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A csontokon sem rágódnánk, 
De hát — ez a kenyerünk. 
Nem maradt ránk dús örökség; 
Fizet minket a nemzetség, 
Ha sírunk, énekelünk. 
 
Már maholnap ez se kell majd. 
„Elég volt a gyász, a dal. 
Ami megholt, föl nem támad. 
Haszontalan minden bánat! 
Haj rá étel, dal, ital!” 
 
Ilyen szelet hallunk is már. 
Ki legtöbbet örökölt, 
Annak van a legjobb kedve; 
Ott van a mult elfeledve, 
És eladva az a föld, 
 
Hol pihennek a nagy ősök, 
Kik szerezték vérökön 
Azt is, amin ők mulatnak... 
Idegenek jól aratnak 
Vérben ázott térökön. 
 
Ők alusznak szépen, mélyen; 
Ébren már csak mi vagyunk. 
Ők alusznak s nem álmodnak; 
Mi virrasztunk ébren, haj csak 
Ébren is mi — álmodunk. 

Álmodunk mi hihetetlent, 
El se merjük mondani. 
A holt szeme félig nyitva; 
Hátha meg nem volna halva, 
S lehetne még valami... 
 
A nagy tenger éjszakába 
Ki-kinézünk olykoron. 
Mert nem tudjuk, hány az óra, 
Hallgatunk a kakasszóra, 
Merengünk egy csillagon, 
 
Jó reménnyel, vak reménnyel, 
Hogy ha megvirradna már! 
De a hajnal csak nem pirkad, 
S amit látunk, az se csillag: 
Bolygó fény, vagy fénybogár! 
 
És csak oly csöndes ne volna! 
De ez úgy fojt, úgy ijeszt... 
Dalunk is már egyre fárad, 
Alig ad még bátorságot... 
Égen földön semmi nesz... 
 
Szempillánk is csuklik immár... 
S ha az álom elnyomott, 
S mi is alszunk, boldog Isten! 
Akkor aztán késő minden — 
Mozdulhat a tetszhalott!... 

 
Tompa Mihály 

 

A gólyáhozA gólyáhozA gólyáhozA gólyához    
 
Megenyhült a lég, vídul a határ, 
S te ujra itt vagy, jó gólya-madár! 
Az ócska fészket megigazgatod, 
Hogy ott kikölthesd pelyhes magzatod. 

 

Csak vissza, vissza! meg ne csaljanak 
Csalárd napsúgár és siró patak; 
Csak vissza, vissza! nincs itt kikelet, 
Az élet fagyva van s megdermedett. 

 



102 Anyanyelvünk épségéért 

Ne járj a mezőn, temető van ott; 
Ne menj a tóba, vértől áradott; 
Toronytetőkön nézvén nyughelyet: 
Tüzes üszökbe léphetsz, ugy lehet. 
 
Házamról jobb ha elhurcolkodol, 
De melyiken tudsz fészket rakni, hol 
Kétségbesést ne hallanál alól 
S nem félhetnél az ég villámitól? 
 
Csak vissza, vissza! dél szigetje vár; 
Te boldogabb vagy, mint mi, jó madár. 
Neked két hazát adott végzeted, 
Nekünk csak egy — volt! az is elveszett! 
 
Repülj, repülj! és délen valahol 
A bujdosókkal ha találkozol: 
Mondd meg nekik, hogy pusztulunk, veszünk, 
Mint oldott kéve, széthull nemzetünk...! 
 

Sokra sír, sokra vak börtön borul, 
Kik élünk: járunk búsan, szótlanul; 
Van aki felkél és sirván, megyen 
Uj hont keresni túl a tengeren. 
 
A menyasszony meddőségért eped, 
Szüle nem zokog holt magzat felett, 
A vén lelke örömmel eltelik, 
Hogy nem kell élni már sok ideig. 
 
Beszéld el, ah...! hogy... gyalázat reánk! 
Nem elég, hogy mint tölgy kivágatánk: 
A kidült fában őrlő szú lakik... 
Honfira, honfi ki vádaskodik. 
 
Testvért testvér, apát fiu elad... 
Mégis, ne szóljon erről ajakad, 
Nehogy, ki távol sír e nemzeten, 
Megútálni is kénytelen legyen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Irodalom 
 
BÁNKI István—PÁLA Károly  

2004 Irodalom a középiskolák 10. osztálya számára. Apáczai Kiadó, Celldömölk.  
MEK (Magyar Elektronikus Könyvtár) 
NEMESKÜRTY István 

1991 Verecke híres útján. Tanulmány és filmvázlat a honfoglalásról. Szabad Tér Kiadó, 
Budapest. 
SOMOS Béla 

2005 Irodalmi atlasz-könyvek. 9. évfolyam. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
SZERB Antal 

1935 Magyar irodalomtörténet. Révai Kiadás, Budapest.


