
ZRÍNYI. 
Néz nyugatra, borús szemmel néz vissza keletre 
A ' magyar, elszakadott, testvertelen ága nemének. 
A ' könyörű eget, a' földet vizsgálja hiába : 
Nem leli meg nagyait, nem téged messze ható kéz , 
Zrínyi ! dicsőségünk , végső daliája nevünknek. 

Minket béke ölel , kürt szó nem ijeszt fel öléből: 
Völgy és h e g y , 's a' frigyes egek gyönyörinkre 

mosolygók, 
'S kedvesek a' ligeten folyamok' mentében az árnyak ; 
Ks ha kedűnk, ha ez a' lélek nem volna letörve, 
Mell} ' bal sorsa fűlött diadalmasan ál la , 's vadonná 
Pusztulási között sem hagyta vadulni hazánkat — 
Bántatlan mulatozhatnánk százféle örömmel, 
'S verhetné az eget tíz ország szerte magyar dal. 
De te midőn egyedül várad' közepébe vonúlál, 
Fegy verid, a' leghűbb társak, villogva le hozzád, 
'S a' hadat, és a' had' munkáit büszke Szigetnél 
Egi stigalmaktól ihlett lelkedbe fogadtad, 
'S mély vala, 's szent a' gondolatok' forrása szivedben 



Mert a' szent haza volt , az örökké drága magyarnak: 
Akkor nem vala olly bájjal környéked igéző. 
Es nükoron , valamint a' távol tengeri zúgás, 
Vagy mint eldühödött zivatar' morajában utó hang, 
Úgy zendűle föl a' megharczolt ütközet, a' már 
Század elótt küzdött viadalmak' hangja, körödben , 
'S istenedő szemmel daliákat, 's harczi vidéken, 
Sok had' tengere köztt Szigetet, mint áll vala , látád 
'S ősödet, elmaradó Vidot a' mint kémli vasával 
Es deli V i d ! deli Vid 1 törököt rettentve kiáltja. 
Durva török pedig elrémííl, 's fut előle hadastul, 
*S a' roppant tábor' derekát fölijeszti futással. 
Akkor az ifjú tatár, 's az erőben durva Demirhám, 
Déli Ölő szélként fölkelnek víui Szigetre, 
Es dörög, és reng a' kapu sok szakadatlan ütéstől; 
Mindezeken mikor andalgasz, 's a' szörnyű csaták köztt 
Rózsa-világában, mint tündér hajnali álmot, 
Felhozod a 7 gyönyörű, a 1 gyönge Kumilla' szerelmét} 
Vagy pedig intézed, deli Vid' szép hölgye miként jár 
Férje után Szolimán' -seregében, az angyali hűség' 
Szárnyain , és védőt mint lel viadalmas urában , 
Okét jó Karabúi, mint sólyom szárnyú sebes szél 
Hogy ' viszi rajta-ütő törökök' boszujára Szigetbe: 
Hlyen gondolatok közepett szép lelki világod 

Földöntúli lakók* seregével gazdagon, a' mint 
Ontja dalait, az Örök hévvel lobogókat, azonban 
Néma 's borúit, mint a' mély sír, körülötted az éjfél: 
Akkor sincs biztos nyugodalmad az őri falak köztt; 
Mert tolvaj török üszköt vet váradra, lobogva 
Völgyi lidérczként át röpül az , fölijeszti magányos 
Éjedet ál fénynyel , 's rettentő szikra lökéssel; 
Es egyszerre lakod' mind a' négy sarka megindul, 
Rengenek a' megütött falak, árkod' gödrei telnek 
7 S dárda-vető hajdúk riogatnak benne falaidra: 
Akkor az égi lakók lelkedből összezavar tan 
A ' fölvert álmok' halovány seregeihez együlnek , 
'S képöket olly tisztán többé nem látja meg elméd. 
Még is erőt veszesz a' bal időn: daliái Szigetnek 
Hírkoszorú nélkül nem fognak menni halálra. 
Mint viharok közepett magasulva fogantatik a' sas , 
Es közel a' villám' honnához kél ki rideg kőn : 
ügy a' mit magas elmédben hadakozva fogadtál, 
Harcz' villámi között keleted ki világra : azért forr 
Véresen és szilajon dalaidban az emberölő harcz, 
Es az ero, a' férfi kebel diadalma, királyként 
Őrzi nehéz méltóságát zajszülte müvednek. 
Így te dicső kétszer fizeted le hazádnak adódat: 
Vassal i s , a' mi csatát zengél, tusakodva megállván, 



\S rajtad ütő törökök már félnek lenni előtted 
Szűtelenűi, rendbomlottan váraikba osonnak , 
Reszketvén ott is hadatűző Zrínyi' nevétől; 
De Ölel a' haza, 's mond Örömében sírva fiának; 
M i pedig áldva füzünk szent emlékedre borostyánt, 
És az idő' röptét terhes bánattal elállván 
Kérdjük óhajtva: vezér költőt még ád-e hasonlót 
Hozzád , haj ! te korán elirígylett fénye szemünknek ! 
V á g y kárhozva levénk, hogy Örökké vissza sóhajtsunk, 
'8 nagy példákra magyar már nagygyá lenni ne tudjon? 

VÖRÖSMARTY. 

MAGYAR SZÁZAD. 

Os dolmányt, süveget viselünk ; nevok At i la , Zrínyi , 
Szittya díszünk' korhadt törzsöke újra kihajt. 

Bécsi szabó mester! méltass feleletre, ha kérdtek: 
Meddig tart ez az új Ati la-Zrínyi világ? 
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ÁLTUDÓSOK. 

Vígjáték egy felvonásban. 

Személyek: 
Lengyes Fanni, fiatal özvegy. 
Karvainé. 
Árki, Földesúr. 
Révei Tódor, barátja. 
Matyus. 
Zsófi, Fanni 7 szobaleánya. 
Jakab, Árki' inasa. 

A' dolog történik Lengyes asszonyság' jószágán. 


