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Petőfi Sándor 
 

RÁKÓCZI 
 
Hazánk szentje, szabadság vezére, 
Sötét éjben fényes csillagunk, 
Oh Rákóczi, kinek emlékére 
Lángolunk és sírva fakadunk!  
 
Az ügy, melynek katonája voltál, 
Nemsokára diadalmat űl, 
De te nem lész itt a diadalnál, 
Nem jöhetsz el a sír mélyibűl.  
 
Hamvaidnak elhozása végett 
Elzarándokolnánk szívesen, 
De hol tettek le a földbe téged, 
Hol sirod? nem tudja senki sem!  
 
Számkiűztek nemzeted körébül, 
Számkiűzve volt még neved is, 
S bedőlt sírod a század terhétül, 
Mely fölötte fekszik, mint paizs.  
 
Oh de lelked, lelked nem veszett el, 
Ilyen lélek el nem veszhetett; 
Szállj le hozzánk hősi szellemeddel, 
Ha kezdődik majd az ütközet.  
 
Vedd a zászlót, vedd szellemkezedbe, 
S vidd előttünk, mint hajdan vivéd, 
S másvilági hangon lelkesitve 
Erősítsd meg seregünk szivét.  
 
S rohanunk az ellenség elébe, 
S ha utánunk nyúl száz drága kéz, 
S lesz előttünk száz halálnak képe: 
Nem lesz köztünk, aki visszanéz.  
 
S majd ha eljön győzedelmünk napja, 
A szabadság dicső ünnepe, 
Igy kiált föl millióknak ajka: 
Aki kezdte, az végezte be!  

 
Pest, 1848. április 21. 

 

 

 

Reményik Sándor 
 

Magyarok, mindenütt... 
 
Magyarok mindenütt a végeken, 
E csikorgó, vad téli éjeken, 
 
Kiknek nincs takarótok, vértetek: 
A csillagokra gyakran nézzetek! 
 
Úgy nézzetek a csillagokra, bátor 
Szívvel, mint hajdan a rab prédikátor 
 
Kemény gályapadon, láncok között. –  
Mert íme, nincs már, ami összeköt 
 
Egymással minket, csak a csillagok. 
Fényök, mint Etelközben, úgy ragyog. 
 
De ködön át, de szemfödélen át, 
Vajjon ma merre mutat új hazát? 
 
Magyarok, mindenütt a végeken, 
Posta nem jár a téli éjeken, 
 
Levél nem száll kedvestől kedvesig, 
Ércdrótok a hírt nem rezegtetik: 
 
Élünk-e még, vagy sírban pihenünk? – 
Csak a csillagos ég közös velünk. 
 
Az ezerévnél ősibb csillagok,  
Mint Etelközben, fényök úgy ragyog. 
 
Fenn a Fiastyúk őrzi fiait: 
Mi nagybeteg anyánk virrasztjuk itt. 
 
Magyarok, kiknek nincsen vértetek, 
A csillagokra gyakran nézzetek! 
 
Egy csillagra nézünk mi mind, merőn, 
Keleten, délen, völgyben, bérctetőn. 
 
És érezze, ki rokonához vágyik: 
Ezer mérföldről azt nézi a másik. 
 
Ha elvész, összeomlik itt a hon: 
Találkozunk azon a csillagon. 

 
1919. február 8. 
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Tibold Makk Szabina versei 
 
 

Tavasz 
 

Megnyíltak  
         e Mennyország függönyei  
                                nagy csudálatosságban; 
Fények sugárzuhataga ömlött le a Földre, 
                                                Anyánk szép testére  
                                                                        ékszerként borulva; 
Szerelmes sóhaja  
                        mélységét csókolta, 
                                         Téltől fagyos méhét zsongatta, bongatta; 
Palástját rügyezte, 
                        harmatos nyakát 
                                          hóvirággal koszorúzta, 
Új széllel fésülte, 
                                folyóit zúgatta, 
Madárkák dalával 
                                Álmát elzavarta… 

 

 

 

 

 

Hazaszerelem 
    

Álmodni akartam  
                Veled egy életet, de az álomból 
                                                               gyakran, rémálom lett –  
Éjfekete Táltosán ha vágtatok, 
                                     sörényébe ernyedt ujjakkal kapaszkodom 
Ő száguld velem   
                                    szikrázó csillagok között, 
Fénylő, vég nélküli alagutakon, 
S ha itt-ott megpillantom útjaik végét, 
Vérvörös izzást látok, 
Tüzes pokolként lángoló  
                                                 naplementét –  
Vagy feketén tátongó, 
jégcsap-fogakkal tűzdelt éjszakát, 
Melyben felejthetem örökre 
Megfoghatatlan szerelmed illatát –  

 



 

 

 

Tűnődés 
    

Ki vagyok, 
                    mi vagyok? 
Kit érdekel a létem? 
Úgy tűnik, talán, 
                                       Isten 
                                                   az Egyetlen  
Ha ácsorgok az égbolt  
                                     mennyezete alatt, 
                                                  rám borul áldása –  
Ha lábaim mezítelen  
                        fényfüves tisztásán  haladnak, 
                                                  Enyém óvó biztonsága –  
Ha fellángol Napunk tüze 
                         téli kandallómban, melege 
                                                   az Ő oltalmát ontja! 
Ha úszom sima színű tóban, s 
                         halak, hínárok titka mélyeszt, vagy 
A hatalmas Óceán álmomban 
                         féltőn magába von, 
 
Tudom Ő az,  
                         kinek vizéből létezem –  
 
                            Az Ég, a Föld, 
                            A Tűz, a Víz 
                 Mind Ő, s mind én vagyok… 
                 Kit érdekel, ha énemben, néha, 
                            egyedül vagyok? 
 
Lelkem szárnyal, 
                            lüktet, ragyog, 
Magányos soha nem vagyok! 
 
                              Istenért, 
Istenből örökkön élek, s közben időnként 
                                                                            meghalok… 

 

 

 

 
 


