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ELŐSZÓ. 

Nem akarok orvvadászként betörni a német 
költészet berkeibe, a világért sem kívánom ezt 
az édesszavú poétát elvitatni a maga nemzetétől, 
de nem hallgatom el azt a meggyőződésemet, 
hogy Lenau, ha húsz-harminc esztendővel később 
születik, a dolgok belső logikájánál fogva nem 
német, hanem magyar költő lesz, még pedig 
egyike a legnagyobbaknak. 

Az ő ifjúságában a Bánság kulturális tekin-
tetben a cserbehagyott gyarmat elszigetelt életét 
élte. Nem közeledett még a magyar lélekhez, de 
már eltávolodott a némettől, mert a bécsi kor-
mány a délvidéki polgárosítás munkájának csak 
gazdasági részével törődött. 

Az aranyhíd a Bánság és az Alföld között 
csak a negyvennyolcas szabadságharc idején 
épült; ez az összeköttetés a kiegyezés után olyan 
szoros lett, hogy a bánsági svábság a maga 
értelmiségét teljesen és föltétel nélkül átengedte 
a magyar társadalomnak. 



A fajok történetében ezen nem mindennapi 
folyamatnak meg volt a maga oka: a svábok 
megértették, hogy a császári absolutizmus a 
Bánságban a balkáni bizánci hegemóniát jelenti, 
míg Damjanich honvédjei az Aldunán a nyugat-
európai kultura harcosaiként jelentek meg. 

Lenau költői ösztöneinek tehát a német nyelv 
szárnyain kellett a magasba emelkedniök; ne 
feledjük, hogy a legnagyobb magyar, aki német 
környezetben érett férfiúvá, ugyancsak németül 
írta a maga naplóit. 

De miért nevezték a Schwäbische Dichter-
schule írói Lenaut következetesen der Magyaré-
nak ? Megérezték benne a magyar miliő átalakító 
és beolvasztó hatását, amely költészetének exo-
tikus szineket adott és Lenaunak különleges 
helyet szerzett a német irodalomban. 

A költői vérmérséklete tipikusan magyar: 
alaphangja a melancholia, amely időközönként 
viharos szenvedélyességbe csapott. Kedveli a 
magyar motívumokat és a német beszédéből 
gyakran kihallani a magyar ritmust. 

Ő elsőnek érezte át a magyar puszta költé-
szetét, a természetimádásával és a féktelen sza-



badságszeretetével előtte járt Petőfi Sándornak, 
mint Keresztelő Szent János a Megváltónak. 

Lenau költői élete, melyben sok volt a pato-
logikus vonás, geniális töredék maradt, a hang-
súly azonban a geniális szón van. Nekünk, 
délvidéki magyaroknak, különösen vonzóvá és 
drágává teszi költészetét annak elragadó lokál-
koloritja, amelyben a bánsági rónaság méla 
pasztellszíneit véljük megtalálni. 

A magyar társadalom megbecsülte a német 
írót, midőn művészi márványemléket emelt neki 
szülőfalujában. Különös, hogy a német irodalmi 
közvélemény egyrésze annak idején jéghidegen 
fogadta ennek hírét. Talán olybá vették, hogy a 
magyarság ki akarja sajátítani Lenaut? Pedig a 
hódolat, amelylyel a magyar földből sarjadt 
német poétának adóztunk, a német költészetnek 
is szólt és a csatádi Lenauszobor, megalkotóinak 
szándéka szerint, a két nemzetet összefűző kultur-
kapcsolat jelzése óhajt lenni. 

Ezzel a könyvvel a magyarnyelvű Lenaut 
adjuk az olvasó kezébe. Be fog tölteni egy 
helyet, amely hetven esztendő óta üresen áll a 
magyar könyvtárakban. 

j 



VI ELŐSZÓ 

Feleki Sándor, a költői lelkű fordító, életének 
és ambíciójának tekintélyes részét áldozta rá 
kedves írójára. Gyöngéd szeretettel, forró lelke-
sedéssel és mélységes elmerüléssel követte nyo-
mon Lenau mélabúsan csapongó szellemét. A 
magyar közönség hálája és elismerése illeti meg. 

Herczeg Ferenc. 



BEVEZETÉS. 

A jövő esztendőben lesz nyolcvan éve, hogy a szo-
morúság nagy (költője, Lenau Miklós, egy verőfényes 
nyári reggelen az oberdöblingi tébolydában, amely-
nek egy másik szobájában ugyanakkor a legna-
gyobb magyar , gróf Széchenyi István megtört lé-
lekkel vívódott, örökre lehunyta szemeit. Az évek 
multával, mint minden kiváló szellemé, az ő alakja 
is mind nagyobbra és nagyobbra nőtt s már régóta a 
klasszikusok közé sorozzák. Amint életrajzírója, 
Gottschall Rudolf, a kiváló költő és irodalomtörté-
netkutató mondja: „Lenau Németország elegikus 
költői között az első helyet foglalja el. Soha el nem 
múló varázszsal bíró dalokat alkotott". 

Nem akarjuk a költőt Németországtól elvitatni, 
mert hiszen németül írta verseit, de tagadhatatlan 
és erre igen sok bizonyíték van, hogy szívében, lel-
kében mindvégig hű, igaz magyar maradt . Az ada-
tok erre nézve oly nagy számmal tárulnak elénk, 
hogy szinte nehéz közöttük válogatni, de minden 
életrajzi adatnál ékesebben bizonyítják ezt levelei 
és költeményei. Érdekes megfigyelni, hogy német 
életrajzírói érzik ezt s bizonyos aggódó igyekezet-
tel törekednek arra, hogy a költőnek Magyaror -
szággal való minden lelki közösségét megtagadják. 
Gottschall így í r : „Lenaut magyar költőnek neve-
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VIII BEVEZETÉS 

zik. Igaz, Magyarországon született, itt töltötte 
gyermekkorát , itt élte át ifjúságát, de családfája nem 
Árpád fiaira vall. (Rudolf Gottschall: Nikolaus Le-
nau. Leipzig. Verlag von Philipp Reclam. 5 oldal.) 
Egy másik kiváló életrajzírója, Schaeffer Károly 
munkájában így nyilatkozik: „Lenau joggal nevezte 
magát német írónak, habár időnként idegen környe-
zetben távoli magyar szülőföldjével kérkedett" . 
(Carl Schaeffer : Leanus Werke . Leipzig. Biblio-
graphisches Institut. 1922. I. 7). De voltak és vannak 
német irodalomtörténetírók, akik Lenaut németül 
írt versei ellenére is magyar költőnek vallották 
s ezek ellen szól Gottschall fent idézett művé-
ben: „Az Alföldön nyert Lenau fantáziája színt köl-
teményeihez, amelyek őt német irodalomtörténetek-
ben oly magyar költőnek tüntetik fel, mint Petőfit. 
De Lenau, ha Magyarországon született és nevelke-
dett is, de úgy atyai, mint anyai származás szerint 
tisztán német volt s a magyar színt csak ráfestet-
ték, hogy munkásságát és megjelenését különösen 
érdekessé tegyék". (Rudolf Gottschall: Nikolaus 
Lenau. Verlag von Philipp Reclam. 11. oldal.) 

Ezen idézet minden sora ellentmond a tények-
nek. Hiszen anyja és anyai nagyszülei itt, Pesten 
születtek s minden valószínűség szerint ezeknek 
elődei is és ugyancsak Magyarországon, Tardoson 
született a tyja is. Bizonyára Lenau tiltakozna ezen 
merész beállítás ellen leghatározottabban, mert hi-
szen ő élete végéig magyarnak vallotta magát, nem-
csak szívbelileg, de jogilag is. „Amikor a bécsi rend-
őrségi cenzúra 1836. év december havában maga elé 
idézte Lenaut. a költő bebizonyította, hogy ő ma-
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gyar állampolgár és így reá, mint ilyenre, az osztrák-
német cenzúra-törvény nem alkalmazható. Ekkor 
elébe tárták az 1798-ban kelt s a magyar udvari 
kancellária által kiadott rendeletet, amely szerint 
tilos magyar polgárnak előzetes cenzúra-engedély 
nélkül bármit is külföldön kinyomatni". Ezt írja 
róla legalaposabb életrajzíróinak egyike, Carl 
Schaeffer, a már előbb idézett művében, (I. kötet, 
59. oldal.). Ezt az az életrajzírója jegyzi fel róla, aki 
a költőnek magyarságát annyira el akar ja vitatni. 
Az 1836-ik évben történt ez, amikor a poéta hírne-
vének és ünnepeltetésének tetőfokán állott Német-
országban és Ausztriában s amikor az ilyen vallo-
más költői pályafutásának nem vált előnyére ezen 
országokban. Magyarország mindig érezte, hogy 
közötte és halhatatlan fia között a lelki kapcsok el-
választhatatlanok s ennek azzal adott kifejezést, 
hogy már 1876-ban szülőházát emléktáblával látta 
el és hogy Herczeg Ferenc kezdeményezésére és 
lelkes agitációjára Radnai Béla szobrászművészszel 
elkészíttette a költőnek gyönyörű márvány szobrát 
s azt 1904-ben szülőföldjén, Csatádon, nagy ünne-
piességgel felállította. A költő mögött ott áll a Múzsa 
alakja s oda mutat az Alföldre, ahol Lenau ifjú ko-
rának sok szép, boldog napját töltötte s ahol ihletet 
merített hazájáról, Magyarországról írott gyönyörű, 
örökéletű pusztai és őszi verseihez. Érdekes volt 
megfigyelni, hogy a német irodalom és sajtó akkor 
is bizonyos idegenkedéssel és féltékenységgel nézte 
a szoborleleplezés aktusát, arról vagy egyáltalán 
nem, vagy csak pár közömbös szóval vettek tudo-
mást, mintha annektálni óhajtottuk volna a költőt. 
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Újból csak azt hangsúlyozzuk, hogy a melan-
choliának fájdalmas, csodás szavú poétáját nem 
akarjuk a németektől „elfoglalni", de elvitázhatatlan 
az, hogy szívben, lélekben mindig magyar volt és 
maradt . 

Elképzelhető-e az, hogy a poéta, akinek szülei, 
anyai nagyszülei itt születtek, itt élték le életüket 
(anyai nagyaty ja Pest város főügyésze volt), akik 
közül a legtöbben itt, hazájukban vannak eltemetve 
(atyja Óbudán, anyai nagyszülei Pesten), hogy az 
a költő, aki maga is itt Magyarországon született, 
gyermekkorát , ifjúságát, másfél évi időt leszámítva, 
22 éves koráig itt töltötte, itt végezte tanulmányait, 
elszakadhatott volna lelkileg szülőhazájától? Már 
csak azért sem, mert hiszen itt, Pesten, született 
anyja, Maigraber Teréz is, akit úgy imádott, ahogy 
jobban gyermek anyját nem imádhatja. Itt hazájá-
ban végezte elemi- és középiskoláit, a jogakadé-
miát és a gazdasági intézetet itt látogatta, itt a Dél-
vidék rónaságán, Tokajon, az alföldi nagy pusztasá-
gon szívta lelkébe a magyar levegő sajátos fűsze-
rét, üdeségét, a magyar rétek, mezők virágillatát, 
itt merengett el a magyar égbolt fényességén és őszi 
borulatári, itt szállott lelkére, a Alföld végtelen, 
csöndes síkságain, a szomorúság köde, amely az 
évek során át mindjobban nehezült rá. Itt, szülőha-
zájában, Bogsánban, Pesten, Tokajon, Sátoraljaúj-
helyen, Pozsonyban és Magyaróvárot t végezte ta-
nulmányait, itt élt legkedvesebb barát ja és tanítója, 
Kövesdy József, itt Pesten tanította őt hegedűre 
Cserny József s e hegedű maradt életén át leghűbb 
kísérője. A szomorúság óráiban hegedűjét vette elő. 
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Ez volt vígasztalója, hűséges barát ja . Nagy s z e x -
tettel játszotta a magyar nótákat s köztük a „Ver-
bungóst". 

Talán sohasem hagyja el hazáját Lenau, ha a 
nagy szegénység és nyomorúság erre nem kény-
szerítik. Anyja a kétségbeesésig küzdött ellene, 
hogy az ő drága „Niki"-je, ahogy a fiút becézve ne-
vezte, hazájából kikerüljön, de atyai nagyatyja , 
Niernbsch József, aki Stockerauban mint nyugalma-
zott ezredes élt, egyrészt az örökségből való kita-
gadással rémítgette a nagy nélkülözésben élő any-
ját, ha a fiút nem engedi hozzájuk, másrészt az öreg 
Niembschné, Lenau nagyanyja , még másként is 
megfenyegette a költő anyját , hogyha nem engedi 
át Nikit: „Szíveskedjék — írja a nagyanyja — 
azonnal felelni, amíg a nagyapa (az öreg Niernbsch) 
még jóakarólag nézi az ügyet. Ellenkező esetben 
igazságért a főispán úrhoz vagy a nádorhoz fordu-
lunk közvetlenül. Az igazság a mi részünkön van. 
Ha a gyermekeket nem küldi hozzánk, kész a vég-
rendeletünk!" (Lenaus sämtliche Werke . Leipzig. 
Bibliographisches Institut. Évszám nélkül. I. Band. 
XL). Így került 16 éves korában Lenau másfél évre 
külföldre, de szíve csak megint vissza vonzotta 
anyjához, szülőhazájához, amelyet végleg 22 éves 
korában hagyott el, kényszerí tve a körülmények ál-
tal. Mert nagyszülei megint kitagadással fenyeget-
ték meg, ha nem folytatja Bécsben tanulmányait s 
mert mint nagyanyja írta pozsonyi jogászkodása al-
kalmával, a magyar joggal állást nem kaphat az em-
ber. (Gottschall: Nikolaus Lenau. 160.) De szülőha-
zájához kötik első szerelmei: Lilla és Rózsa is. 
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(Lásd a „Délre" és „Egykor és most" c. verseit.) 
Ezen ideáljairól közelebbi adatokat életrajzírói nem 
jegyeznek fel. 

Ha nem is bizonyítanának Lenaunak szülőha-
zája iránt való nagy szeretete mellett ezek a gyer-
mekkori és ifjúkori emlékek, bizonyítanak amellett 
tagadhatlanul és kétségbe vonhatlanul az ő további 
életfolyása, levelei, költeményei. 

Az 1822. év végén elkerülve hazájából, oda 
gyakran látogat el Bécsből. Barát jával , Kleyle Fri-
gyessel, aki kezdetben tanulótársa volt Magyar-
óvárott , majd ugyanott főhercegi uradalmi intéző 
lett, sűrűn járják be lovon a mosonmegyei nagy 
pusztaságokat s ezeknek bánatos, szomorú hangu-
lata visszatükröződik sok versében. Részt vesz a 
magyaróvár i mulatságokon s ott szavalja először 
egy majálison a Moson mellett levő Bordács fél-
szigeten a „Szerencse istennője" c. versét . (U.-ott 
5. old.) Bármily messze esik is hazájától s bár már 
mint német költőnek hullanak ölébe a babérok, a 
magyar nyelvet nem felejti el. (Carl Schaeffer : Le-
naus Werke . I. 26 és Vasárnapi Újság (S. A.) 1905. 
évf. 24. sz.) 

Megismerkedvén Bécsben Löwenthal Zsófiával, 
akihez tíz éven át, lelki elborulásáig a szerelem el-
szakíthatlan láncai fűzték s amely szerelem később 
oly végzetes lett reá nézve, beteg imádottjához 
1837-ben a következő levelet írta Bécsben: „23. 
Február , hajnali 41/» órakor. Álmom egy állandó, 
fájdalmas vonaglás volt, amely egész szívemet meg-
fogta. Jezsájás prófétával (kell felkiáltanom: „Szí-
vem remeg, borzalom rémített s éjjel nincs miatta 
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nyugodalmam". Álmomban majd a Szent István 
szentegyház tornyát láttam feketére bevonva, majd 
egy kertben sétáltam szép tavaszi estén, hallot-
tam ott a fülemilét csattogni s a te halálodra gon-
doltam. A leghevesebb lelki fájdalommal ébredtem 
fel. Ugyanezen kertben történt ez, amelyben egykor 
mint gyermek oly szívesen és gyakran magányo-
san já r tam: Pesten, az Orczy-kertben. Ott nyílt 
meg először szívem, ott ébredt fel először melan-
choliám. Jellemző, hogy utolsó fájdalommal álmom 
ugyanazon fák alá vitt, ahol egykor első fájdalma-
mat éreztem. Óh, (kedves Zsófia, gyógyulj meg!" 
(Nikolaus Lenaus Briefe an Sophie Löwenthal. Leip-
zig. Insel-Verlag. 16. oldal.). Közel húsz évi pesti tá-
vollét után is a pesti szép napok jelennek meg ál-
mában, még pedig akkor, midőn a dicsőség és ün-
neplés veszi körül. Megható vallomása hazafiságáról 
Niendorf Emma német írónőhöz 1844-ben, tehát köz-
vetlenül őrületének kitörése előtt írt levelének ezen 
részei: „A szülőföld emlékei sohasem mosódnak el. 
így volt ez, amikor Amerika erdeiben barangoltam, 
így van ez, ha Németország erdeiben bolygok. Itt 
sem érzem magamat úgy, mint otthon. Bécsben, ha 
magyar paraszttal találkozom, aki szekerén szénát 
hoz be, mindig örvendek. Beszívom magamba az 
illatot és újra otthon vagyok ifjúságom zöld virá-
nyain. Itt Bécsben szép kis epizódot láttam. Éppen 
szénát raktak fel a nagy paraszt szekérre. Egy ma-
gyar gránátos haladt arra. Megállt, elmerengett és 
szívta magába az illatot. Hirtelen eldobta fegyverét , 
levetette kabátját , kezébe vette a vasvillát és pasz-
szióval segített felrakodni. A cifra ruha alatt is fel-
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ébredt benne a parasztfiú. Vannak örök igazságok. 
Minden tragikum éppen azon nyugszik, hogy van 
valami, amiről lemondani sohasem tudunk. És így 
az örök igazság volt az is, amely ezen vasvillát len-
dületbe hozta". (Emma Niendorf: Lonau in Schwa-
ben. 1855. Lásd : Lenaus sämtliche Werke . Leipzig. 
Bibliographisches Institut. I. kiadás (évszám nélkül), 
I. kötet, 354. oldal.) Megjegyezzük, mert igen jel-
lemző, hogy a ritkított betűkkel szedett mondatot 
Lenau is aláhúzta levelében, ezzel is kifejezve an-
nak súlyát. Azt hiszem, hogy ezen levél Lenau haza-
fiságáról minden német életrajzírónál többet és jel-
lemzőbbet mond. 

Amikor a nagy árvíz 1838-ban romba dönti 
Pest jó részét, Bécsben nagy hangversenyt rendez 
s ő maga szavalja el az erre az alkalomra írt Proló-
gusát (lásd a fordítások között) s az ő közbenjárá-
sára jelenik meg Bécsben a károsultak javára az a 
díszes Almanach, amelybe 3 verset í r t : a Fogolyt, 
a Prologust és a Három cigányt. Hogy mennyire 
nem tagadja el, sőt dicsekszik magyar voltával — 
pedig ez német írói pályájának rovására ment — 
mutatja az, hogy egyes verseinek közlésénél, még 
1837-ben is, amikor Európa-szerte ünnepelték, így 
írta tüntetően neve alá: „Geboren in Csatád, in Un-
garn". (Carl Schaeffer : Lenaus Werke . 1912. I. 
429.) Egyik levelében, amelyet 1836. február 22-én 
Reinbeck Emiliához intéz, azt írja, hogy Magyaror-
szágba kirándulást tervez, hogy a régen nélkülözött 
hazai ifjúkori benyomásokat felújítsa. (U.-ott I. 381.) 

Amikor a tragikus vég közeledett, 1844-nek ok-
tóber 21-én, egy nappal előbb, mielőtt e 'megyógy-
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intézetbe szállították, heves roham lepte meg s tom-
bolva kiáltozta: „Engedjetek ki! A magyar már 
harcol!" Mintha prófétai lélekkel megérezte volna 
a közeledő magyar szabadságharcot. A csaták iránt 
való szeretetét világos pillanataiban úgy magya-
rázta, hogy erre a szeretetre ő praedestinálva van, 
mert ő Csatádon született, ami annyit jelent, hogy a 
te csatád = Deine Schlacht. (Lenaus sämtliche 
Werke . Leipzig. Bibliographisches Institut. I. kiadás. 
I. kötet XCIII.) 

Itt csak néhány adatot soroltunk fel életéből, 
amelyek bizonyítják, hogy a költő nemcsak szavak-
kal, hanem szívvel-lélekkel is magyar volt. 

És most nézzük költői munkásságát. 
A gyermekkor és ifjúság évei Lenau életére és 

költészetére maradandó benyomással voltak. Az 
1817-ik tokaji diákéveiről az előbb idézett mű I. kö-
tetének XI. oldalán ezeket olvassuk: „Rendkívül 
nagy értékű volt a tokaji tartózkodás a fiú későbbi 
költői fejlődésére. A német irodalom az ottani bájos 
vidéknek, — ahol a Tisza és Bodrog egyesülve ró-
zsákban gazdag kerteket zárnak körül, ahol minden 
bokorban fülemilék tanyáznak, tüzes lovasok vág-
tatnak és cigányok a csárdákban húzzák s a kitűnő 
bortól szilajságig fokozódik a jókedv — sok pompás 
Lenau-verset köszönhet. Mohón élvezte, ami gyö-
nyörűt nyújtott e tájék s ezen élvezet az utókornak 
vált nyereségévé". A költő valóban ifjú korában 
(akkor 15 éves volt) fogadta lelkébe a magyar tá-
jak, az Alföld napsugaras és borongós szépségeit, a 
magyar paraszt egyenes, nyilt alakjának képét, a 
magyar virágoknak színét, illatát, a magyar életnek 
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sokféle megkapozó, tarka mozzanatát . Lelkébe fo-
gadta s ezek a benyomások ott viselik színüket, 
hangjukat verseinek jó részén. Szülőhazája iránt 
táplált szerető, meleg érzelmei nem változtak soha, 
magyarul érzett és magyar maradt mindig. Mond-
hatjuk, hogy ő volt az első poéta, aki az Alföldnek 
s a magyar népnek lelkét bevitte a költészetbe. Eb-
ben megelőzte Petőfit és bátran állíthatjuk, hogy ez 
a németül író költő magyarabb volt, mint a XIX. 
század első felében író magyar poéták nagy része. 
Olvasva az ő verseit, a Három cigány, a Toborzás, 
a Pusztai csárda, Bakonyi rabló, a Parasztok a Ti-
sza partján, Miska a Tisza mellett, Miska a Bodrog 
mellett, a Törökfejű pipám és más költeményeit, 
azokban tiszta magyar hang, tiszta magyar Jélek 
csendül meg. Arcunk kipirul, szívünk gyorsabban 
dobban s úgy érezzük, hogy ezekben a versekben 
nincs egyéb német, mint a német szó, de színük, 
hangjuk, lelkük tiszta magyar . „Hányszor érezzük 
mi magyarok ellenmondásnak azt, hogy egy-egy 
költeménye németül van í rva! Hányszor dobban 
meg bennünk a német rímek hallatára a magyar 
szív, mint ahogy megdobbant a költőben is". (S. A. 
Lenau. Vasárnapi Újság 1905. évf. 24. sz.) 

De nemcsak magyar tárgyú verseiben, egyéb 
költeményeinek jó részében is magyar ritmus lük-
tet, magyar lélek él s a magyar pusztákról hozott 
melancholia ott terjeng fölöttük, mint finom őszi köd 
a dérlepett mezőkön, erdőkön. Majd a pusztai élet 
magyar lüktetését, majd a magyar ősznek szelíd 
bánatát és gyászát halljuk és látjuk ezekben a pusz-
tai képekben és őszi dalaiban: 
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a pusz-

Széles Magyarhont jártam én, 

Nagy boldogságban úszva, 

Hogy eltűnt fa, bokor, falu 

S itt már a méla puszta. 

így énekel a Pusztai csárdá-ban. Majd a lovak 
vágtatását festi : 

S ahogy közelebb értek ők, 

A föld reng egyre jobban, 

Mint zord vihar, közel ha jő 

S a szív reszketve dobban. 

Lófalka száguldoz felém, 

Csikósok a nyomukba, 

Az ostorcsattogás között 

Gyorsabb iramba futva. 

A pej meghorkan és vadul 

A földet rúgja hátra. 

Nem hallja, hogy mint zúg a szél 

És mint süvölt az átka. 

Vagy mily költői meglátással festi a cigányok 
életét a Három cigány-ban: 

Három cigány heverészett 

Ott a fűzfa mellett, 

Hogy szekérrel a nagy pusztán 

Átvergődnöm kellett. 

Ruházatuk csupa lyuk, folt 

Tarkán szerteszéjjel 

S mégis bátran dacoltak ők 

Földi sors-szeszéllyel. 

Háromszor is megmutatták, 

Ha borul az élet, 

Dal, pipa és álom mellett 

Játszva áthenyéled. 
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Ugyanez a levegő, szín és hang vonul végig a 
már említett többi versein is. Látjuk a vágtató csi-
kósokat, halljuk a lovak patkóinak dobbanását, a 
csárda ablakából kiszűrődő mécsfény mellett a ci-
gányok víg és szomorú nótáit. Látjuk verseiben a 
Bakony rengeteget, a lesben álló betyárt , a mula-
tozó parasztokat. Mintha Petőfinek verseit hallanók 
németbe átültetve. De látjuk és halljuk Lenau dalai-
ban a pusztának bánatos, őszi halódását, elegikus 
hangjának és színének minden változatát . A darvak 
fájdalmas ¡hangú Délre vonulása, a síró szélnek pa-
nasza, amint a tar földeken át suhan s viszi magá-
val a száraz kórót, az ősz virágainak bánatos her-
vadása, a kolompok méla hangja, a gyászfátyolként 
lecsüngő sötét őszi felhők, mindezeket csak az tudja 
így lefesteni, akinek lelkéből e színek, hangok soha-
sem szállottak el. Mintha Petőfit hallanók az Égi 
bánat-ban: 

.Mint gondolat bolyong az égnek arcán 

A sötét felhő s oly bús oly komor. 

Mint lelki beteg hánykolódik ágyán, 

Hányódik széltől rázva a bokor. 

Az égen hallszik tompa, bús dübörgés, 

Sötét szemöldje rándul néha már. 

A szem hunyorg így, ha sírásra készül 

S a pillákból cikáz egy fénysugár. 

Ha a német kritikusok egy nagy része kétség-
be is vonja a költő magyarságát , de azt mind elis-
meri, hogy pusztai és őszi képeinek színe, hangja, 
gondolatvilága tiszta magyar s az itt töltött ifjúsá-
gának lelkében hordott visszhangjai. Nemcsak gyö-
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nyörű költői kép, hanem a rany igazság is, amit 
Herczeg Fe renc e mű Előszavában mond, hogy 
Lenau t e rmésze t imádásával és féktelen szabadság-
szeretetével előtte járt Petőfinek, mint keresztelő 
Szent János a Megvál tónak. Hány verséből sír visz-
sza a szülőhazája iránt érzet t fájó epedés s a bánat , 
hogy attól el kellett szakadnia. S ezek a költemé-
nyek a legélénkebb tiltakozók a német krit ikusok 
azon beállítása ellen, hogy Lenaura csak rámázolt-
ták a magyar hazaf iság festékét . 

Üjra vágyom a vidékre, 

Ahol boldog voltam én, 

Ahol éltem, álmodoztam 

Gyermekkor szép idején. 

A távoli szülőföldért 

Így epedtem szüntelen. 

Azt hittem a régi tájon 

Régi nyugtom meglelem. 

így dalol az Egykor és most c. versében. Mily 
boldogságban dobog szíve, ahogy ú j ra hazakerü l : 

Szülőhazám kedves völgye, 

A szívem úgy fáj s vígad, 

Hogy amiért vágyva vágytam, 

Üjra látom tájidat. 

Szőlőhegyem köszöntelek! 

Venyigéd zöld, él, nevet. 

He sokszor megédesítő 

Az én fanyar éltemet! 

(Viszontlátás.) 

Ahol jár-kel, erdők mélyében, tengereken, az 

uj világban, Amerikában, mindig és mindenütt szü-

n* 
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lőhazájára gondol fájó vágyódással. Az Erdei dalok 
versciklus VIII. részében így dalol: 
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Hallottam olykor zengeni álmomba furulyát. 

Mint ősvilági dallam ébresztett vágyakat. 

Édes megrendüléssel ébredtem könnyezőn 

S még hallottam sokáig hazám hívó szavát. 

Nótámban bár belőle maradna egy akkord! 

Amikor 1831-ben, 29 éves korában felkeresi az 
új világot, a tengeri úton, a hánykolódó, rozoga ha-
jón, mindig hazájára gondol. A Reggel a tengeren 
feliratú versében így dalol: 

Ameddig csak téved szemem, 

Part nélkül végtelen víz. 

Egy nyugtalan vágy lelkemet 

Elfogja s messze elvisz. 
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Be rég hiányoztak, hazám 

, Hegye, virága, lombja! — 

lm, egy fülkéből gyermek int, 

Jó reggelt rám mosolygva. 

És kiérve Amerikába, megrendítő, fá jdalmas 
hangok szólalnak meg ott Hazámhoz versében: 

Mily messze, messze vagy hazám, 

Földed nem láthatom. 

Ügy eltűnt, mint ifjúkori 

Szerencsecsillagom. 

Rád gondolok itt egyedül, 

A parton állva kinn 

S az éji tengerzaj közé 

Szétszállnak álmaim. 



BEVEZETÉS 

Erdei dalok 

rulyát. 

:at. 

zőn 

zavát. 

kord! 

elkeresi az 
rozoga ha-
a tengeren 

fájdalmas 
¡ében: 

BEVEZETÉS 

s öröm fog el, mélázva lent 

A háborgó vízen. 

A honi hangot hallom én, 

Mely lelkemnek izen. 

Határfolyódat amikor 

Némán átléptem én 

És az utolsó fádat ott 

Búcsúzva ölelém, 

S kérgét a válás könnyivei 

Itatta bús szemem: 

Megesküdtem, hozzád e szív 

Hogy mindig hü leszen. 

Most rád oly vágyva gondolok, 

Rád, hol sok szív szeret 

S bűnöm fizetve, sírom a 

Tengerbe könnyemet. 

Meghatva olvassuk a hazaszeretetnek ezt a 
fájó, mély vallomását, amely Az emiékezes rozsaja 
versnek minden sorából is kicsendül. 

Önkénytelenül felmerül a gondolat, hogy ha a 
mult század első felében a társalgás s az iskolázta-
tás nyelve nem latin és német, hanem magyal lett 
volna, úgy bizonyos, hogy Lenau mint egyike a leg-
nagyobb magyar lírikusoknak magyarul zengette 
volna soha el nem múló dalait. 

És végül egy kérdés t : Hol és mikor, mely köl-
teményeiben dalol a poéta német hazájáról? 

Lenaunak következő költeményei magyar vo-
natkozásúak: 1. Kérdés. 2. Ghazel. (Ezen két verset 
Pozsonyban írta 1822-ben, egy általa szemelyesen 
nem is ismert pozsonyi hölgyhöz, amint azt barat ja , 
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Klemm József megerősíti. Lásd Carl Schaeffer: Le-
naus Werke I. 400.) 3. Az állhatatlan. (írta Pozsony-
ban. Lásd: Dr. August Siebenlist: Lenau in Press-
burg. Neue Freie Presse, 1883. évf. 687. sz.). 4. 
Klemm I.-hez. 5. Lehetetlenség. (E két utóbbit Po-
zsonyban írta.) 6. Erdei dalok. (Lásd a vers VIII. ré-
szét). 7. Parasztok a Tisza partján. 8. Miska a Tisza 
mellett. 9. Miska a Bodrog mellett. 10. A szerencse 
istennője. (írta és szavalta egy majálison a Moson 
melletti Bordács félszigetein 1822-ben.) 11. Egykor 
és most. 12. A pusztai csárda. 13. Viszontlátás. 14. 
Hazámhoz. 15. Toborzó. 16. A három cigány. 17. 
Délre. 18. A bakonyi rabló. 19. Prologus a pesti ár-
vízkárosultak javára. 20. Huszárdalok. 21. Egy hon-
fitárs. 22. Emlékezés rózsája. 23. Reggel a tengeren. 
Ezeken kívül a Magyarországon töltött éveknek 
visszhangjai a pusztai képek és őszi hangulatú ver-
seinek legnagyobb része. (Lásd Rudolf Gottschall: 
Nikolaus Lenau. Leipzig. Philipp Reclam-Verlag. 
12. oldal.) 

* * * 

Amikor most Lenau életfolyását röviden vázol-
juk, főleg a szülőhazájában töltött ifjúkori éveire és 
magyar vonatkozásaira óhajtunk figyelemmel lenni. 

A kis Niki, ahogy családja nevezte a költőt, 
Csatádon, Torontál megyében született az 1802. év 
augusztus hó 13-án. Keresztatyja Mell Miklós ko-
ronauradalmi tiszttartó volt, aki rövidesen melan-
cholikus lett és úgy halt meg, hogy kútba vetet te 
magát. Ezt a körülményt és a 13-as születésnapot 
a család kettős rossz ómennek tartotta. Anyja, Mai-
graber Teréz, Pes t város főügyészének, Maigraber 
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Ferencnek leánya volt. A költő anyja itt született 
Pesten s nagyatyja a pesti temetőben nyugszik. A 
költő atyja, Niembsch Ferenc, szintén Magyaror-
szágon, Tardoson született 1777-ben s mivel atyai 
nagyatyja, aki katonatiszt volt, magyarországi ál-
lomáshelyekre volt legtöbbször beosztva, a költő 
atyja is Magyarországon végezte tanulmányait és 
itt élte le életének legnagyobb részét, Eperjesen és 
más felvidéki városokban, végül pedig Pesten. Mint 
atyja, úgy Niembsch Ferenc is katonai pályára lé-
pett. Itt, Pesten, kérte meg Maigraber Terézt s hogy 
egymásé lehessenek, lemondott katonatiszti rang-
járól. A fiatal tiszt igen könnyelmű életet élt s ezzel 
később sem hagyott fel. 1799. augusztus 6-án vette 
feleségül Pesten Terézt . A menyasszony anyja, aki 
ekkor már özvegy volt s szép vagyonnal rendelke-
zett, nem akarta a házassághoz beleegyezését adni, 
de Teréz öngyilkossággal fenyegetőzött s így meglá-
gyította az anyja szívét. Niembsch Ferenc aláren-
delt állásban tengette életét. Koronauradalmi írnok 
volt, először Üjpécsett, azután Lippán, ahol 1801-ben 
a költő idősebb nővére, Teréz, vagy ahogy Lenau 
őt élete végéig becézve nevezte, Tercsi, született. 
Lippáról a fiatal pár Csatádra költözött 1802-ben 
és ott született a költő, Lenau tulajdonképpeni neve 
tehát Niembsch. Csak 1820-ban, amikor az időköz-
ben ezredessé előlépett nagyatyja , Niembsch József, 
aki hosszú ideig az óbudai katonai ruházati raktár 
Parancsnoka volt, megkapta a „Strehlenau" nemesi 
előnevét vetette le Miklós 18 éves korában a 
Niembsch nevet és a nemesi előnév két utolsó szó-
tagjából alkotott Lenau név alatt szerepelt, noha 
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itt-ott később is még a Niembsoh nevet használta. 
A költő szüleinek házas élete igen szerencsétlen 

volt. Atyja nem hagyott fel tékozló életével s egy 
ízben Temesvárot t három napon át dorbézolt, amely 
t ivornyázás költségeire nem kevesebb, mint 1700 
forintos váltót írt alá. A boldogtalan fiatal asszony, 
hogy férjét ne juttassa az adósok börtönébe, kény-
telen volt a váltón, mint jótálló szerepelni. 1805-ben 
a nyugtalan vérű fér j Bogsánba helyeztette magát, 
ahol harmadik gyermeke, Magdaléna, született. Mi-
vel a házaspár megélni nem tudott, 1807-ben felköl-
töztek Óbudára, a fiatal asszony édes anyjához, 
Maigraber Ferencnéhez. A nyugtalan lelkű 
Niembschnek itt sem volt maradása, Bécsbe ment 
állást keresni, ahol pár hónapig nagyúri lábon élt. 
í iogv miből, senki sem tudta. Csakhamar lelkileg, 
testileg megtörve visszatér feleségéhez Óbudára, 
ahol 1807. április 23-án meghalt s ott temették el. 

Ily szomorúan teltek a költő gyermekévei , aki 
már öt éves korában elveszítette atyját . A fiatal 
özvegy vagyoni viszonyai nem javultak. Hiába örö-
költ 1811-ben anyja után, aki akkor Óbudán meg-
halt, 20.000 forintot, az összeg nagy részét a még 
Csatádon és Bogsánban férjeért aláírt váltók tör-
lesztésére kellett fordítania. A költő anyja 1812-ben 
újból férjhez ment és pedig dr. Vogel Károly pesti 
orvoshoz, aki jólelkű, de akaratnélküli ember volt. 
De a balsors üldözte ezután is a szerencsétlen asz-
szonyt. Vogel doktor a pesti orvosi gyakorlatból 
megélni nem tudott, úgy hogy kénytelen volt 1816-
ban családjával Tokajba költözni. A kis Miklósnak 
is a piaristáknak pesti gimnáziumában megkezdett 
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tanulmányait, miután a négy alsó osztályból a vizs-
gákat kitűnő eredménnyel tette le, abba kellett 
hagynia 1816-ban. Szerencséjére volt a családnak 
egy fiatal, derék jogász barát ja , Kövesdy Ferenc, aki 
követte őket Tokajba s ott tanította Miklóst, akihez 
azután szoros, meleg barátság fűzte. 1817-bon Sátor-
aljaújhelyen a két magasabb gimnaziális osztályból 
fényes sikerrel vizsgázott és Tokajban életének legbol-
dogabb napjait töltötte. Az itt nyert benyomásokból 
fakadtak halhatatlan őszi és pusztai képei, magyar tár-
gyú versei. Lóháton gyakran járta be az Alföldet, 
gyönyörködve a tájak szépségeiben és a magyar pa-
rasztok őseredeti jellemében. Azt mondja egyik 
életrajzírója: „A természet szépségeit és pompáját 
élvezve, amit ez fenségeset nyújtott neki, az az utó-
kor nyeresége lett". (Lonaus sämtliche Werke. Leip-
zig. Bibliographisches Institut. 1. kötet XI.) E köz-
ben meghalt a fiatal Kövesdy, aki a költőnek Teréz 
nővérét jegyezte el. Ez a haláleset végtelenül lesúj-
totta Miklóst, de főleg Teréz nővérét, aki hónapokon 
át tartó búskomorságba esett. Most már Miklósnak 
nevelője sem lévén, a nyugtalan anya aggódva, 
hogy fia kénytelen lesz Tokajban tanulmányait ab-
ba hagyni, öt gyermekével együtt — mert időköz-
ben dr. Vogellel való házasságából is született két 
gyermek — visszaköltözött 1817-ben Pest re . A de-
rék, jó Vogel doktor ebbe is beleegyezett s egyedül 
maradt Tokajon. Az anya és gyermekei Pesten — 
mivel Vogel doktor Tokajon alig kereset t valamit 
s nem segíthette őket — hihetetlen nyomorban él-
t e k - A budai Vérmező szélén húzódott egy geszte-
nyefasor. E mellett, a mai déli vasúti pá lyaudvar 
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helyén, egy felhagyott katonai temető volt. Ezen 
temetőben a lakóházzá átalakított kápolna két kis 
szobájában húzódott meg a család. (Lásd a mellé-
kelt képet.) Ebben a szomorú környezetben, süp-
pedő sírok és dülöngő, korhadt fakeresztek mellett 
élt egy évig a 15 éves Miklós. E borzalmas környe-
zet és a nagy nélkülözések között nem csoda, ha a 
fogékony gyermeklélekre már itt rászállt a melan-
cholia szürke ködfelhője. (Lásd az első részben Le-
nau levelét Löwenthal Zsófiához, 1837. február 
23-ról keltezve.) Mert a szegénység és inség még 
kegyetlenebbül kopogtatott itt be a családhoz. Az 
anya és lánya, Teréz, mások részére varr tak és kö-
töttek, de még így sem tudták az öttagú család ré-
szére a mindennapi kenyeret megkeresni. A nélkü-
lözéseknek ez a szorító lánca végre megtörte a bol-
dogtalan anyát. Miklós atyai nagyanyja, Niernbschné, 
Stockerauból egyre írogatta a leveleket dr. Vogel-
nénak, akit különben ridegen lenézett, mert rang-
ján alulinak tartotta, hogy engedje Miklóst és Mag-
dalénát ő hozzájuk, ahol gondtalan életük lesz s a 
fiúra fogják hagyni tetemes vagyonukat , de emel-
lett még, mint az első részben említettük, a nádor-
nál való közbelépéssel is megfenyegette, ha tovább 
is makacskodik. Szegény asszony, hogy fiát a to-
vábbi nélkülözésektől megóvja, miután Miklós a 
pesti piaristáknál a két felsőbb osztályt is kiváló 
eredménnyel elvégezte, 1818. év szeptember havá-
ban fiától és Magdaléna lányától nehéz szívvel és, 
mint egyik életrajzírója mondja, „szívettépő búcsú-
zás után" megvált s a többi három gyermekkel, lé-
lekben lesújtva, visszatért Tokajba. Tehát Miklós a 
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17-ik életévben volt, amikor először lépte át magyar 
szülőhazája határát. Megjegyezzük még, hogy az 
anya, bármily nehezére esett is az, Pesten fiát a 
rendes gimnáziumi oktatáson kívül még Cerny Jó-
zseffel hegedűre és Godenberg Lajossal gitárjátszás-
ra taníttatta. A költő későbbi sógora, életrajzírója 
és leghűségesebb barát ja , Schurz Antal megjegyzi : 
"Én ennél szebb, kerekdedebb, csengőbb, majd 
mennydörgő, majd leheletszerű gitárjátékot még: 
nem hallottam". E mellett Godenberg fütyülni is 
megtanította Miklóst, aki ebben valóságos mester 
lett. A madarak százféle énekét pompásan utánozta. 

Nagy befolyással volt még Pesten Lenaura egy 
Miksics nevű atyai nagybátyja . Az öreg kiszolgált 
huszártiszt Voltairet olvasta és magyaráz ta rend-
szerint a fiúnak s ennek fogékony lelkébe a kétke-
dés fekete magvait hintette. 

Stockerauból Bécsbe került Miklós, ahol a böl-
csészeti karra iratkozott be. A nyara t nagyszüleinél 
töltötte Stockerauba, ahol azonban nagyanyjával 
összeveszvén, haragjában hirtelen elutazott any já -
hoz Pozsonyba, aki időközben azért költözött oda, 
hogy imádott Nikijéhez közelebb legyen. A szegény, 
engedékeny, akaratnélküli Vogel doktor mit is tehe-
tett? Ott hagyta tokaji gyakorlatát , ő is Pozsony-
ban próbált szerencsét, de bizony sikertelenül. Ab-
ból éltek, hogy hat „kosztost" tartottak. Pozsony-
ban Miklós a jogakadémiára iratkozott be az 1821—-
22~ik tanévre. Az első félévről kitűnő sikerrel szi-
gorlatozott, de nyugtalan lelke megint Bécsbe ha j -
totta, majd az 1822-ik év őszén Magyaróvárot t ta-
íáljuk Lenaut, ahol a gazdasági iskolába iratkozott . 
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Itt együtt tanult legkedvesebb barát jával KJeyle 
Frigyessel, későbbi bálványának, Löwenthal Zsófiá-
nak unokafivérével. Együtt járták be néha napokon 
át a mosonmegyei nagy pusztaságokat. Az itteni 
benyomások, úgy mint a tokajiak, egész jövő költői 
munkásságára, mély és maradandó kihatással vol-
tak. „Költészetének eredeti forrása — írja Rudolf 
Gottschüll „Nikolaus Lenau" című életrajzában (39. 
oldal) — a sivár magyar puszta, tarka cigánynép-
ségével, borús egével, magányos melancholiájával. 
A Magyaróvár mellett levő végeláthatatlan puszta-
ságokon Kleyle barát jával sokszor lovagolt, épp 
úgy, mint az Alföld pusztaságán Tokajról Pes t re . 
Itt találta meg a színeket pusztai képeihez, itt látta 
a hideg szürke ködöket felszállani és lengeni a pusz-
taság tengerén. Itt látta a zsáner-képeket, amelye-
ket A pusztai csárdá-ban oly élénken festett. Leg-
jobban szereti szemlélni a pusztaságot zivataros 
estéken, amikor „az égbolt sötét szemöldökét hu-
nyorgat ja ." — Ezen képekre való tekintettel a 
zseniális magyar költővel, Petőfivel hasonlítható 
össze". 

Ide, Magyaróvár ra is követi az érette betege-
sen aggódó, nyugtalan lelkű anya, egész családjával 
együtt s a közeli Mosonban ütik fel sátorfájukat, 
ahol a puha, jóságos Vogel doktor újból próbálkozik, 
hogy pacientiurát keressem magának, de épp oly ke-
vés sikerrel, mint Pesten, Tokajban és Pozsonyban. 

De a terveit folyton változtató Lenaunak Ma-
gyaróvárot t sem volt maradása és már 1823. tava-
szán Bécsben találjuk ismét, ahol kezdetben a böl-
csészeti, majd a jogi fakultásra járt, mindenütt né-
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hány szigorlatát jó sikerrel téve le. Anyja hi-
hetetlen, megkapó szeretetétől űzve, most? már 
drága Nikijét Bécsbe is követ te s egész családjával 
ott telepedett le. Az állhatatlan Lenau azonban jogi 
tanulmányait is abba hagy ta és már az 1826. évben 
az orvosi fakultáson találjuk, hogy annak is 1830-
ban búcsút mondjon, holott már egyes t an t á rgyak-
ból igen jó sikerrel vizsgázott . 

Időközben, 1829. október 24-én, elhunyt imá-
dott anyja , aki valósággal mártirumságof) szen-
vedett fiáért, köve tve őt aggódó szívvel városról -
városra s anyagi romlásba döntve magát és család-
ját. Ha az anyai szere te te t megtes tes í tve akar juk 
látni, gondoljunk er re a már t i r -asszonyra kegyele t -
tel. A költő any já t sok megha tó köl teményben örö-
kítette meg. Elvesztésébe sohasem tudott belenyu-
godni, szíve mindig vérze t t utána. Még 1833-ban is, 
Amerikából való v isszatérésekor így ír sógorának, 
bchurz Antalnak, Teréz nővére fé r jének : „Tenge-
rek vihara és örvényei, ez mind semmi, de az álta-
lunk forrón imádot tak halot taságyai , ezek a legbor-
Z a sz tóbbak. Még most is igen gyakran á lmodom 
a n y á m halálos ágyáról . Ez az emlék legmélyebbre 
v ágo t t szívembe". 

És mi történt a jó, lágy lelkű Vogel doktorral, 
a költő mostoha atyjával? Felesége halála után 

Bécsből, ahol szintén a balsors üldözte, visszatért 

Magyarországba, Seereden és Nyitrán folytatva az 

orvosi gyakorlatot s a mult század negyvenes évei-

nek közepén hányatott életét a legnagyobb nyomor-

ból, testileg, lelkileg megtörve, fejezte be. Áldozata 

lett annak a határtalan anyai -szeretetnek, mely fe-
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leségét vonzotta, űzte városról-városra, imádott 

Nikije után. 

Lenau már 1822-ben Pozsonyban és Magyar -
óváro t t több verse t írt, amelyeket már előbb felso-
roltunk. Tulajdonképpen 1830-ban lépett először a 
nagy nyi lvánosság elé a müncheni „Damenzei tung"-
ban Hit, Tudás, Tet t című köl teményével . Versei 
ezután nem osztrák, hanem főleg németországi la-
pokban jelentek meg, mer t a Metternich-féle osz-
t rák kormány minden szabad gondolatot üldözött. 

1831-ben felkeresi Stut tgar tot , illetve ott 
Schwab Gusztáv költőt és szerkesztőt , aki ezután 
egyenget i pályájá t és egész életén át hűséges ba-
rá t j a és pártfogója maradt , épp úgy, mint a Weins-
bergben élő Kerner Jusztin is. Ezen idő óta versei 
sűrűn jelennek meg a német lapokban s csakhamar 
ünnepelt költő lett. 

Heidlbergben ugyancsak 1831-ben ismerkedet t 
meg Gmelin Lottival ¡s ez volt első igazi szerelme. 
Hozzá írta a híres Schilflieder-t, amelyek oly nép-
szerűek lettek, hogy nem kevesebb, mint 68 kom-
ponista zenésítet te meg, köztük Mendelssohn-Bar-
tholdy Félix is. 

1831-ben, nagyany ja időközben elhunyván, az 
örökölt összegér t Amerikában farmot vásárol ta to t t 
s rnég ez évben az új világba hajózott ki. Er re rész-
ben az bírta, hogy ott kis vagyonra tegyen szert s 
gondtalanul élhessen, mer t anyagi lag bizony nem 
állott rózsásan, másrész t az a körülmény, hogy sza-
bad gondolkodású versei miatt az oisztrák cenzúra 
állandóan zaklat ta . A szabadság földjén szabad le-
vegőt óhajtot t szívni. De már a következő évben 
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keserűen csalódva, anyagi lag teljesen letörve, tért 
vissza. Ideálisan gondolkodó emberek helyett , amint 
írta, csupa önző, pénzt hajhászó, szedett-vedett kal-
már-népségre talált s a farm, amelyet csalárd mó-
don rá tukmáltak, ér téktelennek bizonyult. Odauta-
zásakor írta a Reggel a tengeren és Amerikában a 
Hazámhoz című, for ró m a g y a r hazaszerete t tő l á ra -
dó, szép verseit. 

Első verskötete 1832-ben jelent meg s vele 
igen nagy sikert ért el, úgy hogy népszerűsége nőt-
tön nőtt és a nők valósággal bálványozták. Majd 
utána megír ta legnagyobb költői alkotásait, a 
Faust-ot és az Albiaiak-at. 

Élete azóta folytonosan nyugtalan bolyongás 
volt egyik városból a másikba. Mondhatjuk, 
hogy idejének felét postakocsikban töltötte. Bécs, 
Stuttgart, Frankfur t , Heidlberg és Ischl voltak a fő-
állomások, de zaklatott , mindinkább elboruló lelke 
sehol sem talált pihenőt. 

1834-ben ismerkedett meg Löxventhal Miksa ud-
yari tanácsos feleségével, Zsófiával. Ez a találkozás 

egész életére tragikusan sorsdöntő volt. A férj , aki 
maga i s költő volt, áhítattal nézett fel az ünnepelt. 
híres Lenaura és közöttük szoros, meleg bará t ság 
fűződött. De csakhamar forró szerelemre gyulladt a 
költő szive a bájos, szellemes Zsófia iránt s ez a 
nagy 

szerelem csakhamar hasonlóan forró viszon-
zásra talált. Zsófia már akkor három gyermek any ja 
volt. Lélektanilag nehezen érthető ez a szerelem. 
Amint a költőnek Zsófiához írott s most már nyilvá-
uosságra került leveleiből kitűnik, ez a szerelem 
Platonikusnak volt mondható, amennyiben azt csak 
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csókkal pecsételték meg. Lenau nem csalta meg az 
ő hűséges barát jának feleségét, viszont Zsófia is, 
noha mélységesnek látszott részéről ez a tíz évig 
tartó szerelem, megtartotta a hitvesi hűséget. „Kö-
zöttünk ott áll a vasfal", írja a költő több ízben imá-
dottjának s ezzel a férjével való barátságra célzott. 
Mi volt a rugója annak, hogy Zsófia szívesen és bol-
dogan vette a költő szerelmi vallomásait, nem sza-
kított vele s e mellett a férje iránt való hűséget sem 
szegte meg? Több életrajzírója a női hiúságnak tu-
lajdonította ezt, mert az ünnepelt poéta őt sok ver-
sében örökítette meg. Más életrajzírók pedig azt ál-
lítják, hogy Zsófia mélységes, tiszta szerelemmel 
csüngött a költőn. Bizonyos az, hogy ez a remény-
telen, céltalan és érthetetlen szerelem a költőt mind 
szorosabb hálóba fogta, úgy hogy imádottja bele-
egyezése nélkül semmiféle fontosabb lépést nem tett, 
bizonyos az, hogy Lenau idegzetét ezen szerelem 
feldúlta s hatalmas lökést adott a lelki elborulásra, 
mert ebből a reménytelen szerelemből kivezető utat 
nem talált, de bizonyos az is, hogy ez a szerelem 
sok gyönyörű költeményt váltott ki lelkéből (Borús 
est. Szomorú utak, Kívánság, Halál és Válás s még 
sok verse). S a fér j? ő mind erről tudott, de határ-
talan bizalommal hitt felesége hűségében és a költő 
barátságában, rnel'y őt meg nem csalhatja. Löwen-
thal Zsófia démoni hatalmat gyakorolt a poéta fö-
lött tíz éven át, amíg elméje el nem borult. A költő 
többször próbálkozott, hogy ezen reménytelen sze-
relem láncaitól megszabaduljon, de Zsófia iránt ér-
zett határtalan szerelme miatt ez mindig csak terv 
maradt. 1839-ben megismerkedik Ischlben a székesíe-
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hérvári születésű Unger Karolina hírneves színész-
növel, eljegyzi, de már néhány hónap múlva fel-
bontja eljegyzését. 1844-ben beleszeret a frankfurti 
volt polgármester leányába, Behrends Máriába. 
Megkéri kezét. Kijelenti Zsófiának: „Ha kívánod, 
nem házasodom meg. De akkor nyomban agyon is 
lövöm magamat" . Zsófia beleegyezni látszott a há-
zasságba, de mint Lenaunnak költő barátja, Franki 
Lajos Ágost í r ja : Egy női szív tört meg ezen el-
jegyzés által. 

Lenau már gyermekkora óta nyugtalan lelkü-
letű volti. Időnként önkénytelenül elmerült gondo-
lataiba, arcát fintorgatta. Az őrülettel állandóan ka-
cérkodott s megjósolta többször, hogy tébolydában 
fogja végezni életét. így ír 1832-ben Kerner Jusztin 
költő társának: „Látod ezt a foltot levelemen? Ezt 
e £ y láthatatlan démon éppen most cseppentette ide. 
teen, barátom, én a fiatal kísértetek egész fészkét 
hordom magamban. Ha e kísértetek egyszer kiröp-
pennek a fészekből, mint tavaszkor a denevérek az 
odvas tölgyfából, amelyben télen át aludtak, akkor 
ez furcsa história lesz!" 1844. július havában, tehát 
három hónappal megőrülése előtt így ír Zsófiájának: 
"Ki tudja, fogok-e még valamikor szép dolgot írni. 
Rohamosan fokozódó gyorsasággal bukom lefelé a 
mélységbe". Lelki elborulásának főrugóját mégis a 
Löwenthal Zsófiához való szerelmében kell keres-
nünk, aki minden eljegyzését meghiúsította s asz-
szonyi művészetével még inkább magához láncolta. 

Ez a reménytelen szerelem, a többszöri eljegy-
zés és azok felbontásának izgalmai, a szüleitől örök-
lött lelki dispozició, a hányatott, gondoktól terhes, 
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nyugtalan élet végre teljesen felőrölték idegeit, úgy 
hogy 1844. október 12-én, tehát rövidesen a Behrends 
Máriával való eljegyzés után dühöngeni kezdett, be-
széde összefüggéstelen, zavaros lett, úgy hogy ok-
tóber 22-én a winnenthali elmegyógyintézetbe, on-
nan pedig 1847. nyarán az oberdöblingi tébolydába 
szállították barátai. 

Lenau verseinek nagy részén a melancholia sö-
tét fellege ül. Lelkülete mind nyomottabb lesz. Nem 
látja életének célját. „A világ kétségbeejtően sötét", 
írja egyik levelében. Máskor meg így ír Zsófiának: 
„Melancholikus természetű vagyok. Lelkem iránytűje 
mindig remegve fordul vissza az élet fájdalmához". 
Megható az a vallomása, hogy először Pesten, gyer-
mekkorában nyílt ki szivében a melancholia. (Lásd e 
Bevezetés első részét.) Csak itt-ott árad ki lelké-
ből egy fénylőbb sugár, de legtöbbször csalódottság, 
szenvedés, csüggedés és halálvágy szomorú akkord-
jai csendülnek ki verseiből. A magányt, a pusztasá-
got, a bánatos őszt, a csillagtalan éjt, a síró szélt, a 
szenvedőket, a meghalókat szereti s ezeket a fekete 
színekkel festett képeket évek multával még feke-
tébbekre festi. A te képed, A holdfény, Esti bolyon-
gás, A postakürt, Menyasszonyom, A sivatagban, 
Vanitas, Vége, Ösz, ösz i érzés, Gyáisz, Menedék, 
Csillagom, Téli est és még sok-sok költeményén ott 
csüngg a poéta szomorú könnye s dalvirágainak szir-
mai csüggedten, fáradtan konyulnak le. Van több oly 
verse is, amelyeiken már a lelki elboruíás kétségte-
lenül megállapítható, így egyik legszebb poémáján, 
az Álomrémek-en is, amikor bevallja, hogy nem 
tudja, vájjon a rémalakok éjjel valóban feldúlták-e 
lakását. 
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De itt volt az éjféli szóra 

A sok rossz vendég dáridóra. 

Amíg aludtam, házamat 

Forgatta fel a durva had. 

Eltűnt a vad nép hirtelen, 

De könyemről megismerem. 

Mi mindent dúlt fel itt a vendég 

S az asztalon a bort kidönték. 

Egész betegsége alatt Zsófiával nem beszélhe-
tett, mert orvosai nem engedték meg. 

Utolsó szavai ezek voltak: „A szegény Niembsch 
nagyon boldogtalan!" Ezután már csak zokogása 
volt hallható. 

Az 1850. év augusztus 22-én, reggeli 6 órakor 
sógorának, Scliurz Antalnak karjai között kilehelte 
lelkét. 

Egy zseniális, szerencsétlen végzetű költőnek, 
egy, szülőhazáját mindvégig forrón szerető, nemes 
fiának szive szűnt meg dobogni. Ugyanekkor e té-
bolyda egy másik szobájában elborult lélekkel, meg-
törve gyötrődött hazájának sorsa felett a legnagyobb 
magyar, Széchenyi István gróf. 

Hamvai a weidlingi temetőben pihennek. A sír-
kőn a költő reliefje bronzból s alatta egy szó: 
Lenau. (Lásd a kép-mellékleten). 

Szülőfalujában, Csatádon, 1887-ben Géhl Má-
tyás bognármester verejtékes munkával szerzett 
Pénzén a költő szülőházára emléktáblát helyezett. 
1905-ben illusztris írónk. Herczeg Ferenc kezdemé-
nyezésére és közreműködésével szülőfalujában, a 
„Lenau-ligetben" egy kiválóan sikerült Lenau-szob-
rot állítottak fel nagy ünnepiességgel. A szép már -
ványszobor Radnai Béla szobrászművész pompás al-

III* 
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kotása. A költő ülő alakja mögött áll a költészet gé-
niusza s az Alföld felé mutat, amelynek szépségei-
ből merítve írta meg a poéta sok halhatatlan versét. 

hc 

Harminc év előtt kezdettem Lenau lirai versei-
nek fordításába. Akkor az volt célom, hogy fordí-
tásaimból egy kisebb gyűjteményt adok ki. Ez meg 
is jelent a Radó Antal kitűnő szerkesztésében meg-
jelenő Magyar Könyvtárban, 1904-ben. Elmerülve a 
költő életében, meghatva láttam, mily mélységes sze 
retettel csüngött a poéta hazáján, Magyarországon 
s e szeretet hány költeményében nyilatkozik meg, 
sokszor burkoltan is. Nem is sejtettem akkor, mily 
nehéz és fárasztó munkára vállalkoztam. Mert Lenau 
némely versének egy-egy része oly homályos, hogy 
az alig érthető meg. Hiszen, amint költőtársa és ba-
rátja, Franki Lajos Ágost írja, „ a poétáinak ziseniá-
litását az őrülettől már évek óta csakis egy igen la-
zán közibük támasztott ajtó választotta el". Azért 
kérem az olvasót, ha valamely részlet homályosnak 
tűnik fel, ne írja ezt a fordító rovására, hasonlítsa 
össze az eredetivel s bizonyára meg fog győződni 
arról, hogy ott is meg vannak a homályos részek. 
De egyébként is sok nehézség tornyosult elém. A 
költő nyelvezete finom, ködszerű, lenge, alig fordít-
ható. Üi szavakat alkot, szófűzése sokszor sajátos, 
régi kifejezéseknek új jelentőséget ad s a mellett 
ezen, néha alig fordítható kifejezéseket igen rövid 
sorokba szorítja. 

Iparkodtam mindenütt az eredeti versformákhoz 
hű maradni s lelkiismereti kérdésnek tartottam, 

c 
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hogy a költő gondolatának és érzelemvilágának meg-
felelően és híven adjam vissza a verseket. Nem ha-
misítottam meg sem gondolatait, sem mondatait, sem 
szavait. Féltő gonddal vigyáztam, hogy ne sikkasz-
szak el semmit és ne adjak hozzá semmit. Sikerült-e 
ezen törekvésem, azt a szíves olvasó ítéletére bízom. 

Harminc év előtt, fiatalon, kezdtem e műbe. Az-
óta be sok minden változott meg, be sokszor kellett 
a lelkesedéssel végzett munkát abba hagynom. A há-
ború, a kommunizmus, a megszállás katasztrófái és 
sok, nekem oly drága szívnek elvesztése gyakran 
sújtották le lelkemet, elvették munkakedvemet s 
ilyenkor abba kellett hagynom munkámat. Végre 
mégis elkészült, de elszállott ifjúságom, melynek sok-
sok szép óráját szenteltem e mű elkészítésére, ame-
lyen fanatikus szeretettel és lelkesedéssel dolgoztam 
egy fél emberéleten át. 

A költeményeket a lipcsei Redam-cégnél meg-
jelent „Gedichte von Nicolaus Lenau" című verskö-
tet sorrendje szerint állítottam össze, amely meg-
felel a Lenau által 1832-ben és 1834-ben kiadott ver-
sei sorrendjének. Persze a „Költői hagyaték" és 
„Utóhangók" fejezetek költeményeinél már önkénye-
sen kellett eljárnom, mert ezen versek egy része csak 
kéziratban maradt fenn, más részét pedig a költő 
nem vette fel összegyűjtött versei közé. 

Az életrajz megírásához a következő műveket 
használtam fel: Lenaus sämtliche Werke. Leipzig 
und Wien. Bibliographisches Institut. Első kiadás. 
Két kötet, évszám nélkül. — Nikolaus Lenau von Ru-
dolf Gottschall. Leipzig. Ph. Redam. — Lenaus 
Werke. Herausgegeben von Carl Schaeffer. Leipzig 
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und Wien. Bibliographisches Institut. 1912. •— Nico-
laus Lonaus Briefe an Sophie Löweinthal. Leipzig. 
Insel-Verlag. — Szinnyei József: Magyar írók élete 
és munkái. Budapest, 1900. — Ezeken kívül több fo-
lyóiratban és napilapban Lenaura vonatkozó cikkek-
ből vettem adatokat. 

A képmellékletek a most már alig kapható 
Anastasius Griin-féle 1855. évi Lenau-versgyűjte-
ményből valók, kivéve, természetesen, a csatádi 
Lenau-szobor képét. 

Hazánkban már régebben is nagy szeretettel 
fordították Lenau verseit s kisebb gyűjteményes kö-
tetek is megjelentek. Ezek a következők: Nagy Mór: 
Lenau költeményei (Kolozsvár, 1892. és 1895.). Fe-
leki Sándor: Lenau verseiből. Budapest, 1924. Lam-
pel Róbert cég. Magyar Könyvtár. Szomory Károly: 
Faust (Kolozsvár, 1911.). Lövi József: Az albiaiak. 
(Budapest, (Olcsó Könyvtár, 1911.). Lövi József: 
Don Juan. (U. ott. 1913.). Barát Ármin: Lenau köl-
teményei. (Gyoma, 1925. Kner Izidor). Sikerrel for-
dították jeles költőink egyes verseit, így Szász Ká-
roly, Vargha Gyula, Endrödi Sándor, Kozma Andor, 
Reviczky Gyula, Radó Antal, Torkos László, Havas 
István és Szabó Sándor. Önálló könyvet írt Lenau ról 
Sonnenfeld Zsigmond: Lenau Miklós élete és mun-
kái (Budapest, 1882.). 

Most pedig, a bevezetésem végéhez érve, első 
sorban is hálás és mély köszönetet mondok nagy 
írónknak, Herczeg Ferencnek, aki volt oly szíves, 
hogy megírta e mű gyönyörű előszavát. Meleg el-
ismerés és köszönet illeti meg a szegedi Vakok in-
tézetének két derék, lelkes vezetőjét, Molnár Béla 
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igazgatót és Eck Péter gondnokot, akik hazafias buz-
galomtól és szeretettől vezet tetve, hogy a szülőhazá-
ján úgy csüngő nagy poétának versei magyarul is 
megjelenjenek, sok-sok nehézséget leküzdve, lehe-
tővé tették e műnek a Vakok intézete kiadásában 
való igen díszes megjelenését. Meleg köszönettel 
nyújtom jobbomat az én régi szeretett bará-
tomnak, a jeles poétának, Londesz Eleknek, aki 
évtizedeken át buzdított, bátorított, ha mun-
kámba belefáradtam s aki hű szívvel adott nekem 
hasznos tanácsokat. Nem hagyhatom az elismerés 
szavai nélkül a „Szeged városi nyomda és könyv-
kiadó részvénytársaságot" és annak kitűnő vezér-
igazgatóját, Várnay Dezsőt, akik minden, a mű nyo-
mására vonatkozó kívánságomat készséggel és szí-
vesen honorálták és lehetővé tették, hogy e munka ily 
ízléses és díszes alakban láthasson napvilágot. 

Amikor most tollamat le akarom tenni, hirtelen 
könny tóiul szemembe. Anyám szavát hallom, amint 
a világháború borzalmai alatt, a mélységes csüggedés 
óráiban szelíden korholva és kérlelve szól hozzám: 
Fiam, miért hagyod abba a Lenau-fordításokat? És 
az ő buzdító, meleg hangjára hányszor kezdettem 
újra munkámba! 

Most, hogy művem elkészült, oda viszem sír-
hantjához: Anyám, nézd, itt van készen Lenau-for-
dításom! — De nincs, aki feleljen s csak a hideg no-
vemberi szélben két őszi rózsa szára hajlik felém a 
síron, mintha szegény anyám nyújtaná kar já t , hogy 
a könyvet szivéhez szorítsa. 

Budapest, 1929. november havában. 
Feleki Sándor. 





Vágyódás 

RÓZSÁMHOZ. 

Örvendj, szépséges, ifjú rózsa, 
Képed nem tűn, ne félj te, 
Ha ki is hiil majd állhatatlan 
Tüzed az esti szélbe. 

Nem földi az ily édes illat 
S a fény, mely így világol. 
Pompázol büszke rózsa tőjén, 
Ültetve más világból, 

Hol bokrok árnyékába szállnak 
Az istenek pihenve 
S az emberek sorsát latolják, 
Távol, szent égi csendbe. 

Azért egy túlvilági vágyás 
Mindinkább elvon innen, 
Minél tovább ring szende képed 
Csillámló könnyeimben. 

Élnénk bár, szabadon csapongva 
Szellőknek éterébe. 
Ott a végetlent illatodnak 
Bájával töiteném be. 
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Ott melletted pere perc után száll, 
Kíváncsi lázban égve. 
Siet mind, hogy még úgy találjon 
Ifjonti iideségbe. 

S nekem szerelmes szívvel ép így 
Kell mellőled sietnem. 
Örökre csak tovább, tovább ííz 
A vihar, a kietlen. 

De mámoros szívem lefestett 
Téged, szép rózsaszálom 
S már nem lehet, hogy a szívemből 
Majd képed tovaszálljon. 

Ide nem mer a békeosztó 
Halál se nyúlni majdan, 
Ha újja lopva azt letépi, 
Ami mulandó rajtam. 
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ÜTI HANGULATA 

Láttam, jegenyék díszlenek 
Halavány színezüstbe, 
Mint hogyha tiszta éj után 
Rajtuk hold fénye csüngne. 

S kis házikó csillog felém 
A jegenyés berekben. 
Ahogy meglát, már integet 
S fölötte derű lebben. 

Hajnal piros sugáriban 
Ragyog picinyke ablak 
S magukra völgyek és hegyek 
Rózsát mosolygva raknak. 

Aranyfürtü venyige fut 
Az ablakig magosba 
S a tetőn ártatlan galamb 
Pelyhet tollászva mossa. 

Pacsirta zeng friss szárnyakon 
S eltűn magosba, messze. 
A kéklő ég dalt szór le igy 
A völgybe, örvendezve. 

Azt hittem már, hogy nyitni fog 
Az ablak csöndbe, szépen 
S mögötte majd üdvözletet 
Küld angyalom elébem. 

* Irta közvetlen Amerikába való utas isa előtt, 1832-ben. 
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Álomképek legszebbike! 
Óh, adná bár a Végzet, 
Hogy erdő édes csendje közt 
Élhetnék itt te véled! 

Hogy járhatnánk tavasszal itt> 
Míg langy fuvalma lebben 
S lesnénk a csalogány dalát 
E pompázó ligetben. 

Hogy együtt nézhetnénk, ha itt 
Az ősz, a sárga lombot 
S környezne fájó elmúlás, 
Míg ővele bolyongok. 

És kedvesem, zord tél, ha dúl. 
Édes nótába fogna 
S az egek üdvössége mind 
Szobámba beragyogna! — 

Alig mertem mozdulni, inig 
Körülfont lelkem álma. 
Féltem, szétfoszladoz a ház, 
A semmiségbe szállva. 

De lám, az ajtó szárnya nyíl, 
Eloszlik a varázskép. 
Kilép a vadász és nyomán 
Kutyái, mint az árnyék. 

Futó pillantással köszönt 
S vígan erdőbe indul. 
Viszonzom s búsan ballagok. 
Ébredve álmaimbul. 
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DÉLRE. 

Árra, délre száll az eső # 

S űzik szelek a vihart. 
Hol messziről mennydörgés zúg, 
Szívem vágya délre tart. 

A távoli Magyarhonban 
Kedves falum ott terül. 
Befogja az erdő széle 
S áldás lengi azt körül. 

Kicsiny kunyhó áll csöndesen 
A kis falu szélinél, 
Szűkre szabott négy fala közt 
Én szerelmem ottan él. 

A fa is rá vágyón hajlik, 
Bár az erdőn ott fakadt 
S körül fonja gaiyaival 
A tetőt, a falakai. 

Az ablaknál ott van Lilla, 
Az erdőbe nézve ki. 
Némán búsan hajtja fejét 
S lomb zúgását kémleli. 

Figyel csöndben elmélázva 
S kis szívében bánat kél. 
Néz, mint rohan a hab tova 
S lombot miként hord a szél. 
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Morajlóhb lesz az ér habja, 
Szelek harca egyre nő. 
A leányka magányánál 
Hallszik, mint fut az idő. 

KÉRDÉS.* 

Még nem hallottam csengő, drága hangod, 
Csak szende képed tiint fel énnekem, 
De szépséged varázsa fogva tartott 
És sugárzott lelkembe fényesen. 

Előre tört, legmélyéig nyomulván 
S mi bennem addig élt, most már nem él. 
Édes halál volt. Elnyelé a hullám. 
Szivek fölött az ég eképp ítél. 

Déitor reményem', csüggedt kétkedésem' 
Ajkad bár biztatóan viszonozná! 
Az ár, mely átcsap szívemen merészen, 

Lelkem hová viszi majd, egyre nézem: 
Éden partjára a meghallgatásnak? 
Vagy száműzés bús pusztájára tán csak? 

* Irta 1822-h?n Puttonyban, amikor ott a jogakadémiát hallgatta. 
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A TE KÉPED. 

Hunyó nap, tűzpiros hegyek; 
A rózsás este éled. 
Felém ragyog reménytelen 
Távolban szende képed. 

Utána, hogyha Hesperus 
Csillog kék égen enyhén, 
Úgy véle édes arcod is 
A csillagoknak mennyén. 

Holdfényes lomb közt esti szél 
Suttog, játékit űzve. 
A folyón képed reng vígan, 
Hullámoktól gyűrűzve. 

Az erdő zúg. Magosba dúl 
Az ég dörgő viharja. 
Beléje, lányka, képzetem 
Vonásaid kivarrja. 

Láttok ittas villámokat 
Körülted imbolyogva, 
Mintha mély szenvedéseim 
Fellobbanása volna. 

Bércről rohan a zerge ott, 
A széllel versenyezve, 
így szállt előlem az öröm. 
Ki tudja, merj^m$sz.e. 
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Vetődtem örvény szélihez 
Valahogy öntudatlan. 
Nap gyermekét, a fény sugár t 
Nem látta még e katlan. 

De éjjeléből érzem én, 
Hogy képed int elembe. 
Ily bájjal sohse ragyogott — 
Csalogat tán e mélybe? 

GAZ ÉL. 

Kedves voltál szép óra, mint egyetlen egyse még. 
Látom még arcod, hogy ragyog s rózsásszín 

[fényben ég. 
így jött örömtől kipirulton isten angyala 
Édenben az ember felé, aki még szűz vala. 
Ily órában jöttél s tűntél. Azóta céltalan 
A völgyben ott hány bús napon epedek én magam. 
Panaszlón kérdem sorsomat: „Kincsedből még 

Ikapok? 
Örzesz-e nékem még egyetlenegy oly szép napot?" 
Éj-nappal ott leselgenék. Lomb, galy bár zúg, rezeg, 
De sorsom mindig néma még — lesem még 

Is könnyezek. 
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HOLDFÉNY. 

Ér mentén boiygok egyedül 
És hozzád száll az álmom. 
Merenghetnénk párosba bár 
A suttogó hullámon! 

Tekinthetnénk bárcsak mi fel 
Kettesben így a holdra, 
Amint az erdőből kilép 
Ott túlnan, csendbe, lopva. 

Ezüstös fénye mosolyog, 
Átszáll hozzám az éren 
S hídként vonul a vizén át, 
Hogy néma völgybe érjen. 

És ott, ahol a fényen át 
Vidáman lejt a hullám, 
Nézem, mint futnak a habok, 
Egymásután vonulván. 

De ott, hol a hullám betér 
A fénytelen homályba, 
Csak tompa zúgás lesz az ár 
S mint hogyha veszteg állna. -

Egy pillantásod, adja ég, 
Hozzám hogy ide érjen! 
Estém szelíd holdfénye vagy, 
Az vagy te, lányka, nékem! 
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Esténként, hogyha hasztalan 
Les téged lelkem álma, 
Éltem sötétlő folyama 
Bús csöndben mintha állna. 

És tiszta fényed, a csodás, 
Ha csillog a habokra, 
A hab, jaj, gyorsan száll tovább, 
Ezüst fényben ragyogva! 

ESTI BOLYONGÁS. 

Sötét, fülledt éj a vadonban, 
Tombolnak bősz szelek. 
Átbolyongom a zordon éjjelt 
S nyugalmat nem lelek. 

Angyalszelíden oldalamnál 
Meghitt - fájón halad, 
Holt kedvesemnek tiszta képe 
A zord vihar alatt. 

Úgy kérlel sápadt arca engem, 
Mit édes ajaka 
Halálos óráján szelíden 
Kért tőlem valaha: 

„Győzzed le a halálos vágyat, 
Mely ottan ég, rezeg 
Szemedben, hogyha elszakít majd 
Tőled bús Végezet!" 
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A vad folyó itt zúg alattam 
És habja így kiált: 
„Én frissen, bőven széjjelosztom, 
Jer, jer, idd a Halált!" 

Úgy cseng ez, mintha esküvőre 
Zene kisér jegyest. 
De nem ugrom le, visszatart még 
Holt arám, aki esd. 

Mind sűrűbb a felhők gomoly ja, 
Erdőn süvölt a szél 
S mennydörgés hangja közeledve 
Erősebben beszél. 

Cikázz le villám s fonalam légy 
— Fohászaim ezek — 
Mely a kin labirintusából 
Engem Hozzá vezeti 
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A POSTAKÜRT, 

Néma már a kis falu, 
Nyugovóra térnek. 
Lomb közt pihen a madár, 
Nem szól kedves ének. 

Amott újra kél a hold, 
Magányosan, csöndbe, 
Mosolyával sápadtan 
Ide leköszöntve. 

Csak a fürge kis patak 
Vette rögtön eszre, 
Visszaköszön, mosolyog 
Halkan csörgedezve. 

Engemet is, kedves hold, 
Elkerül az álom. 
Ébren vagyok, nyugtomat 
Seholsem találom. 

Nem fon körül álomkép 
Varázsszállal szépen. 
Fájdalmammal van bizony 
Még egy kis beszédem. 

Postakürtnek dallamát 
Hallom messze, távol. 
S összébb szorul már szivem 
Egy szere szavától. 
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Árkon-bokron a kocsi 
Vígan tova gördül. 
Állt hágcsóján valaki, 
Míg szeméből könny dűl? 

Hiába állt! A lovat 
Nem tartja fel könnye, 
Bár az ostorpattogás 
Szívét összetörje. 

A postást nem hallom már, 
Kürtjét amint fújja. 
Elhangzott, csak a patak 
Neszét hallom újra. 

Kedvesimhez visszaszáll 
Fájón, búsan álmom, 
Tőlük s szülőföldemtől 
Messze kellett válnom. 

Az elhagyott utakon 
Vándornóták hangját . . . 
Hej, egymást az emberek 
Mily könnyen elhagyják! 

Hogy így el kell múlnia 
E szép nyári éjnek 
S ő nélkülük, egyedül 
Pereg le az étet. 
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Éjfélt üt. Zúg, bong a hang 
S mintha intve szállna: 
Gondoljatok énreám, 
Gyors az idő szárnya! 

Gondoljatok énreám! 
Sírjaink már várnak! — 
Hogy mi együtt nem vagyunk, 
Engem ér a vád csak. 

KÉRELEM. 

Pihenj rajtam te sötét szem, 
Csodás erőd éreztesd, 
Komoly, szedd, ábrándozó, 
Végtelenül édes est. 

Varázslatos homályoddal 
E világom född te be, 
Éltem fölött hogy egyedül 
Te lebegj csak örökre. 
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AZ IMÁDOTTHOZ. 

Elvesztél, haj, számomra mindörökre! 
Az Életnek sötétlő erdejébe' 
Epedésem szava hiába hívott. 
Elhangzott hasztalan, bár egyre kére. 

Szivem beteg nagyon egy sejtelemtől, 
És gyógyulásom nem lesz sohse nékem. 
Ő róla e bús sejtelmet susogja: 
„Még nem született Ö e földkeréken! 

Az órák, melyek víg vándor dalokkal 
Kisérik maja e lányt itt e világba', 
Még a jövő lugasában pihennek 
És rajtuk a boldogság dús virága. 

A boldogság, melyet könnyű kezekkel 
Az ébredő óra csak annak adhat, 
Kit úgy kegyel, hogy szép menyasszonyával 
Előtte egykor majdan elhaladhat. 

Az egyik alvó óra az arát majd 
Hűs ciprusok árnyába csalja lopva 
S vezeti öt, míg elmerülve méláz, 
Mohlepte s elhagyatott bús sírodra. 

Eájón majd hamvad körül a lelked; 
Egygyé olvadni vágynak mindaketten. 
A lány megáll majd hantod oldalánál 
Meghatva, némán és sír önfeledten" 
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MENYASSZONYOM. 

Ott a hegyek virágtalan 
Határúnál lejtenek 
Könnyed táncot arany fénnyel 
Szegett esti fellegek. 

Hogyha nézem a világos 
Rést ott a hegyoldalon, 
Álmodozás féle fog el 
S szivem nyomja fájdalom. 

Mintha ott túl arám laknék, 
Aki fájón, várva hív, 
Hogy átmenjek öt szeretni, 
Míg virul még arc és szív. 

Hirtelen vad vágy hozzája 
A bércekbe oda von. 
Szertefutó örömkönnyek 
Peregnek le arcomon. 

De a hegyek elborulnak 
És a felhő éjbe vesz. 
Egy csillag sem ragyog fent már 
És a vihar ébredez. 

Szitkozódva kiált felém: 
Hová! Állj meg, jó bolond! 
Szenvedés az apád neve 
S áldást rátok Balsors mond. 



SIVATAGBAN. 

Nem hiúság, üres, kába, 
Társak, mondjátok nekem, 
A lét sívó homokjába 
Utat túrni nehezen? 

Ha egy lábnyom meg is marad 
A homok közt itt-amott, 
Mint prédát a sasmadarak, 
Felfalják a viharok. 

Vágy a nyugalom hónába 
Ez űz egyest s karavánt. 
Lengő zászló ezerszámra 
Tart feléje egyaránt. 

• 

Mi is bolygunk egy be fűzve 
S szemünk távol célokon, 
De a sivatagnak tüze 
Egy hűs házhoz visszavon: 

Sírgödörbe vágyunk vissza, 
Ez, miért a szív dobog, 
Innen, ahol könnyünk' issza 
Telhetetlen a homok. 



DALOK A NÁDASRÓL. 

I. 

Túl amottan alkonyodik, 
A nap lehány hallgatag. 
Itt fűzek oly mélyen, csendben 
A tóvízre hajlanak. 

S kedvesemet kerülnöm kell. 
Hullj csak könnyem, egyre dűlj! 
A szélborzolt nádas inog 
S a fűz halk dalt hegedül. 

Távolból mély, csöndes búmba 
Ragyogsz tisztán, szelíden, 
Úgy mint fűzőn, nádason át 
Az estcsillag elpihen. 

II. 

Elborul, a felhők szállnak 
És a zápor megered. 
„Hol van, tó a csillagfényed?" 
Sír a hangos fergeteg. 

S a kialudt fényt keresem 
Mélyen, ahol zúg az ár. 
Szerelmed mély bánatomba 
Nem mosolyog soha már! 



III. 

Az erdőnek rejtekútjún 
Bolygok este szívesen 
Az elhagyott nádasparthoz 
S rád gondolok, kedvesem! 

Ha aztán a lomb sötétül 
S rejtelmesen zúg a sás, 
Súgja nekem panaszosan: 
Sírj, ne szűnjön a sir ás! 

Úgy érzem, hogy a te hangod 
Lebben halkan, egyedül 
S a nádasnak vizeiben 
Kedves dalod elmerül. 

IV. 

Napszállat. Sötét 
Felhő útra kél 
S amint fut tovább, 
Hogy sír, zúg a szél! 

Vad villám cikáz 
Az égbolt alatt 
S végig a tavon 
Fénye átszalad. 

Mint tiszta napon, 
Látom képedet 
S hosszú fiirtiden 
Szélvész tépeget. 



BBTOBff 

VÁGYÓDÁS 
VÁGYÓ 

V. 
Holdvilágnak szende fénye 
A pihenő tóra árad, 
A sásnak zöld füzérébe 
Fonva halvány rózsaszálat. 

Ott a dombon szarvas lépdel 
S néz a sötét éjbe lopva. 
Sűrű sás közt a szárnyasnép 
Meg-megmozdul álmodozva. 

Le kell sütnöm szemem sirva 
S lelkem mélyén által rezeg 
Mint egy csöndes esti ima 
Rád való szép emlékezet. 

TÉLI EST. 
I. 

A lég a fagytól dermedett, 
Csikorg a hó, lábam ha rálép. 
Szak állam dér, párát fuvok. 
Tovább csak, egyre csak tovább még. 

Mily csendes, ünnepi a táj! 
Fényt vet a hold a vén fenyőkre. 
Földig konyulnak gályáik, 
Vágynak pihenni mindörökre. 

Óh fagy, hadd üljön hideged 
Vad, fellobbant szívembe mélyen, 
Hogy béke legyen már belül, 
Mint itt e tájon, csendes éjen! 
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11. 

Erdő mélyén farkas vonít 
S mint anyját kelti fel a kisded. 
Álmából fölveri az éjt 
S vár tőle húst, vérlepte frisset. 

Most kergetőznek a szelek, 
Hó s jég fölött őrült a hajsza, 
Hogy holtra űzzék magukat. 
Ébredj szívem szilaj panaszra! 

Támasszad fel halottaid 
És kínjaid sötét csapat ját! 
Éjszak zord játszótársai, 
A viharok, el hadd ragadják! 

NÉMA SZERELEM. 

Bár jó sorsom hozzád vinne, 
Hozzád közel, egymagamba 
Hogy szemednek varázsától 
Lelkem halkan elhamvadna. 

Mint a szelíd lámpa éjjel, 
Egy utolsót fellobogva, 
Képed előtt néma kéjjel 
Kimúl égi szép Madonna! 
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VÁLTOZÓ VÁGY. 

Mily végtelen húzódtak az utak, 
Oly búsan, hegy vágyódtam vissza csak 
Az idegen, a távol tengeren 
A honi parthoz, mely oly szent nekem. 

Köszönt az epedett föld végre már 
És itt a part, mit szívem égve vár 
S a fák úgy tűnnek fel szemem előtt, 
Mint gyermekálmok, újra zöldeiők. 

Édes-melegen, mint soha talán 
Gyönyörködtem a madarak dalán 
S szivem, éreztem boldog s úgy szeret. 
Hogy átölelném mindegyik követ. 

Ekkor reád akadtam és legott 
Örömöm mind lábadhoz roskadott 
Holtfáradtan s mi maradt én velem? 
Reménytelen, örök, nagy szerelem. 

Ah, hogy vágytam megint csak el oda, 
Hol zúg tompán hullámok hegysora. 
Bár társam mindig képed volna ott, 
Mig hányja a bősz ár a csolnakot. 



HMMMMI 

Emlékezés 

KÖNNYŰ ELBORULÁS. 

Miért e hirtelen borongás 
S a gondtól súlyos fellegek, 
Mik arcodat elfátyolozzák, 
Hogy rajt derűt már nem lelek? 

„A kék hegyet amarra látod? 
Fent, fent a csúcsa égbe vesz. 
A zerge is rá tétován néz 
S a vadász félve révedez. 

Ormáról vess egy kis követ csak 
A mélységekbe játszva, enyhén 
S bolygatsz nyugvó szellőket ott 
S felszáll a köd, eddig pihenvén. 

így dobtál, nem sejtvén hatalmát, 
Keblembe egy szócskát magad. 
Egy szócskát halkan, ámde intve 
S im éji csöndje megszakad 
S gomolygó ködként tör belőle 
Elmúlt fájdalmak ködfelhője. 
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A HOLT SZERENCSE. 

Körülzsongott égi ihlet 
S vággyal teli kebelem. 
Csöndes öröm közt merengtem 
Itt hány holdas estelen. 

Az az idő vissza nem jő, 
Kiapadt a régi ár. 
Vágyódásom is kihamvadt, 
Szerencsém is sírba már. 

Asszony, egy rossz pillanatban 
Megrontott két szép szemed, 
Gyönyört osztó bűvös ajkad 
S szerencsémnek vége lett. 

S jött egy gyermek könyörögve, 
Hozzád simult sebtiben. 
Anyaként átfonta karod 
S ringatta őt szelíden. 

S míg a gyermek ittasulva 
Álomképet szövöget, 
Addig csöndben, számítással 
Elővetted tőrödet. 

Szived kövén jó élesre 
Köszörülted az acélt 
És a gyermek, kiért sírok, 
Végsőt piheg s már nem élt. 
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Vígan lökted sírba sorsom, 
Mint kavicsot patakba 
És utána néztél aztán 
Nyugalommal, kacagva. 

A BÚS VÁNDOR. 

Az Élet partján bolygok s a Halálnak 
Ködös vizein búsan csüng szemem. 
A part mindig sivárabb és sivárabb 
És mind nagyobb ár csapja szüntelen. 
Csak hulljatok könnyek! Tovább bolyongok 
S látok szerelmes, édes perceket, 
E pajkos árnyakat is elsuhanni 
S újból fáj a seb, mely még nem hegedt. 
Reményim hamva, szeretett halottak 
Koszorúi lengnek előttem el, 
Vad szélvészek táncától összetépve 
S lelkemre száll mind sűrűbb ködlepel. — 
Krisztus keresztje, melynél térdepeltem 
Ima mellett, mint gyermek, boldogan, 
Lecsüng a partról össze-vissza zúzva, 
Fölötte a Halál vize rohan. 
Mint hogyha suttognának furcsa hangok, 
Majd tengeren túlról kusza beszéd, 
Aztán megzendül lágyan, kórusokban, 
Majd csend lesz s hallom a habok neszét . . 
Némán mutat egyetlen társam arra, 
Hol sötét hullámok vívnak csatát; 
Mindinkább oldalam mellé tolakszik — 
Csöndes halálraszántság, fonj csak át! 
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KEDVETLENSÉG. 

Reménység, e ledér leányzó, 
Megrontá minden percemet. 
Éltem boldogságát kifosztá 
S most vakmerően kinevet. 

Már vége! Mikor a reménység 
Orvul sebezte meg szivem, 
Megöltem boldogságom akkor 
S éltemhez nem köt már misem. 

Már tisztán látom én e földet 
S nem ködvárnak, mely légbe vész. 
Ingó sátor rövid időre, 
Búcsúznom tőle nem nehéz. 

De töprengésem már soká tart 
Ez ingatag sátor alatt! 
Vihar, tépd szét vad szenvedéllyel 
S világgá szórd a rongyokat! 

MÁR KÉSŐ. 

Virágnak .vége és tavaszi dalnak. 
A boldog érzések s a kedves álmok 
Bús nyári fiilledtségbe szerteszáilnak, 
S kedvét szegik friss életviadalnak. 



„Lovad sarkantyúzd és forgasd a fegyvert!" 
így hangzik a jelszó vad küzdelemben, 
Míg nem csap szombat hűs szellője szemben 
S engem, fáradtat, sirnak verme elnyelt. — 

Akkor, midőn a föld állt egy virágba, 
Te drága lány, sehol rád nem akadtam. 
Panaszaim kerestek s hej, hiába! — 

Még látom néha képed a habokba. 
Fel-felmerül s aztán eltűri alattam, 
Lehúzza az örvény a mélybe, lopva. 

A MULT. 

Villog s búsan int felénk le 
Hesperus, az estcsillag. 
Csöndes, örök temetőbe 
Sülyedt ismét egyik nap. 

Itt az enyhe hold fényében 
Lenge felhők szállónak 
S a holt napnak koszorúba 
Fonnak rózsaszálakat. 

Eltiint napok temetője, 
Csöndes mult, te haligatag! 
Befödöd szív baját, kéjét, 
Emléküket hagyva csak. 
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KLEYLE ERIGYESHEZ.* 

Kedves pajtás, bocsáss meg e dalomnak, 
Zavarja szendergő fájdalmadat. 
Sok édes-bús emléked felkavarja, 
Mik szunnyadnak rég csöndes hant alatt. 

Emlékszel még az estre, mit leszórtak 
Gyöngéd újakkal ránk az istenek, 
Mint a virágzó, lenge rózsaszirmot, 
Emlékszel, hol a Lajta víz csereg? 

A völgyben fáról-fára szállt a mókus, 
Vígan himbálózott a gályákon 
S a csalogány dala közt tovaringó 
Lágy szellőkben megfiirde szabadon. 

A remény, mig bizalmasan bolyongtunk, 
Hü férjek édenéröl csevegett 
És édes-csacskán Lottikának újján 
Az aranygyűrűt mutatá neked. 

S szemem, amint távol jövőbe kémlel, 
Boldog napok sora lenevetett 
S korán széthullott üdvöm építettem 
Álomszerszámmal, együtt teveled. — 

* Hosszú éveken át imádót Kleyle Zsófiájának fivére, akivel együtt tanult a magyar-
óvári gazdasági akadémián E vers is az ott töltött diákévekre vonatkozik. 
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Ünnepi csend, még a szellő se suttog 
S a természet, mint hogyha szelíden 
Arcút a föld felé hajtotta volna 
S egy örömön mélázva megpihen. 

Azúr tengerből csillagraj merült fel, 
Liget ölén ébredt friss lehelet. 
Virágok itták az ég tiszta könnyét 
S bolygtam holdfényben, boldogan veled. 

De íme, húrjaim közé vihar csap 
S lantomról tépi durván a napot, 
A szép napot, boldogságával együtt, 
Zord szárny verése szivemhez csapott. 

Sötét legény, csak jöjj, csak jöjj be hozzám! 
Hisz nem vagy már szívemnek idegen. 
Romtelt zárkáját megnyitom te néked, 
Sokszor lakott már fajod idebenn. 

Pajtás, a másik est jut most eszembe! 
Az alkonyi napfény, látom, remeg. 
Templomba indul a násznép aráddal, 
Ki hűségét s szívedet törte meg. 

A pap áldást imádkozott a párra. 
A szentség vesztőhelynek tűnt nekem. 
Meghalni láttam oltáron reményed, 
Mily csöndes lett e csacska hirtelen! — 
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Dalom, röpítsen messze szárnyalásod, 
Mert egyre több a könnycsepp utadon. 
Barátomat gyorsan vezesd el innen, 
Hol borzongatja éji fuvalom! 

Dalom a koporsó felett suhanj el, 
Ahol' pihen a sápadt rózsaszál. 
Tompán dübörg a kalapács verése, 
Amint a szeg fejére rátalál. — 

Elhagytuk már. Repül tovább a szélvész 
S multak bús ligetébe újra von. 
Szívemre ismét ráborúl a Bánat: 
Csöndes barátnőm, árva utamon. 

EGYKOR ÉS MOST. 

Újra vágyom a vidékre, 
Ahol boldog voltam én, 
Ahol éltem, álmodoztam 
Gyermekkor szép idején, 

A távol szülőföldért 
így epedtem szüntelen, 
Azt hittem, a régi tájon 
Régi nyugtom meglelem. 

Végre egyszer a véletlen 
A kis völgybe odavitt, 
De a hazatért fiúnak 
Kedve nem vált jobbra itt. 
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A sok kedves, régi zugot 
Mint jó pajtást keresem, 
l)e jaj, szívem olyan nehéz, 
Mert már nincs itt kedvesem. 

A sötétlő erdő mélyén 
Kígyózik a gyalogút, 
Hej, már este nem keresi 
Anyám ott a rossz fiút. 

Köszönthetsz már kedves patak, 
Amint futsz a bérceken: 
Hidegen hagy suttogásod, 
Most már mit is érsz nekem! 

Fám, hol vannak a fülmilék, 
Kik bús dalba fogtak itt? 
S hol a virág, melyet Rózsa 
Nyújtott nékem, mondd csalit! 

Eitüni virág, fülemile, 
S a jó lány merre lett? 
S ifjúságom velők tünt el, 
Mint tavaszi lehelet! 

IFJÚKORI ÁLMOK. 

Virágzó kertben játszadoz az ifjú 
És élvezi az élet hajnalát. 
Arcán remény, mennynek hiszi a földei 
S isteni az, mit az emberbe' lát. 
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Hajnal szellője szór gyengéd kezével 
Hajíiirtibs szép rózsaszálakat 
S feje körül, csodásan énekelve, 
Enyelgő kis madarak szállanak. 

Csak csend! Ne riasszátok el körülte 
Az ügy is ingatag vendégeket, 
Hiszen legszebb az ifjúkornak álma, 
Mit itt e földön nyújt a Végezet. 

De, jaj, közéig vaslábon a valóság 
S az ifjúnak olyan bús lesz szive. 
Örökre elrepül már a madárnép, 
Vonulni látja messze, messzire. 

A SZIKLALAP. 

A meredek szakadékhoz, 
Hol leront, zúg a patak, 
Dől egy férfi napszálltakor 
S álmodozik hallgatag. 

Földre szegzi halvány arcát, 
Mely már fonnyadt oly korán 
S átbámul a sziklalapra 
Az est piros alkonyéin. 

És amint a naptól fényes 
Kövön szeme megpihen, 
Azon kedves álomképek 
Élők lesznek sebtiben. 
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Gyermekkori játszótársak 
Rajta táncot lejtenek, 
Pajzánkodnak, általszólnak : 
Jer közibénk, te gyerek! 

Drága anyja is a kövön 
Mosolyogva ott tipeg, 
Pedig hány év, hogy szegénynek 
Ágya a sír, a hideg. 

S gyermekkori képét látja 
A játszó nép közepén; 
E szomorú földön mégis 
Köztük vidám jövevény. 

S hallja: dobog hangosabban 
Az ifjúnak kebele 
S látja: arca önfeledten 
Boldog könnyel lesz tele. 

Pörölhetnék az ifjúval, 
Hogy még hiszi e mesét, 
S zokoghatnék is, hogy nem ő 
Az az ifjú — hej be rég! — 

A hegységben sötétedik, 
A hegységre est szakad, 
De a kő még fényesebben 
Szórja a fénysugarat. 

A sziklából fakadoznak 
Virágbokrok hirtelen. 
Szagos virág mosolyogva 
Ezer számra int nekem. 
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És a lenge virágrácson 
Átragyog egy szende kép, 
Mint a hold, ha ezüst felhők 
Finom fodra közt kilép. 

Suttog szűzi pirulássát: 
„Mindig tied leszek én!" 
S közbe csattog csalogánydal 
Sűrű lombok rejtekén. — 

De sápadnak a virágok, 
Néma, bús a tar bokor. 
S áll az ifjú elhagyatva, 
Ö is fonnyad és komor. 

Mennydörgés zúg és a villám 
Cikáz egyre-másra csak. 
A mélázó előtt a kő 
Hever fakón, sápatag. 



KÖD. 

Elöiem, bús köd, eltakarsz 
Folyót és ligetet. 
Nem látszik hegység és vadon 
S a nap, hogy integet. 

A földet is borítsa be 
Sötétlő éjjeled 
S vidd el, mi engem úgy búsít, 
A multat is veled. 

EMLÉKEZÉS 

GITÁROMHOZ. 

Mily szomorún esüngesz, gitárom! 
Húrod nem zeng többé soha. 
Rég elszakadt s az esti szélben 
Leng gyászosan ide-oda. 

Pattant, ketté szakadt a húrod 
S nem hallat édes dallamot, 
Mióta szívem bús zugában 
Minden víg húr elszakadott. 

Barátom, az ifjú, virágzó, 
Evez rég a halálvizen 
És Ö, szerelmem fénysugára, 
Hideg göröngy alól izen. 
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De rátok: te, lantom s te, szivem, 
Illesztek friss húrt újra maja! 
Visszaidézek mult időket, 
A régi kedvet, régi bajt. 

Ki a sötétlő fenyvesekbe! 
Ott ismét nótás kedv fogad. 
Ott felkeltjük csöndes sírokból 
A holtan nyugvó dalokat. 

Ha már a dalok ébredeznek, 
Hangjuk, mely csengve hívogat, 
Drágáimat sajkámba csalja 
És elhagyják a sírokat. 

Már cseng! De félőn szállanak még 
A hangok újjaim közül. 
A pusztán elkésett madárka 
Csapatja után igy röpiii. 

Most ura vagyok a szívemnek! 
Akkordja ismét zúg, remeg! 
Fedélzetemre fölugornak 
A már etsiilyedt szellemek! 

Mily boldogság! Hü, jó barátom 
Meleg szemével rám tekint. 
Édes szavad is újra hallom, 
Kedves leány, itt vagy megint? — 

De nem, kisértetek gúnyolnak! 
Hol a szőke lány, a barát? 
Egy kéz se nyúl felém a ködben 
S tar kórókat szél járja éit. 
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EGY IFJÚKORI BARÁTOMNAK. 

Az ifjúság varázsa tovaszállott, 
Panaszlom, oda a szép ifjú élet. 
De az meg búsabbá teszi siralmam: 
hűséged, mit fogadtál, semmivé lett. 
Barátságunk hogy meghal, sohse hittem, 
Hisz a múltból e kincs maradt csak itten. 

Siettél, hogy feledd! És a szivedből 
Oda vetetted gyorsan a halálnak, 
Amit úgyis neki kell egykor adnunk, 
Ha szívünk dobbanási majd elállnak. 
Barátságunk' nem őrizted magadba 
Míg a hideg sír úgyis elragadja. 

Sirhantodbun, ha szenderegsz te mélyen 
S nincs, ami friss tavaszt hirdetne néked, 
Hogy megtudd, mint csókolják lenge szellők 
A rózsabokrot s rá mint fonnak éket 
S lomb közt dalát csalogány mint csacsogja, 
A rózsaillatból megittasodva: 

Még akkor is elég korai volna 
Ifjúságod hű pajtását feledned, 
Ki ifjúkori álmokért rajongott 
És őrködött forró szívvel feletted. 
Ápolta barátságodat s az almot 
S meseszerűn mindkettő szerteszáll most. 



Mint sír ligetben esti szél, de értté 
Lombjától el még egy levél se válik; 
Mint bokrokban fiilemilék kesergnek, 
De egy rózsát sem búsítnak halálig: 
Úgy szálljon e dal, bár bánatba rezdül, 
Örömeid virágkertjén keresztút. 

De hasztalan parancsolnék dalomnak, 
Halk szeílőrezgést nem utánoz még se, 
Sem a ligetben síró csalogány dalt; 
A hangja zord, hogy azt szívedbe vésse. 
Hisz a fagy, mely tőled lelkembe szállt be, 
Szép őszi zöldemből sokat kaszált te. 

Az élesíti a szelid panasz-szót, 
Ha látom, hogy szívem' mint dobja félre 
Az egykor nékem oly kedves barátom 
S a büszkeség haragja perzsel égve. 
Isten tüze lángolt e szívbe' gyakran, 
Nem ott a helye megvetett salakban. 

Panaszomnak nem tilthatom meg én azt, 
Hogy ne vigyen rég elhagyott csapásra 
S hogy meg ne hívjon téged s könnyed is tán 
Egy ünnepi, szomorú búcsúzásra. 
Barátságunk viszen ma sírgödörbe. 
Bánat bús árnya födje mindörökre. 



Tavasz. 

A TAVASZ. 

Itt a becézett, bájos ifjú, 
Itt már a kikelet. 
Betoppan vígsággal s mosolyját 
Szórja a föld felett. 

S megtréfálgatja csínnyel a Téli, 
A vénhedt lovagot, 
Akit pajzán ingerkedése 
Békén sohsem hagyott. 

A jégkelepcékből fehrdjc 
A kis patakokat, 
Bár az öreg, ki őket őrzi, 
Káromkodik sokat. 

Friss habjaik már csörgedeznek, 
Kíséri nóta, tánc. 
Gúnyt szórnak a zsarnokra: Széthullt, 
Mert vízből volt c lánc! 

Az ifjú örvend, a mezőkön 
Hogyan suhannak át 
S enyelgve mint viszik magukkal 
Derült ábrázatát. 

Mosolyg felé az anyaföld is, 
A hosszan szenvedett 
S vigadva karjaiba zárja 
A drága gyermeket. 
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Anyja keblébe nyúl a csélcsap, 
A merész, csipkedő 
S onnan hizelgve rózsaszálai, 
Ibolyát szed elő. 

Ügyes cselédit küldi széjjel 
A hegyre, völgybe s int: 
„Vigyetek hírt pajtásaimnak, 
Hogy itt vagyok megint!" 

Szíveket von szerelmi láncon, 
Nem egy örvény felett 
S röpít a légbe dalrakétát: 
Pacsirtasereget. 

SZERELMI ÜNNEP. 

Színes dalfüzérén pacsirta 
Kéjjel kúszik az ég fele, 
Az erdő csupa rózsa, illat, 
Bent víg madárkar éneke. 



TAVASZ 

A FOGOLY. 

Fejét mért hordd oly büszkén, magasan! 
Azt érzé, hogy hajtóinál nemesebb. 

A szarvas. (Schleifer.) 

Völgyön, hegyen tavasz kopogtatott be, 
Örömdala csengett a légbe szállva. 
Az alvó föld alig hogy észrevette, 
Fölkelt és máris véget ére álma, 
Mely keblét nyomta hidegen, keményen. 
Hívogató szó szállott szerte innét 
S forró vágy fogta el a fecskerajt, 
Hogy visszatérjen tengertúlról ismét. 
S a gólyát is viszi haza a szárnya, 
Elhagy nádast és messzi déli tájat. 
Virág nyílik, reá a tarka lepke 
Teríti szárnyát, mely kéjekbe bágyadt. 
A fák virágdíszt öltöttek magukra 
S hívják a madárt dalra, szerelemre. 
Csalogány zeng sűrű lomb közt s elaltat, 
Mint hogyha álmunk másvilági lenne. 
Visszhangozik pásztor furulyaszója, 
Fut erdőn át a patak szerteszét, 
A nyáj újból zöld Alpokon legelget 
És messze száll a csengetyű-beszéd. 
Szikláról lerohan a Kikelethez 
Örömkönnyzáporként a bérc vize, 
Testét a havas vidáman füröszti 
Napfényben és a glecser szélire 
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Bátran kúszik a tavasz s kelti azt. 
Lerázza a bérc a zord Télt magáról 
S lavinákat dob a Tavasz felé. 
Emészti vágy, míg a havasi rózsát, 
E kedves pajtását meg nem leié, 
Akit a Kikelet igéi t neki 
S mohszőnyegén most lopva meglepi. -
így jár a Tavasz a nagy földkeréken, 
Hogy mindenhol örömet szertehintsen. 
Csak egy van, akinek nincsen megadva, 
Hogy bámulhassa azt, mit nyújt az isten, 
Mert sinlődik, lekötve rabbilincsen 
És zord börtön fala mered előtte. 
Nem élvezi madár dalát az erdőn 
S nem, hogy virág a földeket beszőtte. 
Amit hall, csak saját sóhajtozása 
S galambbúgás, csalogánydal helyén, 
Visszhangozzák a falak gúnyolódva 
Jaját, mig csörren lánca fekhelyén. 
Nem száll hozzá a kelő Kikeletre 
Egy sugár sem, reménnyel hitegetve. 
Rá nem süt isten napja s társaként 
Csak az éjt, a fekete ¡szörnyet látja. 
És szíve mélyén vad tüzek lobognak: 
A kin, a szégyen és a bosszú lángja 
S a vágy nem egy után, mi néki drága. 
Gyakran felugrik, űzi a haragja, 
Átkoz, kardját keresi, hogy kitörjön, 
De rajta rablánc csörren, gúnyt kacagva 
S áll börtöne, mint szikla, oly szilárdan. 
Fáradtan dől a rothadt szalmazsupra, 
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Koserű fájdalom aüliét eioltá 
S a fekete szörnyet bámulja újra. 
Bár szálúinak órák, holdak, meg évek, 
Azokat ő sohsem fígyelheté meg. 
Az idő, mely rohan a boldogoknak, 
Örökké valósággá merevül 
S órákra néki szét nem tagozódik. 
Számítsa könnyével, mely egyre dűl? 
Vagy azt, mily távol sírja, mérje egyre 
S mikor száll lelke már a végtelenbe? — 
Nem éli majd túl kemény büntetését 
S ha bízik: a remény hiú, csaló csak. 
„Ott pusztuljon, börtön mélyére zárva!" 
A vége ez a zord bírói szónak. 
Nincs benne irgalom, nincs szánalom 
S megtör siráma a börtönfalon: 
„E kínzó padtól, isten, szabadíts meg, 
Egy percre csak, mielőtt elmúl éltem: 
Egy szempillantásnyit fénysúgaradból! 
Nem bánom oszt' a Halál jöjjön értem. 
Ha itt végső napom, mit sem törődöm. 
Uram, a börtön küszöbére rakva 
Hadd sütkérezzék súgaradba' testem, 
Mint fáradt vándor fürdik friss patakba, 
S amíg a fényözön lelkembe folyna, 
Akkor is álmom lennél haldokolva: 
Te szent szabadság, gyönyörű szabadság! 
Mért sújtá őt oly zordonan a Végzet? 
Hiába könyörög, nagy volt a bűne: 
Túlbátor cél volt, melyért lelke égett. 
Az igazat mondd a kényuraknak, 
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Kik láncot az emberiségre raknak. 
A véres jármot megrázá kezével. 
A törvény szerint halál jár vele, 
A törvénykönyv szerint, hol minden oldal 
A szabadság halotti levele! 
S hogy a halál még mindig el nem érte, 
Hálát királyának mondhat csak érte, 
Ki nagylelkűnek látszik néha nap 
S le nem azonnal, mint a héja, csap. 
A balga! Ö merészen síkra szállott 
Az emberszeretetnek kincseért 
És tudta, hogy villámot von magára, 
Sötét börtönt kap majd, mint hálabért. — 
A gyilkos lelke megrémül, ha egyszer 
Tekint a rnult sírban nyugvó jelére, 
Ha látja a holtnak véres ruháit 
S oda tartják fakó arca elébe: 
Ép így a zsarnoknak nem volt Ínyére 
A nemes harc s felbőszült lett miatta, 
Hogy a ruhát, mit hordott a Szabadság, 
A véres igazságot megmutatta 
Ez a nemes és bátor, balga férfi 
És mert a zsarnoknak szemébe nézni. 
Örömdalok közt hordd e ruhákat, 
Mielőtt a kényúr éltére támadt. 
De fölver merengésem éjjeléből 
A közelembe csobogó patak. 
A karcsú őz figyel ott a bokorban, 
Eelriad s nem marad más, nyoma csak. 
Int a Természet: Búm' örömre váltsam, 
Dalt kínál s nékem rózsát tépeget, 

TAVAS: 

De 
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El 



/ASZ TAVASZ 

De meg nem tilthatom lelkemnek azt, 
Hogy mást nézzen, mint gyászos képeket, 
Virág helyett, hogy sós könnyet ne gyűjtsön 
S hogy ahhoz börtönébe be ne térjen, 
Ki tűr ott, míg — ahogy áhít ja forrón — 
El nem merül egy éjből másik éjben. 

MENEDÉK. 

Körülzárolt magas ormok, 
Csenevészes fenyőszálak, 
Elsuttogó bús pajtások, 
Hol madarak sohse szállnak. 

Itt szép tavasz idejében 
Víg dal játszva sohse lebben 
S fél maga a keselyű is 
A borongó rengetegben. 

Mintha kérne a lágy moha, 
Amely tapad a kőszirtre: 
Jöjj óh felhő s titkon rejtett 
Könnyeidet sírd le, sírd le! 

Titokzatos, mély bánatról 
Súg a szeliő csendbe, félve. 
Itt meg amott egy árvácska 
Megrezdül az esti szélbe. 
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És u csacska kis pataknak 
Tilos lépni a vadonba, 
Hogy titkait kifürkészve, 
A világba ne csacsogja. 

Mert ügyelnek a zord sziklák: 
Legyen oly hely a magasba, 
Hol a fájó, bús szerelem 
Könnyét rejtve kisírhassa. 

GYÁSZ. 

Dalos madár, szagos virág, 
Ne törjetek olyan vadon 
Szívem felé; hadd bolyongjak 
Csak egyedül az utakon. 

Amióta találkoztunk, 
Re sok minden másképen lett 
S orcáimról sürü könnyben 
Szerencsémnek ősze pergett. 

Könnyeim már mind meghaltak, 
Belopózott tél e szívbe 
S a zöldelő reménységek 
Haiványultak fehérszinre. 

Eszembe ne juttassátok 
Madár, virág a határba,' 
Hogy tavasznak bája, fénye 
Csak előlem van elzárva! 



A homályos erdőn át 
Lebben szelíd tavasz-hajnal 
S égből szállva átsuhan 
Szerelmi dal zengve, halkkal 

Kéjjel figyel a zöld lomb 
S belé merül minden galyja 
A tavaszi gyönyörbe, 
Suttogását amint hallja. 

Ha nő árván valahol 
Egy kis virág, harmat lepi 
S boldog, hogy a tavaszból 
Az ég ennyit is ad neki. 

Lombok titkos rejtekén 
A szerelem nagy hatalma 
Éri a madár szivét 
S kezd remény lő, édes dalba 

Nem jött égi parancsra 
A kikelet friss varázsa. 
Egy fakasztá a gyönyört: 
Néma, meleg pillantása. 

Ép így lelkem zord telét 
Egy pillantás oldta széjjel, 
Beszállt halkan, melegen 
Tavasz varázserejével. 



TAVASZI FORRONGÁS. 

Lenge virág, balzsamos ég 
Gyermeki a kikeletnek, 
Epedő, víg szerelmi dal, 
Mind szívemnek integetnek. 
Kopogtatnak a szívemen, 
Körülzsongnak sziinettelen. 
Gyermeki a kikeletnek 
Halkan, súgva hízelegnek 
S mámorosan berikoltván, 
Zörögnek a régi portán. 
Gyermeki a kikeletnek 
Bent sürgősen mit keresnek? 
Elárultam tán álmomban 
A múltkor a viráglombban? 
Vagy hajnali szél mesélte, 
Szép társatok' hogy elloptam 
És bezártam nagy titokban 
Szívembe s most ott a képe? 

SZERELEM ÉS NÁSZ. 

ELSŐ HANG. 

Csak nézz a rét lejt őz te hegyre, 
Reá hullott fonnyasztó napsugár 
S testén keresztül most is egyre jár 
Hogy vágyik a felhő után epedve! 
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A felhő ott leng, amíg lázban égve 
Csókját áhít ja mámoros virág 
S a hegy szívén a vágy emésztve rág, 
Hogy sziklakarja átfoghassa végre! 

lm jő, közéig, leszáll már nemsokára 
S majd kéjjel szürcsöli forró szive, 
Ha üdítőn legyöngyözik a pára. 

S míg cseppeit gyönyörrel issza végre, 
Ki nyíl sok szép virág, mi benn pihent: 
A szerelemnek s násznak tiszta képe. 

MÁSODIK HANG. 

Nézd a patak, vadrózsa ott a partján: 
Sokkal hívebben mondják el, mi csalfa 
S mily változó a szerelem s a nász is, 
Hívebben, mint hegy s felhő itt e dalba. 

Kedves zsongás között ügyel a rózsa, 
Körül madárdal csattog a ligetben, 
A nyugtalan patak sír lába mellett, 
Mindig közéig, de mindig tova lebben. 

Szép játék! Míg nem toppan kikelet be, 
Patakba néz a rózsa integetve, 
Addig a képe ott ring a habokba. 

De nyár tüze bokráról ha leverte, 
Ha a patak szirmait hordja szerte: 
Szétfoly a kép s varázsa összeomla! 



AZ EMLÉKEZÉS FÁJA. 

Te vagy, te vagy az, nyíló fa, 
Ez itt édes illatod! 
Búsabban tán s halványabban, 
De csak újra itt vagyok. 

Virágozó gályáid közt 
Énekeit a csalogány 
S aki pihent szivem fölött, 
Enyém volt a drága lány. 

Boldogan azt hittük ketten 
S én mindvégig hittem így, 
Örömödben virágzói te, 
Mivel tetszik ez a frigy. 

Elhagyott ő hütelenül, 
S mégis díszben állsz ma fa. 
Mások bús szerelmi kínja 
Téged mit is bántana? 

„Oly enyhén leng május szele, 
Oly kedvesen süt a nap. 
S a virágzás és a gyönyör 
Gyorsan tova szdilanak!" 

Vig fürtöd ily oktatást ad, 
Intve suttog én velem. 
De könnyen foly hitetlenül 
S nyugodalmam nem lelem. 
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TAVASZ HALÁLA.* 

Szellők, oly bánatosan mért susogtok? 
Átlengi gyászhír mind a ligetet 
S borús patak kesergőn, egyre sírja: 
Most haldokol a szende kikelet! 

Beburkolózik a viharos égbolt, 
Hogy szenvedésit meg ne lássa szem 
S a csalogány, kedves fia tavasznak, 
Zöld halottpárnán sír keservesen. 

Mig a tavasz újjong, már sejti szívünk, 
Hogy édenének el kell múlnia. 
És mert jókedve hangosan szilaj lett, 
Átfúrja őt a nap forró nyila. 

Villám cikáz, viharfelhők gomolygnak 
Szélvészben zúgnak a völgy lombjai, 
De a tavasz mosolyt hint haldokolva 
S szíve vérét, rózsáit ontja ki. 

* Közvetlenül Amerikába való utazása előtt irta s elküldötte sógorának, Schurz Györgynek. 



Osz. ÖSZ 

ÖSZI ÉRZÉS. 

Zúg a tölgyes komoran, 
Az ég felhős véges-végig 
S őszi hideg, zord szelek 
A vándort csak el-elérik. 

Amint rombol ősz szele 
S által zúg a rengetegben: 
Szerencsém tar földjéről 
A mult felém úgy száll, lebben. 

Az utolsó lombozat 
Olyan bágyadt, olyan ritka. 
Az erdőnek útjait 
Hulló levél beborítja. 

Hogy elrontsa utamat, 
Mind sűrűbben, egyre hull még. 
Inkább tartok pihenőt, 
Nem bánnám, ha itt kimúlnék. 



ÖSZ1 PANASZ. 

Kedves tavasz, véged van! 
Sehol, sehol maradásod. 
Ahol pompád láttam én, 
Ott a bús ősz már sírt ásott. 

Mintha sírna, búsan száll 
Bokrokon a szél keresztül; 
A föld halál-sóhaján 
Fonnyadt liget borzong, rezdül. 

Újból, ah, és mily hamar, 
Mulasztottam el egy évet. 
Zúgva kérdi a vadon: 
Meglelted, szív, szerencsédet? 

Erdőzúgás, szavaid 
Szíven értek, jól érzem én. 
Évről-évre híven hull 
Hervadt lomb és hervadt remény. 
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BÚCSÚZÁS. 

Nincs már virág, csalogány s a bokorba, 
Melynek tar galyján nem csattog madár, 
Csakis az ősznek hűs fuvalma jár. 
Szerencsém a levéllel hullt a porba. 

Ez a liget, ahol jártunk mi ketten, 
Ez a bokrok sűrűje odaát 
Hallá édes szerelmünk sóhaját. 
Az idő mily gyorsan szállott felettem! 

Elvándorolsz, hogy járjad a világot. 
Kígyózik az az út oly hidegen, 
Mely elcsal erőszakkal, mindenem 
S visz téged idegenbe, feledésbe! — 

„A nyugvó tengert hullámokba túrja 
S feldúlja a hajó, ha útra tör. 
De ha elszállt, sima a víztükör. 
Hullám zárul s pihen közönnyel újra. 

A hollót iátod-e, nézz ott a fára! 
Eölrebbenésétől a galy inog. 
De egy perc csak s ismét nyugodni fog, 
Panaszid is elfogynak nemsokára!" 



A WURMLINGI KÁPOLNA. 

Zöld hullámos dombtetőn, 
Mintha könnyed csónak volna, 
Nyúl mosolyogva ég felé, 
Ott a békés, kis kápolna. 

Egykor alkony idején, 
Ahogy puszta termét járom, 
Zsolozsma és pap szava 
Körülzsongtak, mint egy álom. 

Mintha szállna lefelé 
Az oltárról Mária képe 
S bánatosan, szelíden 
A mult élne emlékébe. 

Híven hozzá beköszönt 
Hajnal pírja, alkony fénye. 
De bizony az emberek 
Sohse járnak már feléje: 

Rejtelmes, friss fuvalom 
Árad halkan közelembe, 
Mint hogyha a falak közt 
Csöndben késett ima zengne. 
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Üdén, tisztán üdvözöl 
A búcsúzó napfény itten 
S a kopott küszöb előtt 
Pihen a sok hant meghitten. 

Környez árvult sírokat 
Derült, enyhe őszi béke. 
Fent a vándor madarak 
Szállnak távol délvidékre. 

Minden szunnyad hallgatag, 
Besüppedt már, hej, hány halom 
S a keresztek itt meg ott 
Dülöngenek álmatagon. 

Lomb hullatja levelét, 
Esti szélben fáról pereg. 
Kezéből így ejti ki 
Játékát az álmos gyerek. 

Mintha földi gyötrelmem 
Bús ködként itt szertefolyna. 
Édes halál-fáradtság 
Tartja itt a lelket fogva. 
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ÖKÖRNYÁL 

Nézd leány, a völgyi lejtőn, 
Ahol bolygtunk te, meg én, 
Lenge, hosszú őszi fonál 
Úszik esti szél ölén. 

Föllebeg a hűvös légbe 
A te csengő, víg szavad, 
De egy sincs, amely mint egykor, 
A szívemben hangot ad. 

Könnyen úszó lenge szálon 
A tél halkan, csendbe sző. 
Hóbúl, jégből gyorsan készül 
A halottas szemfedő. 

Az úszó szál jelzi nékem: 
Fonnyad a nyár, tél leszen. 
Hogy hidegül, szived, lányka, 
Szavaidból érezem. 



ösz 

ÖSZA 

Ösz van, levél hull és az erdőt 
Válás gyötrelme járja át. 
Tengeren bolygva elmulasztám 
Tavaszt és csalogány dalát. 

Oly enyhe, tiszta volt az ég ott, 
De tiize eltűnt valahol. 
A tenger nem hajtott virágot 
S a gyors szél nótát nem dalol. 

Lepergett búsan ifjúságom, 
Tavasz gyönyöre tovaszállt. 
Válás borzalma ráz meg ősszel 
S szivem megsejti a halált. 

ÖSZI KÍVÁNSÁG. 

Borús felhők, őszi lég, 
Úton csak én magam vagyok. 
Fonnyadt lomb, nem szól madár — 
Óh, mily csendes, mily elhagyott! 

* Irta Amerikából való visszatérte után. Az újvilágban elmulasztotta az európai tavaszt, 
»nert már április havában kivitorlázott, ahonnan kiábrándulva és csalódottan tért vissza. 

ÖSZ 



Közéig a holthideg tél. 
Kopár erdő, elfeledtek! 
Rét, vetésid aranyszín 
Hullámai merre lettek! 

Későre jár, hűvös van, 
Ködlepett már rét és liget. 
Honvágy száll tar berken át — 
Minden búcsúz, minden siet. 

Szívem, hallod, szikla közt 
Mint rohan az ér zúgással? 
Bizony régen ideje 
Hogy beszéljünk mi egymással! 

Szivem, gyakran bcrítál 
Magadra és másra borút, 
Mert szerettél, reméltél. 
Vége! Int már a vándorút. 

Amíg tart az utazás, 
Jól bezárlak s megvédelek, 
Akár enyhe kint a lég, 
Akár dúlnak majd zord szelek; 

Hogy utolsó útunkon 
Járjunk árván, járjunk csendbe 
S hantunkon ne zokogjon 
Senki, csak az eső cseppje! 



Fantáziák. 

A KÉTKEDŐ. 

Virágliget amoda át, 
Belép némán két jó barát. 
Hunyó nap fénye lebegett 
Égerfák galyai felett. 
Szerelem, élet itt s amott 
Mindenfelől kitör, kicsordul 
S édes-fájdalmas dallamot 
Küld a csalogány a bokor búi. 
Mint hogyha az éden dalosa 
Röpítné nótáját magosba, 
Hogy a halált rábírja arra: 
A tavaszt mindig itten hagyja. 
A két barát oly hallgatag, 
De suttog egyre a patak-
Sok tarka virág szerteszét 
Ringatta némán kis fejét 
S figyeltek, tán' a csacska viz 
Feléjük híreket ha visz, 
Miként a gyermeknép figyel, 
Ha távoli vándorra lel, 
Ki mesél bűvös dolgokat, 
Amikre más földön akadt. — 
Óh, csalogány, hiába zengesz, 
Szép életed örökös nem lesz! 
Közéig a végső alkonyat 



S a szomjas haláldalodat 
Felissza maja; sorsod betöltve. 
Kedves virág, ne hidd, ha súg 
Vándor patak szava hazug. 
Lásd, hogy dagad, zúg árja már 
S az erdőt vihar járja már. 
Dörög most s a meggyült patak 
Tajtékzik, bőg, magosba csap. 
Megfog kegyetlen titeket 
S a zöld anyaföldbői kivet. 
Hogy inog ott a rózsatö, 
A szilaj ár feléje jő, 
Ring rajta a virágruha, 
Veti az ár ide-oda: 
így rángatja lányt kedvese, 
Mielőtt táncra kel véle. — 
S az egyik barát letekint 
Oda, ahol az ár zajong. 
Gyászdal ölt ily fekete színt, 
Amint komorlő hangja bong: 
Mulandóság! Hogy' zúgnak s törnek által 
Hullámid éltünk labirintusán 
És minden ért örvényed sorban elnyel 
S minden védőgát megdől a tusán. 
És minden percben nöttön-nő dagályod 
S tompábban sírnak habod dall ami, 
De hullámid tovább bárhogy rohannak, 
Hány van, ki nem akarja hallani. 
S ha már kikezdé bősz habod a partot 
S a tájat tenger vizbe fúlva tartod, 
A part szélén vidáman áll a balga, 
A halhatatlanságról dalt szavalva. 
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Partoknál? Nincs is! Vized örök árja 
Minden teremtmény legmélyét bejárja 
És szívem is, míg ver vad ütemet, 
Visszhangja csak, mulandóság, neked! 
Ha felnézek a fénylő csillagokra, 
Hogy ne legyek a bús gondoknak foglya 
S menekvésért könyörgök fel szünetlen, 
Hogy egyszer majd fogadják be a lelkem: 
Ah, hogy csalódom! Látom, hisz magok 
Reszketnek tétován a csillagok, 
Mert őket is a félelem megszállja, 
Hallják, az ár zúg s ingatag a pálya. 
Nézik, mint nő a zord, kegyetlen tenger 
S rémülnek, fényük pislogón remeg. 
Múiás, habod egykor oda is felcsap 
S lehullnak, mint fáradt fecskesereg. 
Akkor az éj az Óceánra száll, 
Akkor müved beteljesült, Halál! 
Akkor a zord ár jéggé merevül 
És ő lesz úrrá, ő csak egyedül. 
Ott bolyg majd a végetlen sík felett, 
Hol minden oly sötét és néma lett. 
Elégülten mosolyg maja e világra, 
Hogy vágya ím, beteljesedve végre 
S az egyedüli fény lesz e mosolygás 
A jeges, nétna sötét messzeségbe! — 
A másik szól: Mindegy, ott túl mi vár: 
Örök élet, vagy halál, zord, sivár. 
Van ott szelíd fény, meglehet, 
De mennydörgés is s fellegek, 
S amint a fény s meleg fakaszt, 
A mennydörgés lesújtja azt. 
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Mert én nem hihetem el azt, 
Hogy mit a természet fakaszt, 
Minden baj itten egyesül 
Csupán e földön egyedül. 
S ha elköltözünk majd ma-holnap, 
Hogy vélünk el nem vándorolnak 
E földről más világba át. 
Hisz vérző szívünkben tanyát 
Találtak mindig a bajok. 
Szilárd csak e hitben vagyok. 
Míg vert szívem e föld felett, 
Hej, mennyit, mennyit szenvedett 
És most már csak egyért hevül: 
Elmúlni észrevétlenül. 
S ha jobban alszom odalent, 
Mint a gyermek, ki itt pihent: 
Nem bánom, hantomhoz ha áll 
Mint őriző majd a Halál. 
Nem félek, úgy tekintem öt, 
Mint angyalt édenkert előtt. 
I)e hogyha mást rendelt a Végzet 
S éltem nem ér ott mégse véget: 
Öröklétem' majd eltűröm, 
Békén, túl e világűrön. 
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HIT. TUDOMÁNY. TETT. 

ALLEGORIKUS ÁLOM. 

Halvány már a hegyek biborparázsa 
S a végső súgár, mely még áll lesen, 
Remegve fut. Köszöntlek, óh, sötétség, 
Mely szétterülsz a komor tölgyesen! 
Szívem itt lángol fájdalomra este 
És bámulok tiizíbe szótalan 
S ha nő a láng s a végtelenbe fölcsap, 
Csak bámulok rá s állok egymagam. 
A fénytől csalva, keringnek rajokban, 
Rovarokként, miket szél szárnya hajt, 
Emlékezések régen mult időkből 
S a tűzbe dobnak száraz rőzsegalyt. 
A tüz mellett gubasztanak szorosan 
S zengnek sok rég elhangzott éneket: 
Hogy egykor mint vígadtam, mint búsultam 
S lelkem nyugalmának hogy vége lett. 
És zeng ifjúkori ábrándjaimról 
Emlékezéseimnek bús kara, 
Virágdíszben hogy jött elém az Élet, 
Mint hűséges és szende, szép ara. 
Fátyol borult rá bájos kedvesemre, 
Mely elrejté előlem irigyen, 
De egy-egy báj a fátyol lenge rácsán 
Lopózott át szivemig s ott pihen. 
A szép ara kezét nyújtá az útra 
S tovább haladtunk gyorsan, boldogan, 
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Kíséretül az öröm járt előttünk 
S láttuk, hogy fent aranyfelhő suhan. 
Bolyongtunk a hit paradicsomában, 
Hol minden szellő istenről beszél 
S ahol nekünk intett szerelmi jelként 
A réten minden kis virág, levél; 
Hol csalogány, e szárnyas, epedő vágy 
A holdas éjben szívből énekel, 
Hogy rokona, a lélek, kebelünkben 
Hivő szavára új életre kel. 
Felkél és zengi isten szent nevét 
S e dal az égig szállong szerteszét. 
Hol Vihar, Úrnak e részeg dalnoka száguld 
A suhogó éjféli köpenyben és haja lebben, 
Lantját vervén, száll-száll vad repüléssel, 
A pusztán, vizeken, majd völgybe, hegyekben: 
Ott hogy csalja ki mennydörgés hangját a húrokból! 
Súgárzó tekintete hogy kutat Isten után most! 
Mámorral hallgatja dalát sok tengeri hullám, 
S álmok himbáló öleléséből felszöknek az Úrhoz 
S karjuk, míg támolygnak a kéjtől, egybefonódik, 
Óh, te hatalmas Úristen, zengi e kórusok ezre. 
A mennydörgő dalt meghallja hegyek magas orma 
S megrendült kebelükről ismét messze sodorja. 
Mélyen sóhajtoznak az erdők, arcra borulnak 
Fs a folyamok mámoros árja túlcsap a parton. 
Vágytól űzötten sziklákról a fenyők lerohannak, 
Hogy sírjuk' leljék mélyén a gyönyörzuhatagnak. 
A viharok dala átszáll a forró sivatagba 
Fs az oroszlán zsákmányát menekülni hagyja. 
Megszelídül vérszomja, amíg szól a viharének, 
Barlangjába siet, szemeit fordítva az égnek. 
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Hull gyönyöröktől könnypatak árja az emberi 
l szemből 

És szívében a csalogány hangos dala csendül. 
De a paradicsomból elvonultunk, 
Hol minden szellő Istenről beszél, 
Hol egy-egy kis szerelmi jel a réten 
Minden piciny virág s minden levél, 
Hol egy virág a többi közt kiválik, 
Melyet körül hajnalfény tüze fog: 
Az égi szeretet virága, rajta 
A holt Megváltó arca mosolyog. 
S én balga, elhagyóm e csoda-édem 
És jártam a kutatás erdejét. 
Mióta a hit útjáról letértem, 
Szivemnek tiszta kedve oly setét. 
Lomb-bolton át, a labirintusokban 
Egy gyér sugár alig hogy integet, 
Mig nyugtalan szivem űzött, kutassam: 
A tudás fája merre is lehet? 
Avatlan léptem' az ösvény kerülte 
S bozótok kúsza éjébe szökött, 
De követem s a rengeteg szívében 
Állt a remek fa többi más között. 
A fa, amelyre szívem vágyva vágyott, 
Büszkén magosba tört az ág s derék, 
Látatlanul nyúlt fellegek hónába; 
Bámulva és aggódva figyelék. 
A sötét lomb közt csodás suttogás kelt 
S szemem minden rezgő ágat követ 
Gyorsan, sóváran s kérdi sorba tőlük: 
Te hordod az édes gyümölcseiket? 
lm, láttam ott, magas ágon ragyogtak 



S lelkemből forró sóhajtás szakadt: 
Ehetném bár édes arany gyümölcsét 
S a lomb-éjből hallóm e szavakat: 
„Bár látsz arany gyümölcsöket mosolyogni, 
De águk gyönge, reng ide-oda. 
Ne küsz szál fel, nem bírják el a tested! 
Nem téped a gyümölcsöket soha!" 
Búsan tovább bolyongtam s visszanéztem 
Szép, elhagyott arámra most megint 
És fájdalmamnak első könnyi folytak, 
Amint halovány arca rám tekint. 
A fátyol, mely oly kedvesen övezte, 
Megakadt a cserjén, a fa körül 
És bájai vele szétfoszladoztak, 
Mint rózsa pírja tűn, ha rá köd ül. 
„Jaj, kedvesem, csak vissza, meneküljünk, 
Oda, hol a csodavirág nevet! 
Hadd térdeljünk előtte le a porba, 
Talán ott friss fényben ragyog szemed. 
S feléledvén bűvös lehedetétől 
Orcád ragyog szépségtől újra még, 
Mit elveszitél az átkos bokorba'!" 
De, jaj, a vígasz üres buborék! 
A labirintusból, bárhogy kutattunk, 
Az útat vissza mi már nem lelénk. 
Nagy tágas csarnok volt, hova beléptünk, 
Hullámzott bent szünetlen nagy csoport, 
Mind bajvívók, fölfegyverezve tarkán, 
Sok léha dísz, amit mindannyi hord. 
Egy fülkében, talapzatos magosban 
Fenséges nő ült trónján, hallgatag, 
A sürgő, nyüzsgő szin felé hajolva, 

FANTÁZIÁK 
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A lázas harci zajt hallgatva csak. 
Most hirtelen diadal hangja csendül, 
Egy harcos előtt lesz szabad az út. 
A vér még most is gőzölg ott a testén 
S visz a fülke felé cserkoszorút: 
„Anyám, neked téptem, mig harcok égtek 
S véres bosszút álltam, Germánia teérted!' 
A nő egy árva szóval sem felel még, 
Mint hogyha e beszédben kedve telnék. 
Aztán beléptek hárfákkal regősök, 
Dalukban lelkesültség lángja égett 
És száll az ének, ünneplő a hangja: 
„Hogy' szeretünk, fenséges anya, téged!" 
Ez hallgatott, mintha kedvére volna. 
A fülke felé nyúl ezernyi kar 
És száll a hang: „Üdv néked, nagy anyánk!" 
És feltűnik infula és jogar 
S velük rablánc és bárd a népgotnolyba, 
Még ült a nő fürkészőn, egyre nézve 
S egyszerre ott állottam közelébe: 
Halott vala! Látszott, hogy végig arcán 
Húzódnak búszövött barázda-árnyak. 
Eltűnt a lélek régen múlt koroknak 
Mezőire, ahol bolyongva járnak 
E hármas lelkek: Róma, a komor, bús, 
A szép Hellas, panaszdalát zokogva 
S jó Germania, halkan sírva vélük, 
Meghitten, együtt, kart a karba fogva. —.— 
Mellettem a Sors elvonult sötéten, 
Szeme ijesztő, fenséges, komor 
S intett, folytassam útamat a pusztán, 
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Mely mind búsabb s nincs rajt fűszál, bokor 
S a Sors bánatfátyóllal födte arcod, 
Óh életem, e bús ünnepnapon, 
A szálakat fátyollá maga fonta 
S rajt mind sűrűbben napról-napra fon. 
Csak akkor, hogyha már mindent feledtünk 
S nyugszunk sötét, hűs sírban oda át: 
Leoldja Sors arcunkról fátyolát 
Siró ciprusra helyezi felettünk. 



Pusztai képek 

ÉGI BÁNAT. 

Mint gondolat bolyong az égnek arcán 
A sötét felhő s oly bús, oly komor; 
Mint lelki beteg hánykolódik ágyán, 
Hányódik széltől rázva a bokor. 

Az égen hallszik tompa, bús dübörgés, 
Zordon szemöldje rándul néha már. 
A szem hunyorg így, ha sírásra készül 
S a pillákból cikáz egy gyér sugár. 

A lápról hűvös szellők lengedeznek 
És köd gomolyg a pusztaság felül. 
Az ég kiejti a napot kezéből, 
Míg bánatában lassan elmerül. 

* Lenau az ezen ciklusba foglalt verteihez a hangulatot és ¡szilieket a Tokajból restre és 
vissza több ízben a végtelen pusztaságokon át, lovon tett útjain s a Magyaróvár környékén való 
bolyongásai alkalmával nyerte. (L'ísJ sógorának, Schurz Györgynek 1835-ben megjelent „Lenau 
élete" c. müvét. 65. old.) 
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RÓBERT ÉS A ROKKANT. 

RÓBERT. 

Látod kunyhónk? Az alkony fény bevonja, 
Még most is úgy mosolyg a sivatagra, 
A mult boldogság bent még mintha lakna 
S nem egy emberpárnak szomorú romja. 
Emléke még egy régi jó időnek 
Őrajta e derű, e szende fény, 
Midőn honolt bent vígság, szebb remény 
S a rét színes volt, mint egy tarka szőnyeg. 
Ide a rétre jártak pitymalatra 
A jámbor birkák nyári szép napon, 
Itt szólt a pásztor sípja szabadon 
S vetés között a fürjek pitypalattyja. 
Itt húzódott az ösvény friss virányon, 
Hogy a legénynek, hogyha jő az est, 
Mutassa: Szeretődet itt keresd! 
S most minden alvó, puszta, nincs virágnyom. 
Az ösvény nem susog már szerelemről, 
Zöld ajaka bezárva szomorún, 
Csak feledés s halál szellője lendül 
És fel nem ébred a kunyhó s a hársfa, 
Vele álmod szép álmot ez a társa. 
Hasonlít rá pusztánkon túl a föld; 
Bár a szerencse kunyhónk rég elhagyta, 
A föld nem bánja; friss virága, hangja 
S a régi, gondtalan szokás szerint 
Évente új rózsát fakaszt megint. — 
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Kedvemre van tanyázni ott a házba, 
Lazán ácsolt rajt minden deszkaszál. 
Jól hallatszik viharfelhő ha száll 
S az ablakot a szél, ha sírva rázza. 
Szívest vagyok ott víg estéli órán, 
Ha mosolyg a nap, a lenyugovó rám, 
Ha a sok csillag kárpitot von itt 
S az eb holdat ugatva felvonít. 
Mert jő halványan, titkon, csöndbe, lengve, 
Mint hogyha lopni vágyón közelegne. 
Ezüst újjával ablakomba nyúl 
És elcseni álmom látatlanul. — 
Barátom! Hol jár lelked, míg tenéked 
Mondok kunyhómról s holdról én meséket? 

A ROKKANT. 

Szóltál: Ugatják holdat az ebek. 
Jobb lett vőn akkor, hogyha kutyafalka 
Elé dobom testem, hogy tépje, falja, 
Midőn a harci trombita recseg. 
S azt mégis vérázott oltárra tettem, 
Harcmámortól ittasan, önfeledten. 
Oltárra? Nem! Láng- és füstlepte konyha 
Volt akkor ott Lipcsén a csatatér, 
Szétroncsolt testek, hullák egy halomba, 
Hová anyai szivek jaj ja ér. 
A vágóállatot, mit vad vihar, 
Kit úgy neveztek, hogy Napoleon, 
Ide űzött a francia mezőkről, 
Mindet itt vágta szét ezen napon 
A szabadság mentőinek csapatja. 
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Egy étellé szabdalták őket össze 
S az ételen az arisztokraták 
Meghíznak, magukat kéjben fürösztve 
S ezalatt a sok csonka katona 
Gyalázatukra bolyg s nincs otthona. 
Egyik tagom levágták csatatéren, 
A törzsem meghagyták, hogy halna éhen. 
Ilyen hálátlan az emberi nem, 
Ezért forgattam egykor fegyverem, 
Nem érdemelte meg, hogy ő miatta 
Mankóval járjak, pusztán, elhagyatva, 
Hogy gyomrom a t e falatodat hordja 
S hogy testem födje ruhád ócska rongya, 
Mig egyszer szivem, ez az ócska dob 
Búsan végső gyászindulót dobog 
S szétporladozva, csöndben elpihen 
S nem gondol rája többé senkisem! — 

RÓBERT. 

Keserű gúny vórí vigasztalni téged! 
Ami mélyen s igazán sújtja lelkünk, 
Velőnkig ér s gyógyírt rá sohse leltünk. 
Nem nyújthatnak itt irt az istenségek. 
S bár bánatod felett az ég virrasztna 
S bár istenek hatalma lángra gyúlna, 
Hogy lelkedből a kínt, mely rágja, dúlja, 
Kiűzze: ennek még sincs semmi haszna. 
Ha valahogy ez sikerülne néki, 
Vele talán még lelked is kitépi! — 
Hogy hű barát leszek, mig isten éltet, 
Mig a lélek harangja meg nem csendül 
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S be nem hantolnak, mondhatom ma szentül. 
De hát mit is tehetek én teérted? — 
Letűnt a nap. Hogy' száll a köd ma lengve, 
A barna lápból. Épp ily éjjelen 
Fogadott Laura hűséget nekem! 
Hallod? Vadlúd gágog fent, végtelenbe! 
Barátom ez bús, zord időt jelent! — 
Ismét itt leng a mult sok éji réme, 
E gonosz faj, hiába is futok 
Fűben és vad bozótban térdig érve, 
Mindig követ és gúnyol fölkacagva: 
Te balga, mért regényes epedésed? 
Nem fullasztottad még azt könnypatakba? 
S szivemnek mind a sebe fel-feléled. 
Az álmodó bolondot szüntelen 
Fiúk ingerlik úton-útfelen: 
A mult gúnyolva így áll egyre résen 
S nem engedi szunnyadni szenvedésem. 

A FELHŐHÖZ. 

E csöndes pusztaságon 
Ne szállj el oly közönnyel, 
Látván mély szenvedésem, 
Hidegen ne köszönj el: 
Te felhő, odafenn, 
Állj búmnál csöndesen! 
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Vedd e hírt szárnyaidra 
S aztán hozzája lebbenj, 
Meséld, hogy dúl harag, kín 
Még vér ez ön a sebben, 
Mit ejtett szívemen 
A csalfa, hűtelen. 

És hogyha hajiokához 
Oda érnél utadba, 
Szakadj mint záporeső 
Vad zúgással zuhanva. 
Ébredjen rá a lány 
A sötét éjszakán. 

És ablakát csapdossad 
És verdess ajtajára 
S juttasd esküszavát igy 
Eszébe valahára, 
Mit sírva fogadott 
S mosolygva ott hagyott. 

S ha erre mit se hallgat: 
Tombolj dörgés s beszélj te 
S villámok, arra szállva, 
Cikázzatok a szélbe, 
Míg a hűtlen szemek 
Pillája megremeg! 



PUSZTAI CSÁRDA. 

Széles Magyar hont jártam én, 
Nagy boldogságban úszva, 
Hogy eltűnt fa, bokor, falu 
S itt már a méla puszta. 

A puszta oly csendes kihalt 
És fent az esti égre 
Terhes felhősereg vonul, 
Halk villámtól kisérve. 

Távolba, sok mérföldnyiről, 
Minthogyha dübörögne. 
Lovasok tán? A fülemet 
Rányomtam a rögökre. 

S ahogy közelebb értek ők, 
A föld reng egyre jobban, 
Mint zord vihar, közel ha jő 
S a szív reszketve dobban. 
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De mintha látnám, hallanám 
Még most is egyre, folyton, 
Sörény leng, patkó dübörög, 
Mind dörgés égi bolton. 

A felhők mind szilaj lovak 
Torlódtak fent magosba, 
Morajló száguldás között 
Egymást majd eltaposva. 

A szél, ez a derék csikós, 
Ajkán jó kedvű ének, 
Suhintja villám -ostorát, 
Hogy fussanak a mének. 

A pej meghorkan és vadul 
A föiaet szórja hátra. 
Nem hallja, hogy mint zúg a szél 
És mint süvölt az átka. 

Száguldnak arra, hol sötét, 
Felhők egymásba folyva 
S eltűnnek már is sebtiben, 
Sűrű felhőgomclyba. 

De csakhamar lecsillapui 
A mén vad harci kedve. 
Szügyébe markol a lovas, 
Fölébe kerekedve. 

PUSZTAI KÉPEK 



Kiizzadtak már a lovak, 
Vágtatnak csöndesebben. 
Verítékük hull, mint eső, 
A földre sűrű cseppben. 

lm beköszönt az alkonyat 
S falaknak tiszta fénye 
A távol dombról int nekem: 
Siessek már feléje. 

Vihar elül és szél se zúg 
S a keblére zárván, 
A rónát által öleli 
A friss, vidám szivárvány. 

A dombok csak közelgetlek. 
A nap már lemenőbe' 
Kis ablakokra hitit le fényt 
S egy barna nádtetőre. 

Mint részeg táncolt a tetőn 
A borcégér, a hetyke. 
Örvendtem, mert dal, hegedű 
Hangzott belülről egyre. 

Utam hát a csárdába vitt. 
Ittam magamban árván. 
Köröttem táncoló sereg, 
Vidám nótára járván. 
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Fiatal, karcsú mind a lány 
És fürge, mint az árnyék. 
Könnyen bokázik és forog 
S a legény mind — betyárnép. 

A sarkantyú ütemre peng, 
Tenyér, tenyérbe csattan. 
Víg s mélabús a nótaszó 
És hangzik szakadatlan. 

Szól egy betyár: Pajtásaim, 
így élni szép, szabadba'! — 
S amíg dalol, egy könnye hull, 
Szeméből felszakadva. 

Arcát kezébe hajtva ül 
A betyárnép vezére. 
A lelke messze száll tova 
És sorsa jut eszébe. 

Szeme sűrű szemöld ön át 
Tűz fényét szórja széjjel, 
Mint erdő mélyén, lomb között, 
Ha láng felcsillan éjjel. 

De ahogy a sarkantyú peng 
S a dal vígabbra fordul, 
Az üres kancsót ellöki 
S ő is vígabb a bortul. 



A puszta oly csöndes kihalt, 
De az égen világol 
Csillagsereg és teli hold 
S eziistszin lesz a távol. 

A vezér is kisompolyog. 
Vigyázva, nagy titokba' 
Illeszti földre most fiilét 
Kémlelget, félve-lopva. 

Hajadon ül az oldalán, 
S mint atyját úgy becézi. 
Mulatság, tánc nem kell neki 
Csak nézi, egyre nézi. 

Szeretve köti le szemét 
A lányka üdesége 
És gyötri némán, hogy mi lesz 
Az ő gyermeke vége? 

A banda egyre szilajabb, 
Csak húzza, húzza jobban, 
A tomboló öröm tüze 
Mindig magasbbra lobban. 

A vezér arca felderül, 
A bú felhői futnak. 
A vesztőhelyen járt eszem 
S mélán indultam útnak. 

PUSZTAI KÉPEK 
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Kémlel, veszély ha közelít, 
Hogy sebten, tudja lássa 
A földön vaj' nem hallszik-e 
Huszárok vágtatása? 

De mitse hall, aztán megáll 
És föltekint az égre, 
A fénylő csillagok felé 
Minthogyha így beszélne: 

„Ti csillagok, te tiszta hold 
Nem nyom titeket átok. 
Ti jártok nyugton, boldogan, 
Ki sem leselg ti rátok!" 

Felpattan és újból ügyel, 
Majd dörgő lesz a hangja. 
Ott ben elül a dal, a zaj, 
S táncát mind abba hagyja. 

S még hármat sem dobbant szívem, 
Már ültek a nyeregben. 
A föld reng, száguld mind a hány 
Viharnál sebesebben. 

A cigány nép még ott maradt, 
E vig, tüzes legények 
S a rebellis Rákócziról 
Hangzott a régi ének. 

6* 



Lengyel dalok. 

A CSÁRDÁBAN. 

— A szerencsétlen lengyel forradalom évfordulóján. — 

Hangosan cseng poharunk, 
Száll víg nótánk a magosba, 
Künt az éji duhaj szél 
Zúgó szárnyát hogy' csapdossa. 
Besöpörte az utat 
Csárdánk előtt hófuvat. 

Verjük falhoz poharunk! 
A Tél lába durván dobban 
Ott, hol lengyel nemesek 
Szunnyadoznak a sírokban 
S hol földelve fagyba, jégbe 
A szabadság reménysége. 

Hősök teste fölött küzd 
Hollókkal a hó viharja, 
Hogy a világ szégyenét 
A nap elöl eltakarja. 
Hó födi búr sírjukat, 
De a nagy gyász megmarad. 
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Ha pacsirta újra szól 
S zeng reá a bús völgykatlan 
S napfény csókos tüzére 
Rózsa tövén bimbó pattan: 
Mint egy szégyentakaró 
Foszlik sírokról a hó. 

Felbukkan majd a sok hant, 
Hó- s jégleplét összetépve 
S füstölgőn a sírokból 
A szégyen felszáll az égbe. 
S kiséri gyalázat füstjét 
Majd a bosszú lángja tüstént. 



Ódák. 

ESTI KÉPEK. 

L 

Békés este terül a mezőkre szelíden; 
Gyöngéd fátyolként a borúlat s ő mosolyog csak 
Enyhén szunnyadoz a Természet s arca körül leng 
Bájjal alatta. 

Mint alvó gyermek, ha nevetgél atyja ölében 
S az atya nagy szeretettel néz le fiára 
S lelkének lehe ott lebeg — amíg magzata nyugszik — 
Gyermeki arcán. 

II. 

Csöndesedik már bent a vadonban; 
Kis madarak keresik a faágat, 
Honnan, aludván, friss dalolásra 
Szállónak újból. 

Alkonyodik, a faóriások 
Fölemelik fejüket a magosba, 
Hogy hulló rózsái az estnek 
Megkoszorúzzák. 



Csend a mezőn, a kolomp ritkán szól 
Telt bendővel ballag a marha. 
Lomhán tép a sötétzöld fűből 
Szálakat olykor. 

S néz a hunyó nap után a pásztor, 
Elméláz s kiesik újjából 
Bot, sip és kezeit kulcsolja 
Csendes imára. 

LELKEMHEZ. 

A harctérről magosba száll a sas 
S felülről a holtakra letekint, 
Majd bátran a felhőket tépi széjjel 
És feltekint az aranyszínű napba. 

Emelkedj igy föl lelkem és időzz 
A holtaknál, majd felhőket hasíts, 
Melyek napfényét a feltámadásnak 
Nem engedik ráhullni nyilt sírokra! 



VÁGYÓDÁS ÉS FELEDÉS 

ÓDÁK 

Léthe! Partodnak zúzd össze bilincsét, 
Túlvilági vized hadd folyjon idáig, 
Hogy bús szívemnek sebe összehegedjen 
Gyógyitalodtól. 

Jő a tavasz \s vele illat, dal, szerelem jár 
S mint azelőtt, most is kebelemre borulna. 
Már a szivem nem dobban elébe. — Te, Léthe, 
Küldd habodat most! 

EGY GYERMEK ÁGYA MELLETT. 

Ringasd, álom, a kedves magzatot enyhén. 
Átmosolyog fátylad finom szövedékén. 
A rózsa nevet így est illata közben, 
Csendbe, szelíden. 

Csendbe, szelíden ringasd s tedd le fivéred 
Karja közé, az ő lelkülete komorabb már. 
Át nem csillan síírü fátyola résén 
Semmi mosoly ja. 

Mert vont tőrrel áll a komor gond 
Drágám szép ifjúkora ajtaja mellett, 
Hol csókot hint még búcsúzva a béke 
S eltiin örökre. 
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KEDVESEM RAVATALÁNÁL. 

Sápadtan, némán, kiterítve örökre 
Nyugszol kedvesem itt, ravatalnak ölében. 
Bdjid csábítúk a halált s jött. 
Karja ölel most. 

Egykor, amíg legyezett az esteli szellő, 
Hallgattuk a patak mellett a morajlást 
S én remegő lélekkel szóltam: Örökre 
Tied a szívem! 

De a futó hullámra hajolva merengett 
Szép arcod mélán meghatva s a mélyből 
Mintha susogna homályosan a füledbe 
Hangja jövődnek. 

Kérdeztem, mert szótlanságod fújt a szívemnek, 
Meghallottad-e, mit szól néked a lelkem? 
Szendén bólintottál s én keveseltem 
Bclogatásod. — 

Égő könnyzápor tör elő szemeimből 
És hült homlokodon tűzcseppje kopogtat, 
Ott, honnét tovaszállt halk mélázása 
A szerelemnek. 

Megtört hangom búsan sír te utánad: 
,,Mindörökre tiéd a szívem!" Be szerencsés 
Volnék most, ha kínomra felelne legapróbb 
Bőlogatásod! 
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HÖLTY SÍRJÁN.* 

Hölty! itt már a kikelet, hü régi barátod! 
Bolyg a ligetbe, panaszkodván, hol, merre 

[maradhatsz? 
Hej, de hiába! Magányos árny sűrűjébe 
Vész a panaszszó. 

Gyöngéd, szép lelked dalai soha többé 
Nem csendülnek már a tavasz elejébe. 
Nem örvendsz többé első ibolyának 
S gerlebugásnak. 

Sírodnak halmára borúi a tavasz már, 
Majd epedön megölelvén szól: Dalosom holt! 
És halk lehelete susogón a virág közt 
így kesereg most. 

* Lenau költőtársa és barátja. 
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Ihatsz? 

PRIMULA VERIS. 

Szende virágszál, 
Tél se búcsúzott 
S már bekopogtatsz? 
Újra köszöntlek, 
Primula ver is! 

Éberebb álmod, 
Mint a mezőn a 
Többi virágé, 
Szende virágszál, 
Primula veris! 

Csak te gyanítod, 
Hogy tavasz ébred 
És kicsal első 
Enyhe fuvalma, 
Primiúa veris! 

Ily hamar egykor 
Nyíltak e szívben 
Drága virági 
A szerelemnek, 
Primula veris! 
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Szende virágszál, 
Primula ver is! 
Te vagy a hitnek 
Tiszta virága. 

Ahogy az égbolt 
Int mosolyogva, 
Már bizalommal 
Tárva ki kebled. 

Itt a tavasz már 
S bár a fagyos dér 
És a sötét köd 
Még beköszönthet: 

Bíztat a hit, hogy 
Itt van a rég várt 
Isteni évszak 
Üjra közöttünk. 

Tárva a kebled; 
Ám de leselg már 
S meglep a zord dér 
S fojtja szívecskéd. 

Hogyha kimúlsz is 
Szép a halálod: 
Lelked, a hívő, 
Sohse hagyott el! 



VÁNDORLÁS A HEGYEKEN. 

Hü, kedves társ voltál, te szép nap, 
Rád lelkem szeretőn tekint. 
Vonulj el egyszer még előttem, 
Hogy hadd örvendhessek megint! 

ÚTRA KELES. 

Már első csókjától a napnak 
A menny víg arca tűzben ég 
S az est, a hajnal-csillag útján, 
Hozzám búcsúját küldte még. 

A korcsmárostól elköszöntem, 
Vándorbotom kezembe már: 
„Köszönöm uz italt, az ágyat!" 
S már a víg vándor messze jár. 

A PACSIRTA. 

Zsákmányukért friss zümmögéssel 
Méhek szállottak réteken 
S leszórták dalaik' utamra 
A pacsirták a légbe fenn. 
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A TÖLGYES. 

Homályos, szent templomba leptem, 
Ahol halkan s enyhén susog 
Virágok közt a patakocska, 
Mint gyermek, ha imába fog. 

S édes borongás szállt szívembe. 
Zúg a vadon rejtélyesen, 
Mint hogyha bízna valamit rám, 
Mi most titok még énnekem. 

Mintha nekem felfödni vágyná, 
Mit rejt az égi szeretet: 
De gyorsan megijedni látszott, 
Hogy közel az Úr — s néma lett. 

4 PÁSZTOR. 

Az erdő elmaradt s bolyongtam 
Meredek Alpes-szirteken, 
De letekintek rája gyakran, 
Mig fúja búcsút int nekem. 

Tehénsereg a völgyi lejtőn 
S míg csendült rajtuk a kolomp, 
A pásztor álmod kedveséről 
És ráhajol fenyőfalomb. 

MAGÁNY. 

Nem látok már nyájat, se pásztort, 
Csak egy szellő kiséretem. 
Mindig meredekebb az ösvény, 
Zord a magány, a végtelen. 



ÜTRÓL 

Ijedt sikolylyal lejt, rohan ki 
A hegykapun át a patak 
S a zordon helyről oda fut, hol 
Kedves, zöld május várja csak. 

Az élet minden nyoma eltűnt, 
Madárdal nincs s zöld levelek 
S a hasadék és sziklafal közt 
Az ösvény szinte megremeg. 

Istentagadó, nézd az Úr itt, 
A tátongó űr szélinél 
S a meredek sziklán a bűnöd 
Majd érzi: Isten mégis él! 

A TÁVOL. 

Felvergődtem a hegytetőig, 
Mely daccal néz a völgybe le. 
Természet, bátran vert a szivem 
És bájaiddal volt tele. 

Kényelmesen nyúlt lent a síkság 
A végtelenbe s szerteszét 
Erdő, rét, vár s folyók szalagja 
Körülfond színes mezét. 

Itt mind merészebben az égnek 
Szökött a sziklameredek. 
Útjában jég- s hófödte csúcsa 
Megállítá a felleget. 
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Szemem örömtől ittasulva 
A zord sziklákon széttekint, 
Majd csöndben elmerült a lelkem 
A távol ködlő képein. 

A szürke távol küldi halkan 
Testvérét, a vágyat, felém. 
A völgybe le sietve szálltam, 
Hozzá, hozzá igyekezém. 

A természet a völgybe' szintén 
Csodáit rejti szerteszét 
S még lesz ott lent nem egy derék is, 
Kinek szoríthatom kezét! 

Tompán diibörgve felvonulnak 
Az égen barna fellegek. 
A harag, űzve nyers hevétől, 
Bősz útját ép így futja meg. 

A ZIVATAR. 

Mély csend ült még a hegytetőkön, 
De most kirobban hirtelen 
A szél vad táncra kerekedve 
És átszáguldoz mindenen. 

Perel, dühöng az ég, kipattan 
Zord homlokán, mely oly setét, 
Haragjának ere: a villám 
S ijedséget szór szerteszét. 
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Zuhog a hangos záporeső, 
Lábamnál zúg, rohan az ár 
S vihartört fát sodor magával. — 
A dörgés ritkul egyre már. 

A szélviharnak szárnya lankad, 
Eső szitál fák levelén 
És vidáman siettem arra, 
Hol egy kunyhó intett felém. 

AZ ÁLOM. 

Egy agg lépett felém, mosolygott 
S mélázva nyújtja elibem 
Kezét, áldásra fölemelve, 
Mely fentről áradt szeliden. 

Érezte szívem, hogy a dörgés 
Isten haragja nem lehet 
S hogy egykép szólal játszi szélből 
S zivatarból a szeretet. 

Üdítőt ittam egy kehely bői 
És hiv pihenni künn legott 
Egy félszer. Szénájára dőltem 
Páradtan s álmom elnyomott. 

Aminek útamon örültem, 
Azt mind most végig almod ám 
S szunnyadva, hallottam tetőmre 
Langy eső mint hull szaporán. 

7 



Álmodni a fészerben édes, 
Ha kiint a halk eső pereg. 
Koporsóban tán ily a nyugvás, 
Ha pajtás sir rá könnyeket. 

Elszálltak a felhők s a nap már 
Hunyóban az ég peremén 
S fakult a hegyen a szivárvány 
Hogy álmomból felkeltem én. 

Gazdámnak szívből megköszöntem 
A szállást és mi egyebet. 
Tovább indultam, míg a csöndes 
Alkony már fátyolt tereget. 

A HEIDLBERGI ROM 

Zöldelnek a kedves halmok, 
Titkosan zúg a pagony, 
Lombbal holdfény játszadozik 
S Halál száll halk szárnyakon. 

Hol most fü, nád megremegnek 
Mily élet volt valaha. 
Hej, elnémult már azóta 
Hány boldognak ajaka. 



Bárhogy zöldéi is a halom, 
Azzal, mit a rom susog 
Elborulva és komoran: 
Kibékitni sohse fog. 

Hol emberi sírhant körül 
Víg ünnepet ül a föld, 
Virágsereg közömbösen 
Tarka, szagos ruhát öit. 

S szívemet, hogy nézem őket, 
Bosszankodás fekszi meg. 
Illatuk bár csodás, kedves: 
Minden virág nyers, hideg. 

Testvéreik sírja fölött, 
Kiket a tél temetett, 
Ünnepelnek új tavasszal 
Győzedelmi menetet. 

A természet erőinek 
Harca lázas, vad, komoly. 
Lágy szánalmat nem ismernek, 
Míg az erős munka foly. — 

Lent a völgyben zúg a folyó, 
Ragyog tiszta holdsugár 
Házak tarka seregére, 
Hol friss élet, munka jár. 

Fényét veti a vidámra, 
Akit ringat még öröm 
S a búsra, akit gond hervaszt 
S élete csak könnyözön. 
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A hősökre keserűen 
Tekintnek le ezalatt 
Kőből való gúnykacaji 
A múltnak: a várfalak. 

De egy lélek kesereg még 
S bokrok közé száll amott: 
Csodálatos fülemile 
Öntsd szívembe bánatod! 

Te megérted a romokat 
S szived panasz-dalba kezd: 
Hogy mind e sok virág között 
Egy hideg holt arc ijeszt. 

Kiséred a tavaszt útján, 
Hogy nótád a szíveket 
Megóvja a csalódástól, 
Melyet hoz a kikelet. 

De most hallgatsz, tán figyelsz is: 
A májusi ég alatt 
Nem virraszt-e más is titkon, 
Mint a lágy szélfuvalat? 

Akiket a Halál vitt el 
És itt éltek egykoron: 
A holt lelkek nagy serege, 
Hallod, vissza hogy oson. 

A kietlen árnymezökröl 
Harsány szavú kikelet 
Hívja őket ide vissza, 
Hol éltek szép perceket. 



Virággal dús gulyák mellett 
Lebben el az árnycsapat 
S hol te figyelsz, fülemile, 
Ott keringnek, szállanak. 

S megihletik, megindítják 
Gyöngéd, meleg szivedet 
S hogy mi késztet dalolásra, 
Nem is sejted, mi lehet. 

S most vissza zord túlvilágba 
Siet mind ahány halott. 
Maradásuk nincs, akárhogy 
Marasztal is lágy dalod. — 

Látom, hullnak a virágok. 
Most már elfog szánalom, 
Hogyha előbb hidegeknek 
Vádolta is bár dalom. 

Mert, hiszem, víg tolongásuk 
A vándorlás vágya csak, 
Hogy a már múlt virágokkal 
Gyorsan eggyé váljanak. 

Könnyed szirmuk' esti szellő 
Vitte, szórta szerteszét? 
Elrémíté a szellemhad 
Tavasz gyöngéd gyermekét? 



A SZÉP PÁSZTORLÁNY. 
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Te alpesi lány, kék szemed 
Mily tiszta-szeliden nevet, 
Csoda esett tán véle régen 
Hogy tükrözik a tiszta ég benn? — 
Térdeltél, várt bárányka-nyájaá 
És halk imára nyilt ki szájad. 
Vidám, derült tavaszi regg volt. 
Szivednek vágya égbe lebben 
Szűz, gyermeki tekintetedben: 
És mig az ég megálda téged, 
Az ő meleg sugara téved 
Szemedbe, mely oly szende, tiszta, 
S e sugár fénylik benne vissza. 
E fény ragyog ott tündökölve 
S csillog majd mélyén mindörökre, 
Halandó lányka, mindörökre! 

Mint bájos, tiszta gyermek 
Pihentél szenderegve 
S elvitt anyád szelíden 
Ama virágberekbe. 
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Madárnép esti dalt vert 
Amott a fészkes ágon, 
Az altató zenétől 
Dalos az édes álom. 

Gyöngéd fuvallatával 
Tavasz köszönte lopva. 
Csókolt téged s megáldott 
Rádhailó rózsabokra. 

Selyemhajad leönté 
Aranyszín estsugárral, 
Liljomarcod díszité 
Gyöngéden rózsapárral. 

S álmod felett virasztott 
Derűs anyai jóság 
És nézte, mint feselnek 
Orcáidon a rózsák. 

A tavasz esti pirja 
Körülted szállt lebegve, 
Arany fürtödbe' játszin 
Leomlott kebeledre. 

Arcodnak rózsapirja, 
Pásztorlány, óh mi tiszta. 
Még a rózsák halálát 
Bájjal ragyogja vissza. 
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EGY BEHR1NGI HORDÓ BESZÉL. 

Ott álltam erdő közepén, 
A legmagasbb, legzöldebb én 
A fák között s az ébredő 
Nap csókja lombomat kereste 
S én vittem a vándornak este 
Biborbúcsút, álmot ha sző. 
De egyszer jött egy ács felém, 
Ledönt s halálomat lelém. 
Isten veled, te zöld berek, 
Napfény, hold és madár sereg 
S égzengés viharos dala, 
Amely körültem szárnyain. 
Gyönyöröd, erdő, merre lett? 
Elisium vár engemet. 
Testvérek, jöjjetek velem, 
Int már a mennybeli terem. 
Örvendjetek a sors kegyének, 
Hogy engemet sugári érnek 
A sok ezer fa közepett. 
Dicsőbb és szebb sors nem lehet: 
Hordóvá lenni, nem pedig 
Szekrénnyé, mely penészedik 
És áll csöndesen, árva mód 
S mindig elhagyva, zárva volt, 
Pincében bor hordója lenni, 
A föld szív-vérét rejtegetve, 
Mindig hordó, más semmi, semmi 
És bort szolgálni serlegekbe. 



Jer, földnek lelkes vándora, 
Ne menj pihenni máshova, 
Hevítse csak bor szivedet. 
Tölts! Hörpints! Szelj, az istened 
A borban föl nem ismered? 
És a lelkét nem érezed, 
Melytől én is részeg leszek? 
Erös, édes, tűzzel tele, 
Szürcsöld lelked mélyébe le! — 
A hordókat járd sorba vándor, 
Boldog kedvvel s igyál, ha vár bor! 
Már felmerülnek egyre-másra 
Kedves képek rózsás varázsba.' 
Hány drága kincs, mely rég a porba: 
Az ifjúkori édes álmok, 
A bor hullámoktól sodorva, 
Vígan, üdén elédbe szállnak. 
Tölts bort! Érzed, kapsz új erőre. 
Merész tettekre föl, előre! 
Első szerelmed csókja éget. 
Tölts bort! Az otthon int tenéked! 
Boldog vagy! Részeg már a lelked, 
A bajt, a gondot elfeledted. 
Megvédünk. Itt kárt nem tehet 
E merész, gyötrő faj neked, 
Mert állunk itt hordók, mi sorba, 
Lángfegyverünkkel egybeforrva 
S titkon, pohos testünk alatt, 
Az idő lopva elszalad. 
Tölts bort! Tölts bort! Tölts egyre csak 
S ha át folyt rajtad borpatak, 
Két fürge mén vigyen oda, 
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Hol Napnyugat álomhonu. 
Ott imbolyogj zöld fák alatt, 
Míg égi álom rád szakad 
És lesd ott a harmóniát, 
Mely e szép kertet lengi át. 
Egy viharos, erős akkord 
Bűvös varázscsónakra hord 
És messze, messze bclyg veled, 
A mámor tengere felett! 

A POSTAKOCSIS. 

Kedves volt a május est 
S felhők ezüst fodra 
A tavaszi táj felett 
Átsuhant mosolygva. 

Árva ösvény. Álom szállt 
A mezőre, rétre. 
Elhagyott út, nincsen más, 
Mint a hold, ki védje. 

Csak a szellő suttogott 
Hallgatagon, lopva, 
A tavaszi gyermekek 
Ajtaján kopogva. 



S csak a patak sugdosott, 
Mert virágok álma 
Át a csöndes réteken 
Bóditóan szád ma. 

Postásom már keményebb, 
Az ostora pattan, 
Hangjától hogy cseng üdén 
Hegy és völgyi katlan. 

És oly fürge a négy ló, 
Patkó csillog, dobban. 
Tarka réten, jó kedvvel 
Ügetnek mind jobban. 

Egy-kettőre erdő, rét 
Máris tova szállnak 
S békés falvak tűnnek el 
Gyorsan mint az álmok. 

A májusi fényben ott 
Egy temető csendbe. 
Megpillantja az utas, 
Búsan elmerengve. 

A hegy oldalának dűlt 
A temető-falzat 
S Isten képe, a kereszt, 
Csöndes gyászszal hallgat. 

Lassabban jár a koma, 
Hangja mélán reszket. 
Megállítja lovait, 
Nézve a keresztet: 
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„Már itt meg kell államink, 
Követem alásan! 
A hűs földben, túl amott, 
Pihen az én társam. 

Hej, be kedves pajtás volt! 
Örökre kár érte! 
Kiirtfúváshoz nem hiszem, 
Valaki úgy ért-e? 

Mindig meg kell állnom itt 
S rágyújtok egy dalra, 
Talán kedves nótáját 
A sírban is hallja!" 

S a temetőn át a dal 
Hangzott csöndes éjen, 
Hogy a nóta a pajtás 
Sírjába leérjen. 

S visszacsengett a friss hang 
Hegyen, jobbra-balra, 
Mintha holt pajtása most 
Gyújtana e dalra. 

Tovább visz már az utunk, 
Völgyeken keresztül, 
De szívemben még soká 
Csak ez a dal rezdül. 
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AZ EMLÉKEZÉS RÓZSÁJA. 

Hogy hűtlen elhagyóm a drága hont. 
Hol nékem az öröm virága termett 
S az édenből kiűzvén magamat, 
Ott hagytam hü barátot és szerelmet; 

S ahogy komoly búcsúra álltam ott, 
Az örömök üde, zöld partja mellett 
S mint langyos eső hull tavaszi nap, 
Könnyemnek is ép úgy szakadni kellett: 

Egy gaty hajolt rám akkor búcsúkép, 
Nem láttam én virágbőségbe mását 
S a galy még egy rózsát nyújtott felém. 
Szivem megérté kedves hallgatását. 

„Ne porba sird barátom könnyedet, 
Hanem a rózsa puha levelére!" 
Jelenté ezt a néma adomány 
S fájón vitt sorsom a nagy messzeségbe. 

Kedves hazámtól elsodort a sors, 
Vitt a hajó hátán nagy tengereknek 
S mint egykoron intett a búcsúszó, 
Rózsámra könnyeim forrón peregnek. 

Elszállt rózsám mélységes illata, 
A szíriek tüze egyre-egyre gyérül 
Kezemben halvány-mereven pihent, 
Hervadhatlanság hervadó jeléül. 



Hervadhatlanság? — Oly fájón susog, 
Míg próbálom ébreszteni a rózsát. 
Mint hogyha volna bús próféta-hang, 
Döbbenve hallgatom, vajon valóság? 

Emlékezésnek szentelt rózsaszál! 
Érzem, fonnyadt leveled zizegése 
A mulandóság halk lépése csak, 
Mit hallott a búcsúzó szívverése. 



Útról. 

AZ ÖSERDÖ. 

Hazug ábrándok földje, mely felett 
Átlebbent a Szabadság s rávetett 
Cscdaszerű, varázsló árnyakat 
S e sok színes kép csalfán rátapad; 
Föld, ahová futunk a baj elül 
S hová a gonosztevő menekül; 
Föld, mely csábítón s ígérgetve áll itt 
Fölkelti a haló reményt gyakorta 
S ennek zászlóját vad viharba hordja, 
Mig idegen parton foszlányra mállik 
S végül Halát keserű kínja éri. 
A honi föld lágyabb lett vclna néki! — 
Ez országot jártam lovammal, 
Vadon mélyén, hová nem ér a hajnal. 
Lenyugovóra készült már a nap, 
Madár nem szólt, halk szellők szólítanak. 
Pihentem az érnél, itatni ménem 
S hogy a vadonban elmerüljön énem. 
Enyhíteni látszott az esti pír 
Az erdő borzalmát, hol az avarba 
Küzd az Élet és Halál, meg nem zavarva, 
Hogy győzni kettejük közül ki bír? 
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Próbálkozott zöldelrá még az Élet 
S a Halál erejétől semmivé lett. 
Kezét kinyújtá, szorítván ökölbe 
S az Életet bezárta és megölte. 
Hiába próbált, hogy mint fű kibújjon 
Korhadt fatörzsön és kihalt fa-újjon. 
Halál, szólj, öklöd mindent eltemet, 
Növény virágzást s az én éltemet ? 
Összébb szorítod markod vagy kitárod? 
Kérdeztem búsan s éreztem amint 
Legyez a szél s a Halál újja int 
S szívembe borzongó lehellet árad, 
Az erdő mélyén jó soká hevertem 
S fejem pihent a száraz levelen. 
A világrejtély nyitját hol lelem? 
Torkába bámultam búsan, leverten. 
Hol a virág, az erdő régi éke 
S mely itt dalolt, madarak nemzedéke? 
Most a vadon oly elhagyott, sivár. 
Hol itt madár s virág? Nincs semmi már. 
Lelkembe' tán így hervad el hamar 
A sok reményvirág s fedi avar 
S éltem termése, ha elszárada, 
Úgy elhagy nótáim madár hada. 
Akkor holt s néma leszek, mint e fa 
S lelkem tavasza is álom vala. 
Midőn e törzs, mely itt terül ma végig, 
Oly epedön tört a napfény felé 
És karjaival azt át öleié; 
Midőn zöld lombja vágyott fel az égig 
És édes, balzsamos lehelletét 
Kábítón árasztotta szerteszét: 
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Nem volt-e méltó örök virulásra 
S nem érd emelt-e gyászt, hogy sírja ásva, 
Épp mint eszmém, mely azt hiszi, örök, 
Mint vágyaim, az ég felé törők? — 
Hevertem s ráborult lelkemre árnyék. 
Ilyen közel sohse volt a Halál még. 
De hirtelen nesz támadt az avarba, 
Lovam dobbant s nyugalmam megzavarta. 
Közelgett, mintha intett volna nékem: 
Már várt az út és alkonyul az égen! 
S szóltam: Megérdemeli-e az élet, 
Hogy végig járjam azt, lovam, tevéled? 
Rám nézett. Csöndes életkedv a szemben, 
Meleg napfényként a szívembe lebben 
S a nyugalom varázsával fedé be. 
Aztán a vadon mélyén elhagyatva, 
Vágtattam esthomály közt, egymagamba 
A rejtelmes éj, a Halál elébe. 

EGY FÁRA.* 

Te pusztuló, odvas fatörzs, 
Köszönt s zeng e dal teneked. 
Vig méhraj édesíti meg 
A te halálos sebedet. 

* Irta Amerikában. Ai aggastyán, akiről szól. Hartmann Ágost, titkos tanácsos, Stutt-
gartban. 
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Száll a gyors méh, majd visszatér 
S vigan zümmögve énekel. 
Távol virágok hímporát 
Örömmel hozza néked el. 

Fa, téged látva, bús vagyok 
S egy kedves aggon jár eszem. 
Ölelhetném bár, adja ég, 
Ha útról visszaérkezem. 

Amint te korhadsz roskatag, 
De odvad mézzel van tele, 
A bölcseség dús kincseit 
így rejti az agg kebele. 

S vig méhraja, a gondolat, 
Egymásután ki-berepül 
S kristály, édes zsákmányukat 
Hozzák a völgy s a rét felül. 

Sohsem múló virágokig 
Szállnak gyakorta messze szét. 
Ilyenkor csendben hajtja le 
Az aggastyán nemes fejét. 
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KÜLÖNBÖZŐ MAGYARÁZATOK. 

I. 

Figyeld, a Niagara habja 
Hogy porlik millió darabra 
S amint széthull párája, tört fényt 
Ont rá a nap arany sugár a 
S a szivárványszín, lenge pára 
Mily szépre festi be az örvényt. — 
Mi is habok vagyunk, barátom, 
S csak hogyha van egy durva zátony, 
Amelyen szétszóródik énünk: 
Akkor szivárvány színben égünk. 

II. 

„E hab fakó volt, míg az árba 
Mások közé volt itt temetve, 
Csak amint széthullt kis szemekre, 
Ragyogott fel szép színvarázsa. 
Most minden csepp bolyg árva énként, 
De hogyha rájuk száll a nap, 
Szivárványként harmóniában 
Együttesen sugárzónak". 



A NIAGARA. 

Mintha szép álmot susogna 
S mint a gyermek oly vígan 
Az ősvadon szélinél a 
Niagara úgy suhan. 

Majd tovább bolyg némán, lassan 
S az erdőnek szép díszét 
S az est csöndes csillagait 
Sima tükrén hinti szét. 

Oly szelíden, halkan siklik, 
Hogy elhallszik még ide 
A távoli mérföldekről, 
Mint zúg az esés vize. 

De ahol a zuhataghoz 
Közelebb ér, már amott 
Vesztét sejtve, egy vad érzés 
Lepi meg a folyamot. 

Tovább rohan bősz iramban, 
Feledve a föld s az ég. 
Pedig tükrén szép másukat 
Épp most vigan hordta még. 

Vad kényszertől űzve, diibörg, 
Torlódik, ront habra hab, 
Mint kit a nagy elmeriilés 
Vágyódása elragad. 



ÚTRÓL 

Mit a vándor távol figyelt, 
Hogyan zajg a zuhatag, 
Nem hallja azt ideérve, 
Mert hab habra zúgva csap. 

Hasztalanul ép így figyel, 
Ki vesztéhez közel jő, 
De próféta távol hallja 
Amit súg a jövendő. 

CSEND A TENGEREN. 

Vihar s dörgés nem rázza meg 
Szivem oly nagyon, 
Mint a tenger végtelenjén 
Te, mély nyugalom! 

Hogy a szférák bűvzenéje 
Létezik talán: 
E szép hitben csak te ringatsz, 
Csendes Óceán! 

Oly mély, nyugodt hallgatásod, 
Tenger, éjjelen, 
Hogy lelkemnek álmodását 
Csengni képzelem. 

S bár zárt ajkam védi álmom,' 
Szívem megremeg: 
Nem hallották szent frigyünknek 
Titkát emberek? 
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VIHARREGE. 

Nyújtózkodik a tónak lomha teste, 
A mozdulatlan túnyasúg megeste. 
Nem küldi a partnak üdvözletét, 
A néma tükröt egy szellő se hajtja, 
Nem szikrázik csillag visszfénye rajta, 
Mint a halott arc, közömbös, setét. 

Partján zizegni nem mer egy levél se 
S figyelnek a fák megrendülve, félve: 
Ébren van-e szellő vagy habfodor? 
A nap már ott leáldozóba távol, 
Száll a halotti nyugalomra fátyol, 
Melyet az esti csend halkan sodor. 

De hirtelen feltűnnek a határon 
Sötét felhők, nyomukba hűvös áram 
S szorongva, komoran gomolyganak. 
Siet a sereg, nincsen vége-hossza 
A csöndes alvó köré sorakozva, 
Mint összetorlódott, sötét csapat. 

Lehajtanak és kérdik egyre-másra: 
Élsz még? S panaszteli, bús zokogásba 
Fúl a hangos menydörgés itt s amott. 
Vizsgálják félve, villám fénye mellett: 
Nem szállt-e el az utolsó lehellet? 
Talán agg anyjuk, a tó, már halott? 
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Él! Él! Leányainak aggodalma 
Felébreszté, hisz nem volt soha halva 
És ágyából szökik a légbe fel. 
Anya s leányi örömittasodtan 
Átfonják egymást s táncolnak legottan, 
Míg a viharkórus dalt énekel. 

A VÁNDOR ÉS A SZÉL. 

Te őszi szél, köszöntlek. 
Közel öt napja majd, 
Hogy néma, bús a tenger 
S nem leng szellő se rajt. 

Szél, zúgúscdra vágytam 
Itt a vizén nagyon, 
Mint őz után, mikor még 
Várt rám a mély vadon. 

A friss Neckar folyónál, 
Erdőkben, réteken, 
Szólj, szél, nincs semmi újság? 
Hoztál hírt énnekem? 

„Gyors útamban letéptem 
Az erdők levelét 
S kószáltam gyors iramban 
Tarlókon szerteszét. 



Fütyülve hogy bejártam 
Sok rétet, ligetet, 
Kivándorlók hajóján 
Megnézlek titeket. 

S mert a hajó szerelme 
Honúhoz lenge lett, 
Fisodrom messze tőle, 
Mint fonnyadt levelet!" 

VISZONTLÁTÁS. 

Szülőhazám kedves völgye, 
Szivem hogyan fáj s vígad, 
Hisz amiért úgy epedtem, 
Újra hitem tájidat! 

Szőlőhegyem köszöntelek! 
Venyigéd zöld, él, nevet. 
Be sokszor megédesítő 
Az én fanyar éltemet! 

Fölötted már sok ősz szállott, 
Tőlük szőlőd érett meg. 
De szivemben hervasztották 
Reményit az életnek. 



TRÓL 

Emlékszem míg minden házra, 
De már most más emberek 
Járnak-kelnek a kapun át, 
Kikhez szólni sem merek. 

Egy-egy pajtás felől félve 
Várom a hirt itt-amott, 
S szívem úgy ver, tán az, akit 
Keresek, már rég halott. 

Ez a hely, hol a mi lelkünk 
Vigadozva megpihent? 
Aki kedves volt nekem, mind 
Készül már vagy sirba lent. 

Nem maradok hát itt soká, 
Árvaságom kínja nyom. 
Az utcára ki sem lépek, 
Világos, szép nappalon. 

A fát most is ismerem még, 
Hol sok éve egyedül 
Szőttem én a gyermekálmot 
Mely riadva elrepül. 

Csak mikor már alkonyodik 
S a nap zaja csendesül, 
Egy-egy pajtás lakásához 
Ellopózom egyedül. 

ÚTRÓL 



ÚTRÓL 
ÚTRÓL 

Megragadni igyekezem 
Az édes, szép álmokat. 
Azt hiszem, így engem minden 
Mint egykoron úgy fogad. 

Kitekintek az ablakon, 
Köszönök és figyelek. 
Tán elvesztett barátomra 
Valahol rá így lelek. 

Figyelek és el nem válok, 
Amig látni vélem őt 
A zavaros, kusza képen, 
Melyet a hold fénye szőtt. 

A PÁSZTORLÁNY. 

Szép pásztorlány, egyszer még 
Szálljon dalod szerteszét, 
Hogy nótádra felébredjen 
A visszhang a sziklahegyben. 

Trilláid, halld lányka csak, 
Hegy szivekbe szállanak 
S vígan tovább s tovább adják 
Zengőn édes nótád hangját. 
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S mert, haj, minden tovaszáll, 
Eltiinsz majd szép rózsaszál 
Tán szerelem hív máshova, 
Vagy elvisz a Halál lova. 

És majd árván állanak, 
Néznek búsan, álmatag 
Ott a szürke csúcsok messze, 
Dalaidra emlékezve. 

A TÓ ÉS A ZUHATAG 

Zord sziklameredek, 
Tó s erdő éjsetétje: 
Mindannyi néma kép 
Komoly elmélyedésre. 

S a zuhatag amott 
Kövek közt ront előre 
S példát mutat neked 
A merész tetterőre. 

Miként a tó, előbb 
Csak mélyedj el magadba 
S oszt' tettre törj elő, 
Mint a vadon patakja. 
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ŐSZI ÉRZÉS. 

A biikkerdö már őszies veresbe, 
Mint a beteg, ki elmúlásra készül 
S orcáin a múló pír árnya még ül; 
Rózsák, melyeknél nem cseng dal repesve. 

Alig hallszik, hogy csergedez patakja 
A völgybe le és lejt hulláma csendben, 
Mint jó barát jár halottas teremben, 
Hogy a lét végső álmát ne zavarja. 

Itt a bús vándor társat lel magának. 
A természet, mert dísze semmivé lesz, 
A vándor fájdalmával együtt érez 
S közös panaszba olvad át a bánat. 

ÖSZI EST. 

Hűvös szél fújdogál, galyaknak hull a lombja. 
Föld vándora, jó éjt!, sivit be a vadonba. 

A dombon holdvilág, fut felhők szürke serge 
A völgyön át, ahol erdő méláz kesergve. 

Az ér oson s viszi a haldokló ligetbül 
A levelet s siró panasz-szava kicsendül. 



A vándormadarak tört hangja más mi volna 
Örök létért vágyó kusza álom sikoly ja. 

ÜTRÓL 

Sohse hallottam ért ily halk bánatba csengve. 
Partjánál áll a fűz, rajt leng az ág, a gyenge. 

Eszembe jut nekem egy már halott barátom. 
Figyelek, zúg az ér: Többé sohase látom! 

S ím, zajgó gágogás kél hirtelen magasba: 
Téltől riadva száll fent vadludak csapatja. 

Hátuk mögött az ősz, gyors szárnyuk ront előre, 
Félőn tekintenek a haló dombtetőre. 

A fénylő hold előtt mily gyorsan elsuhannak. 
De már elvész nyomuk, ki tudja, merre vannak? 

Hangjuk sejtelmesen még szól a messze légben 
S felbolygat bánatot a vándor kebelében. 

A Természetnek is oly nyugtalan az álma, 
Halálnak szánt földről oly szívest messze szállna. 

Elhalt a gágogás. Rajuk már messze lebben 
És szól, mint esti dal, a kétség kebelemben: 

Látszat a földi lét? Fordított déli báb tán, 
Az örök életet csalóka módra játszván? 

Zajongva, szaporán madarak Délre szállnak, 
De a Délt is födi hálója a halálnak. 



Az"elmúlás miatt bánat mért jár mivélünk, 
Ha látszat az csupán, amit mi végig élünk? 

Vagy e bánat örök létünk visszfénye tán csak, 
Azért örök kísérőnk egy nap és a más nap? 

Látszat e bánat is? — így rajzanak az eszmék, 
Mint ott tar völgyön át az őszi köd terjeng szét. 



Tengeren: 

VÍZI TÜNDÉREK. 

Kedves esti szellők szállnak, 
Elold és csillag fénylik, 
Messze visz a sikló hajó 
A vizeken végig. 

Itt szerelem s béke együtt, 
Sima a víz tükre, 
Mintha a sebosztó Halál 
Szunnyadna örökre. 

A végtelen, fényes tengert 
Elmerengve nézem, 
Amint titkon játszadoznak 
Hold és hab vizében. 

Hirtelen hullámok törnek 
A mélységből fürgén. 
Tán velük küld üdvözletet 
Alulról az örvény. 

* Ezen sorozat minden tersét Amerikában irta. 



T E N G E R E N TENGERE 

Tán köszöntik a csillagfényt, 
Kik lent mélybe zárva? 
Vagy a velük érző költőt 
Üdvözölik tán ma? 

Mintha engem titokzatos 
Édes kényszer űzne, 
Hogy a tenger tündédhez 
Nézzek le a vízbe. 

Tőletek szállt e mély zúgás 
Ti, rejtelmes lények; 
Figyeli s csüng eped ön rajt 
Az emberi lélek. 

Tán egy sejtés súgta nektek 
A korall vadonban, 
Hogy éppen most egy meleg szív 
Ti felétek dobban? 

Boldog volt, ha feltüntetek, 
A pilóta népség. 
Arcotokon csodás, kedves, 
Sajátságos szépség! 

Szállhatnék le bár hozzátok, 
Csak le, közeltekben, 
Nézni karcsú formátokat 
Amint halkan lebben. 

Nézni, amint testvéri kört 
Fontok, táncot járva, 
Hallgatagon, örök szürke 
Tengeri homályba! 



TENGER CSÖNDJE. 

Csönd. Elhallgat minden szellő, 
Minden hullám elpihen. 
Leáldozik a napkorong 
Bágyadt fénnyel, szeliden. 

Mintha nyomná őt a felhő 
S nagy volna e bús tehei ; 
Az égbolt a lágy tengerre 
Elfáradva ráhever. 

S a végtelen magány ölén, 
Elfeledve pálya, cél. 
Áll a hajó és ellankadt 
Zászlaját nem járja szel. 

Mily szívesen látná szemem, 
Hogy erre szád egy madár! 
Bár buknék fel egy halacska, 
Szívem vágyva várja már. 

De nem látok szálló madárt 
S nem felbukó friss halat. 
Ott is épp oly csendes, oly bús 
Tán a tenger szín alatt? 

Mint gyakorta zöld ligetben 
Valami bú meglepett, 
Nem tudom mért, de sírnom kell 
Itt is, tenger közepett. 
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A Természet minden útján 
Hord örök, nagy bánatot 
S ez, anyai áldásképpen, 
Tán szívembe áradott? 

Óh, hisz akkor nem hazugság, 
Hogy látatlan, rejtve még 
Él hullámok éji ölén 
Egy emberi nemzedék. 

Mint napfényben, kell hogy legyen 
Ott lenn is egy jó barát, 
Ki érez a Természettel 
S meghallgatja bánatát. 

De titok az, hogy mit érez 
S rejtély: hol van, merre jár? 
Mert könnyét már fakadóban 
Elmossa a tengerár. 

REGGEL A TENGEREN. 

Friss reggel, kedvező szelek, 
Ragyog a nap parázsa. 
Zajgó hullámokat szelünk, 
He gyors az utazás ma! 

Elénk torlódnak a habok, 
Ágaskodnak magosba, 
De hasztalan törnek felénk, 
Hajónk falát csapdosva 
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Vidám vándorkedvvel siet, 
Útidban mit se késik. 
Hatalmas keble szétveti 
Az ár előtörésit. 

És a szivárvány szalaga 
Magasan leng mögötte. 
Csilló habból a napsugár 
Aranykeze kötötte. 

Ameddig csak téved szemem, 
Part nélkül végtelen víz. 
Egy nyugtalan vágy lelkemet 
Elfogja s messze elvisz. 

Be rég hiányoztok, hazám 
Hegye, virága, lombja! — 
lm, egy fülkéből gyermek int, 
Jó reggelt rám mosolygva. 

Hol idegen a lég, a nap 
S hideg víznek zúg árja: 
Mily jól esik egy gyermekarc 
Csöndes, meleg sugara! 
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HAZÁMHOZ. 

Mily messze, messze vagy hazám! 
Földed nem láthatom. 
Úgy eltiint, mint ifjúkori 
Szerencsecsillagom. 

Rád gondolok, itt egyedül 
A parton állva kinn 
S az éji tengerzaj közé 
Szétszállnak álmaim. 

S öröm fog el, mélázva lent 
A háborgó vizén: 
A honi hangot hallom ott, 
Mely lelkemnek izen. 

Édes merengés ringat el 
S mintha a szél zaján 
Szentséges, öreg tölgyeid 
Zúgását hallanám. 

A habmorajban patakod 
Jajgatja panaszát, 
Hogy igy el tudta hagyni öt 
A régi jó barát. 

Nyájad kolompja cseng felém 
És lágy siralmival 
Idáig reszket édesen 
A hegyvidéki dal. 
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Madárka szól a lomb között, 
Sóhajt, sir a berek 
S azt súgja minden falevél: 
Ne felejts engemet! 

Határfolyódat amikor 
Némán átléptem én 
És az utolsó fádat ott 
Búcsúzva ölelém, 

S kérgét a válás könnyivei 
Itatta bús szemem: 
Megesküdtem, hozzád e szív 
Hogy mindig hü leszen. 

Most rúd oly vágyva gondolok, 
Rúd, hol sok szív szeret 
S bűnöm fizetve sírom a 
Tengerbe könnyemet. 



Élet és álom. 

TOBORZÁS. 

Körben magyar bajuszos nép 
Vigan figyel. Mi lehet, 
Hogy a dal, mely zeng körükből, 
Úgy megrázza szívemet? 

Napbarnított cigánybanda 
fíorhevűlteti húz amott 
Hősi szivet fellázító, 
Lelkesítő dallamot. 

Összeüti sarkantyúját 
A toborzó szaporán: 
„Tüzesebben verd cimbalmod 
S tüzesebben húzd komám!" 

Meghallja a cigány s a füst 
Pipájából gomolyog 
S egyre-egyre mind szilajabb, 
Lelkesitőbb dalba fog. 

Zúg a régi hősi nóta, 
Zengve száll friss hangja itt, 
Amely legényt s vént egykoron 
Török ellen harcba vitt. 
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A toborzó szeme csillog, 
Sok heg arcán s homlokán: 
A vitézség rendjelei, 
Kiharcolta jókorán. 

Szikrát hányva csattog a kard, 
Hányszor fürdött vérben ez! 
S csákóján a tollbokréta, 
Játszva, vigan lengedez. 

Kilátszik a tarka nép közt 
Egy szép legény, szálmagas. 
Kedvvel nézi a toborzó: 
„Te volnál ám jó lovas!" 

Szeme csillog: „Ez aztán a 
Heiyre legény! Cimbora, 
Jer, huszárnak csapj fel, igyunk! 
Itt a hegynek szinbora!" 

Vigadozva nyújtja felé 
A borral telt poharat. 
De a legény nem nyúl oda 
És csak néma, bús marad. 

Gondolatok árnyékai 
Eonják körül egyedül 
S bennök csüggedt, nemes arca 
Édes-búsan elmerül. 

Hogy hős legyen, mint ősei, 
Öt is a vágy szüli ja meg 
S rózsaszínű orcáiról 
Sürü, forró könny pereg. 
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A toborzó szava csendül 
S cigánynóta dallama. 
De ő mintha a távolból 
Más hangot is hallana. 

Anyja könyörg keservesen: 
Jer karomba! Merre vagy? 
S a menyasszony bánkódva szál-
jai, sokára el ne hagyj! 

S látja gyászban a kis kunyhót, 
Mely övéit védte meg. 
Had ja: sírva foly a patak 
S a hárs búsan fél, remeg. 

Ifjú sziv, most min is csiingesz: 
Merész, hősi harcokon, 
Vagy talán a szeretetnek 
Édes szava haza von? 

Tétován áll, míg amottan 
A toborzott víg csoport 
Trombitaszó mellett indul 
S lovuk veri már a port. 

Ujongva int a toborzó: 
„Csapj fel öcsém, légy huszár! 
Nincsen annál gyöngyebb élet, 
Csupa öröm, ami vár!" 

Lázban ver a legény szive 
S im felbukkan, ott halad, 
Majd megáll a toborzónái 
Egy sötétlő, zord alak. 
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Titkos szót súg most fülébe, 
A toborzó szeme ég. 
Felpattan és kardja suhog. 
Mintha jönne ellenség. 

Száll a hang, mint vad menydörgés, 
Majd meg lágyan, epedön. 
Száll, mint édes végtelen vágy 
S mint siró szél temetőn. 

Szív szerelme, otthon képe! . . . 
A toborzás vihara 
Elsöpör már titeket is: 
Szegény anyó, hü ara! 

A legény még ingadozik, 
Szava akad, tétova 
S a toborzó haragosan, 
Gúnyos szemmel néz oda: 

„Öcsém, nem vagy hősnek való, 
Magyarnak sem szült anyád. 
Gyáva lelkű honnan jöttél? 
Menj csak vissza újra hát!" 

S oda lebben a bandához 
A démon, súg valamit. 
Szellemhangon súg s tüzeli 
A cigányok dalait. 

És a sűrű tömeg között 
A sötét árny elhalad. 
A legénynél megáll, mintha 
Megáldaná ezalatt . . . 
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A haragtól, a szégyentől 
Fejéhe száll most a vér. 
A toborzó felé siet 
S összecsattan két tenyér. 

Azután meg egy-kettőre 
Derekán már ott a kard 
És a többi víg legénnyel 
Most már bátran harcba tart . . . 

Mint itt-amott a vetésből 
Némán, sompolyg ki a vad, 
Mig elnyeli a rengeteg 
S a leszálló alkonyat: 

A magyarok arcán igy foly 
Egy könny félve, egyedül 
És a szakáll sűrűjébe 
Elárvultan menekül. 

Vígalomság közt a magyar 
Könnyét miért sir ja már? 
Sejtik a legény hős végét? 
Sejtik, hogy tán sírja vár? 



Akit üldöz vihar, szélvész 
És a balban elmerül, 
Szelíd békehírnökök, azt 
Ne hagyjátok egyedül. 

ÁLOM Különfélék. 

Nektek, hü és kedves könnyek 
Szól e hálaénekem! 
Hogyha szivem dalra csendült. 
Kísérőim énnekem. 

Szép csöndesen folytatok le, 
Mintha szenvedésimet 
Meglesnétek halkan, lopva 
S dalom nem volt már rideg. 

Hogyha balsors a szívembe 
Tőrét szúrta, sebtiben, 
Vigaszt nyújtón a kétséget 
Elmostátok szelíden. 

KÖNNYEK. 

Tartsatok ki éj multán is. 
Ne maradjon egymaga 
És orcáit hadd áztassa 
Lelkének könny-harmata. 



KÜLÖ! KÜLÖNFÉLÉK 

Áztassa a bánatos könny, 
És bár szíve szenvedett, 
E szép földön ki ne haljon 
Belőle a szeretet. 

Ne csak oda térjetek be, 
Hol bánat váj szíveket, 
De oda is, hol a jó kedv 
Kebelekből int, nevet. 

Hej, a szűk kis kamarában 
Mily sürgés, mily ünnepi, 
Ha az egész menny országa 
Zsibongással tör neki. 

Az arcon hogy csillog a könny, 
Mosolyog és integet: 
Lépjetek be, vendégeim, 
Szívest látlak titeket! — 

Midőn egykor barátomhoz 
A halálnak új ja ért 
És kezünkből kiszakitá 
A baráti szent füzért, 

Reá sírtam az utolsó 
Kenetet — s már elpihen, 
De egy szelíd, meleg könnycsepp 
Ott fénylett még szemiben. 

Szent perc volt, amint sóvárgott 
Vágyódott az ég fele, „ 
Mint az angyal, kit asszonynép 
Jézus sírján ott ¡ele. 
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ÖREG KOLDUSASSZONY TEMETÉSE. 

Fekete ruhás négy alak, 
Közömbös teste-lelke, 
Ott ballag, a halál hideg 
Portékáját cipelve. 

A faluszéli temető 
Már vár ott kint a holtra. 
Szegény koldusasszony pihenj 
A rozzant síri boltba'! 

Ki sem kisér, könny sem pereg, 
Harang szava se rezdül. 
A nyomor volt társad csupán 
Egy életen keresztül. 

Rajtad rongyos halott lepel; 
A leplen tört kereszttel 
A másvilágra a gonosz 
Fukarság így meneszt el. 

De téged a keserű gúny 
Nem bánt, hogy a nagy útra, 
Mint élteden át, csak kopott 
Krisztus keresztje jut ma. 

Te voltál a legszebb leány 
Egykor faludba régen, 
Legszebb aratás ünnepén 
A faluszéli réten. 

ÉLÉK 
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S nem kisér egy legény se mostj 
Ki véled járt a körbe. 
Hogy szólt ott a víg hegedű, 
Mely régen összetörve! 

BETEGEN. 

1. 

Betegágyam fölé csendben 
Esti árnyak hajlanak. 
Egy kis egér jár a padlón 
S ketyeg órám azalatt. 
Egyhangúan jelzi egyre, 
Életünk hogy miként megy le. 
Lefelé bús s víg utakon 
Szakadatlan tovaszáll, 
Mint a folyó gyors huliámin 
Siklik tövis s rózsaszál. 
Mind lejtösebb le az utunk 
S a Halálhoz közel jutunk. 
Az enyém is leszáll s megcsap 
A völgyből hűs lehelet. 
Ifjú vagyok s mélán hallom, 
Hogy bús alkony közepett 
Szivverésim halkra válnak 
S közéig árnya a Halálnak. 
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II. 

Magány! Némán az öledbe 
Ejtem forró könnyemet, 
De te hallgatsz s bús sorsomra 
Egy sóhajod sincs neked. 
Ifjúkorom elhervadva 
Terít engem ravatalra. 
Áztat könny majd egy szemet? 
Ver értem majd egy bús kebel, 
Hogyha csöndben temetnek el? 
Nincs egy szív sem, mely szeret? 
Még forróbb lesz könny per gésem. 
Egy sincs, egy sincs, fájón érzem. 

A MELANCHOLIÁHOZ. 

Tépelődő búskomorság, 
Te kísérsz át éltemen. 
Tűn vagy ragyog csillagzatom, 
Hü társam vagy énnekem. 

Bércek közé vezetsz gyakran, 
Hol sas fészkel egyedül. 
Fenyő mered föl a légbe 
S hegyi folyó dörgve dűl. 

Halottimra emlékezem, 
Könnyem árja úgy szakad 
És kebledre lecsüggesztem 
Elborult, bús arcomat. 
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BARÁTOM EMLÉKKÖNYVÉBE. 

Erissen járod bérceken útját a nemeseknek, 
Hol tisztább levegő hűti a főt, a szívet. 
Tépsz a sziklás csúcsokról, szélén meredeknek 
Tarka virágszálat s szép koszorúba fűzöd 
S áldozod őket oltárán az emberiségnek; 
Mind némább s árvább, hej, körülötte a tér. 
Búsan suttog rajt a kevés nemes' koszorúja, 
Elmúlt szép évek gyász fűz éri ezek. 
Ámde te bátran járjad az útat, búr ha ma élted 
Tán nem más: a múlt szép emléke csupán. 
Egykoron útaidon zivatar ha dühöngne körülted 
S orkán, mennydörgés éj tájt rontana rád: 
Pajtás, röpködjön e levél a viharban előtted 
És hadd súgja neked: Hü társad ne feledd! 

MULANDÓSÁG. 

Hold fény ében úszó szép nyári estén 
A hegyről ott lenéz a vari rom. 
Mily csend! Az ódon illatú magányban 
Eenyök között árvult szellő oson. 
A magányt őrzi egymaga, 
„Mulandóság!" sir bús szava. 
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„Mulandóság!" int engem néma völgyben 
Komor sereggel ott sok sírhalom. 
Gyászolnak ők, de az élők szivéből 
Kihűlt már régesrég a fájdalom. 
Évforduló ha közeleg, 
Nincs szem, amelyből könny pereg. 

A változó érzelmek délibábja 
Csalókán átsuhan a sziveken. 
Ez fájdalmát nem őrzi meg sokáig, 
A szenvedés is eltün hirtelen 
És a szelíd bánat nyoma 
Szintén mint ködkép száll tova. 

„Mulandóság!" E panaszt hallom én csak, 
Ha figyelek, szivemnek mélyében, 
Hol rég kihalt a gyermekkor zsivajja 
S a szerelem dala holt, rég pihen 
S hol majd e bús sóhajba hal 
A víg, utolsó, tiszta dal. 

KÉSLEKEDÉS. 

A lovas nyeregében ül már, 
De paripája nem üget. 
Letép még, a réten legelve, 
Néhány szál megmaradt füvet. 
Az sarkantyúval vág neki 
S száguldozásra készteti. 
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S ha érzi reszketőn az ember, 
Hogy a Halál megüli öt, 
Az Élethez kapaszkodik még, 
Koldulva egy pár perc időt, 
Míg ostorral sújt az neki 
S elindulásra készteti. 

EGY GYÁSZBA ÖLTÖZÖTT NŐNEK. 

Hű férjed hantjától az ásó 
Még nyirkos, úgy lehet. 
Óh nő, nincs benned semmi női!? 
Már nem könnyes szemed? 

Ott arcodon a fajtalan ver, 
E rút szégyenpatak. 
Holt férjed nem teheti már azt, 
Hadd én átkozzalak. 

A fátyolt, mit magadra öltél, 
E könnycégért levedd! 
Nem mérnek csapszékedbe könnyet, 
Ilyen nemes levet. 
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EGY GYERMEKNEK. 

Te szép fiam, miért vagy oly bús, 
Szemedből könny miért pereg? 
Talán, mert elrepült madárkád, 
Az bánt téged, szegény gyerek? 

fíúbánatodban föltekintesz 
Oda, hol int a zöld csalit, 
Majd nézed álmodó szemekkel, 
Mint áll üresen a kalit. 

Támasztod az üres kalitra 
Bágyadtan kis, fehér kezed. 
A rácsokat vizsgálod egyre, 
„Hogyan repült el?" — kérdezed. 

Hallod dalolni ott a fán azt, 
Aki neked kedves vala. 
Hull forró könnyed, hull sürüen, 
Míg szól a kis madár dala. 

Vigyázz, vigyázz kedves fiúcska, 
Egykor búsan ne állj te itt, 
Siratva keserűn az élet 
Legszebb, legdrágább kincseit. 

S oda nyomod szíved fölé majd 
Ökölbe szorult kezedet, 
A szív fölé, mely sok nyomorba 
És sok gyönyörbe vezetett. 

10* 



148 KÜLÖNFÉLÉK 

Görcsös kezed oda szorítod, 
De az a szív üres, sivár! 
A harc közt elrepült belőle: 
Ártatlanság, e vad madár. 

Hallod dalát, de messze, halkan, 
Tested törött, hajad fehér. 
A kis dalost kívánja szíved, 
De vissza többé sohse tér. 

BÜCSÚ. 

— Egy kivándorló dala. — 

Köszöntelek, hazám, utolszor, 
Téged, te gyáva, ostoba. 
A zsarnok talpát csókolod te 
S görnyedsz, ha csattog ostora. 

Jól szunnyadt a gyerek öledben 
S adtál játékot is neki. 
Kedvest lelt a legény, de nem volt 
Szabadság itt, az isteni. 

A vadász gyorsan a hegyek közt 
A földre hull, ha arra néz, 
Hol bősz vad csorda ront feléje, 
Aztán tovább robog a vész: 
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Épp így terülsz hazám a földre, 
Közel léptét, ha érezed 
Királyodnak s míg nem vonult el, 
Elakad hús lélekzeted. — 

Hajóm szállj, mint felhők a légben, 
Oda, hol égi láng lobog 
S a gátat mosd el tenger, onnan, 
Szabadság jöjj, te álmodott! 

Óh, jöjj te új, szabad világom, 
Virágos partú, szép, meleg, 
Hol a zsarnokság átka megtör: 
Te, új hazám, köszöntelek! 

EGY MINISZTER SÍRJÁN. 

Szerencséd aranyvert fogatja 
Hogy vágtatott veled 
S magad', inig vitt szél forgatagja, 
Istennek képzeled. 

A csőcselék hollócsapatja 
Hogy rebbent félve szét, 
Kerékrobogást hogyha hallott 
S ostorcsapás neszét. 
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Egy síró koldus állt az úton, 
Nem más: szegény hazád. 
Alamizsnát kér tárt karokkal 
S könyörgi igazéit. 

Akármi gyászos volt panasza 
És könnye folyhatott, 
Hajtod tovább ostorcsapással 
A büszke fogatot. — 

„Megállj!" Sivít rémült fiiledbe 
Egy hang kegyetlenül 
S gúnnyal, dühvel ront egy zsivány ki. 
Ott a vadon felül. 

A Halál ez s hámját kocsidnak 
Elvágta kétfele. i 
Oda cipelt, bár könyörögtél, 
Hol éjek éjjele. 

És a haza őrt áll sírodnál, 
De biz dalol, nevet 
S űzné azt koldusbottal onnan, 
Aki ejt könnyeket. 
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A KÖZÖMBÖS. 

Akár mint Szókratész iszod mosolygva 
Hazádért a méreggel telt pohárt, 
Akár te aljas, ördögi, gonosz vagy, 
Aki átkot szór, míg rád sújt a bárd; 

Akár lángész vagy, aki alkotásod' 
Idők útjába mint bércet veted, 
Hogy az évek, lábúnál elhaladva, 
Félőn vetnek reá tekintetet; 

Akár nem nyújtott hosszú életed mást: 
Hogy lettél sírban férgek étele, 
Akár egy nemzedéket láncra vertél 
S félő szívekbe tőrt döftél bele: 

Ép oly fontos, mint az, hogy cseppnyi vízben 
Körben fut-e az ázalék-bogár, 
Vagy hogy e féreg e nagy utazásban 
Tán egyszer balra, máskor jobbra jár. 
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EGY MŰVÉSZNŐ EMLÉKKÖNYVÉBE. 

— Emlékezés egy sétára. — 

Hosszú sétánk után u nyári napban 
Felénk vadon súgd üdvözletét, 
Édes-bűvös levegő szállt körültünk 
S üdítő csókkal várt a lombsetét. 
S amint a forró, napperzselt utakról, 
Hol küzdünk, fáradunk az életért, 
Az isteni magányban elmerültünk 
S utunk az erdő sűrűjébe ért: 
Vidám szavad az élet meredekjét 
Szökelve, hirtelen ott hagyta csak 
S a művészet útvesztőjébe tévedt, 
Mint halkan csergő, üde, friss 'patak. 
Hullámain, ahogy lejtett kanyargón, 
Minden virágszál ringva megremeg 
És mig lejtésükön merengek, érzem, 
Viszik velük csodáló lelkemet. 

LEHETETLENSÉG.* 

Mielőtt még bűvös varázsod átfont, 
Mely, mint gyémántról — ha pompában ég — 
Sugárzik rólad újra s újra még: 
Sejtelmesen figyeltem jó barátom 

* Irta l$22-ben, Pozsonyban, amikor ott a jogakadémiát hallgatta. 
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A pír a bércen nem ér este véget, 
Ha völgyben alkonyult s rajt nap már nem rezeg. 
Drágám, súgárzik így a rádemlékezet 
Barátom arcáról, ki feste téged. 

Szive mélyébe mártá lelkesedve 
Az ecsetet és a te csudaképed 
Pesté meleg-szelíden s újra ébredt 
Lelkemnek hány emléke s régi kedve. 

De mint a költőnek soh sincs sikerje, 
Hogy amit érez, szóbilincsbe verje, 
Minket világáig emelve fel: 
Barátom is téged hiába festett, 
Nem adta vissza szép, isteni tested 
És lelked, mely bűvös varázst lehel. 

EGY BECSVÁGYÓNAK. 

Hírnév-hajszád hagyjad félbe! 
Inkább ápold csak szivedet, 
Arra hallgass, amíg lehet 
S így majd egy szebb éltet élsz te. 
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KÉRDÉS. 

Embersziv, szólj, mi a szerencse? 
Szüli rejtélyes pillanat 
S már nyomban el is illanhat 
S hiába várod vissza, lesve. 

CSILLAGOM. 

Melancholia köpönyegje 
Átcsapva vérző szívemen, 
így vitt tovább a sors viharja 
Melletted, drága mindenem. 

Mint angyalok, szemed egéből 
Úgy szállottak le könnyeid 
Szép, meghatott orcádra s szíved* 
Dicsérték mily jó, mily szelíd. 

Ekkor ragadt el oldaladtól 
A vihar zord éj közepett, 
De békesség, e drága csillag, 
Örök fényével rám nevet. 

Mert mint az ifjú a halálnak 
Árnyában is epedve ég, 
Arája felé nyújtja karját 
S rápillant haldokolva még: 



Te képeden úgy csüng a lelkem 
S örökké, egyre nézi azt, 
E gyászos földből mit se látva 
S nem érzi, hogy tüskét fakaszt. 
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AZ ÖNGYILKOSSÁG. 

Ha zord vihar tört keblünket 
Zátonyszirtre csapja ki 
S betólulnak nyilt sebén út 
A fájdalom habjai; 

S a kebelből a szív mohón 
Issza a könnypatakot, 
Mert a kebel elmerülne, 
Ha ellepik a habok: 

Ha a Halál mindent, mi kedves 
Majd elragad, széttépeget: 
Vigye! Én egyért küzdenék csak, 
Visszahódítnám képedet. 

Csendesül a vihar akkor, 
Kiderül az éjsetét 
S szelíd Hórúk elsimítják 
A kebelnek mély sebét. 



156 KÜLÖNFÉLÉK 

De hu, mig küzd árral keblünk, 
A szív csügged egyedül 
S csökönyösen, tétlen borong 
A szirt fölött, — elmerül. 

Ha féktelen, szilaj a szív, 
Vad lesz a zajgás alatt, 
Forr, hevül halálittasan 
És szétzúzza a falat. 

Ha utána kék is az ég 
S szelíd szellő ébredez 
S a roncs enyhén ring az áron: 
A holtaknak késett ez. 

De ti többi kis hajócskák! 
Ha került is a veszély, 
Szálljatok csak nyugton s gúnnyal 
Ne legyen, mely így beszél: 

Az árba hogy' fulladt a sziv! 
Hogy' törött szét csónaka! 
Tán túlkönnyen volt ácsolva, 
Tán az anyag rossz vala!" 

Ti többiek, vigyázzatok! 
Az út nagyja hátra van. 
Vihart rejt a jövő éje 
És veszélye számtalan. 
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LOVASOK DALA. 

Száguldunk út az életen 
Futó habként mi egyre. 
Szedjük gyümölcsét röptiben 
És nem pihen még egy se. 
Tépünk rózsát, szívjuk szagát 
S a lenge szélnek adjuk át. 

A jámbor ül s aggódva les: 
Fortuna jön-e végre? 
Ha szól már a lélekharang, 
Lesi még lázban égve. 
Az ajtó nyíl, — ne félj szegény! — 
S a Halál lép be küszöbén. 

Futó Szerencsét űz lovas 
S fürtjébe kap enyelgve. 
Vad újjongással öleli 
S emeli a nyeregbe: 
„Hegy-völgyön át, zord éjjelen, 
Jer vészes harcba énvelem!" 

A dúló harcba rohanunk, 
Hol aörg az ágyú hangja. 
Szállunk vihogó méneken, 
A lomhát hátra hagyva 
S Halál elsőnek nékünk hord 
Parancsunkra tűz színű bort. 
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KLEMM L-hez.* 

Ne késlekedj, hogy dal, szerelem és bor 
Vidítsanak! Csokrod közé fűzi 
Utolsó rózsáit már ifjúságod 
S elfordul gyorsan arca, a szűzi. 
Elfordul tőled s multak ligetébe 
Eltűn mind mélyebben s örökre vége. 

Aztán az életcsúcsra feltörekszel 
S hallod mögötted rózsás völgybe lenn 
A „Gaudeamus igitur" hogy elhal 
S utad forró, sivár, örömtelen: 
Mit font neked az ifjúság füzérbe, 
Sok szép, szagos virágnak vége, vége! 

De majd ha est szállásra térsz, a hervadt 
Füzér friss harmattól nyer friss erőt 
S a szin, az illat új pompára ébred. 
Fáradtan ülsz a csendes ház előtt. 
Játszol csokroddal, szép mult gyermekével. 
Elszunnyadsz — s a virág hull szerteszéjjel. 

* Lenait ifjúkori barátja, akire! együtt Pozsonyban jogászkodott. 
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MENEKVÉS. 

Ha gyermeket megbántanak, 
Anyjához fut az üldözött 
S elbúvik a kínzó elől 
A szoknya sok ránca között. 

A lágyszívű gyermek marad 
Egész élten. Ne is lássa, 
Úgy, amiként az érc szívű, 
Hogy milyen a sors csapása. 

Hogyha űzi őt balsorsa, 
Félve fut el egy-kettőre 
És elbúvik a baj elől 
A halottas lepedőbe. 

AZ AGG. 

Virágok közt estcsillag int, 
Bokorban leng a szellő. 
A kertben szívest ül az agg, 
Az alkonyat ha eljő. 

Víg unokái játszanak, 
A gyenge fűbe' járva. 
A lomb közt altatót dalol 
Az elnyugvó madárka. 
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A főid legboldogabbjui, 
A madár és a gyermek, 
Aivús előtt, ha itt az est; 
Hangosan énekelnek. 

Ott kergetőznek fák között, 
Nem latod, merre vannak, 
Majd boldog gyermekúlomként 
Az agg körül suhannak. 

Csak nézi friss játékukat, 
Mint futnak völgybe, hegyre 
S virágot nyújt egy víg fiú, 
Feléje közeledve. 

Mosolyg az agg és átveszi, 
A szép fiút becézve. 
Cirógatná, az tova fut, 
Alig is vette észre. 

S amint a virágszáit az agg 
Csak nézi egyre jobban, 
Szive szelíden bánatos, 
Majd örömébe dobban. 

S a gyermekadta rózsaszált 
Magához úgy ölelte, 
Mint hogyha szirmai között 
Pihenne most a lelke, 

Mint hogyha rokon volna most 
E földből nőtt virágszál. 
Ügy sejti, hü társ e virág 
S hozzája lelke átszáll. 





KÜLÖNFÉLÉK 161 

Szivében, már úgy érezi, 
Fakad virág csirája 
S majd sírja fölött csakhamar 
Mint rózsa néz le rája. 

AZ ÁLLHATATLANA 

Hogy ebbe, majd abba fogok, 
Ma így s máskép más napon 
S mit szeretek ma, az ellen 
Holnap kardom forgatom: 

Állhatatos férfi, óh te 
Csodálod ezt tán bizony. 
Kötve soká nem tart engem 
Semmi földi rongy viszony. 

Vagyok metafizikus ma, 
Felemlítem példakép. 
Holnap állhatatlan lábam 
Themis templomába lép. 

Ma toronyból nézem este 
A Szüzet, Bikát, a Kost. 
Bibliát forgatok holnap, 
Holnapután Homérost. 

* Irta 1822-ben Pozzonyban, amikor ott a joyakadénüát hallgatta. 
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Ha szellemem tudni vágyón 
Kitekint egy résen át, 
Nem kémlel, néz állandóan, 
Ha ott tisztán még se lát. 

S a isötét világba pillant 
Más ablakon át megint, 
De innen is tovább állok, 
Mert egy lámpafény sem int. 

Persze, ha egy résen folyton 
Csüng a szemed kutatva, 
Káprázik ott s hiszed, meg van 
Kitartásod jutalma. 

Mert az ablak nézése közt 
Szemed bambán megmered, 
Kisértetek rajzolódnak 
S „bölcs" vagy, mondják emberek. 

HAZATÉRÉS ESTE. 

Galyat hord hátán a szegény, 
Míg otthonába ér el. 
A friss bére\s ostort suhint 
S indul rakott szekérrel. 
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Tejben bő csorda ballag ott, 
Mar istállója várja. 
Dalt s csókot visz a vig legény, 
Oda, hol vár a várja. 

Erdőről, rétről a vadász 
Fütyülve hazatérhet, 
Mert tarsolyából fürj s a nyúl 
Kikandit s véle kérked. 

A költő is imbolyg haza 
A tölgyesből, ha este. 
Sok halhatatlan gondolat, 
Mit visz örömrevesve. 

VANITAS. 

Hiú vágy és hiú küzdés 
Őrli rövid életed, 
Míg az esti harang csendül 
S a hajszának vége lett. 

Kínálgatta szentségeit 
A természet utadon, 
De te föl sem villantottál 
S száguldoztál csak vakon. 
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Virágillat, fülemile, 
Baráti szó, lányajak 
Hívogattak csarnokukba, 
De te vágytál másra csak. 

Egy csalfa nö oldaladnál 
Soha nyugton nem hagyott. 
Ködös távol felé mutat: 
„Pajtás, a cél ott ragyog!" 

Kincs, hatalom, hir, dicsőség, 
Mit hízelgőn elígért: 
Az is, ez is a hetaera 
Ámítása s mit sem ért. 

Nézd! Még int s vén gyerek lettéi 
Most már lopva menekül. 
Nem kisér már tovább téged 
S állsz sírodnál egyedül. 

A Halállal kiizdesz s nincs ki 
Verítéked törölje. 
Távol a lány gúnykacaja — 
S te elmerülsz örökre! 



KÜLÖNFÉLÉK 165 

TÖREDÉKEK. 

AZ IFJÚ. 

Könnyű csónakján indul el az ifjú, 
A vágyódás feszíti a vitorlát. 
Hogy' száguld képzelete óceánján! 
Édesgeti szél s nincs útjába korlát. 
Lebeg már új világba' lobogója 
S az új édent gyönyörben úszva rója. 
Virágot tép, milyen még sohse terme 
Legszebb tavaszkor a hazai kertbe. 

Alattomosan szól hozza az Élet: 
„Köszöntlek, hogy ide jöttél e honba!" 
S enyelegve int egy nö, hogy észrevétlen 
A szerelem varázsával befonja. 
Sóhaj, hízelgés volt, amennyi kellett, 
Lebilincselten tartja maga mellett. 
Álomvirágot fon a nökebelre 
S belőle halálos szellőt lehel be. 

A HAMIS BARÁT. 

Légy pajtásom! Szól a hamis hízelgő 
S már titkos kedvteléssel és nevetve 
Számítja hasznút e barátkozúsnak. 
Hiszesz neki — s a keze már kezedbe 
Te nemes balga! Egykor, hogyha vész hajt, 
•E gazember körül habozva néz majd, 
Mint bújhat „énje" kényelmes lakúba 
És árván küzdhetsz a vésszel, te kába. 
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A GONOSZ VADÁSZAT. 

A szabadság nemes vadját, hogy űzzék, 
Feldúlja vadászok rosszlelkű serge, 
Titkos hálókkal, vérengző gyilokkal 
Erdők szentélyét Némethonba szerte. 
Bár kúszik a vad hasadék-szegélyen 
S áttör sziklán, folyón, hogy révet érjen: 
A hallalit viszi bérc s víz habfodra 
S német szél fújja szét, felháborodva. 

A MEGVÁSÁROLHATÓ KÖLTÖ. 

Közlánnyá kell, hogy sülyedjen a Múzsa, 
A Maecenúshoz küldi őt a költő 
És isteni voltát is elfeledve, 
Rövid és átlátszó ruhákat ölt ő. 
Körültáncolja hízelgő dalokkal, 
A fényes aranyakat egyre nézve, 
Az istent kell elaltatnia benne, 
Hogy ébredjen állati szenvedélye. 

EGY „PROFESSOR PHILOSOPHIAE"-RE. 

E férfi, nézd, rajt rizsporos paróka, 
Mint dörg, nagy, bölcs tudást hogy szertehintsen. 
Ama világba, mit képzelme festett, 
Rossz szillogizmusz-mankón jár az isten. 
Örök, mert oszthatatlan, szólsz a lélek 
S hogy egy érv se hiányozzék, meséled, 
— S az ergo-t fűzöd bölcsen oda, játszva — 
Szabad az ember, széthullott a lánca! 
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THEIZMUS ÉS MEGNYILATKOZÁS. 

Tör a pacsirta égbe fel 
Vetés közül, míg énekel, 
ö büszke, nem kell fa s bokor, 
Hol rózsák tavasz-álma forr, 
Melyek ringásán át kacagva 
Kacsint az ég egy kis darabja: 
Az egész nap s ég kell neki, 
He állják útját, míg dalával 
Az ég felé csapongva szárnyal, 
Virágok rózsás fellegi. 
De a kedves fülemile, 
Ott zeng rejtett viráglugasba. 
A szerelem édes dala 
Csak ott ébred s száll a magasba. 

INTELEM. 

A vad építő diiht hagyjátok abba! 
Maradjon meg mindig a hely, a drága, 
Hol a boldogság hajnalfénye mellett, 
Vígadott a kis város ifjúsága. 

Itt játszottak szülőitek s az ősök. 
A komoly útra, mely tövissel telve, 
Innen hívd az Élet egykor őket. 
Megilletődve lépjetek e helyre! 
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Szent mind a tér, hol unokát az őssel 
Eggyé kötik aranyos, friss füzérbe 
Az ifjúkor játékai s hol annyi 
Szív egykor legkedvesbb óráit élte. 

Építsetek falas kriptákat inkább, 
A holt pihenjen itt, hol ifjúsága 
Lepergett, hogy így megtalálja együtt, 
Mind, ami néki oly szent, tiszta, drága. 

INTÉS ÉS ÓHAJ. 

Ne élj gyorsan, viharosan, 
A szép tavasz, lásd, fény, pompa. 
Eigyeld bűvös, csodás dalát. — 
S fakó arcod ráncba vonva. 

Rózsa hervad, de feltámad 
S csalogány is visszatéved 
Kikelet langy szellőjével. 
Itt lelnek-e újra téged? — 

„Bár lehetne oly tüzesen, 
Szabadon és gyorsan élnem, 
Mint ahogy élt az a villám, 
Mely ott eltiint a hegységben!" x 



224 KÜLÖNFÉLÉK 169 

ERDEI VÍGASZ. 

Ropott darócruhúban, 
Bajával egyedül 
Tipeg egy agg az erdőn 
És gondban elmerül. 

Támaszkodik a botra, 
Az arca búlepett. 
Olyan nehéz a szive, 
Vajon miért eped? 

Halál az úr az erdőn, 
Ősz tépi levelét. 
Az agg vigaszt keresve 
Tekintget szerteszét. 

Egy őz fut a sűrűből 
S megáll szemközt vele, 
Mint hogyha szánakoznék 
És vigaszt küldene. 

Hü, gyermeteg szemébe 
Szegény, csak nézz te be. 
Tán fényétől megenyhül 
Élted bús végzete. 
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A NÉLKÜLÖZHETLEN. 

Száguldhatnék bár a széllel 
S szádhatnék száz felé széjjel, 
így egyszerre onnan s innen, 
Tudom, rendbe jönne minden. 
Nem érne tán sok baj véget, 
Ha én hoznék segítséget? 
De igy sorsom arra késztet: 
Szemem csak hírlapba nézhet 
S messze földön népek járnak 
Nélkülem, mint árva árnyak. 
Arra vagyok kíváncsi csak, 
Nem szorul-e rám a csillag? 

DAUER SAROLTA KISASSZONYNAK. 

— KÖLTEMÉNYEIMMEL. — 

Hadd köszöntsön szivem kedves 
Gyermekinek tarka serge. 
Ha van köztük kis ördög is, 
Oda simul közeledbe. 
Kevés vígat lelsz közöttük, 
Majd mind komor, bús, mogorva 
S legtöbbje majd így áll eléd: 
Tekintetét szegzi porba. 
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De van köztük nem egy jámbor. 
Ám, hogyha e kis seregben 
A kergék és a merészek 
Azokkal majd szembe néznek 
Kik könnyük, mint füst ha lebben, 
Vagy hogyha e magzataim 
Megborzongnak nagyhirtelen 
S daluk halál és sirverem 
S csak zokogást hallat a rim: 
Zongorádba csapj te bele, 
Te, a hangok nagy mestere 
És enyhítse e lágy daliam, 
Mi versemben zűrzavar van. 
Búr lehetnék nálad lopva, 
Mikor a dal gyors ütemben 
Újjad nyomán fakad, lebben 
S zúgva, zengve száll magosba! 

ÁBRÁNDOZÓ. 

Tán ajkadhoz nyomni is kívánod 
E szagtalan, fakult kis virágot, 
Mely ott halt meg szíve fölé zárva 
S elfeledve dobta azt a sárba?. 
Azt hiszed, hogy színét nyeri vissza, 
Ha szerelmes könnyharmatod issza? 
Ábrándos, egy fonnyadt virág téged 
Elbájol, mit egy szép lányka tépett! 
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„Ábrándos, még emlékszel a holtra? 
Óh, mint vágytál csókolni azt, ontva 
Könnyet halvány, hervadt levelére! 
Mondjad, talán nem az lett-e vége: 
Hogy egy szép lány, aki játszott véle 
Elfeledve, únva dobta félre?" 

EGY UNALMASHOZ. 

Nem gyürhetők le azok a hatalmak, 
Akik rabszolgáid parancsszavadra. 
Olyan erősek ők, hogy lantverésem, 
Úgy érezem, megzengésiikre gyatra. 
Hogy sértetlen maradjon költeményem 
Győzelmüktől, alig van csöpp reményem. 

S mert zsarnokság a lázadás szülője, 
Azért, pár víg pajtással összejátszva, 
A száraz Catot ugratni akartuk 
S az összeesküvésnek kész a lánca. 
Leültünk a vendéglőben körülted 
S feléd gúnyos tréfák, élcek röpültek. 

De, jaj, fejed sötétlő éjjeléből 
Csurgott beszéded egyhangú patakja 
És harcoló előőrsünk, a tréfa, 
Ez árba fúlt s nem ért sikert attakja. 
Megfcjták vizi szellemid az élcet 
S a tréfát is hamar éré e végzet. 
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És akkor kúsza hajjal, lomha testtel 
Jött szégyenünkre és gúnyunkra végre 
Nagy istennője e démonseregnek: 
Az Unalom, agy-űrödből kilépve. 
Nincs irgalom, mindünket porba vágja 
A locsogó ér ásitó najádja. 

BIZTOS MAGÁNY, 

Sötét lesz s a liget elcsendesül, 
Lánykám, bizton vagyunk itt egyedül, 

Figyelj, itt a rétlejtőn elpihen 
A fáradt estharangszó szeliden. 

Virágszálon, mely néked bólogat, 
Elszunnyad az utolsó fuvolát. 

Ketten vagyunk, kimondanom szabad: 
Szívem mindig, mindig tied marad! 

ERDEI SÉTA 

Veled bolyongtam egykor 
Az öreg bükkligetben, 
De mindig megzavartak, 
Hogy ne legyünk mi ketten 



KÜLÖNFÉLÉK 

S el kellett fojtanunk bár 
Szivünkbe a beszédet, 
Pillantásunkban ott volt: 
Schsem feledlek téged! 

S ha elválunk örökre 
E földi rengetegben, 
Magasztaló dalom majd 
Körülted lengve lebben. 

Végig siklott az éren 
A hullámtánc, a fürge 
S a bánat koszorúit 
Az ösz tarkábbra fűzte. 

De erdőborulásból 
S hangjából a halálnak 
Remény szólt: Szíveink majd 
Egymásra rátalálnak. 

BÚCSÚTEK1NTET. 

Lelkednek mélye pillantott felém, 
Mint a gyönyör mérhetlen tengere. 
Örökre válunk, úgy éreztem én 
S ez óceánba siilyesztém bele 
Szerencsém s ott pihen a fenekén. 
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BÚCSÚ EUGENIÁTÓL. 

Isten veled! Hej, az az esti óra 
S szerencsém is elröppent sebtiben, 
Mint ajkadról elszállt a szende szó is, 
Amelyre remegőn figyelt szivem 
S mint a sötét hullámbeszéd, 
Amely sajkánk körül szállt szerteszét. 

TEMETÉS. 

Deli ifjú, mint hős haltál te meg, 
Hir s győzelem, mig végső perced itt, 
Megédesíték vérző sebeid, 
Melyeken át az élet ellebeg. 

Vállára vesz négy sebhelyes vitéz, 
így járod most utolsó útadat. 
A dobról gyászos, tompa bú fakad 
S gránátos nép sötéten földre néz. 

Szép ifjú, ágyú dörg a sír felett, 
Téged halálodig tisztelve még, 
Mint nyári zivatarban zeng az ég. 
Ha már holtan pihen a kikelet. 
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V, 
Isten veled! Nincs olyan kapzsi végzet, 
Mely megfoszthatná egykor szivemet 
A képtől, amint mélységes szemedből 
A boldogság ege reám nevet. 
Perc és hullám hogy száll tova 
S egymást nem látjuk már soha! 

VÉGE! 

Örömeim felett ijesztőn 
Már a keselyű szárnyal ott. 
Amit szerettem és kívántam, 
Az elveszett vagy már halott. 

Szerencsém puszta maradékén 
Ragadta ei a bősz halál. 
A természet zordsága ellen 
Vitába szív hiába száll. 

Zavaros hullám csalfa habját 
Balgán tovább már nem lesem 
Végső álmom könnyel kitörlém 
Szememből bús-keservesen. 



Vegyes költemények. 
— ÜJ SOROZAT. — 

HADD MENJEK! 

Halódást látni sohse vágyom 
S ha szerelmed halálos ágyon, 
Egyedül haljon, ám enyém 
Hadd éljen csöndbe menhelyén. 

Emlékeit a szerelemnek 
Óvjuk, mint játékút a gyermek 
S ha tieid elszállanak, 
Szívedre Halál szárnya csap. 

Nem látod, mennyi szép, mi eltűnt. 
Jó ég, oly gazdag volt szerelmünk! 
Sokat téphet le a Halál 
S mindig marad még rózsaszál. 

Nem sejted: enyémek kín s könnyek, 
De szived a tudatra könnyebb, 
Hogy útunk kétfelé vezet, 
Mert szeretni bús végezet. 

Szemem oda figyelni nem mer 
Mint küzd Halál a Szerelemmel 
Benned, kit sohse feledek, 
Kiért szivem vérző, beteg. 
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Elibénk tartjuk kezeinket, 
Ha fojt rossz látvány réme minket. 
Eut hat na bár e kép elől 
Szívem is, mert az tép, megöl. 

Nem hinném, hogy szivedbe mélyen 
Szép, tiszta szerelem ne éljen, 
De holtig érzem e panaszt, 
Hogy föl nem ébresztettem azt. 

KÉTSÉG ÉS NYUGALOM. 

Félúton, árnyas lomb alatt, 
Az embert elnyomd az álom 
S szőtt neki hosszan, tarka szálon 
Színes, csodás mesefalat. 
Falomb kérlelve suttogd 
Az álomnak: Maradj te itt! 
S madárnép szólt: Óh, csak soká 
Fessed még tarka képeid! 
Vigyázz reá, te fatető, 
Ne ébredjen a pihenő! 

S jött a Kétség, hogy felébressze. 
Vállát érinté és beszél: 
Kelj föl, mielőtt itt az este, 
Jó távolból int még a cél. 
Barátod vagyok, zord, de kész, 
Ki óv, ha reád törne vész. 
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S csöndes pusztákra elvezette, 
hiúság, fény eltűnt megette. 
Eltün a föld pompája néki, 
Olthatlan kin, mely fogja, tépi. 
Miként a vándor felveri 
A csendes puszta madarát, 
A Kétség úgy rebbenti fel 
A kérdéseknek vad raját. 
Elszállanak sikoltva messze, 
De választ nem hoz vissza egy se. 
A táj mind némább és sivárabb, 
Alkony lesz, tűn a nap, a fáradt. 
Oly búsan, lassan lép vele, 
Már itt a földnek éjjele. 
De ha figyel, néz s nem riad 
A zord, kietlen út miatt 
S szívének mélyébe tekint: 
Eelé ott az ég boltja int. 
Ott bent örök forrás buzog, 
Ott tisztán cseng, ott fény ragyog. 
Tenger tárul elé s nem tétova 
S nem kérdi többé: Honnét és hova? 

TAV ASZ. 

Virág a fán, 
Madár dalol. 
Zöld fű kitör 
A föld alól. 

12* 
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Fáj szinte, hogy 
Rálépni kell 
S gyűrött lesz így 
Az új lepel. 

De biz a föld 
Nem bánja azt, 
Hogy bennem virág, dal 
Bút fakaszt. 

A KERESZT. 

Ott Jézus nélkül látok egy keresztet, 
isten fiát tán innét elragadta 
Az oszlopról az ősznek vad viharja, 
Mely galyat tép, hogy lombja fázva reszket„ 

Fessem a Bánatot helyette képbe, 
Amint ezer formába terjed, él itt? 
Tán a Természetet s kínszenvedésit 
Illesszem az üres kereszt fölébe? 

JÓZAN SZEMMEL. 

A földön itt-ott éisnak s megtalálják: 
Elmúlt növények kővé vált jelét 
S a természetnek levetett ruhája: 
Rég eltűnt állat csontja int feléd, 
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S e csontokat, ha rendben összerakjuk, 
Egy óriási állatváz marad. 
Csodálva nézzük, mert az ős világnak 
Szörnyű arányira vet súgarat. — 
A rém lép és a föld reng itt s amott, 
Dühöng s tüzes párát fúj szerteszét 
S ahol jár, széttapossa ellenét. 
Örvendünk, hogy e lelet már halott! 
Úgy véljük, hogy ily rémes szörnyeteg 
A középkor vallása már manap. 
Egy rém, mely pusztítón jár és lecsap. 
Óh, mily jó, hogy az idő ölte meg. 
De állnak még és a magasba törnek 
A dómok, mint egy-egy nagy sziklajászol. 
Az újkor ránéz s borzadozva gyászol, 
Mert itt etették egykor ezt a szörnyet. 

SZÍVEM. 

Álmatlan éj. Eső szakad. 
Én éber szívem ezalatt 
Leselg és néz a múltba hátra, 
Majd meg figyel, jövőbe látva. 

Szívem, nem jó figyelni ám! 
Légy csak mindig bátor, vidám. 
Mögötted hány jaj száll a légbe 
S elül hány kérdés tör elédbe. 
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Mi elmúlt, hadd legyen halott! 
Jöjj orkán! Mint a csónakot 
S bent Krisztust védte Úr a vízben: 
Úgy óv majd téged is az Isten. 

EGY KÉZIRAT GYÚJT ÖN EK. 

Ravasz vadász a patárul, 
Mit a hányom már elárul, 
Tudja farkas, ordas, őz 
Hol jár s milyen tervet főz. 

Pedescriptumi a vadnak 
Neki biztos jelet adnak: 
Milyen nagy volt az a vad, 
Mely a havon áthaladt. 

Vizsgálva a csapás-szélet, 
Jó vadász-szem már ítélhet: 
Tizenhatos, nyársas volt, 
Mely az erdőn kóborolt? 

írásgyüjtö, hiszed szintén, 
Hogy az írást megtekintvén: 
Szellememnek nyomait 
Találod lenyomva itt? 



A BAKONYI BETYÁR.* 

Szélvész zúg út a tölgyesen, 
Árnyában betyár áll lesen: 
Az országútra mikor tér 
Utas, szekér? 

Ö a disznóknak pásztora. 
A nyáj legelve jár tova 
S ö kémlelődve szerte néz, 
Zsákmányra kész. 

Figyeld az izmos, barna kart, 
Élesre fent fokost ha tart. 
Ha száll a balta és talál: 
Az kész halál. 

S ha választ a disznók közül, 
A balta a felé röpül. 
A hízó roskad hangtalan 
És vége van. 

És hogyha gazdag arra tér, 
Szói: Ez is ugyanaz a vér. 
Ez is csak piros és meleg 
S én éhezek! 

* Lenau e vertél 1842. májút 31.-én Stuttgartban olvasta fel először ét a következő meg-
jegyzéssel kisérte: A leggonoszabb rablók Magyarországon a disznópásztorok. Maguk elótt hajtják 
disznóikat s az litas mellett elballagnak. Hirtelen megfordulnak t az utas nyakának hajitják a 
haltát. Biztosan találnak, mert tölgyfiikon gyakorolják a baltaretést. A disznók után is így vetik s 
egész pontosan találják azokat. (Niendorf: Ijenau. 138. oldal.) 
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DILEMMA. 

Dilemmáját mindjárt neked szorítja. 
Tán villa, mely két ág közt nyársra fogna? 
Vagy két kar s az igazság lesz a foglya? 
Tépődve kérded, hogy mi is a nyitja? 

E kétágú bölcsről eszembe jut ma 
Bolyongásom szép, tiszta holdvilágban, 
Kocsin, minőn a germán jó világban 
Egy egyszerű király indult az útra. 

Lassan haladtunk a szénás szekéren, 
A paraszt ökrei cammogva lépnek. 
Oly szép az est és lelkemben a képek 
Átlengenek nyugodtan, hófehéren. 

De nézd, az ökrök szarva közt világol 
A holdszarv, mintha bekerítve lenne, 
Mint a dilemma kettős rúdja s benne 
Úgy véled, hogy az égnek fénye lángol. 

BARÁTOMNAK. 

Reád csak késve leltem. 
A sors mily zord, mogorva, 
Hogy nem az ifjúkorba 
Talált lelkedre lelkem. 
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Hány álom ére véget, 
Hány ünnep, mennyi víg est! 
Feleztem volna szívest 
A legjavát tevéled. 

S ha tavaszkor mi ketten 
Nem lelhettük meg egymást, 
Kárpótol érte, meglásd, 
Az ősz sárgult ligetben. 

Borús ég, hüs lehellet, 
Hulló lomb, szertehintett, 
Nem hagy elmenni minket 
Egy hü, meleg szív mellett. 

EGY HOLLANDI TÁJRA. 

Folyók kúsznak elfáradva. 
Nem lendül itt egy lehelet. 
Az aggkortúl kimerülten 
Hullanak a falevelek. 

Amott lomha szárnyalással 
Varjúsereg lassan száll most. 
Dombján pihen a szélmalom. 
Ah, ez a táj milyen álmos! 
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Tavasz és nyár elmultak már. 
Tán a viskó dacol amott, 
Mert szemére húzza mélyen 
A szalmából szőtt kalapot. 

Juhuinál áll a pásztor. 
Szundítva vagy lomha gondba: 
Elaludt tán a természet, 
Míg az őszi ködöt fonta. 
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11 ELO IS. 

A klastromkertben Krisztus-kőszobor, 
Tekintete szelíd s mégis komor. 
Nem egyszer éjjel csöndben, elhagyottan-
Helois nővér kezd imába ottan. 
Ma is letérdel a kereszt kövére 
S könyörg, hogy csillapuljon szíve vére: 
„Oh Isten, aki szenvedtél miértünk 
S haláloddal megváltád a mi éltünk, 
Boldogtalan szerelem mért maradt, 
Nem múlt ki szintén a kereszt alatt? 
Segíts és mentsd ki vérző szivemet 
A zord kétségből, amely eltemet. 
Lázongó vérem érte, érte lobban. 
Uram, itt fekszik szivem darabokban. 
Hiába fátyol orcáim felett, 
Hiába szolgálom a szerzetet, 
Én egyre látom drága kedvesem', 
Amint végső búcsúzót int nekem. 
Mikor beszélt és csókolt ajaka, 
Ügy véltem, hogy mosolyg az ég maga-
Te jelöléd ki őt, mint férjemet 
S hogy elvesztém, vigasztalj, ha lehet. 
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Ah, nem tudsz, be kell vallanom magamnak. 
A szenvedélyek sír felé ragadnak. 
E szenvedélyek lángja perzsel, éget 
S elfordulok, már nem követve téged. 
S ha az, amit elveszték énnekem 
Valóságként jelen meg éjjelen, 
Bocsáss meg Űr, hogy álmomból riadva 
A hórára keltő testvéri hadra 
Nem nézek én s kinyújtom két kezem 
S az álmokat valóknak érezem. 
Ha térdelek, bocsáss meg Istenem, 
Ez az oltárhely úgy tűnik nekem, 
Mint hogyha örömim gyászpadja volna 
S mint hogyha bennem felsikoltva szólna 
Szétdúlt anyai örömök reménye: 
Add vissza, hol van szívem vőlegénye! 
Holdfényben látom itt te képedet, 
Virágbokron síró szél tépeget. 
Imára jöttem s úgy tűnik nekem: 
Sír a meg nem fogant kis gyermekem. 
Kifosztott, árva és szegény vagyok, 
Óh isten, néked mit sem adhatok, 
Mint azt, hogy fáradt főmet csüggedezve 
Lehajtom itt e szentelt kőkeresztre, 
Hogy hűtse le, mert arcom tüze éget, 
Ha Abelardért sirom át az éjét". 
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Halálra ijedt lepke röpköd 
Fáradt szárnyakkal, bágyatag 
A szélborzolta óceánon 
S feléje habok árja csap. 

Meghitt, virágos partvidékről 
A vágy üzé tengerre ki. 
Nem kedves, szép tavaszi játék 
Zord, zajgó ár kellett neki. 

Szelíd, sírna hullámon úszva 
Csúbítá mély tenger füve 
S hitegeté őt szebb mezővel, 
Hol szél s virág oly friss, üde. 

A part, hol szél s virág susognak 
Neki, érezte, idegen. 
Sóvárgó vágy hajtotta egyre, 
Hogy bolygjon messze vizeken. 

De útra alig kelt tavasznak 
E nyugtalan, szép gyermeke, 
Jött a zúgó, zord szél utána 
S őt mind mélyebbre verte be. 

Mind távolabb maradt mögötte 
Elvesztett, boldog otthona. 
Hiába küzd a gyönge lepke, 
A megvetett part már oda. 
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Az útasok hajófödélről 
Szánon nézik mint zúg a hab 
S hogy küzd a lenge lepke rajta, 
Amig fölötte • összecsap. 

Óh Faust, te átokverte ember, 
E lepke te vagy egyedül! 
Bolyongsz viharban, áradatban, 
Mig fáradt tested elmerül. 

A Szellemeknek tengerére 
Holtod előtt merészkedél 
S meghalsz a sivatagba, honnét 
Még nem tért vissza, aki él. 

Bár szán a Szellemek csapatja, 
Hogy téged igy vergődni lát, 
De tovább kell nekik evezni 
Az öröklét vizein át. 

KITÖMÖTT KÁNYÁMRA. 

I. 

Kányám, kitömve álisz komoran, méla csendbe, 
Komor lantom dala szóljon rólad ma csengve. 

Nem hallod bár, hogy téged most köszönt e nóta, 
De hisz siket fülnek zeng a költő, mióta! 

Ám él a Szellem még, mely néked ada szárnyat, 
Vadász nem lőtte le s e rímek oda szállnak. 
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Dalommal embernél tetszésre sohse leltem, 
De a Szellem figyel, melytől ittas a lelkem. 

Lehetnék távol bár egy sziklarésbe mostan 
S felettem csöndben ott kerengnél a magosban. 

Követné vidáman szemem bár lebbenésed, 
Ahogy lecsapsz s karmod a friss prédába vésed; 

Ahogy, mint lihegő villám, földig cikázva, 
Egy forró életet letépsz, te vad, garázaa; 

Ahogy iszol teli szívéből, mint a részeg, 
Mint serlegből, melyet ürít Élet s Enyészet. 

Ám enyhébb a Halál, bár jajra, vérre éhez, 
Ott, hol vad életkedv társul zordon dühéhez, 

Mint ott, hol — a végperc ha jő — alig van élet, 
Hol a csendes Halált bús elmúlásnak véled. 

Kik sírtok a hantnál, melyet köd fátyla föd be, 
Jertek kányámmal s énvelem a sziklavölgybe! 

A Természet tanít meg ott, mi örök élet, 
E vérrel vigasztalja könnyetek', ha éget. 

E kányavijjogás, ha nem is szép a hangja, 
De mégis jól esik lelkünknek, hogyha hallja. 

Ki szerencsét sirat, vigaszát itt találja 
S könnyebben érti, mi a történet talánya. 

A Szeltem, mely miatt vágyott e kánya vérre, 
A népeket gyilkolni űzte csatatérre; 

L 
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Vad törtetés csak ez, a lélek tüze, láza, 
Hogy testi börtönét valahogyan lerázza. 

A nagy császáron is uralkodott e Szellem 
S adott fegyvert neki, hogy küzdjön népek ellen; 

Ki mint vadat vadász, úgy hajszold a népet 
Sűrű szurony erdőkön át, ahova lépett; 

S kinek lelkéből szánalom is számkivetve 
S ki hirnévmagot: golyót vetett a szivekbe; 

S ki szent Helenán, míg tenger zajlott előtte, 
A mult csatáiról álmát még egyre szőtte. 

Véres Halálnál lelkemet meghatja jobban: 
Látatlan szellőtől egy szív végsőt ha dobban; 

Ha arcán átsuhan végfájdalomnak árnya, 
Mint hogyha az eloltott gyertya füstje szállna. 

De akkor még szörnyűbb a Halál borzad alma. 
Ha pusztító járvány a népet sorba faija. 

A császár sírba már. Várnak békét a népek 
S im, hangos rémület helyébe néma lépett. 

Járvány pusztítva ölt s hullott a népek ezre, 
Mint hogyha a Természet most kétségbe esne. 

Egy átok verte és attól üldözve fut tán, 
Hogy öngyilkos legyen rejtelmes méreg útján. 

A háború, mint kánya, vért szomjazva kíván 
S a járvány kígyó, mely lopózik csende, simán. 
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Hol e kigyó kúszik, a szivek megremegnek, 
Mert teste látatlan marad az embereknek. 

De a kigyó s a kánya is, ha váj a sebben: 
Élet, csak éretted harcolnak mindaketten. 

Halott kányám, nemes vadsággal állsz te némán. 
Melléd teszem a csont koponyát, mely lenéz rám. 

S oda fordítom éles csőrödet feléje; 
Úgy lássék, arcáról tépted húsát ebédre. 

E kép láttán szívemnek újra kedve tellett 
S álmodva ott vagyok a Himalaya mellett. 

A Ganges-forráshoz iparkodik a lelkem 
S mint figyelő pajtás, öv éle útra keltem. 

Temető mellett zúg tova a Ganges árja, 
Fölötte éhes kánya gyúl, halottra várva. 

Az ár egygyé sodort muzulmánt, angolt, hindút, 
Zajos vásárra mind vígan Hurdvarba indult. 

A kolera, e kígyó, gyilkosan, titokba 
Felfalta mind s gyomrából hidegen kidobta. 

Kányák tépik itt szíveiket szerteszéjjel, 
Hej, tegnap még mind telve égő szenvedéllyel. 

Holló tolong ahhoz, kit meghagyott a kánya, 
Farkas, sakál mohón veti magát ma rája. 
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S mint szárnyas óriás, a gólya száll le végre, 
Komor, kimért léptű a holtak szárnysegédje. 

Ahogy a holt felé haladnak lopva, csendben: 
Egyedül ez, mi borzalommal tölt el engem; 

S ahogy csőrük megélesítik, kelepelvén: . 1 

Ezen borzongó rémülettel jár az elmém, ^ 
l 

A Ganges a hullákat mind tovább sodorja, < 
Rájuk iil s vélük úszik a kányák csoportja. , 

S akik jól laktak, szárnyuk lomhán alig lebben, * 
Ok a vad, kósza kísérők e gyászmenetben. ^ 

Itt forró életösztön vesz körül egészen, 1 
Természet, hő anyai csókod itt megérzem. 

I 
A járvány borzalmának kell enyhülni itten, j 
ha látom, Természet, hogy kéjelgsz gyermekidben. 

A Halál képét életösztön űzi távol \ 
S minden halálsóhajt elnyel győzelmi mámor. 

S száll a kányákkal, ahogy úsznak a hullákon, 
A halhatatlanságról szőtt szép, édes álmom. 
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lekidben. 

or. 

on, 
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Az emberi nem régi, ősi társa 
És hűséggel kitart mellette mindig, 
Mióta csak az édenből kiűzték: 
Ekkor hozzá szegődött szánakozva 
S mellőle nem tágít már soha többé. 
Amig lélekzik itt e gömbön ember, 
Ö a szegény halandó földieknek 
Név nélküli, nem ismert jótevője. 
Dicsértessék most itt ez énekemben 
E pajtás, a hü, jó, öreg. 

Midőn az ember szakított az Úrral 
És átfutott a bűn villámütése 
A szíveknek hosszú láncán keresztül, 
Az első őstől távol unokáig 
S megrendítőn jött a Halál, a Végzet, 
Távolba hangzó fájó jajpanasszal 
S midőn bezárult a paradicsomban 
Az első emberpár mögött az ajtó: 

A síró száműzötteket kísérte 
Titokban a jó pajtás s vitt utánuk 
Egy örömmel teli podgyúszt az úton. 
Ezt összecsomagolta még sietve 
Az édenben, a szomorú futáskor. 

* Irta 1838-ban a Witthauer Frigyet által a petti árvízkárosultak javára kiadott Albumba. 
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A jó pajtás biz' nem szigorú bíró, 
Nem élesen elmélkedő, se bölcs, 
De a teremtés egy ciceronéja, 
Meleg szívű és kedvesen beszélő. 
A Mester müveihez visz oda 
S ha nem is tud sokat a mély titokrúl, 
Az örök Mester csodás szelleméről, 
De mégis oly édesen tud csevegni 
A pompás képekről, fénylő szemével, 
Hogy boldog s nyugodt lesz utána szívünk, 

Ha nem is bölcs a jó pajtás, de mégis 
Emberbarát, varázsolásra képes. 
Fáj a szegénység s a szükség keserve. 
A földi javak közt ott állni mindig 
És nézni, mint virágzanak s enyésznek, 
Anélkül, hogy élveztük volna őket: 
Bár halkan, hej, de mégis fáj szívünknek. — 
A jó pajtás kunyhónkba tér ilyenkor, 
Hol a szegény ül vacsorája mellett 
És oldalán a hitves gyermekével. 
Meggyújtja a fenyőgalyat s derűt visz 
Fényével a szegényes estebédhez, 
Aztán a tálba szórja e varázsló 
A földnek minden fűszerét titokban. 
A szegény ember víg lesz s néz csak egyre 
Az egykor szép és béljós hitvesére, 
De gondja az anyai szeretetnek 
Elhamvasztó arcának iideségét. 
Ám ő nem látja, mert a sápadt arcot 
A jó pajtás közben felékesíti 
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Örök, üde, szívbéli ifjúsággal. — 
A vándor, aki árván a hegyekben 
Bolyong egy fillér nélkül és hazátlan, 
Katót aggódva: lesz-e éji szállás? 
Egyszerre érzi csak, hogy kedve éled, 
Bátran halad a völgyben alkonyatkor 
S vándorbotját jobban markolja most már• 
Mert a látatlan jó pajtás kiséri, 
Emelgeti neki nehéz batyuját 
S fülébe súg egy víg remény dalocskát. 
A madárnépet is biztatgató 
És nógató a szökelő erecskét, 
Hogy fogjanak ők is remény dalokba. 
És hogyha a dal sohse vált valóra, 
Oly jól esett akkor mégis szivének. 
A jó pajtás ámít szívest ilyenkor. — 
Ott fekszik a sötét börtönbe, láncon 
A gonosztévő, végpercére várva. 
A szerencsétlenhez halkan közelget 
A jó pajtás és szánakozva rajta, 
Nyugodt, mély éílmot hint lelkébe enyhén, 
E jó falatot elnézön, titokban 
Még oda dugja néki, hogy feledje 
Halálfélelmét s lelkifurdalását. — 

A szívből elcseni lassan, titokban 
A bús emlékeket, a méla vágyat 
S gyötrelmeit nehéz kételkedésnek, 
Ahogy anya az éles kést bezárja, 
Hogy gyermeke azzal ne játszadozzék 
Hálátlan szívvel elutasítottam, 
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Saját javamra ha meglopni kívánt 
S ha ajándékát kedvesen kínálta. 
Végül lassan félénk és zárkózott lett 
S mindig ritkábban kopogott be hozzám. 
Ifjúságom elriasztott barátja, 
Jöjj vissza! Hálátlanságom bocsásd meg, 
Te jó pajtás, te szeli a, drága, kedves! — 
A jó pajtás ugyan miféle szerzet? 
Mi a neve s minő a származása? 
Érezzük mind, de nevét sohse mondjak. 
Talán az ő magzatja a Reménység 
S a Hit talán édes testvére néki 
S a Szeretet az anyja bizonyára. 
Ö névtelen és titkos jótevője 
A szegény és halandó embereknek. 

KÉT LENGYEL. 

H1PPOLYT. 

Csodásan átbolyongod 
Már a hetedik évet. 
Hajód az oceánon 
Emerre s arra tévecl. 
Ki nem szálltál azóta 
Egyszer se még a földre, 
E hű, kedves barátot 
Hogy szived üdvözölje. 
S ha már hajód a hullám 
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Parthoz közel vetette 
S láttad, hogy kék hegyormok, 
Mint nyúlnak az egekbe: 
Akkor hogy is maradtál 
Hajódba hidegen 
S nem szólt szívedben egy hang: 
Ne maradj idebenn? 
És a sivár, a zordon 
Vizeken szertejárva, 
Ha nézted, hogy a partról 
Feléd száll egy madárka, 
Mely gyorsan visszaröppent 
Oda, hol fészke vár: 
Nem élt honvágy szivedben 
Ilyenkor égve már? 
Ha éles szemeiddel 
Kémleltél messzeségbe 
S láttad, kegy nagy vízen túl 
Zöldfák mint vesznek égbe 
S önkénytelen ha érzéd 
A földnek friss szagát: 
Erdő után a mély vágy 
Szived nem járta át? 

BOLESZLAV. 

Hét éve, hogy a tengert 
Bolyongva szerte járom 
S talán még ugyaneddig 
Nehezül rám a járom. 
Míg én felém a partról 
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Hír nem száll ide csengve: 
Hogy balzsamot az ember 
Kész nyújtani a sebre, 
Amely a szent szabadság 
Szíve közepit érte, 
Midőn Varsó elesvén, 
Belé fúlt könnybe, vérbe: 
Addig nekem hiába 
Int erdő és hegy orma 
S madár fáradt futárként 
Hiába szátl hajómra. 
Te, kedves hegyi ösvény, 
Addig feléd se nézek 
S feléd se, árnyas erdő 
S meghitt baráti fészek. 
A visszatérés vágyát 
Szivemből kivetem 
S a távol tengerekre 
Fordul tekintetem. 
Itt élek a habokkal, 
Szabad és friss szelekben 
S nézem, reményt veszítve, 
Időm, hogy tova lebben. 
Bajtársak szellemárnyi 
Itt lengnek közelemben, 
Ök boldogan elestek 
Dicső, szent küzdelemben. 

HIPPOLYT. 

Óh, tenger méla csendje! 
Óh, béke, vége nélkül! 
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Magány és elhagyottság, 
Csak végtelen víz kékül. 
Még rejtélyesbb a tenget, 
Ha csend borong felette. 
Itt minket a szellők is 
Elhagynak elfeledve. 

Hasonló a hazámhoz 
A sötét, néma ég: 
Arcún az örömöknek 
Egy sugara sem ég 
S a víz fenéke néma, 
Oda egy hab sem ér. 
Oly néma, mint utolsó 
Csatánk után a fenyér. 

HIPPOLYT. 

Az ég bús, néma arca 
Komoran letekint 
S fojtott haragja várja 
Vihar keltét megint. 
Te álmodó rajongó, 
Aki nyugtod leled 
Tétlen kínokkal bélelt 
Tövispárnák felett, 
Mit éreznél te akkor 
Hazádból hogyha szállna 
Egy kis madárka hozzád 
S zengné, mi szíved álma. 
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Ha zengné azt dalában, 
Mint harcolnak amott túl 
S hogy hol vagy, hős a hőshöz 
Ily kérdést kérdve fordul? 
De a te akarásod 
Varázsláncckba kötve 
És csónakoddal együtt 
A tenger csöndje föd be. 

BOLESZLAV. 

Hozzám nem száll madár majd, 
Hogy harcaikról zengjen 
S arról, hogy hős barátim 
Miként keresnek engem. 
S ha mégis jönne, sírnék, 
Hogy nem vagyok amottan 
S türelmetlen bevetném 
Magam itt a habokban. 
S lelkem feloldva szállna, 
Hogy küzdő társaimnak 
Lőporos éjszakában 
Ragyogjon mint a csillag. 
S ha harcból menekülni 
Próbálkoznék az ellen, 
A füstköpenyt letépné 
Vállairól a szellem. 
S bajtársaim golyóit 
Irányitnám titokban, 
Hogy az ellen szívébe 
Fúródjanak be jobban. 
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H1PPOLYT. 

Viharfelhők vonulnak 
És ébredez a szél. 
A szabad Lengyelország 
Tán még életre kél. 

BOLESZLAV. 

A szellő jő meg elszáll, 
Fogy s nő a tengerár, 
De vérezik a mély seb 
S nincs balzsam erre már! 

AZ ASSZONY ÉS A GYERMEKE. 

Fülledt, borongó nyári este árván 
Bolyongtam a hegységbe szerteszét 
S elgondoltam, míg szállt le estsetét, 
Azt, ami elmúlt s a jövőbe vár rám. 

Szellő nem száli. Komor völgyekre csend ült 
S csodás közeinek tünt a messzeség. 
Hogy jóra fordul minden egyszer még: 
Fenyőerdőkből ez fülembe csendült. 

„Dicsértessék Jézus Krisztus!" Eképen 
Köszöntött egy szegény asszony felém. 
Én „Mindörökre!" szívest felelem. 
Legszebb üdvözlés hegyek rejtekében. 
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Mögötte csitri lány borját vezette. 
Megijedt, hogy kezem nyújtom neki. 
Az állatot haza édesgeti. 
Csalétkiil nála egy kény ér szeletke. 

„Jer boci, jer!" Szólt egyre biztatgatva 
És hangja csengett édes-szelíden. 
Óh, sohasem feledi el szívem: 
Szülőföldemnek drága, tiszta hangja. 

Eltűntek és utánuk néztem egyre 
S mély érzés járta át a lelkemet: 
Az élet boldog s szép csak úgy lehet, 
Ha Isten s Természet forr véle egybe. 

A STÁJER TÁNC. 

RÓBERT. 

Keressünk éji szediást 
A vadásziakba, pajtás, 
Honnét fülünkbe csendül 
Dal és hegedű hangja. 
Hő nyári tüznyilakkal 
Lövöldözött a nap ma. 
Meleg, nehéz egy út volt 
A sziklameredek közt 
S ha testi fáradalmunk 
Elnyerte már jutalmát 
Jóízű falatokkal: 
Leikünket is üdítsük 
Vidám beszélgetéssel. 



HENRIK. 

Pompás egy vándorút volt. 
Az örvényt átugorva, 
A sziklafalra mászva, 
Hány alpesi virágot 
Találtam a magasság 
Titokzatos honában. 
Árván virultak eddig, 
Csak szél ismerte őket, 
Csak felhők látogatták, 
Csak csillag szeme látta. 

RÓBERT. 

Pompás egy vándorút volt. 
Ágbogas mészhegyekről, 
Zord ágyából a mélynek 
Eszméket tépegettem, 
Az Űr örök virágit, 
Mik illatozni fognak, 
Ameddig én csak élek. 

(Belépnek a házba) 

VADÁSZ. 

Urak, hozott az Isten! 
'Csés jó estét kívánok! 

RÓBERT. 

Adnál-e éji szállást 
Két elfáradt utasnak? 
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VADÁSZ. 

Köszöntiek tiszta szívből 
Felfordított világ van 
Az én kunyhómba ma, 
Mert esküvőre gyűltünk. 
De lesz itt valahol még 
Egy zúg, ha megfelelne, 
Hol nem bánt a vigasság. 
Bizony elég szűkös lesz. 

HENRIK. 

Maradunk itt szívesen 
A vidám táncosoknál. 
Nézd a szép fürge, karcsú 
Vcáászlegényt amottan. 
Díszíti zöld kalapját 
Zergeszakáll, kakastoll 
S ragyog szilárd szeméből 
Diadal csillogása. 
Ha pillantása éri 
Fent a sziklán a zergét, 
Az nem soká legel már 
Friss alpesi füvek közt 
S ha pillantása éri 
A lányt, az nem sokáig 
Jár szabad, könnyű szívvel 
Az alpesi mezőkön. 

RÓBERT. 

Itt a stájer hegyek közt 
A legiigyesbb vadász ez 





Bár elhatározásom' 
Követné tettem oly hűn, 
Ahogy mindig együtt iár 
Tekintete s golyója. 

HENRIK. 

A legügyesbb vadász ö 
S táncot legszebben ö jár 
Itt a legényseregben. 
Hogy' lejt a szép leánnyal 
Oly biztosan, de könnyen! 
Amint harmonikusan 
Keringenek előttünk: 
Mily kedves, tiszta kép ez! 
Kezét a szende lányka 
tölött magosba tartja 
És ez körülte fordul. 
A báj s erő vigadnak. 
Nemesen s férfiasan 
Táncolva lejt előre 
S majd jobb, majd bal kezébe 
Ringatja át a lánykát. 
Majd hátra penderíti 
A fürge röptű kis lányt, 
Vagy táncoltatja lengén 
Köröskörül a párját, 
Mint hogyha szerelemmel 
Magát köriilfonatná 
S így szólana a tánc közt: 
Örömeimnek vagy te, 
Leány, a koronája! 



RÓBERT. 

Kézen fogják vidáman 
Egymást most mindaketten 
S karjuk között suhanva, 
Ügyesen forgolódnak. 
S míg, boldogságban úszva, 
Egymás szemébe néznek, 
Mint hogyha szólanának: 
Egymásba így fonódva, 
Egymáshoz így simulva, 
Az élet tarka útján 
így lejtünk majd vidáman. 

HENRIK. 

Hogy kurjant a vadász, halld! 
A lelki boldogságnak 
Sziík már a test hüvelyje 
S a gyönyöröknek árja 
Kicsap ebből újongva. 

RÓBERT. 

Nézd, hogy topog a földre. 
Dévaj kedvtől tüzelve 
Tapossa megvetően 
A főidet, mintha szólna: 
„Tied csak a hamúnk lesz!" 
S tüzes szeme bepillant 
A lányka szép szemébe, 
Örök életbe bízván: 
„Egyek leszünk örökre!" 
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Tekintete e párnak 
Nekem biztos kezesség, 
Hogy éltem halhatatlan. 
Kik itt egymást szerették, 
Ott fenn egymásra lelnek. 

HENRIK. 

Ezt nem hiszem, barátom, 
Akármilyen szívesen 
Bolyongnék, úti társam. 
Veled a másvilágon, 
Az égi hegytetőkön, 
Hogy megtaláljam ott mind, 
Kiket itt elveszítők. 
El nem hihetem én azt. 
Azt gondolod, hogy épp úgy, 
Amint játszszák zenészek 
Citerán, hegedükön 
A stájer tánc zenéjét 
S ismétlik a keringő 
Első részét, ha vége, 
Üjból a másodikban, 
Csak más hangnemre téve: 
Te azt hiszed, hogy épp így, 
Ha földi életünket 
Lajátszá hegedűjén 
A vén hegedűs ott fenn, 
Aki csillagok ezrét 
Táncoltatja vonóján, 
Azt újból majd lejátszsza, 
Csak egy hanggal magasbban? 

14* 
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RÓBERT. 

Ezt nem hiszem sehogy sem. 
Csakis egy hang vagyok 
Istennek szép dalában. 
De ahogy sohasem 
Enyészik el e szép dal, 
A dalnak hangja szintén 
Nem vész a semmiségbe 
S ami e földi létben 
Ö véle egybe csendült, 
Örömteli akkorddal 
Eog együtt csengni ismét 
Az örök dalforrásban. 

A HÁROM CIGÁNY. 

Három cigány heverészett 
Ott a fűzfa mellett, 
Hogy szekérrel a nagy pusztán 
Átvergődnöm kellett. 

A kezében hegedűje 
Volt az egyikének 
S míg piroslott az alkonyat, 
Szólt a tüzes ének. 

A másik meg pipázgatott 
És a füstöt nézte, 
Mintha földi boldogsága 
Be volna tetézve. 
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A harmadik nyugton aludt, 
Cimbalma az ágon. 
Húrján szellő suhant végig 
S szive fölött álom. 

Ruházatuk csupa lyuk, folt 
Tarkán szerteszéjjel 
S mégis bátran dacoltak ők 
Földi sors-'szeszéllyel. 

Mind a hárman azt mutatták, 
Az élet ha fájna: 
Pipázd, aludd, hegedüld át 
S ne hederits rája! — 

Visz a kocsi, de egy varázs 
Fogva tart egészen 
És a barna cigánynépet 
Még sokáig nézem. 

LÁTOMÁS. 

Ragyog az égről tiszta hold, 
Siess, siess, te mén! 
Leng lósörény s lovas haja 
A vihar éjjelén. 

Hord zergeszakállt süvegén 
A lovas s tollakat. 
Kebléből, míg forgója leng, 
Fájó kacaj szakad. 

AKOK 
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Éjfél tájon Tyrolon át 
Száguldva száll tova. 
A folyó bármily zúgva ront, 
Eléri táltosa. 

Búcsúdalát gágogja el 
A vadlúd ott felül. 
Gyorsan húz a lúd s a vitéz 
Még gyorsabban repül. 

Eelhők árnyéka hogy szalad, 
Még gyorsabb a lovas. 
Most völgyben vágtat, majd meg ott 
Hol nyúl a hegymagas. 

Megsarkantyúzza ott a pejt, 
Hol sok hős lent pihen. 
Haraggal száguld elfeledt 
Sírjuknál sebtiben. 

Az útszélen áll a kereszt, 
Balvégzet bús helyén. 
Komor-sötéten félre néz 
S rohan tovább a mén. 

Eájón, tompán szól, mig Tyrol 
Földjén vágtat lova: 
„Isten veled, te szép hazám, 
Nem látsz többé scha!" 

Nyíl az utolsó hősi sír 
S egy lovast eltemet. 
Zárul. S ezernyoloszázkilenc, 
Eltűnt a szellemed. 



A RAJNÁN. 

Veled hajóztam együtt 
A Rajnán, kedvesem. 
Mily szép út volt, de mások 
Ott állottak lesen. 

Közelből hallgatóztak 
S te titkon, itt-amott 
Szóltál csak, mit a folyam 
Zúgása elkapott. 

Mondtam: Elvalik útunk! 
Leszek még teveled? 
„Egykor tán ott!" susogtad. 
Alig értettelek. 

Repültünk. Búg a gőz most, 
A kürtőn törve ki, 
Mint néger, ha lihegve 
Bilincsét tördeli. 

Dicsérték ők, be gyorsan 
Futjuk meg az utat 
S hogy' rakják itt, meg ott is 
A vasúti rudat. 

-AKOK. Szerelmi hangok. 
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Mintha temetni vágynák 
Az élet száz baját 
S az édenben kitűzni 
Az öröm zászlaját. 

A kis hajócska útja 
Bizony mégis hamis, 
Ha rajt a szerelemnek 
Rejtőzni kell ma is. 

S nem igaz a vasút sem, 
Míg máshol nem lehet 
Szivek találkozása, 
Csak sírhantok megett. 

Ezt gondolám s boszúsan 
Csak néztem a vizárt. 
Jő kedvű volt a többi, 
A tréfa sorba járt. 

Kiszálltunk. Már az alkony 
Borult a táj felett 
S távolból, elfogódva, 
Némán kísértelek. 

Házadnál, a kaimban 
Intettél, kedvesem. 
Megálltam ablakodnál 
Egy ideig lesen. 

Megfordultam s lakomba 
Haza vitt az utam. 
A túlsó Rajna-parton, 
Más tájon, messze van. 
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Beléptem kis szobámba, 
Bámulva mereven 
A gyertyafényt, mit áraszt 
Kis ablakod nekem. 

A túisó parti lángok 
Eltűntek rendre mind, 
De meghitt biztatásul 
A tiéd egyre int. 

Amint a vízen által 
Meredt búsan szemem, 
Hagy te s én már nem élünk, 
Ügy érzém hirtelen. 

Mint hogyha volna köztünk 
Egy távol nagy világ 
S a bú helyett szívünkön 
Örök vágy kinja rág. 

Mintha ragyogna gyertyád 
Túl, messze valahol 
Egy távol csillagocskán, 
Mely végképp elrabol. 

Tolvajként esti szél szállt, 
Szárítván könnyemet. 
Gyászos szerelmek árnya 
így száll a föld felett. 
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*-HOZ.. 

Enyém ha lennél, szép volna ez élet! 
így csak gyász és lemondás már egészen. 
Csak tépődés s megbánás földi részem. 
Sors, nem bocsáthatom meg ezt tenéked. 

Hálátlanság s más földi kínom ir csak 
S barátaim, kik sorba lent pihennek, 
Nem fájnak úgy gyötrődő, bús szivemnek. 
Mint az a kín, hogy majd sohase bírlak. 

KOMOR EST. 

Sötét felhő a földre 
Oly búsan nehezül. 
Te s én csüggedve jártunk 
A kertben egyedül. 

Csillagtalan az este 
S oly forró, bús, nehéz, 
Éppen miként szereimiink, 
Amely könnyekbe vész. 

S midőn jó éjt köszönték 
És utunk újra vált 
Csüggedt szívből kívántam 
Kettőnknek a halált. 
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SZOMORÚ UTAK. 

Veled jártam én az erdőt. 
Mily vidám volt a vadon! 
Minden zöld, szól a madárdal 
S félénk vad fut szabadon. 

Hol szerelem minden ágon 
Bátran, nyíltan csicsereg, 
Járt zöld erdőn mi szerelmünk 
Remény nélkül, csüggeteg. 

Veled együtt csónakáztam. 
Ah, az est mily enyhe volt! 
A szelíd, a szűz hullámon 
Ott ringott a lenge hold. 

A legények vigadoztak, 
De szerelmünk hallgatag. 
Elgondoltuk, hogy szerencsénk 
S időnk futott, mint patak. 

Szürke felhők csüngtek alá, 
Sírok közt szállt szél dala 
Midőn egykor ott kint jártunk. 
Álmuk, hej, be mély vala. 

Kereszt és hant mellett nyugtot 
Nem talált a szerelem. 
Láttak tán a holtak sírni, 
Hogy ott jártál te velem? 



MAGÁNY. 

Egybchajló sötét fenyők 
S patak némán panaszol. 
Szívem fájó lemondásra 
Van-e jobb hely valahol? 

Szürke madár, árván hangzik 
Punaszod az ágakon 
S kérdésedre nem ad választ 
A hallgató mély vadon. 

Ha néma is, panaszkodj csak, 
Ha mindig is kellene. 
Figyel s megért, aki itt leng: 
A szerelem szelleme. 

Itt a moh közt titkolt könnyed 
Nyomtalanul el nem vész. 
Megérti az Úr szerelmed, 
Reménytelen bár s nehéz. 

VÁGY. 

A zúgó ősvadonnak 
Homályos rejtekén 
Lakhatnánk egyedül bár 
Elrejtve, ö meg én. 
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A legkarcsúbb fatörzsből 
Egész az égbe fel 
Építeném a kunyhót. 
Óh, szép ara jövel! 

Mohszőnyeget teritnék, 
Hol útja elvezet 
S ahova lépte ér csak, 
Szórnám szerelmemet. 

Érette vadűzőben 
Feldúlnám az avart, 
Érette azt megölném, 
Ki békénkben zavart. 

S midőn a holdas égen 
Ragyog a csillagát, 
Fonnék szilaj dalokból 
Arámnak koszorút. 

S állnék az esti fénynél 
Hegy ormán itt vele, 
A zúgó árba nézve, 
Mint ront a völgybe le. 

Erős karom megóvná 
Ott a meredeken. 
Szivemhez hogy' szoritnúm 
Szorosan, melegen! 
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VÁGYÓDÁS, IRIGYSÉG. 

Erek susognak 
Tavaszi napnak. 
Hangos madárdal, 
Figyel virágraj 
És kéjes illat 
Kitör szívükből 
Szabadba, némán. 
S gyászt öltök mégis, 
Kedvesem, értted. 
Sohsem sugárzik 
Szemed felém már! — 
Nem oceúnok 
Végetlen árján, 
Nem csillagok közt 
S nem képzeletnek 
Nagy, messze földjén 
Lelek honomra: 
Csak ott találom 
A szemeidben! — 
Ami valaha 
Vidítú éltem, 
Ami úgy sarkalt, 
Halált kívánnom, 
Eltűnt szép napja 
Gyermekkoromnak 
És égi álma 
Az ifjúságnak, 
Meleg köszöntés 
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Haiottaimtól 
S istenben való 
Erős hivésem: 
Mind megtalálom, 
Drágám, szemedben! 
De messze vagy most 
S keserűséggel 
Szivem irigyel 
Minden kövecskét, 
Minden virágot 
S irigylem én a 
Csillagot, embert, 
Kik hidegek bár, 
Rájuk pazarlód 
Szép szemsugárid. 

FÉLELMEM. 

Örvény felé rohanj csak 
Vad árvíz szabadon, 
Süvítő szélvihartól 
Pusztuljon a vadon. 
Cikázz villám s dörögjön, 
Hogy minden megremeg: 
Lelkem biztos nyugalmát 
Nem bontja egy se meg. 
Míg céloztok szivemnek, 
Fiúk vagytok, hiszem 
És játsztok rombolósdit 
A földön s a vizén. 
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Játékát a vad orkán 
Hada űzze énvelem, 
De egy hangra a szívem 
Elfogja félelem. 
Egy hangtól fél a szivem 
S megtörne a szegény, 
Ha kedvesem susogná: 
Már nem szeretlek én! 

VÁGY. 

Utazni vágyom 
Az oeeánon, 
Drágám, te véled, 
Véled csupán! 

A leskelődve zavarókat 
És lelketlen kíváncsi népet 
Távolban tartaná 
A zajgó áradat, 
A vészes óceán. 
Boldogság volna az, 
Kettesben egyedül. 
S vihar ha jönne, 
Ott tartanálak 
Keblem fölött 
S a hab zajongva 
Eget ha verne, 
Még hangosakban 
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S megittasulva 
Dobogna szívem 
S örökké tartó 
Erős szerelmem 
Megvédne téged, 
Viharzúgúsban 
Nagyot újongva. 
Te reszketőn 
Szemembe néznél 
S ott azt találnád, 
Mi nem merül el 
Viharba, vészbe. 
Mosolygna ajkad 
S már nem remegnél. 

A bősz vizek, lásd, 
lm elpihennek 
S aludni íérnek 
Az úr s a szélvész 
S az óceánra 
Borul a mély csend. 
Mélázva nyugszol, 
-Keblemre dőlve. 
Oly nagy a csend, hogy 
Szivem figyelve 
Meghallja a választ, 
Mit ver szivecskéd. 
Ketten vagyunk bár, 
De halk beszéded, 
Hogy a merengő 
Tengert ne ébreszd. ) 



226 SZERELMI HANGOK 

Ajkad csak enyhén, 
Remegve nyílik, 
Mint rózsabimbón 
Levél ha feslik. 
Szavad beszívom, 
Mint drága rózsa 
Illat-beszédét. 

Felkél Keletről 
A tiszta hold 
S csillaggal Isten 
Egét behinti. 
S én is behintem, 
Oly boldogan, 
Miként az Úr 
Te drága arcod, 
A szebbik mennyet, 
Hő csókjaimmal. 

A SZÉLHEZ. 

Utam távol földekre visz. 
Meghatva néz körül szemem. 
Látom, hogy reszket ajaka 
S hogy kis kezével int nekem. 

Talán egy édes bíztatást 
Küldött a bús utas fele, 
De kedves hangja elveszett, 
Mert elrablá az ősz szele. 
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Mondcl, nem elég, hogy itt hagyom 
Szerencsémet, zord förgeteg, 
Az ö szavát is ellopod, 
Amint végső búcsút rebeg? 

A TÁVOLLEVŐHÖZ. 

Számodra e rózsaszált 
Idegenbe tépem. 
Hozzád vinni, drága lány, 
Be jól esne nékem. 

De míg hozzád érek én 
Sok mérföldnyi útra, 
Hervadt, mert a rózsa mind 
Siet, siet futva. 

El ne hagyja kedvesét 
A kedves merészen, 
Csak amig a rózsaszál 
Nem hervad a kézben. 

Vagy ameddig csalogány 
Fészkébe visz szálat, 
Vagy mig édes dalai 
Szél szárnyain szállnak. 
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II. 

Nemcsak tavasz dala fut 
És a rózsaszálak, 
Arcodról a rózsapír 
S dalod velük szállnak. 

Hogy elhagytam édenem, 
Óh én kába, kába! 
Hogy egy pillantásod' is 
Mulaszt ám hiába! 

Rózsa s csalogány miatt 
Vágyódás űz, éget. 
Zárhatnálak, lányka, bár 
Karjaimba téged! 

RÓZSÁM. 

Szépséges rózsa, néked, 
Ki fonsz tavaszra éket 
S ki tiizos napsugártól 
Hervadsz már egyre jobban, 
Nyújtom vizét az érnek 
E billikomban. 

Szivem rózsája! Téged 
Kinok sugára éget. 
Szintén fonnyadsz csak egyre. 
Kiönteném a lelkem 
Eléd szent, tiszta csendben, 



Mint vizet a virágra. 
Ha én aztán kimúlva 
Nem is látnám meg újra 
Feltámadásod. 

*-HOZ. 

Tréfára frigyet nem kötöttünk, 
Hogy mersz tréfálni te velem! 
Ne játszadozz az én szivemmel, 
Nem érzed, hogy fáj kebelem? 

Mert érted oly nagyon hevültem, 
Mert elnéztem neked sokat 
S mert szíved' mondtam otthonomnak 
S hogy szemed a mennyboltozat, 

Azért ne rázd föl büszkeségem, 
Felkél álmából, úgy lehet, 
S magába fojtott bánatával 
Végképp ott hagyja az eget. 

TALÁLKOZÁS — BÚCSÚZÁS. 

Bármikor jött, olyan kedvesnek tünt képey 

Mint az első zöld az erdőnek ölébe. 

S bármit szólt, édesen szállt szívembe mélyen, 
Mint a tavasz első dala csendes éjen. 

S mikor búcsút intett és el kellett válnom, 
Mintha eltiint volna végső gycrmekalmom. 
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SZERELMI TAVASZ. 

Egykor láttam, hogy kikelet 
Mint kél a legszebb völgy felett 
S a legszebb arcon mint fakaszt 
A szerelem fénylő tavaszt. 

S ha most magamban bolygok én 
Tavasz felé a völgy ölén, 
Minden bokorból, képzelem, 
Ő arca incselg énvelem. 

S ha látom, hogy ő arra jár, 
Hol nem cseng tavasz hangja már. 
Ott is látok én mindenütt, 
Hol lép, tavaszi színt, derűt. 

NE KÉRDEZD. 

Meséljem néked, mint szeretlek? 
Úgy sem tudnám, hogy mit feleljek. 
Ne várd, hogy ajkam azt kimondja: 
Tied egész szivem titokba. 

Jobb igy. Megrémülnék talán még, 
Szívemben hogyha nem találnék 
Hitem számára ép helyet, 
Ha majd szerelmed vége lett. 



Szonettek. 

KÉRDÉS. 

Nem ébredtél fel reggel még soha, 
Hogy szomorúság ült szorult szivedre 
S bárhogy töprengtél, még se tudtad azt, 
A bánat láncait reá mi verte? 

Csak érzed. Álmod volt az éjjelen. 
S ha képe elszállt is, mint a lehellet, 
De egy sötét hatalom megfogott, 
Hogy azután mégis zokogni kellett. 

Ha egykor elhagyod e földi éjet 
S úgy véled, hogy az örök fény hónába 
Nem kisér álmod bús emléke téged: 

Ki tudja, vaj' odáig nem követnek 
Bűneid, hogy bolygassák ott továbbra, 
Mint halk panasz, nyugodalmát szivednek 

IFJÚSÁG ÉS SZERELEM. 

Az ifjúság száll mint szélkordta rózsa 
S mégis fiatalok, ha vén korukban 
Találkoznak, még vélik, hogy kibukkan 
A ráncok közt a drága műit lopózva. 
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Ki ne bíznék az örök szerelemben? 
Ha egy hü szív nem érez már mi vélünk 
S elhidegül, még egyre csak remélünk, 
Hogy most is ég, csak enyhébb lángja lebben. 

Az ifjúság szélvert sziromként vágtat 
S még könnyebben száll, száll tova szerelmünk, 
Mely kéjes illata csak a virágnak. 

S a sziv mégsem hisz szerelem-halálba, 
Szent a hite, hogy itt valami eltűnt 
S haldoklásában is még él ez álma. 

A SALZBURGI TEMETŐ. 

Óh szép hely, holtak néma birodalma, 
Nyugvója a test fáradt hüvelyének. 
Feltámadást zeng itt tavaszi ének, 
A hűséges napfénytől vissza csalva. 

Ha a szívet, a kín keresztül fúrja, 
Mert legdrágábbja szállott sírgödörbe, 
Itt elhiszi: nem tűnt el mindörökre 
És egyszer mégis csak meglátja újra. 

A vándor, bár e sírhelyek nem őrzik 
Kedves halottját, itt szívest időzik, 
Itt, hol a szépség a holtaknak őre. 
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Ölében alszanak szelíden, enyhén, 
Egy új életre ott fölmelegedvén; 
Virágnép bólint s rásimul a köre. 

VISSZHANG. 

A vándor friss dala magosba felhat, 
Most elhallgat s eltün a rengetegbe. 
Szeretném bár, tovább hogy egyre zengne, 
De vígaszom: örökké nem dalolhat. 

A vándor hallgat, ám bús kórusokban 
Dalát amott visszhangozzák a sziklák, 
Mintha nótáját esdve visszasírnák. 
Most csend van és csak az erecske csobban. 

Eltűnt a vándor s dala tova szállá. 
S szóltam: miért ül a lelkemre bánat, 
Hogy elhallgattál, visszhang, te utánad? 

Nem rendít úgy meg az ember halála, 
Mint az, ha egy-egy még említi néha 
Néhány napig — s végül mindenki néma. 

AZ ASZKÉTÁK. 

Ne gúnyoljátok a bús aszkétákat, 
Mert testükre tövisruhákat öltnek 
S meg nem kívánják gyönyörét a földnek, 
Mely illanó és gyorsan messze vágtat. 
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Mióta elveszett a földi éden, 
Azok mellett, kik dús termést aratnak, 
Mindenkor még oly szivek is maradnak, 
Kik megvetik a gyönyört, bármi légyen. 

„Elbuktunk". Eélénk érzet súgja nékik 
S nincs köztük, aki vigságot keresne 
S ezért járják a tövis-utat végig. 

Még komorabbak, ha akad utukba 
Egy földi meg nem érdemelt szerencse, 
Szemérmük tiltja, hogy nyúljanak érte. 

A LELKI BETEG. 

Nagy, mély sebet hordok szivembe zárva 
S hordom némán, mig majd utolsót dobban. 
Érzem, hogy liúny le életem, az árva 
S belül hogy őröl a seb egyre jobban. 

Csak egy van, akire én mind a titkom 
Rábíznám és ez mily jól esne nékem! 
Lehetne bár reá borulva sírnom — 
De ez az egy pihen a sírfenéken. 

Anyám jer s mit tőled könyörgök, tedd meg, 
LIa értem érzesz még a sir ölén 
S ha szabad, mint egykor, fiad' szeretned: 

Úgy hagyj meghalnom! Ez, mit szivem áhit. 
Egy csöndes éj után vágyódom én. 
Segíts levetnem a kínok ruháit! 
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I. 

A SZÉL SZAVA. 

A mély vadont elnyomta már az álom, 
Levélt ringatni lomha a fuvallat, 
Vagy hordani virág szagát. Ma hallgat 
A tóban béka és madár az ágon. 

A lombok közt ragyogó fénybogárka 
Mint szikra imbolyg át a csöndes álmon 
S lelkem száll, mig a csend ittasan átfon, 
Szép álomképek szárnyán, mind továbbra, 

De váratlan a fák között megindul 
Egy suttogás és felkelt álmaimbúi, 
Majd hirtelen komolyra vál a hangja; 

A felriadt lélek figyel a szélre, 
Mint gyermek, hogyha az apa beszélne: 
Már menf haza s játékod abba hagyjad! 

II. 

AZ ESŐ SZAVA. 

Nyugodt a puszta, csend borul reája, 
A kórónak sem ingadoz ma galyja 
S merev, minthogyha köböl vön* faragva, 
Mig nem súrolja a vándor ruhája. 
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Az ég és földhatár egymásba téved 
És szürkén összefolynak mindaketten, 
Mint jóbarátok, akik önfeledten 
S búsan sírják el, ami sajgva éget. 

De hirtelen reng, hajladoz a kóró 
S zápor zuhog, sürü cseppet leszóró, 
Szótlan kérdésre mintha ö felelne. 

Figyel a vándor, mint zúg egyre jobban 
S mint sír a szél a hányódó bokorban 
S kimondhatlan bánattól fáj a lelke, 

III. 

A HARANG SZAVA. 

Szellő se leng. A tó oly sima, tiszta, 
Bércek, fenyők, öblök s glecsernek orma, 
Hová csak szellő száll fel kóborolva, 
Töretlen tükröződnek benne vissza. 

Hallszik, mint hull száraz levél a lombrul 
S ahogy pereg a kis kövecs a mélybe. 
Egy zerge, megriadván, lökte félre, 
Szimatold: a vadász arra fordul. 

Hallod! Harangszó csendül messze, távol, 
Bánatra hangol és mégis kibékít; 
A fűben ott tehén legelve gázol. 
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Harangszórul eszembe jut a béke, 
Mely alighogy leszállt a földre még itt, 
El is tűnt már s most mindörökre vége. 

IV. 

A GYERMEK BESZÉL. 

Alvó gyerek. Csönd! Arcát hogyha nézed, 
A földre varázsolhatod az édent. 
Mosolyg, angyalnép mintha zengené fent 
Dalát, ajkán oly mennyei igézet. 

Világ, hangos hazugságod ne csengjen, 
Hogy ezt az igaz álmot ne zavard meg. 
Hadd lessem, álmában mint szól e gyermek 
S ártatlanságba hadd ringasson engem. 

Nem sejti, hogy figyelem néma álmát, 
De szivemet ez jobban meghatotta, 
Mint csöndes erdőn szélzúgás ha száll át. 

És elfogott mély honvágy hevesebben, 
Mint esőhullás csöndes pusztaságon, 
Vagy távol harangzúgás a hegyekben. 

KETTŐS HONVÁGY. 

Kettős honvágytól van szivünk lekötve, 
Ha állunk hasadéknak széle mellett 
S a mélyből megcsap hűs, zordon lehellet. 
Sápadt arccal nézünk a szürke ködbe. 
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A földi honvágy egyik méla bánat, 
Hogy a föld kéje s búja semmivé lesz 
S az égi honvágy az, még amit érez, 
Mint hajnalszellő, mely felénk leárad. 

E kettős honvágy zeng a hattyúdalba 
S utolsó könny cseppünkben egybe olvad: 
Nehéz búcsú s halk vágyódás fuvalma. 

Talán lényünk megfejthetetlen énje 
Éles szemnek csupán sötét vonal, 
Hol két világ egymást átmetszi végre. 

MAGÁNY. 

Jártál-e pusztán, elhagyottan, árván, 
Egy hű szívet s Istent keresve, hol van, 
Balsors sebét haragos fájdalomban 
És néma daccal a lelkedbe zárván? 

És elhagyott szived minden reménye, 
Mint ebhang a vadászt, ki ért a hegyre 
S hiába néz kémlelve vissza egyre 
S mint elszáll a madár, hogy tél ne érje? 

Ha voltál már igy pusztán egymagad, 
Ledőlnöd kell, hogy ölelj egy követ, 
Különben — érzed — szived megszakad. 
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Majd megrémít a magány, érezed, 
Riadva ugrol fel s ki sem követ 
S a szél után nyújtod búsan kezed. 

II. 

A szél hideg, a kar hiába tárva, 
A kő halott, rideg és durva teste. 
Vigasztalást ő nála ne keress te. 
Rózsák közt is, így érzed, szived árva. 

Rád sem figyel s fonnyad a rózsa szendén. 
Zokog saját halálán s nem te véled. 
Tovább bolygj: Pusztul mindenütt az élet, 
A teremtmények bús, nagy útja mentén. 

Ha sátrukból rád néznek egy szer-másszor. 
Az ablakot becsapják s megremeg 
Szíved borzadva, szertehull a sátor. 

Szeretet s Isten nélkül! Rémes ösvény. 
Az utcákon süvít a szél. Te meg? — 
A föld szörnyű gyászos, nincs rajta több fény. 
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PALLIATIVUM. 

Fű nő ama histórián, be régen, 
Hogyan esett meg, már alig tudom. 
Csak néha rémlik a homályba nékem, 
Hogy int egy vád, amelynek terhe nyom„ 

De a bántó képen miért merengnék, 
Elő nem hivom s meg nem kérdem ezt, 
Mert a jövőbe néz szívem s szemem még; 
Nem harcolok a multakkal szívest. — 

„Ha leterít majd a kaszás a földre, 
Jó rendet vág a fű közt is tenéked, 
Mellyel most e vádló mese befödve. 

Az árvult színhelyhez fordulj merészen 
S megbánó szemmel, hogy meglásd a vétked; 
Ha kiengeszteled, csak úgy enyész el". 
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Mind közt, kik a költőt szerették 
S kiknek szive azt visszazengi, 
Mit ő dalokban últalérzett, 
Úgy meg nem értett, mint te, senki. 

A szív forró vágyát a költő 
A tovaszúlló dalra bizta, 
De dalomnál hűbben megérté 
Lelked, mely szebben adta vissza. 

Borzongó sejtési szivemnek, 
Mik nem talúitak szót dalomban, 
Miként vigasztaló próféták, 
Szép hangodból csengtek ki nyomban. 

S ha égi eszmék forrásában 
Sejtelmesen merült a lelkem, 
Szemedben azok mély varázsát 
Már visszatükröződve leltem. 

Ha csalogány szól, égi harmat 
Áztatja a sötétlő berket 
S míg bús dalaim hangozúnak, 
Láttam, hogy szemed könnye pergett. 

Ha közelemben földre szegzed 
Bűvös szemed vagy nézel én rám, 
Az erény tiszta levegőjét 
Leheli lelked csendbe, némán. 

16 

C L 
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Szívemből szálló dalaimban 
Csak egy a kedves, egy az érték: 
Szavad: hogy örvendtél azoknak 
S pillantásod: hogy szived' érték. 

S az élet útjain ha olykor 
Szemem egy hírvilágra lelne: 
Barátnőm, úgy e szép virágot 
Oda tűzném a kebeledre. 

ÁLOMRÉMEK. 

Álmodtam szörnyűt, rémeset, 
Szomorúbbat nem is lehet 
És magamat áltatgatom, 
Hogy e riasztó éjszakán 
Nem is aludtam én talán. 
De forró könnyem még szakad 
S hallom szívem még ver nagyon. 

Búsbágyadtan felébredék, 
A párnán kendőm könybe még; 
A temetésről térve vissza 
Kendőnk a könnyet épp igy issza. 
Kihúztam tán álmom alatt 
S így szárítottam arcomat? 
Választ ki ad? 
De itt volt az éjféli szóra 
A sok rossz vendég dáridóra. 



KÜLÖNFÉLÉK 243 

Amíg aludtam, házamat 
Forgatta fel a durva had. 
Eltűnt a vad nép hirtelen, 
De könnyemről megismerem, 
Mi mindent dúlt szét itt a vendég 
S az asztalon a bort kidönték. 

EGY AGGASTYÁNNAK. 

Hajadba' hó, 
Arcod fakó. 
Közéig a vég 

S agyad, szived még tűzben ég? 

Hajód ma már 
Tengerre jár 
S te karodat 

Kinyújtod, hogy vigaszt ki ad? 

Kincs s élvezet, 
Kell még neked 
Ily öregen. 

„Óh, hogy meghalnom kell nekem!" 

Tengerre nézz! 
Sírod már kész. 
Behúzd a kart! 

Lásd, int a túlvilági part. 

Mért fáj a vég? 
Hogy sírsz: Ne még! 
Mit érsz vele? 

Mégis szállsz tengermélybe le. 
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A BIOLOGUSOKHOZ. 

Az igazság felírta 
Piciny darab papírra, 
Az élet oka mi? 
Egy kis dióba zárta, 
Aztán az Óceánba 
Héjastul dobta ki. 
Nagy tenger és apró dió; 
A csodadiónál hajó 
S matróz járt-e? Talán, talán. 
Kutassátok csak szaporán! — 
Az igazság felírta 
Egy apró kis pacsirta 
Fejére: mért e lét? 
Csontjára irta rája, 
Elrejté bóbitája 
S világgá vitte szét. 
Repült, repült a kis madár, 
Kutatták is, hogy merre jár 
S még meg nem tudta senki, 
Dalát hogy merre zengi. 
Keressétek, talán, talán 
Ott fészkel nálatok a fán 
S amíg ragyog a kikelet, 
Vigan a bóbita alól 
A titkos írásról dalol, 
Oktatva titeket. 
S ha elszállt: Rajta! Most, na most! 
Keressétek a kis dalost! 
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KERESZT. 

Az ég felé ha föltekint az ember 
S kitúrja karjait szeretni készen, 
Hogy a világot szívéhez szorítsa: 
A megfeszittetés elébe nézzen. 

Az ily szeretet ritkaság e földön 
S hogy végleg képe el ne tűnjön itten, 
Leszögezett a nép sietve téged, 
Jézus, ölelő taglejtéseidben. 

EMBERKERÜLŐ. 

Balsors zúzta ketté szívét, 
Hagyjátok, őt emberek, 
Amint egykor elhagyva állt 
A villámtól ért berek. 

Se szeretet, se civódás 
Ne hatoljon be ide. 
Villamszentelt Enelysion* 
— Tiszteljétek — a szíve. 

* Enelysion szent hely, ahová villám csapott. 
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AZ ÉDEN HANGJA. 

Midőn elhagyni kelletett az édent, 
Az ember lelkén, míg rajt bús köd ül, 
Egy fájó dallam rezdült át búcsúnak 
S aztán a rideg föld vévé körül. 
Még e melódia nem halt ki végkép, 
Bár mind halkabb a földön itt e dal. 
Vigyázz szív, mert az élet harca közben 
Végső akkordja is gyorsan kihal! 
E dal visszhangjaként bontotta szárnyát 
A Napkelet édes költészete. 
Ifjúkor álma zengi öntudatlan; 
Honnan, hogy jött? Homályba vész bele. 
De akinek, csendült erővel egyszer 
Az éden dala, mely oly tiszta, lágy, 
Annak lelkét bús honvágy szántja mélyen 
S egy élten át mindig epeszti vágy. 

MENEKVÉS. 

Szegény vad a rengetegben, 
Hogyha golyó megvérezett, 
Utad rögtön a patakhoz, 
A legsűrűbb mélybe vezet, 
Hogy a víz, a kristályhideg, 
Meggyógyítsa sebeidet . . . 
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Ember, hogyha fájdalom ért, 
Vágyad szintén igy űz téged 
S anyád kristály-tiszta szivén 
Keresed a menedéket. 
Ah, de anyák gyorsan halnak 
S ha már tied lent a sírba, 
Erdőmélybe menekülj te 
S sebzett őzzel fakadj sírva. 

IDÖMUTATÓK. 

Nővéremnek csemetéi, 
Hogy nőttetek ejnye, nézd, ni, 
Amióta búcsút mondtam 
S hegyen-völgyön túl bolyongtam. 
Ahogy nyúltok, cseperedtek, 
Napórái napjainknak, 
Látjuk: éltünk arasznyi csak, 
De öröknek tűnő nektek. 
Gyermeknövés s esti árnyék 
Az utasnak megmutatja, 
Bár letarolt kertben jár még, 
Leáldozik már bús napja. 
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TAVASZI ÜDVÖZLETEK. 

Mily enyhe lég a hosszú fagy után, 
Ibolyát nyújt egy kolduló leány. 

A virág oly szomorún integet, 
Mert nyomor útján hozza kikelet. 

Pedig így még inkább szeretlek én, 
Mert hozott téged balsorsos szegény. 

A bús jelen jövőnek nyújtja át 
így egy jobb kor tavaszi sugarát. 

LUJZÁHOZ.* 

Koporsód' nem hallom szögezni, 
Mint hü baráthoz illenék, 
De holtod itt, erdőhomályban, 
Fájón rezg emlékembe még. 

Temetésedre a harang szól 
S a hang meghatva száll tova 
S itt a vadonban tőle hullong 
Ágak virágzó bársonya. 

* Báró Somartiga Lujza halálára. 



Hullnak szívest, halk rezdüléssel 
Virágzó, zsenge levelek; 
Örömmel indulnak halálba, 
Mint bús kísérők teveled. — 

Közel vagy hozzám itt az erdőn. 
Emléked él, szent árny-alak, 
Mint egykor, ama esti órán, 
Midőn utolszor láttalak. 

Látom, halvány arcodra mint száll 
A mélázás, a bús nehéz, 
Látom szemed szelíd sötétjét 
Amint egy más világba néz; 

S amint mélázol zongorádnál, 
Komolyan, lágyan, álmatag 
S amint a dalhoz, ittasulva, 
Egy pompás képpé válsz magad. 

A nagy szellem, látom, körülfon, 
Kit Beethovennek hívtak itt 
S hogy reng viharzó dallamában 
Gyengéd alakod, mint ladik; 

A szellem, kit e földi létben 
Körülfont örök, szűzi csend, 
Kinek dalában szép halálnak 
Édes harmóniája cseng. 
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Kínos vágyódás dúlta szíve 
Ragad magával s nem ereszt 
És mámoros lelked megoldja 
A lengén fűzött földi mezt. 

Még hallom a vad adagiot, 
Még cseng a scherzo, melybe vész 
S ábrándos játsziságba olvad 
Fáradtan a nagy szenvedés. 

így játszik holt arája mellett 
Az ifjú, míg szíve hasad; 
Kihűlt orcáin csüng szemével 
S becézi az omló hajat. — 

Eltávoztál! Nem tarthatott meg 
Közöttünk semmi tégedet. 
Széttört minden szerelmi láncot 
Könyörtelen a Végezet. 

Kehelyben jámbor javasasszony 
Hozott májusi borlevet. 
Rajongva hitte: Gyógyulásod 
Csak italában ott lehet. 

A rét virága újra felnyíl, 
Bár a halál feléje int, 
Ha részvétkönnyet sír az est le: 
Te, tört virág, nem nyílsz megint! — 
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Bánat fog el itt a vadonban, 
Tovavisz s rólad álmodom. 
A múlt napok tűnnek, sírodhoz 
Oda száll lelkem szárnyakon. 

Te szende szűz, amíg zokogva 
Könnyeznek koporsód felett, 
Hozzád lopózik búcsúcsókra 
A hű barát, a kikelet. 

A bús scherzot csendülni hallom, 
Merev vagy bár és hallgatag. 
Tavasz lehe borzolja játszva 
S fájón szögfürtű hajadat. 

De most koporsódat lezárják 
S szemünk elől, fénylő halott, 
Örökre eltűnsz; rög dübörgés 
És elcsendül immár dalod. 

Anyád hallom csak még zokogni. 
Ne vigasztalja jó barát, 
Mert balzsam nincs anyai szívnek 
S vigasz-szó tőrként járja át. 

Szíve fájdalmát mindhalálig 
Csak gyermekének szenteli, 
Ha hűvös vigaszú barát már 
A sírt régesrég nem leli. 
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S lia találkoztok egykor újra 
Az égbe fent, évek során, 
Még ott is sajg az anya szíve, 
Hogy itt elástak oly korán. 

CSALÓDÁS. 

Bagoly búsan huhog a kopár bércüregben, 
Vad villámnak dalol, mely ott magosba lebben. 

Mint egy fekete sas, ha lángot fog a szárnya, 
A sötét éj tüzes vitorláit kitárja. 

Az eső gyémántként szikrázik szerteszéjjel, 
Midőn a villámfény fel-felcikázik éjjel. 

Épp így lesz tiszta, szent balsors villáma mellett 
Bús éjszakán a könny, mely záporként lepergett. 

Tombol, sivít a szél, a szakadékba tévedt, 
A felhők harca közt, mint harsonakiséret. 

Csendül sokféle dal a vad zápor patakban, 
Bagolyhang, dörgés, szél verődik vissza abban. 

De tán csak képzelem, hogy itt a nagy viharba 
Kisérő a bagolynak fájó, bús siralma; 

Hogy szélvész a felhőknek vad csatazenéje 
S villám azért lobog, hogy záport érje fénye; 
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S hogy a hegyi patak, a káosznak felelve, 
Nem más, mint a vihar visszhangba zúgó lelke. — 

Magányos sirám mind, egymásról mit se tudvu, 
A vad kórusba' bár közös mindnyájok útja. 

A föld gyászol, zokog, mert elveszett az éden 
S kiönti bánatát sok bús magánbeszédben. 

fia mindegyik panasz, mely a szívből kilobban 
Más szívek panaszát megértené titokban: 

Valóra válna így a paradicsom álma 
S mind a sirám csak egy örömsikolyba szállna. 

Baráti részvét-szó: csak csalfa szép szivárvány, 
Mert minden földi kín bolyg, mint remete, árván. 

HALÁL ÉS VÁLÁS. 

Ügy rendelé isten kegye, 
Hogy a haló bús családja 
A vergődő végső harcát 
Meg nem tudja, meg nem látja. 

Sűrű könnyük szakad, szakad 
S a könny hullás mindent elfed 
S nem látják mint száll a lélek 
S az utolsó mély gyötrelmet. 
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Jaj annak, ki könnyek nélkül 
A halóhoz közel lépett, 
Egész éltén hordja lelke 
A borzalmas, gyászos képet. 

De búsabb kép volna ennél 
És üldözne mindhalálig, 
Ha meglátná emberi szem, 
Egymástól két szív mint válik. 

A KORLÁTOLTAKHOZ. 

Balga gond és balga panasz, 
Jobbra-balra megalkuvás. 
Szepegtek, hogy dárda a sás 
S lovag minden léha kamasz. 

Ha egy veréb a ház felett 
Vigan csiripel, már vakon 
Kiugortok az ablakon: 
Hátha a fal ketté repedt? 

Ha szentjános bogaraknak 
Csapatja száll erdőtökben, 
Hej, szivetek hogy megdöbben: 
Tán fáitok lángra kapnak! 
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A nótáktói, miket lopva 
Dalol ott egy csélcsap ifjú 
A nyájban nem változik juh 
Vad medvére s antilopra. 

Ez még nem hoz bajt tirátok, 
Ha a nóta merész, hetyke: 
Nyájatokat azért egyre 
Csak nyírjátok, csak nyírjátok! 

Reszkessetek, balgák, egytől: 
Ha költők hunyó parázs a 
Lángot vet s a pillért rázza: 
Úgy napotok már nem megy föl! 

Vegyetek új házat tüstént 
Hogyha a gerenda roppan, 
Mielőtt nő, gyermek, vagyon 
Nem vész még el a romokban. 

A szikrából tűzláng terem 
S országszerte száll a szikra. 
Mancsotok nem csillapítja, 
Égi tűzzé lesz hirtelen. 

Eélve néztek a szikrákra 
Miket a nép jókedvébe 
Belehel a holt pernyébe, 
Amíg tréfa, móka járja; 
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De akkor nem rémültök meg, 
Ha villámlik a szívekbe, 
S érzi, mintha isten lenne 
A lánc-sebzett, bús rabtömeg? 

Figyeljetek. Jöhet óra: 
A bárányból tigris lehet 
S bőgve tép szét majd titeket. 
Hallgassatok égi szóra! 

0SZ1 DAL 

Gyászolnak a kopár iák, 
Köztük hűs szél sivit. 
De megtartá a fenyves 
Zöld lombjait sirig. 

Ha fészket ver dalos nép, 
Hajt zöld szép galyakat 
S zöld télen is ha jég közt 
Gyökérért túr a vad. 

De fonnyadoz a friss bükk, 
Ha a tél közelít 
S a szélnek életúnva 
Veti a levelit. 

Te bükk, szivem, e gyászosr 

Inkább rokon veled, 
Mert annyira lelkedre 
Veszed a zord telet. 
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ÁLMATLAN ÉJ. 

Álmatlan éj, te vagy az egyedül, 
Midőn a magány csöndje hegedül! 
Mert a zajos nap nyáját tereli 
Eszméink zöld elé berkébe ki. 
Hever taposva avagy már lerágva, 
Ép most bimbózó sok pompás virága. 
De hogyha álom lágy karjába tart, 
Varázscsónakba visz s eltün a part, 
És csónakunkban, végtelen vizén, 
Részeg kormányos, az álom, viszen. 
így nem vagyunk magunk, habok szeszélye 
Oda vet minket nem egy közelébe, 
Aki tán minket mélyen sérte meg; 
Láttára szivünk borzad és remeg, 
Mert a gyűlölség hideg tőre érte. 
Gondolni sem akarunk mi ezekre, 
Hogy a tőr szivünk' jobban ne sebezze. — 
Aztán a habok oly vidékre dobnak, 
Melyet ébren már nem fogunk elérni: 
A multaknak legtitkosbb öbölébe, 
Ahol fogadnak ifjúkor reményi. — 
Álmunkból ébredünk. Hej, mind mit ér ez? 
Tűnsz szép idő, sebünk, a régi, vérez . . . 

Álmatlan éj, te vagy az egyedül 
Midőn a magány csöndje hegedül 
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EGY ÖZVEGYHEZ.* 

Járok magam mély völgy ölén, 
Hol égi háború csatázott 
S a csillagfényt szemlélgetem 
A ritka lombon át, mely ázott. 

Hallgatnak a vésztépte fák, 
A szél, mint intés, néha lebben 
S aztán a lomb sötétje közt 
Lehull az eső sűrű cseppben. 

A fájdulom-vihar után 
így tört le téged néma bánat; 
De hallva az ő szent nevét, 
Szemedbe könny csillogva támadt. 

Tavasz jött s keriiléd díszét, 
A szenvedés árnyát keresve. 
Oda vezetted gyermekid, 
Ahol férjednek sírkeresztje. 

Az árvákkal kijársz s a hant 
A könny cseppektől sohse szárad 
S emlékül már pihennek ott 
Arcodrul tépett rózsaszálak. 

* Ifjúkori karút jónak. Kleyle Frigyesnek özvegyékez irta e költeményt. Kleylével együtt 
jártak a magyaróvár: gazdasági akadémiára. Ó volt leghívebb barátja. 
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Ha kijársz, helyettem köszöntsd 
Szeretett férjed siri halmát, 
Mondd, hogy szívem hű s adjad át 
A régi jó barát siralmát. 

Bár üdvözölhetnélek én, 
Ha könnyed hull ott kint a kriptán, 
Beszélgetnénk erényiről 
És gyermekit csókkal borítnám. 

ARANY LAKODALOMRA. 

Fent Éjszakon, tudod, mint szól a fáma: 
Grönland partján mesélget egy csodárul, 
Tavaszról, mely körül bús puszta tárul, 
Jeges halál megfejtetlen siráma. 

Ott egy alvó vulkánból, lent a mélybe' 
Hőforrás tört ki az oázis mellett, 
Mint felbuzogó, éltető lehellett, 
Hogy a szigetet hervadás ne érje. 

Volt klastrom ott s mező bárányseregnek, 
Volt ott virágos kert és benne árnyék 
És télvihar elől dalos madárnép 
Oda szállott s örvendett a melegnek. 

A klastromban békésen élt a szerzet. 
A hőforrás vigan folyt végig benne, 
Mint hogyha a lakók pajtása lenne 
S vize üdíté a rétet s a berket. 

17* 
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Hci téli mezt ölt is környék s a távol, 
De a klastromnak vidám édenébe 
Ört áll a forrás s a tél mégse tér be 
S a csillag éjjel ott szebben világol. — 

Csak bú, amit mindig ily mese szerzett. 
Elmúlt boldogságoknak hol az útja? 
A szép kertek jégsirba rég? Ki tudja? 
A forrás hol s hová is lett a szerzet? 

Nem tűntek el! Nincs tél, mely elragadja, 
Ha kiint a világ jégpáncélban áll is, 
Szeretet védi szívben az oázist: 
Az öregségnek e meleg patakja. 

A jó sziveknek hü frigye a klastrom, 
Nyugodtan áll, falát bár dér megülte. 
Örökké zöld kert pompázik körülte, 
Bent víg dal cseng s a sok virág lugast fon. 

A HALÁLHOZ. 

Ha elfásul egykor szívem 
S dalom lángra nem gyúl többet 
S a szerelmi tüz ellobban: 
Halál, testem' akkor törd meg. 

Ne fonnyassz el lassan-lassan, 
Röpits égbe sebes szárnyon, 
Semhogy kihalt érzelmeim 
Hamva életemre szálljon. 
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ÖSZI DAL. 

Bizony, hűs légben úszó 
Hangos holló madár, 
Sírok körül kóvályogsz, 
Temetnek újra már. 

Szétszórva puszta fészkek, 
Kihalt a rengeteg; 
A rétek fonnyadoznak, 
Ah, rövid ünnepek! 

A bús csöndben merengek, 
Körültem senki más. 
Fázom s fülembe hangzik 
A holló-károgás. 

Nekem is őszre fordult 
S a völgybe ballagok 
A száraz galyköteggel, 
Mit rám a sors rakott. 

Ah, egykoron tavasszal 
Rajtuk virág fakadt, 
Szép dal hangzott a lomb közt, 
S most mind a sír alatt. 

A terhet hordanom kell, 
Míg éltem vége lesz. 
FJmult gyönyört siratni: 
Az őszi végzet ez. 
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Talán megtakarítsam, 
Ha jő a télhideg, 
Kis rőzse-maradékom, 
Hollók, így vélitek? 

Emlékezés fájóbbá 
Teszi még a telet. 
Inkább a hóba vetném 
A rőzse-köteget! 

VÁD. 

Panaszkodol, hogy bánat száll szívedbe. 
Mert a vadon hullatja levelét 
S madár sereg kering fönt a magasban, 
Bucsúdalt küldve te feléd. 

Mért e panasz, hisz változtál te szintén. 
Szerelmed izzó tüzéről beszélj! 
Ah mily szomorúan pihen szívedben 
Az elhamvadt, elfáradt szenvedély! 

A VADÁSZ. 

Már szürkén egybeolvad 
A völgyben este, nap 
S még szaglász fürge tacskóm, 
Kutatva egyre csak. 
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Próbálja, mint kerülhet 
Csövem elé a vad. 
A kis halál-keritő 
Mindenfelé kutat. 

Bizony, csak bosszúság az, 
Pajtás, amit lelünk 
S nem mást, csak puskatöltést 
Viszünk haza velünk. 

De nem sütöm azért el 
Haraggal fegyverem, 
Mert rejtekébe' távol 
A vadat felverem. 

Most, hű kutyám, a töltést 
Holnapra elrakom, 
Tán a szerencse mellénk 
Szegődik majd vakon. 

Mert rossz vadász, ki vadját 
Riasztja szerteszét 
S mert zsákmány nincs, hiába 
Süti el fegyverét. 

S ha holnap sem lövök, mert 
Holt vagy beteg leszek: 
Más lő, kinek Fortuna 
Már jobban kedvezett. 
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A KOVÁCS DALA. 

Megpatkoltak, 
Szép paripám. 
Térj vissza majd, 
Légy jó s vidám! 

Híven vigyed 
Oda urad, 
Hol csillaga 
Fénylőn mutat. 

Fürgén rohanj 
Völgyön, hegyen. 
Röptöcl, mint szél, 
Könnyű legyen. 

És vidd tovább 
Vitézedet, 
Fel arra, hol 
Az ég nevet. 

Megpatkollak, 
Most paripám. 
Térj vissza majd, 
Légy jó s vidám! 
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KÍVÁNSÁG NÉLKÜL. 

Igaz, arcod meghatott 
És szívbeli kedvességed, 
De leányka, ne hidd azt, 
Hogy óhajom: birni téged. 

Átvonultál lelkemen, 
Mint egy édes, bájos ének 
S elhangzottól mint a dal, 
Mely szárnyain száll a szélnek. 

Összezúzott örömim 
Kebelemben mind meghaltak 
S csak borzadva ülhetnénk 
Sírjaiknál lakodalmat. 

Szakadékok mellé vitt 
Éltem útja, bús napokban. 
Féltenélek, gyermekem, 
Menekülj, a karfa roppan! 

TÖRÖKFEJŰ PIPÁM. 

Kedves pipám, ha illatos 
Füstöd gomolygva árad, 
Éldesebb vagy te énnekem, 
Mint nyíló rózsaszálak. 
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Ha a virágzó rózsaszál 
Véled versenyre kelne, 
Szebb volnál te, mint a virág, 
Pipám parázsló kelyhe. 

Mert mint a rózsa illatoz, 
Ha tél viharja enged, 
Pipám az álmok tavaszán 
Ügy illatoz, melenget. 

Ébreszt fájó emlékeket 
A rózsa fénye, bája, 
Te meg, ha pár órára is, 
Fátyolt borítsz reája. 

Ha játszik homlokom köriil 
Kék füstöd lengve, szállva, 
Sebesen, kéjjel elragad 
A költés röpke szárnya. 

S ha bánatom lecsendesül, 
Tört lelkem újra épül 
S gyógyító szellőt érezek 
A Lét he ligetéből. 

Kedves pipám, ha illatos 
Füstöd gomolygva árad, 
Édesebb vagy te énnekem, 
Mint nyíló rózsaszálak. 
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A1 AGGLEGÉNY. 

Nincs hitvesem, nincs gyermekem. 
Az én sivár lakomból 
Nem cseng „Jó reggelt!" szelíden 
S bent vad gyerek se tombol. 

S nincs hü kutyám, mely hízeleg 
S farkat csóvál, ha már jő. 
Pajtásom csak a pipafüst 
S am ottan a halálfő. 

Kék karikákba száll a füst. 
Öreg szekrényem éke 
Az agy üres kobakja ott, 
Tükör, mely félretéve. 

Helyet szekrényemen kapott 
Nagy bölcsen e barátom, 
Vad szenvedély tüze alatt 
Ő védősánc, ha látom. 

Füstkarikákba bámulok 
S a halványsárga csontra. 
Egy harmadik pajtás belül 
Most gúnyolódva mondja: 

Ha nincs gyereked, hitvesed, 
Nem baj, nincs semmi ebben. 
Hisz csakhamar, mint itt a füst, 
Lelked is messzi lebben. 
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Füstölgött e csontpipa is, 
Míg benne élet ége, 
Míg a nagy Ismeretlen fújt 
Lehelletet beléje. 

A vén Pán szívta e pipát, 
Szállt a fiist lenge rongya; 
De félrerakta a pipát — 
Ember „halál"-nak mondja. 

Ott a koponya most be rút, 
Száraz s üres be régen. 
Tán cifra faragása volt, 
Mig Pán tartá kezében. 

A koponyán az arc oda; 
Okos vagy balga volt tán? 
Nem támad fel többé soha, 
Mindegy már, évek multán. 

Bánat vagy áldás volt-e az, 
Egy élet kéje, járma, 
Amit Pán itt a légbe fújt, 
Kit érdekelne már ma. 

A füstből, amely szétfoszolt, 
A szellős légben úszván, 
Pán emlékébe' mi maradt, 
Nem más, csak egy kép pusztán. 

Nem volt szerencsém. Emberek 
Tiporták össze régen. 
Magamba zárkozódva, még 
Egy eb se kell ma nékem. 
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Nem lesz ott hitves és gyerek, 
Ha hánynak sirba végre. 
Ej, rágyújtok pipámra most 
És bámulok a légbe. 

A SZENVEDÉS. 

Meglepte őt a gyászhír. 
A könny arcán pereg 
S lemosva a piros szín, 
A kendőző szerek. 

Élet, sokáig ámitsz 
S ha festéked lehull, 
Mutatod fonnyadt arcod, 
Hej, irgalmatlanul. 

1838. TAVASZÁHOZA 

Próféta vagy, szólj tehát 
Kedves kikelet: 
Az üdv felé csakugyan 
Ez az út vezet? 

Zöld ligeten keresztül 
Vágtat a vonat, 
Vendég, kit a háziúr 
Nem szívest fogad. 

# Egy új vasút ípitise alkalmából. 

I I 
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S hői utat tör, fasereg 
Jobbra-balra hull 
S írtja erős törzsetek 
Irgalmatlanul. 

Ledöntik a tölgyet is, 
Rajt bár ott alul 
Pajzsként a Mária-kép, 
Mégis porba hull. 

Forró búcsú-csókot hints, 
Édes kikelet! 
Tölgy s Mária nem marad 
Többé itt veled. 

Az erdőn át a vasút 
Nyílsebest szalad. 
Hever virág s kegyelet 
Kereke alatt. 

Kedves tavasz, kérdelek: 
Itt talál-e hát 
Szabadságot az ember, 
Az úgy várt arát? 

Áldozatod egykoron 
Szép babért arat? 
S szabad férfinemre süt 
Majdan sugarad? 

Vagy ábránd csak ez a szó 
S az iram alatt 
Nem keresünk mást, csupán 
Kéjt és aranyat? 
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Tán a vén bilincs-kovács 
Jár-kel, úgy lehet, 
S kovácsolja szűkre most 
A lánc-szemeket. 

A vas szörnyet áldod-e 
Amint messze tűn, 
Vagy rázod majd fejedet, 
Tavasz, keserűn? 

De, amig a fejsze döng, 
Arcod víg, nevet, 
így hitegetsz, hogy az üdv 
Üt ja ez lehet. 

Közbe úiong hangosan 
Rigó, pintymadár 
S bízom, jő az ara, kit 
Szivünk várva vár. 

DAL A SZEGÉNY PINTYRŐL.* 

Ravasz a pintyvadászó. 
Ha hull levél, a sárga, 
A tőrbe csalt madárkát 
Kalitkájába zárja. 

A pintyet idomítja, 
Hogy megtalálja végre, 
Hol a viz az edényben 
S hol a mag-elesége. 

* Ausztriában valóban így kínozzák az éneklő madarakat. Lcnau a költők dalát elnyomó 
re akcionóriusokra, iíetterníchre t a cenzúrára vonatkoztatta e vertél. 
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És hogyha már szegény pinty 
Megtudja, mi a titka 
Mindegyik kis zugolynak. 
Azután megvakítja. 

A nyomorult fogolynak 
A madarak „királya" 
Szemét izzó vasakkal 
Kiégeti, kivájja. 

S érteimét kérdezed tán 
E gonosz, durva tettnek: 
A rács közt hogy ne tudja 
Jöttét a kikeletnek. 

Nem kell a madarásznak 
A márciusi ének, 
Mikor a pinty szivéből 
Víg nóta száll az égnek. 

Ott gubbaszt letakarva 
A ketrec árva foglya. 
A lepel a tavasznak 
Fuvalmát is lefogja. 

De ha kinyit ja ajkát, 
Mert érzi végre lelke 
A tavasz érkezését 
S megszólal énekelve: 

Ügy elnyomója rögtön 
Hurkot vet víg dalába 
S a vakmerő dalosnak 
Vizet önt oldalába. 
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S hu a hideg zuhanyra 
A dal még egyre szállna, 
Pár tollat tép belőle 
S csapottan csüng le szárnya. 

Dalát s tavaszi vágyát 
Őszig csak tegye félre, 
Addig, mig hull ligetben 
Száraz levét levélre. 

Akkor dalolhat újra 
S lebbentheti a szárnyát 
S képzelheti: az erdőn 
Tavasz szellője száll át. 

Ilyenkor a kalitban 
Felébreáez a balga 
S a tar földet dicséri 
Vidám tavaszi dalba! 

S ilyenkor, ha tavaszról 
Hangos nótája csattan, 
Az útra kelt madárnép 
Figyel félőn, zavartan. 

S a hálóban beszédül, 
Tavasztól ittasodva; 
A madarász meg örvend, 
Hogy annyi pinty a foglya. 

Kikelet van s a rács közt 
Ül a pintyőke csendbe. 
A madarász kínozza, 
A tavaszt hogy ne zengje. 

18 



274 KÜLÖNFÉLÉK. 

De én sejtem, mi vész jő 
Éjszakról és Keletről: 
Fagyos szelek csapatja, 
S erdőink fája megdől. 

A szétdúlt pagonyokban, 
Hol fészkel a madárnép, 
Hallom, zeng már a pinty is: 
„Istennek földje mily szép!" 

De lesz még majd derültebb 
S tűn a zord, téli gyásznap, 
Ha vén hálója foszlik 
Egykor a madarásznak. 

EGY MÉLABÚSNAK HALA A HOLDRÓL. 

Dicsérő nótátok hu zengi: 
„A hold édes békét fakaszt, 
Amint vígan mosolyg az égen", — 
Úgy sohse figyeltétek azt. 

Víz s lég nélkül, halvány színével 
Nézzétek ott mily ingva jő. 
Kihalt éltű, ahogy tovább száll, 
Sirásó is, meg sírja ő. 

Az álomjárónak lakába 
Lopózik fénye hallgatag. 
Int s alvókat ágyból, szobából 
Tetőkre csalja, csalja csak. 
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S hol a tetöiv legmerészebb, 
A beteg ott suhan vakon. 
Mint hogyha tartanúk a légben 
A szellemek öt szárnyakon. 

A szférák közt száll búsan a hold, 
Mert sírba már övéi mind. 
Azért virágainkba törli 
Fényes könnyét, az est ha int. 

Az ablakon s ajtón keresztül 
Surran s halkan jár szerteszét, 
Hogy álma közt ellopja titkon 
A föld egy-egy kis gyermekét. 

S teste körül a szunnyadónak 
Ezüstből hálót fcnogat, 
Hogy azt magához fölemelje, 
De fonala mindig szakad. 

Hogy igy játszópajtást szerezzen, 
Nem éri el a hold soha; 
A föld életvidám fiának 
Hiába int tar otthona. 

Próbálkozik, hogy elragadja, 
Azt is, aki még éberen; 
Ábrándozó hízelkedéssel 
Csábít szökésre éjjelen. 

Ha jártam mint gyerek a rétet, 
Azt füllentette a hamis: 
Csak száműzött vagy itt a földön 
S elvágytam végre magam is. 
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S mert nem tud minket elrabolni, 
Ébren, se álom közepett, 
Halálos átok sugarában, 
Mit bambán, sandán földre vet. 

Már gyermekkorban hogyha néztem 
Halovány, néma sugarát, 
Éreztem, hogy titkon velőmet 
Csodás borzongás futja át. 

Sehol sem vigad úgy a holdfény, 
Sem rét sem erdő rejtekén, 
Mint sírkertben, hol fájdalomtól 
Szakad meg a szív, a szegény. 

Oly kedves hely neki a sírhant 
És a bokor övezte rom; 
De gonosz fényétől a holdnak 
Óvd nászágy ad, tanácsolom. 

Ha rája vet fényi, úgy veszélyben 
Forog jövendő magzatod; 
Sok könnye hull majd és kívánja, 
Hogy volna inkább csak halott. 

A tengeri hajósok éjjel 
Gonddal födik be fürtjeik, 
Mert hajzatuk korán megőszül, 
Ha hold fényében fürdetik. 

S e monda jár a banditáik közt: 
Holdfénynél köszörüld a kést! 
Kit megsebez, szíven találja 
S nem érez az már szenvedést. 
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5 a rút némbernép, kit szívesen 
Nevén nem emlit senki meg, 
Mert fonnyadt testüket különben 
Porrá égetné a tömeg; 

(— Bölcsészek is, meg orvosok is, 
S a népbutítók tábora, 
Boszorkányoknak hívja őket. 
Pirul a haladás kora. —) 

Ez asszonynép, szedvén füvet, gazt 
Holdas mezőkön ballag át 
S kotyvasztja itt csodás bajoknak 
Nem egy ártalmas balzsamát. 

S hegyi vadász, ki nem vadorzó, 
Fél a holdtól s ha tán akad 
Zsákmány a hold világa mellett, 
Oszlásba gyorsan megy a vad. 

S ha erdőn holdfénynél kivágott 
Fenyőből árbóc fája lett: 
A vízen eltörik s vihar dúl 
A sülyedö hajó felett. 

Mesélik egy stájer faluban, 
Mely nagy hegyek közt áll maga: 
Ki holdfénynél iszik a kútból, 
Annak megduzzad már nyaka. 

Ha fonó nőkre a keréknél 
Hold fénylik — ott e babona — 
5 ragyog a rokka sugarától: 
Halottas ing lesz, mit fona. 
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Mert most éjjel szobámba bámult 
És elrabolta álmomat, 
Azért a költő bosszút áll rajt 
Ér róla e gúny vers fakadt. 

Sokat mondhatnék még felőle, 
De hősöm elbúj, elinal, 
Mielőtt legrosszabb híréről 
Zengett még volna ez a dal. 

4 NYITOTT SZEKRÉNY. 

Elutazott én jó anyácskám 
S nem tért haza, sírhant föde be. 
Árván és egyedül maradtam 
S oly búsan léptem küszöbére. 

Amint elutazott sietve, 
A szekrényajtók nyitva-tárva, 
Mint a hogy mindent szertehánynak, 
Ha kiint urát már lova várja. 

Kinyitva hevert imakönyve 
S nem egy kezével írott számla 
S egy kis darab kalács maradt még. 
Vasárnap reggelire szánva. 

A feltárt könyvet átfutottam: 
Fohász a magas ég urának, 
Anya könyörgi magzatáért 
S szivem megdobbantá a bánat. 
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Betűzgetem az ő írását, 
Fájdalmamat már el se nyomtam, 
S számláit hogy nézegettem, 
Elszállt szívem öröme nyomban. 

Gyűjtém az étel maradékát, 
Egy apró morzsát sem feledtem. 
És fojtogatta bár a torkom, 
Kalácsából zokogva ettem. 

PROLÓGUS* 

Á vasmarkú tél ült a föld felett 
S kemény kezét szoros ökölbe fogta. 
Jeges újjának bérc és völgy a foglya; 
Béklyói közt az élet megmeredt. 
Ha bérc és völgy pihent is megmeredve, 
I)e nem pihent azért az emberélet. 
Vígság, öröm a szívekben feléledt 
S tiizes volt a mulatók játszi kedve. 
Hegedű mámorhangján hitt a táncra, 
Szép lány, legény kerengett lejtve, játszva. 
Nem sejtették, hogy elbúcsúzni fognak. 
Gond nélkül, mint a csillagok forognak. 
Ostor pattant, csengő szólt, szállt a szán 
A végtelen mezők sima haván, 
Magyarországon az idő így tellett, 
A Duna istenáldott partja mellett. 

* Szavalták az 1838. éri pesti árriz által károsultak javára ugyanez évben Bécsben 
rendezett nagy ünnepélyen, a mely alkalomra Lenau e vertet irta. 
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A boldogság óráiban ki tudta, 
Hogy mennydörögve a balvégzet útba? 
Ki hallotta a száncsengőn keresztül, 
Hogy távol már lélek harangja rezdül? 
Mig a nép táncát mámorába' járja, 
Nem sejté, hány ház tűn el majd az árba. 
A vígság mult s közeígve integetnek 
Szép napjai a szende kikeletnek, 
Amelyeket minden szív vágyva érez, 
Melyek fényére minden szív oly éhes. 
Szép nap, mikor jégből bimbó kipattan 
S hangos dal az erdőbe szakadatlan. 
Ahány sziv van, téged vár kikelet, 
Mert dal meg fény veled jő, mind veled! 
De mennyire megcsaltad a hívőket, 
M i l y e n dalokkal üdvözölted őket! 
Jajongás, vészharang, segélykiáltás, 
Morajló hab, mely a falakra hágott, 
Ezek, kikelet, most melódiáid 
És tördelő kéz most a te virágod. 
Mindenfelé arcok, kétséggyötörve, 
Mint pusztító, most ily formába törsz be. 
Danubius az óriás, a vén, 
Már rég eped: Szép város, légy enyém! 
Derűs nyár napján sima kebele 
A varos képét ott hordd vele. 
Ott hordta képét napsugárba fonva 
S a kép hogy reszketett aggodalomba. 
Aludt Danubius, ha jött a tél 
S tavasz lehétől új életre kél. 
Álmából ébred, új életre vágyva, 
Szökdel, tárt karral arájára lesve, 
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Megfogja, bár ez jajgat szívrepesve. 
Kurjant s magához húzza le az ágyba. 
S arájának nászajándékul ad 
Sírhalmokról elhozott hantokat 
S görgetve lábaihoz oda vet 
Malomroncsot, tetőt, fatörzseket, 
Kimos holtat, ki rég sírban pihen 
S viszi menyasszonyának sebtében. 
A hab, mely mindig hű volt és szelíd 
S mint jó cseléd, az ember terheit 
Megosztó otthonában s ősz felé 
Molnárkodásban örömét leié: 
Felás most, mint hiéna, sírokat 
S bölcsőt, korhadt koporsót elragad 
Az áradat tör, zúz, kúszik a gátra 
Mindig magasabban hág fel a faira. 
Az ember vesztét sejti, tudja, hallja 
És érzi, hogy csak percek vannak hátra, 
így gyűlnek, szállnak fecskék a tetőre, 
Meghitt fészküktől búcsúzván előre, 
Fia int, mosolyg Dél napjának korongja. 
E fészkükből kiűzött árva lelkek, 
Mint a fecskék, szintén hazára lelnek; 
Egy tengeren át jutnak új hazába, 
De onnan vissza nem járt senki lába. 
Egy kopogás, egy jaj — s már vége, vége, 
Eltün minden s Halál lép a helyébe. 
Az emberi szerencse és a munka 
Semmibe hullt, nyom nélkül széttiporva, 
Mint hogyha visszaálmodná magát 
A természet megint vad, ősi korba. 
Eltűnt a város, mely díszben virágzott, 
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Eitűnt, mint száraz lomb, rajt szél ha rázott. 
Újból egy sivataggá lett a föld, 
Hol egy nemes nép lelte örömét, 
Halál foglalta el ott örökét 
És a nép reménye mind dugába dölt. 
És sirva bolyganak a pusztaságba, 
Mely mult örömnek, bajnak bús tanyája. 
Nyomor és gond, most ők urak e ketten 
És sok vérző emlék, feledhetetlen. 
Képzelt kínját felejti itt a lélek; 
Fájt már neki, szedő felé ha tévedt. 
Most látjuk csak, hogy mily nagyok, mi mások 
Vélt fájdalmunkhoz mérve e csapások. 
Szivükhöz fűzd szíved s bíztatva nézz fel 
Rájuk, kik menekültek puszta kézzel. 
Óh, oszszatok adományt, míg telik! 
Györgéd legyen az újj s a szív szelíd. 
Ez a tavasz a szegényekre végzet; 
Amit elrablott, nem pótolja semmi. 
De jóságtok könnyebbé fogja tenni. 
A jóság a szívnek balzsam, ha vérzett. 
Gyógyithatlant nem gyógyít adomány sem, 
E hirnöki a tiszta szeretetnek 
S nem kelthetik életre sem a holtat, 
De a nagy fájdalomnak gátat vetnek. 
így bánattá szelídül egyre, szépen 
S nem téved el vad kétség erdejében. 
Néz a szegény könnyezve, meghatottan, 
Roncs holmiján a szánalom hajt rózsát. 
Üdíti őt a szívek melege. 
Legszebb tavasz marad mindig a jóság! 



Áldást hozhat neked a költő, 
Ha egyszer szive megszeret. 
Szép asszony, jól vigyázz magadra, 
Hogy meg ne bánts te engemet. 

Figyelj csak, amiről mesélek. 
Hegyek közt haliám e regét, 
Midőn viharban fölkerestem 
Egy rozzant kunyhó rejtekét. 

Kis tó pihent vadonba zárva, 
Nem látszott a sziklák miatt. 
Lentről egy szellem szállt ki néha 
S ha embert látott, nem riadt. 

Ha ünnep volt, falukba tért be 
S áldás fakad, amerre jár. 
Vendég és gazda azt kívánták, 
Az ö házukba menne bár. 

Nem tudták hogy', de csak betoppant. 
Csuhában volt a termete 
S örvendett mások örömének 
A komor, néma remete. 
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Egy órácskát szívest időzött, 
Majd intett s eltűnt hirtelen 
És visszatért a tóienéknek 
Csöndes vizébe éjjelen. 

Azt a menyasszonyt irigyelték 
— E nap volt ám az ünnepi — 
Ha jött a szellem s sohse látott 
Virágokat hozott neki. 

Csodás illat szállt a szobában — 
Megszebbült a menyasszony is. 
És rajta csillogott sok éven 
Ifjúi harmat, tiszta, friss. 

Majd anyja lett jó gyermekeknek, 
Virágozott a húz s a rét 
S ima között, öreg korában 
Szelíden hányta le szemét. 

De egyszer durva, nyers szavakkal 
Megsértették a szellemet. 
Eltűri búsan, szótalanul 
S az ajtón által ellebeg. 

A tó partjához elsiettek 
És kérték, hívták sebtiben. 
A szellem soha vissza nem tért. 
Nem látta többé senki sem. 
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ALTATÓ KÖNNYEK-

Burátnőm, megzavartalak 
Az elrejtett sírásba'. 
Nyugodtnak mutatod magad, 
Hogy könnyed ki se lássa. 

Ha titkolod is bánatod 
S sóhajtásod se lebben 
És arcvonásod is nyugodt: 
Hallom, hogy sir szivedben. 

Öntözd csak könnyel kínodat, 
Mint egy zokogó ája, 
Altasd, mint anya gyermekét, 
Ott, hol a Himaláya. 

Sziklák mellé teszi, ahol 
Vízcsöppek leperegnek 
S lehullnak enyhén, altatón 
Arcára a gyereknek. 
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A TAVASZHOZ. 

Most sem jöttél völgyembe még, 
Te drága kikelet. 
Búcsúra legutolszor itt 
Találkoztam veled. 

A kopasz fák az útakon 
Még árván állanak 
S nyújtják koldusként karjaik 
Te feléd álmatag. 

Azt hitte a kora virág, 
Itt lel s most dérlepett. 
A földből bújt vágyódva ki 
S most vissza nem lehet. 

A fecske röpdös csüggedön; 
Értted nagy bánata. 
Sajnálta már, át tengeren 
Mért szállt korán haza. 



EGY SZÉP LEÁNYHOZ. 

Mint hajad közt a rózsaszál, 
Hervadsz gyorsan, lány, te is. 
Szép lány, óvd meg, hogy a lelked 
Maradjon csak üde, friss! 

Hogyha majdan öszöd el jő 
S mit rúd szórt a kikelet: 
Szép virágid elrabolja 
S fény, dísz búcsút integet; 

S a hervadás napjaiban, 
Ha kedved is elhagyott, 
Hogy rózsát tűzz hajad közé, 
Mert már orcád nem ragyog: 

Ha még addig fagytól, dértől 
Lelkedet megőrizéd, 
Ez orcádra mindig fénylő 
Virágait hinti szét. 

V:7 ' 



A FEKETE TÓ* 

Mély tó pihen fenyves hegység közé bezárva 
S beléje hull a bércek éjfekete árnya. 

Elbú az ég nehéz, sötétlő fellegekben, 
De a nádas némán bámul s szellő se lebben. 

Komor, merengő a világ itt, nincs beszédje. 
Haló szavát elnyelte tán a tó setétje. 

Mint hogyha búcsúsóhaj volna tompa csendje 
S utolsó istenhozzád mintha fojtva zengne. 

Nagyon komor itt a világ és arra int: 
Vesd vízbe megmaradt vágyad s a földi kint! 

Belé veled: remény, álmoknak lenge rongya! 
Óh, szerelem, álmatlan éjek kedve, gondja! 

Megcsaltátok szívem s nem gyógyul soha többet. 
Van még erőm s titeket a vízmélybe löklek. — 

Felkél a szél a habfodrok közt játszva, bújva. 
Hogy szivem meglágyítsa tán, kísérli újra? 

Fülembe súg a parti sás és hangja bánat. 
Borzong az erdő, hogy a szél fuvalma támad. 

* E vertben Lenau folyton változtatta a torok hottzuiáját t ebliez hiven alkalmazkodtam. 
.4 tó Itchl közelében van. 
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Palástod, Természet, suhog, hallom, lesem, 
Ruhád így suhogott, ha jöttél, kedvesem. 

Csábító dal közt újra borulnál nyakamba, 
Hogy azután nyomorba dönts s ott hagyj magamba? 

Viharrá nő a szél, cikáz villám, a vad, 
Átrezgi röptiben a fény a mély tavat; 

Ép úgy, amint sötét szivemen átrezeg, 
Boldog napok, rátok való emlékezet. 

S ez szól: Mily ábrándot szőttél, mondd, balga 
[nékem? 

Csak dobd be a reményt s temesd a tófenéken! 

De úgy birod majd csak szerelmed itt temetni, 
Ha magadat fogod utána vízbe vetni! 

VIRÁGFESTÖNÖ.* 

Ha megtört egy hü szív Göröghonban, 
Reáhajolt egy barátja nyomban 
S felcsókolta még lehelletét. 
S ti virágok, nem kiint a határba, 
De ti kristályváza közé zárva, 
Ha meghaltok, haláltok be szép! 

* Irta imádott járói, Löwenthal Zsófiáról, aki ügyesen feltett. 

18 
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Kis szemetek fájón tekint messze 
S a halálos álmom révedezve 
Búsbágyadtan konyul a szirom 
S levelitek míg fakóra válnak, 
Mig jegyesi lesztek a halálnak, 
Feltámadtok itt e papíron. 

Végpillantástok úgy kért, esengett: 
„Szép társnőnk, hogy meghaljunk, ne engedd! 
Elmúlásunk könnyebbé te tedd! 
Mártsd varázsecseted friss színekbe, 
Elhaló végsóhajunk' sietve 
Hadd csókolja föl tekinteted!" 

Ö fel s lenéz, rajzol, fogy a festék, 
Lehajolnak a virágfejecskék, 
Bólogatnak, hogy a kép bevált. 
S a bájos nő fel dehogy is nézne, 
Szép müvére hajol megigézve, 
Hol legyőzte a virághalált. 

A PARIPA ÉS LOVASA. 

Köves lejtön kristály patak lecsorg csobogva, 
Szomjas ménét a lovas itatásra fogja. 

Hegyrésekből szivárg a víz hűs, tiszta érbe, 
A pej tüzes, szomjas, forró testébe érve. 



Elégedten néz a lovas ménjére vissza, 
Amint nem tud vízzel betelni s kéjjel issza, 

Ahogy fürdik sörénye, rengve a habokban, 
Amint hiil vére, mely mindig hevülve lobban. 

Az italt szürcsöli mohó vággyal magába, 
Sajnál minden cseppet, amely lefoly hiába. 

De lent, amint iszik, figyel már, hogy feléje 
Magasból hogy buzog a bő forrás zenéje. 

A lovas is lehiilt a folyó árja mellett 
És lelke a hegyóriásokkal betellett. 

Az Alpesek szelíd borulat ár a bámul, 
Ahogy az esti fény csodásan, játszva ráhull; 

Ahogy enyelg a súgár távol bércek ormán, 
Egy néma búcsúcsók tüzében szertefolyván. 

S az ittasra lehull, a vágytól bús betegre, 
Fenséges eszméknek harmatfriss permetegje. 

Szeretve áradnak felülről tiszta eszmék. 
Mind nem foghatja fel, bármennyit fel is vesz még. 

S egészbe hogyha nem is veheti be lelke, 
De hallja, bő forrásuk mint zúg az egekbe.' 

19' 

„ 



292 KÜLÖNFÉLÉK. 

HUSZÁR DALOK. 

I. 

Itt a huszár! 
Trarara! 
Tán megint haj van már? 
Hogyha int, nem mese, 
Távolból kedvese, 
Ott terem, trarara! 

Itt a huszár! 
Trarara! 
Tán megint baj van már? 
Nosza bort! Jer velem, 
Vért igyál, fegyverem! 
Vért igyál! Trarara! 

Itt a huszár! 
Trarara! 
Tán megint baj van már? 
Hogy vigad e dalon, 
Rajt csüng éj-nappalon 
E nótán: Trarara! 

II. 

Soká tartott az átkozott 
Béke már, 
Jó kardom jer, hadd fogjalak 
Végre már! 
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Mig pincékben üdít engem 
A jó bor, 
Ellepett a falon téged 
Rozsda, por. 

A sok fajta kóstolatlan 
Nem maradt, 
De beszúr ad t rajtad a vér 
Ezalatt. 

De most kitört bősz háború 
És velem 
Tarts ki, mert ez a te időd, 
Fegyverem. 

Köszörültem, éles, friss élt 
Én neked. 
Rajta zengjen hát halálos 
Éneked. 

Lőporfüstben foly a munka 
Szaporán, 
Felcseréltük játékunkat 
Kard komám. 

Pezsgő mustot szomjas vasam 
No igyál! 
Részegedj meg, vért a sok sziv 
Llogy' kinál! 

Mig kóstolod a piros vért, 
Azalatt 
Bizony rozsdás lesz a tűzben 
A garat. 
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111. 

Zöld cégérek, 
Piros orcák, 
Víg zenészek 
Szivem vonzák 
S várva várt a 
Sok-sok csárda. 

Most csákóm zöld 
Galy csapdossa 
S ellent verek 
Vérpirosra 
S zeng azóta 
Ágyúnóta. 

IV. 

Hever az ellenség hada szerte széjjel, 
A kard biborszínü vérében megfürde. 
Mily vitézül vagdalt, mily vad szenvedéllyel, 
A huszár, a fürge. 

Itt fekiisznek sorba, arcuk véres, sárga. 
A huszár csákóján a bokréta leng-ring, 
Mintha tolla között lelkük tovaszállna; 
Holtan fekszik mind, mind. 

S a trombita harsog újból zengedezve.. 
Nedves kardját törli a ló sörény éhez. 
Vidám paripáján vágtat megint messze 
S a patkó még véres. 
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AZ ISCHL1 ÉGHEZ 1838. ÉV NYARÁN. 

— TRÉFA. — 

Már tizennégy nap, égboltom, 
Mérges, esős vagy te folyton. 
Majd csepereg, maid meg szakad, 
Ég! Pokolba hordd el magad! 

Rázendítesz csúf dalodra, 
Csüng ruhádnak rongyos fodra. 
Részeg korhely, dülöngsz egyre, 
Telt kupával, hegyről-hegyre. 

S a bérc gyermekét, az eret, 
Még ágyából is kivered. 
Pór vetését földhöz vágod. — 
Meddig tart még duhajságod? 

Bár fújnának már zord szelek 
S elbánnának jól teveled. 
Mind merészebb vagy s te dőre 
Feiszállsz már a háztetőre. 

Fejed zúztad kemény bércbe 
Két hete már s mégis élsz te! 
A nap s a hold vak és beteg 
Miattad te vad szörnyeteg. 
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Mord csavargó! Csalta-liivta 
A szép nőket fürdés, szikla, 
Fürödhetnek most eleget, 
Befellegzett, séta, neked. 

Itt hagynálak káromlással, 
Ha Ischl nem vonna mással: 
Felhős boltján kívül mégis, 
Hál' isten, van itt más ég is. 

A DARÚ. 

Tarlott földek, kihalt vadon, 
Árva szellő száll bolyongva. 
Köszöntését hogy fogadja, 
Nincsen sehol erdő lombja. 

Az életúnt, hideg réttől 
Búcsúzik a darúmadár. 
Örvendve szól, hogy reá lelt, 
Merről int a déli határ. 

Messze földről küld a tavasz 
Vigasztalást a madárnak, 
Ide, hol a tájék fölött 
Zordon őszi ködök járnak. 

A darú vaj' mit érezhet, 
Ha a hideg öszi ködbe 
Bús szivébe sejtelmesen 
Napsugaras fény röpköd be! 
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Erősíti rét illata, 
Mig tengeren viszi szárnya 
S édesen száll lelkén által 
Sejtelem s vágy szivárványa. 

A dérlepte kopár mező 
S a tar erdő nem bánt engem, 
Amióta a távozó 
Darú hangján elmerengtem. 

A tarlón hogy járdogáitam, 
Elmerülve halkan, csendbe, 
Rágondoltam, mennyi sarló 
Vágott már az életembe. . 

Alig sirathattam el még 
A rőt levélt lábam alatt, 
Újból fonnyadt már a falomb 
S szívemben új bánat fakadt. 

Látva romját szerencsémnek, 
Nem keserít harag, bánat, 
Mert szivemben vándordarú 
Búcsúdala cseng, feltámad. 

Bizony úgy van, az én szívem 
A darúnak társa, párja. 
Tudja, hogy van olyan ország, 
Hol tavasza várva várja. 
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A SZÁRAZ LEVÉL 

Az ablakon át röpke szél 
Behord egy fonnyadt levelet. 
Ki küldött lenge, nyilt levél? 
Csakis a Halál lehetett. 

Megőrzöm e fonnyadt levélt, 
Oda teszem a többihez, 
Miket írt egykor kedvesem. 
Oíy szép idő már sohse lesz! 

Nem ismer rá a tar fa kint 
Széltépte levelére majd. 
Nem ismerné ő sem övét, 
Pedig kezeírása rajt. 

Hogy elhamvasszam sorba mind, 
Kér esdve a holt szerelem. 
Mint rajtacsípett hazugok 
Szégyenkeznek szemközt velem. 

Kedves szereimiink zálogi, 
Legjobb lesz nékik már a sír! 
Búsan néznek rám a szavak, 
Meghalni egyikük se bir. 



KÜLÖNFÉLÉK 
258 

Édes-búsan megőrizem, 
Üdvöm volt e levélhalom. 
Velük fájdalmamból magam 
A múltba visszaringatom. 

Mellettük e száraz levél 
A Halál szelíd zászlaja: 
Hogy minden kin nyugtot talál 
S gyógyirt az élet száz baja. 

EMLÉKEZÉS. 

Egy hegyi sétán jártunk kettesébe', 
Lelkünk virágok lelkét szívta mélyen. 
Lejtett a patak, hogy hozzánk leérjen 
S az éden mindig friss álmát mesélje. 

Alkony piroslott fent a hegyvidéken 
S szép alpesi fény játszott enyelegve, 
De én csak a te arcod néztem egyre, 
Örök szerelem fényét hinti nékem. 

De csakhamar kihűlt a hegy parázsa. 
Tán sohse fénylik majd ily csodamódra. 
Arcod fényét is valami lelopta 
És többé nem tért vissza soha mása. 

Vagy csak a nap visszfénye volt, mi régen 
Bűvös vonásidból felém sugárza? 
Ez is örök szerelem egy sugara — 
De bár sohase fénylett volna nékem! 
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GUTENBERG. 

„Hüvösbb lesz már a széltűi, 
Az est leszállni készül, 
Rözelg az éjszaka: 
S folyik még a csata. 
A harc véget nem ért 
Szabadságért s jogért, 
Mit a sötétség ellen 
Viv rég az ember-szellem. 
Adok mindkét seregnek 
Fegyvert, hadd verekednek. 
Hadd küzdjön a pokol még, 
Hadd érje el a zord vég 
S jusson neked egy óra, 
Ember, még nyugovóra!" 

így szólt az emberiség Géniusszá, 
Gutenberg homlokát megkoszorúzva, 

ÁGNESHEZ. 

Hová napsugár sem tör be, 
Hol nem harmatoz már könny se, 
A mély lelki csendbe 
S ki a távol messzeségbe, 
Feledések esteiébe 
Száll el dalod csengve. 
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Vissza tudsz te hczni nékem 
Örömet, mely eltűnt régen 
S mely már nem melenget. 
A szívemben enyhébb, halkabb 
Minden kínom s figyel, hallgat, 

. Hogyha dalod zenged! 

KORA TAVASSZAL. 

— Mikschik E. sírjára. — 

Köröskörül még hóföáött a bérc, 
De már lelek itt korai virágra. 
Virágok, mily kedves, hogy jöttetek 
S itt nyíltok sírján, hogy ne legyen árva, 

Vidáman bolygott ő hegyormokon, 
Hogy kikelet, üdvözlésed fogadja. 
És mert a holt hozzá már nem mehet, 
A látogatást az most vissza adja. 

Virágok, az örömök vagytok-e, 
Miket megvont az elhunyttól az élet? 
És tarka ruhátokban mindegyik 
Tán sírján mint egy-egy virág feléled? 
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EGY VIRÁGCSOKORRAL. 

A borús és zord napokba' 
Az ősz még pár virúgszált 
Itt hagyott és tovaszállt. 
Elmenekült oldalogva. 
Ajándékul hagyta még itt e pár szálat, 
Hogy elküldjem s viruljanak még tenálad. 
Búr lehetnék én hasonló, 
Mint az ősz, a holttá omló: 
Ha eszméim virágékes mezejét, 
Hangos szavú, nótagazdag erdejét 
Éri halál-lehelet, 
Neked szól az akkor is majd, 
Hogyha mezőm talán még hajt 
Egy késett, zöld levelet. 

A MAGÁNYOS IVÓ. 

1. 

„Hallgatagon, nóta nélkül, 
Hej, ki iszik egymaga 
Anélkül, hogy egy jó pajtás 
Kebelére omlana?" 

Én! Hisz' ritka a hü barát 
S mert csak állat iszogat 
Beszéd nélkül: hívlak hozzám 
Túlvilági szellemhad. 
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Míg a borból száll sok emlékt 

Túrtok benne iszapot. 
Elefántraj így zavar fel 
Szűz Gangeszben vízhabot. 

Karjaiba igy fogadta 
Dyonisz az idegent, 
Kit bántott e raj s áldozni 
Búsan Eleuziszbe ment. 

II. 

Bort iszom itt egyedül. 
Barát s ellen távol. 
Csöndes est. A csülag is 
Bánt, hogyha világol. 

Mert lelkünk így száll tova 
Messzebbre mint máskor 
S felbillenhet a pohár 
Ilyen utazáskor. 

Jobb szeretem, ha ragyog 
Gyertyák tiszta fénye, 
Árnyékom így legalább 
Jobban tűn elembe. 

Árnyékom, te testtelen 
Pajtás, hadd ölellek! 
Koeintsunk, társ! Járjon hát 
A telt árnyékserleg! 
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Poharadban halvány fény 
S amint iszom véled, 
Jobban ízlik már borom 
És az élő élet. 

Hellének igy sziircsőlék 
Kéjét a jelennek, 
Ha látták, hogy nem soká 
A Hádeszbe mennek. 

Ifi. 

Nem változtál semmit 
Te, gyermekem, árnyék. 
Úgy mint évek előtt, 
Oly formával jársz még. 

Mit arcomra vésett 
Idő, a garázda, 
Elsimul te rajtad, 
Mind az a barázda. 

Késő ősszel néztem 
Egy magas hegyláncot. 
Alakja most épp az, 
Mint tavaszkor látszott. 

A hegység gerince 
Nem mesélte nékem: 
„Széttördelte vihar 
Az én erdőségem. 
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Nem hangzik már kolomp 
S nincs nyájam azóta 
S lankáimon nem szól 
Már aipesi nóta". 

A hegy emelt fővel 
Tekint messzeségbe, 
Hisz az ősz gerincét 
Azért meg nem tépte. 

A távoli tájba 
Én is vígan nézek. 
Szilárd őrhelyemen 
Nem fog ki a Végzet. 

Édes szőllő-vér foly, 
Iiol állok, a gátra; 
Drága venyigékbői 
Boldogságnak sátra! 

Ha majd szabad jogért 
Más vért kér az élet, 
Épp ily kész örömmel 
Ontom majd enyémet. 

ÍV. 

A poharat ürítsd bátran, 
Hogy engemet éltess, árnyam. 
Ha elássák testem, mint én, 
Megsemmisülsz velem szintén. 



306 KÜLÖNFÉLÉK. 

Megkönnyezne tán nem egy szem, 
De tudom, hogy nincsen egy sem 
E világon, aki szállna, 
Mint te, vélem a halálba. 

De a bűnöst, ha nem tér meg, 
Cserben hagyod, nem kiséred. 
Szép mesékben meg van irva, 
Nem követed le a sírba. 

Drága barát, hired zengem! 
Szolgáltál már sokszor engem: 
Ha feszül e szív merészen, 
Csendben inted, mivé lészen. 

TAVASZ. 

Friss szellő, napfény völgy felett, 
Szivem dagadoz tőletek. 
Uram, hogy cseng, ahova lépsz te! 
Erdőn mámor-sóhaj a légbe, 
Virág fürdik csermely-habokba, 
Vize csörg ittasan dadogva. 
Madárszivben násznóta kél, 
Kéjtől pattan bimbó-levél 
S aranyfelhő fent int nekem — 
Szerelem csókja mindenen. 
Ahány hely van, ott meg-megállnék, 
Minden madárral messze szállnék. 
Szivem úgy űz, meg itt maradna, 
Majd földre von, majd visz magasba. 
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Szép ellentmondás, kikelet: 
Várt béke, de harc jön veled. 
Hiv csendes otthon integetve 
És vágy űz távol idegenbe. 
Tavaszi fénylés, szép, szelíd, 
Feléd csodásan közelít. 
Örömfény vagy, itt hagyva még, 
Isten szivén nyílt hasadék, 
Azután kék égbolt megint, 
Mely vándorol és letekint. 
Kóbor szellem, mely jön-siet 
S magával vonzza bús szíved. 
Hogy rám szakadtál téveteg, 
Bolygok kábultan, ég, veled. 
Tavasz, tiéd szivem és mámora! 
Enyém vagy s nem hagylak el már soha! 

AZ ALPESEKHEZ. 

Óh, Alpesek! Csak rátok gondolok, 
Ott éltek mindörökre hü szívembe. 
Hozzátok vittem mindig bánatom 
És ott rejtém el, köztetek pihenve. 

Egy szentkép áll a balsors ellen ott, 
Körülveszi rejtelmesen a szikla. 
A szakadékot, mely zord, elhagyott, 
A mélységben forrás ketté hasítja. 
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Mint kápolnákban látjuk Máriát, 
Ahogy keblét általdöfi a dárda, 
Szent anyatermészet, te szívedet 
A forrás éppen így keresztül járta. 

Fakó sziklák örök, komor szeme 
Lebámul a szakított mély sebekbe 
S a balsors üldözött ember figyel 
Az érre, mely ott lenn sír keseregve. 

S zúg a folyó széttört akkordja közt 
Egy tompa szenvedés, ezernyi hangján 
S míg hallgatózik az ember szive, 
Saját fájdalma lesz itt néma, halvány. 

Ha sejtjük már balsorsunk mély okát, 
Úgy elveszíti még a baj is élit; 
Hogy kínt s szerelmet a világ szülé, 
Az örvény erről zúg, sejtőn beszél itt. 

Kin s szerelem az ember végzete, 
Ha éltét gyáván el nem dobja végül; 
Világ s Isten számára elveszett, 
Ki a nyilat kitépi kebelébűi. 

Honvágy űzi az örvény vad vizét 
S a természet, ha új pompában árad, 
Szintén csak vágy egy szép álom után. 
Mindnek szive epedő vágy, kívánat 
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Honvágy az is, ha szerelem közéig 
S ha lelkünk' örök kétkedés dobálja. 
És honvágy szül minden nagy alkotást 
S honvágy az égi lemondás csodája. — — 

Alpok, hogy üdített a pihenés, 
Amíg a rét puha zöldjén hevertem. 
A fűszeres szellő legyezgetett 
S álltak hegyóriások jégbe verten. 

Pacsirta mámorosan énekelt 
S sziklák fölött sas szállt hallgatva, messze. 
Alkonypirban fürdött a néma bérc, 
A búcsúzó biborfénytől övezve. 

Legelt a csorda lejtős réteken. 
A tehén a tépett zsákmányt harapja 
S nyakukban csengett-bongott a kolomp, 
Füveknek ez szelíd lélekharangja. 

A fáradt hang szellőknek szárnyain 
Az örvényből ide tompítva tévedt. 
Hol mindenütt fenséges nyugalom, 
Ott, Isten, sejtünk már a csendbe téged. 

S friss kedvvel szálltam én a völgybe le, 
Minden bajnak, kínnak hadat üzenve. 
Óh, Alpesek, csak rátok gondolok, 
Ott éltek mindörökre hü szivembe! 
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A KÖLTÉSZET ÉS ZAVARÓI. 

A Költészet mély erdőben bolyongott, 
A szent magányosság ösvényein 
S egy hangos raj tör most feléje im 
S szól a merengőhöz: „Mi itt a dolgod? 
Virág hadd nyíljék, súgjon lomb fuvalma, 
Sirámod céltalan s nincs rá ma ok, 
Mert férfi-tettet várnak a napok 
S nem ihlet majd az erdő itt ma dalra, 
Velünk jer és erődet add te bérbe, 
Lapokban dicsérjük majd mind a tetted. 
A földet boldogítsd velünk te végre! 
Ne gubbasszon szíved magányba. Jössz te! 
Ébredj álmodból! Élet kell neked. 
Tettszomjúzás hevítse lelkedet, 
Vén szűzzé zsugorodsz különben össze". 
S a Költészet ajkán e vád fakad: 
„Ne bántsatok! Gyanús, amit beszéltek: 
Felszabaditanátok a rab éltet 
S irigylitek, hogy a Múzsa szabad? 
Úgy vélem, szemetek valami ködbe, 
Hogy már nem láttok az utcasarokra 
S követelitek, hogy a dal topogva 
Vakon kövesse útatok örökre. 
Virágok arca sohse hazudott még 
S hiszem, ha szólanak bíztatva, súgva: 
Az emberi mély seb majd gyógyul újra! 
Míg torzult arcotokon a düh ott ég. 
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Jósként zúg a vadon: A föld szabad lesz! 
Hangosabban zúg, mint a léha lárma, 
Mely újságaitokat általjárja; 
Firkáitoknál biz' igazabb ez. 
Ha úgy tetszik, majd a virágot tévém, 
Ha úgy tetszik, a szabadságot zengem, 
De sohasem vehettek bérbe engem!" 
Szól s a nyers rajtól elferdül eképen. 

A RACIONALISTA ÉS A KÖLTŐ. 

„Ülsz, barátom, a pázsiton kéjjel, 
Rózsa szórja édes szagát széjjel, 
Tavaszi szél legyezgeti képed 
S csalogánydal andalít el téged. 
Nem csoda, ha dalod szelid, édes, 
Nyugalmasan és enyhén beszédes. 
Kemény tönkön hogyha iilnél s szembe 
Egy mocsárnak bűze ha terjengne 
S ott károgna varjúknak csapatja. 
Mig őszi szél ruhádat szaggatja: 
Hej, fogadok, bús volna az ének 
S zord-hidegen szállana az égnek. 
És ha zápor hullana, hát végül 
Elbújnál te bizony nóta nélkül. 
Képzeleted szabadon nem szállhat, 
Százszám munka köti le a szárnyad. 
Mindenfelé ott akarsz te lenni; 
Költészeted annyi, mint a semmi!" 
így szólott a nacionalista, 
Lesvén, míg a költő dalát írta. 
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Büszke kakas az ész szeméthalmán, 
Borzad a poéta, róla hallván. 
S szól a költő: Ha madár, szél s hársfa 
És a tavasz minden kedves társa 
Segít nekem, sikerűi az ének 
S jól esik az emberek szivének. 
Ha kúsznék egy zord, meredek sziklán, 
Hol nyomasztó felhő feküszik rám 
És károgna körül varjak serge, 
Vagy ha ottan sűrű zápor verne: 
Akkor is csak dalolnék s az ének 
Ezt a környezetet zengené meg. 
De elillan bánat, öröm, béke, 
Hogyha látlak felbukkanni téged 
S fázom, pedig május csókja éget 
S a költésnek egyszerre csak vége. 

PASSIV ÉS AKTÍV TETSZÉS. 

Megfog téged hamar az éles ész 
S kezed mindjárt üdvözlő tapsra kész. 
A mély észt néked kell megértened 
S ezért ritkán kap babérlevelet. 

F 0 R M A. 

Szépen szabva kész a forma, 
De azért a vers csak csorba, 
Ha a szó nem fedi be, 
Amit gondol az ige. 
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Ha ráncot vet a szó, soha 
Élő test nem lesz, csak ruha. 
Fel nem ébreszt kéjt meg kínt, 
A szív rá nem is tekint. 

Csörg a szónak laza magja, 
De a szívet hűsen hagyja. 
Faraghatod cifrán bár azt, 
Csacsogás csak, amely fáraszt. 

EGY KÖLTŐHÖZ. 

Csak aki önerejéből 
Az erdőben utat vág, 
Tűzhet babért homlokára, 
Művészet nem barátság. 

Hogyha híred' a hízelgés 
Szemétágyún neveled, 
Gyorsan hervad. Egy kell neki: 
Szabad rét, friss lehelet. 

Illatúval csak úgy üdít, 
Erőt csak úgy ad neked, 
Ha nagy harc közt, tüskés úton 
Váratlan nyíl s rúd nevet. 
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KÉTFÉLE MADÁR. 

Nem költöző madár 
Biz' a reflekszió. 
A vándorlók közé 
A költészet való. 

Amaz is, emez is 
Másféle hangot ad 
S külön dallam szerint 
Fújják a dalokat. 

Csak ágról ágra száll 
Az első egyedül, 
Legfeljebb hogyha még 
Szomszédjához repül. 

S szól: „Pajtás, itt maradj 
És jól tápláld magad! 
Hiú ábránd után 
Vágyad miért ragad? 

Óh balga, ne repülj 
Viharzó tengeren! 
A vágy hamis, csaló 
S itt mag bőven terem!" 
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S szól a vándormadár 
Nem is érted te még 
Utamat s röptömet. 
Ész ahhoz nem elég. 

Csipkedd csak a magot 
S maradi csak ágadon, 
Ha vágyamról neked 
Sejtelmed sem vagyon. 

De ne dalold te azt: 
Csak álom, délibáb, 
Hogy túl a tengeren 
Van még egy szép világ. 



>es költemények. 
— ÚJ SOROZAT. — 

EGY KEDÉLYBETEGNEK. 

Mióta a magas egekkel 
Vitázol és jogért verekszel: 
A legkisebb, csendes bogár 
Szívedben orkánt vált ki már, 

Mint egykor, tavaszi napokba, 
Miket már vissza mi sem ad, 
Egy kis levél, egy fuvalat 
Örömmel töltött el gyakorta. 

EGY SÍRNÁL. 

Hűs őszi est van. Egy gyerek 
Sir anyja hantján s megremeg. 
A pap körül rokon, barát 
S figyelik megható szavát. 
És feldicséri, hogy a holt 
Mily kedves, jámbor, tiszta volt, 
Hogy virrasztott fia fölött, 
Míg hü szíve meg nem törött. 
Nem tudja, hogy dicsérete 
Ilyenkor fájó, fekete. 
A gyermekben, nem sejti azt, 
Mily vérző gyötrelmet fakaszt. 
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Az ég is gyászol, könnyeket 
Ejt sűrűn a friss hant felett. 
De csak folyik a gyászbeszéd 
S nem oszlik a nép szerteszét. 
A holt a szót nem hallja meg, 
Mint azt sem, hogy eső pereg 
S nem hallja, hogy sivít a szél 
S hogy az árva jajszója kél. 
Jó szándékkal beszél a pap, 
Lelkéből tűz, erő kicsap. 
Múló por a porhoz beszél: 
Az ember mindörökre él. 

MEGVÁLTOZOTT VILÁG. 

Jámbor szemforgatás hiába, 
Mégis ráeszmélt a világ ma, 
Hogy síron innen életünk 
Nem üres álomkép nekünk. 

Az őrült balhit véget ér csak, 
Hogy a föld nem más, próbatér csak 
S az élet pusztán hint apad 
S az égben kapunk maid lovat. 

Felülni kíván nemsokára 
Kiki szabad réten lovára, 
Hogy vágtasson e földön itt. 
Mielőtt még hantok födik. 
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KÉNYELEM. 

A sirálynak be jó a sorsa! 
A víz fölött kering csapongva 
S lubickol ott hívón alatta 
Virgonc halak ínyes falatja. 
Éles szeme meglátja távol 
A kis halacska hol ficánkol. 
Éber szeme figyeli mindjárt, 
Ha vadász part közelbe kinn jár 
És elmerül tüstént a habba, 
A vadászt jó távolba hagyva. 
S a vízből ott bukkan ki újra, 
Hová nem ér a puska útja. 
Fáradtan hull le a seretje, 
Mint álmos szempillák setéibe, 
Mint szempillái a madárnak, 
Aki élvezvén, mit az ár ad, 
Védett sziklán, hol fény derül, 
Habzúgás közt elszenderül. 

POHÁRKÖSZÖNTŐK. 

Kocinttok, csendül a pohár, 
Éltettek nem egy férfiút. 
De hogy neki holnap mi jut, 
Nem gondol arra senki már 
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Pereat! Ezt üvöltitek, 
Halált csendít a bilikom. 
De harcba szállni nincs bizony 
Már bátorsága senkinek. 

Ha szívem nem adhatna mást, 
Nem ejtek dicsérő szavat 
S átok szájamról nem fakad, 
Ha nem oszthatok kardcsapást. 

DIÁKUTAZÁS. 

A pénz nem nyomta zsebeink, 
De tarka rét nevetve int 
Víg nyári szélzúgásba 
S mókáztunk egyre-másra. 

Oly lassan ügetett a ló, 
Mintha sír vőn' e földgolyó 
És félne, hogy halottra 
Tapos majd balra-jobbra. 

Kapadohányt szítt a kocsis. 
Nem érzi, hogy mily nyers, komisz. 
Gebéi is a zablyát 
Ily egykedvűn harapják. 

Nem gyors, de vidám volt az út. 
Nekünk a dohány jobbja jut. 
És egy diák Homéroszt 
Idézte s a sok héroszt. 
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Lőporrá vált az úti por, 
Helénáért hős hőst tipor. 
Lovasnép dől halomra, 
Gebénk azért bús, lomha. 

Pipás kocsisunk trónusán 
llion füstös tornya tán 
S hol Heléna, a szende? 
Sehol. Por csap szemembe. 

Hogy lássam, egyszerű dolog, 
Egy még szebb nőre gondolok. 
Hol van Homérosz már is! 
S vagyok álmomba Páris. 

A SZEGÉNY ZSIDÓ. 

1. 

Szegény zsidó, a falukban 
Bolyongod át az esztendőt 
S kiáltozod fázva, éhen: 
Vegyenek szép gyűrűt, kendőt! 

Hogyha nők közt, férfiak közt 
Pusztítva dúl rémes járvány, 
Megveszed a holt ruháit, 
Ezer halál s vész közt járván. 



VEGYES KÖLTEMÉNYEK 321 

Ruháidat kutyák tépik, 
Fent a fákon holló károg. 
Hóviharok űznek egyre, 
Utadban csak göröngy, árok. 

Hitfeleid közül nem egy 
Palotákat épít sorba. 
Előled mind el van zárva, 
Dideregsz a sárba, porba. 

Papírokat vettek azok, 
Te meg veszesz rossz kabátot, 
De egyformán nehezül a 
Letörött nép sorsa réitok. 

II. 

Kereszthez ér, erdőszélen, 
Ott pihen meg fáradt teste; 
Ott költi el rossz kenyerét 
És beköszönt már az este. 

Bóbiskol, maja azt álmodja: 
Ősei a kereszt körül 
Sürgölődnek s az áruló 
Júdás pénzének hogy örül. 

Kutyájával hazafelé 
Ott a vadász vígan halad 
S a kenyeret az alvótól 
Elkapja az eb ezalatt. 
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Majd egy paraszt téved arra 
S rákiált a szunnyadóra: 
„Hej, ébredj föl, mert biz megfagysz, 
Ha itt lel a hajnalóra! 

Átok iildöz. Ösz szakállad 
Forró könnyel mért öntözöd? 
Szegény zsidó, jobb lesz neked 
Jézus meleg nyája között. 

Zsidó, térj már egyszer észre! 
A szent frigyből, mondd, mi maradt, 
Hogy eltartson, hogy megvédjen: 
Batyudban e pár rongydarab. 

Térj ki végre, úgy mint mások, 
Akiket visz most négy fakó, 
Mig azelőtt, épp úgy mint te, 
Kiáltozták: Nincs eladó? 

Fogadj el mint keresztapát, 
Te és éhes nagy családod 
S lesz majd bőven bor, pecsenye 
S megáld isten, majd meglátod!" 

Szól a zsidó: „Soha, soha 
Át nem térek. Inkább vedd meg 
Ezt a kendőt leányodnak, 
Vagy ha tetszik, cselédednek. 
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Keresztjét sok hátán hordja, 
A zsidó meg bent szívében 
S ez nehezebb, mint a batyu . . . 
Végy valamit, kérlek szépen!" 

De a paraszt tovább ballag, 
A zsidó meg rossz bugyor át 
Összeköti s búsan leül. 
Fáradtságtól se hail, se lát. 

Lecsukódnak szempillái, 
Legyezgeti édes álma. 
Mintha le a magas égből 
Irgalom szent szava szállna: 

„Tűrjetek csak gyermekeim!" 
Messiás így szól felette. — 
Vándor lel rá a keresztnél 
Megfagyva és ott feledve, 

A HARCIAS KARDMÜVES. 

Szórj szikrákat, kardmarkolat 
S kalapácsom alatt, penge, 
Éles, hajló légy s ne gyenge. 
Fogjon vigan majd a lovag! 

Kard, amint rád ütést mérek 
Pörölyömmel s száll a szikra: 
Úgy a testből, ha hasítja 
Pengéd, szálljon el a lélek. 

21* 
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Álangyal a béke régen. 
Erdővé lesz a dudva, gyom 
S az adókból már több vagyon, 
Mint búza s rozs kint a réten. 

Mert a béke láncba verte 
Ziillesztőn az emberéltet 
S róla dicsekvön beszélget. 
Pókhálós a világ szerte. 

Most a harc vet ennek véget. 
Ha tátongva nyíl nem egy seb: 
Ásító száj lesz kevesebb. 
Halálharctól minden éled. 

Szívből a nyílt harc, az éles 
Gyáva, hazug szót űz távol. 
Hol halál, nincs álarc, fátyol 
És a seb igazán vérez. 

Lengjen ismét tiszta jognak 
Friss szele harcviharokban. 
Zsarnok sziv majd félve dobban 
S holtak feltámadni fognak. 

BETEG A KERTBEN. 

Ily késve csalogány dalok, 
Hisz már a virág mind halott? 
Már a réten nyár tüze ég 
S tavasz nótája még? 



Tavasz, ki szólt, hogy engemet 
Ez évben még a sir befed, 
Hogy távolból küldöd te még 
Dalod búcsú-üdvözletét? 

A SZERENCSÉTLEN FLÓTÁS. 

Elltem javát átálmodám, 
Szerencsém elvertem korán. 
Tarlón szellők súgnak, beszélnek, 
Hogy lépteim kettőzzem én meg. 

Szellő hiába zúg, susog, 
Természetemen mit se fog, 
Nem sietek, ha szól is hozzám: 
A mulasztottat, nézd, behozd ám! 

Hármat szerettem volna csuk: 
Harcolni, hol golyó lecsap, 
Ölelni szende feleségem, 
Fiam ringatni csendbe, szépen. 

Való hármából egy se lett, 
De mit se bánt az engemet. 
Sorsom, mely üldöz egyre-másra, 
Átforditná három csapásra: 

Elestem volna mielőtt 
Nekem a hír repkénye nőtt, 
Miután fiam földbe tettem 
S hitvesem megcsalt önfeledten. 
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BEETHOVEN MELLSZOBRA* 

Árva, rideg hajlékomba 
Egyik este hogy beléptem, 
Öröm fénye sugárzik ott 
Mosolyogva én elébem. 

Hü, baráti szeretetnek 
Szeme a rést megtalálta, 
Hol a rossz kedv zord fülkéjén 
Beszállhat egy fénysugárba. 

Mert ott leltem annak szobrát, 
Kit imádok, mint nagy Mestert, 
Épp úgy, mint a bércóriást 
S a végtelen, örök tengert. 

Zivatar az Alpesek közt, 
Vihar, óceánt csapdosva 
S Beethoven nagy szíve, melyből 
Szent dalorkán száll magosba: 

Ezek adnak nekem erőt, 
Hogy a sorssal nézzek szemben 
S azt se búnom, ha poriá ég 
Mindegyik fa édenemben. 

Mi a szeretet s lemondás, 
Érzem a Beethoven-dalba, 
S mi a harc, gyűlölség nélkül 
S mi a halál kéj-borzalma. 

átja, Frank Gusztáv, lepte öt meg Beethoven mellszobrával. 
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Hogyha ujjong életvigan, 
Megnyílik a hantok sora 
S keresztül zúg a sírokon 
Bacchus tüzes, vad mámora. 

Haragra ha gyúl, csattognak 
Emberfogta szent fegyverek 
S az örvénybe üvöltözve 
Menekül a démonsereg. — 

Más dala lágy ringás, csergés. 
Az óceán hűvös habját 
A szerelem hangjai tán 
Boldogságban elringatják? 

S kagyló szélén a tündérek 
Karcsú lába táncra dobban. 
Korallágon fülemilék 
Bontakoznak még álomban. 

A természet Szellemétől 
Ellesett halk dallam száll most. 
Suttogja egy szép leánynak, 
Aki első álmot álmod. 

S dala, meiy örvény felett vont 
Holdsúgaras húron lebben, 
E öld mély ében kris tályos ul 
Finom szélű jegecekben. 

Más nóta bűv-ütemére 
Kinyílnak a rózsaszálak 
S darvak őszi bánat elől 
Szárnylebbenve tovaszállnak. — 



Coriolan! Hej, vége már 
Vad tuséinak, viadalnak 
S az utolsó dalakkordok 
Hirtelen tört hangba halnak. 

Ahány gát volt, szép bűnében 
A hős mind' hogy törte össze, 
Majd legyőzve, tragikusan, 
Megállt, némán lenyűgözve. 

Elborongva néz a földre. 
Betelni kell a végzetnek. 
Buknia kell. Néma kínok 
Nemes arcán árnyat vetnek. — 

Idők határfordutója 
Tör a más-más dalból elő. 
Emberi harc és baj után 
Hangjuk most oly engesztelő. 

Szitu fóniák zúgásában, 
Viharéiban Zeust látom, 
Felhőn mint jő s Krisztus vérző 
Homlokára csókot rétnyom. 

S érzem, hogy zár karjaiba 
A Szeretet mindent végre, 
Mint foly egybe ó s új világ 
Az örökös mindenségbe. 
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EGY BETEGLELKŰ ÖNGYILKOS 

KOPORSÓJÁNÁLA 

A természel szellemei dalolnak: 

Ö elhagyott ma minket, 
Korán búcsúra intett. 
Forró szívét a földbe 
Árnyak sűrűje födje! 

A föld körül suhanva, 
Fogunk sokféle dalba 
S mely legbúsabbra hangzott, 
Szivében megfogamzott. 

E dal az, mit vadonba 
Sírunk tompán jajongva 
És fülledt nyári estén, 
Villámot égre festvén. 

E dal szomorú, méla, 
Ezt kunkogja a béka 
S visszhangzik fülmiiének 
Gyászából ez az ének. 

E dal tavasznak súgja: 
Isten veled az útra! 
S haja közt holt gyereknek 
Halk hangjai lebegnek. 

* Aí öngyilkos Mayrhofer János bécsi költő, aki melancholikus lelki állapotúban 1836-ban véget 
ceielCjletcnek. Igen sok dalát Schubert zenésiteite meg s nagyon népszerűek lettek. 
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Fonnyad virág a szálon 
S rászáll örökös álom 
Tavasz s gyermek szemére, 
Ha újjunk oda ére. 

Ha bősz ordas üvöltve 
Kapar jégfödte földbe 
S bagoly odvába mélyen 
Huhog kesergve éjen, 

Ha felcsap tenger habja 
S széthull ezer darabra 
S kereng vihar sirálya: 
Jajdul e dal sirátna. 

Sirály-jaj, ringó tenger! 
Óh, gondolat, mit ember 
Örök életről álmod, 
Halljátok e sirámot?! — 

De mind e hang csak tompa 
Szétszaggatott akkordja, 
Csak kezdete a dalnak, 
A szív rá sejtve hallgat. 

Ha teljes hangja csengne, 
Hej, lelkünk megremegne. 
Állnánk merengve, félve 
S munkánk maradna félbe. 

E sziv hallotta s aztán 
Zengé, éj-nap virasztván 
S mikor már eldalolta, 
Megtörve vált halottra. 
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A HÁROM. 

Vesztett csata. Három lovag 
Üget oly lassan, hallgatag. 

Mély sebből vér foly szerteszét, 
A ló megérzi melegét. 

Poros, habos kantár s nyereg, 
A vér rajtuk végig pereg. 

Lassan lép a ló s óvatag, 
Hogy ne folyjon a vérpatak. 

Egymást támasztva, igy halad 
A három lovas ezalatt. 

Szomorúan egymásra néz 
S szól sorban a három vitéz: 

„A legszebb lány vár engemet. 
Fáj, hogy ily ifjan elmegyek!" — 

„Ház, kert, zöld erdő birtokom 
S szemem lezárni itt fogom!" — 

„Csak e szép földet láthatom 
S bár nincs más, válni fáj nagyon!" 

S a halálúton odafent 
Három keselyű száll, kereng. 

S osztoznak már sóvár lesen: 
Azt te, ezt ő, ezt én eszem! 
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FONNYADT RÓZSA. 

Forgatva egyik könyvemet, 
Fonnyadt rózsához ér kezem. 
Számomra hogy ki tépte azt, 
Bizony nem is emlékezem. 

Szétfoszlik az emlékezés, 
Ha megcsap esti lehelet. 
Éltem is szét hullába már 
S maid nem tudom, ki szeretett. 

A JÁMBOR ZARÁNDOK. 

Lovag vágtat boldog szívvel 
Jeruzsálem mezőségén. 
Sírva lép rá ama földre, 
Hol hajdan járt Jézus Krisztus. 
S megcsókolja azt a talajt, 
Amely egykor Öt hordozá 
S földi bajtól meggyógyultnak 
Érzi magát a zarándok. 
Mert mögötte tengerbe hullt 
Bűnei terhével együtt 
Nehéz súlya a gondoknak. 

Máskép zúgnak itt a vizek, 
Szellők máskép legyezik őt. 
Itt mily szentelt, mily üdítő 
Az Ö szálló lélekzete! 
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Csodüszerű leheltetek 
Suhognak fák lombja között, 
Mintha itt a föld még mindig 
Nem feledte volna el Öt, 
Aki itt szeretett és tűrt 
S a kereszten érttünk halt meg. 
Mintha fák közt hószin regék, 
Szentelt dalok, híradások, 
Isteni, haik hagyományok 
Suttognák az Ö emlékét. 
Szent nevét a száraz levél 
Átadja az iiúe zöldnek 
S leheli virág virágnak 
Mindörökre, mindörökre. 

ÖNBÍRÁSKODÁS. 

Mint zord biró, aki ítéli tetted, 
Kell törvényt ülnöd egykor majd feletted. 
Sok szép reményid porba hullni fognak, 
Bár társaik körültük ott zokognak 
S így elnyered még itt a békességet, 
Mielőtt a Halál juttatja néked. 
Mint gondolat Világossúg a szellem 
S a szeretet Melegség a kebelben. 
Mi nem a szívé — bíráskodj felette: 
Gyönyört és kínt szórjad hát a szelekbe! 
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AZ APÁCA ÉS A RÓZSA. 

Komorlottak sötét felhők, 
Itt-ott villám fénye lebben 
S vihar zúgó hírnökei 
Száguldtak már a ligetben. 

Rózsát láttál, szép apáca, 
Megremegni ott a galyon 
S annak lenge élte miatt 
Elfogott az aggodalom. 

Hogy megvédjed a vihartól, 
Gyorsan tépted le a lombról, 
Mielőtt még szirmát, szagát 
Viszi a szél, mely már tombol. 

Kint nyugtalan tavaszi láz, 
Tépett rózsák szállnak szélbe, 
A tied még díszlik pár nap, 
A cserépben színleg élve. 

Nem halt volna ő is szívest 
A tavaszi viharlázba? 
Hogy' hasorditsz e rózsára, 
Némán hervadt, szép apáca! 
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A GYERMEK MEGSZÜLETETT, 

AZ ANYA MEGHALTA 

Az életnek az anyaszeretet 
Áldozatul adott szép gyermeket. 
Bízón és hő kéréssel oda adja, 
Hogy azt az istenség kegygyei fogadja. 

Míg istenek szavat figyelve lesték, 
Szíve túlárad és szemébe könny gyűl 
S keze elejti, reszketvén örömtűi, 
Az áldozó kehelyt: anyai testét. 

AZ ALB1GAIAK. 

A szerető szem megtalálja menten 
A kedves arcát ott a táncteremben, 
Bár a nyüzsgő sokaság útban álla, 
És elmerül szeme szép súgarába. 

Szemem is lát sok zordon harci lándzsán 
S kardpengéken, miken nap fénye játszván, 
A nehéz sisakot ketté hasítják, 
Itt-ott egy eltévedt isteni szikrát. 

* A halott Kaltenlrunner osztrák költőnek finom lelkű felesége, akit Lenau igen nagyra 
becsült. 
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HABOZÓ KÍVÁNSÁG. 

Szavak ha szállnak rózsás ajakadról: 
Be szép is vagy! S ha föd lehajtva csak, 
Némán merengsz: Be szép is vagy! — Mit esdjek: 
Óh, szólj?! — Óh, légy csak hallgatag?! 

Ezért két ég között hagyj imbolyogni, 
Engedd, hogy boldog legyek, én szegény. 
Súgd félig némán és félig beszélve 
Az édes szót: Szeretlek én! 

PARASZTOK A TISZA PARTJÁN. 

Ábrándozok, kiknek vére 
Tüzesebb egy régi dalra, 
Bár akkordja rég kihalva, 
Figyeljetek e mesére. 

Szerte a szép Magyarhonban, 
Meleg, fürge szellő szárnyal 
S Tisza partján, a bokrokban 
Zeng a boldog csalogánydal. 
Halak kéjjel fickándoznak, 
A tavasztól csókot lopva 
S a hold ezüst hálójától 
Sem ijednek a habokba'. 
Erek futnak víg csergésscl 
S a tavaszi bűvös tájék, 



VEGYES KÖLTEMÉNYEK 337 

Hab fodroktól becézgetve, 
Pompásbb itt, mint máshol tán még. 
S mert a kikelet pompája 
Viz alatt csak néma lehet 
Itt zeng és itt ragyog, fénylik 
Százszorta a vizek felett. 
Hím csalogány ver vágyó dalt, 
Boldog párja figyel lesve 
S hosszan epekedve száll el 
Édes hangja a füzesbe. 
Tréfálkozva, kacagással 
Víg parasztok eveznek itt 
S a part mellett a cigányok 
Vonójukat máris kenik. 
Partot érnek s hangos szóval 
Térnek most be a csárdába. 
Siet sötét pince lépcsőn 
Borért a csapláros lába. 

Tölgyfa asztal köré ülnek ez alatt 
Az öregek. Jó tánc előtt pár falat. 
Pompás izü búza kenyér 
Leszelésre sorba fordul 
S hörpintgetnek, iddogálnak 
Sötét vörös, tüzes borbúi. 
Letörli és igazítgat azután, 
Ki-ki csüngő, nagy bozontos bajuszán, 
El ne állja valahogy az eledelt. 
Jön pecsenye, sonka, hideg és meleg, 
Fogmalmokba kerülnek az ételek 
Míg amott már a legénynép táncra kel 
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Hej, hogy zeng, bong a hegedű, hogy zokog! 
Hej, a verő a cimbalmon hogy kopog! 
A húrokon hogy futkároz fel meg le, 
A magyar dal tüzes szive ver benne. 
Istenem, hogy újjongnak a hegedűk! 
A klarinét édes hangja ver bennük. 
Siró panasz, öröm, kacaj 
Váltakoznak gyors ütemben 
S a hangzavar örvényein 
Bizton, hetykén mind átlebben. 
És a hangok lejtnek, kúsznak szerteszét, 
Körülfonják a dalok őserdejét, 
Ki-ki csapnak vad, tobzódó lánggal égve, 
De a bőgő mégis együtt tartja végre. 

Táncot rop sok izmos legény 
S megforgatják balra, jobbra 
A karcsú friss menyecskéket, 
Jó magasra fel-fel dobva. 
Minél gyorsabb ütemben szól a zene, 
Annál jobban forog legény, menyecske, 
Mint örvénylő árban forog a sajka, 
Mint rózsaszál, ha a vihar felkapja. 
Ahogy harsog a hatalmas vad zene, 
Mint hogyha a földes padló rengene. 

Most meg kedves verbungóst húz a cigány 
Talpra ugrik az öreg is mindahány. 
Drága ősi dal, a nép nem feledte 
Pedig mennyi idő szállt már felette! 
E nótánál vigadtak még, 
Akik régen már a földbe. 
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Az unoka a holtaktól 
Hagyományként örökölte. 
Új nótára nem kíváncsi a paraszt. 
Megbűvölte tán az ősök szelleme, 
Mintha új dal neki mér nem kellene, 
A cigány csak mindig, egyre húzza azt. 
Órák múlnak e dal mellett, 
Vége-hossza nincs a táncnak, 
Majd intenek a cigányok egy a másnak 
S mint halkabban, mint halkabban 
De azért csak mégis játsznak. 
Mámorukban nem figyelnek; a zene 
Mintha most is még erővel zengene. 
Pedig egyre halkabb-halkabb lesz a dal, 
Végre már a víg toborzó csendbe hal. 
Brácsás, flótás és hegedűs 
Kiosonnak szépen, sorban, 
De ők hallják s táncolnak még 
A zene- és bormámorban. 
Táncolnak, mig a napsugár beköszönt 
S az ablakon keresztül küld fényözönt, 
Mig vállukra a csapláros rá nem vert, 
S így szól nekik: Adjon Isten jó reggelt! — 
Szállong, száll a tréfás mese 
A balgákról, kik táncoltak, 
A mikor a cigányok már 
Fáradtan rég otthon voltak. 



Erdei dalok. 

ERDEI DALOK. 

I. 

Merengtem a sírkertben állva, 
Hol porlad a rejtély a földben 
És fel mint síri rózsa szökken. 
Virág fonódik a halálba. 

Ott a keresztről, karja tárva, 
A legszentebb kép rámosolyga 
Fenkölt tűréssel a sírokra 
S rajtuk dalt zengett egy madárka. 

De alig szólt nótája, menten 
Félőn szállt vissza a vadonba. 
Én is, szent képét dalba fogva, 
Üjból sűrű erdőmbe mentem. 

Természet, hadd hajlok szivedre! 
Igaz, mikor bajokba estem, 
Kerültelek s gyógy irt kerestem: 
Azt rossz néven tőlem ne vedd te. 

Te nálad a sötét vadonban 
Sok kétségről, miken keresztül 
Villám fényed cikázva rezdül, 
A csalfa kötést én ledobtam. 
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II. 

A fészekhez siet 
Viharban a madárnép, 
De szél sodorja el, 
Mielőtt oda száll még. 

Riadva fut a vad 
Oda, hol int a cserje, 
A friss, zöld galy lehull 
A szélvésztől leverve. 

Felhösereg vonul, 
Piros villám a zászló. 
Az orkán-banda zúg, 
Dala fütyülve játszó. 

A kis, szelid patak 
Kivetkőzött magából, 
Fa lombját tördeli 
S vetés közt rontva gázol. 

A mennydörgés kitör. 
Villámlik, csattog egyre, 
Mintha az ég fejét 
Verné a sziklahegybe. 

Az eső zúg. Eltün 
A völgy a zápor-árba 
S a tájat előlem 
Sűrű rácsként lezárja. 
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De ilyenkor szívem 
Vidáman, csendbe dobban: 
Akarásom nagyobb 
Mindig az ily napokban. 

Hl. 

A berken át panaszkodón 
Vihar szellője lebben. 
Tölgylombon az eső kopog 
Kövér, nagy, tiszta cseppben. 

A ringó lomb egy bús szívet 
Juttat mindig eszembe 
S a cseppben könnyet látok én, 
Mely csillant drága szemben. 

Ha valamely nagy fájdalom 
Megkönnyebbül sírásba, 
A nagy, nehéz könnycsepp kitör, 
Magának útat ásva. 

Van úgy, hogy a nagy szenvedés 
Nem engedi szabadba 
S még fájóbbá hevíti azt, 
Mielőtt felszakadna. 

Hogy' fénylett fájón, égetőn 
A könny az ő szemében! 
Mindig látom, halálomig, 
Amint pereg elébem. 
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IV. 

HÜ betörsz idegenkép, 
Ijesztget a sck emlék 
S mint rabló eléd toppan 
Útszélről a vadonban. 

Szived gyógyul, e hitben 
Bolyongsz talán te itten: 
Úgy kell, hogy értse lelked, 
Az erdő mit felelget. 

Ha cseng vig gyermek-ének, 
If jódnak tőle vének 
S kinek lelkén nagy árnyék, 
Itt újból friss, vidám még. 

De jobban ifjút ennél, 
Ha szép tájon merengnél, 
Ha jársz a mély vadonba, 
Mely lelked tartja fogva. 

Az iideség patakja 
Itt forr, frissen fakadva, 
Itt duzzadoz erőben 
Az élet kedve bőven. 

És súg-búg a fa lombja 
• Félálomban dalolva 

S a burkolt dallam ott van 
Az elsikló habokban. 
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Szívedben gyönyör ébred 
S megadatik tenéked: 
Az ifjú súg vizébül 
Kéjjel ihatsz te végül. 

A Természet epedve, 
Mint szép ara lepelbe 
Közéig és várva várja 
A Szellem, aki párja. 

Harmatcseppek lebegnek 
Hegyén a leveleknek, 
Mint friss szerelmi könnyek, 
Mik epe cl ön kitörnek. 

Az ara vágyva hallgat, 
Majd kelnek lágy fuválmak. 
Megsejti már előre: 
Most viszik esküvőre. 

Úgy reszket lázban égve. 
Hogy értté éljen értté, 
Eléje hogy boruljon 
S halálcsókjába fúljon. 

Lelkünk így figyel, érez, 
Ha megtér istenéhez. 
Átjárta már fuvalma, 
Melyben majd széthull halva. 

« 
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V. 

Mint Merlin jár, 
Bolyghatnék bár 
Erdőkön keresztül. 
Amit zúg a viharének, 
Hangját dörgő zivatarnak 
S a villámok mit akarnak, 
Miről beszél a fa törzse, 
Ha letörve: 
Mint Merlin, bár érteném meg. 
Merlin hogy örül 
A tomboló viharokba. 
Ruházatát kikapcsolja, 
Hogy lehűtse kebelét 
S a villámok szerteszét 
Nyaldossák körül. 

Tölgy gyökere 
Földbe szállva, 
Szív titokban ezer szála 
Forrásokból friss életet, 
Melyből törzse égig mered. 

Az éjjelben leng-libeg 
Rúsza haja Merlinnek 
És hogy fejét megszentelje, 
Cikáz villám tüzes nyelve. 
A természet nyiít, szabad 
Testvér frigyet köt igy vele. 
Megittasul igy kebele 
S hajára villámcsók szakad. 
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A zivatar véget ére, 
Csend szövődik már az éjbe. 
A harc után az égbolton 
Vidám derű száll, terjeng szét. 
Mint Merlin, a meghitt barát, 
Ki érti az erdő csendjét? 
Tavaszest. Egy lehelet 
Sem lendít most levelet. 
Hold fény eben a fűszálak 
Megbűvölve, csendben állnak. 
Hogy az örök törvényeket 
S isteneket is meglesse, 
A varázsló magányosan 
őrködik most a fenyvesbe 
És gondolat-hálót szövött 
Titokban az ágak között. 

Hangot, mely nem csendül másnak, 
Határéin túl a hallásnak, 
Meghall Merlin a nagy csendbe, 
Amint suhan ringva-lengve, 
Mert egy tündér vagy bölcs nimfa 
Varázskürtöt tart füléhez 
S amit másképp fel nem fogna, 
Most már mindent hall és érez. 
Hallja füle, mint járja át 
Életerő frissen a fát. 
Tiint a mámor napja már, 
Ágon alszik a madár. 
Álmuk boldog és szelíd, 
Merlin kéjjel figyel itt. 
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Tollúk alatt álmot szőnek, 
Dalait szép jövendőnek. 
A holdfény, a tiszta, szent ül 
Tölgy s vadrózsa levelére 
S finom mohák kehelyébe 
Az öröklét dala csendül. 

VI. 

Az esti szel zúgása 
Szűnt a lomb mélyiben. 
Madárnép ül az ágon, 
Összébb búi és pihen. 

Távolból ide csendül, 
Míg minden hallgatag, 
Mint fut hullámra hullám, 
Mint csörg a kis patak. 

S ha elszáll, csöndbe veszve, 
Akkor tűn fel neked 
Sok halk, sok drága emlék 
S zokogva ellebeg. 

Hogy minden oly mulandó, 
Ezt tudjuk jól mi rég, 
De senki e keservet 
El nem kerülte még. 
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VII. 

Naptól bágyadt levél csüng az ágon hallgatag, 
Csend üli meg az erdőt, csak egy méh döngicsél 
Amott a kis virágon, de lomha kedvű már. 
Ö szintén abba hagyta a nyári áalolást 
S kelyhében a virágnak el is aludt talán. 
Még csörgött itt tavaszkor az eleven patak; 
Lassanként csak kiszáradt s a légbe szétfoszolt 
Víg, fürge csacsogása s a tiszta ragyogás. 
A bús meder sívárlik, hol egykor folyt az ér. 
Figyelve hallgatózom, talán mégi\s csobog? 
Hiányzik a patak, mint kedves, rég megszokott 
Üdvözlés, mely felénk szállt távolból s elmaradt. 
Csend, szunnyadásra hívó. A süppedő moha 
Kínálja pihenőre párnáját kedvesen. 
Bár szempülámra szállna az édes álmodás 
És ellopná a kulcsot, mely őrzi kincseim 
S kezemből kicsavarná a harag fegyverét, 
Hogy lelkem elfeledné mindazt, mi környezi 
És elmerülne tisztán a maga mélyibe. 
Magasztalom az álmot, míg lopva, hallgatag 
Közeleg a homályban s lezárja szemeim. 

Álom, te gyermekisten, gyermekkor istene! 
Világ megifjítója, hisz ez te nélküled 
Gyorsan, pár óra múlva, öreg lett volna már. 
Csodatevő barátunk, szív megváltója vagy! 
A szívet nappal őrzik s elállják mindenütt. 
Hozzá nem férnek éltünk halk géniuszai, 
Mert ott előtte járnak, mint dárdás liktorok, 
Bármerre visz is útja, a gondolatjai, 
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Elűzve, elijesztve minden kedves varázst. 
De az estéli csendben, ha már elszunnyadott, 
A lélek titkon ébred és mint Hero figyel, 
Míg nem közéig az isten, ki eddig rejtve volt, 
Átúszva álmok édes, hullámzó tengerét. 
Olykor hallottam csengni álmomba furulyát. 
Mint ösvilági dallam, ébresztett vágyakat. 
Édes megrendüléssel ébredtem könnyezőn 
S még hallottam sokáig hazám hívó szavát. 
Nótámban búr maradna belőle egy akkord! 

Dalos pajtásom, álom, honnét a furulyád? 
Talán isten lehetői életre kelt faág, 
Vagy szent Pán sípja volt az, mi álmomban zenélt? 

VIII. 

Est van. Ringó ialevelen 
A nap bíbor fénye lebben. 
Tavaszmámor a berekben, 
Zeng még benne a szerelem. 

Egyik madár dalol, csipog, 
Másik fürgén szúd a galyon. 
Köröskörül ez zeng, hallom: 
Szerelemnél mi van is jobb? 

Erissen futó csengő érbe 
Szomját oltja, megfúrödve 
Madárcsapat, napi röpte 
Mielőtt még véget érne. 
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Mint sűrűbe száll madárnép 
Tavaszi nap multán végül, 
Boldogan és panasz nélkül 
Az élettől bár így válnék! 

Egyszer csak, mielőtt éj lesz, 
Szerelem habjába dűlni, 
Kéjét inni, felüdülni: 
Ez, mit lelkünk vágyva éhez. 

Mint est előtt madárnépek, 
Szomjam oltsam én tikkadtan. 
Lehet álmom oszt' miattam 
Az övéknél hosszabb, mélyebb. 

IX. 

Sápacl, némul minden köröttem. 
Szellő becézve száll az erdőn, 
Elcsenve lombját lágy-hízelgőn. 
A halk kimúlást megszerettem. 

A szótlan utazás megindul. 
Elcsendült már minden madárdal, 
Szerelmes perc tüze se szárnyul 
S a száraz lomb szelíden ing, hull. 

Már Délnek húzott a madárnép. 
A ritkult lomb közt itten-ottan 
Kandit egy fészek elhagyottan 
S fáradt levél a földre száll még. 

S az erdőn, hallom, lágy beszéd kél 
És suttogása hinni késztet, 
Hogy minden elmúlás, enyészet 
Nem más, halk, titkos, szép cserénél. 



Költői hagyaték. 

TILTAKOZÁS. 

Szavam, ha a rút cselszövőt gyalázza 
S ha gyűlölöm az orgyilkos kezet 
S ha lelkem legmélyén harag rezeg, 
Látván a gazt népmentő díszpalástba: 

Ilyenkor égi adomány előttem 
A trón, az árva nép ez otthona. 
De ne higyjétek még azért, hogy a 
Most trónotokat mind szívembe szőttem. 

Ne higyjétek, hogy nem lángol lobogva 
Nemes harag szívemben szüntelen, 
Ha népét üldözi fejedelem 
S hogy tisztelőn nézek királyi lomra. 

Hitvány gebe nem lesz szárnyas lovamból, 
Becsületemre mondom, nem leszen! 
S száradjon el lantot verő kezem, 
Ha egykor rajt, királyt dicsérve, dal szól. 

AZ ÖRDÖG DALA AZ ARISZTOKRATÁRÓL. 

Az arisztokratát dicsérem! 
Ha ősjoga van címerére, 
Ügy a pokol számára máris 
Alkalmatos módon megére. 
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Aki hiszi: külömb ezernél, 
Csak azért, mert él s jobb a dolga, 
Csúfabbul száll le bizonyára, 
Mint amazok, a mély pokolba. 

A szeretet és egyszerűség, 
E kettőt becsülöm a népbe' 
S lecsiszolják ezt a nagyúrról, 
Mielőtt a világba lép be. 

Elzárkózván a népsalaktól, 
A nagyúr otthon ül nyugodtan, 
Hűvös fenséggel, egymagában, 
Az ősök képe van csak ottan. 

Kiint elvonul a nép robajjal 
Nehéz munkába s rogy a térde, 
Ünneplik őt boros pohárral 
És mind siet meghalni érte. 

De csönd van a főúr lakában, 
Az élet gondját, hogy ne tudja, 
Mindenki elnyeli a sóhajt, 
Mielőtt hozzá visz az útja. 

E csöndes kímélet be pompás 
S a kegyes úr hallgatja kéjjel, 
Ha szerenád cm drága hangja 
Édesen cseng termébe széjjel. 

Dalomat bank-n ót db a rakja, 
Énekli udvaronc, ahány van 
S holnap táncolni kell a népnek 
E dal szerint a tartományban. 
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SZÓZAT. 

Az erénycsőszök s erkölcsükre tiszták 
Bénák lesznek, ha kell indulni harcba, 
Ha zászlójuk csatába hívja őket 
S hős lesz, akiről ők mondják: mihaszna. 

Istenhitével egybe'nő a jámbor, 
Úgy mint a hüvelyéhez nő a kardja 
És szól: „Majd csak győz a hatalmas Isten, 
Hogy szenvedjen hivője, Ö akarja. 

Rohanjon csak vesztébe a rajongó. 
Ma győz s holnap túr féreg már porában. 
Mint a részeg kigyullad önmagában, 
Ügy minden bűn ellobban mámorában". 

I)e ily szavakra csak e válasz illik: 
Láncos kutyák! Gyászrabjai az Úrnak! 
Az éles tőr helyett egy tompa ámen? 
Rothadtok, hogy nem érzitek, ha szúrnak? 

A szentségekbe hisz a nép töretlen 
S hitét a bűnös éltü pap se rontja. 
Ha szennyes a kehely, amelyben őrzik, 
Azért nem szennyez s mindig szent az ostya! 

Ti jámbor ingadozók, itt a példa! 
Ha van is harcos, ki nem ment a szennytűi, 
De a szabadság lobogója tiszta 
S igaz a szív, melyből vad dac kicsendül. 
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A hit, jog s erkölcs bozótjába gubbaszt 
Kigyószerün egy szörnyeteg a mélybe 
S lehet-é annak dallamos a hangja, 
Ki véletlen rálép sikoltva, félve? 

E szörnyeteg hideg, otromba, hülye, 
Szivet eszik és agyvelőt kiszáraszt 
És a nyomor középkori falatján 
Kérődzik, amikor megette már azt. 

Szigonyt és tőrt a merev pikkelyekbe! 
Az ember többé ne legyen a rabja! 
Ne egyék több vérző szivet a sárkány! 
A gonoszt öld meg, Messiás haragja! 

Krisztus, hiába volt kereszthalálod, 
Ha nem jelensz meg most e nagy nyomorba'. 
A nép baja prófétáért kiáltoz, 
Jöjj Messiás, a szörnyet eltiporva. 

A szivárgó vért felfogták csípődből 
S nyújtják az embernek hazug kehelybe, 
Hogy gyávaság mérgét igya belőle 
S ez elbódult, a mákonyt belehelve. 

Ezért kúsznak keresztedhez suhancok, 
Felmásznak rá, hogy töviskoronádat 
Leszedjék, mint madárfészket tavaszkor 
S aki imád, a népség arra támad. 

Es férfiak ezért lőtték kereszted 
Az ész jégzáporával egyre jobban 
S a tépelődök gyökeréig ásnak, 
Hogy az meginog s majdnem összeroppan. 
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A LÉHÁK. 

Rég tünt idő, midőn remegve 'látta 
A gyermek is, ha sújtja a hit átka. 

S múlt kor, midőn még a mester leverte, 
Ha röptét kontár utánozni merte. 

És régi hatalmát, jogát a szellem 
Elveszté a balgák népsége ellen. 

Mint rongyot, melyet szél faszlányra tépett, 
Nem járja át golyó e csőcseléket. 

Romlandó húsuk lesz mindnyájuk vára, 
Ha rájuk egyszer komoly óra várna. 

Oly elvetemült, piszkos ez a banda, 
Hogy bennük tisztán villám sem maradna. 

A siheder az aljas szenvedélyek 
Moslékát kotyvasztja s forr benne méreg. 

Miről azt valljuk, hogy szent, tiszta, drága, 
Bomló szemétként dézsájába vágja: 

Ha buborékot lát a ronda habban, 
Saját világa tükröződik abban. 

A Művészet e hordák közt cseléd lett, 
Elaljasitá őt e durva élet. 

23* 
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A kandallókba fút cipel serényen, 
Hogy e népségnek jó melege légyen. 

E léha korhelyeknek hordja vedrét, 
Hogy a tetszés könnyárjával beteljék. 

Istállóban siirög. Ha jő tivornya, 
Legyen e népnek jó marhája, bornya. 

Előttük jár s erkölcsöket seper szét, 
Amint irtják útból a gazt, a cserjét. 

Eszembe jut egy frank újság meséje: 
Egy céda lány hogyan bánt kedvesével. 

Szegény kopott legény volt istenadta, 
Koplalt, nyomorgott s rongy a ruha rajta. 

Mert a koldusköpenyt ő nem viselte, 
Amelyet hord a svábok népe szerte. 

Három öreg szűz: Erkölcs, Hit s Haza 
Készítik e ruhát odahaza, 

A Neckar-völgyben s hogyha kész egészen, 
A koldus népségnek ruhája lészen. 

Az éhhalál már kóválygott felette 
S a céda lány őt oltalmába vette. 

Nem egy legényt vitt ő már szenvedésbe, 
De ezt az egyet a szivébe véste. 
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Mit másoknál szerzett bűnnel, ledéren, 
Azzal tartá öt jó, puha kenyéren. 

S e lomha bitang szívest elfogadta 
És nézte, mint pusztái a lány miatta. 

S hogy e mesét olvastam én a lapban, 
A Múzsának bús sorsát látom abban. 

A Múzsa sorsa járt az én eszembe, 
Mint dőlt romlásba a szegény, a szende. 

Átok hiába dörg e gazok ellen. 
Mely észre térít né, hol az a szellem? 

E sötét lelkek ellen egy a kardunk: 
Mély megvetés, melyet részükre tartunk. 

KÁR.* 

Mivé lett a kereszt jele, 
Mely ott állt megváltásképen 
A Golgothán, a középen! 
Most a cenzor töröl vele. 

Megváltozott az értelme. 
Itt áll s oktat ma kérkedve, 
Megváltásra e gonosztúl 
Még sok év kell, míg elpusztúl. 

* .4 szabadabb gondolatú kéziratokból a cenzor kereszt jellel törölte a kifogásólt részeket• 
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HÍVATATLANÚL. 

Megbírálni nem mertszel 
Bárki ember gyenge észszel 
Mestert, aki lest, zeng s azért 
Nem oszt néki gáncsot, babért. 
A laikus szótlan mind, 
Ha emlitnek formát, szint 
S az „ellenpont" is oly téma, 
Ha szóba jön, majd mind néma. 
De szavakat valamikép 
Elmond bárki, ha nyelve ép: 
Azért, aki verseket költ, 
Arra a nagy tömeg üvölt. 
Dicséri, majd rája rival; 
Hol babért fon homlokára, 
Hol letépi nemsokára 
Avatatlan ujjaival. 
Ésszel föl nem éri e nép, 
Hogy a költés minden egyéb 
Művészetnek hegyszirtfoka, 
Hová jutni nem bír soha. 
Mert ismeri a szavakat, 
Azt hiszi a gyönge elme, 
Hogy tudja is, mi értelme, 
Pedig erre sohse akad. 
Neki napi társa a szó, 
Nem látja benn mi szép, mi jó 
S nem is nyíl meg neki soha 
A poézis szent csarnoka. 
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CSAK AZÉRT IS! 

Tehetetlen fiihók, engem 
Le nem győztök soha, nem, nem! 
Jövök újra s újra megint. 
Lebeg nótám fent magosba, 
Szárnya eget ér csapdosva 
S rátok szánva le-letekint. 

SZABAD ERDŐ. 

Út mentén, nyílt erdő a nótád 
És megadással nézz te szemben, 
Ha legszebb fáján dörzsölőzik 
Disznó röfögve, kényelemben. 

EGY BÍRÁLÓ. 

Olvastam könyvében sok léhaságot, 
Üres tréfákon fontoskodva rágott. 
Láttam, mikor bírói arcot ölt fel 
S amint hegyes lancettákkal kotor, vág, 
Undok kéjjel rút botrányokba vájva 
S amint gyúr heliogabali formát. 
Láttam, mint gyújt retortájába szennyet, 
Csípős élcet főzött belőle végre 
S mint caput mortuum maradt fenéken 
A becsület, ha elszállt bősz beszéde. 
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EGY KÖLTŐNEK. 

Egyiknek szivében harag ég, 
A másik forr szerelmi lázba. 
S a versed az, mely mind felrázza. 
De igy ez mindig nem marad még. 
Ha majd szíved kin dúlja, rágja: 
Majd árva lész s körülted csend ül, 
Csak bánatodnak hangja csendül, 
Amint bolyongsz a pusztaságba. 
S míg elhagyatva nyom a bánat 
A tar földről pillantsz az égre 
Hogy szivedet villáma érje 
S legyen mégis valaki végre 
Aki érdeklődik utánad. 

MŰVELT NYELV 
Mert sikerült egy művelt nyelven költened egyszer, 
Mely zeng s szól maga is: költő vagy te talán ? 

Schiller. 

A csatáknak deli lova 
Ágaskodik nemes tűzbe, 
Harci kürttől egyre űzve 
S zászlajához vágtat tova. 
És ha paraszt ül fel rája, 
Száguldozva viszi messze 
S az kantárját eleresztve, 
Nem is tudja, mi sors várja, 
így ragad el gyakran kontárt 
A német szó, melyen mester 
Művészettel ült nem egyszer 
S babért szerzett, akárhol járt. 
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AZ ÚJONC. 

Jaj, óh jaj, a rekrutának! 
A világrend be utálat! 
Rövid álom, kemény párna, 
Viz meg vékony falat várja. 
Ha itt a szép tavaszálom, 
Gyilkos fegyvert vinni vállon, 
Ugrándozni parancs szerint. 
Ha a káplár arra tekint. 
Lépni, futni balra-jobbra, 
Hegy-völgyön át, patakokba 
S megállani mozdulatlan, hirtelen/ 
Míg körülte minden jóval ezalatt 
Száll az élet, miként az ár elszalad 
Szent Nepomuk mellett, ott a hidfejen. 

A TORZALAK. 

A púpos törpe mosolyogva 
Támaszkodik a fűzfacsonkra. 
Ugrándoz, bog, örvend a nyája 
S a hányó nap fényt szór le rája. 
Ha emberre tekint az állat, 
Szeméből szól valami bánat. 
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I)e e rút szörnyetegre mind 
Irígykedés nélkül tekint, 
Mert ez a törpe: csúf iszony 
S az ö testük különb bizony, 
Szarvasmarhákban még lehet 
Valamiféle képzelet. 
Csak még erősebb kellene 
És akkor a tehén, a terhes 
Felbámulván e szörnyeteghez, 
Egy kis dromedárt ellene. 

EGY CSODASZÉP HELYEN. 

Szerelmes pár, mely elvált sirva, régen, 
Ha találkoznék itt e szép vidéken 
És ráborulna forrón egy a másra: 
Nem gondolnának itt a csókolásra. 

A CSÖNDES TÓ, 

Egy tó némán sötétlő s hegység köröskörül, 
Ormán a nyári könnyed hó csillogón derül. 
Minden levélkét tükre oly hiven adja vissza, 
Mint ahogy a hűséget a szív, a jó, a tiszta. 
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EGY HEGYSZAKADÉKBAN. 

1. 

A szakadékban zúg a szél, 
A vad cserjék hajlonganak. 
Gyorsítja útját a patak 
S a záportól erőre kéL 

Siet a patak délre le 
Zúgó szél hajtja éjszakon 
S amerre fut ár s szél vakon, 
A száraz lomb rohan vele. 

Ősznek halálparancs szavát 
Hallom s a völgy vigasztalan, 
Hogy nyár napfénye oda van. 
A Halált éri mind a vád. 

Mily harc, míg éltük tova száll! 
Sóhajtva, fájón védi még 
Ea, cserje végső levelét. 
Nem hiszik, mily jó a Halál! 

II. 

Mi szól a bokrok közt amott? 
Egy gyermek csönget egyre csak. 
Szentséggel a pap követi, 
Egy munkásházba tartanak. 
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A pap kísérete fura. 
Elöl a ministráns gyerek, 
Utána, csengetyü nyakán, 
Egy kecske folyton csak mekeg. 

A paptól vájjon mit akar? 
Gúnyol: Sietned kell neked, 
A természetre hogy feladd 
Az utolsó szent kenetet! 

EGY OSZTRÁK HEGY SZAKADÉKBAN.* 

Egy keskeny hasadékon át 
Szemed villamos fénybe lát. 

A meredeknek szélinél 
Bokor ring, amint éri szél. 

A fény, amely a völgybe csap, 
A villám tüz-szilánkja csak. 

Mily nagy a táj, mely tűzben ég, 
Elrejti azt a szakadék. 

De hallod: zeng itt s zeng amott. 
Ahogy a villám becsapott. 

Lenau a mull század negyvenes éveiben Eurápaszerle megindult forradalmi mozgalmakra 
céloz. 
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Egy fénysugár s hosszú szünet, 
Amelyet nagy dörgés követ, 

A vándornak ott bent jelezve, 
Viharok hogy' társulnak messze. 

EGY HONFITÁRS! 

Ha bolyg a vándor messze, távol, 
Hol idegen a fű s a fa, 
Hol idegen csillag világol 
S idegen emberek szava: 

Hogy érzi azt, hogy árva, árva! 
S szíve örömtől hogy kiált, 
Ha ott, az idegenbe járva, 
Leli valamely honfiát. 

SOHA VISSZA! 

Midőn hangzott a Kerub szava régen 
S Ádám előtt bezáródott az éden, 
Még visszasírta, a rácsnál megállva, 
Hogy szertefoszlott e gyönyörű álma. 

S megszánva őt, hajnalkor enyhe szélbe 
Rózsák küldöttek, suttogón beszélve, 
Még csókjukat a kertből oda át 
S paradicsommadár búcsúdalát. 
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A mesgyén ott mily bánattelve sóhajt: 
„Vissza sohasem már!" Hogy érzé e szókatl 
Szivemben is a kínok kínja égett, 
Midőn elhagytalak örökre tégecl. 

Adott nekem is ajkad rózsaszirma 
Egy csókot még, hogy elbúcsúztam sírva. 
S ahogy Ádám hallotta a madárdalt, 
Búcsúd utánam épp oly fájva szárnyalt. 

A GYŰ SZU. 

Mérhetlen kincsed', a gyiisziídet, még nem találtad 
Imost se meg, 

Melyért piciny szívedbe kín dúl s kibontakoztál 
[karjaimbúi? 

Elengedélek s nem mutattam, szivem haragtól hogy 
l remeg. 

Volnék tudós, úgy szólnék tüstént: Míg kutatod 
lbúsan gyüszücskéd, 

Vizsgálom én a változékony nő-szívnek mélyén 
[hogy mi van? 

Volnék rajongó, szólna átkom: Amíg a Rajna habja 
l átfon, 

Bár vesztem volna akkor én örvénylő, mély 
[hullámiban! 

Mint önző szólnék: E gyüszü rajt', a megszúrástól 
lvédi őt majd 

S ahogy megvédi ö az újját, épp úgy védem majd 
[szívemet. 
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Vész-sisakot teszek elébe, hogy szívem a lány el ne 
[tépje; 

Szerelmes pillantása ellen, mely szívet átjár, jó lehet. 
De nem vagyok én az se, ez se és mondom, 

[mindenütt keresve: 
Szerelmednek romantikúja egy gyüszübe fér, 

[meglehet, 
De én szerelmem tengerét te gyüszűvel ki nem 

[ merheted. 

ÖSSZHANG. 

E dalom éjfélkor fakadt. 
Tizenkettőt vert a harangnak nyelve, 
Tizenkettőt dobbant szívem felelve, 
Dús, tompa versszakaszba, 
A kongást megszakasztva. 

EP1GRAMM. 

Harcolni karddal, míg a nyíl, a dárda 
Száll a kemény ellenfél védte várba, 
Jajából tudni, hogy nyilunk ma sebzett: 
Ez jól esik. S mert szánhatok pár percet, 
Örvendek, hogy, tiszavirág, te végre 
Kerülsz epigrammámnak tűhegyére. 
Hálás lehetsz. Nem lész feledve nyomba 
S föl nem fal póknak éhes, csúnya gyomra. 
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ÚJ ÉV ÉJJELÉN (1839—1840)* 

Isten veled, ó év! Nem bánom, hogyha innét 
Búcsúra örömid, de gondom is elvinnéd! 

Búr hallhatnám, ahogy mögötted már a porta 
És hogy a csöndes est már lépted elsodorta. 

Úgy vágtatsz, mint szökő lovas, mind messzibb 
[egyre•„ 

Hogy nem követhet már tovább a képzelet se. 

De visszafordul már félúton csöndbe, lomhán, 
Mint vándorlót az eb ott hagyja, megcsaholván. 

De képzelődés ez, mert hü kutyám kísérget, 
Mig nem pusztul el majd, nyomodba egyre téged. 

Csak menj te, rideg év, nekem szomorú, csalfa, 
Hadd ünnepeijenek bár mások háladalba. 

Mások?! — Most érezem, hogy szégyen pírja fed be, 
Mert nem tetszik nekem, mi mást hangol ma kedvre. 

Mit nyom szemer kínom s lelkem panaszfuvalma, 
Óh, szálló év, ha most búcsúm öntöm ki dalba? 

I onatkozxk egyrészt Unger KaroUn székesfehérvári származású híres énekesnőre akit 
már féligmaidig el is jegyzett, de azután szerencsétlen félreértések folytán az eljegyzést felbontotta 
Lenau. A vers másik részében a Németországbdn 1839-ben lerakott első vasúti sínekről szól. 
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E világ sorsa az, ami vezeti lelkem, 
Azért nem könnyezem búcsúdnál hálatelten. 

Szétfoszlott sok hazug kép bár a te szavadra, 
De szeretet s harag szived el nem ragadta. 

Mutatta vasútad, hogy éltünk üdve merre, 
De vasból sohse volt akarásod kiverve. 

Most is találkozunk Sötétség szellemével, 
Győz, rémit s zászlaját tűzi ki szerteszéjjel, 

Azt kérjük tőled, év: A múltnak tette, terve 
Ne folyjon porba szét, mint bor, ha csapra verve. 

Ha itt lesz az új év, keletről közeledve 
S téged felváltani oda lép őrhelyedre: 

Ne mormold jelszavad a dérlepett szakállba, 
Mert igy az nyomtalan a szélben szerteszállna, 

És majd utódod azt egykor ne értse másra 
S ne fordíthassa majd áldásod átkozásra. 

S ahol átkot szórtál, ne hulljon ő le térdre 
S amit te kárhoztál, ne könyörögjön értté. 

S ahol szikrát csiholt munkád már valahára 
S ahol jelzé a füst, hogy átcsap majd a lángba: 

Ne féljen, füst láttán, az új év szíve nyomba' 
S vízcsövei a tüzet bárgyúan el ne nyomja! 

24 
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VERSEIMMEL* 

(Baden-Baden, 1844: nyarán.) 

Egy perce a sors vig kegyének 
Nekem mosoly gv a engeaé meg, 
Hogy meglássam szép lelkedet. 
Elhagysz! Légy boldog! Nem lehet 
Együtt maradnunk még tovább. 
Mult szép napok, szép délibáb. 
De balzsam korai búcsúdra, 
Hogy boldogságom, mely ma futva 
Eltiin, amint eltűnsz magad 
S a szenvedés, amely fakadt 
Szívembe búcsúszód miatt: 
Bús dallá váltak zengedezve 
S most ott pihennek kis kezedbe. 

N A PA* 

Ha minden lángnak napja van, 
Mely fény tengert szór untalan: 
4 hangok napja hol lehet, 
Hogy abból annyi dal ered? 

* Irta utolsó jegyesének, Rehrens Máriának, mielőtt a nagy katasztrófa, a megőrülés, 
költőre szakadt. 

** Hiller Ferdinánd zeneköltő és zongoraművész albumába irta Frankfurtban. 

L 
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SEMMISÉG.* 

Csak semmi minden, bárhová tekintek! 
Sokszor megzengett vándorlás az élet. 
Vad hajsza, erre majd meg arra téved 
S erőnk is elhagy az út közbe minket. 
Igen, ha földi végcélunkhoz érve, 
Még megmaradnánk friss legényi sorba, 
Mint amikor megkezdődött e torna: 
Kacaghatnánk e játékon mi végre. 
De egy hatalom visz minket naponta. 
Mint korsót, mely ütődött kút kövéhez, 
Ketté hasadt, tartalma kiszivárog 
S csak issza, issza be a föld, az éhes. 
Aztán üres. Nincs semmi benne végre 
S oda jut más cserép közé, szemétre. 

PILLANTÁS A FOLYÓBA.* 

Iia boldogságod tova szállt 
És mindörökre vége, 
Az árba nézz, hol habra hab 
Rohan a semmiségbe. 

* Ez és a következő veree (Pillantás a folyóba) a költőnek utoleó költeményei. Lenau 
sógora, Schurz Károly, meglátogatta a szerencsétlen költőt a winnendeni tébolydában, ahol betegsé-
gének három első évét töltötte s a következőket irja: Lenau elszavalta nekünk egy versét, melyet 1844 
szeptember havában a robogó vonaton irt, amikor már elméje elboridóban volt s ugy akart meg-
győződni arról, vájjon még épeszű*, hogy verset költött. Az ezen látogatásom alkalmával jelenvolt 
dr. Zeller, az elmeintézet igazgatója, Lenau szavalata után nyomban feljegyezte a költeményt 
(Schurz: Lenau élete. 11. 267. oldal.) 

** A költő legutolsó verse, amelyet 1844. október 8-án küldött meg imádottjának, Lőwenthal 
Zsófiának, e sorokkal: Ezen vers nekem drága, mert édes búsan álmodozó s mert a maga születés 
napján (1811. szeptember 2ő-én) irtani. (Castle: Lenau elete. 309. old.) 
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Nézz hosszan, hosszan csak belé, 
így könnyebb tőle válnod, 
Ki szived legdrágábbja tán 
S elrablá Sors, az álnok. 

Tekints merőn az árba le, 
Míg könnyeid peregnek 
S nézd vándorútiát, rajtuk át, 
A gyors hullámseregnek. 

Míg mélázd, sok szívsebet 
A feledés hegeszt be. 
A lélek látja önmagát 
Kínjával folyni messze. 



Lirai utóhangok. 

ESTI KÉP. 

Már tengerbe merül, felhős hegyek orma. 
Habjaiból felkél a hold, a mezőket 
Üdvözöli és zeng neki legszebb 
Fülmile-ének. 

És a bokorból, mely gyöngéd szerelemnek 
Helye körül fonódik tarka virággal, 
Mirzi figyel a csodás csalogány dalolásra, 
Kedvese keblén. 

Mindkettőjüknek juha ott legelészik 
A dombnak tetején egy nyájba verődve 
És csengőjük is egy akkordba vidáman 
Olvadoz össze. 

KÖLTŐ ÉS KIRÁLY. 

Magasló trónusán büszkén ül a király, 
Távol népeknek osztogat parancsokat, 
Mert tágul az ország határa 
Mindig messzebb és egyre messzebb. 

Közel kering, már szárnyal lesben a Halál, 
Elhalkul ím a lobbanó királyi szó. 
Suhog s hatalmas szárnycsapása 
Lesöpri hamvát a királynak. — 
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Föllelkesülten ott egy költő énekel, 
Hallgat reá patak, völgy, erdő és orom. 
Az istenek vígan figyelnek 
S levágynak az Olympusukról. 

Intesz Halál. Ő hallgat és merev keze 
Elengedi a lantot. Ám viszi dalát 
Melytől megfosztá őt e zsarnok, 
Diadalútra az öröklét. 

SENECAHOZ. 

Szük völgyön át éjfélkor holyg a vándor. 
Zúg a hegyi patak s a sziklaszélhez 
Szorítja az ösvényt, mely bokrokon 
S kusza gyökéren áttör valahogy. 

A fenyvessel küzd most a szél viharja, 
De a sziklák fián megtör hatalma. 
Haragtól dúl a visszavert vihar 
S a zajgó hullámharc közé rohan. 

Kihaltak már a csillagok az égen 
S csak néha tud egy-egy szikrút csiholni 
A szélvész a felhőhamvak közül 
S e szikra is pislákol bágyatag. 
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Mily zord az ég! Vihar s folyó erőben 
Lázongva nő. A vándor áll remegve, 
Áll tétován, csak tornyosúl az ár 
És elnyeléssel fenyegeti őt. 

Vándor, hogy' vágyik lelked otthonodba! 
Hogy' kémleled a szende holdvilágot! 
Siess, amott kibúj és kedvesen 
A völgykijárót fénnyel hinti be. 

Ha viharok ülnék meg éltem útját 
Egykor sötétlő éjjel, súgarad 
Óh Seneca, kisérjen engem így 
Elysium földjére szelíden. 

ESTE. 

Alszik minden s a nyugalom mezején élt 
Halkan lépdel az Élet-géniusz. Enyhén 
Fénylik az ég dómjáról szende világgal 
Mécse a holdnak. 

Nézzed az Úr komor arca mosolyra szelídül, 
Látván, hogy mind az aki Őneki drága, 
Gondját elfelcdé, pihenve az álom 
Édes ölében. 

Kedves hárs, mélyen hadd födjön el árnyad, 
Isten szende, szelíd mosolyát valahogy tán 
Hogy gondtól sápadt arcom s a borús könny 
El ne riassza. 
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Hej, hárs, harmadszor hullt már a virágod, 
Amióta a léleknek örökös létéről 
Elcsevegének pajtásim s te figyeltél, 
Lesve beszédünk. 

Hold sugaras lombod közt halk susogás szállt, 
Biztatóan: Látjuk még újra mi egymást! 
S harmadszor fonnyad a síron a fűszál, hol 
Kedvesem alszik! 

TRIAS HARMONICA. 

Nyilván három lelkem vagyon, 
Mert egy időben nem lehet 
Egynek végezni káromat, 
Imígy tanít a bölcselet. 

Az egyik lelkem ott tapad 
Tüzes, szép, bíbor ajkakon, 
A másik égi part felé 
Úszik bor hullám közt vakon. 

A harmadik mámorba fúl 
S dithiramlnisban zeng, rival, 
Az ércfödött hideg szivet 
Lövöldözvén nyilaival. 

Így megy, míg koldusbotra jut 
Gazdájuk, a test, bágyatag 
S Ujjongva mind a hároman 
Pokolfenékre szállónak. 
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A REMÉNYHEZ. 

Remény, hagyj csak egymagamban, 
Ne keringőzz utamon! 
Csillagaid lehullottak 
S ábránd már nem csal vakon! 

A korona után kapkod 
Vakmerően ez emitt, 
De a Halál sírba löki, 
Megragadván kezeit. 

És egy másik már kivívta, 
Mit az első csak akart: 
A csúcsra ért s trónok ingnak, 
Hogyha ő haragot tart. 

Remény! Büszke, nagy tervekre 
Mért buzdítod a szívét, 
Súgva neki: Ha kívánod, 
Egy világrész a tiéd! 

Csörög rablánc a népeken; 
Ront Keletre szabadon. 
Segítség! Sir ijedt hangjuk. 
Közéig a rémhatalom! 

De a Végzet megragadja, 
Trónja dől, nincs irgalom. 
Egy szigetre dobja rabnak, 
Ott vár rá a sirhalom. — 
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Egy tudós szent, esti csöndben 
A természet fátyoléit 
Meglebbenti nagy mer észen: 
Isten-nyomot merre lát? 

Sírja fölött emlék ragyog, 
Mit unokák keze vés, 
Hantját meg is koszorúzzák 
S vége mégis — feledés! — 

A szerelmi boldogságon, 
— Hej, csalékony, lenge hit! — 
Legelteti megint egy más 
Bízva vágyó szemeit. 

Ah, szereti őt kedvese! 
Gyönyörök szent mámora! 
De szereimiik szép varázsa 
Széthull s nem nyil már soha! — 

Remény, minden szavad szellő. 
Benned egyszer bízhatom: 
Ha majd nékem megmutatod, 
Hol a sötét sírhalom! 

MATILDHOZ. 

Már tova zajlik a nap s a szelíd, szép lelkületű est, 
Mint édes muzsika, folyj a köriil a szívünk, 
íme, Matild, mily halkan enyelg a virágon a szellő 
S még halkabb, ha lebeg, csókolván alakod. 
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Nézzed a méh hogy' száll buzgón sorjába virágra 
fis csalogatja tovább bő zsákmány az aton. 
így száil szintén rendbe virágokon egykor a lélek. 
Mikből az égben az Úr fon ragyogó koszorút. 
így száll csillagról csillagra szünetlen, idővel, 
Istenhez közelebb s isteni lesz maga is. 
Ám éltünk minden formája nem oly maradandó, 
Mint lelkünk, ha neki int az egekben az Úr. 
Csak ami legszebb és amibe meglátszik az égi, 
Azt viszi lelkünk föl, szállva a csillagokig. 
De ami éltünkben szennyes, betakarja sötét éj. 
Áldott perc, mely ránk akkor is, egyre mosolyg. 
Óh, Matild, ha szemed lelkembe tekint be, 
Bűbájos csoda ez, földöntúli beszéd. 
Tőle a lelkem megrendül. Tán, kedvesem, érzed, 
Hogy e pillanatot sem födi egykor az éj? 

A RÁGALMAZÓ. HÖLGYEKHEZ. 

Údék vagytok, mint a tavasz virági, 
És arcotok is mint a rózsa szirma. 
Legyen hát a ti szívetek is olyan, 
Mint a tavaszé, oly, jó, enyhe, tiszta. 
A virág is rágalmat szór-e szerte 
A réten, mely még neki édenkertje 
S teszik-e tán tavaszi fergetegbe 
A zöldelő lombok, ha megremegve 
Súgnak. Lessétek meg halkan, tilosba 
S majd szégyen festi arcotok pirosra. 
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Szerelmi dalt zeng a madár a cserjén 
És könnyedén, vidáman ellebegvén, 
A május mámoros szellője lopja 
Kinyílt virágok illatát titokba. 
De becsületet lopni sohse fog, 
Ifjú hölgyek, ne rágalmazzatok! 

Egy izben ott ültem leányseregben 
S amint a szép virágfűzért csodálva nézem, 
A rágalom-kígyó sziszegni kezdett, 
Elébb okosan, halkan és végül merészen. 
Finom kis orrocskájuk fintoríták 
S hány rózsa-ajk torzult el undorodva, 
Mert oly nevet, mely eddig tiszta, szűz volt, 
A rágalom kígyója marta holtra. 
Ha beteg a név, bántalom ne érje, 
Míg körötökből félve tova rebben, 
Ha már nem hint a női irgalom rá 
Friss balzsamot enyhítő, űszta cseppben: 
Hadd szálljon el, ne tartsátok, ti fogva, 
Mint aki rablóbarlang árva foglya! — 

Ha jártok élteteknek őszi táján, 
Nem vagytok, akik voltatok, hiába! 
S lerí mindegyik arcvonásotokról 
A hervadás vigasztalan siráma. 
Tanuljátok az ősztől, mi a bánat, 
Tanuljátok, hogy mi a mély alázat. 
S ilyenkor, hogyha már 
A halál torka vár, 
Piszkálni más hibájában ki fog? — 
Öreg hölgyek, ne rágalmazzatok! 
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Ha elrepül egy ártatlan madár 
Guasz-Upasz mérges tava felett, 
Beléje hull s hálás keserve közt 
Dallal teli szivének vége lett. 
Forr csészétek s ibriktek mélyiben 
Guasz-Upasz: kávé és teavíz 
S nincs név, amely sértetlen tovaszáll, 
Akit e tó fölé balsorsa visz. 
S ha tán az otthoni bokorba 
Daian nem is volt semmi csorba 
S tisztán zengett, mint a madár zenéje: 
Gőzölg a barna lé s fullad beléje. 
De hogyha nem is említtek nevet, 
Még egytől óvakodnotok lehet: 
A gúnymosoly ne üljön ajkatokra! 
Halk tolvaj ez, zsákmányát lesve fogja, 
Vámpír ez, aki álomba legyezget 
Látatlanul becsülést és szerelmet 
S ha elringatta őket már titokba: 
Mohó vágygyal szivük vérét kiszopja. 

EGY SZÍNMŰÍRÓNAK. 

A völgy ölében olvadoz 
S havazik fent a bércen. 
Ha könnyben úszik is a nép 
A lapos színi fércen 
Mit irsz, de fennkölt leikeket 
így meglágyitnod nem lehet. 
Unalmas és hideg marad, 
Ha mit se nyújt a színdarab. 
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J 
EGY GÁNCSOLÓNAK. 

Ha kiizdesz a hamis fájdalmak ellen 
S gúnyolsz miikönnyet: igazad vagyon. 
De ha bántod, kit igaz kin ja nyom: 
Van benned valami hóhéri szellem. 

Üldözd csak a hazugságot merészen, 
Becsüld az igazat s ha véredet 
Mely túlszilaj, fékezned nem lehet: 
Harcolj, de durvaságra sohse készen 

Ah, hány öröm csak színleg az s-be csalfa! 
Több ily van, mint a nem igazi bú. 
Kiki legyen vidám vagy szomorú, 
Ha van rá ok s költő sirhat a dalba. 

MUSA TELEOLOG1CAA 

Mily sietve forog szárnya, 
Mily nagy, amit csap, a lárma, 
Mintha vágyna égbe, messze, 
A sasokkal versenyezve. 

És a lomha marhacsorda 
Néz csak, mint csap balra-jobbra 
S a ludak a réten végig 
Madárszörnynek látják, vélik. 

* Azokat a költőket ostorozza, akik valamely önző céllal irták verseiket, szóval az úgy-
nwezett „célszerű" Múzsát támadja. 
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Tudd meg lúd és marhaállat: 
Az a lény, mely kalimpálgat 
Ott a dombon, nem rémmadár, 
Szélmalom csak, mely búgva jár. 

Küllő csupán az ő szárnya, 
Csapkod, hogyha a szél szántja. 
Ha az elül: pihen pedig, 
Soha föl nem emelkedik. 

S szive e nagy rémszárnyasnak 
Csak kő, sima, kerek, vastag, 
A lelke meg durva, rideg 
S finom lisztté ezt őrli meg. 

KOMPETENCIA, 

Azok előtt szívest hajtunk mi térdet, 
Ha bírálnak, akik hegycsúcsra értek, 
Akár dallal, mely az eget csapdossa, 
Akár tudással, mely tör a magosba. 
Ha ott fenn járt, arról joggal beszélhet, 
Hogy ott mily harcok, ármányok, veszélyek, 
Hogy hány mély hegy s örvény szegült neki 
Hol a vadász is a nyakát szegi. 
Méltán gúnyolják azt a tömeget, 
Mely a lapályban gyáván őgyeleg. 
Aki zergék közt járt a tiszta légbe, 
Magát békák közt jól nem érzi végre, 
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Aki hegy szélén nem szédült, e férfi 
Bajtársinak merész útját megérti, 
Aki felszáilt művészet hegyfokáig 
Becsüli, hogyha odaér a másik. 
De meglapuljon mind a többi csendbe, 
Ha egy nagy férfi köztük megjelenne. 
Hallgasson és tanulja meg a szürke, 
Miképp kell szállni fel a csillagűrbet 

Aki botorkál itt sötét lapályon, 
ítéletével szépen félre álljon. 
Tán azt hiszed, te béna nyomorék had, 
Hogy a világ tirátok néha még ad? 
Mankótokat szegzítek a nagy ellen, 
Hogy véle mérjétek, minő e szellem, 
S míg a mankóval mértek, lázban égve 
És meglóbálgatjátok azt a légbe: 
A lomha test támasz fosztotta, árva 
S nyomorultan lepottyan a mocsárba, 
Mert eldöntött titeket a lehellet, 
Melyet, szerintetek, megmérni kellett, 
De a bírák tovább bicegnek újra, 
Sáros képükkel csak előre bújva, 
Míg lírikus fertőkből itt-amott 
Saját versük brekeg rá dallamot. 
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EGY MINDEN ÁRON KÖLTŐNEK. 

Mert esetlen mivoltodból 
Gyógyulni kívánsz, 
Szent Vitustól leckét vettél, 
Hogy tudd, mi a tánc. 

És a derék mester beléd 
Verte ritmusát. 
Meg is dicsér kiki téged, 
Ha táncolni lát. 

Agyad csavart s kezed-lábad 
Rángatózik mind 
S hiszed: költő az, aki leji 
Szent Vitus szerint. 

EGY ÉJJEL DOLGOZÓ KRITIKUSNAK. 

Mert a diaethetikdhoz, 
Úgy tatszik, én értek jobban, 
Mint te a műbirálathoz, 
Tartsd meg azt a kobakodban. 

Ha a napi lótás-futás 
Elbágyasztá kezed, lábad 
És az álom pilláidon 
Jót akarva babrál, rángat: 



Ne kívánd, míg elszunyókálsz, 
Megbírálni poézisem 
Hegeli aesthetikával, 
Nem ér tsz ahhoz, szentül hiszem. 

S ne próbáld, hogy durva élced 
Munkám fejét ketté messe, 
Mialatt már gyertyacsonkod 
Végsőt pislog, lobban estve. 

A művészet csillagfénye 
Ott, hol te vagy, meg se lebben. 
Szegény flótás, csak faggyú ég 
Agyadban és mécsesedben. 

Tartózkodj hát kritikától, 
Hadd végezzék ezt csak mások. 
Feküdj nyugton fültövedre. 
Kintornázás hivatásod. 

EGY HÍVATLAN DICSÉRŐNEK, 

Iszom úgyis az ihlet serlegéből 
Ne bíztass hát édes szavad ízével 
S ne mázold be, pohárnokként szegélyét 
Dicséreted émelygős csirizével. 
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JÓ TANÁCS. 

Ha bírálod 
Költeményem: 
Lágy vagy recseg 
Az keményen, 
Szépen zeng-e 
S elég lenge: 
Rejtsd magadba, 
Hogy mily gyatra. 
Rossz ízlésed 
S zárd el mélyen 
Zörgő, fáradt 
Rossz dudádat. 

A W—l LOVAS. 

A kritika suszterszékén 
Még tűrhető voltál néha. 
Volt olykor egy ötletecskéd — 
De gyászos vagy mint poéta. 

Legtöbbje a bírálóknak 
Felületes, üres fajta 
S aki köztük legostobább, 
Verset gügyög annak ajka. 

25* 
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Hadakozó őrületben 
S a kontárok félelmével 
Versenypályán, rossz szamáron 
Arab mének között lép fel. 

Ueu, kósza bíráló most 
Mint lovas hát fel a gátra! 
Mutasd meg, hogy mily vitéz vagy! 
Sarkantyúzz csak! Sohse hátra! 

Vihognak a mének, hallod? 
Fülhegyezve áll szamarad. 
Szeretne föld alá bújni 
S mindig csak egy helyben marad. 

S a lovasok a koszorút, 
Mellyel őket tiszteléd meg, 
Nagy kacagva oda kötik 
Farkvégire bús gebédnek. 

S az oldalát veri csacsid 
A zörgő, rossz babérlombbal, 
Majd hangos gúny s kacaj mellett 
Eliramlik sebbel-lobbal. 

A széthullott babérlombot 
A szét szerte hordja tüstént 
S kikacagják költeményid, 
Miknek pegazusa szürkéd. 

A lovasok, kiket minap 
Megbíráltad gúnnyal, rendre, 
A kölcsönt most vissza adták, 
Móka mellett, kárörvendve. 
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Költészetünk, ha bírálod, 
Saját lantod menten törd szét. 
Tönkre teszi kritikádat. 
Zsákok mellé való szürkéd 

Járasd csacsid a malomba, 
így a világ majd nem vet meg 
És mint suszter javíts talpai 
Rosszul szögelt hírnevednek. 

EGY KÖLTŐNEK. 

Költői ért adott az Isten. 
És vár a csónak: hírneved, 
Öröklét partján hogy kikössön, 
Himbálva hullámsír felett. 

De a sajkába egymagad lépj, 
Mert társakat az nem viszen. 
Csak bátorság legyen kísérőd, 
így szállj az örvénylő vízen. 

Csak nézd, a part csalogatón int 
S ha evező legényeket 
A vész ellen társul szegődtetsz 
Mind annyitokat mélybe vet. 



Ifjúkori és alkalmi 
költemények. 

A SZERENCSE ISTENNŐJE .* 

Barátim, mi zúg a jegenyék közt? 
Talán egy Géniusz az égbe fenn 
Bocsátkozik le, tetejükre szállva? 
Zsong a ligetben halkan, édesen. 

Mily fény! Lelkem most kedves aggódásban. 
Egy lány, orcája rózsaszín, üde, 
Arany szárnnyal ott áll az árnyszegélyen 
S mosolygó arca néz miránk ide. 

Barátim, ez Fortuna égi lénye! 
Ragadjuk meg a vidám perceket, 
Míg ő pihenő szárnnyal itt időzik. 
Ha elszállt, már megfogni nem lehet! 

És jő a nap s elhallgat a vidám kedv, 
Az istennő tovaszáll csakhamar 
S amely még most kancsójával kocintgat, 
Könnyes hamvvedren nyugszik majd a kar. 

* Szavalta 1822-ben egy vidéki mulatság alkalmával a magyar Bordács dunai félszigeten. 
mely Moson közelében van. Amikor a második versszakot elmondotta s kezével az erdő széle felé 
mutatott, mindenki arra nézett s kereste az aposztrofált leányt, ami annyira megzavarta a költői, 
hogy a többi versszakot már csak akadozva tudta elszavalni. (Schurz: Lenau élete. GG. oldal.) 
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Azért, mig ránk mosolyg még az a lány ott 
S még más egyéb s szeretjük még a bort 
S amíg legyez tavasz szellője, addig 
Üres bánat magadat messze hordd! 

Bort a pohárba! Éljen a barátság 
Szíveitekben! Ürítsünk pohárt 
Az öröm papnőjére, aki minket 
Oltárához kegyesen ide várt. 

E földön ami kedves nektek, éljen! 
A lány, ha oszt csókjával élveket, 
A pajtás, aki véletek vigad, sir 
S a nap, mely összehozott — éljenek! 

EGY ZSARNOKHOZ. 

Zsarnok, aki a vért nyugodtan ontád, 
Mely ott gőzölg a hóhér bárdokon, 
Miket suhintott rabszolgák csapatja, 
Hogy elkerüljék a kínoz tatást: 

E vérnek minden csöppje egybegyűlve 
Szemed előtt forrjon majd büntetőn, 
Mint vulkán, mely a magas égbe tör fel 
S közted s a boldogok között határ! 

Ha lelked' aztán égő vágy hevíti 
Elysiumnak völgyei után 
S a hegyeken átlépni ha kívánnál, 
Zuhanj a mélybe mennydörgés között! 
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Fehéredjék rémült szemed elébe 
Embercsontok magasló hóhegye. 
Reája sápatag és mozdulatlan 
Meredjen a szomorú arcú hold. 

Aztán a vérhegy álljon meg kihűlve 
És hallja füled, hogy cseng túl amott 
Az üdvözültek boldog, szép imája, 
Ébresztve egy végetlen epedést. 

Majd hirtelen lánc-csörgés felzavarjon 
S halók jaja, mely sír a légen út 
És görgessen lábadhoz a vad orkán, 
Mig zúg, süvölt, koponyalavinát! 

EMLÉKEZÉS. 

Te gyászban állsz, emlékkel megrakott fa, 
Lombod hervadt, de életem is az, 
Mint galyad közt az ősz hideg fuvalma, 
Szívemen át is rezdül bús panasz. 

Itt ültünk egykor az estéli csendben, 
Lombod nekünk susogott szelíden 
S hegyormokon, melyek most ködbe vonva, 
A nap utolsó pírja lepihen. 

Mily boldogan öleltem én a lánykát 
És lestem halk szerelmi esküjét, 
Mig a csodás természet rózsa-arccal 
Nekünk bájos mosolyát hinti szét. 
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De alig tűnt a tavasz tiszta lelke, 
Virágot szórva erdő, rét felett 
S alig hogy némult az édes madárdal: 
Boldog szerelmünknek már vége lett. 

Búsulj szívem, már vége a napoknak, 
Mikor még egy sziv dobbant hőn veled. 
A többi nap csak vánszorg halk panasz közt: 
Meghalt szerelmünkhöz bús gyászmenet. 

ELVESZETT BOLDOGSÁG. 

A fák még most is zúgnak itt ma, 
De galyukat más lomb borítja, 
Mint ama nyári éjjelen. 
A zöld levélt hová sodortad, 
Szerencsémet mely tájra hordtad, 
Zord szél, mondjad meg énnekem! 

Itt járt velem e fák tövében, 
Nincs boldog álomszőtte képen 
Oly szép és mégis tiszta, jó. 
Fénylett a hold sugár a rajta 
S ily szókra nyílott édes ajka: 
Szeretlek! S szava biztató. 

Szívembe vájhat, mélyre törve,. 
A halál durva, éles körme, 
Annál mélyebbre rejtem én 
A szerelemnek drága kincsét. 
De a rabló vaj' nem tekint szét 
Utolsó kamrám rejtekén? 
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MADÁR A KERESZTEN. 

A temető-kereszten ott 
Dalolt egy árva kis madárka, 
De csakhamar tovább repült, 
Zöld erdő hivta, visszavárta. 

Mint régen, társai között 
Ismét szabad, friss dalba kezdett, 
ffangját még nem veszté madár, 
Mely fölkereste a keresztet. 

EGY ZÁPORESŐ ALKALMÁVAL. 

(A Reichenau mellett levő Weissnix-fogadó vendégkönyvébe. 
1836. Julius ) 

Az ég megfürdet szánakozva 
Minden bokort s fagyökeret, 
Mint Jézus lábát mosta annak, 
Aki szegény, megtört, beteg. 

EGY ROTHSCHILD-KÚTNAK NEVEZETT 
FORRÁSRA.* 

N-emcsak az a tiszta patak, 
Mely a hegyből törtet elő, 
Szennyes időfolyásunk is 
Rothschild-érnek nevezhető. 

* Valaki, aki Ischlben egy hegyi forrást Rothschild iránt való hizelkedésből emlékkövei 
Jiszittetett, Lenaut zaklatta, hogy lássa el azt dicsérő felirattal. A költő a fenti ironikus sorokkal 
rázta le a Rothchild-imádót. (Lenaus Werke. Bibliographische Instalt. I. 300.) 
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EGY ALBUMBAA 

Ahogy leng esti szél virágligetben 
S bár búsan zúg, egy kis szirmot se tép le, 
Ahogy bokrokban fiilmilék zokognak, 
De azért nem fonnyad a rózsa még se: 
Úgy szálljon nótám bánat színű kedve 
Pazar örömvirúgid közt lebegve. 

RÖGTÖNZÉS. 

Óh, szent magány, óh mély vadon, 
Szűz forrásod be szomjazom! 

RÖGTÖNZÉS. 
(Egy hölgy albumába, egy kastély borpincéjében és kertjében valá 

bolygáskor.) 

Ily sétán, gazdag pince járatokban, 
A szív mélyebb s gyorsabb ütemre dobban. 
Ily sétán, zöldelő kertes fasorba, 
Kisimul az étet szántotta csorba. 

* Hünettdorff Máriának. 
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EMLÉKEZÉSA 

Boldog egy óra, midőn én Bertám, 
Ihletve szerelem vágyától, 
Dőlt kebelemre, amely csakis értté 

Lángol e földön. 

Esteli csönd ült völgyre, ligetre 
És hogy a halk sóhajt ne zavarják, 
Nem szállt szellő s szívdobogásunk' 

Leste a csillag. 

Égő csóktól reszket a lelkünk 
Forrón átöleltelek, édes! 
Isteni Berta! Életem üdve! 

Boldog egy óra! 

D1LG VILMÁNAKA* 

Minden versem szorgoskodva 
Eléd száll, hogy homlokodra 
Csókot nyomjon s csengő hangon 
Neked szívből hálát adjon. 

* Ezt és a kővetkező költeményeket nem vette fel Lenau kiadott kötetébe. Találhatók: 
Karl Schaeffer „Lenaus Werke" c. munkában (1911. Bibliographisches Institut.) 

** Ezen költemény eredetét Lenau a következő sorokkal magyarázta: „Teréz nővéremnél 
voltam ebédre és ott egy Dilg nevü kisasszonnyal találkoztam, aki mostohanővéremnek Máriának 
rokona és já barátnője volt. Hirtelen egy aranygyűrűt vett elő és előadta, hogy nővéremtől kapta 
ajándékba, nagy könyörgés után és hogy e gyűrűt boldogult anyám születésemkor hordotta ujján. 
Amikor megjegyeztem, hogy mennyire irigylem öt ezen gyűrű miatt, nekem adta a drága emléket. 
•Cserébe verseimnek zsebkiadását fogom neki felajánlani. A gyűrű megpillantásával sajátságos fáj-
slalom és öröm fogta el szivemet. Ilyen relikviák megbecsülhetetlen értékűek". (Lenaus Werke 
Herausgegeben von Carl Scluneffer. 1. 367.) 



397 ' IFJÚKORI BS ALKALMI KÖLTEMfiNYEK 

Minden Múzsám csókkal köszönt, 
Aki egykor öröm-özönt 
Árasztott szét kebelembe, 
Vagy bánattal festette be. 

Több ily aranygyűrű nincsen, 
Mint ez, melyet nagy, szent kincsem: 
Anyám hordott, ki rég sírba 
Köszönet, csók értté sírva! 

AZ ANYA GYERMEKE SÍRJÁN. 

Haj, haj, hogy Zúg a télvihar 
Behavazott sirok felett. 
A hó alatt pihen fiúm 
S többé karomba nem lehet! 

Búsan sóhajt a sírkereszt, 
Szélben hajlong oda-ide. 
Hogy csendült a lélekharang, 
Be fájt az anyának szíve! 

Óh jaj, a szegény gyermekem, 
Pihen már a mély földbe ím. 
A sír felett vihar sivit 
És jéggé fagytak könnyeim. 
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Letépte a Halál hamar 
Arcának rózsaszirmait 
S hogy felnyíljék kedves szeme, 
Hiába várom sírva itt. 

Óh jaj, a szegény gyermekem 
Pihen már a mély földbe im. 
A sír felett vihar sivít 
És jéggé fagytak könnyeimi 

A RÓZSÁS LEÁNY. 

Egy angyaltiszta, szende lány, 
Becézve és szeretve 
Ápolta rózsaszálait 
Egy rejtett kis berekbe. 
Ahol a forrásvíz pereg 
És a madár dalt csicsereg 

A rózsatö 
Ott sorba nö. 

Állott a lány s gyönyör köd ölt, 
Hogy nézte a virágot. 
Feszült a keble, míg szeme 
Örömfényben világolt. 
A kedves lányt így láttam ott, 
De rózsa nyílt és már halott. 

Kedv s rózsaszál 
Hej, tovaszáll. 
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S mikor nem nyiit a rózsa már 
S madár dalát se verte, 
A zúgó érnél állt a lány, 
Szivére ül keserve. 
Sóhajt, mert elmúl minden itt\ 
Szél s lombek is ezt zizegik. 

Oly halovány, 
Könnyes a lány. 

Hozzá léptem vigasztalón: 
Ha hull is rózsa szirma, 

S mint a tavasz hoz életet, 
Bánatra is, ha vége lett, 

Jön újra fény, 
Öröm, remény. 

VÉGE. 

Egykor hozzád, esteli égbolt, 
Mig szép kedvesem átölel engem, 
Föltekint ék hálazokogva: 
Áldalak Isten! 

A tavasz újra beköszönt, 
Ne fakadj értté sirva. 

S felcsókolta a gyönyöröknek 
Könnyét arcomról az imádott 
És dobogó szivemre öleltem 
Vad hevüléssel. 
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Hej, hova tűntek a gyönyöröknek 
Szép órái! Most a vihar zúg 
S az szárítja le bánatos, égő 
Könnyem az arcról. 

ÁLOM. 

- Töredék. — 

Kedves anyám, a minap 
Szép álmom volt, nem feledtem„ 
Vándorlástól fáradtan 
Fa tövében ültünk ketten 

Pihenőre öledbe 
Fáradt fejem lehajtottam. 
Legyezgettél s körültem 
Édes, hűs szél szállt legottan. 

Sejtés fogta el szivem, 
Hogy még minden jóra fordúl 
S éreztem, hogy ég felé 
Szállok fel a földi porbúi 
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MAYER KÁROLYNAKA 

Ha érinted csak húrodat, 
Az eb máris vonít ni kezd, 
Hallása hogy nem finomabb, 
A természet rendelte ezt. 
Vigyázz hát, ne harapja oldalad, 
Ha a teremtést dicséri dalod. 

BARÁTSÁGA 

— Bécs. 1837. márc. 24. — 

Erigy, rózsák lugasába szőve, 
Míg fénylik csillag s cseng pohár> 

Mig zörget szivén bor, virág, dal 
S fiilmile-ének, a sóvár: 

Ily frigy tavaszi társaival 
Elmúlhat, elszállhat hamar, 
Ahogy eltün a dal a légbe 
S a levél, mit beföd avar. 

* Mayer Károly Urai költő dalait Heine kegyetlenül bírálta meg a JSchwabenspiegel"-ben 
ét e verttel Heinet támadja Lenau. 

** Ezen költemény csak az Anaslasius Grün által kiadott gyűjteményes kiadásban található. 
I. kötet 398. oldal. 

26 
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A bokron új rózsák fakadnak 
S ki rajt zeng, új a csalogány, 
A szív ittas új szerelemtől 
S csak a csillag hü, mind ahány 

Frigy, szőve a csatamezőkön 
Csendes tüzlobbanás között, 
Vad fegyver csörgéstől kisérve 
S mit hősök vére öntözött: 

Ily frigy szép, de a harc ha elmúlt, 
Ez is szétfoszlik, tovaszáll, 
Ha hosszabb is annál, amelynek 
Tanúja volt a rózsaszál. 
• 

Csak az a frigy marad sokáig, 
Mit köt két sziv, mely víg, ragyog. 
Az Úr előtt borulva össze, 
Tovább él ez, mint csillagok. 
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