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25. A' nép buzgó áldásátul 26. Be jól fog majd fületekben 
mázsátok fog billenni, Azon szózat hangzani 

's a' Bírónak jóságától Ti! kik olly jól éltetekben 
választottak ti lenni. Népet boldogéttani 

Mert a' szegény Társatokkal Tudtatok, már most örökre 
Atya módon bántatok, Kezeimbül vegyétek 

És „véle mint fiotokkal A koronát fejetekre, 
Éltetek, vigadtatok. Mert meg érdemlettétek. 

Közli: GÁLOS REZSŐ. 

KÖVY SÁNDOR LATIN VERSEI. 

A nagy jogtudós latin versíró is volt. Szinnyei lexikona (VII. 175-
h.) öt megjelent verséről s egy kéziratban maradtról (Panegyris honori 
imperatoris Francisci) szól. Ez az utóbbi, szép írással, megvan a sárospataki 
kézirattárban, 42 negyedrétü lapra írva, bekötve. A prológus Josephus 
főherceghez van intézve. De más nyomtatásban megjelent verse is van. 
Pl. egy Carmen pastorale, amelyre egy kéz ráírta : in obitum ill. D. Ios. 
Vay de Vaja. A végén A. K. jegy van. Itt ugyanaz a kéz a K betűhöz az 
övy toldást is hozzáírta.1 Van egy másik kéziratban lévő verse is, Napoleon 
de se ipso címmel (66 distichon), amely az Ernst-gyüjteményben volts most 
Juhász Dezső ajándékából a pataki könyvtár tulajdona. (Napoleon személye 
két másik pataki latin versírót is foglalkoztatott, Sipos Pált és Kézy Mózest.) 
Kövy e verset még Napoleon halála évében, 1821-ben írta. Könyvtári jel— 
z é 8 e : 3 2 2 1 - GULYÁS JÓZSEF. 

FEJES ISTVÁN ISMERETLEN KÖLTEMÉNYE. 

A múlt század második felének halkszavú lírikusa volt Fejes István-
Az egyszerű falusi néptanítónak, majd a tiszáninneni református egyházkerület 
püspökének lantján a legtisztább hangon csendült meg mind a szerelmi dal, 
mind a mélyen átérzett, a szív legbensejéböl feltörő hazafias érzés. Nem 
kereste a feltűnést, a sikert. Valóban csak önmagának írt. írásai azonban 
mégis utat törtek a szívekbe. Nemes, tiszta hangja, zengzetes nyelve irodalmi 
értékekké emelte alkotásait. Angolból átültetett fordításain kívül vallásos és 
szépirodalmi munkássága az irodalom történetében tisztes helyet biztosít 
számára. 

Hazafias lírája a márciusi nagy napok hangulatának hü kifejezője. 
Mint gyermek élte át 1848 márciusának eseményeit (1838-ban született), 
s amit a gyermek átélt, annak az élete alkonyán álló aggastyán ritka bensőséggel 
tudott hangot adni. Néhány évvel halála (1913) elölt megírta hattyúdalát, 
amely nemcsak az ő végszava, de valóban a «nagy idők» szemtanúinak és 
részeseinek kiáltása — az új idők, új világ fiatalsága felé. Az utolsó honvéd 
ajakán a márciusi ifjúság üzenete szólal meg. 

A vers nem került a nagy nyilvánosság elé. Megérdemli azonban, hogy 
közkinccsé legyen. 

1 W 937/m jelzéssel. Török József is írt róla latin verset. 
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Az u to l só h o n v é d . 

Régi nagy időkből tnég egyedül állok, 
Őszi felhő szárnyán majd én is elszállok ; 
Elsóhajtott lelkem repülni fog messze, 
Mint a vándormadár, jobb hazát keresve. 
Fent, a csillagok közt látok én ott egyet, 
Amelyben a magyar mind egybe sereglett, 
Ahol a 48, mint egy fényes álom, 
Bujdosó csillaggá vált a túlvilágon. 

Társaim ott vannak e csillagban immár, 
Itt magam virrasztok régi álmaimnál ; 
Mellettem, körültem egy új világ támad, 
Ismeretlen idő, idegen, új század. 
Reszkető térdekkel járok még itt benne, 
Társakat lelkemhez már többé nem lelve ; 
Régi dicsőségről, magyar szabadságról 
Onnan szólnak hozzám, csak a túlvilágból. 

Hajh ! jó is volna már újra látni őket, 
Újra élni köztük a dicső időket ; 
Látni nagy Kossuthot kibontott zászlóval, 
Amint harcra buzdít szépen csengő szóval. 
Amint róna és bérc megmozdul szavára 
És rohan a magyar a zúgó csatára, 
Szállanak az ifjak a halálba bátran, 
. . . Isaszegnél, Vácnál, . . . ahol én is jártam ! 

Hajh! jó is volna már e földtől megválnom, 
Hol szivem álmait már fel nem találom ; 
Jó volna hallani hangodat az égben 
Te dicső Petőfi, ki szabad vagy régen ! 
Szép volna daloddal indulni a harcra, 
Ott, ahol kipirul a hös honvéd arca, 
Golyózápor között törve Budavárba. 
•Ott voltam De minek mesélem ezt már ma ? 

Árva sóhajomnak kacaj a visszhangja. 
Ifjak rám nevetnek, meséimet hallva. 
Csengő pohár mellett őnekik a mámor 
Gyönyörökről suttog, nem szabad hazáról. 
Hol van Vasvári Pál? — nincs már hol keresnem. 
Magyar ifjú nincs, ki hazát úgy szeressen! 
Még hölgyet se szeret úgy, mint mi szerettünk, 
Láng volt a mi csókunk, de rabok nem lettünk I 

Hajh! jó is volna már elszállni utánad 
Te fehér galambom, kit megölt a bánat ; 
Ki liliom arcai égbe szálltál régen, 
Mig én láncot hordtam börtön éjjelében. 
Te se lettél másé, én se lettem másé, 
Majd a csillagokban leszünk csak egymásé. 
így szerettünk még mi ! A szivünk lángjából 
Itattuk a leányt, nem pezsgős pohárból ! 



VÁNYI FERENC, MERÉNYI OSZKÁR 

Régi nagy időkből még egyedül állok, 
Árnyék, akit űznek régi, fényes álmok. 
Mennék is már innen, szállnék is már innen, 
Hívó szózat esendül felém már messzünnen. 
De ti dicső lelkek, hogy menjek hozzátok, 
Amig lelkemen ül itt egy súlyos átok? 
Az utolsó honvéd én vagyok a honban, 
Nekem várnom kell még a földi láncokban. 

Nekem várnom kell még új napok kelését, 
Sötét éj eltűntét, alvók ébredését: 
Várnom kell, hogy a bú sóhaját felváltsa 
Kürtök riadása, kardok csattanása. 
Hírt kell nékem vinnem fel a túlvilágba, 
Hogy a hős vértanuk nem haltak hiába. 
Tőlem ök odafenn üzenetet várnak : 
Van-e még reménye a magyar hazának? 

Ifjak, magyar ifjak, tinektek kiáltok : 
Van-e még remény, vagy élni is már átok? 
Ha, mint márciusban, egykor réges-régen, 
Mennydörgés moraja hangzanék a légben, 
Ha a régi dalnak újra csengne hangja : 
Talpra magyar, talpra ! élet-halál harcra ! 
— Tudnátok-e, mint mi, esküdni merészen : 
Halni szabadságért minden magyar készen ! 

Ifjak, magyar ifjak ! Az utolsó honvéd 
Reszkető karokkal hazát már meg nem véd. 
De, ha titeket is riadó szó hívna, 
Ha a dob peregne, trombita harsogna, 
Nemzetiszín zászló vérvirággal hintve 
BüvÖs varázsával ha nektek is intne, 
Mennétek-e, mint mi, a csatamezőre, 
Halni a hazáért, rivallva : előre ! 

(Távolból a Kossuth-nóta elhalkuló hangjai hallat
szanak : Ha még egyszer azt izeni, Mindnyájunknak 
el kell menni... .) 

Hah ! Hah ! Mi dal cseng itt ? Régi hangot hallék. 
Régi dal csengése fülembe nyilallék: 
Visszhangja szavamnak, visszhangja szívemnek,... 
Ifjak, magyar ifjak, keblemre Ölellek ! 
Apáitok dala ajkatokon zendül, 
Már a pohár ismét a hazáért csendül. 
Hát éljen a haza! — Megyek diadallal. 
Kisérjetek ki majd a szabadságdaliai ! 

Közli : VÁNYI FERENC, 


