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D A L O K  ES E N E K E K .





A’ SZÍNHÁZ’ NEMTÖJE.

G y ű l, fogy a’ nép a’ színházban, 
Mint az ár-apá ly ;
Változandó sokasága 
Gyakran le-leszáll.

Ez nem jő, mert gond maraszt)a, 
Az, mert idegen,
Ez, mert mindent, a5 mi honi, 
Megvet hidegen.

És a’ hű , kit nagy- *s kicsinben 
Érdekel a’ hon, 
így sóhajt fel: „isten’ átka 
Ül a’ magyaron. 44

Egy van a’ ki a’ kis körbe,
Mint egy égi nő ,
Szépen , ifjan és vidáman, 
Mosolyogva jő.

Vörösmarty’ újabb műnk. i . k. 1
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Őt idő, gond honn nem tartja, 
A’ rósz példa nem ,
Mellyre nálunk fényét veszti 
Annyi gyáva szem.

Ót a’ drága honi szózat 
Nem fárasztja k i,
’S a* ki látja, illy szavakra 
Nyílnak ajaki:

„Mit jelentesz, szép jelenség 
Arczod’ hajnalán?
Szebb jövendőt a’ magyarnak 
Annyi gyász után?

Te vagy-e a’ hit, reménység, 
És a’ szeretet?
Adjon isten a’ hazának 
Több illy hölgyeket.“
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GYÁSZ ÉS REMENY.

H olló hajfürteid 
Szint ollyan feketék,
Mint csillagszemeid’
Igéző párja kék.

Még is , míg fiirteid 
Jelentik gyászomat, 
Szemednek kék ege 
Reinénysugárt nem ad.

Oh hozd fel csillagod’
A’ kék szemben, remény; 
Vagy, gyász, merülj el a’ 
Sötét haj’ tengerén.



4

M . . . SZEMEI.

O lly szép szemein ha volna. 
Mint a’ tiéd,
Szívfoglaló hatalmát 
Megérzenéd.

Rád néznék mindörökké, 
Mint tiszta ég,
’S olly lángoló sugárral, 
Mint a’ nap é g ;

Feloldanám szivedben 
A’ tél* fagyát,
Hogy enyhe szép tavaszszá 
Virulna át,

’S teremné a’ virágok’ 
Legszebbikét,
Mi által életté lesz 
A' puszta lét.
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És e virág viritna 
Csupán nekem;
És e’ virág mi volna? 
A* szerelem.
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IDÁHOZ.

Nem mondom, hogy szeretlek. 
Mi haszna mondanám ?
Te szómra nem hajolnál 
'S csak búmat toldanám.

Nem mondom, mint szeretlek, 
Hol lelnék arra szót?
Nem érez, a* ki érez 
Szavakkal mondhatót.

Nem mondom, e kebelben 
Mi mély a' fájdalom:
Az illyen fájdalomnak 
Legjobb a’ sír halom.
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A MEGCSALT LEÁNY.

N e  nézz reám!
Báj ölsz ; de nem hiszek;
Ne szólj hozzám!
Ámítsz; nem értelek:
Píllantatodban csáb’ orgyilka reng, 
Minden szavadban egy tört eskü zeng.

Felejteném
Hogy egykor hűm valál,
Ha sejteném
Hogy az lesz a’ halál;
De élni még , ha rád nem gondolok, 
Több mint halál, több mint a* kínpadok.

Emlékezet’
Világát égetem 
Képed felett,
És rajta függ szemem.
’S ha majd világ *s szemem lehúnytanak, 
Képed ’s ez élet sírba szállanak.
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Mit esdekelsz ?
Felejts, ha megcsalál.
Nem érdekelsz,
Bár porba omlanál :
Hízelgésed bántó, ha még bízol,
}S búd nem vigasztal, bár mint bánkodol.

Menjünk tova;
Szivünk ketté szakadt,
*S egyiknek, ah!
A* fájó rész maradt :
Neked jutott öröm, kéj, szerelem, 
tizeknek romja — hűségért — nekem.
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TŰKÖR.

T ark a  kendőd’ lobogása 
Lelkem’ édes mulatása;
Csakhogy hajh a’ kendő alatt 
Hamis a’ szív, melly kopogat.

Barna szemed’ villanatja 
Szivemet folgyújtogatja;
Csakhogy a’ szem hamis követ,
Csal mikor sir, csal ha nevet.

Piros ajkad’ szólalása 
Paradicsom’ megnyílása;
Csakhogy a’ szó két élű szer, 
Egyszer gyógyit, míg százszor ver.

Vajha orczád tűkör volna,
Lelked abban képpé folyna,
>S olly szép lennél, miilyen igaz, 
Vagy olly nem szép, miilyen ravasz.
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Akkor végre kimutatnád,
Ollyan igen szép vagy-e hát? 
Vagy szépséged, mint a’ hinár, 
Veszedelmes mély fölött jár ?



I

PIPISKE.

P ip iske , a* ki vagy,
Miért olly gőgösen,
Hogy tőled a1 világ 
Nem szinte idegen?

Hogy megdicsérgetik 
Parányi lábaid7,
7S egyűgyű kebeled’
Fehér hullámait?

’S minő badar beszéd 
Arczod7 rózsáiról!
Hol, mint rebesgetik,
A7 szépség7 papja szól.

Igaz , te nem vagy rú t ,
D e, gyöngyöm, nincs eszed : 
Egy tyúknak több lehet,
Ha jól kikérdezed.
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Nincs benned fürgeség, 
Nincs egy jó gondolat; 
Megfogni szárazon 
Nem bírnád a’ halat.

Mit használ szép szemed , 
Ha csak bámulsz vele?
És nádszál termeted? 
Csak lengeség’ jele.

Mi haszna vagy fehér,
Ha kebled jégverem?
’S fejed szép fürt alatt 
Egy eszmét sem terem.

Mindössze is csak egy 
Csinos kis bábu vagy, 
Tetemben nem csekély.
De lelked’ híja nagy.

Bíznának csak reám . . .  
„Holló! talán bizony?“ 
Korán sem; én csupán 
Javára dolgozom.
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Meglátná a' világ 
Az egykor léha nőt 
—  Azaz, ha elvenném! 
Mivé faragtam Őt.

*• *

,Szép ifjú, köszönöm! 
De nem fogadhatom; 
Pipiskeségeinet 
Tovább is folytatom.

S ha majdan a’ tavasz 
Pacsirtahangot hall, 
Bízvást jövendölöm: 
Nem önnek szól a’ dal. 4
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A’ MAGYARTALAN HÖLGYHÖZ

M ert szép vagy, kellemid’ 
Varázsát bámulom;
Mert jó vagy, tiszteled 
Díjával áldozom;

Mert lelkes vagy, ’s veled 
Mulatni kegyelem,
Hódítva von feléd 
A* leghőbb szerelem,

De mert e’ hon’ baján 
Nincs szűdben fájdalom:
Ez fáj, ’s szerelmemet 
Tört szívvel gyászolom.



A’ HÍVATLAN d a l o s o k .

Szerelmet énekeltek, 
Szegény , szegény fiúk t i , 
Pityergő , hős szerelmet, 
Szerencsés, bús szerelmet, 
Anacreon -  szerelmet, 
Ujinódi-ó szerelmet, 
Szerelmet mindörökké,
És mindig únodalmast, 
ízetlent, érdeketlent, 
Bolond , bolond szerelmet, 
A' millyen a’ botor lúd5 

Tollából folyhatott csak.

T eL ín a , Laura, Nelli, 
Te Phyllis és teDaphne, 
Vagy a* miként neveznek, 
Az istenért, leánykák, 
Nyájas, kegyes leánykák, 
Szép, j ó , szelíd leánykák ! 
Az isten' szent nevéért,
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Ne higyjetek szavoknak,
És meg ne hallgassátok 
Az illyetén imádót;
Hazudság, a’ mit érez, 
Hazudság gondolatja,
A’ mit kimond ’s ki nem mond, 
Merő, merő hazudság.

Az istenért, leánykák, 
Hagyjátok őt epedni,
Hagyjátok sorvadozni;
Ha égni mondja szívét,
Hagy’ égjen e l! nem ér az 
Egy árva felsohajtást;
Ha bujdosásra készül, 
Hagyjátok elbujdosni 
Világtalan világig;
Ha halni vágy buvában, 
Hagyjátok őt legottan 
Pusztulni a’ világból;
Mert képes-e nagyobb bűnt 
’S halálosabbat ember 
A’ földön elkövetni,
Mint a’ ki ró sz , igen rósz 
Versekre mért sorokkal 
Szerelmet énekelget?
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AZ ELMARADÓK.

E g y  fészket ismerék, 
Három színűt:
Benn váltva három szép 
Madárka ült.

Sok szem repűle fel,
Sok szív örült,
Melly láthatásokon 
Megédenült.

Olly bájos, olly derűit 
Tekintetűk:
Az est örömtelen 
Volt nélkülök.

A’ fészek most ü res:
A’ szem komor,
’S a’ hűlt szivekre száll 
Csendes szomor.
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Hová vesztéd, oh est, 
Szépségidet ?
Ha ők is hűtlenek,
Ki lesz híved ?



10

KISFALUDY KÁRÓL’ EMLÉKEZETE

líilhúny visszajöhetlenűl,
Bár érette egész nemzet epedne is ,

A’ végéra’ hatalmai
A’ vágyó szem elől elviszik a je lest!

A’ bölcsön tudomány, erő
Nem tágít a’ hadak’ hírkereső lián,

Sem jámbort szigorú erény,
’S ifjút a’ vidor év* szelleme meg nem ó. 

Mély gyászban szerető ’s barát
A’ sír5 néma kövén hasztalan ostromol:

Mig földön nyomorát ’s bitort
Hosszú életi kín ’s gyilkos öröm maraszt; 

’S földnek ’s égnek is ellene
A’ véres hatalom’ bíbora’ szörnyeit 

A’ szent emberiség’ nyakán
Késő ’s gyáva halál szenvedi ülniök.

Mit mondjon te reád a’ hon,
Kit szép féríikorod’ munkabíró delén 

A’ sír’ árnya boríta el ?
Melly bánat, mi könyű illik azon setét
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Zárhoz, melly porodat köti?
Oh fáj és keserű minden, a* mit tudunk 

Rólad jót, nemeset, becsest;
Mert annak teveled jobb fele sírba szállt 

Lángészt ünnepel a* világ,
’S tündöklő nagyai’ hunyta fölött keserg 

Minket kétszeresen sanyar
Égő fájdalom és nemzeti veszteség,

Mert a* nagyra szülötteket
Nagygyá lenni kaján végzet irigyeli; 

Félig kész remekek között
Pályájok’ derekán hullnak idő előtt,

’S új hőst a’ megerőltetett
Század, húnytaiért, kétkedik adnia.



BÚCSÚ.

M it mondjak, mit ne mondjak 
Mind hasztalan!
Te mégy ’s egy örömünknek 
Már vége van.

Szelíd szép arczaidra 
Nem nézhetünk,
És fájni fog, ha rád — csak 
Emlékezünk.

Kisérjen a! szerencse,
Ha menni kell,
Legszebb reményeidnek 
Seregivel.

Találd fel, a’ mit annyi 
Szív esdve kér:
A* legszebb földi üdvöt 
Szerelmedért.
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Légy boldog mind örökre 
’S felejts el b á r,
Ha boldog napjaidban 
Ez a’ határ.
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KÉSŐ VÁGY.

T ú l ifjúságomon,
Túl égő vágyimon , 
Mellyeknek mostohán 
Keserv nyílt nyomdokán; 
Túl a reményeken, 
Mellyekre hidegen 
Ej szinti szemfedőt 
Csalódás’ ujja szőtt;
Túl a’ szív’ életén, 
Nyugottan éldeléin,
Mit sors ’s az ész adott, 
Az őszi szép napot.
De hogy megláttalak, 
Szép napvilágomat, 
Kívántam újólag 
Már eltűnt koromat; 
Kívántam mind, a’ mit 
Ábrándos álma hitt;
Az édes bánatot,
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Melly annyi kéjt adott, 
A’ kínba fúlt gyönyört, 
Melly annyiszor gyötört.

Hiába, hasztalan ! 
Ifjúság és remény 
Örökre veszve van 
Az évek’ tengerén: 
Remélni olly nehéz 
A’ kornak alkonyán,
’S szeretni tilt az ész 
Letűnt remény után.



A’ JEGYES’ SÍRJA,

.Nem hervaszt engem szerelem, 
De bú és fájdalom ;
A’ sírba szállt le jegyesem: 
Elhunytát siratom.

’S nem csak könyezni fog szemem 
Az elhúnyt kedvesért:
Ah élni nem lehet nekem,
Ha ő már véget ért.

’S nem fogja senki sejteni 
Miért hervadtam e l ,
Nem fog virág fölzsengeni 
A’ halmon, nielly benyel.

De búm a' sírban élni fog 
Idők’ határáig,
Lelkemmel, bár elhamvadok,
A’ bá együtt lakik.

Vörösmarty’ újabb műnk. i . k . 3



Ah egy v o lt, kit szerettem én 
És szeretőm csak egy.
Most ő a’ földben *s rajta én 
Haldokló síri jegy.
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Ó.

M é rt nem vagy virágszál 
Hogy letörhetnélek,
Lángoló szivemre 
Boldogság’ jelének;

Mért nem égi csillag 
Hogy nekem ragyognál, 
Csendes éjfelenként 
Andalgásaimnál;

Vagy mért nem vagy oltár 
Mellyen tiszta láng é g , 
Hogy szent zsámolyodra 
Letérdepelhetnék;

Mért nem, drága szent kép, 
Messze , mint világvég, 
Hogy zarándokolva 
Hozzád vándorolnék;

3
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’S addig esdekelném 
Márványlábaidnál,
Míg nem szánakozva 
Hozzám lehajolnál!

Mif mondák ? virág vagy, 
Nem nekem virágzó: 
Csillag, legderültebb, 
Nem nekem sugárzó;

Oltár vagy, holottan 
Tiszta lángok égnek, 
Drága és kegyes szent, ^ 
Boldogabb reménynek.

Ah nekem tövis jut 
A’ szelíd virágból,
Csalfa, tüztelen fény 
A’ csillagsugárból;

’S míg szívemben égek 
Oltár’ zsámolyánál,
A3 szent érzéketlen 
Márványkép gyanánt áll.
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PIROS SZÁJ.

E g o  szalag
Egy kisded száj’ határain,
Édes szavak ’s csókok* révpartjain, 
Oh szűz ajak!
Mi haszna vagy piros,
Ha meg nem csókolhatlak?
Miért kívánatos,
Ha el nem foglalhatlak ?
Szamócza is piros 
’S a* gyermek szereti,
Piroslik a* bor is 
’S illatja mennyei;
Pirúl a hajnal is
’S a’ rózsa’ keble láng :
Vadásznak az mi k é j,
’S ez mint íuosolyg reánk !
Van vérszín drágakő,
Van bársony is veres ,
Mit embercsontokon
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Sok büszke szív keres. 
Én másnak meghagyok 
Akármi örömet, 
Szamóczát, drágakőt, 
Rózsát ’s ki mit szeret. 
Miattam tartsa meg 
Király vérbíborát, 
Helyettem költse el 
A7 jó bort jó barát. 
Nekem rajtad derűi 
Ébresztő hajnalom ,
Te vagy, miért vivők, 
Királyi bíborom.
Mikor jön a’ nap el 
Betölt reményivel, 
Midőn nem álmodom 
JS azt mondhatom:
„Oh szűz ajak!
Szedém rózsáidat, 
Érzettem lángodat, 
Csókoltalak 1“
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MELLYIK JOBB í

Fán annak is igaza van.
Ki szőke lányt szeret,
De százszorta inkább, ha ki 
Barnával fog kezet.

i

Miilyen dicső egy alkotmány 
Illy barna lány , ha szép,
Azt már csak látni kell: az egy 
Valódi bűvös kép.

Hajának gyásza, mint az é j, 
Fehér kebelre száll,
Szemének villanásira 
A* szív ’s az ész eláll.

Hát még ha jó , hát még ha hív! 
Az ám az isteni;
Azt bírni annyi, mint az ég* 
Üdvét megizleni.
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Illy barna nemde tetszenék, 
Illy szép, jó , hű? mi kár! 
Illyennel nem szolgálhatunk 
A’ barna csapodár.
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A’ SZÉP HAJADON.

K  isleány -  seregben 
Serdült hajadon 
Jár szelíd örömmel 
A’ zöld pázsiton.

Tűzve szög hajába 
Van virágos ág;
Maga messze földön 
A* legszebb virág.

Még alig hagyá el 
Bábjátékait,
Még alig felejté 
Gyermekálmait.

Mint kicsin baráti, 
Artatlanka még,
De szemében új tűz’ 
Bájvilága ég.
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L aba, mint a’ szellő , 
Könnyűden lebeg,
Ah de keble néha 
Lassan fölpiheg..

Vajh, ki bírja e’ szív’ 
Első vágyait,
Tiszta gerjedelmét, 
Sóhajtásait ?

Vajh ! kinek virít e’ 
Mennyből szállt tavasz? 
Szent egek I beh boldog, 
Boldog ember a z !
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UTÓHANG CSERHALOMHOZ.

Elzengette dalát a’ késő kor’ fia, rólad 
Cserhalom, és az apák’ hírét meghozta tetődnek. 
Még te soká harczolsz ezután is enyészeted ellen, 
Még sokszor tavasz új díszeit elhinti meződön;
Őt hamar a’ sor1 erős vaskarja lehúzza örökre,
És benövik sírját a’ vad fák’ ágai: akkor 
Még ki fog emlékezni felőle ? ki tudja, hogy ott is 
Megfáradt ember’ hamvára nehezkedik a’ domb? 
A’ ki rövid pályát futván a’ szárnyas idővel 
Feljőve, és az eget ’s a’ földnek zsenge virágit — 
Mert mi egy életidő?— megnézé’s elvesze köztök. 
Nem tudják; de ne is tudják: csak az ősi dicsőség’ 
Híre maradjon fenn, ’s unokánk tettekre hevüljön, 
Es legyen, a’ ki szabad lélekkel zengje utánunk :
,,Cserhalom ! a* te tetőd diadalnak büszke tetője.“



36

AZ ELHALÓ SZERELEM.

Szerelem’ oltárán 
Kis lángocska m ég:
Egy fohász' fuvalma,
'S már a’ láng nem ég:
És kialszik óhatatlan'
A' többé meggyúj thatatlan,
A’ kidúlt kebel;
Eltemetve gyász üszkében 
Hamvad , a’ mit életében 
Ember üdvöst lel.

Szerelem’ oltárán 
Még a’ fájdalom 
’S köny, minőt nem adhat 
Többé hatalom;
Egy kicsin köny, ah de tenger 
Mellyben a’ s z ív -  's életinger 
Mélyen sűlyed el.
A’ köny elhullt ’s érzéketlen, 
Tompán, bútlan, örömetlen 
Áll a’ puszta mell.
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Szerelem’ oltárán 
Szép emlékezet 
Vissza tükröz néha 
Eltűnt képeket.
Év múlik ’s a* kedves vendég, 
A’ hitetni vissza jött kép , 
Messze honba száll:
És neked, ki szívkihalva, 
Élsz magadtól iszonyodva, 
Kell-e még halál ?
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BERZSENYI’ EMLÉKE.

„N em  kérem, oh sors! kincseidet, nem az 
Uralkodó kényt és ijedelmeit,

Sem harczi pályán a’ megöltek’ 
Véreivel ragyogó szerencsét:

Gond és irigység mostoha tárgyait;
Csak a* mi kehiem’ mélyeiben buzog,

Csak a’ mit elmém’ tiszta lapján 
írva hagyott az örök teremtés,

Oh adj nekem szót, édeset és erőst,
Azt szűvarázsló hangba kiönteni:

A’ dal’ hatalmát add nekem , sors!
’S megfizetői ez egy életemre/4

így esdekelt a’ lángkebelű fiú;
’S mit kért, megadták dúsan azégiek: 

Szózatja harsány ’s áradatként 
Elragadó leve zengeménye.
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Dallott szerelmet, dalia szelíd panaszt,
’S megédesűlt a’ fájdalom ajkain;

Dalt zenge a’ múló örömnek
’S az maradóbb ’s magasabb öröm lön.

Az ihletettnek ajkairól dicsőn 
Kelt a’ merész dal, meghaladd porát 

A’ lomha földnek ’s fellegen túl 
A’ napot és nap’ urát köszönte.

E g , föld lebegtek a’ dalok’ árjain ;
Feltűnt az élet ’s minden alakjai,

’S a’ nagy jövendő’ fátyólában 
Rémületes temető’ világa.

’S milly lelkesítő hangja emelkedők 
Hozzád, te féltett ’s hőn szeretett haza,

Midőn királyi homlokodnak
Vészbe merült koronája ingott í

Hány hű fiadnak zenge magasztalást,
A’ hívek’ és jók’ tapsai közt: mig az 

Ál szív ijedve visszadöbbent 
’S a’ kifajúit czudarok’ dagálya
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Megszégyenült a’ honfi -  erény előtt.
’S ő e’ daloknak lélekadó ura,

Mint a’ ki végzé alkotását
Egy kicsi bár, de nemesb világnak,

Megnyugodott a’ fáradozás u tán ;
Megérte, a’ mit ritka szerencse ád : 

Évülhetetlen ifjúságát
Műveiben örökölt eszének.

Most síri éjfél leplezi a’ jelest;
De a’ setétlő bús ravatal fölött 

A’ halhatatlanság’ fűzére
Sorsot, időt mosolyogva fénylik.
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HŰSÉG.

A ’ leányka, mint madár, 
Repkedő és csapodár;
Minden újabb pillantása 
Egy hivének buktatása.
A’ leányka lenge nád,
Hajlik tőled és hozzád;
Szellő hajtja jobbra balra,
Majd keletre, majd nyugotra. 
Keblet minden szépre tárj;
De leánytól jót ne várj!

Melly gyönyört az óra ád , 
Úgy tekintsd mint rózsafát, 
Mellynek kurta ifjúsága, 
Hervadandó szép virága.
A9 leányka gyenge ág,
De szerelme szép v irág :
Szedd szelíden a* virágot,
Meg ne sértsd a’ gyenge ágot;

4
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’S melly gyönyört az óra ád , 
Vedd ’s köszöntsd el poharát.

Mit sovárgasz ? mit tűnődnél 
Hosszú hűség’ lángiról?
Még a’ nap sem hű az éghez : 
Majd derűi, majd elborul.
A’ hold, bár szelíd világa. 
Csak múló kéj’ csalfa Iánga ; 
Fogy ’s telik, mint kedve jő: 
Hű leánykák’ képe ő.

A’ hitetlen oldalcsont 
Már sok férfit tőrbe vont.
Bár szerelmed tisztán ég 
’S véghetetlen mint az é g , 
Zálogul add szivedet,
E’ legdrágább kincsedet,
Vagy megvetve, vagy csalatva, 
így is úgy is megromolva, 
Veszteséged bármi nagy,
Gúny’ *s nevetség’ tárgya vagy.

Élj azért a* gyors idővel.
Ne törődjél a’ hűséggel: 
Kölcsön esik, ha te csalsz.
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Megcsaltak már, értté százszor, 
Azt gondold, most rajtad a’ sor; 
A’ csalásban meg nem halsz.

És ha még is tévelyedve,
Jó tanácsot elfeledve, 
Fennakadnál, ’s lányi jóság ,
Vélt erény és ártatlanság, 
Könnyű, mívelt, vidor elme,
’S a’ szerencse’ dús kegyelme, 
’S csókkal esküdött 
Tiszta szerelem,
Könybe gyöngyözött 
Játszi barna szem,
És haj, mint az éj,
Váll, k a r, mint a’ hó,
Mint meg annyi kéj,
Ész- és szívfogó ,
Megbüvöltek, ’s neki szánva 
Kész lennél e’ nagy mondásra: 
Holtomiglan, holtaiglan; — 
Térj eszedre! féld a* szégyent, 
Mondd helyébe : „holnapiglan !“
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És ne kívánj lehetetlent; 
Mert, akarja bár szivében, 
Más van írva sors’ könyvében. 
A’ leány hű nem lehet : 
Férficsontból vétetett.
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F. E. EMLÉKKÖNYVÉBE.

A* mit vágyad kivánt, 
Reményed esdve kért, 
Megadták istenid 
A’ legszebb földi b é r t:

Szeretsz \s szeretve vagy, 
’S szerelmed* gondjai 
Gyönyörre fejlenek,
Mint éden’ álmai.

Mi jót kívánjanak 
Ehhez barátaid,
Mint, hogy kisérjenek 
A' sírig álmaid.
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A’ HOLDHOZ.

J ó  hold, ki békén szenveded 
Kéretni sápadt képedet,
Kihez boldog, boldogtalan 
Sóhajtva járúl un tálán,
Hallgass meg egyszer engem is , 
Nagy tisztelődet — igen i s !
Csak, hogy még nem volt alkalom 
Ezt így szemedbe mondanom; 
Vagy jobban szólva, még soha 
Rád nem szorultam úgy mint ma. 
Kérlek tehát, ha majd leszállsz, 
Holott fejérlik ama’ ház ,
Tekints be kisded ablakán ; 
Megette űl egy barna lány.
Talán épen most vetkezik,
A’ gyöngyöm! ’s rám emlékezik; 
Vagy mint lm szinte magam is, 
Még asztalnál űl a’ hamis,
És csintalansággal tele
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Kezében nyugszik szép feje.
Igen tehát! ha majd benézsz,
Ajkán, melly édes mint a’ méz,
Nevemben egy szűz csókot hagyj 
— Egy csókot adni nem olly nagy —
’S mondd, hogy, ha már úgy is szeret, 
Szeressen inkább engemet.
Hisz’ az miébe sem kerül 
S engem mulatna vég ne’kűl.
S ha már szeretni fog talán ,

Mondd, hogy szeressen igazán.
Mert az már még sem illenék,
Ha végre szarvat öltenék. *
Mondjad, hogy én őt szeretem,
Mig el nem hagy lélekzetem,
’S hogy, ah! ha szíve meg nem szán ,
Még szent Mihál visz el lován.
Mondd, hogy forró szerelmemért 
Nyújtson szerelme méltó bért.
Mondd, hogy ne légyen változó,
’S hűségi eske puszta szó.
Mosolygasz ? csintalan sugár! *
Bolond beszédek, úgy-e bár?
Alig ha úgy nem lesz; no hát 
Jó hold komám, csendes jó éjszakát!
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A’ KIS LEÁNY’ BAJA.

Isten a’ megmondhatója 
Mennyit szenvedek,
Testi lelki nyúgodalmam 
Mint eltűntének.
Nappal álom forr fejemben, 
Éjjel gond viraszt;
El sem végzem, már is újra 
Kezdem a’ panaszt.

A’ sóhajtás tartja bennem 
Még az életet.
Keblem a* sok sóhajtástól 
Szinte megreped.
Csak sovárgok, csak tűnődőm , 
Nem tudom, miért?
Mintha égnék ’s vágyakoznám 
Birhatatlanért.

1
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Ah ha e’ sóvár tűnődés 
Tán a* szerelem;
Akkor jaj szegény leánynak . 
Akkor jaj nekem!
A’ ki engem úgy szeressen, 
Élve, halva hív ,
A* mint én szeretni tudnék, 
Nincs olly férfi szív.

Vörösmarty’ újabb műnk. i. k. 5



50

SZÓZAT.

Hazádnak rendületlenül 
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az ’s majdan sírod is, 
Melly ápol ’s eltakar.

A’ nagy világon e’ kívül 
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors' keze :
Itt élned, halnod kell.

Ez a’ föld, mellyen annyiszor 
Apáid’ vére folyt;
Ez, mellyhez minden szent nevet 
Egy ezred év csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős 
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rahigát 
Huny adnak karjai.
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Szabadság! itten hordozák 
Véres zászlóidat,
’S elhulltanak legjobbjaink 
A’ hosszú harez alatt.

És annyi balszerencse közt,
Olly sok viszály után , 
Megfogyva bár, de törve nem, 
Él nemzet e’ hazán.

’S népek’ hazája, nagy világ ! 
Hozzád bátran kiállt:
„Egy ezred évi szenvedés 
Kér éltet vagy halált!“

Az nem lehet, hogy annyi szív 
Hiában onta vért,
’S keservben annyi hű kebel 
Szakadt meg a’ honért.

Az nem lehet, hogy ész, e rő , 
És olly szent akarat 
Hiába sorvadozzanak 
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog 
Egy jobb kor, melly után 
Buzgó imádság epedez 
Száz ezrek’ ajakán.
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Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A’ nagyszerű halál,
Hol a’ temetkezés fölött 
Egy ország vérben áll.

’S a’ s ír t, hol nemzet sűlyed e l . 
Népek veszik körűi,
’S az ember’ millióinak 
Szemében gyászköny űl.

Légy híve rendületlenül 
Hazádnak, oh magyar :
Ez éltetőd ’s ha elbukál, 
Hantjával ez takar.

A’ nagy világon e’ kivűl 
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors* keze: 
Itt élned, halnod kell.



E P I G R A M M A !  K Ö L T E M É N Y E K .
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A’ SZEGÉNY ANYA.

-Kínnal szült íiakat szomorúságodra neveltél: 
ínségben nőttek nagyra konyűid alatt.

’S a’ szükség őket szanaszét ragadozta; hanyatló 
' Napjaidat nem volt, a’ ki derítse, közel;

És idegen kezek ápolván sírodba letettek,
Annyi szülöttid köztt megsiratatlan anyát: 

Oh! végetlennek kell lenni az üdvnek egekben, 
Hogy kielégítsen földi keserveidért.
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EGY KIBUJDOSOTT’ VÉGOHAJTÁSA.

Külföld’ halma födend, leütöttet nem honi harczban, 
Sírba rokon könytől megsiratatlan esőt; 

Hintse el, a 'k i letesz, nyugalomra, a’ szanakozó kéz, 
E’ szivemen hordott port hideg arczaimon. 

Szent por ez : a' haza’ földéből bujdosva hozám k i , 
Melly rabígába viszály ’s orgyilok által esék



B — NÉ’ EMLÉKKÖNYVÉBE.

H a  van erény földön ’s van díj számodra, szelídség!
’S szívbeli jóságnak van becse ember előtt, 

Úgy te, nemes hölgy, boldog vagy; sőt emberi kényen 
T ú l, boldogságod csak magad által erős : 

Isteneid neked áldozatidra önérzetet adtak, 
Drágábbat kincsnél, angyali műveidét.
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G. L. EMLÉKKÖNYVÉBE.

K é t  jó van, mi fölött sorsnak nincs semmi hatalma. 

Szorgalom és az erény: földön az, égben ez áld.
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PEST AZ 1838—i ÁRVÍZKOR.

E j  fél volt, szomorú mély csend’s a* hajdani város 
Mint egy kísértet, fölkele kínjaiból.

És hogy látta magát elképtelenítve magától 
’S feldúlt utczáin a* zabolátlan özönt 

’S annyi halált és annyi veszélyt ’s a’ századig élő 
ínségnek kezeit művei’ hosszú során : 

Megrendült fájdalmában ’s erejének aléltán 
Lassú sóhajtással a’ vad özönbe rogyott.
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A KLASTROM.

Zfár-lakot óhajtál? a’ lány’ szive zár-lak: apáczák 

Benne az érzelmek ’s szűz fejedelmük erény. 

Ódil e? szent sereget,’s rejtsd hűn kebeledbe, inig eljő, 

A’ kinek oltárát tisztelik, — a’ szerelem.



SÍR VERS.

F é rj Js atya nyúgoszik itt; özvegy *s négy árva

keserve

Tette beszédessé rajta e’ néma követ: 

Gyászaikat ha híven tudná kifejezni, sóhajjal 

És zokogások közt állana hamvainál.

*
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W. G. EMLÉKKÖNYVÉBE.

Szép fiatalságod 7s lelkednek tiszta erénye 

Áll a* jövendőség’ fátyolos arcza előtt.

Vajha szelíden lebbenjen föl a’ fátyol előtted 
’S édeni órákkal csaljon az életen át!
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NAPÓLEON.

Nagy volt ő s nagysága miatt megdőlnie kellett;

Ég és föld egyaránt törtek elejteni ő t :

Tűrni nagyobbat irigy lön a’ sáralkata ember,

’S tűrni hasonlót nem bírtak az istenek is.
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SAS.

F á k ’ sudarán zápor ’s szélvész harczolnak időnként, 

Még is fenn a’ sas tartja királyi lakát.

A* ki napot keres, a’ vészszel megvini ne féljen, 

Vagy köziélekként tűrje, ha porba szegik.
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B. P. EMLÉKKÖNYVÉBE.

Nőtelen országnak méltán mondhatni hazánkat, 

Mert szívben’s szóval hölgyei nem magyarok. 

Szent legyen és feledetlen a’ hon ’s honi szózat előtted 

’S leghőbb vágyaidat töltse be értté az é g !

6
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SZENT LÁSZLÓ.

B éla5 fiát Lászlót a’ váradi sírterem őrzi, 

Lelke magas mennynek fénypalotáiban él. 

Sok harczolt hajdan vad erőben bátorodott hős 

A’ legerősebb ő ’s a5 haza' szente vala.

%



KLÁRA VISEGRÁDON.

Tündérkert övezé a5 hajdan büszke Magaskőt, 
Gyér bokor ül szomorún mostani romja körűi 

Olly vala ’s illyenné lett a’ szűz párta, midőn az 
A’ vadan eltépett lány’ kebelére lehullt. 

Természet! gyászod jól illik e’ szörnyű falakhoz 
Klára’ elestének képe ’s boszúja te vagy.
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A’ RÓZSA.

R ózsa hajolj meg a’ lányok előtt: szerelemmel az ifjú 

Téged imád, értted gerjedez, arczaikon;

És gőggel ti ne nézzetek a5 rózsára leánykák;

Testvértek : gyönyörű mint t i , de hervatag is.
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A’ LÁNYKA SZOBOR ELŐTT.

Lányka ! ne hódolj a* csáboknak az ifjú alakján 

Kőből van, szived ott sziklai mellre talál.
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EMLÉKKÖNVBE.

Szólj, gondolj, tégy jót ’s minden szó, gondolat és tett 

Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.
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VIRÁG ÉS SZERELEM.

Szélvész! el ne ragadd a’ szelíd fa’ virágait: önként 

Hullnak azok lassú hervadozással alá.

El ne rabold durván iíjú a’ lányka’ szerelmét: 

Önként adja meg az szép szavaidra magát.
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L. -  NÉ’ EMLÉKKÖNYVÉBE.

Játszol örömmel, bánattal; játékodon ámúl 

A’ sokaság ’s tapssal tiszteli szózatidat.

Nem tudják, hogy minden szó, melly szíveket áthat, 

Szűdnek egy eltépett életörömbe került.
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A’ CSALFA LÁNY.

Édesen a’ keserűt, keserűen mondod az édest;

Oh keser-édes lány! gyötrelem a’ te neved.

V ö r ö s m a r t y ’  ú j a b b  m ű n k . j . k . 7
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VASHÁMOR.

K ard, eke, lánez készül a’ vasnak gazdag eréből;

Táplál, véd, büntet; hármasán őrzi a’ hont. 

Kard ’s láncz kínszer lesz hódító ’s zsarnoki kézben : 

Csak használni tud a’ pór eke, ártani nem.



75

AZ ELVÁLÓK.

M enni fogunk, te öröm 5s boldog szerelemnek ölébe, 

Megcsaltnak nekem a sír5 menedéke marad; 

Ott keresek békét 5s ah ott sem nyughatik e5 szív: 

Büszke menyekződnek hallani fogja zaját.

7 *



76

EGY KÉPSZOBORRA.

N em  faragott, oh lány, kőből a művész’ keze téged;

Élve levél kővé a’ kora búcsú miatt :

Innen az elhangzott panaszok’ fájdalmai, innen 

Szende mosolygásod kőhideg ajkaidon.
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A* SZÉP SZEMEK.

F éltelek , ah nagy az én félelmem, lányka, miattad: 

A’ kirabolt égnek vagy szemeiddel adós.
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A’ SZERETŐ’ ÓHAJTÁSA.

M in t a’ gyenge virág haldokló fára fonódik,

’S repkény karjaival tartja ölelve hiven . 

Ugyan fogjanak át, lánykám, hű karjaid engem. 

Majd ha nagy álmomnak végtelen éje közéig.



79

CSALOGÁNY.
\

Elhervadt a* virág, a’ fák’ koszorúi lehulltak;
Sárga levélkéken nyargal az őszi vihar.

A’ csalogány hallgat. Hol erő, melly visszaidézze 
Lengő bokrait és mennyei hangú dalát ?

A’ tavasz eljő m ég; erdő, bokor újra virítand: 
Nem fog-e a’ csalogány halva fekünni alant ?



80

ÁLOM ÉS VALÓSÁG.

Láttalak álmomban, harag ült szép homlokod’ élén 

'S  egy csókom haragod’ fellegit elzavará. 

Ébren csókollak most, és te haragra sötétülsz: 

Oh mért álmodnom nem lehet ébren a’ kéjt!
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HUNYADI’ HALÁLA.
*

Haldoklóit Hunyadi ’s meg nem tuda halni; töröknek 

Egy nagy adósságot tört lefizetni csatán.

’S megvíttNándor alatt: a’ nagy Mahoinet futa sebben 

És nyomorán; győzötta’ haza’hőse 's lehúnyt.
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TRÉFA ES VALÓ.

Szép szavaim, ha hiú volnál, csak puszta hizelgés : 

Szent és tiszta valók, lányka, ha érzeni tudsz.



$3

HIBA.

J ó . mint aJ kegyelem, gyönyörű vagy. mint az

aranyszál:

Egy hiba van benned, Nellike: nem vagy enyém.
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A’ SORS’ ADOMÁNYA.

Kértelek a’ sorstól ’s az megtagadott: de helyetted, 

A’ mit nem kértem, bút ada ’s szívbeli kínt.



8 5

TANÁCS.

Mondtam az észnek : hagyd! a5 szívnek : szív ! ne

szeresd őt.

’S e’ diadalmim köztt boldogan élek-e? nem.



MOSOLY ÉS GYÖTRELEM

Búsongtam, ’s nevetél. Nevetek most és te ke

sergesz.

Ah mosolyogj és én visszacserélem a’ bűt.
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EMLÉKEZET.

Emlékezni fogok rólad, ha nem engedi sorsom 

Lenni közel hozzád ’s esíiggeni hajaidon. 

Emlékezni reám jut-e órád a’ sok öröm köztt. 

Mellyel az életnek rózsái éve kinál ?



88

GUTTENBERG.

M ajd ha kifárad az éj ’s hazug álmok’ papjai szűnnek 
’S a’ kitörő napfény nem terem áltudományt;

Majd ha kihull a’ kard az erőszak durva kezéből 
’S a’ szent béke* korát nem czudarítja gyilok;

Majd ha baromból ’s ördögből a’ népzsaroló dús 
’S a’ nyolnorú pórnép emberiségre javul;

Majd ha világosság terjed ki keletre nyugatról 
És áldozni tudó szív nemesíti az észt;

Majd ha tanácsot tart a föld’ népsége magával 
És eget ostromló hangokon össze kiált;

’S a* zajból egy szó válik ki dörögve „ igazságé ! 
’S e’ rég várt követét végre leküldi az ég:

Az lesz csak méltó diadal számodra, nevedhez 
Méltó emlékjelt akkoron ád a’ világ.



B A L L A D Á K  ÉS R O M Á N C Z O K .
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A’ 11Ű LOVAG.

I.

„ K i lesz, ki úgy örüljön, 
Oh szépem, jóm, neked, 
Mint e’ szív , melly felé most 
Forrón ver kebeled?

Ki lesz, ki úgy szeressen, 
Mint én most, tégedet,
Ha távol a’ világban 
Balsorsom eltemet ?

Ki lesz, k i , míg belőle 
Egy porszem fenn marad, 
Lánghévvel égjen értted 
A* súlyos föld alatt?

Ki lesz, ki síron túl is,
Az üdvök’ közepén,
Csak rólad emlékezzék,
Mint hű barátod, én?
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És még is, drága Róza, 
Hívednek menni kell:
Nem férfi , a ki nem küzd 
Hon* ellenségivel.

Letörni távozandom 
A’ pusztító liaüat 

megtérek elfogadni 
Kezedből díjamat*4.

’S zokogva, könyben ázva 
A ’ lányka rá borúit.
’S bár gond sanyarta szívvel, 
Hős Zámor el száguld.

’S Zámornak útja zordon;
De liarcza diadal.
Gyász! hogy dicső csatáin 
A’ bajnok oda hal. .

Nyomát veszíti a’ hír,
Nem lelni őt sehol:
*S Rózának szíve vérzik , 
Rózának könnye foly.
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II.

N ap , év emészti a* bút. 
Sok bal tanács után 
Szép Róza új menyasszony. 
Bár gyenge ’s halovány.

Szivében gondok ülnek 
’S az őr emlékezet 
Gyötörni vissza hozza 
Az eltűnt képeket.

De nász előtt ’s utána 
A’ női szív nem egy: 
Gyönyörre olvadoz fel 
A’ jég oltotta kegy.

’S várában el biz ottan 
Dúskál a’ boldog úr. 
Lélekben, hangszerekben 
Mind vígan zeng a’ húr.
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De lenn a’ tömlöez7 éjén 
Penészes bolt alatt,
Elhagyva szenved a7 rab 
Hallatlan kínokat.

’S ha néha víg robajnak 
Gyanítva fenn neszét,
A7 kétség el boritá 
Fellázadó eszét;

’S szivében fájdalom, bú 
S az őrjöngő harag 
Emésztő lángjaikkal 
Y^egig rohantanak,

Csendesb lesz, mint a7 sírlak 
Olly csendes mint a7 lég, 
Melly a7 még nem teremtett 
Világon nyugovók.

’S e7 csend’ kietlenében 
Haszontalan7 mereng;
Mert benn egy átkos élet' 
Kíntermő magva zseng.
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S nem látja senki búját, 
Keni hallja semmi lény: 
örömnek háza tombol 
A’ szenvedő’ fején.



III.

„ K i jő az éj’ lakába, 
Suhogva mint a’ rém? 
Kinek fohásza kél fel 
A’ tömlöcz’ kebelén?

Gazságnak áldozatja,
Ki vagy te, új lakó? 
Légy üdvöz! átkozódni, 
Ha úgy tudsz, mint az ó.

Átkommal én a’ léget 
Felhővé nevelem,
Felhőim’ tuznyilával 
A’ kínzót hitetem.

Úgy verje őt meg a’ sors, 
Úgy verje őt az ég; 
Gyúljon lélekzetétől 
Lánggá a’ tiszta lég
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*S mint én, az életpályán 
Úgy légyen áldozat 
És ördögül szegődjék 
Hozzá az öntudat!“

Kínoktól ostorozva 
így szól a’ régi rab;
Az éj áléivá rogy le,
Aléltan boldogabb.

De ébred ’s egy sugártól 
Derűi az éji lak,
Hogy Róza ’s Záinor egymást 
Karolva sírjanak.

Zámort a’ vad bitorló 
Rabbá tevén orúl,
A’ szép menyasszony’ ékét 
Eltépte gyilkoséi

’S most elfajult hevéhen 
Új kéjeket vadász;
Míg lenn az elcsapottal 
Megnépesűl a’ ház.

Vörösmarty’ újabb műnk. i. k . 9
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ív.

ismét zajoknak árja 
Csapong a5 bolt felett,
Távol harcz* hangja tölti 
Az éji teremet;

De most a’ két szerelmest 
Nem bántja semmi gond, 
Egymás’ szivében lelve 
Szerelmök égi hont.

’S mindig zajosb, zajosb lesz 
A’ föld feletti lak ,
Mig végre sok csapástól 
A’ boltok omlanak.

’S veszélyes résen által 
A’ két fogoly kikel:
Hol állnak, a’ kemény vár 
Most rombolt puszta hely.



V.

H o l vagy te durva zsarnok? 
Hol vannak népeid?
Romoknak súlya fekszi 
Mindnyáj ok’ testeit.

’S Rózához mély keservvel 
így szól a' hű bajnok: 
„Fogadtam és megállóm,
Hogy híved maradok,

Életben és halálban.
Szólj, drága, mit tegyek,
Hogy szörnyű szenvedésid
’S emléke szűnjenek ?“

* •

„S ír, a’ mit én kívánok,
A’ csendes temető.44 
így szólal haldokolva 
A’ megcsalt ifjú nő.

9
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,,Hittem csalárd szavaknak, 
Örültem nélküled;
Egy bűnöm a! világon 
’S ez a’ mi eltemet.

Ez életem, virága 
Fonnyadva, tépve m ár:
Az egy halál maradt még, 
Melly nyúgaloinra vár.u

’S ott húny el hű karok köztt 
A’ puszta rom felett;
’S a’ tiszta ég borít rá 
Örök szemfödelet.



VI.

’S  mind pusztább ’s elhagyottabb 
Lesz a’ bús omladék,
Hol kurta vigalomból 
Olly szörnyű lett a’ vég..

Csak néha éjfelenként,
Vagy fergeteg ha dúl,
Jár rémi arczulattal 
Egy férfi ott vadúl.

Kitárt kebelre várja 
Az ordító vihart 
’S felhíja öldökölni 
A' sújtó égi kart.

És nem talál nyugalmat,
Nem enyhet bánata:
Lelkében zordonabb még,
Mint künn, az éj ’s csata.
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Egy eltiport világnak 
Jár ő ott romjain;
Egy eldúlt angyalarcznak 
Mereng vonásain.

Idő és végtelenség 
Nem adhat értté mást:
Sem élet-sem  balálban 
Nem lel vigasztalást.

’S nem teste sorvadoz csak 
E* sajgó bánaton:
Reménye, vágya, lelke 
Ott hal ki a’ romon.
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AZ ŐSZ BAJNOK,

í.

Fenn  Lajosnak udvarában,
A* hadjáték’ pompájában 
Két hős ifjú áll;
Országczímer pajzsaikon, 
Szíveikben a7 magas hon;
’S kikre karjok száll,
Úgy akarja jó szerencse,
Porba hull sok német és cseh.

Képe szörnyű a’ csatának, 
Mintha nem csak játszanának, 
Délczeg harczfiak 
Egymást mérő lángszemekkel, 
Szívre szögzött fegyverekkel 
Össze rontanak;
Dárda zúg pajzs, dárda ellen: 
A1 két ifjú még veretlen.
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„Kérkedők ti czimertekkel, 
Könnyű győzödelmitekkel,
Büszke magyarok!
Sok nemzettel föltevétek,
Most olaszszal víjatok m eg:
Én olasz vagyok.
’S merre föld és merre nap van, 
Nincs olasznak párja hadban.“

Szól ’s bevágtat egy merész hós, 
’S mint beszéde, olly fellengős 
Járta ’s kelete.
Szélvész fegyverforgatása, 
Könnyű ménen ugratása 
Villám’ szellete, 
így bejárja gyorsan a’ tért.
Agg a* nép a’ két vitézért.

'S képe szörnyű a’ csatának; 
Mintha éltet váltanának,
A* vetélkedők
Össze ütnek nyúlt dsidákkal, 
Szívdöbbentő roppanással, 
Egymást rengetők.
Hull zörejjel dárda és v é r t:
A* két hős még birja a’ tért.
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Váltva, bátor elszánással,
Négy dsidát tört rohanással 
Már a’ két vitéz.
'S bár szívok még csüggedetlen, 
’S mint a! szikla, engedetlen , 
Karjok* súlya vész.
Még egy verseny ’s a fövenyen 
Diadalmas az idegen.



II.

B u sá n , elfelejtve, 
Sasként egyedül,
Puszta sátorában 
A’ vén Toldi űl.

Sátorán a* szellő 
Által lengedez;
Ősz szakálla mellén 
Sűrűn rezgedez.

Csak busái, csak őszül 
Vég ’s határtalan;
Mert hajh! kedve nincsen 
Élni bajtalan.

Lova rósz szeméten 
Teng erőtlenül;
Súlyos kardja, vérté 
Porban feketűl
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„Mért e’ néma bánat 
Agg magyar vitéz ?
S írj, üvölts, ha harczra 
Gyenge már a! kéz.

Czímerét hazádnak 
Bírja hős olasz;
Nézd Budán, ha kétled ; 
Pajzsán diszlik az.“

így szól át rohanva 
Egy serény lovag.
Toldi agg szivében 
Gyúl veszett harag.

Vas buzgányt utána 
Sújt halálosan •
*S a’ lovaggal a’ ló 
Többé nem rohan.

*,,Most beszélj, te rosszat 
Hirdető madár;
El, tudom, híreddel 
Nem repülsz te már.

Czímerét magyarnak , 
Szólj, ki nyerte meg, 
Hogy fejét a’ villám 
’S Toldi csapja meg ?“
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Mindent a’ lesújtott 
Bajnok elbeszél;
Mert a’ zord öreggel 
Össze tűzni fél.

Messze tér azonban 
*S vissza kurjogat: 
„Toldi, hejh vén Toldi, 
Kösd fel magadat!

Hordja el a* szélvész 
ósz szakálladat.
Tüske csiklandozza 
Lógó talpadat.

Az tegyen sírodba,
A* ki nem szeret:
Mért ütötted tönkre 
Jó pej ménemet."

így kiált amaz; de 
Toldi nem hall már; 
Harczok* gondolatja 
Mert fejében já r ;

Mert fölmenni készül 
Országczíinerért,
Nagy boszúját eskve 
’S szoinjuhozva vért.
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*S kezd vígan lakozni ,
’S három hosszú nap 
Szolgál éh - ’s szomjának 
Konyha és a’ csap.

Térdig széna, zab köztt 
All fakó lova.
Fegyverein kovácsnak 
Izzadoz koha.

Majd hogy felidül, vesz 
Szőrruhát mezül.
’S így beszél magában 
Nagy kegyetlenül:

„Oh hívatlan vendég,
Ősz fehér szakáll,
Rajtad most nagy átok, 
Nagy szerencse áll.*4

„Átok és szerencse!
Úgy viseld magad’ , 
Gyöngybe foglaltatlak, 
ősz szakállamat,

Gyöngybe és aranyba, 
Díszt ha hozsz nekem; 
Sárba és kitéplek 
Szálanként, ha nem.“
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Szól ’s felül. Alatta 
Y7ígan jár a’ ló;
Kardja cseng, dsidáján 
Leng vérlobogó.

Jaj neked! kit ez most 
Látogatni megy:
Ádáz arczán nincsen 
Irgalomra jegy.



111

P uszta  már a’ vívó pálya,
Csak magában szálldogálja 
Azt olasz vitéz.
Meggyalázott ezímerére 
A’ magyar, bár lázad vére, 
Csak sóhajtva néz:
Hol sok bátor porba hullott, 
Gyenge ’s gyáva csak sóhajt ott.

’S most így szól V  diadalmas: 
„Itt a* czímer! ki hatalmas 
Vissza váltani?
Fel fiúk! vagy messze honba, 
Elviendem hős 1 okomba 
’S rajt’ fog állani:
Merre föld és merre nap van, 
Nincs olasznak párja hadban.44
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Még alig szólt, hogy zajogva 
Rettentően háborogva 
A* nép felzudúl.
Leikeikben vészmozgásnak, 
Kétes , ingó támadásnak 
Vad haragja dúl* 
ím azonban egy barát jön 
Nagy robajjal a* várkövön.

Szőrcsuhával van befedve; 
Dombos mellén terjedezve 
Ósz szakálla leng.
Lóg nyakában bús csuklája;
De ijesztő nagy szálfája 
Vas kezében reng.
Oldalára felcsatolva^
Hosszú kardja lóg ragyogva.

Mint a’ rézkürt, rivalása,
*S megborzasztó felhivása:
„Élet és halál! (t 
Bámul a’ nép és nevetne,
Ha dühétől nem remegne.
A’ nyerő kiáll
’S szól amint feléje vágtat:
„Hagyd kímélnem ősz szakállad
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„Kíméld, rósz fiú, apádat;
Tőlem várd el nyavalyádat. “
Szól az ősz barát.
*S a’ nép rémes hallgatással 
Két hőst villámroppanással 
Össze menni lát :
A* kábító zuhanatban
Egy nyögés és gúnykaczaj van.

Három ölre vissza vetve,
Ön lovától eltemetve 
A’ levente nyög.
Meg nem ütve lágy nyergében 
A* barát ül nagy kedvében 
’S fennen így dörög :
„M ost, ha bírsz, menj czímereddel ; 

Eztán érd be kevesebbel.4*

’S Toldit a* nép haragjáról 
’S harcza* pusztító voltáról 
Most megismeri;
’S bámulat* csodái lesznek,
Mellyek oldalán hevernek,
Szörnyű fegyveri. 
ö  az ország* czímerével
Ifjú bajnokokhoz tér el:

'  10
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„Másszor, úgymond, e’ szent jelnek, 
Ha erőtök nem felel meg,
Békét hagyjatok.
Küzdjön, a’ k im er, czímére,
\S tűrje, kit milly végzet éré;
Rám ne várjatok:
Engem a* mély sír* partjára 
A’ halál vár vég csatára.44



A’ HONTALAN.

Járatlan útakon ki jársz,
’S keblet viharra, vészre társz, 
Örömtől idegen,
Ki vagy te bánat’ embere,
Mi sorsnak üldöz fegyvere,
Hogy bolygsz vad bérczeken ?

„Hagyj bolyganom vad bérczeken, 
Hagyd dúlni a’ vészt keblemen : 
Én bujdosó vagyok;
Kietlenb itt e’ puszta szív,
Zajosb a’ vész, melly benne vív : 
Fájdalinim olly nagyok.**

Tán dús valál és kincsedet 
Elvette ádáz végzeted,
’S most ínség szomorít ?
„Dús voltam ’s dúsnak lenni j ó , 
’S ínségein most olly sziv-ható; 
De ez nem tántorít.**
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Két név előtted szent talán;
A’ hű barát és hű leány,
És ők elhagytanak?
„Pártos barátság, szerelem 
Földön legkínzóbb gyötrelem:
Ők híven haltanak.“

Kihaltak ők? tán gyermeked,
Szép hölgyed, minden örömed, 
Emésztő sírba szállt?
„Mind sírban a* mit szeretők,
De a’ szív mély ’s nagy menedék, 
Elnyögte a! halált.“

Te tűrsz, bár kínod’ súlya nagy. 
Tán a’ becsület rabja vagy,
*S neved gyalázva volt? 
„Gyalázva minden czímerem;
De azt hazámért szenvedem,
’S ez rajtam drága folt.64

Hah számkivetve vagy tehát 
’S mellyért vérzettel, tea hazád 
Sújt kérlelhetlenűl ?
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„A* számüzöttnek honja van,
’S bár szenved ő ’s boldogtalan, 
A’ nemzet él ’s derül.

A* nemzet, mellyhez tartozám, 
Kiirtva, ’s vérbe fúlt hazám 
Többé fel nem virúl:
Engem millióknak veszte nyom, 
Egy nép’ halálát hordozom 
Keblemben ostorúl.“



118

AZ ÁRVÍZI HAJÓS

Szavalta a* pesti magyar színházban április’ 27-kén 
1838 Laborfalvi Róza.

H ó i népes ház-sorok 
Jegyzék az utakat,
Most vad moraj között 
Fut gyilkos áradat.

Rémséges jaj kiált 
Ingó falak megöl;
Rémesb a’ hallgatás,
Midőn a* ház bedől;

'S omlott házak felett,
Élők- ’s halottakon,
Örvényesen kereng 
rS zúdul el hab habon.

„Ki ment meg engemet 
Kórt, aggot és szegényt?
Mindenre a’ mi szent,
Oh ember, hozz segélyt!“

«
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A' fennmaradt kövön 
így esd egy női hang,
’S bajhírdetőn visít,
Mint vészben a’ harang.

’S im sajka jő ’s rohan 
Az áradat’ taván;
De a’ ki rajta ül, 
Embertelen zsivány.

Nem emberélet az ,
Miért ő eveze:
Tiltott vagyont keres 
Szentségtörő keze.

'S  szivetlenűl az agg 
Nő mellett elsuhan; 
Mert egy batkát nem ér 
Mind, a’ mi rajta van.

És több hajó kereng 
Az ingó fal körül;
De a’ szegény anya 
Ott áll mentetlenűl.

Ez pénzét, az magát 
Jövének menteni;
Van a’ ki kedveseit 
Aggódva keresi;
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*S ki csak mulatni jár 
A’ köz veszély felett, 
Az óni rá nem ér 
Egy hitvány életet.

?S mindig dühösb az á r , 
’S a' bágyadt nő előtt 
Száz örvény tátogat 
Alásodorni őt.

Még jő ’s megyen hajó *, 
De ő inár nem k iá lt: 
Tűr ’s várni láttatik 
A? borzasztó halált.

„Ki él még itt“ ? riad 
Most egy hajós közel, 
Sajkája telve bár 
Menekvők’ terhivel.

’S még jókor érkezik; 
A’ féltett kőfal áll,
’S kihalt remény után 
A’ nő hajóra száll.

•  * *

A* sajka partot ér,
’S a’ megmentett sereg 
A’ bátor férfinak 
Hálás búcsút rebeg.
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Csak a* szegény beteg 
Agg nő nem távozik,
JS elfúladt kebliből 
Sóhajtás hallatik.

„Itt jó anyám, neked 
E’ kisded adomány,
Pénz ’s egy falat kenyér; 
Többet várj ég után.

Nekem'nagy útaim 
Vannak még szerteszét: 
Ezreknek élete 
Kiált hajót, segélyt.^

Szól ’s menne a5 hajós, 
De a’ hölgy, kit hozott, 
Tündér tekintetű 
Asszonynyá változott.

Arczán redők helyett 
Ifjú kellem v iru l; 
Szépsége bájoló 
Leirhatatlanúl.

Szebb mint a’ szerelem, 
Barátságnál liivebb, 
Mindennél, a’ mi kéj, 
Látása kedvesebb.

VÖRÖSMARTY Ú JA B B  M Ű N K . I. K. 11
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'S az elbámult hajós 
Hall édes hangokat, 
Minőket emberajk,
Sem zenemű nem ad.

„Ha minden elhagyand , — 
így szól az égi nő :
Az ember és világ,
Barát és szerető;

Ha hozzád mostohák . 
Szerencse és ipar,
’S hű fáradásidért 
Rágalmak’ nyelve m ar:

Emlékezzél reám 
Sorsodnak éjjelén: 
Önérzeted vagyok ,
Nevem J ó t é t e m é n y * "

Rendűit kebellel a’
Bátor hajós eláll 
Ez égi látomány’
Magas csodáinál.

ö t minden elhagyá,
Az ember, a’ világ ;
Csak nem maga maradt. 
Mint téli fán az ág.
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Sorvasztok napjai 
’S kietlen álmait 
Gyógyszer nem űzi el, 
Nem orvosolja hit.

De az nem tartja őt; 
Megy a’ szép vágy után. 
’S még soknak élete 
Menik meg csolnakán.

’S ha néha inardosóbb 
Fájdalma vissza sir,
’S a’ földön ellene 
Nincs menedék, sem ír:

Lelkének a’ dicső 
Hölgy’ képe feltűnik 
’S szűz arcza’ bájain 
Fájdalma megtörik.

11 *
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K E M É N Y  S I M O N .

I. A* KÉM.

Gyilkos haraggal tört u ta t,
’S fut lesbe csalt Hunyad;
De társa vesztett harczinezőn. 
A’ püspök elmaradt.

Erdélynek , oh Maros ! vized 
Gonosz vendéget hoz:
Szent Imre’ lejtős oldalán 
Mézét bég sátoroz.

’S Mézét bég* szörnyű sátorát 
Nem ékesíti hold:
Ormán a’ püspök’ szent feje*
S egy véres dárda volt.

Körűle tenger zagyva nép, 
Szilaj gyönyör szivén;
De benn tanács ül, a’ magyar’ 
Romlását esküvén.
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Végzésük : „Essék Hunyadi!
’S Erdély utána k é l:
Erdély lesz megdőlt nagy fián 
A’ vérző szemfedél.

Öt ezren, ismert bajnokok, 
Csak rá vadászszanak;
Mióta harcz van, iJly nemes 
Vadat nem fogtanak.

Jutalmok, halva török üdv,
A* huri-lakta menny;
Mig élnek, Erdély’ kincsei 
’S hír minden nyelveken.“

’S idézve szög Hafiz belép , 
Halvány, beteg legény; 
Levert ifjúság bágyadoz 
Meghajlott termetén.

Fölnéz ; de gyorsan elhaló 
Szemlángja tétováz: 
Boldogtalant olly annyira 
Kínozza testi láz.

Majd szólni kezd ’s így rebegi 
Fáradtan szózatit:
„Kívántad, oh kegyelmes ú r ! 
Leírnom’ Hunyadit?
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Leírom őt ’s a’ gyermek is 
Rá ismer szóm után:
Rab voltam nála évekig, 
Szolgáltam udvarán,“

’S lefesti arczát, termetét 
És szürke ménlovát,
Mellyen vezérli hadait 
Véren, halálon át;

A’ fegyvert, mellyel karja sújt, 
A’ hollót paizsán 
’S mind, a’ mi rajta feltűnik. 
Rettentő a’ csatán.

De nem csak arczát, termetét, 
De nem csak ménlovát, 
Lángszózatokkal írja le 
A’ ritka hőst m agát:

Villám gyanánt mint terjed el 
Nagy lelke táborán;
Mint jár előtte re ttenet, 
Pusztúlás nyomdokán;

Szemének harczi őrtüzén 
Mint gyúlnak ezerek;
Ha szól, szívrázó hangjain 
Mint éled a’ sereg.
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Majd fővezér, majd közvitéz, 
Rengetve buzogányt,
Mint öldököl, mint veszti e í , 
Kiket halálra szánt;

A’ nemzet mint lesz általa 
Egy szívvé , nagy ’s merész, 
Melly a’ csatákra feldobog, 
Melly éln i, halni kész.

S megy, mint lerontó zivatar'. 
A’ kis , de bátor had;
Közöttök a* harcz’ istene,
’S ez isten ő , Hunyad!

?S a’ mint Haíiz így közre szól 
’S mind inkább lángba jő, 
Feléled elhalt ízein 
A5 vele szült erő.

Kinyúlnak ízmos tagjai 
A5 hallgatók felett,
’S betölti szálas termete 
A' sátorszegletet.

Harsogva zeng, mint hadi kürt, 
A’ szózat ajkirúl;
Szemében rém világ lobog,
És arcza felpirúl.
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S Mézét bég sápadt mint halál 
Merően néz körűi 
JS egy bátor arczot nem talál 
Olly sok vitéz közűi!

De mind, ki látta Hunyadit 
Dúló hadrend előtt,
Döbbenve ismer r á : Hafíz 
Olly hűn rajzolta őt.

Majd kór Hafiz felé lövel 
Gyanús pillantatot;
De ő a’ nagy sereg között 
Többé nem láttatott.

A5 hegytetőre vágya fel 
Enyh ’s tiszta lég után. 
Felment ’s fej nélkül ott lelek 
Jövő nap’ hajnalán.

Őt vélte mindenik; de ő 
Nem volt a’ fejtelen;
Utána csúszván Ali Kurd 
Rá ismert egy jelen.

’S dühös csatától zenge fel 
A’ puszta rengeteg :
Két ellenséges ismerős 
Halálra küzdtenek.
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Es Kurdot ő gyilkolta meg , 
Kurd a? vérfedte holt:
Az ál Hafiz, magyar fiú, 
Huny adnak kéme volt.
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II. KEMÉNY’ HÁZA.

M elly ritka szerencse,
Melly isteni kéz 
Áldott meg örömmel,
Oh ifjú vitéz !
Tisztelve dicsőnek
Ismére hazád
’S most ős lakod éden,
Melly kéjeket ád.
Tündökletes arczezal 
Szép hölgy jön eléd ,
És hoz puha karján 

Egy kis csemetét.
A’ nő maga gyöngyház,
És gyöngy a’ fiú.
Boldog szerelemnek 
Milly szép koszorú!

„Nem hal ki tehát 
A5 bajnokok’ ága,
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Bár harcz’ mezején 
Elhulla virága,
Sok hősi Kemény.
Irtózatosan 
Fenn tartja magát 
Új sarjaiban 
A’ régi család.“

Hő érzelem’ árja fogadja Keményt,
A’ harczokon honnit, a’ lionn jövevényt, 
’S keblére, csatái’ sebeinek irú l, 
Hölgyével egy ég’ magas üdve borúi.
És csendes a’ ház, az örömteli lak , 
Távolba nem érik a’ harczi nyilak ; 
Kőgzirtok’ örök tövü szálainál,
Elzárva, fedezve, magányosan áll. 
Morvolva köszönti a’ bérezi sió ,
Zúgása szelíd nyugalomra hívó ,
’S míg rengetegin zivatar rohau á t ,
Rá védve tekint le az agg Retyezát.
’S ő ott a’ gyönyör’ teli kútfejinéi,
Mint férj ’s atya mennyire boldogan él ! 
Mért még is az arezon e’ néma ború, 
Felhői között mire érik a’ bú ?
Lelkére mi rémietek’ árnya vonul,
Hogy felriad álmai’ karjaiból ?
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Mért hölgye’ szelíd ölelése helyett 
Nyújt durva vitéznek orozva kezet,
’S hozzája titokteli éjfeleken 
Véralku felett tanakodni inegyen?
Oh szent haza! értted ez aggodalom, 
Melly nem hagy örülni a* szűz karokon: 
Éretted az égiek’ asztalitól,
Hol szüntelen örömek’ éneke szól,
Szent isten’ imádatos arcza elől,
Bár ülne sugárai’ jobbja felől,
Fölkelne a’ honfi ’s dicső nevedért 
Eljőne csatáidon ontani vért.
*S esküdve az alku az égbe megyen : 
Nagy Hunyadi’ bajnoki czímeiben 
Fog küzdve kiállni a’ síkra Kemény 
'S vagy győzni vagy esni a’ hír’ mezején.



III. AZ ÜTKÖZET.

Ompolynak árjai vérben hempelygenek, 
Csatázva partjain húzódik két sereg.
Egyik hazát hagyott, hogy dúljon idegent, 
Másik belföldi had ,s csatái’ tárgya szent. 
Eljöttek oldani rablánczra vert rokont, 
Szivökben a’ boszút hordván ’s a’ drága hont. 
’S tovább tovább megyen téren tetőn a’ had, 
Holtakkal hintve a virító tájakat. 
Leggyilkolóbb csata az Őrön menydörög;
Ott egy zászló körül küzd számtalan török.
A’ hollós pajzsu hős szemközti ’s székelfiak 
’S vad ellenségeik sok ezren hullanak;
De új ezer fedi a’ véres harczhelyet 
’S 'tovább tovább dühöng az ádáz ütközet.

Most egy merész lovag tajtékzó paripán 
Száguld a’ hős felé, átkot ’s dühöt fuván: 
„így, gyilkos Hunyadi, nyitom meg szívedet; 
Miattad ősz apám a’ varjak’ étke lett.“
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S egyszersmind elrepül a* dárda kéziből:
A 9 hős jobban talált ’s ő szörnyet halva dől.
Majd jő egy óriás; halálfej czimere,
Jelűi, hogy halni kész, ha nem győz fegyvere. 
Hogy nem csak nézni jött, kitűnik termetén : 
Borzasztó látni őt a’ vértől feketén.
’S nem szól, de buzogányt forgat halálosan 
’S a’ hollós hős előtt két bajnok ölve van.
Már fennyen cseng vasa a’ hollós paizson 
’S ÖrÖmsivalkodás zeng a’ vad ajkakon;
De visszavág a’ liős ’s a’ szörnyű fej lehull; 
Rémítve görg alá az őrhegy ormirúl.
'S  ismét egy új vitéz ’s ismét egy új halál:
A’ hollós vértű hős párjára nem talál.

’S a’ mint tovább tovább zajong az ütközet 
’S mind inkább hull a’ nép az őri hegy felett, 
lm újra sor nyílik, ’s szép mint a’ nap’ fia, 
Előszaguld hévén egy ifjú dalia.
Bámulva néz körül, a’ hős előtt megáll 
’S kezében meghajol a’ zászlós kopja szál.
„’S régóta— így beszél— kereslek, oh Huny ad , 
Jó sorsom engedi meglátnom arczodat.
’S látom véres kezed’ munkáit: iszonyúk! 
Tanúim, hogy te vagy, ’s hogy a’ hír nem hazug. 
De hogy nem rettegem kezedtől a’ halált:
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lm vedd ’s ha úgy léhet, kerüld e’ kopjaszált.**
’S egyszersmind neki hajt a’ két hős könnyedén: 
A’ hollós hős alatt átszúrva dől a’ mén;
De Ferhád elesik, szivében kelevész,
’S fölötte áll setét pajzsával a’ vitéz,
’S szói: „Hős fiú, korán enyészik életed.
Mondd meg, kinek hagyod át adnom fegyvered’?** 
Ferhád nem válaszol, de szól hörögve még:
,,Mézét bég, jó apám! intettél, nem hivék. 
Eljöttem vakmerő meglátni Hunyadit 
’S többé nem látom ah honom’ határait!**
’S Mézét bég ott leli lélektelen fiát 
’S keblén kétségb’ esés’ lángtőre nyilai át.
De hősileg felejt fájdalmat és halált,
Buzdítva vág elé ’s harsogva felkiált:
„M ost, most van alkalom Hunyadra rontanunk, 
Erdély mienk, ma van a’ legdicsőbb napunk. 
Most, rajta osmanok ! fel zászlót ’s kardokat. 
Halállal en fiam dicsőén tárt utat!** 
így szól ’s félszáz ezer ordít ’s rohan vele;
A’ székel fut; kevés, kit kard nem sujta le.
’S vérében ott a’ hős a’ hollós paizs alatt,
Ajkán ’s szivén haza a’ végső gondolat.
’S Mézét bég felkiált: „Mienk a’ diadal! 
Erdélynek napja húnyt Hunyad’ csatáival.**
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’S már indúl végzeni a meghajolt csatát,
’S szaguldva vezeti vérszomjuzó hadát.
Már szerteszét rabol ’s pusztít török, tatár,
’S csak egy magyar had áll, melly még csatára v á r ; 
De ez bizton hajad, nem enged semmi té r t ,
’S fenn zengi: Hunyadi! ’s mindnyájan Hunyadért l 
’S Hunyadra csak hamar rá ismer a’ török,
A’ merre kardja vág, szózatja menydörög.
Mint villám terjed el nagy lelke táborán :
Előtte rettenet, halál van nyomdokán.
’S dicsőén győzni száll a’ k is, de bátor had, 
Velők liarcz’ istene ’s ez isten ő , Hunyad! 
Mézét bég véresen borítja a* mezőt,
Fiával itt talál nem díszes temetőt.
Gyérülten omlanak vert hatvan ezrei:
Őket téren tetőn magyar had kergeti.
De ott fekszik Kemény a’ hollós vért alatt:
F/ nagy, dicső napért ő volt az áldozat.
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IV. A’ SÍR.

Elmúlt a* harcz, a’ hon szabad; 
Sírjában a’ hős ott szunyád 
Az ádáz nap után.
Felette ifjú hölgye van 
Setét hajának gyásziban; 
Olly'szép, olly haló vány.

Fájdalma szókra nem fakad:
Tőr benne minden gondolat,
Az érzemény halál.
Bújával semmi föl nem é r ,
Csak a* mi nincs, a’ vesztett férj 
A’ por’ lakóinál.

Elmúlt a’ harcz, a’ hon szabad: 
Vezéri díszében Hunyad 
És bajnok társai 
A’ sírhoz jőnek komoran,
A’ harcz’ setét ruháiban 
Vég búcsút mondani.

12
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„Helyettem, oh nemes barát, 
Elestél ’s mentve lön hazád. 
Dicsőn és szabadon,
Ha é l , virágzik nemzeted,
Az véren váltott érdemed:
Örök hír hamvadon!

Vedd im vezéri díszemet,
Mellyet jelessé tőn kezed t 
Vedd esküm’ zálogul,
Hogy e’ hon és e’ nemzetért 
Ontok pogányban annyi v é r t,
Míg holda elborul.“

Szólt, ’s minden szónak hangiban 
Törökjaj ’s harcz’ dörgése van 
’S nem gyáva fájdalom.
Majd meghajolt a’ sír fölé ,
A’ zászlót, pajzsot föltevé 
’S kidíszlett a’ halom.

Utána mind a’ bajnokok 
Lerakják sorra paizsok'
’S kél zordon ravatal,
Setét kopjákkal lobogó,
Tört fegyvereknek villogó 
Rémes pompáival.
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’S miként jött, vissza komorul 
Húzódik a’ had ’s elvonúl 
A’ mélyebb gyász elől:
A’ bús hölgy még ott térdepel:
Őt semmi zaj nem kelti fel 
Nehéz gyötrelmiből.

„Dicső volt ő hajh! ’s oda van ! 
Olly ifjú még, most szótalan,
Olly hű volt, most hideg.44 
Ez a mit a’ hölgy nem feled,
E z , a’ mit vissza nem vehet,
’S fájdalma rengeteg.

Ott csügg a’ síron egyedül 
Gyász-fűzként, mellynek mélyen ül 
A’ földben gyökere.
Ott hullnak néma könyei,
’S szivét mind inkább vérezi 
A’ gyilkoló csere.

Elmúlt a’ harcz, a’ hon szabad 
’S kiket bilincsre vert a’ had, 
Veszendő honiak,
Nő, gyermek, ifjú ’s agg öreg, 
Egy tízezernyi nagy sereg,
Most vissza szállanak.
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Kiket barátság, szerelem 
Kötött ’s ért búcsú-gyötrelem, 
Kétszerte kedvesek,
Most újra egymást ölelik, 
Egymásnak arczán könyeik 
Ragyogva ömlenek.

’S Erdélynek völgyén , halmain , 
A’ tízezernek ajkain 
Felzeng a’ háladal.
Fel a magas mennyekre hat, 
Betölti a’ mély sírokat 
Megrázó hangival.

„Igen ! mindünkért halt meg ő! “ 
Szól illetődve most a nő 
’S a, sírról felriad:
„Örüljön a’ ki mentve Ion,
Áldás a’ sírban pihenőn :
Erdély megint szabad.

Ne lássa senki gyászomon,
Midőn derűre vált a’ hon,
Hogy még van fájdalom:
De titkon én e gyászomat,
Alig fájdalomtól megszakad, 
Szivemben hordozom. “
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ELHAGYOTT ANYA.

Szavalta a’ pesti magyar színházban november’ 30-kán 
1837 Lendvayné.

Ismérek egy édes, ah árva anyát.
Melly búnak eredten emészti magát. 
Elhagyva, kerülve leányaitól,
Bár érttök epedve a’ hiv anya szol :
„Oh jertek Ölembe,
Szép gyermekeim;
Áldásra emelten 
Várnak kezeim.
Oh jertek , oh jertek , az édes anyához 
Itt ül lekötötten a szörnyű magányhoz:
Oh jertek ölembe 
Gyermekeim,
Mig el nem apadnak 
Hév könyeim.

Én szültelek, álltam 
Bölcsőtök előtt;
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Emlőim adának 
Új életerőt.
Mint kis csecsemőket 
Már én emelélek,
Míg bennetek alvék 
A’ gyermeki lélek.
Én látnotok adtam 
Olly nap’ sugarát,
A’ mellyet irigyel 
Sok földi család.
Szép arczaitoknak 
Én adtam e’ bájt, 
Melly annyi szivekben 
Viszhangra talált.
Én termetet adtam, 
Olly őzi sugárt;
’S szűz kebleitekre 
A’ liliom-árt.
Én adtam a’ szájnak 
Az édeni mézet,
Melly akkor is édes, 
Ha tőreit érzed.
Én adtam e’ tündér 
Lángu szemet,
Melly a’ szerelemnek 
Csillaga lett;
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Melly egy sugarával 
Szül enyhe tavaszt,
Egy más sugarával 
Elégeti azt.
Szépségiinet íme reátok adám,
Hogy halljam e* szókat: ,oh édes anyám!* 
Hogy zengjen e’ név is 
Ajkitokon,
’S elhagyva ne légyek 
Bús napomon.
0  jertek , o jertek 
Az édes anyához:
Itt ül lekötötten 
A’ szörnyű magányhoz.
Oh jertek ölembe 
Gyermekeim,
Mig el nem apadnak 
Hév könyeim.“

így szólal esengve.
Hiába, hiába!
Nincs a' ki omoljon 
Szülői karába.
Sors űzi fiait, remeg élteikért;
Ah! lányai égnek az idegenért.
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’S ő ott ül öröintelen és egyedül,
A’ köny kiapadva szelíd szemeiből 
’S mint lelke -  törötten az égre tekint, 
Láthatni kövűlve az anyai kínt.
Csak szívdobogása jelenti hogy él,
’S minden dobogással egy élet áléi.

** *

E’ bús anya’ képe te képed, o hon. 
Márvány kebel’ átka van asszonyidon.
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A’ RABLÓ.

V  itorlaszárnyakon 
A’ sajka elröpült;
A’ sajkán gazdagon 
Ékes menyasszony ült.

Menyasszony, ifjú Js szép.
De vőlegény télén .
Orozva vitte őt 
Rabló vad tengeren.

A’ rabló szótalan 
És zordon férfi volt,
Csak nem, midőn a’ bús 
Fogoly felé hajolt;

Szelíd és csapodat 
Ohajta lenni ott;
De látszék rajta, hogy 
Bár kért, akarhatott.

Vörösmarty’ újabb m űnk . i . k . 13
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JS szilaj fájd almiban 
Borzadva kebele,
Az elszánt ifjú hölgy 
Átokkal felele:

„A* tenger’ habjai 
Nyeljék el fejedet, 
Rabló, ki rám vetéd 
Átkoztam kezedet.

A’ tenger’ szörnyei 
Tépjék el testemet,
Ha nálad valaha 
Felejtem férjemet/4

’S a’ parton, melly felé 
A’ gyors hajó repült,
A’ halvány homokon 
Két játszó gyermek ült.

Csigákból hallgaták 
Tenger’ zúgásait;
A’ rabló megörült 
így lelni fiait.

„Apám!44 kiáltanak 
Szemlélve a’ hajót, 
Hoztál kardot nekem 
’S édes piros bolyót?
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Hoztál-e büszke mént 
Es mézes kenyeret,
Zengő arany madárt,
És czifra szekeret ?cc

„Asszonyt, egy ifjú nőt 
Hoztam közétek im; 
Kérjétek őt anyúl,
Kis árva gyermekim.

Kérjétek, ápoló 
Hogy légyen a’ helyett,
Ki föld alatt korán 
Lelt gyászos lakhelyet.44

JS a’ fürge két fiú 
Most föltekintenek;
De a rég várt anyán 
Nem jóra sejtenek.

És súgva szól egyik : 
„Apám! a’ hölgy beteg; 
Nézd, arcza halovány 
És tagja reszketeg.

’S keserve a* beteg 
Csigának drága gyöngy: 
Anyánk’ szemében is, 
Nézd, fagyva áll a’ köny.44

13
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Kietlen szomorúk 
A’ hölgynek napjai, 
Rémséggel iszonyúk 
Éjének álmai.

Csak gyilka űzheti 
Rablója’ ostromát,
Ki kérni megszünék 
’S erőszakosra vált.

„Vagy tőlem hű ’s örök 
Szerelmet elfogadsz, 
Vagy nálam zordonabb 
Gazdának kezet adsz.

Hazádtól távolabb, 
Téríthetetlenűl,
Áron bocsátlak el 
Vad úrnak örökül.**

Haraggal így beszél 
A’ zordon, ’s vízen át 
Folytatni távozók 
Embervadászatát.

Egy kis sziget’ fokán 
A’ rabló’ háza van , 
Magas sziklák alatt 
Sugár fák’ árnyiban ;
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Almokba ringatott 
Szél ’s hab’ zugásinál,
De fel - felriadó,
Ha szél ’s hab víni száll;

Előtte a’ vizek’
Végetlen árjai:
Ah olly végetlenek 
A’ rabnő’ kínai.

Ki adja vissza őt 
A’ szívnek, mellyre vágy? 
Hajh dúlva ’s messze van 
A’ szűz menyasszonyágy!

Ki oldja meg nehéz 
Sorsának iánczait,
’S a’ még sulyosbakat, 
Jövője’ gondjait?

A’ tenger sivatag,
Halottan áll a’ part;
Nem tudni, szép időt, 
Vagy vár-e zivatart ?

A5 csüllő s i r , csapong 
A’ puszta habokon;
A’ hölgy elszántan ül 
Egy lenge csolnakon.



„Vagy élek , vagy lelem 
Habokban síromat,
De vissza ragadom 
Rablómtól magamat;

Megváltom eltiport 
Szerelmem’ eskeit. 
Mindenható! vezesd 
A’ hűnek kezeit.u

Indul, elmenne ’s ah 
Rendítő látomány!
A’ két fiú szalad 
A’ távozó után.

Kezét nyújtván egyik 
Eseng olly szívesen: 
„Vígy, 0Í1 v*gy bűnket 
Sétálni tengeren.

A’ tenger szép özön; 
Szellője lengeteg; 
Tündöklő habjai 
Olly lágyan rengenek/*

De könyben elborult 
Szemét a’ második 
A’ nőre szegezi,
’S ekkép rimánkodik:
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„Ne menj el, oh anya, 
Vagy vígy el engemet.
Ki ád nekem, ha mégy , 
Jó szót és kenyeret ?“

A1 megszánt két fiút 
A’ bús hölgy felszedi, 
Alig tudván miért,
’S mi végét érheti;

Forgatva egyedül 
Ön gondolatjait,
Vágyának új utat 
A’ végtelenbe nyit.

’S a7 sajkát fölveszik 
Nagy tenger’ árjai : 
Nyom nélkül vesznek el 
Távolban útai.

A’ tenger iszonyú,
Ha mélyét fölveti,
Midőn hullámait 
Vad szélvész kergeti,

Ha feldúlt síkjain 
A’ barna zivatar 
Élőt ’s halottakat 
Éjével eltakar.
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Ki az, ki háládon 
A7 partot öleli?
A7 parton tán honát 
’S övéit fölleli?

Ki az, ki úgy örül 
Menthetni életét?
Az éh tengerben az 
Nem hagyta mindenét.

A’ rabló az, ki most 
A ’ partra felköszönt,
Alig hogy elhagyá 
A’ gyilkoló özönt.

Népet 's kincset hozott 
Nejének dús jegyül,
Azt vélve, feledi 
Búját, ha kincse gyűl.

A’ tenger élvévé 
A’ tenger adta jót: 
Hullámsír temeti 
A7 kincset és hajót.

De megvan, úgy hiszi, 
Legdrágább kincse még , 
A 9 hölgy, kit semmi ár 
Megvenni nem elég;
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Megvannak gyermeki,
Az édes két fid.
Hozzájok fut, rohan 
’S enyhül szivén a’ bú.

Derülten áll a* part 
Nap’ enyhe sugarán;
A* tenger elsimúl 
Lezúgott vész után;

De tört hajó ül a 
Mosolygó partokon; 
HoKaknak teste úsz 
A’ tűkör habokon.

’S a’ rabló megleli 
Üdvének romjait,
Holt halvány testeket,
A’ nőt és fiait.

A’ sárga fürtöket 
Iszap keverte be;
Iszappal éktelen 
A’ szép hölgy’ kebele.

’S ő ott á ll, mint szobor, 
Merő fájdalmiban.
Fájdalma olly rideg,
És olly határtalan.
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V7adúl átnézdeli 
A’ messze levegőt;
De sem tenger, sem ég, 
Sem föld nem szánja őt.

Ott ég, mint tört hajó 
A’ tenger’ közepén,
Kit villám gyujta meg 
Viharnak éjjelén.

Jámbornak bajban írt 
A’ múlt’ emléke ad; 
ö t bűnök terhelik 
És gyilkos öntudat.
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AZ ÖZVEGY.

E ltép te  fátyolét a' gyász 
’S helyette bokrétásan és zenével 
Örömhevében ujjongatva lép fel 
A’ fürge nász.
Fehérre változott mezében 
Olly víg a’ nő;
Istennek látszik gyönyörében 
Az ifjú vő.
’S a’ nép körűi 
Együtt örül 
’S jó sors’ fiát,
Ki elnyeréd
Az asszonyok’ legszebbikét, 
Boldognak áld.
És völgyön és hegyen 
Lakodalom:
Határ -  és végtelen 
A’ vigalom.
A’ két jegyes fél’ háza
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Kas, mellyben víg hadak 
Egymásra látogatva 
Ki és be rajzanak.
És úton útközön,
Mint sodró vízözön,
Mindent magával 
Visz a’ futó öröm.
’S a’ merre hangja zeng,
A’ bánat elhal,
Nincs könnyező.
’S ki máskor nyögve teng,
A’ nagy vidék’ körén 
Nincs éhező,
Nincsen szegény!
’S gondot ki ne 
Felejtene,
Forrásaidnál,
Bor’ istene!
’S bájhangjaidnál,
Szelíd zene!
A’ szomjas ajk föllelkesűl,
A’ gyors idő vigan repül 
Danáinál ;•
És a? halál
Nem nyugszik a’ sír, fenekén 9 
Olly hangos a’ nász - zengemény.
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Halál!
„Ki kél fel a’ sírok’ közül?
Ki vagy te gyász’ fia?
Körünkben minden szív örül;
Hagyd búdat szállnia.
Tedd szegre gyászod’ ’s gondodat; 
Halottad nyugszik hant alatt;
De mit fold még be nem fedett,
Az é l , ö rül, vigad, szeret.
Víg nászra jőj te is velünk,
Baráti karral Ölelünk. “
így szól egy a’ násznép közül,
Egy másik közbe vág:
„Üres szó! jobb, ha borkancsónk ürül 
Kancsóban a’ világ:
Igyuk le búját, örömét;
A’ többit szélvész hordja szét.“ 
így szól a’ szíves borbarát,
Vígan köszöntve poharát.
Egy harmadik szelidebb öröme 
Az érkezőnek ekkép köszöne:
„Kit sem dalszó, sem gazdag asztal, 
Sem bor, barátság nem vigasztal,
Az jőjön és tartson velem;
Vigasztalóm a’ szerelem.
Komor barátom nézz körűi,
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Válaszsz magadnak száz közűi.
Ma násznép, holnap nászt adunk, 
M ásért, magunkért vigadunk.^ 
így szólnak ők egymás után 
Ót vigalomra meghiván;
’S tetszése’ hangival 
A’ násznép rá rival.
De a’ bús idegen ,
A’ gyászba öltözött,
Némán és hidegen 
Megáll a’ nép között 
'S arczczal, min szenvedély' 
Csatái rémlenek,
Hol semmi jel nem él 
’S kiholtak a’ szemek;
És hangon, melly gyötör,
Mellyet fáj hallani,
Víg unszolóihoz 
így kezd felszólani:
,, Megállj átok, nász’ népei, 
öregje, ifja, szépei,
Regét beszélek; rege-szón , 
Örömre búra változón,
A’ szív mulat kéjjel tele 
’S könnyűden lejt az óra le.
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Szép ’s bájoló volt a’ leány, 
Tündérek’ gyermeke;
Delibb csak egy ’s az férje lön, 
Az ifjak’ remeke.

’S az ifjú férj ’s az ifjú nő 
Nem voltak boldogok:
Féltékeny az ’s a’ nő’ szivén 
Nem tiszta láng lobog.

Az óra jő ; nagy útra kelt 
A’ férj ’s míg oda j á r ,
Kart hitfelejtő nője honn 
Egy újabb hősre tár.

A’ bűntitok szárnyakra kél,
A' férj’ fülébe jut.
’S az vissza té r , előtte már 
Haragja’ híre fut;

De orgyilkos kéz ejti el 
A’ vérért lihegőt 
’S halálveszélytől menti meg 
A’ vétkes ifjú nőt.

Tiltott gyönyörbe fúl a’ gyász, 
Az özvegyév lejár;
A’ két szerelmes bűnösen 
Lesz hitkötötte pár.
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’S az ifjú férj ’s az ilju nő 
Nem élnek boldogul.
A’ sor került: a’ nő’ szívén 
Féltés’ haragja dúl.

Szilaj, csapongó lön a’ férj,
Az édes hitszegő;
Házát kerülve, honn gyönyört 
’S nyugalmat nem lel ő.

Setét tanyákon éjjelez 
Hölgy ’s vad pohár között. 
H iába! szíve’ mélyiből 
A’ bék kiköltözött.

’S a’ visszatorlás’ napjai 
Elérik a’ gonoszt:
Kéjhölgy alakban ön neje 
A’ férjnek mérget oszt.

No’s vigadó nász’ serege 
Hogy tetszik a’ hallott rege ?
De el kell végzenünk a dalt:
Te harmadik férj’ nője halld! 
Mérged nem volt elég erős;
Itt áll a gyilkos, itt a5 hős!
Szerelmedért
Megöltem első férjedet;
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De bűnömért
Kezedből ittam vesztemet.
Nézz meg, mivé lett szeretőd ;
Nincs szer, melly meggyógyítsa őt. 
Mérged nekem halált adott;
Te menj ’s öleld a’ vérpadot. “
’S fáradtan a’ kín’ embere 
Sírjához “ vánszorog.
A’ nő, mint kit villám vere, 
Halványan össze rogy.
’S a’ nép, a’ mindig kész vvő,
Nem várja meg to rá t,
Hol gyilkos, ’s méregkeverő 
Készítnek lakomát.
Csak egy, a’ vőlegény, marad 
Az ájult nő körül;
Szemében égő köny fakad 
’S illy szókra keserűi:
„Illy szép és illy gonosz, Mi kár ! 
Angyal lehettél, ’s poklok' díja vár.“ 
’S az ifjú vő ’s a’ víg* sereg,
A’ zaj, zenék, az örömek 
Eltűntek, elhangzottanak:
A’ szép menyasszony rémalak. 
Vérzsolga jő a’ vőlegény helyett 
’S az ébredő halállal fog kezet.

14
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SZÉP ILONKA.

I.

A  vadász ül hosszú méla lesben,
Vár felajzott nyílra gyors vadat,
’S mind fölebb és mindig fényesebben 
A’ serény nap dél felé mutat.
Hasztalan vár; Vértes’ belsejében 
Nyugszik a* vad hűs forrás’ tövében.

A' vadász még lesben ül sokáig, 
Alkonyaitól vár szerencsejelt;
Vár feszülten a’ nap’ áldoztáig 
’S íin a’ várt szerencse megjelent:
Ah de nem vad, könnyű kis pillangó 
’S szép sugár lány, röpteként csapongó.

„Tarka lepke, szép arany pillangó! 
Lepj meg engem, szállj rám kis madár; 
Vagy vezess e l, merre vagy szállandó , 
A’ hol a* nap nyűgodóba jár.“
Szól ’s iramlik ’s mint az őz’ futása, 
Könnyű ’s játszi a’ lány’ illanása.
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„Istenemre!“ szöla felszökelve 
A* vadász: „ez már királyi vad !“
És legottan, minden mást feledve,
Hévvel a’ lány’ nyomdokán halad*
Ö a lányért, lány a’ pillangóért, 
Verseneznek tündér kedvtelésért.

„Megvagy!“ így szól a’ leány örömmel f 
Elfogván a szállongó lepét;
„Megvagy!“ így szól a’ vadász, gyönyörrel 
A* leányra nyújtva jobb kezét;
’S rezzent kézből kis pillangó elszáll;
A’ leány rab szép szem’ sugaránál.
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Á l, -e még az ősz Peterdi* háza?
El-e még a’ régi bar ez’ fia ?
Áll a’ ház még, bár fogy gazdasága 
’S telt pohárnál űl az ősz maga.
A’ sugár lány körben és a vendeg; 
Lángszemében csábító varázs ég.

’S Hunyadiért, a’ kidőlt dicsőért,
A ’ kupák már felvillantanak,
Ősz vezére’ 7s a5 hon’ nagy nevéért 
A’ vén baj nok’ könyei hulltanak;' 
Most könyűi, vére hajdanában 
Bőven omlott Nándor’ ostromában.

„Húnyt vezérein’ ifjú szép sugára“ 
Szól az ősz most „éljen a’ király!“
A 9 vadásznak vér’ tolul arczára 
’S még kupája illetetlen áll.
„Illetetlen mért hagyod kupádat?
Fogd fel gyermek és kövesd apádat.“
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„[Mert apád én kétszer is lehetnék , 
És ha ittam, az nincs czenkekért; 
Talpig ember, a’ kit én említék, 
Nem gyaláz meg ő olly hősi v é r t!“ 
’S illetődve ’s méltóság szemében . 
Kél az ifjú , tölt pohár kezében.

„Éljen hát a’ hős vezér’ magzatja, 
Addig éljen, míg a’ honnak él!
De szakadjon élte’ pillanatja, 
Mellyben attól elpártolni k é l;
Egy király se inkább, mint hitetlen: 
Nyug a’ népen a’ rósz ’s tehetetlent

\S mind zajosban, mindig hevesebben 
Víg beszéd köztt a’ gyors óra ment. 
A’ leányka híven és hivebben 
Bámulá a’ lelkes idegent.
„Vajh ki ő , és merre van hazája ?“  
Gondolá, de nem mondotta szája.

„Téged i s , te erdők’ szép virága, 
Üdvözölve tisztel e’ pohár!
Hozzon isten egykor fel Budába ;
Ősz apáddal a’ vadász elvár ;
Fenn lakozva a’ magas Budában 
Leltek engem Mátyás’ udvarában.“
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Szól ’s búcsúzik a’ vadász, rivalva 
Inti őt a* kürthang: menni kell.
Semmi szóra, semmi bíztatásra 
Nem maradhat vendéglőivel.
„Emlékezzél visszatérni hozzánk,
Jó vadász, ha meg nem látogatnánk.^

Mond szerényen szép Ilonka, állván 
A’ kis" csarnok’ végső lépcsején,
’S homlokát az ifjú megcsókolván,
Útnak indúl a’ hold’ éjjelén.
’S csendes a’ ház , ah de nincs nyugalma 
Föl véré azt szerelem’ hatalma,
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III.

F ö l Peterdi ’s bájos unokája 
Látogatni mentenek Budát;
Minden lépten nő az agg* csodája;
Mert sok újat meglepetve lát.
A’ leányka titkon édes óra’
Jövetén vár szép találkozóra.

’S van tolongás ?s új öröm Budában : 
Győzelemből várják a’ királyt,
A’ ki Bécset vívó haragéban 
Vérboszút a* rósz szomszédon állt. 
Vágyva néz sok hű szem ellenébe :
Nem vidúl még szép Ilonka’ képe.

„Hol van ő , a* nyájas (ismeretlen ? 
Milly szerencse fordúlt életén?
Honn-e vagy tán messze költözötten 
Jár az őzek’ hűvös rejtekén?u 
Kérdi titkon aggó gondolattal 
’S arcza majd ég, majd színében elhal.
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'S felrobognak had vész ülte képpel 
Újlaki ’s a’ megbékült Garák.
’S a’ király jő , fólség7 érzetével 
Környékezvén őt a’ hős apák.
Ősz Petenli ösmer vendégére,
A’ király az : „Áldás életére !“

„Fény nevére, áldás életére!“
Fenn kiáltja minden hu ajak;
Százszorozva vissza zeng nevére 
A’ hegy és völgy és a’ zárt falak. 
Haloványan hófehér szobornál 
Szép Ilonka némán és merőn áll.

„A* vadászhoz Mátyás' udvarában 
Szép leánykám elmenjünk-e hát?
Jobb nekünk a’ Yrértes’ vadonában,
Kis tanyánk ott nyugodalmat ád.“
Szól az ősz jól sejtő fájdalommal,
’S a’ bús pár megy gomlsujtóttá nyommal.

És ha láttál szépen nőtt virágot 
Elhajolni belső baj m iatt,
Úgy hajolt el, félvén a’ világot,
Szép Ilonka titkos bú alatt.
Társasága lángzó érzemények,
Kínos emlék, és kihalt remények.
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A’ rövid, de gyötrő élet elfolyt, 
Szép Ilonka hervadt sír felé; 
Hervadása Hliomhullás volt: 
Ártatlanság’ képe ’s bánaté.
A’ király jön ’s áll a’ puszta házban 
Ok nyugosznak örökös hazában.

Vörösmarty’ ljatuj műnk. i . k. 15
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A’ HŐS’ SÍRJA.

Sok bajnak utána az ősz dalia 
Csendlakta honába,kerül;
Vészes fiatalkori napjaira 
Néz vissza reménytelenül :
Eltűntének ifjukor és szerelem,
A’ vérteli harczok, a’ győzödelem.

Fáradtan, elaggva, ez álmaiban 
A’ harcz’ ’s koszorúk’ fia él,
’S bár álmain a’ komor ész’ köde van , 
Még lelke busongni kevély.
A’ sírba letenni óhajtja fe jé t:
Márvány örökítse ’s dal üilje nevét.

’S hosszú nap után borús éjszaka száll, 
Felhőbe húzódik a’ hold.
Éjfélre a’ hős’ rideg álmainál 
Felhangzik az ős laki bolt.
Kürt híja ki harczra az ősz daliát;
Vég harczra kimenni nem ója magát.
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A’ kürt tova és tova zengve rivaj, 
Rémhangja betölti az éjt.
Megy bátran a* hős csatagondjaival, 
Érezve veszélyteli kéjt.
Megy zordon utakban a’ hangok után : 
Nagy messze körűle a' puszta magány.

’S fölzengeni hallja a harcz’ moraját,
A’ férfiölő viadalt,
Küzdők’ rohanásit az érczsoron á t,
Hall rémületes csatadalt:
Kard, dárda zörömböl, a’ ló szabadul; 
Nagy sebben áléivá vitéz ura hull.

A* hős tova és tova tévedezőn 
A’ képtelen éjbe halad.
A, vérbe borúit, csatadúlta mezőn 
Elhallgat az éjjeli had.
’S rémséges, halotti a’ csend, a’ magány 
A’ vad rohanások , a’ hadzaj után.

Harmadszor a’ kürt riad és szomorún 
Véghangja búcsúzva kihal.
’S villám’ sugarában az éji borún 
Át rémlik emelt ravatal:
A’ hős’ temető helye ’s orma felett 
Fog bús szobor, a’ haza’ képe, helyet.

15*
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Sok bajnak utána az agg dalia 
Itt békehelyére talál;.
Vészes, viadalteli napjaira 
A’ századok’ éjjele száll.
7S míg lelke dicső nyugalomnak örül, 
A’ hír’ örök éneke zengi körűi.
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A’ TÚLVILÁGI KÉP.

H űségtelen, de szép valál,
Te bűnös, édes lány ;
Idő előtt temetve vagy 
Magányos éjszakán.

De ifjú tagjaidra föld 
Ne tárja holt ö lét;
Enyém vagy: sírod’ ajtaját 
E’ vas rombolja szét.

Enyém az ajk, oh ismerem 
Az édes ajkat én;
Mint méh a’ rózsán, függtem én 
Csókján, lélekzetén.

Enyém a’ báj hatalmas arcz
Csábító fényivel
És a’ gyönyörnek halmai,
Az iiju hő kebel.



174

Nyílj meg te föld, nyílj meg te sír, 
Adjátok vissza őt:
Nyugalmat leljen szívemen, 
Karomban temetőt.4*

Süvöltve száll át a’ vihar 
Tetőn és téreken;
A’ messze látkörig sehol 
Egy lélek sincs jelen.

Magán, vészszórta hajjal áll 
A’ feldúlt sir felett 
Az ifjú, ’s barna hantokat 
A’ zúgó szélbe vet.

Haragban égő csillagok 
Néznek felhők a ló l,
És a’ koporsó feltűnik 
A’ sír’ homályiból.

De a’ mint feltün ’s a’ fiú 
Hévvel reá omolt,
Nyögést viszhangoz a* szilaj 
Kéz háborgatta bolt.

És mintha nem lett volna még 
Eléggé sírja mély,
A’ gyász koporsó rezzenik 
’S mélyebben földbe kél.



175

„Hah! — szól az őrült szerető — 
Bujósdit játszol-e?
’S utánad én a’ földtekét 
Keresztül fúrjam-e ?

Átfúrom azt, de látni kell 
Még egyszer arczodat;
Egyszer teremt csak ollyat ég, 
Olly csalfát ’s bájosát/4

Szól ’s rombol csüggedetlenűl; 
Tágul a’ földi gát 
És a’ koporsó több helyen 
Feltünteté magát.

De hányszor feltűnt, annyiszor 
Nyögéssel vissza hull,
Midőn az ifjú, belsejét 
Feltárni, rá borúi.

Most ott ül a’ föld* közepén 
Olly mélyen, olly magán : 
Lankadság tagjain, hideg 
Veríték homlokán.

Hol a’ csikorgó érez terem,
’S a tengerér fakad,
Ott ő pihenni szállá meg 
A’ felvilág alatt.
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Borúsan néz be a’ vak éj 
A’ mély sír’ ajtaján;
Setét és csend uralkodik 
A’ borzasztó hazán.

S a* csendben, mint ha szív dobog, 
Vagy vér vadúl kereng,
Rémséges döngés hallatik:
A5 földnek keble reng.

;S ő , a’ világtól elszakadt,
A’ sírral olly rokon,
Föleszmél fáradalmiból 
A’ rémes hangokon.

*S beszélni kezd gyász dolgokat, 
Szörnyűket hallani;
Még szörnyebb, a’ mit gondola,
’S nincs szó kimondani.

,,Igen tehát! én öltem e l ,
Én gyilkolám meg őt;
En adtam lakhelyűi neki 
A’ puszta temetőt.

Nyakamba fűzve karjai,
Hév aj ki ajkimon,
Buzogva omlott vére ki 
Orgyilkos vasamon.
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Szerettem őt *s e’ szerelem ,
Mint fenn az égi b o lt/
Végetlen, tiszta és örök,
Rá vesztegetve volt.

Mint égi boldogságomért 
Nyujtám ki kezemet 
’S ő lengeséggel bűnöseu 
Eljátszta hitemet.

De mostan — ’s itt felkaczagott — 
Örökre mentve már;
Nem bont ’s köt többé frigyeket 
Az elhunyt szemsugár;

Nem csábít senkit érzeni 
A’ haló vány ajak 
És a’ veszendő habtetem 
*S az omló szög hajak.

Hah! most fogom még látni őt 
Valódi boldogan:
Mert hű az asszony és igaz, 
Midőn már halva van.“

így szóla ’s hévvel üldözé 
A’ holtnak tetemét,
Felszaggatá nyomán a’ fold*
Száz rétü kebelét.
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AJ porhon általfúrva lön,
A’ föld’ más oldalán 
Előtünék a’ sírduló 
Sok fáradás után.

*S egy új világot lel vala, 
Körűi új életet
’S dicsőbb ege t, dicsőbb napot 
Az új világ felett.

Hol aJ patakhang zene lön,
A’ szellő enyhe dal,
Öszhangba olvadók a’ szív’ 
Legbelső vágyival;

Hol a’ setét lomb’ árnyai 
Feledség* fátyola 
Mindenre, a’ mi keserűt 
A’ lélek gondola.

’S itt a’ koporsó megnyílók.
’S a* mint teremtve van, 
Föllenge a szelíd leány, 
Ifjúság’ bájiban.

Ollv tiszta, mint az ősi lég 
Az ég és föld között,
Melly a’ nap’ szűz sugárival 
Először ütközött.
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Ártatlan rózsák arczain 
’S az első szerelem;
Azok még illetetlenek,
Ez hű és feddtelen.

’S az ifjú* lelke bámuló 
Gyönyörbe rezge á t ,
’S mély és nehéz fohász után 
így hallata szavát:

„Hah ! nem hiába Fáradek;
Ez méltó munka volt. 
Illyennek láttam őt, midőn 
Először rám hajolt.

Tégy semmivé örökre, é g ! 
Nem esdem üdvödért.
Egy illy tekintet megfizet 
A kínos életért!44

Végezte ’s a’ kép eltünek 
Es ő — fölébredett:
Egy lázbetegnek álma volt 
Mind, a’ mit szenvedett.

Mellette ifu hölgye ült 
Virrasztva csendesen,
Olly mondhatatlan bájoló 
Szelíd gyötrelmiben.

A
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Őrcsillagokként függtenek 
A* kóron szemei,
Míg gyengén izzadt homlokát 
Törlötték kezei.

Ő föltekinte 's  meglepé 
A’ túl világi kép ;
Nem olly derűit, nem olly vidám, 
De vonzóbb földi szép.

E’ látomány eláradott 
A5 kórnak láz erén 
’S régen nem ízlett kéjre vált 
Az enyhült érzemény.

„Oh hölgy, az isten gyönyörűi 
Teremte tégedet!
’S szerelmed üdvösséget is 
Ad a’ gyönyör felett.^
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