mélyet - mint egy filozóf. Ah - nincs kerevet, 
szófa, - nincs ágynyiladék - vagy falhasadék - oly mélyen magassan 
- hova ő be ne hasson, - mit föl ne kutasson. - Különösen tetszik 
néki - minden ami régi, - vagyon ahhoz privát gusztusa, - ő annak 
született antikvariusa. - Gyönyörködik a müvészetben, - festett 
szobában, képkeretben - nagy hajlamot érez rája, - van saját 
műiskolája, - s ha eljön az est - ő maga is fest. - Hát még minő 
kedélyes! - kivált mikor éhes, - szárnyával arcod gyöngén legyezi 
- mialatt véred veszi. - Sohasem ereszkedik nyilt csatába, - ha 
kergeted, gyors neki a lába, - eltűnik egy perc alatt - mint villám 
s gondolat; - de legott visszatér, - noha engedelmet se kér, -- 
gallérodba ragad, - s "eszi a nyakad" - aztán megint ill'a - 
berek! mint az ügyes guerilla, - meglapul az egész kamarilla. - Túl 
szerénység neki nem kenyere, - nem várja, hogy híják szépen: gyere! 
- hova egyszer vendégül beférkezik, - onnan ugyan szűrit többé ki 
nem teszik. - Egyébiránt nagyvároson született, - lenézi a nomád 
életet; - paplan alatt jobb szeret hálni - mint rusticálni. - Hazája 
művelt Európa, - szerelmes a civilizációba; - s míg honn marad a 
tábor törzse, - mindig elébb nyomul előörse - szárazon úgy, mint vízen 
át; - neki találták fel a gőzmasinát: - nyugat felől keletre vándorol, 
- békésen hódít, még nem is porol. - Mint polgár: kozmopolita, - ő nem 
mondja: "si est vita - non est ita "; - hanem megindul apraja, véne 
- hazát keresni ott "ubi bene".- Bú nélkül hagyja el az ősi lakot, - 
és mint madár ha elejt egy fűmagot - dúsan tenyész föl a meddő kopár: 
- csimazból is elég egy pár. - Kiválóan ügyes telepedő: - ha egyszer 
ráülhet, övé a lepedő, - lepedővel az egész nyoszolya, - aztán a ház 
legkisebb zugolya; - pár nap mulva hemzseg a gyarmatos, - hanem 
tetszik, pusztuljon a lakos! - Nincs korlátozva, bizonyos geogr. 
fokig, - minden klimát azonnal megszokik, - s ne félj, hogy elszökik! 
- nem háborgatja ily könnyelműség, - jelleme a ragaszkodó hűség. - 
Bármely idegen elembe' - teszi magát otthonos kényelembe, - ősi 
szokásit el nem hagyja, - vérit soha meg nem tagadja, - nem alkalmazza 
senkihez magát: - aki vele van, tűrje a szagát! - Legörömestebb 
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útfélen tanyáz - hol fogadó van, vagy más efféle ház, - és, mint 
jámbor apáink régen - kapva kaptak az új vendégen: - mindenki iránt 
megelőző, - vele bételni se' győző. - Így terjeszti dicső faját, 
- viszi a civilizáció zászlaját - őrszemeit előre kitolva; - hátrál 
előtte barbárság, bolha, - ez kénytelen el-eblábóni: - "veteres 
migrate coloni" - s megújul a világ, ez az ócska, - no tehát: for, 
ever, poloska!...  

GHAZEL 
"Kérdjétek a kalyibától: nem lappang-e ott egy bölcs, 
   Kit a nagyok pitvarától magához vont az erkölcs." 
Az megmondja: ott mély a víz, hol nem látni fenekét; 
   A diónak külső héja zöld ugyan, de nem gyümölcs.  
A bolondot, ha bolondoz, neveti a sokaság: 
   De ha okos nincs szavában, időt vele te ne tölts. 
Szomorúnak lenni mindig nem tanácsos: te, midőn 
   Szemét sorsod összehúzta, vídám képet akkor ölts.  

(1858) 

WOHL JANKA EMLÉKKÖNYVÉBE 
To love, to like, enyelgénk, 
Amaz sok, ez kevés; 
(Szótár segélye nélkül 
Támadt az érezés;)  

Egy szóba' most ezen per 
Kiengesztelve lőn: 
Zeng édesen: remember! 
Át téren és időn.  

(1858 jún. 29) 

DAL ÉS ÖT FORINT18 
Ömledezés egy szerkesztőhöz  

                                                      
18 Sárosi egy versének paródiája. A vers után, de nem ellene. - A. J. 
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Csak öt forintot kértem: megtagadtad. 
Te egy dalt kértél. Ime itt adom! 
Pedig hogy öt forint egy dalt megérjen, 
Már ezt - bocsáss meg - tisztán tagadom.  

Öt rossz forint a bank rongy-szűleménye, 
Szél fúja el, már amint születik; 
De lám, ha a dalt egyszer könyvbe nyomták, 
Ott megmarad örök itéletig.  

Öt rossz forint egy éji múlató kört 
Alig idéz a "Komló"-ban elő: 
A dalkör egy acél pánt, melyen izzadt 
Kohó tüzében - pőröly és ülő.  

Öt rossz forintért kapsz olcsó szerelmet; 
Dalban csak úgy dől szerelem, forint, 
Mert a dalban - s pedig minél silányabb - 
Marokkal a gyémánt, arany, rubint.  

S te mégsem adnál öt szegény forintot?... 
Majd adnak ott fenn hát az angyalok! 
Siromra állíts szobrot - öt forintig, 
Ha majd a dallásban - megszakadok.  

(1858 után)  

AZ ÚJ MAGYAR KÖLTŐ 
Parodia  

Jár számkiüzötten az árva kölök, 
Dalt zengedez és dala úgy nyöszörög, 
Oly éhes-epedve foly ajkairól, 
Hogy tégla repedne fal ormairól. 
Zeng tetteket, a haza szebb idejét: 
Goromba csatákat, otromba vezért; 
Zeng zsálya szerelmet: a lyányka haját, 
A szép szemet, arcot, - egyéb nyavalyát. 
S míg a dal epedve foly ajkairul, 
Ábrándozik - praenumeránsairul!  

"Jó gyermekem, a haza szebb idejét 
- Nem tudsz te ahoz - sose zengjed. 
A lyányka nem érez, az ifju nem ért, 
És nincs potya-pénze szerelmeidért: 
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Némuljon el ostoba versed. 
Vagy zengj, de magadnak, erőtlenűl.  

Hol senki ne hallja - kemence megűl 
S méltó dali bért 
Tűzd árva fejedre a fűzfa-babért." 
És így köszörűtlen az ifju megyen, 
Nem tudja, hol éte, hol ágya legyen, 
S míg gyomra tekergeni hagyja, kihal 
Bús éneke, tört szusza hangjaival.  

"Fedd, fűzfa, örökre az ifju nevét! 
Kőjárda! te nyomd kebeledre szivét. 
S tán csendes alunni tivornya után: 
Zengd álmait éjiden árva cigány." 
Szól s nyugszik azóta egy ablak alatt 
Hol vargainas fut, ebecske szalad, 
S vészhangon üvöltöz a bakter elé, 
S villámgerelyét viszi ágya felé.  

De feljön az ormokon a teli hold, 
Mint egy kulacs, a hideg éjbe mosolyg. 
Oh ifju, mi álmod a mámor után? 
Szép álmokat énekel annyi cigány. - 
S már nem fut az ebfi - szaglálva megáll: 
S ott szendereg egy szivar, álmainál.  

(1859) 

REMÉNYINEK 
Emlékkönyvbe  

Karddal melyet dicsővé tenni, egykor 
Hiven ajánlád ifju véredet, 
A hon, az úgy-e szent hon, félig élt már, 
Halál árnyéka rásötétedett. 
Te messze távozál, - mi itt maradtunk, 
Tompán enyészve, mint sivár növény, 
Mely élni nem tud, halni még nem érett, 
Ledőlt fa korhadó tövén.  

A honfibú, mely elzsibbaszta minket, 
Tenálad munkás fájdalom leve, 
Nagy, büszke, boldog népek közt forogván 
Müvészetedben a magyar neve. 
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És kik panaszra, mely szóban alél el, 
Fület zárnának, a dús boldogok, 
Veled kesergik azt, amin te vérzel, 
Midőn nyirettyüd úgy sír, úgy zokog.  

Most a reménynek egy hangját, Reményi, 
Vidd el nyugatra zengő húrodon; 
Hirdesse szózatos fád a világnak, 
Hogy újra érez, újra él e hon. 
És élni fog, - menny, föld minden hatalma 
Zúdúljon bár fel, - mert élni akar; 
Öngyilkolásra hogy többé fajulna, 
Sokkal önérzőbb a magyar.  

(1859) 

JULISKÁHOZ 
Bús az ősznek hervadása, 
Hulló lombok, néma táj; 
De az ősznek van varázsa, 
Enyészetben méla báj.  

A gyümölcs hull - semmi: érett! 
Hallgat a lomb - semmi: szólt! 
Öltsön a mező fehéret - 
Semmi: oly dús zöldje volt!  

Csak, ha bimbó fővel asznak 
A virágok: oh, ez fáj; 
Ha reménye új tavasznak, 
Most születve, sírba száll  

Óh, derülj hát, ifju lélek, 
Légy a vídám hajdani; 
Gyönge vagy még a zord télnek 
Koszorúját hordani!  

(1859) 

SZÉCHENYI EMLÉKEZETE 
1 

Egy szó nyilallott a hazán keresztül, 
   Egy röpke szóban annyi fájdalom; 
Éreztük, amint e föld szíve rezdül 
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   És átvonaglik róna, völgy, halom. 
Az első hír, midőn a szót kimondta, 
   Önnön hangjától visszadöbbene; 
Az első rémület kétségbe vonta: 
   Van-é még a magyarnak istene.  

2 

Emlékezünk: remény ünnepe volt az, 
   Mely minket a kétségbe buktatott: 
Gyászról, halálról, szív-lesújtva szólt az, 
   Napján az Úrnak, ki feltámadott. 
Már a természet is, hullván bilincse, 
   A hosszu, téli fásult dermedés, 
Készíté új virágit, hogy behintse 
   Nagy ünneped, dicső Fölébredés!  

3 

Immár az ég - ah, oly hideg korábban! 
   Irántunk hő mosolyra engede; 
A négy folyó és három bérc honában 
   Kilebbent a tavasz lehellete; 
S melynek halálos - úgy tetszék - elaszta, 
   Életre pezsdült a kór sivatag; 
Lassú folyót önérzelem dagaszta, 
   Büszkén rohant le a szilaj patak.  

4 

S fölzenge távol a menny boltos alja, 
   Gyümölcshozó év biztató jele, 
Hallott korán megdördülő morajja - 
   Midőn egyszerre villám sújta le. 
Széchenyi meghalt - Oh, mind, mind csalékony: 
   Te víg tavasz-nap! ujjongó mezők!... 
Széchenyi meghalt - S e nagy omladékon: 
   Élünk-e hát mi? búsan kérdezők.  

5 

Mert élni hogyha nem fajúlva tengés, 
   Olcsó időnek hasztalan soka; 
De vérben, érben a vidám kerengés, 
   Mely szebb jövendő biztos záloga; 
Ha célra küzdvén, nagy, nemes, dicsőre, 
   Így összehat kezünk, szivünk, agyunk, 
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Vezérszó: ildom, a zászlón: előre! - 
   Ő az, ki által lettünk és vagyunk.  

6 

Megrontva bűnöd és a régi átok, 
   Beteg valál, s nem érzéd, oh magyar; 
Nép, a hazában nem volt már hazátok: 
   Sírt még hogy adna, állt az ős ugar. 
S mint lepke a fényt elkábulva issza, 
   Úgy lőn nekünk a romlás - élvezet; 
Egy-két kebel fájt még a multba vissza: 
   Nem volt remény már, csak emlékezet.  

7 

De, mely a népek álmait virasztja, 
   Elhagyni a szelíd ég nem kivánt; 
Széchenyit küldé végtelen malasztja 
   E holttetembe érző szív gyanánt, 
Hogy lenne élet-ösztön a halónak, 
   Bénult idegre zsongitó hatás, 
Reménye a remény nélkül valónak: 
   Önérzet, öntudat, feltámadás.  

8 

Midőn magát ez nem tudá szeretni, 
   Ő megszerette pusztuló faját. 
Oh, nemzetem, ha fognád elfeledni, 
   Hogyan viselte súlyos nyavalyád? 
És mennyi harcot küzde önmagával? 
   Hány izgatott, álmatlan éjjelen? 
Míg bátorító Macbeth-jóslatával 
   Kimondá: "a magyar lesz" - hogy legyen!  

9 

Bizton, ezer bajunk közt, megtalálta 
   Azt, ami fő, s mindent befoglaló: 
"Elvész az én népem, elvész - kiálta - 
   Mivelhogy tudomány nélkül való." 
S míg kétle a bölcs, hátrált a tevékeny, 
   Bújt az önérdek, fitymált a negéd: 
Ő megjelenve, mint új fény az égen, 
   Felgyújtá az oltár szövétnekét.  

10 
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És ég az oltár. Ím, körébe gyűltünk, 
   Szétszórt bolyongók a vész idején. 
Már is tüzénél szent lángra hevültünk, 
   Fénye világol sorsunk ösvenyén. 
Oh, rakjuk e tüzet, hogy estve nála 
   Enyhet találjon áldó magzatunk! 
Ez lesz a méltó, a valódi hála 
   Mit a nagy Jóltevőnek adhatunk.  

11 

De hogy' kövesse nyomdokát az ének? 
   Némuljon el, lant, gyönge szózatod. 
Hazám tudósi, könyvet nagy nevének! 
   Klió, te készítsd legdicsőbb lapod! 
Évezredek során mit összejegyzél 
   Honfi-erény magasztos érdemét, 
Arany betűkkel érctáblába metszél: 
   Abból alkosd Széchenyi jellemét.  

12 

Ird azt, ki a pusztán népét vezérli; 
   Ki kürtöl, és lerogy a régi fal; 
Tarquin előtt ki arcát megcseréli; 
   Fülepet ostoroz lángajkival; 
Ki győzni Athént csellel is szorítja; 
   Kit bősz csoport elítél, mert igaz; 
Ki Róma buktán keblét felhasítja - 
   Elég... a példa fáj: Széchenyi az!  

13 

Ő szól: s mely szinte már kővé meredten 
   Csak hátra néze, mint Lóth asszonya, 
A nemzet él, a nemzet összeretten, 
   Átfut szivén a nemlét iszonya; 
Szól újra: és ím lélek űl a szemben; 
   Rózsát az arcra élet színe fest; 
Harmadszor is szól: s büszke gerjelemben 
   Munkálni, hatni, küzdni vágy a test.  

14 

Hitel, Világ és Stádium! ti, három - 
   Nem kézzel írt könyv, mely bölcsel, tanít, 
De a lét és nemlét közti határon 
   Egekbe nyúló hármas pyramid! 
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Ám, hadd üvöltsön a Számum viharja, 
   Dőljön nyugatról a sivár homok: 
A bújdosók előtt el nem takarja, 
   Melyet ti megjelöltök, a nyomot.  

15 

S lőn új idő - a régi visszacsökkent - 
   Reményben gazdag, tettben szapora; 
A "kisded makk" merész sudárba szökkent;19  
   Ifjú! ez a kor: "Széchenyi kora." 
Nézd az erőt: hatása mily tömérdek - 
   De ne imádj: a munka emberé - 
Szellem s anyag, honszeretet s önérdek 
   Mily biztosan lejt a közjó felé.  

16 

Majd elborúlni kezde láthatára: 
   Kik műve által lettünk magyarok; 
Nem ügyelénk többé vezérnyomára, 
   Mi napba néző szárnyas Ikarok. 
Oh, hogy riadt fel intő jós-ajakkal! - 
   S midőn a harc dúlt, mint vérbősz Kain, 
Hogy álla tört szívvel, merev hajakkal - 
   Egy új Kasszándra Trója lángjain!  

17 

Hosszú, nehéz, sötét lőn akkor éjünk, 
   Nyugalma egy álarcozott halál; 
S midőn a szív feldobbant, hogy reméljünk: 
   Nagy szellem! íme, köztünk nem valál. 
Oh, mely írígy sors önző átka vett el, 
   Hogy ébredésünk hajnalát ne lásd? - 
Vagy éppen egy utolsó honfi-tettel 
   Tagadnod kelle - a feltámadást?...  

18 

Nem, Üdvezült, nem!... fájdalmunk hevében 
   Hamvad ne sértse káromló beszéd, 

                                                      
19 Minden jelenetek jövendő fényt mutatnak nemzetünknek, minek 

megjövendölésére semmivel több jóslói tulajdon nem kell, mint 
előre megmondani, hogy a kisded makkból, ha meg nem romlott, 
idővel termő tölgyfa lesz, csak senki el ne gázolja. Széchenyi. - A. J. 
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Oh, nézz egedből és örvendj e népen, 
   Mely soha így még nem volt a tiéd! 
Leomlunk sírodon szent döbbenéssel, 
   A sujtó karra félve ismerünk: 
De Antéuszként majd ez illetéssel 
   Küzdelmeinkhez új erőt nyerünk.  

19 

Emléket, oh hazám mit adsz e sírra? 
   Hová tekintesz földeden, magyar, 
Hol Széchenyi nevét ne lásd megírva 
   Örök dicsőség fénysugárival? 
Ha büszke méned edzi habzó pálya, 
   Ha eszmeváltó díszes körbe gyűlsz, 
Ha szárnyakon röpít a gőz dagálya, 
   Ha tenni, szépre, jóra egyesülsz; -  

20 

Duna, Tisza... ez mely prüsszögve hordja 
   Fékét, s szabályhoz törni kénytelen; 
Amannak hódol a sziklák csoportja, 
   S Trajánusz híre újból megjelen; 
Az ifju szép Pest, ki bizton ölelve 
   Nyujt Corvin agg várának hű kezet, 
S az édes honni szót selypíti nyelve - - 
   Széchenyié mindez emlékezet!  

21 
Széchenyi hírét, a lángész csodáit, 
   Ragyogja minden távol és közel: 
Áldozni még jerünk - ah, oly sokáig 
   Nem értők - Széchenyi szivéhöz el. 
Nem láttuk, e szív néha mit palástol 
   Hordván közöny havát és gúny jegét: 
Hogy óvni gyönge csíráit fagyástól 
   Őrizze életosztó melegét.  

22 
Értünk hevült, miattunk megszakadt szív, 
   Te, az enyészet ágyán porladó! 
Késő, de tartozott szent hódolat hív: 
   Egy nemzeté, ím, e hálás adó. 
El kelle buknunk - haj, minő tanulmány! - 
   Meg kelle törnöd - oh, mily áldozat! - 
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Hogy romjaidra s romjainkra hullván, 
   Adjunk, Igaz! tenéked igazat.  

23 
Szentebb e föld, honunk áldott alapja, 
   Mióta, nagy szív, benne nyúgoszol; 
Szentebb a multak ezredévi lapja, 
   Mióta, nagy név, hozzá tartozol. 
Koszorút elő!... morzsoljuk el könnyűnket; 
   Az istenülés perci már ezek! 
Borítsa ünneplő mirtusz fejünket: 
   Reménnyé váljon az emlékezet.  

24 

Nem hal meg az, ki milliókra költi 
   Dús élte kincsét, ámbár napja múl; 
Hanem lerázván, ami benne földi, 
   Egy éltető eszmévé fínomul, 
Mely fennmarad s nőttön nő tiszta fénye, 
   Amint időben, térben távozik; 
Melyhez tekint fel az utód erénye: 
   Óhajt, remél, hisz és imádkozik.  

25 

Te sem haltál meg, népem nagy halottja! 
   Nem mindenestül rejt a cenki sír; 
Oszlásodat még a család siratja - 
   Oh, mert ily sebre hol van balzsamír?... 
Mi fölkelünk: a fájdalom vigasztal: 
   Egy nemzet gyásza nemcsak leverő: 
Nép, mely dicsőt, magasztost így magasztal, 
   Van élni abban hit, jog és erő!  

(1860)  

MONDACSOK I. 
FÉLMAGYARSÁG  
Az én fiatal koromban 
   (Vonj le negyven évet) 
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Magyar volt a honfi keble,20  
   Csak a lába német.  

Most a melle zsák-kabátban 
   Úszik a köz árral: 
Csak amúgy földszint protestál 
   Hosszu csizmaszárral.  

(1860)  

CILINDER  
A kalapom cilinder, 
Nem holmi csekélység: 
Ha fölteszem: magasság, 
Ha leveszem: mélység.  

(1860) 

AZ ÖRÖK ZSIDÓ 
Pihenni már. - Nem, nem lehet: 
Vész és vihar hajt engemet, 
Alattam a föld nem szilárd, 
Fejem fölött kétélü bárd... 
   Tovább! tovább!  

Az út, hová talpam nyomul, 
Sűlyed, ropog, átvékonyul; 
Ónsúllyal a kolosszi lég 
Elzúzna, ha megállanék... 
   Tovább! tovább!  

Rettent a perc, a létező, 
S teher minden következő; 
Új léptem új kigyón tapod: 
Gyülölöm a mát s holnapot... 
   Tovább! tovább!  

Éhes vagyok: ennem iszony; 
Láng az ital, midőn iszom; 
Álmam szilaj fölrettenés, 
Kárpit megől szivembe kés... 
   Tovább! tovább!  

                                                      
20 Atillában jártak, de nem pantalonnal. - A. J. 
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S melyet hazud a sivatag, 
Mint délibáb: tó és patak; 
Gyümölcs unszol, friss balzsamu: 
Kivűl arany, belűl hamu... 
   Tovább! tovább!  

Rohannom kell - s a földi boly 
Mellettem gyorsan visszafoly: 
Ködfátyol-kép az emberek: 
Én egy arcot sem ismerek... 
   Tovább! tovább!  

Oh, mily tömeg? s én egyedűl, 
Útam habár közé vegyül: 
Érzem, mint csónak a habot, 
Hogy átmenet mind rám csapott. 
   Tovább! tovább!  

Az üstökös meg' visszatér, 
Kiröppent nyíl oda is ér, 
Az eldobott kő megpihen: 
Én céltalan, én szüntelen 
   Tovább! tovább!  

Pusztán folyam mért nem vagyok, 
Hogy inna fel aszú homok! 
Mért nem futó, veszett vihar, 
Mely ormokon egyszer kihal... 
   Tovább! tovább!  

Irígylem az ágról szakadt 
Levélkét: hisz majd fennakad; 
Irígylem az ördögszekért: 
Árokba hull: céljához ért... 
   Tovább! tovább!  

Szegény zsidó... Szegény szivem: 
Elébb-utóbb majd megpihen. 
Az irgalom nagy és örök, 
Megszán s átkom nem mennydörög: 
   Tovább! tovább!  

(1860) 



294 1853-1864 

RENDÜLETLENÜL 
Hallottad a szót: "rendületlenül -" 
Midőn fölzengi myriád ajak 
S a millió szív egy dalon hevül, 
Egy lángviharban összecsapzanak?... 
Oh, értsd is a szót és könnyelmü szájon 
Merő szokássá szent imád ne váljon!  

Sokban hívságos elme kérkedik, 
Irányt még jóra, szépre is az ád; 
Nem mondom: a hont ők nem szeretik; 
De jobban a tapsot, mint a hazát... 
Oh, értsd meg a szót és hiú dagályon 
Olcsó malaszttá szent imád ne váljon!  

Fényt űz csinált érzelmivel nem egy, 
Kinek világát csak divat teszi: 
Őnála köntös, eb, ló egyremegy, 
S a hon szerelmén a hölgyét veszi... 
Oh, értsd meg a szót s függve női bájon, 
Külcsillogássá szent imád ne váljon!  

Van - fájdalom! - kinek cégér hona. 
Hah! tőzsér, alkusz és galambkufár: 
Ki innen! e hely az Úr temploma: 
Rátok az ostor pattogása vár!... 
Oh, értsd meg a szót: kincs, arany kináljon: 
Nyerészkedéssé szent imád ne váljon!  

Szeretni e hont gyakran oly nehéz: – 
Ha bűnbélyeg sötétül homlokán, 
Gyarló erényünk öntagadni kész, 
Mint Péter a rettentő éjtszakán. 
Oh, értsd meg a szót: fényben, vagy homályon – 
De kishitűvé szent imád ne váljon!  

Szeretni a hont - ah! még nehezebb, 
Midőn az ár nő, ostromol, ragad... 
És – kebleden be-vérző honfiseb – 
Bújsz a tömegben, átkos egymagad. 
Oh, értsd meg a szót s győzve a ragályon 
Káromkodássá szent imád ne váljon!  

Hallottad a szót: "rendületlenül"? 
Ábránd, hiúság, múló kegy, javak, – 
Lenn a sikamló tér, nyomás felül, 
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Vész és gyalázat el ne rántsanak. 
Oh, értsd meg a szót: árban és apályon 
– Szirt a habok közt – hűséged megálljon!  

(1860) 

KIES ŐSZ 
Okt. 20.  

Még nem hallom a pacsirtát, 
Mely tavaszról zengve hírt ád 
S égbe fúrja énekét; 
A nap, a föld édes-ketten 
Nem mulatnak önfeledten, 
Váltva csókjok melegét.  

Ősz ez! ősz ez!... mindhiába 
Tűz virágot gyér hajába, 
Színli csalfán a tavaszt; 
A mezőt bárhogy ruházza: 
Szebb időnek rémes váza - 
Közte sárgul a haraszt.  

Zöld az erdők lombja bátor, 
Fénylik este a mennysátor: 
Van hiány már fönn és lenn; 
Csillag és lomb egyre ritka: 
Őszi hullás fájó titka: 
Rezgi által csöndesen.  

Hasztalan, hogy új virágba 
Borul ismét a fa ága, 
S új szerelmet ünnepel: 
Kit vidítson meddő éke? 
Egy fuvallás... azzal vége: 
Váltja szemfödő lepel.  

Óh, ne bizzunk e varázsra: 
Kész anyag gyűl hervadásra, 
Az enyészet gazdagul, 
Fű-fa zöldje azér' hajt csak 
Hogy, mit sírva megsóhajtsak, 
Több legyen majd, ha lehull  

* * *  
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Mit remegsz? él, bár lekötve 
Szunnyad olykor téli nedve, 
Természetben nincs halál; 
Nyúgalom csak mély alélta, 
- Mindig új az ősi példa - 
Ami rég volt, most is áll.  

És ha jő sugár, mely csábit 
S el-elrugja csalvirágit: 
Termő-elve ép marad; 
Legjavából nem fecsérel, - 
S mely gyümölcsöt ápol, érlel. 
Ád az Isten új nyarat!  

(1860) 

 

1861 
Megüdvözöllek régi búm dalával, 
Remények éve! áldom jöttödet. 
Oh tégy irgalmat e szegény hazával! 
Ha bünhödénk, elég a bünhödet, 
S elég viselni - ha mint Jób - keresztünk, 
Szirt is leroskad, nemhogy férfi váll. 
Ne csalj, ne csalj, midőn remélni kezdtünk, 
Még egy csalódás: annyi mint - halál! 

A HÁROM-PIPA UTCA 
Kisfaludy egy pipáról 
      Monda elmés pipadalt: 
Illő, hogy e "három pipa" 
      Nyujtson érte diadalt. 
Éljen hát az ő utcája! 
S a magyarnak "nagy pipája" 
      (Mint a régi példa jár), 
      Legyen egyszer tömve már!  

(1861 febr.) 
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MAGÁNYBAN 
Az óra lüktet lassu percegéssel, 
Kimérve a megmérhetlen időt; 
Ébren a honfigond virasztva mécsel, 
Homlokra összébb gyűjti a redőt. 
Vajúdni meddig tart még e világnak? 
Sors! óraműved oly irtóztató: 
Hallom kerekid, amint egybevágnak: 
De nincs azokhoz számlap, mutató.  

Jön, jön... egy istenkéz sem tartja vissza... 
Mint mélybe indult sziklagörgeteg: 
Élet? halál? átok, vagy áldás lesz? - Ah, 
Ki mondja meg! ki élő mondja meg! 
Vár tétován a nép, remegve bölcse, 
Vakon előtte kétség és homály. 
Idő! szakadna bár méhed gyümölcse... 
Ne még, ne még – az istenért! – megállj.  

Oh mert tovább e kétség tűrhetetlen, 
A kockarázás kínját érzenünk; 
De nyújtanók a percet, míg vetetlen 
A szörnyü csont, ha rajta mindenünk. 
Egy lépés a gomolygó végtelenbe, 
Holott örvényzik a lét, a halál: 
És mi fogódzunk a hitvány jelenbe: 
Tarts még egy kissé, gyönge szalmaszál!  

Még egy kevéssé... De mely kishitűség! 
El, el! ne lássam e dúlt arcokat! 
Ész, egybeforrt vágy, tiszta honfihűség, 
Bátorságot nekünk mindez nem ad? 
Megvert reménnyel induljunk csatába? 
Hitben feladjuk már a diadalt?... 
Nem, nem! Szivünk egy vértanú imába' 
Megedzve, kezdjük a győzelmi dalt!  

Az nem lehet, hogy milliók fohásza 
Örökké visszamálljon rólad, ég! 
És annyi vér - a szabadság kovásza – 
Posvány maradjon, hol elönteték. 
Támadni kell, mindig nagyobb körökben, 
Életnek ott, hol a mártir-tetem 
Magát kiforrja csendes földi rögben: 
Légy hű, s bízzál jövődbe, nemzetem.  
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Nem mindig ember, aki sorsot intéz; 
Gyakran a bölcs is eszköz, puszta báb; 
S midőn lefáradt az erőtelen kéz, 
A végzet tengelye harsog tovább; 
Csüggedve olykor hagyja lomha gépűl 
Magát sodorni az ember fia: 
De majd, ha eszmél s öntudatra épűl, 
Feltűnik egy magasb hármónia.  

És vissza nem foly az időnek árja, 
Előre duzzad, feltarthatlanúl; 
Csak szélein marad veszteg hinárja, 
S partján a holt-viz hátra kanyarúl. 
Bízvást!... mi benn vagyunk a fősodorban: 
Veszhet közőlünk még talán nem egy: 
De szállva, ím, elsők között a sorban, 
Vásznunk dagad, hajónk előre megy!  

(1861 ápr.) 

PALÓCZY HALÁLAKOR 
1861 ápr. 27  

Menj, fáradt veterán!... Egy nemzet látta halálod, 
Kézben fegyverrel, harcon elesni dicső! 

VOJTINA ARS POÉTIKÁJA 
   Tele vagyok, dallal vagyok tele, 
Nem, mint virággal a rét kebele, 
Nem mint sugárral, csillaggal az ég: 
De tartalmával a "poshadt fazék,"21  
Vagy mint csatorna, földalatti árok, 
Amelybe nem csupán harmat szivárog. - 
Tele vagyok. Nincs tűrni mód tovább: 
Feszít a kóranyag, a zagyva táp. 

   Olvastam egypár száz kötetre ment 
Regény-, beszély-, poéma-speciment: 
Kit meg ne rontson aztán ennyi zöld! s 

                                                      
21 Olla potrida. - A. J. 
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Ne rágjon ennyi éretlen gyümölcs! - 
Melyből világok lettek, a kaosz - 
Bennem hasonló zűr támadt ahoz, 
Hemzsegve tarkán "mint a beteg álma": 
Lássuk, ha e zűrből valami válna.  

   Költő leánnyal, borral nagyralát: 
Tőlem ne várja senki már dalát. 
Bort... legfölebb ha néha megiszom: 
S a szerelem... rég volt az! rég bizon. 
Én is szerettem: (oh, ez édes emlék 
Szivemre most is oly enyhítve ömlék!) 
De halkan, zaj ne'kül... mint a virág 
Egymásra hajlik és hangot nem ád 
Midőn felpattan illatos pora 
S elönti a kéj boldog mámora. 
Egy mukkomat se hallád, vaksi hold!... 
(Látta-e, nem tudom, vagy ott se volt); 
Nem kiabáltam a természetet, 
Csak érzém, mit szivembe ültetett; 
S midőn szerelmet a leánynak esdék: 
Nem oly szagú volt mint a nyomdafesték.  

   De a hazáról... Úgy van, a haza! 
Zengjen felőle hát a dal, nosza!... 
Késő ez is: mi haszna lelkesűl 
Az ember, ha középen belesűl! 
De meg, mit érne gyöngéd szó nekik, 
Midőn a hont ordítva szeretik? - 
Midőn legszebb virág a mályva-rúzsa: 
Köténybe rejti kis bokrát a múzsa.  

   Volt a hazának egy-két énekem. 
Bágyadt, igaz, s "örömtől idegen": 
De honfi keble érzé a panaszt, 
A csendben, éjben jól kivette azt; 
S a fájdalomban, mely elfojtva sírt, 
Ön-fájdalmát lelé, s hozzá az írt. 
Sebet tör a dal, de balzsamteli 
Ujjával ismét megengeszteli.  

   Most helyzetünk valóban istenáldás: 
Ének se kell, csupán hangos kiáltás. 
Ki a hazáról mond nagyot, sokat: 
Csak rajta! nem hiába kurjogat. 
De bár a hont szeretjük egyaránt: 
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Van a modorban néha, ami bánt; 
Mert jóllehet az érzés egyre megy: 
A költő, s a... cipész-inas, nem egy.  

   Én már ezentul ilyetén gyalog 
Versen... csak így pálcán lovagolok; 
Zúg, sistereg, szédűl szegény fejem: 
Nincs odafent, szárnyas lovon, helyem. 
S azóta, hogy nem mondtam éneket, 
"Mély hallgatásban torkom elrekedt"; 
S mint hangjavesztett opera-dalár, 
Lettem éneklőből... énektanár.  

   Mendacem oportet esse memorem: 
Költőnek ezt ajánlani merem. 
Nem épen tisztes, de derék szabály, 
Versembe jól fér, s a mellett - talál. 
Azaz - magyarra téve a szavak: 
"Költő hazudj, de rajt' ne fogjanak"; 
Mert van egy példa, hogy: a sánta eb... 
A sánta költő még keservesebb.  

   Hazudni rút. Ez ellen a morál, 
A társas illem egykint perorál; 
De költőnek, bár lénye isteni, 
Nemcsak szabad: - szükség fillenteni. 
Avagy felettünk nem hazud az ég, 
Bolttá simulva, melynek színe kék? 
A támadó nap burka nem hazud? 
S fejünk felett, min jár, nem ál az út? 
A csillagok hullása nem csaló? 
Távol hegy, erdő kék színe való? 
Szivárvány hídja nem csak tettetés? 
A látkör széle nem csúf rászedés? 
A délibáb, midőn vizet csinál, 
Melyben torony, fa kettészelve áll, 
Lebegve orma, tótágast az alja: 
Hát nem szemed, szomjad ingerli, csalja?... 
Minden hazugság, földön ami szép: 
Csontváz, ijesztő a valódi kép; 
Azt vérrel, hússal ékesíteni 
Jer, jer költő!... hazudva isteni!  

   Győzz meg, hogy ami látszik, az való; 
Akkor neved költő lesz, nem csaló, - 
Amint nem az volt rég az átheni, 
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Malacvisítást tudva színleni; 
Ellenben a pór, aki szűr alatt 
Ríkatta disznát, és kuhin maradt, 
Bár a visítót gúnyosan emelte, 
A hallgatók füttyét megérdemelte. 
Mert a közönség érzé, hogy amaz 
Úgy rí, miként legtöbbször a malac, 
Míg a valódi - csont és vér noha - 
Tán úgy sikoltott, mint másszor soha.  

   Itt a különbség: hogy e látszatot 
Igaz nélkül meg nem csinálhatod. 
Csakhogy nem ami rész szerint igaz, - 
Olyan kell, mi egészben s mindig az. 
Talán nem való, hogy ez s ez úgy esett, 
Tán ráfogás a felhozott eset: 
Mátyás király nem mondta s tette azt; 
Szegény Tiborc nem volt élő paraszt; 
Bánk a nejével, megvénült falun, 
Sosem dühönge többé a szarun, 
Evett, ivott, míg végre elalún: 
De mit nekem valód, ha ez esetben 
Bánk törpe lesz, Mátyás következetlen? 
Ha semmi évszám, krónikás adat 
Engem le nem győz, hogy nem tett vadat? 
Nekem egész ember kell és király, 
Vagy férj, nejéért aki bosszut áll, 
S ember-, király-, meg férjben az egyén: 
Csip-csup igazzal nem törődöm én.  

   De bár egész, s örök - úgy puszta-nyersen 
Feladva, nem segít valód a versen. 
Itt kell már a szabály: "költő, hazudj!" 
Nem olyan ám mind, hogy belőle tudj: 
Mert van sok eszme, igaz fogalom, 
Mitől előre borsózik dalom. 
Az egyszeregy, bár meg nem dönthető, 
Képzelmi szósszal bé nem önthető; 
Sem oly igazság, min függ a peres; 
Sem a rideg tan, elvont, rendszeres; 
Vond bár kivűl reá költői mázad: 
A pőre tartalom fejedre lázad; 
Vagy, mint midőn az óriás boa 
Nagy martalékkal hömpölyög tova, 
Gímet rabolván, vagy bölénytinót, 
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Féltesttel amely még száján kilóg, 
Hétszámra hordja az ágbogas fejet, 
Vélné az ember, egy erdőt evett, 
Hétszámra látni, hogy szerv- és idomra 
Különböző táppal vesződik gyomra: 
Úgy jár az istenadta költemény 
A nyers igazzal, mely dacos, kemény; 
Csakhogy sokára sem emészti meg: 
Marad nehéz, feloldatlan tömeg.  

   Akarsz repülni? hát csak rajta! höss!... 
Hanem szárnyadra ólomsúlyt ne köss. 
Bár fontos a földszint némely való: 
Ott fenn, a hígban, nem neked való; 
Kivéve hogyha tán bölcsen rakod 
Mint léghajóba, megmért súlyagod: 
Már táncol a gömb, mint betyár lova, 
Kit nem bocsát a csárda oszlopa, 
Már fel s alá kapkodja üstökét 
Hogy elszakítsa tartó köldökét, 
Recseg az oszlop, enged a kötél, 
A tenger néző szívszorongva fél 
Hogy felnyilallik a könnyű golyó, 
S egy perc alatt eltűn a léghajó, 
El, végtelen világokon keresztül, 
A semmibe, örökre, mindenestül!... 
De te nyugodtan ülsz még a kosárba', 
Előtted óra, és a percre várva 
Midőn kiálthatsz: "a kötélre! vágd!" 
S többé a földdel semmi cimborád. 
Ám érzi súlyát a szélházi gömb, 
Megemelinti és azt mondja: öhm! 
Lassan, nehézkesen úgy szárnyra kel, 
Mint bérci sas ha nagy zsákmányt cipel. 
És ím! előtted ég és föld kitárul, 
Nézhetsz föl és le a közös határrul: 
De, hogy ne szálljon vakmerőn veled, 
A léghajót csinján mérsékeled, 
S midőn egekbe igy zarándokol: 
Azt sem felejted: "hátha lebukol!"  

   Ily célra megjár a bölcselmi eszme, 
Különben annyi, mintha kárbaveszne. 
S amit tapasztalsz, a konkrét igaz, 
Neked valóság, egyszersmind nem az. 
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Vásár az élet: a földnek lakossa 
Lót-fut, könyökli egymást, és tapossa, 
Ad-vesz, civódik, káromol, kacag; 
Por, sár megöl, megfojt a hagyma-szag; 
S ha kételkednél, hogy mindez való, 
Lépen bök egy rúd, feltaszít a ló: - 
Mit gondolsz? ha énekedbe öntenéd 
Úgy, mint van, e sok mozgó pecsenyét; 
Ha e vásárból egy karéjt levágva 
Beléillesztnéd a dalvilágba: 
Mit gondolsz, nyerne a költő vele 
Hogy ily igazzal zsúfolá tele? 
Hogy macskástúl-ebestül átvevé 
Azt, aminek árnyéka az övé?... 
Állok Dunánk szélén, a pesti parton: 
Előttem a kép, színdús üde karton: 
Felleg s hegy által a menny kékje csorba. 
A nap most száll le a város-majorba; 
Büszkén a Gellért hordja bársonyát, 
S fején, mint gondot, az új koronát; 
Lenn a Tabánban egy toronytető 
Gombjának fénye majdnem égető;22  
Míg fönt a Mátyás ódon temploma 
Szürkén sötétlik, múlt idők roma; 
És hosszu rendje apró sűrü háznak 
Fehérlik sorba', mint gyepen a vásznak; 
Alant a zölden tiszta nagy folyam, 
Mint egy smaragd tó bércek közt, olyan, 
Meg nem legyinti szellő' s fecske szárnya, 
Csak mélyén lüktet forradalmas árja; 
Felszíne tűkör, és abban, mikép 
Tündéri álom, az előbbi kép 
Tisztára mosdva, felfordítva ring, 
Mint lenge kárpit, a merő fal ing... 
Ábrándos lelkem a hullámba mélyed, - 
Vágyban elúszva búvárlom a mélyet: 
Itt, itt a nimfák! itt a cháriszok!... 
Az utcán por, bűz, német szó, piszok.  

   Nem a való hát: annak égi mássa 
Lesz, amitől függ az ének varázsa: 
E hűtlen hívség, mely szebbít, nagyít - 
                                                      
22 Ez 1849-ben volt így. - A. J. 
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Sulykot, bizony, nem egyszer elhajít: 
Ez alkonysúgár, mely az árnyakat, 
E köd, mely nőteti a tárgyakat; 
E fénytörődés átlátszó habon, 
E zöld, esős lég egy május-napon; 
Ez önmagánál szebb, dicsőbb természet: 
Egyszóval... a költészet.  

   Azonban azt se véld, hogy a való 
Kirúgva jobb egészen láb alól, 
Hogy némi kósza föllengésben áll 
A híres eszmény, vulgo: ídeál; 
Hogy csak néhány szó, egy kis lexikon 
Kell: és tiéd a Parnassz, Helikon: 
"Csermely, virág, lomb, szellő, hattyudal, 
Ábránd, minőt a sejtelem sugall, 
Kék távol, esti csillag, félhomály" 
(Tanuld meg: félig semmit se csinálj!) 
A "Hóra, Flóra, Grácia, Pszüché" 
S a többi, - hogy keverd mind együvé 
S detur, signetur: "ideál" Hahó! 
Csinján, barátom: több is kell ahó!  

   Idea: eszme. Nem szó, nem modor. 
Azt hát fejezzen ki vers, kép, szobor: 
S eszményi lesz Béranger, mint Horác, 
Vagy a görög, melyet ő magyaráz; 
Nem is kell a bajuszos Berzsenyi 
Vállára ó palástot metszeni: 
Jobb, hogy találva ő van és kora, 
Mint régi Hellász... fűzött bocskora! 
Jelennek írunk... és tán a jővőnek, 
(Legtöbbje pénzért a betűszedőnek, 
De az sosem hallgatja Vojtinát, 
Gyártván divathoz a vásárfiát;) 
Jelennek ír, ki a jelenben él, 
- Mondom - közöttünk hisz, szeret, remél, 
Küzd, vágy, remeg, örvend, szomorkodik: 
Mért élne visszább, vagy húsz századig? 
Kinek szokott ruhája lenge burnus, 
Csak nyűg, teher lábán az ó kothurnus; 
S kiről tudom jól: ki apja-fia, 
Röstellem azt, ha élve múmia.  

(1861)  
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LEVÉL JÓKAIHOZ 
Vége az országgyűlésnek, 
   Már nem kell több dikció: 
Tudjuk már, hogy amért küzdénk 
   Nem egyéb, csak fikció. 
Egész ország csendes, nyúgodt, 
Csupa boldogságban elring: 
S hogy ne ébredjen, ne ríjon, 
Legyezi Ritter von Sch...  

Nosza tehát, édes Mórom, 
   Vesd le a nagy gondokat: 
Múzeumba nem kell járni, 
   Neugebaud' se hívogat. 
Tarts egy kurta monológot, 
Ilyenformát, édes Mórom: 
"Füllentettem egyszer-másszor, 
Hogyha megfogom az orrom;  

Igértem beszélyt, novellát, 
   Hindut, perzsát, arabot; 
Tűztem is határidőket, 
   Sohanapja holnapot: 
Eltelt már azóta "kis-kedd" 
El a "borjunyúzó pintek", 
Hogy adott igéretimre 
Még oda sem hederintek.  

Diszn... azaz hogy nem szép tőlem 
   Cserbe' pácba' hagyni mást; 
Annál szebb lesz a novella, 
   Jó barátom, majd meglásd: 
Ma fogom a penna végit 
S firkantok a "Figyelőnek" 
Olyat, hogy soh'se kivánjon 
Szebbet, jobbat... szemfedőnek!"  

(1861 aug.) 

GRAMMATIKA VERSBEN 
El van már temetve ama korcs bennünket, 
Nem ficamítja ki többé az eszünket, 
Hacsak fel nem támad hetedszer is, mint a 



306 1853-1864 

Regényhőst életre hozza egy csöpp tinta. 
Nosza, még a többit, ami nem fér főben, 
Temessük el ím e kolerás időben; 
Mert a nyelvnek is van pestises járványa, 
Ha nem volna, csinál doktora, bábája.  

Mi a nyelvet rontja, az a legfőbb veszély: 
Hogy még a paraszt is mind magyarul beszél. 
Grammatikát nem tud, hiába csináljuk, 
Mégis egyre darál, egyre fecseg szájuk. 
Ugy beszél mint apja, nem halad a korral, 
Nemes oltvány helyett él ösi vackorral; 
Azt se tudja: ki, mi; azt is összevéti; 
Három szál fonal az íge pászmán néki. 
Ikes vagy nem ikes, azzal nem törődik, 
Gyermeke ha csínt tesz, mondja megverődik; 
Szóval annyi bűne, amennyi mondása: 
Ez a paraszt beszéd nagy isten-csapása.  

Törvény kell a nyelvnek, mert különben elvész 
Törvényét ki szabja, mint az a sok nyelvész, 
Az a három, négyszáz tudós képviselő, 
Kik egy-egy indítványt sürűn hoznak elő, 
Sőt nem is indítványt, mert törvénnyé kenik: 
Önnön bogarába szerelmes mindenik: 
Ez az ás és-t leli olyan iszonyatnak, 
Hogy talán a szószt is nevezi mártatnak; 
Amaz ly betűtől sáppadoz és ünget, 
Hogy ettől a hideg ki nem lél bennünket; 
Más az oly és olyan különbségin épűl 
S megöli a bűnöst könyörűlet nélkül; 
Harmadik máglyára itélne valakit, 
Ha nem ír és nem mond a ki helyen akit; 
Van, ki dühös egy-egy régi jámbor szóra; 
Mit vétett? ki tudná! nem tetszik az orra; 
Van ki írt száz könyvet, s kérkedik hogy soha 
Egybe sem tevé ez ártatlan szót: noha! 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

(1861 körül) 

A KÉT MADÁR 
Terv  
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   Kalitja börtönében két madár: egyik ifjú, másik vén. A zsarnok, ki 
őket fogva tartja, szánalomból egy nap zöld ággal fonta be kalitjokat. 
Az ifjú madár hangosan üdvözli a tavaszt és hallgatásáért a vént 
megfeddi. A vén tapasztalásból felel. Nem tavasz ez, fiam; zsarnokunk 
csak a börtönt akarja velünk megszerettetni, hogy feledjük az erdőt. 
Valami lenne-e ebből? 

(1860-62 körül) 

CORONINI 
Büszke magyar náció! 
Nem lesz koronáció. 
Későn van már sírni-ríni: 
Itt van Budán - Coronini.  

(1861 körül) 

CYNISMUS 
Alkalmi szesszenés  

"Cynismus," tisztelt Allgemeine? 
   Ez egyszer mégis sokra ment: 
Ön dokter, és így fogja tudni, 
   Hogy a cyon kutyát jelent. 
S e név illetné a magyart meg, 
   Csupán hogy ő magyar marad? 
Fogadja, dokter, jó tanácsom: 
   Ne bántsuk a kutyát: harap!  

Hajdan bikákkal vítta harcát, 
   Tüzes szelindek volt ez eb; 
Erőre nem sok volt hasonló, 
   Termetre egy se nála szebb: 
Most, hogy pihen, a gyáva nyúl is 
   Bosszantsa, mint vén agarat?... 
Fogadja, dokter, jó tanácsom: 
   Ne bántsuk a kutyát: harap! 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  

(1861) 
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SZÉCHENYI TISZAI OSZLOPÁRA 
Azon hírre, hogy ott érc szobra fog állíttatni  

I 

Széchenyi áll itten. Meghalt. Nem hal meg az érdem: 
   Messze jövendőnek szűli örökbe fiát. 
Széchenyi áll itten; végignéz mérnöki szemmel 
   S műve derék folytán helybehagyólag örül.  

II 

Mely riadalma soká vala édentáji mezőnek, 
   Dúlva, mit a kegyes ég s emberi szorgalom ad, 
Széchenyi a sárkányt letöré félisteni karral: 
   Most kígyózva simúl oszlopa lábaihoz.  

III 

Dúlt az elem. Robogó özönét rettegve kis ember, 
   Hasztalanúl az eget jajja repeszti vala. 
Széchenyi szól: s a tétlen erő munkára gyülekszik; 
   Széchenyi kezd: s ím őt hirdeti máris a vég.  

(1862 máj.) 

  

AZ ÉLCLAPOK RAJZOLÓIHOZ 
Miért, hogy minden frakk-farkot 
   Most ti a láb közé tesztek? 
Azt jelenti: hunyászkodnak? 
   Vagy talán azt, hogy: megvesztek?  

(1862) 

POÉTA ÉS POLITIKUS 
A liget akáci lenézték a fenyvet, 
Hogy megettök nyáron oly bús színben senyved; 
"Mikor ti virultok, bágyad az én színem" 
- Mond ez - "de ha tél van, én zöldellek, ti nem!  

(1862 Szliács) 
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JÓKAIHOZ 
Én kedves cimborám, jó Jókai Mór úr! 
Ha te csak halogatsz, úgy járok én pórul, 
Itt vagyon október, hűvösebb a cella, 
Még sincs a kezemben az igért novella. 
Tudod pedig, tudod, a cigány adomát, 
Mégse szánod a te kollegádat s komád'. 
Énrám szól keserves tanulsága, ládd-é: 
Mikor haldokolva vacogott a dádé, 
Intvén a napnak, mely boronga télileg: 
"Bújkálj! bújkálj! sütnél még, ha lenne kinek!" 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Te is írnál pajtás: de majd nem lesz kinek.  

(1862 okt.) 

ŐSZ FELÉ 
Oh, mint szeretném újra élni 
   Az ifjuság arany korát, 
Még egyszer újra átremélni 
   Hosszú reményeim sorát, - 
Hévvel haladni a tetőnek, 
   Borítaná bár köd, homály - 
Míg fénybe' most, a lejövőnek 
   Ragyogva, de mögötte áll!  

(1862 körül) 

SZÉP ŐSZ 
Ki, ki bátran a szabadba! 
   Oly szoros e fal között! 
Tavaszunk egy fúvalatra 
   Íme, íme visszajött!  

Mily vidám a csermely tánca, 
   Lejtve a zöld sík felé, 
Mintha többé téli lánca 
   Soha nem rettentené. -  

A kökörcsin újra bátor, 
   A letiprott fű dagad; 



310 1853-1864 

És fölöttünk a mennysátor 
   Gyolcs felhőket szárogat.  

Ifju hévvel az öreg nap - 
   Új szerel.............  

(1862 körül) 

KITÖR AZ! 
Hogy bemutatja magát! első szava négy-ötezer hold; 
   Holdas vagy no, tudom: homlokodon viseled.  

(1862 körül) 

TINÓDI REDIVIVUS 
Üstökös  

Patvarba, kollégám, jó deák Tinódi! 
   Álom-é ez a hír, vagy penég valódi? 
   Ujságiró lettél, rád ragadt a módi? 
   Sok szerencsét kivánok a munkához, földi!  

Együtt hegedűlénk, jut eszedbe, hajdan? 
   (Akkor is szűke volt pénznek a tarsolyban) 
   Te jó Kolosvárott egy kovácsműhelyben, 
   Én egy sombokorban, Szilágyságon, Kusalyban.  

Toldi Miklóst akkor szörzöttem énekben, 
   Te is válogattál híres vitézekben: 
   Dobót, Szondi Györgyöt foglalád versekben: 
   Most egy fiát se látsz Pesten az ilyesekben.  

Röttentő hadakban ki forogtál akkort: 
   Dúdolsz mai napság omnibuszt, fiakkert; 
   Nem hőst - kákompillit:23 nem almát, de vackort 
   Barátom Sebestyén, nem szeretem ezt a sort.  

Utcáról-utcára baktatsz mint egy kódis, 
   Rongyos vagy, kilátszik a lábravalód is, 
............................................  

(A hatvanas évekből)  
                                                      
23 Régi szó - léha, semmittevő. - A. J. 
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TESTVÉRI ÜNNEP 
Allegoria  

Volt egy anyának (így szól a rege) 
Két szép leánya, édes gyermeke. 
Az egyik felnőtt szűzek dísze már, 
Dús szőke hajjal, mint a napsugár, 
Szemében, a menny távol kéke, mélye 
Alatt, rejtelmes, égő szenvedélye; 
Arc és idom, szendén borult kebel 
- Szobrász minőt márványra nem lehell; - 
Míg zárt tökélyben ott áll az egész, 
Mintegy magából ellebbenni kész. 
Kis húga pajzán, dőre, csacska gyermek; 
Ki játszva ingerel, bosszantva nyer meg: 
Omló hajának éjszin fürtiben 
Nagy szenvedelmek láza még pihen: 
De már tüzével, öntudatlanul, 
A szem sötétje játékot tanul; 
Nem ég, de már gyujt; a vér-elfutottan 
Piros arc és ajak majd csókra csattan; 
Nem vágyni - bírni késztő az alak: 
"Várj, lepke, várj rá! hisz' elfogjalak!..." 
Könnyelmü, csalfa, játszi, tetszi, testi, 
Az élet-inger duzzadt színe festi. 
Két vérrokon, de oly más-más elem: 
A Színművészet, s nénje: Költelem, 
Kézen soká az ifjabbik leányt 
Vezette nénje gondos őr gyanánt. 
Elvitte Hellas omladékihoz, 
Hol oly örömmel, annyit álmodoz; 
Mutatta néki az apák erényét, 
Szeplőtelen dicsőség tiszta fényét; 
A hőst, ki vív honáért, s aki hal: 
Zrínyit, Keményt, a két Hunyadival. 
És járt vele magános útakat, 
Hol bérci csermely könnyez és szakad; 
Tanítá, mit zeng a szellők sohajja, 
Miért pirul az ég rózsás karajja; 
Madár a lombon mennyi bút nyögell, 
Mitől hasad meg fönt a bérckebel; 
A holdas éj miért oly sápatag, 
Szélcsöndben is mi rezzent ágakat; - 
Tanítá néki: a bűn mily galád; - 
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A hon szerelme szózatos dalát; - 
S mind, amiért ő lelkesül maga, 
Utánarebegte öccse ajaka.  

De nőtt a gyermek, s a hiú dalon 
Elfogta benső titkos únalom. 
"Mit nékem - így pöröl - bérced, köved! 
Miattam a nap szállhat s feljöhet... 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

(1862 körül) 

SIR-VERS 
ITT NYUGSZIK  
ARANY JÁNOS  
SZERKESZTŐ 
SZÜLETETT 1817 MÁRCIUS 2-ÁN 
MEGHALT...  
Nincs végezve itt még a cikk, 
Folytatása következik: 
Én-Uram, légy én szerkesztőm, 
Új folyamban újrakezdőm.  

(1862) 

ÁLOM ÉS VÁGY 
Álmaidon ne törődj', mert amit az emberi elme 
Vágyva remél ímett, azt látja, ha álmodoz, éppen.  

(1863) 

EMLÉKÜL 
Ismerni akarónak  

Ha levetve gyarló testet, 
Úgy, mint ideállá fested, 
Lengne hozzád tiszta szárnyán 
Ez a szellem: elbocsátnám.  

Igy, ne óhajtsd látni szembe: 
Ember ő is, törpe, gyenge; 
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S tán becsét is, ha csalódnál, 
Alább tennéd... a valónál.  

(1864 szept. 24) 
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BÁRÓ KEMÉNY ZSIGMONDHOZ 
Szerkesztő Ur! tisztelt báró! 
Lapjában egy hazajáró 
   Lélek kísért: tudja-é? 
Ki sohajtoz: mind szemét, a- 
Mit firkál mai poéta; 
   Verse rongyos, maga éh.  

Nem tud rímet, nem tud nyelvet, 
A legjobb is mindent elvet, 
   Ami mérték és szabály. 
S bár sort-sor után apróz, a 
Verse mégis csupa próza, 
   Nem honolván rajta báj.  

E jó kísértet méltán bus, 
Rossz biz itt trochéus, jámbus; 
   De ha nem sűl el ma már! 
Legalább csak volna ím e 
Poétáknak olyan ríme, 
   Mint: issza már és: sz...!  

"Csitt rabláncok csörgési, csitt! 
Ne visítsatok egy kicsit -" 
   Ez a magas ideál; 
Toldott rím, mozaik munka, 
Hanem ettől minálunk a 
   Legjobb is, hajh! messze áll.  

Vagy ha csak, mint Csokonay 
(Bár Kovács, ama pátkai 
   Irta ezt is) zengenék: 
"Mivel homlokomra Liza 
Rózsakoszorút tászliza -" 
   Úgy is volna ebben ék.  

Hajh! ne várd most, te pedánt agg, 
Hogy a rímben egynehán' tag 
   Összecsengjen végtelen; 
Mikor törvényt holmi rossz szab: 
Hogy a kelleténél hosszabb 
   S mesterkélt rim éktelen.  

A bizony, mert el nem érik 
- Magas szőlő, lassan érik - 
   Akad mentség, ok, vagy más; 
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S tovább kullog az így szóló: 
"Acerbam sumere nolo - 
   Orra tőle fokhagymás.  

Pap-ot, bab-ot egybe tűr e; 
Szállítsd inkább egy betűre, 
   Vagy kettőre e hadat: 
Kar-om, bont-om; ez elég lesz, 
Ennyit úgy-e megeléglesz? 
   Szivességből nagy adat.  

Görbe-törpe, körbe-törve, 
Mindez rímnek puszta örve, 
   Hátul egy rossz e betű. 
Nem ér semmit: csontom - ponton, 
Törpe - epe; ez már bon ton, 
   Ez már csengőbb öntetű.  

Tanulnának Kölcseynktől 
És már régibb bölcseyinktől 
   "Phidias amit farag -" 
Hogy rímelnek! ecce! íme!... 
(A manóba! nincs is ríme): 
   "Berovátkolt kődarab -"  

Ah ő is botlott ezúttal! 
És most e hibára útal 
   Hitvány majmok ezere. 
Azt sem veszi fontolatra, 
Hogy rímelt a "Mondolat"-ra 
   Kölcsey és Szemere.  

Tanulhat, ki akar, abból, 
Mert van ott rím, két darabból 
   S rímelő szentencia; 
Van substantivum, hogy: mérték, 
S rá magát az igét mérték, 
   Ez ám a kadencia!  

És van ott több régi csínus 
Tordán termett leonínus, 
   Alkáji rend, distikhon! 
Ez egyszer az ízes konyha! 
Ilyet nem főztök bizony, ha 
   Meggebedtek is tik hon.  

És van ott egy hosszu ének 
Hangzatából csupa é-nek, 
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   Az a kunsztstuck egyszer ám! 
A sok é a fület marja, s 
Néhai professzor Varjas 
   Áldja zengő citerám.  

Ah, de mindez kaviár ma. 
Mindenütt e próza lárma; 
   Nektár helyen csalmatok! 
Nem ügyeltek lábra s tagra: 
Ami rímel szarvas -... 
   Az legyen jutalmatok!  

(1865) 

GÖRGEY ARTHUR LEÁNYÁNAK 
Emlékkönyvbe  

Mese, mese: mit találtam 
   E világban járván? 
Szép ibolyát villámzúzta 
   Délceg cserfa árnyán; 
Oroszlánnak felszakított 
   Kebeléből mézet24 - 
Igy elegyít erőt bájjal 
   Az anya-természet!  

(1865 nov. 21)  

ÁRTATLAN DAC 
A Tudománynak háza vagyon: 
Ennek örűljek hát ma nagyon? 

                                                      
24 Bírák könyve XIV. 8. - A. J. 
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Kell gyalogolni a lelkem agyon 
Nyári melegben, téli fagyon.25  

Hát hisz a malmot befejezték: 
De szegény molnárt kirekeszték; 
Kormányos evezzen a gálya után - 
Igy akará ezt a kapitány.  

Nincs, ki ne lássa, bár csupa vak, 
Hogy kocsis helye kocsin a bak; 
Ha leszorítják, hajtja gyalog: 
Csakhogy ez aztán lassu dolog.  

Ámde ki vallja ebben a kárt? 
Nékem ez a kis séta nem árt: 
Pezsgeti vérem', tart melegen - 
Csak a szekéren baj ne legyen!  

Nem palotába - vesszen a fény! - 
Nem oda vágytam s gondolok én; 
Vontak erővel, kór-nyavalyást, 
S dísze nekem Dejaníra-palást.  

Egyszerű kunyhó, ott keleten! 
Rakja rajongó képzeletem; 
Oda sovárog e fáradt tetem: 
Küszködöm, várok, míg tehetem.  

Tavaszi fecskék, dal kedvesi! 
Jertek el, Isten kőmüvesi! 
Rakjatok ott egy fecskefalat: 
Megpihen a költő az alatt.  

(1865 dec. 11)  
                                                      
25 Fekete hálátlanság volna el nem ismernem s nyiltan ki nem hirdetnem a M. T. 

Akadémiától érdemen felül nyert jótéteményeket s többféle kitüntetést, más-
részről buta kajánság nem örvendenem tudományos előmenetelünk oly ünne-
pén, mint a nemzet áldozatkészségéből díszesen felépült házának megnyitása 
volt. A föntebbi humorkás elmejáték csupán amaz egyéni fájdalmas benyomás 
szüleménye, hogy a határozottan titkári lakásnak épült lakrészt az én megvá-
lasztásom után idegennek adták bérbe, nekem pusztán lakbér és bérlak közt 
engedtetvén szégyenítő választás. Azonban ez az állapot nem tartott sokáig: 
1867-ben B. Eötvös, akkori elnök, maga szólított fel a tiszti lakás elfoglalására, 
melynek nagyobb részét, csekély évi bérért, használtam 1870-ig, midőn az 
igazgató-tanács kegyessége a bért is megszüntette; lemondásom után pedig 
(1879) az Akadémia a lakást holtig ingyen átengedte. - A. J. 
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SZÜLŐHELYEM 
Szülőhelyem, Szalonta, 
Nem szült engem szalonba; 
Azért vágyom naponta 
Kunyhóba és vadonba.  

(1865 körül) 

SZÜLŐFÖLDEMHEZ 
Én kis hazám a nagy hazában, 
Szalonta, vedd ez énekem! 
- - - - - - - - - - - - - - - 
Te a meleg szív vagy nekem!  

(1865 körül) 

AKADÉMIAI PAPÍRSZELETEK 
I 

Az emberi öltőt nagy feledékenység 
   Elnyeli mint tenger; 
Csak kettő marad fenn az emlékezetben: 
   Der Denker und Henker.  

(1865)  

II 

Jaj, biz ez a nevelészet 
Csak piano nevel észet, 
Irójának neve lész et- 
től nem nagyra nevelészett. 
Az ívszámot nevelé, sed 
Mindent; mi nem new, elészed.  

(1865) 

LEÁNYOMHOZ 
Kórágyon ott, nagybetegen, 
Halálhoz is már tán közel, 
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Virágom édes gyermekem, 
Mily messze föld különöz el!  

Röpülnék, mint az érc-fonál 
Villáma, mely hírt hoz, viszen: 
De akaratom láncon áll, 
Erős békón lábam, kezem.  

Mit ér szünetlen, mint a rab, 
Futkosni pányvám szűk körét! 
Ha egy lépés sem hamarabb, 
Egy lépés sem közelb feléd!  

Mit ér e zúgó, rossz fejet 
Széttörnöm a kalit vasán: 
Ha gyötrő, távol fekhelyed 
Nem enyhül e meddő tusán!  

Szenvedsz: mióta? mennyi kínt?... 
Régen! sokat! Óh Istenem!... 
Röpűlök: látlak-é megint? 
Vagy a pohár csurdulva vár, 
S fenékig kell ürítenem!...  

(1865. dec. 13-19) 

JULISKA SÍRKÖVÉRE 
I 

Midőn a roncsolt anyagon 
Diadalmas lelked megállt; 
S megnézve bátran a halált, 
Hittel, reménnyel gazdagon 
Indult nem földi útakon, 
Egy volt közös, szent vigaszunk 
A LÉLEK ÉL: találkozunk!  

II 

Férj, szüle, testvérnek szakad érted szíve, Juliskám! 
   Csak, ki legárvább lőn, egy mosolyog: csecsemőd. 
Benne mi kárpótlást keresünk nő, néne, leányért; 
   Jaj neki: búra ha nő, hol keres édesanyát!  

(1865) 
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FELJAJDULÁS 
Nem lettél volna szívem gyermeke, 
Csak, mint valál, Istenkéz remeke: 
Könnyem szakadna e feldult romon: 
És most erőt vegyek fájdalmamon!...  

(1866) 

JULISKA EMLÉKEZETE 
Mióta rombadőlt oltáridon, Hazám, 
A honfi legszentebb könnyével áldozám, 
Mint egy Jeremiás nyögdelve bánatom', 
Oly megtörött szívvel, de nem oly szabadon: 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Nagyon fáj! nem megy!26  

(1866)  

VÁGY 
Vágytam, Juliskám, lakni hozzád, 
Számlálgatám az évek hosszát...  

(1866 után) 

INTÉS 
A fájdalommal, gyermekek, 
- Láng az, mely éget és emészt, 
Kard, mely önvéred ellen készt, - 
Tréfát ne űzzön versetek.  

(1866 körül) 

                                                      
26 A. J. jegyzete a kéziraton. 
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A CSILLAG-HULLÁSKOR 
1867  

I 

Azt beszélik, rendjelt kaptam - 
Nem vetettem, mért arattam?  

II 

Ami benne fényes: 
   Az irodalomé; 
Ami benne kényes: 
   Egyedül magamé.  

III 

MÁSKÉP  
Fénye, ragyogása... (ha van,) 
   Az irodalomé; 
Gyanúsítása... (a' van,) 
   Egymagamé!  

IV 

Járnak hozzám méltóságok, 
Kötik rám a méltóságot: 
"Megbocsásson méltóságtok, 
Nem érzek rá méltóságot."  

V 

Csillagot, keresztet noha rám aggattok, 
Boldog ez a kebel nem lesz már alattok.  

VI 

Ad notam: Ég a kunyhó, 
         Ropog a nád...  

   Kis keresztem 
   Hogy szereztem? 
Feleljétek ezt, ha kérdik: 
Elkopott a lába térdig.  

VII 

RÉGI DAL, ÚJ SZÖVEG  

Székács, Arany, Szilassy 
S hazánk több ily pimaszi 
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Keresztekért akarnak 
Sírt ásni a magyarnak!  

VIII 

HIÚSÁGOM!  
Ad notam: Minek az a pörge kalap 
Ha a legény csak egy falat 
Csillagom, galambom!  

Minek nekem a rendjelek? 
Szamárháton bársony nyereg? 
   Csillagom, galambom. 
Minek nekem az a kereszt? 
Disznóorra arany perec? 
   Csillagom, galambom.  

IX 

A SZOMORÚ KINÉZÉSŰ LOVAG  
A hiúság gőzi bánt-e? 
   Hogyne, arra van nagy ok: 
Pegazusom Rozinánte, 
   Magam Don Quixote vagyok.  

X 

Ha békülnek, határt hánynak, 
Egy suhancra jó sort vágnak: 
Én is, amit sorsom rám mért, 
Elszenvedem - a hazámért!  

XI 

Ha én egy jót alhatnám - 
Száz keresztért nem adnám. 

  

MONDACSOK II. 
A HAZA SORSA  
Küzdelem a létért, 
De nem a jóllétért; 
Nem hatalomért, 
Csak nyugalomért.  

(1867) 



324 1865-1876 

DEMOKRATA-NÓTA  
Deák Ferenc! megélünk mi 
   Kend nélkül; 
Kívánjuk a szabadságot 
   Rend nélkül.  

(1867) 

POHÁRKÖSZÖNTŐ 
A CSENGERY CSALÁDRA  

Mint nevök e versben, oly símán folyjon az éltök: 
   Antal, Róza, Loránt, Olga, Leona, Eti.  

(1867) 

ÁJ-VÁJ 
Vagy a tüdő, vagy a máj, 
Vagy a szív, de az a táj! 
Érzem, szorul, feszül, fáj. 
Ettől csappan meg a háj: 
Ez mondja majd nekem: állj! 
Hanem panaszt ne ejts, száj! 
Az élet úgy se volt báj, 
Meghalni jobb, ha - muszáj!  

(1868) 

HINC ILLAE... 
Haynaunál, Bachnál gonoszabb e nemzeti kormány, 
   Ez csak üvölteni hágy: az hivatalt is adott.  

(1868) 

TOMPA SÍRKÖVÉRE 
I 

Tompa Mihály tetemén ez elomló szikla nem emlék; 
   Ó maradandóbbat tőn maga műveiben. 
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Csak jel: egész ország fájdalma kiért sajog egyre; 
   Hű fia drága porát e helyen őrzi Gömör!  

II 

Természet! ki ezer képben tükrözte halálod 
S új életre hogyan kelsz, ha üdűl a tavasz, 
Most öleden nyugszik, maga egy burkolt, szomorú kép. 
Várva nagy értelmét bús tele titkainak. 
Lágyan öleld tetemét Anyaföld s ti szeretti, Virágok, 
Üljetek ágya köré, mondani méla regét.  

(1868) 

SZEGÉNY MISKA SÍRKÖVÉRE 
Hát jól van így, amice Tompa: 
Én skártba, te végnyugalomba; 
S ha nem pönög lantunk, gitárunk, 
A varju sem károg utánunk.  

(1869) 

AZ ALKOTMÁNYOS SARJADÉK 
"Jobb dolgunk volt a Bach korában!" 
Kiáltja száz ifjú torok. 
És rájok áll is e dolog: 
"Hajh! a boldog gyermekszobában!"  

(1869) 

AZ 1869-I VÁLASZTÁSOK 
Irtó háboru volt küzdelmed az értelem ellen; 
   Készül az irtó harc a kaput ellen: örülj!  

MÁSKÉPEN  
Mely ideálként leng vala 
   Ifjú lelkem elébe; 
   Majd vértanúként meghala: 
   A szent hazának képe: 
Ti vagytok-é, kik most szavaztok, 
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Szatócsok és részeg parasztok 
   S megvesztek általa!?!  

(1869) 

EMLÉKRE 
Vándor megállj! Hó! bámuld e követ, 
Mellyel magunknak szerzénk hírnevet; 
Itt tornyosúl a megkövült dagály: 
Mind nagy szavak! bim! bum! Vándor megállj.  

(1869) 

NŐMHÖZ 
Ezernyolcszázharminckilenc - 
   Irtuk már e levelet; 
Harminc éves, Julim édes! 
   Lelki frigyem teveled.  

Ifju voltál, ifju voltam, 
   Árva voltál, én szegény: 
Nem volt messze olyan össze- 
   Illő pár a föld-tekén. 
..............................  

(Karlsbad, 1869. júl. 12.) 

BÚCSÚ A FÜRDŐTŐL 
Isten veled Karlsbad szép tája! - 
Örökké az ember nem állja, 
Rothad neki tüdeje-mája; - 
Igy végződik a földi pálya. 
Alás'szolgája!  

(1869) 

AJ-BAJ 
Nem fáklya vagy, éltem: 
Vagy te silány gyertya, 
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Mely csepü-kanócát 
Sercegve itatja, 
   Majd-majd el is oltja.  

Mégis ha elégne! 
De mennyi hiában 
Elcsepeg, elcsurog 
Így átabotában: 
   Áldatlan munkában.  

(1869) 

FŐTITKÁRSÁG 
Szép megtiszteltetés, 
De nem birok vele: 
Nem vagyok már a kés, 
Hanem csak a nyele.  

(1869) 

ALUNNI 
......................... 
Alunni és álmodni kell: 
Felét az ember életének 
Deliriumban tölti el!  

(1869) 

"URAM-BÁTYÁM" 
Férfi-korom végefelé máris, 
Hideg nekem a delelő nyár is, 
Koravénség hava ül felettem: 
Mind a világ "ura-bátyja" lettem.  

(1869) 

SÍRVERS 
Élt, szeretett, meghalt; nincs hézag utána nemében; 
   Jó emlékezetét őrzi utódja: elég!  

(1869) 
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ÓDA EGY VENDÉGHAJHOZ 
Szép nap virradt a hármas dombra, 
   Ragyogjon a kettős-kereszt, 
Ne háborodjék senki gyomra: 
   Im, egy kopasz hajat ereszt. 
Örvendj hazám, fürtös fiadnak, 
   S ha még nem tettél, tégy nagyot, 
Történni kell ma bármi vadnak, 
   Megünnepelni e napot.  

Egy ezredévi...  

(1870) 

ÖTVENHÁROM ÉV 
Az élet rajtam egyre nehezűl; 
Kivénültem kortársaim közűl.  

(1870) 

ZÖLD VERS A LIGETBEN 
Azt hittem a télen, hogy fűbe harapok: 
De látom, ez egyszer tán még fűre kapok.  

(1870 ápr. 2) 

AZ "ÜSTÖKÖS"-NEK 
Zengi epigrammád a fényt, melyet a görög ellen 
   Olcsón puffogató szónak a honra derít; 
Forgatom én nappal görög íróm' s forgatom éjjel; 
   Vénségemre be nagy lelki homályba esém!  

(1871 dec. 24) 

PIROSKA BETEGSÉGÉBEN 
Azt hittem: öröm vagy, s kezdettem örülni, 
Eltakartál egy sírt, hogy szemem ne lássa; 



 VERSEK 329 

Korán volt reményért hozzád menekülni: 
Csak a fájdalomnak vagy te folytatása.  

(1871 dec. 28) 

1872 MÁJUS 1 
Jöhetsz tőlem vidor tavasz, 
Jöhetsz bús őszi felleg, 
Nyár, mely pirít, tél mely havaz: 
Én meg nem énekellek. 
Az én időmnek egy szaka 
Van már csak: a fagyos tél, 
S ama földsarki éjszaka, 
Melynek több napja nem kél. 
- - - - - - - - - - - - - - 

RÉGI MAGYAR ÉNEKEK 
Somogyi Antal humbugja  

Ál verset költesz, de rosszúl: így kétszeres a bűn; 
   Egy az, hogy roszat írsz; más, hogy akarva hazudsz. 
Somogyi! könyvednek mégis fele bűn, fele mentség: 
   Bűn, hogy csalni akar; menti, hogy arra silány.  

(1873 szept. 4) 

ÉNEK AZ ÖREGSÉGRŐL 
Vén vagyok már - isten látja! - 
Minden ember "ura-bátyja", 
   Bár még ötvenim felén; 
Leng fehér zászlója főmnek, 
Megadásul az Időnek: 
   Tőle békét esdem én.  

Kik velem egyenlők korban, 
Még virulnak férfi-sorban...  

- - - - - - - - - - - - - - - - -  

(1875 körül) 
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EJNYE! 
Ejnye, mi az isten haragja! 
G... is a verset faragja; 
Már van neki egész saraglya, 
Nem tudja majd, hogy hova rakja, 
Kár, hogy a Pegazust befogja,  

Mikor ő annak nem lovagja; 
Verse kócos, mint tüske-baglya, 
Sok a gazza, kevés a magja, 
Ki van marjulva íze, tagja; - 
Jó embere is kikacagja.  

(1876) 

TOLDYHOZ 
I 

Ülési meghívóra  

Sár van, hó van, köd, fergeteg, 
A szegény tag bús és beteg; 
      Nem jöhetek - 
      Végezzetek.  

(1875 körül)  

II 

Egy másik ülési meghívóra  

Beteg vagyok, süket, vak és vén; 
Tanácskozni miért mennék én?  

(1880 ápr.) 
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1877-1882 
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A LEPKE 
Zöld lepke, mint hulló levél, 
Melyet tovább legyint a szél, 
Nem száll virágot lepni meg, 
Csak lenn, az út porán libeg.  

Nincs feltünő bársony meze, 
Csilló-pora, fény-lemeze; 
Virágkorát most éli bár: 
Oly színhagyott köntösbe' jár.  

Volt napja, volt, négy, tán öt is, 
Hogy izlelt ő szerelmet is; 
Most a jövőnek hint magot; 
Nem fél, hogy a láb rátapod.  

Szegény! ha rátoppantanék, 
Pusztulna ő s egy nemzedék; 
De oly bizalmas ott alant: 
Mért bántsam a kis gondtalant?...  

Élj, lepke! éld múló nyarad, 
Ha még egy-két napod marad: 
Jöhet vihar nagy-hirtelen, 
S megfagysz esőn, hideg szelen.  

Köszönd, hogy már tekintetem 
Földhöz lapúl, nem föl vetem: 
Ha bátran még fenn hordanám, 
Rád is tiportam volna tán.  

Mért nézzek a magasba fel? 
E szép világ: egy köd-lepel; 
Nem látom az ég madarát, 
Csak téged itt s útam porát.  

Nem a pacsirtát, aki szánt; 
A napnak áldott fénye bánt; 
De az anyaföld szintelen 
Fakóján megnyugszik szemem.  

Sorsom pedig, s egy méla gond 
Egemből már a földre vont; 
De nem remény-magot vetek: 
Azt nézem: hol pihenhetek?  

(1877 júl. 3) 
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EPILOGUS 
Az életet már megjártam. 
Többnyire csak gyalog jártam, 
   Gyalog bizon'... 
Legfölebb ha omnibuszon.  

Láttam sok kevély fogatot, 
Fényes tengelyt, cifra bakot: 
   S egy a lelkem! 
Soha meg se' irigyeltem.  

Nem törődtem bennülővel, 
Hetyke úrral, cifra nővel: 
   Hogy' áll orra 
Az út szélin baktatóra.  

Ha egy úri lócsiszárral 
Találkoztam s bevert sárral: 
   Nem pöröltem, - 
Félreálltam, letöröltem.  

Hiszen az útfélen itt-ott, 
Egy kis virág nekem nyitott: 
   Azt leszedve, 
Megvolt szívem minden kedve.  

Az életet, ím, megjártam; 
Nem azt adott, amit vártam: 
   Néha többet, 
Kérve, kellve, kevesebbet.  

Ada címet, bár nem kértem, 
S több a hír-név, mint az érdem: 
   Nagyravágyva, 
Bételt volna keblem vágya.  

Kik hiúnak és kevélynek - 
Tudom, boldognak is vélnek: 
   S boldogságot 
Irígy nélkül még ki látott?  

Bárha engem titkos métely 
Fölemészt: az örök kétely; 
   S pályám bére 
Égető, mint Nessus vére.  

Mily temérdek munka várt még!... 
Mily kevés, amit beválték 
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   Félbe'-szerbe' 
S hány reményem hagyott cserbe'!...  

Az életet már megjártam; 
Mit szivembe vágyva zártam, 
   Azt nem hozta, 
Attól makacsul megfoszta.  

Egy kis független nyugalmat, 
Melyben a dal megfoganhat, 
   Kértem kérve: 
S ő halasztá évrül-évre.  

Csöndes fészket zöld lomb árnyán, 
Hova múzsám el-elvárnám, 
   Mely sajátom; 
Benne én és kis családom.  

Munkás, vidám öregséget, 
Hol, mit kezdtem, abban véget... 
   Ennyi volt csak; 
S hogy megint ültessek, oltsak.  

Most, ha adná is már, késő: 
Egy nyugalom vár, a végső: 
   Mert hogy' szálljon, 
Bár kalitja már kinyitva, 
Rab madár is, szegett szárnyon?  

(1877 júl. 6) 

AZ ELKÉSETT 
Későn keltél, öreg! hova indulsz már ma? 
Nyakadon a vénség tehetetlen járma; 
Messze utad célját soha el nem éred: 
Jobb, ha maradsz s "lement napodat dicséred." 
"Tudom, sikerűltén sohasem örűlök, 
Szándékomnak tán már elején kidűlök: 
De hiú tett is jobb áldatlan panasznál: 
Űz gondot, unalmat, és a mozgás használ."  

(1877 júl. 7) 
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NATURAM FURCÂ EX PELLAS... 
Gyermekkoromban felköték 
A színben egy nagy tökharangot, 
Amely ugyan nem ada hangot, 
De máskép vígan működék; 
Megvolt a súlya, lódulása, 
Kötelét hogy jól visszarántsa 
S vele a kis harangozót; - 
Szóval: csinált kommóciót.  

"No, mondám, majd ha nagy leszek, 
Valódi harangot veszek 
És azt egész nap kongatom 
Saját kényemre, szabadon." 
Így kongatom most untalan 
E verseket - bár hangtalan.  

(1877 júl. 9) 

VÁSÁRBAN 
Gyékényes, abroncsos alföldi szekér, 
Honnan cipel a sors - s e három egér? 
Hoztál-e pirosló új búza-magot? 
Mezők üde lelkét: friss széna-szagot?  

Odakünn már, úgy-e, megért a kalász? 
Rét gyapja lenyirva; foly a takarás; 
Boglyák tetejéről egy-egy suta gém 
Néz szét aratóknak vidám seregén?  

Rég nem látta bizony vidámnak e nyájt, 
Minden nyara - új seb - a régire fájt: 
De talán most e nagy mezei jószág 
Áldást hoz az egyszer: szép Magyarország.  

Legyen is, legyen is megáldva e föld 
- Isten maga telke - mint rég ezelőtt, 
Mikor én is "markot hajtani" kezdtem, 
S nem sikerűlt, bárhogy s mint igyekeztem.  

Így - vézna, ügyetlen testi dologra - 
Adtam fejem a bölcs tudományokra, 
Barázda helyébe' szántván sorokat, 
Nem kérkedem ezzel, mert azt se sokat.  
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De, hogy a mezőt, az anyatermészet 
Kebelét elhagytam, sajog egy érzet, 
Holtig sajog itt benn, - s tüzesebben vér 
Láttodra, te búzás alföldi szekér.  

(1877. júl. 9.) 

CSAK AZÉRT IS! 
Eh, mi gondja a világnak 
   Erre a szakállra? 
Nékem ebből hasznom lehet, 
   Másnak meg mi kára?  

Fizetésem már ha nem lesz, 
   Kell szakáll, hogy légyen 
Mire szegény szorult ember 
   Kurta kölcsönt végyen.  

(1877 júl. 10) 

TAMBURÁS ÖREG ÚR 
Az öreg úrnak van egy tamburája, 
S mikor az ihlet s unalom megszállja, 
Veszi a rozzant, kopogó eszközt 
S múlatja magát vele négy fala közt.  

Nem figyel arra deli hallgatóság, 
Nem olyan szerszám, divata is óság: 
Az öreg úr (fél-süket és fél-vak), 
Maga számára és lopva zenél csak.  

Ami dalt elnyűtt ez az emberöltő, 
S mit összelopott mai zene-költő, 
Öreg úrnak egyről sincs tudomása; 
Neki új nem kell: amit ő ver, más a'.  

Mind régi dalok, csuda hangmenettel: 
Váltva kemény, lágy, - s magyar a némettel; - 
Hegyes-éles jajja úti betyárnak, 
Ki hallja szavát törvényfa-madárnak.  

Nyers, vad riadás... mire a leglágyabb 
Hangnembe a húr lebukik, lebágyad', 
Ott zokog, ott csúsz kígyó-testtel... 
Hol végzi, ki tudná? nincs az a mester.  
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Majd egyszerü dal, édesdeden ömlő 
- Tiszta remekké magába' szülemlő - 
Pendűl, melyen a tánc tétova ringat, 
Mint lombot a szél ha ütemre ingat.  

Olykor egy-egy ének nyújt neki vígaszt; 
A hitújítás kora szűlte még azt: 
Benne a tört szív, bűnt-vallva, leverve, 
Vagy erős hittel Istenhez emelve.  

Mindezt öreg úr, nem mintha kihozná 
Kopogójábul - csak képzeli hozzá; 
S ha nem sikerül kivitelben a dal: 
A két öreg szerszám egymásra utal.  

De azért nem tűri rajta meg a port; 
Emlékezetes neki minden akkord; 
Egy hang: s feledett régi dalra émed - 
Szövege cikornyás, dallama német.  

Az öreg úr így, dalai közt élve, 
Emlékszik időre, helyre, személyre: 
Kitől, mikor és hol tanulta, dalolta 
Ezt is, amazt is, gyermekkora olta.  

Néha egy új dalt terem önkint húrja, 
S felejti legott, már ő le nem írja; 
Később, ha megint eszébe ütődik: 
Álmodta-e, vagy hallotta? - tünődik.  

Sokra bizony már alig viszi dolgát: 
Ő is "minden nap feled egy-egy nótát"; 
Nem is a művész babérja hevíti, 
Csak gémberedő ujját melegíti.  

Gyakorold is, amit valaha tudtál; 
Hasznát veheted, ha nyomorba jutnál; 
Ha kiűlsz, öregem! vele útfélre, 
Hull tán kalapodba egy-egy fillérke.  

(1877 júl. 12) 

"A HAZÁRÓL" 
A hazáról egy merész szót 
Én is ejték hajdanába' 
Mikor annyit is nehéz volt: 
Most közömbös lettem s gyáva.  
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Most!... mikor szabad sajtó van, 
   És üvölt a pajkos gyermek, 
S vénasszony az utc'ajtóban 
Nagy-bátran fülébe ordít 
   A királynak, miniszternek.  

(1877 júl. 12) 

HONNAN ÉS HOVÁ? 
   Mily rövid az élet!... 
Mint hullócsillag futása, 
Mely földünk körébe jutva, 
Lángra gyúl, és tűz-barázdát 
Írva elszalad, gyorsabban, 
Mint egyet pillantanál. 
Útja honnan jött? hová visz?... 
Míg sötét volt, s ujra az lesz, 
A világ-ür végtelenjén 
Hol bolyongott? és hová fog?... 
Ki tudná megmondani! 
   Míg tündöklött, addig élt.  

   S honnan jössz te, lélek... 
Mely csak e föld gőz-körében 
Vetve lángot, addig fénylel, 
Amig éppen áthaladsz; 
Bölcsőd és sirod homály. 
Akkor lobbanál-e föl csak 
Az állatban, s véle múlsz el?... 
Vagy jövél a végtelenből 
Ismeretlen, hosszu pályán, 
S visszatérsz azon megint?... 
Oh, ha nem volt, és ha nincs 
E parányi csillogáson 
Innen és túl folytatás: 
   Mily rövid az élet! -  

   Megfelelsz te, lélek. 
Volt idő, mikor tagadták 
A futamló csillagot: 
Semmi az, csak földi pára, 
Lobban, és fut, és el-ég. 
Most a szellemet tagadják: 
Semmi az, csupán anyag, 
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Agyvelő, vér és ideg 
Összhatása, mely azonnal 
Véget ér, ha szétbomol 
Agyvelő, vér és ideg. 
Az anyag a halhatatlan: 
Fűben-fában újra éled, 
Összetársul, meg elszéled 
Mindörökké, szakadatlan; 
Hanem e feltámadást 
A szellem nem éri meg: 
Ez üres hang, nincs sehol, 
Puszta réme ferde agynak, 
Mílyet századok ránk hagynak - 
   S csak zavarja a tudást.  

   Oh, ti, akik jobb felemnek 
Már e földön mély sírt ástok: 
Oly bizonyos hát tudástok, 
Hogy helye sincs védelemnek? 
Nem mond ellen az a szellem; 
Mely kutat, hogy támaszt leljen 
Megtagadni önmagát? 
S nem rettegné, ha meglelte 
- Mit tudása így teremte - 
Azt az örök éjszakát?... 
Ah, jobb volna kissé várni, 
Nehogy úgy találjon járni 
Az a híres tudomány, 
Mint ama gyors fénnyel jára, 
Mit csillagnak vélt a golyhó, 
Ő azt mondá: csak gyúlt pára: 
S ím, ma áll, hogy égi bolygó - 
   Mi lehet még ezután?  

   Ami annyi szívbe oltva 
Élt világ kezdete olta; 
Mit remélt a hindu, párz; 
Amért lángolt annyi oltár, 
Zengett Szíonon a zsoltár: 
Hogy nem addig tart az élet 
Míg alant a testbe' jársz; 
Hanem egykor újra éled, 
S költözzék bár fűbe, fába 
Vagy keresztül állaton: 
Lesz idő, hogy visszatérhet 
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Régi nemes alakjába, 
Megtisztúlva, szabadon; 
Vagy a "boldogok szigetjén", 
Mint hivé a boldog hellén, 
Vagy az üdvezűltek helyén, 
Mint reméli keresztyény, 
Lesz dicsőbb folytatása: 
Én ezt meg nem tagadom. -  

   Mit hisz a tudós? ő lássa, 
Földi pályám' ami nézi: 
Annak immár vége lesz, 
Vissza senki nem idézi; - 
   S rövid foglalatja ez:  

Mély homályban, éjfél tájban, 
Kis fény is ha nagynak tetszik, 
Hogy a föld körén bolyongtam: 
Egy barázdát én is vontam. 
Az emberek ráveték 
Pillantásukat egy percig, - 
S egy tudós tán megfigyelt 
És lapjára, sok száz jelhez 
- Ahogy csillagfutást felvesz - 
Könnyed, vékony karcolással 
Rólam is tőn némi jelt, 
Mire reggel ő sem ismer; 
S összevéti annyi mással 
A jövendő nemzedék, 
Mely se kérdi tán, se tudja, 
Nem is igen lesz rá gondja: 
Hogy itt éltem, s a tömegben 
   Én is lantot pengeték.  

(1877 júl. 14) 

TENGERI - HÁNTÁS 
Ballada  

Ropog a tűz, messze süt a vidékre, 
Pirosan száll füstje fel a nagy égre; 
   Körülállja egynehány fa, 
   Tovanyúlik rémes árnya; 
   S körül űli a tanyáknak 
   Szép legénye, szép leánya.  
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"Szaporán, hé! nagy a rakás; mozogni! 
Nem is illik összebúva susogni. 
   Ki először piros csőt lel, 
   Lakodalma lesz az ősszel. 
   - Tegyetek rá! hadd lobogjon: 
   Te gyerek, gondolj a tűzzel.  

- Dalos Eszti szép leány volt, de árva. 
Fiatal még a mezei munkára; 
   Sanyarú volt beleszokni: 
   Napon égni, pirosodni, 
   - Hüvös éj lesz, fogas a szél! - 
   Derekának hajladozni.  

Deli karcsú derekában a salló, 
Puha lábán nem teve kárt a talló; 
   Mint a búza, piros, teljes, 
   Kerek arca, maga mellyes, 
   - Teli a hold, most buvik fel - 
   Az egész lyány ugyan helyes.  

Tuba Ferkó juhot őriz a tájon: 
Juha mételyt legel a rossz lapályon, 
   Maga oly bús... mi nem éri? 
   Furulyája mindig sí-ri, 
   - Aha! rókát hajt a Bodré - 
   Dalos Esztert úgy kiséri.  

Dalos Eszti - a mezőre kiment ő, 
Aratókkal puha fűvön pihent ő; 
   De ha álom ért reájok, 
   Odahagyta kis tanyájok' 
   - Töri a vadkan az "irtást" - 
   Ne tegyétek, ti leányok!  

Szederinda gyolcs ruháját szakasztja, 
Tövis, talló piros vérit fakasztja; 
   Hova jár, mint kósza lélek, 
   Ha alusznak más cselédek?... 
   - Soha, mennyi csillag hull ma! - 
   Ti, leányok, ne tegyétek.  

Tuba Ferkó a legelőt megúnta, 
Tovahajtott, furulyáját se fútta; 
   Dalos Eszter nem kiséri, 
   Maga halvány, dala sí-rí: 
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   - Nagy a harmat, esik egyre - 
   Csak az isten tudja, mér' rí.  

Szomorún jár, tébolyog a mezőben, 
Nem is áll jól semmi dolog kezében; 
   Éje hosszú, napja bágyadt, 
   Szive sóhajt - csak egy vágyat: 
   - De suhogjon az a munka! - 
   Te, halál, vess puha ágyat.  

Ködös őszre vált az idő azonban, 
Törik is már a tengerit Adonyban; 
   Dalos Eszter csak nem jött ki: 
   Temetőbe költözött ki; 
   - Az a Lombár nagy harangja! - 
   Ne gyalázza érte senki.  

Tuba Ferkó hazakerűlt sokára, 
Dalos Esztit hallja szegényt, hogy jára; 
   Ki-kimén a temetőbe 
   Rossz időbe', jó időbe': 
   - Kuvikol már, az ebanyja! - 
   "Itt nyugosznak, fagyos földbe."  

Maga Ferkó nem nyughatik az ágyon, 
Behunyt szemmel jár-kel a holdvilágon, 
   Muzsikát hall nagy-fenn, messze,27  
   Dalos Eszti hangja közte, 
   - Ne aludj, hé! vele álmodsz - 
   Azt danolja: "gyere! jöszte!"  

Nosza Ferkó, felszalad a boglyára, 
Azután vidorabb lesz, majd sebesebb 
   Kapaszkodnék, de nem éri, 
   Feje szédűl: mi nem éri?... 
   - Tizenkettőt ver Adonyban: 
   Elég is volt ma regélni. - "  

Lohad a tűz; a legények subába - 
Összebúnak a leányok csuhába; 
   Magasan a levegőben 
   Repül egy nagy lepedő fenn: 

                                                      
27 Mezőn háló emberek sokszor vélnek magasan a légben felettük 
áthúzódó kísértetes zenét hallani, a (daemoni) zenészek valami 
nagy, kiterült ponyván repülnek tova.- A. J. 
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   Azon ülve muzsikálnak, 
   Furulyálnak, eltünőben.  

(1877 júl. 15)  

AZ ÜNNEPRONTÓK 
Zendűl, kondul szent harangszó, 
Csengve, búgva messze hangzó: 
   "Imára! imára!" 
Jámbor népe a kis helynek 
Halkan lépve gyűlnek, mennek 
   Imára, imára.  

Szép piros a pünkösd reggel, 
Mintha tűzzel, Szentlélekkel 
   Menny-föld tele volna; 
E napot fent s lent megűlik. 
E nap oly ragyogva nyílik; 
   Mint hajnali rózsa.  

De mi réjja riad? de mi ördögi zaj, 
Rekegő szitok és otromba kacaj, 
   Hogy reszket az egyház tornya?... 
Szembe' Isten hajlokával, 
Nem törődve a szent mával, 
   Foly tegnapi dőre tivornya.  

"Hol egy muzsikás? hegedű, vagy egyéb? 
Ha különb nem akad, dudaszó is elég: 
   Ki fut érte? szaladj Zsuzsi lyányom." 
"A Zsuzska maradjon! hagyj neki békét 
Eszem ezt a pirosítós képét: 
   A kufercest majd vele járom."  

Hát íme, kapóra, dudás közeleg. 
Egy sanda, szikár, csúf szőrös öreg, 
   Tömlője degeszre fújva; 
Füle táján két kis szarva gidának, 
- Mintha neki volna szarva magának - 
   Sípján már billeg az újja.  

"Ide, a Jebuzéus pofádat! 
Mert megkeserűli a hátad." 
   "Uraim, de papolnak ott-benn..." 
"Hát baj neked az; pogány hitünek? 
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Az enyém - ha töröm, ha nem - ez ünnep 
   Enyém, ha szidom; ez az Isten!"  

Ravaszul mosolyog fél szája hegyén 
S rákezdi dudáját halkal a vén, 
   Minden sark billeg a táncra; 
Azután vidorabb lesz, majd sebesebb; 
A tánc is utána pörébb, hevesebb, 
   Amint kopog és szaporázza.  

De vége szakadni mikor fog, ugyan?... 
"Hagyd el - riad egy rá - aki szele van! 
   Kihasítom kecske-dudádat." 
Hanem a muzsikás mindég fujja, 
Mindég szilajabban pörög ujja - 
   Az egész tivornya kifáradt.  

Lankadva leűlne az is, meg ez is, 
Hívnák haza őket ebédjekhez is: 
   Nem, nem lehet; ugrani kell csak. 
Szidják a dudást, - verik, öklözik őt - 
Verik bizony a nagy üres levegőt; - 
   Gyors híre szaladt e csudának.  

Fut gazda, kié ama renyhe cseléd: 
"Jössz...? vagy dobom - itt ez a villa - beléd..." 
   Vasvilla kezébe ragadt ám; 
Fut lyány, fiu, és anya és feleség: 
"Apám, fiam, apjokom! untig elég..." 
   S kezeit töri, szíve szakadtán.  

Már józanon a fiu, az apa, férj 
Mennének is - íme, közelget az éj - 
   Nyújtják kezöket nagy-epedve; 
A táncosok arcán vérkönyü hull: 
De a láb még egyre bokázza vadul, 
   Viszi a tánc ördögi kedve.  

Éjfélt hogy üt a toronyóra közel, 
Kénkő fojtó szaga terjedez el; 
   S mint szél ha forogva ragad port: 
Úgy táncol el, egy bősz harci-zenére, 
(Mondják, a pokol tüzes fenekére) 
   Az egész örjöngő csoport.  

(1877 júl. 21) 
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MÁRIA! BŰNEID MEG VANNAK BOCSÁTVA  
Oh, ne sujtsák a szelid nőt 
   A morál kemény szemöldi, 
Hogyha női hívatását 
   Méltatlannak is betölti.  

Láttam ily nőt esni porba 
   Mivel férjét nem hagyhatta; 
Elkisérte a nyomorba, 
   El a bűnbe, gyalázatba.  

Védangyalkint állt fölötte 
   S míg tehette, védelmezte; 
Mikor erre gyönge volt már, 
   Hozzáromlott: úgy lőn veszte.  

Mint a hű eb - kész urával 
   Elbujdosni, száműzött lesz; 
Macska ott marad a háznál: 
   Új gazdát nyal, egeret les.  

(1877 júl. 22) 

MINDVÉGIG 
A lantot, a lantot 
Szorítsd kebeledhez 
   Ha jő a halál; 
Ujjod valamíg azt 
Pengetheti: vígaszt 
   Bús elme talál.  

Bár a szerelem s bor 
Ereidben nem forr: 
   Ne tedd le azért; 
Hát nincs örömed, hát 
Nincs bánat, amit rád 
   Balsors keze mért?...  

Hisz szép ez az élet 
Fogytig, ha kíméled 
   Azt ami maradt; 
Csak az ősz fordultán, 
Leveleid hulltán 
   Ne kivánj nyarat.  
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Bár füstbe reményid, - 
S egeden felényit 
   Sincs már fel a nap: 
Ami derüs, élvezd, 
Boruját meg széleszd: 
   Légy te vidorabb.  

S ne hidd, hogy a lantnak 
Ereje meglankadt: 
   Csak hangköre más; 
Ezzel ha elégszel, 
Még várhat elégszer 
   Dalban vidulás.  

Tárgy künn, s temagadban - 
És érzelem, az van, 
   Míg dobban a szív; 
S új eszme ha pezsdűl; 
Ne vonakodj restűl 
   Mikor a lant hív.  

Van hallgatód? nincsen? 
Te mondd, ahogy isten 
   Adta mondanod, 
Bár puszta kopáron 
- Mint tücsöké nyáron - 
   Vész is ki dalod.  

(1877 júl. 24) 

A RÉGI PANASZ 
"Eh! mi gondod a jövőre? 
   Eh! a múlttal mi közöd? 
Könnyel a múlt sirja dombját 
S a reménynek száraz lombját 
   Hasztalan mit öntözöd?  

Századoknak bűne, átka 
   Mind csak téged terhel-e? 
Nem talán még sokkal érzőbb, 
Nem talán még sokkal vérzőbb 
   Honfitársid kebele?..."  

Oh, tudom; de bánatomban 
   Meg nem enyhít társaság; 
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Mint szülétlen több gyerekre 
Osztatlan száll s mindegyikre 
   Az egész nagy árvaság.  

Sőt azáltal súlyosb részem, 
   Hogy míg a tett melege 
Más sebét enyhőbbé tészi: 
Ő, szegény, csak kínját érzi - 
   A lant méla gyermeke.  

Hogy reméltünk! s mint csalódánk! 
   És magunkban mekkorát!... 
Hisz csak egy pontot kerestünk: 
Megtalálva, onnan estünk; 
   Így bukásunk lelki vád.  

Mennyi seprő a pezsgésben, 
   S mily kevés bor!... Volt elég, 
Kit nagy honszerelme vonzott 
Megragadni minden koncot, 
   Nehogy más elkapja még.  

Mennyi szájhős! mennyi lárma! 
   S egyre sűlyedt a naszád; 
Nem elég csak emlegetni: 
Tudni is kell jól szeretni, 
   Tudni bölcsen, a hazát.  

Vagy nekünk már így is, úgy is 
   Minden módon veszni kell? 
Egy világ hogy ránk omoljon? 
Kül-erőszak elsodorjon?... 
   Vagy itt-benn rohadni el?  

(1877 júl. 26) 

RANGOS KOLDUS 
Csak hiába! elmaradt az 
   A világtól, aki vén: 
Tudta nélkül nagy "fejlődés" 
   Folyt le, s foly e sártekén. 
Demokrata lett az úrból, 
   A koldus meg rangra vágy, - 
Hát'szen úr ki más legyen, ha 
   Többé nincs úr, se jobbágy?  
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Másszor ő is csak szegény volt, 
   Nyomorult, szánt, megvetett; 
Nem is igen "ámbiálták" 
   Akkor ezt az életet: 
Most közőlünk minden tízből 
   Egy e szép pályán halad; 
Sőt, ha így gazdálkodunk, még 
   Többségben is lesz a had.  

Ne gondolj az utca-sarkra, 
   Oh ne! édes olvasó: 
Aki ott áll, az nem koldus, 
   Az szegény, szánnivaló; 
Könyörülj meg sántán, bénán: 
   Éhező gyermeknek adj: 
("Ezerennyit" ígér a Könyv - 
   Hanem ez uzsora nagy.)  

Koldus ő nagysága hozzád 
   Bekopogtat egy napon, - 
(És ez egy nap sűrün fordul); 
   Kezdi bókon, hírlapon: 
Hogy olvasta rólad ezt, azt... 
   S míg kártyáját forgatod, 
(Mert beküldte: Chevalier N. N.) 
   Hogy' fogadd el? nem tudod.  

Mutat ordót, bizonyítványt, 
   Köz- s magános levelet; 
Ha vendég jön, azt kivárja, 
   Négyszemközt marad veled: 
Szemlesütve és zavartan 
   Ülsz, mint vádlott a padon: 
"Ily nagy úron mit segít az 
   Én csekély szolgálatom?..."  

Erre ívet von ki zsebből, 
   Szép a kalligráfia, 
S megmutatja, hogy hová kell 
   A nevét beírnia, 
Ki Deákkal és Tiszával 
   Óhajt lenni egy lapon; 
"Mi jótékony célra?" kérded; 
   "Nemes a cél, mondhatom:  

Egy dicső ház végső sarja - 
   (Tudja: Várna, meg Mohács...) 
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Nem lehet, ha birtok már nines, 
   Sem szijjgyártó, sem kovács. 
Volt, igaz, még egy tenyérnyi: 
   De a rozsda és aszály... 
No, meg Homburg, s a zsidóság... 
   Hanem a rang: az muszáj."  

Végre látod, az egészből 
   Hogy mi lóg ki: a "fizess!" 
Fanyalogva mondod: "Itt van, 
   - Nem telik sok - pár tizes." 
Te örűlsz, hogy így kiszurtad 
   (Ami nem volt) a szemét: 
Ő örűl, hogy a népkonyhán 
   Meglesz mára az ebéd.  

(1877 júl. 27) 

NÖVÜNK EGYÜTT 
Soknak lettem már, hogy élek, 
A szemében szúró tüske: 
De van még egy kicsi lélek, 
Aki rám hiú és büszke.  

Ez, hogy nevem is volt "hurcán", 
Most eszmél csak, most tanulja: 
S lesi már, ha megy az utcán, 
Rámutat-e mások ujja.  

Eddig együtt voltunk gyermek, 
Én másod-, ő első ízben: 
Épűltek fa-tornyok, termek, 
Pacskolódtunk porban, vízben.  

De, hogy ő nőtt, én is nőttem; 
Alig ismerünk egymásra: 
Ő kisasszony lett előttem, 
Én meg neki óriássa.  

No, engedjük kedvét telni, 
Ha okos lesz, majd elhagyja; - 
Legalább még nem szégyelli 
Hogy én voltam... a nagyapja.  

(1877 júl. 30) 
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ÉJFÉLI PÁRBAJ 
Bende vitéz lakodalmát lakja, 
Hetekig tart... ma van első napja: 
Szól a zene, tárogató, rézkürt, 
   Pörög a tánc, mint az orsó; 
   Bende kiált: "Ez utolsó! 
   Száraz ajkam eper-ajkat 
      Szedegetni készűl."  

Bende vitézt a nyoszolyó-asszony 
Elvezeti, hol olyat szakasszon; 
Néma, sötét már az egész kastély - 
   S ím, lovag áll ágyok előtt, 
   Talpig acél - ismeri őt: 
   Sápadt arcra kék lángot vet 
      A felütött rostély.  

"Jöttem veled újra víni, Bende! 
Én valék a diadalmas, nem te: 
Kezdjük elől, csúnya volt a játék; 
   Haha! páncélt a nyakadba! 
   Most ne remélj szolga-hadba'; 
   Kezdjük elől! - e leányért 
      Sok viadal vár még!"  

Kél a vitéz: "Nosza kardot, vértet!" 
"Hova édes?" - "Víni, arám, érted!" 
S hallik, amint össze-összevágnak, 
   Odaát a fegyverházban 
   Harcrobaj is: csengő paizs, 
   Tompa nyögés, erőlködés, 
      Dobogása lábnak.  

Szép menyasszony szemét le se zárja, 
Szörnyűködik, hova lett a párja; 
Remegő kéz gyujtja meg a mécsest, 
   Férje urát fölkeresi, 
   Hajnalig ott sírva lesi: 
   "Ez is olyan, mint a másik... 
      Mint valami holttest!"  

Bende vitéz lakodalmát lakja, 
Vagyon immár a második napja, 
Szól a zene - borba fuladt e nap, 
   Bende úrnak veszett kedve, 
   Táncol, iszik erőltetve; 
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   Szép menyasszony nekiborzad: 
      "Ha ma is, mint tennap!..."  

Este hamar az urok föld-részeg, 
Ágyba vivék a szolga-vitézek; 
Szép menyasszony vele menni reszket: 
   De hogy titkán ki ne adjon 
   - Hová legyen? hol maradjon? - 
   Lenyugoszik, s külön ágyban 
      Hányja a keresztet.  

Bende riad...s mint a halál, józan: 
Lovag ott áll szembe, az ajtóban. 
"Hah! Robogány..." s nem akarna menni. - 
   "Szeretőm elcsábítója, 
   Gyere, víjjunk! üt az óra; 
   Míg le nem győzsz, tiltva neked 
      Mellette pihenni."  

Ujra nehéz, szörnyű tusa hallik; 
Bende halott, mire meghajnallik, 
Nagynehezen, délfele ha ébred, 
   Mikor immár gyűl a vendég; 
   Fölkeresik a leventék: 
   "Hol vagy uram? mind az egész 
      Nép vár az ebédre."  

Bende vitéz lakodalmát lakja, 
Legszomorúbb a harmadik napja; 
Szól a zene, öblöget a rézkürt: 
   Hanem a tánc csak úgy lézeng, 
   Vendégnek a java szétment: 
   "Vérbe' fogant nász sose volt 
      Isten átka nélkül!"  

Nos, az új párt rokoni, - egy püspök 
Előveszi, hogy mi esett köztök: 
Bende konok, - a menyasszony gyászba, 
   Teste remeg, mint a harmat, 
   Csak azt vallja, hogy nem vallhat,- 
   Ha lefekszik, küldjenek őrt 
      A fegyveres házba.  

Mene oda nagy erős őrízet.- 
Bende kacag: "Meglopom a mézet!" 
Siet is be kakas-elő-szóra: 
   Mikor ágyasházát nyitja, 
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   Másodikat kukoritja, 
   Fönn pedig, a kastély tornyán, 
      Éjfélt ver az óra.  

"Bende lovag! ez az utolsó nap, 
Lakodalmad félbeszakad holnap; 
Víni ma még!... ölj meg igazábban; 
   Mert ha nem ölsz, én megöllek, 
   Lelkedet ám, én mint lélek; 
   Az a hűtlen hadd sirassa 
      Bűnét e világban!"  

Bende vitéz, szemei szikrázva, 
Rohan ismét a fegyveres házba. 
Rettenetes, amit lát az őrség: 
   Urok őrjöng... kivont karddal 
   Levegőbe szúr és vagdal; 
   Közülök is hármat leölt 
      Míg lebirák, győzék.  

Földalatti kamarába', láncon, 
Bende üvölt, viaskodik, táncol; 
Szép menyasszony sem eladó többé 
   "Elsőt én nem érdemeltem, 
   A második engemet nem: 
   Püspök atyám, vígy el Urunk 
      Jegyesei közzé!"  

(1877 júl. 31) 

ÖREG PINCÉR 
Az öreg pincér se gyanítja, 
Hogy versbe legyen kanyarítva, 
De kivált hogy pláne magyarba: 
Ha gyanítná, jönne zavarba!  

Töri bár húsz éve a nyelvet, 
S foga megritkult, haja elment: 
Nem birta kivenni a vadját, 
Megijedne bizony, hogy eladják.  

Fizető kellner sose lessz ő, 
Nem kenyere a kétszerkettő; 
Szolgálni sem ugri-szilaj már, 
Megelőzné bátran a lajhár.  
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Hogy sokra se vitte a pályán, 
Megláthatod ócska ruháján, 
Galléra törött, s elegendő 
Karjára egy hétig egy kendő.  

Mint nem fia e mai kornak; 
Lőn Ganymédje víznek, bornak, 
Kenyeret hoz, vált oda tányért; 
Ingyen teszi, nem adományért.  

Ha azonban vetsz neki épen 
Pár fillért: köszöni szépen - 
Nem mint az a sok cifra, dandy - 
S hozzá is adja: "Küss' die Händi!"  

Köre hát nem valami széles; 
De mi hű szolgád! mi kedélyes! 
Jó szót neki; s ha belefúl is, 
Elkotyog érte... magyarúl is.  

S elpörgi, legyen bár négy lap, 
Könyv nélkül, hogy mi az étlap; 
"Mást írtak?"... sose kell megróni 
Meglesz az a sült, makaróni.  

Ha senki se hívja, elámolyg 
A folyosón, vagy fel- s alá bolyg. 
- Hadd futkosson a többi "kölyök!" - 
S meglöki minden tálca, könyök.  

Elnézi: be dőre világ ez! 
Hogy' fut, rohan - enni se hágy ez - 
Nyerekedni, vigadni... a csődbe, 
Dunába, vagy a temetőbe!...  

No öreg, ha lenéz más minden, 
Jer elő: szolgálj te ki engem, 
Bár nem vagy "fashionable" módis: 
Gyere, meglesz borravalód is.  

Jer, osonjunk félre mi ketten; 
Jó ott nekem, a szögeletben, 
Rajtam sincs semmi legényes: 
Hadd űljön elől, aki kényes.  

Társaid úgyis annyiba néztek, 
Hogy nekem a főtt rost is beefsteak; 
Te legalább nem rágatod a gúzst: 
Adsz, ha igértél, becsületes húst.  
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(1877 aug. 2) 

A TÖLGYEK ALATT 
Margitsziget  

A tölgyek alatt 
   Szeretek pihenni, 
Hova el nem hat 
   Város zaja semmi. 
Zöld lomb közein 
   "Áttörve" az égbolt 
S a rét mezein 
   Vegyül árny- és fényfolt.  

A tölgyek alatt 
   Oly otthonos itten! 
Évem leapadt: 
   Ime, gyermek lettem, 
Mint mikor a tölgy 
   Sudarát megmásztam, 
Hol seregély költ - 
   S vígan madarásztam.  

A tölgyek alatt 
   Több egykoru társsal 
Madárfiakat 
   Kifeszíténk nyárssal; 
Jó tűz lobog ott, 
   Zizeg a kis bogrács - 
S ha bealkonyodott, 
   Haza már egy ugrás.  

A tölgyek alatt 
   Örömest valék én, 
Bár a madarat 
   Hagytam utóbb békén; 
Gyermeki önző 
   Korom' ifju ábránd 
Veszi ösztönző 
   Szárnyára, s tovább ránt...  

De tölgyek alatt, 
   Valamerre jártam, 
Szűlőhonomat, 
   - Csakis ott - találtam; 
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S hol tengve, tunyán 
   Hajt, s nem virul a tölgy: 
Volt bár Kanaán, 
   Nem lett honom a föld. -  

A tölgyek alatt 
   Még most is el-űlök; 
Bűv-kép csalogat, 
   Ábrándba merűlök; 
Hajó-kerekek 
   Zubogását hallom... 
"Hajrá, gyerekek: 
   A vízi malom!"  

A tölgyek alatt 
   Im, meglep az alkony, 
Hűsebb fuvalat 
   Zörög át a parkon; 
Felhők szeme rebben: 
   Haza sietek, 
Jobb ott, melegebben, 
   Ki vén, ki beteg...  

A tölgyek alatt 
   Vágynám lenyugodni, 
Ha csontjaimat 
   Meg kelletik adni; 
De, akárhol vár 
   A pihenő hely rám: 
Egyszerüen bár, 
   Tölgy lenne a fejfám!  

(1877 aug. 5) 

KOZMOPOLITA KÖLTÉSZET 
Nem szégyellem, nem is bánom, 
   Hogy, ha írnom kelle már, 
Magyaros lett írományom 
   S hazám földén túl se jár; 
Hogy nem "két világ" csodája - 
   Lettem csak népemböl egy: 
Övé (ha van) lantom bája, 
   Övé rajtam minden jegy.  
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Ám terjessze a hatalmos 
   Nyelvét, honját, istenit! 
Zúgó ár az, mindent elmos, 
   Rombol és termékenyit: 
De kis fajban, amely ép e 
   Rombolásnak útban áll: 
Költő az legyen, mi népe, - 
   Mert kivágyni: kész halál.  

Vagy kevés itt a dicsőség, 
   S a nemzettel sírba lejt? 
Kis-szerű az oly elsőség, 
   Amit a szomszéd se sejt? 
Nincs erőnkhöz méltó verseny? 
   Dalra itthon tárgy elég? 
Nem férünk a kontinensen 
   Albion is kéne még?...  

Légy, ha birsz, te "világ-költő!" 
   Rázd fel a rest nyugatot: 
Nekem áldott az a bölcső, 
   Mely magyarrá ringatott; 
Onnan kezdve, ezer szállal 
   Köt hazámhoz tartalék: 
Puszta elvont ideállal 
   Inkább nem is dallanék.  

S hol vevéd gyász tévedésed. 
   Hogy faját s a nemzeti 
Bélyeget, mit az rávésett, 
   A nagy költő megveti? 
Hisz forgattam, a javából, 
   Én is egypárt valaha; 
Mind tükör volt: egymagából 
   Tűnt nekem föl nép, s haza.  

És ne gondold, hogy kihalnak 
   Sujtott népek hirtelen, 
Amig össze-zeng a dalnok 
   S a nemzeti érzelem. 
Tán veszélyt, vagy annak látszót 
   Vélsz a honra tűnni fel: 
Hát van lelked, a szent zászlót 
   Épen akkor hagyni el!?  

Oh, ha méltóbb s új kobozzal 
   A megifjodott hazát 
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Zönghetném még Homérosszal; 
   Ne csak mindig panaszát! 
De legyek, ha veszni sorsa, 
   Húnyó nép közt Osszián, 
Inkább, hogysem dalok korcsa 
   Közönyös harmóniám!  

(1877 aug. 8) 

MEDDŐ ÓRÁN 
Belenézek a nagy éjszakába, 
Alszik a föld, maga árnyékába'; 
Itt vagy amott csillagok röppennek: 
Gondolatim is úgy jönnek-mennek.  

Gondolatom szappanbuboréki 
Csillogók, mint odafenn az égi: 
De töredék mindkettőnek utja - 
Mind szétpattan, mielőtt megfutja.  

(1877 aug. 9) 

VÁNDOR CIPÓ 
Kinek nyúlfarknyi a reménye 
   S többé se kér se vár sokat: 
A multban él, ez ócska lom közt 
   Tesz-vesz, keresgél, rakogat. 
Emlékeimmel olykor én is, 
   – Mint rongya közt egy vén szipó28 – 
Elbíbelődöm: ilyen emlék 
   Ama fentírt vándor cipó.  

A tékozló fiú regéjét 
   Sokan csináltuk újra már: 
Én nem vagyont, kincset pazarlék, 
   (Apámnak is lett volna bár!) 
Hanem jövendőt, biztos állást, 
   Meg ami erre útnyitó, 

                                                      
28 Anyó, szipa, szipirtyó, szipó. - A. J. 
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Légvárak-, ábránd- s délibábért... 
   Tanulság: egy vándor cipó.  

Hogy aztán a goromba élet 
   Jeges zuhannyal önte le: 
"Megyek - kiáltám - vészes út ez, 
   Vissza megint bölcsőm fele!" 
Ma fizetés-nap; húsz forintra 
   Jut húsz krajcár "proporció": 
Harminc gyalog mérföldre abból 
   Kifutja... egy vándor cipó.  

Mondám s tevém; – a dél-ebéd már 
   A nagy országuton lele; 
Sebaj! kinek hátán a háza 
   És kebelén a kenyere. 
De majd az estve!... hátha rablók... 
   Eh! nincs velem sok földi jó: 
Egy zsebkendőbe minden elfért: 
   A gárdrob és vándor cipó.  

Egy bot talán jó volna mégis - 
   Ahol egy tört "lógó"-darab! 
Ettől ugyan valódi medve 
   Nem fél; de képzelt megszalad. 
Most éjszakára fel, a "bércnek!" 
   Előttem rónaszéki só 
Megy sok szekéren: biztosabb már 
   A vándor és vándor cipó.  

Kérdik: ki és mi? hova mászkál? 
   Hang csúfos, a nyelv idegen; 
Szepeg biz ő, s azt mondja: dászkál. 
   Most haza indult betegen. 
Bükkös tetőn éjjel kifognak, 
   Pór-élc megöklel, mint tinó: 
De tűznél, mit kazalba raknak, 
   Jólesik a vándor cipó.  

Hűs hajnalon (még mind üressen 
   Lógtak ki a járom-szegek) 
Bucsút köhintve, megiramlva – 
   S a késő hajnalig, megyek. 
Ott száraz ágból, korcsma végin, 
   Lombsátor a közös "ivó": 
Ott deszka-pad lapít deszkává, 
   S párnám csak a vándor cipó.  
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Hanem a szép táj bűvöl így is, 
   Oh, ifju könnyedvérüség! 
Ím ott dülőnkint a hegyoldal 
   Harmat-szivárvány színben ég; 
Lent, sziklavölgyben, fakupával 
   Csurgó kinál, oly csábitó! 
Az útas keble megtelik... de 
   Bezzeg fogy a vándor cipó!  

Bérc élmaradt; tölgyes lapályon 
   Visz útam, napja már negyed; 
Tölgy sincs azontúl, – visszanézve 
   Látom csak a kéklő hegyet. 
Posványiban, mint lomha sertés, 
   Ferdőzik az ecsedi tó; 
Rekkent a hév nap, útas izzad, 
   Bár könnyű a vándor cipó.  

Egy híd megől hajdú behajszol, 
   Gazdája kérdi: "Útlevél?" 
Az nincs bizony, - de iskolából 
   Van bizonyítvány, még kevély. 
Az isten áldja! elbocsátott, 
   Lévén maga, mint neve, Jó: 
Így szabadult a "fogdmeg-eddmeg" 
   Körmébül vándor és cipó.  

Égő homokban, itt a "város, – 
   Amott a nagy kollégyiom 
Hátall ki, mint szamár a nyájból: 
   Maradj te, zárt paradicsom! 
Hogy szem ne lásson, félre csaptam 
   Egy útcán (neve is "Csapó"); 
Pénz nincs, kerűlöm a "kenyér-sort": 
   Pedig hol a vándor cipó!?...  

Az elfogyott, erőm is elfogy; 
   Már útban egy egész hetem; – 
Itt pap lakik, tán könyörűl is: 
   Bezörgetek - nem tűrhetem! 
Elborzadék... ha rám rivallna: 
   "Pusztulj, csavargó, naplopó!" 
S lekaptam újjom' a kilincsről: 
   "Adj lelket még, vándor cipó!"  

Elérem végre a szülőhont; 
   Fedd és gunyol rokon; barát, 
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Csak egy nem: az anyai szívnek 
   Érzém üdítő sugarát. 
Ezt nem felejtém soha, ámbár 
   Lettem suhancból nagyapó, 
Ezért méltattalak dalomra 
   Téged, szerény vándor cipó.  

(1877 aug. 11)  

ŐSZIKÉK 
I 

Olvasó, ha fennakadsz, hogy 
   Könyvem címe "Őszikék", 
Tudd meg: e néven virágok 
   Vannak ősszel, és - csibék.  

Ha virágok: a deres fű 
   Hantját szépen színezik; 
Ha csibék: ez is megjárja, 
   Ki olyanra éhezik.  

A virágnak nincs illatja, 
   Ha megcsapta őszi dér; 
De csibének húsa, vére - 
   S a konyhában többet ér.  

(1877 aug. 13)  

II 

Amit én a zugba jegyzék, 
   Nem hagy bennem mély nyomot, 
De enyhültem, hogy kiöntém, 
   Amikor fájt és nyomott.  

Isten látja, az enyéim 
   Tán nagyon is szeretem, 
És ha fáj a vélt mellőzés, 
   Lopva ide temetem.  

Mint Midás király borbélya 
   Ura fején hogy mit lát: 
Óh ne keljen elsusogni 
   Soha innét lenge nád.  

(1877) 
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SEMMI TERMÉSZET 
No, kertész úr, ma szép esőnk volt: 
   Éled fű és virág, 
Büszkébben tolja égnek a fa 
   Megifjult sudarát; 
A levegő tisztán borul ránk 
   Mint egy opál-paizs; 
Egy-két nap ittasan hever majd 
   Az útak pora is.  

"Hja! lássa kérem, - az esőnek 
   Örvendjen a paraszt, 
Nem öntöz, - vár buzát az égből 
   És kap helyette gazt; 
Én bízom a kannába, csőbe, 
   Attól zöldül gyepem; 
Eső!... mit ért az én szakomhoz? 
   Azt nem szivelhetem.  

Ha vártam, elmarad; ha sok volt, 
   Hétszámra meg nem áll, 
S nem mondhatom: no, zárd el a csőt, 
   Te Janó, te Mihál! 
Tőből kimossa gyenge pástom, 
   Az út iszap, mocsár, 
Virágim dúlva, - felkötözni 
   Egy héti munka vár.  

Ha meg viharral, jéggel indult, 
   (Mi nála rossz szokás) 
S fát tördel és ágyat lepaskol: 
   Van itt káromkodás. 
Ezért mondom: hogy az eső oly 
   ,Túlhaladt pont' ma már, 
Mint főzni a nyilt konyha, - melyen 
   Vesződjék a szamár!"  

Lám hova jutna a müvészet 
   Csak egy pár századig: 
De közbe ront a vad természet 
   S belé kontárkodik.  

(1877. aug. 17) 
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HÍD-AVATÁS 
Szólt a fiú: "Kettő, vagy semmi!" 
   És kártya perdül, kártya mén; 
Bedobta... késő visszavenni: 
   Ez az utolsó tétemény: 
   "Egy fiatal élet-remény."  

A kártya nem "fest", – a fiúnak 
   Vérgyöngy izzad ki homlokán. 
Tét elveszett!... ő vándorútnak 
   – Most már remény nélkül, magán – 
   Indúl a késő éjszakán.  

Előtte a folyam, az új hid, 
   Még rajta zászlók lengenek: 
Ma szentelé föl a komoly hit, 
   S vidám zenével körmenet: 
   Nyeré "Szűz-Szent-Margit" nevet.  

Halad középig, hova záros 
   Kapcsát ereszték mesteri; 
Éjfélt is a négy parti város 
   Tornyában sorra elveri; - 
   Lenn, csillagok száz-ezeri.  

S amint az óra, csengve, bongva, 
   Ki véknyan üt, ki vastagon, 
S ő néz a visszás csillagokba: 
   Kél egy-egy árnyék a habon: 
   Ősz, gyermek, ifju, hajadon.  

Elébb csak a fej nő ki állig, 
   S körülforog kiváncsian; 
Majd az egész termet kiválik 
   S ujjonganak mindannyian: 
   "Uj hid! avatni mind! vigan."  

"Jerünk!... ki kezdje? a galamb-pár!" 
   Fehérben ifju és leány 
Ölelkezik s a hídon van már: 
   "Egymásé a halál után!" 
   S buknak, - mint egykor igazán.  

Taps várja. - "Most a millióson 
   Van a sor: bátran, öregem!" - 
"Ha megszökött minden adósom: 
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   Igy szökni tisztesebb nekem!" 
   S elsímul a víz tükre lenn.  

Hivatlanul is jönnek aztán 
   A harmadik, a negyedik: 
"Én a quaternót elszalasztám!" 
   "Én a becsűletet, - pedig 
   Viseltem négy évtizedig."  

S kört körre hány a barna hullám, 
   Amint letűnnek, itt vagy ott. 
Jön egy fiú: "Én most tanúlám 
   Az elsőt; pénzem elfogyott: 
   Nem adtak: ugrom hát nagyot!"  

Egy tisztes agg, fehér szakállal, 
   Lassan a hídra vánszorog: 
"Hordozta ez, míg birta vállal, 
   A létet: mégis nyomorog! - 
   Fogadd be, nyílt örvény-torok!  

Unalmas arc, félig kifestve - 
   Egy úri nő lomhán kikel: 
"Ah, kínos élet: reggel, estve 
   Öltözni és vetkezni kell!" 
   Ezt is hullámok nyelik el.  

Nagy zajjal egy dúlt férfi váza 
   Csörtet fel és vigyorgva mond: 
"Enyém a hadvezéri pálca, 
   Mely megveré Napleont!" 
   A többi sugdos: "a bolond!..."  

Szurtos fiú ennek nyakába 
   Hátul röhögve ott terem 
S ketten repűlnek a Dunába: 
   "Lábszijjra várt a mesterem: 
   No, várjon, míg megkérlelem!"  

"Én dús vagyok" kiált egy másik 
   S élvezni többé nem tudom! -" 
"Én hű valék a kézfogásig 
   S elvette Alfréd a hugom'!" 
   Eltűnnek mind, a járt uton.  

"Párbajban ezt én így fogadtam: 
   Menj hát elül, sötét golyó!" – 
"Én a szemérmet félrehagytam, 
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   És íme, az lőn bosszuló: 
   Most vőlegényem a folyó. -"  

Igy, s már nem egyenkint, – seregben, 
   Cikázva, némán ugranak, 
Mint röpke hal a tengerekben; 
   Vagy mint csoportos madarak 
   Föl-fölreppenve, szállanak.  

Órjás szemekben hull e zápor, 
   Lenn táncol órjás buborék; 
Félkörben az öngyilkos tábor 
   Zúg fel s le, mint malomkerék; 
   A Duna győzi s adja még.  

Néz a fiú... nem látja többé, 
   Elméje bódult, szeme vak; 
De, amint sűrübbé, sűrübbé 
   Nő a veszélyes forgatag: 
   Megérzi sodrát, hogy ragad.  

S nincs ellenállás e viharnak, – 
   Széttörni e varázsgyürüt 
Nincsen hatalma földi karnak. – 
   Mire az óra egyet üt: 
   Üres a híd, – csend mindenütt.  

(1877 aug. 22) 

KORTÁRSAM R. A. HALÁLÁN 
Kidölt immár sok ép, erős, 
   Ki velem indult és haladt; 
Kevés itt fenn az ismerős: 
   Oh, mennyivel több föld alatt!  

Reményem - elzárt völgy-fenék, 
   Nincs onnan út, kivezető; 
Emlékezet üdítne még - 
   De az meg egy nagy temető.  

Ott fekszenek távol, közel; 
   Egy-egy külön sír jeleli 
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Futó harcban hol estek el - 
   Mint a Horácok elleni.29  

S én a pályán vagyok ma még, 
   Leggyöngébb a futók között; 
Fenntart egy szálnyi tartalék, 
   Bár testem és lelkem törött.  

Még elkerült ásó, kapa - 
   S tán engem a sors arra tart, 
Hogy visszanézve, mind csupa 
   Sirhalmot lássak, ravatalt.  

Most a tiédet hantolák: 
   Im, tőlem is rá egy göröngy! 
Oh! hitte volna egy világ, 
   Hogy te elébb bucsút köszönj?  

Egy nap derült volt rád s reám: 
   Nem várhatál még keveset?... 
De sírunk sem lész messze tán, 
   Ha bölcsőnk oly közel esett.  

(1877 aug. 25)  

HÍRLAP-ÁRULÓ 
Mindenki annyit ér, ahogy 
   Betölti hívatását: 
Nézd ezt a vén ujsághordót: 
   Becsűlöm a szokását. 
Hajnalba' már lót-fut szegény, 
   Öllel van a csomagja, 
S mit nem csinál - kit nem kinál, 
   Míg számonkint eladja.  

Nem kérgesült bürokrata 
   Ő, aki - mintha ebnek - 
Úgy dob feléd egy szót, irást, 
   S fittyet hány a tömegnek. 
Ő nyájas, emberségtudó, 
   Megadja tituládat: 

                                                      
29 A Curiatiusok. (Célzás a Horatiusok és Curiatiusok viadalára, 

amint e mondát Livius (I. k.) elbeszéli. A. J. 
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"Méltóságos" - "nagyságos" úr - 
   Amennyiről beláthat.  

S hogy tudja kötni a gonosz! 
   Látszik, nem mái gyermek: 
"Tessék, uram! győz az orosz -" 
   Kiált oda egy szerbnek; 
"Tessék, uram! nyolc az ezüst, 
   Napoleon meg tíz ma." 
"Győztünk, uram! mi, a török..." 
   Ha térdig ér a csizma.  

"Kisasszony! a FŐVÁROSI... 
   Van benne hír, novella -" 
"Ifj'úr, ni, hogy' áll Gorcsakoff 
   Tótágast, mint egy vella!..." 
Ha nincs vevő, olvas maga 
   Egy harapást s tovább megy, 
Hogy, majd ha lesz, ajánlattal 
   Megint győzhesse a begy.  

Elkérkedik negyvennyolccal, 
   S nem hiszi, hogy hihetlen, 
Hogy ő akkor több hirlapot 
   Árult el a "szigetben." 
"Igaz, még csak suhanc valék, 
   De a torkom hatalmos: 
"Friss MÁRCIUS-ból száz forint 
   Egy estve, itt, uram! No's?..."  

De van mégis, kit ő lenéz, 
   Gyülöl, nem méltat szóra, 
Haragszik rá, mint borbély az 
   Ön-beretválkozóra: 
Ez "piszkos" ember, akire 
   Ránézni is utálat: 
Nem egyenkint vesz hírlapot, 
   Hanem - évszámra járat.  

(1877 aug. 25) 

NÉPDAL 
Duna vizén lefelé úsz a ladik, 
   A ladik, 
Róla muzsikaszó, muzsikaszó, csimpolyaszó 
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   Hallatik; 
Juhaj! viszik a piros almát, barackot, 
Juhaj: Kevibe Szent-Endréről menyasszont!  

Piros almát eladják a budapesti 
   Piacon, 
Abbul cifrálkodik Kevibe' a piros arcu 
   Menyasszony: 
Juhaj! de derék ruha ez a fejkötő: 
Megfér ezalatt akármennyi szerető!  

Kevi csárda reggel óta tele van, 
   Teli van: 
Ott járja a kolót egy éles késsel, véres késsel 
   A Jovan: 
Juhaj! piros volt, de csak férges alma volt, 
Asszony, csinos volt, de azért csak r--a volt.  

Duna vizén lefele úsz a ladik, 
   A ladik, 
Róla hejjehujja, szitok-átok, dávoria 
   Hallatik: 
"Juhaj! közel már Alexinác, Knyazevác: 
Engem Kevi-Rác, többet ugyan sose látsz!"  

(1877 aug. 28) 

BONCZÉK 
Boncz urat, én dalom, el ne feledd! 
Verebet fog, ha megénekeled, 
Mert hiu a fiu rettenetes: 
Hírre ha kap neve, szíve repes.  

Nem fiu már ugyan Boncz, az öreg, 
Sőt fia, Náci se mái gyerek, 
De kifog ősz hajon, ócska koron 
A pamacs, a kefe, bécsi korom.  

Szép ösi birtokon él a család: 
Kapja örökbe a hívatalát: 
Napdíjon kezdte az impetrátor, 
Nyugdíjon végzi a többi fráter.  

S merje tagadni akárki fia; 
Hogy nem a fő arisztokrácia!... 
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Fiai, lányai mind csupa Boncz, 
Kit csak az új divat ingere vonz.  

Játszik evésben-ivásban urast, 
Félre dehogy tesz egy árva garast. 
Volna hat annyi a jövedelem, 
Jelszava: "a kiadást emelem!"  

"Piszkos" az őneki, nem "zsenerőz", 
Aki - talán fukar és maga főz?... 
Nem, hanem aki, - ha elveri mind, - 
Ad neki ál-ökonómia-szint.  

Már neki mindene drága legyen! 
Hármat igér, ha te tartod egyen; 
Tán nem is étel az, amit eszik, 
Hanem az ár, ha magasra teszik.  

Látszani, játszani vágy szerepet, 
Otthon elég neki barna retek, 
Mert mikor ingadoz a sulyegyen, 
Tud takarítni, hogy - páholyt vegyen.  

Élj "urasan", apa és fia Boncz, 
S hogy ki ne essék szádbul a konc, 
Sose köszöntsd a lenyugvó napot, 
Ami kel, annak emelj kalapot.  

(1877 aug. 30) 

AZ ELAGGOTT FÜLEMILE 
   Ki már több nyarat élt, beteg, szeretne is elköltözni, de nem 
tud; csak gubbaszt az őszi fán; hű párját elvesztette, régi dalait 
elfeledte, megkisérti olykor, de közepén belésűl, abba hagyja. Így 
üldögél, vagy lomhán átrepül egyik fáról a másikra, tépett fakó 
köntösében; még a verebek is kicsúfolják.  

(1875-1880 körül) 

VÉGPONT 
Punctum finale  

Sebtében eddig irtam; 
   Két hóra nem kevés; 
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Most, ím, erőt vesz rajtam 
   A régi csüggedés.  

Hisz' szép a nagy önérzet, 
   Kivált ha igaz is, 
S merészen győzi röptét 
   A szárnyas Pegaz is.  

Az én ágaskodásom 
   Nem ér egy fakovát: 
Csak a cigány vagyok, ki 
   "Biztatja a lovát!"  

(1877 szept. 11) 

MÉG EGY 
Mit is akarsz?... nézz az időre: 
   Ősz van, s neked bús télre jár, 
   Szemedben köd lett a sugár, 
Dér, hó leszállott a tetőre.  

Nyílhatnak a fán csalvirágok: 
   Nem lesz érett gyümölcse már; - 
   Hallgat minden dalos madár: 
Csak - a beszédes liba gágog.  

(1877 szept. 12) 

ÉNEK A PESTI LIGETRŐL 
Kimentem a ligetbe újra 
   Hosszacska távollét után, 
Hogy lássam: fűve, berke, útja 
   Minő hatással lesz reám. 
Annak találtam most is, ami, 
   (Régóta búvom, s eleget), 
Úgy összeillünk párosan mi: 
   Kopott ember, kopott liget.  

Már útja is (kettő viszen ki) 
   Zilált kedélyhez jól talál: 
Az árnyasabbat sok nép döngi, 
   És bűzös mint a döghalál; 
A másik szép, de hő sugáru, 
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   Oldalt paloták és - romok, 
Kevély, nagy boltokban zsibáru, 
   S dűl Rákosról be a homok.  

Ki a korral szeret haladni, 
   Vasútra váltja fel magát, 
S örül, ha van hely felakadni 
   S úgy lógni ott, mint egy kabát. 
De én rozzant szekérre űlök 
   Tized magammal (a baki 
Trónt nem igénylem) - és repűlök 
   Hogy a velőmet rázza ki.  

Ott, a kapun kivűl, leszállunk, 
   Illet szerénység mindenütt, - 
Szerencse, ha - míg bétalálunk - 
   Egy fényes hintó el nem üt. 
Benn, összevissza, minden sarkon 
   Kintorna, koldus, bűn, nyomor; 
S hogy örömünk teljék a parkon: 
   Jó legyen a fül, szív, gyomor!  

És mégis, a liget nekem szép, 
   Valahogy a lelkemhe' szól, 
Ha elbolyongok félre, messzébb 
   A köznép tolongásitól; 
(Nem az egy-ingre vetkezettet 
   Értvén csupán e név alatt: 
Köz nép az is, mely toilettet 
   Fitogtatván, körben halad.)  

Szabadság - és hogy biztos szárazt 
   Érzek, hat így rám; hogy e kis 
Ligetből (bár maga kifáraszt) 
   Mehetnék a Tiszáig is!... 
Keletre, mint a berki szellő, 
   Mely a lombok közt rést talál... 
Keletre, mint az égi felhő, 
   Mely ott egy kedves sírra száll.  

Szabadság - amelynek nevében 
   Tűröm, ha víg pünkösti nép 
A "rendet" elnyomtatja szépen, 
   S le is fekszik, ha fűre lép; 
Hogy itt nincs tábla, tilalomfa. 
   Vagy ördög hajt rá, ha van is; 
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Hajrá, fiúk!... ifjú koromba'- 
   Úgy tettem volna magam is.  

Laptával ott kemény "bolhákat" 
   Oszt és kap egy sereg diák: 
Itt "cica-játékot" találgat 
   És bámul e német világ; 
Azt gondolom: a liba-pázsit. 
   Már nézem is: hol a ludak? 
S a tó körűl a kép vonásit 
   Bevégzi néhány hattyu-nyak.  

Egyszóval, én e ligetecskét 
   Így is, ahogy van, szeretem; 
Örömmel töltöm itt az estét, 
   Egész majorság ez nekem, 
(Más nincs is a kerek világon.) 
   Itt látom az év szakaszát, 
Mikor hajt rügy, levél az ágon, 
   Mikor pendítik a kaszát.  

Az ég itt nem pár négyszeg ölnyi: 
   Holnapra könnyű az időt 
Nagy-biztosan megjövendölni, 
   (Emlékszem, egyszer már betölt). 
Van nádas itt, van bucka, posvány, - 
   S talán azért is szeretem, 
Hogy amint csínosul, kimosdván: 
   Húsz éve már, hogy követem.  

Mert nem varázs-ütésre épült, 
   Mint túl ama pompás sziget: 
Ott lestem, amint lassan szépült, 
   A változást mindeniket; 
S egy megnyesett, vagy megporondolt 
   Ösvény, beültetett ugar, 
Nekem az mind új-új öröm volt - 
   De ez nem történt oly hamar.  

Most sem marad el, ami késik, 
   "Szirtet kivölgyel sűrü csepp," 
Már eljutánk az öntözésig, 
   De sárgaságban vész a gyep; 
Jut majd talán ez úti sárból 
   A fűnek is egy korty ital, 
Hogy felzsendülhet a kopárból - 
   Megéri, aki fiatal.  



372 1877-1882 

Engem bozótja, gazza nem bánt, 
   Mert a gyom is természetes; 
Nem is szidok tanácsot, kormányt, 
   Ha útam kissé szemetes; 
Tudom, hogy itt az ősz, ha lábam 
   Alatt megzördül az avar, 
S nyomot vesztek a sokaságban 
   (Csak a szó lenne több - magyar!)  

Természetet s magányt keresvén 
   Fel nem söpört falevelen, 
El-elvisz egy kalandor ösvény 
   A "rengetegbe" (képzelem); 
Hol fű, fa zöldebb, - annak selyme 
   Nem törle annyi csizma-port, 
Ennek se hántá buta elme 
   Kérgét le, vagy részeg csoport.  

És gondolatim a "vadonban" 
   Ha jőnek, eljátszom velek, 
Ábránd s szivarfüst közt; - azonban 
   Órámra-mimre ügyelek; 
Szemeim a zöld szigetbe néznek, 
   Hol a vidám ifjú-öreg 
Történetét a magyar észnek 
   Megírta - most már szendereg.  

Nyugodjék!... méltóbb napi munkát 
   Nem végzett nála senki sem; 
Sirjára, - mit most vadonunk ád, 
   E kis gyopár-szálat teszem. 
S tétlen tovább bolyongok ismét, 
   Egyéb dolgom sincs, igaz a, 
Mint várni nyugton a napestét 
   S elmenni csöndesen - haza.  

El is megyek, tán nemsokára, 
   Hír-név, dicsőség nem maraszt; 
Tudom, mit ér fagyos sugára, 
   Itt is megtanulhattam azt: 
Nyerd bár világi életedben 
   Ég s föld minden koszoruit: 
Neved csak az, mit e ligetben 
   Egy sirkő rád olvas: Fuit.  

(1877 szept. 17) 
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PLEVNA 
A Haemus ormán s a Dunánál, 
   Ím, óriások harca foly: 
S az én múzsám - kisebb magánál - 
   A porba' játszik, ott dalol.  

Hát hol van a magasztos ének, 
   Mely a győzőt megilleti: 
Hogy két világra zöngenének 
   Neve méltó dicséreti?  

Hol a lant, melynek húrja váltson, 
   S ne a nagy tetteknél alább? 
S a harc zaján is túlkiáltson: 
   Csak diadalra!... csak tovább!..."  

Ki zsarnok volt s Európa réme, 
   Most ezt nagy rémtől menti meg, 
S a népszabadság szent nevébe' 
   Övé a zászló, mely lebeg.  

Mert így jutnak, idő lejártán, 
   Magok a szerencsétlenek 
Szabadsághoz, kik most a sárkány 
   Szemétől megszédültenek.  

Elvész, bizony, varázsa, bűve, 
   Mikép hatalma megtörött, 
S ez a győzelmi zászló műve, 
   Mely leng a vérmező fölött.  

Azért e zászlónak dicsőség! 
   S magyar ajakról kétszeres!... 
Ha volna költő - volna Ő még, 
   Kit vágyunk holtan is keres!  

De én lantom bágyadt idegjét 
   Addig feszítni nem merem, 
Habár olykor elhagyja szegjét 
   S unalmat űzni dalt terem.  

S nem szólok népem - a magyarhoz, 
   Tán meg sem ismerné szavam; 
A szebb napnak, mit e vihar hoz, 
   Örűlök csendesen, magam.  

Szabad, egy még érző tetemnek, 
   Sírig szeretni a honát: 
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S e diadal-nap életemnek 
   Megaranyozza alkonyát.  

(1877 szept. 21) 

ÍGY IS JÓ 
Szép a független nyúgalom: 
Megérleli egy-egy dalom; 
Nem mintha nem volnék beteg, 
De nyugtat az, hogy - lehetek.  

(1877 szept. 24) 

EX TENEBRIS 
Keserűből jön az édes, 
   Édesből a keserű; 
Rekkenő nap nyugta kétes, 
   Szebb, borúra várt derű.  

Ma ködös szem, mord kedéllyel, 
   Holnap tisztább mindenik: 
Meghozhatja - tán egy éjjel, 
   Hogy majd "új fény jelenik."  

Vagy, ha ez nem, a vakságnak 
   Kiürítem poharát, 
S az "örök világosságnak" 
   Várom fénylő sugarát.  

(1877 szept. 24) 

VÖRÖS RÉBÉK 
"Vörös Rébék általment a 
   Keskeny pallón s elrepült –"30 
Tollászkodni, már mint varju, 
   Egy jegenyefára űlt. 
      Akinek azt mondja: kár! 

                                                      
30 E két sor népmondai töredék. - A. J. 
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      Nagy baj éri és nagy kár: 
         Hess, madár!  

Ő volt az, ki addig főzte 
   Pörge Dani bocskorát, 
Míg elvette a Sinkóék 
   Cifra lányát, a Terát. 
      De most bezzeg bánja már, 
      Váltig hajtja: kár volt, kár! 
         Hess, madár!  

Pörgé Dani most őbenne 
   Ha elbotlik se köszön, 
S ha ott kapja, kibuktatja 
   Orrával a küszöbön. 
      Pedig titkon oda jár, 
      Szép asszonynak mondja: kár! 
         Hess, madár!  

Cifra asszony színes szóra 
   Tetteti, hogy mit se hajt: 
"Kend meg köztünk ne csináljon 
   Háborodást, házi bajt, 
      Nem vagyok én csapodár." 
      Rebi néni mondja: kár! 
         Hess, madár!  

Másszor is jön, hoz fehér pénzt, 
   Piros kendőt s egyebet: 
"Nesze, lyányom? e mézes bor 
   Erősítse a szived: 
      Szépnek úgy nem tenni kár!" 
      - "Hadd jöjjön hát a kasznár." 
         Hess, madár!  

Háborúság, házi patvar 
   Attól kezdve van elég; 
De nem hallik a szomszédba: 
   Pörge Dani tűri még. 
      A bölcső is ott van már: 
      Künn egy varju mondja: kár! 
         Hess, madár!  

"Asszony, ördög! vidd apádnak 
   Haza ezt a gyermeket - 
Ne! a varjut (hol a puskám?) 
   Útra meglövöm neked." 



376 1877-1882 

      Varju azt se mondja: kár! 
      El sem is rebbenti már: 
         "Hess, madár!  

Híre terjed a helységben:. 
   "Tudjátok, mi az eset? 
Pörge Dani egy varjút lőtt 
   S Rebi néni leesett!" 
      Rebi lelke nem vón' kár: 
      De, mint varju, visszajár 
         Hess, madár!  

Gyilkost a törvény nyomozza; 
   Szegény Dani mit tegyen? 
Útnak indul, bujdosásnak, 
   Keskeny pallón átmegyen. 
      Szembe jött rá a kasznár. 
      Varju elkiáltja: kár! 
         Hess, madár!  

Keskeny a palló kettőnek: 
   Nem térhet ki a Dani; 
Egy billentés: lent a vízben 
   Nagyot csobban valami. 
      Sok eső volt: mély az ár. 
      Varju látja, mondja: kár! 
         Hess, madár!  

Bujdosónak kín az élte; 
   Reszket, ha levél zörög: 
Felvont sárkányt vesz kezébe, 
   Hajtja éh: "megállj, görög!" 
      Varjú mind' kiséri: "kár!... 
      Fennakadsz te, szép betyár!" 
         "Hess, madár!"  

"Most ebédre, hollók, varjak 
   Seregestül, aki van! 
De szemét ne bántsa senki: 
   Azzal elbánok magam." 
      Fekete volt; mint bogár: 
      Asszony ott sír: "mégis kár! 
         Hess, madár!"  

Vörös Rébék általment a 
   Keskeny pallón: most repűl; 
Egy varjúból a másikba 
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   Száll a lelke, vég ne'kül 
      S kinek ő azt mondja: kár! 
      Nagy baj éri és nagy kár. 
         Hess, madár!  

(1877 szept. 26)  

INTÉS 
Jó költőktül azt tanultam 
   S adom intésül neked: 
Sose fáradj, sok cifrával 
   Elborítni éneked!  

Szólj erővel, és nevezd meg 
   Ön nevén a gyermeket; 
Szólj gyöngéden, hol az illik, - 
   S ne keríts nagy feneket.  

Olykor egy-két szó is jobban 
   Helyre üti a szeget, 
Mint az olyan, ki beléhord 
   Földet, poklot és eget, 
   S ordít, amíg elreked.  

(1877 szept. 29) 

PÁRVIADAL 
Paulo majora canamus  

Asszonyért nem méltó vívni, 
   Mert, ha tiszta, nincs is ok; 
Ha nem az már, olyanért meg 
   Egy lövet port szánni sok. 
      Amit erről álmodám, 
      Az sem tréfa-dolog ám: 
   Elmesélem, hogy más ember 
      Hadd okuljon a csodán.  

Meneláosz hősöm neve; 
   Róla írt volt már Homér, 
S amit ő írt, nem is adnám 
   Ezer ilyen álomér'; – 
      De az álom, ész ne'kül, 
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      Mindent össze-vissza csűr, 
   Hogy jelen, mult és jövő közt 
      Semmi hézag, semmi űr.  

Meneláosz nője szép volt, 
   Ám nevezzük így: Helén, 
De Paris után bolondult, 
   (Csak a várost értem én): 
      Drága köntös, pipere, 
      Csalta onnan: "jöjj! gyere!" 
   Addig csalta, egyszer arra 
      Fordult férje szekere.  

S minthogy ott nem a "jó erkölcs 
   És isteni félelem" 
Uralkodnak: hanem olló, 
   Csipke, rojt, cafrang, selyem: 
      És ott mindez eladó: 
      Minden asszony "mutató"; 
   Ezer nézi: nő, ruháját, 
      Magát utca-koptató.  

Nő birál, csodál, irígyel, 
   Tanul, gunyol és nevet, 
Férfi angyalt-mit fecseg, de 
   Gondol aztán egyebet. 
      S ki ne vágynék a deli 
      Szép Parisnak tetszeni? 
   Nőben épen megfordítva 
      Voln' természet-elleni.  

Hát Helén ne tudná, hogy - mint 
   Köntös farkán por, szemet, 
Úgy tapad rá sok rejtett vágy, 
   Úgy vonszol minden szemet? 
      "Hadd söpörjön! hisz selyem; 
      Hadd tapadjon! leverem!" 
   A királylány így von "arany- 
      Folyosót"31 - azt képzelem.  

S már az útca sem elég tág: 
   Hadd nyiljék meg a szalon; 
Idehordva szőr-, selyem-rongy, 
   Üveg, forgács, drága lom. 
                                                      
31 A népmesében. - A. J. 
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      S minden, amit nézni kell; 
      Miben ész s kéz remekel, 
   Hogy divatnő csóka-fészkét 
      "Fényesnek" tüntesse fel.  

Meneláosz e zsibvásárt 
   Győzi kinccsel - hisz király; 
Ő is beáll "műértőnek"; 
   Rendel, választ és birál; 
      Lássa meg, ha jő, Paris, 
      Hogy izlése volt, van is: 
   Mikor nőjét választotta, 
      S most egyéb dologban is.  

Már kitűzve a hét' napja, 
   Nap' órája-ideje, 
Amikor Parist "fogadja 
   Monsieur Ménélas s neje." 
      Pontban (illőt késve) jő 
      A madame és monsieur; 
   (Mert az is van: hol Paris jár. 
      Hogy' maradna el a nő?)  

Bók, köszöntés megtörténik 
   Mindkét részről comme il faut, 
S megindul a nyelv-ballet tánc. 
   Lábujjhegyen jár a szó; 
      A társalgás kellemes, 
      Fürge, finom, szellemes; 
   Drága szőnyeg: a fonája 
      Sem lehet más, mint nemes:  

Másszor őket látja "otthon" 
   Vendégül monsieur s madame; - 
És ez így foly, váltva, mindig 
   (Ha ugyan jól álmodám) 
      Így foly télen, tavaszon, 
      Ameddig tart a saison; 
   Meneláosz mondja végre: 
      "Közelebb elútazom."  

De "királyok" szándokát is 
   "Boldog isten birja" lám! 
Meneláosz homlokában, 
   Kétfelől, az oldalán, 
      Támad olyan valami, 
      - Röstelem is mondani - 
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   Mint bakőznek, ha tavaszra 
      "Címert" készül hajtani.  

Üt szeget mindjár' fejébe, 
   Tompán bámul, hogy mi a? 
Majd gyanít, sejt, elborítja 
   Sötét melancholia. 
      Érzi, hogy nő két kis ág, 
      De tükörből mit se lát; 
   Ő nem látja, csak tapintja - 
      Nem tudom, más? a világ?  

Csak tapintja, tapogatja, 
   Amint homloka fölé 
Széles körben felkanyarul, 
   Mint a lombár ököré. 
      Dühös érte: "nem türöm! 
      Monsieur Parist megölöm! 
   Ezt az izét a fejemről 
      Az ő testén letöröm!"  

Most tíz évi harc - - Bocsáss meg, 
   Homér apánk szelleme! 
Azt nekem leénekelni 
   Másik tíz év kellene: 
      Hol leszek én akkor ám!... 
      Hadd fuvom el, szaporán; 
   Csak jól végződjék az affaire. 
      Mindegy, későn, vagy korán.  

Küldené hát bajsegédit, 
   Ez rövid harc és modern, 
(Bárha még majom korunkból 
   Maradt józan elve fenn: 
      Tegyenek az okosok 
      Fejjel úgy, mint a - kosok:32  
   Akkor a szűz becsületről 
      Tisztul minden seb, mocsok.)  

Küldené, mondom, segédit, 
   De bizonyitéka nincs, 
(Van bizony, de hogy' szerezte, 
   Földerítve még a' nincs.) 
                                                      
32 Lásd a szerecsen párbajt leírva s rajzolva valamelyik 

képeslapban. - A. J. 
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      Szerencsére jő Paris; 
      Összenéz a két "hamis", 
   Össze is mosolyg: de hátul 
      Suhog a szíj, csattan is.  

Meglevén a "casus belli" 
   (Ez művelt kor divatja, 
Méltó az ős "majom-elvhez") 
   Szentesítve a csata. 
      Kupak-tanács egyre tart; 
      Kérdik: pisztoly-é, vagy kard? 
   Meneláosz nagyot gondol 
      És sötéten mondja: - szarv!  

Ez bolond!... álomnak is... de 
   Kérem:"aegri somnia", 
Már csak így kell e kalandnak 
   Valahogy lefolynia; 
      S ha Paris vagy embere 
      (Nincs hasonló fegyvere) 
   Kifogást tesz: vívjon karddal; 
      Mit törődöm én vele!  

Kinek szarvat ád az isten, 
   Vívni ösztönt is nyere; 
A komort33 is hajtja mindjár' 
   Tülkölődzés ingere. 
      Meneláosz vére forr, 
      S mint Nabuchodonozor 
   Áll ki, ahogy meg volt szabva 
      Az idő s hely: hol? mikor?  

De Paris nejét küldé csak - 
   (Hisz' Homér is dalolá: 
Hogy' szaladt meg a csatából, 
   Egyenest az ágy alá;) 
      Szívességből a madame 
      Megteszi, de kölcsön ám, 
   Holmi apró elnézésért, 
      A multban, és ezután.  

Úgy láttam, mint most... azaz jól 
   Láttam szembehunyva is, 
Vörös plaidban s parasollal 
                                                      
33 Így nevezik a fiatal bikát vagy bikás ökörtinót. - A. J. 
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   Hogy állt ki madame Paris. 
      A királyt riasztja: hők! 
      Az dühében vágtat, bőg: 
   S ne vón' ott a Vendőme-oszlop 
      Megsiratnák, drága nők!  

Madame oly ügyes ugrással 
   Terem az oszlop mögé, 
Hogy Meneláosz úr annak 
   Törzsökén szarvát szegé. 
      "Becsületem mentve!" mond, 
      "Enyim a vivó porond!" - 
   S haza indul és Helént is 
      Haza viszi - a bolond!  

De azért tört szarva könnyen, 
   Mert alul nő új kis ág; 
Mind' tapintja, s hallgatódzik: 
   Mit szól már most a világ? 
      A világ - üt gúnykacajt, 
      Pletykaszót pletykára hajt; -- 
   Szép Helén meg könnyü szívvel 
      Mondja el a - "kutyabajt"!  

(1877 okt. 4)  

TETEMRE HÍVÁS 
A radványi sötét erdőben 
   Halva találták Bárczi Benőt. 
Hosszu hegyes tőr ifju szivében; 
   "Ime, bizonyság Isten előtt: 
   Gyilkos erőszak ölte meg őt!"  

Kastélyába vitette föl atyja, 
   Ott letevék a hűs palotán; 
Ki se terítteti, meg se mosatja: 
   Vérben, ahogy volt, nap nap után 
   Hever egyszerű ravatalán.  

Állata őrzeni négy alabárdost: 
   "Lélek ez ajtón se be, se ki..." 
"Hátha az anyja, szép huga már most 
   Jönne siratni?" - "Vissza neki; 
   Jaj, ki parancsom, élve, szegi!"  
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Fojtva, teremről rejti teremre 
   Halk zokogását asszonyi bú. - 
Maga, pecséttel, "hívja tetemre" 
   Kit szemre vesz, ölyvként, sanda gyanú: 
   Legyen a seb vérzése tanú.  

A palotát fedi fekete posztó, 
   Déli verőn sem süt oda nap; 
Áll a tetemnél tiszti pörosztó, 
   Gyertya, feszűlet, kánoni pap: 
   Sárga viaszfényt nyughelye kap.  

"Jöjjenek ellenségi, ha voltak!" 
   Jő, kit az apja rendre nevez; 
Hiába! nem indul sebe a holtnak 
   Állva fejénél az, vagy emez: 
   "Gyilkosa hát nem ez... újra nem ez."  

"Hát ki?..." riad fel Bárczi sötéten, 
   "Boszulatlan nem foly ez ösi vér; 
Ide a gyilkost!... bárha pecsétem 
   Váddal az önnön szívemig ér: 
   Mindenki gyanús nekem, aki él!"  

"Jöjjenek úgy hát ifju baráti!" 
   Sorra belépdel sok dalia: 
Fáj nekik a hőst véribe' látni, 
   S nem harc mezején elomlania. 
   Erre se vérzik Bárczi fia.  

"Jöjjön az udvar! apraja, nagyja... 
   Jöjjön elő Bárc, a falu, mind!" 
Megkönnyezetlen senki se hagyja, 
   Kedves urára szánva tekint. 
   Nem fakad a seb könnyre megint.  

"Jöjjön az anyja! hajadon húga!" 
   Künn a leány, már messze, sikolt; 
Anyja reárogy, öleli búgva: 
   Mindre nem érez semmit a holt: 
   Marad a tört vér - fekete folt.  

"Jöjjön utolszor szép szeretője, 
   Titkos arája, Kund Abigél!" 
Jő; - szeme villan s tapad a tőrre, 
   Arca szobor lett, lába gyökér. 
   - Sebből pirosan buzog a vér.  
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Könnye se perdűl, jajja se hallik, 
   Csak odakap, hol fészkel az agy: 
Iszonyu az, mi oda nyilallik!... 
   Döbbenet által a szív ere fagy: 
   "Lyányom, ez ifjú gyilkosa vagy!"  

Kétszeri mondást - mint lebüvölten - 
   Hallgat el, aztán így rebegi: 
"Bárczi Benőt én meg nem öltem 
   Tanum az Ég, s minden seregi! 
   Hanem e tőrt én adtam neki.  

Bírta szivem' már hű szerelemre - 
   Tudhatta, közöttünk nem vala gát: 
Unszola mégis szóval "igenre", 
   Mert ha nem: ő kivégzi magát. 
   Enyelegve adám a tőrt: nosza hát!"  

S vadul a sebből a tőrt kiragadja, 
   Szeme szokatlan lángot lövell, 
Kacag és sír, s fennvillogtatja 
   S vércse-visongással rohan el. 
   Vetni kezet rá senki se mer.  

Odakinn lefut a nyilt utca során, 
   Táncolni, dalolni se szégyell; 
Dala víg: "Egyszer volt egy leány, 
   Ki csak úgy játszott a legénnyel, 
   Mint macska szokott az egérrel!"  

(1877 okt. 27) 

ALMANACH 1878-RA 
Itt van tehát: megjött az Új év, 
   Mint biztató előlegem; 
Háromszázhatvanöt nap-éjre 
   Halvány reményszínt34 hoz nekem; 
Bár majd, ha eljön a valódi, 
   Nem lesz, mint most, ruhája zöld; 
Inkább hiszem, hogy a küszöbnél 
   Fejér, halotti leplet ölt.  

                                                      
34 Az akadémiai Almanach borítéka rendesen halványzöld. - A. J. 
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Légy üdvöz, Év, e zöld burokban! 
   Elfogadom a jóslatot, 
És köszönöm, hogy a jövőre 
   Kilátásom' tovább nyitod: 
Hisz' egy időtül fogva nálam 
   Látás, kilátás oly rövid!... 
Ha meg nem érném: gondolatban 
   Hadd élvezem át örömid.  

Mindjárt az első nap rohammal 
   Köszönt boldog-boldogtalan; 
Oly ünnep ez (no! nem panaszlom), 
   Midőn szív s tárca nyitva van; 
S egy "szellemdús" játék (amelynek 
   Nem kellett nagy heuréka) 
A pénz-pazarláshoz időd' is 
   Ellopja: a "b. u. é. k."  

Aztán jön a farsang, - az árvíz 
   Mátyás körül, mely "tört jeget"; 
Szegény kiöntött ürge-népség 
   Verdesi jajjal az eget; 
Mi táncolunk a szenvedőkért, 
   Bőven fogunk pazarlani: 
S ha nem csordúl - százezreinkből 
   Csöppen nekik is valami.  

Aztán jön, amely "gólyafőt mos" 
   A híres márciusi hó, 
Ha "Gergely megrázza szakállát" - 
   No meg böjt, exekúció. 
E hó egy napját űltem én is 
   Már két közép embernyomig: 
"Simplicius" napján születtem: 
   "Simplex" maradtam holtomig.  

Ápril minden nedvet kiszáraszt, 
   Májusba' jőnek a fagyok; - 
S ha sáska, féreg, rozsda nem járt, 
   S a június szépen ragyog 
S a július "meg nem szorítja": 
   Még a vetés bőven terem; 
Örvend az úr, - hát még az asszony! 
   Lesz csipke több is, meg selyem.  

Míg a paraszt izzad, mi gazdák 
   Fürdőre járunk, hűsleni, 
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A repce-, gyapju- s más előleg 
   A csorbát szépen kifeni; 
Nem, mint apáink sűltek, - itthon 
   Töltvén egész mélő nyarat, 
S nézték a vén béres hogyan vet 
   S a tót napszámos hogy' arat.  

Szeptember - ah! szüret már nem lesz: 
   Vagy: lesz szüret, ha bor nem is: 
Történeti jogát megőrzi 
   Híven az iszom-eszem is; 
Különbség az, hogy míg apáink 
   Egy canga birkán "laktanak": 
Nekünk cukor kell, sütve, főzve, 
   Pezsgő bor, osztrigák, halak.  

Így, ber, megint ber fogytig-untig 
   S "brrr!" míg az esztendő lefut; 
Miközben egy nap a halottak 
   Fényűzésére is kijut, 
Midőn gyertyával, zöld levéllel 
   S virággal megvendégelik, 
S kitesz halottjáért az élő, 
   Mutatva dúsan, hogy: "telik!"  

Majd a karácsony hozza végűl 
   Az apró szívek örömét; 
De a "bubus" már nagy szakértő, 
   Bírálva hordja meg szemét, 
S ha nem drágát hozott az angyal 
   Ajak lepittyed és befagy; 
Biz', édes Jézuskám, te is már 
   A luxus terjesztője vagy!  

(1877 nov. 4)  

HAJA, HAJA, HAGYMA-HAJA... 
Haja, haja, hagyma-haja, 
Sír a leány: mi a baja? 
Kicsi a lyány mint egy bögre: 
Nagy szerelem teszi tönkre.  

"Veszett is vón' hagyma földbe': 
Nem könnyezne szemem tőle! 
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Veszett vón' az úrfi Pesten: 
Nem verne így az úristen!"  

(1877 nov. 7) 

DAL FOGYTÁN 
Függ már szögén a hárfa; - 
Kapcsos könyvem bezárva 
   Mint egy koporsó. 
Ujjam nehéz a húron, 
A verset únva írom: 
   Ez tán utolsó.  

Mi haszna is, mi haszna 
Kél egyhangú panaszra 
   Belőlem a dal? 
Még majd szememre lobban: 
"Közöld, ha ily bajod van, 
   Az orvosoddal!..."  

(1877 nov. 29) 

A KÉP-MUTOGATÓ 
Énekes história  

Debreceni sokadalom! 
Nézz e képre, halld meg dalom: 
Szomorú történet esett, 
- Kin sok jámbor szív megesett - 
   E szomorú időben; 
Arrul szerzék ez új verset 
   Ebben az esztendőben.  

Első képem azt mutatja: 
Grófkisasszonyt feddi atyja, 
Mér fejére súlyos átkot, 
Hogyha az íródeákot 
   Még tovább is szíveli, 
Kihez a sáros cipőjét 
   Sem méltó megtörleni.  

Im haragra lobban arca, 
Ősi dölyfe, mély kudarca! 
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A leány, mint szőke harmat, 
Reszket, elfoly; - ajka hallgat, 
   Vagy, ha mond is, ennyit mond: 
Válni nem tud, de meghalhat, 
   Ősz fején úgy nem lesz gond.  

Második kép: hogy az atyja 
A deákot felhivatja. 
Ime, ott áll; büszke, délceg; 
Viseletén semmi félszeg; 
   De szegény - csak köznemes, 
Grófkisasszony szép kezére 
   Már ezért sem érdemes.  

Szigorún ezt tudtul adja 
Grófkisasszony édesatyja, - 
S hogy sem esztendő, se' hónap, 
Kitelt éve, mehet holnap. 
   Messze ám! nagy a világ. 
Mélyet bókol, de csak ott áll 
   Bátran az iródeák.  

"Gróf úr! enyim a leánya, 
Szíve, lelke, minden vágya; 
Minket senki el nem választ: 
Kezét kérem és a választ, 
   Ha »igen«, ha »nem« is; 
Rangja, fénye, java nem kell: 
   Elveszem egy ingben is."  

Fagy, ütésre, föl nem enged: 
Hogy kidobják: szolgát csenget. 
Új kép váltja most a régit: 
(Nézni kell a vesszőm végit) 
   A leányt mutatja, hogy 
Ezt sikoltva: "egy ingben is!" 
   Apja lábához lerogy.  

A deákkal hajduk bánnak. 
Szőke fürtit a leánynak 
Apja tekeré kezére, 
Mintha nem vón' édes vére, 
   S dobja a legény után. - 
Hír nincs rólok, hang sincs rólok 
   A kastélyban ezután.  
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Szalma-viskó s falu vége 
Ifju párnak menedéke; 
Ottan rejtve volna, s boldog, 
Ha tudna, vagy birna dolgot: 
   Hanem a természet kér, 
S már sohajjal végzi a dal: 
   "Kis kunyhóban is megfér".35  

Avagy e kéz finom bőre 
Áll-e a mosóteknőre? 
Kit arasszal így fogunk át: 
E derék, bír durva munkát?... 
   Férje könnyebben veszi: 
Savanyú tej neki nem kell, 
   A fölét ha leeszi. -  

Őszi este, kandallónál, 
Az öreg gróf ott szunyókál; 
Bőg a kémény, künn esik, fú, 
Hogy belép egy szolga fiú 
   S könnyes szemmel oda súg 
"Kapu-rácsnál rongyos nő áll. 
   Azt mondja, kisasszonyunk."  

"Ha! tépesd le az ebekkel! 
Nincs leányom - nem volt - nem kell!" 
- Legszomorúbb ez a rajzon, 
Ezt ne nézze terhes asszony, 
   Mert úgy jár, mint amit lát, 
Mint a szegény grófkisasszony 
   Mikor üzték a kutyák.  

Múlik a tél, esztendő is, 
Múlat a gróf, feled ő is; 
Nappal verseny és vadászat, 
Este keres vídám házat, 
   Hol van élénk társaság; 
S időt ölni felkerűl ott 
   Mindenféle furcsaság.  

                                                      
35 "Hiszen két boldog szerelmes 

Kis kunyhóban is megfér." 
Így végződik Schiller dala (An der Quelle...) SZEMERE 
Pál fordításában, mely a század első felében országszerte 
zengett érzelgő ifjak és leányok ajkán. - A. J. 
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Asztal-írás ötvenhatban 
Vala itt-ott még divatban; 
Kisded asztal egyik lába 
Iró-eszközt rejt magába: 
   A körűl sereglenek 
Azzal írnak másvilági 
   Láthatatlan szellemek.  

Szép ajak mond: "Gróf úr nem mer 
Szóba állni a szellemmel." 
Gróf mosolygva asztalhoz nyúl, 
Csak érinti: asztal indúl, 
   Szalad ujja közt az ón, 
S a papírra ez van írva: 
   Ismert kézzél: "Én, Verón."  

Arcát éri hűs fuvallat, 
Hátranéz s egy "ah!" szót hallat: 
Áll mögötte volt leánya, 
Már nem élő, csak az árnya, 
   Sápadt, rongyos, - ím, minő! 
Karján, alva-é vagy halva? 
   Egy idétlen csecsemő.  

"Nem emelek súlyos vádat, 
Csak elhoztam unokádat; 
Teste nyugszik az enyémmel, 
Vad erdőben temeték el, - 
   Nézd ha élne, szép fiú; 
Lelke szunnyad, nem költ még fel, 
   Nem volt arra ért korú."  

Mint kit rémes álma zaklat, 
Gróf néhány szót félbeszaggat; 
Kik ezt látják ott körösleg, 
Vélik olyan különösnek, 
   Szóbeszédnek tere tág; 
A gróf elment; - nem is látja 
   Többé semmi társaság.  

Megy, s bezárja benső zárját 
Hivja gyakran holt leányát; 
Kulcslyukon kik hallgatóznak, 
Csak felét hallják a szónak: 
   Amit a gróf maga mond; 
Szájról szájra suttogás kél: 
   "Csitt... való: a gróf bolond."  
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Nem, nem az még: szól, tesz, rendel 
Most is mindent értelemmel; 
De, ha asztalával írat, 
Hogy sebére leljen írat 
   És ha lánya megjelen: 
Kérdi, kéri, térden állva: 
   Engesztelni mit tegyen?  

"Nem mondom, hogy »megbocsátok« 
Mert nem tőlem függ ez átok; 
Míg szivemben élet égett, 
Sem táplált az gyűlölséget, 
   Megtöré csak fájdalom; 
Kérjed Istent; bűnbocsátni 
   Nála több az irgalom."  

"Monddsza hát, hol nyugszik tested? 
Gróf atyád már rég kerestet; 
Felrakattam új kápolnád, 
Aranyozzák büszke tornyát: 
   Ott nyugodjál, gazdagon." 
"Oh - hová kopóid űztek - 
   Jobb nekem már a vadon!"  

Még egy kép jön, az utolsó: 
Márványkőbül nagy koporsó; 
(Benn egész sort rejt e kripta.) 
Címerét most megfordítva 
   Vésték rá a kőlapon: 
Ez a sírbolt nem lesz nyitva 
   Csak az ítéletnapon.  

(1877 nov. 25)  

HAGYATÉK 
"Hát csak írni, mindég írni 
   A manó se tudja, mit? 
Nosza, már a közönség is 
   Lásson egyszer valamit!"  

Nem akarok több izgalmat: 
   Mert - betegnek - izgalom, 
Ha olvassák itt is, ott is, 
   S bírálgatják új dalom.  
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Hadd maradjon, mint tizenkét 
   Év során belém fagyott! 
És ne haljak meg, mint koldus, 
   Aki semmit sem hagyott.  

(1877 dec. 11) 

AISTHESIS 
Megérzés  

Bort vett magának a tudós; 
   Van hozzá tudománya, 
Van eszköze: felbontja és 
   Izenként latra hányja:  

Mi benne a szesztartalom, 
   Mi a cukor, a mézga? 
Festőanyag, csersav, víz, lég 
   Mi fínom zagyvaléka?  

S minden hogyan másul, vegyül? - 
   Eredmény az: midőn begyül 
Hozzá néhány cimbora: 
   Ihatatlan a bora!  

Bor-szedni jár a vén kupec; 
   Van néki "borpróbája": 
Nem oly tudákos eszköz az, 
   Csak nyelve, ínye, szája.  

S megismeri a zamatost, 
   Véknyat, "testest", kövéret; 
Ez vén, "magát megette már", 
   Ez fiatal, ez érett.  

Hordószagút-mit nem visz el; – 
   S ha önkint nem ereszti fel 
Hogy sok legyen, szapora: 
   Nagyon kapós a bora.  

* 

A nyelvnek is törvényeit: 
   Széppé, jóvá mi tészi: 
Nyelvész urak jobban "tudják". 
   A költő jobban "érzi".  
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(1877 dec. 29) 

FORMAI NYŰG 
Pongyola járású lovadat fékezd meg erősen: 
   S lépni tanul büszkén, tánchoz emelve nyakát.  

(1877 dec. 31) 

CSAK BOLDOG... 
Csak boldog, aki háziúrnak 
   Öreg napjára felcsapott. 
Nem próbáltam, de azt hiszem, hogy 
   Ez már kényelmes állapot. 
Más dolga sincsen, mint beszedni 
   A lakbért, ha jő a negyed. 
Aztán pipázni nagy csibukból 
   S ütni csapóval a legyet.  

Jön egy asszonyság, férje nem tom: 
   Tiszt, vagy talán képviselő; 
Szállást keres: a háziúr most 
   Egy roppant tervet húz elő.  

* 

Hát felszalad az emeletre, 
   Mely gondolom már negyedik, 
És onnan az udvar kövére 
   Nagyot zuhan: fővel pedig.  

(1877 dec.) 

PRÓFÉTA-LOMB 
Mondja pedig az Úr választott hivének: 
Menj, hirdess végromlást a nagy Ninivének. -  

(1877) 
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AZ IDŐK... 
Az időkben semmi nagyság, 
Az ember mind csak pénzes zsák; 
Szólni hozzá hasztalan: 
Szive nincs, csak szijja van.  

(1877 körül) 

A NÉMA HÁBORÚ 
Fáradt szemre álmokat hoz 
   Esős idő és ború: 
Azt álmodtam én, hogy hangját 
   Elveszté a háború.  

Sorba, rendbe voltak állva 
   Az ellenfél és fele, 
Meg van adva ütközetre 
   A vezérlők kézjele.  

De parancsszó ajkon elfúl, 
   Tiszt nem hallja önmagát, 
Trombitásnak láthatod csak 
   Duzzadt képit és nyakát.  

* 

Irtóznék el a rettentő 
   Vérontástól a világ 
S minden korból, új tavaszból 
   Nem hullna el a virág.  

(1877 után) 

CIVILIZÁCIÓ 
Ezelőtt a háborúban 
Nem követtek semmi elvet, 
Az erősebb a gyengétől 
Amit elvehetett, elvett.  

Most nem úgy van. A világot 
Értekezlet igazgatja: 
S az erősebb ha mi csinyt tesz, 
Összeűl és – helybehagyja.  
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(1877 után) 

SZENVEDEK ÉN... 
Szenvedek én egyben-másban, 
Vén hurutban, fulladásban, 
Rokkant ideggyengeségben, 
Félvakságban, siketségben, 
S impertinens dicsőségben.  

(1877-78) 

VAKSÁGBAN 
Köszönöm, oh Isten, köszönöm azt neked, 
Hogy hatvan évemig láthatnám remeked, 
Ezt a szép világot...  

(1877-78) 

A JÓ ÖREG ÚRRÓL 
Ismertem én - ismerte minden, 
   Nem oly rég azt a jó urat, 
Ki öreg volt már férfi-renden, 
   S vénült korig ifjú maradt; 
"Öreg" névvel hódolt eszének 
   Az a bizalmas tisztelet, 
Mely a szivet nem érzi vénnek, 
   S midőn tisztel, inkább szeret.  

Egy oly remek könyv mássa volt ő, 
   Minőt - évezredben alig - 
Nagy bölcs teremt, vagy égi költő; 
   Melytől új eszme foganik 
Firól-fira az ember-észben, 
   Élvezi nem, kor, vegyesen: 
Az együgyű is érti részben, 
   De a tanult sem teljesen.  

"Jó bácsi" már a zsenge kornak,  

- - - - - - - - - - - - - - - - -  
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És a hazafiság - ne lenne 
   Méltóbb erény mindannyinál: 
Azt mondanám: nagyobb volt benne 
   Az ember a hazafinál.  

(1877 után) 

AZ "ÖREG" HÁZRÓL 
Illa vetus dominis etiam casa parva duobus, 
Vertitur in templum.  

Híre pora sincsen már az öreg háznak, 
Honnan elindultam földi utazásnak, 
Nem is úgy épült, hogy századokig álljon, 
Csak rövid tanyául, mint a fecskefészek, 
Míg ideje eljön a...  

(1877 után) 

HOC ERAT IN VOTIS 
Ez volt vágyam netovábbja, 
Hogy ne légyek senki bábja; 
Kötelesség vampyr-vádja 
   Ne háljon mindig velem: 
Gondolám, majd egy kis birtok 
Vételére pénzt szorítok, 
Ott el-űltetek, s el-irtok; 
   Új erőért, mívelem. 

A csatából, bár nyomorral, 
Fél-kézláb, de ép gyomorral 
   Hazatérni - győzelem.  

S bárha nem lesz rajta kastély, 
Kenyerében sem kakastéj; 
Sőt kopasz nyár, zord havas tél 
   Több mint tavasz és zefir: 
Semmi légvár! semmi ábránd, 
Mi a jelenből tovább ránt, 
S űzve tarka szép szivárványt 
   Mindig a jövőbe sír! 
Boldog az, kit a ma-hozta 
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Örömétől meg nem foszta 
   Sem a holnap, sem a hír.  

Nézni - oh, mint egykor régen - 
Ami szép van földön, égen; 
Boldog első gyermekségem 
   Otthonos vidékeit; -  

(1878 körül) 

MÉG EZ EGYSZER... 
Még ez egyszer, még útószor 
   Hadd zendűljön meg dalom; 
Mért sebeim' rejtegetni? 
   Szégyen-é a fájdalom? 
Tán könnyebbűl a nyilt érzés 
   Ha sohajban rést talál: 
Oh, ez örök benső vérzés; 
   Oh, e folytonos halál!  

Egyedűl a társaságban, 
   Ezerek közt egyedűl...  

(1878 körül) 

A SZÁJASOK 
Sokan szeretnék a hazát: 
De gyűlölik minden fiát, 
Ha népszerű alkalmakon 
Oly nagyot, mint ők, nem kiált.  

(1878 febr. 15) 

EZ AZ ÉLET... 
Ez az élet egy tivornya: 
Inni kell, ha rád jön sorja, 
Az örömbül, búbánatból, 
Karcos borbul, kéj-zamatból.  

Inni hosszut és körömre, 
Kedvet búra, bút örömre; 
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Sok megissza vad-őszintén: 
Egy-kettő vigyázva, mint én.  

Kivel egykor én mulattam, 
Többnyire már pad alatt van: 
Én, ki a mámort kerűltem, 
Helyt maradék, hol leűltem.  

De, ha végignézek romján: 
Oly sivár, dúlt e tivornyám! 
Mért nem ittam úgy, hogy jó-rég 
Én is a pad alatt volnék?...  

(1878 márc. 23) 

"A TÖLGYEK ALATT" 
A tölgyek alatt 
   Sokat űltem másszor, 
De meg is bántam 
   E hibámat százszor: 
Jutott nekem érte 
   Keserű falat; 
Dehogy űlök többé 
   A tölgyek alatt!  

A tölgyek alatt 
   Verset gabalyíték; 
Ment, - homlokomat 
   Sem verte veríték; 
Vesszőt futa, - hétszer 
   Föl meg le szaladt 
Érte szegény kis vers: 
   "A tölgyek alatt."  

"A tölgyek alatt 
   Én űlni ne merjek, 
Miután lettem 
   (Magam írom) gyermek" - 
Nagy ménkü levélben 
   Jött parancsolat - 
"Avagy írjak prózát 
   A tölgyek alatt."  

"A tölgyek alatt 
   Beteg, ősz poéta 
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Leűlhet ugyan, 
   Ha nehéz a séta: 
Hanem aki hatvan 
   Telet ért s nyarat, 
Az versbe ne fogjon 
   A tölgyek alatt.  

"A tölgyek alatt 
   Öreg hernyók másznak, 
Melyek ifjan mint 
   Lepkék karikáztak; 
Eg a világ rende, 
   (Visszára halad): 
Aki hernyó, másszon 
   A tölgyek alatt!  

"De tölgyek alól 
   Pindusra ne másszon, 
S ott mint fiatal 
   Ne is hadonázzon; 
Mi vagyunk, babért ki 
   Ott mostan arat: 
Ő fogja be száját 
   A tölgyek alatt!"  

Mert tölgyek alatt 
   Üte lantján csorbát, 
S lánglisztje közé 
   Elegyíte korpát: 
Most, ha mi lisztlángot 
   Őrölt e garad, 
Mind korpa ez egytől: 
   "A tölgyek alatt."  

"A tölgyek alatt 
   Babérjain űlve 
Még élhet ugyan, 
   Nem irígylem tűle: 
Hanem irjon már más, 
   Ki fiatalabb 
S nem rímel a b-re 
   Igy: "tölgyek alatt."  

"A tölgyek alatt" - 
   Küldöm kritizálva: 
Minden sora bűn, 
   Minden szava szálka. 
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Nincs benne sem érzés 
   Sem egy gondolat, 
Csupa üres léggömb 
   "A tölgyek alatt."  

"Ki a tölgyek alatt, 
   Noha csúzos karral, 
Üstökbe nem áll 
   Egy nyári viharral, 
S ha érzi szelét, már 
   Gyáván beszalad: 
Hogy' is írna az jót, 
   A tölgyek alatt!  

"A tölgyek alatt - 
   Felhők szeme rebben" - 
Van-e szép, vagy kép, 
   Vagy értelem ebben? 
"Felhők szeme" ilyen 
   Csoda-bogarat 
Képzelni... ha cédrus, 
   Nem tölgyek alatt!...  

"Ám, tölgyek alatt 
   Hiú vén poéta 
Megszokta nagyon 
   Olvasni nevét a 
Rossz verssel, amelytől 
   Már fű-fa szalad... 
Úgy ontja örökké 
   A tölgyek alatt.  

"A tölgyek alatt - 
   Beteg-é, vagy alszik? - 
Nem oroszlány - de 
   Szuszogása hallszik: 
Nosza, rugjuk főbe, 
   Bármily fenevad, 
Hogy holtra gebedjen 
   A tölgyek alatt!"  

(1878 máj. 8) 
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NEM KELL DÉR... 
Nem kell dér az őszi lombnak, 
Mégis egyre sárgul: 
Dér nekűl is, fagy nekűl is, 
Lesohajt az ágrul.  

Nem kell bú az aggott főnek, 
Mégis egyre őszül: 
Bú nekűl is, gond nekűl is 
Nyúgalomra készűl.  

Hátha dér-fagy, bú-gond érte, 
Ősze is már késő: 
Hogy' pereljen sorsa ellen 
A szegény lomb és fő!...  

(1878 okt. 10) 

AKADÉMIAI PAPÍRSZELETEK II. 
I 

BUDENZHEZ  
Igazi vasfejű székely a Bálint: 
Nem arra megy, amerre Hunfalvy Pál int.  

(1878)  

II 

BÁLINT GÁBOR RÖPIRATÁRA  
melyben panaszosan kikelt az akadémia s a kultuszminisztérium 
ellen, hogy méltatlanul bánnak vele; de ő maga annál hevesebben 
megtámadta mind a kettőt.  

Szegény Bálint Gábor, 
Boldogtalan góbé; 
Amennyit te szenvedsz, 
Mi ahhoz a Jóbé!  

(1878)  

III 

Balassagyarmaton aszonták: 
Nem kell nekünk Greguss, csak Szontágh.  

IV 



402 1877-1882 

CAPUT, ALAS, PEDES...  

Schola salernitana 
Műfordítás. Ajánlva Szász Károlynak  

Vágd le fejét nyakkal, szárnyát és combjait; úgy jő 
Sarkantyúja elől, és a két vállperec oldalt; 
Most oldalra teszed s mellét elvágod a háttól, 
Mellhúsát (ha nagyobb) szépen lemetéled a csontról, 
Megtöröd a derekát s elejét nem bántod azontul, 
Ámde farát, hosszába, megint háromra metéled; 
Mindezt jó késsel, hogy húst, bőrt össze ne nyizbálj!  

(1879) 

EMLÉKRE 
Felszólítottak verset írni a v.-i honvédemlékre. Ecce:  

Itt nyugosznak a honvédek: 
Könnyű nekik, mert nem élnek!  

(1878-9) 

HARMINC ÉV MULVA 
Álmaimat gyakran látogatod most is, 
Rég sír fedez, oh de nem nyughatol ott is, 
Ha ugyan jámbor kéz teneked sírt ásott 
S nem temetetlen bolyg földi alak-másod.  

Volna hitünk, mint a római, a hellén, 
Már égne az oltár tova-tüntöd helyjén, 
Magad, istenűlve, örök istenek tárt 
Csarnokiban szívnád az üdítő nektárt.  

De így is, az évek haladó terhével, 
Mely minket elaggít, te gyarapulsz névvel, 
Amit adál, abból semmi sincs elveszve: 
Firól-fira szállsz te, mint egy közös eszme.  

Hanem én, ki veled testben együtt éltem, 
Elborúlok néha s iszonyodva kérdem: 
Vad kozák a láncsát hű szivedbe tolá? 
Vagy fejszével ütött agyon buta oláh?  

(1879 jan. 23) 
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ÉVNAPRA 
Ma hatvankét esztendeje annak, 
Mikor engem megtettek Johannak, 
Esztendeim hát bövibe' vannak 
Nem sok időt igérek magamnak.  

(1879 márc. 8) 

SZÁSZ KÁROLYNAK 
"Szép élet" (Kalobios) című költeménye megjelenésekor  

Kalobios Károly! munkálj, örűlj, szeress: 
Oly nyugalmat, mint én, ne találj s ne keress.  

(1879) 

A SORS HUMORA 
Mint folyondár, melynek 
Támasza kidőle, 
Roskad le az özvegy 
- Oly hirtelen özvegy! - 
A fekete földre.  

Csak, aki legárvább, 
A legkisebb árva 
Mutogat örömmel 
A szép új ruhára: 
Fekete ruhára.  

(1879 júl.) 

RÉGI ADOMA 
Bujkált a nap. Vén cigányt 
Majd megvette a hideg. 
"Bujkálj! bujkálj!" így kiált: 
"Majd sütnél még: de kinek...?"  

(1879) 
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OTIUM 
Hiszen daloltam már is 
Untig eleget, 
Az énekes madár is 
Magvat szedeget.  

(1879) 

NINCS MÁR SZÉNA... 
Nincs már széna, nincsen abrak, 
Édes munkám, tüzbe csaplak!  

(1879 márc. 26) 

TOLDI II. RÉSZÉHEZ 
Későn születtél, buksi költemény, 
   Tíz vagy húsz évi meddőség után, 
Bátyáid már idősek és nagyok, 
   Aggott szülédre szégyent hozsz reám.  

Mit mond felőled a nép, a világ, 
   Mely rólad a várással rég letett, 
És a reményre, hogy születni fogsz, 
   Keresztet arra, hármat is, vetett!?  

Testvérid, akikkel osztozni jösz, 
   Irigylik tőled osztályrészedet, 
Sőt tán meg is tagadnak, hogy anyád 
   Az ördög tudja, hol, hol nem szedett.  

Ha mint Heraklesz, meg nem bírsz tehát 
   Minden kigyót s kritikát fojtani: 
Aludj' bölcsődben, egy pisszet se mondj! 
   Mért is jövél családod rontani?  

(1879 aug. 31) 

GYÖNGYÖSIÁD 
Fáradt elmével ne akarj futtatni gebével: 
   Mert gebe meg ha szakad, kitöri árva nyakad.  
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(1880 körül) 

EGY ARA SÍRKÖVÉRE 
El nem aludt lámpám; csak, mint nem-földi menyasszony 
   Hoztam el: éjfélkor várni az égi Jegyest.36  
Könnyetek értem hát, szüleim, már omlani szűnjék: 
   Balzsamot, ím, mennyből hint Ilonátok alá.  

(1880 jan.)  

A JÓSÁGOS ÖZVEGYNEK 
Ne hagyjon el engem a múzsa kegyelme, 
Ne fogyjon el addig ez a vékony elme, 
Míg rólad is egy dalt könyvembe nem írok, 
(Szűk hála, de minden, amit adni bírok).  

Búbánatos özvegy! - rég özvegye Annak 
Kit Klio följegyzett már halhatatlannak, 
Mert "Örök Igazság" volt szava járása. 
Az neve, az tette, az példa-adása.  

Ki - míg az önérdek, az ösi jog örvén, 
Nem hallgat e szóra, s még haboz a törvény - 
Tettel bizonyítá, mit hirdete szája; 
Hogy szabad a jobbágy, földje és munkája.  

Rád ezt a pazarlást hagyta dicsőségül, 
Ösi birtokát a régi panasz nélkül, 
S a korpát édenné ápolva, mivelve 
Megmutatá: mit tesz szorgalom és elme.  

És ez az érdem még kamatozott nálad, 
Birta örökségét gyenge női vállad, 
Áldozni, mikép őt, nemesen, közjóra, 
Téged is oly készen lele minden óra.  

Egynek nem adatván - anyja levél soknak, 
Kik hűlt poraidban is áldani fognak; 
Senki vigasz nélkül nem forga körűlted, 
Ahol egy könny csillant, te azt letörűlted.  

                                                      
36 Máté evang. XXV. r. - A. J. 
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Ez vala örömed, - s tűzhelyednél látni, 
Kik voltak a férjed elvtársi, baráti; 
Hol - mint nemes arca hiu árnyék-képen - 
Szelleme is folyvást ott lenge középen.  

Ott, mikor fordúlón volt a Haza sorsa, 
(Bölcse ajakáról nekem is hullt morzsa), 
Hogy' kössük a multtal a jövendőt öszve: 
Fehér asztalodnál pendült meg az eszme.  

De fogy ez asztal már, oszlanak vendégi, - 
Csak úrnője maradt a kegyes, a régi; 
Bánatos arcára fénysugarat vetnek 
Alkonyi felhői szép emlékezetnek.  

(1880 jan. 27) 

KÜLÖNBSÉG 
Az ifju évek bajt hoznak s visznek, 
Ha rontanak, viszont jóvá tesznek: 
Az öreg évek - évei rossznak - 
Nem visznek többé, mindig csak hoznak.  

(1880 febr. 2) 

CSALFA SUGÁR 
Kis bokor, ne hajts még, 
   Tél ez, nem tavasz; 
Kis lány, ne sohajts még; 
   Nem tudod, mi az.  

Bokor új hajtását 
   Letarolja fagy; 
Lány kora nyilását 
   Bú követi, nagy.  

Szánnám a bokorkát 
   Lomb- s virágtalan: 
S a lányt, a botorkát, 
   Hogy már oda van!  

(1880 márc. 16) 



 VERSEK 407 

MELYIK TALÁL 
Hogy melyik arcképem választom rajzai közzől? 
   Fényképíró úr! a botos és kalapost. 
Mint maradó vendég űl s áll a többi nyugodtan, 
   Menni csak egy készül: útja van: ez leszek én!  

(1880 márc. 30) 

A CSIKYEK 
Első volt a Sándor, 
Ki Estánnal vándorl. 
Második a Kálmán, 
Professzor az "Álmán"37 
Harmadik a Gergel, 
Ki Pegazust nyergel.  

(1880)  

A "TAVASZ-ÜNNEPÉLY" ALBUMÁBA 
Anyai gond, anyai báj 
   Virraszt a bölcső felett, 
Redős homlok, mosolygó száj 
   Az aggódó szeretet; 
Kire ily nap nem derűl: 
Szánd az árvát, könyörűlj.  

(1880) 

A SZIGETEN 
Már jön a főherceg, hallom, mert a kocsi sereg, 
A kis sárga ponnyk lassan ügetve vonik. 
- Félre, padon űlő! járt útat félve kerül ő, - 
De le ne vedd kalapod, - resteli, ha lekapod.  

(1880) 

                                                      
37 Alma Universitas. - A. J. 
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TOLDY SÍRJÁRA 
Toldy Ferenc tetemét nagy erővel nyomja ez a sír 
   S kétszerezett súllyal féltve takarja porát, 
Mennyei szikra nehogy csapván a lelkes öreghez, 
   Új munkára legott keljen a hantok alól.  

(1880 júl. 2) 

NÉPDALOK A KORNAK 
I 

Úgy ég a tűz, ha lobog, 
Úgy élek én, ha lopok: 
Ha is lopok, ha is nem, 
Elélek már, úgy hiszem.  

II 

Ha is engem felültettél, 
Irányomban meghült lettél, 
Alighanem, drága lélek, 
Most is szeretlek én tényleg.  

III 

Ki lett mondva az itélet, 
Elodáztak engem tőled; 
Ha is úgy lőn: ide-oda! 
Egy tehén még nem egy csorda.  

(1880 körül) 

AZ ORTHOLÓGUSOKRA 
I 

De mivel verba valent usu, 
Halad a nyelv, akárhogy nyúzzu(k).  

(1877)  

II 

Kisütik, hogy a magyar nyelv 
Nincs, nem is lesz, nem is volt; 
Ami új van benne, mind rossz, 
Ami régi, az meg tót.  
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(1878 körül)  

III 

Motto: Üsd, nem anyád! 
Közmondás.  

Boncold csak nyelvész! hát baj, hogy az áldozat elvész? 
Tartozik ez tereád?... Egy bizonyos: nem anyád!  

(1879 jún.)  

IV 

A NAGY MUNKA  
Szót, ragot és képzőt idegentől mennyit oroztál 
   Attól fogva, hogy e négy folyam árja itat, 
Miklosich és Dankovszky nyomán s irigyelve babérjok' 
   Egy sereg ifju tudós rád bizonyitja mohón. 
S minthogy utánok a szláv böngészni valót nem igen hágy, 
   Most jön a német, oláh, új-görög és talián, 
Perzsa, tatár, török és amit száz évig az átkos 
   Újító szellem vak dühe fúrt-faragott. 
E nagy munka ha kész, (sietős!), a többivel aztán 
   Visszamehetsz Magyarom, Scythia téreire.  

(1881 vagy 1882)  

V 

Ahogy indult a nyelvészet árja: 
Árpád nyelve csak ferdített árja.  

VI 

Ezután már hát hiába 
Küldtök vissza Ázsiába, 
Illünk az orosz igába, 
A nagy Szláviába.  

VII 

Amit Miklosich és Dankovszky s Leschka szerényen 
   Meghagya, Bernátok kótyavetyélik el azt. 
Kapkod ürügyhöz ez is, mint a mennykőhöz előde, 
   Hogy, ha mi bönge maradt, elszlavizálja szegény.  

VIII 
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KI VAN  
Azon hírre, hogy ezt ,aus ist'-nek (vége van) olvasták 
nálam s meg akarják támadni  

Már ha ki van kártyád, sincsen ki a nyelvtudományod, 
Nyelvőr! nem nyelv-őr vagy te, ha nyelvi malheur.  

IX 

Oh Búdenc, Búdenc! magad is már mennyire túlmensz, 
Nézd fiadat, Simonyit! Elhagya, rád se konyit.  

(Az utolsó évekből) 

  

A HANGSÚLYOSOK HEXAMETERE 
Ajánlva Szász Károlynak  
 +  _  _     +  _  _    +   _ _    +  _   _     + _  _     + 
_ 
Reménység | barátság | jóltévőnk | vezess el | sírunkig | 
karon 
Ezért adjuk oda Vörösmarty hatosait?  

(1880 körül) 

HANGSÚLYOS VERSELÉS38 
<         <      _                <    _               < 
Hajdani | dicsősé- | günk, hol | késtél az | éjjeli | időn? 
                           <    <        <    _       < 
Századok | ültenek | el s te | alattok | enyésznyi | hajolt 
     _                  <  _  _            <      _     < 
Fénnyel | jársz csak | magadban. | Rajtad | sürűdött | ködök 
          <     _              <      _   <  _      < 
S a bús | feledé- | kenység | dicstelen | alakja | lebeg. 
(1880 körül)  

                                                      
38 Hogyan kezdte volna Vörösmarty Zalánt, ha ismerte volna azt az új 

elméletet, mely szerint a magyarban a hangsúly mindig a szó első 
tagjára esik, a versmértéknek pedig a hangsúly szerint kell 
igazodnia. - A. J. 
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LASSZIKUSOK KÖRMÖNFONT FORDÍTÁSA 
Igaz jó magyarsággal  

Múzsa, nekem énekeld el 
   Az Akhilles haragját, 
Mely nagyon megtizedelte 
   A görögök kobakját; 
Bátor lelkét sok nagy hősnek 
   A pokolba kergeté, 
Magát pedig mint egy dögöt, 
   Kutyákkal megéteté: 
S bételt Zeüsz akaratja, 
   Mióta Atreus fattya 
Agamemnon s Akhillesch 
   Összeveszett, a híres.  

(1880 körül) 

DALSZÖVEGÜL 
Huzd rá, cigány, a kedves nótámat, 
Had' oszoljon tőlem a bubánat, 
Ez az élet úgy is csak egy óra: 
Nem jut abból sok idő a búra.  

Hadd pezsegjen a poharunk nedve, 
Attól, jön meg magyar ember kedve... 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

(1880 szept.) 

TÖRÖK PÁLNAK 
I 

Pál, fordulásod forduljon mindig örömre! 
Pál, megtérésed hagyja sokára az ég.  

II 

Adós vagyok, de insolvens, Pálom, - 
Csak e kis váltóval prolongálom.  

(1880) 
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HASADNAK RENDÜLETLENÜL 
Hasadnak rendületlenűl 
   Légy híve, oh magyar! 
Bölcsődtül kezdve sírodig 
   Ezt ápold, ezt takard. 
A nagy világon ekivűl 
   Nincs más, amit mivelj: 
Áldjon vagy verjen sors keze, 
   Itt enned, innod kell.  

Ez a föld, melyen annyiszor 
   Apáid vére folyt, 
Ez a föld másra sem való, 
   Csak hogy eltékozold. 
Itt küzdtenek honért a hős 
   Árpádnak hadai; 
Bátorság volna ezt a hont 
   Neked fenntartani.  

Szabadság! itten hordozák 
   Véres zászlóidat, 
Szabad száj! itt csikorgatod 
   Véres fogaidat. 
- - - - - - - - - - - - - - -  

(1880 körül) 

EN PHILOSOPHE 
Azt hivém, hogy életem, 
   Filozóf módjára, 
Csöndes daccal végzem majd, 
   Ha jutok fogytára. 

Azt hivém: tört39 dal lesz az 
   Mely derülten játszik, 
Míg rájegyzi jámbor kéz: 
   "A többi hiányzik."  

Most látom, hogy ami volt, 
   Eltűnt édes mámor; 

                                                      
39 Töredék. - A. J. 
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"Vanitatum vanitas" 
   Maga is a húmor.  

Nem marad Kómosz velem, 
   Csak a szende múzsák, 
Csak a húmor-nélküli 
   Puszta nyomorúság.  

(1880 dec. 10)  

ÉVNAPRA 
Nyolcvan év 
Ritka szép; 
Hetven év 
Jó, ha ép; 
Hatvannégy esztendő: 
Untig elegendő.  

(1881 márc. 2) 

SOK NAGY EMBER... 
Sok nagy ember szállt pokolra 
Négy-öt ezredév alatt, 
Vissza is tért egy vagy kettő, 
   A nagy többség ott maradt;  

Nyaktörő is ez a próba, 
Mert a nagy egérfogóba 
   Könnyű búni, de ki nem.  

Herkules volt, úgy beszélik, 
E pályán az úttörő, 
Noha sajnos egy kutyáért 
Oly nemes hév, szent erő... 
- - - - - - - - - - - - - -  

(Az utolsó évekből) 

MELYIK A BŰNÖS? 
Meghalt a vén Test; - kiterítve 
   Fekszik az első éjjelen: 
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S éjfélkor, ím, mert zárva idve, 
   Fölötte egy árny megjelen: 
      A Lélek, meztelen. 

Megáll fejénél, s néz merőn a 
   Homlokra, hol lakása volt, 
- - - - - - - - - - - - - - - -  

(Az utolsó évekből) 

BÓKA BANDI 
Bóka Bandi a faluban ismeretes, 
Levelet hord; hívatala: gyaloghetes, 
Mert a foga más dologhoz nem igen fűl, 
Bár asszonyok, lyányok után most is szemfül.  

Bandi gyerek sohasem járt iskolába, 
Tudománya beletörnék a nagy Á-ba, 
De mesélni, danolászni nem volt párja, 
A táncot még öregen is el-eljárja.  

Nyalka legény cseperedett volt belőle, 
Akkoriban mind a világ szeretője; 
De a sokból egy se vált be feleségnek, 
Bandi, szegény, csúfra maradt, agglegénynek.  

Kapta magát, azzal állott bosszút érte, 
Hogy mind csupa lakodalom lett az élte: 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

(Az utolsó évekből) 

BUGA PÉTER 
Megvetik ágyát puha szép forgáccsal, 
Lekocogtatják vas kalapáccsal, - 
Szegény Buga Pétert a temetőbe 
Akkor esett nagy töprenkedőbe.  

Jaj de korán volt ide még leszállnom, 
Társam öléből hideg ágyra válnom, 
Hallani férgek foga percenését 
Nem csecsemőmnek szava rebbenését. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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(Az utolsó évekből) 

ÖRÖKKÉ! 
Prometheusz nem vagyok, de kínját érezem, 
Mint régi Tantalusz szomjazva éhezem, 
   Fut perceim nyugalma. 
Csak most világosak előttem a mesék, 
A szüntelen fogyó s kiújuló vesék 
   És a tünékeny alma.  

Ott űl az alkotó, az istenember, ott! 
Kaukázus bércin egy örökéltű halott...  

(Az utolsó évekből) 

A REGGEL 
Természetrajz40  

Földünk mind hegyesebb szög alatt fordítja keletnek 
   A pontot, hol az én pusztai kis lakom áll. 
Szőke világát már az égen terjeszti előre 
   A Nap s jelzi mikép fordulok arrafelé. 
Majd pirosabb színt vált, megtörvén fénye a földi 
   Fennlebegő párák ködszerü cseppjeiben; 
És, mint nagy gömböt, veti a horizonra csalárdúl 
   A levegő-réteg vérpirosan hüvelyét.41  
Ez még nem nap - ihol szemmel nézhetni beléje; 
   Ám, ha derékszög alatt dől zenithemre a fény: 
Égő gáztakarója körét meglátom a Napnak, 
   Mely a mi Földünknél (szám ide!)-szorta nagyobb; 
Hogy kicsinek látszik, nagy távolléte okozza, 
   Oly keskeny szög alatt éri sugára szemem. 
Már körül a gyárak kéményeiből viszi nagy fel 
   Könnyü korom-terhét a nekifűlt levegő. 
Vas sinen a gőzgép nagy terhet vonva közelget, 

                                                      
40 Gáncsolják a költőket, hogy a természetet még mindig a régi 

tudatlan módon írják le, nem úgy, mint a tudomány haladása 
kívánná. Ehol egy kísérlet. - A. J. 

41 Hiba, mert a Napnak nincs hüvelye. - A. J. 
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   Mert a súrlódás nem köti meg kerekét. 
Mily szép most minden, kezdik kilehelni a fák is 
   Élenyöket, - s széngázt színi be lombjaikon. 
A levegő-réteg, mely Földünket beborítja, 
   Kékszínű tömegén játszva eget mutogat. 
Ah de mi ez? Hőség megritkította köröttem 
   A levegőt s felszáll, váltja rohanva hideg. 
Képződnek szaporán s gyülekeznek vizi parányok 
   S összeverődve, legitt földre csapódnak alá. 
Testem is a hőanyt likacsin már veszteni kezdi, 
   Adieu természet! Vissza lakomba megyek.  

(1881)  

SEJTELEM 
Ifjúkori munkát öregen ne végezz, 
Ha akarod, hogy jól menjen sora véghez, 
Mert a keverék-mű a fejedre támad, 
Inkább töredéknek maradjon utánad.  

(1881) 

AZ AGG SZINÉSZ 
Még egy pár jelenet! s a függöny aláfoly, 
   A lámpa kialszik, taps és fütty elhallgat; 
Még egy pár jelenet! - s vége. Azután - oly 
   Néptelen, rideg, bús lesz a deszkaalkat. 
A nézők csoportja hazaszéled innét, 
Egykedvűn felejti mosolyát vagy könnyét, 
   És a hosszu dráma, melyben szinre lépék; 
   A nagy játékrendből ki lesz hagyva, végkép.  

(Hihetőleg az utolsó évekből) 

TANULSÁG 
Rossz szememről egy nagy könyvben 
Míg megkérdem a tudást: 
Jó tanácsot nem lelek, de 
Kapok új szemgyulladást.  
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Most tanács is, tanulság is 
Ebből könnyen vonható: 
Tűrj pihenve; a természet 
A legjobb útmutató.  

(1881) 

HA NAPFÉNYES VÍZKERESZT... 
Ha napfényes Vízkereszt 
Megcsordítja az ereszt, 
Akkor évben jól ereszt 
A kalász és a gerezd. 
Öregektől tudom ezt, 
Higyjük el, probatum est. 
Kelt: hoc anno, Buda-Peszt.  

(1882) 

DR. BEADYNAK 
Nemcsak a jelen betegség 
Ellen adsz te étetőt, 
Hanem gyógyítsz már elmult bajt, 
S gyógyítsz még csak jöhetőt.  

(1882) 

ELÉGIÁK 
I 
O nátha, nátha! Grippe!42  
   Katarrhusz! Influensz! 
Vagy bármi cifra névvel 
   S alakban megjelensz. 
- - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - 
Ugyan mért nem pihensz?  

II 
                                                      
42 Méltó okom van megénekelni, mert vénségemre örökösen fojtogat, 

s végre is megfojt, mint George Sandot. - A. J. 
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Tegnap mint ma 
Hurut, flegma, 
Gyilkos asthma, 
Emphysema, 
Meg rheuma, 
Örök téma.  

III 
   Oh rút 
   Hurut! 
Az ember addig hurú't, (ige) 
Míg egyszer megmurút (oláh szó).  
 
(1882)  

MI VAGYOK ÉN? 
Mi vagyok én? Senki Pál, 
Egy fájó gép, mely pipál.  

(1882) 

SEJTELEM 
Életem hatvanhatodik évébe' 
Köt engem a jó Isten kévébe, 
Betakarít régi rakott csűrébe, 
Vet helyemre más gabonát cserébe.  

 

 


	1847-1849 
	VÁLASZ PETŐFINEK 
	A VARRÓ LEÁNYOK 
	ELSŐ  
	MÁSODIK  
	HARMADIK  
	NEGYEDIK  
	ÖTÖDIK  
	ELSŐ  

	A MÉH ROMÁNCA 
	ARANYAIMHOZ 
	EGYKORI TANÍTVÁNYOM EMLÉKKÖNYVÉBE 
	ARCOM VONÁSIT... 
	KEDVES BARÁTOM... 
	A SZEGÉNY JOBBÁGY 
	SZŐKE PANNI 
	BARÁTOMHOZ 
	A RAB GÓLYA 
	FALUSI MULATSÁG  
	A TUDÓS MACSKÁJA 
	CZAKÓ SÍRJÁN 
	TÉLBEN 
	ELDORÁDÓ 
	EPISZTOLA PETŐFIHEZ 
	AZ ALFÖLD NÉPÉHEZ 
	NEMZETŐR-DAL 
	EGYESÜLÉS 
	A RODOSTÓI TEMETŐ 
	EGY ÉLETÜNK EGY HALÁLUNK 
	A LEGSZEBB VIRÁG 
	LÓRA...! 
	MIT CSINÁLUNK? 
	JÁNOS PAP ORSZÁGA 
	RÁKÓCZINÉ 
	A RABLELKEK 
	ÉL-E MÉG AZ ISTEN? 
	AZ ÖRÖKSÉG 
	ÁLOM - VALÓ 
	ERDÉLY 
	VÁLSÁG IDEJÉN 
	ÁPRILIS 14-ÉN 
	HAJ, NE HÁTRA, HAJ ELŐRE 
	RÓZSA SÁNDOR 
	BEÁLLOTTAM... 
	RÁSÜT AZ ESTHAJNAL... 
	ÉN VAGYOK AZ ANYÁM ÁTKA... 
	VAN-E OLYAN... 
	NYALKA HUSZÁR 
	A BETYÁR 
	A LANTOS 
	 KARÁCSONYI ÉJSZAKÁN 
	NÉVNAPI GONDOLATOK 
	HA ÁLOM EZ ÉLET... 
	1850-1852 
	 EMLÉKLAPRA 
	FURKÓ TAMÁS 
	ÉVEK, TI MÉG JÖVENDŐ ÉVEK 
	KOLDUS-ÉNEK 
	ÉVNAPRA 
	LETÉSZEM A LANTOT 
	FIAMNAK 
	JULISKA ELBUJDOSÁSA 
	HÁZIURASÁG 
	REMÉNYEM 
	A HAJÓTÖRÖTT 
	A HONVÉD ÖZVEGYE 
	EGYNÉMELY NAGYOCSKA EMBERRE 
	ÍRÓSZOBÁM 
	A FALU BOLONDJA 
	A LACIKONYHA 
	EGRESSY GÁBORNAK 
	GONDOLATOK 
	HEJ! IHARFA... 
	HECC, HECC! 
	AGIO-VILÁG 
	EH... 
	ŐSSZEL 
	VOJTINA LEVELEI ÖCCSÉHEZ 
	TÉLI VERS 
	AZ Ó TORONY 
	VARGA MIHÁLY  
	SZILVESZTER-ÉJEN 
	ÉV KEZDETÉN 
	CSALÁDI KÖR 
	KERTBEN 
	A KÖLTŐ HAZÁJA 
	HAJNALI KÜRT 
	A GYERMEK ÉS SZIVÁRVÁNY 
	A DAJKA SÍRJA 
	DOMOKOS NAPRA 
	RÁCHEL 
	RÁCHEL SIRALMA 
	A DALNOK BÚJA 
	ÉRZÉKENY BÚCSU 
	OHAJTANÉK ÉN... 
	OH! NE NÉZZ RÁM... 
	ENYHÜLÉS 
	A VILÁG 
	ITTHON 
	DANTE 
	TEMETŐBEN 
	LÉVAY JÓZSEFNEK 
	LÁTOGATÓ-JEGY 
	LISZNYAI KÁLMÁNNAK 
	KÍN 
	VÁGTAT A LÓ... 
	MINT EGY ALÉLT VÁNDOR... 
	VISSZATEKINTÉS 
	AZ ELHAGYOTT LAK 
	A PUSZTAI FŰZ 
	ŐSZ VÉGÉN 
	HIÚ SOVÁRGÁS 
	A PUSZTA RÉMEI 
	KÉT ÉLES KARD 
	MAGYAR MISI 
	A HAMIS TANÚ 
	ROZGONYINÉ 
	A KIS POKOL 
	ELSŐ ÉNEK  

	POÉTAI RECEPT 
	ÉV UTOLJÁN 

	1853-1864 
	ALKALMI VERS 
	ARKÁDIA-FÉLE 
	ÚJÉVI KÖSZÖNTÉS  
	DE GUSTIBUS 
	TÖRÖK BÁLINT 
	V. LÁSZLÓ 
	RÉGI JÓ IDŐBŐL 
	A HEGEDŰ 
	A SÁRKÁNY 
	VÁGY 
	A VIGASZTALÓ 
	TÁJKÉP 
	SZENT LÁSZLÓ 
	IDUNA EMLÉKE 
	I. SÍRJÁRA  
	II. VERS-KÖTETE ELÉ  

	CSENDES DALOK 
	AZ EGRI LEÁNY 
	ÁGNES ASSZONY 
	MÁTYÁS ANYJA 
	A FÜLEMILE 
	REG ÉS EST 
	A BAJUSZ 
	EGY KIS HYPOCHONDRIA 
	A KINCSKERESŐK 
	A KINCSTALÁLÓK 
	SÍRVERS BARANOVSZKY MIKLÓS HAMVAIRA 
	AZ IHLET PERCE 
	HATVANI 
	A TETÉTLENI HALMON 
	KAPISZTRÁN 
	SZIBINYÁNI JANK 
	HUNYADI CSILLAGA  
	ISTVÁN ÖRÖKJE 
	STANZÁK "MÁTYÁS DALÜNNEPE" 
	A VÉN GULYÁS 
	A VÉN GULYÁS TEMETÉSE 
	EMLÉNYEK 
	NÉPNEVELÉS 
	ÁRVA FIÚ 
	ZÁCH KLÁRA 
	BOR VITÉZ 
	NÉMA BÚ 
	ÍRJAK? NE ÍRJAK? 
	SZONDI 
	A KÉT APRÓD 
	SZONDI KÉT APRÓDJA 
	AZ ÖZVEGY LAKÁSA 
	NÉPDALOK 
	DAL 
	PÁZMÁN LOVAG 
	BOTH BAJNOK ÖZVEGYE 
	KÖSZÖNTŐ-DAL 
	A BUJDOSÓ 
	HOLLÓSY KORNÉLIÁNAK 
	BALZSAMCSEPP 
	A WALESI BÁRDOK 
	BERANGER HALÁLAKOR 
	SZEMERE MIKLÓSNAK 
	A LEJTŐN 
	A MADÁR HA NEM DALOLHAT... 
	KEMPELEN RÍZA SÍRKÖVÉRE 
	TANÁRI JUBILEUMRA 
	A POLOSKA 
	GHAZEL 
	WOHL JANKA EMLÉKKÖNYVÉBE 
	DAL ÉS ÖT FORINT  
	AZ ÚJ MAGYAR KÖLTŐ 
	REMÉNYINEK 
	JULISKÁHOZ 
	SZÉCHENYI EMLÉKEZETE 
	MONDACSOK I. 
	FÉLMAGYARSÁG  
	CILINDER  

	AZ ÖRÖK ZSIDÓ 
	RENDÜLETLENÜL 
	KIES ŐSZ 
	1861 
	A HÁROM-PIPA UTCA 
	MAGÁNYBAN 
	PALÓCZY HALÁLAKOR 
	VOJTINA ARS POÉTIKÁJA 
	LEVÉL JÓKAIHOZ 
	GRAMMATIKA VERSBEN 
	A KÉT MADÁR 
	CORONINI 
	CYNISMUS 
	SZÉCHENYI TISZAI OSZLOPÁRA 
	AZ ÉLCLAPOK RAJZOLÓIHOZ 
	POÉTA ÉS POLITIKUS 
	JÓKAIHOZ 
	ŐSZ FELÉ 
	SZÉP ŐSZ 
	KITÖR AZ! 
	TINÓDI REDIVIVUS 
	TESTVÉRI ÜNNEP 
	SIR-VERS 
	ITT NYUGSZIK  
	ARANY JÁNOS  
	SZERKESZTŐ SZÜLETETT 1817 MÁRCIUS 2-ÁN MEGHALT...  

	ÁLOM ÉS VÁGY 
	EMLÉKÜL 

	1865-1876 
	BÁRÓ KEMÉNY ZSIGMONDHOZ 
	GÖRGEY ARTHUR LEÁNYÁNAK 
	ÁRTATLAN DAC 
	SZÜLŐHELYEM 
	SZÜLŐFÖLDEMHEZ 
	AKADÉMIAI PAPÍRSZELETEK 
	LEÁNYOMHOZ 
	JULISKA SÍRKÖVÉRE 
	FELJAJDULÁS 
	JULISKA EMLÉKEZETE 
	VÁGY 
	INTÉS 
	A CSILLAG-HULLÁSKOR 
	MÁSKÉP  
	HIÚSÁGOM!  
	A SZOMORÚ KINÉZÉSŰ LOVAG  

	MONDACSOK II. 
	A HAZA SORSA  
	DEMOKRATA-NÓTA  

	POHÁRKÖSZÖNTŐ 
	ÁJ-VÁJ 
	HINC ILLAE... 
	TOMPA SÍRKÖVÉRE 
	SZEGÉNY MISKA SÍRKÖVÉRE 
	AZ ALKOTMÁNYOS SARJADÉK 
	AZ 1869-I VÁLASZTÁSOK 
	MÁSKÉPEN  

	EMLÉKRE 
	NŐMHÖZ 
	BÚCSÚ A FÜRDŐTŐL 
	AJ-BAJ 
	FŐTITKÁRSÁG 
	ALUNNI 
	"URAM-BÁTYÁM" 
	SÍRVERS 
	ÓDA EGY VENDÉGHAJHOZ 
	ÖTVENHÁROM ÉV 
	ZÖLD VERS A LIGETBEN 
	AZ "ÜSTÖKÖS"-NEK 
	PIROSKA BETEGSÉGÉBEN 
	1872 MÁJUS 1 
	RÉGI MAGYAR ÉNEKEK 
	ÉNEK AZ ÖREGSÉGRŐL 
	EJNYE! 
	TOLDYHOZ 

	1877-1882 
	A LEPKE 
	EPILOGUS 
	AZ ELKÉSETT 
	NATURAM FURCÂ EX PELLAS... 
	VÁSÁRBAN 
	CSAK AZÉRT IS! 
	TAMBURÁS ÖREG ÚR 
	"A HAZÁRÓL" 
	HONNAN ÉS HOVÁ? 
	TENGERI - HÁNTÁS 
	AZ ÜNNEPRONTÓK 
	MÁRIA! BŰNEID MEG VANNAK BOCSÁTVA  
	MINDVÉGIG 
	A RÉGI PANASZ 
	RANGOS KOLDUS 
	NÖVÜNK EGYÜTT 
	ÉJFÉLI PÁRBAJ 
	ÖREG PINCÉR 
	A TÖLGYEK ALATT 
	KOZMOPOLITA KÖLTÉSZET 
	MEDDŐ ÓRÁN 
	VÁNDOR CIPÓ 
	ŐSZIKÉK 
	SEMMI TERMÉSZET 
	HÍD-AVATÁS 
	KORTÁRSAM R. A. HALÁLÁN 
	HÍRLAP-ÁRULÓ 
	NÉPDAL 
	BONCZÉK 
	AZ ELAGGOTT FÜLEMILE 
	VÉGPONT 
	MÉG EGY 
	ÉNEK A PESTI LIGETRŐL 
	PLEVNA 
	ÍGY IS JÓ 
	EX TENEBRIS 
	VÖRÖS RÉBÉK 
	INTÉS 
	PÁRVIADAL 
	TETEMRE HÍVÁS 
	ALMANACH 1878-RA 
	HAJA, HAJA, HAGYMA-HAJA... 
	DAL FOGYTÁN 
	A KÉP-MUTOGATÓ 
	HAGYATÉK 
	AISTHESIS 
	FORMAI NYŰG 
	CSAK BOLDOG... 
	PRÓFÉTA-LOMB 
	AZ IDŐK... 
	A NÉMA HÁBORÚ 
	CIVILIZÁCIÓ 
	SZENVEDEK ÉN... 
	VAKSÁGBAN 
	A JÓ ÖREG ÚRRÓL 
	AZ "ÖREG" HÁZRÓL 
	HOC ERAT IN VOTIS 
	MÉG EZ EGYSZER... 
	A SZÁJASOK 
	EZ AZ ÉLET... 
	"A TÖLGYEK ALATT" 
	NEM KELL DÉR... 
	AKADÉMIAI PAPÍRSZELETEK II. 
	BUDENZHEZ  
	BÁLINT GÁBOR RÖPIRATÁRA  

	EMLÉKRE 
	HARMINC ÉV MULVA 
	ÉVNAPRA 
	SZÁSZ KÁROLYNAK 
	A SORS HUMORA 
	RÉGI ADOMA 
	OTIUM 
	NINCS MÁR SZÉNA... 
	TOLDI II. RÉSZÉHEZ 
	GYÖNGYÖSIÁD 
	EGY ARA SÍRKÖVÉRE 
	A JÓSÁGOS ÖZVEGYNEK 
	KÜLÖNBSÉG 
	CSALFA SUGÁR 
	MELYIK TALÁL 
	A CSIKYEK 
	A "TAVASZ-ÜNNEPÉLY" ALBUMÁBA 
	A SZIGETEN 
	TOLDY SÍRJÁRA 
	NÉPDALOK A KORNAK 
	AZ ORTHOLÓGUSOKRA 
	A NAGY MUNKA  
	KI VAN  

	A HANGSÚLYOSOK HEXAMETERE 
	HANGSÚLYOS VERSELÉS  
	LASSZIKUSOK KÖRMÖNFONT FORDÍTÁSA 
	DALSZÖVEGÜL 
	TÖRÖK PÁLNAK 
	HASADNAK RENDÜLETLENÜL 
	EN PHILOSOPHE 
	ÉVNAPRA 
	SOK NAGY EMBER... 
	MELYIK A BŰNÖS? 
	BÓKA BANDI 
	BUGA PÉTER 
	ÖRÖKKÉ! 
	A REGGEL 
	SEJTELEM 
	AZ AGG SZINÉSZ 
	TANULSÁG 
	HA NAPFÉNYES VÍZKERESZT... 
	DR. BEADYNAK 
	ELÉGIÁK 
	MI VAGYOK ÉN? 
	SEJTELEM 



