
vle! ra"aM 
 
 
 

degét re%"e ikA Xvle! ra"am pé% Ó 
Xle tahbod men ébböt ,nőv arákjA 

,deké ajdagofeb "oh tnána" géstne° 
.lebeq a wiláv árrátlo őzrŐ 

 
,eme% wniőn tnim ,"av sűred ,názjaP 

Xemellej wösőh tnim ,dráli% sőre S 
,wéq itlob!!em tnim ,"ál sé "av dégnöˇ 
Xgé somálliv tnim ,%dut "ú ingöröd S 

 
,dakaf nebví% "av ,nebjef im ,nedniM 

.takava% súdní% ,tápmop re! delőT 
,droh avgo"ar +o sézré ,em%e "aN 
Xtrobib őlpennü za +áriq "e tniM 

 
 * 

 
,indekepe "ú vle! sám e-ríB 

xlejjéq i!!a ,lajjáb i!!A 
ejénez tnal tnim ,bbódavlO 

 
,lejjé so"nal ,sogálivdloH 

,meret tlad s togáriv +eM 
,sám 'nis iknes nerbé rokiM 

 
:nágob tétös wáf a wa~ 

!ágola' godlob ,sognaH 
…melere% amén ,godlob S 

 
 * 

 
ógnopa' a táH 

wáfért uva××roˇ 
tésékö% i%táJ 

vle! sám e-itseF 
xlűkemer +O 

 
,clé gív a gottaP 

,jáf men ebes mÁ 
,ségle!e wa' treM 

gásóhob akraT 
… X%ége za tloV 

 
 * 

 
 

Magyar nyelv 
 
 
 
Ó szép magyar nyelv! Aki egyszer téged 
Ajkára vőn, többé nem dobhat el! 
Szentség gyanánt hogy befogadja éked, 
Őrző oltárrá válik a kebel. 
 
Pajzán, derűs vagy, mint nőink szeme, 
S erős szilárd, mint hősök jelleme! 
Gyöngéd vagy és lágy, mint mennybolti kék, 
S dörögni úgy tudsz, mint villámos ég! 
 
Minden, mi fejben, vagy szívben fakad, 
Tőled nyer pompát, színdús szavakat. 
Nagy eszme, érzés oly ragyogva hord, 
Mint egy király az ünneplő bibort! 
 
    * 
 
Bír-e más nyelv úgy epekedni, 
Annyi bájjal, annyi kéjjel? 
Olvadóbb, mint lant zenéje 
 
Holdvilágos, langyos éjjel, 
Mely virágot s dalt terem, 
Mikor ébren senki sincs más, 
 
Csak a fák sötét bogán: 
Hangos, boldog csalogány 
S boldog, néma szerelem… 
 
      * 
 
Hát a csapongó 
Gyorsszavu tréfák 
Játszi szökését 
Festi-e más nyelv 
Oly remekűl? 
 
Pattog a víg élc, 
Ám sebe nem fáj, 
Mert csak enyelgés, 
Tarka bohóság 
Volt az egész! … 
 
          * 
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ajgnah atlúd-tanáb wan%á" sot%agaM 
,ajgnarah záh"e tnim ,enneb lűdnez "Ú 

.táva% romoq ,+ém itnih e%%em +eM 
,nabbol a+káf-rís tnim ,lad%á" a tnim ,gúB 

,nabkokonra'-atpirq wetpél so+ús tnim S 
… Xtá ne+édeq a ó% nednim gnöd "Ú 

 
 * 

 
,tsef táta' ah"oh ,e+öröp %polkiC 

Xasádair %őb wötrükata~ 
XdllaH XdllaH 

avlápaq ,avgohiv ,avdlugá° 
.őle wannabbor wápirap söf+őD 

.ől ezeq wazá% ,gáv ezeq wazá° 
 

,sám ergé södöq-rév a la!rá% meN 
Xsánahuz sé woti% ,jerödu"á wa~ 

,gner avdo!o%i ,dlöf a widókzáR 
… Xgnereq acnát dav 'átraq a erremA 

,draq a gotta' ,zéq jali% a lúD 
Xtra"am a dstnáb en :itlövüs avt%o tebeS 

 
 * 

 
,vle! pé% ,samlataH 

Xevle! wanra"aM 
ékkörö jdaraM 

Xózgáriv sé "aN 
,sádlá nejrésíQ 
Xllá gáliv gímA 

ttodlágem ne"el S 
degét iq ,si zA 
:djam %ev arákjA 
,evgeber tőslE 

Xavtjahós tősgéV 
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Magasztos gyásznak bánat-dúlta hangja 
Úgy zendűl benne, mint egyház harangja, 
Mely messze hinti mély, komor szavát. 
Búg, mint a gyászdal, mint sír-fáklya lobban, 
S mint súlyos léptek kripta-csarnokokban, 
Úgy döng minden szó a kedélyen át! … 
 
      * 
 
Ciklopsz pörölye, hogyha csatát fest, 
Csatakürtök bősz riadása! 
Halld! Halld! 
Száguldva, vihogva, kapálva 
Dőlyfös paripák robbannak elő. 
Százak keze vág, százak keze lő. 
 
Nem szárnyal a vér-ködös égre más, 
Csak ágyudörej, szitok és zuhanás! 
Rázkódik a föld, iszonyodva reng, 
Amerre a kartács vad tánca kereng! … 
Dúl a szilaj kéz, csattog a kard, 
Sebet osztva süvölti: ne bántsd a magyart! 
 
      * 
 
Hatalmas, szép nyelv, 
Magyarnak nyelve! 
Maradj örökké 
Nagy és virágzó! 
Kísérjen áldás, 
Amíg világ áll! 
S legyen megáldott 
Az is, ki téged 
Ajkára vesz majd: 
Elsőt rebegve, 
Végsőt sóhajtva! 
 
 
 
1885 

 2 


	Magyar nyelv

