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Mellette és körűié vannak 
Romai sok törött sóhajnak: 

Szárnyaszegett dalok . . . 
Romok közt andalog!



ELŐSZÓ.

Szokatlan, hogy valamely iró, ki még él s talán 
munkára sem képtelen, ennyi töredékkel lépjen közön
ség elé, mennyit e kötetben vesz az olvasó. Az ilye
nek, ha nem de funere domini rapta, méltán nyom
hatnák szerzőjükre a könnyelműség vádját. Azért, 
mi ritkább szokásim közé tartozik, nem hagyhatom 
őket nehány sor előszó nélkül.

Az idő, melyben e töredékek nagyobb része kelt, 
nem vala alkalmas hosszabb költői dolgozatokra. 
Nem, másutt se, a nyugoti gazdagabb irodalmakban, 
hol az össze nem pontosulhatott költői erőt szintén 
apróságokban elforgácsolva látjuk; annál kevésbbé 
nálunk, az 1849 utáni leveretés időszakában, mely



4

kivált a szerző lelkületére ólomsúlylyal borult. Ki 
egyes dolgozatim évszámára pillant, látni fogja, bogy 
1848-ig, három év alatt (pedig szellemnyügző hiva
taltól éjente lopott órákban) négy nagyobb dolgo
zatot fejeztem be, több-kevesebb sükerrel. E korból 
nincsenek töredékeim; és ha a szomorú catastropha 
közbe nem jő, később is alig hagytam volna vala
mit befejezetlen. De jött az általános izgalom, jött 
a csüggedés kora. Mint a patak, melynek útjába 
sziklatömbök hengerűltek, egyszerre irányát veszti: 
egy része tóvá tesped, más része több ágra szakadva 
keresi a kifolyót, de különböző szerencsével; némely 
ágacska vékony hegyi csurgó alakjában menekül, 
más vadvíz gyanánt bukkan elő, más, egy darabig 
futva, posványnyá lapul, vagy iszap és fövénytalaj
ban vész el: úgy voltam én. Hajtott a munkaösztön, 
de nem találtam irányomat. Az a derült nagyobb 
munka, melyben 1848 előtt liős-idylli képeket kezd
tem rajzolni (Toldi), elvesztette rám varázsát; más, 
kedélyemhez s az általános hangulathoz illőbb tárgyat 
kelle keresnem. így  fogtam a Bolond Istók első éne
kébe, mely mű, fesztelen alakjában, mind subjectiv 
élményeim s érzelmeim, mind a közhangulat humo
rának kifejezésére alkalmosnak látszott. De a munka 
nagynak volt kezdve, a modor is nálunk szokatlan:
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kétely fogott elő, vajon minden rápazarlott erőm 
és időm után is fogja-e élvezni a magyar közönség. 
Annyival igazoltabbnak hivém ez aggodalmat, mert 
a belőle egy vidéki lapban név nélkül megjelent 
mutatvány (csaknem az egész első ének) mondhatni 
semmi figyelmet se gerjesztett, s ha egy nagyon 
competens műbirónak évek múlva tett nyilatkozatát 
kiveszem, (ki az ismeretlen szerzőt váltig magasztalta 
előttem) —  bizony a varjú sem károgott utána. 
Istókkal egyidejűleg, vagy már elébb, némely kisebb 
munkákat is körvonaloztam. Ilyen lett volna Furkó 
Tamás, mely a forradalmi bramarbások hőstettein 
akart nevetni — sírnom kellett, s abbahagytam. Ilyen 
a Falu bolondja, mely azt akarta feltűntetni, beszély 
alakban, mivé lesz a nép közt egy oly költői ter
mészet, mely a mostoha körülményekből soha ki 
nem fejlődhetve, nyomtalanul vész el. Később ez 
alapeszmét, nagyobb mérvben, a Bolond Istókba 
vittem volna át. A  Betyár czimű néprománczkört 
tárgya miatt nem véltem kiadhatónak valaha. Voj- 
tina levelei egy a hívatlan dúdolókat elriasztó sati- 
racyclus akart lenni. Megszántam szegényeket, hisz 
magyarul döngicséltek! Még egyszer, évek múlva, 
zaklatott az ösztön, e modorban valamit Írni; de 
már nem ostorozva, inkább tanítólag: s kezdém
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Vojtina Ars 'poétikáját. De kritikai lapszerkesztésem 
alatt elég alkalmam volt meggyőződni; Hogy prae- 
ceptorságom nem kell senkinek — jó ,  hát nem 
kell. —  Az a nehány stanza, mely Mátyás bevonu
lását ecseteli, bizonyos efféle látványosság által ger
jesztve, egy a nagy király udvarában játszó saját
ságos béke-eposz kezdete lett volnfi. Csaba tervezései 
nyomták háttérbe; itt leginkább a stanzák alakja 
végett áll.

Azonban egy (1853 óta tapasztalt) physicai vál
tozásom mind inkább elcsüggeszte, hogy nagyobb 
művet valaha befejezhessek. A  kisebb költemények 
ez idő tájt meglehetősen felszaporodtak: de minden 
kisérlet, a nagyobbakat egész kitartással révpartra 
vonszolni, csak fájdalmas elégedetlenségben végző
dött. így  lettem én, hajlamom, irányom, munka 
ösztönöm daczára, subjectiv költő, egyes lyrai sóha
jokba tördelve szét fájó lelkemet. Midőn e convul- 
siók után nyugalmam vissza kezde térni: a balla
dákhoz fordulék. Ezek elsőjét („Rákócziné“, mely 
azonban most sem ,,opportunus“) még 1848-ban 
Írtam, csupán népdalunk nyomán indulva, előbb mint 
csak egyet is láttam volna az éj szaki balladákból. 
A forma tetszett, nekem is másnak is; s elcsüg
gedve hosszabb lélekzetű munkák befejezhetése felől,



7

egy balladakört terveztem: A Hunyadiak. Három
négy ballada lett az eredmény. Nem sorjában akar
tam megírni, hanem majd egy, majd más kiválóbb 
mozzanatot ragadni meg, azután úgy kötni össze 
egy egészszé. De meg kelle győződnöm, hogy százá
val a ballada nehezen j ő ;  s ha ihlet jöné is, egység 
bajosan lesz.

Ha még fölemlítem, hogy Losonczi 1848-ban, 
egyenesen a népre hatni akaró iránynyal volt Írva, 
s így inkább krónikás modorban tartva; s hogy 
Tassét és Ariostót nem vala szándékom egészen le- 
fordítni, csak kísérletet tevék, minő hang s forma 
lenne alkalmas mindenikhez: be is zárhatom ez 
apológiát, Goethe módosított szavaival:

W ie ich Zeit und Muth verthan:
Zeigt das Büchlein lustig an.

Pest, márcz. 1. 1867.

A  szerző.





BOLOND ISTÓK.
(1 8 5 0 .)





ELSŐ ÉN EK .

Tartalom: Bolond Istók bekukkan a világba s megkezdi vándorlását.

Kedvem van énekelni (ritka kedv 
Egy idő óta!) s a mi több, vigat,
Vagy víg-szomorkást, melyben játszi nedv 
(Humor) nevettet s olykor szívre hat.
Ám lássa múzsám, hogyha belekezd 
Bolond Istókként, és belészakad 
A legderekán, vagy már kezdetin is, 
Mielőtt alányomhatta volna: finis.

2 .

Szeretem én langy május-reggelen 
A permét-essőt, mely gyéren aláhull, 
Csillámfonalkint, a dörgéstelen,
Napszűrte felhők tiszta fátyolárul,
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Midőn a tájnak élénk zöldje lenn,
A szőke fényű légből visszahárul 
És sárgazölddé lesznek a sugárok, 
Melyekben a kelő nap átszivárog.

3.

Szeretem a hölgy szép szemét, midőn 
Egyszerre könnyet hullat és mosolyg,
S a még le nem simult bánatredőn 
Félénk örömnek kétes lángja bolyg. 
Szeretem, hogyha — mint tavasz-mezőn 
Árnyékot napfény —  tréfa űz komolyt: 
Ez a hullámos emberszív nedélye: 
Halandó létünk czukrozott epéje.

4.

Szeretem nézni (bár lábam ügyetlen) 
Komoly-vig tánczod, keleti fajom:
Mikor feljaj dúl rátermett kezekben 
A hegedű s méláz a czimbalom;
És olykor a bú fátyola lelebben 
S kiront a jó  kedv tánczban és dalon: 
Egy élet e táncz, melyben lélek a dal: 
Kevés öröm, vegyítve sok bánattal.
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5.

Hanem dologra. Kit s mit akarék 
Megénekelni csak? Tudj’ a manó, 
Hiszen nem is gondoltam arra még; 
Pedig, könyörgök, azt előre jó  
Megtudni mégis: ki az a derék,
S mi rajta megénekleni való,
Mielőtt az ember a jámbor papírra 
Tiz vagy tizenkétszáz verset leírna.

6.
Hogyan kezdém hát? lássuk ott elül. 
„K edvem ... szomorkást... játszi n ed v ...u Igen; 
Tovább! talán még hősem is kerül:
Ahá! Bolond Istók: ez jó nekem!
Istók, szerény név, s rája czímerül 
Az a Bolond szó illik képtelen:
Gyöngynév! s mi terjedt fogna lenni, ha 
Viselné az egész família!

7.

Megvan. Tehát Bolond Istók. Legyen.
Bár hősi tette most nem jut eszembe,
S a monda sem fog rá semmit, egyen 
Kívül: mikor bekukkant Debreczenbe.
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De hát azért én lantom letegyem?
Nem én! neki gyürkőzöm jó  hiszembe: 
Nem ő az első, kinek érdemét a 
Hisztérikus csinálja, vagy poéta.

8 .

Különben én igazságos leszek,
Más érdemét Istókra nem ruházom:
S ha mit netán az övéhez teszek,
Kárt a miatt másik bolond ne lásson. 
Éljen, ki nagy bolond volt, mint ezek! 
No már, az elsó' versben kér’m alásson, 
Nem Istók, hanem Hűbeié Balázs 
Érdeme volt a mindenbe kapás.

9.

Evvel tartoztam a históriának.
Könnyült kebellel most jerünk odább:
Ki volt Istók? szüléi kik valának?
Ki nagy-, szép-, ős-, déd- apja s igy tovább? 
Bohó kérdés! otromba egy kívánat!
Hát tudom én minden feje-fokát?!
Annyit tudok, hogy első e családfán,
Ki magát lóvá hagyta tenni: Adám;
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10.
S hogy föl nem vette a családnevet 
Annak oka, mert nem volt még divatban, 
Vagy szégyenelte kissé, meglehet,
Adám apó; de az mindegy; miattam 
Viselje bárki azt, a mit szeret,
Az igaz név előbb-utóbb kipattan 
S minél több névvel és czimmel takarják 
Annál hamarább kiüti a szarvát.

11.
Ezt sem azért mondám, hogy vele bántsak 
Valakit —  oh dehogy! távol legyen!
Ahhoz konyiték félvállról csupáncsak 
(Mit nem vehetni tőlem rósz névén),
Hogy ünnepelt hősem nem áll magán csak, 
Mint egy bitófa, a lét-ösvenyen,
Hanem vannak szerelmes rokoni —
S széles családja mindenütt honi.

12.
Egyébaránt becsületére válik,
Hogy, a mikép bölcsőben fölvevé,
0  e nevet viselte mind halálig,
Nyíltan, a nélkül hogy szégyenlené:
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De a többi rokonja, mind egy szálig, 
Titkolja és még rá’dásul kevély . . . .  
Mondják, e földön nincs elégedés:
Ki zúgolódik hogy . . . .  esze kevés?!

13.

Azt még Bolond Istók se tette, mert 
(Négy szem között) nem volt hozzá esze, 
S ha olykor ó' valamit feltekert 
Az nem az ész volt, csak helyettese,
Egy töksi homlok, mint a szénakert 
Indái közt az óvj ás csemege,
Melyről aligha fogná phrenológ 
Jóslani, hogy belőle zseni lóg.

Nincs ostobább, mint a külső idombul 
Belbecsre vonni következtetést;
Megengedjen dr. Gall, de bolondul 
Keresi hajszálak között az észt,
(A  dinnye az csak, mely úgy jó, ha kondul,) 
S nem mindig hősi termet ad vitézt:
Például, ott van a kis törpe lengyel,
Szegény! ő meglehetős majom-ember.

14.



ELSŐ ÉNEK. 17

15.

Ki éneklendi meg dicső csatáit?
S ki hallja meg a költő énekét? . . . .  
Azonban Istókhoz térnem muszáj itt, 
Nem is kerítek ily nagy fenekét, 
Pegazusom még most szépen leszállít, 
De, ha tovább sarkantyuzom, le-vét: 
Jobb lesz tehát gyalog sétálnom addig, 
Hol hősem első nyikkanása hallik.

16.

Füstös vityilló gunnyaszt egyedül 
Puszta-középen, mint egy vén banya 
Ki gombolyagba töpörödten ül 
S élére áll födetlen kócz haja;
Két asszu kar az oszlop kétfelül 
Melyekre lebókol a csősz tanya:
De mellyik tartja egymást: oszlopok 
A kunyhót? vagy viszontf kétes dolog.

17.

Midőn azt mondom: „tartjau annyi mint- 
Ha mondanám: „tartotta, egykor, régenu ; 
Mert már biz annak híre-hamva sincs:
Nem úgy csinálták, hogy örökös légyen.
Arany János. VI. 2
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Palotát épít a dús, kéjekint,
Századok élte van szilárd kövében:
De ő csak egy szú, féreg, vagy penész, 
Mely egy darabig őröl, váj, tény ész,

18.

Avval kimúlik. Oh mért örökíted 
A halandóság emlékezetét 
Halandó ember? és mért nehezíted 
Az elválást attól, mi nem tiéd?
Elhunyt apáid által létesített 
Minden műemlék nemde nem sötét 
Koporsó, mely körül az egykor éltek 
S kimúltak árnya leng, mint gyász kisértet?

19.

Nem volna-é jobb, mint szokás halottal 
Elásni a köntöst, melyet viselt, — 
Megsemmisítni hajlékát legottan 
S utána föl nem hagyni semmi jelt, 
Hogy az uj nemzedék frisen, nyugodtan 
Virulna helyén, mint tavaszra kelt 
Természet, a melynek föl nem találnád, 
Új életében, múlt évi halálát?
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20.

Azonban ezt én fütyölöm, szegény 
Poéta, vagy tán csak versifikátor, 
Gondolva, hogy zarándok jövevény 
Számára elég egy veszendő sátor,
A mely, ha bujdosója tova mén, 
Leroskadván, legyen földdé magátol: 
Palotám persze nincs; ha volna, tán, tán 
Máskép beszélnék. Hátha megpróbálnám!

21.

Füstös vityilló áll tehát, vagy ül,
Vagy guggol, összetörped, zsugorog 
Sik pusztaságban, mélán, egyedül; 
Körötte dulakodó viharok 
Egymás hajába estek. Zúg, repül 
A szél, — a vemhes felleg kavarog; 
Borult az ég: a támadó veszély 
Láttára elfödé szemét az éj.

22.

Sötét van ; ámbár a felhő szivén 
Tüz-fáj dalomként gyakran átnyilallik 
Egy-egy villámlás — egy rövidke fény —  
Mire a felleg kínmoraja hallik,

2*
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Stb. — De minek vesződöm én 
Ezekkel? innen-onnan meghajnallik 
S addig benézünk a csősz-kaliba 
Mécscsel világított titkaiba.

23.

Középen, t. i. a verem
Közepén, négykézláb egy bizonyos állvány 
All, mint komoly bölcs, szenvedélytelen, 
Nehézke méltósággal pauzálván; 
Dagasztó-lábnak híják sok helyen;
Öblös tekenőt emel görbe vállán 
Melyben, kovásztól szellemet ha nyér, 
Feltámad a rozs, mint élő kenyér.

24.

E lócza mellett, vagy épen alatta 
Fetrenge földön egy új csecsemő, 
Pogányul ordítván az istenadta 
Hogy szinte rászakadt a tekenő, —
Talán jövendő életét siratta?...........
A rósz fedélen átcsurgó eső,
Mely, tóba gyűlvén, majd felvette őt, 
Szolgáltatá az első feredőt.
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25.

Nem messze tőle, eszméletlenül
Fekütt, a nyirkos szobaföldre végig-
Omolva egy nő; karja merevtil
Egy tészta v o l t . . . .  mind a kettő könyékig;
És senki, senki nincs rajtok kivül 
Jelen, hogy ápolást nyújthatna nékik;
Egy lélek sincs . . . .  csupán egy, ott a vaczkon 
Halállal küzködő öreg vak asszony.

26.

A csősz . . . .  no, a vén csősz, mint rendesen, 
Távol serénykedik hivatalában,
Horkolva lelkiösméretesen 
Valahol a vetések oldalában;
Se’ a mennydörgés menykő fénye, sem 
A zápor, mely hull isten-igazában,
Nem képes, hogy kiforditott bundája 
Almaiból a hű embert ki váj ja.

27.

Alszik tehát: álmában hortyogat,
Élvezve sok szép lelki látományt,
Markol temérdek csősz-garasokat,
Üveg pálinkát és pipa dohányt;
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Hatalma roppant: akár a lovat 
Behajtsa törvényes zálog gyanánt,
Akár elnézze, (holmi kis jutalmat 
Beszámitván) a megtérdelt tilalmat.

28.

De, bár alunnék ítélet napig,
Azt mégse álmodná meg, hogy mi történt 
Ott, a hol „anyjok“ és „a lyányu lakik;
Az ember ilyet sohse képzel önként,
Nem is dukál az eskető papig 
Gondolni rá. Hisz érti ő a törvényt:
Hogy volna máskép, télen úgy, mint nyáron, 
Hites személy, kerülő a határon!

Pedig való volt, szemmellátható,
Csak az öreg vak nem láthatta szemmel 
Hogy mit palástol gondosan Kató. 
Szegény asszony! lefekütt jó  hiszemmel, 
Azon siralmas, de önmegadó, 
Szivíiyugtató keresztyén érzelemmel 
Hogy, istenfélőnek nevelve lyányát, 
Eleget élt elnyerni koronáját.

29.
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30.

S már látta azt, az égi koronát,
Már bomladoztak földi köteléki,
Midőn egy éles hang: „kovát! kovát!“
Majd csakhogy a kezéből nem üté ki 
Az égi kincset. Fölriada hát:
Füle z ú g . . . ?  nem tudá higyen-e néki:
Várt egy kicsiny ég, majd irtóztató 
Hangon üvölte: „gyermekem! Kató!u

31.

De a lyány, kit becsületes nevérül 
Többször szólíta, egyszer sem felelt; 
Erőlködék hát fölkelni helyérül 
Az aggnő, a mi nem menvén, fülelt:
„Kié az a gyermek ?“ kérdé, szivérül 
Lehazudandó a mázsás tehert,
„Miért nem szól az anyja, vagy te, lyányom? 
Vagy itt hagytál beteg. . . .halálos ágyon?“

32.

Ismételé, de válasz nem jőve 
A többször újra kérdező szavakra; 
Az ég villámra villámot lőve,
Csak az felelt, isten tüzes haragja;
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S nem messze immár lángoló köve 
Miatt kigyulván egy nagy szénaboglya
Irtózatos robajjal porraégett...........
Intés gyanánt a gazda bűne végett.

így, mikor én mindentől elhagyottan 
(Tavaly nyáron*) esett, nem költemény) 
Kergetve önnön lelkemtül futottam,
És láthatáromon nem volt remény —
S kétségb’esés örvényéig jutottan 
Kezem égre emelni nem merém:
Egy —  asztagomba feddőleg hajított — 
Villám-üszők imádkozni tanított.

34.

Ekkor (a mondott éjjel, nem tavaly)
Eszmélni látszék az elhalt leány,
Kebléből hosszú és nehéz sóhaj 
Erőlködött halvány kék ajakán;
De a színt képzelem csak, mert olaj 
Nem volt a mécsben, igy nem látliatám; 
Gondolta a mécs, minek égne jobban 
Hol egy vak, egy kisded s egy félhalott van.

*) 1849, augustus végén.

33.
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35.

Két félhalott inkább: az, ki sohajta 
S ki azt meghallá és megismeré;
Reszketve nyílt meg a koros nő ajka;
Testét halálos harmat kiveré;
Üres szemével —  mintha volna rajta 
Mit nézni — bámult a sóhaj felé:
Azt várta tán, hogy több is jő jön  . . . .  és 
Valóban jött is egy süket nyögés.

36.

Az ifjú nő, vagy inkább hajadon,
Vagy egyik sem . . .  no a mely’k jobban illik, — 
Még folyvást ott hevert a pamlagon 
(Az istenadta földön t. i.)
Szemei zárvák, keblébe szabadon 
Nem jár a szellő; még ájulva mindig:
De mintha lelke így is érzené 
A szemrehányást, nyugtalan belé.

37.

Tulajdonkép nem is volt szemrehányás 
Az, melybe mostan az aggnő kitört:
Átok-, halál-, és kárhozat- kívánás
Volt, melly egy szóban káromol s könyörg;
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Midőn sebet a lélek önmagán ás — , 
Kétségbeesésben talál gyönyört.
És, mint vészföcske a hullám-csatában,
Magasra, mélyre száll ön viharában.

38.

Oly állapot volt ez, mint a minőt 
Jóbnak tanácsolt a házsártos asszony:
„Atkozd meg tenmagad“ készletté őt 
„Es halj m e g ! . . “ Volt esze hogy rá ne hajtson, 
Nem is hajtott rá, —  igy szépen kinőtt 
Fekélyiből: de öregünk a vaczkon,
Ki oly türelmes, mint Jób, nem vala,
Megátkozá magát és . . .  . meghala.

E perczben a tiszteletes homályban,
Milyet haldokló mécs idéz elő,
Két tünemény jelent meg a szobában: 
Ifjú az egyik, fürge, víg, merő 
Hús, vér, egészség; büszke hév szavában, 
Sajátja szépség, szellem, kedv, erő, 
Arczán elégséges remény világolt 
Átfényleni egy örökkévalóságot.

39.
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40.

E volt az Elet. Szemközt vele, lomhán 
Egy más alak is tántorgott elé,
Szúette karjait keresztbe fonván;
Bordája szürkén dűlyedt kifelé;
Köntöse nem volt, egy halotti ponyván 
Kivül, mely, ámbár sarkait véré,
Nem takará el a váz semmi tagját,
Kitünteté minden bötykét s darabját.

41.

Röviden, egy górlábu, hórihorgas 
Csontváz jelent m eg; ollyan, a mivé 
Leszünk mindnyájan, hogyha majd lesorvad 
Rólunk az, a mi éltünket tévé, —
És nem marad más: kaponya, meg ordas 
Csontok, melyekről a húst leszedé 
Ugyanaz a lég, mely éltette hajdan,
(Azért hizlalta, hogy levágja majdan.)

42.

Csontváz! halálfej! Irtózom. De mért 
Iszonyodik az ember önmagátul?
Ez a fő, mely ma képzel, gondol, ért;
E mellkosár (mely néha fáj, gáládul!)
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E kéz, mely mostan is czérnára mért 
Sorokat irkái, rímbe szedve hátul:
Mindez halálfej, csontváz, —  nemde nem? 
Egy év különbség, vagy tán annyi sem.

43.

Hidegen állt meg a váz. Gúnymosolyra 
Vonultak volna ajkai talán,
De ajka nem volt, a mit félrevonna,
Rég elfogyott az, férgek asztalán;
Sötét gödörré sűlyedt szeme, orra;
A rózsakárpit arczának falán 
Megszűnt virulni, csupán a fakó 
Rom, puszta csont, maradván látható.

44.

Az ifjú visszarettent: „Hah! megint te? 
Mindig te !u és elforditá szemét,
De a másik zörgő kezével inte 
S maradni kényszeríté ellenét:
„Számolsz!“ dörögte, és mohón tekinte 
Egy lapra: „hm! hogy is ne töltenéd 
Be a világot proletár sereggel;
Egy, kettő, három: ez több egy gyerekkel.u
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45.

így  szóla, és háromból kitörölt.
Egyet, — no, ez nem sok, mindet akarta, 
De a fiú hatalmasan porolt 
És a lapot keményen fogta marka: 
„Enyéim ők, ha mondom! meg ne öld — u 
A dulakodás jó  sokáig tarta,
Nem egyhamar lón, míg a fiatal 
Részére dőlt el a párviadal.

„Legyen“ mond a Halál: „mért küzdjem én ?u 
A kénytelenségből erényt csinálván,
„A  győzelem előbb utóbb enyém;
Szolgám az Ínség, annyiféle járvány,
Kórság, nehéz bú, gond, vak esemény;
S mi oly szépen terjed a föld határán 
A bűn; továbbá hadvész, cholera,
Doktor, adó, rósz vers, etc.CÍ

47.

Ezt mondva eltűnt egyik egyfelé,
A másik másfelé, mint egy olyan pár 
Hitves, ki a válópert megnyeré; —  
Ideje is volt, mert az ablakon már

46.
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Hajnal pirosló fénye tört elé,
1 A  rózsahajnalé, mit annyi kontár 

Mázol le, úgy is, Íróasztalán,
Hogy szégyenében oly piros talán.

A „rózsaujju hajnala mint Homér,
A  költők apja, szokta mondani,
Mig egyszerűen olaj és babér 
Koszorút viseltek a dal fiai,
S nem éltek- haltak úgy minden gyomér 
—  Csakhogy virítson — mint a mostani 
Költöncz had, a mely (egy-kettőt kivéve) 
Minden badarságot feltűz fejére:

49.

Piros galandot, zsályát, tulipánt, 
Százszorszépet (de mely egyszer se’ szép), 
Üveg kalárist, rézgombot, csalánt,
Mit egy bolond, vagy csóka, összeszéd, 
Idegen tollakat, szemétre hányt 
Sok színű rongyot és több ily izét:
Melyek fölé még csörgő sapka jő  
Hirdetni fennyen, hogy „poéta ő.“

48.
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50.

Ezenben a csősz ő kigyelme, fogta. 
Fölébredt és fölebb tápászkodott, 
Száját, a meddig nyúlt, szélyelnyitotta, 
Leásitozván egy hang-nyolczadot;
Majd ökleit szeme gödrébe dobta 
S midőn kivette, látván a napot — 
(Mely épen akkor kezde fél fejével 
A sik lapályon nézdelődni szélyel

Mint egy kis gyermek a nagy asztalon,
Ki lábujj hegyre áll, hogy azt elérje) — 
Torony-irányt vön, át az ugaron,
Az ő szerény hajlékának feléje;
Sem a légillat az éroldalon,
Sem a pacsirták fönnkelő zenéje 
Nem bájolák őt, —  csak az a pohár 
Gugyi, mely (mint képzelte) rája vár.

52.

De, mintha teljes földi életében,
— Le nem számítva bakkancsos korát — 
Sohasem forgatá vala kezében 
Oh gugyi! a te szalmás csutorád, —

61.
permek a nag
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ügy elfeledte azt rémületében 
Midőn elérte önnön pitvarát,
Hol egy régóta nem hallott zene 
Ily szóra fakasztá: „mi a f . . . ? a

53.

Azzal belépett és odatapasztá 
Szemét, hová a fül vezette azt,
Megállt, könyökét botjára nyugasztá 
S bámulta hol az ordító kamaszt 
Hol ennek anyját. Ajka nem szalasztá 
—  Szitok képében sem —  ki a panaszt: 
De, két marokra fogván a botot,
Ütés végett neki húzalkodott.

54.

Három nagy gondolat villant keresztül 
Fején egyszerre, vagy egymás után:
Első: agyon zuhintni gyermekestül 
Leányát; —  másik, hogy kétágú fán 
Szellőzni még se jó  — mert hátha meghűl 
Az ember, úgy köntös nélkül, csupán; — 
Harmadszor azt is elgondolta bölcsen, 
Hogy a pokolban fűtnek ám erősen.
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55.
E két utóbbi gondolat legyőzte 
Az elsőt, —  így történt hogy a botot 
Alábocsátván (mint igazi csősze 
Indulatának) rátámaszkodott.
Agyába’ mit, mit nem, sokáig fő ze :
Végtére szörnyű mód felkaczagott, —
Hogy majd kiorditá a nyelve csapját 
A gyermek, mig tulríhatá nagyapját,

56.

Ki most kaczagva ment az ágy felé 
Hol jó  hitestársát alunni vélte:
„Anyjok! hej anyjok!“ (s fuldokolt belé 
Mig e nehány szócskát végig beszélte)
„Anyjok! na nézd e rósz lyányt mi leié . . . .  
Hogy a nyilába tudsz alunni délbef 
Nem lát’d —  de hisz’ hogy látnád — a napot? 
Hanem füled van egy pár: hallhatod

57.

„Ezt a kerékcsikorgást. Hahaha!
Kelj, Sára, k e lj! hogy van alunni lelked? 
Örülhetsz, már ki van az orgona,
Ennekutána hárman énekeltek.
Arany János. VI. 3



34 BOLOND ISTÓK.

H é . . . .  hé! tán csak nem állt el a szava? 
Még tennap úgy elébb s tovább szédelgett. 
Megrázta vállon, megfogá kezét:
S torkán akadt a szusz, meg a beszéd.

Mert a midőn Sárát megrázta vállba, 
Mind a két vége megmozdult belé 
Mintha darab kővé lett volna válva;
S midőn fagyos kezét is meglelé 
És észrevette, hogy leesve álla,
Csakúgy tekinte jobb és balfelé,
Mintha valakit várna hirtelen,'
Vagy kérdené: „ki lesz már, Istenem?!“

59.

De szót se szóla, csak gyorsan kifordult 
A  házból és elbútt a ház m ögé;
Ottan szemének forrása kicsordult 
S két tenyerével arczát elfödé;
Paraszt keblében iszonyú vihar dúlt 
S nem hallgatóság kedviért nyögé 
Fájdalmait. . . hisz, a meddig belát,
Alig vehetni föl egy-két tanyát.

58.
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60.

Es ráborulván a kunyhóereszre,
Mint egy koporsó födelére, ott 
Keservének zúgóját megeresztve 
Sokáig és keményen zokogott.
Nem, mintha tán oly rendkivül szerette 
Volna leányát s a szegény vakot:
De megszoká ezt, és amaz után vöt 
Reméle, a ki majd eltartaná őt.

61.

Magát siratta. Önzés. No de hol van 
Igazi bánat, a mely nem önös?
Ki nem veszíte semmit a halottban, 
Képmutatókig sír, vagy közönyös; 
Minveszteségünk az, bármely alakban,
Mi a búnak mélységet kölcsönöz:
Kemény igazság! —  Hát mért kegyeli 
Az ember a bú t. . . ? Mert oly emberi!

62.

Déltájban a pusztát nyakába vette, 
Bekóborolt nyolcz vagy kilencz tanyát; — 
Idő telt abba, míg előszedhette 
Segédül azt a két-három banyát,

3*
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Kikkel a tekenő helyére tette 
A holtat; — a földön fekvő anyát 
Ellenben ágyra vonták, a halott 
Helyére . . . .  hisz mégis puhább van ott!

63.

Dologidő volt: ember a világért 
Sem vala —  sírt hogy ásson —  kapható; 
Megásta hát ő, —  minekutána rá-kért 
(Pálinka szónál) egy nyujtóztató 
Banyát, hogy fusson éneklő diákért.
Avval, deszkája nem lévén, a tó 
Gyékényiből (mint bölcsőt egykor a 
Mózes szüléi) koporsót fona.

64.

Másnapra kelve, úgy délforma reggel,
A közelebb látszó torony felől
Feltűnt a mester, vagy két szál gyerekkel,
Hatalmasan pipázgatván elől.
Most, egy lepedőfajta lebenyeggel 
Takarva, kihozák onnanbelől,
Es ház elébe tették a koporsót; —
Kapott ez alkalmon Pityeri Erzsók.
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65.

Nem volt Erzsók asszonyhoz fogható
Rágalmazója teljes életében
A boldogultnak: most a sirató
Nem más, se’ több, mint Erzsók néni épen.
Reáborúla hát s szivreható
Verset rögtönze phythia-dühében:
Legajdolá éltét, mind egy betűig, 
Belehordva mindent, istentől. . . .  csepűig.

66.

Es még talán most is gajdolna, ha 
Mest’ram, ki épen odaérkezett,
Nagy mérgesen rá nem kiáltana:
„Ne bőgjön ott, mint valamely veszett. . . .ü 
De a hasonlat nem t’om mi vala,
Minthogy további simile helyett 
Félvállra csapta száját és rikolta,
Mint valamennyi mester, Kálvin óta.

67.

A két tanitvány, duzzadó nyak-innal 
Erőiködé a felső nyolczadot,
Es, mintha fojtogatták von’ patinggal, 
Fejökbül a szem úgy kidagadott;
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Tán az akasztás sem jár annyi kínnal. . . 
De most mind a kettő felkaczagott,
Mert az, ki hősem lesz (ha könyvem elsül) 
Közéj ök ordított imjoertinensül.

68.

A mester- összehúzta homlokát,
Kacsinta szemmel, majd öklével inte:
De a két gyermek (noha szándokát 
Érté) nevetett, a rogyásig szinte;
Amaz tehát a pálcza vastagát 
Fordítva, jó l nyakuk közé legyinte;
Mire a kettő kétfelé szaladt:
Mest’ram az ének közepén maradt.

69.

Mit vala tenni? elkáromkodá 
Magát, hogy a botrányt jóvá tegye; 
Aztán a pálczát hón’ alá fogá 
S azt nézte, merre a torony hegye. 
„Isten nevében, ingyenw, mormogá, 
„Elég volt ennyi, sőt ezt is vegye 
Köszönettel az úr-adta holt szegénye: 
Ne pompázzon, ha üres az erszénye.a
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70.

Könyes szemekkel fogta most ölön 
A férj halottját s egy gödörbe tette, — 
Hol földi-bodza, vad paréj, üröm, 
Varjútövis, bojtorján nő felette;
Emléke nincs fel, sem fán, sem kövön, 
Dombját az első zápor eltemette:
De, födné bár a gúlák sziklahalma, 
Volna-e akkor csendesebb nyugalma?!

71.

Hosszas valék, de Byront követém:
„My way is, to begin with the beginning“ —  
Azaz hogy kezdem a legkezdetén;
(O mondja ezt, pedig különb légin mint 
A  többi dúdoló e sár-tekén;
Vagy, ha nem is, különb bizonynyal mint mink.) 
Méltán! hisz’ a kis búszerző elég 
Sokat tön már, noha piczinyke még.

72.

Nagyanyját holtra bosszantá: ez egy;
Nagyapját majd bitóra vitte: másik;
Nem várta, 3-adszor, mig végbe megy — 
Megháborítá régi szent szokásit
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A temetésnek. —  így  hát csak eredj 
Z o ile ! vidd el szemhunyorgatásid:
Mert a mit írtam — hisz’ nyilván kitűnik 
Hogy a mit írtam, kell, mind egy betűig.

73.

S még egy okom volt, hogy a földi lét 
Küszöbén —  halandó pályánk indóháza 
Körül —  ragadjam meg hősöm fülét: 
Nehogy az olvasó nagy-fel csigázza 
Kíváncsiságát, s főrangú szülét 
Várjon, ha egykor a titok külmáza 
Lepattan. —  Oh ne, nyájas olvasó!
Nem drágakő biz e, csak békasó.

74.

A  temetésnek vége lön. Eloszlott 
A  nép (mindössze vagy három darab); 
Mily állapot, midőn az így kifosztott 
Szivvel az ember egyedül marad!
Ereztem én, haj ! mert nekem is osztott 
A végzet ilyen üröm-poharat,
Midőn sirjátul a legjobb anyának 
Küszöbére léptem az üres tanyának.
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75.

Ketten valánk ot t . . .  . számra legalább; 
Leszerelt hárfán a két szélső ideg;
Egy alpha, egy ómega a család 
Tépett könyvébül: ifjú és öreg:
Én, ősz apámmal. Nem magam tehát: 
De hol van oly magány, oly bús, rideg, 
Mint mikor ő ott ült, az élet árnyán,
S én virraszték szemének éjszakáján!

Szemének éje, lelkének borúja 
Nem gyötri többé. Még ezt a napot 
—  Előbb mint a halált — meglátta ú jra . . . 
Szerencsésb mint Izsák, megáldhatott.
Majd életét lenyomta önnön súlya,
Az évhalmaz tömegbe roskadott,
Mint ama bálvány, mely érez és ragyog 
Felül — csupán alapja rossz agyag.

77.

A csősz sokáig egy zugolyban űle, 
A  nélkül hogy fel is pillantana; 
Mig, felüdítő álomba merülve, 
Nyugodtak immár csecsemő, anya.

76.
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Majd közelébb, az ágy mellé, kerűle, 
Majd mintha olykor felsohajtana 
És köny rezegne odvas szemein: 
„Pihenjetek, édes jó leikeim !u

Egyszerre csak valami gondolat 
Otlék eszébe, ollyan, a mitől 
Az ember, minden hosszas fontolat 
Nélkül, felugrik és danol, fütyöl.
0  nem danolt, fütyült; de ment, szaladt 
Feljárta a határt mindenfelől:
De sem vetés közt, sem az ugaron, 
Melyet behajtson, nem volt egy barom.

79.

„Pedig nekem most“ végre fölkiálta, 
„Pedig nekem pénz kell, igen nagyon! 
Szegények, ők ne lássanak hiányt: ah, 
Kim lesz nekem, ha őket elhagyom !u 
Várt, leskelődött mint egy pók; hiába! 
Nincs a mi hálójába akadjon;
Elunta egyszer, — cselhez nyúlt: saját 
Legelőjéről behajta egy gulyát.

78.
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80.
Értsd: a gulyáé volt a legelő,
Nem a csőszé, nem is botja körében. — 
Esküdve rontott a gulyás elő,
Hogy, őtet ucscse, most szunyadt el épen, 
Azóta egy fél harapást tevő 
Kárt is sokallna a tilos füvében:
Hiába! csőszünk „hittel doceáIta“
Hogy a gulyát kártételen találta.

81.
így  pénzre kapván, mindenek előtt 
Jóféle törköly-pálinkát vészén,
Attól nyer, úgymond, a beteg erőt,
Egy korsóval fejéhez is te szén.
Majd arra gondol, a keresztelőt 
Hogyan lakná el ünnepélyesen;
De szűk lévén saját tapasztalása,
Pityeri Erzsókot hivá tanácsra.

Legott ajánlást tőn Erzsébet asszony: 
Majd ő besétál a paphoz gyalog,
Úgy is van egy kis dolga a piarczon, 
Egy füsttel végbemegy mindkét dolog;

82.



44 BOLOND ISTÓK.

A csősz pedig komákat hívogasson, 
A  komaság majd sütni-főzni fog 
Kinek lepénye lesz, kinek kalácsa, 
Lesz csőröge, tésztasulyom, pogácsa.

83.

A  csősz helyeslő a lepényt, kalácsot,
Bélest, pogácsát, sulymot, csőrögét;
Szintúgy nyélé a jóízű tanácsot;
De nem felejtve szalmás üvegét. 
Komám-asszonynyal addig áldomásolt 
Belőle, míg elérték fenekét:
Akkor találós észszel Erzsi néne 
Egyet lök a dolgon: „na! menni kéne.w

84.

Mondván, ölébe vette a fiút 
És elporoszkált a vert ösvényén; 
Papucs-sarkától a mezei út 
Mértékre tapsol, a merre megyen;
Miből a lesz, hogy a városba jut,
Városba érve, papnál megjelen:
Elmondja mit hoz, — egyszersmind a karján 
Nyugvó fiúcska búbját feltakarván.
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85.

A pap viszont elsöpré a nehány 
Garast, könyörge, s azt kérdé: kinek f 
De Erzsók nem felelt, — nehéz talány 
Volt e kérdés a jámbor néninek.
„No, mondja hát, ki lesz? fiú? leány? . . . u 
„Úgy úgy galambom^ sugdos az öreg, 
„Kereszteljük — ne holmi czifra névre: 
Katónak, az édes anyja nevére.u

86.
Von hát a gyermek Katalin nevet,
Erzsébet asszony távozék nyugottan,
Egy-két gyüszűnyi. .. mit, mit nem? — bevett 
S hazafelé botorkázék legottan;
Mit bánja ó', ha fű-fa ránevet!
Papucsa elmaradt hite-hagyottan,
De, többi részben, Erzsók néni már 
Ott megy, hol az lit X  betűt csinál.

87.

Azaz hogy menne ő, haladna, látszik,
Hiszen mindég elüljár a feje,
Igen ám! szegény feje sietne váltig,
De a két láb nem érkezik vele,
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Ez, —  mint a rósz ló, mely jászolra vágyik 
S ka egy kaput sejt, mingyárt térne le, —
Minden lépten-nyomon fekünni készül.........
Míg, lám, a főt is elrántá vitézül!

88.

Lön pedig egy alföldi púpos gáton,
Hogy Erzsók asszony négyfelé terült 
S feledve mindent, mindent a világon, 
Fenéktelen álomba szenderült;
O maga ugyan ott maradt, a háton, 
Ellenben a kisded lehengerült 
A  mély árokba, melynek tekenője 
Puha pázsittal volt körül benőve.

89.

Ott egy vad tüske (az, melynek faját 
Török sertések hozták Debreczenbe)
Szelíd árnyékkal védve fogta át,
Nem is nyikkant szegény a hűs verembe’ ; 
Most kém-szemektől nem boszantva járt 
Az idő, és merült a végtelenbe 
Mind akkorig, míg Erzsók néni végre 
Föleszmélt e viszályos földi létre.
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90.

Midőn felvirradt álma éjjelébül 
S kilátogatta szeme ablakit,
Első tapasztalása lön, hogy szédül 
S fáj a feje, nagyon fáj. Második:
Hogy nem kel ő most dunnája pilléből; 
Aztán: hogy ő nem is ottan lakik;
Aztán: hogy ő tán az idén se’ járt ott: 
„Hm, hm! a sok kicsi ujfenn megártott!tf

91.

Körültekinte és örömmel látta 
Hogy, a meddig belát, senkit se’ lát;
Most, gondolá, nincs ‘semmi dolga hátra 
Mint hazamenni; ballagott tehát;
Az a kis ostoba meg’ nem kiálta
Utána, —  nem jelengeté magát
Sem egy csuklással, sem valami prüszszel;
Hiszen, csak adna jelt egy árva piszszel!

92.

De nem! hanem midőn már látható 
Sem vala Erzsók néni a határon,
Akkor kezdé el a rívást Kató;
Szerencse mégis, hogy jött végre három
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Szekér czigány . . . .  ország-világ futó 
Nép, —  sátorok lakója télen, nyáron: 
Ezek az árva sírót meglelék 
S a barna rajkók közzé göngyölék.

93.

Avval gyüh! délfeló'l éjszakra, mert ők 
Keresztuton jövének nótabéne;
Majdan elértek egy kis füzfaerdőt, 
Hová az út lélekzet-venni méné,
Ott eltünének a ravasz tekergők; 
Mialatt a másik úton Erzsi néne 
(Csupán fejére lévén panasza)
Csendes kedélylyel ballagott haza.

94.

Azonban a csősz, meg némely komák, 
Nehezen várták a keresztanyót;
Nem kezdheték el a nagy lakomát 
Míg a mulatság hőse oda volt; 
Figyeltek ajtón és ablakon át,
De nem láttak semmi látnivalót;
A csősz felállott egy vigyázó-fára 
Hogy messzelásson a sík láthatárra.
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95.

Egyszerre, kit lát! a jó  öreget 
Mellékirányba mendegélni távol.
Kurjant felé, kalappal integet,
Nevén kiáltja gégeszakadtábol;
De az szónak sem áll, mint egy siket, 
Arra se’ néz, hanem ugyancsak Iából: 
Hazafelé tart, oda, hol tanyás 
Az öreg „apjok“, Venyige Tamás.

96.

Egy ízben észrevette hogy köszönget 
Feléje a csősz és kalappal int,
„E j!u monda, —  „hát isten megáldja kendet“ 
S tovább inait Erzsók asszony megint.
Ennek láttára nagyokat köhentett 
A  csősz; de mit vala tennie, mint 
Szaladni nyomban Erzsók néniékhez 
S megtudni, hogy ment a menőke véghez.

97.

Volt ugyan Erzsók asszonynak elég 
Széles, hosszú, mély emlékezete:
Hét vármegyében nincs olyan cseléd 
Kinek ne tudná minden élete-
Arany János. VI. 4
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Sorját, —  szép-anyja és apja nevét, 
Ki volt rokonja, honnan erede: 
Hanem, mi történt reggel óta véle? 
Ez egyre semmi módon nem eszméié.

Lön hát igen nagy lótás meg futás 
Nyomába jőni a szegény fiúnak:
Hová tűnt a szerencsétlen dudás?
Ki lopta volna el tehernek, búnak?
Denique addig lett minden tudás,
Hogy mostan ebből még semmit se’ tudnak, 
De majd idővel kilelik a sorját 
Kurrenst bocsátnak róla, kidobolják.

99.

Mit volt csinálni? gondolom, megették 
A  sok pogácsát, sulymot, csőrögét; —  
Azonban a czigányok messzevitték 
A csőszi kunyhó árva gyermekét;
Ha kérded, olvasó, mi végre tették 
Ezt a czigányok? olvasd e regét:
Légy békettírő, majd kisül alább,
Mi hasznot haj > nyaláb.

98.
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100 .

Kilencz mérföldig meg se’ állapodtak. 
Hanemha etetés végett talán:
Lehet, hogy kissé hir ne’kül rakodtak 
Valaki házában, vagy udvarán.
Most, bátorságba tett bőrrel, kifogtak, 
Sátort vérének egy domb oldalán, 
Honnan az út egy kis faluba jára,
És szép kilátás nyílt a sík Tiszára.

101.
A nap hány átló-félben vala már,
Az égen semmi felhő, semmi rojt, 
Csupán ott hamvasabb a láthatár 
Hol a menny széle a földhöz hajolt; 
Néhol sötétes lombokat csinál —
Mely a redőtlen éggel összefolyt 
Egy lomha füst, gyér kunyhók vándora, 
Vagy messzi utak fellengő pora.

102.
Különben a lég csöndes, néptelen;
Kék távolában itt-ott függ vala 
Egy barna szárnyas a híg étheren,
Mint pár szemöldök írott vonala.

4 *
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A puszta sík volt, mint a kék elem 
Melynek ködében széle elhala;
Alig jegyezte néhol egy csekély domb, 
Mely múlt csatákról sejtelmes regét mond.

103.

Mint némi földbe szúrt vékony czövek 
Tűnt fel nehány torony a láthatáron,
De oly kicsiny, hogy a pásztor gyerek 
Meglátja, végignézve szalmaszáron.
Majd egy sóvár kút, melyből a meleg 
Minden vizét kiszürcsölgetve nyáron, 
Hosszú nyakát szomjan emelte égbe 
Fél lábon álló, ostoratlan géme.

104.

Nyugotra lenge-sásas zöld lapály 
Terült a lassan mélyedő Tiszáig,
Hol szőke csorda látszott, az apály 
Vizében állva térdig, vagy bokáig.
Innent ezüst-szin, túl-részen homály 
Borítá a viz tükrét fele-tájig, —
Túlparton egy halász űl, andalog:
Fejérlik a hal, melyet néha fog.
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105.

Folyam mentében itt-amott egyes 
Vén fűz sötétlő körrajza veté 
A  sík lapályra hosszú és hegyes 
Árnyát, minő torony-épületé, 
így  a világost az árnyék vegyes 
Rónája váltogatva követé;
Kék, hol nem éri nap, hol éri, sárgul 
A  gyep, s homályos fényt kap a sugártul.

106.

Majd a nap is leáldozék. Haránt 
Fektette a fodor habú Tiszára,
Mint búcsú-jobbot, rezgő sugarát,
És mintha még egy kis ideig várna. 
Szélesen, hosszan, arany híd gyanánt 
Ingadozék ott láng színű sugára:
Aztán vakító ragyogással égé 
A falu szélső ablakán, és —  vége!

107.

Legott sürűdni kezde a homály,
Terjedve lassan, ámde biztosan,
(Mint a vakság, midőn a tudomány 
A hatalomnak ellenére van;) —
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Majd egy betyár tűnt el szilaj lován,
Majd varjú rebbent föl csoportosan, —  
Majd, földre hullott gyár csillagokul, 
Csikós gulyásnak esti lángja gyűl.

108.

Most, mint a mely hártyával van bevonva 
Otromba lámpás, a cselédedé, —  
Atalvilágolt a nem sűrű ponyva,
Mely a czigányok sátorát fedé ;
Körűi póznákkal volt feszesre nyomva, 
Felül azonban látni engedé 
A tűz veresló' füst anyját, megint 
A  sok sziporkát, játszó gyermekit.

109.

Ott hemzsegének üst-szin arczaikkal 
Leírhatatlan ékes rendben ők;
Tűznél kopólé sustorgott fazékkal 
És szolgafán bográcsok, serpenyők;
Egy része űl, hasal, pipázva guggol,
Ifjú, öreg, nagy, apró, férfi, nők;
Más része jő , megy, szed, vesz, rakodik, 
Tánczol, fütyöl, visít, marakodik.
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110.
Egy ócska nyergen űl a tisztes vajda, 
Kitűnő zugban, egymaga, külön;
Panyókán fityegő kék mente rajta,
Ezüst gombokkal sárgaréz fülön;
Sűrű bajusztól fedve hallgat ajka,
Kivéve ha egyet kahint: „ühön!w 
Hallgat pedig, mivel most agyarán 
Bagó van, hogy kimondjuk magyarán.

H l .

De egyszer aztán felnyitá foga 
Sövényét (mint Homérosz mondaná),
És a kemény hang, melyet mormoga, 
Rendítve bújt a földbe, föld alá:
„Hol a rajkó, te Éva, Rebeka?
Megint egyiknek sincsen gondja rá?
Hogy a pokolba felednétek így e l ! . . .  
Mingyárt szoptassa meg egy, a ki tölgyei !u

112.
Mondá. Legottan a vajszívű Rébék 
Letette földre önnön kisdedét,
Kasfarba’ hosszasan keresgelődék,
Sok lom lévén ott, és öreg setét;
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Meglelte aztán vékonyabbik végét 
S kirántja onnan hősünk termetét;
Hogy tágul a hely: annak rosta, csizma 
Örült, meg ócska hám, ködmen, tarisznya.

113.

Mint a szemétdomb nyirkos tetején 
Fehérlő gomba, avvagy pöfeteg:
Úgy csünge Rébék májszin kebelén 
Fejér képével a magyar gyerek,
Dőzsölve annak mézédes tején 
S nem győzve abból szívni eleget, —  
Midőn egy haska férfiú belépe 
S a vajda e szókkal fordult elébe.

114.

„No, István gazda, itt volnánk megén.“ —• 
„LátomCÍ felelt az. „ Hát ? . „ Három, de jó  
Kend tudja, hogy mi nem járunk gebén.
De milyen három harapó-fogó!
Ritkítja párját, egy sincs közte vén.u — 
„Nincs! csak kehes, mint múltkor a fakó . .  
„Az Istók bácsi? a z ? ! . ,  én a nyakát —
No de hadd dicsérje meg maga magát!u
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115.

„Hol vetted azt a rajkót, hé menyecske ?u 
Kérdé a gazda, mellék néven or.
„Kaptam!“ vigyorga rá a füsti-fecske — 
„Kendnek ilyen sincs, úgy-e vén lator?tf 
„ — Ha mégis oly czirmosra volna festve . . .  
Azt loptad, úgy-e, valld meg, valahol?“
— „Loptam! — ki ördög lopna ily kamazt? 
Loptam! hogy is ne! hisz’ csak nem malacz!“

116.

„Sokan vagyunk itt“ súgá Faraó 
Fiának István —  „majd otthon leszek.u 
S ez, mintha mondaná szavára: jő !
Értő kacsintást vága rá keszeg.
Avval kifordult a látogató;
De a moréknak is volt ám eszek:
Könyéken rúgta Rébéket a vajda:
„Most meleg a vas, most kell ütni, rajta!“

117.

Mint a kuvasz (vagy rím okáért: fecske) 
Elkapja gyors röptében a legyet:
Hamar felfogta e szót a menyecske;
(Gaz nép erénye, érteni egyet) —
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És, felugorva m int. . . no persze: szöcske,
Ment, —  hogy hová? azt meglátja kegyed,
Meg fogja látni, nyájas olvasó!
Csak légyen ó't velem követni jó .

118.

Ment, meg se7 állott, mígnem a falu 
Szélső', kerített udvarához éré,
Hol nád tetőjü és fehér falu 
Házacska élelmes gazdát dicsére;
A  gyöp felé nyílt ajtó és kapu,
Talán hogy a szabad lég jobban érje (?)
S ne kelljen rágni oly sok útczaport,
Mint nékem a szél ablakomba hord. *)

119.

Nincs nyájasabb, mint néha, őszi este,
Midőn sötét van és a táj rideg 
S dérharmat immár a mezőt meg-este,
Nyílt konyha lángját pillanthatni meg.
Ezt látta most a gyöngyfogú menyecske,
De ő nem vette ily költőileg,
Hanem belépett, —  egy marok talizmán 
A hű kutyákat lekeny érhaj azván.

*) Tolvajok, orgazdák falu-szélen szeretnek lakni, hogy 
a lopotton könnyebben túladhassanak.
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120.
Kit Sára asszony, a pozsgás, kerek, 
Gödörkés állu házi korona 
Látván, csudálta mily szép a gyerek, 
Ölébe vette, rá csókot nyoma:
Szegényke! mily vidáman szendereg:
Beh kár, hogy nem az ó' tulajdona! —  
Sohajta ekkor, — minthogy NB. 
Gyermektelen volt a jó  szívű néne.

121.

Ha István gazda igy nevezte Sárát 
„A nyjokw s ez „apjoku mondta rá viszont, 
Nem egyszer vette meg e szónak árát 
A  felhő, mit ez arczaikra vont.
Kiért hagyák el a törvény határát?
Kinek számára gyűjtik a vagyont? . . .
Tán a lopástól is elmenne kedve 
Istvánnak, ha nem volna — rászületve.

122.
Hány szép fehér pénz, hány kövér falat 
Jutott varázsló asszonyok kezére 
A  meddőségi harmincz év alatt,
Mely, mint üres felhő, folyvást igére!
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S midőn nem ígért, egy más gondolat:
„Fogadni a hiába várt’ helyére4* —
Az szinte nem ment: nem került a tájon, 
Ki gyermekéből tolvajt graduáljon.

123.

Sok szóbeszéddel így az alku meglett, 
Egyfüstön a ló- és gyermekcsere; 
Megnépesült az ól s a kályhaszeglet.
Még akkor éjjel István nevire 
Lön bélyegezve, mit a két öreg vett: 
Hősünk, Kató, Istók nevet nyere.
Hogy kapta mellé aztán a Bolond-ot,
Ez, a mit én másszor talán elmondok.

124.

Talán, talán. Ha jó  sors engedi.
Fogadni bizonyost én nem merek. 
Bányász a költő: hányszor kergeti 
Mély föld alatt vakon a vak eret!
Bizvást elindul, hévvel követi:
Az egyszer elvész, meddő szirt mered 
Eléje: s ő áll e szirtnél merőbben, 
Sápadva színben, fogyva kedv- s erőben!



RÓZSA ÉS IBOLYA. 61

RÓZSA ÉS IBOLYA.

Népmese.

I.

Egyszer hol volt, hol nem —  régecskén lehetett, 
S az óperencziás tengeren túl esett, —
Volt egy öreg király a tündér világba’,
S egy vén felesége, a vasorru bába.

Házoknál temérdek kincs hevert rakáson, 
Csűrben, kamarában, pinczében, padláson:
Sok darab gyémántba, mint egy száraz lófej, 
Szolga és szolgáló csakúgy bukdosott fel.

De a mi legdrágább gyémánt vala nálok,
Az nem volt egyéb, mint szép eladó lányok: 
Apjának édes, de anyjának mostoha 
Gyermeke, a tündér hajadon, Ibolya.
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Mint a kis ibolya, mely nő bokor alján, 
Szemérmetes arczát fű közé takarván:
Úgy virult rejtekben, — nem jártak a lányhoz, 
Fúvó szél is alig fért az ablakához.

De mint ibolyácska, hiába nem látni,
Messze birja kedves illatát bocsátni:
Ügy futott szép híre tündér Ibolyának:
Kezére királyok, herczegek vágyának.

Megirígylé tőle álnok mostohája;
Bémene urához, s így beszélt hozzája:
„Apjok! úgy-e bizony, hogy már ide s tova 
Eladó leány lesz ez a kis Ibolya? “

Dümmögött, s fejével vágott a vén ember:
„Hej biz’ —  úgymond —  felnő a leány, mint kender 
O ugyan szűkében nincsen a kérőnek:
Tudj’ a szösz, melyiket is fogadjam vőnek.“

Erre szólt az asszony: „Hátha, lelkem, hátha 
Még ma minden kérőt szépen elbocsátna:
Hogy a mi leányunk nem olyan kivető;
Maga jőjön  érte az igaz szerető.
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„Maga jőjön érte, s nagyra vesse fejét 
Ha Ibolyát kéri, a fiatal cseléd:
Három nehéz munka lesz nyakába mérve, 
Ha kidűl belőle, halál az ő bére!“

Ráhagyá az apjok, mert úgy volt kapatva, 
Mivel a vasorru őtet úgy kapatta. — 
Királyfiak jöttek, nagy hatalmosságok:
De fogukat mind ott hagyá ő nagyságok.

Végre egy királyfi, kinek neve Rózsa, 
Eltekinte arra, csak látogatóba;
Ismerős volt apja az öreg királylyal,
Mert egy arany erdőn makkoltak a nyájjal.

Hm! ha tudta volna a vasorru bába,
Mi forog Rózsának az esze ágába’ . . . .
De jó  hogy most egyszer rövidebb az esze, 
Nem lett volna máskép belőle szép mese.
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II.

Rózsa nem úgy kezde hozzá, mint a többi. 
„Minek ezt, gondolta, az orrukra kötni? 
Hiszen egyik öreg sem lesz feleségem,
Nem kívánja őket semminemű részem.“

Alig győzte várni, hogy jojön  az este;
Jött az egyszer aztán, mert az éj kergette; 
A  király, mint tegnap, jót öblinte torkán, 
Szengellér’ hegyén járt a másik boszorkány.

Rózsa sem rest, kapja, fordul egyet, térül: 
Leold egy nagy létrát a ház tetejérül,
A lány ablakához oda támasztotta,
Ablak karikáját halkan kopogtatta.

Hej megrettent volna most a kis Ibolya 
De a tündérek nem ijednek meg soha;
Oda ment, kinyitá ablaka fiókját,
S alig pillantá meg, megszerette Rózsát.
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Rózsa pedig tüstént a szívéhez kapott,
Attól félt kiugrik, noha csak múlatott,
Tánczolt, örömében verte a bordáit,
Mint betyár a csárda folyó gerendáit.

Hallgattak, pedig hej beh könnyű lett volna 
Szóhoz jutni! —  Végre megszólamlott Rózsa: 
„Ibolyám, gyér hozzánk; bizony meg nem bánod: 
Szedek a kertünkben neked szép virágot.u

Mond Ibolya: „Minek olyan messze menni?
Van a mi kertünkben: ott is lehet szedni.“
Akkor hallgatott, még ezt a szót is bánta:
Pedig vágyott lelke Rózsa virágjára.

Felelt neki Rózsa: „No, megnyugszom ebben:
Van egy szép virágszál a ti kertetekben,
— Otthon a miénkben csak annak nincs párja— : 
A kerek világnak legszebb Ibolyája!u

Azzal kis kacsóját bal kezébe fogta,
Sokszor a jobbikkal végig símitotta,
S nézett a szemébe, soká, mintha benne 
Bitangul behajtott szíveket keresne.

Arany János. VI. 6
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Es a nagy kék szemek, mintha orgazdának 
Erzenék magokat, el-elfordulának.
Rózsa faggatódzott: „Ugy-e, haragszol rám?u 
Ibolya susogta: „Miért haragunnámU

„No hát adj egy csókot, kérlek barátsággal.u 
„Igen — mond a lyány —  de csak üvegen által — u 
Úgy ám! egyet-kettőt ablakon keresztül,
De majd száz- meg százat amúgy mindenestül.

III.

Telt az éj azonban, és feljött a kis hold *),
Rózsa Ibolyához akkor ekképen szólt:
„Ibolyám, szerelmem, szívem legelője!
Egyet mondanék én, kettő lesz belőle.

„Embertől soha én még meg nem ijedtem:
De tátossal víni nincs egy szikra kedvem.
Azt mondják, a nyilnak tenyerét kitartja,
Hozzá vág az ember, s elolvad a kardja.

*) Nagy fényes csillagot nevez így a földmives. Lucifer, 
a hajnal csillag, lesz.
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„Tudom, ha megkérlek, oly nehéz dolgot ád 
Az a sütni való boszorkány mostohád! 
így vészének el sok herczegek, királyok, 
Intésemre szolgál szomorú példájok.

„Jöszte hát, virágom, ibolya, tulipán!
Arany zabot eszik szellő jó  paripám,
De egyék majd otthon: jer, nyeregbe veszlek, 
Apád birodalmán reggelig túlteszlek.w

Válaszolt Ibolya: „Szívem szép szerelme! 
Szöknöm éjnek éjén válna szégyenemre.
Eredj, kérj apámtól; minek elcsüggedni?
Igaz szerelemnek nincsen nehéz semmi.u

„Igaz szerelemnek nincs lehetlen semmi lu 
Monda Rózsa bátran —  „eb fog elcsüggedni: 
Holnapi nap, mely már neveztetik mának, 
Megkérlek apádtól, életem párjának.u

így felelt, és nézte milyen az ég alja:
Látta, hogy már szépen szőkéllik hajnalra;
Ada egy csókot a lyánynak, elmenőre,
Hogy akár huszonnégy telt volna belőle.

5*
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IV.

A  király megértvén mibe’ fárad Rózsa,
Nagyon megsajnálta, s ilyeténkép szóla:
„Jaj fiam, fogadj szót: e dologrul tégy le; 
Ügy jársz mint a többi; mit érsz aztán véle!a

Rózsa nem felelt rá, csak megrázta fejét, 
Azzal mutatá ki, hogy nem kell a beszéd. 
Kapott a vasorru ezen, a rósz pára,
S kiszabá a munkát jövő éjszakára:

„Látod azt az erdőt? fáját mind levágod, 
Eke-taligának, szekérnek csinálod,
Felszántod, beveted földjét gabonával:
S tisztelkedel holnap búza-kalácsával.u

Rózsa csak nevette; gondolá, kötődnek; 
Később tudta meg, hogy hej dehogy kötődtek 
Éjfélig a dolgot mindenkép fontolta:
Akkor Ibolyához ment, s elpanaszolta.
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Csak mosolygott a lyány: „Hát egyéb baj nincsen? 
Fektigy’ le, alugyál, Rózsa édes kincsem;
Sohse búsulj: mire feltetszik a hajnal,
Kisül a kalács is, gyúrva tejjel, vajjal.

Azonképen történt. Rózsa, mihelyt látott,
Vitte czintányéron a fejér kalácsot.
Kinéz a vasorru, nem hisz a szemének:
Az érdé sehol sincs! megöli a méreg.

Parancsold mostan: „Azt a nagy hegyet, ni! 
Sziklástul, kövestül el kell egyengetni,
Széliével berakni, sét borából reggel 
Kóstolót is hozni, egy vagy két üveggel. “

Akkor éjjel Rózsa — azaz hogy helyette 
A tündér leányzó — ezt is elkövette. —
No, ez eddig jó l van; de van egy még hátra:
S már ott maga kell ám a legény a gátra.

„Három vad paripa lángot fú, tüzet hány:
Ha megűli Rózsa, úgy övé lesz a lyány;
De ha meg nem birja ülni és nyargalni,
Kegyetlen halállal kell neki meghalni!“
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A fiú e dolgon újra elbusúla:
Nincs Istentől a ló, ki a lángot fúj a,
Most Ibolya sem tud segítségül lenni. 
Elment hozzá még is, mintegy búcsu-venni.

Biztatá a kedves: „Ne légy olyan gyarló, 
Lovagot, ki bátor, nem gyaláz meg a ló; 
Nesze egy sarkantyú, kösd fel a bokádra,
S pattanj rájok úgy, mint önnön paripádra.

„Édes apám lészen az első paripa:
Ezt nagyon ne zaklasd, nem övé a hiba;
De a mostohámat, ki középső lészen, 
Sarkantyuzd, zabolázd, ugrasd meg keményen.

„Harmadik paripát könnyű eltalálnod:
Jó lelkedre bízom, hogy’ kell vele bánnod,u 
Végezte mosolygva; Rózsa elértette,
A leány tanácsát pontosan követte.

Vagy hármat került az első paripával,
Mint törött tojással, bánt öreg ipával;
De a másodikat, bezzeg jól elnyúzta:
Ugratta, ütötte, vérig sarkantyúzta.
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Hogy leszállóit róla, üstökébe ragadt,
S úgy megránczigálta, hogy kezébe szakadt. 
Akkor a fejéhez vágta vas kantárát: 
így fizette vissza jó ’karatja árát.

Végre szép-kim élve ült a harmadikra,
És annyit se bántá, mint egy morzsa-szikra; 
Nem soká leszállóit, szolgálni körűlte:
Selyem kendőjével szépen megtérülte.

V.

Reggel a banyának feldagadt a képe 
S mindenütt meglátszott a lovaglás kéke:
Jaj, ha szegény Rózsát új veszélybe ejti!
Farka vágását a kígyó sem felejti.

Rózsa eljött, kérni a menyasszony ágyat;
„Nos, tiéd Ibolya; ennyi volt a vágyadu —
Szólt a vén boszorkány — „de egy fél tápot se’ 
Viszed innen a lyányt, fiú, engem ucscse!w
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Rózsa fejét falba így sem igen verte,
De a lány sejté, hogy kutya van a kertbe: 
„Jaj, szerelmem Rózsám, szökni kell a háztól: 
Sohasem maradsz meg álnok mostohámtól !w

Felelt a legény: „De hogy-mikép szökhessünk:
Ha kiált nevünkről, ki felel helyettünk?“
(Mert, hogy ne felejtsem, mindig kiáltoza 
A mellék szobából, hogy: Rózsa! Ibolya!)

„Aztán meg, ha én most paripáméi mennék, 
Nappal, a cselédek könnyen észrevennék.“
„Kell is az! —  mond a lyány — itt ez a szűr, vedd rád: 
Ha apám anyám nem —  benne más meg nem lát.a

Monda, és tűt vont ki piros kendőjéből,
Piros vért eresztett kis-ujja hegyéből,
Három csöppet ejtett asztal szögletére;
Rózsa is; sötétebb volt a Rózsa vére.

Akkor elillantak. Benn meg a mostoha 
Csak kiált: „Ott vagytok, Rózsa, hé, Ibolya?“
És a három-három csep vér az asztalon:
„Itt vagyunk !u felelte vékonyan, vastagon.
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Végre, hogy felszáradt, a vér elhallgatott,
Látja is a vén tűz a nyitott ablakot:
Nosza mindjárt tudja, s küldi az öreget:
Hozza, föld alól is, a szökevényeket.

Ezalatt jó l elment Rózsa Ibolyával,
Nem sokat törődtek már a vén banyával.
Egyszer mond Ibolya: „Nézz hátra, úgy tartom, 
Jön apám utánunk: lángol a jobb arczom.u

Rózsa hátra tekint, de nem lát egyebet,
Csak egy sárkányforma fekete fölleget.
„Jaj, apám, apám az, a leányka mondá,
Majd elér; megállj csak: hogy’ tegyük bolonddá?

„Igen: én itt egy nagy szél vetéssé válók,
Belőled meg egy vén aratót csinálok,
Majd felelj, ha kérdi: ezt s ezt nem sejtetted? 
Igen, még mikor ezt a vetést vetetted.“

Elsült a hazugság, a király elhitte, 
Asszonyának a hirt azonképen vitte. 
Felcsattan a sátán: „Jaj, világ bolondja! 
Hiszen Ibolya meg Rózsa volt azw mondja.
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Szidta mint a bokrot. A  királyi száj, szem 
Elmeredt, s mentségül ennyit monda: „Hajszén 
Vissza küldék nyomon, és bogy szabadulhat, 
Úgy Örül szegény, hogy elfogná a nyulat.

Es mint szénahordó a szénás szekérre, 
Felhasalt egy felleg puha tetejére;
Nézett jobbra balra: de vetést nem látott,
Csak egy folyóvizet, meg egy rónaságot.

Kidűlt-bedűlt malmot a folyón talála,
Oszöreg molnárja a zsilipen álla,
Sóhajtott a vízre, hogy elhagyta árkát,
S kőhajításnyiról csúfolá a bárkát.

Kérdi a molnártól: „Hallja-e kend, földi:
Egy legényt s leányt nem látott erre jőn i?u 
„Ühűm! mikor ezt a rósz malmot csináltam^, 
— Felel a vén molnár — „azóta se5 láttam.u

A király e hírrel megint visszatére.
Most szállt még az áldás csó'stül a fejére! 
Minek el nem mondta a vasorru bába! 
Megraká s belökte a kályha zugába.
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Akkor maga úti készülethez látott, 
Szénvonót kerese, pemetét, lapátot; 
Farkat és két szárnyat kötözött belőle: 
Még a vén király is visszaborzad tőle.

VI.

Már nem messze volt a Tündérföld határa, 
Látszott hol fehérük egy kopasz határfa:
Hát megint elkezdi a lyány lassú hanggal: 
„Jaj! most vén anyám jő :  ég a fülem, a bal.

„Most nekem itt legjobb kerek tóvá lennem, 
Te pedig úszkáló kacsa lészesz bennem;
Majd lerakja szárnyát és begázol érted: 
Akkor csald a mélyre, s bukjál vízbe, érted?

„Víz alatt kiúszol az innenső szélre,
Ülj fel a lapátra, meg a pemetére,
Mondjad aztán: „hipp! hopp!u vagy: „egy, kettő,

három!
Most mindjár’ legyek túl a tündér határon.u
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Alig mondhatá el, ott terem a sátán,
A kacsát meglátja szép kerek tó hátán. 
„Ismerleku motyogta „jó madár! de várj csak! 
Beh ragyog a tollad! mingyárt megczibállak.u

Azzal övig gázolt érte a kis tóba.
Lebukott fenékre, s partra úszott Rózsa,
S míg napa motozkál, kézzel úgy, mint lábbal, 
Már el is repült a pemete- s lapáttal.

Füstöt vet a tó is; fel a füstből pedig 
Arany karimáju felhő kerekedik,
S eltűn kedveséhez játszi szellőn úszván;
Utána vén anyja átka zúg a pusztán:

„Orczátlan szökött lyány, fogjon meg az átkom 
Felejtsen el Rózsád! ez a kivánságom;
Ha elválik tőled bármi kis távolra,
Felejtsen el, mintha sohse’ látott volna!“

Mennyi ocsmány szitkot, átkot monda rája,
Még ezen felül is, álnok mostohája!
Istent is káromló, ördöngös szavakat, —
Vétek volna könyvbe leirni azokat.
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S a mint átkozódva szágulda előre,
Hát csak egy jég  felhő gömbölyűi belőle! 
Elpaskolta kilencz helységnek határát;
A szegény paraszt nép sirathatta kárát.

Akkor a szélvészek összevesztek rajta,
Egy foszlányt belőle mindenik szakajta, 
Hogy megosztozkodtak, szerteszét futának: 
így lett csúnya vége a gaz mostohának.

VII.

Ez alatt az ifjú, s tündér Ibolyája,
Olyan messze járt, hogy! . . . Szép idő lett rája. 
Egyszer Rózsa fölnéz: „Lelkem, arra jég  van, 
Hallga hogy zúg! sok kárt tesz az a szomszédban.a

Ráhagyá Ibolya, nem tudván az árva,
Hogy anyjának zúg ott iszonyatos átka. 
Mostohának ugyan átka kicsit tenne:
Jaj de az apjának is van része benne!
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Végre eljutottak Rózsa városához;
Kert alatt Ibolya így szólt galambjához:
„Szívem szép szerelme! hát itthon vagyunk már? 
Mondanék egyet, ha meg nem haragunnál:

„Hogy menjek apádhoz, jó  leány létemre,
Mint csavargó személy, csúfra, szégyen szemre? 
Bizony megmondaná: nincs ennek orczája; 
Máskülönb lyány lesz az én fiam mátkája!

„Jobb, ha itt maradok, s a hogy illik, várok.
Az alatt én ködből palotát csinálok;
Te siess apádhoz és kövesd meg szépen:
Azután, ha kellek, jö jj násznéppel értem.u

„Jó , maradj — mond Rózsa — érted jövök estig, 
Palotát vagy várat, építs a mi tetszik;
Nem erőltetlek, mert bölcsen megismérem,
Hogy leányban nincs szebb, mint a szűz szemérem.u

Indult. Ibolya meg csak lesé csak várta,
Hogy majd visszanéz, de nem tekinte hátra, 
Hanem elment, és mint a tavalyi hórul,
Úgy elfeledkezett szegény leányzórul.
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VIII.

Kapu előtt űle az apja Rózsának,
Mellette a lóczán urak is valának:
Törvényt tettek ottan, mert a város népe 
Szabadon járt ki s be a király elébe.

Hogy meglátta Rózsát, monda: „Holnap jérték 
Már ti, fiaim, kik a juhon pereltek;
Este is lesz mindjárt, dolgom is van mára:
Vagy béküljetek ki, jobb lesz, éjszakára.u

Mikor eloszlottak a bajos emberek,
Kérdi a fiától: „Hol jártál te, gyerek?a
„Hol jártam? . . . .  h át. . .a De most elpirult a képe,
Mert, hol járt, igazán nem jutott eszébe.

Mond az apja: „No, majd ha meghallod a mit 
Mondani akarok, nem csavarogsz annyit:
Elvettük neked a cseh király leányát,
Hét falut kapsz vele, s három arany bányát.a
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Rózsa egyet rántott a vállán, s mosolyga:
„Ha megházasodtam, ez a kelmed dolga,u 
S a Maros kutyával játszott, mely azalatt 
Nyíva, farkcsóválva elébe kiszaladt.

„Jól van, mond az apja, úgy dologhoz látunk, 
Már kiadták a lányt, még ma jegyet váltunké 
Jegyet is váltottak, s azután egy héttel 
Mentek is a lyányért szép uras násznéppel.

Sí-rí a menyasszony, cseh király szép lyánya, 
Hajtja halvány képét az anyja vállára;
Sürgetik erősen; csak zokog, hogy: „Nem még 
Oh, bár nyugodalmas koporsómba mennék!“

így  sohajtoz, mert haj! egy idegen vőért 
Elszakaszták tőle régi szeretőjét.
Most az öreg vőfély monda: „Húgom asszony! 
Nincs halott a háznál, a kit úgy sirasson.a

Megfogá a karját, s kivezette csínján.
Künt pajkos legények tréfáltak a kínján; 
Ujjongatva vitték, víg magyar tán ez pergett, 
Minden örült, csak a menyasszony kesergett.
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IX.

Másfelől Ibolya kesereg búvában,
Maga lett az árnyék a fényes szobában, 
Gyászos szíve lelke, gyászos a ruhája,
Mint hulló falevél, sápad szép orczája.

Tudta hogy mi történt: híre futott annak; 
Tudta hogy elmentek, menyasszonyért vannak; 
Tudta hogy a szíve megreped ha látja,
Rózsa új hitvesét látni mégis vágya.

Már jőnek. Kicsődűlt egész város népe,
Apraja örege, a násznép elébe.
Ibolya egy koldust ablakához intett:
„Öreg, én boldoggá teszem, úgymond, kendet

„Kendet és a többit, csak majd kiáltozzák, 
Mikor a menyasszonyt kapum előtt hozzák: 
„Ne felejtkezzenek, urak, a szegényről,
Mint elfeledkezett Rózsa kedveséről!tt

Arany János. VI. 6
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A vén magyar koldus még jobban levonta 
Süvegét fülére, s félre nézve, monda:
„Nincs nálam szokásban kérni, kiabálni,
Csak bemenni s bent az ajtófélre állni.u

Hallá e beszédet három czigány gyermek: 
„Majd ordítozunk mi, bízza ránk kigyelmed, 
Hogy a szó se’ hallik; hanem aztán mit ád?u 
Felelt Ibolya: „No, ezt a szép palotát.u

Mint bukfenczező nyúl hentereg futtában, 
Tüskés ördögszekér nyargal a pusztában: 
Ment a három ficzkó czigánykerekezve 
A násznép elé, mert nem vala már messze.

Szintúgy a nép előtt vissza karikáztak,
S a kastélyhoz érve szörnyen kiabáltak:
„Ne felejtkezzenek a szegény Lázárrul,
Mint elfelejtkezett Rózsa Ibolyárul!“

Rózsa feltekintett, és vissza eszméié 
Tündér Ibolyának szép virág nevére, 
Feltekintett s látta nyitott ablakában, 
Megismerte kincsét a gyászos ruhában,
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Se kérdett, se hallott — a szobába terme: 
„Jer, öleljelek fel, szívem hű szerelme!“ 
Monda, s átszorítá a leányt, hogy fájna,
Ha esze ilyenkor a fájdalmon járna.

Elbámult a násznép: „H ogy lesz már, a kőbe! 
Kettő a menyasszony: mi lesz már belőle?u 
Hát csak elővágtat egyik lovas legény:
„No hisz’ az egyiknek gazdája leszek én!u

S felkapá nyeregbe a cseh király lányát,
A ki megösmerte benne hű mátkáját;
Elvivé a pej ló a leányt s királyfit,
Meg sem állott velek nagy Lengyelországig.

Rózsa meg elvitte szép Ibolyát haza.
A kastély a három rajkónak marada: 
Lefeküttek benne, de hamar felfáztak,
Szegény purdék, mert a puszta gyepen háltak. 

(1847.)

6*
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LOSONCZI ISTVÁN.

Népies krónika.

Nehéz az én szívem, nehéz bánat nyomja,
Mert hazámnak sorsa fordul siralomra:
Csak most kezde rá szép szemmel nézni a nap, 
Ege alján már is nagy fellegek vannak.

Eljött a Szabadság, ez a drága vendég,
Kit a jó  hazafi várván-vára mindég,
Eljött, felkeresni minden kis hajlékot; 
Gazdagnak, szegénynek hozni ajándékot.

De nem ismertek rá, szívesen nem látták,
Sok helyen előtte a kaput bezárták,
Sok helyen azt mondák, nagyot káromkodva: 
Nem vagy te szabadság, elmehetsz dolgodra!
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Hát mi a szabadság? tán bizony csak ennyi: 
„Ne fizess, ne szolgálj a hazának semmit? 
Élj, mint a here méh, légy az ország terhe?u 
Szép szabadság! illik a magyar emberhe\

Sokszor elgondolom: én uram, Istenem!
Ha jőne hazánkra egy nagy veszedelem, 
Feltámadna-é a magyar mind egy lábig, 
Vérrel és vagyonnal védeni halálig?

Felnyitom a régi krónikás könyveket, 
Olvasok belőlük példás történetet 
Azokról, kik hajdan vitézül felkeltek 
S haza védelmében dicső halált leltek.

Édes jó  Istenem! válna-é magyar ma,
A ki e hazáért olly örömest halna 
Mint Losonczi István Temesvárott régen? 
Kinek történetét mostan elbeszélem. *)

*  **

*) Ki, mint szerző, 1848 első havaiban a nép között élt, 
érteni fogja e bevezetés hangulatát.
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Híres Ámhát basa, vitéz török ember, 
Tömösvárnak indult száz hatvan ezerrel,
Száz taraszk, tizenhat álgyu vala nála; —
Puszta Somlyó mellé seregével szállá.

Ott elöljáróba kiszemel valami 
Tizenötszáz embert s küldi száguldani,
Kiket a vár népe közeledni látván 
Töprenkedni kezde kizárt kapitányán.

Mert Losonczi az nap nem vala a várba’,
Csak negyed magával a vidéket járta,
Hogy ha valamerről kapna segítséget; —  — 
így  ő kinnszorult és benn nagy ijedség lett.

De a vitéz ember nem úgy ijed ám meg 
H ogy: no, rúgjad a port, szaladj el, ne állj meg 
Hanem veti fejét oly vakmerőségre 
A mitől maga is csak elszörnyed végre.

így  tett a Losonczi hadnagya is, Milák:
Egy öreg századdal a törökre kivág,
Tesz olyan vérontást, a mint nekidőle,
Hogy itt-ott maradt egy hírmondó belőle.
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Az alatt Losonczi, bár hiában jára,
Három emberével bejutott a várba:
Kin a nép öröme felhatott az égig, 
Ujjongatva vitték az utczákon végig.

Mihelyest Losonczi a piaczra lépett,
Sorba állította a várbeli népet,
Megszámlálta őket, azután magával 
Együtt meghitelte Úristen szavával.

Kis Kampó nevűnek és a Don Gáspárnak 
Espanyol vitézi ötszázan valának, 
Losoncának ötszáz, egy száz Perényinek, 
Csak hatvan Forgácsnak, de száz Serédinek.

Ennyi a lovasság. A  magyar, cseh, német 
Gyalog hajdúk száma szint’ olyanfelé ment: 
Kik előtt Losonczi fölemelt kalpaggal 
Ekkép esküvék meg harsogó szavakkal:

„Esküszöm Ur Jézus vére hullására,
Hogy leszek hazámnak holtomig szolgája, 
Szégyenért a halált soha nem cserélem: 
Áruló nem leszek: Isten úgy segéljen!u
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Mire a vitézek egy szivvel és szájjal 
Mind megesküvének a hitnek szavával: 
Hogy ott élnek, halnak ők is együtt véle: 
Hitszegők nem lesznek, Isten úgy segélje!

Ekkép esküvének a derék katonák;
Azután megitták egymásnak a torát:
A napot kitoldák kancsó töltögetve,
Vígan járt közöttük Magyarát jó  nedve.

De Losonczi nem vett részt a mulatságban: 
Csendes mécse mellett írogat magában, 
Levelét megírja, mint ki halni készül, 
Utoljára vészén búcsút hitvesétül:

„Messze lévő társam, kedves Pekri Anna, 
Szólok egyet hozzád, figyelmezz szavamra: 
Nem beszélünk többé együtt élő nyelvvel, 
Azért levelemet kísérd figyelemmel.

Itt van a pogányság, másfélszáz ezernyi,
Kit csekély hadammal nincs mód visszaverni 
De van mód hazámért vitézül meghalni,
És örökbe nektek dicső nevet hagyni.
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Ne busulj, szerelmem, így van ez legjobban. 
De kis lyányaimtól tartsad még titokban:
En szép csemetéim, szőke teremtések,
Tőletek be hamar, hamar búcsút vészek!

Megkérem a királyt, felséges uramat,
Oszsza fel közöttük minden birtokomat, 
ü gy  sincsen fiam, csak öt kis lyány cselédem: 
Fiusitsa őket ország törvényében.

Mihelyest meghallod vesztét Tömösvárnak, 
Ezen levelemet vidd fel a királynak:
Tegye meg Felséged a mit benne kérek, 
Hiszen érte halok, nemcsak érte élek.

Téged pedig, Annám, az árvák s özvegyek 
Istene tartson meg, ha majd én elmegyek;
O viseljen gondot egy tül-egyig rátok,
Legyen én helyettem férjetek s atyátoké

így  szólott a levél. Mellyet ő lezárva 
Fekete pecsétet üte a hátára,
S od’adá Istvánnak, a titkos deáknak,
Vigye Csejte-várba nemes asszonyának.
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Megfogadta István s vitte annak rendén.
Messze Csejte-várban, a Vág vize mentén, 
Lyánykái közepeit, a hű Pekri Anna 
Játszik és enyeleg, gondjait megcsalva.

Akkor is ott játszék, hogy István belépett,
De mihelyt meglátta a gyászos pecsétet 
Felszökött. A lyánykák Istvánt körbevették:
Mit hozott? honnan jő ?  vallatásra kezdék.

Anna pedig gyorsan ment az ágyas házba:
Odalett, elsápadt, a hideg is rázta;
Reszkető kezében tartá a levelet,
Azt is majd elejté, ollyan terhére lett.

Könnyű kis levél, de a beléirt bánat 
Száz malomkőnél is súlyosabb Annának:
Nincsen annyi lelke, hogy mindjárt felbontsa,
Csak zokog erősen és könnyeit ontja.

Nagy-soká erőt vesz könnyeinek árján.
Arcza meg se’ moczczan, mint valamely márvány, 
Szeme a pecsétre, a levélbe tapad,
Hidegen bámulja a benn’ írottakat.
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Olvassa-e, vájjon, vagy talán csak nézi,
Nézi és nem érti, érti, de nem érzi?
Vagy tán nem is él már, a szíve megszakadt, 
Hogy csak egyetlen-egy jajszóra sem fakad?

Nem hasadt meg szíve, ámbár nem sok híja; 
Érzi, érti mi van a levélben Írva:
És mivelhogy érzi, és mivelhogy érti,
Nem rí semmihaszna, Istent nem kisérti.

Egynéhány cselédet nyugodtan beszólit, 
Hívatja magához minden tiszttartóit,
És mikor begyültek, fájdalmát takarva, 
Asszonyos fogással így szól nekik Anna:

„Hűséges tisztjei az én jó  uramnak,
Temesvár falai nagy veszélyben vannak: 
Húszezret felülmúl a töröknek száma,
A kik által meg van vég Temesvár szállva.

Uram írja ebben: „nagy veszély fenyeget,
Nem kapok sehonnan pótoló sereget.........
Bár mindent eladtok és zálogba vettek: 
Tíz nap alatt nekem katonát küldj etek. “
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Ezt írja, de hosszan, —  én röviden mondom, 
Mert hogy’ teljesítsem, súlyos az én gondom: 
Hol teremt az ember mostan pénzt eleget? 
És hogyan állít ki pénzen is sereget?

Ingó-bingó vagyon, arany ezüst marha,
Az egyébre sem sok, hát egy ilyen hadra! 
Legtöbbet segítne a fekvő, a zálog:
Jaj, de sok szép váram.........tőle meg hogy’ válók?

Én magam csak inkább . . . .  hanem az öt kis lyány! 
Mert ámbár a birtok íiágra megy, tisztán:
Néz Istent a király, apjokat is nézi,
Megsajnálja őket és fiákká tészi.........u

Itt elhagyta rögtön; —  tán hogy csak pihenjen; — 
Tán nem is gondolta hogy ennyire menjen:
Kicsi híja hogy a dolgot meg nem bánta,
Árva kis leányit olly igen megszánta.

Szóla most egyik tiszt: „Nemzetes asszonyom,
Nem kell illy esetben kapni a vagyonon:
Lesz, nem lesz, —  marad vagy nem marad valami: 
Nemzetes urunkat vétek volna hagyni.
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Bizony átok lenne maradiján eleste; 
Megérdemli azt az, a ki azt kereste,
Többet is keres majd, ha megtartja Isten, 
Ha meghal, nem illik hivalkodni itten. “

Eles volt ez a hang a szegény Annának,
De más részt örül a tiszttartó szavának, 
Mert elérte czélját —  azt látja belőle —  
Nem ellenzik, a mint gondolá előre.

Hát el is végezték, utána is láttak,
Várakat, pusztákat zálogba bocsáttak, 
Katonát szereztek, lőport, eleséggel,
És visszaindíták Istvánt sietséggel. —

Ez alatt nem szűnt meg a sok álgyu torka, 
Bömbölését a szél messze földre hordta, 
Mint ha vízibika buífogat a réten 
ügy hallott egész nap távol a vidéken.

Losonczinak nem volt más segítő társa 
Csak a jó  Ur Isten; nem is számolt másra; 
Egynéhány vitézre, önnön két kezére 
Melynek törökhalál mindenik csepp vére.
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Gyakran kicsapott ő a tenger nép közé, 
S minden kiütéskor ezrivel öldösé:
De mi híja látszik a mélylő tengernek 
Ha egy-egy vödörrel belőle kimernek!

Olcsó a török vér, van most dögé annak,
Jut is, marad is, mert nagy bővibe’ vannak: 
Emberét, álgyúját nem kíméli Ámhát 
Hogy szélnek bocsássa vég Temesvár hamvát.

Hirdetést ereszt ki pogány seregében: 
„Figyelmezz szavamra igaz hivő népem: 
Harminczegy nap óta hullunk itt rakásra 
S minden napra ötszáz esnék egyre-másra.

Őket már az égi lyányok ölelgetik,
A  szép paradicsom velők népesedik; —
De mi itt a földön még vagyunk elegen,
A felséges szultán győzhetlen serege.

Parancsolja szultán s a nagy isten, Allah, 
Szánjuk el magunkat, rohanjunk a falra:
Mert ma, bár utána veszszünk táborostul 
E vár kutya népe mind pokolba pusztuld
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Erre a pogányság: Allah, Allah, Allah! 
Nagy rivalkodással mászni kezd a falra, 
Túrja a tajtékot, fogát csikorgatja,
A falak törésin nyüzsög mint a hangya.

Mert nagy sok törés van már a víziváron,
Egy oldala ép csak, dűledez a három:
Hogy ne? harmincz napi kemény ostrom alatt 
Csuda, hogyha egy kő a másikon maradt.

De minden törésen harczol öt-hat ember 
Es erősen helyt áll a törökkel szemben,
Maga jár Losonczi elül jó  példával,
Buktatja le onnan ötével-hatával.

Biztatja vitézit: „Veszni tért a hitlen,
Nem kell félni semmit, megsegít az Isten; 
Elfogyott a porjok, ma egyet sem lőttek,
Most csak, mint juhokat, mészároljuk őket.“

Tettek aztán dolgot, két kézzel és lábbal, 
Hullott a pogányság lefelé nyalábbal,
Hullott ám, hogy a mint a krónika Írja 
Lett egy rohanáson három ezer híja.
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Nem vévé tréfára, aló! futni kezdett.
Losonczi ugyan csak százhúsz embert vesztett, 
De nagyon kifáradt népe a csatában,
Nem birá kergetni a pogányt futtában.

Hej be jó  lett volna, ha most jdne István, 
Asszonyától pihent hadi népet hozván!
De szinét sem látta jó  Losonczi annak 
A hű társa által összegyűjtött hadnak.

Mert a mint a Maros folyóig jutának, 
Egyszer nagy üvöltés, acsarkodás támad: 
Körül voltak véve kóborló pogánynyal, 
Alig futhattak el onnan egynehányan.

Azok így megjárták. Losonczi pediglen 
Vizsga szemmel tartja mit csinál a hitlen; 
Elállóit seregét pihenni ereszti,
De maga a tábort szem elől nem veszti.

Épen jó l is tette, mert a dühös pogány, 
Hogy magát kifiítta, visszajött azután,
Nem is a fáradt nép volt az, hanem a kik 
Még közel sem fértek a falakhoz addig.
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Érkezik sok porral a natóli basa,
Elbődül az álgyu, fájván szülő hasa;
Száz halált szül egyszer, százszor is szül az nap, 
A falon a rések egymásba szakadnak.

A szegény magyar nép enged, mivel fáradt,
Török birja immár a szép vízi várat,
Losonczi hadának nincsen hova lenni,
A legbelső várba kell magát bevenni.

Ott még valameddig maradhatott volna,
De sem vize nincsen, sem ennivalója:
Yár és város körét a török ellepte,
A csatorna-kútnak torkát betemette.

Város népe sí-rí, a várba izenget:
Adják fel a várat, kérjenek kegyelmet;
Török is hitet mond szultánja nevében 
Hogy nem bántja őket, elbocsátja szépen.

De Losonczi füle mindezekre siket, 
„Ismerem én, úgymond, azt a török hitet, 
Nem bízom pogányban, legkevesebbet sem, 
Bízom Istenemben, kinek esküt tettem.u

Arany János. VI. 7
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így  beszél Losonczi, így van ő elszánva, 
De a többi népség csüggedez a várba’, 
Tanakodik itt-ott, zúg, morog, kér, sarkal, 
Fenyegetődzik, vagy rimáukodik halkak

Kin a várkapitány szörnyen neki búsul: 
„Hát igy kell az esküt megszegnetek rútul 
Nem megesküvétek ur Jézus nevére 
Hogy leszünk halálig egymás védelmére?

Magamat hagynátok külön értelemben ?
Jól van. Ám lássátok. En nem állok ellen. 
Szebb is elfogadni a pogány kegyelmet, 
Mint dicsőn kimúlni itt a kapu mellett. u

Monda keserűen és megindult elől.
Künn a török állott két sorban két felől: 
Köztük megy Losonczi, a vár kapitánya, 
Egy i§ú apróddal, —  a többi utána.

Hagyták egy darabig menni az ő népét, 
Hát egyszer elkezdik kapkodni a szépét: 
Ha egy valamire való ifjat láttak, 
Elrabolták azt, és vele továbbálltak.
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Sejtvén ezt Losonczi csikorgatta fogát, 
Nagy nehezen mégis türtőztette magát, 
De mikor az önnön apródját vivék el, 
Azt már nem lehetett tűrni teljességgel

„Kutya vagy te, ppgány, kutya a te hited,
Ne gondold hogy ezt igy szárazon elviszed;
Én veszek, te is veszsz . . . . ! “ dühös módra kiált; — 
S egy török czombjáról egy nagy kardot kiránt;

Avval jobbra, balra, a meddig beéri 
Neki a töröknek, szabdalni, metélni;
Példáját követi mind a többi társa,
Két kézzel aprítják a pogányt rakásra.

Lett aztán zavagy, de nem sokáig tartott:
Sűrűén forgatja a török a kardot,
Száz jut egy magyarra, még talán több jutna 
Ha egyhez olyan sok hozzáférni tudna.

Ott megadta Isten egy maroknyi népnek 
A dicső kimúlást, melyre esküvének;
Nem engedte őket hitszegővé lenni,
Töröknek tatárnak szolgaképen esni.

7*
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A  derék Losonczi legtovább kiállta, 
Végre szíve táján átveré egy dárda, 
S elterűle azon testhalomra, hanyatt, 
Melly a viadalban omlott lába alatt.

Kinek is megértvén szomorú halálát 
A  király, felfogta özvegyét, árváját, 
Visszaváltá nekik mind, a mit eladtak, 
Lyány-ágra bocsátá a sok szép maradtat.

Szegény Pekri Anna bánatja azonban 
Nem talált enyhülést a földi vagyonban: 
Egy gondolattól nyert minden vigasztalást: 
Hogy hazájáért halt férje dicső halált!

(1 8 4 8 .)
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A BETYÁR.

I.
Dallam: „Bort ittam én, boros vagyok.“

Kondorosi csárda mellett 
Gulya ménes ott delelget: 
Csárdabeli szép asszonynál 
Bort iszik az öregbojtár.

Oregbojtár, kis-számadó,
A focsikós után való;
Leányokért élőhaló,
Menyecskék kedvire való.

Hej kocsmáros, hova lett kend? 
Furcsa rovás megy odabent:
Hiba van a kréta körül:
Egyet felír, kettőt törül.
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Hej kocsmáros, eb az ingét! 
Elszeretik a menyecskét —
El van az már réges-régen,
A felől 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 lelt volna! duzzog Pista,
S a rósz bort mint tejet iszsza.

Beteg vagy te, szívem István? 
Vagy haragszol? mondd ki nyilván. 
Nem haragszom, semmi bajom: 
Csak magamban gondolkozom.

így iszogál alkonyatig, 
Míg a nap is lehanyatlik; 
Néha-néha egyet kurjant, 
Azt is a legszomorúbbat.
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Este pedig indulóban 
Visszafordul az ajtóban:
Már most Juczi, Isten hozzád! 
Tartsd még azt a piros orczád.

Jaj galambom, jaj szerelmem! 
Hosszat sejtek a szemedben: 
Hova készülsz? katonának?
Egy fiú vagy: nem kivánnak.

„A  kívánást: 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 ágy úszót hallom.

Pista köszön, indul tovább, 
Fölkeresi ménes-lovát;
Juczi csak úgy néz utána 
Míg behal az éjszakába.
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Csikós gulyás gyülekezik, 
A  menyecskét körülveszik: 
De Juczinak egész estve 
Odavan a játszó-kedve.

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

II.

Dallam: Porcsalmai Palkó nótája.

Csongorádi Pista magában 
Válogat a ménes lovában:
Mint a kanász pergő dolgában, 
Válogat a csikók javában.

Válogathat benne, van elég. 
Kiereszti pányvás kötelét,
Sárga csikó hurkon megakad, 
Mond a betyár ilyen szavakat:
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Hej keserves, lánczos, 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.

III.

Dallam: „ Pej paripám patkószege. . .a

Tiszaparton táboroz a huszárság:
Arra veszi Pista betyár futását.
Adjon Isten! Hozott Isten! mi bajod? — 
Semmi bajom; huszár lenni akarok.
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Összenevet a legénység, összenéz; 
íg y  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 a ki szokta, én soha!
Lovon nőttem, növekedtem ennyire:
Kardot ide meg sarkantyút ízibe!

Van paripám, én szőröztem magamnak,
Ilyet ugyan komisz lóba’ nem adnak; 
Szegény magyar! hogy is győzné a huszárt: 
Nem ád neki ő felsége 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!w
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I V .

Dallam: „ Majd elmegyünk, rózsám...*

Jó huszár volt Pista,
A  milyen 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, miilyen
Az a pálcza, káplárpálcza.

Bort sem ivott, hej ! csak
Szomjúságról, szomjúságról; 

Káromkodó sem volt
Különben, csak haragjából.
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El merte mondani
Kapitány úr is felőle: 

Hej! 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 von’
A többi is, valamennyi.

(1 8 5 0 .)
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A LACZIKONYHA.

Vásári kép.

El innét, finnyás orrú satnya nép!
El, vékony pénzű, holdvilági faj, 
Melynek eleme csak illatolaj,
S befogja orrát ha szabadra lép!
El e puhult nép! nincs közöm velek 
A laczikonyháról énekelek.

Csillámlik a fagy, a hideg kemény; 
Yaczog a „szomszéd“ áruló helyén, 
Kezében a rőf tánczol és remeg,
Hű gazdáját nem egyszer csalja meg: 
Vigasztalás csak az, hogy a vevőt 
Háromszor csalja meg, míg egyszer őt. 
Most a lyány arcza s a mézbábos orra 
Sokkal pirosabb, mint nyaranta volna; 
Most János, a tót, méri sátorát, 
Meghajtja sűrűn a telt csutorát.
Á ponyva-árus, szabad ég alatt,
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Lehintett szalmán fel s alá szalad,
Gondolja: beh jó  volna egy kemencze 
Mely a vásárt befűtené egyszerre!
Csak úgy neveti őt egy sandaló,
Széles gyökérre vergődött kofa,
Ki a hidegnek alig néz oda,
Fűtvén bokáit bögre-kandaló.
A köszörűs aczélja sustorog,
Kövérül a víz megfagy míg csorog.
Kalmár, szatócs nép tördeli kezét,
„Jeszusztu kiáltoz, s nem leli eszét;
Mintha meglopták volna, nyugtalan,
Pedig nem épen rósz vásárja van.
De „Angyal Bandi“ meg „Zöld Marcziu, „Sobria 
Sehogyse’ látszanak ritkulni, fogyni,
Sokan pislognak szélyel 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 czikázik keresztűl-kasul,
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Mint mikor a hó fürtös gyapja hull, 
Miből a puszták fergetege sző.

Ejhaj! czini, czini! dövő, dövő!
Ott ám a jó  világ, a jó  idő!
Elül is ponyva, meg hátúi is ponyva: 
Sátorbul utczák: ez a laczikonyha.
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 czimbalom is zing-zong egy kicsit,
A hegedű, mintha nyúznák, visít.
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 kínál.

Mindjárt elől víg tűz szikrája pattog, 
Tánczos betyárok érez tenyere csattog; 
Sistereg a zsir, kolbász, pecsenye,
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Éhes gyomornak bűbájos zene. 
Sátorban úgy, mint sátoron kívül, 
Füstöt vet a bor, a velő hévül,
Az arcz kigyúlad, van daliás, kaczaj, 
Szitok, visongás, mindenféle zaj.
Ott Judit asszony, abárló kezében, 
Hurkát kanyargat a zsir-tóba épen, 
Kínnal görnyed le forró lábasáig, 
Tokája mellig ér, s melle hasáig.
Bent, asztalánál, húga, egy teli 
Képű menyecske, a bort mézeli,
Hint bó'ven borsot, paprikát a borba, 
Úgy osztja szét apró, mázos csuporba. 
Körötte vendég áll, vagy ül pádon, 
Tréfáit űzve kissé szabadon,
De a menyecske nem durczás cseléd: 
Egy kis tréfát, ha nem fájós, elért.

Atellen a víg Júdit nénivel,
Az ifjúság kurucz dolgot mivel.
Ott húzza három és egy fél czigány 
(A  brúgóst egybe-félbe számítván). 
Meredt szemével a nyúlánk Peti 
Czifrázza véknyan, szinte dűl neki; 
Míg Dámi egy kiszolgált hegedűn
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Utána baktat, lassabban, de hűn;
A bogos, mint tapogatós halász, "
Az alsó hangok mélyén kaparász;
Kint pedig, a szúrós kemény fagyon,
A fiatalság vígalma vagyon:
Szironynyal hímzett bő bundáikat 
Sátorba hányták a hőség miatt;
Szellős ruhában járják ott kívül,
Egyik se fél, hogy megfázik, kihűl:
Mert e faj egyszer kap hűlést csupán 
S nem lesz melegje többé azután.
Tarkóig érő síma körhaj ok,
Mint piperőczé, módosán ragyog;
Bársony szegélyű kupeczes 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 hímzett inggallér hajol,
Hó patyolatja illik oda jó l ;
Térdnél alább ér a bő ingnek ujja, 
Bősége puífad a szélben, ha fúja;

Arany János YI. 8
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Váll-ránczait finomra tűzdelek;
S nem meztelen —  mint egykor —  a derék. 
Honnan redőit művészileg ontja 
Le, szárközépig, a lábravaló,
Melyet redőzni lyány-testvéri gondja 
S fiatal ángyé, fél hétre való.
Látszanak is rajt’ a mester kezek 
Ha lassú tánczban oly halkai rezeg,
Vagy a sebesben szétcsapong, terül 
Bő gyolcsa majdnem véghetetlenül.

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

(1 8 5 0 .)
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FUEKÓ TAMÁS.

Ki zengi meg, ha én nem, a múlt nagy napjait: 
Vitéz Furkó Tamásnak kegyetlen dolgait,
A melyeket viselt. . . vagy, mondani akarom:
Mik őt úgy megviselték, vizen és szárazon.

Mindig bolond hónap volt, mióta e világ,
Az, melyet márcziusnak keresztelt a diák:
Fagy, hó, eső, derűit ég, vihar . . . .  mind egy napon! 
Csak úgy bámul belé a bölcs kalendáriom.

De a mióta Caesárt 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! mind h iába!., most is zúg a füle,
S nemzetiszín karikát hány a szeme bele.

8 *
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Egyszerre megtagadva ötvenkilencz robot! 
Egyszerre szély eltörve a mogyorófa bot!
Egyszerre úr a jobbágy : kalapját fölteszi,
S mellé a „szabadságod négy garasér’ veszi. *)

Egyszerre tönkre jutva kilen ez zsíros pere,
Melyek után ma-holnap 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 ragaszszon, üveg helyett, vele.

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

Mint a vihar midőn tép nagy cserfa szálakat, 
Villám nyerít, a szél fú, fú hogy majd megszakad:

*) A nemzeti kokárdát.
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Zúg, tombol, és világot dúl a forradalom:
S te szikla módra fennállsz, óh papucs-hatalom!

Ekkép sohajta Furkó, hajdan kortes vezér,
S oly nagy kokárdát tűz fel, mint egy cseléd kenyér: 
Mi haszna! a szabadság o véle nem közös:
Az ő jobbágyi láncza le nem hull, örökös!

„Eh, örökös!“ kiálta egy szép esthajnalon,
„El, a táborba holnap! hí a ráczmozgalom;
Hetven nap, hetven éjjel: talán míg ez kitölt,
Az ördög elvisz ottan engem, vagy itthon őt.u

Gondolta, és azonnal a készülőt véré, 
Megköszörülte kardját, és flintát von elé; 
Szerencse, hogy „muszájbólu is menni kelletett, 
Megbánta volna máskép ezt a készületet.

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 tévé hatását a sallangos beszéd:
Legottan megcsodálák az ő roppant eszét;
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Legottan századosnak emelteié magát,
Mely rangra főfő érdem volt egy posztó kabát.

Út közbe’ már, előbb mint a rendelt helyre ért, 
Vitézi hajlamának adá nem egy jelét:
Lehúzatá a bírót, ha nem volt kész fogat, 
Felgyujtással ij észté a rémült falvakat.

Nem is volt párja ebben, csak egy-kettő talán,
Többek között egy A __ purg, vagy B ___purg Ferdi-

nánd,
Vadászhadnagy, guerilla . . .  vagy ilyenféle hős; 
Emlékezik reá még egy régi ösmerős.

Elvégre, hogy megálltak a rospont-szekerek, 
„Itthon vagyunk!M kiálta „ez már Nagy-Becskereku—  
Vagy Szárcsa, vagy Botos, vagy Tórák, 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.

(1 8 5 0 .)
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A FALU BOLONDJA.

Képtöredék.

Kósza Bandit ösmeri a helység,
Oly nagy benne az élhetetlenség. 
Sohsem esett talpra semmi dolga,
Nem hiszik, hogy kártyája ki volna. 
Háza-tája tővel-hegygyel 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,
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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 megállóit 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 
Abrándoza, lúdjait követvén: 
Gyönyörködött benne, a mint úsztak 
S magok után fénybarázdát húztak. 
Nézte őket, nézte, de hiába!
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Még se’ tudá, megvan-e libája:
Nem ügyelt rá, esze sem járt rajta 
Hogy ez övé-, ez a másé fajta.

Fél napig is odahagyta nyáját, 
Fölkeresd más fiúk tanyáját,
Hol juhőrző, malaczőrzo gyermek 
Domb tövében ástak vala vermet.
Ottan avart, asszu kórót szedtek, 
Kicsiholván tüzet élesztettek;
Minek a tűz? hát azért, hogy égjen, 
Hogy a tanya barátságosb légyen. 
Némelyik a pipázást tanulja,
Ritkán szívja, többnyire csak fája; 
Agyagból van a pipa göngyölve,
S nem dohánynyal, csak lapuval tömve. 
Tartja okét Bandi mese-szóval,
Egy kuk sincsen mikor o megszólal, 
Annyi mesét, oly különös szépet 
Elmondani egy fiú sem képes:
Honnan szedi? tán maga gondoljaf 
Elhiszem! ha oly szépen nem folyna.
Ki hallotta? senkise azt másszor:
Nem tudja más, csak a libapásztor.
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VOJTINA LEVELEI ŐCSCSÉHEZ.

I. LEVÉL.

Mit hallok Andris? engem uccsegéljen! 
Nem hittem volna, hogy ezt is megérjem, 
E nagy malheurt. . . .  vagy örömet (na, n i! 
Az ember ki se győzné mondani)
Tudnillik, hogy te, édes jó  rokon 
Poéta lettél, és a lapokon 
Ritkán szedett betűi nagy nevednek 
A  ^a^hatlanság 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:
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Nagyobb az, bogy te költő vagy, kölök,
S ki is nyomatják versed, a mi több.

Emlékszem —  ezt te mindég titkolád — 
Kétszer futál meg három iskolát;
S kétszer három=hat az Maródban: 
így  legalább hat iskolád ki van.
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,
Czéh, 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 scótok Petőfije,
Költő mikép lön, paraszt létire,
Mikép ama német csizmadia,
S a kiskunsági mészáros fia 
Ki mindenütt forgott húsz évéig 
Csak ott nem, hol a tudóst nevelik:
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Tehát, egy istenverte pillanatban,
„író leszek !w kiáltál fel magadban.
És olvasál, ha postanap került,
Vasárnapi újságot, Honderűt,
Petőfi vagy Rigó Pál műveit,
Divatlapok színes leveleit:
Itt, ott, mi történt? Czenken, Igaron 
Hogy ment a színdarab, tánczvígalom,
S a többi. Es az olvasmány hatott: 
Mindgyárt megírtál egy . . . bírálatot.

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 utazzon 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 levelekw 
(Mert e nemben valál akkor remek)
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Felbontva, olykor még bontatlan is,
Kályhába, vagy hová, repültenek,
S helyettük a szerkesztőség hamis,
Csufondáros élczei dőltének.
Hej, Értesítő, Mondanivaló
Nyílt posta, Tárcza, vagy mi a manó,
Beh tönkre sujtál sok fiók zsenit,
Ki volna most irodalmi zenith! 
így  téged, Andris, akkor legalább,
Szörnyű módon megtérdelt a gálád: 
írhattad álnévül az O. P. Q-t 
Még is örökké járt te rád 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,
Még is örökké rád füstölt pipája,
S te meg nem láthatád az örömet:
Hogy' néz ki nyomtatásban leveled,
Azon betűk, a mellyeket te írva 
Mázolgatál a rózsaszín papírra.

Kitört ezenben a forradalom,
Szépen lecsücsült az irodalom;
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Azóta nem hallottam híredet,
Már azt hívem, a muszka had meg-ett. 
Hát dehogy ett! majd bizony, ily darab 
Bolond gombába az beleharap! 
Keresztül estél a rostán, s azonnal 
Gyűrni kezded a verseket halommal. 
„Szabad a vásár, most költő leszek,
Úgy is kipusztultak a czéhesek“
Kiáltád, s íme hogy bámul a hon 
Egverdeső, merész tyúk szárnyadon! 
Pegasusod befogja a futár is,
Gondolva, hol ló nincs, jó  a szamár is.

így  tőre ki belőled a zseni;
Vétkeltem ezt meg nem érinteni. —
Már most haladj az elkezdett utón,
Mert viszalépés nincs, azt jól tudom;
De minthogy ifjú vagy (ámbár jeles) 
Tanulj tinó, hogy ökörré lehess.

Mindenek előtt azt tanácsolom:
Verset sokat! legyen bár mily bolond. 
De sok legyen, hogy nevedet minél 
Többször találja meg az olvasó:
Az semmi aztán, hogy ha rósz, ha jó,
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0  el nem olvas, mert előre fél,
Inkább ab invisis koszorút ád,
Mi úgy sem ér egy árva polturát.

Mint a halandó ember, a ki nyers, 
Szellemi, testi részbül áll a vers.
Az első láthatatlan semmiség,
Csak holmi vaskalapós hiszi még;
A te s taz a vers, a mi látható,
Fonállal mérhető, tapintható:
Ezzel van egy kis gépszem dolog,
A másik . . .  az magátul jőni fog.

Beszédhez, a mit versnek mondanak, 
Minden esetre kellenek szavak.
Te mindig ollyan szót válaszsz, csinálj, 
A mit ne értsen János, vagy Mihály; 
Legjobb, ha tenmagad sem érted azt: 
így  legalább soha fel nem akadsz,
Mert, a minek 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
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Hogy öt-hat sorban jőjön  egy elő 
S a többi vers, mint gályák szekeren, 
Lógjon előre-hátra, rímtelen;
Ez szép találmány és pedig honi:
Eo ipso, hogy pongyola, zseni;
Dehogy tud igy más nemzet dallani!

Igaz, hogy a rím bőven nem telik. 
Lelnek biz azt, a kik nem restelik — 
És holmi rósz rímnél becsesb zománcz 
A versen a szép csengő asszonáncz,
De ez utóbbi szót, nem is csoda,
Nem minden bikficz érti, micsoda:
S ha p betűnek h viszhangja lett,
Fülét csóválja a rósz rím felett.

Azonban itt szabály van: s te, zseni, 
Nem fogsz pedant szabálylyal küzdeni: 
Te ugyanazon szót hangoztatod:
Igét igével, raggal a ragot.
„Hőssel — könyedcfe£“ „keblét és szivét 
Rímnek nagyon jó , szépen kivivéd,
Mint a Tinódi százötven v a lá - ja .. . .  
(Ha ugyan jó l emlékezem reája.)
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M egállj: mi könnyű és még is be szép 
Cadentiás vers az ilyen beszéd:
„Barátod —  arczok; sírták és aludtál, 
lAönytől —  beszéd tol; ajt ónál — sokaknál,
Kéz éré —  tetejére — képzetére1'
És még ezer hasonló ára, éré;
Vagy: könyezm, szemem, bérczezm,
Vagy: léptem, hölgyem, leplem,
Vagy: küldened, ^övének, és ménénél,
És több efféle szentiványi ének;
Sőt: szerelem, ha jő  rá gyötrelem 
Vagy: érzelem, kegyelem, értekem,
Vagy: fájdalom, siralom, hatodom,
Nyugalom, aggodalom, bánt alom,
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, pláne főz,
És ezt azonmódon megszenveded,
Nem félsz, bizony kiszúrja a szemed!
Mert szemnek írunk, a fül második 
Érzés, gyakran hibáz, hamarkodik,

Arany János. VI. 9
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Csak angolul nézhetni illyet el
Hogy bírd-nek sword, moan-nak alone felel.

De kürtői 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 . . . .  tolisíp és duda 
Előre tökszár, csimpolya, doromb,
Madár kelepcze és repedt kolom p!
Fel hagymabördő, fűzfasíp, bürök, 
Lyukas kulcs, mely süvít, kanásztülök, 
Czirok-hegedü 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 szintúgy van — sőt koszorút 
Fonhat belőle a ki rászorult,
Vagy kedve tartja. — Gazt ápolni hűn 
Hazafias tett: gyomlálgatni bűn.

Azért előre mindenféle dibdáb, 
„Hanczúzni a Parnasszuson mezítláb !u 
(Mint egy barátom írá valahol,
Ki csürhe közt nem örömest dalol.) 
Bátran, merészül, kissé szemtelen!
„Mi költőku a szerény hang ez legyen: 
Miért ne? gyermekjáték az egész, 
Sármunka, nem kell hozzá semmi ész, 
Csak jó  akarat és nem tiszta kéz.
S kinek csizmája rósz, vagy inge nincs; 
Kit a leánytól zár kaján kilincs;

9*
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Kit apja megvert, vagy preceptora;
Kit elbájolgat a zsidó bora;
Ki éhgyomorra káromkodni tud,
Nagyot, keservest, czifrát, hájszagut, 
Mint: „a ki lelke, istene vagyon!w 
S a többi (példa majd minden lapon);
Ki felfödözte, hogy az éj sötét,
A sárga holdnak kajla üstökét,
Csillagot éjjel, nappal a napot,
S bir 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 ir dalt a levegőégbe,
(Kottázza tán? . .  . no, ha igy gondolá — 
S a tüzes istennyila viszi végbe 
A kottaírást! . . .); szóval a ki mer 
Nem tudva tudni s bizakodni el;
Vagy a ki sok jó  versneműt bevett 
És gyomra terheléséig evett,
S magát úgy érzi, hogy: csak ki vele! 
Mit egyszer másszor oly mohón nyele: 
Mind az körömre, tolira és — papírra! 
(Miután nem Írószer többé az irha).
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Oh mert az ember lelke úgy örül 
Látván e sürgést malmunk körül!
Hány érdemesnek tűnt 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 múlt héti pecsenyét,
Nem is tudnók, hogy a rég élvezett 
Jobb koszt iránt szánk íze elveszett.
De ők, a jó  fiúk, előszedik 
A régi jobbat, és nem engedik 
Hogy elenyészszen egy szép gondolat, 
Hanemha — nyúzó bicskájok alatt.
Élőnkbe 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, torzomborz fej úsz ott, 
Melyekben ez s amaz jó  emberünk
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Költői mondatára ismerünk,
S ujjal mutatjuk: ezt tudom kié:
Berzsenyié vagy Kisfaludié,
Köleseié, vagy Vörösmartié,
Garai, Bajza vagy Petőfié;
Ha, mondom, igy, 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,
Es nincsen ollyan régi köpenyeg,
Miből ne telnék egy hitvány süveg ;
Azé a veréb, ki megcsípheti:
Fogj ócska eszmét s légy eredeti!

Már most, eme vargabetű után,
Ideje volna ott kezdeni tán,
Hol a más héti munka elmaradt;
S köszörülni juhászkutyából agarat.

Ha még is olykor asszonánczra jő  
Kedved, vagy a rím nem kinyöghető, 
Legjobb, ha mindig ollyat válogatsz
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(Találsz is könnyen) a mi 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 belé fogák 
Szegény verset: de te soha egyéb 
Mértéket egy szál czérnánál ne végy.

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

Van a magyarnak . . .  ur Krisztus, mi van!? 
Saját mértéke: népdalaiban,
Melyet kitánczol a paraszt legény,
És Farkas Józsi oly szépen ki húz,
De a poéta (kincsek közt szegény!)
Mértéket idegen mintára nyúz.
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A szép tóbor zó, a lengedező 
Bizony, bizony még járatlan mező. 
Versébe olyat a ki tenni mer:
„Nincs benne mérték!“ orditozni kell; 
Sántítson ő is úgy, előre, hátra,
Mikép a többi azt előtte járta.

Ezenkivül, mint jó  levesbe hús, 
Szükséges volna versbe numerus.
„Mi a mennydörgő! hogyan illik a 
Költészethez az arithmetika?“
Hát úgy öcsém, la! ez könnyű dolog: 
Erezni kell csak, és mingyárt tudod. —

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. íme jő  azonba drága 
Kedvese, a kit oly régen óhajtva 
Várt; felsikolt és csókba forr az ajka — u 
S a többi, —  ez neked jó , meghiszem, 
De, mintha sással metszenéd fülem.
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A rhythmus oly láthatlan valami,
Mit inkább érzeni, mint hallani,
Mit észrevenni (mint a jó  egészség 
Szelid hatású 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,
Melylyel, ha méltóbb helyre áldozád, 
Megkapálhattad vón’ kukoriczád.

Aztán meg . . . aztán . .  . hát . . . álmos vagyok: 
Szervusz öcsém! máskorra is hagyok.

(1 8 5 0 .)



A MAGYAR TÁNCZ.

A MAGYAR TÁNCZ.

Egy töredék beszélyből.

. . . .  Helyet! Menyasszony-tánczra j 
Szép Anna s a boldog Jenő:
A vőlegény, s kit jobb karára 
Fűzött, szemérmetes arája.
A férfi büszke, gyors, merész; 
Daczos, kihívó módra néz,
És mintegy azt jelenti arcza:
E boldogság nem fog ki rajta.
De a hölgy inkább csüggeteg, 
Szemei a földre függenek, 
Szokatlan érzéstől remeg:
Úgy, mintha felriasztott vére 
Özön boldogságától félne, . . .
Ama boldogságtól, melyért 
Talán sokall is ennyi bért 
S míg áldozatul nem esék



A MAGYAR TÁNCZ. 1 3 9

Lázad a szűzi büszkeség.
Magyar leánykint —  nem henyén 
S hivalkodásban nőve fel,
Az apai lak tűzhelyén 
Oly ép maradt e szűz kebel,
Mint a gyümölcs, mint a gerezd 
Melyen érettség hamva rezg,
S az illető kéz nem nyomott 
Reá még bélyeget, nyomot.
Előtte a szerelmi vágy,
Hosszú napok, álmatlan ágy, 
Fülmile szó, rejtett magány 
Holdas, sejtelmes éjszakán, —
A seb, mit a szem nyila vág,
A  támadó s védő csaták,
Az édes győzödelmek és 
Az édesebb legyőzetés, —
A titkos óra, esti hely,
Virágbeszéd, vagy bármi jel, 
Ág-mozzanás, lomb-zörrenet,
A  néma kérdés, felelet,
A csalfa „nem“ s hév „igenek!u . . .  
Előtte ismeretlenek.
Igaz, hogy vére könnyű folyama 
Futtában olykor meg-megdobbana
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Ha közeién ifjú leventék 
— Mint szilaj őzet —  megrebbenték: 
De helyrepótlá gyors szökése 
A veszteséget csakhamar,
És újra higgadt lön verése,
Nyomot nem ejte a zavar.
Ma is, midőn oltár előtt 
Szeretni esküvé Jenőt:
Nem volt ez ifjú kebelen 
Se gyűlölet, se szerelem.
Tizennyolcz év öntudata,
S főkép atyja kivánata,
Akár jogúi, akár okul 
Elég volt, hogy kezet ada.
A szív? előtte oly csecsebecse, 
Melynek nem tudja, ha van is, becse; 
A szívre ő kicsit adott:
Tán léteiét sem érezi,
Miként nem szoktuk érzeni 
Az ép, egészséges tagot.
O erre mind nem gondola,
S gondolna bár, mit mondana?
Hisz ő mindenkit úgy szeret:
Miért ne épen ez egyet?
Szívét alig zavarja más
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Mint a szokatlan változás,
Egy édes-lázas sejtelem,
Mely jól esik, de mit nem ért, 
Melyet szégyell s nem tudja mért: 
Maga magának rejtelem.

Most a hegedű és oboj 
Mélán merengő', bús-komoly 
Méltóságos zenéje foly,
És átrezeg a dallamon 
Egy szende, lassú czimbalom. 
Most elbocsátja hölgye kis kezét 
A  vőlegény, és halkan visszalép, 
Mértékre illeszti bokáit 
És mintha sugár jegenye 
Szellők dalára lejtene:
Ügy andalog, külön, sokáig.
És szembe, mindig szembe járja, 
Mozdúlatit követve, párja,
Ki mindenben és mindenütt 
Otőle vár, őtőle függ,
Órája néz, mint hold a napra, 
Kitol szelidebb fényét kapja.
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De majd élenkebb a zene,
Vidámul a táncz is vele,
Merészebb a nyirettyű, s olykor 
Egy réztülök mély öble horkol.
És délczegebb és vídorabb,
És majd közelb, majd távolabb 
Jár a legény ..  . míg, mintegy díjul, 
A szép arával egybe simul.
Művészi lépteit kimérve 
Majd balfelé, majd jobb felé 
Forgatja szépét, de kiméivé,
Mint a zene mérsékelé,
A hölgy pedig fordul vele,
De úgy lép, mintha lengene 
S lábak helyett a hosszú öltöny 
Redői tartanák a földön.
Egy fordulat még! és Jenő 
Magára hagyja kedvesét;
Harsány zenébe tör elő 
A trombita és klárinét.
Vidám toborzó lángja kel,
Mitől a vér gyorsan szökell,
A sarkantyú mértékre peng,
A  hó kebel gyér fátyla reng 
A szív siet, az arcz tüzes,
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A szem ragyog, szemet keres. . . .  
S ha majd fokonkint a zene 
Szilaj csárdásba átmene:
Nem lejt az ifjú már külön:
Mint villám szikra pattan át,
S hévvel ragadja meg, ölön, 
Mosolyra gyúlt menyasszonyát.
A  hölgy pedig kendős kezét 
Nyugasztja vőlegénye vállán,
Es perdül —  egy darabba válván 
(És mintha része volna csak,
Vagy szárnya, a gyors ifjúnak), 
Míg pajkosan lebbenti szét 
A  szellő suhogó mezét.
De végre a szilaj zene 
(Mintha fáradtan dőlne le)
Ketté szakad nagy hirtelen, 
Megcsöndesül a tánczterem:
S a hölgy, kit a legény vezet, 
Pihegve néz ülőhelyet.

*  *



1 4 4 A MAGYAR TÁNCZ.

De „három a táncz !w így riad. 
Pihenni most még nem szabad: 
Gyöngéden visszakészti hát 
Jenő fáradt menyasszonyát. 
Együtt feláll több hős legény, 
Ugrósba víg-szökellve mén,
S mint hajdan Róma hősei 
Vendég szabin leányokat:
Társul magához lejteni 
Hölgyet szemel, hölgyet ragad. 
Most a kemény tölgy-deszka pad 
Dübögve majd le nem szakad: 
Száz pár mozog, egyszerre mind, 
Lesz véghetetlen labyrinth,
Egy össze szőtt-font tömkeleg, 
Megfoghatatlan egyveleg, 
Melyben, a hány pár, annyiféle 
A  táncz alakja és szeszélye: 
Mégis azonegy zenemérték 
Kormányozza mindenki léptét. 
Ennek kimért mozgása dölyf,
Az csúszni látszik, mintha kérne; 
Amaz tüzes szemmel kisérve 
Galambját űzi, mint az ölyv;
Itt jobbra balra, a terem
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Hosszában egy oldalfelez,
Mint gálya csöndes tengeren 
Vagy szembe széllel ha evez.
Ott egy ledér ölelni tárja 
Keblét, s midőn rádölne párja 
Csalfán kisiklik, s neveti 
Hogy a cserbenhagyott leány 
Pirulva megfenyegeti . . . .
Kit mégis rászed azután.
Ez csattogó sarkán dobol,
Az társa helyt más nőt rabol,
S büszkén mosolyg az elcsapott 
Félvállról, hogyha mást kapott. — 
De vajmikép Írhassam én le,
Oh nemzetem, szép tánczodat! 
Búsúlni és vigadni, mint te,
Tud-é más nép az ég alatt?
Ezt látni kell és érzeni 
Mint a magyar szív érezi,
Mint érezhette egykoron 
Ama nász népe, melynek én 
Széles jó  kedvét vázolom.
„H ajrá!“ riad némely legény,
A másik így: „csóváld! csóváld!u 
A harmadik dévaj pedig

Arany János. VI. 10
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Egy „szembe szívem“-et kiált 
Midőn az ajtó küszöbén 
Megáll egy fáradt jövevény, 
Egy porbelepte vén csatár,
Es felüvölt:
„Jön a török! jön a tatár!“

(1 8 5 1 .)
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TÁJKÉP.

Füzes*) Tiszaparttól Biharig egy róna;
Mintha sebes árvíz meggyalulta volna;
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 előőrse;
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.

*) Volt, 48 előtt.
10*
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Hova Ion hajléka? várműve? tem plom a?... 
Csak temetőjének maradt reánk nyoma.
Hol vigadt? hol küzdött? imádta Is ten ét? ... 
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, hova 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.
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Oda járt ki hozzám a beszédes Monda, 
Melylyel már bölcsőmet ringatá Szalonta; 
Méltó-e hogy a lant elzöngje? Miért n e m? . . .  
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.

(1 8 5 3 .)
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HUNYADI CSILLAGA. *)

Csillag tűnt fel, fényes csillag, 
Merre a nap télben féljő;
Tiszta volt a mennyek boltja, 
Semmi pára, semmi felhő.

S valamennyi égitestet 
Homályossá tón 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.

•) Elöhang akart lenni a Hunyadi ballada-körhöz.
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Ámde újra még teljesben 
Ragyogott fel szép világa: 
Mint a gyémánt, oly tündöklő, 
Mint az arany, olyan sárga.

Látta ezt egy földönjáró;
A  sötétből, mely övezte, 
Vágygyal nézvén ama fényes 
Csillagokra, messze, messze . . . .

S álmodozván így sóhajtott, 
így óhajtott 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 
Bal szerencsét, jó  szerencsét?
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Nem vagy-é te boldog szellem, 
Megidvezült, megdicsőült,
Hogy vigasztalj a mostanról,
Hogy reményt nyújts a jövőrül?tf

Ekkor ábrándos lelkében 
így  zendűlt 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 dicsó'sége.

Kiknek tiszta ép erkölcsén 
Semmi csorba, semmi szeplő; 
Kiknek, egyaránt, kezében 
Nagy volt a kard, és a gyeplő . . .

( 1855.)
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STANZÁK

„MÁTYÁS DALÜNNEPEu
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:

Most, igazán most kell magadér’ kitenned,
Mert nem szabad nevét hiába fölvenned.

2.

Nem mondom, hogy zengjed győzelmes csatáit —  
Ki merné feszítni énekét odáig!

0 békében is nagy . . . .  vajha békenapján 
Érjenek nyomába egyszerű nótáid! —
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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 b ír ja ? .. .
De engem eléget szégyen rozsda-pirja,

Hogy idomhoz képest oly keveset tettem,
És hogy az én könyvem még nincsen megírva. 

Állj meg, élet napja, oh állj meg fölöttem, 
Csak míg ezt ez egy dalt szépen elzöngöttem 

Azután nem bánom, hadd jőjön  az este:
Édes lesz a harmat, mely sírom megeste. —

4.

Ama fényes időt hozom emlitésbe,
Mikor a nagy király bevonúla Bécsbe.

Lobogók lobogtak száz diadal-íven,
Száz harang némúlt el az ágyú dörgésbe’, 

Csillogó követség, hódolatra híven,
Üdvözölte Mátyást, győzödelmes néven,

S a bámuló népnek, bár látott elégszer, 
Csaknem elvakítá szemeit az ékszer.
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5.

Legeiül vivék a győzelem tanúit, 
Fegyveren, zászlókon a harcz koszorúit;

Azután a síp, dob, tárogató zenge,
S diadal dagasztá a kürtök szárúit.

Azután egy őrhad; azután a gyenge 
Bécsi szüzek hosszú, ünnepélyes rendje; 

Aztán a királyné, vert arany hintóbán; 
Országot ér, a mi rajta ragyogó van.

6.
Nem messze a király egyszerű köntösben 
Lovagol. De előbb ott ménének közben 

Aranyos apródok, mind ifjú növendék, 
Herczegek és grófok fiai legtöbben.

Majd a holló czímert hordozó leventék 
Mátyás közeledtét kürtszóval jelenték;

S valamennyi ország czímere, 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.
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Hanem ott az András érseki keresztje, 
Jeruzsálemnél azt ő maga szerezte. 

Mind ez ábrázolva mesterül egy képen,
S Hunyadi hollója gyűrűvel középen.

8.

Ott lebeg Csehország büszke oroszlánja,
Jóllehet mérgében a nyelvét is hányja;

Koronás fő három, melylyel bír a dalmát,
S a szomszéd horvátok egyszerű koczkája.

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.
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10.

De ki győzze mind azt sorra énekelni: 
Elmondani is sok, hát még véren venni! — 

A király azonban egymaga kiválik,
Mert csupán őrajta nincs ragyogó semmi. 

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 harczi méné, 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 közzé jobbra-balra hintett.

12.
Oldalán egy ifjú lépdelteti ménjét,
Tőle, mint szerény hold, kölcsönözve fényét 

János az, Korvínusz, kinek születése 
Nem ismert egyéb, mint szerelem’ törvényét.
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Szeretet! ez bűne, ez lesz bűnhödése 
Ha feltámad egykor a nagyok önzése; 

Oh! ha mint szeretni, úgy tudna gyűlölni 
líem  látna idegent atyja székin ülni . . . .

(1 8 5 5 .)
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C S A B Á H O Z

Előhang.

Néztem a sötétbe, sötét éjszakába,
Régi elhunyt idők homályos titkába;
S a mint belenéztem, hosszasan, merevül:
A ködök országa ím megeleveníti 
És előttem járnak a hajdani képek,
Mint egykor, oly élők, mint egykor, oly épek: 
Szög húnfiak, a mint súgár lovaikon 
íjat pödöríntve futtatnak a síkon;
Vagy kancza tejétől, bornak ha meg-erjed, 
Vidám lakomájok szilaj tüze gerjed, 
Felhangzik az ének, a szív ere pezsdül,
S eléterem a múlt, bústól, örömestül.
Vagy vadra csatázva, s népekre vadászva, 
Zendűl az öreg kürt zúgó riadása,
A harczbika bömböl, az óriás tülök,
Nyerítnek a lovak hegyezve kis fülök’ —
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S elvágtat a falka szélnél sebesebben,
Utána fehér köd, a föld pora lebben. —
Ott láttam a hősök ifjabb ivadékát 
S feltűnni borongó Etele árnyékát,
Nagy messze vetődni a hűn temetőre,
Hogy már deli napjok hajlott lemenőre.
Ott barna Csabát, a szőkébb Aladárral,
Etel nagy örökjét kísérteni vállal, —
Míg harcz riad, imé! Kelem átkos földén, 
Holdfogyton is áll még, mely támada töltén 
S a nemzeti vészből egy marad fen: Csaba, 
Csaba, e nagy éjnek bujdosó csillaga.

Merjem-é futtatni gyönge fáradt toliam? 
Lessz-e erőm írni, a hogy elgondoltam?
Az élet hegyének már tetején állok: 
Emelkedtem eddig, ezután csak szállók. 
Belátom az ösvényt, melyen ide jöttem, 
Derült is, borult is a lejtő mögöttem:
De a mi elül van, azt borítja felleg:
Ki tudja veszélyit a lemenetelnek!
Ki tudja, ha lábam mélységre botolván 
Nem jutok-e alyra mielőtt gondolnám,
S nem lesz-e világi pályám köre csonka: 
Bevégzetlen élet! bevégzetlen munka! . . . .
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Kétséges az útad: ha fogsz lenni czélnál ? 
Szegény ember, addig hogy’ el ne áléinál? 
Mi emel? mi tart főn? mi sugall? mi biztat?, 
Kebelem egy hangja. Követem is aztat.
Egy hang, mely csilingel az égi madárban, 
Hogy lerombolt fészkit rakja késő nyárban; 
Mely a pók fonalát százszor megfonatja,
Noha füstbe százszor menjen áldozatja;
S mely, hatalmasb szóval, a költőben riad: 
„Ha későn, ha csonkán, ha senkinek: Írjad!u

(1855.)
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írjak? ne írjak?

I.

írjak? ne Írjak? egyre számolom 
Határozatlan az öt ujjomon.
Nem írni, vétek; írni, kész harag . .  .
De mikor Bikficz is verset farag!
Eh, félre tőlem együgyű szerénység! 
Máshol megy az: itt minden a legénység; 
Szerény koldusnak táskája üres;
Ki mer, nyer, és talál a 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!w 
Czégér fityeg hol a kancsó kerülget, 
Czégér ne’kűl a jó  bor is elülhet,
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Kivált az érdem olcsó vakbora, —
Nehezen akad erre czimbora.

A nagy Simon (ki nem isméri őt!)
Az ál szerénységből szépen kinőtt.
O 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 utakon teszik,
S mindegy az út, ha összeérkezik.
Ezt elragadja „villám képzelet66 
És hordja fenn „a csillagok felett6*;
Azé „miként sas66 röptiben merész,
Felhőt eszik, s bátran a napba n éz;
Sok a babért fitymálja, megveti 
Mint gyermek a babot: „kell is neki!66 
Míg más, ki páva toliakkal ragyog,

ll*
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Fennjen kiáltoz: „én költő vagyok!“
Némelyik „pálma“, ezt ő mondja, ő;
Már most is óriás . . . .  hát még ha n ő !
A másik így zár minden éneket:
„Lesz oly idő még, mely megemleget! . . .  ,u

II.

Hogyan? nem írni most? letenni toliamat,
Midőn, ha nem csordái, csöppen egy kis kamat? 
Midőn az olvasó már-már olvasni kezd,
S talán még rá is áll, ha mondom: vedd meg ezt 
Ilálá az égnek! ím, lendűl a könyv-ipar: 
író, ha kurta is, lesz néki, ha kapar;
Az üzlet áj, hanem elég böcsűletes,
A  czikk olcsó ugyan, de kél, bár szemetes; 
Aztán, szó a mi szó, nekünk sem sokba áll,
Oly könnyen termelünk, mint a ki ügy . . . talál; 
Mint a kosárkötő, s a még olcsóbb koma . . . .
De hisz oly régi már s kopott ez adoma.

Minden kezdet nehéz. Nálunk kivált soká 
Lön, míg a házalást a Múzsa megszoká:
Hogy mint tirol leány, ajtón ablakon át 
Unszolja készletét s mindig kész mosolyát.
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Mert a kereskedést —  ha tiszta, ha vegyes — 
Fitymálva nézte a fönhéjazó hegyes;
A  legtisztábbik is, gondolta, nehezen 
Ha nem hagy olykor egy kis piszkot a kézén. 
Nem volt Ínyére 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: fen-űlt a glórián,
Ovedzve 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 áruiá kecsét..  . leszállított dijon!. . ..

III.

írjak? ne Írjak?. . . Egy istencsapás: 
Szólnom kisebbség, bűn a hallgatás. 
Mert kinek arcza 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:
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„Ki, úgymond, e’ s ama közé vegyül.. .u 
De mikor a czivódás tere szent!
Patkóiktól még az oltár se’ ment!
Fut a kilencz szűz, dong a két halom! 
Ocsmány ökölharcz az irodalom !
E szentegyházbul ostorral sem árt 
Kiűzni alkuszt és galamb-kufárt.

„Vitatkozás az elmét növeliu,
Koczódni kissé, ez is emberi,
S az író, hogyha másnál emberebb,
Bizonyos pontig jó l áll a szerep:
Míg tárogatva zeng a csatadal, 
Lovagkeztyűben foly a viadal,
S borítja bár az arczot vas lemez,
Hiszszük, nemes vonásokat fedez, 
így tört minap láncsát Kazinczy, Bajza, 
így  fedte Kölcseyt Achilles pajzsa;
S ha olykor közbe szólt a szenvedély,
Ha nem mindig volt más az ügy s személy 
Nem kofanyelven hallá a közönség:
Azj és philippica . . .  van ám különbség.

Való, hogy a személyes galibát 
Az ügygyei összevétni nagy hibád:
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De mit teszesz, ha egy masült zseni 
Arczodba körmöl és fogát feni?
Ha rósz poéta és rósz költemény — 
Apa s fiú —  ugyanazon személy,
Mert, mint a tigris védi kölykeit,
Úgy védi a papa szülötteit?
Ilyenkor nagy baj a határvonás:
— De egy epigram’ még se’ záptojás!

(1 8 5 6 .)
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T A S S O B Ó L .
Fordítási kísérlet.

ELSŐ ÉNEK.

1.
Eneklem a szent harczot, a vezért 
Ki Udvezitőnk sírját visszavette.
Sokat tön észszel, kézzel ő ezért,
Sok szenvedésbe telt nagyhírű tette. 
Hiába kelt Pokol, hiába mért 
Világ két része végcsapást felette:
Ót nem hagyá az ég, s szent zászlai 
Alá megtértek bolygó társai.

2 .

Oh Múzsa, Te, ki homlokodra nem fűzsz 
Múló babért, minőt Helikon ád,
De fönn, az égi sergek közt, dicső szűz, 
Van örök fényű, csillagkoronád,
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Tetőled szálljon most keblembe szent tűz, 
Te gyújtsad énekem s ne érje vád,
Ha ékesítem a való beszédet,
Más bájt szővén abba, nemcsak tiédet.

3.

Tudod, hogy a világ mind arra tódul, 
Hová Parnassus önti csábjait,
S a költeménynyel fűszeres valótul 
Rögzött se fél, oly édesen javit. 
így  a beteg gyermek, ha kóstolóul 
Mézzel kenők a csésze ajkait,
A keserű nedvet csalódva iszsza, 
Hogy a csalásban éltét nyerje vissza.

4.

Nagylelkű Alfonz, te, ki engemet 
Révpartra vűl, midőn, tévedt zarándok, 
Hánykódva szirtek és hullám felett,
Már azt hivém, legott elborulándok, 
Vedd nyájas arczczal ím e versemet. 
Szent fogadásul mintegy ez ajándok! 
Lesz tán idő, hogy e jós toll merészül 
Megirni rólad is, a mire készül.



1 7 0 TASSOBÓL.

5.

S méltó (ha van remény, hogy valahára 
Krisztus jó  népe békében lehet,
S fel-űl, vad thrák ellen, hajó- s lovára, 
Kivíni a bitorlott szent helyet)
Hogy a vezérbot szárazon, —  akár a 
Vizek fölött, illessen tégedet.
Addig figyelj, mit zeng a hősi ének,
S készíts hadat, vágytársa Godofrédnek!

6.
Már hatod éve, hogy kelet felé 
Ví a keresztyén tábor az ízlámmal: 
Niczéát, Antiochját megnyeré,
Ezt hadi csellel, azt erős rohammal,
És vissza ettől a népet véré,
Mely Persiából jött tengernyi számmal; 
Tortózát megbirá: de most a tél 
Beállt, és várja míg tavaszra kél.

7.

Nem messzi volt már az esőszak vége, 
Mely a csaták zaját megszünteté, 
Midőn az Úristen, királyi széke 
Fönségiből, szemét aláveté,
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Onnan, hol a menny legtisztább vidéke 
Mégegyszer oly fen trónját hirdeté 
Mint a pokol a csillagok alatt van, —
S megláta mindent egy szemfordulatban.

8.

Veté a földre, hol majd Szírián 
Es a keresztyén hősökön megálla,
S ama tekintet, mely előtt hiány,
Vágy rejtve nincs, a szív nyitott könyv nála, 
Látá, Godofréd víni hogy kíván 
A városért, hol Isten sírba szállá;
Előtte földi hír, kincs, hatalom 
Mind semmi: ő csupán hit, buzgalom.

9.

De nézi Bálduint, sóvár agyában 
A földi nagyság mint kecsegteti; 
Tánkrédot látja, kit gyötör hiában- 
Való szerelme, s éltét megveti;
Es Boemundot, Antiokhiában 
Országa új alapját hogy veti,
Törvényt szab, a rendet, szokást javítja, 
Tisztelni az igaz Istent tanítja;
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10.

S e gondolatban úgy is elmerül,
Hogy a fő czél már-már feledve nála. 
Rináldot nézi, harcznak mint örül 
A  büszke szellem, a nyugvás halála;
Nem ország, nem kincs a miért hévül, 
Hanem dicsőség, melynek nincs határa; 
Gvelf ajkin —  látja —  mint csügg és ügyel, 
Sok régi hős példát tanulni el.

11.

Ezen és más szivekbe rejtőzött 
Érzést látván, ki él s uralkodik:
Magához inti fénybe öltözött 
Gábort, ki az elsők közt második.
Ez Isten és a jobb lelkek között 
Orömkövet, híven tolmácskodik:
Ez földre a menny végzésit lehozza,
S buzgó imákkal tér a mennybe vissza.

12.
Menj Godfrédhoz! szólt Isten a követnek,
S mondjad nevemmel: mért e késeiem?
Uj hadra szállni mért hogy nem sietnek, 
Szabaddá tenni végre szent helyem?
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Gyűjtse tanácsba főit a seregnek! 
Hasson! —  Vezérül én őt emelem:
S ezt fogják fenni ott alant is majdan 
Most alvezéri már, bajtársi hajdan.

13.

Mondotta: és Gábor felövezé 
Gyorsan magát, parancsnak hódolandó. 
Szellem-alakját léggel környezé,
A láthatatlant hogy látná halandó: 
Embernek arczra, testre képezé,
De menny fönsége rajta, nem múlandó. 
Von kort, mely ifjú- s gyermekév határa; 
Díszül sugárt rakott arany hajára.

14.

Von szárnyat is, fehért, aranyba szegve, 
Mely fáradatlan, s gyors, mint képzelet. 
Nagy szárazok s tenger fölött lebegve 
Hasítá a felhőt és a szelet, 
így, mind alább eső tájakra szegve 
Irányát, száll a mennyei követ.
Libánus hegy fölött kissé megállván, 
Függő egyensúlyt tarta lenge szárnyán.
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15.

Majd a vidékre, hol Tortóza fekszik, 
Röptét irányzá s hirtelen lecsap!
Kél vala már az új nap; része tetszik,
De még nagyobb részét borítja hab;
S buzgó imával Istenhez törekszik 
Godofréd, mint szokása minden nap:
Hát, ím e! a nappal, de fényesebben, 
Keletről az angyal eléje lebben.

16.

És monda néki: Godfréd, ím jelen 
A vártad évszak, mely nyit harczi pályát 
Mért hát tovább egy percznyi késeiem 
Megtörni Jéruzsálem érez igáját?
Te gyújtsd tanácsba mind’, ki fejdelem, 
Te nógasd czélra bajtársid tunyáját!
Isten vezérül megválaszta téged,
S ők készakarva hódolnak tenéked.

17.

Isten követje, hirdetem, nevében,
Az ő parancsát. Oh mi bizalom 
Kelhet, sükerre, a vezér szivében!
A  rábizott hadért mi buzgalom!
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Szólt s elmulék, felszállva gyors röptében 
Hol legfönebb s tisztább az égi hon. 
Godfréd a szók-, a fénynek általa 
Vakúltan, döbbent szívvel áll vala.

18.

De hogy Jfelrázkodék, s eszébe vette 
Ki jött?  ki küldé? s mit jelenteni?
Ha másszor vágy vala, most ég felette 
A  háborút végkép eldönteni.
Nem, mintha ranggőz, hogy eléje tette 
Másnak az Ur, szivét fúná teli:
De szándokát az égi akarat 
Dobbantja, mint gyűl lángban a zsarat.

19.

Azért meghíja gyors hozzájövetre 
A  daliákat, és országszer ént 
Levél levélre megy, követ követre, 
Kérést tanácshoz adva rendszerént.
Mind, a nemes lelket mi gyújtja tettre, 
Mind, a mi ébreszt szunnyadó erényt, 
Szavába oly erőt lehellni tetszik,
És annyi bájt, hogy kényszerítve, tetszik.
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20.

Gyűlt a vezérség, a hadnép követte, 
Csak Boemund az, a ki elmaradt.
Egy rész lakását Tortózába vette,
Más künn véré sátrát, az ég alatt.
A hadnagyok gyűlésben összejötté 
(Dicső tanács!) sokáig nem haladt, 
íg y  kezdi ottan a kegyes Godfréd el, 
Fönséges arczczal, hangzatos beszéddel:

21.

Isten vitézi, a mennyek királya 
Kiket választa bajnoki gyanánt,
És tenger és föld harczai, dagálya 
Közt horda, őrze, bizton egyaránt;
Ügy hogy nehány év elfolytán alája 
Veténk nem egy-két pártos tartományt, 
S győzött, behódolt nemzetek felett 
Nevét megállatók s a szent jelet:

22.
Nem oly czéllal hagyok el ősi fészkünk 
S szerelmünk zálogit, úgy vélem én, 
Szemközt halállal sem a végre néztünk 
A hűtlen tengeren s harczok terén,
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Hogy olcsó hírnév füstje lenne részünk, 
És barbárok közt birtok-szerzemény: 
így  a kitűzött dij parányi volna,
S vérünk a lelki üdv kárára folyna.

23.

De gondjaink végczélja volt, bevenni 
Szion dicső falát, s a hitlenül 
Nyomott keresztyénség mentője lenni, 
Mely itt kemény rabszolgaságban űl, 
Egy új ország alapkövét letenni,
A buzgalomnak biztos menhelyül,
Hogy, a szent sírt kinél imádni szándok, 
Tehesse búcsúját kegyes zarándok.

24.

Koczkára tettünk eddig már sokat, 
Munkát többet kevés becsületéi’’,
A czélra semmit, ha félbenszakad 
A háború, vagy más vidékre tér. 
Minek gyűlt Európából ennyi had, 
Minek foly Ázsiában ennyi vér,
Ha, ily nagy forrongás után, nyomok: 
Nem épült országok, hanem romok?
Arany János. VI. 12
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25.

Nem alkot az, ki itten birodalma 
Alapját e világ szerént teszi,
Hol kis, hazátlan nép minden hatalma, 
Tenger pogány közt mely körülveszi; 
Hol a görögbe nem lehet bizalma,
S a messze Nyűgöt nem segélyezi; 
Hanem csak rom fölé romot tetéz 
Mely össze roskad s temetője lész.

26.

Perzsán, törökön, Antiochián,
(Dicső nevek! fönséges viadal!)
Nem minmüvünk, de égi adomány 
Volt és csodásán lett a diadal;
Mit ha ki pártosan más végre szán, 
Ellenbe’ az adó czéljaival: 
Elvesztjük, és e nagy hírzajra, félő, 
Gúnynyal fog emlékezni a regélő.

27.

Ah, Istenért, ne légyen hát közöttünk 
Ez ég ajándokát beszennyező!
Annak, mit oly 'dicsőn munkába vettünk, 
Legyen folyása, vége, egyező.
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Most, a midőn szabad tér nyílt előttünk, 
Most, a midőn az évszak kedvező,
Mért nem futunk a városhoz, igától 
Fölmentni győzelmink czélját? mi gátol?

28.

Vezérek, esküszön — és e szavaknak 
Legyen tanúja mind jövő, jelen,
Legyen tanúm az ég s kik benne laknak — 
Hogy tettre kelnünk az idő jelen.
Minél utóbb, annál kétesb dolognak 
Találjuk, a mi most kétségtelen.
Ha veszteglünk, jós lélekkel gyanítom: 
Segélyt hoz a Szentföldinek Egyiptom.

29.

Szólt: s a beszédre Ion rövid zsibongás. 
De most fölálla Péter remete,
Ki, bár magános, mint e nagy rajongás 
Kezdője, a tanácsban űlhete:
Godfréd szavának itt nincs ellenmondás! 
Kétség ily szent valóhoz férhet-e?
Mit ő kifejte, arra mind hajoltok, 
Csupán ez a mit én hozzája toldok.

12*
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> 30.

Ha feltudom mind a viszályt, kudarczot, 
Mely mintegy versenyül folyt közietek, 
Engedni jobb tanácsra büszke arczot,
A langy erélyt, ha mibe kezdtetek: 
Minden halasztást, véleményi harczot 
Vissza ez egy kútfőre vihetek:
Ama tekintély ez, mi ennyivel 
Megosztva, önmagát emészti fel.

31.

Hol nincs csupán egy fő, kitől vegyen 
Díjt a serény, bírságot a hanyag,
Hol munka-, tiszt-szabás *nem áll egyen: 
Ott a kormány bizonynyal ingatag.
Oh hát egészült testté hadd legyen 
S válaszszon egy főt valamennyi tag! 
Adjátok egynek a hatalmi pálczát,
S királynak az mintegy viselje arczát.

32.

Szólott az agg. Es mely kebel maradna 
Előtted, égi szent hév, zárva hát?
Te, ihletéd hogy a szivekre hatna,
Te ihletéd a remete szavát;



TASSOBÓL. 181

Mind, a mi vágytól hősi mell dagadna: 
Vetély, szabadság, hír — elaltatád: 
Úgyhogy vezérré Bnillont a legfelsők — 
Kiáltni Gvelf, Vilmos valának elsők.

(1 8 5 8 .)
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A R I O S T O B Ó L .
Fordítási kísérlet.

ELSŐ ÉNEK.

1.

Hölgyek és leventék, szerelmek, kalandok,
S harcz az én tárgyaim, mikről danolandok; 
Akkoriból, hogy a mórok özön hada 
Tengeren átkelvén, Frankhonra támada, 
Agramánt királyuk dühétől vezetve,
Ki fiatal gőzzel mondá fenyegetve,
Hogy Tróján halálát, ahhoz illő áron, 
Megveszi Nagy Károly római császáron.

Lorántról is fogok beszélni egyversben, 
Ollyat, a mi nincs még prózában, se’ versben 
Hogy lett szerelemből dühössé, bolonddá,
Bár előbb mindenki bölcs embernek mondá;
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Hangyán az, a ki velem se’ bánt jobban,
S már-már fölemészti a mi kis eszem van *), 
Hagy belőle annyit, a mennyi elég lesz,
Hogy, a mibe kezdtem, jó l vihessem véghez.

3.

Fogadd, oh Hercules dicső nemzedéke, 
Századunk kiváló fénye, dísze, éke,
Hippolit, fogadd el, mit jószántából ád,
És adhat egyedül, alázatos szolgád!
Tartozásom nincs mi leróhassa, mint a 
Szavak némi részben, és az iró tinta.
Ne is vedd bűnül, hogy kevés adományom,
Mert a mennyi telik, ím mind felajánlom.

4.

Majd hallasz, a méltó nagy hősökkel számban, 
Kiknek dicsérete készül mostan számban, 
Hallasz Rugierról, ki őseid őse,
Híres nemzetfádnak volt legvénebb törzse.
Majd beszélek róla fényes győzedelmet,
Dicső tetteket, ha megnyerem figyelmed,
És ha, tágulván a fejedelmi gondok,
Helyet adsz elmédben annak, a mit mondok.

*) Ámor, a szerelem.
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5.

Lóránt, ki régóta halálból szerette 
A  szép Angyélikát, s harczolván érette 
India-, Média- és Tatárországban 
Diadalmit hagyta véghetetlen számban,
Most vele Nyugatra megtért vala épen,
Hol, a Pirenéi nagy hegyek tövében,
—  Franczia- s Németföld népével körötte — 
Károly a mezőben táborát ütötte;

6.
A végre, hogy Marsil s Agramánt királyok 
Vakmerőségökért hadd verjék pofájok’,
A miért fölszedte egyik Afrikában,
A  ki láncsát, kardot elbir a markában;
Másik, hogy a mi nép Spanyolhont lakozta, 
Mindet a szép frank föld romlására hozta, 
így  Lóránt is épen jókor érkezett meg,
De, hogy oly pontos volt, mégis bánta bezze

7.

Mert elvették hölgyét nem sok idő telve; 
(lm, mily gyakran téved az emberi elm e!) 
Azt, kiér’ Nyugattól Napkeletig annyi 
Hosszú harczot vívott, nem akarván hagyni,
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Most elveszik tőle, baráti körében,
Egy kardcsapás nélkül, a saját földében.
Az eszélyes császár volt, ki azt elvette, 
Oltandó a tűzvészt, mely kigyúlt érette.

8.

Mert némelynap szörnyű vetély keletközött 
Lóránt és unoka-öcscse Rináld között, 
Minthogy a leányzó különös szépsége 
Miatt mind a kettő édes vágyban égé. 
Károly, egy csöppet sem örülvén e pernek, 
Mely elvonta kardját két ily hős embernek, 
Elvévé a bajnak okozóját szépen,
S a bajor herczegnek adá azt kezében,

9.

Jutalmul ígérve kettejök közt annak,
Ki ama nagy harczon, melyre útba’ vannak, 
Több pogányt aprít le, és sajátkezűleg 
Fegyverét legjobban forgatja közűlök.
De nem úgy ütött ki bezzeg az eredmény, 
Mert bizony futásnak indult a keresztyén, 
Fogoly lön a herczeg s vele annyi bátor!
S elhagyatva állott a herczegi sátor;
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10.

Hol, miután maga maradt a kisasszony, 
Nehogy martalékul a győzőnek jusson,
Előbb, mint az lenne, felszökött nyergébe,
Es hátat fordíta még jó  idejébe’,
Sajdítván előre, hogy az nap elpártol 
A  szerencse Károly római császártól.
Szűk, szoros ösvényen egy erdőbe ment be,
S egy vitézre bukkant, ki gyalog jött szembe.

1 1 .

Sisak a fejében, derekán pánczélja,
Balkarján a paizs, oldalán aczélja,
Mégis könnyebben fut (legyen útja jó , rósz) 
Mint a pőre paraszt a vörös posztóhoz*). 
Félénk pásztorleány zord kigyótul soha 
Nem riadt nem nyargalt oly egyszerre tova, 
Mint most Angyélika e lovag láttára 
Fordítá a zablát s megeredt kantára.

12.

Amon fia volt ez a derék levente**),
Ura Montalbánnak; s gyalog azér’ ment e,

*) Pályafutás alkalmával.
**) Rinaldo.
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Mert lova, Bajárdo, csak azelőtt épen, 
Elszaladt kezérül, csudálatosképen.
O, mihelyt szemét a hölgyre fölemelte,
Bárha még jó  távol, egybe’ megismerte 
Az angyali arczot, a deli szépséget,
Melynek hálójábul nem lelt menedéket.

13.

A hölgy paripáját megfordítja nyomba 
S megeresztett fékkel vágtat a vadonba,
Nem is nézi, hol van sűrű, hol világos,
Se’ az utat, hol jobb, merre bátorságos; 
Hanem, magán kívül, sápadtan, reszketve, 
Hagyja futni ménjét, merre viszi kedve.
Fel s alá az erdőn addig addig jára,
Míglen egy folyamnak érkezett partjára.

14.

A parton időzött Ferraű szerecsen*),
Merő izzadság s p o r ; mivel egyenesen 
A csatából hozta ide égő szomja 
S a nagy fáradság, mely készté nyugalomra;

•) Azaz saracén.
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Már most ha akarna sem mehetne vissza,
Mert midőn a víznek mohón dűlt, hogy iszsza,
A  folyamba ejté sisakját, és semmi
Ü gy gyei nem birá még belőle kivenni. —

15.

Sikoltozva szörnyen minél jobban tudott, 
A rémült kisasszony épen arra futott. 
Felszökött helyéből a pogány e szóra 
S fölveté szemeit a kiáltozóra; 
Megismerte mingyárt közelebb jöttében, 
Noha zavart, sápadt vala ijedtében,
S bár felőle régen hallgat a hir szája: 
Hogy, kétségkívül, ez szép Angyélikája.

16.

Udvarias lévén, s mert talán oly hővé 
Tette keblét e szűz, mint ama kettőé,
A  hogy tőle telik, áll segélyre készen;
S mintha csak sisakja megvolna, merészen 
Kardot ránt, fenyeget és nyomul előre,
Oda, hol Rináldo kicsit fázik tőle.
Többször látták egymást, nem csak úgy futtában, 
Hanem mérkőztek is a fegyvertusában.
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17.

Gyalog, a mint voltak, meztelen szablyával 
Összecsapnak mingyárt, kegyetlen csatával. 
Nemhogy vékony pánczél, pereczek, kötések —  
Egy kovács ülő sem állaná ütések7.
De mialatt ezek dolgoznak keményen,
Ideje, hogy a ló egérútat végyen,
Mert a szép leányzó, megfordulva háttal,
Döfi, sarkantyúzza, tüskén-bokron átal.

18.

Miután egyik se7 tudott arra menni,
Ellenét lábárul hogy le bírná venni;
Mivel a vívásban vele egy fokon áll,
Nem nagyobb, nem kisebb az ennél, ez annál: 
Rináld volt az első, ura Montalbánnak,
Ki megszólalt, mondván a vitéz pogánynak,
Mint olyan, ki keble tűz ét már nem állja,
S égve mindenestül, helyét nem találja:

19.

Szólott a pogánynak: Csupán engem bántasz, 
Azt hivéd, pedig lám, téged szintúgy bánt az; 
Ha egyéb bajod nincs, mint, hogy ez új napnak 
Tündöklő sugári a szivedbe kaptak:
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Mi hasznod van, jámbor, ezen mulatságba? 
Hisz, tegyük fel, ölj meg, avagy ejts fogságba, 
Még se’ tied a szép hajadon, mert már a’,
Míg az időt lopjuk, elmene dolgára.

20.

Mennyivel okosabb, ha te is szereted,
Hogy velem jösz, s magad’ az útjába veted, 
Hogy segítsz elérni, és letartóztatni,
Mielőtt nagyon is el talál szaladni.
Ha egyszer kezünkben a hölgy, kit akartunk: 
Hogy melyőnké legyen, döntse el jó  kardunk! 
Más különben, nem t’om, akár meddig fáraszt 
E harcz, mi követné végre is, mint kár azt.

21.

Nem volt ínye ellen e szó a pogánynak, 
így  a birkózással mostan felhagyának,
Es léptek azonnal oly fegyverszünetre, 
Harag és gyülölség úgy el lön feledve, 
Hogy Ferraü, midőn elindultak onnat, 
Nem ereszté gyalog jó  fiát Anionnak, 
Ülne háta mögé, unszolá a pogány,
S elkoczogtak együtt Angyélika nyomán.
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22.
Oh nagy jámborsága a lovag-hajdannak! 
íme vetélytársak, nem egy hiten vannak,
Es egész testükben sajog a tömérdek 
Ütés kegyetlenül, mit egymásra mértek;
Mégis együtt járnak, görbe úton s útlan,
Nagy erdők homályán, és pedig gyanútlan. — 
Paripájok, a mely négy sarkantyút érez, 
Mostan oda ért, hol egy út kettővé lesz.

23.

Már itt nem tudá a két erős levente,
A  kisasszony erre, vagy amarra ment-e?
Mert különbség nélkül mindenik ösvényen 
Látható az új nyom, a puha fövényen: 
így  tehát indultak, puszta véletlenre,
A szerecsen arra, Rináld pedig erre.
Amaz, sok csavargás után az erdőben,
Oda került vissza, a hol volt elsőben.

24.

Azon vette észre, hogy a folyamnál van 
Hol imént sisakja elmerült az árban.
Nem remélve, hogy a hölgyre rátaláljon, 
Legalább sisakját kérésé, a tájon
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Hol a víz elnyelte 5 s a folyamnak nedves 
Szélihez le száll a, melyet a hab verdes;
Hanem a fövenyben úgy elült a sisak,
Hogy nagy ügygyel-bajjal ha ki veheti csak.

25.

Most egy élőfárul hosszú póznát törvén, 
Méregeti azzal, milyen mély az örvény,
Szurdal a fenékig itt is, ott is, sokat,
Nem marad olyan hely, mit meg nem tapogat. 
S míg ott, bosszankodva ennyi fáradságon, 
Legnagyobb méreggel időz a világon: 
íme, a folyamból, egészen köldökig,
Büszke ábrázatu lovag emelködik.

26.

Teljes fegyverben volt, a fejét kivéve,
Hanem egy sisakot tarta jobb kezébe’, 
Ugyanazt, mely ottan a folyóba esett 
Es a mit Ferrau hiába keresett.
Neheztelve mintegy a csodás lovag szól: 
Hitszegő, árúló, hát te még haragszol 
Ezért a sisakért, hogy itt fog maradni,
Holott régen vissza tartozál azt adni?
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27.

Emlékezz’ rá, pogány, a midőn megölted 
Angyélika bátyját: itt van az, előtted; 
ígérted, a sisak rövid-nap enyim lesz,
A  folyóba veted, többi fegyveremhez.
Most, hogy a szerencse teljesíti, látom,
Mit te elmulasztál, s vissz’adá sajátom’ :
Ne haragudj’ vagy ha a harag erőltet, 
Haragudj’ magadra, hogy hited megtörted.

28.

Ha pedig az a baj, hogy finom sisak kell, 
Szerezz mást, s viseld azt nagyobb becsülettel! 
Ilyet hord Lóránt is, ama jó  levente,
Ilyen van Rináldnak, ha különb nem, mint e ! 
Egyik Almonté volt, Mambriné a másik,
Vedd el, a melyikre fogad jobban vásik, 
Hanem, a mit egyszer nekem hagytál szóban, 
Jól tennéd, ha nekem hagynád most valóban.

29.

A mint a kisértet így elébe álla,
Borzadt a lovagnak minden szőre-szála; 
Elképedt, az arczát elhagyá a vére,
Szava, mely útban volt, rátapadt nyelvére.

Arany János. VI. 13
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Majd Argaliától (mert a neve az volt 
A ki hajdan ott az ő keze miatt holt,) 
Hallva hitszegését szemrehányás képen, 
Bosszú, harag és düh lángja gyűlt szivében.

30.

És mivel nem ért rá, hogy magát kivágja, 
Azt is bölcsen tudván, hogy igaz a vádja, 
Hallgatott, a száját felnyitni se’ merte.
De szivét a szégyen úgy keresztül verte, 
Hogy megeskütt anyja Lánfuza éltére,
S fogadá, több sisak nem megy a fejére, 
Míg Lóránttól ki nem küzdi ama szépet, 
Melyet az az Álmont fejéről letépett.

31.

Esküjét ezúttal meg is tartá jobban, 
Hogysem azt az elsőt, mely szemére lobban. 
Akkor indul onnat, oly veszett kedélylyel, 
Hogy eszi, emészti magát nappal, éjjel.
Csak azon van, hogy a leventét keresse,
Itt is, ott is, a hol szokott járni, lesse. —  
Más kalandra bukkant jó  Rináld ezalatt,
A ki Ferrauval nem egy úton haladt.
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32.

Még nem messze járt ő, csak keveset méné, 
Hát ihol, előtte szökdel szilaj méné:
Állj meg, én Bajárdom, édes lovam állj meg, 
Nélküled ellenni nem tudok; no várj meg!
De biz e szép szóra a paripa süket,
Nem hogy vissza térne, sőt még jobban üget. 
Rináld megy utána, égve nagy boszútól.
De mi Angyélikát érjük inkább utói.

33.

Futott ő az erdőn, sötét rengetegen,
Járatlan, kietlen, borzasztó helyeken.
Levél zörrenése, zöld lomb susogása,
A cser, a szil, a bükk félelmes zúgása, 
Rettegéssel töltvén gyönge szívét tele,
Különös egy utat csináltattak vele:
Mert ha árnyék rendül hegyen akár völgyön: 
Már Rináldtól reszket, azt képzeli ő jön.

34.

így  az üsző dámvad, szülő erdejében,
Vagy fiatal zerge hűs lombok tövében,
Mely anyját a párducz körmei közt látta, 
Midőn rá az épen véres torkot táta,
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Erdőről erdőre fut a kegyetlentíil,
Reszket ijedtében, s új-uj félelemtül:
Egy fa-tő, egy ág ha érinti futtában,
Magát a szörnyűnek véli már fogában.

35.

Az nap, akkor éjjel, másnap szinte délig 
Bolyga, nem tudván hol; az is eltelt félig; 
Azután megálla egy kies erdőben,
Mely lassan himbálta magát a szellőben. 
Két ezüst csermelynek hallá mormogásit, 
Melytől szüntelen fris, gyenge ott a pázsit; 
S a mint a kövecs közt habjai gördülnek, 
Édes öszhang lészen e moraj a fülnek.

36.

Ott magát a szép hölgy vélve bátorságban 
Es Rináldtól ezer mérföld távolságban, 
Gondolá, hogy jó  lesz ennyi út és ennyi 
Nyári hőség után kissé megpihenni. 
Leszálla virágos szép mezőben tehát,
Es legelni csapta, lefékezvén, lovát;
Az a tiszta csermelyt bolyongva követi, 
Melynek széleit fris, buja virány fedi.
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37.

íme, lomblugast is lát nem igen távol,
Virágzó tövisből, szép piros rózsából,
Mely magát a habban nézi tetszelegve,
Árnyas vén cserfáktól a nap ellen fedve;
Sűrű boltot képez, melynek üregében 
Titkos árnyék unszol fris tanyára szépen,
Es úgy összenőtt lomb, galy, levél meg inda,
Hogy a nap se’ lát be, hát kisebb szem, mint a!

38.

Benn puha fűvecskék alkotnak gyepágyat,
Mely nyugodni híja, a ki nem is bágyadt: 
Tagjait a szép hölgy pihenésre hajtja,
Ott lefekszik és ott el is szunnyad rajta.
De soká nem szunnyad, s jó l még el se’ alszik, 
Mert egy érkezőnek lábdobajja hallszik.

( 1858. )
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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 ízibe megütheti, —  orrát is betörheti. —  Mind
azonáltal én megkísértem, — úttörőnek bukni is 
érdem; —  aztán meg nem szabad-e, kérdem — 
prózát versben Írni —  már igy ni! — mikor annyi 
verset Írnak prózában —  a két nemes magyar ha
zában, —  de kivált mostanában!

No tehát a csimaz vagy poloska — legyen lel
kesedésem poczka, —  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
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klasszikái: — szúnyog, csimaz egymásnak vér-roko
nai, —  s ha Virgil az elsőt megénekelte, — Poloska, 
jövel te!

Van egy, ki millió — az ő neve légió; —  ere
detileg szőke faj, —  mint a va j; — de ha más ég 
alatt meghonosul, — mások vérén megpotrohosul:
— barnára fajul akkoron —  mint a csöppentett. . .  
korom. —  Világosság élő magzatja — Kánt is meg
mondhatja*); — de szereti a sötétséget —  philan- 
throp czéljai végett. — Külsejét a mi nézi, —  rajta 
ugyan kevés a vitézi, —  arcza penészesen úriás, — 
termete sem igen daliás — háta pedig kifelé görbe,
— karcsúsága átmegyen a körbe,—  noha pánczél- 
lal is bir — mint egy kürazir, — evvel azonban 
nem mellét fedezi, — hátát védelmezi. — Van to
vábbá neki jó  fegyvere, — csípni sziírni ugyan tud 
vele, — hanem a mivel ellenséget űz, —  nem annyira 
fegyver, mint a . . . bűz. — Egyik erénye a házias
ság, —  nincs vériben a zajos vígasság, — nem zavar 
egy könnyen rendet, — nem tör csendet; — ter

*) Kant a poloskák szaporodását a világosság befolyásá
nak tulajdonitá; ezért hálószobája ablaktábláit nappal sohasem 
engedte fölnyitni. (Heine.)



2 0 0 A POLOSKA.

mészete birkái békés, — türelemmel ékes, — oly 
józan, oly éber —  mint egy héber. —  Éji magány
ban, rejtve működik — tiztől circiter ötig, —  fel
áldozza szende nyugalmát, — nem is üt semmi lár
mát, — virrasztja az emberiség álmát. — Nappal 
azonban visszavonul, — (gondolom: ir, tanul,) —  
ön lelkibe mélyed, —  keresi a rejtve levó' mélyet —  
mint egy pliilosoph. Ah — nincs kerevet, szófa, — 
nincs ágynyiladék —  vagy falhasadék —  oly mélyen 
magassan — hova ő be ne hasson, — mit föl ne 
kutasson. —  Különösen tetszik néki —  minden a 
mi régi, — vagyon ahoz privát gustusa, —  ő annak 
született antiquariusa. — Gyönyörködik a művé
szetben, — festett szobában, kép keretben, —  nagy 
hajlamot érez rája, — van saját műiskolája, —  s 
ha eljön az est — ő maga is fest. — Hát még minő 
kedélyes! — kivált mikor éhes, — szárnyával arczod 
gyöngén legyezi — mialatt véred veszi. —  Sohasem 
ereszkedik nyilt csatába, —  ha kergeted gyors neki 
a lába, —  eltűnik egy perez alatt —  mint villám s 
gondolat; —  de legott visszatér, —  noha engedel- 
met se kér, —  gallérodba ragad, —  s „eszi a nya
kad !u —  aztán megint ilT a — berek! mint az 
ügyes guerilla, — meglapul az egész kamarilla. —  
Tulszerénység neki nem kenyere, —  nem várja
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hogy híják szépen: gyere! —  hova egyszer ven
dégül beférkezik, —  onnan ugyan szűrit többé ki 
nem teszik. —  Egyébiránt nagyvároson született,
— lenézi a nomád életet; — paplan alatt jobb sze
ret hálni —  mint rusticálni. —  Hazája müveit Eu
rópa, — szerelmes a civilizatióba; —  s míg honn 
marad a tábor törzse, — mindig elébb nyomul elő
őrse — szárazon úgy, mint vízen át; —  neki talál
ták fel a gőzmasinát: — nyugat felől keletre ván
dorol, —  békésen hódít, még nem is porol. — Mint 
polgár: cosmopolita, —  ő nem mondja: „si est vita
—  non est ita“ ; —  hanem megindul apraja, véne
— hazát keresni ott „ubi benea. —  Bú nélkül hagyja 
el az ősi lakot, — és mint madár ha elejt egy fű
magot —  dúsan tenyész föl a meddő kopár: —  
csimazból is elég egy pár. — Kiválóan ügyes tele
pedő: — ha egyszer ráülhet övé a lepedő, —  lepe
dővel az egész nyoszolya, — aztán a ház legkisebb 
zugolya; — pár nap múlva hemzseg a gyarmatos,
—  ha nem tetszik, pusztuljon a lakos! — Nincs 
korlátozva bizonyos geogr. fokig, — minden kiimát 
azonnal megszokik, — s ne félj hogy elszökik! — 
nem háborgatja ily könnyelműség, — jelleme a ra
gaszkodó hűség. — Bármely idegen elembe’ —  teszi 
magát otthonos kényelembe, —  ősi szokásit el nem



2 0 2 A POLOSKA.

hagyja, — vérit soha meg nem tagadja, — nem 
alkalmozza senkihez magát: —  a ki vele van, tűrje 
a szagát! —  Legörömestebb útfélen tanyáz — hol 
fogadó van, vagy más efféle ház, — és, mint jám
bor apáink régen — kapva kaptak az új vendégen:
— mindenki iránt megelőző, — vele bételni se’ győző.
—  így terjeszti dicső faját, — viszi a civilisatio 
zászlaját — őrszemeit előre kitolva, — hátrál előtte 
barbárság, bolha, — ez kénytelen el-eblábóni: — 
„veteres migrate coloni!a —  s megújul a világ, ez 
az ócska; — no tehát: fór ever, poloska!. . . .

G H A Z E L .

„Kérdjétek a kalyibától: nem lappang-e ott egy bölcs,
Kit a nagyok pitvarától magához vont az erkölcs.“

Az megmondja: ott mély a viz, 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, vidám képet akkor olts.

(1858.)
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HORATITJSBÓL.

Ulla si juris. . . .

Megszegett sok esküvésed 
Egyszer ártott volna csak;

Egy fogad lett volna barnább. 
Egy kisujjod körme vak:

Elhinném; de valahány új 
Csalfasággal terheled:

Tündöklőbben támad, ifjak 
Köz bajára, szép fejed.

Még javadra vál, hamisan 
Hívni holt szülőd porát,

Az örök istent, s az éjnek 
Néma csillag-táborát!
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Maga Vénus már kaczagja,
A nymphák is együgyűn;

Kaczag Ámor, fenve lángzó 
Nyilát véres köszörűn.

Minden ifjú néked serdül, 
Néked nő új szolgahad;

Es a régi —  szidja jármod:
S fenyegetve —  ott marad.

Félti anya kis legényét,
Félti tőled fukar ősz,

S férjét új ara szegény, hogy 
Báj-körödben elidőz.
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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 eliszsza:
Azt miveli széles-magas kedvében,
Majd megszakad belé a s z í v  keblébení

II.

Elesett a Rigó lovam patkója,
Jeges az út, majd kicsúszik alóla, 
Fölveretem Orosházi kovácsnál, —
Ej no! hiszen több is veszett Mohácsnálí
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Volt nekem egy rigószó'rü 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.)
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AZ ÚJ MAGYAR KÖLTŐ.

Paródia.

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, arczot, —  egyéb nyavalyát. 
S míg a dal eped ve foly ajkairul, 
Ábrándozik —  praenumeránsairul!

„Jó gyermekem, a haza szebb idejét 
—  Nem tudsz te ahoz — sohse zengjed.
A lyányka nem érez, az ifjú nem ért,
Es nincs potya-pénze szerelmeidért: 
Némúljon el ostoba versed.
Vagy zengj, de magadnak, erőtelenűl,
Hol senki ne hallja — kemencze megűl;
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S méltó dali bért
Tűzd árva fejedre a fűzfa babért.u 
És így köszürűtlen az ifjú megyen,
Nem tudja, hol été, hol ágya legyen 
S míg gyomra tekergeni hagyja, kihal 
Bús éneke, tört szusza hangjaival.

.,Fedd, fűzfa, örökre az ifjú nevét!
Kő járda! te nyomd kebeledre szivét.
S tán csendes alunni tivornya után:
Zengd álmait éjiden árva czigány.u 
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 ifjú, mi álmod a mámor után?
Szép álmokat énekel annyi czigány.
S már nem fut az ebfi — száglálva megáll 
S ott szendereg egy szivar, álmainál.

(1 8 5 9 .)
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G Ö R Ö G B Ő L .
(Kallimachosz.)

Mirtusz lombja közé fonom be szablyám, 
IJgy, mint Hármodiosz s Arisztogeitón,

Mikor a bitorlót megölék 
S egyjoguvá Athenae lakosit tevék.

Nem vagy, Hármodiosz, te halva, nem vagy, 
Élsz, mondják, szigetin a boldogoknak,

S veled ott gyors lábú Achileosz,
Es Diomédesz, a Tűdeidesz, veled.

Mirtusz lombja közé fonom be szablyám, 
Ügy, mint Hármodiosz s Arisztogeitón,

Hogy Athenae szent áldozatin 
Zsarnoki férfi Hipparchot agyonölék.

Főn lesz híretek, él dicsőn örökre,
Kedves Hármodiosz s Arisztogeitón,

Mivel a bitorlót megölé 
Kardotok, és Athenae szabad általa.

Arany János. VI. 14
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NÉMET DAL.

Oh, mint zúg, mint dagad, 
S ütődik habra hab,
A  csöndes barna hullám 
Idébb-idébb nyomulván. 
Mondd meg, te esti szél: 
Férjem, fiam, ha él?

S van-é a messzi pálma 
Hősében édes álma?
Vagy mindkettő pihen 
Tenger halk m élyiben?...

Már mindent éj takar: 
Födözzön, kedvesim, 

Szendén egy égi kar!
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SZERKESZTŐI LEVÉL.

1861.

Vége az országgyűlésnek,
Már nem kell több dictió: 

Tudjuk már, hogy a mért küzdénk 
Nem egyéb, csak fictió.

Egész ország csendes, nyugodt, 
Csupa boldogságban elring:
S hogy ne ébredjen, ne ríjon, 
Legyezi Ritter von Schm ...........

Nosza tehát, édes Mórom,
Vesd le a nagy gondokat: 

Múzeumba nem kell járni, 
Neugebáud’ sem hívogat.

Tarts egy kurta monológot, 
Ilyenformát, édes Mórom: 
„Füllentettem egyszer-másszor, 
Hogyha megfogom az orrom

14*
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„ígértem beszélyt, novellát 
Hindut, perzsát, arabot;

Tűztem is határidőket:
Sohanapja holnapot;

Eltelt már azóta „kis-keddu,
El a „borjunyúzó pintekw,
Hogy adott igéretimre 
Még oda sem hederintek.

„Diszn . . . .  azaz hogy nem szép tőlem 
Cserbe’ páczba’ hagyni mást;

Annál szebb lesz a novella,
Jó barátom, majd meglásd:

Ma fogom a penna végit,
S firkantok a „Figyelőnek^
Olyat, hogy sohse kivánjon 
Szebbet job b a t. . . .  szemfedőnek!u
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CYNISMUS.

A lk a lm i s z e s s z e n é s .

„Cynismusu, 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 harczát, 
Tüzes szelindek volt ez eb;

Erőre nem sok volt hasonló, 
Termetre egy se nála szebb:

Most, hogy pihen, a gyáva nyúl is 
Boszantsa, mint vén agarat?...

Fogadja, dokter, jó  tanácsom:
Ne bántsuk a kutyát: harap!
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A MAB KIRÁLYNÉ.

Romeo és Júliából.

. . .  No lám, a Mab királyné volt veled. 
Tündéri bába ez, ki nem nagyobb 
Alakba’ jár, mint egy gyűrű agátja 
Mit egy tanácsos az ujján visel.
Picziny fogatján, alvó emberek 
Orrán keresztül hajtat e királyné: 
Küllője pókczomb a kis kocsinak, 
Ernyője szöcskeszárny, és a kerék 
Vágánya finom pókhálószerű;
Kantár a holdfény nedves sugara,
Ostor tücsökláb, a fonatja rost;
Egy szürke mentés szúnyog a kocsis, 
Félannyi nagy se’, mint a kis kukacz 
Mit egy leány sebes ujjábol ás.
Üres mogyoró a szekér, csinálta 
Mókus maiszter, vagy Babszem Jani, 
Tündér bognárok, h’óta e világ, 
így vágtat éjrül éjre, szeretők 
Agyán keresztül: s álmuk szerelem;
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Udvari! térdén: s álma bókolat; 
Ügyésznek ujján: s álma por-dijak- 
Szép asszony ajkán: s álma csókra csók. 
De gyakran a nőket, ha megneheztel. 
Bőr-pattanással gyötri Mab, hogy a 
Sok édességtől szájuk elromolt. 
Némelykor udvaroncz orrára hajt:
S álmában ez fő hivatalt szagol;
Másszor meg dézma-süldő farkhegyével 
Csiklándja egy alsó pap orrlikát:
S legott zsíros megyérül álmodoz. 
Gyakorta harczfinak hajt el nyakán:
És álma ennek csupa nyak-szelés,
Roham, spanyol tőr, cselvetés, öt ölnyi 
Hosszú ivások; aztán hirtelen 
Dobszó fülébe, melyre fölriad, 
Körűl-imádja egyszer-kétszer a 
Szentjét, s elalszik újra. E Mab az,
Ki összebontja éjjel a lovak 
Sörényét, s bogba fűzi a hajat,
Mely, ha kibontják, nagy veszélyt jelent. 
O a boszorkány, mely megnyomja a 
Hanyatt fekvőket éji álmaikban . . .
O az, Mab asszony.
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TESTVÉRI ÜNNEP.

Allegória.

Volt egy anyának (így szól a rege)
Két szép leánya, édes gyermeke.
Az egyik felnőtt szüzek dísze már,
Dús szőke hajjal mint a napsugár, 
Szemében, a menny távol kéke, mélye 
Alatt, rejtelmes, égő szenvedélye;
Arcz és idom, szendén borult kebel 
— Szobrász minőt márványra nem leheli 
Míg zárt tökélyben ott áll az egész, 
Mintegy magából ellebbenni kész.
Kis húga pajzán, dőre, csacska gyermek 
Ki játszva ingerel, boszantva nyer meg; 
Omló hajának éjszin fürtiben 
Nagy szenvedelmek láza még pihen:
De már tüzével, öntudatlanul,
A  szem sötétje játékot tanul;
Nem ég, de már gyújt; a vér-elfutottan
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Piros arcz és ajak majd csókra csattan; 
Nem vágyni — bírni késztő az alak: 
„Várj, lepke, várj rá! hisz’ elfogjalak!.. 
Könnyelmű, 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 Hellasz omladékihoz,
Hol oly örömmel, annyit álmodoz; 
Mutatta néki az apák erényét, 
Szeplőtelen dicsőség tiszta fényét;
A  hőst, ki vív honáért, s a ki hal: 
Zrínyit, Keményt, a két Hunyadival.
És járt vele magányos utakat,
Hol bérezi 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 bérczkebel;
A  holdas éj miért oly sápatag, 
Szélcsöndben is mi rezzent ágakat; — 
Tanítá néki: a bűn mily gálád,
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A hon szerelme szózatos dalát; —
S mind, a miért ő lelkesül maga, 
Utánrebegte öcscse ajaka.

De nőtt a gyermek, s a hiú dalon 
Elfogta benső titkos unalom.
„Mit nékem — így pöröl — bérezed, köved 
Miattam a nap szállhat s feljöhet.........
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VOJTINA

A R S  P O É T I K Á J A .

Tele vagyok, dallal vagyok tele, —
Nem, mint virággal a rét kebele,
Nem mint sugárral, csillaggal az ég:
De tartalmával a „poshadt fazék“ *),
Vagy mint csatorna, föld alatti árok,
A  melybe nem csupán harmat szivárog. — 
Tele vagyok. Nincs tűrni mód tovább: 
Feszít a kóranyag, a zagyva táp.

Olvastam egy pár száz kötetre ment 
Regény-, beszély-, poéma-speciment:
Kit meg ne rontson aztán ennyi zöld! s 
Ne rágjon ennyi éretlen gyümölcs! —

*) Olla potrida.
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Melyből világok lettek, a chaosz — 
Bennem hasonló zűr támadt ahoz, 
Hemzsegve tarkán „mint a beteg álma“ : 
Lássuk, ha e zűrből valami válna.

Költő leánynyal, borral nagyra lát: 
Tőlem ne várja senki már dalát.
B ort. .  . legfölebb ha néha megiszom;
S a szerelem . . .  rég volt az! rég bizon. 
En is szerettem: (oh, ez édes emlék 
Szivemre most is oly enyhítve ömlék!)
De halkan, zaj ne’k ü l. . . .  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, n o sza !...
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Késő ez is: mi haszna lelkesül 
Az ember, ha középen bele sül!
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 leié, 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:
Van a modorban néha, a mi bánt;
Mert jóllehet az érzés egyre megy:
A költő, s a . . .  . czipész-inas, nem egy►
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Én már ezentúl ilyetén gyalog 
Versen. . . .  csak így pálczán Lovagolok; 
Zúg, sistereg, szédül 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 jó l fér, s a mellett — talál. 
Azaz — magyarra téve a szavak: 
„Költő hazudj, de rajt’ ne fogjanak4*; 
Mert van egy példa, hogy: a sánta eb. 
A  sánta költő még keservesebb.

Hazudni rút. Ez ellen a morál,
A  társas illem egy kint perorál:
De költőnek, bár lénye isteni,
Nemcsak szabad —  szükség fillenteni. 
Avagy felettünk nem hazud az ég, 
Bolttá simúlva melynek színe kék?
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A  támadó nap burka nem hazud?
S fejünk felett, min jár, nem ál az ut?
A csillagok hullása nem csaló?
Távol hegy, erdő kék szine 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, csa lja?... 
Minden hazugság, földön a mi szép: 
Csontváz, ijesztő a valódi kép;
Azt vérrel, hússal ékesíteni 
Jer, jer k ö ltő !. .  . hazudva isteni!

Győzz meg, hogy a mi látszik, az való: 
Akkor neved költő lesz, nem csaló, —
A mint nem az volt rég az átheni,
Malacz-visítást tudva színleni;
Ellenben a pór, a ki 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 malacz
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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 a mi részszerint igaz, — 
Olyan kell, mi egészben s mindig az.
Tán nem való, hogy ez s ez úgy esett,
Tán ráfogás a felhozott eset:
Mátyás király nem mondta s tette azt; 
Szegény Tiborcz nem volt élő paraszt; 
Bánk, a nejével, megvénült falun,
Sohsem 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 a ki bosszút 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.
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Itt kell már a szabály: „költő, hazudj !u 
Nem olyan ám mind, hogy belőle tudj: 
Mert van sok eszme, igaz fogalom,
Mitől előre borsózik dalom.
Az egyszeregy, bár meg nem dönthető, 
Képzelmi szószszal 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,
Fél testtel a mely még száján kilóg, 
Hétszámra hordja az ágbogas fejet,
Vélné az ember, egy erdőt evett,
Hét számra látni, hogy szerv- és idomra 
Különböző táppal vesződik gyomra:
Úgy jár az istenadta költemény 
A nyers igazzal, mely daczos, kemény; 
Csakhogy sokára sem emészti meg:
Marad nehéz, feloldatlan tömeg.

Akarsz repülni? hát csak rajta! h öss !... 
Hanem szárnyadra ólomsulyt ne köss.

Arany János. VI. 15
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Bár fontos a földszint némely való:
Ott fenn, a hígban, nem neked való; 
Kivéve hogyha tán bölcsen rakod,
Mint léghajóba, megmért súlyagod:
Már tánczol 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 perez alatt eltűn a léghajó,
El, végtelen világokon keresztül,
A semmibe, örökre, m indenestül!....
De te nyugottan ülsz még a kosárba’, 
Előtted óra, és a perezre várva 
Midőn kiálthatsz: „a kötélre! vágd!“
S többé a földdel semmi czimborád.
Am érzi súlyát a szélházi gömb, 
Megemelinti és azt mondja: ohm!
Lassan, nehézkesen úgy szárnyra kel,
Mint bérezi sas ha nagy zsákmányt czipel. 
És ím! előtted ég és föld kitárul,
Nézhetsz föl és le a közös határrul:
De, hogy ne szálljon vakmerőn veled,



ARS POÉTIKÁJA. 2 2 7

A  léghajót csínján mérsékeled,
S midó'n egekben így zarándokol:
Azt sem felejted: „hátha lebukol!u

Ily czélra megjár a bölcselmi eszme, 
Különben annyi, mintha kárba veszne.
S a mit tapasztalsz, a concret igaz,
Neked valóság, egyszersmind nem az. 
Vásár az élet: a földnek lakossá 
Lót-fut, könyökli egymást, és tapossa, 
Ad-vesz, czivódik, káromol, kaczag;
Por, sár megöl, megfojt a hagyma-szag;
S ha kételkednél hogy mindez való,
Lépen bök egy rúd, feltaszít a ló: —
Mit gondolsz? ha énekbe öntenéd 
Úgy, mint van, e sok mozgó pecsenyét;
Ha e vásárból egy karéjt levágva 
Belé illeszthetnéd a dalvilágba:
Mit gondolsz, nyerne a költő' vele,
Hogy ily igazzal zsúfolá tele?
Hogy macskástúl-ebestül átvevé 
Azt, a minek árnyéka az övé ? . . . .
Állok Dunánk szélén, a pesti parton: 
Eló'ttem a kép, szín dús üde carton:
Felleg s hegy által a menny kékje csorba,

15*
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A  nap most száll le a város-majorba; 
Büszkén a Gellert hordja bársonyát,
S fején, mint gondot, az új koronát;
Lenn a Tabánban egy torony tető 
Gombjának fénye majdnem égető;*)
Míg fönt a Mátyás ódon temploma 
Szürkén sötétlik, múlt idők roma;
És hosszú rendje apró sűrű háznak 
Fehérük sorba’, mint gyepen a vásznak; 
Alant a zölden tiszta nagy folyam,
Mint egy smaragd tó bérezek 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 nymphák! itt a cháriszok!.........
Az utczán por, bűz, német szó, piszok.

*) Ez 1849-ben volt így.
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Nem a való hát: annak égi mássá 
Lesz, a mitől függ az ének varázsa:
E hűtlen hívség, mely szebbít, nagyít — 
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: 
Egy szóval. . . .  a költészet.

Azonban azt se véld, hogy a való 
Kirúgva jobb egészen láb alól,
Hogy némi kósza föllengésben áll 
A híres eszmény, vulgo: ideál;
Hogy csak nehány szó, egy kis lexicon 
Kell: és tiéd a Parnassz, Helicon: 
„Csermely, virág, lomb, szellő, hattyúdal, 
Ábránd minőt a sejtelem sugall,
Kék távol, esti csillag, félhomálytt 
(Tanuld meg: félig semmit se csinálj!)
A  „Hóra, Flóra, Gráczia, Pszüché“
S a többi, — hogy keverd mind együvé 
S detur, signetur: „idealu. Hahó!
Csinján, barátom: több is kell ahó7



2 3 0 VOJTINA ARS POÉTIKÁJA.

Idea: eszme. Nem szó, nem modor.
Azt hát fejezzen ki vers, kép, szobor:
S eszményi lesz Béranger, mint Horácz, 
Vagy a görög, melyet ó' magyaráz;
Nem is kell a bajuszos Berzsenyi 
Vállára ó palástot metszeni:
Jobb, hogy találva ö  van és kora,
Mint régi H ellász... fűzött bocskora! 
Jelennek írunk . . . .  és tán a jövőnek, 
(Legtöbbje pénzért a betűszedőnek,
De az sohsem hallgatja Vojtinát,
Gyártván divathoz a vásárfiát;)
Jelennek ír, ki a jelenben él,
—  Mondom — közöttünk hisz, szeret, remél, 
Küzd, vágy, remeg, örvend, szomorkodik: 
Mért élne visszdbb, vagy húsz századig? 
Kinek szokott ruhája lenge burnus,
Csak nyűg, teher lábán az ó cothurnus;
S kiről tudom jó l : ki apja-fia,
Röstellem azt, ha élve múmia.

(1861.)



JEGYZETEK

AZ ELVESZETT ALKOTMÁNYHOZ.

I. ÉNEK.

3. Lap. Víg eposzát meg nem huszonötölték. Czélzás a Kisfaludy-
társaság által kitűzött 25 arany jutalomra, melyet 
1846-ban jelen munka nyert, nem sok dicsőséggel. 
Innen a két értelmű játék.

4. „ Im i didascaliát . . . .  Valami Zerffy Gusztáv írogatott
akkor e czímen ferde aesthetikai dolgokat.

„ „ Mennyei Fánni. Elszler Fánni, tánczosnű.
5. „ Marhabaráti dorong. Sok szó volt akkor állatkínzás

elleni egyletek alakításáról.
6. „ Nagy Ignácz gúnyolta az igen elszaporodott nok-nök

szóképzést. Méltán; de azóta még inkább elsza- 
. porodott,

7. „ Pokolra hajítá. Közmondás, hogy pokolban sok cse
rép van, mert minden asszony oda dobja eltört 
edényét, mondván: eredj pokolba!
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9. Lap. Királyi városok íráti. Sok szó volt akkor a lapokban 
ezek rendetlen állapotáról.

26. „ A napba öltözött asszony. Apocalypsis.

II. ÉNEK.

31. „ A nemes útlevél. Megyék adták ki, s hid-, vásárvám
stb. mentesség volt inkább, mint közönséges iga
zoló irat. (Lásd leirva V. ének.)

43. „ jEltörlött forspont. Volt idő, mikor a szegény ember
lovait minden kaputos kiparancsolhatta, csekély 
szabott árért. A megyék 1840 után kezdték e visz- 
szaélést eltörölgetni —  papíron.

44. „ Kippophag. Lóhúsevő. A németek gúnyneve.
53. „ A honoratiorok szavazata iránt körülbelül ily vég

zést hozott 1845 táján egy nagy megye híres 
ellenzéke.

54. „ Nemzeti Újság. Az akkori Hírnök.

III. ÉNEK.

61. „ Mérsékleti bolt. Erősen indítványozgatták a mérték-
letességi egyleteket, ángol mintára.

63. „ Falu szája a jegyző.
78. „ Lantaxerr, azaz Landtagsherr. E czímmel a jó po

zsonyiak nemcsak a követet, hanem Írnokát is 
megtisztelték. Itt ez utóbbi értelemben áll.

79. „ A subsidiumok beszedése véghetlen lassúsággal járt,
a votumok legyezése miatt.
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IV. ÉNEK.

83. Lap. Szabadelvű modorban itta vizét. Fiatal ember, kivált 
szabadelvű, épen nem ivott bort társaságban. Pries- 
nitz fénykora is azon időre esik.

„ „ Nemes andalodással. Nemes embernek mindenütt sza
bad volt vadászni.

93. „ Péter apostol.
„Egy halász ha prédikál 
Fog sok ezer lelkeket.44

Pünkösdi ének.
95. „ Megróttak adóval. A jobbágytelki nemesnek 1836

után adót kellett volna fizetni. Kortesi czélokból 
nem sürgették.

97. „ Börtönöket, fe l az égig. Sok megye akkor javította
börtönrendszerét, s építkezett nagyban.

V. ÉNEK.

115. „ Erősség t. i. kiterjesztett erősség, a mennybolt bibliai
neve.

121. „ Ichor, az istenek vére, Homérnál.
125. „ Kóly a világ közepe. Szójárás.

VII. ÉNEK.

162. „ Nolilium dux, latin neve volt a nemesek hadna
gyának.














