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SZABADSÁG, SZERELEM!  
Szabadság, szerelem!  
E kettő kell nekem.  
Szerelmemért föláldozom  
Az életet,  
Szabadságért föláldozom  
Szerelmemet.  
 Pest, 1847. január 1. 

III./1. FORRADALMI LÁTOMÁSKÖLTÉSZET 

AZ ÍTÉLET 

 
A történeteket lapozám s végére jutottam,  
És mi az emberiség története? vérfolyam, amely  
Ködbevesző szikláibul a hajdannak ered ki,  
És egyhosszában szakadatlan foly le korunkig,  
Azt ne higyétek, hogy megszűnt már. Nincs pihenése  
A megeredt árnak, nincsen, csak a tenger ölében.  
Vértengerbe szakad majd a vér hosszu folyója.  
Rettenetes napokat látok közeledni, minőket  
Eddig nem látott a világ; s a mostani béke  
Ez csak ama sírcsend, amely villámnak utána  
A földrendítő mennydörgést szokta előzni.  
Látom fátyolodat, te sötét mélytitku jövendő,  
És, meggyujtván a sejtés tündéri tüzét, e  
Fátyolon átlátok, s attól, ami ott van alatta,  

Borzadok, iszonyodom, s egyszersmind kedvre derűlök  
És örülök szilajan. A háború istene újra  
Fölveszi páncélját s kardját markába szorítván  
Lóra ül és végigszáguld a messze világon,  
És a népeket, eldöntő viadalra, kihíja.  
Két nemzet lesz a föld ekkor, s ez szembe fog állni:  
A jók s a gonoszak. Mely eddig veszte örökké,  
Győzni fog itt a jó. De legelső nagy diadalma  
Vértengerbe kerűl. Mindegy. Ez lesz az itélet,  
Melyet igért isten, próféták ajkai által.  
Ez lesz az ítélet, s ez után kezdődik az élet,  
Az örök üdvesség; s érette a mennybe röpűlnünk  
Nem lesz szükség, mert a menny fog a földre leszállni.  
 Pest, 1847. április

 

VILÁGOSSÁGOT! 

Sötét a bánya, 
De égnek benne mécsek. 
Sötét az éj, 
De égnek benne csillagok. 
Sötét az ember kebele, 
S nincs benne mécs, nincs benne csillag, 
Csak egy kis hamvadó sugár sincs. 
Nyomoru ész, 
Ki fénynek hirdeted magad, 
Vezess, ha fény vagy, 
Vezess csak egy lépésnyire! 
Nem kérlek én, hogy átvilágíts 
A másvilágnak fátyolán, 
A szemfedőn. 
Nem kérdem én, hogy mi leszek? 
Csak azt mondd meg, hogy mi vagyok 
S miért vagyok?... 
Magáért születik az ember, 
Mert már magában egy világ? 
Vagy ő csak egy gyürűje 
Az óriási láncnak, 

Melynek neve emberiség? 
Éljünk-e önnön öröminknek, 
Vagy sírjunk a síró világgal? – 
Hány volt, ki más szivéből 
Kiszíta a vért 
Saját javára, 
És nem lett büntetése! 
S hány volt, ki más javáért 
A vért kiontá 
Saját szivéből, 
S nem lett jutalma! 
De mindegy; aki áldozatnak 
Od’adja életét, 
Ezt nem dijért teszi, 
De hogy használjon társinak. 
S használ-e vagy sem? 
A kérdések kérdése ez, 
És nem a „lenni vagy nem lenni?” 
Használ-e a világnak, aki érte 
Föláldozá magát? 
Eljő-e a kor, 

Melyet gátolnak a roszak 
S amelyre a jók törekednek, 
Az átalános boldogság kora? 
S tulajdonképen 
Mi a boldogság? 
Hisz minden ember ezt másban leli; 
Vagy senki sem találta még meg? 
Talán amit 
Mi boldogságnak nevezünk, 
A miljom érdek, 
Ez mind egyes sugára csak 
Egy új napnak, mely még a láthatáron 
Túl van, de egykor feljövend. 
Bár volna így! 
Bár volna célja a világnak, 
Bár emelkednék a világ 
Folyvást, folyvást e cél felé, 
Amíg elébb-utóbb elérné! 
De hátha ugy vagyunk, 
Mint a fa, mely virágzik 
És elvirít, 

Mint a hullám, amely dagad 
Aztán lesimúl, 
Mint a kő, melyet fölhajítnak, 
Aztán lehull, 
Mint a vándor, ki hegyre mászik, 
S ha a tetőt elérte, 
Ismét leballag, 
S ez így tart mindörökké: 
Föl és alá, föl és alá... 
Irtóztató, irtóztató! 
Kit még meg nem szállott e gondolat, 
Nem fázott az soha, 
Nem tudja még: mi a hideg? 
E gondolathoz képest 
Meleg napsúgár a kigyó, 
Mely keblünkön jégcsap gyanánt 
Vérfagylalón végigcsuszik, 
Aztán nyakunkra tekerőzik, 
S torkunkba fojtja a lélekzetet – – – 
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III./2. HITVESI KÖLTÉSZET 

ERESZKEDIK LE A FELHŐ...  
 

Ereszkedik le a felhő,  
Hull a fára őszi eső,  
Hull a fának a levele,  
Mégis szól a fülemile.  
  

Az óra jó későre jár.  
Barna kislyány, alszol-e már?  
Hallod-e a fülemilét,  
Fülemile bús énekét?  
  

Záporeső csak ugy szakad,  
Fülemile csak dalolgat.  
Aki bús dalát hallgatja  
Megesik a szíve rajta.  
  

Barna kislyány, ha nem alszol,  
Hallgasd, mit e madár dalol;  
E madár az én szerelmem,  
Az én elsohajtott lelkem!  
Cseke, 1846. október 1 - 7. 

 

ODA JÁROK, HOVA... 

Oda járok, hova senki nem megyen,  
Hogy a világ szeme észre se vegyen.  
Nekiadom ott magam a bánatnak,  
Szememből a könnyek csak úgy 
szakadnak.  
  

Soha, soha ilyen őrült szerelem!  
Nem tudom én, mit fog tenni énvelem!  
Mérföldekre belátom a világot,  
Szerelmemben egy lépésre sem látok.  
  

Örökös bujdosásban van a lelkem,  
Egyre űzi nyughatatlan szerelmem,  
Hol lesz, hol lesz az én megpihenésem?  
Öledben-e, lyány, vagy a sír ölében?  
 Szatmár, 1846. október 10. után 

BÍROM VÉGRE JULISKÁMAT...  
 

Bírom végre Juliskámat,  
Mindörökre bírom őt,  
Az enyémnek vallhatom már  
Isten és világ előtt.  
  

Megjött már jókedvem, és még  
Nem hagyott el bánatom;  
Sírjak-e vagy mosolyogjak  
Örömömben? nem tudom.  
  

Én vagyok hát az az ember,  
Aki annyit szenvedék?  
Akinek szivén ahány nap,  
Annyi átok feküvék.  
  

Én vagyok hát az az ember,  
Ki most a legboldogabb?  
Ki, mig a világ világ lesz,  
Boldogságban párt nem kap.  
  

Bárcsak már lehullanának  
A virágok s levelek!  
Most az ősz lesz tavaszom, mert  
Akkor vőlegény leszek...  
  

De nem nézek a jövőbe,  
Belenéznem nem lehet,  
Mert az olyan fényes nap, hogy  
Megvakítná szememet.  
  

Rád tekintek, holdvilágom,  
Rád tekintek, mult idő,  
Szinte oly szép, de szelídebb  
Sugaraddal jőj elő.  
  

Drága nap, mit nála tölték,  
Kedvesemnél, drága nap!  
Üdvösségben egy öröklét  
S futtában egy pillanat.  
  

Odavontam őt magamhoz,  
Halkan vontam őt felém;  
Mint égett, midőn legelső  
Csókomat rálehelém!  
  

Mint égett arcátul ajkam!  
Most is érzem melegét,  
Mintha bennem egy elolvadt  
Nap tűz-árja folyna szét.  
  

Sőt a sírtól sem félek már,  
Hogy meghűt majd engemet,  
Mert e láng még ott is fogja  
Melegítni szívemet.  
 Szatmár, 1847. május 28. 

FELESÉGEK FELESÉGE...  
 

Feleségek felesége,  
Lelkemadta kicsikéje!  
Jer ide már az ölembe,  
Mulassak veled kedvemre.  
  

Szerettelek lyánykorodban,  
Szeretlek most százszor 
jobban,  
Nem százszor, de ezerszerte,  
Ha meg nem haragszol érte.  
  

Nem is tudja a nőtelen,  
Mi az igazi szerelem;  
Hogy tudná az istenadta?  
Mégcsak akkor tanulgatja.  
  

Nőtelen ember szerelme  
Csak virág a kalap mellett;  
S most a szerelem énnékem  
Lélekzetem, szivverésem.  
  

De boldogok is vagyunk ám,  
Ugye, lelkem kis Juliskám?  
Meg se' várjuk a halálunk,  
Elevenen égbe szállunk!  
 Pest, 1848. január 



Petőfi 
III. Romantikus szabadságeszmény; III./1. Látomásköltészet, 2. Hitvesi költészet, 3. Tájköltészet 

 
MINEK NEVEZZELEK?  

 

Minek nevezzelek,  
Ha a merengés alkonyában  
Szép szemeidnek esti-csillagát  
Bámulva nézik szemeim,  
Mikéntha most látnák először...  
E csillagot,  
Amelynek mindenik sugára  
A szerelemnek egy patakja,  
Mely lelkem tengerébe foly -  
Minek nevezzelek?  
  

Minek nevezzelek,  
Ha rám röpíted  
Tekinteted,  
Ezt a szelíd galambot,  
Amelynek minden tolla  
A békeség egy olajága,  
S amelynek érintése oly jó!  
Mert lágyabb a selyemnél  
S a bölcső vánkosánál -  
Minek nevezzelek?  
  

Minek nevezzelek,  
Ha megzendűlnek hangjaid,  
E hangok, melyeket ha hallanának,  
A száraz téli fák,  
Zöld lombokat bocsátanának  
Azt gondolván,  
Hogy itt már a tavasz,  
Az ő régen várt megváltójok,  
Mert énekel a csalogány -  
Minek nevezzelek?  
  

Minek nevezzelek,  
Ha ajkaimhoz ér  
Ajkadnak lángoló rubintköve,  
S a csók tüzében összeolvad lelkünk,  
Mint hajnaltól a nappal és az éj,  
S eltűn előlem a világ,  
Eltűn előlem az idő,  
S minden rejtélyes üdvességeit  
Árasztja rám az örökkévalóság -  
Minek nevezzelek? 

 
Minek nevezzelek?  
Boldogságomnak édesanyja,  
Egy égberontott képzelet  
Tündérleánya,  
Legvakmerőbb reményimet  
Megszégyenítő ragyogó valóság,  
Lelkemnek egyedűli  
De egy világnál többet érő kincse,  
Édes szép ifju hitvesem,  
Minek nevezzelek?  
  

Pest, 1848. január 

BESZÉL A FÁKKAL A BÚS ŐSZI SZÉL...  
 

Beszél a fákkal a bús őszi szél,  
Halkan beszélget, nem hallhatni meg;  
Vajon mit mond nekik? beszédire  
A fák merengve rázzák fejöket.  
Dél s est között van idő, nyujtózom  
A pamlagon végig kényelmesen...  
Keblemre hajtva fejecskéjét, alszik  
Kis feleségem mélyen, csendesen.  
 
Egyik kezemben édes szendergőm  
Szelídeden hullámzó kebele,  
Másik kezemben imakönyvem: a  
Szabadságháborúk története!  
Minden betűje üstököscsillagként  
Nyargal keresztül magas lelkemen...  
Keblemre hajtva fejecskéjét, alszik  
Kis feleségem mélyen, csendesen.  
 

Arany csal s ostor kerget tégedet  
A zsarnokért megvíni, szolganép,  
És a szabadság? egyet mosolyog,  
S mind, aki híve, a harctérre lép,  
S érette, mint a szép lyánytól virágot,  
Sebet, halált oly jókedvvel veszen...  
Keblemre hajtva fejecskéjét, alszik  
Kis feleségem mélyen, csendesen.  
  
Hány drága élet hullt már érted el,  
Oh szent szabadság! és mi haszna van?  
De lesz, ha nincs: tiéd a diadal  
Majd a csatáknak utósóiban,  
S halottaidért bosszut is fogsz állni,  
S a bosszuállás rettentő leszen!...  
Keblemre hajtva fejecskéjét, alszik  
Kis feleségem mélyen, csendesen.  
  

Vérpanoráma leng előttem el,  
A jövendő kor jelenései,  
Saját vérök tavába fúlnak bé  
A szabadságnak ellenségei!...  
Egy kis mennydörgés szívem dobogása,  
S villámok futnak által fejemen,  
S keblemre hajtva fejecskéjét, alszik  
Kis feleségem mélyen, csendesen. 
Koltó, 1847. szeptember 
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III./3. TÁJKÖLTÉSZET 

KISKUNSÁG 

Hova szívem, lelkem  
Mindig, mindenhonnan vissza-visszavágyott,  
Ujra láttam végre születésem földét,  
A szép Kiskunságot!  
Bejártam a rónát,  
Melyet átölel a Tisza-Duna karja,  
S ölében, mint kedves mosolygó gyermekét,  
Az anya, úgy tartja.  
  
Itt vagyok megint a  
Nagyvárosi élet örökös zajában,  
Oh de képzeletem most is odalenn az  
Alföld rónáján van;  
Testi szemeimet  
Behunyom, és lelkem szemeivel nézek,  
S előttem lebegnek szépen gyönyörűn az  
Alföldi vidékek.  
  
Forró nyárközép van,  
Kapaszkodik a nap fölfelé; sugára  
Mint a lángeső, oly égető özönnel  
Ömlik a pusztára...  
Puszta van körűlem,  
Széles hosszu puszta, el is látok messze,  
Egész odáig, hol a lehajló ég a  
Földdel olvad össze.  
  
Gazdag legelőkön  
Visz az út keresztül; ott hever a gőböly,  
Rekkenő a hőség, azért nem fogyaszt most  
A kövér mezőböl.  
Cserény oldalánál  
Szundikál a gulyás leterített subán,  
Kutyái is lomhák, nem is pillantanak  

Az útazó után.  
  
Itten a lapályon  
Egy ér nyúlik végig, meg se' mozdul habja,  
Csak akkor loccsan, ha egy-egy halászmadár  
Szárnyával megcsapja;  
Szép fövény az alja,  
Egészen lelátni sárga fenekére,  
A lusta piócák s a futó bogarak  
Tarka seregére.  
  
Szélén a sötétzöld  
Káka közt egy-egy gém nyakát nyujtogatja,  
Közbe hosszu orrát üti víz alá a  
Gólyafiak anyja,  
Nagyot nyel, és aztán  
Fölemeli fejét s körülnéz kényesen,  
A vízparton pedig töméntelen bíbic  
Jajgat keservesen.  
  
Amott egy nagy ágas  
Áll szomorún, egykor kútágas lehetett,  
Mellette a gödör, hanem már beomlott,  
Be is gyepesedett;  
Elmerengve nézi  
Ez a kútágas a távol délibábot,  
Nem tudom, mit nézhet rajta? hisz affélét  
Már eleget látott.  
  
Ott van a délibáb  
A láthatár szélén... nem kapott egyebet,  
Egy ütöttkopott vén csárdát emelt föl, azt  
Tartja a föld felett.  
Emerre meg gyérül  

A legelő, végre a nyoma is elvész,  
Sárga homokdombok emelkednek, miket  
Épít s dönt a szélvész.  
  
Nagy sokára egy-egy  
Tanya tünedez fel, boglyák és kazalok,  
Rajtok varju károg, itt-ott egy mogorva  
Komondor csavarog.  
Tenger szántóföldek  
Terjednek szerteszét, rajtok áldott búza,  
Lefelé hajlanak, kalászaikat a  
Nehéz mag lehúzza.  
  
A zöld búza között  
Piros pipacsok és kék virágok nyilnak,  
Imitt-amott sötét-vörös tüskerózsa,  
Mint egy vérző csillag.  
Közeleg az este,  
Megaranyosodnak a fehér fellegek,  
Szép felhők! mindenik ugy megy el fölöttünk,  
Mint egy tündérrege.  
  
Végre ott a város,  
Közepén a templom, nagy komoly tornyával,  
Szanaszét a város végén a szélmalmok  
Széles vitorlákkal.  
Ugy szeretek állni  
A szélmalmok előtt! elnézem ezeket,  
Amint vitorlájok hányja, egyre hányja  
A cigánykereket.  
  
Pest, 1848. június 

 
A PUSZTA, TÉLEN 

 
Hej, mostan puszta ám igazán a puszta!  
Mert az az ősz olyan gondatlan rosz gazda;  
Amit a kikelet  
És a nyár gyüjtöget,  
Ez nagy könnyelmüen mind elfecséreli,  
A sok kincsnek a tél csak hült helyét leli.  
  
Nincs ott kinn a juhnyáj méla kolompjával,  
Sem a pásztorlegény kesergő sípjával,  
S a dalos madarak  
Mind elnémultanak,  
Nem szól a harsogó haris a fű közűl,  
Még csak egy kicsiny kis prücsök sem hegedűl.  
  
Mint befagyott tenger, olyan a sík határ,  
Alant röpül a nap, mint a fáradt madár,  
Vagy hogy rövidlátó  
Már öregkorától,  
S le kell hajolnia, hogy valamit lásson...  
Igy sem igen sokat lát a pusztaságon.  
  

Üres most a halászkunyhó és a csőszház;  
Csendesek a tanyák, a jószág benn szénáz;  
Mikor vályú elé  
Hajtják estefelé,  
Egy-egy bozontos bús tinó el-elbődül,  
Jobb szeretne inni kinn a tó vizébül.  
  
Leveles dohányát a béres leveszi  
A gerendáról, és a küszöbre teszi,  
Megvágja nagyjábul;  
S a csizmaszárábul  
Pipát húz ki, rátölt, és lomhán szipákol,  
S oda-odanéz: nem üres-e a jászol?  
  
De még a csárdák is ugyancsak hallgatnak,  
Csaplár és csaplárné nagyokat alhatnak,  
Mert a pince kulcsát  
Akár elhajítsák,  
Senki sem fordítja feléjök a rudat,  
Hóval söpörték be a szelek az utat.  
  

Most uralkodnak a szelek, a viharok,  
Egyik fönn a légben magasan kavarog,  
Másik alant nyargal  
Szikrázó haraggal,  
Szikrázik alatta a hó, mint a tűzkő,  
A harmadik velök birkozni szemközt jő.  
  
Alkonyat felé ha fáradtan elűlnek,  
A rónára halvány ködök telepűlnek,  
S csak félig mutatják  
A betyár alakját,  
Kit éji szállásra prüsszögve visz a ló...  
Háta mögött farkas, feje fölött holló.  
  
Mint kiűzött király országa széléről,  
Visszapillant a nap a föld pereméről,  
Visszanéz még egyszer  
Mérges tekintettel,  
S mire elér a szeme a tulsó határra,  
Leesik fejéről véres koronája.  
  
Pest, 1848. január


