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Ea commendatione permulti — mire perlecti per-

saepe decrevere in Pannoniam proficisci. Ceterum ,

co se domi continuere, quod non facile ab illis cogi

j mi ii ií , vel ea multitudo , vel id robur juventutis ;

quo vi , si rei necessitas exigeret , penetrarent ad ter-

ras , quae nini inni procul ab eorum patria abessent.

Atque ita lilii illorum , filiorumquc lili i , atquc illo-

rum posteri, incensa ea aninii cupidine semper fuere,

üt peterent Pannonias, quas olim tenuisse suos majo-

rcs accepissent. Turpe namque ducebant, non renii-

iiisci nobilissimae patriae ; quam eorum patres , armis

gloriose quacsitam , olim tenuerant , diuque , Romanis

javít is, possederant. Ingratam csse nationem Sar

inatarum , quam Attylae cepisset oblivio: quippe cum

fuerit vir sempiterna memoria digims, quo nuaquam

luit , vel erit , bellica virtute major ; qui nationi , qua

fuit exortus , immortale nomen , et quae nunquum ob-

litteraretur , gloriam comparavit. llcvisendam igitur,

ac recuperaiulam , virtuteque tenendam patriam, quae

tanti viri corpus, scpulcrumque servaret.

I'ETllI KANZANI El>it. Uer.

Ilungiir. Ind. VI.



ELSŐ KÖNYV.

Férfiat énekelek , ki hadával Volga türemlö

Habjait átszegvén, Etelének hajdani földét

Nemzeteket leverő harczokkal viszsza szerezte,

És az eros Magyarok birodalmát fegyvere élén

Négy folyamok körülött alkotta örökre valóvá.

Lantomat ihlessed, te kegyes súgalma hazámnak,

Míg a győzőnek nyomain fog pöngeni hurja ;

Elme, te is, kinek a vas üdőt meggyőzni hatalmad

Nagy, riadalmaknak tárját jer, nyissd meg előttem,

S mondd : mi vidékekről , miokért , és merre vezette

Harczosait ? diadalma kiken tündökle veszélyes

Uttyában, valumíg eljutna Szikámbria roppant

Várához, s kapuin bevezetné Szittya vitézit,

És a büszke bitanglókat jármába szggezyén ,

Átadná unokáinak a fönnségi hatalmat.

India széleinél mondgyák , hogy laktanak elsőbb

A Magyarok , mint eggy köztőnek nyolczadik ága ,

Századok átfolytán eggy főhatalomnak alatta.

Fölbomlást nemzett közttök szomszédi gyülölség,

Másokat ingerlő gazdagság, fénynek üzese. —



4 Árpád

Koldus volt, ki arany kengyelt, £sófájt is aranyúul,

S kantárán sűrűen tüzdeltt boglárokat , a szem

Mind üres élelmét, fényleszteni nem vala gazdag.

India gyöngyeivel kaczagánnyát rakta ki , kócsag ,

Vagy daru, vagy kerecscnxtollat kalpagja nem ismért:

Horda kazul forgót süvegén , sodrottat aranylml. —

Nem, mint ös-eleik szokták, párnája tigris b6r,

Vagy, mellyet maga döntött el, tüznyelvü oroszlány

Dunyha alá röjté testét a reggelig alvó. —

Aszszonya még dúsabb, de puhább is: körmei vástak

Nem gnzsalyon, nem tiin, s nem fárada karja szö

vésben.

Innen fösvénység eredett: ez szülte leányát,

A ragadást; s ebbül villongó háborn fajzott,

S egymást fosztogatás. Elválék a Kazar els6

A nagy törzsöktül , s megszüll a Volga toroknál ,

S késobben Denep, és Tanais köze léve hazája. —

A Kúnok követék. Északra vezérli Balambér

A föld ostorait. Kanyarulván innen, Ételnek

Hömpölygő folyamán fújtt tömlő szárnyakon által

Úsztatván , nyugotot keresik , s Európa szívébe

Villámzó vasat , és lángot pusztítani visznek.

Bendegucz e nemzet kebelébül , s Átila innen

Származtak , két rettentő név római fülben.

Kúnavarok , Bessnyök , Szabirok , Bolgárok , íjászok,

ts Űzök , belso Ázsiát későbbre hagyák el ,

S merre viszontagság, és fegyverkoczka vetette

Őket, bujdostak békesség, és haza nélkül. —



Elsö Könyv. 5

A Magyarok legutól, mintán belháboruk által

Untig emésztödtek , (melly vész !) kétfélre hasunlvák.

Rész fészkelte magát Klímánál tengeri parton ,

Városa híres Ion, s még omladványit is a kor,

Mindennek rontója, soká nem győzte kiiriui.

Meglehet, e törül sarjadzott Lázi, kis ország,

Szomszédgyok nyugoton : neveLTzika helleni nyelven.

Innen Kúma, s Tőrök fulyamok fakadoztanak, és kút,

Hfives italt embernek adók , legelőre hizalmas

Aradozást, mikor a rétet sárgíttya szikárság.

E magyar ág oda van ! Mahomet vad népe lenyomta ;

S harmada bár kit Arabs nem hajthata szennyes igába,

S százai köztt veszedelmeknek nyughelyre jutottak

A Denep és Nesztor közben szomszédok Oroszszal.

Míg nem Oleg várát védvén elcgyedtenek ujra

Véreikkel: de magyar neveket, nem tudni mi okbul

A késő ivadék, vagy szomszéd, Kiinra cserélte. —

Ment más rész az uton, mellyen hajdanta líalambér

Vitte ki zászlóit: de Ételhez férnie akkor

Nem lehetett: Bessnyö, Bolgár, Kazar ellene áll vau.

Csak több század után késéro csillaga tűnt föl ,

S Árpádnak vezetése alatt megszállta Etelvárt;

H e kegyes éghajlat földét, unokái hazáját;

Melly noha régi üdőn borulattal vonva sötétlett :

Bölcs Fejedelme alatt mostan nyitogattya virágit.



6 Árpád

Ott, hol Ural meredek Szikláit az égbe meríti,

Mellyeknek mohait soha szél föl nem szegi, bár mii h

Borzasztó, s mérges rohanás neki tűzze fuvalmát,

És a menydörgö villám nyilalási sem érvén

Járatlan tetejét, dühösen szökdösnek alattabb: —

Méltóságárul nevezé a Szittya Uralnak ; —

És hol csörgedező folyamattal gördül az Etrcs ,

Most írtig; népes környét vagy nyíllal elejtett

Szárnyasiral táplállya, vagy ad többféle halábul

Jó izü élelmet türödelmes varsavetönek. —

Ott, hol körmeiken ropülőknek ménesi a rét

Hullámzó füvein játékjukat űzve csapongnak ,

Vagy szarvas csordák legelésznek; s gyapjas ihoknak

Nyáját tárogató hanggal késérik az örök ,

És nekik estvénként az Ural viszszhangi felelnek,

Ez helyen, elhagyván Ázsiának belseit, és el

Klímai társaikat telepedtenek a magyar Ősök ,

Még mielőtt Árpád kihozá a Szittyai tábort. —

Hol Csabakulcsának hajdan szép vára fehérlett,

A tekerék Aba fut, s folyamát bészívja Tobolnak ,

Ebbe szakad Kecskés , Túr, két Alap, llle, SzilágyfO,

Zsitva patak, Mászó, Sósér, és Konda, Göröncze.

Léjjebb omlik Ural , s mezejét Szakmárnak itattya ,

Melly fakad Elkövár tetején , s tengerbe enyészik.

Napnyugtárnl Ural , s Vérhátnak lánczain innen

Nyirnél Káma ered , s kedves csörögéssel Etelbe

Önti magát , hol Egert a két folyam ölb« keríti ,



Elso Könyv. T

Itten Szilva, Surány, Poros, Örsér, Zagyva, Kielmei,

Kis folyamok , s a táj gazdag főfalva .- Szabadrét ,

És Órló , Bogoród , és Örsnek városa : örshon.

.t

Jersze kegyes Múzsám ! a szomszéd népeket értesd

Rendre velem , kik körbe fogák a Szittya hazának

Mesgyéit. — Vérhát valamint nyujtózik az égbe

Sziklás ormaival , felesen keverítve Magyarral

Napszállatrul, Orosz nemzetség müvele földet,

Melly karcsun fizeté sanyarú munkája jutalmát ,

Néki azért inkább vala kedve vadakra nyilazni.

És váltsághelyeken bórökbül szerzeni holmit.

Kávakor északrul. Túl rajt ismértelen a nép ,

Melly az örök fagytul merevedt tengerre huzódik.

Innen alábbra jövet, hol az ég hajlású szelídül

A kis Etel partyán Aba mellet, vára Berénynek ,

Akkoriban fokhely, s Tuhutitmnak fegyveri tára.

A nem igaz Bolgár féldélre keríti határát ;

Mellettek Kazarok lenyomulván tengerig érnek ,

Pusztító népek, s hozzánk mind ketteje álnok.

Támadaton Besenyő-Kúnok csordái tanyáztak ,

A barmok fölrágta mezőt elhagyni szokottak ;

Békesség kerülők , vérünket szívni kívánók.

Sok késértet után a sors e térre vetette

Már hajdant Eleink vándorló őseit: itten

Laktanak a döntő Magyarok. Nem tudni bizonnyal

A név honnan eredt ; de lehet gyanakodni : magoknak



8 Árpád

Mint győzök, s nem rosszul adák. Fegyverre kemény nép

És mellette szerény. Engedni vezére szavának

Hajló, s állhatatos, mind menni csatába ha kelle,

Mind nyugovás üdején ; elszánt* és lelkes amakkor >

Ekkor csillapodást szerető , törvényre figyelmes ;

Gyors, mozgása vidám, vérengzo hadra nevelt* nép

Yeszteglést gyűlölő. Kedveltt mulatása vadászat:

Most paripán nyíllal , majd ismét váltva gerellyel :

Mint az ölő fegyvert a vadnak hozza mivolta. —

Itt a béke szelíd karján , a völgyek ölében ,

Mellyckct a kanyarékos Ural borulásai szültek ;

Mint kiket a tüzelő nyárnak munkája kifáraszt ,

A napnak hősége elül árnyékra sietnek ;

Vagy kiket a fuj tó Boreas szele megsanyar lítköztt ,

Enyhelyt vizsgálnak magokat kipihenteni : úgy ök

Vérfogyató viadalmak után e térre vonultak.

Nem szunnyadni az ernyesztö puhaságnak ölében,

És m-m az életevő fegyvert a rozsda marásra

Vetni: dücsobb szándok gerjeszté őket: az egymást

Érő győzödelem majdan sok erőbe kerülni

Fogna , tudák : a harczosokat kémélleni kelle,

Hogy gyarapodnának jelesen végezni üdővel ;

Mert az okossággal bár hadban sokra mehetni ,

Még is erő nélkül csak kétes koczka, ha győzhetsz.

Négy ember koron ált készültenek. A hadi mozgás, '

Ütközetek képzése , nyilakkal arányba találni :



Első Könyv. 9

Az horgas kardot sebesen forgatni csatában ,

Majd villámképpen paripán nyargalva haladni ,

Majd szaporán lépdezve gyalog, pördítni parittyát,

Vagy balogára paizst fűzvén bajfélre rohanni,

És a szembeszökőt fentövel dönteni : (gazdag

Öltözető czödört, vagy tegzet tömve nyilakkal

Nyert vala a győző: pirulás bajtársa jutalma );

Ez vala foglalatok fénylő Eleinknek Uralnál.

Ez sem elég: fiatalságát pállyázni tani ti

A magyar Ősz gyakoron, s bajtvivnileszálvalovArnl,

És mint a kerecseny, versent szükdulni szabadban.

A sanyarú életre korán bölts attyaik által ,

Tűrni hevet, hideget békén, szoktatva valának.

így a gyönge erő gyarapult a gyermeki testben,

S innen nyert eledelt üdején a nemzeti lélek

A kicsided hősben, s folyvást izzasztva tüzének

Lobbjai nem szűnvén, véres viadalra kemény ült.

Ekképpen készült a Döntök nagy nevű népe

Régi helyén, mielőtt örökét foglalnl kijone. —

Bölcs Tatur a Főpap, kire a nép hallgata, szinte

Mintha az Istennek szájával szúllana , minden

Évnek fordulatán Etelét hirdette: miképpen

Délszakon, ég nyugoton gyozött; birodalma mi nagy

volt,

S mint földulta azont az irigy testvéri czivódis.

»,A föld fegyver után, monda 6, volna sajáttyok,



lü Árpád

Mennének megszállni; Ekölcs, Jóslója Csabának

írva hagyá; ki t ül a szent könyv; és férfín ágon

Ő is tole való." Nálánál nem vala senki

Földön igazb. A csillagokat vizsgálni tudákos.

A röjtött dolgok nyitvák elméje körében.

Ő temeté Etelét; azután mellette Urának

Küzd vala a dühösen végzett testvéri csatákban,

Mellyek ezernyi ezer daliánkat halva teríték. —

Ah! ha ma szóllhatnál, Iszter! mit hallana tőled

A Magyar! Elpirosult halavány színed akkor üdőbcn,

Emberi vérártul mikor a tíz s öt napi harczhan

Háromszázszor ezer nem vétkes hős ere megnyílt ,

S mint a hegyrül alá szakadó vizet , öbleid itták

A testek folyamát , mellyben van röjtve az élet.

Ez sors vitte Csabát, a búsat Bendegucz öse

Országába, hol öt vénségben lelte vidámul,

És rakatá Csabakulcs várát fejedelmi lakásul.

Részese ö is azon sorsnak késérte vezérét,

Boszszút forralván nyugöt , és dél népei ellen ,

A késobb korukat bószszúállásra tüzelte.

Ezt Csaba hagyta reá örökül hunyttának előtte ,

Ingere tellyének noha nem volt semmi hijánnya.

„Detrét , és Aladárt átkozza Szikámbria bércze ,

Míg a déli sugár köveit melegíti tüzével ,"

A honkönyvben ezek voltak vérszinnel iratva.

Míg ere vert, szórá, valahányszor szóllani kezdett;

„Átok az elhajlott, az irigy Magyarokra; hazájok



Első Könyv. 11

Vesztettek legyenek ; boruló szolgái azoknak

A kiken ekkédig fitogatták nyalka hatalmok.

Fussanak a gaz vértagadók, mindenha csatában ;

Gyozzön az ellenség, s öket tiprassa lovával."

I^y menydörge Ekölcs , mikoron vagy gyermekit által

Kócsolná, vagy lui Magyarok tűnnének elejbe;

S 6 irta legelőbb a Szittya szivekbe haragját ,

És szerzette azont, éleszteni bennek üdönkint

A hajdan remegő, most álnok frigyesek ellen.

Mondd el Múzsa mikínt szóllott a Főpap az évnek

Ujjulttán a tábor előtt magas alkaton állva,

És melly buzdulttan szavait hirdette Ekölcsnek ,

És mint ösztönözé: mennének elönteni haddal

A szakadás vesztette hazát, melly illeti őket

Fegyver után, s tartó örökül foglalni magoknak. —

Mint az Ural rónára kifut, nem meszsze tövétül,

A síknak közepén állott a nemzeti ünnep

Szent helye. Láthegynek hívták. Mellyékc csalittal

Volt rétezve ; szökő patakocska körültte csavargott ,

Majd sebes omlással futván, majd mintha szaladtát

Bánná, honnan eredt, látszott oda viszsza kerülni.

A szenteltt berkek, s Jóslók barlangi keletrül

Szemköztt a nappal mikor első lángja kibomlik ,

Voltak. Tiszta fehér kőbűl alkotva az oltár

Áll vala legtetején, szentelve a/ égi Valónak.

Kóla arany koszorú a napnak súrga zoniűnc/át



12 Árpád

Visxszaszegé. Közepén Etelének kardgya letüzvc ;

Apja után a szent ereklyét Csaba hozta magával.

A Magyar erre szokott cskünni, ha mennie kellett

Harczra; s midőn fegyvert a nemzet fogni paran

csolt ,

Vérbe förösztve körül viteté. Vala élete vesztett,

Mind kegyelem nélkül, ki lovat nem nyergele akkor,

S nem követé tüstént a gyilkos hadba vezérét.

Két vállán nyugodott két öblös selleg ezüstbül,

Annyi aczél csészék rájok fészkelve az izzó

Tűznek , rólok az áldozatot füstölni szerekkel.

Kettűs hársfa sorok kerekíték, nyitva elölrül,

A sikrul szabadon, hogy látni lehetne az oltárt,

Mert a m-m szentnek vala hozzá férni tilalmas.

Jobbik mellyékén lobogott a nemzeti zászló.

Széles arany hímzés környülfoglalta az égő

Lángszinü, 's szögre szegett selymet. Mérges szemű

sasnak ,

A mikoron szárnyát terjengeti , képe eminnen

Kajta csinos műbül kidagadt természeti göggel,

A szellőtske miként hajtá, s noha élete nem volt,

Tellyes röptében tüntette levegni csalókán

A fclhőosztót. A tulsó félen oroszlány

Tűzve, mikor száját az erős tigrisre kitáttya,

És viszon ez körmével amazt ágaskodik űzni.



Első Könyv. 13

Bal kézrül kelevész nyult föl. Fenyű szára ezüsttel,

S kOzbe arany réttelhoszszat hét sorra kiverve.

Éles aczéllyának rezegett ragyogása: derékon

A nagy táborkiirt függött kacscsára akasztva;

Vont elefánt csont, sipja ezüst, idomítva ajakhoa

A legerösb Magyar ajkához. Négy izre különzé

Négy gyűrű. A közöket czifrázat lepte. Alulnil

A kinyomultt párkányt fodrozták indusi gyöngyök.

Nem vala a csontnak humorában semmi mezítlen. —

Látni Kelenföldét lehetett kinyomatva az alsó

Vágatban, valamint tömlőkön győzik az Isztcrt

A seregek, s még része leveg, már része kikapván,

Nem száradva röpül nyirkos marjára lovának ,

És dsídája hegyét térdével előre feszíti.

Túlna dühös harczát képzé a második osztály :

Mint Keme Matrinnak vasazott szirtyába meríti

A bozogányt, és Detre mik int födözetlen agyában

Béla nyilát viszi, és ordít, és vére lefolyván

Arczáját, gyéren szaladó seregével iramlik.

Kék ligetet mutatott mezején a harmadik íznek:

Fellegek a fáknak sudarán ingatva szelektül ,

Mintha való mozgást látnál, tetszettenek uszni.

Néhol az ernyedezett felhőhasadékokon által

Nézett a tele hold , s patakokra vetette világát.

A fák köztt röjtözve vadak, s röjtözve vadászok

Egymásnak csalt vetni tudók, czirkáltak alá föl.



14 Árpád

A negyedik szakaszon violák, s hyaczintok aranylm!,

S rózsák, a kikelet gyönyörű szüleményi mosolygtak ;

S miutha előlátás izgatná művese lelkét,

Megcsattanni való szőlot lugosokra akasztott.

Hangja kemény, s éles, remegett a méhelopásra

Indultt medve , midőn hallá. A farkas elejté

Gőzölgő konczát, s ügetett elbujni bozótba.

Aménmegszöppent, s nagyokat horkanta; megugrott

A csordát máskor bátran kerülo bika , és most

Tétova futni eredt, most körmein álla merően.

Illy vala a nagy kürt, a nemzet tábori kürtye!

Ezt , ha az országot haddal fenyegette határos

Ellenség, Magyarok valamerre tanyáztak, az első

Hadnagy megfuvatá, s kitkit fegyverre parancslott

A nemzet zászlója alatt viadalra kikelni. —

Akkoron illyen volt Láthegy pompája, s az oltár.

Itt mikor a nyájas Zefyrek mély álmokat unván,

A télnek fagyos ágyábul szabadulva röpülnek ,

S majd a bádgyadozó tulipánra ragasztanak édes

Csókot, majd patakok gyöngyén hintálva mulatnak,

S hirdetik a kikelet virulását: ünnepi fényben

A fegyverviselő Magyarok táborba gyülének

Látni az áldozatot, s lángolva imádni közösleg

A természet Urát , hogy erántok lenne kegyelmes ,

A földnek termést, és gyözniek adna hatalmat,

K rngcdné az erős Etelének birni hazáját.



Első Könyv. 15

Ekkoron a Főpap mint a hó , tiszta fehérbe

öltözködve ; selyem szövevény bo köntöse , sarkon

Éré alul; százféle virág hímzette szegéllyét;

Nemzeti szentséges hagyomány; dűzs Perzsia kényes

Termesztése ; Kabad váltságúl adta magáért ,

A miüdön apját vesztvén a tiznapi harczban

Gyöztön fogva szorult , s a szent tűz papjai , és a

Gazdag kincses tár. Kétszázszor ezerre menőnek

Ycsztteket a Kazulok számlálák. Négynapi téren

Ló , a ember poshadt. — Az öregnek vállain öszsze

Vonta arany kapocs : a napnak vala képe kinyomva

Rajta , hol a testvér foglalók egymásba harapnak.

A derekán hét íznyi piros kendőzet arannyal

Tűzve szedé a lenge ruhát ránczokba. Fejérül

Tengerzöld patyolat függvén , verdezte bokáját.

így a tábor előtt, emeletrül szólla: „Vitéz had

Istene ! a kinek áldozatot bemutatni fogunk ma

Ez hegyen; és te is égi tüzek fejedelme, dücsö nap!

És ti hu Magyarok! szavait hal lyátok Ekölcsnek,

Mellyeket a szent könyv fönntart a hajdani korbul:"

„Országot szerzett Etelénk Pannónia térén ,

Túl amaz ősz havason. Tengertül tengerig érc

Rettento birodalma. Futott a római tábor

A Magyarok zászlói előtt. A régi világnak

Törvényosztóit szolgákká tette. Byzántznak

Kincses arany bányája övé , s termése övé volt

Földgyének. Magyarok híztak csordája kövérén.
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Onnan , hol ma Etelt láttyátok folyni , odáig

Hol fáradva magát kinyugosztani szokta az égő

Nap , s tsak félébren szenderg a tengerek ágyán s

Minden test , minden lélek rettegte hatalmát. —

Nincs már a nagy hős! idegen gyilok ölte meg ötet!

Szittyák ! büntetlen ne maradgyon az undok eroszak:

Mind, ki vitéz, és mind, ki Magyar , fegyverre halálra

Kész legyen, és a vért vérrel boszszulni siessen!"

„Ottan az Iszternek könyökén áll büszke királyi

Széke, Szikámbria volt az előtt, most róla Etelvár,

Fcnnyen nézi Kelenföldét, hol tábora hajdan

A Duna highátán átkelt: palotája középen,

Mint az apró fák köztt a szálas pálma, kevélyen

Vagy mint a Czédrus fölséges dísze Libánnak ,

Fölnyult. A fiatal Szittyák ide 'gyültenck öszsze

A had müveiben magokat gyakorolni , parancsát •

Venni vezérjeknek , s nem Telve röpülni csatákra.

Itt végzette, miként, és merre ragadgya vitézit;

Innen menydörgött az aléló nemzetek ellen ,

És soha menyköveit rájok nem szórta híjába: —

Nincs már a nagy hos ! idegen gyilok ölte meg ötet !

Szittyák ! büntetlen ne maradgyon az undok erőszak !

Mind , ki vitéz, és mind, ki Magyar, fegyverre halálra

Kész legyen, és a vért vérrel boszszulni siessen!"

„Mint az egek szabadán evezők fejedelmi vezére

A sas, fészkébíil fiait késéri, tanítván
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Ellene a napnak szemeket tUzesíteni , s vélek

Röpköd az ég levegő hígján csavarogva , de ismét

Gyors kanyarítással félénk állatra le csapkod :

Úgy ó vitte Etelvárbul Szittyáit. Alatta

A föld ingadozott ; a szent kard villoga vaskos

Markában ; Zászlói előtt a félelem , és a

Gyilkos sárga halál dulván utvesztve futostak. —

Mint az örök havasok csontos vállához ütödött

Felhők menyköveket hozván , majd fákat enyésztnek,

Majd a sziklákat kifeszítik az ókori helybül.

Hlyen volt haladása dücső Etelének. Előtte

Városok omlottak. Kezeit valamerre kinyujtá ,

Sullyá alatt minden remegett. A római tábor,

Ütközvén, éles tüzeit ki nem állta hevének.

A gallus fentük paizsárul viszszacsapódtak ,

Ártani nem tudvak, és kardgyaik éle kihajlott

A Magyarok pöngo vasain, s gyózetve szaladtak ,

Mint mikor a vadakat futtattya serényes oroszlány

A szilaj erdőkben; halhatlan Detre, tudod te! —

Nincs már a nagy hős , idegen gyilok ölte meg ötet !

Szittyák ! büntetlen ne maradgyon az undok erőszak !

Mind, ki vitéz, és mind, ki Magyar, fegyverre halálra

Kész legyen, és a vért vérrel boszszului siessen!"

A Százhalmi lovagsereget bámulta vidéke

Rajnának , s folyamát mérges paripái hasíták.

A Szittyák sivogó nyilait fájdulta az őszültt

Jura, s nyögött, mint vállaikon kik terhet emelnek.
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O a gyözeden fejedelm Ligerisnek ezüstös

Gyöngyeiben fördött, és bajnok honnosivéle.

Őt Athesis látá , és Pádus Itália térén :

És érzé haragát Aquiléja , Ravenna kegyelmét.

Nincs már a nagy hős , idegen gyilok ölte meg ötet. —

Szittyák ! büntetlen ne maradgyon az undok eroszak !

Mind, ki vitéz, és mind, ki Magyar, fegyverre halálra

Kész legyen , és a vért vérrel boszszulni siessen !"

„A Tiberis partyán fellengez Róma. Negéddel

Fönnhordozta fejét, miüdön törvényt szaba minden

Nemzetnek. Most reszket; esik térdére; sirámok,

És ajakán tördeltt rebegés, puha fegvere: öllel

Dön,ti borulttan arany kincset váltsága fejében,

S a nagylelkűnek szájárul szólla bocsánat. —

Értsétek , Magyarok , kik győzni akartok : üdö inultt

Róma vitézséggel leve a népeknek urává ,

S kölcsönös öszszefogás fölségét vitte magasra :

Aszszonyi kényesedés , s pártosság mérge megoltá

Véreket, és lettek korcsos nyomoréki világnak.

Hősök! példa legyen Rómának sorsa: vitézség,

S férfi keménységünk mindenha feszülve maradgyon ,

És az erőtartó fonalat ne szakaszsza hasunlás.

Hlyen volt Etelénk, s Etelének tábora; míg ő

A kórmányt viselé, szakadásrul nem tuda semmit

A Magyar, és puhaság be nem ült a szittya szivekbe.

Nincs már a nagy hős, idegen gyilok ölte meg ötet!

Szittyák! büntetlen ne maradgyon az undok erófzak!
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Mind , ki vitéz , és mind, ki Magyar fegyverre halálra

Kész legyen , és a vért vérrel boszszulni siessen !"

„ Mint a fürge kaszás oda hagyván rendeit estkor ,

Izzadtan házába megyen meglátni övéit,

És az erűt gyűjtő nyugovás karjára hajolni:

Ö szóllt : a vihogó paripák fordultanak, és a

Gyözödelem szárnyán röpülőt megölelte hazája.

Illykor mii l y örömök gyullaszták kebledet ! a nagy

Hősre mikint néztél , te világ bámul tt a Etelvár ,

S az hegyi öblöknek hintetted elejbe virágit.

Hah! szeges irtózás! Magyarok szent Istene, láttad

A vad förtelmet! láttad te is éjji homályban

Nyájasan a nem halk Iszter tükrébe tekinto

Hold , a sárga halált titkon lesekedni utánna

Ágya körül, s a tört hölgyének nyomni kezébe!

Eltűnt már az Erős ! aszszonygyilok ölte meg ötet ,

Azt, kihez a vérnek mezején nem fére halálos

Nyíl, nem római kard, nem aláui szekercze; me-

nyegzös

Ágyán karjárul fene lány küldötte halálra!

Könyvetek áradgyon, Magyarok ! sirjára borulnunk

Míg lehet Ott fekszik Keveházán, Béla s Kevének

Boldog csontyai köztt, s Kadikának hamva is ottan!

Szittyák ! büntetlen ne maradgyon az undok eröszak !

Mind ki vitéz, és mind, ki Magyar, fegyverre halálra

Kész legyen , és a vért vérrel boszszulni siessen !"



20 Árpád

És így szollá Ekölcs : „mint a fű sarja levágott

Annya után szaporább : sokasodgyek a Magyar , és mint

E magyalos hegynek megeredt emlője lövelli

A lefelé siető Túrát, hogy elöntse virányit

A nevető tájnak, kénnyét pusztítva követvén ;
w

Ügy a szittya hadak fölkelni rohannyanak egykor

Mostani honnyokbul , s magokévá tenni Etelvárt ,

S a hos hamva fűlött esküdgyenek élteket adni

A vérért, mellyet pártos kéz önte erébül.

Mint mikor a szarvas uyilazóktul körbe szorítva

Hátraszegett fővel szedi karcsú szárait: akkint

Fusson az ellenség. Valamint oszlattya verőfény

A lebego ködöt, úgy szaggatva oszollyon előttünk.

Városaik legyenek halmokká. Népek igázva

Földön mászkállyön , s porait csókollya nyomunknak.

Vessenek ők : Magyarok takaríttsák csűrbe az éltet

Tápláló gabonát. Hátok görbesztve kapállyák

A szőlőtövöket, s kifacsartt leve minket itasson.

Göbölyeik zsirján hízzék a szittya legénység,

És pajkos lovain harczollyon irigygyei ellen."

A napot így fogadá mindég Jóslója Csabának ,

És mikor elszállott, ezzel késérte nyugalmra

Alkonyodó fénnyét, s mondá, föl az égre tekintve:

„Ezt Te, ki fönn lakozol, Magyarok kegyes Istene,

halld meg:

S néped imádságát engedd följutni színedhez!"
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S/úIla tovább Tatur a Főpap nem nyájas ajakkal :

,,Hallgatnék örömest , mert fáj evmarta szivemnek ;

Ám de magas tisztem nem hagy hallgatnom igazzal :

Mindég viszszavonás , s az irigység lelke fogyasztó,

Nem külföldi hadak, nem ránk vontt fegyver, erőnket

Mcghasadott gyözó Etelének nemzete; a nagy

S rettento tábor , mclly sorsokat oszta , bolondul

Pártra szakadt. Rokonok vérét nyeldezte az Isztor,

Mint az aczél reszelo az aczélt apríttya: azonkiut

Szittya kar a Szittyák ereit nyitogatta vasával,

S testeket a zuhogó víznek zákánnya borító.

A Duna két partyán dűlt el sok ezernyi leventáuk

Vétkes ügyért, mind érdemesek meghalni dücsöbbcn.

Lelkeik ott lengnek , s hánnyák Aladárra, s az áluok

Lángot gerjesztő czhikos Detrére szidalmok.

Most az oroszlányok földultt országa , csalárdul. . .

(Gyászos üdo l mért emlekezik meg rólad az évkönyv 1)

Allyas népre jutott. A lelkes férfi dücsovó

Tette , a az egyszívü Magyarok : de viszontag elejté

A belso zivatar, a a méreg föztte kajánság." —

Értsétek, Magyarok: „ne tegyen soha semmi hasonlás

Közttetek: így győztök, s tietek Pannónia vérmes

Síkja, örökségtek, s rémül nevetekre körösleg,

Minden hadviselő közel, és mcszszebbi vidéken.

Szittyák! közszeretet, s hason érzés gyujtsa szivünket:

így ha megyünk, gem az égi nyilak, sem az ördögi

czinkok
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Ártani nem fognak, s nyugalommal birjuk Etelvárt.

Mind, ki tehát Magyar, és ki vitéz, fegyverre halálra

Kész legyen elrablott örökéért harczra kiszállni."

A szent könyvben ez is s „Magyarok ! sokasodni ha

fogtok ,

És az erő diadalmat ígér , és kardotok éle :

Ez helyen a táborkürtnek viadalmi szavára

Mind, fegyvert valakik foghattok , gyüllyetek öszsze,

S mint mikor a munkát szerető méh rajja kipözsdül ,

S a fullánk védelme alatt más lakra verődik ,

Régi helyét hagyván : ti ügy költözzetek innen

A kegyes áldásnak földén megszállani , ámbár

Erdeje dsídáknak, s mérges nyilak állanak ellent.

Dús a föld; az erős Etelének hajdani földe

Termékeny ; közeit csöndes patakoknak elomló

Arjai hízlallyák, valamint e Túra mezőnket.

Nem terem olly ízes halakat sem Kamu, semEtrcs,

Millyoket Iszternek tekenyöje, vagy a Tisza kajcsos

Ágya tenyészt, és a Balaton hullámos özönnye.

Nyílva ezüst , és nyílva arany bányái ; vasábul

Kardokat , és fentőhegyeket készíthet ölésre.

Száz , és annyi ezer ménest , és annyi gulyákat

Végetlen legelője nevel. Falkái juhoknak

Fűszerezett pázsittal elegy mellyékeit uszszák

öblOs bérczeinek. Nincs híjja vadának : az ágas

Szarvasok erdeiben , félvén a fürge vadásznak

Vontt idegét, lélektelenül szaladoznak. Az őzek
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Kérkedvén neszezö füllel , nem ritka csapatban

Zöld bokrok takaréka alatt forrásra suhannak.

Telkei a ínaguk int termo örményi vidéknek

Mássá, aranyhéjjú gabonával föstve, pirány sík

Tengert képeznek , s mozgatva az esti szelektúl

A derülő hajnalt fejeik görbítve köszöntik.

Éghajlativa szelíd. Számon kül szőleje; lelkes

Nedve szilaj lakosit szintén pazarolva irama.

Szittyák! illy a föM, mellyért harczoftak Apáink,

Mellyet birt Etelénk, az erőnek férfia; mellyet

A ketté hasadott nemzet, — hah! átkos irigység!

Elvesztett, s diadalmait is mély sírba veaette!

Sírba ugyan, de remény biztat, valahára föléled,

S jtízanodott fővel sokszorta dücsóbben előlép !

S ezt mi mint botorok, füleink mellole bocsássák?

Illy gonoszúl elmultt örökünk soha viszsza ne szállyon ?

A hosök tetemit gunyolók mindenha tiporják?

Nem ! ha az cg föld öszsze szakad , Pannónia kincses

Földe mienk légyen, s fennyen hordozza nevünket:

Míg e szen.tsé.ges nap alatt fog lenni halandó !"

Eddig Ekölcs hagyománnyábul szóllott Tatur, a szent

Könyv levelit kifeszítoleg : most szóllá magátul.

„Hallyameg, a ki Magyar, s füleit fordíttsa szavamhoz:

Róma hadát leverék a Tárnokvolgyi csatában,

Róma hadát Eleink, ki reánk üte fegyverözönnel ,

Azt, ki tigrisképpen mindent torkába kanyart volt.

Tulnánál is sarkot adott , noha volna temérdek
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Tábora , s fegyvereket Gothusok hozzája csatolnák .-

Róma erotlen már, lelkét nem gyujtya hazája,

És az ut;ínn;i puliul u Gothusokban semmi vitézség.

Kényreüzök ; palotáikban tobzódva az étkek

És italok megölö csömörében szájokig usznak.

Most nekik a kardok csörögése halálra ijeszto

Csöndület a fülben. Párnák , és paplanyok őri,

A kelevészeknek hegyein pörkölnek az égő

Mágla körül nyulakat, s őzöknek konczait, és több

Vadremcket. Nincs rendre szokás, nincs nálok arány-

szer.

A gazdag dagadó , mindenben nyomja szorultabb

Hontársát ; ez amazt vészszébe keríti csalárdul.

Roskadt Róma. Düesö erejét csak írási mutattyák.

Róma? dücs6 erejét! ö zsínár népeket álul

Körineközé játszott , és nem vala dolga Magyarral.

Szomszédunkat ugyan pusztíták. Táborok árja

Onté el gyakoron mezejeknek honni virágit ;

Véneiket leverék , fiatallyaik estek igába

Róma kevélységét , s pompáját sírva nevelni.

Mért e pusztítok minket soha meg nem üténekf

Féllyünk hát töredékétül a fosztogatónak ,

A ki magát nyomorultt népek köztt tette biróvá?

Nem késérte velünk barczot; nem az emberi korban

Mígfitogattadaczát. Hát most? most gyöznek-e? béres

Száz nyelvu legiók .' csak külviseletre vitézek ;

Széllyel szórtt népek gyülevészei , s római örök ?

Mert ezek, úgy hallók, mostan szállói hazánknak.
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Mind, ki tehát Magyar, esküdgyék e mennyei kardra

(Jobja reá mutatott), bátor meghalnia kell is

A nyilzápor alatt, harczolva, keresni hazáját! "

így szóllt a Főpap , s képérül lángola a szent

Borzalom , és a nép szemeit fölvetve sohajtott. —

Volt az egész nemzet kölönös hét ágra elosztva,

Annyi Vezérek alatt. Miüdön a béke nyugalmat

Engede, és a nyíl csak az erdei vadra suhamlott,

Nem vala senki nagyobb közttök , nem senki utolsó".

Honnyok ügyét közösen kórságos czimbora nélkül

Intézték. El nem nyomatott eggy védtelen. A gaz

Fondorlás az igazságon nem gyöze. Jutalmat

Vön a jámborság ; bűnhődnie kelle latornak.

Ellenben mikor a nagy kürt megharsana, és a

Vérbe kevertt szent kard intett fölkelni hazáért;

Ekkoron a nemzet főnek választa csak eggyei ,

S ezt szabadon , tellyes hatalommal tette vezérré :

Ó hogy az egységnek pontyát fönntartsa, mi nelkül

A had bontakozik; s végző: hata lenne tanácsul.

ím ezek a vezetok laktoknak hajdani földén

Parduczos ősink köztt: Álmosnak gyermeke Árpád,

Kedvele kit főképp az öreg ; mert tőle Leventát ,

(Magzati köztt ez üdösb) Lebed által csalta , leányát

Szelmét mézes ígérettel neki hütv'ösül adván.

Ősz Álmost , valahogy lehetett, boszszontani , kedves

Táplálékot adott lelkének , tudva Turul tul-
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UH Etel i-t ül alászállottát férfiu ágon;

S így akadéka leend gőgös föltétele uttyái*.

Úgy a F6papot is gyülölé; omol ellene s/.itka,

S élete szentségét kissebbítései rúgták. —

Elhajlott i íj ti [ vallyon nem féled az Istent

Illy iszonyú bűnödért, ki reád nehezíteni karját

Fogjal de úgy történt. Elvesztél vétkes ij»a<M;il,

És a vártt örömöt fölváltá ürme halálnak.

Árpáddal Huba szomszédos. S/emerének ez apja.

Jámbor öreg; rendet szerető, szava eggyig igazság.

Mindennel békes, csak Bolgárt látni ive kellyen.

Mert Bolgárt l«i ki említ is, föltúrja epéjét. —

Nap keltére hajol vizenyos osztállya Lebednek,

(Tiszti neverül Előd) apjára! szálla fiár*

A hivatal; ki elöl forgott mindenha, csatázni

Hol kellett, Darabos ; mérl^etlen gogje vadító,

Szerzavaró , szilaj erkölcsu , és szemtelcn, arc^ú ,

Jó ösvényre vivő szavakat bévenni makranczos.

Túl az Abán Undnak mesgyéjc; határa mcgéré

Taks fűldét; azután Kuninak szállása mögöttök.

Mimi kegyesek, valamíg a háboru lángja ki nem tör;

Ekkor oroszlányok mind test , mind lelki erore.

Káva körig Tuhutum terjedt északra középben

YéYhát, és Aha köztt. A bajnok férfi szokáskint

Természetre komor; soha őt nem látta vigadni

Még ember. Hadi dolgainak főcsínnya fenyíték,

\ heves öszszecsapás , a fordulatokban eszeaség.
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Mind heten a szent könyv régibb hagyomása sze

rint most

A kengyelvasrul , kiki önszakaszának előtte

A tüzesen haladó nap eránt fordulva, mezítlen

Kardgyaikat kivonák , s valamennyi vitézek , utánna

A Papnak , fölnyujtva merőn esküttenek ekképp :

„Esküszik e nemzet, Magyarok kegyes Istene, néked

E dücsös oltáron tündöklő isteni kardra ,

És elenyészetlen lánggal lobogó nap , előtted ;

így, valamint fegyverbe vagyunk öltözve, kegyetlen

Nemzetin a gyilkos Hölgynek , boszszulni kiontott

Vérét a megcsaltt hősnek , s boszszulni halálát.

S mind maga , mind később derülő unokái nevében

Esküszik átok alatt , mellytiil menekedni ne haggyn

Ostorod országát Etelének viszsza kerítni ,

Ellenségi dühös falkáit semmibe hajtván.

Esküszik, e vérfente vasat le nem oldani addig,

Míg Keveháza böcsös kincsét nem láttya, s körösleg

Merre Magyar hajdanta lakott, nemnyujtya hatalmát"

így végzek. Azután a Főpap csak maga szólla :

„Mind, kit az ügy szentsége hevít fülkelni, s vitézül

Harczol az országért: Etelénk áldása fölötte,

És unokái fölött az utolsó ízig! ölébe

A boség follyon, valamint a hajnali gyöngyös

Harmat az illatadó méhfűre szürenkedik. A táj

Legszebbén osztállya legyen, s ivadéka sajátul

Bírja örökségül, s ne szakadgyon magva fiának
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S/éles Bzügyviselö pajkos lova , s tölgyes ünője

Hiteidet, boldog Pannónia, nyesse' fogával.

Őt hegyed , és Bt róna meződ ismérje Urának,

S mostani népe hujoltt nyakkal hordozza igáját."

„Ellenben: ki ezen zászlót nem fogja követni ,

És a táborkürt kúpét sárgíttya, s ijedtség

Megjegcsíti szivét: Etelének az átka fölötte,

Ks unokái fölött. Idegen nép rójja meg ötet.

llozsda rutíttsa fitultt kardgyát: legyen íve erőtlen

A harcz forrtában; kelevészszét ejtse kezébiil,

S fegyveritül megfosztva fogát csikoríttsa dühében

A mikor ellensége reá nehezíti csapását.

Lássa hütöstársát, s fiait zsákmányra vitetni,

És keseredt lelkét a bánat kinnya gyötörje.

Ő honn, mint jövevény, csikorogjon mcszsze vidékek

Népe göcsös ]>álczája alatt; hordozza naponnan

A vas igát : éjjel legyenek feje allya sirámok.

Nap te! sugáridnak melegével aszatdki gyümölcsét!

Hold! kegyes utmutató, ne világítts néki sötetben!

Yállyon néki az ég kővé, a föld színe vassá

Lába alatt , s mérget minden forrása okádgron.

"Verd meg ez átkokkal, Magyarok hű Istene, minden

.Szittya nemet tapodót: áldást amazokra bocsáss le!

így történt az idétt. Közben mély csönd levekisség,

Millyen az erdőnek sűrűjében kedveli luktát.

Jelt véve a kürtlő azután, és hétszeri verssel,
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Mint a felhonek ropogó dörgése, hasítá

Annyiszor a füleket, s tüstént valamennyi Icventák

öszszecsapott pajzsokkal erős hangjára felültök ,

És a lit-t Magyarok lovaik két körmökön állvák

A figyelő sereget, szemköztt fordulva, köszönték.

A táborban örömderület szét röpködő, harsány

Tárogatók szava, s szittyai dal, fölváltva zcnegtek,

Míglen az áldozatot várnák multával az éjnek. —

Bálványisteneket nem imád tanuk üstökös Őseink ,

Bár az igaz hitnek rájok nem tűnne világa.

Ellenségi bohó képeknek , mellyek az Istent

Száz és annyi csodás ábrázra faragva jelentvén ,

A botor clméjű népet babonába taszíták

Fobbjeik, ámbátor tudnák a csalfa találmányt.

A viz tűz levegő , és föld legfőbb Ura volt csak ,

Ők kinek áldoztak , sóroknak domboru ponkján ,

Vagy hűs forrásnál, kékellő égnek alatta

A hold ujjulatán. Nem hátas tiszta fehér ló

Volt főbb áldozatok : göbölbarom , és ihok , alsóbb

Rendűek. A belrész tetetett szent tűzre varázslat

Kedvéért: de az elremekültt test léve kiosztva

A lángok melegén] féligre pirulttaiu Elolt ni

A napnak képét , a szent tüzet , égbe kiáltó

Bűn , s a gondatlan fizetett érette halállal. —

Ez havi áldozatot nyujtá a hét magyar osztály

Válva külön mindég. A nemzeti áldozat egyszer

A kikelő év fordulatán , melly napra határzá
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A Fopap jós könyve szerint, volt tartva közösleg,

S e kivül is ha csapás szállott fejeikre: baromdög,

Vagy vizek árja nyomá oket , vagy aszállya az égnek.

Istenség jele házaknál ismértelen: áldást

Mondottak , miüdön a nap csillámlata följött

A fönnségben ülő Urnak, fordulva keletre;

Vagy mikor alkonyatát a fénylők fénnye jelenté ,

Ájtatos ajkokkal késérték földrül enyészttét.

És mikor esküttek , fogadások nem vala száraz

Szó : kiki életerét megnyitván kardgya hegyével ,

A kifakadt csöppöt nyujtották borral italra

Egymásnak : s ki hitét bontá , lőn élete vesztett.

Nem tudhatni , Kazult követök hogy voltak-e ebben

Őseleink , vagy azok kezdtek szert tartani tőlök

Istenimádásban , mint szomszéd nemzetek akkor. —

A mindennek Urát így volt tisztelni szokások

Már az eloszthatlan sűrű köd leplezte homályban.

Innen Etelpartyára vivék , és innen az Iszter

Téreihez , hol utóbb az igaz tudományba avattak

Géjza Vezér által. Vajk a még gyönge csirábul

Buzgólkodva nevelt termékeny fákat az Isten-

Féltnek nyomain, s Árpád hada léve keresztény,

Mellyei czig tartott járomban durva pogányság.
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MÁSODIK KÖNYV.

JVlég az hajnalnak szemigezo csillaga fönn volt,

S halkabban léptette lovát készántag UK ünnep

Kedvéért, iisztét kész volna viselni csak ekkor

A sietést izenö napnak , s noha késnie tiltva

Tolt fejedelme előtt: csak ugyan láthatta, miképpen

Mozganak a seregek. Daczosan más fészkeli nyergét

A tapodó czödör vállán ; czifrának örül más ,

És a kantárrul lefolyó szög szirnyokat ékes

Csinnal tajtékzó viselojén rakja sorokba.

Volt, ki gyalog terhes fentőt forgatna kezében,

S küzd vala, mintha Kazult lefeszitni rohanna lo-

várul; —

Régi szokás nálok : miüdön a Százkapu elve ;

S Áros térségén Kazulok szomszédi valának.

Akkoron a csalogány szorosokban vívni gyakorta

Kéntelenek , hol nem lehetett nyargalni , vevék föl.

Részvizsgála tegezt, s ideget késérte az íven,

Hogy netalán tág lenne nyilat mcszszebbrc rugatni

Majd, mikor ellenség fog szemközti állni csatában.
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Míg ezek így lőnek szomorún Aurora kilépe

Uttyábul , s lankadva nyakát vállára lehajtván,

Elnyugodott. A pompás nap megereszti nyomában'

Tüzszekerét. Földszínt az eget füstime pirulvány. —

Ottan arany palotája ragyog ; száz oszlopon épült ;

Rezgo fénnye vakít , falait nem láttya halandó ;

Ketté nyilt kapuján sebesen vágtatva kirándul

A négy zablamaró , s széllyel játszattya serénnyél :

Minden szála sugár , és minden szála világít. —

Husz Táltos vezeté a Főpapot ; annyi utánna

Lép vala ; husz rézkürt riadott a sornak előtte.

Ő maga a közepén, valamint a csillagos égen

Czynthia tündöklik, vonván fénnyére figyelmet,

Halkan] elő haladott. Virgoncz hat szürke nyeri l ó

(Szikravetök szemeik, lábok hányása kevélység)

Vonta dücsö szekerét. Bíbor karszéke kinyilttan

Hintálá az ülőt, s nem látszék mozgani még is.

Rudgya ezüst, a tengelyek is, küllői aranybul

Talpai kékes aczél , az Uralnak bérczei millyent

Forranak. így ment ö. Követé a Iófi mögötte :

Ilószinü mén vala ez, mentt domboru marja nyeregtül.

Etrcs félszigetén termett, üdejére negyedfű

Jámbor is és pajkos, körmét szedegetni kevélycn

Érté ; játszi barom , fülein nevetése kitetsző.

Róla selyemtakaró gazdag varrással aranybul

Szárig alá csüggött; szélhordta serénnye közösleg

Szittyai hölgyektül fodorokban fűzve kötökkel

Büszke nyakát leszegé, és kényesen ére szügyéhez.
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Kantárát gyártotta Kazul. Két rendre aranybul

öntött boglárok szép csinnal rajta mosolgytak.

Két felül a zabolán két fékszárt művese csatlott,

Hoszszadon a paripát hogy tartani róla lehessen,

Halk nyommal vezeté két Jósló ; ketteje hátul

Széles arany táblán emélé a gyöngynyelü pózslárt.

Hetven göbölökör, hétszáz ürü zártabe hátul

A fényes menetelt. Amazok czifrázva virágok

Szépeivel , kék szarvaikon ; puha gyapjok ezeknek

Tiszta fehér; áldozni való valamennyi szerenkint

Mindenik osztálynak ; hogy az ég Ura lenne kegyelmcs ;

Megnyitná az üdök titkát , végzése mi volna

Népe felül ? öket mikoron fölkelni akarná ?

Uttyok merre legyen? kit rendel harczra vezérűl?

A küzdés tüzibén maga 5 virrasztna fölöttök ,

Míg Etelérül örök b irodalmok viszszakerítnék ,

S ott az üdöezerek hoszszával tartna hatalmok.

így közelíték meg könnyen léptetve az oltárt.

Fölséges hidlat várá. Volt szonyege hímmel

Tűzve arany szálbul : miivelték szittya leánykák ;

Hétszerü lánczozatok habosíták széleit. Itten

Álla meg a Főpap. „Te szövetség Istene ! így szóllt ,

Menykövek, és viharok zaklatták népedet eddig;

Szenvedtük sanyarún irigyinknek czinkait ; így volt

Mérve reánk tőled. De dücsőn végezni Ígérted

Mind ezeket, s fogadád: Pannónia térje mienk leszsz.

MondszaKegyes! meddig tűrjünk? melly korra halasztod
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Szent szavaid bizonyos tellyét? Hadd hasson elődbe

Nemzeti áldozatunk , a mély szándokod értte takard-

föl! "

így 6 ; s a fényes pózslárt markába szorítván ,

A szent kardra tüzé szemeit, a átjárva hevétül

A nagy tételnek, fogatig mellyébe meríté

A lónak kétélű vasát. Dűl vére azonnal ,

S csordultig tölté az arany karimáju medenczét. —

Most kiki foglalatos tisztével. Táltosok elsok

A tagokat bonczolni, s külön háritni edénybe.

A Jóslók azután kezdék forgatni tudákos

Könyveiket, s magas ihléssel vizsgálni azokbul

A fő áldozatot, s dolgokra kifej tni jövendot.

Minden jóra mutat. Szive nagy; szűnt verni sokára •

Lépe piros , szeplotelen is ; nincs réteg erében ;

Híg, s lobogó a vér, sűrű gyöngyöt vertvala, millyen

Somlyónak mikoron csurgatsz poharadba borábul.

Vastag erek velejében az ép hártyának alatta

Voltak , nem gáncsos de gyapor szálakra oszolvák.

Ekképp a Jóslók lelték. A Fopap utáunok

Minden izet , minden remeket maga pontra kivizsgált.

Égett a szent tűz. Szakadott hét szarvra pirosló

Lángja derékon ugyan : de az eggyike félre csapódván'

Elvált a lobogó tűznek testétül egészen ,

És mielőtt eloszolna , hatát mardosta. Helyette

Más kisded gyulladt ki , s mihelytt fölszálla magasbra,

Többivel öszszeborult. Lassankint fugyui az égés,
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És kezd lenni zsarat. Tisztán belrészeit erre

A Fopap hamvig megemészteni rakta kezével :

A tűz lön elevenb, s éledvén nem vete füstöt.

Hét remek annyi aczél sellegben, téve az izzú

Szénre, pirult vala száma szerint valamennyi Vezérnek-

E/.t mikor elvégzé ada jelt a tábori nagy kürt,

És Tatur így szóllott : „Magyarok, hallyátok : az Isten

Áldozatunkra tekint. Már megszűnt régi haragja ;

Elveszi a sanyarú napokat. Bűnhődtek apáink

Vétkeikért, miüdön Etelének hösfia mellül

Mennyeket ingerlő árlással félre hnjolvák ,

Őt az irigy pártnak csalogány tőrébe keríték,

S villám fegyverinek koszorús diadalmait cggy harcz

Általok elveszté, s a Szittyák nemzeti létét."

Hosök mostan azért ezeket szóllattya: „Kimentek

E földrül : lészen Pannónia földe hazátok !

Bátor nemzeteket győztök , bátrabbak azoknál ;

Tiz kelevésztek elejt százat; száz ezret, ezernek

Tizszer ezer tárcsás nem fog fordítani arczot.

Minden erő, minden hatalom, melly állni mer ellent,

Lábaitok tapodéka leszen , s hordozza bilinc stek.

Merre az égő nap feltámad , merre lenyugszik ,

Hol hajdan zörgött Etelének fegyvere czombján,

Hangzani fog hiretek , s rólunk szóll gyermek öreggel.

A testvéri hadak lenyomó veszedelme taníttson

Irtani a belső hasadást, és érteni eggyet,
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Melly nélkül híu minden erö, s elfonnyad az ország,

így Icszsz fegyveretek diadalmas. Csillagokon túl

Eljut nagy nevetek , s minden nemzetre homályt vöt."

„Általam , értsétek Magyarok ! mondattya az Isten :

Elmultak teleink a szittyai földön: az Etrest,

A Túrát, s az Uralt nem fogjuk nézni ezentúl,

Sem lovaink szügye Káma vizét nem szegdeli , usz

ván." —

Ti felhős erdők , s élonek mostoha bérezek

Keblei, vérontó vasainknak műhelye, és ti

Ilímcs róna mezők , s te folyók fejedelme ! vegyétek

Elbucsuzó hálánk: voltunk vendégitek eddig;

Más haza vár bennünk : Etelének birtoka nyugton.

Ti pedig új népet szomorúk üdvözleni fogtok :

Néma sohajtástok gyakoron röppennek utánmmk

Majd, mikor a gyülevész hadakat láttyátok omolni

Rátok, s szenveditek kénnyeknek durva csapásit.

Akkor könnyeitek folynak, s mondgyátok: „Apáink

Voltanak a Magyarok , s ím mostoha kézre szakad

tunk;

Kézre , kinek viruló szépségünk békeni szennye ,

Mellyet az éveknek több száza lehordani nem fog.

így vagyon a végzés oda fönn , s kikerülni lehetlen."

E szavakat végezve szemét a kardra vetette.

Méne az oltárhoz , s jobját polczára nyugosztván ,

Ekképpen hallatta magát a mézszavu jámbor:
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„Fénylett a Magyarok neve századok olt a: Dücsöség

Fegyvereik diadalmaival haladott vala versent,

És valamerre röpült seregek, rendíte világot,

Míg a megszakadás , az irigység szültte , pokolnak

Pitvarit ott hagyván, fészkét nem rakta közökbe!

Nem szilaj ellenség forgatta ki régi tövébül:

Ő maga a megölő gyilkot testébe meríté,

S megbódulva hagyá idegennek elülni hazáját ;

Mert az erőtartó ponthoz nem volt vala kötve.

Ez nap azért , 3Iagyarok ! tegyetek főt közttetek. így

leszsz

Eggy szívvé valamennyi vitéz. Láttátok az égés

Hét ággal lobogó lángját fönn öszszeborulni ;

(Mert amaz elválttnak csorbája megiíjjula mással.)

S füst nélkül benn áldozatunk hamvadni rakásra í

Isteni tetszetül ez ; nyilván amaz érteni adgya :

Eggy legyen a fejedelmi vezér. Szükséges az egység.

E kiíl a nagy erők gyöngék. Válaszszatok eggyet,

S azt Etelének igaz magvábul. Toló parancsot

A seregek vegyenek , mikőrön kell kezdeni harczot ,

És ütközni miképp ? a győzttet mennyire űzni ?

(Mert bizonyos veszedelmet okoz nem birni hevével,)

Kötni mikor békét? Ugyan őt illesse jutalmat

Osztani érdemekért; ugyan öt büntetni, ki vétkes.

Yédgye szabadságunk kül s belső tárnadat ellen ,

S virrasztása alatt nyugton kiki birja sajáttyát.

E szent kard az övé, az övé a nemzeti zászló,

S a nagy kürtviselő tartózkodik oldala mellett.
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Ez szava Istennek hozzátok. Százszoros áldás

A megtartóknak," mondá, s végezte beszédét.

A feszesen nézo seregek hallgattanak eddig ,

Mostan tüzbe hozott sziveik köz örömnek eredvén,

„Mennyeiek szavaid, mondották, isteni férfiú!

Homlokodon szentség tündöklik. Józan igazság

Ajkad nyíltta. Legyen, valamint hirdetted elottünk,

A mit sorsunkrul végzett az egekbeli Fölség.

A szent könyv titkát te tudod megfejteni , és az

Áldozatok jeleit : mi függünk tőled ezekben."

Most paizsát mindenki vitéz társával erősen

öszszccsapá. Riadás terjedt a róna mezőkben,

És túl a hegyeken , s emezek tizszerte üvölték

Yiszsza az öblökben meg nem fértt tábori hangzást.

Mint mikor a fenyvek sudarát hamar átkeli a szél ,

Csöndesül a suhogás osztán: úgy szüntenek ok is.

A Főpap fölemelte kezét, (így adni szokása

Szent tételre jelet.) Tüstént a Táltosok erre

A juhok , és ökrök csapatit hozzája vezették.

Titkos igéket előbb mondván , illette varázsló

Yeszszővel nyakszirt a barmokat ; általereszté

Ezzel Táltosinak. Szaporán áldozni siettek,

Széttválván mindenki külön seregének előtte.

így történtek ezek , mielőtt meglenne az áldmás ,

És az öreg tisztét végezvén, földre leszálla.
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A hét Fömagyarok szekerét körülállva fogadták ,

Álmos elöszóllott: „köszönet neked, isteni férfiu,

Mondá; illatadó kenetek forrása az ajkad,

Bölcsesség omlik szájadbul: szentek igéid:

Mérhetlen .tudománnyá veled titkoknak az égbül ;

Júkat ígérsz. — Nem meszsze tehát elváltta jövendő

Sorsunknak, mellyel biztattak sokszor apáink!

Hála neked, Magyarok virrasztó Istene! késérj

Bennünket, valamerre akarsz, fejedelmi vezérül

Adgy , valakit kedvel tetszésed , Főpapod által. —

Agg vagyak én : kevesek vénségem napjai hátra.

A boldog földet nincsen meglátni reményem ,

Bár ez idén legyen is költözttünk téve ki tőled, —

Érez erem csak ugyan hevülést. Fiatal korom izma

Ébredezik, mikoron Pannónia hangja fülemben

Megcsöndül ; s hami haszna leszen , veletek megyek

én is,

Nyers kornak: számbul kivel ót szaporítani nem fog

Eggy ösz. Korha karom fentőre: tanácsra de elmém

Ép. — Faizs a bölcsöm ; játékim : lőni arányba

A feszes ívekrül nyilakat. Nekem éjjeli álmaim

Voltanak ütközetek, s dallom: zörögése csatáknak.

Ekképp folyt le üdőm , és így csavarodtanak őszbe

Ez fürtök. Vala módom elég késértni szerencsét,

S a viadalmaknak röjtékcny csínnyait értni:

Már ezek elmulván, tetemim nyugodalmat ohajtnak."

így szállott az öreg, s csípejét kardgyára ereszté.



40 Árpád

Rég forgatta Lebed , mi uton hogy lenne Magyarfó.

Érdemi biztatták , mellyekben senki nem elsőbb ,

Úgy vélé ; és mélyreható nyila éles eszének.

Még is , hogyha talán a többség ellene volna :

Külfrigyhez látott a gaz vér, nemzete kárán.

A Kazar elsőben tetszett, mint karra hatalmas,

S hódítást kereső. Követét hozzája bocsátván,

ösztönözé: választna helyet, rendelne üdöt is,

Hol, s mikoron, nagy dolgokrul tanakodgyanak egy-

gyütt?

Mellyek ugyan neki is , de Bogornak hasznosak inkább.

A Kazar elfogadá. Hely, üdö kiszegezve valának;

S még a tél fogyatán a két fő méne tanácsba

A bolgár szélen , lévén különözve tanuktul.

Föltakará Lebed a titkot : „Fejedelmet akarnak ,

így szóll, a Magyarok. — Ha teendenek engemet

ónk i ni. :

Egyetlen gyerekem vegye nőül lányod : utánnam

Ő legyen a fejedelm , de te tőled függjön , ipáiul.

Hogyha zavar baleset, s az irigy párt lészen erosebb,

És te czirákoddal harczolsz eggy kézre: mi állhat

Ellene , hogy fejedelmünk légy ?" így apja Szabolcsnak.

A Kazar ellenben, kinek a méz nem vala édesb

E szóknál , felelé : „fiadé legyen Illi leányom

Mái naptul. Lánc/szem gyerekinknek ez egybekelése.

Kettőnk köztt. llal eset ha szorít: valamennyi ha

dammal
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Oltalmadra kelek, s fejedelm lész, vallom az égre.

Népem elég, és fegyverem is mindennemű szerbül. "

így lött meg, de titokban 'még a kölcsönös alku.

Már leve fellengzobb izgékony nászsza Bőgornak ,

És kijeleltt ellenfeleit letiporta agyában ;

Már menyben lovagolt az eszével, s oszta parancsot

Hú veinek; s csak előbb küszöbén léptesse be Illit,

Foghegyen akkor majd, mondá, s kénnyére beszélget

Fönagy társaival. — Honrul megkérni fiának

Küldé a jegyeset , menye is hogy lássa jövendo

Férjét, s annya vejét, és nászsza fiának örül lyön.

És igen is méltán. Gyönyörű termetre Lebedfi.

Elso serdületű. Eleven nézése szemének

Szfizi szeméremmel legszebben kellemesítve.

A parduczkaczagány vállárul nyult le ; szori tá

Drágaköves boglár széles mellyéhez, aranybul.

Új tegez a hátán , uj kard csügg gyöngyös övérül ,

Két remek a legszebb izlésű emberi műben.

Negyven válogatott ifjú késérte Szabolcsot

Alma pejen. Mellyvas, bozogány, és kópja legényi

Fegyvereik. Harsány éneklés közben elérték

Illamköt, hol volt pompás nyaralója Bogornak. —

Tetszék a jövevény. A szűz is gyujta Szabolcsban

Kölcsönös érzelmet, s meglőn a jegycsere közttök,

F.s a lány föstött képét elvitte Lebedfi.
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özvegy volt, koros is nöszésre az ifjnnaK apja,

A szerelem még is lele rést béhatni szivébe ,

És sarkábul eszét kiveté arczképe menyének. —

f

Ügy mondgyák , kis szikra gyanánt kezdődik az ifjak

Belseiben , s elején lappangva jelenti hatalmát ,

Mint valamelly ravasz ölyv. De különben téve Le-

beddel.

A látást, noha kép vala csak, nyomakodva követték

A lobogó lángok , lelkét átjárva emésztök.

Majd átkozta fiát, majd ismét szórta magára

Szitkait: „Esztelenén, dörögé, kárhoztatom ötet,

A gyereket, kl magam küldém, hogy hozna meny-

aszszonyt,

S ezt, kit hölgyemnek kérhettem könnyeden akkor.

Esztelen én, miokért feledem állatni előmbe

A legszebb alakot napján amaz 'alkukötésnek ?

Most másítni nehéz, s szégyent arczomra borító.

Mit ? — vagy nem vagyok úr fiamon? forgatni ta

nácsom

Tiltsa-e 6 ?— Feleségem leszsz , és nem menyem Illi !'

Illy gonoszul végzett Lebed, a szerelembe bolonduld

Vén apa, eldulván önnön gyerekének aráját.

Nem pirul a motskos föltételt hajtani végre,

A mit, sok, ha mokány el merne követni, s röpülne

Illamköre , de viszsza voná a nemzeti ünnep ,

Mellyig, bár daruak szárnyán, nem volna lehetség
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Térnie viszsza, s derék kúrával júr, ha mulasztya:

Förtelmes szándéka tehát lón bizva levélre.

„Illik okos főhöz, megváltoztatni tanácsosát,

A körülállások vahimint változnak üdököztt,"

írta Lebed. „Lekötötte szivét hazaföldi leányhoz

Már régolta Szabolcs. A gyermek kedveszegetten

Jött haza, s bús most is, s noha volna hatalmam erőhöz

Nyúlni, mivel vétkét titkon tartotta, s aráját

Válas/.tá tudomásom kül, s jegyzette magának:

Nem teszem azt még is ; ne legyen roszsz magzatom által

Illi szerencsétlen , kiket eggyé foglal erőszak ,

Mind ketten boldogtalanok : válaszszák el őket ;

Frigyünk még is azért alapodgyék kezdeti nyomtán ,

S engem , mert fiamat kitagadtam , vödnek avass be.

Nincs úgy is bizalom tántorgó gyermek eszéhez :

Millyen lenne Szabolos: ki, ha nőjét, mint van,

utálná,

Fölfodi dolgunkat szédített kedvese karján,

S példákbul tudgyuk , mindenkor csacska az aszszony.

Lányodat adsza tehát nékem, nyersz értte virágzó

Nemzetet, országot, s szolgád leszsz vöd is örökre."

Ezzel ereszti Bodót Lcbed Illamköre Bogorhoz.

A Kazar a hazugot sajdítá. Lánya Szabolcsban

Tudva mi érzelmet görjesztett: annyival inkább

Tapsolt lelke, Lcbed hogy van horgába akadva,

Kit majd ínnye szerint kazaros körmére csavarhat.
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Kcll-e leányának , nem kell-e az Bszfejü nöszö,

Nincs most gondgya reá. „Az ero, mondotta , kezemben;

Megtöröm amakacsot, ha merészel s/úllaui ellen.

És , ha halálos italt küldnék neki , nem vagyok élten

Tellyesen Úr?" Nojét ezután szóllíttya, ki százszor

Férjénél gögösb, (erkölcs ez az aszszonyi nemben),

S a levelet neki elmondá. Felesége hevültten j

„így legyen! így akarom, csevegé: Egyszerre leányom

Illi visel fejedelmi nevet, s fejedelmi pereczczel

Ékesedik, mellyet magam én karjára füzendek;"

És szalad a szflzhöz, „Lettél fejedelmi menyaszszony ;

Fordult jobbra ügyöd. Férjed nem azon szeles ifjonc/.,

Kit láttál ; ki magyar vérbül lányt jegyze magának ,

És téged megutált, mondá; lészsz kötve Lebedhez,

A Magyarok színe ö , s hallom , nöszésre sem aggott."

A szűz elsárgul ; tördeltt jajszókra cselédi

Bódulnek, s a most víg arát ájulva találvák,

A lelketlennek halavány arczára borulnak

Erre föleszmélvén: ,,Lebedet sem, hogyha Szabolcs el-

Tiltva vagyon!" rebegé, s ismét elnémula nyelve.

A mit az aszszony tud, s a házi cselédre kiröppcn,

Nem titok az. Mindent kiföcsögtenek Illi bajárul. —

Csak bajuszát morzsollya Bodó , s elméne Bugornak

Válaszadásával , szidván a képtelen estet ,

S mondá : „a kiaszott kórút nyers tobe ki látta

Oltani, vagy száraz gallyakrul várni gyümölcsöt?

Istene nincs , ki szülő lévén , s agg éltii , kivárni) a ,
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Gyermeke is, mint ö, fiísulttan töltse világa

Zsengéjét, mellyben nem akart ismerni fenyítőt

A most fcddegetö, s nyavalyás hénnája korának.

Vének az ifjaknak ritkán jó lelkű biráik:

Nyiltt arczot gyűlölők: bűnt, hol nincs , ottan is írtók."

Boszszonkodva Bodó ezeket forgatta eszében ,

És több illyeneket, noha már 6 sem vala gyermek.

Zordon volt Lebed e közben, s gyűlölője fiának

Rend kivül. Éles szók villongó menykövi dűltek

Szájábul, ha Szabolcs sürgött kérlelni haragját,

S kedve vidámságát keresé megnyerni híjába,

így tartott, valamíg nem gyűlt a hét Magyar ös/.s/c

t'lleni Láthegynél a fényes nemzeti pompát.

Itt küzdött ezer aggságtul szaggatva Szabolcsnak

Apja, Bodri miüdőn a választ nyomta kezébe,

8 teste törődését okul adván, mintha kívánnák

Tagjai a pihenést , uracsához orozva szökellék.

„Kos/s/ hir, Uram, kezdé; nem arád ám lánya

Bogornak !

Kész már a szövevény: jegyesed, leszsz nője Lebednek ;

Ennél nincs bizonyosb. Siralomnak zápora, mondgyák,

A ház népe közül kik látták, verte le Illit.

Én magam , én hallám nevedet szájábul omolni,

Százszorozott hangon, mellyet zokogás! elöltek.

Vajha Bogor levelét olvasnád , mellyet apádnak

Boszszonkodva hozék , látnál koholásokat abban
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Ellened. Egyre, Uram, kórlek: hűségem, okává

Vesztemnek ne legyen. Ne tudasd , hogy véled ezckrül

SzóJ lék, senkivel iá. Ne porozd kénkövel az izzót.

Tűrj ! meglett eseted jobbá nem változik immár."

A követ így szóllotr. Sziklákat agyára szakadni

Véle Szabolcs ; ezeket hállván. „Egek! élek-e, vagy már

Túl nyavalyog lelkem , dühiisen pattogta , határán

E nyomorék testnek ? — Te kemény vas , légy ma

uradnak

Boszszullója, halált osztó !" már kezde rohannni

Vontt karddal; de Bodó megölelvén, mondgya: „sze-

lídülly

S röjtsd e kardot, Uram, mentien hüvelyébe , különben

Elveszted magadat, s elso heved engem is elveszt.

S e szál vas mit akar? kit arányzol véle? nem értem;

Nem hinném Lebedet; lássd, ím hogy tébolog elméd.

Tudgyad, hogy kiki legvétkcsb sugalója magának

Sorsa zavarjában ; szédelyg kórmánnya eszének ,

S mellyet másra ragadt, a tört, ön véribe mártya.

Míg megcsillapodik forró lobogása epédnek,

Várj : itt élni tanácscsal kell , nem tüzbe rohanni."

Ilázkodik erre Szabolcs, slon eggy mély néma sohajtás

Válasza, és elmegy boszszút forgatva szivében.

Mert szilaj állatokat könnyebb szoktatni kezedhez ,

Mint a föllobbant embert hódítani hozzád.
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A kék ég beborul, s borulását váltya veröfény:

Nem vészen illy szaporán a bántott indulat enyhet.

A megajánlott frigy Lebedet formálta vakabba :

„Én, vagy senki az Úr," így morgott kékes ajakkal

Értetlcn hangon, „nincs érdeme senkinek annyi,

Mennyi nekem, s ha kerülni talál fegyverre, ki árthat

Ellenem , ördögöket bár hívjon harczra segédül ;

Érti Lebed, mire van czélzás , s neki gyermeki játék

Illy zivatart széttverni. Vagy' én mást hágni előmbe

Gyáván szemléllyek ? nem ugyan! ma betorkolom őket,

S itt a tábor előtt pirulást arczokra terítek.

Fölzavarok mindent, s ha a/, esz nem , győzzön erőszak.

Van hű, van bátor seregem, s hajlítani hozzám

Többeket is nem munka, derék bajtársaim által.

Hát az eros Kazarok , kik pártomon állnak ipammal !

A fold fél kerekét játék meggyőznöm ezekkel."

így készülve azért ekképp szóllamlani kezde :

„Pörleni nem törvény nálam. Mindenha gyűlöltem

A pörülőt. Én békeszegést, megmentsen az Isten!

Nem hintek. De szavam , látom kifakasztani szükség,

Minthogy nemzetemet van okom félthetni veszélytül.

Látnak az én szemeim, mondá; s kardgyára tapintván,

Ősi szabadságunk árlóját ezzel aprítom

ízre darabra. Gyanús , igazat kell szóllani szemtül

Szembe ; gyanús Tatur , a sok szépszavu Főpap előttem.

Mit cseveg itt hoszszan ? mit kérkedik , isteni szókat
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Hogy vett volna ? hiszen hazugon nem szóllhat az Isten,

Mint 6. Véli , niikint látszik , rábiztuk eszünket ,

Puszta szavára hiszünk , s fogjuk bámulni tauácscsát. —

„Eggy legyen a fejedelmi vezér. Szükséges az egység.'*

Hány szó, annyi nyilak, bizonyos vesztünkre csi-

nálttak. —

Mért eggy ? mert több nem l minek a fejedelmi ma

gasság ?

Lábaitokra bilincs , pereczek nyakatokra ha kellnek :

Eggy legyen a fejedelmi vezér! — Készántag akartok

Lenni rabok, s szolgálat alatt izzadni baromkint,

S eggy Urnak szabad élteteket markába letenni :

Úgy legyen eggy fejedelmi vezér! — Hogy kinnyai-

tok köztt

Majd mikoron mosolyogva sanyar, s vasveszszeje

csapkod

Benneteket, még nyögnötök is titkolva lehessen!

Hogy mikor elnyomatunk , ha ki bátor szállni ügyünk

ért:

Ö a jó hazafit pártoskint vesse halálra :

Eggy legyen a fejedelmi vezér! — Kénnyére hevének

Bizva bitang módon vérünk ont ássa magáért?

Úr legyen 5, mi szolgarabok; fölnézni se merjünk

Szent képére, midőn szikráznak fénnyi szemének ?—

Ezt mondotta tehát, mikor így szóllt néked az Isten:

Eggy legyen a fejedelmi vezér? — „Szükséges az

egység."

Ezt igazán lelted, s ki okos, nem fogja tagadni.
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Itten is álnokság. Vagy mondsza: föloszlik az egység

Eggy fejedelmi nélkül ? Többekben nem lehet űszsze

Szíttás t Példa után ha megyünk : a példa magunknál

Ellenzore mutat. Valamint mi , voltanak Ősink

És ükeink fejedelmidenek : nem szertehasonlók

Még is azért sziveik ; s mind ed,dig béke virágzott

Közttünk, és sebesen gyarapult a nemzeti nagyság,

8 most, csak most támadt, kiazontlevoníttsamagasrul,

És ugyan 5, kinek a kapcsot fönntartani inkább,

Mint a viszszavonás lángját gerjeszteni, tiszte!"

„Védgye szabadságunk." Tréfát lehet űzni ; de ottan

Nincs okosan helye tréfának , hol az emberi jussok

Ennyire sértetnek. Vagy mondani nemde akartad:

Nyomja szabadságunk'? s igazán így szóllanod illett,

Égi sugallástul ha vagy általhatva csodásan.

Lássa ki látni akar , ha szabadság kedves-e annak,

A ki az országnak gyeplőjét eggy maga tartya ?

Az, kinek a füleit sértőbben semmi nem éri,

Mintha szabadságrul történik szóllanod ? Ellent :

Néki ugyan szabad a porbul fölemelni az árlút

Csillagokig; szabad a jámbort megfosztani ösi

Mindenitül , a fojtó kötelet hurkolni nyakára ,

És lábára nyűgöt , a ha lehetne , bilincset eszére.

S ezt csak azért , mivel ö többeknél lenne hatalmaab.

A mit ti bajosan fognátok szerzeni karddal

Véretek izzadtán , míg ö nyujtózik az álom

Ernyegetö kebelén , s hiu képek véle mulatnak :

4
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Néki szabad legyen azt czudarokra fölosztani l Majd így

Védi szabadságunk , s nyer tole jutalmat az érdem !"

„S bár ezek is nyomják szivemet,mert sírba vezetnek,

Honnan örök napokig föl nem foghatna derülni,

Mellyet vérünkön szerezénk, s fönntartani győztünk,

Ősi szabadságunk ; ha hová a Főpap arányoz ,

Dolgunkat , s dolgát oda volna terelnie módgya :

Legvérzöbb sebet ejtne de az, (hahogy állana rajta

Vesztni szabadságunk) , mikoron kérödzi csalárdul ,

Hogy fejedelmi vezért nézzünk Etelének izébül. —

í:n ni ki tud , jól értse szavát: „Etelének izébül."

Ügy-e tehát a többi Magyar csak söpreje .' senki ,

Senki vitéz közttünk Etelének kívüle magván ?

Hozzánk olly sanyarú , olly szűk kezű volna az Isten,

Minden okosságot hogy az ö velejekbe szorítna,

S mint avatatlanokat minket képezne butáknak ?

Így kell , ennyi dücsö fiakat mocskolni t az Istent

Főpapnak szentségtelenül vádolni? Ki hallott

Ez napig illy gonoszul csevegot ? Hát nincs - e vité

zünk t

Nincs-e kit a kormány mellé állítani tudnánk

Kelletinél hiresebb Etelédnek válva izétül t

Vakság kötni magát eggy vérhez. Semmi örökség

Nincsen az országhoz, valamint hogy nem vala eddig

A Magyarok földén, s ezután sem lészen, akármiut

Rajta van a Főpap , míg c kard éle hasíthat
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Szennyes pártosokat. Bátor szív , és hadi erkölcs

A. fejedelmi jegyek, ha ngyan fejedelmet eléggé

Esztelenek volnánk közülünk alkotni nyakunkra,

Nem születés. Igen is tudgyuk , mi okozta kivágtát

Hajdon erős birodalmunknak Pannónia térén.

A vér vesztegető Etelének szüntelen izgó

Lelke, dühös hadakat táplált, s nyughatni türctlen

Nyugvó népeknek szilajul földulta határit.

A gyűlölet magvát ekképp elszórta erántunk ,

Honnan fölvirrad , nyugotig. Csak szinre barátink

Voltanak, a kiket ö befogott jármába, kiütni

A szegeket készek , mihelyen rés bomlik előttük ,

S a hamuban fujtott zsaratot ránk gyújtani ujra:

Mert az eroszakkal lenyomott, menekedni törekszik,

S a kölcsönt tüzesebb dühhel lefaragni rovásru!,

így leve. 0 megszűnt; nem méltó lenni továbbá

A földnek kerekén, fogyatója az emberi nemnek,

És egyedül ki azért született, hogy lenne kiirtó.

Láng lobban , s valamerre Magyart ér , ellene csapkod,

És Etelének ezig tündöklő udvara ég már;

Udvara, mellynek alapköveit meleg emberi vérrel

Forrasztván rakatá , s falait föstötte azonnal.

Tudnak-e most zabolát a szélnek gyermeki adni ,

S szikravetö felhők viharát oszlatni fejekrül ?

Ók igen ! aszszonykák kiket a puhaságnak ölében

Dallva selyem párnák pelyhén hordozva nyalának !

Ők, kiket elzárttan napnak pirulása nem edzett

Munkához, sem az északi szél nem szívta megarczok

•
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Téjre ütött bőrét, a nem hallá dajka sirámjok!

Illy renyhedt ivadék tudnája feszíteni vállát

Annyi vadak vívása között a Szittya hazának ,

Azt hogy fönntartsák , s vele a szép nemzetet eggyütt ?

Mert hogy elárlással romlottak : szófia mondás.

A Magyar elvesztette tehát, s elvesztnie kellett

Annyi vitéz diadalmaiért folytt vére jutalmát !

így valamit bölcsen szerzettenek Őseik , eggykét

Allyasodott nnokáik alatt, mind léve harácscsá.

Mit várjunk egyebet ma is , a fejedelmi hatalmat

Eggy hősnek puha véréhez ha leköttyük örökre ?

Nem Magyarok! szöktetni homályt szemeinkre ne

haggyunk !

És noha a fönnség eggynek legyen általeresztve ,

És kárára ez is, bizonyos kárára hazánknak:

Óvjuk az országot , mint árrus cz&dröt eladni ,

S bár ki az, eggy vérben fékét örökíteni (ívjuk!"

„A czinkos szövevényt, nem sejti-e senki ? Nem a köz

Boldogság lebeg a csalogány Fopapnak agyában ;

Fátyola ez neki csak , mellyel kendőzi aránnyát ;

Álmoshoz bérlette magát ; hazug Istene Almost

Nem tudom a füstnek minemü csavarékai által ,

Néki hitelt ha adunk, fővé iktatni jelenté.

Nem csoda, Álmos előtt hogy mézszavu ajka; hogy égig

Fölviszi, a kit előbb avatott csinnyába az ál nők,

Nem csoda belseinek kifakadt ömlése: „vezérül

Adgy, valakit kedvel tetszésed, Főpapod által."



Második Kflnyv. 53

Másoda 5-e tehát Istennek ? Rengeni érzém ,

Melly nyomon e szókkal sujtott, a földet alattam.

Hah ! ördöngi tanács ! a poklok pandala forralt

Téged , az ármánynak mikoron ránk mérge kiöntött ,

S mennyei szóllatkint , eggy Fopap ; nem ! haza árló ,

És eggy gyultt agyú vén akadék táloltak előnkbe ;

Mert ember, kiben épen az ész, nem szóllhata illyent

„A szent kard az övé , az övé a nemzeti zászló ,

A nagy kürtviselö tartózkodik oldala mellett."

Halld, ki Magyar vagy, ezent, s pazarold el nemze

ti kincsed;

Vcssd oda Álmosnak , kezeid hogy kösse meg értte ,

És soha már ezután , hogy birtad , eszedbe ne jusson !"

„Kérni se merjük-e Őt , ki adott rá néki hatalmat

Nemzetiségünknek jegyeit k i kiálini bitangnak 'í

S hogy mit ezig közösen birtunk , most tőle elessünk f—

Vagy mért vesztegetek szavakat? mire küzdenem ennyi

Szájjal l Ti Magyarok ! (seregét most kapta szemébe)

Ismérem szivetek , nem fogtok lenni segédek

A nyügsodrásban. Szabadoknak lennetek illik,

Kell is ; míg inaim birnak , míg nyúlni fog éltem ,

Érttetek , és veletek vívok , s ti én velem a szent

Ügy mellett , ha szabad létünk keveredne hínárba ,

S a rabság napját nem láttyuk kelni fejünkre/*

Ezzel lóra szökött, s tüzesültt arczával iramni

Kezde , „Megálly !" a többi vezér mcnydörgve kiáltá,
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Gátolván menetét ; mert Csörsz, Ete, kétfelül a szíj

Kuntárszárt ragadák. A FÖpap csöndesen ekképp :

„Vádaidat czáfolni , Lebed , nem munka." De közbe

Vág Álmos , kérvén most ötet szóllani hagyná.

S már nyelvére szedé szavait: de az agg Huba vállát

Illetvén, mondá: „Feleim! most hallyatok engem:

Ellenetek föcsögött a büszke szidalmas , ez okbul

Ti netalán, hinnök, magatok pártyára hevesben

Fognátok kifakadni ; s Lcbed kétségbe ne hozza

A közös érzelmet , s horgát kettőbe ne vágja:

Bántástok nélkül legyek én szállója az ügynek.

Istent nem, nem az embereket, sem ez áldozat-oltárt

Kémóllette Lebed hegykén öklelm szavával ,

S hoszszu beszédének káromlás kezdete, vége.

Nála hazug minden , maga ktil , és minden eszetlen ,

És tompultt : egyedül hozzá kegyes, a ki ad elmét.

A Főpapra morog ; hitelét bonczollya merészen ,

Mintha reá bíznák a Szentet ítélni, hogy aklot

Farkasnak tárjunk , s keletét rágalma ne véttse.

Kérdi csípős nyelvén : „minek a fejedelmi magasság ?

S fösteni nem lehet olly iszonyún a hétfejü sárkányt,

Mint ő a fejedelmivezért. Vagy volna kegyetlenb ,

Volna fenébb állat , mintsem fejedelme Lebednek ,

Millyent, honnan eredt maga ő, poklokra keresni

Fusson ; vagy hihető képét másolta magárul *

Kín vala hallgatnom. Nem volt olly szemtelen eddig,

Mint ö, a fejedelmi Papot ki gyanúba keverni

Volna merész, köztiünk, s szentségét tiprani lábbal.
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Jámbor, s bölcs Eleink; hah! elmultt, s könyre fakasztó

Boldog üdök ! kit ez illy erkölcstelen elmeszilajság

Pajkosan elragadott, fiatalt vént karddal enyészték.

És most Fömagyar az , ki ez undok vétket okádni

Nem pirul , és az öreg füleket keseríti szidalma !

Tőle tehát várjunk okosan dolgunkra tanácsot ?

Tőle igaz mondást, ki hazugnak bátor az Istent

És azt szidni , kinek titkát 5 nyitni kegyelmes ?

Elhiszem , a Főpap ha szavát adnája Lebednek ,

Főkormányra ha őt nékünk Magyaroknak ajánlnú,

Nem pattogna reá , s bögyösen fölhányni feledné,

A mit most ökrend: „minek a fejedelmi magasság?"

Halldsza, Lebed, megmondom azért, netalán ezen ifjak

Véllyék , hogy rajtunk győztél , és szinte magunkrul

Mondani támad okom : „minek a fejedelmi magasság ?"

A boltépületet közepen foglallya csak eggy ék ;

Míg ez tartya helyét, az egész ragad öszsze: de

bontsd ki

Ezt ; a sziklarakás nyiladoz , s a földre leroskad.

Meg vagyon épületülik ; de mivel nincs öszszeszoríto"

Eke , gyakor szakadást kellett szenvednie. Hányszor

Szétveretett az erős Nemzet ! s oda hagyta hazáját

Nálánál gyöngébb népek seregének , ez okbul ?

Most nem Ural két válla körül, nem az Etresi parton

Volna lakunk : nyájasb éghajlat lengne fölöttünk ,

Eggy fejedelmivezért ha nem untak volna apáink ,

Mint a régi Nagyok bölcsen rendelni találták ,
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Honn ismérni , midőn a harcz vesztegleni nékik

Enyhet adott , nem csak mikor a kürt inte csatára.

A ki az egységnek javait fítymállya : bolondul.

Eggy fő a testnek , nem több szükséges. Az égen

Eggy nap elég az egész földszint béhinteni fénnyel.

A habokon röpülő gállyát eggy férfi vezérli.

A sereg addig erős, addig harczolni szerencsés,

Bár mi csekély legyen is , valamíg forradva van egyhez,

A ki parancsot ereszt , s az egészt késéri szemével ;

S a sok balratörő daliát közarányra fenyíti.

Oszszuk-el a dandárt független főkre : nem is kell

Több veszedelméhez, mint ezt sok példa taníttya.

Nemzeti boldoglét idegen , hol távul az egység.

Ott nincs szófogadás , figyelem törvényre , közértés.

Minden nézi magát , füleit betapasztya hazája

Kérelmére, futos szennyes hasznának utánna.

Ott mit ez épített , mivel őt nem hivta tanácsul ,

A másik tüzes arczával kifeszíti fenékbül.

Eggyik hadra süvölt : a másik békejavalló ;

Sőt ugyan az ma vasat köszörül, svirradtralenyergel.

Nincs egység fejedelm nélkül. Ő benne fut öszsze

A község akarattya , mikint a főbe sietnek

Minden erek. Lám legjelesebb tagainkat az Isten

Ékesen arczáinkra raká, s ha vagy eggy is ezekbül

Meg nem tartya helyét , idomatlan lészen az ember.



Második Könyv. 57

Kell igen is fejedelmi vezér. Ő lelek , az ország

Test! Ezek öszsze valók. Valamígtart kapcsok : erősek,

Észszel mélyrehatók, tehetok munkálni karokkal.

A test válva külön társaiul , megszűnik élni ,

És kit elobb láttál embernek , mint por , elosztó.

így fejedelm nélkül a Nemzet. — Régi szokásra

Nem helyesen küldeszsz. Mi gonosz volt hajdan, üdővel

Jóvá tenni szabad ne legyen? csak az állati vadság

Nem megy előbbre , s marad rögzött természete mellett.

Emberi tisztünké az üdök jártával előbbre

Kelni. Mi jó volt is régen, (mert semmi tökéllet

Nem csupa) mint lehető, az okos jobbítani fogja.

Nem pöttyös kaczagány, nem kalpag födte vitézink

Testeiket hajdan : durván törtt állati bőrrel

Külsejeket takarák : ezeket hát viszszacseréllyük ?

A csavarékony utat soha még egyenesre vonatni

Nem láttad ? noha bár nem volt járatlan az elso.

Szófia mondások: „valamint mi, voltanak ősink,

És ükeink fejedelmidenek , nem szertehasonlók

Még is azért sziveik , s mind eddig béke virágzott

Közttünk , és sebesen gyarapult a nemzeti nagyság."

Illik-e tisztedhez hazugot kardéra beszéllned,

Alnok szócsaplár? arczod hogy nem pirul értte!

Mintha nem is tudnók, miokért a Szittyai birtok,

Hajdan erős; fejedelmektül míg függne, virágzó

S rettentő diadalmaival, míg hallgata főhöz:

Meghasadott , mihelyett a nép béártani kezdé
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A kormányba magát , s kivivé , hogy lenne fejetlen.

Tíiz támad. Snhogó lánggal harapódzik az ország

Részeiben. Vakon a fegyvert mindenki ragadgya.

Mint a fölmérgedt méhraj , nem tndva, ki ellen,

És nem tudva, kiért harczol, s kinn hűttse haragját.

Nem vala bízni kihez; szaladónak gyámolya nincsen.

A szirtok repedésiben is sűrű vérözön árad,

Hol félénk barmok mentten röjtöznek egyébbkor,

Kisdedek annyoknak kebelén ; bottyokra nyugosztván

Állokat a vének, fogadák a vasnak eloltó

Sujtását. Apa nemzettét, emez ölte csikorgó

Foggal amazt. Nincs szánakodás a durva szivekben

Eggy anya szültek eránt, kegyelem nincs aszszonyi

nemnek.

Li) körmök tapodák az ugarnak sárga kalászit,

S a mi maradt, az emésztő láng azt adta szeleknek.

Vagy van-e száj , van-e nyelv, hogy ezen belföldi va

daknak

Éktelen ostorait csinnyán eltudgya beszéllni ?

Ekkoron alkonyodott a fénylés napja le rájok ,

S a nemzet, diadalmas előbb, és osztni parancsot

Délre nyugotra szokott, ezután nem látta kinyilttát."

„A tigris valamint , s az oroszlány öszsze csapódnak

A vad koncza fölött, és vérig tépdesik egymást:

Nézi az alkalmat távul, mint ejtse magának

A tölgyön nyugovó keselyű, s egyszerre kinyujtván

Szárnyait, a tépdeltt tárgyért nyilmódra közökbe
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Vág a csalfa madár , a a konczot körme ragadgya :

így ök veszteglő népek ragadállya levének."

„És nem tudgya Lebed , hogy üdösebb korbeli gyászos

Dolgokat említtsek, mi lelé a Bárkonyi földön

Gyözhetlen népünket előbb ; mit szerte beszéllnek

Apródink is, az ősz korrul keseredve ha szóllnak?"

Ott a Százkapunál; (főváros hajdan üdöben,

A nyájas siktért mielőtt föstötte magyar vér,

Most szomorú düledék) öregektül mint öreg én is

Hallván, tiszta igazságban mert véletek a h irt

Közleni nem mulatom , noha már hallátok ezen kül.

A nemzet fele része Turult , fele része követte

Országot; Tordának ikermagzattya Einödtül

Mind kettő ; de Turul még is születésben az első ,

Apja halála után a kormányt vette kezéhez.

S vaj ha csak eggy magaötartná; de kigyullada testvér

öcscse; belül gerjesztő zavart, és osztani ketté

Véltt örökét , egyenet köztök hogy lenne , kívánta.

Nincs úgy, bár mi gonosz, feketébb noha volna ko

romnál ;

A földnek kerekén nem lelsz olly káros arányzást ,

Mellyet az erkölcsnek mázzával kendeni, mellyhez

Pártosokat, fegyverre ha kél, szédítni csoporttal

Volna nehéz. Tüzelé Országot titkon Emöd is ,

S röjtök kincseivel szaporán részére fiának ,

Kit jelesen kedvelt, az anyák mint tenni szeretnek,

llajta sokat, s mivel ez leköté, hogy véle vezértárs
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Annya leszcn,mit az aszszonyi vágy nem hallhata rosten.

Már nagy erot gyűjtött a pártos. Pártosok innen

Kölcsönözék neveket; 8 minthogy ritkulni körültte

Látta Turul, kiket apja hagyott kormányi segédül,

öszszeszedé híveit , hozzá hogy azittsanak , intvén;

így hivatánk szíttóknak előbb; másítva cseréle

Szittyákká az üdöhaladás , melly sok szavat elront ,

És sokat ujra farag. Már szem köztt a Magyar ellen

Álla Magyar, mérges szemeit vérére szegezvén.

A felek ütköznek szilajul ; győz mindenik , és veszt ;

Majd Ország nyomdozza Turult, majdczviszonöcscse

Pártos fegyveresit döntvén , fárasztni szerencsés ,

A kibővült sziveket ha ugyan fárasztni lehetne.

Nem lett eggy nap elég, nem az ég borulása rcájok

Ártani kölcsönösen, hah gyász nap! s ontni rokon vért.

Itt sok ezer jobb barczra neveltt daliáik elestek.!

Itt vesztetttik erőnk , erejét a régi hazának ,

Minden irigy szomszéd ellenfél tőrei nélkül!

Százkapn elpusztult , palotáit lángok enyészték ,

S a falak omlottak remegő hazaföldi kezektül. —

A bűnös ingeradót nem ereszté még is az Isten

Büntetlen , mert érdemekínt , bár óvni haláltul

Annyát futna Turul , látá meghűlve kövek köztt,

Mellyek még mielőtt futhatna, reája szakadtak.

És ah, vajba csak 6 egyedűl éltével adóznék!

Vajba csak épületek , lobogo" viadalmaik undok

Tárgyai volnának , s ne hasítana több sebet a vas
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Irmentúl testvér karokon testvéri karokkal !

Járna kevésb kárral, s az üdö érlelne kipótlást;

Ám de miképp ha magát a méhnek védni reménnye

Nincs már a tolvaj rokonoktul , tékozol ö is ,

És mit télre serény keresettel gyüjte nyaratszak :

Búnak eredve kcverg szanaszétt, és dullya sajáttyát,

Hogy veszelyékébül jusson neki bár mi kis osztály :

A' Magyarok szint illy eszelős vadsággal az édes

Hont fogyaták , valamíg kebelében volna ragadmány.

Csak tiz évek után (mi sokat lehet ártani eddig!)

Ejtett káraikat kezdék bánkodva sok állni

Ok magok is, s kipirultt homlokkal szánni hazájok

Gyászsorsát; de szivek még is tele tigrisi dühhel

Izzadozott ; s miután kiszivák a gazdag anyának

Vérét, és velejét, valamint felekeztenek : Ország

Fordult délre , magát soha nem kapcsolni Turulhoz

Dölyfösen elszánván, pártos maradék ívül eggyütt."

„Lássdsza tehát , Eleink már rég fejedelmet uraltak ,

Boldogok is, valamíg eggyet; de hasonlva felekre

Két fő kénnye között iszonyú örvénybe merültek.

S mennyivel a veszedelm tetemesb, és mennyivel inkább

Kettőnél hol az ur számosb, fölbomlik az ország.—

Oktalanul gáncsoltad azért a Főpapot itt is."

„És mi nyűgöt, mipereczvasakat lát éle szemednek,

Eggy fejedelmivezért ha fogunk választni ? mi okbul

Tőle szabadságunk félted ? kiben ép az okosság,
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Bírni szabad nemzettel akar, nem szolga csoporton,

Kit fujtott gyűlölet szaggat, mutogatni hatalma

Fölségét. Igen 6, valamint apa, büntet is ollykor;

Vagy nem is ö , hanem a törvény , melly közte , s kö

zöttünk

Mint egyenes bíró , az arányt fönntartani fogja ,

S a f&höz ragadott testnek leszsz benne vezérlő

Lelke, ki vesztegető czinkot rákérve sem ismer.

Hol fejedelm nincsen, lehet inkább félni, ha többen

A zabolát tartyák. Ugyan is hány, a ki tekinti,

Mint kell , a köz ügyet , s annak hasznára töreks/.ik ,

És nem előbb, s inkább, mi magát érdekli közelbrüU

Sok gonosz a sokban. Ki kemény nézéssel utállya

Attyafiát; ki ravasz szerrel tömi, mint kerül, éhes

Szekrénnyét , ezer eltapodott bár sirjon utánna.

Más, kinek a vérszomj ereit száríttya, s ha fölhág,

Honnan menyköveket szórhat, hazatársait irtya,

És a tigris előbb, mint 6, könyörülne, ha kérnéd.

Másképp a fejedelm. Csalatástul nem menik ö is ,

Mert ember. De nem olly alacsony, hogy erotlenek ellen

Vonnya nyilát, kiknek szemtörlő gyámolyok inkább,

És a vétkesen is sokszor könyörülni kegyelmes.

Kérdgyed azért mástul: „minek a fejedelmi magasság?"

„Ellenség ha , Lebed , volnál : nem kellne csodál.

nunk,

A miket öntve böfögsz Etelére: Magyarban ezerszer

Illy szidalom bünösebb. — Megszenveded áldani méltó
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Lélek ez ördöngöt ? megszenveded élni közöttünk ?

Azt ki büdös szájjal legyaláz , megszenveded élni ?

Ali te dücsö árnyék ! kevesig kértünkre porodbul

Most nevedért kelly föl ; vond kardodat ellene, melly itt

Fénylik az oltáron , s a párát üzzd ki szivébül ,

Szív ha ugyan testébe szorúlt, s küld nyögni pokolra

Öt , és mind azokat , valakik káromlani bátrak

Érdemidet, s hirdesse amott, mint jára bűnével,

Hogy Magyar , ön fejedelme böcsét szaggatni merészlé !

Ám de te nyugszol ; örök szendergés fátyola rajtad ;

S megveted a morgót. De mienk halhatlan üdókkel

Eggyütt halhatlan hiredért megvivni ez ebbel ,

Mint ki Magyar, tereád, fejedelmek csillaga! nem volt

Itt a nemzet elott fogait vicsorítui , szemérmes.

Vagy mit* vivni? nem úgy, Magyarok I rámoudgyatok

átkot,

Átkát a boszszús Istennek. Verje meg ötet

Jártában, keltében. Az éj virrasztva gyötörje

Álmatlan szemeit ; csikorogjon lelke naponnan ;

A mi öröm másnak, legyen az kinnyára. Szaladgyon

Ellenségek elott, mint a bátortalan özfi.

Nem Magyar ö, nem Szittya : szopá vagy pártos anyának

Emlőjét, vagy hinni lehet, volt pártos az apja.

S mi pártos fajtot fognánk hallgatni ? vagy inkább

A bazapusztító tüzeket mélyebbre ne fujtsuk

Hamvök alá most is, soha hogy ki ne csapjanak, öszsze-

Rontani bennünket, sarját a Szittyai tőnek
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Annyi nyesések után , melly még sndarakra tenyész

het?"

„Senki tehát, ki Magyar, nem fog közt tartni Le-

beddel ,

Bár fia volna, mivel vérségnél a haza szentebb.

Számkivetett legyen ö közülünk, mint pártos ; azonkint

Számkivetett minden , valakit csábíta magához ,

Ezred izig; ha csak ez két nap nem költözik által,

S ellene gyultt haragot nem hoz sereginkbe szivében I"

„Ti most Fömagyarok! (mert rajtatokállyon ítélni)

Vessetek a bajnak véget. Nekem osznek elég volt

Szóllanom a köz ügyért. Szabadon de kimondanom

azt is

Haggyátok : ha Lebed nyertes , Huba tőletek elvált."

így szóllott, a a pártot ütőt átverte szemével.

„Mint mikor a felhők kiüritvén terheket, a nap,

Melly már alkonyodik , s a félkör forma szivárvány

Közit figyelem lebeg a földön, míg ujra tekervény

Testekbül nyilazó* villámok bomlanak : ollyan

Csönd vala míg az öreg Főnagy folytatta beszédét.

Nyugtalanul tántorga Lebed maga , szürke lovának

Hátán, s majd ugrat, fékét kifacsarni ha tudná

A szoros öklökbül; majd próbált szóllani közbe.

Mert noha hányakodó , s nem társas véle szemérem

Volna, pirult csak ugyan, s mérgét nyeldezte, hogy

a nagy
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Tábor elott ravaszul forraltt czélzása foneklett.

Száz, és annyi szeges felezet nyelvére fölötlék.

Most czáfolni Hubát, most megtámadni viszontag

Ege. Körül futtatva szemét végtére zavartan

Pattogozó" nyelvét ekképp oldozza : „Vitézek !

Ti egyedül méltók ajakimrnl hallani szókat ,

Mert ezek itt, megvesztegetett árl ói hazánknak;

Nem vagyok én pártos, tudgyátok; szittyai vérbül

Szállok alá. De szabadságát hát védni tilalmas

Embernek? mikor, éskiszabá, melly jussal, ez undok

Törvényt , hogy nyakaink oltsuk járomba bolondul ,

Mint ezek itt regelik? Hakinek szolgálnia tetszöbb

Egy Urnak, hogy sem szabad életet élni; hakedvesb

Ép tagait kinzatni csigán, nem gondom, ezekkel

Tarthat; mászszon alatt, s borét rágassa nyakának,

Melly e műhelyben rá készül, az éles igával.

Hogyha pedig vagyon irtózó , most mondom utolszor ,

A rabi nyügzéstül, tartson velem : én megyek innen

Föl vagy alá, nekem cggy, szabadon hol tölthetem éltem.

Innen az égésnek, (mellytül pusztulni hazámat

Látom ugyan, de nem azt, mint égő üszkeit oltsam)

Poklábul , hol menykövekct Magyarokra koholnak.

Nem vagyok én pártos; ki reám ezt fogta, bizonnyal

Pártos elobb, s maga vétkeinek rám kendi mocsokját.—

Lészen üdo, s nem mcszsze vagyon, hogy bánatos

arczczal ,

A miket ím mondék , fogjátok látni betelve.

Átkotok átkommal légyen fölváltva. Van Isten
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És nekem Istenem ö , titeket ki megátkoz örökre

Átokkal, melly ezred izig maradékitok érje.

Számkivetett vagyok én í dekitül? de ki bizta reátok ?

És még zablatövön paripámat tartani í mintha

Tolnátok fejeim í dühödésnek lelke ! halálra

Véletek! „Itten Étét, és Csörszöt félre taszítván,

„Ez karok, és ezaczél, ügy mond, majd aznapon/'—

Ezzel

Néki ereszt , ada sarkantyút a tüzkösen izgó

Vadnak alatta, s röpült seregének elejbe rugatni.

Jámbor Taks, ki ezig valakit mcgsértni, ha vétkes

Volna is, írtózék; mostan neki gyulva kipattant,

(Mert minden türödelm, bár milly nagy, végre föl

árad)

„Csöndesen elváram, porotok mire menne ki, monda,

Sarkábul kivetette Lebed türödelmemet. El nem

Nyelhetem, a mit utól hegyesen fenyegetve reánk szórt:

„Ez karok, és ez aczél majd az napon." Oszlik elolem

A sűrűség. Habozás nélkül most adta hirünkre

Mesterkélt! csavarékaival, mit forral epéje.

Félti az elsőség konczát ; benn forr az irigység ,

Bár ki legyen , ha nem 6 , valamint álmodta, közöttünk

A fpjedelmivezér , kitül ö is függjön, az ellen.

Ez fürdallya agyát. Az epés fakadások is innen,

Mellyekkel kicsinyíti Hubát, sebes árral erednek.

„Ez karok, és ez aczél." Pártos szavak ; ö e, ki minket

Mer fenyegetni, s feszelgve riaszt, hogy tole remegjünk?
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Fegyverrel ránk törni ; Magyart viharokba keverni ,

Mintha beloszlásink sebein pihegö szive híznék,

Edzi tehát fogait ; mert sulyka nem éri aránnyát ?

Karjai vannak ? aczéllya vagyon ? hát néz-e banyáknak

Minket , kik szaladunk , mihelyett ö villog előttünk ?

Hah gonosz ingerlő ! „majd az napon." Értyük arányod :

A sorsnak napján akarod fölbontani kapcsát

Frigyünknek, ha különben nem, vont ijjaid által! ,

Már fened is vasadat csábító róka! magyar vért

Áldozatul feketültt lelkednek véle fakasztni.

Bizvást jöszte reánk; de ne hidd, készültelenekkel

Lenni csatád; s noha irtózunk ütközni rokonnal,

Mert ki ne irtóznék? de mihelytt ránk táborod^indul,

Nem Magyar az; s meglátni fogod, mint dűltök el6t«

tünk,

S mit tehet a Szittyák boszszús vasa pártosok ellen.

£1 még a Magyarok virrasztó Istene , bizzunk

Benne , ki ekkédig gátlá eltörleni vérünk.

Jól szállott Álmos , Huba jól , a Főpap is. Úgy kell

Lenni tovább , ha nevünk igazán örökíteni vágyunk ,

S nemzetiségünknek valahára kifejteni lelkét;

Úgy kell lenni , ha, mint el van végezve , hadakkal

A boldogságnak földét elnyerni akarjuk.

Bajnokok ! én szólltam ; választani rajtatok áll most.

Én veletek tartok, míg cggy csöpp mozdul eremben."

Itt el csöndesedék , s lépett valamennyire hátrább.
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így vetekedtek ezek. Készülnek az áldozat étkek

íiyorsan azon közben. Jelt ad a Főpap aranybul

Ontött veszszövel. Szaporán a Táltosok erre

Mozganak. A föáldozatot lángszinre pirítva

A szent tűz melegén, a hét sátorba különleg

Annyi ezüst szídóni kezek művelte medenczén ;

Pártázattyok arany, fülök is; kettosen emelték.

A seregekre tovább a Jóslók gondgya kiterjedt.

Ők az ihok husait , s a tulkokat osztani kezdék ,

Minden tízre külön , paizson ; mert régi szokások

Táborozás üdejen , mikoron falatoztanak , ez volt.

•

Minden örömre fakad , de Lebed háborgva kiáltá ;

Minthogy az éteknek részével volna kínálva :

„Hogy mertek közelítni felém ( csak viszsza, kurusló

Késértök , papos étketeket hánnyátok ebeknek.

Senki falánk közülünk. Tudokén, ésjobbat ezeknél

Adni vitézimnek , s többet tizszcrte , ha rá kél.

Számkivetett vagyok én : közötök megszűnt vala vélem,

És nekem is veletek : tüstént takarodgyatok innen.

Vagy pörköltt husotok nélkül kiszakadna-e lelkünk ?

És átkot várjunk föllül, ha mulattyuk ez ételt?

Mintha bizony papotokra magát bizuája az Isten!

Fallya fűlő maga mind: van elég, mivel élni Lebednek,

És seregét, míg véle tanyáz, táplálni lehessen.

Senki ne förtözzék közülünk ezen átkos edényrül;

Leszsz bőven ; vagy ezig koplalni hagyott-e vezértek,

Bár nem rágnátok csontyát papok ölte baromnak ?
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Én hol eszem , velem ott ti is foglalva feleztek.

Száz csordám , és annyi gulyám van. Közre bocsátom

Közttetek, és közttem. Váddal nem terhele senki,

Hogy valamelly részrúl körülem szenvedne hijányat.

Leszszmost is, híveim, kevesig csak tűrjetek, ennünk.

Leszsz innunk ! s amazok szégyennel födve pirulnak.—

Ti alacsony párák ! Uratoknak gépelyi ! sebtest

Mennyetek , és papotoknak ezent tudtára vigyétek."

így Lebed, és hátat vetvén, dörmögte szidalmit.

A Jóslók is az áldozatot, megvetve Lebedtül

Viszszavivék , nyllazó szavait fulladva beszéllvén.

A Főpap mikor ezt hallá, illy szókat ereszte

Ajkain : „ím Magyarok ! ki legyen Lebed , értitek in

kább,

Mint ezelőtt , sokkal. De ha mit nyomhatna tanácsom,

Senki ne hallgasson hozzá. Már vesztinek indult.

S bár minden Magyarért, ha csak eggy is, fáj szivem, a ki

Nemzetihez szíttó ; de kemény a pártosok ellen.

Isteni tételeink csuffá teszi ; szája sikamló

Nyelvvel , Fömagyarok ! titeket böcsmérleni bátor.

Gyujt farakást, és vetni tüzet, hogy cmészsze hazánkat,

És a viszszavonás magvát éltesse , törekszik. —

Fujja kigyómérgét; lobogással forrjon epéje;

Hadd sorvaszsza magát: az irigynek kiunyai lelkét

Gyilkollyák: míg isteni kéz ki nem irtya tövöstül;

Melly üdeig türödelmes ugyan , de ha föltelik egyszer

A bűnnek mértéke szinig, megvonnya az ívet.
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Mi rettentelenül forgódgyunk. Költsük-el a szent

Áldomadás étket, s azután Huba rakja ki gátul

Szélre az örsereget Lebed ellen ; tiltsa közünkbe

Kémjeit a pártos főnek szállongani által.

Mert hiszem én, ö most, mindent, mivel ártson, elővesz,

Hogy valamint kezdé , hadainkat szívja magához.

A mirigyet, ha beette magát, gyógyítani késő,

S míg mérgét ki nem önti, okosb elfujtni keletben.

Gond legyen oltalmunkra azért, s virradva hodára

Eggy fejedelmivezért szentellyünk nemzeti főnek."

így Tatur a Főpap szállott. Kiki oszla különleg

Fölvontt sátor alatt elkölteni áldozat étkét ;

Agg Huba is sietett a tábort füdni Lcbedtül.
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HARMADIK KÖNYV.

JtLlmene már a tel őszültt dere ; nyittya virágit

A kikelet. Hegy, róna mező, fák fürtyei jűtsznak

Tarka ezer színnel, s gőzölg kelyhekbül az illat,

S a kicsiny álmatlan szárnyas, mikor alszik az ember,

A nyarat érdeklő zöngéssel joni jelenti.

Még nem reggellett : de az áldott hajnali csillag ,

A tábort sűrű fátyol alul , melly nézte mosolygva ,

Készült már halavány képpel nyugalomra. Fehérlö

Gyöngyei a nevelő harmatnak vékony ezüstös

Szálakon, isteni kéz millyent alkot vala, észre

Nem vehető neszszel magokat leeresztik az égbül ,

S a nap futta előtt hüvesítik nedvei a port.

A tábor derekán , nem ugyan mint a pihes ágyon y

llunn lehetett, aluvák álmát a csintalan éjnek.

Nem fele szunnyadozott. De Hubának hősei főképp

Mind álomtalanul fentökre hajolva vigyáztak.

És jól : mert Lebed-is nem volt tunya vércse szemekkel

Nézni körül. Titkon Karcsot szóllítlya, megaggott
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Ápródgyát, kire bizhatná fondorlatit, éa így

Inti: „Vitéz! ha mi röjtékeny dolog örli vezéred

Gondolatit , te vagy az , kire nem fél bizni tanácscsát.

Van fiam is; de nagyobb hozzád bizodalmam amannál:

Mert nyomosabb dolgot csacsogó gyermekre ki bizzon?

Menny lappangva, hová küldlek : de csak eggy magad.

Álmos

Tábora hol telepítve vagyon. Nem kétlem örömmel

Látnak jó közelim , te kiket mind , úgy hiszem , is

mérsz.

Árpádot kikerüld. Egyedül Böngörre találnod

Kell. Tanú senki jelen ne legyen. Röviden neki szóval

Ezt izenem: vagy most az üdo, vagy viszsza híjába

Várjuk fordulatát, ellentállhatni , bitanggá

Hogy ne legyünk, örökül mit apáink adtanak által,

E vég perczeneten vívjunk , mint férfiak, értte ;

Mert elveszni dücsöbb szabadon , mint nyögni csikorgó

Járom alatt, mellyet ki fölölt, nyaka benn szorul éltig.

Hát unokáinknak teieminket nyomja-e átka,

Hogy megvesztegetök , kiken állott örzeni jussunk ,

Mellyet nem szerezénk , s nem volt elrontni hatalmunk '?

Reggel azért, mikor a nagy kürt megharsanik, elso

Jelre vitéz hadait hozzám kapcsolni ne késsék

Mind, ki Magyar, s nem fél árlókkal szállani szembe.

E levelet markába nyomod. Hu társ vala hozzám

flarczimban, s vélem most sem fog bontani frigyet.

Jártaddal hallgass. Komoron tévedted okozzad.
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Tudgy , ha hazudnod kell , hol igyold kérdore vonatnál.

Embernek szólltani. Jól forgassd dolgomat. Indully."

így küldötte Lebed Karcsot kémkedni : de ö sem

Ült veszteg. Valamennyi lovát állatta nyeregben,

Mint mikor ellenség incselkedik ütni hadára ,

És föl alá lovagolt , maga minden csinra vigyázva.

Mert gondolta: mi kint ö Karcsot kémül ereszté:

Ügy seregébe ravasz késértök szöknek amonnan ,

Kiktül , bár Magyarok legyenek , féltette vitézit ;

Mert elvétve vagyon hűség, megrontani mellyet

Csábító , ha magát mellé furhattya , ne tudna.

így virraszta Lebed. Belül-is táplálta reménység,

A nagy táborban hogy Karcs, küldöttye, tüzet gyujt*

Melly a hat Magyarok szövevénnyét égeti porrá.

Mint ki mihez csatlotta szivét, majd rettegi vesztét,

Majd igen is gyarló, mindent érette, mi legjobb

Hinni , s az árnyékot csalatott szeme képzeli testnek :

Úgy most ö , valamit kívánt , álmodta valónak.

Mint a vadra leső állat bujkállya az erdő

Bokros röjtökeit , s szemfüllé válik egészen :

Ügy Lebed is czirkált. Faripák dobogásai távul

Érdezték füleit. „Böngör jő" mondgya magában;

S mint a hold kibukott, zászlókat láta lobogni.

És szaporán haladó sereget keveregni csatákkint.

Már Karcsot , már önnön eszét mosolyogva dicsérte ,

Meg nem gondolván , mi sok áll a játszi szerencsén.
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És mi gyakorta hazug, kegyeit mikor öllel igéri.

Megcsalatott. Huba járt szemesen kémlelni az örök

Nyultt sorain, maga mindeneket hogy birna szemére.

Karos noha meszsze került, s feszesen beruházta

lovának

Körmeit, a kopogás ne talán csönd íttsen utánna

Fegyvereket, de sehogy nem szolgált néki szerencse.

Kétszer már elszánta magát a szélsoron által -

Szökni hamis csellel, hol tágasb közre találna:

Ingani lát vasakat, s mind annyiszor ugrata viszsza

Hir szalad a renden végig: figyelemre fenyítöbb

Ébresztés adatik. Minden hízagra tömötten

Álla vitéz ; szél r ü I szanaszétt a szemfüles örök,

A mozogás nem volt Karosnál titkolva, sötétben

Látnia bár keveset lehetett , de fülével elérte ,

S már kezdett izzadni. Magát megtartsa-e, kérdé,

Míg lehető, vagy hűségét bizonyíttsa halála?

„Itt az üdö, mondá, nincsen mit késni tanácscsal;

Mit használ , ha megyek sikereden viszsza Lebedhez ?

Mint állom-ki kemény szemeit, kit itéle fiánál

Belsőbb eszköznek , hogy légyen szándoka nyertes ?

Ottan is a veszedelm ; veszedelm vagyon itten is : in

kább

Mint hű szolga tehát uramért itt véremet ontom :

Itt maradok, mint régi vitéz késértni szerencsét;

Vagy míg ébren eszem, valamint tudok , élek eszem

mel."
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Erre leszáll. Kötelékit előbb elszórja lovának ,

Újra nyeregbe szökik , s a kengyelt lába feszíti.

Csöndes képpel ered. Hüvelyében kardgya. Megálloit

Bátran az ellene dültt , s nyomozó lovagoknak előtte :

„Jámborok ! így sietett öket megelőzni szavával :

Rajtam, mint Magyarok Magyaron könyörüllyetek ,

és hol

Tévelygek , mondgyátok. Erőm pihegésre alig van ,

Szunnyadozás szemeimre szökött, s elkapva lovamtul,

Mint mikor a tollat szélvész hullatni röpítik

Minden arány nélkül: nekem úgy a táboron által

ösvénytlen helyeken kellett kanyarognom alá föl.

Ismeritek Böngört: uram ö, és tábori zászlós

Álmos alatt. Tege kedve hozá, hogy ajándokot adna

E szilaj állatban. Ragadott nem sokba Lebedhez ,

És munkába került onnan fordítani tudnom

Yiszsza felé, s mármár elnyomtanak a szemes őrök

Puttomban. Hálá hogy volt szabadulni szerencsém

Tolok. Kérlek azért, igazíttsatok utba, vitézek!"

Karcs nekik így hazudott, és őket birta hitelre,

És ügetett bizton. De az ösz a nesznek utánna

Intézvén siető lépéseit, ér vala szemköztt

Véle , s tüzes hangon kérdőre szoríttya : „ki vagy te

Éjjeli bujdokló, s mi dolog készt erre csavargni?

Nincs-e, holállnod kell? szöktél? vagy szándokod az

most?

Vagy mi gonoszb , idegen küldött, és tábori kém vagy ?*'
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„Nem vagyok én szökevény , sem kém , akadozva

viszonlá ;

Apródnak Böngör fogadott; tege czödröt-is ujjat,

Hogy tanogassam, adott. Soha bár hátára ne ültem

Volna! kevessel előbb szanaszétt elnyargala vélem,

Hordva kemény száján, s majd nem lelkemmcl adóztam;

Most uramat keresem , s tudom, ö is nézet utánnam.u

Karcs így védte magát ; de ravasz leleménnye , si-

komlott.

„Nem hiszek , így az üdültt hadnagy viszonozta, sza

vadnak ,

Alembcr! szaporán fogjátok körbe vitézeim!

Szálly-le, szemérmetlen, nyergedbül nyomban előttem,

Szegjétek kezeit szorosan hátára hurokkal ,

S a zászló mellett tartassék vasba veretve

Reggelig, és Böngör, ha övé, érette felellyen."

Ezzel az ősz szöktetve tovább czirkála pirosló

Virradatig, s álom nem jött lankasztni szemére.

Ott, hol támadaton látszik földünkre borulni

Sok röpülo felleggel elegy párkánnya az égnek:

Már az arany pirulat játékos képei kezdnek

Tűnni elő, s tükörül szolgál a hajnali gyöngycsöpp;

Fönn vagyon a napnak már félköre , s hinti sugárit

Rezgő szálainak vezetékén széllyel az égrül ;

És ezek ütközvén kópjáknak aczélihoz, onnan

Viszsza szegetve tüzes villámot szembe lövellnek ,
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A hadnagy mire viszsza került , forgatva bdülrül

Karcs ellen boszszut, Böngört sem tudgya feledni,

S fél , hogy igyold titkon czinkos társ volna Lebcd hcz ;

Nem sietett még-is kifakasztni, mi lenne tanácsosa ,

Mert a czékla vitézt állítá nemzeti bántás

Bűnnel terhelttnek, s Böngört Álmoshoz idézni

Szándéklott, mivel őt illette ítélni felőle.

Mindenek e közben készülnek az ünnepi tárgyhoz ;

Pözsg az egész tábor. Szekerén a Föpap-is indul

Husz , s négy Táltosival , kik halkan előtte , a utánna

Mentenek ülve lovon. Fényes tort tarta kezében

Eggyike, gyémánttal ragyogott nyele; másik aranybul

Vertt csészét tenyerén , fénylőt, mint csillagi szikrák.

Harmadikának ezüst kupa csillog ölében: az ajkán

Ujjal alább égo gyöngyök fészkelve keríték

Domboruan , s addig föltöltve arany szinü borral ;

így léptettek ezek szemköztt a tábori testnek.

Lél valamint ezt szemre vevé : a nemzeti zászlóst ,

S a késérőket, hogy lóra szökellyenek , inté,

S mint a fényvesztök paripáikon ültek azonnal ,

S osztálykint gyorsan valamennyi vitézek utánnok

Fölkapnak. Halad a Főpap, s már érkezik éppen

A hidlat mellé : hozzá közel álla kinyitva

Szinte mikint tege leggyönyörűbb pompában az oltár.

Megriad a nagy kürt. Legelőbb a hadnagyok: Almos,

Apja ez Árpádnak; Tuhutum, Kont, Taks, Huba, és Und,
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És fiaik. Tlorkát Tnliutumnnk hozta világra

Hütvöse. Csűrsz Konté, s Kusid , és Koppán, jeles ifjak

A harcz >k mezején; Takstul ki ered vala, Lélnek

Hívták volt ; Szemerét nemzé Huba ; kedves Etéjét

Und. Ezek a Főpap mellyékén állva nyeregben

Két felül eggy pillantat alatt termettenek. Innen

A zászló lengett ; állott a kürtös amonnan,

És szaru szerszámát megfúvá második izben

A négy sarkok eránt. Az hos fiak erre kiválván,

Mindenik apjának seregéhez vágtata sebtest.

A kürt ujra riad, a füleket ver hétszerü hanggal;

Harsog az ég , a tábor ered szerkezni sorokba

És nyalkán mozdul. Legelobb Almos fia Árpád

Harmincznyolcz ezeret vezetett; a többi kevésb volt

Három nemzetség számával két ezer eggyre.

Szép had. Mind lovagok. Tizedik rész hordoza testen

Vasderekat. Ragyogó torszálat forgata jobjok,

.Balra paizst fűztek. Fejeken sisak ége zománczoltt

Bórbül szirtig alá. Műveltt boglárok aranybul

A napnak rezegő sugarával rajta enyelgtek.

Izmos vállaikon viselének haltetem íjjat,

És mellette tegez nyíllal tele rakva lövésre

Függ vala. Lábaikat sérvéstül védte szekernye.

A dandár közepében ezek helyhetve valának.

A könnyebb szeriiek két oldalon álltak. Ezeknek

Kétszerezett számok. Kaczagányt félvállokon ékes
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Rézkapocs öszsze-csatolt. Kalpag takaréka fejeknek

Nyusztbörbül kerecseny forgóval. Tegzesek ok is,

És nyilasok. Karcsú pajzst öltve karokra vidűmun

Forgattak. Lobogó dsídát piros irha szironnyal

Térdekhez fűztek. Horgas kard függe-le balrul,

És tövises bozogány nyergekhez szíjjal akasztva.

Két szárnyán sziutannyan. Ezek viseletre hasonlók

Fegyvereik mások. Négy réf nyelü kópja kezekbül

Nyult víila föl. Köszörültt baltát a ló sz ügye mellett

Lóggattak, s hurkot, kanyarítani véle fülűm ló t,

A Iórul ; derekas kézíjjasok ők is ezen kül.

*

A parduczviselők a táborsziimek előtte

Voltak. Aczél vérttel takarák bal mellyeket; éles

Kard job markokban fénylett horgasztva fokára.

Ártani csákányt is hordoztak : kisszerű fegyver ,

Véle hagyhással meszszünnen elérni aránnyát,

Vagy, ha törött a szálvas , ezent markolni helyette.

Kengyel szíjba gerelyt fészkeltek: szára temerdek,

Ártó vége szigony , másfél öl hoszsza, vasával

Eggyütt. Ők az elők ; s szintég a végsereg illyen ,

S ennyi , hogy a tábort ne legyen kanyarítani szükség,

Hátul az ellenség mikoron megszökni találná ;

És ekképp ugyan az maradott fordítva személlyét

Mindenik , és haladék nélkül kezdhette csatáját.

így a többi hadak. Fegyverviseletre különség

Nem volt , s a szernek katonás idomára közöttök ;

S most így léptek elő. Azután hat szegre megállván
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Nemzeti díszeiket fogták vala közbe körösleg,

S a fölrül szóllút érthetniek így leve könnyű.

„Fömagyarok ! tudgyátok okát mért gyűltetek e szent

Helyre , szavát ekképp a Főpap kezdi ; nem első

Értte ma itt lennünk , de gyümölcsöt nem szüle mun

kánk

Ekkorig, a szakadás minthogy gátlotta ki vinnünk

Fölvett dolgunkat, hiszem én, Etelének az átka

Gyermekiért, kiket oktalamil romlásra hagyának

Őseink, ekkédig nem szűnve sanyarta nemünket.

ím Lebed is tege, mint láttyátok, elágaza tőlünk.

Milly kár ! mennyi vitéz marad-el , ha nem engedi

hozzánk

Hajtni magát! ez okon békítni javallom, ereszszünk

Enyhítő követet hozzá, szóllíttsa közünkbe,

Nyujtsa kezét ; ne kisalkodgyék kárára magának ,

És kárunkra nekünk; kérjük, tegye félre haragját,

És noha sértve vagyok , magam én megkérlelem Btet ;

A köz ügyért cselekednem ezent soha nem pirul arczám-

Ujjolag így eloszoltt hadaink forras/tva, reméllem,

Lesznek , s rettentő tábor késéri vezérünk ;

Ennek azért legelőbb járjunk végére tanácslom."

Minden előtt Huba kelt ki , s szavát így ellene szegzé :

„Tisztes öreg, s Főpap! szentségcs előttem az oltár,

És aggott koracsod: de hiúnak gondolom, a mit

Szándokozol. Gögjét közülünk ki nem érti Lebcdnek 1



II a r ín u d i k K ö n y v. 81

Megveti alkunkat, ha csak öt fejedelmi vezérré

Nem tennök, kereken; s csak ez eggy kérlelheti

hozzánk ;

Tetszik-e hát, Magyarok, hogy ezent neki menten

izennyük ?"

„Nem ! felelék. Illik többséghez tartani eggynck ,'

Bár valamennyi fölött uraságot nyerne közöttünk."

Szóllá tovább : „Tudgyátok igen , hogy az éjji vigyázat

Dolgában járék. Magam én eggy czékla lovagra

Ütköztem , kit ezig seregcmbül senki nem ismer.

Ellene több okbul fejemet furdallya gyanúság.

Böngörhöz tartozni magát vallotta. Vitézed

Ő , Álmos ! Böngört akarom , hogy előnkbe idézzed ;

Foglyomat én kérdőre vonom , számollyanak eggyütt."

„Jöjjön elő", felelé Álmos, s neki szemmel is intett,

Mert őket, mivel álla közel, hallhatta szavankint,

És tüstént vágtatva lován oda érkezik. Álmos

Néze szemébe merőn; majd szállás támada benne,

Majd boszszúra hevül; mire mennc-ki dolga, magában

Küzködvén ; s tudomása szerint hu embere mellett

Aggódott. Vezeték azután oda Karcsot az örök.

így Huba .- „szólly igazán ! isméred-e, Böngör, ez embert?

Tartozik ö hozzád ? tied a ló , mellyen ez éjjel

Kóborlott ?" felel az : „nem retteg Böngör előtted

Szóllani , s Fomagyarok, ti előttetek. Én igen ötet

Ismérem. Neve Karcs. Meghitt apródgya Lebednek.

Nem tudok a lórul , mellyet soha néki nem adtam ,

Semmit ezig. De miért vagyon az, hogy kérdetek engem
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Ártatlant? Valamit ha balul t8n, értte felellyen

A mazur, és bizvást szóllyon, vele volt-e tanácsom,

És tege olta, midőn elpártolt, volt-e Lebeddel?"

így szóllott , s szeme jára körül fölgyulva haragtól.

Most az öreg Karoshoz : „ha okát jártodnak előttünk

Főltakarod , legalább nem fogsz lelkeddel adózni ;

Eggy szódban ha hazudsz, holtakhoz légy ma Ieküldve."

Mint a nyárfa levél reszket mozgatva szelektül :

Most Karcs úgy remegett. Éltéhez kedve fakasztú

Illy feleletre: „Vezér! látom veled isteni karnak

Oltalmát. Ha leül boszszúd , és meghagyod éltem ,

Fölnyitok im mindent. Lábomrul hagyd- le szekernyénfc

Vonni; levél van talpom alatt titkolva, Lebedtül

Böngörhöz. Neki szóval izent: pártyára hajollyon,

És reggel , mikor a nagy kürt megharsanik , első

Jelre derék hadait hozzá kapcsolni siessen."

„És a ló?" Huba kérdi. „Lovát Lebed adtajutalmul ;

Karcs felelé , ha szerencsével forgódom ügyében.

Böngörnek bűne nincs, ő nem tuda semmit ezekrül,

Kétlenség mondatta velem , hogy czödöre volna ,

Mellyen orozkodtam Böugörhöz küldve uramtul.

A levelet kinyitá az öreg, a olvasni Étének

Általadá, mivel elgyöngültt látása hibázott.

„Nincsen üdönk , ezt írta Lebed, tanakodni ; szivedben

Ilog) ha van eggy csöpp vér , melly érzeni képes : ez

uttal
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Tarts ko/zám , s legyen a vén czimbora hagyva magára.

Vedd sereged melléd, és jersze barátod ölébe.

Én , s te talán egyedül termettünk , a kiken áll még

Szittya szabadságunk. Ha tejöszsz, példádra fölébred

Minden szunnyadozó , s örömest hadainkba szegődik.

Ez mihelyen megleszsz, a véneket irtani mennyünk,

És a mindeneket koholó agg Főpapot. Ellent-

Állni ki mer: balomon ha tüzeddel harczra hevíted

Bajnokidat? nem drága nekem véremnek utolsó

Csöppe , csak a nemzet szabadullyon ez által igátul.

Reggel ; vagy ha elobb teheted , jobb : ronts-ki erővel ;

Üss zajt, s negyvenezer hőssel fölfoglak eminncn,

Én, s te leszünk azután a hét táborban az elsők."

A level ezt foglalta. Hamar fölpattana Böngör :

„Engem néz-e tehát a pártos czimbora társnak?

Mondá, a ki gonosz csimiyát jó nemzetem ellen,

S ellenetek volnék alkalmas hajtani végre?

Menydörgö! — megyek.. Álmos ereszsz.. csak ré

sze kövessen ,

Csak fele bár zászlód allyának : hurkomon ötet ,

Mint valamelly vadamat nyujtóztatom itt ki előtted."

És már fordítá paripáját égve dühétül.

„Térj csöndedre, vitéz : nem vétked irása Lebednek,4'

Válaszolá Huba. „Irtóztok, tudom, ennyi gonoszra

Fomagyarok ! mondotta tovább : láttyátok aránnyát ,

Mellyel terhesedéit szive a pártosnak erántunk.
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Mit használ az üdőt sok szóval vesztni híjába?

Karcsot itéllyük e!6bb. Éltét meghagyni ígértem ,

Büntetlen még-is ne maradgyon. Szándoka vétkes ,

S nagy kárunkra törő , ámbár más fordulat érte.

Orraszegett legyen ö: neve is száradgyon azokra,

Kik magokat ragyogó bérért árrúba bocsáttyák ,

A haza kárával ; vagy elütnek az ősi szokástul."

Most is az elfajzott hazaföldit róla nevezzük

Korcsnak: mert szavaink sokban változtak üdövel.

Most Tuhutum szóllott : „Magyarok ! ki nem állha-

tom, ugymond

A daczot. A Méreg forr bennem. Sem tege , sem ma

Nincs nyugalom. Föllebb föllebb hág cziukja naponkint

A zendítőnek; s ím már éltünkre törekszik,

Hogy testünk halmán építtse királyi hatalmát,

Mellyre tör; és egyedül legyen a hét táboron első.

Yálaszszunk menten fejedelmet. Szórjuk-el osztán

A soha nem nyugovó fondort, a béke szipollyát,

Mint a hófuvatot mikor északi szél dühe hordgya.

Szóllyon előbb Tatur, a Főpap, mivel illeti őtet

Elsőség. Szóllyunk azután korrendben utánna."

Ezt csak alig monda , iszonyú zaj vága szavába

A tábor szélrül. Paizsok csattognak. Ezernyi

Száj ordít. Terül a pözsgés , de bizonytalan a hang.

, , Lóra ! vezértársak; Lebed ez , Huba szolla ; bizonnyal

Fegyverrel csapa ránk. Tüstént kiki állyon elejbe
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Sergének ; fülem érti , hogy ez veszedelmi üvöltés."

Minden lóra kapott. E közben vágtata Tárkán

Lelke szakadva. „Hozok jó hirt, így szólla, vezérek!

Hozzánk Lajla Szabolcs, apjátul; ötet örömmel

Táboraink fogadák. Tizezer hős szárnyala véle ,

Vagy több, mint hozzá vélnem lehet, és maga mondá:

Fömagyarok! titeket kéret, közötökbevegyétek.

Addig-is a tábor karimán telepedve hadával

Várakozik , míg én felelettel viszsza-lovaglok."

Mint , ki midőn szeretett tárgyához juthat , örömre

Fölvidul ; és valamint a győző ujra szülöttnek

Érzi magát, mikor a harczrul diadalmasan elmegy:

Úgy ok is most vártalanul meglepve derülni

Kezdének. „Jöjjön, mondá Huba, bizton előnkbe,

Vagy maga, vagy társul négy öt késérje, de több ne."

Tárkán elnyargalt. Ekkor Taks szólla : „Vezérek !

Félni lehet most-is , mert álnok az ember. Az apját

Elhagyhatta Szabolcs? hát vizzé változik a vér?

Nem hiszem én. Nyilván eggy kézre tanultanak ebben.

Czimbora ez tolok , s nincsen jól főzve tanácscsok ,

Vélvén , a farkast nem fogjuk látni az ólban.

Ellenségünket kebelünkbe fogadni , vezérek !

Annyi vitézeivel , bár ártalmunkra ne vállyék !

Sárkánynak sárkány, rókának fajzata róka."
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Kont beleszól!: „végképpen, urak, ki rekesztni S/;i-

bolcsot,

Mint Taks vélekedik, júvá nem hagyhatom. A szám,

Mellyel jött, méltó figyelemre; fölosztva közöttünk

Szép nyereséget hajt. Még-is két hétre lerakják

Fegyvereket, ne talán lappangjon czekle takarva

Murvában , s ezen óvással nem kellene késnünk.",

Álmos váltya: „Vitéz hősök! kétkedni tanácsos

Néha; de ártalmas soha meg nem hinni. Gyakorban

Kárt látott, ki gyamípörbül félt nyulni dologhoz.

Apját hagyta Szabolcs? te azért kételkedől, apját

Mert gyermek nem haggya? tehát ö ebben az első,

S nincs több példa? Leventámrul hogy szólljak; E-

mccstül

(") legüd&sb fiam; elhajtá Szehnéje Lebednek

Tólem , tudgyátok ; s körömig szítt most-is ipához ,

Nem hozzám. — Őt a szerelem, mást más ok idéz-el.

És ha kisalkodnék : tizezerrel tőle remegjünk ?

Várjuk azért bátran, s értsük-meg, szándokamillyen í

így szóllott az öreg, s a tábor nyílba derültten

Lépe Szabolcs szögpej paripán. Mellette lovaglott

Két híve : ö közepen, valamint az arany gyűrű gyöngye

Tündöklőtt. Lova szinte tudá, kit volna szerencsés

Vinni , kevély léptekkel urát tetszette dücsÓbbnek.

így mentek végig kínálatos arczczal az utszán.

,,Üdvöztek legyetek, Magyarok Fönaggyai, tolem!
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Kezdi Szabolcs ; áldás mindenha kövesse az égbül

A jó szándékot , mellyrül végeztetek ! engem ,

Bár legutolsónak közötökbe avatni ne légyen

Ellenetekre. Lebed hogy apáin gyunuságra ne adgyon

Néktek1 okot. Kópjám, és kardom is ittvagyon,által-

Nyujtom. Apám nem csak titeket hogy bánta: fiát is,

Hah! melly marczangó érzés! szégyenbe borítá,

Elmondom , pirulás áml>ár arczomba szökellik.

Én Illit szeretém, Kazarok fejedelme leányát,

S 6, a legjobb szűz, forrón viszonozta szerelmem.

Már legyürüzve valánk : a lány jegyajándokul adta

Arczképét, mikor én Illamkon hölgyi kezéért,

Ali melly boldog üdö ! fáradtam küldve Lebedtül.

Esztelen én! gyanuság nélkül fitogattam apámnál

A szép másolatot, mellyen szeme késni gyakorta,

Jól látám, Jemerűlve szokott, s a menykövek innen,

Mellyek az olta nem is szűnnek csapkodni fejemhez.

Mit tön özvegy apám? a lánykát kérte magának,

S ;i | íját 11 1 megnyerte : tudá noha , Illi szivéhez

Nem fog férni : de a vének nem néztenck arra.

Ez nem elég. Hittel fogadá a büszke; Kazarnak ,

Nálunk a birodalm fékét ha kerítheti kézre,

Hölgyének jcgyajándokban szállítani által.

Olvastam levelét titkon meglopva líogornak,

Orva. midőn szépemnek alutt elnyomva italtul.

Értitek ím az okot, veletek mért háborog, és mért

A fejedelmivezérséget megnyerni törekszik*
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Eggyez véle Bodó, kire a lány bizta panaszszát,

És keseredve könyörg , öt hogy szabadkai röpüllyek,

Míg a ni'iji szalag testét nem fonnya Lebedhez,

Mert szive a vénnek nem lészen hűve világig,

Nem megyek! eggy lányért nemzömmel pörbe nem

állok;

A feledés zajló szivem t nyugtassa; de ez nap

Volt , az apám mellyen legutolszor látta Szabolcsát.

Esküszöm-is , pártyára fiát soha nem viszi viszsza ;

Békétlen haragot hoztam velem ellene váltig.

Hát ne csudállyátok , hogy apámtul távozom , a ki

Ekképp megrontott ; és nem kémélli igába

Verni szabadságunk, s idegennek eladni hazánkat?"

_ Mint, ki midőn mély gondba merül , s eltéved az

utrul,

S tüzpárát lehelő sárkányt vesz szemre : hülédez

Nagyságát veszedelmének forgatva magában :

A hat Fömagyarok mostan borzadtanak akképp.

A szemek egymáson bámulva boronganak ; és hol

Ez, hol amaz készült ajkát megnyitni, de ismét

Elnémult, mivel ujra Szabolcs szava csöngő fülében.

A Főpap legelőbb jön szóra: „csodálnotok, úgy mond,

Még ezt lészen üdö. Most csönddel hallyatok engem,

Hogyha tanácsommal nem volt kár élnetek eddig.

A tellycs számot megbontá tegnap az ármány :

Töltsük-bé, a gondviselés kit külde, Szabolcscsal.

Apja helyett legyen 6 veletek tisztségre hasonló,
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Tartsa meg a bozogányt , a az eloldott kardot is újra

Kösse-fíil. Ö leszen a hetedik , ha szavamra hajoltok."

„Kösse föl ! Ö legyen a hetedik ," mind rendre kiálták.

A tábornak örömriadását hirdeti a kürt ;

Harsog az ég az üvöltéstül , s hogy csönd leve, illyképp

Szólla Szabolcs: „Köszönet néktek, jó honni Vezérek !

Nagy hozzám kegyetek : legyen az fénnyére nevünknek

Téve, s hatalmunknak. De, Vezérek, számra keveslem

Vélem jött hadamat. Tizezer csak, s többre nevelni

Nincs fiatalságom, mellybül csorbája kitelnék."

Ismét a Főpap : „lehet errül tennetek , így szóll ,

Gondolom én, hat Fomagyarok! pótollya Szabolcsét

Nemzetségébül minden kiki kétszerezerrel

És négyötszázzal készültten. Kapcsa szorosb leszsz

Köztietek a frigynek , s nem szenved semmit erőtök ,

Mellyet az ifjonczok választott szépe betölthet."

így végezte szavát. Amazok megajánlani készek

Lőttenek a pótlást , és ellene senki nem állott ,

S a fölháborodás illy véggel csillapodék le ,

Melly a választást ez utolszor félbe szakasztá. —

Szóll lsmét Tuhutum, kiben a harag ujra föláradt:

„Vártok-e még ? vagy okot késésre koholni tovább-is

Tudtok-e? még sem elég másmás hiu szókkal üdöznünk?

Itt lessük, míg a Kazarok csatlódva Lebedhez

Túl, és innen erős haddal ránk üssenek eggyütt?

Vagy , nem védve hagyott földünket tűzzel cmészszék ?
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Válaszszunk menten Fejedelmet. Vége szakadgyon

A sok lengésnek. Többé már semmi halasztást

Ebben nem szivelek. Tatur'elsö nyissa-mcg ajkát

A Főpap, skitakarFcjedelmnek,mondgya-ki nyílton."

„Ö s/óllyon, valamennyi vezér harsogta, az első."

Méltósággal elobb lépettTaturerre, s „ha, úgymond,

Tőlem hallgattok, s tetszik, hogy szóllyak az első:

Elfogadom. Még is ne legyen nehezére tanácsom ,

Kérem, senkinek is, s bántalmát benne ne lellye."

„Szólly csak, mondák ők, mi csönddel várjuk igéid."

Akkoron így kézdé: „Oda fönn ki vagy, Isteni Fölség,

Istene a fénylő napnak, kit látni szivekbe

Nem tilt semmi homály, s tudod a még meszsze jö

vendőt:

E Nemzet ha vagyon kedvedben, légy ma kegyelmes

Hozzá, és ki legyen Fejedelmivezére , jelentsd - meg !

Szóllanom engedgy jót szolgádnak!" s hallgata kisség,

Mintha pihenne. De ö, noha külrül szóval elállott,

Belrül emésztödék aggasztó gondba merülve,

Mint ki az örvényes tenger közepére vetődik

A sivogó széltül környültornyozva habokkal.'

Mély csönd volt. Taturon minden szem nyugtalan égett ;

A fölfüggesztett varás természete képpen.

tljjolag így kezdé, szünttét fölváltva, beszédét:

"Mit mondgyak, ha nem azt, mit mondat az égi su-

gallás ?
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Mit, ha nem azt ismét: Etelének magva hogy ujru

A Fejedelmivezérséget gyakorollya közöttünk,

Mellyet tőle üdők zavaros forgása, s kajánság

Elragadott? — Ámbár, mert vétség volna tagadni,

Mind jelesek vagytok, mind méltók lenni azonná

Ti is ugyan , s mind termettek forgatni csatákban

A kormányt: de az ö vérét hiszem illeti tolünk

Hála. — Nyugotra megyünk ; szándoktok ez ; ott ne

ve most is

Fönn vagyon a Nagynak , s retteg Pannónia róla

Hallani, s félelmet terjeszt hadainknak előtte,

Majd az örökségnek földét lovaink ha elérik.

Közttetek, értsük azért, hét Fok! Etelének izébül

Mellyik ered ? s ha talán az elágzást kérditek itten ,

Megmondom: Turul, (e névrűl a második; 6 is

Már nyugoton jártatta eszét) Unokája Csabának,

Kit nemzett Etelénk , tudgyátok , helleni lánytul.

Őse Turul Sárdnak. Sárdtul származtta Elődnek ;

Ettül Ügyek ; s nincs más , Etelét ki közelbre megérné,

Mint tudom én, kinek a szent könyveket örzeni tisztein.

0 legyen a Fejedelmivezér: őt tenni javallom.

Nektek azért még is szabadon választani tessék :

S az szóllyon bátran legelőbb, ki nem ötet akarná.

S mondgya, kit? és miokért? engem megsérteni nem tud.

És ezzel megszűnt. Álmost készülve beszédre

Mint látá Tuhutum : „keveset haggy szóllanom , úgy

mond ,
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Engem előbb, azután nyulhatsz hoszszabbra szavadban.

A te tanácsod , öreg , bölcs , és szent ; ellene nincs is

Senki talán közülünk. Álmost vétsége ajánlja

A fejedelmi magas fölségre , s csatákhoz az érett

Értelem , és kora is : legyen 5 Fejedelmivezérünk

Mind a hét seregen, de nem önkéjjére hagyatva,

Ő, vagy akárki ha leszsz; csonkitnivezéri hatalmunk

Néki nem engedgyük. Javainknak birtoka tőle

Nem függ. Tetszetekint képünk ne idézze magához.

Mind, ki vezér mostan ,' marad az : mást tenni helyébe

Rajta nem áll , váddal noha ellene tudna kikelni.

Alkossunk törvényt. A törvény kösse meg ötet

Minket is egyképpen. Büntetni, jutalmakat osztni

Csak törvény tartalma szerint legyen adva kezébe.

Ezt ha tevok vagytok , nem esik kárunkra tanácsom."

Most ugyan így szóllott: de midőn átkelne az ormos

Beszkéden, szándéka nyilék, s Árpádtul eloldá

Eskütt függését. Erdélyt foglalta magának ;

Zendítést még is nem okoz, mint apja Szabolcsnak.

Nem késett Álmos nyomban fölfogni beszédét

A Hosnek, s szavait megeresztvén szdllani kezde:

„Alkossunk törvényt, akarom. De mi engcmet illet:

Medszetek illy koracsú emberrel ? gyönge inakra ,

Gyönge vagyok karaimra. Fejem szár ; hetvenen is tul

Éveim ; elnehezült testem ; hűl vérem eremben ;

Elhagytak füleim ; megtompult éle szememnek.

Nem könnyű most, mint az előtt paripára szökt-llnem,
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S mint kényem hozná , pörgetnem amarra emerre.

Nem haszon a fejedelmséget csak névre viselni

Nektek is, és nekem is. Lelkemnek semmi hijánnya

Hálá ! nincsen ugyan, de törődött testem erotlen

A viadalmakban magamat forgatni serényen. —

Hogyha rokonságát £telének hozni divatba

Bennem akarjátok, köszönöm. De nem az vagyok, a ki

Fölvegyem a fejedelmséget. Fiatalbra tegyétek

x E fényes terhet , kiben a vér tellyes erővel

Pözsg, kinek ébrékenységét nem győzi meg a sok

Virrogatás , melly a FejedeJmt aggasztani szokta.

Meszsze megyünk; tudgyátok, utunk hogy nem sima

lészen.

Hátul az ellenség Lcbed ; és a büszke Kazarság

Oldalrul , s minden nemzet fegyverben előttünk.

Helyre verődni üdöbe kerül ; nekem életem eljárt :

Évek helytt napokat számlálok , s fogytamat érzem.

Majd ha apáim után költöznöm véltelen utköztt

Történik , mikor izzadtok harczokba keverve :

Új fejedelmivezér választásával üdúztök? —

Élnem üdültt legyen a fejedelm. — Még mondanom

eggyet

Kell. Ne talán fiaink hazarontó harczra ma holnap

Kellyenek uj válatztásért : örökítni javallom

A fejedelmséget, valamint Etelében is úgy volt.

Fönagyok! elhiszitek, magamért nem szóllok: akárkit

Bár tegyetek , de leend, tudom, így nyugtára hazánk

nak."
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Ő ugyan így végzé , s bámultak mindenek a nem

Vártt feleletre. Tatur váltotta-föl a kegyes Álmost .

„Ti ha akarjátok, mondotta, helyettetek önkiiit

Álmosnak felelek." „Te felelly ! így szdlltak, akarjuk."

„Ritka! miért sok ezer, momlá, kész szállani harczra

Élete kárával : nemesen tartózkodik Álmus

Fölvállalni. Magas lelkének mássa fiában

Árpádban kitűno. Kora legszebb , éve virágzó ;

Termete méltóság; a hadnak rsinnyait érto.

A viadalmi mezon láttátok forgani hévvel,

Úgy, hogy az ellenerőt o tolná többször az elso

Ekkédig: tegyük Árpádot fejedelmivezérré

Apja helyett: — Fiatallyátok ? hisz az értelem érett

Ez korban ; de ha kell , legyen aggott apja tanácsul

A haza dolgaiban veletek mellette fiának :

Ekkép a közügyet balságtul félteni nem kell."

így szóllt , és várá, milly választ nyerne bes/éde.

Szögszinü volt Árpád arczára. Tekintete nyájas

Férfi komolysággal közletve. Világa szemének

Két égo csillag. Hódító, hogyha beszédre

Ajkai megnyíltak. Kiterültek vállai. Szálas

Teste növése : kitűnt a földrül szinte tenyérrel.

Kellemes, és báj ló villám mozgása. Inakra

Izmos. Függ vala hím parducz félszakra nyakárul,

Mellyet arany boglár, fénylő több drága kövektül

Vállpereczére csatolt. Nyusztbul kalpagja: fehérlett

Éppen homlok eránytt a hószinü kócsag iaspis-
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Kő mellül: foglalta köret hét indusi gyöngy sor.

Pajzsa kerek (led, e/ üst müvelet. Yiszszája bikának

Börébül hétrét egymáshoz kallva tömötten,

És ugyan olly szorosan, látsznék hogy szemre csak

eggynek.

Ékesen a közepén a napnak kópe aranybul,

A felhőtlen eget valamint tüzesíti, kinyomva

Fénylett, s a sóvár szemeket ragyogása mulatta.

Sem nyíl, sem kelevész nem ronthata rajta keresztül,

Sebtelen a legerösb kéznek fölfogta csapás it.

Kardgya hajoltt, az aczéllya habos, két lapja beöntve

Elmésen kitaláltt többféle vitézi jegyekkel.

Képeze fölbuszültt sárkányt, mint önti ki mérgét

Lánglehelő száján az idommal czifra maroklat.

Nem látszott hüvelyén simaság ; ellepte vegyesleg

A böcsös érczeknek minden neme drága kövekkel.

Annya Emecs hímzette övét a honni aranynak

Szálaibul , s három sorosan varrt közbe rubintot.

Pörgete jobjában bozogányt: volt kékes aczélbul

Szára ; arany pöttyök keverék forgatva simára ,

Gombja körén hegyezett koczkák ültetve ragyogtak;

Nem minden félkézre való sullyának okáért.

Hátát verte tegez, tele nyíllal, vékony ezüsttel

Verve alul, karimája arany. Vala látni vadászat

Képeit a közepén kirakottan mind nemes érczbül. ^

A tegez ajkárul lóggott oda tűzve horoggal

A feszes ív , idegét mellynek megvonni lövésre

Mostani két markos bajnoknak gondba kerülne.
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így ült a paripán Árpád Álmosnak ntánna ,

Tisztességet adó az öregnek , s gyermek apának.

A Főpap milielyett megszűnt: Kont, Taks, Huba,

és Und ,

És Tuhutum , s fia a szakadást szerzette Lebcdnek

Félrébb álltokban tanakodtak csak hatan eggyütt.

Nem sok üdöre megint : (a szóllás bízva Hubára

Lön,) kiki viszsza derültt homlokkal léptete. „Téged,

Ekképpen Huba Árpádhoz, Fejedelmivezernek

Yálasztánk. Te uralkodgyál , s ivadékod utánnad

Rajtunk a legutolsóig. Valamerre szerencséd

Hordoz , mi követünk , s karaink védelmezik élted.

Védd te szabadságunk , mellyért fölemeltetel. Őrizzd

Mint apa, mint fejedelm a nemzetet itthoni létben,

És künn szárnyrakelő fiait mint őrizi a sas.

Ellenség ha reánk támad , s táborba kiállunk ;

Vagy mi rajta ütünk : feje légy valamennyi seregnek.

Béke idétt kiki független gyakorollya vezéri

Fönnségét hadain. Ha nyerünk zsákmányban akármit,

Földet, ezüstöt, aranyt, embert, vagy barmot, el

osztod

Erdemkint közttünk: ne legyen benn része henyének.

Közdolgunk külön , és egyedül nem forgatod a kény

S kedv sugalomja szerint : hol kell , mi , s éltes apád is

És te , tanácsba megyünk együtt végezni felűle.

így mi megállapodik , tőled törvényes erőt vesz.

A ki nyakas lészen megtartani : bűnhődik élte
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Vesztével , s mint dög temetet]en teste maradgyon.

És, ha ki bujtogatást hint közttünk, és fejedelmünk

K'íi/tt , s szerez Öszszeveszést: 5 is fizet értte halállal.

Hogyha te, vagy véred valamellyike fölmeri törni

Szerződésünknek szentségét : szállyon az Isten

Atka reá; s megszűnt a nemzet függeni tóle.

így akarunk fejedelmünknek. Szólly: kész vagy-e

illyképp

A fejedelmivezérséget vállalni magadra ?"

„Tisztes apák! Árpád ezeket szóllotta, s Vezéri

A fegyverben eros Magyaroknak ; minthogy előttem

Almos apám tetszék: nem titkolom, én is akarnám

Őt fejedelmemnek. Hozzá vonz lelkem , azonkül

A miket, élemedeit hősök ti ! benne találtok ,

S a miket én inkább ismérek minden egyébbnél:

Most, mivel ellene mond , nem vádol gyermeki tisztem

Megsértése : szivem még is fönnségnek utánna

Nem sóvárg : ragyogása mivel terhelve sok éjji

S nappali gondokkal , mellyekben más feje nem fő.

í)szszevonó bizodalmatokat megvetni kevélység

Volna , tudom tőlem , s ez okért érdemleni inkább

A fejedelmséget, mint sürgve keresni kívánom.

Tettetek : elfogadom. Legyen ifjúsága koromnak ,

Holl kell , általatok támasztva tanácscsal, üdösbek !

Ősi szabadságunk nem csorbul semmiben. Árpád

Boszszullója leszen , ha kit ellene tűrni tapasztal.

Ti velem , én veletek harczollyunk értte , s hazánkért,

7
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Mellyért ezt hagyván, föltévök utnak eredni.

Ellenségtekkel fejedelmetek ütközik elsó ,

És valamig nem győz, kardgyát hüvelyébe nem ölti.

Fussanak ők , valamint e nyil röpül égbe , előlünk :"

Ekkor válla között átnyult tegzébe, s kirántván

Eggy nyilat, ágas aját megvontt idegére fcszíté,

S szempillantat alatt egyenestt úgy lotte az égnek ,

Hogy hamar eltűnnék a látó fénynek elole,

S viszszakerülttében fölfogná marka derékon,

így értette nyilát Árpád pöczkölni az ivrül.

Ezzel szálla Tatur nyergébül , s inte Hubának ,

És a többinek *is t csapkodgyák vértyeket öszszc:

üszszecsapák : és a Magyarok valamennyen utannok,

S ébreszto vala a paizsok pönögése örömre.

Földre bocsátkozván a Fok , a pajzsokat öszsze-

Füzték vállaikon, homorún valamennyire fül i ül,

A Fejedelmivezért fölemelték rajta meroen

Álltában, szemköztt nézvén a tábori testtel,

A méltóságnak ragyogó fénnyébe merülve.

Szóllott a Főpap: „Magyarok! Fejedelmetek Árpád

Ez napiul. Csak az ő intésire harsanik a kürt:

A szent kard az övé , az övé a nemzeti zászló.

így tetszett nektek, nekem így t vegye által ezennel."

Itt a fóhatalom jegyeit mellette letették

Árpádnak, s folytattya Tatur kezdette beszédét:

„Árpádot, Magyarok kegyes Istene, úldd-meg erovel,
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Elsot a Fejedelmek köztt Etelének utánna!

A kasza éle miképp a sarjut rendre teríti:

Düllyenek arcza elott fegyverrel népek azonkint,

És rettegje nevét a föld , valamerre kiterjed.

Ö az Etel folyamán késérjen bennetek által,

És a Beszkédnek hegyein túl régi hazánkba.

A fejedelmeknek legyen ott fejedelme. Keletre,

Délre, nyugotra, s hol a Gönczölt forgattya az éjsark,

Térontó viadalmak után a béke vigaszsza

Őt , és gyermekeit , s a hadszerzette hazát is.

Ég, és földi csapás távozzék tole. Tej, és méz

Follyon az országban, melly lészen honnya Magyarnak.

Csillagok ez földön legyetek ti : közttetek 6 nap ;

Nap melly enyhesztö melegével titeket éltet.

Népeinek legyen apja, szegényt, és özvegyet, árvát

Gyámollyon; s kit sorsa gyötör, szárnyéki takarják.

Árpád! (így szemeit most a fejedelmre szegezvén),

Áldgya meg a Magyarok kegyes Istene fegyvered élét,

Aldgya meg országod , miután elnyerted , ezernyi
f

Áldással , s maradékidat is fogytáig az évnek."

Itt végezte Tatur szavait, s Árpádot azonnal

lígy , valamint ez elott fölemelték , földre bocsátúk.

Ő pedig , a Fejedelm , forrón a Főpapot elsőbb ,

S mind a többi vezért azután megölelte : de Álmos

Apja heves csókját ajakárul nyerte fiának.

És ugyan illyképp lőn Árpád fejedelmivezérré.
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NEGYEDIK KÖNYV.

.Il;ili/ik ezen közben méregtül szája Lebednek,

Minthogy semmi nem úgy történt, mint forga fejében-

"Várta hegyes füllel Karcsot, szakadozva borongó

Gondolatit széllyel jártaiva, de nem jőve kémje.

„Semmi ez! így hitegette magát; most rendeli Böngör

A sereget , s reggelre leend kapcsolva hadamhoz."

És nem is a kémnek jövetét, de vigyázta leginkább

A frigyes tábor szélérül hallhat-e zajlást,

Melly a pártotütö feleket tódulni jelentse.

Hallott , és megörült. „Láttyátok , szollá bizottan

Emberihez ; valamint mondáin , a czondra szövetség

Elbomlik, s követ a jobb rész bennünket. Előbbre

Léptessünk , mig tévelyedés el nem viszi félre

Jámbor atyánkfiait, s kötelékes tőrbe akadnak.

Mind ez az én munkám. Tudtommal hajlanak által ;

Védelmünkre vagyon szükségek: jertek utánnam,

Kapcsollyuk hozzánk oltalmát a nemes ügynek."

Illyképp szóllva elobb haladott. Csökön érkezik

éppen
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E nyomban. Nyelvét igazitá ; lelket alig von ,

És habozó lova hátárul lengorva beszéllé :

„Roszsz hir, Uram! fiad elhajlott: átcsalta temérdek

•Számú harczosidat, lelkét az Elödi seregnek,

Ifju leventáid szépét elvitte Szabolcsod."

Mint mikor a tenger gyomrában háborog a szél ,

S habjait a lobogó viznek torlattya habokra :

Most Lebed ekképp volt. Vagy, mint a szikla nem

érzi

Ellene a szélvész mikoron duzmasztya mcgújultt

Hullámit; Lebed úgy állott a hirre merően.

Öszszeszedé csak ugyan lelkét , és kérdi : „Szabolcs hát

Elpártolt tolem? s hadaimnak szépe Szabolcscsal? —

Ez volt hát, mellyet hallék a tábori szélrül,

A zajogás csak imínt?— Hányszor boldogtalan ember

Én, kit ezen lépten, mellytül függ minden, elárult

Ágyékom fajzattya , kihez volt biztta szivemnek ?

Már ha saját vérem megcsalt ; kit tartsak igaznak ,

És kit válaszszak hittemnek nyomtos ügyömhöz ?

Jól értem, jól értem okát . . De takarva maradgyon

Fátyol alatt, a mit feszegetni nem illik apának. —

Menydörgö szövevény ! apa ellen kelni fiúnak !

És így, és illykor! ha fiam hűsége kijátszott

Vérkint másodomé, idegennek higgyek-e bátran?

Illy fene bűnt idegen nem teszsz, s a napnak alatta

Nincs is több. Inkább mérges nyíl járna keresztül

S átverné szivemet , s hegye által lenne halálom,
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Volna kevesb, a mit fájlalnék, a mi gyötörné

Mostan bús fejemet. — De mi haszna panaszra fa

kadnom

A megesett kárért ? — Elfajzott gyermek ! apádnak

Átka reád ! veszsz el , mint érdeme tartya bűnödnek;

Rettegezés és szívgyötrelem kínozza-ki lelked

Ocsmány testedbül, s tetemed legyen étke vadaknak,

S minden félre rugó magzat példádra remegjen !"

Itt elakadt szava, s szívreható fájdalmai közbon

Földre suté szemeit, g kard mark ló jobja lelankadt;

A bíis<ik pedig állottak körülötte halotti

Csöndességben , amaz míglen nem térve magához

Fölrántotta fejét , mint kit gonosz álmok ijesztnek.

„Hah dühös irtózás! mondá, öldökleni szünnyél

Képeddel ! boldog feledés foglallya Szabolcsnak

Már kitöröltt emlékezetét apjának agyában ! —

Csak ti, jó híveim, legyetek részemre: Lebednek

Lelke ki nem fárad, sem kardgyát nem teszi félre,

Míg veletek nem győz, vagy nem leszen áldozat élte.

Többször az elszánás gyíizöt t , mint a hadi népnek

Száma , ha a harczok csinnyát isméri vezére,

Megmaradok, ki valék : sarkambul semmi ki nem vet :

Nem , ha az ördöngök rám ütnek minden erővel ,

Bár ha csak eggy magam én volnék , s több senki kö-

rülttem. —

Mondanom eggyet kell. Ha kinek van kedve szaladni

A szökevények után, mennyen láttára szememnek
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Inkább , hogysem utóbb árlókint térjen el ; éa én

Tudgyam, kik szabadok, s kik akarnak bujni igába9-

És azt: kik híveim? kikkel fogok állani síkra

Majd az üdon, s tőlem kiknek járjon ki jutalmok.*'

S átszegzette tüzes szemmel valamennyi vitézeit.

Minden megfásult a boszszús Nagynak előtte ,

Csak Tompor kezdé , meghitt kedvenoze Lebednek :

„Lelkedet ismérem, s ismérem népedet, úgymond,

Mint ki szabadságért nem retteg dűlni halálba ,

És éretted, uram ! Fiad eggy volt , balra futaniló,

Rajta ne aggádgyáh vala jobb így vesznie tőled,

Mint mikor a viadal közepében sí km vezetne.

Van fegyverre elég fiatalság , s fegyvered otthon

Több mint kell ; hadadat két annyira könnyű nevelned,

Mennyi Szabolcs fiadat követé a túlszeri pártra*

Harezra kelünk, mikor, és kire kelsz; testvéri szö

vetség

Sem vonz el toled. Bennünk árlókra nem ötleszsz.

Míg tart vérünkben , foly az értted , s fbllyon ürülttig/'

Ezt végezve csapá paizsát bozogánnya fejével ,.

És valamennyi vitéz, paizsát egymáshoz ütötte.

Könnyebbült Leheti erre ugyan , s arczára vidámabb

Lön , de belül fonnyadt , s megszállá félelem ollyha.

Karoshoz, Böngörhöz már vékony előbbi reménnye;

Százfélét gondolt, dolgát intézni, miképpen

Tarthatná jónak, de hamar miiül szélnek eresztő:
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Mert hol nem volt is , veszedelmet képze magának.

„Majd az üdö, ezt végzi utóbb, legyen orvosom, úgy

mond;

Addig is innen odább telepítem sergemet : ezt kell

Tennem előbb , ne hogy elvonnyon példája Szabolcsnak

Többeket is tőlem. Meszszebb kell vinni tanyámat.''

8 fölszedeté a sátorokat , s mene félnapi földre

Dellest, északhoz tartván, és fordula háttal

Eggy kies erdőnek, melly a hegylábra borult volt.

Itten főzte gonosz czinkát, s elszülte tanácsit,

A fölséges ügyet , mellyekkel romlani vélte.

Virrad ezen közben. Tatur is készíti az' ünnep

Pompáját magasabb fényben kijelenteni. Minden

Táltusait, minden Jóslóit rendre fölosztá;

S mit ki tegyen, maga o osztotta-ki szerre közöttök.

A szent kardot előhozatá ; zöld , domboru párnán

Mellyen arany varrás ragyogott, fektetve. Karolta

Két Táltos , kiket a Jóslók késértenek oldalú ,

És mikor a Láthegy lábához elértenek , által-

Yette, az oltárnak közepére letenni az ősz Pap.

Telve kupát borral más kettő, szinte hasonló

Késéretben emelt. Az edény vontt tiszta ezüstbül

Készült ; a karimán kezdvén talpáig idommal

Elrendeltt aranyos levelek játéki csinogtak.

Ismét más kettő ezeket nem meszsze követte

Drága medenczével. Füle kétfelül ; ebbe ragaszták

Markaikat, s nyujták a Főpap ölébe amazzal.
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Most a kürtviselő lépdelt. Termetre kitetsz5

Sok közül , és izmos ; hoszszú lélekzete nyert volt

Lél nevet apjátul. Job vállrul vetve keresztül

Boglárral kirakott szirmon lóggatta kevélyen

Mellyének ballyán az erős szavu tábori kürtöt.

Négy daliák onnan, négy innen körbe keríték,

Ö pedig ingerlő szemeket mindenre lövellett.

A nemzet zászlója utol lobogott deli hosnek ,

A ki sok ütközeten viselé, markába szorítva.

Négyszögben négynégy lovag ifjú vette középre

A zászlóst, lova kit zaboláját nyalva, magasztalt.

A Nagyok is helyeket foglalván, mint tege, nézték

A pompás jövetelt, s az egész nagy tábor is ük kint.

Öszszeszedett figyelemmel az új tételre vigyázott.

Mindent szerbe hozott Tatur, és igy nyittya meg ajkát:

„Árpádot, Magyarok! fővé választani tetszett;

És Ö elfogadá. Törvényt Árpádnak elejbe

Szabni javallátok. Helyes ez : de követnetek illik

Azt, mi igazságos : (Tatur itt Tuhutumra erányzott

Mint kinek élre szedett szavait, tege mellyeket öntött

Ajka, szelídítné). Hahogy ö fejedelmi körében

Kötve leszen, ne legyünk mi? A frigy köztte, s kö

zöttünk

Kölcsönös ; és ha nem az, már megszűnt lenni szövetség.

A főnek helye legmagasabb ; a többi tag ettül

Függ; így a fejedelmi személyt kell szinte tekintni.
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Szent legyen a fejedelmi személy fölsége , miképpen

Tiszte is az ; hozzá sérelmet férni ne haggyunk. —

Vagy, ki akarhatná fejedelmét látni alatta

A népnek ; ki akarhatná, hogy lenne fekép csak ,

Mellyen az értetlen kösség játékait űzze ?

Ősi szabadságunk védelmét tole kivánnynkf

Jól ! de tehát fejedelmünknek nem kell-e viszontag

Védni magasságát honn, és külföldiek ellen:

S védni dücsöségét, melly ránk ö róla sugárzik?

Mint a mézgyüjtö bogaraknak tábora környül-

Állya királynéját , és hív mellette halálig,

Hogyha veszélyt sajdít, ellenség mellyre kihívja:

A nép is fejedelméért így szánnya-el éltét.

Ezt ha tevő kedvvel , fölgyullad benne visaontag

A szerelem hű népéhez , s kikel értte örömmel.

A kapocs így tartós ; a fö így szerkezik öszsze

Alsóbb tagjaival , s vélek munkálkodik eggyütt.

A napot ám mindég ha homály borulása takarná,

Táplálatra szelíd növevényt hogy tudna nevelni ?

És ha mosolygással gyakoron nem enyelgne fölöttünk,

Állati , s lelki valónk kis üdön tennéje komorrá.

így a nemzeti főt kell néznünk. Égi dücs5ség

Róla sugározzék, s ránk fénnyét hintse haszonnal*

Mennyire ment Etelénk, üdejében az osi világnak ?

S mért? mivel a hatalom nem lévén kötve kezében*

A lehetetleneket széttrontá lángja eszének.

Mit tehet a béklott kéz, és láb? Léptei lomhák,

Lelke tunyultt ! nincs benn magasabb vágyásra tüzesség.
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Szerződéstek azért kőzttünk , s a nemzeti fo kí»/t t

Már első kezdetben eros talpkore tegyétek,

A kés&bbi vihar mellyet kifeszitni ne tudgyon.

Adgyuk-meg fejedelmünknek fejedelmi nevével,

S méltóságának tisztével mind , mi megeggyez.

Még-is előbb, mint öt a legfőbb fokra emeluök:

Terjeszszétek elő, valamit szolgálni találtok

Ősi szabadságunk maradó épségire jónak.

Terjeszszétek elő , mit tennie , és nem erántunk

Illendő? Legyen az törvény , mi megállni fog ekképp.**

Ezzel szulláni szűnt, hagyván feleletre nyugalmat.

Fölválta Huba , s így szóllott : „szavad isteni, Főpap !

Szent legyen a fejedelmi személy ; mit is érne különben?

S ösi szabadságunk hogy mostan előre kikössük ;

S hogy kiki tudgya, mihez tartson, meszszebbre ne

nyujtsuk ;

Minden üdőkre való törvényt ma szerezni felűle.

Még is, hogyha, Apák! nektek nincs szóllnotok ellent;

Rád bizzuk , törvényt alkoss ő köztte , s közöttünk."

„Alkosson törvényt , mondák , Tatur ; ellene senki."

Erre megoldgya szavat, s igy szólla mézszavu Főpap:

„Hallya meg ég és föld, és ti a Szittya szövetség

Törvénnyét , mellyet ma kihirdetek isteni hírrel.

Árpád a fejedelm ez naptul kezdve fölöttünk

Élete multáig. Maradékira szállyon utánna

A hatalom , kik az 5 magvábul fognak eredni.
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Más vérbül választni tilos, míg fönn Icszen Árpád

Vére. Az ország dolgaiban kirekesztve tanácsbul ,

A ki vezér mostan , nem leszsz , sem gyermeke ennek

Apja kimultával. Valamit nyer tábora fegyver

Élével, minden harczvívó részt vegyen abban,

S tartsa sajáttyának , s birhassa fiúra fiúrul.

Szent legyen a fejedelmi személy. Ha ki ellene támad

Vagy ki rokonnyai köztt , s ö köztte szerezni merészel

Viszszavonást ; ontott vérével fujja ki lelkét.

Hogyha ezen törvényt Árpád , vagy kései magva

Megszegnéje: reá Istennek hirdetem átkát.

Ez legyen a törvény. Mondgyátok: tetszik-e? és ha

Úgy vagyon, esküdgyünk mi , és fejedelmivezérünk

Rá ezen oltárnál, mint szoktak hajdan az osök."

„Esküdgyünk" Árpád felelé, s a hat Magyar eggyütt.

A szertartáshoz kezdett Tatur erre. Kupábul

Borral föltöltvén az arany karimáju medenczét

Árpádot szóllítya nevén , s a többit utánna.

"Jertek ez oltárhoz", mondá, s tört véve kezébe

Árpádnak megnyittya erét. Hét csöppöt eresztett^

És folyatá a borba. Hubán, s a többin is akkint

Vért szabadítva , szavát ismét folytattya: „miképpen

Véretek öszszevegyült ez edényben , s semmi különség

Köztte: legyen szivetek szorosan forrasztva hasonlón

Eggyé. És valamint a vért karotokbul eresztém :

tlgy, ki ezen szerzést fölbontná, ontsa-ki vérét.

Most az italt Árpád ajakához nynjtya, hogy innék
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Elso , mint fejedelm , és öt valamennyi követte ,

S a mi marad, Tatur a szent tűz lángjára borítván,

Árpádhoz fordult : s a kardot nyomva kezébe ,

„Fogjad ezen fegyvert , így szóllt; hordozzad az ország

Ellenség! előtt gyoztig védére hazánknak.

Mind , ki reá szemeit meri vetni , remegje csapását

És düllyön, valamint a nád kaszafokra hanyatlik.

Majd mikor ellepitek Pannónia róna vidékit,

Markodban hős néped előtt villogjon aczéllya, .

És ha Etelvárnak kapuján a nemzeti zászlót

Békéséred, ezen szent kard legyen éke kezednek.

És koracsod ha lejár, ki hatalmadat átveszi, ezt is

Birja örökségül, s unokáid izekre izekrül."

„Ittegyen a zászló máiul gondgyára Berendnek

Bízva , kemény hősnek. Ki ne vedd vasmássa kezébül,

Míg él , s holtával nemzetségére maradgyon.

Mégis, hogyha Bereud, vagy gyermeke szállani haggya

Ellenségre: nyakára kötél; vagy díjja fejének

Számkivetés , ha bűnét langyítani tudgya okokkal.

Ezt, mikor a hetedes tábort fejedelmi személyed

Intézése alatt tüzes ütközetekre vezérled,

A seregek kello derekán kieresztve lobogtasd,

S nem máskor. Ki szalad mellőle, halállal adózzék."

,,Itt a tábori kürt. Nem most kezdette viselni

Taks fia , Lél ; s nincs más termettebb nála vitézink

Köztt , kinek a száján harsányabb hangokat öntne.

líadd mellette ezen hivatalt, s maradékai mellett,
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A zászlót valamint mondáin meghagyni Berendncl.

Nagy dolgokra midőn a nemzetet öszszehivatnod

Kell , vagy egész nemzettel akarsz táborba kiszállni :

E kürt szándokodat hirdesse nyugotra keletre."

Ezt mi koron végzé , jobját fölemelte ; szemébül

Könnyei gördültek, s így szóllt érzékenyen ajka:

„Áldásom rajtad, Fejedelm , s ivadékodon évrül

Évre az Istentül. Legyen áldott fegyvered éle ;

Gyermekid áldottak ! Ki ne foggyon magvad az élok

Számábul. Neved a késő Magyarokra vidító

Fényt vessen. Büszkén dicsekedgyék véle fiának

A koros ösz, s idegen népekben gyujtson irigylést!

Ti is, jó Magyarok, nyerjétek tőlem az Isten

Áldását, most me Ilyet adok szolgája, nevében.

Fegyveretek győzzön. Lovatoknak körme dagályos

Ellenségiteket földön mászkálva tiporja.

Mint az oroszlányok fennyen sétálnak az erdő,

És sík vadgyai köztt: ti közttök járjatok akkint.

Adgya Etelvárát elnyernetek Isten, az ösrül

Iliink néző földet, mellyben szolgáitok ülnek.

Terjedgyen nevetek mind a négy sarkra. Dücsöség

Áradgyon rátok , melly nem borul éjji homályba.

Tartsatok öszsze,derék Magyarok ! hah ! tartsatok öszsze;

Boldogok így lesztek : de különben megfogy erőtök ,

S viszszavonástoknak magvát más költi mosolygva.

Tisztemet elvégzém , melly rám vala bizva az élő

S életadó kegyes Isteniül;" s elhallgata végképp.
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Itten az oltárhoz lépett a kardot erősen

Markában viselő Árpád , és szóllani kezde :

„Néked örök hálá ! szavaid tisztábbak aranynál,

Mellyet az izzó szén haragos munkája kiforraszt ,

Jó Fopap ! maradó szájadnak hangja fülemben

Yajha legyen, valamint mondád. Ah vajha közöttünk

Senki czivódással sebeket ne fakaszszon az őtet

Tápláló anyaemlőkön , s keserittse hazáját!

Éltemet éltetekért kémélleni nem fogom ; és ti

Véretek árjáig közügyünkért harczra kikeltek :

Ezt hiszem én , s hiszem Istenem t, bétölti reményem,

És ha apám , és ti, Magyarok, d' punkra segédim

Lesztek : erős hadaink kardgyának senki nem árthat.

Én az örökségnek földét ez hősi sereggel

Fölkeresem. — Valamelly titkos tíz égeti keblem ,

S ébreget elhagynunk bölcsőjét régi korunknak.

Aggaszt eggy tünet is. Láték álmomban ez éjjel

Élemedett koracsú fölséges termetet állni

Fektem előtt. Szeme két tüzfény. Arczája komorság

Álla alatt sebhely, s az alutt vér rajta sötétlék.

Fötakaréka sisak. Testét födi régi üdöket

Emlegető , de szinét már korvesztette csinálmány

Talpig alá vasbul. Kardgyához semmi hasonlóbb,

Mint emez itt, mellyet láttok villogni kezemben. ,

Lelkc-e ő elhunytt Etelének? más-e, nehezlem

Mondani : mert noha szóllt , de nevét titkolta. „Mi

késlet

Bennetek , így dorgált , a földnek mostoha részén ?
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Meszsze vidékekben vagyon osi hazátok. Amarra,

A nap merre siet, s az eget pirosíttya leszállván,

Mennyetek. Én szemtül (ki halandó nem vagyok

immár),

Nem látott, veletek vívok, s diadalra vezetlek

Titeket, és benyitom kapuját a római várnak,

Mellynek alűla Csabát az irigy hadak egykor elűzték-

Ennyit tudnod elég," mondá, s mire kész leve ajkam

Kérdenem őt, s kitanulnom egyébb röjtékeit, eltűnt.

Intőm bárki legyen, kell tartanom égi követnek.

S vétkes az Istennek makacson nem hajtni szavára.

Mennünk kell, Magyarok! rólunk ez az isteni végzés.

A Főpap szava ez ; szivetek vágyása is , és az

Áldozat erre mutat , mellyet megvetni halálos."

„Mennünk," eggy szívvel felelék ; s a tábori kürtbe

Taks fia hangot adott. A hősök ezernyi paisznak

Üszszecsapásával hirdették a vidor érzést.

• Mostan alá szállott Árpád , és lóra szökellvén ,

Mint fejedelmi jelet, viteié képének előtte

A röpülő zászlót; s a kard markába szorítva,

Mellyben az őszsze szegett sugarak játszottanak, égett.

A hat Főmagyarok , fele innen , túl fele , s Álmos

Késérék , s az apák viruló nevedéke követte

A fejedelmivezért. Legelőbb a tábori utszán

Végig ereszkedvén, mutatá fejedelmi hatalmát;

Szemre vevé azután párkánnyait a hadi testnek. —
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Ezt mi koron végzé, daliás játékra parancsot,

(Ünneplő, és ősi szokás a régi Magyarnál)

Ilirdete. A bajnagy Várkony dolgához azonnal

Kezd. Legelőbb bajhelyre való tért nézeki.Hoszsza

Tön nyolczszáz könyököt kiszabottan; széle negyed

rész.

Karfákkal foglalta körül. Bemenetre veröcze

Szolgált, eggy lovagot szorosan melly általereszthet.

Oldalrul magas alkotmányt Ieboríta bíborral

Árpádnak , s a többi Magyar Fórendü vitéznek.

A rézkürtösöket , (négyszer négy számra) , belülrül

Ilelyheztette , külön mind a négy szögre. „Parancsolly,

Ez valamint meglőn, mondá: „Fejedelmi vezérem!

Milly játékot adatsz? s mi jutalmat tész ki? hogy ér

tsük."

„Hárma közül ki sebes futamatban gyöztös, az elso,

így Árpád ; hétrétü paizst , tarkázttat arannyal

Nyer tolem, még mellyet ezig föl nem köte senki.

Második a győzöt ki közelb nyomkodgya, kczembül

Yeszsz kelevészt , kirakoii szárúi ; lobogója vasának

Ilímvarrás. Az utolsónak nincs semmi jutalma."

Várkony szólla : „vitéz ifjak ! ki futásban az elso

Lészen, nyer hét réiü paizsi, tarkázttat arannyal.

Második , a ki közelb halad a győzőhöz : ürunktul

Veszsz kelevészi; az utolsónak nincs semmi jutalma."

így Árpád szavait Várkony viszonozta. Kipördül

Erre Belér, Balog, és Zombor, szép ifjak az élet
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Még gyönyörűn fejlo koracsának az ifjai, a mások

Sok közül. A bajnagy csak az első hármat ereszté

Pállyafutásra az általntat gátolta veröczén.

A négy szögre kiálit négy négy rézkürtös azonnal

A virgoncz fiakat négyszer harsogva köszönté.

(Kezdetet a képzett viadal mindenkor ezen vett,

S végit is a harsány szerszámok hangja jelenté).

„Senki hamissággal társát megelőzni ne merje ;

így szóllt a baj nagy; futamó társának elejbc,

Tole ki hátra maradna talán, és érzi fogyását

Ez törvény nálunk ; lábkancsot senki ne vessen.

A ki ravasz csellel forgódik, nem diadalmas,

A futamás mezején ámbátor győzne különben."

Kardgyaikat leövcdzették , s bársonyra ezüstös

Varrású hevedert vékony derekokra csatolvák ,

Függenek a bajnagy rájok szegzette szemétül.

Készen már minden. Buzogánnyal jelt ada Várkony

A futamásra. Serény léptekkel mindenik indult,

Pállyázó társán igyekezvén győzni. Középig

Eggy sem veszt, sem győz. De emitt botlása marasztá

Hátra Belért. Zombor, Balog cggyre haladva hasíták

A suhogó szellőt, s az arányhoz már közel ért volt

Mindkettő, mikoron Zombor félszakra csetelvcn,

Rajta keresztül esett Balog is ; s míg késtenek itten

Egymást szidva, Belér az arányt kicsiny üggyel

elérte.

Zombor előbb kelt föl ; mert általesése Balognak

A dültnek testén okozott fajdalmat agyában,

»
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S látását az erős rohanás elevtte szemének ,

És a kedveszegett kipirultt arczával odább állt.

Fennyen lépe Belér Árpádhoz ; Zombor utánna ,

Távulrul szédelyge Balog, sorsára pörölvén.

Árpád a Fejedelm mondá mosolyogva Belérnek.

„Baj fi , kevésbe került , hogy lél futamatban az elso ,

Nyertél még is azért; szavamat megtartanom illő.

A paizs itt, vidd-el; mert néked szánta szerencséd,

S mint űzi tréfáját, temagadrul könnyeden érted.

Illeti a kelevész Zombort ; elkéstte Balognak

Minthogy vétke kívül történt , ez esetre ne ártson :

Gyors futamásáért ez aczél tort nyerje jutalmul ;

Szép mű , szála habos , kirakott marklattya kövekkel

Zombornak kelevészszénél értéke sem alsóbb."

E nem vártt jutalom kedvét meghozta Balognak.

Várkony előlépett ismét : „Fejedelmivezérem ,

Milly játékot adatsz ezután? így szólla, parancsolly."

„Három köztt az arány-kerecsenyt ki leejti nyilával ,

Parduczbör kaczagány aranyos boglárra jutalma.

Második , a röpülőt noha veszszeje vétti , de még is

Jól közelít hozzá: kézíjj az ajándoka, s nyíllal

Telve tegez. Tolem jutalom nincs többre kitéve."

így szóllott Árpád , s Várkony viszonozta parancsát.

Erre mikint a tengeri ár kinyomatva szelektül

Dönti vi/.ét, s türemő habokon habok omlanak altul:

*
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Úgy tódultak elő, hallvák Árpádot, az ifjak.

Csak Bögöny , és Ompold , és Bcszter voltak eresztve

Általa Várkonynak nyulal késértni szerencsét.

Iturcsa kalitkában készen kiröpíteni tarta

ITárom tollasait; s fölvontt ijjakkal az ifja^"

A jeladást várták Yárkonytul. „Beszter az elso ,

így szólít a bajnagy; kerecsenjét neki, Burcsa, röpíts-ki."

Csattogtatta szabad szárnyát a tollas Örülvén,

Hogy rabsága kitelt, s eredett vergodni magasra.

Vcszszeje nem késett Beszternck utánna röpülni,

Mint az egek villámja. Csekély sérelmet alig vett

A fönn kóválygó; de közel lelhette nyakához

A nyílhegy, valamint zavaros forgása mutatta;

Mert a büszke madár kevesig raktába kanyargott

S már hitték, leesik: de sebetlen léve, tovább kelt-

Fürge Bököny követé Besztert, kinek int ralaTár

kony,

S ismét más vadat a madarak foglárja bocsát-ki.

Már idegét megvonta Bököny, s szemarányra kereste

A fölszálltt, s evező madarat két szárnya hajóján,

S mint az üdőt érző varjak, röptében egyelgőt;

Erre Bököny kiszalasztya nyilát. Minden szcm utánna

A lebego tárgynak, lesvén, mint szállna, lövellik.

Hallá a sipogást , ki közelb állt, látni lehetlen

A sebesen járó vcszszot ismértelen uttyán.

Hirtelen a kerccseny veszté röptének aránnyát,

S szállani kczdc alá ; de hamar féliutig erőre
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Vergődvén , próbálta magát szárnyával emelni ,

S mint ki csak álmában röpül, a nyomorult vad is úgy

volt.

A tértül távulbra rogyott nem földre : vitézek

Fogták l'űl kaczagás közben balszárnya szegetten.

Most a rend Ompoldra került. Még ö vala hátra

Harmadik a nyilazó társak közül. A szcmek őtet

Vették a figyelem tárgyául. Lépe kevélyen

Eggy lábnyommal előbb , s vállárul kapva az ívet ,

Mint ki nem is látná a már szárnyának urává

Lett vadat, ujjaival hurját pendíti az ijnak.

Árpád , és Yárkony boszszonkodik ; a sokaság is

Szidgya az elkésett nyilhajtót telve haraggal.

A suhogó veszszÖ kifcszült a vastag idegrül ,

S mintha nem illetné ötet mcgfordula Ompold ,

A büszkén uyilazó ifjú , s komor arcza sötétlett.

így Ompold. A tábori nép egyszerre kiáltya:

„Gyozött;" a kerecsenyt a nyíllal látva Icszállni,

A nyíl horga bögyét mivel általfurta, s kiállott.

„Jösztetek, a Fejedelm mondá, elvenni jutalmat ;

Ompold a kaczagányt, méltó, kit véle ruházzak."

Árpádhoz járult a győző , s „parduczod így szollt ,

Másnak adassd; Ompoldnak elég,hogy győzhető bajban."

„Ennyi nem áll rajtad, te kevély ! a parducz , arannyal

Boglározva tied, felelé neki zordonon Árpád,

Nem már, hogy diadalmas lél, hanem ellene duzzadt

S makrancz kényednek , s bünhödgyél általam első ,
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Kit fejedelmi szavain kárhoztat." — Telve nyilakkal

A tegez, és a csont kézíjj Bökönyé leve. Beszter

Félre szegett nyakkal , s szégyenbe borulva kivánszorg1

S újja ficzamlását okozá, hogy vétte nyilával.

„Bántalmadra, Uram, ne legyen, szóllujjolagOmpold,

Hogy vonakodni talált szolgád elvenni kezedbül

Gazdag ajándékod. Bajdíj nem serkeget engem

Vetni nyilat, ki gyerek koracsomtul kezdve, hibázni

Nem tudtam. Búcsulet vonzott ide, s nemzeti vágyás'

Fényes ajándéknál melly hős tettekre hevítobb."

„Büszke legény te ! dücsöségcd hát vesztes-e azzal ,

Hogy megajándékoz Fejedelmed ?" mond viszon Ár

pád,

„És ha csak ingyen vBsz adományt , megkell-e utál

nod!"

Ompold szólla megint: „Fejedelmi keves érdemem

abban ,

Eggy nyomorult madarat nyíllal hogy elejteni tudtam.

Mennem ajándokodért nehezebb viadalra parancsolly."

Hlyen ajánlással keresé kérlelni haragját

Bántódott fejedelminek most a heves ifjonz.

„Jól l" felelé Árpád ; s Várkonyt intette közelbre.

Ott terem a baj nagy. „Kettos bajt két gyalog állyon

Melyvasban kiki , és képpel ; karjokra paizst is

Fűzzenek a vívók. A győz5 vértet aczélbul ,

Küldöke mellynek arany, s bögyözott karimája hasonló,
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Nyerjen. Az ellenfél buzogányt." így szóll vala Árpád,

És Várkouy Fejedelmének hirdette parancsát.

Minden megmozdult. Ompoldot is égeti a vágy.

„Vértemet adsza, gyerek, szdllíttya keményen apród-

S a képet. (Fegyverderekat mindenha viselt volt).

A ki velem mérkezni akar, mondotta kevélyen,

E viadalhelyen adgya jelét." Lön erre tolyungás

Rendkívül a szabadon , behatást elzárta verőczén.

Menydörög a sokaság: „Nincs hát több bajnok e/,

/ eggynél

A magyar ifjak köztt ? hát csak neki kelt-e föl a nap,

Hogy maga hányakodik, s tömlőkint fújja pofáját?

Nincs-e, ki a magahitt hegykét lealázza ?" kiálták.

Nyissd-be veröczédet, bajnagy! már tűrni lehetlen

Ennyi derék daliát eggy ebnek hogy foga marjon."

Több zavaros szóbul csak ezek váltak-ki jelesben:

„Harczra ki ! szembe kelek kettővel. Tőletek Ompold

Nem retteg. Meglássuk, az eb tud-e marni fogával."

Szőll emez. A robaj erre dühösb kezd lenni , s kö

zel volt ,

Hogy kivül a mérgedt fiatalság rántana kardot.

Ezt mikor a Fejedelm hí t á , mond : „csöndre legények !

A viadaltéren hősnek zavarogni nem illik ,

És ott , hol vagyok én , akarom , kiki rendre vigyázzon.

Csak Keled állyon elő Qmpolddal bajra kiszállni."
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Nem magas, és karcsú vala testállásu Kelednek ;

Arcza vidám; csak alig látszott pölyhödzeni álla.

Nemzetsége jeles. Származtat vette Babolcsnak

Ágábnl , ki Csabát követé a mostoha sorsban.

„Kettörül szóllál? Keled így, Ompoldra meresztvén

Sas szemeit; meglássd, ne legyek magam ellened annyi.

Ilarczra ki most képpel ! nyelved pörögése banyákat ,

És nem férfit ijeszt." — Ompold mozdultalan állott ,

Hajló újjai köztt pörgetvén a sima képszárt.

A bajtér közepén szemarányt Árpáddal oszolvák

Egymástul , s paizsát megcsapván mindenik, első

Barna Keled képét Ompold mellyére fcszíté,

Ez pedig ellene vetve paizst, kikeríti csapását.

A kölykes medvét almában hogyha találnád

Bántani , szikrázóbb szemeket nem vetne szemedbe,

Mint Ompold Keledébe vetett ; s állának erányzá

A ragyogó fegyver sndarát, tékozlani lelkét

Szándékos. Keled észrevevé, s félszakra sndamlik

A neki mértt haragos sujtásnak elule , s híjába

Lön az erő , s lábán csak alig tartózkodik Ompold.

Nem késett amaz a lebukót meglepni, s nyakának

ITajtá a hegyezett képet; mellette csapott-el

A keresett tárgynak, s csak kis sebet ejte sisakján.

Mind inkább inkább a méreg kezde lobogni

A bajtársakban. Tajtéktul habzik az ajka

A rávágyónak, ki kcvesbet tarta Keledrül,

És valohol volt szikra erő eloszolva csikorgó

Tagjaiban, mind azt gyűjtötte kezének erébe.
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A képet ragadá ismét, és hátrafcszítvén

Job lábát, Keled arcza K < >/.,'• intézte döfését,

Mintha üdös tölgyet gyökerébiil dönteni volna

Szándoka, olly iszonyú, olly l.ós/.iiln nékihatással.

Ellene csapja ngyan paizsát a mérges ütésnek ,

És fölfogja Keled, de hanyatlik sarkra kevesleg

S ballyának sincs haszna, mivel vala vértye keresztfil

Furva, s belé ragadott Ompold képszila kitüzttig.

így néztek szemköztt. De Keled szabadíttya kczériil

A roncsoltt vértet szaporán, s rajt haggya fityegni

A képen , s ex sullya miatt akadék leve inkább ,

Mint fegyver , s mikor ezt látá , mellyére szegezte

A vasat Ompoldnak, mellyet ki nem üthete pajzsa.

Maghajul a képvas ; derekán elpattanik a szár ,

Veszti meron állttát Keled , és esik arczczal ürödött

Bajtársára egés/ nehezével fegyvere fosztva

S dönti hanyatt a fönnhejazó Ompoldot utánna ,

És <izon eggy nyomban maga is testére szakadván.

Most Keled, (ám ki vagyon föllül, sokszorta ha-

talmasb) ,

A kiterültt habevöt gyomrozssa ; feszelg amaz a térd

Dolgos terhe alatt, s gőzölgő mérget okádik,

S forral ezer hoszsziít, ha lecnd erejének urává ,

Ellene társának, de süket harcztársa ezekre

Öklivel a fekvőt tágítás nélkül agyallya.

l. Sokszor már így lett a játék végre halálos).
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Árpád a Fejedelm ezeket hogy látta : „Legények !

Vállyatok egymástul , mondá ; kiki nyerje jutalmát ;

És akarom, viadaltoknak hogy vége szakadgyon."

Fölkeltek , kaczagás támadt mindenfelül ; Ompold ,

A dagadó lelkű , hogy meg lőn győzve Keledtül ,

A kire 6 csak imént, ajakit pittyesztve, hunyurgott;

Kezdene még örömest ujjabb viadalba ; dühében

A képvasba akadt vértet kiszakasztva, szldalmat,

És ezer átkot zúgg, ropogással rajta tipródik ,

És fogait cslkoríttya: de elhallgatnia kellett,

Mert Várkony haragos nézéssel vága szemébe.

Elfordult az epétfözB. A másod ajándék

Néki csekély, ki megérdemlé, dörmögte, az elsot;

És elment. Árpád kevesé a tettre megindult ;

Aztán: „csak játék," mondá; s mosolyodva Keledhez:

„Neszsze fiú, a vért, s bozogány. Most mindenik

illet.

Eggyike mint győzőt : tetszésem hozza , hogy adgyam

A bozogányt," s örömét a nép tapsolva jelenté.

Várkony elolépett ismét : „Fejedelmi vezérem !

Milly játékot adatsz ezután? így szdlla, parancsolly"

„Két lovag egymásköztt kelevészszel , ketteje karddal

Vívjanak. A gyozök paripát kiki öltözetestül

Tábori készséggel nyernek: kik vesztesek, ékes

Nyerget ló nélkül, mellyet nem koptata senki!,,

így szóllott Árpád , Várkony hirdette parancsát.
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A jelesebb ifjak hallvák Árpádot, az égnek

Villámló tüzekint egymást megelőzni siettek,

S mindenik a bajban hogy részes lenne, kiáltá.

H orka, Kusid, Koppány, Becse, Bánk, Csapod, és

Bereg, és Dancs,

És száznál tübbck magokat viadalra kínálták.

A sokbul négyet szdllíta kikelni csak Árpád

S/ iulrt t harczra, kiket jeleseknek halla hirekb.ül ,

Horkát, és Kusidot: Tuhutumnak szültte az elsÓ,

Konté a másik , karddal. Kelevészre nevezte

Koppányt, és Csapodot. Vették szármoztokat ők is

Régi magas nembül ; de magasb bennettek az erkölcs*

S a hadi dolgokban forgottság, s évre is ifjak.

A karimás bajtért Várkony megnyittya. Beléptet

A négy bajrakelő, s vidoron lovagolnak alá föl.

Mindenik örvendett, és tréfát pörgete nyájas

Ajka közül , s viadalra magát készítgeti nyalkán.

Lenget emez kelevészt , az kardgyát méri csapásra ,

Szinte ín i k i ii t cselekedni szokott, mikor ütközik öszsze.

Jelt ad a Fejedelm. Sebtest vágtatnak az ifjú

Bajnokok Árpádnak szájárul venni parancsot.

„Hurka , Kusid , karddal; mondá ez , vívjanak elsők."

Pördül ez, és amaz is ragadó lova gömbölyű körmén,

S „kardra ki, kardra, Kusid bajtárs!" így Horka ki

áltván ,

Néki ereszti lovát. De Kusid nem mozdula helybül ,

És az erős vágást kardfokkal viszszavetettc.
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Sarkantyuzza Knsid paripáját, s ugrata szemkü/,tt

Horkánuk , s az ;«•/.»'•! sul I \ ;ít már szabta tüzelgo

Képéhez, miüdon Ilorkának is a-/, valu tellyes

X/.iimlnkii, bajtársát s/ál karddal í'ôbe találni.

íitküzik a két él, hangzik pünügóso az egymást

Martta kemény vasnak. Kusidét bevágta derékig

Horkáé, s esak alig lehetett választani széllyel.

Míudenik erre habos paripáját viszszafeszíti ,

Es eggyet kanyarul, forgatván mindenik új esint.

Mint az evet, fordult Tuhutum fia í'ürge lovával,

Es keresé Kusidot nyakszirtt a szcles aezéllal

Lelni, mikor pürdül Kusid is balvállra hanyuthí

Kardgyával; s miüdon miudkettô néki hevülve

Öszszeesapott , az arány mellé,Vágásnkat ejték,

Még is nem foganat nélkül. Markába szakasztá

Horkának Kusid a kantárt, t-s szája urává

Lett a nyalka szügyes. De Kusid sem valla szerenesét,

Mert kardgyát ejtvén Horkának nyerge fejéhez,

Elpattant az aczél , s esonkán fitogatta kezében.

Gyors esze Horkának Kusidot megelôzte. Leugrott

Es mielôtt emez észre veve, a füldre ragadía,

Vélve, hogy a karddal szabadon vagdalkozik íllyképp-

Csonka vasát elhajtya Kusid , s „birakozz velem , így

szóll ,

Hogyha leventának tartod magad ; aszszonyi erküles

Fegyл'erefosztottat fegyverben harezra noszolni."

Horka is ejti tehát a kardot félre, s hevültten:

„Ugyse! leventa vagyok, monda, jer bajra akármint,
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(С

Fegyverefosztottan som nímül Horka Knsidtul :

S aszszony-e bajrársad, vagy nem?meglássaílezennel.

Mindenik ülbe szalad(. Társánál Horka erosebb

Testre, letürte amazt félterdre. ITijába türekszik

Állani lábra megint; erejét bajtársa fogyasztá,

Izmos karjaival valamint esatlotta magáho/«

Arpád erre: „derék hôsük! jól vivtatok eddig:

Tübb nem kell. Akarom, széllyel hogy oszollyatok;"

és ôk

El válván, az emez l>aripáját esalta kezéhez.

Lôn kaezagás, velek aezôdrük mint tudtak enyelgni,

A futozás küzben mulató tréíajokat üzvén.

Koppányt , es Csapodot várták most a szemek. Ugrat

Mindenik a bajtér tisztultt küzepére. Legelso

Koppány a kelevészt térdéhez rántya , lebukván

Nyerge fejére, szükell Csapod ellen : „Harezra ki!

Jó Csapod , a nyergeltt paripát elvinni kiváno ;

Meglássd, a jutalomvaduak hátára nem ülsz ma!"

Meghajol erre Csapod , s a lónak szinte füléhez

Szegte szemét ; „Csapodot ha le gyôzted, mondgya,

beszéllgess

A jutalomvadrul ; kora már osztoznod elôre."

E vég sz(î esak alig jüve száján , ütküzik a két

Szál kelevész vasazott testekbe. Csapodnak elugrott

Fegyvere Koppányrul ; de emez megemelte hanyatlti

Bajtársát ; sérelmet azert rajt ejteni még is
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Képes nem lehetett. Ujjabb tüz forrad erében

A megemeltt hosnek. Nyergéhez fészkeli testét ;

Es viszi a kelevészt hogy Koppányt fuija keres/.tül.

A rohanónak emez mentten kitanulta aránnyát,

Es neki luil't szemküztt , s testét félszakra esalókán

Illeti nyergében , 8 a szálnak ereszti düfését

Hóna alá. Csapod arezra bukott. Ballyába szoríttya

Koppány a kelevészt; jobjával hajtya sajáttyát,

Mellyel viva, Csapod derekára; de ez sem ügyetlen

Koppányét markollya , s magát megvetve hanyatló

Félben az ellene nyultt kelevészt rándíttya. Veszôdnek

így ketten , nem erosb társánál eggyik is. Elvég

Vivás küztt kiki a másét vonzolta magához.

Eggy kisség pürgetve lovat kauyarogtanak. Ujra

„Harezra ki !" mondgya Csapod. Koppány is : „harez-

ra ki, bajnok!

Már mostan vendég kelevészszel mindenik." Öszsze

Csaptanak a lovagok. Kéméllés nines az erôben.

Vérefakadtáig bajtársát mindenik üzni

Fülforrott. Arezok vonatit füstütte pirosság.

A magahitt Koppány idegen kelevészsze az elsô

Lelte Csapod vállát; de daezos paripája, mi okbul,

Nem tudhatni , fejét fülkapta , s kürümhegyen állott.

»így j«íl!" mondgya Csapod, s kelevészszét ülti szü-

gyébe

A meredek lónak , valamennyire kézzel elérte.

Fortyanik a sebevett; elejét fülrántya magasban ,

s e§gy pillantat alatt az ülôvel farra hanyatlik.
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Nem tarthattya magát az esô lovag, üklüzi ámbár

Fültüvün a konokot , s lefelé huzdallya serénnyét.

Mint mikor a liheg& fejszés a vénkoru tülgyet

A faevô éllel lábárul füldre teriti ,

Dül az imént élô lombos terebélyfa , s leestét

Hirdeti a ropogás , s az egész kürnyéket ijeszti,

így díilt el Koppány. Kelevészsze keresztül alatta

A vérét fogyató dügnek pattogva türütt-el.

0 pedig a bajnok veszedelmét sejtve , szerenesés,

Hogy job lábafejét kivoná az esésnek elôtte,

Es hasa balszárát oda esipte az éltehagyottnak.

Erre szükik Csapod a Iórul, s Koppánynak alája

Nyujtya kezét, s a sérelmest fülemelve nagy üggyel

Átülelé, s h i >%zu ezeket szóllotta: „derék hos!

Hogy gyôztem, kevesebb ürümüm, mint élteden enyhül

Rázkódott lelkem." Komoron bajtársa felelte :

„Szánakodásoddal megsérteszsz sokkal is inkább ,

Mintha hegyes vassal vernél ált. Nines mit ürülnüd,

Hogy gyôztél : egyedül paripámnak vétke szereneséd ,

Nem te vitézséged. Nagylelkíi ! nines mit ürülnüd,

Hogy vagyok életben. Te küszünd, hogy megmarad

élted,

E dügnek : nékem nem türtént volna halálom ,

Ellenem ambár volt a balsors , fegyvered által.

S mit nekem elvesznem ? ki enyésztô hadra születtem,

Éltének mellyben ha ki kedvez, bajnoki névre

Nem méltó, s vállára vegyen, jobb, aszszonyi küntüsLu
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Illy szavakat váltvák, Arpádhoz elértenek eggyütt.

Itt Csepel a nyergeltt lovakat nynjtotta Csapodnak ,

Es a kardbajban gyoztüs Horkának. AB ekes

Két nyerget pedig a vesztôk számára kirakta.

A kegyes érzelmu Csapod el nem eresztheti Kop-

pányt

Szó nélkül most is, s ekképpen nyittya meg ajkát:

Általam elvesztéd kedves paripádat: emitten

Áll az enyim, vedd el; nem ajándokképpen: az ejtett

Kár forog elmémben, s késztetpótolni ; nevessdmeg.

Ez nekem , (Árpádnak jutalombarmára tapintott) ,

I>eszsz amazért." Koppány baragos ránezokba tü-

remlett

Arezezal mondgya: „hiú ifjonez,nem kellne felelnem

Szaídra , de tudd-meg, ajáiulékod nem szennyezi Kop-

pányt ,

A mi tied, tartsd-meg. Van esordám tizszer-is annyi,

Mint neked. A jutalom nem л-ont ez helyre, s ajándok."

Szóllani még tübbet kcszült , de fülébe esapongott

lljj zsibogás. A vizsga szemek más tárgyra lOvelltek.

Eggy ékes termet küzelít, kit senki nem ismér,

Két küvetôje küzütt lóháton. Korra nem éltes ,

Sem gyermek. Komor, es vig kedv vegyesültenek

arezán

A jüvevény hôsnek. Látszott fegyverre ruhára ,
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Nem Magyar. Ö igy szóllt: „Bajt vivni ha engeded,

Arpád ,

Jütt Gelemér, Bogor a Kazarok fejedelme büesülni

Kit nem tud. Hallván daliás játéktokat, és a

Nemzeti ünneplést , s valamit tege végbevivétek ,

Hozzátok terelem utamat. Van tübbet is cnnél

Mondanom : a bajban haggy esak részt vennem elübb-

szôr."

„Jerbe vitéz idegen , s késéro társaid" így szóllt

A Fejedelm , s Várkony sietett fülzárni az ajt(ít.

Clnnepi méltóság ragyogott képében az által-

Kelttnek. Elôléptette lovát, a délezegen erre

S arra kanyargva menôt , a kantárszárba kerítvén

Bal karját , sem gyors , sem halk lépéssel elért volt

Arpád hoz, s lobogós kópjával téve küszüntô

Tiszteletet „Mellyik nemzetség, kérdezi Arpád,

Hét küzül, a vérség mellyhez esatol, és kivezéred?"

így szóllott Arpád. Gelemér felel : „én vagyok a fó

A Kabar osztályban , s legrégibb vérre küzüttük ,

A tübbit késôbben adom tudtodra; boesáss most,

Bár kivel e viadalmi mezôn késértni szerenesét."

„Nemzetségre jeles , jelesebb tisztedre , viszonlá

Arpád , a fiatalságnak játéka ha kedves ,

Ellene nem szóllok, s hagylak választani fegyvert."

Lóra kapott Gelemér ; a kópját lengeti , s így szóll :

„Szálra ki, szálra! kinek tetszik mérkezni Kabarral,

9
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Jó Magyarok! s.kiderultt homlokkal né/-e kürüsleg.

A nebezen fujtott vágyás izgatta Szabolesot

Már ez elôtt, a vér most ujra felébred erében,

S esillámnál sebesebb ugrással lóra szükellik,

A tarajos sisakot kezivel nyomkodva fejéhez :

„Szálra ki, szálra, Kabar! Gelemért szóllíttya, ha

tetszik ,

KVszen vár kópjám > álly helyt tusakodni Szabolesesal."

A négy szügre kiálltt négy-négy rézkürtüsük erre

Várkonytul jeladást vévén , harsogva küszünték.

Szembe találkoznak. Gelemer táresája legelsô

I'üiul ült meg. Homorú táresáját esapja Szaboles is,

S a Kabar adta hivó hangot Г<>|\ ;í l! \ a tüzesben.

„Vedd elül, a mit tudsz, Gelemer ordíttya, Magyar hos !"

S hóna al;t kapván a kópját, ellene rándul.

„Vedd elül, a mit tudsz, Gelemér!" viszonollya Sza

boles is,

S nem esap az északi szél a karpati szikla hegyekhez

ülly méreggel , ezek valamint egymásra rohantak.

Eggy vala szándokjok : társát kiemelni nyeregbül.

Míndenik eszrevevé a esint, s a kópja esapásnak

Ellene szegzi ezüst táresáját. Megfeszül a két

Szálfegyver. Mélyen behatottak az éles ütések

A táresákba ; de mit használ ? nyergébe nem ingott

Eggyik is. A pajkos paripát olly biztosan ülték !

Megfordíttya lovát Gelemér, fordíttya Szaboles is,

S a zabolátrágók versent egymásra nyerítnek ,

Es leszegett nyakkal magokat kedveltetik. Ismét:
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„Szembe, vitéz jüvevény kópjás, velem!" a Magyar

így szóll ;

„Szembe velem ," felelé amaz is , s kifeszíti düfésre

A hegyezett orrú fegyvert , és vette arányba

Az helyet, a két válí, s a fo hol szerkezik üszsze.

Ezt mint látta Szaboles , táresáját elleixe vetvén,

Állkapezája küzé Gelemérnek ereszti szurását.

O is hasztalanul. Meg nem esalhatta vigyázó

Bajtársát. Valamint mikor üszszeesapódik az égen

Két baragos felho, borzasztó esattanat ád hírt

A megesett harezrul , nem másképp pattogoz a két

Táresa, s ezer darabokra türik: denemejthetemégis

Senki sebet társán. Illy jártasok az hadi esínban.

Elvetik a füdüzôk türedékeit, és kiki hátrább

Vonnya magát; s valamint az ihoknak nyalkavezérei

A kosok , elválnak , s mérik , mint üssenek üszsze ,

Es azután mérges rohanással verdesik egymást:

Úgy ezek is sürü ránezba szedett homlokkal , ez innen,

Túl amaz eggy üdeig esak szemmel vívtanak. Elsô t

A féket megereszti Szaboles, megereszti legottan

A Kabar-is. Rüpül a két hos; mellyére feszíti

Mindenik a kópját vívó társának. Az égô

Lángba borultt felhô nem szikráztattya sebesben

Menyküveit, mint ok milly sebbellobbal ütôdtek

Egymáshoz : de aezél testek esak szenvede horpaszt

Kolesünüsen ; mivel a vértet behatásra keménylé

A sima vas. Nem esett kár nélkül még is azomban

A viadal. K¡ nem állhatták a kópia szárak
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A uagy erôt. Türik a két szál darabokra, s fejekkel

tJtküznek lovaik homlok, s nem akarva feszülnek

Farra az elszédültt párák ; bámultanak a két

Harezviselôk kevesig. Gelemér szóllíttya Szabolesot:

„Tetszik-e , hogy bozogányt rántsunk a kópja helyébe

Vagy l,,iidot bajtárs?" felel ez: „választani bagylak

Vendég!" s a bütküs bozogányban meg van az alku.

Arpád szóllamlott : „akarom, megszünnyetek, elmés,

S k.irra vitéz hosük ; nem gyôzütt küzttetek eggy is,

Sem vesztett. Mcltók fényesjutalomra. Nemisleszsz

Erdemetek nálam feledés sirjába temetve."

így szóllt a fejedelm. A vivók mennek elejbe,

S meghajtvák magokat, küszünettel néki felelnek.

így kezdett Gelemer Arpádhoz szóllani ekkor :

„Ertéd már , ki vagyok ; fültárom jüttüm okát is.

Bessnyei Kúnokkal hadakoztunk , a kik az Úzok

Füldét fosztogaták. Vala küzttünk regí szüvetseg.

Most segedelmünkért folyamodtak. Gondolom, a hi r

Ezt neked is meghozta. Magam seregére leginkább

Tódul az ellenség. Bogor elhagya; régi haragját

(Mert bátor voltam gyakoron megfeddeni gôgét).

így ünté-ki reám , a küzkárt semmibe tudván.

A boszszú bennem fülgyulladt. Minden erômet

Egybeszedém. Vagy gyôzni fogok , vagy halni , elá-

rultt

On fejedelmemtül , mondo«am , nékem elég leszsz
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A koszorü; semamaz, sem emez nem szennyezi lelkem.

Nagy volt a veszedelm. Gyôznümesakritkaszerenese;

Nem esügged-meg azértncpem; sut fülhevül iukább ,

Es elszánnya magát az utolsó esüppig. Erôt vesz

Kétszer az ellenség rajtuuk: mert tizszer isanuyi,

Mint mû , száma szerint ; és már megbontani kezdé

Szárnyaimat. „Ne szaladgy , mondám , Kabar ! itt az

utolsó

Pürezenet , és Bogor is szemléllye, hogy a Kabar ¡gy is

Gyôzni tud: a fényes fogadást ne küvesse gyalázat.

Szemben az ellenség , nem bádil ; türjetek által

A tábor küzepén." Új lélek szállta-meg a már

Ingadozókat. Ezernyi ezer nyil zápora ellen

Hajtottunk; s valamintkeskenyreszorítvadühülygôbb

A tíiz ; úgy voltunk. A szükség üsztüne nyujtott

Kétszererôt. A merre türünk , ut tágul elôttünk ,

Es ropogó testek hulmán gázoltanak által

Ingerlett lovaink. Ekképp hátára kerültünk

Ellenségünknek. Ketté osztottam az üszsze-

Vontt sereget. Nyomom a futamá Bosenyôieket innen,

Es onnan. GyGztünk, mire a nap az éjbe borult volt.

Elnyertünk mindent: a tábor kineseit, és a

Szarvviselô barmok sokaságát. Kétszer ezernyi

Legjelesebb paripát. Mit vélsz ? a marha kit illtíi ?

Minket-e, kik vivtunk egyedül, slônkszélrebizottak

Olly ezudarul Fejedelmünktül í Nem ! szája Bogornak

gy dürgütt: „küzüs anyereség. Hétszakramegy ;aki

Ellene tesz, pártos, s boszszúját érzi Urának."
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„Rellene hát, felelém diadalmunk drága gyümülese?

Csalfa te, es irigy is, ki ürülnél, nemde, havesztünk

Volna ma eggy lábig ? Nem férsz olly künnyen ezekhez-

Ellened áll testünk. Láttyuk, nines nálad igazság,

S bennünket kényedre esavarsz , türvénytelen ember !"

Fülfortyant szavaimra. Kelénk fegyverre. Keményen

Vivtimk jó üdeig: de kifáradt népem erôtlen

A nyugodott sokaság ellen ; kell hátra vonulnunk ;

Elvesztok amartalokot, szaladásnak eredni

Kéntelenek, a esak az éjji homály mentette meg él-

tünk.

Elkeseredt hadamat szóllitom : „haggyuk-el e gaz ,

E vért szomjuhozó esordát fejedelmivel eggyütt;

Haggyuk-el ez hálát tolünk megvonta vidéket !

Megszüi\t lenni hazánk. Más tájt szállásra keressünk.

A nemes érzelmu Magyarokhoz kütni maguuka,t ,

Gondolom én, legjobb. Mondgyátok , tetszik-e, va.gy

sem?"

„Tetszik ;" üvültotték. Téged valamerre szereneséd

Visz , küvetünk, esak hogy te paranesolly a Kabar ágon,

Senki ne más." Ekképp az Etel folyamához elivilün k

Békével , s mellette jüvénk a Csóka hegyéig.

Ott hagytam hadaim bô téren. Számra huszonnégy,

S follül négyszer ezer fôbül, vagy tübben is; a kik

Mind fegyverviselôk. Ezekenkül gyünge eselédink.

En , a ezek ím jüttünk kegyeteknek ajánlni szüvetség-

Alkut. Füldeteken szállást engedgyetek, és rrs/Л

Nemzetiségtekben vennünk. Erette
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Hadbaíi szolgálunk az utolsó emberig; és szóllt:

llalluk , (mert vagyon a hir mind két szárnya sze-

lekbül ;

Lábai is szárnyak , s így künnyü rüpülnie gyorsan),

Hogy Lebed elhajlott, s nagy rés nyilt a haili testben

Nálatok, és mi nevét gazza teszi, szemtelen okbul.

Mind ezek , ügy hiszem én , mind Illamkoi tanáesok:

Mert mi ki nem telnék a moeskos lelkü KazartuH

Nem mint mu, kiket ingerlett fejedelmi esalárdság,

E rést pótolmmk nem lészen kedvetek ellen,

Úgy vélem, snoha számravagyunkfélszertekevésbek,

Mint Lebedék: de vitézségünk nem hízagos így is."

így szóllt ô, azután hallgat, s válaszra figyelmez.

Illy feleletre nyitá ajakát a fejdelem Arpád:

„3ó küvet! a mit kérs%, megnem vetem; és mitaján-

laszsz ,

Klfogadom. De megismérjed fejedelmi hatalmam ,

Mellynek alatta telész,|s mindenesümütéjehadadnak.

Itt füldet nem adunk; ezt is hogy jókoron értsed ;

Nem sok üdo mnlttán elkültüzik innen ürükre

A Magyar. Eljünnüd ha velünk fog tetszeni, íársnl

Felveszlek hozzánk , mind a két sorsra ha kész vagy."

„Kész vagyokí ezt felelé Gelemér Arpád nak ; ürümniol

Elkültüzni , világ meredek szсЧóre vezess bár.

Esküszüm a napnak szikrás fénnyére hüséget

llozzád. Lábom alatt a füld nyillyék-meg ; eloltó'

Gôzze\ fujtson az ég, ha esalárdul szóllani mettem!'
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így hallalt a magát Gelemér ; s Arpádnak elôtte

Meghajtotta fejét, s valamenten félre szükellett.

„A dalias játék, Arpád így szóllani kezde ,

Mostan elég. Fiatal vívók! éleszti reményem

Készségtek minden fegyverben. Semmi dieséret

Nem nagy az érdemekért , mellyet Fejedelmetek adhat,

Sem jutalom. Nem sokba kerül Pannónia fühlét

Illy, és ennyi derék hosükkel viszszaszereznünk."

Mondá, s lóra szükütt, s a tübbi vezérek is akkint.

Intett a Fejedelm Lélnek. Lél tábori kürtyét

Harsányon megereszti. Rüpül seregének elejbe

Minden Fô , s az egész hadi test egyszerre megindul ,

A magas alkotmányt, s a bajtért küzbe kerítni.

»

Volt esinnal leesapó hid az alkotmányhoz eresztve ;

Méltósággal ezen fülvágtat hirtelen Arpád ,

Es így szóll: „Magyarok! nem okon kül gyültetek

üszsze

Ez helyen. Elvégzôk innen kültüzni ez éven ,

S átfoglalni düesô Etelénk szerzette hazánkat ,

Melly ma bitanglóknak szólgál terméke javával.

Túl ez Ural bérezén harminezad napra sereglünk

Egybe, hol országunk a Bolgár sarkra künyüklik.

A nôk, és kiesinyek, s barmok minden neme Káma

Forrásos partyán fognak gyülekezni esoportra.

Fegyveres orizetül minden had két ezer ifjat

Ád nekik a szomszéd Bolgárok ezinkai ellen.
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Hallád ezt Gelemér, s Kabaridnak vidd birül, öket,

Hogy magokat hozzánk kapesolni siessenek, intvén.

Es te Szaboles , mondotta tovább , a Béri halomhoz

Vidd sereged, hozzád mig érkezik ujra paranesom.

Aggodalom nélkül legyetek. Gondoskodik Arpád

Rólatok: éléssel esordáim legjava szolgál."

Végre Taturt szóllíttya: „üreg! moud, ez naputolszor

Aldoztál itten. Senkit hogy viszsza ne tartson

Az helynek szentsége, korán hoda rontsd-el ezoltárt,

Úgy, hogy semmi nyomát ember ne talállya utánnunk.

A szereket rakd fül. Jóslóid , s Táltosok eggyig

Jüjjenek a tábor küzepén. Áldozzatok érttünk

Tí Papok , a hareznak míg minket zápora fáraszt."

így szóllott Arpád, s a tábort széllyel ereszté,

Tért nyitván sürü gondgyainak kebelében azon küztt,

Tengerek árja gyanánt, mellyek most raj'ta feküttek.
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O T Ö D l K K Ö N Y V,

JL í, Vérháti hegyek, s meredek sziklái Uralnak ,

Tí, az üdôk egyebet megemésztô vasfoga kikben

Kárt még nem tehetett ezer, és ezer éveken által :

Láttátok honnan, milly számmal, merre jüvének

A Magyarok, miüdon mozdultak elôbbi helyekbül

Ösi hazájoknak boldog füldere verôdni.

Es te Etel, halakat novelo, hátadra ki vetted

A nyomuló tábort, s Európa megyéjire által-

Tenni kegyes voltál: üdvüzlütt tôlem ürükre!

Melly az üdok esetit füsvényen nézeti , kérlek

A takaró fátyolt kevesig vonnyátok-el a mély

Orvény torkárul , hol apáink tettei nyügnek.

£s te, kinél a zártt dolgoknak kulesa van, elme!

Vedd elül eszküzidet, s a szent bajlokba vezess bé,

Hol Kronosz ül komor arezával, ^ nagy künyveit ôrzi,

Lássam az oszszevoimltt tábort, a tábori foket,

A rettenhetlen daliák mozgásait: aztán

Énekem adgya hirül késôbbi korunknak , az áldott

Térro mikint jüttek , kiktül van lete bazánknak.
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Elsô szôke Szaboles indult, s elhagyta megyéjét

Almosnak , mellyen kevesig megszálla nyugodni.

A fejedelmivezér valamint vállalta magára

Tartani vendégét élettel : bôven adatni

Rendelt nyájaibul mindennemü barmot az utra.

Otszáz válogatott gôbült, és tulkot ¡s annyit;

Es nyolez falka ihot, (számkînt valafél ezer egyben)

Hajtata hozzájok. Tümlôket is os/ta fejenkint.

Targonezát minden zászlóhoz küld vala kettôt;

A tizedek sátort vászonbul nyertenek eggyet:

Mert Lebedet mikor elhagyták , a tábori butyrok

Vesztenek a künnyübb, s batrabb futamásnakokábul

Ott, honnan kforozkodtak , megválva kevéstíil,

Mellyeket a fôk álutakon küldének elôre ;

Mert beavatva esak ôk voltak titkába Szabolesnak:

Ekképp méne Szaboles Kara mellül , váltva Uralnak,

Nem nagy ugyan , de vitéz táborral. Két felül a íül-

Gerjesztett nép állta kürül. Késérte üvültés ,

Mellyre az erdoneJc esavavékai viszsza feleltek,

Öket ürümzajjal. Hangzó szerszámaik egymást

Buzdíták. Lángszin festé képében az ifjat,

S ünnemü erkülesét fitogatta, lovával enyelgett.

A már élemedett hosük fülhoztana.k éretk

Dolgokat. Arpádrul legtübb szo forga küzüttük :

Melly kegyes , és méltó fejedelmnek ; senki serényebb

Nálánál, sem eszesb hadakat rendelni mikor kell,

Es hol az üldüklô esata forr, nem senki merészebb.

T^ztesség szerçtô ; d? koráut sines benne kevelység
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Egyszerü mindenkor-, bal sors nem szegheti kedvét.

S hogy fülfujja magát , el nem szédíti szerenese.

Es tübb illyeneket. Majd ismét támada kérdés :

Merre Szerep, s Örshon? meg uttyok bány napi járat ?

Mennyire a Bolgár onnan, hol megtelepediri

Fognának, s az orosz szélek küzel esnek-e hozzá ?

így mentek ; de Szaboles apjárul nem teve senki

Eggy szót: a gyermek netalán bánatra fakadna,

Benne füléledvén az elültt természeti érzet ;

S tiznapi járattal maradott a Káma, küzütte

A kisded, de keményhadnak, nemmeszsze Szereptül.

A Szakmárividék Huba birtoka hajdan. Uraltul

Délre terül; miokért a füld, s éghajlata nyájasb.

Izgo , és eleven nép lakta. Tenyészteni barmot

Füve küvér ; mellynek hizodalmat esermelyek adtak ;

S mindene bôséggel. Szakmár vala széke Hubának ,

Terjedt, s szemre való város. Szépapja rakatni

Kezdé a bolgár szomszéd beesapásai ellen ,

Védvárul. Minden számszernek míihelye, tára

Itt volt. A legszebb faragású nyergeket innen

Hordották. Idomos paizsok , tegzek , nyilak , és más

Vasnemü m íi veletek Szakmárnak hirt nevet adtak.

Itten az ôsz tíadnagy népét szóllíttya gyülésbe ,

Es illy szókat ereszt: „Feleim, készüllyetek utra ,

Elhaggyuk Szakmárt. Eleinknek régi bazája

Vár bennünket amott nyugoton , nemzôje Csabának
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Hol hajdan fénylett, kit száz birodalmak uraltak.

Füldgye küver, ege jó, úgy mondák boldog apáiak,

A kik harczoltak gyôzô Etelének alatta,

S a testvéri hadak benyelô vértengerin által -

Gázolván, bajak ezre küzütt e tájra vetôdtek.

Egi jelentések , s a Fôpapi áldozat intnek ,

S mint én, élemedett üregink , kültüzni ez évben.

Kezdeni kell egyszer; s kár lenne halasztni továbbra.

Nyugtalan a fiatal ; harezvággyal belseje tellyes.

S a turulos zászló küvetése hevére tüzet rak.

Láthegynél végzôk: fejedelmünk bogy legyen Arpád :

A Magyarok kegyes Istene ôt; о minket igazgat,

S Gyermekoinket azok, kiketô nemz mindenik ágon.

Моzgásban miuden , «linden partyáboz Etelnek

Tart , es átok azon , ki magát elvonni merészlô.

En üregeeske vagyok ; testem kezd lenni nehezkes

Fáradságra ; (s veté szemeit Szemerére ;) fiam te,

így szóllott bozzá : ezután te segittsed emelni

Hadnagy tisztemnek terhét ; kéméllyed apádat ,

Mint engem láttál üregemmel bánní korának

Oszében. Te azért most a Szakmári megyétül

Távulb fekvôket kct zászlóallya segéddel

Járdbe, fiam! fegyverrevaló , s nem fegyveres eggyütt

Nyolezad alatt e város alá gyülekezzenek ; apró

Gyermeket , és büesüsebb marhát targoneza vegyen fül,

S indíttsák. Ezeket fejek épségére paranesold.

En magam, a mit bonn szükség, elrendelem." Ezzel

Elküldé Szemerét Rüpül ez , mint gyüngyver az égnek
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Fellegiben szárnyát mikoron kiereszti esapongván.

Ajkának lélekrebató szózattya Jelekfát,

Ervülgyet, Bogarast, Borkôt mozogásba, sDereneset;

Hoeta: de Czink, Ujbér, s Szapoly a bolgári határral

Tos szomszéd, gyünyürfi térség, és Kétalap ellen-

Mondottak felesegeikért, kik tübbnyire bolgár

Származatúk lévén, honnyoktul meszsze szakadni

Ittóztak, s a férfiakat meggyozte sirámjok.

Ennyire kárhozatos esélesap szerelemnek okábnl

Nem maga nemzetiben született nôt adni fiának.

; Тйкbe hozá Szemerét a válasz : „szép dolog, igy

szóll

ElmérgedVe ; hogy aszszonyokért a nemzeti testtül

Elváltok , buta sarjazatok ! Tudtára Hubának

Lesznek ezek , s tübbet nines szükségszóllanomennél.

Veszszetek itt! eggy esüppnyi magyar Vér bennetek

úgy sints,

Aszszonyosok ! s mit nyerne hazánk illy gyáva eso-

porttal ?

Vagy de miért buzogok? Majd Arpád szóllyon az ügy-

hüz,

Es az apám ; és tí legyetek szeletekre aprítva ,

Még mi elôtt gerelyünk idegen testeknek erébül ,

S kardunk éle , s nyilunk vérrel füeskendve piroslik !"

így szóllott hubozó paripáján a tüzes ifju.

Fülhorkad Czikadór. Bolgárfaj noje is, o is;

Még jobbapja szükütt által , non tudni, mi okbul ,
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Gyüjtütt kineseivel. Nem volt értékre hasonló

1 1< >zzá , s ez szerezé szaporán , hogy polezra vevodnék,

Es unokáját is fellengô karba tehetné,

Illyen volt Cüikadór. Magyar ajka, ruhájais; ámde

Vére nem az. Maradott hajlékony most is azokhoz,

Kiktül eredt, s valamint a vaezkor törzsüke лem ho/.

Hagyva magára szelíd ágot, Czikadórban azonkínt

Holgár sziv dobogott^ s keresé uj nemzete kárát

Ó így s/.óllt , fovogó szemeit Szemerére lüvellvén:

„Véled-e, nyalka fmk, hogy hajtunk térdet elotted ,

Minthogy apád hadnagy? Nines semmi ajándoka ná-

lunk.

Barmunk, és füldünk nem üvé; kiki birja sajáttyat.

Mit keveregszî küzttünk, mint melly ülyv tyukfira

esapkod )

Mit keveregsz küzttünk illy éles hangu paranesesal ,

Békénket zavaró Î Ha Hubának kedve van innen

Mennie, нem bánnyuk, esavarogjon társival együtt

Fül , vagy alá bizvást , valamerre bolond esze kapja,

Nem vagyok én kissebb nálánál , nagy süveg ámbár

Csüllüg agyán; sem nálánál birtokra esekélyebbé

Mit fenyegetsa minket? véled, fegyverre ha bizzuk

A dolgot, remegünk? S az apád hát Isten-e, s Arpád

Hogy velek ijjeszteszsz ? Ha kinek kóborlani küzttünk

Kedve vagyon, snyugodalmánakkeveselligyümülesét,

Puszta reményektül gozülgô fovel eredgyen,

Merre akar; de k i még józan, nem haggya hazáját.

Es mi ttszizonyoftok ? s te meréd eztmondani rólunk?
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Kardra velem, szitkos ! meglássd, aszszonyra találsz-e ?"

S ezzel kardot ránt Szemerére : de kész ez is immár

A vágásra , mivel Czikadór mire ezéloz , elôre

Sajditotta, s halált osztuának, hogyha Gerend nem

Allna küzel; ki nyomon Czikadórnak elejberugatván,

A neki mérgesedett lovagot fünntartya, s keményen

Ekképp szóll: „mi dolog fonembeli hosre kikelned ?

Veszteg légy , intlek ; ne boesássd Szemerébe aezelod

Elét; illetlen Hadnagyfira rántani kardot,

A ki kùvetségben jár nálunk, küldve Hubátul,

S sürgeti a nemzet hagyomását bajtani végre.

HogyLa maradsz, nines tiltva, maradgy, békével

ereszszed

Azt, ki feledre nem áll, mint én, éstübbekis, ámbár

Csufsággal bennünk kóborló uévre magasztalsz."

Szóllítá azután Szemerét: „térj esondre te is, jó

Ifjú hos! ne esodáld, hogy pártos ft'lre találtál;

0 nem honli, tudod; s ámbátor volna magyar faj:

Eggy akaratra Magyart, melly sajnos! birni lehetlen.

Jüszte tanyámra. Javát Magyarinknak fülleled ottan;

Mujd hoda lészen üdo a tárgyat venni tanáesra."

így oszlottanak el Czikadór, s magzíitt}a Hubának,

Mindenik ámbátor sérvét boszszulni kivánná.

Még is emez küvetet küldütt apjához, izenven

Általa esak szóval, Czikadórral dolga miben van,

Mert az üreg , ha mi lenne balul , mint bülesen elore

Látó, hogy neki hirt küldgyün, meghagyta fiának.
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E kürben Huba sürgôdütt Szakmáron. Elôrç

Intézé hadait; fiatalság szépe. Utánnok

Harmai esordákban ezammogtanak. A hadi szerszám

Sok neme, s minden egyébb eszküz szekerekre ra-

katvák

Voltanak ; aszszonyaik , s a gyüngéd luízi eselédek

Targonezákra szedék magokat, s a sikra menének,

Küzben az osz Hadnagy, valamint eggy mennyeiter-

met,

Mellyen az emberi szem megakad , fénykürbe vegyülve

Oltüzetének arany sngarú esillámitul égrni

Tetszett, s a fénylést künnyn lengése iievelte.

Elhagyták Szakmárt. Küzelít hozzájok azErvú'lgy

Szép vónája, Sekél mellyet két részre hasíta,

Es kellô küzepén hümpülygütt gyenge folyással.

Allapodót fúvat, s ekképpen szóllani kezde:

„Várjuk-el itt Szemerét, s azokat, kik vélejüvendôk.

Nem küzel a esapatok ; nehezen szállonganak üszszo,

Vagy nem véltt akadály gürdült uttyába fiamnak.

Mert hol az ember sok, ritkán eggy ottan az el me:

Ей jót , az gonoszat , kiki mint agya érti , tanáesol.<—

Míg azok érkeznek, mulatással üdozzetek itten:

Sip van elég, van tárogató , van timbora, és lant:

A hangász zengesse szerét, a tübbi szükellyen.

Nem feddek fiatalt vigadásért, (mint sok üregnek

Homloka ránezosodik mulatók küztt) hogyha iámbor,

Tisztességtartó : de kaezért gyomrombul utálok.

10
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Hasznos az ártatlan foglalat: lélekbe, tagokba

Ont elevenséget: henyeség megveszti az ifjat;"

Mondá, s a tüzesebb daliák vigadásnak eredtek.

Már dellestre hajolt a nap, mikor érkezik eggy hfts

Lelket alig vehetô Szemerétül küldve Hubához,

S meg meg akadt nyelvét ekképp oldozza beszédre:

„Vajha fiad ne reám kütné, hogy hozzam elôdbe

A gonosz állapotot, Czikadórral mellybe fonódott.

Isméred , kirül emlekezem, de esak arezavonásit:

A bolgári Magyar sokat ím hajlíta magához

Népedbül, szakadást szerzett. Rész jôni kivánó,

Része maradni akar, kiket ö hódíta esalókán

Pártyához sok igérettel. Gyülekeznek ezen kül

Bolgárok felesen hozzá, mint vele rokon faj ,

Soknemü fegyverben, hibeto dolog, ütni fiadra.

Minden harezra mutat, s küzel a tüz lobbrakelése.

Már tegenap ha Gerend, az üreg nem lenne, megülte

Volna derék Szemerét, s oda néz, bogy eloltsa világát

Annak is es tübbnek gazdag zsákmánynak okáért,

Melly egyedül hizlallya belét, mint az balat Etres;

így hiszik a jobbak. Te azért jüjj néki segedül

Mentül elôbb, bôs magzatodat, mig tarthatod épen."

A küvet így végzett. Komoren Huba néze szemebe,

S ezt felelé: „Ertem, jól értem az ürdügi ezinkot. ;

Csalfa Lebed kormos lelkét Czikadórba szóríttá,

Nem pedig a zsákmány nyereség feszelegni hevíti

A latrot." Kürül állották fôrendü vitézi ,



Ötüdik Künyv. 147

Kikhez emígy szóllott : „Szemeréhez, Torna, vezérelly

Eggy dsídás esapatot. Késérôd Réde vasüngüs

Népének felivel , s Tapson fél ezred Ijászszal ;

S ezt haladék nélkül. Holnapra mügütte Derenesnek

Üthettek tábort. Eszeseknek szóllok. Elômbe

Hozzátok Czikadórt, ámbátor halva, de még is

Inkább életben, hogy példát rajta mutassak,

Es legyen e ragadó bünnek félelme küzüttünk.

En itten maradok, Bolgárság éri megyénket,

S tartok , hogy netalán ránk üssenek éjji homályban.

Kik ravasz elleneink , s valahol lehet ártani, ártnak."

Torna, s vitt5z bajtársi, mihelytt Huba szóllani

megszünt,

S a küvet is , nyilkínt füladott dolgokra siettek.

O pedig, a hadnagy, mint agg sas az ifjakat orzi

Nem pillantva szemét, hagyanítveszedelmet: azonkínt

A fosátor alul hadait megjárni kiindult.

Verseget , és Zákányt , és Bürsünt oldala mellé

Szóllította , s Jenôt, és így osztotta paranesát

Hôseinek: „kiki ezrével túlfélre kapasson

Altal ezen patakon, tova, hol kékellik az erdo,

Annak szélénél kissebb esapatokra szakasztvák

A dandárt, hoszszat, legyetek mindenre vigyázók.

Eggy lelket ne boesássatok ált, legyen az Magyar

ámbár/v

Vagy más; sem hozzánk onnan, sem azokhoz eminnen

Hogyha ero fenyeget, s nem birnájátok elüzni
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A rátok rohanót: tegyetek hirt gyors küvet által

Róla, de a esatahelyt elhagyni tilalmazom addig,

Míg eggy vivó él, s kardot markába szoríthat,

S m ig emez ôsz fejjel nem láttok küzttetek engem."

így szóllott Huba, és amazok seregekhez iramtak.

S merre van a bolgári szegély, esapatokkal elállták.

A tábort Huba most inkább fészkelni serény lôn,

Minthogy benne gyami Lebed, és szomszédai ellen

(jierjede fül, kiket úgy vélé, eggy ezimbora forraszt

Uszsze, mikint két szál deszkát nyálkája az enyvnek.

Míg Huba így fárad , Szemerének dolga Derenesnél

Folyt bajoson. Czikadór lobogó zászlója Szapolrul ,

Udvara hol ragyogott, s nojével foze tanáesot,

Utban volt. Hadi embereit fülszedte Magyarbul ,

(Alert hol nines süpredék? kit meg nem hajthat aján-

dok?)

Gyüjtete tübb Bolgárt még is pénzére hadához ,

Kik kürmükre szabad kóborlást üztek, azokbul.

Sajdította Gerend ismértt szomszédgya negédes

Fortyanodásábul , mit , s mit nem várni lehessen.

Innen azért Szemerét ekképp szóllíttya : „Fiók hôs !

Mondanom engedgyed tájunknak nem rege dolgát :

Eggy him medve minap kiereszkedik onnan az erdo

Párkánybul, miüdôn azon általsürgene bizton

Eggy gyerkôeze, ki nem forgott soha semmi veszélyben.

Ó megyen, a vad üvült, és uttyát zárja, s kiálló
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Kürmeivel most falнi lovát , most rántani füldre ,

Ilogy leapaszsza dühüs vággyát, késérteni kezdé.

A gyerkôeze ugyan nem akart rettegni: megálla

EB von tegzébül szaporán nyilat, és lüvi szügybe

A talpon hozzá sietôt , de nem árthata néki ;

Es már mardozná, ha nem érkezik apja baráttya,

S tübbek is a vadtul megmenteni jókor az ifjat. —

Hosfi ! te a megütütt fiatal ; higgy nékem üregnek ,

E türtenetben : Czikadór a medve , reád tür ,

Homloka ránezaibul láttam, a bár benne hibáznék.

Ebren légy. Sehová foleid távozni ne engedd.

En is, jóakaród, s hü embere jámbor apádnak

Népemet üszszeszedem , s hajtok pártomra vidékünk

Ifjaibul, kiket a Bolgár nem vonza magához,

Mennyi kerül. Te maradgy itten. De ha rád üt a-

zonban ,

Mint félek , mielôtt hadamat hozom, addig erosen

Talpadon álly. Hagyok ütszázat melletted ; ezekhez

Kapesold a esapatot, kit nyertél gondos apádtul

Órizetedre , s vitéz sereged nyolezszázra megy ekkepp.

Számrakiesiny ; de gyakorlottak ; s nem mái leventák."

Ezt mondotta Gerend, és elment gyüjteni népet.

Másnapi virradaton porfelhô látszik az égen

Délinyugot küzepett, és nyomrul nyomra küzelb száll.

Jelt ád a szélôr lobogót háromszor emelvén

Fül magasan , s mingyárt megereszté kürtye basító
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Hangját. „Lóra, derék hôsük!" Huba gyermeke igy

szóllt

Erre , s vidám seregét vezeté sikjára Derenesnek ,

S esak rüvid intéssel biztatta esatára vitézit.

A záport valamint meszszünnen látod aliglan,

Már loesol : úgy Czikadór Szemerének elejbe suhamlott.

„Ilion az aszszonyosok , mondá, rôt fattyaHubának !

Jer ki velem! tudom azt, ugrálok még ma torodban,

S nem kétlem, hogy ebek nyallyák fül véredet. Ám

hol?

Hol van amaz vén róka , Gerend , a békeesináló ?

Mért most a katlanfíitlo nem pürgeti nyelvét 1

Es nem sürgôdik Szemerének tartani rudgyátl

Suttouban bujkál ? s téged küld áldozatomra ?

Lész is az, és azután melléd nyujtóztatom ôtet,

Bár a legmélyebb rüjtük titkollya elôlem."

így szóllott Czikadór, s Szemerct nem hagyva felelni,

Béüklelt kópjásaival. Szóratta nyilának

Ezreit, a két nem füdüzütt mellyékre azonban

Tizszáz nyergetülô készült hátára kerülni ,

Illyképp hogy Szemerét szoros esztrengába keríttse.

Ezt a hosfi midon látná, nehogy a sokaságtul

S a dühüdés elsô viharában küzbe kerüllyün ,

Zalka tanáesesábul , kit az osz mellette marasztalt,

Hátra vonul , s kiesided seregébül négy szüget alkot.

S kétszázatkiszakasztkapujára vigyázni Derenesnek.

S a hadhomlok elôtt Czikadórt szóllíttya:,,esodálom
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E nagy esorda küzütt Szemerére hogy ütni merész vagy,

KoYzmugyiir, és küzttünkalegroszszabbnak is allya!

Nero leszek áldozatod meglássd , noha számra tiz an-

nyan

Vagytok is , és tübben ; s ha Magyar nem volna ve-

gyülve

Czondra hadadba, levernélek, mint aggebet, és ma

Testeden a madarak hiznának , s véredet ¡nna k .

Véled-e bolgárfaj ! Huba gyermeke reszket elotted ?

Nem reszket, valamig Magyarok mellette esatáznak."

Erre lovat megereszti , s roban Czikadórra , miképpen

Záporral noszótt szeleket luijt a jeges eszak.

Minden tüzre hevül , paizsok esattognak az éles

Kópjadofésektül ; tegez , és nyil semmi haszonra

Nem szolgál. Füleket süketít idomatlanul omló

Ordítás. Czikadórt a szégyen emészti, mivelhogy

Hol maga o harezolt, Bolgári hanyatlani kezdtek,

Még sem csüggedezik , Magyarokkal (oli ¡ hijánnyát

Elsô rendeinek, s szélesben fejti-ki szárnyait

Kétfelül. így akará Szemerét elvágni Derenestül ;

S elvágá az utóesapatot, hol Zalka vezérlett.

Viszszavonulna, de már késô, már tôrbe keritve

Látta magát, és megrendült. Bár merve tekintsen,

Zártton az ut, s igen elbádgyadt a hoszszu vitábun

Népe is , és seregét a harez félínnyire hozta.

Elkeseredve: „derék Magyarok! mondotta, halálig

Küzdgyünk ! senki magát bolgár kegyelemre ne adgya.

Л ko/, sjámborügyért, hol kell, meghalni düesôség !"
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S elszánttan neki hajt. Czikadór most sokkal is inkább,

Mint az el6tt, bátor, küzelít, s ordíttya visitó

Hangon: „nemde hiú gyermek kezeimre kerültél ,

Es igazán mondám: ugrálok még ma torodban?"

Es Szemerére ütütt. De ez is neki mérte viszontag

A hegyezett fegyvert, s egyszerre találkozik üszsze

A két vérre halálra türo. Ropog a paizs innen

Es onnan. Czikadór mérges hajtása keményebb ,

Nem sokban kiüté Szemerét, és mély sebet ejte

Bal ezombján. Viesoríttya fogát , s mint lángot okiuló

Hímsárkány, mikor a bátor tigrisre lüvellik,

Olly tüzesen markollya nyelét a véres aezélnak ;

Néki feszül , s tüzi kópjáját a hosfi üvének :

Ellene tartya emez paizsát. Egyszerre sikoltás

Terjed el, és esapdozza fülét, és oldala mellül

Harezosi széllyednek , s már kezdett része szaladni ,

Része kiáltya : „Gerend, éssoknép véle nyakunkon."

A Bolgár megdübbenik itt, és félre tekintvén,

Láttya, Gerend sebes omlással mint ellene vágtat,

S marmár rajta vag>ron. Bizonyos veszedelme, ha

késik ;

Kárallá még is Szemerét ott hagyni , kit ô már

Holtakhoz számlált. Gyozütt félelme leginkább

Rajta, midOH látá zavarodtan oszolni vitézit.

S megfordult б is. Szemerét , hogy utánna ne üznc }

Vérfolyam , és nyilazó fájdalma seb«nek okozta.
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A Bolgár keveset vesztvén a kis sereg eilen ,

Négyszeresen füllül haladá fôszámra Gerendet,

Es még uj esapatok szaporíták tábori népét,

Mellyeket a rokonok küldének néki segédül.

Látta Gerend ezeket, sCzikadórt kergetni mulasztá,

A ki hadát már rendbe szedé eggy domboru erdo

Mentében , dühüdütt állathoz sziute hasonló ,

Leste, mikínt intézi Gerend most a hadi mozgást.

Ez pedig a hôsfit noha sebben lelte , eléglé ,

Hogy vagyon életben, s a kópja szurása halálos

Kárt nem tôn. Tüstént pajzsokra emelteti, s gondos

Gyógyítást orto nôjéhez küldi Derenesbe,

Es a tübbieket , sebeket kik vônek azon nap.

Ezt mikoron megtette , szedé hegyes ékre legényit ,

Mint mindern bévágni szokott, s fenyegette esalóka

Mozgással Czikadórt , ámbátor szándoka nem volt

A esata, mert 6 is hátunnan vára segédet

Még mielott besütétednék , s fülkelne az estfény.

így a két hadifô egymást tartotta szemüggyel,

Mindenik a szilaj ütküzetet holnapra halasztván.

Tizszerszáz nyilazót vezetett vala Porva Gerendhez,

Es félannyi gerelyviselôt éjfélnek elôtte

Gelzse, kik a bolgári Magyart már régen utálták;

S majd nem azon számmal késon beküszonte Kolontár,

Tajtékzó paripák hátán ültt dsídavetôket

Nyalka kaesongással késérvén a hadi testhez.

Nem nyugodott az üreg. Vülgyben helyhette segédit,
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Ketté oszlatván : Czikadórt hogy esallya küzépre ,

Majd mikor ö maga fut félemlett szinnel elôle.

A bolgári ezudar fakadék , mint számra erôsebb ,

Mostan is a kerülés esinnyát forgatta fejében.

A tábor derekát, mint fo, tartotta magának,

Balszárnyán Kutron , jobfélen Leszka paranesolt ;

Mindkettô idegen, s mindkettô küzvele vérrül:

Mert nem hitt, noha külképpen szinlette, Magyarnak.

Márvirradt. Szemerét a hareznak vággya Derenesbül

A taborba voná ; minthogy bekütütte Gerendnek

Gondos naje sebét, s nyilaló fájdalmai szüntek.

„Hála! apók neked, és nôdnek, szóllíttya Gerendet,

Hogy vagyok itt, s lelkem nem ment a túli világra.

Vérem elég maradott, és minden esontyaim épek,

Erzem , hogy van ero boszszútételre eremben ,

Tübb, mint ekkédig. Czikadórnak lelke keres ma

Más hajlékot; ereszsz, üklellyek rája legelsô.

A szennyet lemosom , tege mellyet rám kene ; fürdôm

Vére legyen , s velejét lovam éles kürme füesellye."

Szóll az üreg: „nem jó, hidd-el, heves ifju, beszéded,

Boszszúvágyásod , félek, károdra lehetne.

Jobb, tôlem halgass. Az üdo, a koezkaszerenese

Tübbre megyen gyakran minden esín, minden eronél.

Most te maradgy kürülem, mert féltlek, s féltem apádot,

-Társomat eddiglen sok jó, sok mostoha sorsban.

Mert ha te életedet hagynád , mit tartana rólam
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Agg Huba ? nem de, hogy én voltam, ki halálra vetélek ?

Most te maradgy kürülem. Vagy nem! Porvával az

allyban

Rüjtüzzél. Ha lehet Czikadórt oda vonni tanáesom

Cselre, s ha ez megleszsz, haragodnak féke szakadhat."

„Nem tetszik, mit akarsz, felelé Huba gyermeke,

nékem ;

Am legyen úgy még is : maradok kürületted akárhogy

Inkább, mint mondgyák : hogy voltam butyrokat orzo."

Míg ezek így szavakat váltnak , fülemelkedik a nap,

Tiszta verofénnyel, s pirulása letépi az éjji

Fátyolt , melly mihelyett a szemhez férkezik , arra

Almot ereszt. Czikadór mostan láthatta kevesbül

Állni Gerend seregét; mert a vülgy üble takarta

Porvát, és Gelzsét, s a dsídás nyalka Kolontárt.

„Mit nekem , így füesügütt , e kis marok ? enuyit ,

oroszlány

Volna is, eltiporok, s féldélig nem marad eggy is.

Martallékra türôdzküdgyünk , nem harezra, vitézek."

Ezzel elômozdul; s ez volt akarattya Gerendnek.

lndnl elôbbre ez is , halkan léptetve. Szükellik

A bolgári Magy r , valamint lova gyôzi ; hadának

Hozza Gerendre egész erejét. Valamennyire hatrál

A kitanultt hadifo. Egyszerre megállapik , és üt

Ellensége küzé. Czikadórt váratlanul érte

A bátor rohanás , s kezdtek zavarodni az elsô

Osztályok. Szemerét habozó heve vitte, nem érett
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Ész oda, hoí sebesíttôjét forgódni gyanítá.

Zúgg az üreg: „gonosz ifju, miért hogy szómra nei,

engedsz ,

Es helyes ok nélkül hajhászod vesztedet ünkínt-

Hasztalanul !" füle nines most a tüzes ifjunak , és már

Benn van az ürvényben gyámító társai nélkül ;

Károkat o is okoz. Már tübbet elejte, kivetvén

Nyergekbül, mielôtt tárgyához férne küzelbrül.

Nenia ez, és amaz is külesün szóllásra. Csikorgás,

Mellyet az érez, és bor fegyverderekakra esapódott

Vashegy okoz , tudaták , hogy semmi az élet elôttük.

Eggyike sinesen már seb nélkül. Vesznie kelle

Még is az ifjúnak , ha Gerend nem esapna küzükbe.

Mert keves eggy bajnok , mi erôs bár, hagyva magára

A sokaság ellen. De Gerend elszóra kürüsleg

Mindeneket, s Szemerét rüviden dorgálva, magával

Jókoron elragadá, Czikadór noha türne utánnok

Tellyes eroszakkal. „Hát így kell rontanod , a mit

Jól szerezék ? mondotta Gerend. Mellôlem ezentúl

El ne szakadgy, akarom. Félek, ha te így teszel, eldül

Mind , mit az ész , s küzjó javasolt építenem eddig.

Viszsza velem," s tetetett ¡ramással pürdüle viszsza.

liáton üzé Czikadór sebtest, mint gyôztelen, u U et,

Áldva szereneséjét, nyomorultt, hogy tôrbekerüllyün;

Es bekerült. Fele már Czikadórnak büszke hadábul

Túl vagyon , és valamint mikor a meny megnyilik ,

és sujt

Tüznyilat a bátran legelô barmokra: hasonlón,
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Éppen hol Czikadór nyargalt , ront Porva keresztül.

Ittea az ôsz fordittya hadát homlokkal az ellen

Félnrk. Viszszanyomá fele részét Gelzse, Kolontár,

Mus fele zárva rekedt a t ¡i bur büszke fejével.

Forr a harez. Vagyon ordítás. A kópia szárak

Pattognak. Sok léledezik vérében, alatta

A párájahagyott lónak , sok lol k it ii l ehalt.

A nap délre hajol , s még nem gyôz eggyik is. A hely,

Hol verekedtenek, a vért már nem kepes elinni.

Hétszer nyomta Gerend Czikadórt, és engede hétszer

Viszszanyomásának. Gelzsét is Mirza szorittya.

Es Porvát Lipanór , szégyenvallottak , uroknak

Hogy lmzamát elvágni hagyák ; és aiuiyival inkább

Eleteket gyülülôk. De Kolontár fürge badával

Most itt, most terem ott, s a nyertest ükleli hátra.

Meszsze üget még Torna , midon veszen észre esatázó

I-Iarsodozást , a melly leve léptrül léptre hasítóbb.

All a harez, mint érzi fülem, mondotta; sietve

Mennyünk, hogy késon a vérvásárra ne érjünk,

S a Bolgár Szemerét addig torébe ne ejtse."

Izgatták lovokat , s sebesen vágtatva Derenesnek

Háta mügütt lônek. Sírforr a várasi népség,

Es reszket, ha Gerend vesztes, hogy lenni zsaráttá

Fognak az épületek , s hányatnak kardra az élôk.

Torna folyóküvetet küldütt , kém lenne ki inkább ,

Es neki hozza hirül luiven, mit tudnia kellett.

A kém viszszakerült. Tul , s innen Tapson ijászit
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Ketté oszlatván, Czikadórt ingerleni küldé,

Es így Réde vasas népét kétfélre szakasztva,

O maga ment küzepett apüzsgô várasonáltal.

Meg nem tudta Gerend , mert gonddal telve esatázott,

Milly robaj az, melly ot hátulrul kezdi zavarni.

„Küld Huba, Torna vagyok. Jüttemviadalrasegédül

így szóllt, végy szivet. Ámde elôbb, Huba gyerme-

ke hol van ?

Mondsza hamai ; vagy az élôk küzt már nem lelem otet 1"

Erre az ôsz bajnok: „Jó lelkek hoztanak, ugymond

Nézzed amott izzasztya magát a soktüzü gyermek.

Szóra nem ád semmit; nem szenred vére rakonezát.

Hogy ne szakaszsza magát tôlem, sikeretlenül óvtam

Többnyire." Torna felel : „hevesek mindenkor az ifjak,

tUlepedést gyülülôk , s ünnün vesztekre rohannak.

Jókori még j^retem. Rontsunk a begyke mazurra ,

S a ezudarul tôlünk hozzá szédültteket irtsuk.

Tapson is itt, és Réde, tudod, millyhosük. Azeggyik

Túl késéri merész népét, a másik eminnen."

Ezt mondván püngo paizsát megesapta, s Gerend is.

Ektelen ordítás támad, s egyszerre elünti

A tábort Nem adós Czikadór hada ebben is. Ordlt

Viszsza; szokellnek elô sebtest a harezi vezérek

Torna, s Gerend, atüzre hevültt daliák is utánnok,

Arra, hol a hôsfit láták viadalba merültten

Forrani már kevesed híivel sok pártosok ellen.

A esata fülmelegül. Czikadór mint láta Gerendnelr
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Részén uj sereget , kozdott merevedni ; de fujtván

Megfélemlését, rohanik kétségbe esôleg,

S ront mindent, valamit ronthat. Már ninesen elôtte

Elet , s gyozedelem , esak kárnak tétele boszszús

Lelkében. Szemerét áldozni kivánnya dühének

Minden elôtt; azután nyugtabban várja kivágtát;

Vagy mi kivánatosabb , fordulhat sorsa vidámra.

0 ugyan igy ; de kerítve kürül hada roskadoz ; a nyil

Oml.tsok , gerelyek , s kópják sebezési fogyasztyák

Harezosait. Figyelem ninesen kórmányi paranesra;

Nines ut semmifelé szuladásra, kürüsleg elállva

Reszketnek , valamint hálóba szorultt vadak. Eldült

Már Kutron. Küzelít Leszkának vége; sebekben

Fetreng, és fogyaték létét a gôzbe lehelli.

E küzben Czikadór, sagyermek, kit Huba nemzett,

Mint kiket a vak eset késért, egymásra találnak.

A bolgári Magyar, nohatikkadt: „Külyke Hubának!

Mit bujkálsz, s kerülüd vasam élét, mellyre te kel-

leszsz?"

Illyen vértzavaró szókkal moeskolta az ifjat.

„En kerülüm? te hazug! Szemerének válasza illyen,

En kerülüm Szakmári Magyar , s bujkálok elôled ?

En-e, ki e szomjús vassal régolta kereslek?"

S mindketten menyszikra gyanánt egymásba üklelnek.

A bolgárfí düfütt Szemerének vékonya mellé ,

Minthogy aezélos üvén tompultt vasa félre sikamlék.

Jóval is ártalmasb enncl a hosfí vetése,
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Melly Czikadórt ove esattya fülütt a küldükün érte,

Es mélyen bemerült, s epesár-vért onta nyilásán.

Lankadt karja leesügg: szeme forg, szine változik,

és fél-

Oldaltt füldre bukik, s esuklással fujja ki lelkct.

?)Kit hivjak, güggel kérdé a hosfi, torodra?

Es feleségednek mit izensz? s mit gyermekeiduek I

Úgy-e hogy elnémnlsz, megbántott nemzetem átka ?

Itt rothadgy! puha füld ne legyentakarójadügümnek!

Ördügi testedbül mellyet vasam éle esinála-,"

Mérgesen igy szóllott, és a még küzbe vonagló

Testre lovát terelé, s ropogással rajta tipródék ,

Eppen Torna mikor sebesen vágtatna feléje.

„Hol Czikadór? r i ad ozxa, veled hogy küzdene, mon-

dák;

S e tetemen miókért gázlódol?" kérdezi Torna.

„Nom kiizd már, feleléamaz; ím lássadsza,kinyujlám

Ellenségemet , és vérében gázolok." „Ifjú !

Torna felel, miokért kevesig hogy fegyvered éle

Nem késék ? ôtet kellett vala élve Hubához

Hurezolnunk, hogy tizszeresen vennéje halálát

Ottogyon a hohér kínzó szerszámai által."

„Oktatgatni jüvél, mint hallom , Torna; de toled

Kérdezem, így Hubafi ; késelmet, gondolod, annak

A boszszú, s harezvágy, kiben a vérfülbuzog, enged'?

Nintsen mostan üdonk számlálmmk esillagot, és száj

Tátogatás küzben halakat varsába terelnünk.

Arts, valamintárthatez, nálunk, tudod,ezhadi türvény.
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Vagy boszszúm melegét én hutteni tudgyam-e akkor,

A harapó lángok mikoron mindenfelül érnek?"

Ezt mondván , bellebre iramt , mint gyoztüs oroszlány,

Melly uj préda után szükdell, borzasztva serénnyét.

Job szárnyon forgatta Gerend a melyvasas Iktárt

E küzben ; pártos Czikadúrnak hadnagya б most

A holtt Leszka helyett. Nem akar hátrálni sokáig

Eggyike is ; de mihelytt mellyékrül Zalka nyilazni

Kezde, kelepezéjét látván, megbódula Iktár,

S vesztve jelenlétét remegett. Elvégre kiáltá,

Mint a tôrbe szorultt vadkan , melly erzi halálát ,

Szikráztatva szemét: „boszszútlan nem mulik élteпí,

S megteszi e vas-szál , hogy lelked elôttem ügessen

A poklok torkához." Ezent hogy okádta Gerendre,

Néki feszült. De Gerend sem rüst, s noha kétszer

üdosebb

Iktárnál, az arányzatbul kivetette dofését,

Es monten kópjája hegyét a melyvason^ által

Iktárnak bordája küzütt béfurta szivéig,

Ez pedig a lórul lebukott lággyárafejének.

Torna balon Buglóezra ütütt. A hadnagyi tisztben

Ez küveté Kutront. Ki , mivelhogy látta derékon

A romlást , szaladásnak eredt. Rést engede Tapson

Oktalanul , vélvén , künnyebben esipkedi futtán.

Fut ßnglóez , fut népe mikínt falkája ihoknak ,

Mellyeket a farkas zaklat , s kiszorit az akolbul.

H
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Torna kiált: „ürdüngi dolog! vagy Tapson eszétül

Elbuesuzott ?" ezeket mondá, és ászokul átvág

A futamás hnzatán, s a rést elzárja; „gerezna

Nem kaezagány válladra való, nem kard az üvedre!"

Torna emígy dürügütt Tapsonra. Pironkodik, és í'orr

Mérge hibája miátt: „Fogadom, hogy nem marad,

ugymond ,

Hogy panaszod ne legyen, még ez napon éltiben eggy is."

Ezzel utánnok iramt , kiket általereszte , azoknak ,

Mint a fáttekero szélvész, vagy mennyei villám.

„Nines Czikadór, s Kutron! nines Leszka!" rival-

kodik a vertt

Ellenség, s kevereg kétségbeesôleg. Igyekszík

Futni, s hová, nines már. Öldüklés váltya fül, ésvér-

Ontás a hoszszas viadalt. Most senki kegyelmet,

A ki Magyar , nem von , s nem nyerne , ha kérni az

élet

Kedve szorítná is; mind vesztenek a esata-színen,

S a gyéren maradott Bolgárt rabszíjjra kütüzték. —

Es te, derék Lipanór, mit késel, s Mirza? miért nem

Futtok, mig menekedni leltet? míg hülgyetek, éskis

Gyermekitek biznak, hogy láttyák apjokat épen?

Vagy nyoszolyáitokat másoknak hagyni javallóbb ,

S gyünge szûlütteitek vegyenek részt mostoha kézbül ?

Nem késett Lipanor , nem késett Mirza ; szaladtak

A esata vesztével ; mert hátok nyitva , futásra

Engede tért, s kora nem lehetett elejekbe kerülni,
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Annyira voltanak <6k gyorsak menekedni fntással.

Art, ki miképp árthat. Kegyelem nines emlekezetben',

A futamók részét gyilkos vas fekteti füldre,

Rész lankadtan alél , s futtával lelke kipárolg.

Tapson is , a szégyenvallott , sarkallya Buglóezot ,

S népét vágta ngyan, de magát sikeretlenül üzte:

Mert sarkantyúján , lihego lova vére esüpürgütt,

Ugy izzasztya dügét, míg nem béhajtna Szapolyra

A szomorú hirrel ; de megállani nem mer emitt is ;

Fut folyvást: netalán Tapson sarkába ha érne,

Nem tudom, a kínnak millyen neme gyütri ki lelkét.

S nem pihen a holgár füldig , melly néki hazája.

t

Vége van a hareznak. Fosztáshoz látnak az ifjak

Nem keves a zsákmány. Tültüznek araanyal ezüsttel.

Hord hadi szerszámot, melly ép még, része rakásra,

Része sebet kütüz, és paizson takaríttya Derenesbe,

A kiket éles vas megszaggata , s ülni nyeregben

Nem tudtak , vagy menni gyalog , sebeiknek okábul.

Hol látom Szemerét ? ö saskínt a esatahelyrül ,

Mint Czikadórt leveré, dandárát vitte Szapolyra,

S véle dühét, melly még most sem jüveesillapodásra.

Csak kevesig késnék Buglóez, meg volna szon'tva,

Es ott veszne. De nem keresé Huba harczfia mostan

Ot. Czikadór várára rohant. Elrémül az aszszonyj

Látására, s elájulttan kerevetre hanyatlik.

Fültámasztya , s szavát ekképp intézi az ifju
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líos hozzája: „ne félly, és végy szivet, aszszonyom,

úgymond ;

Férjedet elvesztém, dühos ellenségemet, a ki

Rám fegyverrel ütütt, s rajt volt, hogy véromrt ontsa

Tellyes eloszlásig: de azert el nem voszem élted ,

Fem jegymarhádat; szedd üszsze sajátodat, és menny

Országodba nyomon ; de fiaddal kinese uradnak

Zsákmányom , s nap nyngta elôtt porrá teszem advát."

így szóllt. Lelket vesz Czikadórnak hülgye, s füleszmél

A hôsnek karján, ésbádgyadt aszszonyi hangon,

A szepegés mellyet gyakor izben félbe szakasztott,

Es a szií dobogás : ekkeppen kezde beszéllni :

„Ember vagy termetre ugyan, de szavadra vad állat,

Melly esak vérnek ürül , s vadsága okozta kinoknak.

Gyilkosa férjemnek! nem elég, hogy az üzvegyi fá-

tyolt

Rám adod? ásítaszsz társom kinesére is; és még

Eggyetlen fiamat készülsz kiszakasztni ülembül ,

Es Czikadór várát hamuvá égetni? Ragadd-el

Mindenemet ; gyujtsd fül palotámat ; számkivetcsbe

Kergess: esak fiamat hagyd-meg, s rabságra ne bur-

ezold.

Mit vétett neked ez ? mit vétett ellened annya ? —

Mondanod illetlen hosnek , hogy meghagyod éltem :

Fegyvert nem viselô aszszonjrnak mintha düesôség

Volna, ki férfiu vagy, kardoddal eloltanod éltét! —

'Már ha uram ninesen, s fiamat te kegyetlen, ezeggyet

-' Eltrped hév keblemtül : mire nékem az élet ? —
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Gyermekem, ah édes! mellyemben megreped a sziv

Eretted ! — Nem eresztelek-el ! nem, hogyha ezernyi

Kard villog fejemen füllül. — Jer, lelkem, ülembe !"

S karja küzé fogván a kedves gyermeket , igy szóll :

„így ülly-meg , hóhér , és vérét ontsd-ki namnak

Annya kezén; azután fektessd melléje az üzvegy

Not , és vérünkkel vérszomjas torkodat üblítsd !"

Szó llani szünt ezzel, s künyüeknek zápora omlott

A fájdalmas anyát karoló gyermekre szemébül.

A nagyon érzékeny jelenet Szemerében elôszür

Szánakozást gerjeszt, s helyt enged az aszszonyivád-

nak,

Es mármár kegyelemnyujtás szava ké^ül azajkán:

¡St'bküu-liíkt; midon fülbomlik, s vére alúla

A zaklatott seb güdrébül füeskendeni kezdett.

Ismét fülzúdul lobogó forralma dühének ,

Mert Czikadórt látá, mint türküzik ellene, ujra.

Most is sérti fülét a tor, s tübbféle szidalmak,

S így szóll a leesapó menykohüz szinte hasonló

Dürgéssel: „ha fülolvadsz is sirtodban, az engem

Meg nem hajt. Pajzán Uradat jobb utra terelned

S esündre szelídítned lehetett félennyi sirámmal.

Vétked ez ! a te saját vétked, s birsága bünüdnek

Eggyütt férjeddel, hogy tôlem vette halálát.

Gyilkosa férjednek te vagy; én esak az isteni karnak

Eszküze ; s tôle vagyon, Czikadórnak noje hogy üzvegy.

Gyermeked ártatlan ? sárkánynak fajzata sárkány ,
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Melly míg gyünge, nem árt, mivel ártó tagja erôtlen;

Ám ha kinotte magát, fullánkja marása halalos. —

Elveszem 6t tôled, s diadalmi tanúmat apámnak

Bémutatom; legyen annyi elég, hogy megmarad éltel.

Vagy minek e sok szó Ч s neked én most adgyak-e

szí'unot

Emberiségemrül , s dorgálást nyellyek-e toled ?

Ölbe az árlónak külykét! szóllíttya vitézit,

S félre az annyával ! Tudgyad, Huba kqlyke parancsol

Most veletek ; s noha minden enyim , mert fegyve

rem éléu

Nyertem-el: a mi tied, vidd-el, s enyhittse sziverlnek,

Hogyha vagy¿ érzelmes, fájdalmát nennye fiadnak."

Nem szóllott tübbet, s hátat fordítva kiméne,

S által az ajtúkon füleit hasogatta sikoltás.

A sz^fogta gyerek nines már annyának ülében!

Eggy kôs fülkarolá mellyéhez nyomva. Feszelgett

A kis préda ugyan, de hijába! nem érheti ezéllyát.

A lovagok szekerébe tevék Czikadórnak aléW ,

S elfásultt hülgyét, s lánykáját oíd ala mellé,

Es a küssüntyüt, gyémánt íbglalta szegélyíi

Szükrényben. — Nem ezen kedvvel jüttél ki apádnak

Házábul, mikoron fejedet még párta takarta.

Akkor ürüm rüpüsütt benned , s tündéri jüvendôt
f

Almodtál , magadat gondolván égbekelônek.

A hajnal mosolyogva talált nyoszolyádban , arany kelh

Rúzsa vizet kezeidre loesölt , a gyünge kezekre ,
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Es karesú nyakadat beszivattad drága kenettel.

Nappalaid derülôk : epedés nem fére szivedhez ,

Melly vérrel osattantt arezádon ránezokat ejtne.

A rágó bánat mikor aszszonytársidat ülte,

Áztak ugyan szemeid , de az ár esurogása rüvid volt.

Ah! más: látni szerenesétlent , s szenvedni magadnak !

Nem kinzott unalom , s az üdonek hoszsza panaszra

Nem szolgált, s mulatásaidat kedvedre fülosztád.

Kebledet a délnek hoszszú heve hogyha szoritá,

Lombos kertednek hives itô árnyoka nyugvó

Gyüppárnád béfüdte, s reád nem ereszte verofényt,

Hogyha hozá kényed szüzvizben fürdeni , lányid

Püzsgottek kürüled, s szemeid forogása paranos volt,

S a nedvet rolad patyolat kendovel itatták.

Veszszeje homlokodat ha legyinté a kegyes álom-

Osztónak, rózsákkal elegy selyem ágy vala fekted.

így ért a dellest. Mindég mosolyogva buesuztál

A lemenô naptal , melly kelve nyugodva vidított.

A holdat mi k oron láttad változni : nevettél ,

Hogy most szarva füláll , most gümbülyü , most ele-

nyészett ;

Nem tudván boldog nyomorult, hogy képezi sorsod

Játékát, melly majd fülemel, majdmélyrelesüllyeszt-

Aszszonya házadnak ! nem voltál semmi düesôség ,

Semmi kivánatnak híjával, boldog aranykort

Elô, míglen azEg meg nem vonnája kegyelmét

Tôled, mellyet ezig sóvar kebeledbe rakott le :

O megvonta. Az édes ital esészéje fenékig
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Már kiürült, és im süpredékes epérejutottál,

S ambroziát soha nem kóstol tán holtodig ínuyed ,

Mellyel, míg a sors akará, fiímyákosan éltél. —

Az lehet ir még is szivedet hasogatta sebedre ,

Elsô hogy nem vagy ; bizonyos , nem lészel utolsó ,

Kik puha párnárul vidoron szabadultak az álom

Karja küzül : de az est ôket nyomorodva fogadta, —

A keseríiségnek lányát így látta hazája ;

Es mondgyák, nem sokkal utóbb hogy kinuya meg-

ülte.

Kineseit e küzben Czikadór várának ürítik

A zsakmányra hatalmat nyertt Szakmári leventák.

Társzekerekre rakák pénzes szükrényeit. A fény,

S kényesség szereit, mellyek készültek aranybul,

(Szép ürmény müvelet,) szemeket hizlalni való sok

Képek , s fodrozatok ; nüvevény , és állati testek ,

S emberi érzelmek kültütt kinyonuísai rajtok

A természet után jelesen másolva fitogtak.

Büesre kevésb az ezüst , de temérdek halma esodálni

Méltó. Minden edény, és fegyverkészület ebbül.

Kézre tanultt ütszáz paripát vezetcnek az ólbul ;

Szebbeknél szebbek ; nyerget esak ritka viselt még.

Számosak a tülgyes barmok esordái tinókkal

Egyvelegen , esak azok , mellyek hona tartva valáaak.

Készen az ifjúság, s Szemerének várja paraaesát

Utra : de ô vásárra hivá a városi népet ,

Es így szóll: „uratok fészkét fülforgatom, a gaz
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Tolvajnak fészkét. Maga már hizlallya Derenesnek

Sikját vérével. Nojét honnyába szalasztám ,

Marhájára tevém kezemet. Fiu gyermeke foglyom.

Elviszem ot gonosz apja helyett diadalmi tanúmnak.

Tí pedig, ámbátor Szemerétül nyerni kegyelmet.

Méltók nem vagytok , Czikadór büntársai ! im'-g is

Engedelem tôlem fejeteknek, hogyha küvettek,

Kik Magyarok vagytok, nem kell seregembe abajdoez."

бk pedig így : „ürümüt hirdettél hosfi ! küszünnyük ,

Hogy kéméllsz bennünk, kik urunk ezinktársai vérimk

Ellen nem voltunk , noha sokszor kf^sztene mézes

Szoval, igérettel. Küvetünk, valamerre menendeszsz,

Holnapot engedgy esak készülnünk : széllyel ünoink,

Széllyel egyébb barmunk, ezeket falkákra terelnünk

Hadgyad : holnapután meglátsz virradtra Derenesnél ,

Mondsza elôbb, kit akarsz küzüliHtüuk hagyni ve-

zérül?"

„Elvárlak ;" felelé , és fové tette Halápot.

Ezzel megfordult, és a várt tüzbe borítván,

Egve hagyá, s onnan késérvén kineseit, elkelt.

Torna , Gerend ez alatt a tábort viszs za Derenesbe

Indíták terhelve, s küvér lakodalmat ütüttek.

Folyt sokfcle beszéd küzttük ; kiki bajnoki tettét

Emlegeté ; de kevélyebb az , ki mutathata sobzést ,

Vagy vért türlügetett, sa nyiltt tagot üszszehegesztó,

S esak keveset gyozütt kebeléhez vonni az álom.

Ilallani lódobogást: Szemerét úrkezni jelenti
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Ez, mondák; s felesen tódulnak elejbe az ifjú

Bajtársok , s vlgadó hangon fülszóllva küszünték

A büszkénbemenot kinesével puszta Szapolynak.

„Bátya Gerend! így szólla heven Iluba hadfia lelke

Tellyébül : leapadt haragom. Zsarat, es hamu feszke

Ellenségünknek. Hülgyét honnyába szalasztám

Lányostul, de fiaeskáját elhoztam. Apámnak

Alt adom ôt diadalmi jelül, Marhája kezemnél.

Míibeli sok szereit küzüs osztálytokra eresztem ;

Itt vannak. De haráespénzét hareznyerte vitézink

Küztt , mi igazságos , fülkell számlálni jutalmul ;

Csak lovait, esak fegyvereit részemre marasztom,

^lz nekem untig elég, s vágyásom ninesen egyébbre."

így szóllt ö. De Gerend az üreg bele vága szavába :

„A pénzbéli haráes helyesen van szánva. Azon kül

Tartsd meg, mit b,oztál. Czikadór marhája enyimmel

Nem vegyül." Ekképp ö. Fülváltá Torna beszédét,

Es így szóllt: „nekem adsza kupát választva; fiamra

Emlekezetképpen hogy szállyon. Réde lovátul

Kópjadüfés által megvált a tegnapi harezon:

Pótolnod kárát illik. Tapson noha botlott,

Nem méltatlan azért , toled hogy pészt vegyen o is,

Mint hareztárs." Kinyitá szükrénnyét erre az ifju:

„Válaszsz neszsze kupát , mondá , kedvedre , nem eggyet

Hármat adok , s hozzá ez arany párfcányzatu vértet.

Réde bqkor Paripát vigyen el, szeme mellyiken in-

kább

Fünnakad , és e ket zabolát tisztádon aranybul.
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Tapson! ezüst kápáju nyereg leszsz tegnapi harozod

Dijja, в ezen kantár, boglárral rakva tümütten. —t

Nem esak ezek vonek Szemerétül drága bitangot :

Nyertek nékik oves handsárt sallangon aláfolytt

Tarsollyal: nékik nyilazó szerszámokat, és mást

Mit kedvellni szokott a hos a hajdani korban.

E dolgot mikor elvégzé Huba gyermeke, ígyszóllt:

„Nines kür 11 ellenség; mentünkben nines, ki zavarja

Hátnnkat ; virradtra Haláp ide hozza Szapolynak

El nem tértt Magyarit, Czikadórt kik hadba küvetni

Elgnem irtóztak ; nem kell seregembe abajdoez

Fajzatu nép, mondám, esak igaz, s szüzvérü Mar-

gyarság;

Fülrakodásra elég ez nap ; s ha ki volna nem eppen

Elkészülve , ma végezzen , mert kelve hodára

A sereg utnak ered, s az egész nép gyünge eselédl

Szakmárhoz, jüvetünk hol apám, és tábora várja."

Ezt mondá. Zsibog a város ; kiki dolga után üz.

Része belül , más része kivül forgódni , miképpen

A nagy hangyasereg fészkébül kültüzik arrább.

Másnapig így tartott. Mihelyett a hajnali szép Гецy

Csillámos képpel fültünt, s kéj rezge szemébül:

Eggy magas állásrul jelt fujt a tábori kürtüs.

Mozgani kezd minden. Megharsana második izben

A serkento szer. Csapatokra sereglenek üszsze

A város sikján nemzetségekre szakadva.

E küzben husz századdal beküsznnte Haláp is ,
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Ennyi esak a fegyverviselô, megválva azoktul,

Kik más nembeliek, vagy erôtlenek ujjaik íjra.

Torna, s Ceread Hubafit késérik. Süóll ez utolsó :

„Kellyünk ált Magyarok, Szakmárra ! vezessen az Isten

Bennünket, hol apám, s minden Szakmári leventa

Talpon vár , és aggodalom hihetôleg emészti."

O ekképp, s a tábori kürt szóll harmadik izben.

Száz zászló lobogott. A szem nem unatkozik a fény-

Vesztô látáson. Zengô szerek a komor arezát

Ebresztik vidulásra. Poros goz kel fül az égen

A sok nyomdok után. Nyihog a ló. Gyors haladással

A helybül kinyomult vándor nép sürgeti léptét.

így üresült ki Derenes, s füdelét a lángok emészték,

Benne hogy a szomszcd Bolgár ne tanyázzonutánnok.

Béértek másnap Huba hol fülütütte tanyáját,

Nem tova Szakmártul. Szemerét izgattya az érzet

Hogy gyôzütt, szív ümléssel karjába rüpülni

Apjának legelôbb , s nyelvét így oldgya beszédre :

„Megtartotta Gerend fiadat, Nagy fergeteg áradt

Rám; shamagamvolnék, Czikadórgyertyámateloltya.

Mint küvet eljártam dolgunkban, küldve tetôled,

S küldüttségemnek sükerét ö bontani kezdé :

Hadra kelénk ; rüviden szóllok ; megtorla sokával

Bennünket; de Gerend legjobbkor hozta segédét.

így is még nehezen gyoznénk, s a esalfa szerenesét.

A nem erányos ero látszott elhajtani tôlünk.

Jól küldütted, apám, Tornát: így emberi lettünk
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A harez sikjának. Czikadórt kafom ülte meg ; itt van

Gyermeke. Gyoaelmem tanuját veddkedvesen. Annyát

Elvertem bolgár honnyába, s kiesinyke leányát.

ím marhája! tegyed kinesedhez, netti keves értck

Bean ; nekem a gyôzés felesen lefizette jutalmam."

Ezzd szollani szünt, olvasván apja szemébül

A választ dobogó szivvel , s hogy fogna diesérést

Nyerni, hivé. Huba jobb tenyerét vállára Gerendnek

Illetvén: „küszünüm, mondotta, fiamra, barátom!

Hogy gondot viselél. Ñálam leszsz emlekezetben

Illy jeles áldozatod ! s noha már éii agg vagyok, és te :

Gyermekeid vannak i fiamert hálámat ezekkel

Erzetem, és tôlem híiségedet ertse-meg Arpád

A fejedelmivezer." — „Te pedig, fordulva fuiho/;

Nem tettél kedvemre , heves gyerek ; a hadi türvenyt

Megszegted , ki Magyar lévén, eggy gyámtalan asz-

szonyt,

A bú kit lenyomott úgy is, keseríteni inkább

Nem szántál , s kinesét füllül rá adni haráesra ;

Keblébül kiszakasztni fíát, s házátul elüzni

A férjtül fosztott, a gyászló üzvegyi hülgyet.

Bünhüdgyék, ki bünüs ; megkémélld azt, ki ítem ártott.

A ki vitéz, diad ulma után szüntesse haragját:

Lenni kegyetlennek gyôzôben nem hadi erküles,

S éltiglen fünntartsd : aszszonyt zaklatni gyalázat. —

Mint hosuok szóllok: legyen e vétséged utolsó." —

„Ellenségemnek fía vagy, folytattya továbbá

A rabgyermekhez, de azért rettegned elôttem
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Nines okod, íivva kiesiny: bennem füllelted apádat.

Nem jüttél üresen : nemzôd marhája sajátod ,

Csak jó légy, ha tovább éltemnek kedvez az Isten."

Ezt mondotta, 8 szelíd mellyéhez hajtva az árvát ,

A szepegô gyereket, esókot képére ragasztott.

így feddette fiát az üreg vétkenek okáért,

S bár esak eg eggynek szóllt, de szavában tübbet is

intett.

Megzavarák Szemerének agyát, miket apja szemére

Hányt , de fiú létét tudván , noha vére fülizzadt ,

S a vádlást nehezen hallá, szóharezra ki nem kel;

Mással , akárki legyen , tsak azért megvivna szakadtig.

Tornát, és Rédét az üreg halmozta diesérô

Szókkal; s mintha nem ismérné : Tapsonra hanyagl ag

Pillantott, bal tette mivelhogy léve hirére

A harezban : de fenyítését máskorra halasztá.

A had fôi küzütt ezután osztotta paranesát :

Hol telepednének ? s mindennek tiszte mi lenne 1

Örük kik legyenek külrül ? melly szakra ? mi s/ám-

mal?

Ezzel eloszlának , mittatott helyeikre sietvén. —

Elbuesuzott a nap; nyomain küzelíte sütétség,

Es leve mind sürüebb , a hold mivel adní világot

Füsvény volt, karesú szarvát fellegbe takarván.

Semmi baj ez ! farakásaikat meggyujtani kezdék ,

Mellyeket agj Huba már ezelôtt takarítni paranesolt.
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Mintha Bakonyt látnál eggy lánggá válni, az égeri

Ugy tetszett. Izeg a sokaság mellette tüzének.

Itten üno remeket fnznek, bográesra metélttet;

Ott (hilolas küzben bárányt pürgetnek az ifju

Hülgyek aezél nyárson, skürülüttükhosükenyelgnek^

Csintalanul , de szemérmetesen trefáikat üzvén.

A sereg így tülté nyájas mulatással az éjjetv

It/Lit SL felleges ég kezdett pirosodni ; az álom-

Széllyesztô, s muukára hivó Auróra kilépett

Gyémántos palotájábul, s szekerére fülülvéii,

A ragyogó gyeplüt megerëszté szíizi kezével.

Eurussal versent hajtott. Folyt fátyola rüptün ,

Mellyel arany fodrait falcará a mennyei szüznek»

A nap utánna siet : már rezgo fénnye sugárzik

Ott, hol az ég leborul , s a füldet látszik ülelni,

Es izgattya Htifeát, hogy népivel utnak eredgyen.

Reggellett. Az üreg Hadnagy esàpatokra szakasztváп

Az hadat inditá. Legelül rendelte ijászit.

A más nembeliek, s a még nem fegyveres aprók,

S a szereket hordó targonezák nyomban utánnok

Ballagtak , gerelyes hôsüktül védve kürüsleg.

Vasmellyíi dandára küzütt Huba méne derékon,

Mint fiait vezeto hímsas, mindenre figyelmes.

Barmaik oldalrul , nehogy a por szállna szemekbe

A szél fujtta után, izmos lovagokra bizatvák

Czammogtak , rágván a fu napfôzte küvérét.

A hadnak sarkát a hosük harmada tette
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Félnapi járattal hátrább a tübbi seregnél.

így haladott Huba. Borskonek fületette vidékét ,

S a Taeskói határt¿ s népét esatlotta hadához.

Részt vôn e sorsban Bogaras rrínája, s Jelekfa,

Mind hozzá szíttók , s készek kültüzni Etelhez.

A halakat bôven termesztô Káma vizének

Rétes partya kürül kevesig megszálltanak : onnan

Atkelvén, Szerepet hagyták job félre; s hol Arpád

Allapodást rendelt , Örshon kürnyékit elünték,

8 lettenek így üdeig vándorszomszédi Szabolesnak.
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HATODIK KÖNYV.

Ozi uto ezen küzben Tuhutum , s fia Horka Berényben

Ezt mivelék. A Szaesván túl partyára Abának

Volt építve Berény , Etelének jóval üdosebb

Harezainál, ki alatt mint fokhely, az északi bôrük

Kineseivel gyarapult, bérezes térsége külünben

Meddíi , és zordon , s mivelést esak szenvede néholt.

Innen barma tenyésztését legíôbbre büesülte

Népe , s jutalmatlan nem volt a pásztori élet.

E mellet szeretett vülgyün , hegyen üzni vadakra ,

Vagy halakat gyalmozni, s velek táplálni eselédit.

Nem volt a fegyvert kézzel forgatni izetlen

Fáradságok , akár a kürt harezokra riasztná

Oket, akár a béke alatt hirdetne gyakorlást.

Csinnyán vetni gyakóképet, vagy nyilt az arányba

Hajtani ifjantan megrügzütt izmos erekben.

A kiesinyek mihelyett kikerültenek annyok üléhül,

Ülni lovat bátran kezdettek, s róla nyilazni.

Véreket a fagyaló éghajlat tenni higabbá

Nem lehetett képes , minthogy henye életet élni

12
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Hozzájok nem fort, s tüzüket gerjesztni vezérjek

Meg nem szünt , maga is munkás természetü lévén ,

8 készíté, mivel erett már a kültüzet a nagy

l'ir.-i, leventáit, mint hadban meszszire látó

Férfi. Latorkertet, s füldvárokat ásni tanítá

E füllül népét, és tümlôk nélkül is uszni.

(Erdoelve derék lakosit számlállyuk ezektül).

Ezt mivelé Tubutum , s szem clot t a nemzeti végzést

FoTgatván, küldé Dobokát északra, bol állott

Szilvágy, és Sámkür, torkáig Kúra vizének,

S a Vérbáti hegyek ftilsô mellyékire, s küllebb,

Erkutig. (Itt a jégtengernek kezdete ;) — Horkát

A tüzeset Szaesván túl délre , bol Etres eliszsza

A sok helytt künyùküs Kondát, nem meszsze Pelyemtül.

Itt feküvék bajdan Lakomár, és Sabszalap, és Bu,

Mélyvülgy, és Ligetér, s tübb városa Szaesvaküzének-

„Tu küvetim vagytok , Dobokát szóllíttya vezére ,

S Horkát a tüzeset. Küldlek béjárni megyémnek

Minden szügleteit. Ne maradgyon el eggy tanya. Száz

száz

Kópjavetô lovagot vigyetek késéretül ôrzet

Kedvéért. Ki Indós abban, nem leltek-e végzes-

Bontókat ? Te gyerek ! Horkához fordula : holnap

"Virradaton, mondá, mesgyém bol ereszkedik Undnak

Füldéhez, késztesd-fül egész tájékomat; addig

Л kikelô hada k at bizzad Ligeterben Uponyra,

Es Bíiben. Lakomárt Erkend késérje. Patának
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Sabszalapot szántam." Dobokát intette hasonlón ,

így szóllván : „Szilvágy , és Sámkür az északi széltül

Kezdve, le Vízkeletig hallgasson tôled; Abának

Oldala Muzslátul; s Erkut tájéka, Saródtul.

Mind, miben élet van, lélek, vagy pára, kiesinytül

Fogva nagyig kerekedgyék fül ; fegyvertelen úgy, mint

A fegyverviselô. Ki nyakaskodik ellene szómnak,

S zündítést forralni merész: konezoltatom izre,

S még apró ivadékát sem kemélli meg a kard.

Szent legyen a végzés, mellyet tônkLáthegyen, innen

Hogy kültüzni fogunk a boldog régi hazába.

A nép állapodó helye Bürezally." Itt vala a jel-

Zászló egy sudaros halmon- Ternyôfa nyelérül ,

Mellyen arany müvelet játszott a nappali fénynél ,

A gyünyüru szüvevény lobogott. Himzette szegélyét

Czifra arany varrás. Mutatott eggy oldala rárót

Terjegetett szárnnyal ; túlfélen tüzszemü tigrist.

„Ott lelitek jelzászlómat , folytatta beszédét,

S tiz nap alatt , akarom , kürülütte tanyázzatok eggyütf

Mit ki tegyen ? s az erôtlen Nem mint gyôzze menését ?

A barmok mint el legyenek külünüzve? mi ôrzet

Szükséges melléjek? ezent fiiltudgya eszével

Mindenitek. Gonddal legyetek, hogysenkine adgyon

Birságlásra okot, marhát, vagy barmot orozván,

S a népet kürümün tartsátok jó hadi szerrel."

így szóllott Tuhutum , s a hosüket utra boesátá ,

Honn maga forgódván. Gyülekezteti városi népét
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Öszsze vidékével , a hírt ton a Láthegyi végzet

Czikkelyirül. „Ne szegeskedgyék , mondotta ke-

ményen ,

Bármi ürügy mellett eggylélek is ellene türni.

Mert sokat ismérek , kiknek ezivakodni szokások ,

Es a jó szerezést el- s fülforgatni; s>Iagyarnak

Azt nézik > ki hadáz , s jól tud pattogni. Miképpen

Állanom itt látto'k , s a délfényt égni fülüttünk.

Olly bizonyos, ki paranesot bont, rüggé teszi ekard.

Melly lator ármánynak munkája , hogy a Magyar egy-

gyet

Nem lnd akarni , haesak vasveszszô ninesen utánna ?

Most , hamikor, kiki óvja magát, s szakadékot okozni

Rettegjen: mivel, ágyékom nemzette legyen bár

A esükünüs , tôlem nem koldulgattya-ki lelkét.

Melly napon a kürtüt kürülem harsogtatom , eggyig

Itt legyetek: mentsége hiú ifjúnak, üregnek."

Illy szegesen szóllván Tuhutum , megereszti szikrázó

Bonta lovát, s tetszett a szemnek, miutha rüpülne,

Úgy eliramt , a kültüzetet sürgetni tulajdon

Lakjánál. Szép sátorait kifeszíteti a sik

Tér kellô küzepén , s bennek telepíti eselédit -,

O maga is künu száll. Folyton foly népe vidító

Dalt zengvén, s az egész tájat sokasága elünti.

Und fia e 'küzben Sárkutrul küldve bevágtat

Mén rohon, a szep hos. Karesú termetre, pirosló

Ajka , az életnek tavaszát hirdette. Igézô ,
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Mint valamelly tündér alaké, forgása szemének.

Vállárul lóggott a parduez. Tegze nyilakkal

Tümve, s az íjj hátát verdeste, ha ménnye alatta

Szükdéeselt. Ete illyen volt, s így kezdi beszédét:

„KüH az apám hozzád jó Hadnagy, s tudni akarja:

Merre , s mikor mozdulsz seregeddel 1 s hogyha nem

állaszsz

Ellene , eggy nyomban késér. így fogna erôsebb

Lenni hadunk, az Orosz ha igyold megkezdeni merne

Bennünket túl a hegyeken , s gátolni utunkban.

Már Abaküz talpón : Nyirkos, Torom, Ule vidéke,

Es Tares, Zalka, Lagány, Kies, és a Csornai hany-

ság

Sárkuthoz küzelit, s mondá, a Nagylaki téren

tJt tábort az erôs Sarkkonek róna tüvében.

Talphida kész az Abán átkültüzküdni hadával ,

S száznál tübb kerepet számlál kikütôje apámnak ,

Mellyeken élelmet szállít a túlszeri partra.

Hogyha kütüd magad egybe velünk : a gyünge fehér

Nem

Inkább védve leszen, ha találnánk kelni esatára."

így végezte küvetségét Undnak fia , s hallgat.

A szóllás küzben Tuhutum szép lánya jelen volt

Annyával Küldína, s Etét bámulta, magárul

Szinte feledkezvén, s majd nem nyelvére szalasztá

Fülkeltt gondolatit, „Mi kies, mondotta szivének

Minden ez ifjúban ! Bátyámszép, Horka, deahszebb
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E jüvevény, mint ö! Melly mézesek ajka beszédi!

Illy szóllót soha nem hallék ; hozzája hasonló

Nines is tübb. Mi derék termetre ! hajának alá folytt

Fürtyeit a szellôeske mikint esókollya lehével.

Es ez az ártatlan mozogás: inogása nyakának,

Künnyu fordulatok; villánilú két szeme hajnal

Csillagnál gyünyürübb , mikor a kék fellegen uszkál.

Melly magas, és szép kéjjek ezek, melly sokszerü

bájak !

Tegzet, mint az üvé, nem láttam szebbet. Az üvnél

Sem szebbet, karesú derekát melly általüvedzi.

Ah illy égi alak nem termett tübb ezen eggynél."

Ezt esak alig rebegé a szüz andalgva magával ,

IJndfia szóllását mikoron végezte, szemérmes

Félrehajulttában szép Kuldínára tekintett.

Elpirul eggyszeriben Kuldína , s fut annya ülébe,

Es karjába küté karját , és füldre mereszté

Kék szemeit. Szive ver sebesen ,' mint tenni szokása

Ekkédig nem volt. Remegett szülejének ülében,

Mint amaz 6z , melly nem tudhattya mi fülveri , esak

fut;

Ennyire lett bájoltt Tuhutum lánykája Etétül !

A sebes érugrás az anyát megkezdi zavarni ,

S kérdeai féltôleg: „mi talált Kuldína, leányom?"

„Nem tudom én mi talált : de fejem kábultta hevítô ;

Hol fülük , édes anyám , bol fúzom ; vígy tova innen
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(A szíiz rzt felelé ;) mellyem szorul , ingnak alattam

Lábaim , a füld is velem eggyütt mintha kerengne,

Úgy tetszik; hamar ¿des aimyám, jer, vígy tova in

nen."

Kzt mondá , eggy pillanatot még val Iva Etével ,

Véltte ki akkorban szemeit rá lopva szegezte ,

Karjain annyának , sebesedve tudatlanul , elment ,

Bárszive, a nyilt vett, száz izben viszszamarasztá.

„Kedves üesém ! Tuhutum felelé kiderültten Etének;

Tudgya apád, tudom én, hogy küzttünk régí szü-

vetség

Áll. Mikaron tülténk még gyermeküdonket, üleltük

Egymást , s a viszonos szeretet bontatlan az olta.

O , ha mit én kérék , megadá , s viszon engem adósnak

Nem mondhat, s kérelme hiú nem lészen elôttem

Mostan is , a küzjó mivel áll benn , annyival inkább.

Hogy hozzám kapesollya hadát , sarkallya barátom ,

Bennettünk a gyünge eseléd hogy bizva, merészben

A nem szokta utat szárnyunknak alatta küvesse ,

Míg nem elérkezzünk a Kámántúli vidékre ,

A nemzet fejedelme hová rendelte tanyánkat.

Tetszik ajánlástok : bajtársomat édes ürümmel

Uttársul fogadom. Kedvem ha borulni találna,

Mert komorabb vagyok én ; nyájas tréfája füléleszt

Ollykoron, és ránezoltt arezám kisimíttya enyelgvén.

Undnak mondsza, fiam ! Nagylakrul déli keletnek

Fordullyon, kis Szaesva mügütt míg érkezik Iszka
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Sikjához ; 8 ha korán oda jut , szállyon meg aziglan ,

Bürezallyrul míg én hadamat hozzája vezérlem ,

S ottogyan a meszszebbi utat rendellyük-el eggyütt"

Es megülelve Etét, mondá: „késérjen az Isten!

Nem sok üdo mullían egymást megláttyuk apáddal."

így szóllott Tuhutum, s Undnak fia lóra szükellvén

Elhaladott, de szorultt sziwel. Kuldína igézô

Képe mivel mellyébe nyomult, s elfogta egészen

Minden ízét eggy még ismértelen érzet eránta.

Háboru dulta beíül ; sokképpen változik areza ;

A szép károkozót száz, »'s száz féle alakban

Látta. Szelid mostan, mint a melly gerlieze kézbül

Táplálást szedeget, s azután vállára urának

Künnyu szárnyon emelkedvén elkezdi nyügését.

Majd gogüs, s feszesebb, mint lánytul kellene várni,

S kit megfog szépsége , vadul gúnyollya szerelmét.

„Mért , ha szerelmes tüz pislog benn , kérdi magátul ;

Mért vonul-el tôlem vadon, és annyának ülébe

Dûl, és rüjti szemét, s látását tôlem irigyli?

Ollyhanyag, olly idegen hozzám mégnem valasenki,

Mint б , a kegyetlen ; mint б , ki elüzte nyugalmam !

Vagy de talán hiú mind, mit most én gondolok, es б

Artatlan I Ha tekintni reám tiltotta szemérme ,

S távozttát ez ok оzл л ? vagy én nem szólltam idommal,

Es rebegô nyelvem botlása piríttya helyettem ?

Ah Ete ! ninesen ez így ; te esalatkozol , álmokat ál-

modsz

Mellyek elillannak , mint a gôz , majd ha kitisztul
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Kábultságábul most ennyire háborus elméd f

Elvagyon б fnglalvu, s legyen! forgassd-ki eszedbül

Emlékét, s szégyelld, hogy lennél rabja loám nak.

Nem! soha nem szeretek ! Kuldína magára maradgyon»

Es mást sem szeretek; jer viszsza elôbbi szabadság!"

Ezt mondotta, s lovát két sarkantyúba szorítván,

Fôbe nyomá süvegét ; kaezagánnyát rüpteti a szél ,

S mint kit az ellenség kiszalaszt , elvágtata sebtest,

S édesen üdiiklô sérelmét vitte magával.

Forr püzsüg a hadmép kürül , és belül ; érkezik egy-

mást

Fülváltó sok falka barom. Pata léptet lîponnyal,

Es Erkend. Dobekát mondgyák, hogy nyomton

utánnok

Yarn ¡ lehet, mivel Oszlányost túl hagyta esatája,

Es már Vizkeletet, Sámkürrel lángok enyésztik.

Мár néphagyta Berény, s Tuhutum Zsitvának erénél

Állapodik , s a dúzs vülgyet esordái legelték.

Horka, Csüküny nem jüttek ezen: voltvolnakerengos

Nékik ez út , s egyenest Tuhutum zászlója küréhez

Váltottak , s Aba révétül ment Muzsla is arra.

A hold egy negyedét veszté , mire Horka kiindult

A pusKtán hagyatott füldrül; s Bürezallyhoz elére

Virgonez társaival. Tuhutum , s fùbb resze hadának

Kétnapi járattal, késlették minthogy az erdo
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Tülgyei, távulb még; s Dobokát is az eszaki végrül

Várá , s Erkendet , kik utánna nyomulva jüvének.

Horka midon érté apját küzelítnl, elejbe

Száll hada szépével, s üdvüzlé a tüzes ifju

Nemzojét , oldván nyelvét illy szókra : „paranesod

Bétültüttük , apám! egy kisded nines , ki mügüttünk

Sima , sem egy esordás nyájával ; mindenek ônkint

Engedtek, s hangzott vigadó dalloktul аи eg, füld."

így szóll Horka. Felel Tuhutum ; „fiaiu ! a mi sü-

rénység

S engedelem benned: nemzôd létemre diesérem.

Mint Hadnagy szorosan foglak, s meglenni kivántam.

Csak kis pürezenetet szavaimbul nem hagyok által-

Hágni , s ki türvényt szeg, türvénnyel bünhüdik értte.

Túl, tiam, üss tábort Bürezallyán: én leszek innen;

Itt pihenünk, míg nem hiradó küvet érkezik Undtul ;

A kivel úgy végzék , hogy erôkapesolva vonullyunk

Alt emez 6sz hegyeken, s tábort jár Iszka vidékén.<(

Ezt mondván az üreg, gyerekét dolgára boesátá,

S б is elôbbre nyomult , s a jelzászlóhoz elére ,

A sietô nap szinte mikor készülne leszállni.

Már kétszer lenyugott , már kétszer hagyta-el ágyát

A hevetosztófény , küvetét a Sarkuti hadnagy

Még sem küldi. Piral harmadszor, s délkori tájban

Látni, mikint Ete dul Tuhutumnak sátora ellen

Csak h...ga , a zabolát harapó tüzes állatot üzvén.
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Szándoka most Undnak vala küldeni nysljas Ipoldot

Attyafiát feleségérül , sok szózatu embert.

Mlt mi ü< lúa fülhegyre veszen , hogy nem követ б most,

SzóllEte: „Kérlek, apám, fiadat Tuhutumhozereszszed

Mostan is. O engem fogadott a multtkori uttal

Emberül , és én is nemzômnek régl baráttyát ,

Mint magamat szeretem. Vonz hozzú, gondolom értted

Mindene belsômnek. Horkát is esókra kivánom ,

Lelkemnek fele ö, hozzávágyásom erôltet.

Es, (mert nem takarom ,) mikoron kell tôle szakadnom,

Erzô részeimet fonnyasztó bánat elünti."

így hazudott Ete apjának ; vagy hogy szive inkább

O neki , a zúdultt érzéstül esalva , tudatlan

Lévén, a szerelem eseleit kinyomozai magában.

„Menuy gyerek , Und mondá ; nem bontom kedved ;

izeanem

Alt alud úgy slnes sok ; Tuhutum mozdíttsa ki népét

Bürezallyrul , mert én Iszkának telkeit érem

Holnapután délig, s lehetünk így szembe, tanáesot

Ütni , mikint hágjunk e hegy túllyára veszély kül.

Ezt uioudd esak. De fíók ! arozámat meg ne pirittsad,

Hogy fiatal létedre szavam rád bizni merészlém."

„Edes apám! piruló ajkon felelé Ete, szégyent

Nem vallál eddig, fiatal bár légyen, Etéddel;

Kár aggódnod ezen most is." Fülpürdüle lóra,

Nyargal, mintha halál izenettel volna kiküldve,

S apja hagyásával béküszünt Tuhntnmhoz. Ez ôtet

Nyilttkedvvelfogadá, s jobját vállára nyugosztván ,
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Igy szóllíttya : „talán zavarok türténtenek Undnál,

Hogy késett? tege már vártam, s aggódni felôle

Kezdettem." „Kiesided1 baj volt, felelé Ete, némelly

Szállongó esapatok más füldrül jüttenek. Ertck

Ennyit esak rüviden. Hozzád indulni sietvén ,

Nem lehetett kérdésre üdot fordítnom. ApámtuJ

Erts igazat ; de ne aggaszszon roszszféle gyanúság ;

Ninesen semmi zavar. Jó kedvvel tábora Undnak

Holnapután, hihetô, Iszkának telkein áll meg,

Es oda vár nemzôm, hol v(iled tartsa tanáesesát."

Míg ekképp szóllott, titk(vn Türkészte szemével

Azt, ki szivét elülé, s most Stet tette küvetté,

Kuldínát. Nyomozó keresései , s nyugtalan areza

A szemes észrevevôt illyen kérdésre fakaszták:

„Mondsza üesém! keresel valakit?" fülváltya az ifju:

>,Hqrkát; hol vagyon ö? elmentem nélküle tôled

Multtkor is, és a sors nem adá mellyemhezülelnem."

így szóllt; a szerelem mivel így oktatta hazudni.

„Hát szereted Horkát? ürülük, mondottaaz ôszNagyî

Látod ezen dombot? nil szállott rajta tanyára,

Ott leled a gyereket. Kerülô sem lészen utadban

Viszszafelé; s arrul vígy hirt kedvelttem apádnak,

A* rügzütt napon Iszkához hogy táborom eljut."

így Ete száz, s száz gondgyaitul szaggatva tovább kelt.

Viszsza kaesint gyakoron , vonzódást érez inában

Arra, hol a' tárgyat látatlan hagyta, kiért ég.

Hasztalanul minden! meg szellö sem lobog onnan!
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„Horkát emlegetem , mondá , s Kuldína szorongat ,

Es kábít, és mi ncloii erem háborkodik értte»

Horkát is szeretem, s jobban, mint gyermek az

apját,

Még is esak Kuldína, kiertnem nyughatik e sziv.

Sors, te gonosz! miokert nem hagytad mennyei képét

Csak kevesig látnom ? melly boldog volna , kit üldüz

Vasveszszôd ! mi derék ! Tuhutumnak elôtte fogással

Hogy forgódni tudék, s álmázzal kendni hibámat

Ertettem ! Tuhutum , sem apám titkomra nem ütnek;

A lány sem. Meg ! megvetem ôt így térek eszem-

hez,

Melly már is kevereg: de azért nem fogja gyülülni

Und fia Kuldínát, bár száltôrt fogna szivének."

Illy gozüs fovel komoron Horkához elérvén ,

Csak szüken, és keveset szóllott , küttetlenül azt is.

S elment fejtegetôképpen suttogva, borongást

Arulván nézéseiben buesuzatlanul onnan,

Es bámulva hagyá Horkát elméje botlásán.

Mozdítá Tuhutum seregét pihenése helyébül

Iszka felé. Renegett a füld láboknak alatta.

A sipolók hangjába vegyültt dalolások ürümzajt,

S érzelemélesztô zengést küldüttek az égbe.

így kültüztenek ôk , s harmadnap délre küszünték

Egymást Und s Tuhutum. Szép volt a mennyei hajlat ;

A folyamok remegô tükrük , s a fegyverek annyi

Tüzbe borultt szálfák, kiket a láng meg nem emészthet ,
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Lévén , üszszejüvéseknek pompája düesô volt.

Elsô szóll Tuhutum, ki emígy kezdette beszédét:

„Und, felem! adsza okát késtednek, tenmagad, aki

Megbivtál, hogy kültüzetem szerkezni hadaddal

Engedgyem > s ürülék ; az okot mert láttam igaznak.

Már hittem megmásolatod , hogy nem hozod erre

Táborodat, hanem általuton térsz félyre Pelyemnek ;

Vagy dolgunk széttbontani ment hozzátok az ármány ,

Mint Lebedet tüzelé tôlünk hasadásra, tünôdtem."

„Nines tígy, jó küzelem, felel Und, mint vélted,

egészen ;

Ildomos ember vagy még is , mert vajmi küzel esapsz

A tárgyhoz. Lebedet, némelly falkája, megyémnek

Párkánnyán elhagyta, s velünk szándéka kimenni

E füldrül. Nem utolsó nép, sem számra kiesinded:

Képhajtók, és kardviselôk. s nyilas üszszevegyülve

(H , hat ezer künnyen. Szorosan még rótalan a szám;

Tübbi eseléd. Mondom : süpredék nem senki küzüt-

tük.

Dügvesztében Eesed hozzám béhajta, tegetlen,

Mí g Ete távul volt; s lihegé: „szárnyadnak alája

Hogyha fogadsz bennünk, hozzád szerzôdni Lebedtül

Mind elszánva vagyunk , Kies , és Baromászi vidékrül;

Úgyde segédet küldgy. Tudtára beléndes urunknak

A fozütt szándok , s ha sokára marasztalod a véd

Nyujtását, kinozó boszszúállása kiirthat

Bennünküt, mert értyük, erôs had hogy vagyon

utban
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Ránk ; s míi átkeltük , ne legyen haragodra , megyé*

det."

„Jól! felelém. Te siess; nom vesztetek eggy ebet

el, ha

Szembe megáll; mondd ezt, kik hozzám biztak, azok-

nak."

Félre teszek mindent. Tiz , és két ezret utánnam

Inditok , s másnap dellesti üdoben akadnak

A futamók szemküztt. Van ürüm , van hálakiáltás i

Mert Tompor nyomkodta kttzel, s már hátokat érné,

Nyerne ha még kis üdot. Neki én sarkára kerültem

Eggy kanyarúlattah Megtorpad, s foghegyen igy

molí í

„Add ált, orvtakaró, vétkes szükevényit uramnak,

Es békével eredgy; ha nenl: ea kard válaszol ért-

tek>" —

„Jersze küzelb, mondám viszon én, jer semmire

kellô,

Majd torkodba sütüm vasam élén nyalka szidalmad.

Nem jüttem esak ijesztenit menny dolgodra, ha jó

kell,

Míg vért nem folyatok , s nem látod forrni epémet :

Mert ezek Arpádhoz tartoznak; jussa Lebédnek

Nines rajtok ; ki ezeknek vétt , vesztével adózik :

Mert a nemzeti alkathoz forradtanak ôk is." —

„Csak kevesig késnél, Tompor esikorogja, levertem

Volna ma mind ezeket , kiknek nem kelle szabadság.

Hadd legyenek rabok Arpádnál , a szolgai névre
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Százszorosan méltók. Hiszem én, valahára szivekben,

A bánat fülkel , de hijába fohászkodik a rab-

Lánezra kütütt, miután ÍelkeVel sem szabad immár."

Ezt szórá sáppadt"Yjakán , és pürdüle viszsza;

Mert hihetô, tartott, hogy igyold részünkre hajollyon

Népe is. Es ballagni hagyám sértetlenül uttyán ,

Gondolvánt Magyarok vérét , mért ontsa magyar kéz,

S jó a záporesôt, ha vagyon szép módgya , kerülni ;

Es ide késérém Eesedet, s szép számu vitézeit."—

Csóválgattya fejét Tuhutum, s „lássd, millyen az

ember ,

Mond , kit nagyratürés háborgat. Njerni ha nem tud,

Boszsznt áll, noha vérpatakat boszszúja fakaszszon.

S véled-e, megnyugszik, miután ôt ennyiszer arezul

Csapták esztelenül forraltt koholási agyának?

Nem ! mert a ki bolond , lészen késôbbre bolondabb ,

S a füldet bikakint, mint mondgyák, hánnya nya-

kára.

A esupor addig jár, küz-szóllás , kutra, hogy ott vész;

A tüküt is bátán a viz ringattya, de végre

Elmerül; és ki vadász gyakoron, vadfogra kerülhet.

Hát ki gonosz mindég, higgyem , hogy végzete jámbor

Leszsz, és a szomorú vénség igaz utra vezérli?

Hogyha az aszszú fát életre varázsolod, akkor

Elhiszem , a kinyomultt ifjú hogy józan üreggé

Változik ; — Igy Lebed is. Megrügzütt afene benne,

Melly eszi. — Haggyuk-el ezt, s szóllyunk jobbféle

dologrul.
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A bogy esuesesa magas; keskeny, s szakadékos az

üsvény ,

Melly tetejére vezet , s túl a sikfüldre leszállít.

Tübb négynél nem léphet elô széltében. Ezenkint

Kell oszlatni hadunk. Elejét te vezéreled által ;

Horka küvet. Noinkre Etéd , s a gyenge eselédro ,

S hadszereinkre vigyáz. Erkend késérje Eeseddel:

A ki vitézed, az élelmet, s mindennemü barmot.

En legutol járok Dobokával, Buzddal, Uponnyal,'

Es ha Lebed valamit gondolt, a nyugtalan ember,

Majd kürmére verek, s a hegykét megtüri kardom."

„Jól tetszik, felel Und; indítom kelve hodára

Népemet énlegelül; te nyomully sarkamba esatáddal."

SzóllEte: „mit vétettem, apám! mitnéked is, újjal,

Fülgyulván, Tulmtumra mutat, hogy az aszszonyi

nemhez ,

S nemtelen értékíi poggyászhoz esaptatok engem ?

Hát Ete olly pogonyát mut ató testében, eszében,

S nines bizalom hozzá, hogy harez ban tudna forogni

Mert lám tn szavatok , hogy majd a túlszeri néppe

Véres harezra kelünk: legyek én hát abban utolsó •

Horkával megyek el. Ne szoríttsatok engem egyébre,

Es ha külümben leszsz, e kardot széttürüm inkább,

Mint ez hosük elôtt tartassam gyáva peszérnek."

Elkeseredt szíwel szóllott így, mert szeme félt már.

A lánytul , ki szivét eligézte nyugalma helyérül.

Und pirul, és így szóll: „ekkeppen kell-e büeüüluüd

13
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Azt, ki vez¿red, A pád? ezt várnom kell-e tetôled,

Hogy már 6sz fejemet, в itten búsíttsa negéded?

Roszsz jel ez o gyermek ; hadi rendnek vagy te tü-

roje,

Példád kárhozatos. Gonoszabbra vetôdik ütánnad

Más , ha ma büntetlen hagylak : te halál fia lettél."

A sertékeny apát fia illy epe-szókra fakasztá.

„Bizzd rám , mond Tuhutum , legyek én bífája fi-

adnak."

„Légy, ki keményebb vagy nálamnál." Undnak imez

volt

Válasza,, „Lássd , az üreg felelé, mindenha kemény-

nek

Lenned kár az eránt, ki vitéz tételre osa pongó,

S lelke magasban jár, mint a por ágybul eredtnek.

Társ! ne szilaj vértül: puhaságtul féltsed az ifjut.

Jó a fejledezô hevülést mérsékleni , s kell is :

Ellenben buta fot alkotsz , ha eloltod egészen.

Pajkosság van Etében ugyan , de boesánatot ittkább

Erdemlô , mintsem hogy azért éltével adóztasd.

Es ha megülnéd most fiadat, ki, ha nem te az elsô

Bánnád meg , haragod fékét hogy tágon eresztéd ?

S hah ! mint irtóznék lelked tettednek utánna !

A gyakor emlekezet kínná olvadna szivedben,

Melly izzasztna, mikor fáznál , s üldüzne halálig.

Bár ha fiad tübb volna, sem így kell róla itélned;

Most pedig eggyetlen, s te halált mondhatsz-e ez

egyre ?
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Még lobog indulatod; s illykor nem józan ;i>; ember

Légy nyugodott; anntán szóllhatsz jó, roszsz-e taná-

esom.

En botlám , ki feledkeztem , hogy Horka fiaddal

Kapesolvák vannak , s így vádod terhe reám száll.

Nékem tetszik, Etéd hogyelôre kivánkozik: engedd,

Mennyen elôre , s korán hadban sanyarogni tanullyon.

A szert én szabtam , fordítást tenni , hatalmat

Engedgy most, ki velem nem szoktál pürleni máig."

Und komoron hallgat. Tuhutum folytattya : „Saródot

Aszszonyaink mellé Ete helytt rendelni tanáesom ,

S végét éri vitánk vér nélkül." Horka s baráttya,

Túl amaz, innen emez dülnek most a kegyes ôszre,

Mint ki szokásának ton ellene vétkes Etével.

S általülelve tüzes esókok küztt esüggenek arezán;

(Mert az ajak szótlan, ha szivünk érzése fülárad.)

Und fia lép ezután merevény apjának elejbe :

„Hadnagyom, és nemzom! gyermeklétemre boesáss meg;

Szándokom az nem volt, hogy téged sértselek, ajkam

Szólla esak oktalanul , s nyelvem megelôzte az elmét,

Melly habaros most is, s gôz kel fülnéha velômben.

Szinte, hogy a tárgy is szemeimnek elôtte homályos

Tiszta szivem , valamint a nap fellegtelen égen ;

Meghalok én inkább : minthogy szomorittsalak innen

Kezdve. Ne vonnyad-meg, sôt téritsd viszsza ke-

gyelmed,

MelLyet ezig birtam , s te tudod , mindenha büesültem
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Küldd tüznek : küldd viznek Etét, esak butyrokat orzo

Szolgálatra nevessd: magadat sziklára нem ejted."

O igy esdekelék. Apjának válasza illyen:

„Gyermek ! biztam ezig hozzád, s megvallom, ürültem

Néha napon benned; de ma általütütte apádnak

Mellyét hétszeresen nyelvednek tôre, s borítád

Agg fejemet szégyenbe, kit én ürümümre neveltem ;

Nyujtottál poharat, tültüttet mérges itallal.

Gyermek! esakTuhutum mentett-meg: néki küszünnyed,

Hogy ma halott nem lél ; de ne várd , hogy tübbszüri

vétked

Uly künnyen lemosod. Konokot bennetted ezenfúl

Mrrt ha lelek , fejedet szemeim béhunyva itélem."

Nem szóllott tübbet. Fia, Horka kezébe akasztván

Karját, )águlttabb lehelettel hagyta-el apját,

S méne esatájához, hogy fülkészíttse hodára.

Ittegyen a Vérhát iszonyú sziklái fülüttük

Nyúltanak-el. Csuesescit Tarkonek hajdani korban

Mondották. Sürüdütt erdo bénôtte derékig;

Csak vadakat nemzô. Erdônek jutni szivébe

Félelmes. Füllebbre kopár hágesói , s kiduzzadt

Szirtyai kábítók. Az ürük tél itt lakik ; itt az

Eles mozgású Boreásnak fészke homályos

Barlangban : fagyaló fúvalmait innen ereszti

Pns/,! íl;í.si-;i , midon az üreg már megtelik árt(S

Táplálékával. Jege, vagy hava nem kevesül meg, .
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Mert a nékitüzütt naperôt vadsága kijátsza.

Nines baromélô füld hátán, nines semmi harasztos

Zordon üvén, melly nyári napon kifesülne virágra,

A kis méztakaró mellyen mulatozni szeretne.

A rege tartya: midon a günezül rudgya lefordul ,

Voltak, kik látták esak arasznyiratôle forogni,

(Olly magas ö ) s ha ki fünn virrasztana éjjet , elérné

Ujjaival. — Sok üdôn által járatlan. Az elmés

Országló mikoron birná, nemzôje (.'salíá нa К ,

A természet idoni nélkül volttára mereszté

Lángszemeit , s noha szíik üsvényt, б vágata el so,

Nem hadi munka miátt: kalmárnak kedveze véle,

Bôreit északnak bogy »lé Ire, nyugotra Berénybül

Vontathassa, kerengését a Tarküvi láneznak

Megesalván, s gazdag nyereséggel tümje iszákját.

Huszszor ezer esákányt rontott a sziklafeszítés ,

Miglen az emberi kéz, es vas megtürte gürünezét.

Illy munkába került rajt üsvényt nyitni [menéare !

A nap bontakozik, s a harmat esüppei gozzé

Olvadnak. Merül Und a mély szorulatba legelsô;

Horka küvette nyomát. Ete ment Horkának utániui,

Arnyékképe szerettének kürülütte lebegvén;

A kedües d al lot , melly mást víg arezra derített ,

S a luir.sai ly sipokat volt hallani néki keserves,

S balgatagul hitegette magát , hogy tudna feledni

Olly tárgyat, ki magát mélyen velejébe szivatta.
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Hasztalan a küzdés ! Már kárallotta tanáesesát ,

Ellene hogy szóllott Tuhutumnak. „Лrо1пa szerenesés

Most Ete , esak fél pillanatot lophatna szemébül

A szépnek , rebegé ; s még inkább rajta ha késnék

Csak kevesig , s ekkor derülô szint homloka venue \

Gyütrokín! mondotta megint; késérteni mért jôsz

Végtelenül? Még az sem elég , hogy majd nem eloltád

Eltem szikráját? kis üdon hiszen elfogyok ekképp,

El, ha kegyelmetlen viharod pusztítani nem szán

Bellyemben! Már fonnyadozok, már testem erôtlen,

Lelkem is az, s érzem, száradnak esontyaim egyre.

S nem sok kell hozzá, hogy düllyek sírba miátta-d.

Mért van ez így ? mért szenvedek én vétketlenül en-

nyit?

Vasnak az olvasztó tüzben hevülése nem olly nagy ,

Millyen azénfejemé, nyavalyámnak mérge ha izzaszt.4

Feddeni kezdi magát ismét : „nem férfiu vagy te ,

A kihez illetlen kóválygani lányi szerelmen !

Eggy látást , s viszszpillanatot nem tudsz-e kiüzni

Elmédbül, kinek íjt snyilakat forgatnod eszedben _

Tiszted, s kürtriadást, ha az álom keblibe ránt is.

Es mit mond Kuldína komor nemzoje felôlem ,

Es mit apám , kit megsérték esupa gyermeki szóban

IIogyhaEtét tudgyák szerelem békóiba verve,

S a puhulás langy keble felé terjeszteni karját?

Küssün másra nyügüt,kinzó nyügüt, Und fia millyent

Fülveve , még miüdon elso forralmi lobogtak,

Veszszen-el a szerelem! veszszen Kuldína migára!
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így susogott álnmtalanul , s füloesódai akar váu ,

Titkos ero leküté, s okait fordítva: „de kábán

Andalogok , mondá ; legyek én hát minden ùrümtül

Fosztva, s korom tavaszát hervasztó ôszbe merittsem ?

Nem vagyok én vasbul , nem kô ; érz.ékeny anyátul

Vettem eгeц testet , s rés.zvétlen nem vala б is

A szív lobjaiban. — Mondgyák , van hímje virágnak,

JLs van noje, s gyakor szerelemesókokra hajolnak,

Ennyire mert rezzegsz , s mint szorhálóba szorultt vad

Fujtogatod magadat nyomorult , elfujtani ugy sem

Képes erôd. Hah! miljy nyereség olly esillagalaknak

llirni szivét! hiszen így soin veszt a férn vitézscg:

Sot ha esatázni megyek , lévén Kühl i na szivembe

Irva, halált küldük villám kardomnak flôtte,

Es a beltüznek teszem oltárára szerelmem ,

Hadd égjen, s a kétekedés kinozása nyugodgyék ;

Yagy КцИ1пa enyim lészen, vagy veszszek-el inkább,"

Illy habozás küzben vezeté-be az alkonyat utet

A szovos utba, stekint még eggyszerviszsza,szivétül

Elragadott lévén , ha talán lá tná ja szerelmct.

Ekképpen gyütrelmeitül faggatva botorkált

Ink ább, mint lovagolt, a hold поЬ.ч. telve mulatna.

Tántorgásaival , s a esillagok aija b i háit

Dorgálná. így tett a búnak s/élvesze véle

Virradatig, szemeit míg meg nem gyôzte az áloni.
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Hasztalanul ! nem esündesedék a háboru így is.

Tübb tübb rémjelenet nyugtát szaggattya. Kigyókat

Szendergése küzütt látott piszszegve bokorbul

Csúzni feléje , kiket kardgyával izekre aprított.

Majd ismét ügetô medvét szájtátva rohanni

Ellene : kópjával kit jókor szügybe találván,

Füldre terít, s loesogó vérével füsti magát is.

Ez esak alig tünik-el ; neki mérkezik eggy bika sob-

test

Ráhajtván : kielôtt rüpülés mentette-meg éltét.

Más látvány borzasztya megint: fôsátora lobbot

Vet, s rovid izzaszté álmát ijedése kiverte,

S érzeni elkezdé sorvasztó kinnyait ujra.

így volt б , valamint így van , s leszsz mind , ki sze-

relmes ;

Békóját noha nyiltt helyeken titkolni veszodik ,

Nines belül üdvüsség; búsongás birja valóját,

A szikrát , mikoron születik , ha megülni mulasztya.

Más napon a tábor szive mozdul elôre Sarrîddal

A szoroson. Seregét Tuhutum késéri mügütte ,

Harmadikán. Egy hét forog-el, mígsikraverôdnek»

Hol kiereszkedven : északrul , Néma folyónak

Martyait érdeklék ; maradott Nyír téli keletre.

Itten is a Magyarok , kik elübb már voltanak intve,

Es Qroszok felesen, hagyván születési tanyájok

A két Fônagynak seregével folytanak üszsze,

S Szilva , Poros mellett Cserhidhoz elértenek ; innen
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Csajka felé balszárnya vonult, a jobja Suránynak

Folytában lépett , melly horgas fordulalot vesz ,

S Lékát éri küzel , s ennek szomszéda Szabadrét ,

Alszélrül bo terjedeten kit sok folyam üntüz.

Itt telepedtek-meg Tuhutum , s a Sárkuti Fônagy

Sátorokat vonván, az Uralt míg átkeli Arpád.—

Míg tart a pihenés , Tuhutum kiereszti vadászni

Népe negyed részét. (Illy képpen váltya naponkint

Ö, és Und) Vidoron széllyednek az ifju leventák

Arra, emerre szilaj vadtul megfosztni az erdot.

Erkend is küzttük, pajkos, szerelemre esapongó;

Ajka mosolygását emelé két kék szeme; lépes

Méz szava, és soha még nem pattant íve hijába.

Apja Kazar , büntéte miátt odahagyta 'hazáját ,

S lôn Magyar; (ámde galamb nem válik varju tojás-

buí.) —

Erkend jár egyedül ; küzelén megzürrenik a eser ;

Medve lopódzik elô. Szemeit lesütütte esalárdul ,

Mert a szinre savógümbük nézése arányban

Tartá a vadakat keresot , s két lábra fülállván ,

Bajra hivá. Fentôt ragadott az , néki szalasztya

A morogó vadnak, s esak bôrén ejte hasítást.

Válva hatalmátul, sürüg a két nemzetü medvész,

S kardrántása elôtt a talpas ülébe szoríttya ;

(Nem vala hôs most ez két kéz ülelése szerelmes !)

Ránta barázdát már sima képén kürme , s megülné ,
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Hogyha nein érkeznOk véltten Tugor , a kçgyes ôsz

férj.

Látva ez a harezot , mint védô lélek az égbül

Ott terem , és torét fogatig mártotta basába

A barlangja hagyott vadnak , s választva Olétül

Megmenté Tugor Erkendet. Félelme oszolván

Kerdi: „ki vagy, jámbor?honnanjôsz? merre lakásod?

Embernél te uugyobb!" fe{el az: „nines hajlokom

innen

Meszsze, kegyes nômnek, kit nem rég zártam üleinbe»,

( Második ó ) járék eledolt bészerzeni vadbnl ,

S nines vadam ámbátor, demiveltevagyált^lan^irju,

Ova halálodtul, tellyes vagyok édes üvümmel,

Vérzik szép arozád; b,ôlgyem keze mossa le, késérj

Házamhoz," пeщ tudva, fugyns kígyóra hogy ütlütt.

Mentelv- Nem nagy ugyan, de esinos hajléka Tu^

gornak

Volt áesolva gerendákbul. Bélépnek , az aszszonyt ,

Mint ki nagyot forgat , gondokba merülve tahU vál\.

„Edesem! így az üyeg, rendelt vendéget az Isten

Hozzánk , kit esak imínt sz.abadíték medve torokbul.

Im lássd kürme nyomát. Vérét mosogas^d le , galáddá

Melly teszi arezáját." -*- A sebhely kellemesété

A piros ¿trezuliitot. — Nyájasb felesége Tugornak,

Mint ezelôtt, s szüg képének róz&ája kifejlék.

A vér benne hevül , s tüz lôn a barna menyeeske ,

S nyugtalan çrzejmek minden tetemébe szorulvák,

A esapodár szerelem mergét bévette vegéje.
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Régi magasságbul Tugor a hadi szélveszek áltul

Szállva alá fogyaték éltét itt zárni javallta.

Elsô noje szülé Tivadórt, ki utóbbra Tudorrá,

Már mikor apja nem élt , lôn a külfüldi ajakban.

Mostoha annyával minthogy gyülületbe vegyülvén,

Nem tudhatni miért, országát hagyva futamlék

A tengerre , s bajok bajait meggyôzve kiszállott

Anglia réveiben. Rikhmond, ivadéka ragyogván,

VE nevet adía reá fejedelmvérbéli szüvetség ,)

Hosi jelességgel karqnát ott szerz.e fejére,

A szabadító szóll: „kegyesem, jóétkeket adgy ful,

Van még ôzremekünk ketto vaesorára, halunk is."—

Szárnya kel a nonek , tüzet éleszt , konezokat aprít ;

Fôz , és sût. Tugor ekküzben hordozza gyanútlan

Vendégét hajléka kürül ; „lássd ólamat, úgy mond ;

Két lovam itt; fíutal mind ketteje; gümbülü kurmük,

Száraik is karesuk. Van az eggyike harozra taiiítva ;

Ez kergetni vadat gyorsabb a déli szeleknél,

Es esak iraníszarvas futamatban gyôzi meg ôtet. —

Itten fegyveremet tartom: (egzek, nyilak, íveki

Vasderekak, táresák, gerelyek, tübbféle nyereggel.

Ezt gyártotta magyar muvész ; ezt nyertem Orosztul ;

Bôrün emezt vom; a takarnlk hímzése arámnak. —

Tetsznek-e hát eboini ? Gyilkos neve annak ;

lány

Ez sárszôrü ; amott nyujtózlk pürge ; esavargó

A negyedik , valahol most is kóvályog az erdon ;
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Ringyónak nevezém, mert nines híisége urához.

En vén már, mivel elvénült: ráróvala ifjant." —

Látta ugyan , de nem érdeklé Erkendet ezekbül

Semmi. Menyeeskéjén kóborgott, míg Tngor ôtet

így mulatá. Ez alatt kikiált a barna szakáesné:

„Eteleim készek, falatozzunk, míg meleg a konez;"

S mentek ezek. TréfUl az üreg sokféle mesével ,

Míg a két natal buja orv egymásra kaesintgat ,

S méreg az étekkel feszülô sziveikbe lopódzik.

A sürü éji homály mindent álomra szorongat

E küzben, s az evo asztalt nyoszolyára eseréli,

Lóezán fekszik az ösz, vendégét ágyra nyugosztá,

S szóllani még sem szünt, (az üreg természete illyen.)

„Héj ! mikor , így kezdé , mikor en még harezra me-

hettem ,

Akkor volt az üdo. Poloezok mí hányszor elüztük

A Bessnyôt, azOroszt? s küzttük nem voltam utolsó.

Egyszer esak kevesen voltunk; bujkáltuk az erdot,

Mint te ma, kedves üesém, kit morgó medve tenyér-

bül" —

Mondá , és elalutt a szó ajakában ezekkel.

O ugyan elnyugodott, de nem a két ifju szerelmes;

Szivdagadás, apadás ôket kinzotta vegyesleg. —

A piruló hajnal késik még, s ébren az ôsz már

S így szóll: „vadra megyek, tí folytassátok az ál-

mot;
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Nem késem, ha leend szarvasra, vagy ôzre szeren-

esém ;"

Es elment fürgenez ebeit szóllítva magával. —'

A kapu most megnyilt, s Erkend mondotta mosoly-

gón:

„Itt az üdô , kedves ! ha szeretsz , mint értenem adták

A szép pillanatok , s ajakíd mozgásai , hagyd-el

A vénet, kit irigy sorsod neked átokul osztott."

„Nem hagyom-el, felel ez; késletnek nôi bilinesim."

„Mért nem? amaz szóllott. Teneked nem szánta az

Isten,

Mint te vagy, olly szépnek! vak sors intézte szeren-

eséd,

E vén keeske mikor téged rándíta magához.

így fonnyadsz-e tehát agg kórón gyünge virágszál ,

S napjaid ígymulnak? gyüngyüs violának avarküztt?

Ittazüdo, kedves! szépeknek szépe te, mennyünk!—

Vagy megyek én egyedül." — Férjem vendége, ma-

radgy még

Csak kevesig; ne talán".. „Férjed vendége tehát én?

S nem tied? Úgy hittem, melegebb híiséged erántam.

Elmegyek. Arezádon nyalakodgyék szürke szakál-

los." —

Szóllani kétszer akart , a szózatok ají aja kétszer

Zárva maradt a már inogó nyelvének alatta.

Krs i k ugyan feleletre, de van híisége ledüntve,

Seztrebegé: „do hogyan mennyek , mondd , hülgye

Tugornak
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En te veled gyalog, és asaszony?" — „Megnyergelem

apejt,

Üllyrá, s jüszte velem, veszedelmes késni továbbíg."—

„Elmegyek ah , ifju , szóll az , valamerre szereneséd

Visz, mivel érzi szivem, tôled megválni halálom

Volna ; siess kérlek , vesztében haggyuk ez ürvényt ,

Melly engem besodort, s szabaditóm esak te lehettél,"—

Elmentek, Tugor à jámbor mig ôzeket üldüz,

S a fél nap esak alig mult-el , gürbedve visz egy gim

Özet , terhe alatt izzasztó esüppeket ejtvén.

Majd megürül , monda , szeretô felesége , s az ifju

Vendég, hogy hamar, és illy szep állattalelejbek

Lép, s lebeszélli nekik, mint fogta-el a sima szôru

Dámvadat, és meddig forgatták Gyilkos, Oroszlány

Pürge is, és nyelvét futtában mennyire ülté." —

„Kéja szivem! nojét künn még szóllittya nevérül,

Jer hamar, és e szép esákmányt vállamrul emeld-le !"—

Nyitva talál mindent, s im nines sem Kéja sem ifju!—

„Menydürgô ! mi dolog, zúggá , nem látok-e nappal ,

Vagy tán tréfálnak velem, elrüjtüzve kürében

Házamnak t „Harsogja megint : „héj Kéja ne késsél

Jnni, vadat hoztam, süss, fozz:" de hijába kiáltoz.—

Fagy veszi minden erét, tüprenkedik, és megy az

Ulba;

S ninesenek ime lovak, fogason nines nyerge. —

„Megérzém

Ezt esak imént, mikor egy lejtôn esuszamodva elestem,
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Es agyamat sértém ," mondá, s igy dürtti keservét:

„Héj aszszony , te ftsalárd ! így kellett búba merítne(t

Férjedet! és te gonosz vendég , kinek életet adtairi,

Elragadásával nômnfek kellett-e fizetned ? —

Oktalan én! dunnyogja hlegínt : mért vádolom ôket,

En, ki magam hoztam farkast az akolba, hogy üllyün t

Es juhomat fülfallyä)— Megyek, füihajtom az orvot,

S a híitlen szajhát." S mindent oda hagyva veszôben

Kére lovat külesün , s nyargalt a tábor urához ,

Hol vélé feleségével lelhetni lopóját,

Es Tuhutumhoz szóll: „Fônagy ! szükevényem adassd ki;

Hülgyeih az: Erkenddel, ki vitézed, tünt-el az oesmány

Lelkü lotyó."— Felelé a Fônagy: „mit tege nemvolt,

Honn még, és ñiost sines: bajoVend, baza küldüm arádot*

S Erkendis, fogadom, nemhiegysohahülgyet orozni."

Ezzel ereszté-el Tubutum. Forr mérge dühüsben

A nôvesztettnek. Dúlfúl , szór szitkokat , és megy

Rabjait a szerelem-lánezilak tíbolygva nyomozni.

A buja pár ez aíatt fül ala utvesztve àz erdôn

Szédelyg, minden arány nélkül. Panaszolkodik a nô :

„Edesem! így: álly meg; nyergen Vagyokùlni szokat-

lan:

Engedgy kis pihenést : lankadnak tagjaim : ¿gek

Szomjútul : buzog itt forráskút enynet ajánla ;

Hozz, kérlek, kegyes ülyv! epedô nyelvemre vizébül!"—

„Jó! ! felel a ragadó : itt e züld esernek alatta

Megnyugszunk :" s szükevény társát leülelve nyeregbül
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Fülesatolá szíjját sisakának, s benne vizet visz,

Mt'lly neki édesbnek tetszett a mézes italnál ;

Es elszunnyadnak leborulvák a füvek ágyán. —

Eggy deli szál ifjú megy azon, s vizsgálva az alvó

Párt : „ha szemem nem esal , mondá , ismérem ez asz-

szonyt ,

(Félarezája kitimt.) 0 az ! felesége Tugornak.

„Kéjja! kiáltya, te vagy? ki ez itt?" — Fülrobbanik

Erkend

S szóll dühüsen : „mi küzüd hozzá ? én kérdezem inkább,

Hogy te ki vagy, s mit akarsz?"Ezszóra fülugrik az

aszszony ,

A jüvevényre tekint, és elrémülve sikoltya:

,,JajJ kegyes ! elvesztünk! legalábbén: Kurtok, uram-

nak

Oesese ! ne haggy ! " s fene vadképpen rápattanik Er

kend:

„ïlally meg, vizsla Poloez !" nyersen esattogja, s reá esap,

Es szctt bontya fejét: „bár bátyád volna elôttem,

Mondgya , s esak az kell még, hogy forró szomjamat

oltsa."

Kcja pityerg: de nem a bánat fakadásai folytak

Gümbül}'ü arezáján: künyüket gürdite szemébül

Aszszonyi természet, hajló nevetésre, sirásra. —

„Jól vagyon, igyakarám, Erkend mormolta, szerenese

Hozta ezen külyket. Most, szépem ! szórdlenyakadrul

Aszszonyi küntüsú'det: ültsd rád ezen ifju ruháit:

Férfiu legy , a vizsla szemet megesalni mezeddel."



Ha tod i k Küny'v. 209

Ezt mondvän , a gyilkolttat vetkezteti. — Kéja ,

Kéja nem irtózék a vérfüstütte ruhával

Füdni magát ; (mire nem kész a szerelembe bülondultt!)

Kardot üvedz , és k íit sisakot , szálkópja kezében :

S kész a Nemtagadó. Erkend fészkelte nyeregbe ,

Es így szóll: „bátran mehetünk zászlómhoz, okául

Elmaradásomnak szolgál e medve-hasítás

Sebhelye arezámon ; de te is jal rüjteni tudgyad

Gyünge Nemed , s a hôs alakot fítogatni ügyes légy.

Szó leszsz: mit keresel? te feleld: kültüzni kivánó

Ifju vagy, és véled szép hírünk küttete kardot:"

A ragadó , s ragadott ekképp indultanak eggyütt.

Nem szünik e küzben Tugor is bujdoklani uôjét

tldüzvén, s kire lelt utfélen kérdeni: „füldim!

Nem láttál-e Magyart aszszonnyal, s merre esatangui ?

Illyen az arezolatok ; lovok illyen." Senkinem ádhirt;

S már hajléka felé komoran vált , vesztve reménnyét,

Lódobogás miüdôn neszezô fígyelemre fülinti

Gondgyaibul. Küzelítnek azok, küzelít ez is, és néz

A lovagokra : nem az ! mondá , nines aszszony ezek

küztt,

Es lesütütt szemmel , s búval tele nyomja az üsvényt.

Ráismér a férjehagyó, s ájulva lefordul

Agyra, nyakát szegvén. Erkend leszükellik olelni ,

S ápolygatni ragadmánnyát; de hijába! kiment már

Lelke az undoknak. Merevedten nézve fül a hôs :

„Ez jüvevény ki lehet1?" rebegé, s ismére Tugorra.

14
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Lóra kap , és lobogó tüzzel hol az étek , az ember

Tápláléka, bemegy, kópjáját szurja esikorván

Tajtékzó fogait : „ha vagyok megfosztva szerelmes

Szepemtül: tese élly!"zorduldürgütte, s tovább ment,

Es a férjt, s hülgyet vérfagyban hagyta heverni ! —

Emberi jótétel, be hamar vénségre jutottál!

A táborba orozkodván elhallgata, mint kit

Gondok sullya lenyom. Tuhutum szóllíttya, s sze-

mével

Altalfurva elôbb kérdé: „bol noje Tugornak,

Kit te, folyár erkülesü barom , férjétül oroztál ?"

A h ¡i n i»s elsárgul. Tuhutum szóll:,, hol van az asz-

szony?

Hol ? te kazar süpredék !" Erkend akadozva felelte :

„Nem vagyok én orozója: magát ültütte nyakamba,

Es darabig vélem . . . de az utban férje megülte."—

„Untig elég! felelé az itélô Fônagy ; elórzád

A not férjétül, s te vagy ok, hogy társa megülte:

Hally meg! reszkessen példádra, kit a buja erküles

Eltéveszt , és táboromat ne rutíttsa fekélyed !"

így a szürnyeteget Horkának apóssa kiirtá.
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HETEDIK KÖNYV.

IVlost Csabakulesának föstüm mozgásait, és a

Gátokat , Arpádnak , mielott iudulna helyérül ,

Mellyekkel nem kedve szerint viadalmai voltak.

Nem vala szebb város Csabakulesnál , nem vala dusabb

A Magyarok füldén. Szerzoje Szikámbria képét

Nézte , midon rakatá, apjának nagy nevü várát,

Mellyért üesese veszett ; Tobol, és Etres üszszefolyása

Hol vet sur kolat of ; neve lôn késôbbre Budáeska;

Most is tartya. Azôsz hadi férfiu napjai fogytán

Fallal erôsité. A fegyvermíiveken itten

Hires idomsággal , mellyek készültenek izzadt

Sok Kazul, és Örmény kéz láb , és Tyrusi ütvüs.

Népe sudár , elmére vidám ; ajakára hazug szót ,

Es mi szemérmetlen , nem vett anyiltteszü gyermek.

A szálló jüvevény ünnün hajléka kürében

Nem lehetett nyugtabb, mint a [Csabakulesi Magyar

nál.

Pürtpatvart kerülô ; társáért semmi veszélytül

Nem remegett. Fôképp nyáját szaporítani gondja
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Melly téjjel , 8 hussal bôven táplálta eselédit.

Ñôneme foglalatos gyapjúbul szálat eresztni ,

Es a férfiakat füdözé magaszôtte mezekkel ;

A tájt sürkedezô patakok tübb küzre szakaszták:

Nyalka legény hol ezôdürüket bizodalmasan orzütt,

Es a jámbor üreg gyerekét lovagolni tanítá.

Arpád méneseit Tárkányban bizta Csepelre,

Ertelmes szolgára, kivel nem gyôzhete senki

Vagy paripát sebesen futtatni , vagy ejtni hurokba ;

E füllül k ór barmaival forgódni tudúkos ,

Néha szerek nélkül esak igeVel, néba szer által.

Négy üt ezer szabadon járkált ; félannyi az ólban

Mindenkor , bogy bátaikat szoktassa nyeregbez

A nevelô, e3 száraikat fülszedni kevélyen.

így szóllíttya Csepelt Arpád: „lelkedre kütüttek

A paripák legyenek ; kik künn legelésznek , azokra

Fogond, hogy betereld. Azután valamennyivel in-

dulsz

Kétezer íves küztt. Tarkaes fog lenni vezérlô ;

Tápnak erányoztok , s ezt bal ml félre marasztván,

A pihenés Csánynál , sikján a Véneki rétnek.

Ott legyetek , míg én hozzátok ereszkedem , addig

Nyergeimet szekerekre rakasd. Bôrponyva füdéllel

Melly az esôt, s éles zivatart kirekeszsze, takard-le."

Számszeres íjjaimat porok ellen vond-be rogoszszal ,

Mellyet Etres posvánnya terem , s besenyôi rabaszszony

Szôai szokott, s a krîpja, gerely féléket is ezzel.
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Ezt mondá , es menni akart, de megállnia kelle

Véltelenül. Huba kct küvetet mert külde , s jelenté

Általa, mint С/. i km l ór, mozgását hozta zavarba,

Mint meggyôzte Gerend Szemerével, s lelte halálát

A hareznak küzepén. Izené még uzt is ezen k ¡il :

Foglyai mondották , hogy urok , mig élne , beszéllé

A bortul melegedve : Lebed hogy volna baráttya ,

Es ha szereneséjek híi leszsz , neki hadnagyi lis/lot

Adni igért, Almost külykével hogy ha kióltya,

Es a furesa papot, koholóját a rabí láneznak,

S vinnyéjét ezer átkának, füldului segíti.

Most an is б tüzelé Czikadórt , s hajlíta esatákat

A ragadó Bolgárokbul dús tukma fejében,

A Kazarok fejedelmét is pártyára esavarta

S nem esoda , hogy meglôn szaporán a külesünüs al ku,

Mert birodalmunkat jegyajándokul adni fogadta ,

Szórul szóra roikint ünnün nemzette panaszlá,

Lányáért , s már semmi titok ; maga hirdeti vônek

Minden elôtt Lebedet, s a kisded gyermek is utszán

Pürged annya után , s esak az egybekeléssel üdôznek,

Mig Takson , s Konton diadalmat fegyvere nem vesz

Osztán üszsze esatoltt erejét ránk hozza ipával ;

S itt ha velünk nem bír , oldalrul t ánuid utnnkban.

A torzas Besenyôieket is szédítgeti , eskütt

Ellenségünket. Gelemért is , sok ha nem ejti

Hálójába. Vigyáznod azért, fejedelmi vezérünk,

Kell szemesen jólelkü Magyar társinkra, s magadra
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Ennyi vagyon , Fejedelm , mondák , ránk bizva IIu-

bátul;

Adgyad válaszodat, mivcl б kérdésre szorítand;

Rendeleted millyen , mihez б is tartsa szabásit,

Mert ezt is lelkünkre hagyá , neki viszszavihessük.'

Arpád ezt felelé : „Nem volt váratlan elôttem ,

Hogy valamit forral Lebed, a békételen ember;

Most szeretem , hogy erányzását Huba érteti vélem ,

Es küszünüm. Készültelenül mig nem lop az ármány

Eszküze bennünket. Mit tisztem tenni paranesol,

Es a honszeretet, viselem szemeimnek elôtte.

Hogy pedig a bolgár ezinkosság jégre ne hajtsa :

Félszeme hátra legyen, míg, kültüzik, és hakerülne

Harezra velek, s erejét keveselli, szalaszszon azon

nyomtt

Gyors küvetet hozzám , s hadaimbul néki segédül

Mennyit akar , küldük. Kémlôket széllyel ereszszen ,

A bolgár mozgást igazán'kik véle tudassák.

Válaszom ennyibül áll : fiaim !" mondotta , Hubához.

Megpürdíti lovát, s szeleket hasogatva, Csabának

Kulesát éri , m id ou délpontyát a nap elugrá ,

Es emigyen szóllott Álmoshoz : „dolgomat osztya ,

Es késlet Lebed, a ezinkok nagy muvese. Taksra,

Kontra tür , és míránk. Csak ugyan nem puszta ko-

holmány ,

A mit monda Szaboles. Nojévé tette Bogornak
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Gyünge leánykáját, fia kit tudtunkra magának

Nem rég eljegyezett , noha üstüke nem ma fehérlik

A vén üszvérnek , s füldünk jegymarha leendô ,

Új ipa fegyveresit ha reánk árasztya vejéért,

Es szeme szálkáit minket kürmére tekerhet.

A díih, s szenvedelem mire nemvetemíti az erobert!

Almos apám! te maradgy. Intézzed kültüzetünknek

Dolgait akkédig, míg én a fürgeteg ellen

lvünn forgok. lluba hogyha szorul , küldgy néki se-

gédül,

Mennyit izen ; bizzad kormányzására Jeleknek

Kz sereget : ezudar a Bolgár , vesztünkre lesôdö.

A gyülület szikrája, ha leszsz alkalma, kilobban."

így szóllott, s legelôbb küvetét mind Konthoz ereszté,

Mind Takshoz ; millyen zivatar vagyon ollenek ntban,

Hogy tudnák, és or-rohanás készültelen ôket

El ne tapodgya. Hamar seregébül fülveve kétszer

Hétezeret, s mire alkonyodék, elhagyta tanyáját.

A Büdünyüs mellett, (Ural elve nagy erdeje volt eй

A tájnak ; sudaras fuin látszottak az évek

Ezrei.) Kettozütt léptekkel méne titokban

Másod virradatig. Pihenést ada Vizslapataknál

Sergének ; szanaszétt küldütt tübb kémeket onnan ;

O pedig a belsô romolást forgatta fejében,

Melly a viszszavonás ürdügszüleménnye , s kivágott

Sok jeles országot, sok nemzetet elsüllyesztett^

S fájdalom otte szivét, ez hogy fôvétke Magyaruak,

Mellyért hányszor már tetemes kárával adózott !
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Ej vagyon. Akalauzholdnak tündüklete füljütt,

A lemerültt nap enyészését pótolta mosolygó

Areza , s te, jámbor utas, benn a természetet áldád ,

Melly így váltogatott fényekkel hímzi mezônket.

Téged is ez vezetett, Magyarok fejedelmivezére ,

Kéntelenül rokonok vérével kardod itatni.

így haladott Arpád , adván mély esündre paranesot ,

Míg nem izent hajnalt piruló fellegben az ékes

Napküvet, és kristálygyüngyük hintáltanak a fák

Gallyaikon. — Viruló halmok túl , innen az erdo

Füdte hadát. Sebtest bényargala kémje Büzürmény,

Es így szóll: „Lebedet látám. Eszakra huzódik.

Tábora kétszeresen számosb , mint a tied. Egvár

Sikságát lepi , hol fakadoz forrása Tobolnak.

Erre vagyon háttal. Népét falatozva találtam ;

Ó a sátor alatt ; hihetô , hogy fôzi tanáesesát ,

Orjei mert szorosan ; s foemberi véle susognak.

Dombterület vanelül, mint mennyire hajtniparittyát

Tizszerben tudnék. Fülszélre lapányban enyészik.

Innen az erdônek szélttében büzhüdik eggy hany

Rut sara ; esak délrül lehetô hátára kerülni ;

Bátor ezért fekvése, s latorkert nem veszi küzbe.

S hogy nyakokon legyen ellenség , azt hitre se hinnék/'

Arpád , helyhezetét valamint értette Lebednek ,

így intézte hadát: Zádort hatezerrel ereszté

Véle Büzürményt is vezetôül Hathalom elve

A dombtul rüjtütt róпán megszállani titkon,
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Es esatazaj ha fûlét érdekli , esatába rohanni ;

Ö pedig a tübbit szaporán léptette kanyargó

Ösvényen. Már a moesarast félbalra marasztá ,

Ton gyors ford ulatot, s meg пem sajdítva esakegytül

Ellensége mügütt termett, és fiivata kürtiit.

Mért, Arpád, nemütüd-megmost a hétfejüsárkányt?

Mért várod, hogy nyerjen üdôt kifeszítnitekeresét?

Nemde, kegyes fejedelm , kémélled az emberi vérnek

Illy bünüs omlását rokon érbül honfiak álta!,

Mig lehetô? de derék szándékod nem leve károk

Nélküle ; kardodnak magyar érben fürdeni kellett !

Füllobbañtya Lebed seregét a harsanat éle ;

Van remegés: ki szaladni akar, ki elejti falattyát,

8 áll mereven , mint égi folyam Kit pürküle talpig.

Örvendett Lebed ellenben, s hogy társi küszüntik,

ITitte mohón , Besenyôieknek biztatta segéde ,

Kikkel alattomosan frígyben vala nemzete ellen.

Lóra szükik : „esündbenlegyetek, mondotta, vitézim !

Nines ijedésre okunk ; azok ott kérttemre jüvének.

Es arezezal fordíttya hadát üdvüzleni oket ,

S léptet elô vidoron , mikor eggy szélôrje jelenti :

„Tudgyad, urunk , Arpád turulos zászlói nyakunkon."

Meg nem rettenik б, sût tüzláng fut h a el arezát,

Szót leí alig mérgében; crut vesz rajta hatalma

Régi haragjának , s illy szókat türdele végre :
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„Ezt keresém , ez kell , ônkint hogy tôrbe szüvôdgyék

A hiu kurta király. Boszszúmnak napja ez , égo

Boszszumnak. Leverem , ma verem le inárul ; utánna

Küldüm ezinkosait > kikbül kezeimben az elsô ,

Minden elôtt., kitmérgemohajt, s gyomrombul utálok.

Vagy te eszed fordultt illy baddal merni Lebeddel ,

Es mi latrabb , ünnün fészkében szállani szembe !"

Ezt morogá, s eltelve belül sürü sáros epével

Sarkantyúzza lovát, s Arpádtul nem tova, mint ko-

Szikla meg áll, s nyelvén illypürlôszitkokatomlaszt:

„Kurta király, mit akursz? mi merészség'jünnüd után-

nam,

Es e szent füldün tipródnod büszke nyomokkal,

A nélkül , Lebedet hogy kérdgyed, tiltya-e, vagy nem ?

Emberi nemzetnek zákánnya te ! véled-e, Láthegy ,

Hol most állapodol gôgüd fülfujta pofával ?

Szép dolog, álutakon járnod , mint szoktanak orvok!

Lát ni, ki a jámbor, s az igazság, lát ai, kinél van.

Nem lop nt at, ki vitéz, és szemtül sz&mbo szülcellik

Ellenségével , s te jüvél , mint ürge lapulva ,

Vagy mint a hiuzok lesbül zsákmányra neszeznek.

Hát amaz ürdügi vén, elesábítója fiamnak,

Es Huba, Und, Tuhutum, Taks, Kont, valamennyi

vezértek ,

Hol vannak ? Te magad nékem'félfogra kevés lész.

Ezt keresém , ez kell , ônkint tôrembe hogy esnél.

Benne vagy , és ki nem oíd ármányok száza belôle.

Nap te, bizonyság légy, mint tépem, türdelem üszsze
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Szállttad elôtt tetemit, valamintha kerülne korongba."

Ezt pattogta Lebed bizttában , számra erôssebb

Árpádnál, a gyôzelmet faldozta dagályos

Szellettel: Felel a fejedelm neki jámbor ajakkal :

„Csündre , vezér ! kérlek , s keveset esak szóllanom

engedgy.

Tedd-le daezát zúdultt elmédnek ; békekivánat

Szállya szived. Mit dulsz ? mi ürüm rokon érbe rokon

kést

tftni? Mi rontott meg bennünket ezíg is? irigység!

Milly fene, milly lobogó díih ez, melly gyújtya tü-

dodet,

Önnünidet hogy aezéloddal kártékonyan üldüzd ,

Es kiket életeden megváltnod kellene , rontsd-el t

Bomlott az, ki hagyít égô házára kanótot:

Ollyan az is, ki vasát népének szabja nyakához!

Ninesen-e ellenség, hevedet kinn hítteni tudgyad?

Hol nemjárnahirünk, hahasonlás maszlaga nem veszt

Bennünket? Kazul, és Bolgár, s a esalfa Kazarság,

A ezondrás Besenyoiekkel nyügnének igánkban,

Nem hogy harezra velünk mernének kelni, mikint most,

Es a tengereket hasogatnák Szittya hajóink.

Mondgyam-e, vagyne, Lebed: haszemérem képeden

ülne,

Nem hiszem, izgatnál külnépeket a Magyar ellen ,

S a nagy arányzásnak nem hánynál ellene gátot.

Mí, ha veszünk, mit nyersz? Idegen, esak szinre ba-

rátod :
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Most eskütte hitét, de lesiklaszt majdan inadral.

Hogy fejedelm nem lél , azt fájlalod ? ámde vezéri

Tiszted nem esorbult , smaradépen, térjesak eszedre.

Mind , mi ezig türtént , feledés sirjába temçssük ;

Légy ki valál, békén , s a frigyet küsse meg ez nap.

Egy lehet elsô esak : természet rendi ez : engedgy

A természetnek : büles az , ki vezérli ügyünket.

Jól látod , mi hibánk : viszos értelem ennyi vezér kOzt t,

Fô nélkül már számtalanul mire vitte szerenesénk.,

Mennyi gonoszt szerezett , kart mennyit , vak, k incut

érti.

Adgy kezet, álly mellénk: Etelónek lelke haraggal

Feddodzik , tetemit hogy vad nép lába tapodgya ,

Es mí szunnyadozók , a boszszút értte mulasztyuk !

Jersze Vezér , légy társ , kapesold a lánezszemet üszsze ,

Rüjtsd hüvelyébe kemény vasadat, s békülve ülelly-

meg!"

Téged.e, kurta király? igen is megülel ma hasító

Szálvasam , és véres esókokban küzli szerelmét.

Ez nap végezi-el , melly párton ninesen igazság."

így felel б , és háromszor paizsára esapintván,

Harezra jelet fúvat , s nódíttya vitézit. Ijesztô

.Ordítás szaggattya fülét a meszsze levonek :
x

Innen az erdôség, túl a hegy viszszataszíttyák

A szürnyíi rikogást. Számát a harezrakelônek

A harsány viszszhang hazudá kétszerte nagyobbnak

Volttánál. Lebed így kezdett oklelni sorába

Arpádnak, de figyelmébül nem tudta kivetni.



Hetedik Künyv. 221

Belesen ez állttában maradott , s esak ezarnyait ôrzé

A tábornak ; azlg hogy meg ne kerüllye tüzének

Elsô forttában, Zádormig rajta nem üthet.

Hitte Lebed most gyôz : a szám fülfujta negédét ;

Árpádot dühüsen sarkallya; ez enrede kisség

A rohanónak okos mozgással. Zádor azonba

Öszszeesapásoknak seregét indíttya jelére,

Es fülemelkedvén a vülgybül fuvata harezot,

S omlik alá, gerelyit hozván hátára Lebednek.

Harsog az ordítás : /avaros lôn apja Szabolesnak

A harez fordulatán , de szedé limitar üszsze megoszlott

Elméjét , és Tom por alatt majd harmada népét

Ellene Zádornak fordítá. Rajta üt Arpád

Most Lebeden , s elsô serait gyéríti hevültten ,

S szembe találkozván: „pártos! mondotta, mi térit

Jobbra, ha nem veszted? kedved ha van ülni, folyat-

hatsz

Bolgárvért; mire vonsz fegyvert ôn nemzeted ellen?

Szemtelen ! ennyi gonoszságért még sem pirul arezád ?

Oldaltt a Kazarok ; Besenyôiek dülnek utánnunk.

S még te magyarlétedre Magyart állaszsz ki tiporni 1

Vagy, de hová szóllék? Kazarok, Besenyôiek is a te

Belsô frígyeseid , s az irígy Bolgárok is ollyak- —

Ninesen nyugtalanabb, s hajlóbb felekezni Magyarnál !

S mit bánnám , egyedül ha te romlaszsz ; haszna ez

inkább

Lenne az országnak; a megszünnék viszszavonása,
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Eltednek méesesét a sors ha kioltani fogná.

Ugyde, ne szánnyak-e ennyiMagyart, illy véres üzünben,

Eggy makaes embernek vággyáért, kik ma elesnek,

Nem tudvák , miokért , nem tudvák , mekkora kárral •

Lássad ezen gozüs fürüdot , es az napot átkozd ,

Mellyen apád nemzett, és jüttel létre anyádtul!"

Váltya Lebed : „nines semmi okom születésemet

eddig

Átkoznom. Te mazur, te vagy az, kire férhet ez

inkább.

Létem fénnye szabadság volt, elhunyta is azleszsz;

Nem kell nékem uraes : ivadékom hetvened ágon

Sem szolgált, s legyekéntársomnakalattanyavalygó?

Atila sirjábul bár kelne-ki , semmibe hajtom

Rettegetô kardgyát, vagy arany koronája sugárit.

Nem függük soha! nem szolgál rám senki paranesa,

Nem vagyok én alaesonyb náladnál , sem te, kevélyen

Fünnbejazó, magasabb, mint en. Fejedelmet imáflgyon

Benned az észtagadó : Lebedet nem zárod igába.

Ellened esküttem : valamíg vért érzek eredben,

Melly jele éltednek, tudd-meg, bogy mindenem üldüz;

Kard ki, ha ember vagy; de jüvélvégére napodnak.''

Ezt mondván, kópjája hegyet Arpádra feszíti.

A fejedelmivezér paizsán fülfogja lükését,

Es viszonozza kemény hajtással. Nyerge fejéhez

Ütküzik a vasazott ternyô , s emelinti helyébül

A fészekben ülôt kevesé : nem esügged erôben ,
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Sôt kezd lenni vadabb , s Arpádra saalasztya meginten

A hegyezett tiszafát. Ez ügyes forgással ereszti

Hónaalatt fölig, s ballali markollya' derékon

A szálat, s alig észrevevé, kifaesarta kezébül.

„Kétnemü fegyverrel vivnnnk nem lenne büesümre,"

így szóllott Arpád, s kengyeltéhelybe boesátván

A hegyezett fegyvert, ragadott szálkardot: az ellen-

Fél gombos bozogányt. „Kardhoz nyully," menydü-

rüg Arpád.

Hallgatamaz, szeme szikrát hány, tajtékozik ajka,

Méri vasát, s Arpád paizsának küldüke pündül

A bozogány gombtul. Nem kell tübb. „A ki leventa,

Szóll Arpád, szert tart, s nem bontya mega hadi

türvényt ,

Ámde legyen! ne okozd Arpádot , hogyha balul jársz."

Erre m ¡ k mt leesapó menyko a bükküt apríttya ,

Olly lobbal belevág, s a fegyvert meszsze rüpíti

Markábul , s vele a fékszárt darabokra metéli.

E l) ¡Hanf at alatt, mint a n v il, mellyet az ívrül

Ellôttél , lankadtáig nyujtózik az égben :

Olly sebesen neki vált bôszültt paripája Lebednek,

Es a rajta ülô kényétül függe lovának ,

Szinte midon Tomport megtolván, kergeti Zádor.

Nyujtya nyakát, s veszkôdve nyerít a méndüg alatta

A pártosnak arány nélkül , s tür mindenen által

Tompor után. Nines rend , nem ügyel már senki pa-

ranesra;

Megszakad a tábor, rémíti vezére futása
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Azt is még, kit ezig barraban tartó/,tata szégyen.

A esata szünttével kezd a kémélltelen ember-

Öldüklés terjedni. Magyar kéz onta magyar vért ,

Es esonkíta Magyart; sok ezer jajszó vegyül eggyé,

Es füleket süketít. Kegyelem kérôre figyelmest

Nom lelnél , míg a fejedelm így szóllani nem kezd:

„Légyen elég, feleim, hogy gyôztünk. Artani szálltak

Szembe velünk , de kevés küzülük, kinek adta hirére

Muve arányzását a kormos lelkü kolompos.

Artatlant büntetni tilos ; büntetni halállal

Természetzavaró ; s noha ránk támadtanak ünním

Vérrokonink, még is Magyarok ! kémélleni szentség

Vérünket ; kárunkra vagyon veszeléke esak eggynek.

A vendégajakú, láttyátok, mennyire faggat

Bennünket, s szomorú vallás! Magyar ad nekiküsz-

tünt.

Ellenség kürülünk minden, esak puszta nevûnk is

A gyülülésre elég. Szomszédiuk mint nem ürülnek

Vesztünket látvák , s oltyák lángunkat olajjal ,

S még mí is , mint vadra üzôk tépdezzük-e egymást 4

Már sokan elhulltak ; haggyátok futni , kik épen

Futhatnak. Fiaim! szünnyék fegyvertek üléstül."

Zádor süóll: „Hát elvigyem én boszszútlanul innen,

Mellyet Tompor okádott rám, a rusnya szidalmat?

A te neved : gyilkos , kóborló , fattyu. magyarka ;

En: agarad, s ebeid valamennyi vitczek az ajkán.
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Nem , Fejeílelm ! Magyar ezt el nem nyügi, míg ere

jól ver!

Hüestelenül szóllót kard élire hívni szokás volt

Mindenkor; haggyad, hogy ezért hevenyébeneloltsuk.

S lelkehagyott testét neje nyujtóztassa rogoszra;

Vagy, mire még mt-ltóbb: itt hizzék kánya husával.

A te kegyességed , (ha vagyon szóllásom ,) utóbb is

Artalmunkra leend : Lebedet vágjuk-ki tüvüstül

Most, míg elszéllyedt hadait nem gyüjti esoportra."—

„A. te tanáeslásod, Zádor, fejedelmi eselekvést,

Mond Arpád: s ekképp engqm sem tenne büesüsse.

lfonfiaink vérébül ivott noha szálvasam, érzem

Tisztának szivemet. Nem moeskol fürtelem azzal ,

Hogy kegyelemtagadó voltam gyôzütthüz, az ámbar

Türne reám , s valamint vadkan , véremnek ürülne.

A vihar általkelt: zászlódat vondd-be, paranesbm ,

Es kelevészednek szárát téhelybe rekeszszed."

így szóllott Arpád, s Zádort békére terelte.

Telve van a térsik sebesekkel ; harmada ázik

Vérében Lebed ifjainak , s átkozza vezérét.

A kegyes indulatú fejedelm szóllíttya legényit

Füldre; leszáll maga is. „Fiaim! mondotta, kütüzzük

A sebeket , mellyek esak imint eggy ember okáért

Nyiltak atyánkfiain. Legalább fájdalmokat ezzel

Enyhíttyük , s kiket a sors még életre határzott ,

Tartsuk-meg. Keseríi szükség! mire kelle fakadnunk

Kéntelenül !" Leve szófogadás. Ápolyni sietnek

15
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Arpádék bajtársaikat , mikor érkezik éppen

Taks Konttal. Kiki tízezeret kapesolva magához ,

A í'ejedelmivezér küldütte paranesra jüvének.

„Mint láttyuk, Fejedelm ! seregeddel elônkbe kerültél,

Kont így szóll; és vége szakadt harezodnak is arra,

Míg mí résztvehetôk lennénk. De nem erre nyomoz-

tuk

Mí Lehedet. Kôbánya felé, s Herlakra esalódtunk

A c/.in k us kalaúz által , ki elillana t(ílünk ,

Host , lovat izzasztó utazásunk harmadik éjjén ;

Eszre vevôk innen , hogy sikrul jégre-vezettek

Volnánk, es kalaúzunk is hogy kémje Lebednek,

S tartottunk, ne hogy a fondor bennünket eladgyon.

Erre esapánk esavarékos uton. Meszszünnen ütodütt

Küzttetek a megeredt harezlásnak zajja fülünkbe.

S sarkantyúba vevén lovaink, kergettük idáig." —

„Kém, s kalaúz választva legyen: Nem mind ki sza-

vattyus

Аrra való ; bele szóll Arpád. Kire bizhatod élted,

Ritka madár a füld kerekén. Képérül az embert

Gyermeki gyarlóság ismerni akarnod. Az areza ,

Mézes ajak, fôhajtogatás , legtübbnyire esalfák.

Vártalak; ámdetudám, hogykésnemjárna veszéllyel,

S fészkében megütém Lebedet. Hah ! mennyi magyar

vér

Füsti ezen szomoní rónát! milly testhalom itt ez!"—

Erdekelô hangon mondá, s elhallgata kisség.
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így folytattya továhb , fordulván nyájas ajakkal

Foglyaihoz: „Szabadok vagytok. Nem büntete Arpád

Artatlant soha, s entiteket mind hiszlek azoknak.

Sorsotokat szánom , kikben velem cggy rokon ér ver*

S eggyhaza, eggy nyelvkütveletekbennünketazonná

Mennyetek-el bódultt nratokhoz bátoron , és ôt

Intsctek , jôjjün , s ha szivéhez fiírkezik érzet ,

Lássa eselekvését , vérfagyban lassa vité"zit,

Es kik eloltattak; mint kiknek gyilkosok ô volt.

Nemjüttem haszonert ; nem lCSKSZ veszedéke miáttam ;

Es noha elvehetém, meghagytam néki sajáttyát. —

Tí pedíg, ó Magyarok Fônaggyai, jüsztetek innen :

Irtózás helye ez! hazabün fürtôje! fülütted

Melly fíi, melly faterem, gyükerestülveszszen aszál-

lyal!

Harmat, esô, folyamok ne vidíttsák rétedet; с tó

Di^gleletos büzzel gozülgvén, barmaid üllyo,

Es küzelítését embernek tiltsa vadállat;

Míg számlálnak üdôt, átoknak füldgye maradgyon

Ez, hol harezra ütütt küzttünk a nemzeti kóreág."

így végzé szavait Jelt ád a viszszahivó kart.

A Fejedelmivezer e küztt Fônaggyait inté,

Minden elôtt hogy rajt legyenek kinyomulni , s mi>-

güttük

Míg a kültüzetet sürgetnék , Oresapat állyon.

„En leszek a végso, mondá; tí jártok elôttem,

Bár mikoron, fogadástokhoa készülve találtnk,
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S bÍKsrgben leltek mindent Csabakulesi megyémben."

A bonbáborunak most Arpád így vete véget ;

Ezzel azért szárnyát nem egészen szegte az ülyvnek ,

Meg fülkapja fejét a gyozütt pártos utóbbad ,

A )>arezok mezején mikor Arpád tábora izzad.

A gyozo Fejedelm bément Csabakulesba : de képén

Ninesen «irüm, dindalnii jelet sein víin be badával,

Mert sok ezer boltt bajnoknak szomorogja enyészttét»

„Elszaladott Lebed , Almosnak mondotta, elôttünk.

, «

Népében vesztett tetemest ; gyüngítve hagyám-el.

Nem bizgat, biszem, innen túl, s megelégli esapá"

•át.«

Almos emigy: „valamíg lelket vehet, a fene hozzá

Hu marad; ezt biszem én, s nyugovást esak holtta

i gérhet

Reszérül. Megvetni azért nem volna tanáesom ,

Hogy rontád erejét. Eg, bidgyed, lángja dübének.

A romlott ideg is némellykor jól esap arányba»;

A vertt had gyakoron rajtüt diadalmat üvülto

Gyôzojén, s nertl ritka dolog, bogydüntse veszélybe,

így veszténk , az apám mikorában volna vezérünk ,

Es te parányi gyerek esüggnél Emeesemnek ülérül,

A Besenyôiekkel harezunkat. Szétt vala hányva

Lábig az ellenség. Gyôztünk. Lakozásra boesáta

Minket Ügyek. Vigadunk. Egy résznek tetszik az alvás,

Tübb, ki boroz, s bány hôset üklelt, diesekedve bo-

széllt.
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Mí ugyan így veszteglettüak, de megadtuk az árrút.

Csündesen a Besenyúk mellettüuk , mintha egekbül

Hullana, vagy fúkínt illy fujtokat ellene a lüld ,

Rüktün kezdi nyilát ránk szórni derékon euiinnen

Frígyhadatúlazalatt, melly mégesak most jüveharezra.

Borzaszte napnak most is rútképe! sok r/r ün k

Itten félbe szakadt álmât kapesolta ürükhüz ;

tts noha káros ez is , de vagyuak fúbb vesztesek azzal,

Hogy derekas esapatunk tôlüuk el léve szakusztva ,

S meg van-e még, vagymerre? ha van, nem ti^dgyuk

azolta.

Iladban eszesség kell. — Most szóllok véled egjrébbrül :

A künuyü esata része fülült , s már till van ДКarra1

Bélpatakán. Örssel más részét hátra marasztám.

A kelevésztartók ezeket késérik. Utánnok

Csordáink ; kifogék még is jó számot ünokbül

A végso seregek táplálására, s ihokbul.

Fegyveres, és íjjas szekerink, lássadsza, menoben

Vannak, s míihelyeink mind targonezákra szedetve,

A gyüngébb nemüek, s kik még a gyermeki korbnl

Nem léptek-ki, mikínt értem , mind ninesenek eggyütt ;

S most azokat várom, kiknek van meszsze tanyájok

Tübbrül rendeletet, te magad tégy;^ s szóllani meg-

szünt

Almos, „Apám, felelé Arpád, intézeted eggyig

Gánesotlan. De ha nem véttek , még holnapon in dully,

S vidd az elôsereget. Ha szekernyésim fele tetszik,
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Altaladom ; fele nékem elég a kétes esetre.

Míg Kont , s Taks ide kél , helybül nem kültüzüm ad-

Ezt fogadám. Te pedig telepedgy megazlljfai siknak

Eszaki térségén, a tábort míg oda gyüjtüm."

így szóllt a Fejedelm, es elment másnapon Almos.

¡Sürgeti most Arpád , az üreg hol félbe szakasztá

A mozogás dolgát. Legelühb tiz száznyi szekernyést

Alíata Védeny alá. Örstül négyannyi nyilakkal

Ülnitudó függütt. Az ügyetlen népet ezekkel

Inditá, s a holnn k rt is négy kürbe szoritva.

„Nines ugyan ellenség, igy szóllott Örshüz., utadban

Talpon légy még is: legdrágább kinesemet orzüd;

Véled anyám Emees , és hülgyem , s kit hordoz ülében

A esüesemo gyermek , lelkemnek kedvese, Zsoltom

A megye gyünge had al késéred. Légyen elôtted,

Önnünid itt vannak , s küzelidnek erôtleni : lelked

Számot ad érettek , ha mi sérvet rájok ereszteszsz."

FordulaVédenyhez, sígyszóll: „a számszeres íjjak ,

S minden hadra való eszküz gondodra bizatvák ;

Fegyveres ültüzetek, tümlôink általuszásra ,

Hol szélesh folyamok menetimk gátolni talállyák.

Kópják, ésgerelyek, paizsok, s güdür üblü parittyák;

Réz, és vas sisakok, bôrvéitok, lesznek alattad."

így szóllott Arpád. De püdürvén szálait erdôs

Kujszának , fi'lel Ors : „mit vétték ellened , Arpád ,
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Aszszonyifalkához hogy esaptad rt'-gi vitézrd ?

Nélkülem elmentél Lebedet zaklatni : reméllóm

Ekkoron is , választva leszek , kit harczra vezérelsz ,

A Kazarok társát, tudván, hogy uiúliau utálom.

Elmulatád , s Zádort, fiatal bár, tetted elômbe."

„Csündre, derék harezos, felel Arpád, kinesemet orzüd,

Es ünnün magadét : inncn büesüd értsed elôUem.

Ualvelós gyujt fül : vagy hogy kéméllni akarlak ,

Vagy bogy félékenyt ismérnék benned ; az érdeín,

Mt-11 y fülemelt núlaia , esorbát nem szenvedo mostig.

Mint leliet ellened az, hogy Zádort had da magaiumal

Vittem, s nem téged, fiatalt késértni akarván*

S hogy vérsége velem teteté ezt, vessd-le gyanúdat.

Lészenüdo, s nines meszsze hihetd , vér árad ered bul ,

S a fényesb helyeken nem harezol nélküled Arpád.

Most itt légy, akarom, mint nemzet kineseit orzô."

Arpád elhallgat, s feledé a balgyanut Örs is.

Hátra van a szent szer. Kétszerhét selleg aranybul ;

Annyi ezüst esészék. Az arany kupaezifraf'ülekkel,

Hét tál , gyüngyükkel kirakott karimájnak , és az

Áldozatot tévô pózslár , s a mennyei szálkard :

Az téhelybe takartt , melly égett perzsa küvektül ,

Ennek arany hüvelyén voltak míivelve virágok.

Mind ezek eggy szükrényt tültének : belseje bíbor,

Külseje vertt vaslap , füdelét forgatta aezélsark ;

A türzsük-fok száma szerint hét zárnak alatta.

így szóllíttya Taturt Arpád: „ez tégedet illet,
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Fôpap: Táltosidat gyüjtsed, s Jóslóidat üszsze :

Mennyetek a napfény mire harmadik izbe kibomlik.

Késérôd Ormán. Kétszáz bozogányos elôtted ,

Annyi utáunad jár, mind két old al nil is annyi."

Ezt mondotta , s Tatur tisztéhez gyors vala fogni.

A barom orükhüz, kiket Almos hátramarasztott

Szólla tovább Arpád : „négy ezret gyapjas ihokbul ,

S gôbülükrüt, mondá, kétnap multtára tereltek

Félannyit Csabakulesának kürnyékire: jônek

Vendégim, kiket ôsi szokás jól tartni Magyarnak

Etkeibül. Legyenek tulkok fiatallyai számkül."

O szóllott , s karesú lovakon széllyednek az orük ,

Mintha sebes széllel volnának frígybe avatvák.

Nem visel eggy kópját, nem tegzet: nyakba kerített

Szíjjsuhogó, s hurok eszküzeik. Csak ritka, nyeregben

Es kengyelvasban esordáját a ki kerülné.

Öltüzetek juhbor , kétvállrul talpokig éro ,

Soksziuü sallanggal, legkissebb mozdulatokra

Melly pattog. Fejeket torzonborz guesma takarja,

Lábaikat boeskor. Fülfújtt tümlôkbe boesátott

Sipszár hangszereik. Minden bút ezzel elüznek.

Küzlik az olvasztó érzelmeket a sürü erdôk

Szá rayas népeivel, s ezek is bús hangra fakadnak,

Mintha szivek száz változatit másolni tanulnák ,

Szürkületen tolük , vagy az est mikor álmot izenget.

Majd ürü, majd borjú remeket bográesra aprítnak,

Es tüzhüz forralni teszik. liors, hagyma, szalonna
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Fíiszereik hozzá. A lankadt testbe erut ünt ,

ízesis a szájnak; mondgyák, hogy tôle fülépül

A beteg ágyábul , s hasznosb ezer orvosi szernél ,

Es, hogy az étkek küztt nines füldün mássa, beszéllik

Szomjokat oltya folyam ; de mikor kerül áldomadó

nap,

Kedveket élesztu téjszeszt égetnek italra

Üstükben. Nagyok isznak bort, de nem otthoni termés

Ez nálnk. Gürügük hozzák, vagy Kréta hajói.

Erkezik e küzben Taks, és Kont nyári keletrül

Egbe vegytiltt porfellegben ; vala Takshon amannak

Széke: derék város; Tárvülgy, és Halma megyéjét

S Elkôvár, Torsok, Kíikürrel tette diszessé.

Kont vele alszélrül szomszédos Falvai : Dengel,

Es Csapodék, Dürüg, Edestó, Foglár, Taba, Vülgyes,

Mind ezeket hamuvá tették. — Száz tárogató szóll

A két tábor elôtt. Küzepett a hadnagyok eggyütt

Nyájas enyelgéssel ballagnak, s régi szokáskint

Most fiatalkori dolgaikat szóváltva beszéllik ,

Majd abüszke folyár noszo jüve tárgyba, ki hervadt

Eveiben legyürüz feleségnek gyünge leányzót,

S ezt idegent, kinek attya Magyart tôrébe kerittse

Illy uton, a mit fegyverrel nem hajthata végre.

„Szép, mondák, s nem kárhozatos fiatalkori hôshen

A józan szerelem, s ártatlan gyermeki nemzés.

Isteni rendelet ez : de vagyon küttetve üdôhüz,

Mellyen tul elveszti diszét. A vénnek erében
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A ver késlefcédo : az ideg feszülésre erôtlen ,

A esontok korhák. Illô, tüzes indulatokra

Hogy ne hevíttse magát. Erett éitelme magashra

Türjün , mint kihez ifjúnak kell járni tanáosért ,

Mellyet az élemedett fotül kell várni: do vujim

Rusnya az elkallott szerelem , mint parlagi kóró ,

Molly tavaszon mosolyog, s osztájban sinli virágáí,

Vagy mint a hajdan délezegló, hogyha megaggott."—

Majd meszszebbre ható képzelmény fordula szóba ^

A Fôpap minapon mellyet lángszinben adott fül.

Taks kezdé : „mikoron esak alig hogy nyolvemet oldám

Szóra, íilébe ragadt nagyapám ; (nines senki, novében

A ki nem ismérné Letenyét •>) vállamra tapintván

Jobjával; fiam! így szóllott , mikor emberi korra

Általkelsz, s romlott tetemim morzsákra oszoltak ,

Most, miket ajkamrul hallasz.sz, fordíttsad eszedbe.

Volt az üdo, mikor igy ülvén nagyapámnak ülében

Job, s bal markommal huzogattam szürke szakállát,

O pedig eggy osdkkal melegítvén homlokom, igy szóllt :

„En is emígy ültem sokszor nagyapámnak ülében ,

Es állát simogattam ; az ôsz pedig égbe sohajtván

Már elkültt üdejét ekképpen szokta beszéllnii

„Áldott légy Edekon, s hogy hozlak szóba, boosáss-

meg!

Nem tudod, ó gyermek, kikvoltunk meszsze vidéken

Laktunkban , hol az elso téj ajakimba szivárgott.

Boldog füld, már most miokt-rt háborgaíod rl
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«m telt gyermek üdôm , ottan nyilt vetni tanultam ,

Hajtani Kópjükat, bozogányt forgatni nyeregbül ,

S e kard az, mellyet legelôbb derekamra kütüttem,

Es noha gyünge valék, még sem szüz római vértül.

AЬ fin, mennyi hadat hiselénk diadalmasan ! Ingott,

Merre vonult seregünk , a füld lovainknak alatta,

S a hír, mellyre kapánk, félelmétküldtenevünknek

Mint szelet a mérges viharok, mindenhol elôttünk.

A nap merre leszáll , láttam , szekererül ; utánna

Láttaní ¡iz esthajnalt nyomain füljôni pirulttan.

Láttam nemzeteket, büszkéket hajdani korban,

PufTadozó gôggel kik szoktak türni világot,

Ontani embervért fellengo kéjnek okábul.

Merre nekik rés nyilt, mint durva kalózok , ürültek

Dnlni ;i/. ártatlant , a esündes. népet elüzni

Ösei fülderül, 3 fosztásbul fényesen élni.

Láttam , mint lealázódtak , mint meztelen aggyal

Kineseiket dünték lábához gyoztüs urunknak.

Akkoron így voltunk! de hová léí régi düesoség!

Annyi derék diadalmunknak nohanyomdoka fünn van ,

Semmi ürüm , sot esurdulatig fülereszti keservünk.

így vész, a ki maguí idegennel kütteti frigybe;

így vesztünkmiis! Gonoszul, mind kikre kegyelmét

Tékozolá Etelénk, fordultak gyermeki ellen

Es kiket a bizalom táplált, megesalta szítvetség.

Nem tndtad, hogy fagyban aléltt kígyúkat emeltél,

Nagy Gyôaô, kebeledbe, erot hogy gyüjtsenek ottaí

Ellene vérednek , s ragyogó szikrádat eloltsák !
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Nem vélted, ki nagy épületet nem honni

Alkottál egyedül, hogy majdon rádszakad ; úgy lett!

Mit használt, a tôrt egyszer leszalasztni szivedrül,

Mellyet romai kéz titkon kebelednek erányzott ?

A minden gonoszok szerszáma, ha téged eloltlak,

Mennyi aranyt szórt lábamhoz : denem érte fül élted,

S a kegyes laten adá, hogy megtarthattalak akkor.

Ah de az (irdüngnek koholásai gyoztek utóbbad ,

Eldültél , és szép seregink eldültek utánnad ,

Mint a tülgyerdô, mellyet fejszékkel ezernyi

Vágó füldre terít; vagy mint a réti virágok,

Mellyeket a kasza éle ledünt, stüveikre hajolnak!"

Itt elfogta szivét a fájdalom , és szeme árját ,

Most is elôttem van, valamint arezára folyatta,

S szótalanul szüpügütt , gyüngén vállamraborulva;

Láttam fájdalmát, s nía gam is siralomra fakadtam.

,,Mit sirsz?"hogy potyogókünyuitkitüríilteszemébül'

így folytattya tovább : „mit sirsz ártatlan ? az ádáz

Sorsnak epés poharát elkülténkmrí. Megadóztunk

Vétkünkért , sziveink hogy tübb tübb pártra szakadtak,

S egymást irtogatók. De reméllen!, hogy te fiókom,

S kik veled egykornak, még boszszút állatok érttünk

Durva bitanglóin füldünknek , kik nía tiporják

Öseitek tetemit, s Etelének aranyba szorított

Hosi ereklyéit esufsággal szélnek eresztik."

Ezt mondá nagyapám, s kideríiltek képe vonási.

Ah, hadi társ! hányszor hallám ezt tole beszélni."
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Kont nznt áu kezdé : „az apám agg , s régi eselédét

Isméréd Zsombort. Meszszünnen jütt vala hozzánk ;

Emlegeté : nagy tengereket, sokféle hajókkal

Rakvákat látott a füldnek délszaki részén ;

A Duna folyt innen : küzepén Pannónia tére. 1

Öszolgálta Tudunt. Legkissebb üesese Bajának

Volt, ki derék várost épitett báttya nevére.

Más Istent val lni t , mint infi : kit fára szegeztek,

* Meghalt, s élmég is« Részt nem von áldozatinkban j

Csak maga, nem tudom én, gyakoron, mit pürgete

ajkán,

Es mikoron júl lakhatnék , nem kóstola étket.

Észre vevôk azt is , választott napjai voltak

Mellyeken éjjenkínt a szomszéd hegyre kiméne,

S énekit elzengvén hajnalban tére tanyánkra.

Nem gondolt az apám ezzel: mert élete jámbor,

Szolgálatra sürény, esündes, minden szava szentvolt.

E Zsombor mondotta: „fiók! hány ütküzetekben

Harezoltam! lássd sebhelyimet , mellyekrül itélhetsz.

Bolgárok badait rontók, a Szlávokat ültük,

S fegyvereink. gyôztek, lovaink valamerre tereltük.

Villongásba kevert a Frank (ez nemzete délnek ,

Fellengô, ravasz, és heves is) bennünket. Oszolvák

Erre Tudún , és arra Zsadány , megromlani kezdénk,

Míg nem az esztelenek fülvettek szolgai jármot.

Elvesztünk, ftam, elvesztünk; Pannonia sikját

Ott bagytuk ; de esekély számmal sok ezernyi veszély

küztt
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Iluzzátok jüttünk , mint régi hazánknak ülébe.

Ah «le sokan nyügnek küzülünk , s elzárva kesergik

Véreik elfogytdt, s az enyészett ôsi düesoseg

Sirhalmán leborultt fôvel tájunkra tekíntnek,

S honnan váltóik jônek valahára, reméllik.

Meglehet ez , s legyen is ! «le az élet hoszsza parányi ;

Elfogyok én addig, veletek noha lenni kivánnók ,

S volnék esak kalaúz. Inaim bádgyadnak ; eremben

Nem fut , mint ezelôtt a vér esak negyveued évvel.

Tí fülserdültük, kiesinyek, most: rajtatok a szer,

Kik szenvednek, atyánkfiait, szabadítani nyügbül,

Mellybe küték ôket , s a külesünt torlani viszsza ,

S a Magyarok birodalmának megvetni alapját."

Szullani nem gyôzütt tübbet, fájdalma szivének

Küzbejüvén, sszemibül künyüekgürdültenekajkán,

S engem is a zokogó jámbor siralomra fakasztott."

A Nagyok egymásküztt illy szókat váltva haladtak.

Már belül Arpádnak mesg)réjén a tüzes ifju

Csürsz , kinek a hiu veszteglés vala szinte balála ,

Szemfüles, és alakos, tübb szomszéd nyelveketértô,

Harezra merész , eselthányni tudó , sebes élü eszében,

Most az elôsereget vezeté. Eggy nappal elôbb járt

A két tábornál , kaezagányos künnyü badával;

S im zsibogó barom orzoket veszen eszre , kiesapván

Uttyábul, kiket a fôzés munkája pirított.

Csorsz emigyen szóllott hozzájok : „násznapot ültük,

Füldiek, ennyi kupát kürül itt, és ennyi bográesot
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Hogy látok t vagy tán száz hasra szokásotok enni ?"

„Szálly-le, Tiraes , felel eggy , elsô vendége tanyánknak !

Vélekedésedben esalatol : száz hasra ki ennék?

Násznap sines nálunk : tínéktek készül ez áldmás ,

Jo Magyarok! Nézz erre, fui, mindenfelül a tüz,

Es vágútôkék , mint itt ; eggy eggy tanya tiz-száz

Fot fogad-el , s táplál : ekképpen hagyta meg Arpád.

Kont fia vagy; fiatal koromat tültüttem apádnal,

Ismcrlek. Karomon számkül tartottalak, és te

IJarkóm bodraival gyerekes játékodat üzted.

Látásodra, szivem, megvallom , szükdüs ürümtül,

Mert vidorabb részét éltemnek idézed elômbe.

Térítsd erre tehát sereged, i telepedgyetek itten."

Csürsz felel: „Ondódrul hallottam szóllni apámat

Tübb izben, nevodéke ki volt, késôbbre apródi

Küztt elsô, s leghíibb; mi okon, nem tudni, esakel-

tünt

Tôlünk; nem te vagy azi de urat mért kelle eserélned

Hogyba az emlekezet kedves, melly szüktet eszedb

Bennünket, fôbben ha ügyüd sem léve szerenesésb ?"

„Csábítás , uram , aszszonyi büv rontotta meg elmém,

Nem kegyelem vesztés , hogy lennék híitlen uramhoz;

Kit, mivel árva valék, nemzomkint kelle büesülnüm.

Vak szerelem teve részeggé , s késérte szükésre ,

Minthogy jámbor anyád ellenzé üszszekelésem

Eggy lá mi val, kivel álmodtam, hogy esillagos égbe

Fülszállok , s hittem , hogy nélküle nem lehet einem

S úgy vulíaui, valamint kit bánt a kerge betegség.
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En Álmoshoz azért jüttem huszad évnek elôtte.

Magzatim ímezek itt, nyavalyám vigaszói maholnap.

Nom nines már; ezután bennek gyámomra találok."

„Hm ! mi küzüm , Csürsz így , Ondód bogy léve bo-

londdá

Eggy lányért? kinek a jó ész terhére van, üsse

Falba fejét ; mondgyák, hogy ezen baj tübbet is ért már :

Kurta ürümnek epés falatok végtére jutalmok ,

Még is az elkábultt, süketen faldossa horogját;

En nevetem. De, após ! tálolly izelítenem t4ket,

Es hogy szomjamat enyhíttsem , hamaradsza kupádat?

Mert hevülük. Falatoz; torkát békíti itallal,

S mint az egek villámja suhant a hadnak elejbe,

Es ¡(lomos kanyarítással késéri tanyára.

Б küzben Csabakulesábul kiereszkedik A rpád ,

Lél vele a k ¡utüs, kit az áldozat olta magánál

Megtartott, a badnagyokat megelôzni küszüntés-

Tétellel. Küveté ezer iíjú kópja feszíto.

A kiterültt porküd , s paripák dobogása jelentik

A rokonok jüvetét. Kezdnek esillogni küzelbrül

Fényes aezél gerelyek, s paizsok sokft'le zománezi.

Jelt ád a Fejedelm Lélnek ; megharsanik a kürt,

Ebresztô hanggal. Figyelem foglallya amottan

A daliákat elôbb ; azután a vérteket üszsze-

Csapkodván a kürt hangjának viszszafeleltek.

Erre elôvágtat Taks, és Kont sasrüpüléssel

Árpádhoz: ki kegyes homlokkal: „Szittya vezérek.
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így szóllott , szeretem , vendégim hogy ma levétek

Ekkédig hazafüldünkün laktunkban utolszor.

Tí, s gyüngébbeitek (mutatott Csabakulesra) pibenni

Váromhoz jüttük ; szùke nines ételnek , italnak ;

Hadviselôiteket rondel t em réti tanyákra

Ezrenkint , Tarezalra bizám a szerre vigyázást ;

Mí mennyünk." Mikor ezt végzé , Csürsz ott terem ,

és így

Kezd i : „düesô Arpád , üdvüzlégy , szóllanom engedgy

Csak kevesig. Kárallom igen, hogyjónak itélôk

Itt hagynunk anyafüldünket, kit senki исm ismér,

S nem látott küzülünk , mondgyák, ekemartta vidék-

ért.

Forgatok én ürümest fegyvert , — és barmaim uszszák

A rétet : kikerül bôséggel mindenem ebbül.

Mit nekem a szántás ? ükreim járommal aszallyam

En , ki gyünyürküdtem mind eddig zsirrahizottban ?

Réteid elnézém, valamennyire látbat az ember,

Nem hiszem, országot verj fül, melly adna kövérebb"

Vendéglést nékünk , s illy számmal volna gulyája.

Hát ez Ural hegynél , melly gazdag ezüstben, aranyban

S fegyvermüre vasat szolgáltat, lelsz-e külünbet?"

Kont neki báborodott, mérgében rágta bajúszát,

Szóll: „békoba veled , gazgyermek, apádra pirító!

Irtóznak füleim! — Te szegôdtél bérbe Lebedhez í

Aragy, mi hasonlón roszsz, lelkedfél harezokat állni '?

Es noha vértkevero nyelved nem volna, s figyelmot

16
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Gerjesztnél: ki szokott gyermektül venni tartáesot*

Vasra veled , Fejedelmed elôtt ki esaholni merész leí

Es aggott fejemet nem szánád búba keverni."

Arpád nem szóllott. Csürsz így : „szemeidbe sziporkát ,

Jó apa , nem szórtam soba rtiég ; képedre pirító

Semvoltam, fejedelmem elôtt. S en berbe Lebedhez

Szfrzôdgyenl , Kontnak fia? hétszer Veszszek-el iit-

kább! —

Harezoktnl remegek 1 mondod. Jól ! lássa-meg Arpád y

Lássad,Apám> ki leendnálamnál harezra tüzelgôbb.

Kard legy«n élelmem , s ellenség vére fürüsztôm ,

Hol salvas tesz igazságot, Csürsznek püre nem vesz.

. Nem szóllok , ha tudonl , szavaim játéka haragra

Hogy lobbant : balul értettél : milly nagy szivü Arpád ^

A vendégszeretô , s marhában bôves , akartam

Mondani esak ; s ha sikamlottaín , vétségre ne fordítsd."

Kont ingattya fejét : „mindenkor esiritalan , így szóll

Arpádhoz, s vásott e ezôdür; feddenem otet

Már untam ; szanaszétt nyárgal szájával , eszével ;

Nines benn üllepedés , huszadát noha által ugrottat

Eveinek; s ha vidámon lát, б fülszegi kedvrm."

A szóváltogatás küzbeñ tartotta szemügygyel

Elesen a fejedelmivezér a szózatos ifjat.

Tíizelevenségét lelkének méri szikrázó

Képébül ; deli , és ídomos testalkata tetozík

Néki , s hogy értelmét nyelvének tudgya esavarní

Másra : mino hivatalt fog majd rá bizni, mugában
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Titkolván, Csürsz nemzojét szóllíttya mosolygó

Arezával : „fiad unva vagyon , mint értem , elôtted.

Jó l tudod , a nevedék szálat más füldbe ha által-

Teszszük , veszti szilajságát , s nemesebbedik : adsza

Gondom alá fiadat: két ezred hallya paranesát

Nálam , míg az üdô magasabbra nem érleli ôtet."

Kont nevet, és így szóll: „talpambul hogyha kiásod

A tüskét , küszünüm , de vigyázz , magadéba ne szur-

jad.

Számatadó ne legyek , búvallás értte ha faggat.

Apja vagyok , de hazugsággal forgódnom elôtted

Tilt ezen ôsz listüle; s így künnyen megvan az alku."

Ezt mondá az üreg, gyerekét ismérni tudaflan.

Ügy vagyon az , gyakoron téveszt a serkedezô kor ;

Mert a bimbódzó erknles ôsvénnye homályos,

S a fiatal mellyikre kapand , nem künnyü fülérní.

Dél vala e küzben , s Arpád várának alatta

Termettek , melly már kiürült népébül utols¿

Lélekig, a fôzôk kivül, és kik voltanak orre

Hagyva. Betódulnak, kiket Arpád rendele belrül,

A tübbit Tarezal szakaszokban vitte tanyákra ,

S a végso lakozás itt volt a szittya hazában.

Elso virradaton gyülekezteti fôbbjeit üszsze

Arpád esak magokat, s így szóll: „gondunk legyen

arra,

Nem sok üdo multtán hogy szállnak népek után nun k
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E pusztán hagyatott térfüldre. Nyilásit Uralnak ,

Mellyekben nemesebb érezek , s fegyverre arzelszer

Lappangnak, mielôtt kimegyünk, elfujtsuk ürükre.

Emberi ész, vagy munka reá ne nyomozzon ezernyi

Evekután, holarany, holezüst, svasak übleivoltak.

Nines hozzánk szíttás, nines eggy idegenben erántunk

Jóakarat; valamennyi kaján rágója nevünknek.

Vagy van-e más nemzet, van-e eй kies égnek alatta,

A kire inkábbá fogait esikoríttya irigység?

Tümjük azért bé gazdag erét a hadviselésnek»

Pénz, és vas terem itt: pénz, és vas legveszedelmesl^

S leghasznosb a háboruban: pusztíttsuk-el e két

Kutforrást. Hadiférfiakat, folytattya továbbá,

Vélem , hogy küldgyünk ; nem híi a népuek iszapja

Rüktün elárulná, mit tônk: látója ha lenne.

Készen ezer esákány, sziklát feszegetni, dorong is

Annyi; legénységnek számát ütezerre határzám.

Harmadrésze kerül tôlem , két harmada ennek

Tôletek , a munkát , s pihenést küzletni mivel kell/1

Tetszék ajavalása két oszfürtü vezérnek,

S még naplmnytta elôtt vezeték Arpádhoz ajánlott

Kétkét ezreiket : választvák voltanak; eggyig

Munkatürôk , s titkot megtartani hüttel avattak.

IM indent: Csüfszre bizott Arpád; kalaúzt ada mellé,

A tájt, à furatok esinnyát, mint ottani termés,

Ismérôt, s mire reggelett, már utnak eredtek.
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A nap háromszor kerülé a gümhülyü füldet,

S annyiszor a tele hold rezegô fúklája az égnek

Üzte sütétségét. Negyedik hajnalra kelôben

Végképpen kivonult várábul parduezos Arpád,

Onnan, bol született, amajdan nagyra kelendo.

Kont, és Taks mollette: Berend, s a kürtüs utáima,

Es a vendégnép, valamint kaptárbul az ifju

Mehsereg, és valamiut omlik tengerbe az Iszter

Hét habüto torkon, Küveté deli tormetü Ester. —

Állott Esteraház Azsiában százkapu Bajlak

(Meglehet a Bay türzs hogy eredt e Bajlaki füldiül )

S kénkovára küzütt. Szép város : szítta Turulhoz

A belharezok idétt Ester, mint Torda ezirákja,

S Volga felé késérve fiát, infllet to esatázott,

A Besenyôiekkel miüdon Ügyek apja Elôd vitt,

Es о volt ki vezérjének tartotta meg éltét.

Arpádnál unokája vitéz, a tündükletes ifjn

Nem hizelékenység által vala kedves. — Ez ágban

Származatát fénylô Eszterház vero talállya ,

Vérontó fejedelméért , és a haza mellett

Nemzete késôbb is : Vezekény térsege tanúja.

Állapodék Arpád , s Dorogot szóllíttya : „tekeresben

Fonva pereszleneken , s gyántával itatva kanótot

Lelszpalotámküszübén, lángot gürjesztni, nyalábbal.

Száz társat végy-fül, s pürküllyed váram üszükké:

égjen Csabakules, mint hajdan Tróia égett,
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Mellyet erô ki nem írthatván, gondatlanul eggy fa-

Alkatu ló ellen lomhán védettek apáink ,

A már néki puhultt Dárdás nép frígyesi akkor; —»

Harezra keménység kell, s a lágyság ennyire káros,"

Már Dorog elsietett , már lánghoz vitte tekerosét

Társaival. Lobog a fonadék póznákra kütüzve ,

S szórja sziporkáját; már a füst kezdi jelentni

Tüzrokonát darabos hümpülygésével az égen.

Száz-száz lángborulatmostan fül, most leesapódik ^

A füdelek tünnek , szállnak tüzmartta gerendák ,

S terheik a falakat szaggattyák füldre magokkal ,

Es a gógányos kalyibák lángfüstüt okádnak.

Ez volt ajeladás, és Lélnek kürtye, az oszlott

Ezreknek , zászlóik alatt hogy gyüllyenek egybe,

Koppány méne elül ; seregét késérte Kusiddal

Apjának. Küzepette Berend a nemzeti zászlót

Almás szorü lován lobogatta szeleknek eresztvén.

Itt foglalta helyét Arpád ; a Fônagyok itten

Kétfelül a fejedelmivezért kapesolva küzükbe;

Szárnyaikon túl, és innen Csabakulesi leventák

Yoltanak , Arpáddal minapon kik hátra maradtak,

A tábort bézárta Csanád, hu embere Taksnak,

Es rokon is hozzá , mutatott haja régi vitézre.

Tárogatók hangjába vegyültt érzelmetes ének -^

Báj a kültüzetet gyorsabb léptekre noszolta.

Tárkányt, és Ekeeset, Kôbányát hátra maraseták ;
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Félre esettTáp, Konda, Vadér. KisTúra esekélyéh

Tul az Uralt tapodák, hol már a bérezek enyésztek,

S lassankint lesimult a hoszszú hegyfoka balrul.

Innen alánienet Ujfa tünék szemeikbe, hol Alnm.-s

Már nyugodott. Mihelyett látá a nemzeti zászlót

Arpádnak nemzôje, kiálti „paripára, vitézek!"

S a Fejedelmivezért várá kés/,ültten az apja.

A négy szügre szedett daliák harsogtanak Arpád

Látására ürümjelszót. Lél kürtye viszonzá

A víg harsanatot , s délfélben lettenek eggyütt.

Illy ragyogó tábort nem látott Ujfa vidéke

Esztendôk tübb szá?a küzütt, sem számra hasonlót.

Nem mulatott Arpád Ujfánál : annyi esatában

A három sereget kerekíté másnapon utra.

Birskônek tartott. Ez eros vár hajdani korban ,

Míg Etelénk mikor országlott. Szerzette Balambér

Béla foljam mellett, észak vad népei ellen,'

Most düledéke Szkamar kóborlók barmi dühének.

Sem falu, sem szállás, sem egyébb nyoma emberi

kéznek

Nem vala Kámáig; komor erdok hajlati nyultak

A szem elôtt el végtelenül, százféle vadával

Rakvák a tájnak, mellyekhez nyil nem arányzott

Eddiglen : sem kópja szurás kárt nem teve bennek,

Lassudik a menetel : tübbhelytt utat irtani éles

Fejszékkel, vagy üdot , kanyarogván , veszteni kelle,

Ältaltürt esak ugyan, s Kámához ereszkedik Arpád (
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Es a nem rohanó folyamon hidat üttete líínu-1.

Innen, alul Szerepen, Malomér, és Gombateleknél

Terjeszté ki hadát , Örshontul délre , s miolta

Fülkele , itt rendelt pihenést a szittya Magyarnak.



Nyolezadik K ü n y v. 249

NYOLCZADIK KÖNYV.

A. Szakmári Vezér Arpádot másnapon elso

Üdvüzlé. Szemerét kezdette beszéllni , s Gerendet,

Es Czikadórt. Gyanuját említé a Ka¡sar ellen:

„Minden kürnyületek nyomosak. Lebed, és Bogor

egybe

Forrtanak, úgy látom, mandá Huba; és ezeken kül

A Holgár, s Besenyô, hallám , velek üszszeszürodtek. —

A részünkre hajoltt Gelemér tart aggodalomban

Fôképpen. Nagy az ut , míg tabora érheti Kámát.

Sok rajt a veszedelm. A Bolgár szélhad Etelnél ,

Bárha szerenesével valahogy vergôdnek is addig ,

Kárt tehet a révnél a tôlünl^meszszelevôkben.

Mondsza tehát medgyünk ? Gelemérte oda vessük-e

sorsa

Koezkájára segéd nélkül ? vagy róla tanáesod

Mit rendel?" Felel a Fejedelm: „aggságod okon küb

Jó Huba , nines. Nekem is megfordul tübbszür eszemben,

S eggyike gondomnak Gelemér."—Elküldi Szabolesért

Apródgyát, és ime Szaboles nemvélve, (küszüntô
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Szándokkal jüve;) ott termett Bérhalmrul. A?: apród

Fülvezeté. Nyilik a sátor kárpittya. Az ifju

líos vidor arezával lépett Arpádnak elejbe,

S.sHÚHa? „paranes,od van ho?zám, inondotta legényed."

„Hadba,Szaboles! így a Fejedelm, s még eя napon in.

dulsz."

„Szódra, Szaboles váltá , küzttünk a mennyek Urának

Képe, megyek, ha halál küvetis, lángokba, vizekbe!

Nem vagy ugyan nenizôm , de k i nemzett, mostoJia

hozzám ,

S most te vagy édes apám : éltem legyen áldozat értted

Most, vagyutóbb, szóllítsdmire bár e szittya leventát.(t

Arjtád így: „Gelemért ha veзzély forgatni találná,

S én ha puranesol uám : lángokra, vizekre Szabolesnak

El kell szánni magát Gelem&ért : mit teszelakkor?"

„A te szavad,Fejedelmivezér, в bujdírsom, ezernyi.

( »s/.l от- i ni , felelé , s hunyttig szolgálni hazámat ."

„Indítsd mentül elôbb kipihentt katonáidat; Arpád

Ekképpen; valamíg nem lelsz Gelemérre , nefordully.

Kémeket, és kalaúzt Huba ád, kik jártosok ottan.

Harezfia vagy : ha talán ellenség nyugtalaníttsa ,

Veszni ne hadd l'ôjét a hozzánk keltt Kabar ágnak.

Meghallgatta Szaboles Arpádot, s lóra szükellvén

Elsietett , neki hos Gelemér neve szárnyakat adván.

A Szakmári vezér letevé valamennyire gondgyát,

Melly lelkén feküvék , Arpádnak rendeletére :

Ez pedig a tábort készülvén venni szemügyre

Hubát , s kengyelbül tole buesút VOM.
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Д nemzet szállása ter ül t a Káma , s Etel lí ¿i/л t

Jlét fô ága szerínt illyképpen : Goinbatelektül

Elnyulván Szerepig vont sátort os/ Huba. Ettiil

Félnapi járó füld , mellyen pihenése Szubolesnak

Volt, a táj gyünyüríi fektérül névre Kielmes.

Itt épült Bérhalm Poloezok пem régi lakása.

{(alra Kielmestül nyujtá fül tornyait Örshon

Ó koru várával. Miokért, s ki rakatta, homályban

l\/ napig is : de nevét késôbb eggy szittya vezértül

Külesünüzé, Foloezok lakták keveredve Oroszszal ;

A vártiszt is Orosz. Békében nyelve esatákrul

Pürgô: most Lodomérba szaladt Arpádnak elôle.

8 nyilton nyilva hagyá kapuját, s megfosztva vitéz16

Qrüktül. PüzsOg a belnép, s két félre hasonlik.

A Poloczok lelket vonek , mint érkezik Arpád ,

S bátoron üdvüzlék. Az Orosz polgári kebelbül

Térdre bnk ó küvetek járulnak elejbe : „ne hánnya

Kardra szegényfejeket, készek mindenre külünbeu ,u

Ezt rebegék. Arpád kegyesen fülemelteti a nép

Szóllóit , s felelé : „nem ütém várostokat orvkint ;

Csak kóborlúkat késztethet ülésr-e haráesvágy.

A békét szeretôt, békével Jiajtom ülemhez,

Es mint Onnünimet védem. Sérelme sem élo

Allatnak toleín цem leszsz , son az épületeknek ,

Míg a nyugtalan ész nem esábít ellenem állni

Benneteket, s boszszúm baragos szikrájaki nem tür."

Iljy választ adváq , benyomult {^ a része hadának.
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Kont, Bogarad , я (ïallyas sikságát lepte el. Orb»

Taksnak adott szállást: Arpádtul nem tova ok is

Nyultanak-el , szintén úszván a búja füvekben.

Népe esupádon Orosz. Sanyani, erkülose esinatlan,

Füldmivelésre serény, fegyvert forgatni is ertô. —

Eszakrul partyát Létának fekszi Szabadrét ,

Része Surányig elér. Nem voltak falvai akkor,

Városa sem. Bor sátor alatt szilaj emberi esordák ,

Társai barmoknak , de azoknál néba vadabbak,

Rajta jelentgették magokat .s/,;íz, s aim y i esapatbun.

A Magyarok neve rémületet terjeszte küzüttük

Most, s mint kerge juhok szanaszétt nyakra, forefu-

tottak

/s;í k in;i ну и I bagyván a rüst lépésü gulyákat :

Itten ütütt Tn h o( uní tábort ; s a Sárkuti Fönagy

fnd , hozzája küzel vonatá fül az égszлпц sátort.

Mostan a/.i'rt Arpád Orshont Álmosra marasztván,

Fülkele a tábor fektét eljárni szerenkint.

Nyolezad napra került Tuhutumhoz, szinte mikorban

IJogy látnának Orosz sereget bejelenti az ôrnagy.

„Lóra!" kiált ni ¡mi ru. De az ôsz rettegni tudatlan,

„Veszteglôk legyetek , fiaim , mondotta : Etével

Most esak Horka megyen, esatavágy kiket untalan

izgat. —

Nem tudom, a dérvette Orosz mire vélhetidolgát,

Hogy ránk ütni merésK ? ha velünk késértni szereneset
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Bátor: esak gyereket küldük, ki nyakára tapodgyon,

S szokjanak a gyerekek kiesinyen bajt állani tübbel.

A kiszorultt Oroszok hírt tônek Bjelgrod urának

A Magyarok mozgásairnl. Fülszedte vidéki

Fegyveresit Dobrov, mert ô volt akkori hadnagy

Bjelgrod várában; s vélvén, hogy volna kalóznép.

S kóborló hazahagytaesoport, melly megfut elôtt«,

Csak mihelyett láttattya magát , sétálgata fenuyen ,

Legszebb JmszeKerét Onnün vesztére vezetvén

Ellene Horkának. Lest állani véve paranesot

Und fia Arpádtul k e't domb alkotta übülben,

Merre nyilak szórása miátt hátrálnia kelle

Horkának, s szaladás küzben zárkozni Etéhez.

^rpád , és Tuhutnm késérék szemmel az ifjonez

Hosfiakat, s ha talán ôket meszszebbre ragadná

A hév kelletinél , eggy osztály ülve nyeregben

Tul a Léta foly(ín a barez sorsára Vigyáaott

Ester alatt, kivel a tábor lôn kütve küzelbrüh

Kétszer háromezer Horkát a harezra küvette ,

Und fia négyezeret rüjtütt a vülgynek Olébe.

Jô Dobrov ; nem láttya Etét maga Horka esak a tárgy,

Melly foglallya szemét. „Vala kár, mondotta, vítéz

nép,

Ennyen hogy kikelénk egyedül jártatni lovunkat!

Hunnyuk-bé szemeink bizvást, és szórjuk-el ôket,

Mint ihokat, kiket a farkas kivül érhet az aklon;"



Arpád

S fék mëgeresztVe rohant Horkával szállani szembe

Mérges üvôltéssel. Dobrovnak hévfe nem enged

ïïorka, s kevesb ámbár amazénál harezosa számra,

Nem hátfál. Kópjája hegyët az Oroszïa feszitô-

Félben elôvágtat, s tüzivel gyullasztya legényít»

A esata vérengzô. Túl , s innen gyérül az ember ;

Most ez véli magát gyoztüsnek , most aтaг nijoug ,

S hirdeti gyozelmét. Ilorkát elvégre bezárja

A tübbszürte nagyobb ellenség. Térni Etchez

A tÜHos i fj únale lehetô már nem vala¿ bátor

Még is azért. Az Oroszra hadát ingerli , veszélyét

Megvetvén. Vasa oszta halált valamerce esapásit

Intézé, s már türne nyilást, de lovának erányzott

Nyilveszszô a hu barmot lábárul elejté,

S vérének esufogásával párája kigôzülg.

All viadalt még Horka gyalog» Szóllíttya Bielgrod

Hadnagya: „neszsze, k aló/, ígyjôjj máséra! halálod

Hátadon ül, sgtizsalott kütelétmárfujtyanyakadra."

„Azt te ne hidd, felel 6; míg kópját látni kezemben

Mint nekem , annyi neked most-is." S noha lankad

erôben ,

Ep szive még, és vütt sebe sem rontotta rémértnyét,

Mert az erôs daliák bajtvíván oldala mellett
•

Lelke hevülttének gyujtó táplálatot adtak.

Und fia e küzben sajdítván Horka veszélyét,

»

Arpádnak hagyomása szerint, kit vára eselére,

(Mert a vülgy karimát or nélkül hagyta hibásan.)
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Küldeni ki'-met akar, Radnómikor érkezik, és s/óll •-

„Jó Ete , hdzzd szaporán hadadat. Tubutúm fia, s пópе

Kürbe szoritva esatáz az Oroszszal. Láttam elesni

Már is älatta lovât. Te siess , ôt veszni ne haggyad ,

Féltem nrnnk gyerekét;" mondá, és viszsza szükellék'

Megpörditi lovât Ete ¿ s sz(Hl: „eggy lábigutánnam!"

S omlik elô, valamint az erek vize szlklatetôrül

A melyseg'be szakad. Meszszünnèn látni esomúban

Ëggy sokaság alkotta hadat tusakodni : fülindul

Boszszú vággyà, s adott à tárgy neki kétszeres ingerí.

Ött terem a bosnek villongó fegyvere , ¿s két

Öldalnil beüklel, s leteritett testeken által

Horkához nyit útat. Megváltozik a (ísata erre

Pürezeneten. Tuhutum fia lóra kap ujra , s üzôleg

Forgódik. Leve bálvánnyá a nyertes oroszbad

A Magyar ellenben neki fül , 8 kettôzteti harczát.

Bontakozik Dobrov seregével, vesztve reménnyét,

Hogy gyôzzün. Kcveredni hamar, s szétt bomlani

kezde

Rend nélkul a2 Orosz. Küveté ja rësze vezérét,

Kinn, mihelyett Eté bérontott, félelme erôtvôn,

S lókürümükben akart inkább , mint bizni magában ,

Es nem tisztes uton megtaitani élte világáb

Üz Ete Dobrov után : de az ôzet elérnie künnyebb

Volha futásában , most a Bjelgródi vitéznéb

Fordul azért boszszús arezával viszsza , ohajtott

Martalokát bánván , kit már hive lenni foglyának ,

S mint diadalma jelét Arpádnak vinni elejbe.
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Míg Ete távnl járt, sehe vérét Horka kimosván,

S békütvén a kópja szurást, folytattya vezéri

Tisztségét, a tenni Valót mindenre kiosztván.

Húsz hïmezett zászlót nyertek ; mindennemü fegyver

Számtalan. Ijjakkal szekerek terhelve , s zománezos

Tegzekkel. Pusztán maradott ló négyezer, és tübb.

E számot füllyül haladák a foglyok ezerrel .

Uly zsákmány leve a Magyarok diadalmi jutalma.

A esatatérhez Etét látván küzeliteni Horka ,

Lelke baráttyának tele vággyal nyargal elejbe,

S szembetalálkozván, ülelék érzékenyen egymást.

Horka emígy: „Ete, kedves Etém ! ajakamra alig jô

Olly szózat, melly indulatom magyarázza erántad.

Régi szüvetség áll küzttünk: testvéri szerelmet

Most mutatál , s ha te elfogadod : (nines szikla szivedben,

ITogy ne fogadd) legyek én váltig testvére Etének ,

Es te nekem , s e kapesolatot szentellye-meg Arpád ,

Undpedig, és Tuhutum hozzá áldásokatadgyák."

Nzóll Ete : „bajtársom ! noha nines oka éltemet IT n mim,

S eddig is osztályod vala bean: legyen a te sajátod

Már ezután. Ürümest, hol kell, vagyok áldozat értted.

S melly édes nekem értenem azt , hogy üeséd legyek !

Arpád ,

Und , Tuhutum ! szállyon kegyelô áldástok Ett:re !"

így szóllt ö, mert Horka hugát forgatta eszében,

Es minden szavait szive Kuldínára terelte.

Il ly szóváltogatás mulatá a táborig ôket.
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i

Nyugtalan a gyôzo fiatalság, várja paranesát

Ifju vezéreinek. Tuhutum , s Und gyermeki , ámbár

Estellett, magok is sürgették a diadalmi

Bémenetet , s ez okért küiinyen megléve az alku ,

S a Fejedelm ôket fogadá éjfélnek elôtte,

A hareznak miben állását, kinek érdeme millyen?

Venn i szoros vizsgálat alá, más- napra halasztván.

Horka Etét vezeté eggy nyomban még azon éjjel

Apjához, hol szép Kuldína remegve, kerülvén

Emberi nyelv hangot , félelme , reménnyei kinnyát

Fejtegeté. — „Nyilaló sebemet Euldína takard-ki ,

Es eveit borogasd ; ekképpen szólla hugának

Horka ; s Etét , ha szeretsz , szolgálld vidor arezezal

üesémet,

Mentôjét bátyádnak , Orosz kit hajta szorosra.

Mí, hugom, izzadtunk: esatapor nyelvünket aszallya:

Tólts neki huves italt tümlômbül ; rakd-fül az étkek

Legjobbát , s valamit kitalálsz enyhére , elôvedd."

Horka beszéde olajt folyatott a tüzre , s küzel már ,

A titkon beszükütt izzó , hogy lángra kitürjon.

Most halavány Kuldína, megint elfuttya pirosság

Líliom arezáját. Zavarodt értelme szavának,

Fülveszi, mit nem akar, s nem akad, mit venne ke-

zébe.

Ennyire tévedez 6. Venné ngyan eszre , de moatan

Nines Ete is jobban. Tôrhegy Kuldína , szivének

Most , kit ezig sür ü küdbe borultt elméje vadászott

17
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Ejtnapon, és keresett az egész természeti kürben.

¡Szóllani a lányhoz százszor vala kedve , de százszor

Elnénralt, Kuldína nevét ha kiejteni készült.

Végre arany poharat vévén a lányka kezébe ,

S fültültvén ajakig borral , nyujtotta Etének.

Und fia érintvén az aranyt, ujjára tapínta

A lánynak , s kirüpült ajakán eggy gyünge sohajtás ,

A gyütrütt szivnek szóllója. Megéri viszontag ,

Mintha nem eszmélné a szüzlány kéz is Etéjét ,

S füllobbant nyomon a szerelem forralma erekben.

Bátrabb lon Ete most. „Küszünüm , mondotta , Ma

gyar Szüz ,

Hogy nyujtál szomjamra italt , s meghoztad eromet."

S nem szóllott tübbet. Kipirult Kuldína szavára

A fiatal hosnek , s ártatlan tette szemérmet

Hinte-el arezáján , s hiu váddal telve kiméne ,

Fülzúdultt agya képzeletét álommal elülni,

Vagy, mivel álmafutott, kinnyávalküzdenifolyvást.

Arpád virradaton szemelejbe kivánnya Etével

Horkát, s a gyôzo sereget zsákmányival eggyütt,

Es így szóll: „fiaim, ninesenmegesalva reményem;

Ellenség füldén tí vagytok zsenge vitézim,

Tí az elôpéldák. Pannónia keble jutalmat

Véretekért ád majd , eretekbül melly tege omlott.

A szép martalokat blorkára bizandom elosztás

Végett. Járj-el igazsággal, s érdemre tekints esak.

Fmberek, es barmok tietek: diadulmi jelekbez
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Nines küzütük: de düesôségtek nem esorbul ez által.

Türvény ez nálunk ;" mondá , s végezte beszédét.

l lor ka felel : „Fejedelm , megigértem Etének az izzrt

Harez lobogása küzütt : ezután testvéri szüvetség

Hogy forraszsza szivünk .- szenteld-meg ez uj nevet ,

és tí,

Jámbor apák , legyetek kegyesek , s ránk adgyatok ál-

dást."

Jó néven fogadá , s ekképpen válaszol Arpád :

„Frígyeteketszeretem , s megszentelem , érdemes ifjak !

Züld koszorút Kuldína hugod fejetekre kerittsen

A siktérre kiszálltt seregek láttára , ma délben.

Ez legyen a frigy kapesa. De menny, a martalok osz-

tályt

Addiglan végezni , hugod míg megfüzi a pár

Züld koszorút, kinek e munkát tudtára adandom."

Und szemeit künyüek gyöngyüzték , s harmatok ar-

ezán

Csillogtak. Tuhutum szóll , természetre keményebb :

„Áldottak legyetek, legyen áldott frígyetek, ifjak!

Ellyetek egymásért fiai uk, mint tegnapon a vér-

Ontásnak mezején, s legyetek testvéri leventák.

Ezzel eloszlának. Tisztét Kuldína megértvén ,"

(A Fejedelm Tuhutumra bizá ) pirulás leve talpig,

Millyenek a pipaesok , mellyek reggelre kinyilnak ,

Es hév forradalom képzelmét hányta-vetette.

Kineses szükrénnyét fülfül nyitogattya, s lezárja:

Gondalatokba merül; kividámodik ujra, s mosolygó
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Arezot vesz, s önnön munkáltta virágait elvt(g

Fülforgattya , de tetszését nem nyerheti eggy is.

Ezt züldelli nagyon ; halavány amaz : ez nem eléggé

Gazdag fodraiban ; lánytársit kéri tanáesért ,

Moll} ike volna büesüsb, a szemnekmellyikebájlóbb?

S vontat ezekkel üdôt. Bele szóll végtére az éltes

Szépanya : „nem leszsz igy koszorúd , mondotta , le-

ányom ,

Masker ügyes , külünüs , hogy most léí válogatóvá ,

»SJmunk as vagy munkátalanul : nines semmi kezedre,

S testova széllyed eszed ;" s az üreg kezdette virágit

Kuldínájának koszorüba kütüzni idommal.

Szóll ez : »drága anyám , e szép bokor el ne maradgyon.

Ni'zzd , mint rám mosolyog ; hadd ezt ide füznüm, ez

adgya-

Meg díszét ; bátyámra teszem , legyen б vele ékes ;

Es ebben hazudott: mert már szive szánta szivének.

Délre került. A fegyveresek gyülekeztenek egybe

Arpád , és Tuhutum küzepett fognak helyet , és Und,

Es Ete Horkával , várvák a lyánka jüvését.

Megjelenik , mint égi tünet, koszorúival : ékesb

A meny esillaginál. Arezát füstütte szemérem

Olly szinnel , molly nyilva mutat szerelemre, vegyült-

ten.

Vertt arany a tányér , a frígykoszorúknak edénnye ,

India gyüngyeivel kürnyül karimája k ira kv u.
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Sziîllani kezd Arpád: „Tuhutum fia HorkaEtének,

Es Ete Horkának testvéri szerelmet ajánltak

A viadalmi helyen : koszorúzd Kuldína meg a két

Ujj testvért: a frigy legyen igy szentelve küzüttük.

Kettônek huga lél ez naptol kezdve : tehozzád

Illônek tartám bátyáidat üszszeesatolnod. —

E frígyet, Magyarok kegyes Istene, áld-meg egedbül !"

Igy szóllott Arpád. A szíiz elkezde remegni

Minden tagjaiban. Szemeit jártattya sokáig ,

Kit koszorúzzon elôbb , nem tudván. Végre megállott

Ingerlett habozása , s Etét érzelme javallá

Elsônek , s a szebb koszorút illette fejére ,

Mellyet imént szóval báttyának igére esalárdul ;

Es kipirult, mint boj nal után a rózsa levelkék.

Horka küvette Etét. Bátrabb a lányka tulajdon

Báttya kürül , kinek a koszorút mosolyogva tevé fül

8 ráfüggesztve szemét , most sokkal szebbnek itélte.

Ez esak alig !ôn meg : Csürsz zajjal Dobrovat üzte

Hátra-szegett kézzel , s ekképpen kezde beszélni :

„Úgy tettem , Fejedelmivezér , mint hozta paranesod

Eggyezeret munkára hagyék az Uralhegyi míihüz ,

Néggyel az alnépet kéntettem futni eszén kül

(Tübbnyire mind idegen; ki Magyar volt, eljüve vé-

lünk )

A fagyos északnak jegein túl. Kelle nevetnem ,

Zsir s redü ette rogosz kunyhóját hagyva mikint fnt

A fitos órú Lapp, és Finn had. 'Mondani hallám,
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Hogy vagyon ott is füld , mellyen tartozkodik ember;

Ok lássák. Valakit szaladás nem mente , halálhoz

Küldém , honnan ugyan furatit feszegetni Uralnak

Viszsza esak eggy sem jö, sem gyermekit arra tanító

Nemtámad, holarany, holezüst, svasakübleivoltak.

Öt napi járó füld elpusztult általam a hegy

Lába kürül. Betüménk húsz advat, bennek akár volt

Munkás a fenekén , (mert ezt nem néztük ) , akár nem-

A füldszint bevonám pázsittal : nem leszen ember,

A ki reátapogatna , hiszem , sok századok által. —

Ezt a nyelves Oroszt most éppen fogtam utamban

Viszszajüvet , ki hunyorgva roánk izgatta esatáját.

Gondolom én, hogy jók nem hozták ôtet elônkbe

A sivatag füldün, s mellyhez küze ninesen Orosznak.

S még mi fülingerlett inkább, türt dsídafeszítve

Ellenem , és kezdett dühüsen bévágni hadamba.

En engedtem elôbb; seregem kétfélre szakasztván,

Küzbe vevém azután , s kezdettem volna ületni

Már i'iket, ha le nem vetnék az aezélhegyü eszküzt.

Vad neve, (hogyhatudommagyaránjólkiejtem) Dob-

rov.

Emleget б mind mást , mint a mit benne gyanítok ,

S nem lïihetôket moud. Bjelgródnak vallya hazáját,

S azt , hogy volna vezér ; hogy ütének rajta kalózok ,

Es mi nagyobb boszszúm , hozzánk mindenre hasonlók

Nagy számmal , s gyôzetve szalad most hareza helyé-

rül

E esavarékos \\ton, mert elvan tôle hazája
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Zárva , s az ellenség szállotta-meg a rüvid üsvényt.—

En noha kópjámtul függütt vala lelke, halasztám

Eltét, shogy te", uram, büntesd, állítom elôdbe;

Népével , mint számba vevôk , négyezren alul nines."

A dolgok miben állását jól fülveszi Arpád ;

Oldoztattya elúbb kütelét a fônemü rabnak ,

Es e szókra fakad, Horkára, Etére mutatván:

„Láttál illyeneket , r.abhos, a tegnapl harezon ?

Nemde kalózok ezek ?" Felel ô , mint Horka szemébe

Ütküzik:-,,e koszorús, kire dsída lükésem arányzott,

Ot nem leltem ugyan, de lovát lábárul elejtem,

S esak kevesig késnék emez itt, (int szemmel Etére :

Vagy volt volna hadam kormányzó szómra figyelmes ;

Bujdosnék most lelke, tudom, vagy rajta bilinesem

Csüngene,nem koszorú fogná kürül üstüke gombját.—

Nem mindenha vezér ok benn , hogy az ütküzet elvész ,

Mert megesett , s megesik , hogy az ész , és férfi vitézség

J(il forgattya magát : s nem hu a esalfa szerenese.

Most tegyed, a mit akarsz ; ülly-meg ! Ninos érdemem

immpr

Látni tovább napfényt, kezeim ki kütélbe füzetni

Engedtem, s kire holtiglan száradna gyalázat,

Hülgyem , s minden Orosz esúfképpen szóllana rólam'

Jobb hamar elvesznem ! sorsom már hirdeti létem

Estvéjét : leszsz jóulíuróm , ki eloltya világom."
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így szöll Horka : „Orosz bajnok ! ha meguntad ez

éltet

Annyira, mintvallod, nem okosság volt vala Puf nod,

En , vagy üesém tege már megfurtuk volna nyilását

Lelkednek , de te gyáva valál , s szaladozva kerültél

Csürsz kütelébe , halált félô. Es mondsza , mi bántott ,

Hogy fegyvert ragadál utazók , és békesek ellen ,

Es a Szittyamagyart mint merted szidni k alóznak ?

Nem sebemért pürlük : tartoztál ártni esatában

Ellenségednek. De ha rajtad volna hatalmam ,

Mint vagyon Arpádnak , tagaid ma esigára \onatnám

Káromlásaidért , harezban ráin mellyeket oesmány

Nyelved szórt. Hát eb vagyok én? hátnemzetem un-

dokl

S mí , kik inadra verénk harezban , hazahagyta pa-

rasztok ?

Hahszitkos ! mint lenne ügyüd , ha kezemre kerülnél."

„Csündre , tüzes gyôzô ! ekképpen válaszol Arpád;

Nines büne Dobrovnak. Harezban sokféle kelendô

Büntelenül , mivel a esatahév nem hallgat az észre.

Azt, ki megadta magát viudal ban, esak ki kegyetlen,

Ölheti meg, vagy forralmát nem tudgya szivének

Hütten! , s fülgyulladt lángját kegyelemmel eloltni.

A Bjelgródi vezér szabadon van tôlem eresztve.

Mellyen esett fogságba , lován , ültüzve vitézlô

Fegyveriben гпeппyeп. Hülgyét nem fosztya-meg Arpád

Férjétül. — Száz válogatott fogoly is vele váltság-
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Dfj nélkül szabaditva legyen, s késérje vezér(5t:

A Magyar adni szeret harezban , nem venni kegyel-

met."

Elbámult az Orosz, s illy szók ajakára kelének:

„Nagy lelkii vagy , Uram ; hozzád von az isteni jóság

Másolatát tettel bizonyitó ritka kegyelmed !

Boldog azon nemzet, melly tôled függeni multó:

Mort benned leí apát , s oka nines rettegni elôtted.

Nyujtsd még eggy kegyedet: számlálly küzütükbe

Bielgrod

Harezosival : hevet , és hideget veled osztani Dobrov

Kész, s küvetend ürümest, a sors valamerre vezérel-

Hülgyemet elhozatom : te szavad : nem fosztya megAr

pád

Férjétül hülgyét : legyen б is társa utunknak ,

Es édes kiesinyink. Magyarokká alkotom ôket ,

S az leszek én magam is. Megvetnem elôbbi hazámat

Nem szomorittya szivem , ki esatákban vivhatok ért-

ted,

S adhatom életemet, mellyet te ma énnekem adtál."

Nyájasan elfogadá Almosfia Dobrov ajánltát,

IIgy , hogy lenne külün, s hadait maga harezba vezetné

S két nyolezad küzben Tuhutumnál szállana sikra

Ezt az üdot kéré az Orosz , mint arra erányzó ,

Hogy ne esak a foglyokot vegye által Horka s Etetül,

Kiknek száma esekély tündüklést vetne vezéri
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Nagyságára : hanem seregét hogy sokra nevellye. ,

A Bjelgródi megyét szóllítá Ismalov által ;

(Jámbor szellemiért az Orosz kit vakton imádott)

S váltanak ônkénybül húszezren , s füllül is , a táj

Szépe ; ki tagra hibáa , vagy apró termetre", kizárá

Ismalov aztaz avattakbul, mint Dobi-ov akarta.

A gyôzôk , noha nem szomorúk , hogy elestenek a nyertt

Zsákmánytul; mivel a hareznak nines béresi díjja;

A Fejedelm még is fiatal paripái javábul

A tüzes ifjaknak , Horkának, Csürsznek, Etének

Kármentségül adott ütvent nyergelve , fejenkint.

Rendele áldomadást azután a tábori népnek ,

Es elment, Dobrovot bizván Tuhutumra, vlgyázná

Lépteit a ravasz osz; mert nem híin szóra, smagával

Fülvévén Csürszüt, másodnap az Orshoni várba

Tér , és Iladnagyait bégyüjtvén , tarta tanáesot

Tübbnemü dolgokrul : Gelemért kapesolni Szaboleshoz

Lon tárgyok , s most kis seregét szaporítani ennek

Mint kell, apja helyett hogy méltán birja vezéri

Fünnségét , mivel a hétszám szeghetlen ürükség

Volt. Nyomozák azután: ha Etelnek volna-e réve?

Hol kevesé ragadó a viz nyila, s tiszta hinártul?

Es milly készületek fognak majd kelleni? millyen

Népe vidékének ? ha velek mer-e szállani szembe ?

Es, halehet,tudnák, hadban gyakorolttak-e ? millyen

A füldnek fekvése, hegyek borulása; folyóknak

Ágyai , és vülgyek ; barmok legeloje küvér-e ?

Es tübb Ulyeneket vettek kérdore az érett
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Fômagyarok , s küzüsen végzék , hogy Csürszüt elôttük

Küldeni kell kémul , a vendég nyelveket értôt ,

Es termett alakost , ha magát tettetnie szükség.

Ekküzben Gelemér Örshont küzelíti Szabolesesal

Sok baj után , esetét így kezdi beszélleni : „népem

Alla helyén, mikoron tôled, Fejedelmivezérünk ,

Elválék. Örümüt vittem seregemnek ajánlott

Frígyedben. Nines kiteedelem , hajnalra ke'ôben

Lóra legény! mondám, s kinyugosztaltt táborom indúl

Békével. Jüvük a Volgát nem meszsze marasztván

Hozzádrul, s a puszta mezôn nem abajgata senki.

így folyt kültüzetem, hol bészakad Irgis Etelbe,

Az tájig. Pihenünk ; s im szemfüles örjeim embert

Késérnek hozzám , ki magát vallotta Magyarnak ,

Es hogy volna Lebed nojétül küldve Szaboleshoz ,

Támogatá, svelem is, hogy okom kül szóllnia tiszte.

„Mitkeres erre Magyar, felelék, hol nines Magyar.'

álnok

Róka ! ki bérlett fül ; hogy lennél kémje ? Ne titkold,

Mert az vagy , s ha hazudsz , lelked kigyütürve ke-

reng ma,

Es loesogó véred táloltatom éhes ebeknek :

Szólly igazán." Nemháborodik, nines változat arezán ,

Sôt kiderülve: „vagyok szükevény, mondotta, de

nem kém,

Szolgálám Lebedet. — Hogy nines Magyar erre, tii-

dom jól ,
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Azt is, hol legyenek: te kivagy: mortbujdosolitten,

S kikhez erányzod utad ? Titkokkal rakva siettem

Hozzád , míg lobogó menykö nom esapna fejedhez.

Elteddel játszol , szavamat ha fogadni mulasztod.

Elmondom rüviden. Hogy esett szép llli Lebednek

Varsájába , tudod , ki Szabolesesal már vala jegyben.

Illy esalatást szenvedni nehézb , eggy szikla tehernél :

Hogy birná-el gyíinge leány szive tárgya eseréjét?

Nappala tisztábban ncm kel soha: retteg az ejtül

Még inkább : szeme nedveivel mosogattya szünetlen

Hullámzó kebelét , a elegyul szóllása nyügéssel.

A szerelem vén vakja Lebed pazarollya mosolygó

Pillanatit hülgyére : eseveg , mint esztelen ifju :

Most hasogattya fülét nojének szóllva vadaknil :

Általa mint lesznek majd majd a szittya vezérek

Elpusztítva : m i kint б fohatalomra verôdik ,

S Illije is Fejedelm néwel díszeskedik akkor.

Majd fültárja hevét szerelem pürkülte szivének:

Esküszik , a füldün gürjettebb láng az üvénél

Hogy nines férjekben : hogy mindene hülgye saja t(ya

Eggy forró Oleléséért a lelkefogyottnak.

Néha nehéz fovel titkát nyelvére szalasztván

Hülgye elôtt fülhord mindent, mit forrala régen

Ellene Arpádnak ; de külün, mint ejti Szabolesot
t

On gyerekét hálóba , s kinok százféle nemével

Vágja-ki ; s gondolhatd , ekkor mint borzadoz llli.

Hidgyed , nem Magyar o : huséget ajánla Kazarnak ,

Mellytül nem szakad-el , s éltét veti értte halálra.
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Eg boszszúja reád', Gelemér; eltépne fogával.

Frigyedet Arpáddal hányszor moeskolni dühében

Hallottam, s fogadá, nem nyugszik fegyvere addig»

Míg téged le nem üt , я Kabaridhul halmokat épit.

A Besenyô vele tart. Bogor, Illinek apja sürényen

Gyüjte derék tábort, és már nyomul erre vejével,

Hogy hadadat fülapríthassák , míg nem kütüd egybe

Arpáddal. Minapon beszüvék frígyekbe az álnok

Bolgárt is , kinek üsztünüzés nem kelle Magyarra,

Mert kérlelhetlen , s esküdt gyülülôje Nemünknek ,

S most Czikadór esetén füllobbant ujra epéje.

Mind tttdom ezt magam is, ki valék Lebed oldala mellett,

S h íi hozzá, valamíg nem látám lelke dagállyát,

Melly ôtet tüzelé , hogy kellyen Nemzetem ellen.

Hogy szolgállyak azért Magyar én , illy szemtelen em-

bert?

Ah, miket, és mennyit hallék, kOrülütte forogván,

Czinkos társaival mikoron forralta tanáesesát !

Ingerel e füllül még az , hogy léve szerelmes

Hatvanod éve kürül , s gyerekét megesalva Szabolesot ,

Illinek is letüré esak alig nyiltt kedve virágát. —

Ah , mért nem leheték uraesunk küvetôje az éjjel ,

Mellyen az apjátul válván, leve nemzeti taggá!

Ismérnék kevesebb fürtelmet az égnek alatta."

„A keseru napokat számláló hülgye Lebednek ,

Aggódik rólad , 8 aggódik forje fiárul,

S engem azért küldütt: adgyam hirül, a miket crto
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Néha, midon kebelén fájdalmát kelle nevelni,

Romlásokra koholtt intézésérül Urának.

Es ezeket susogá, búval fültelve fülembe,

Mint ki az elvesztô helyen áll, s kábulva halálát

Várja: „Tehát elmész , boldog Magyar ! énkivel eddig

Kínaimat küzülém , mert hozzám hft vala lelked.

Már ezután ki veszen panaszimban részt , ha te jám-

bor,

Nem lész 1 Vajha esak e falakat szóllítani merném ,

Hogy szivják-be keserveimet , s titkolva maradgyon ,

A mi epeszt: de takarnom kell még akkor is e szív

Gyászpanaszit, mikoron magamon kül senki küzüttük

Nem sir. Menny, de azért még is; nem ko szivem,

árlód

Hogy lennék. Menny ! béke veled. Késérjen az ég füld

Istene! vidd-el ezenlevelet, mondotta, Szabolesnak,

S bárha világ végén , kérlek künyüimre ! keressd-fül.

Rüjtsd-el , mert .. de ne rüjtsd , tán így hamar eltünik

éltem

Csillaga, és szaporán leteszem testemnek adóját.—

Hogyha nyomára találsz Gelemérnek , mond neki : fus-

son!

Tudva vagyon holjártta. Sebes nyilmódra vonódik

Háta mügé az apám: férjem hada vágtat elejbe.

Tart velek a Bolgár , s az Etelnek partyait ôrzi

Elve, hol átmenetelt lehetô késértnifolyásán:

így leszen o, ha mulat, mindeiífelül ejtve gyalomba.

Menny áldásonmial ; hadd e boldogtalan aszszonyt
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siralmában-, míg nom neki megnyilik a sir."

Ezt mondván, tüzes arezáját fédelbe takarta,

S elnémult. —'Uram,így hagytam kínharezban az asz-

szonyt ,

Es magam-is , mert nem tagadom , siralomra fakadtam."

„IMosiun ;i/.<:r(, Gelemér, indíttsad táborod utnak ;

Intelek, a Kámáig üdôt pihenésre ne tágítts:

Elgyôzik lovaink , ha szorittyuk ; most pedig arra

Vanszükség. Ealaúz leszek ёш mert senki nem inkább

Járatos e füldün nálamnál. Gyermek üdümben

Innen ezôdürüket gyakran hajtottam apámmal :

Ismerem a táj rüjtükeit: hegye, vülgye, folyója,

S mindene elmemben. (labizol, rüvid utra vezetlek ;

Hogyha nem, ám lássad: detefogsz élteddeladózni."

Ezt mondotta Bodó , nem rég szolgája Lebednek.

En pedig elhültem; sok , sok megfordul eszemben.—

A négyes szüvevény : megrontott sorsa Szabolesnak ,

Es ugyan apjának példátlan vészei által ,

Es ôn állapotom hitelesse tette az embert.

Minden igaz , mit s/óll , átláttam : játszani nem kell

Illy szoroson , шо ii dám, s kérdésbül fejteni kérdést,

S ismérvén , a büszke Kazar mint volna dühének

Rabja : mikint rég már fullaszkodik ellenem : utra

Indultam kalaúzom után, hitelére szerenesém

Támasztván.. Csak az erdonek szilaj állati voltak

Nézôink , míg nem megszállók Kraszna vidékét.

Fáradtak lovaink. Bele unt a gyünge eseléd is :
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Mit tegyek? a szükség unszolt pihenésre megállnom.

Itt vereték tábort. Kezdnek falatozni legényim :

Csünd vala eggy üdeig. Vizsgálom az orüket, és ím

Fegyveresek , látom ! gyülnek partyára Etelnek

A tulsó szélrül , s fele már esatarendbe verôdik.

Fordulok , és részét seregemnek fülveszem én is :

Rajta üzük ; míg nem szerkezhetik egybe felôlem.

A Bolgár nem ijed tutajos segedelme fejében,

S szembe szükik. Nyomom én ôtet partyátul Etelnek

Es a talpkikütôt szaporán elzárom el&le :

így leve szárnyaszegett. Kik száraz füldre kiszálltak

Elszánvák magokat, vivtak. Kiket a viz emelget

Talpon: része keverg, rész általtürni igyekszik,

S ígyüzvénegymást, Etel Orvénnyébe szakadtak.

Nines még vége azért : irtózatos a esata innen ,

A kétségbe-esés millyent gürjeszteni képes.

Nem harez már : tüzes Oldüklés. Lankadtanak elvég

A Bolgár esapatok , gyérülvén fegyverem éli

Altal az ellenség. Fogolyimnak száma esekély Iôn

Küzttük ; nagy nyereség a tábor hadnagya. Czinkát

Ellenem, és jókor, kitanultam tôle Lebednek.

Eggy nappal megelôzte Buglóez a tábori járást ,

Mint Lebed érkeznék a szegzett helyre ; s ha én is

Annyival elkésném: ott vesztem népemet eggyig.

Elsieték azokért. Negyedik napon érem az omló

Kama vizét, látám túlrajt telepedve Szabolesot,

A ki derék hiddal már készen vára, izenvén
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Állapodás nélkül kültüzzem , minthogy utánnam

Nagy sereg ellenség, s oldalrul léptet er6sen.

Es úgy volt. Megyek ált : hozzám nyargalva barátom :

„Hit ka szerenese veled, mondá, táborral apám üz,

Kemem hozta hirét, és hogy nines meszsze ipástul,

Esküszik. Aggsággal tele voltam azolta miáttad.

Csak tüzet a hidnak, s azután folytatni ne késsünk

A menetelt; s noha elkeserít látása Lebednek,

Nem tehetem még-is, hogy fegyvert ellene küssek,

Gyermeke nemzomnek ; kerülüm , ha reám esap is ,

inkább ,

Mint vele megvivjak. Mennyünk ! E Káma falat von ,

Rajt ha hidatnemlelseregének, küztte, sküzüttünk."

Erre veténk tüzet a hidnak. Leve rettenetes harez

A tüz , s Káma küzütt. A víz oltalmat ajánlott

A fának foganat nélkül , mert mérgesen a láng

Terdezi a habokat, s a hid ropogással elégett,

Mí pedig eljüttünk. Lebedet másodnapi délben ,

Estve Bogort hallók a pusztultt talphidig érni

Tábori falkákban , s ismét eltünni türôdve."

így szóllott Gelemér. De Szabole$ zárkozva muga

ba,

A Kazar aszszonynak levelén tüprenkedik, és mí g

Arpádhoz bajtársa beszéll, szózatlannl elmegy,

Vádolván bal cgésségét, a fônemü kürbül.
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A Fejedelm esze átméré , miket a Kabar ifjii

Rendre beszéll; de nemannyira multtdolgokrafigyel-

met

O, hanem arra tekint, mik fejlenek innen üdoveH

Honnan? milly /.¡v;i(;ir készül? mint kellyen elejbeT

A veszedelmeknek szándcktitkolva kerülni ?

Es így kezdi: „fiam, daliát késérteni szokta

Sok vihar , es boszszú : de az ész kórmánnya , s eró

sziv

Cyôzni segít. Akarom , diadalmat hogy te is ezzel

Szerzettél utadon, s már vagy kapesolva hadamboz.

Légy Kabariddal igaz bajtársunk : semmi kivételt

Küzttetek, és küzttünk jutalomban nem teszek. Er-

dem

A viadalmi helyen, mellyet keres a Magyar, és tí

Nem lészen választva. I^ebed , s fô ezinkosi engem

Illetnek. Kevesítve leszáltt gyakor ütküzetekben

Néped száma. Vitéz vagy ugyan: de esatolva Szaboles-

hoz,

(Kit te szeretve szeretsz ) s hozzád ó , lesztek erosbek^

Sajnálom , bogy bontakozást , mint kedve mutatta ,

Mert ezelott 6tet láttam mindenha vidámnak ;

Szenved egességben: végzésem \'éle küzülném

Most: de mibelytt jobbul, tetszésemet érteni fogja/'

O ezeket mondá ,' és elment a Kabar ifju.

Melly napon általkelt Gelemér a Káttia folyóján ,

IlHtül a levelet rüktün nyujtotta Szabolesnak
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A szükevény küvet , és kalaúz. Ismérve Lebednek

Szolgájára Szaboles, bámúl. Emez: „llli küszüntot ,

Tôle jüvük, mondá, és tôle van e kis ajándok.

S elmondom , mit szoVal izent a bánatos aszszony."

Változik erre Lebed fia , és tarsolyba boesátván

A levelet, mond: „ninesen üdom most szóllani véled ;

Esten jüszte, Bodó , hozzám , s kényedre beszéllhetsz ,

Kedve haleszsz, mertkétesaz is, hallásrafülemnek."

S areza vidámságát ez üdôtül fogva letette.

Sajdítá bajtársa sebét, és méne Szaboleshoz

Árpádtul Gelemér. Fültette kivenni erébül

A kórság mérgét. ,,Rajtad ha segíthetek, így szóll ,

Es vérem használ, értted, társ, vérem omollyék.

Romlott vagy te Szaboles , — arezád hitelíti, belülrül.

Add tudtomra bajad." Pelel ô: „tüprenkedik elmém

Eggy levelen, mellyet küldütt vala nftje Lebednek.

Nem rüjtüm, Gelemér, te elôtted titkomat : olvassd."

„Rettegek írni , Szaboles , és égek is írni te hozzád,

Kit nekem elvesztnem kinosabb százféle halálnál.

Olvassd-el panaszim künyvét; olvasni ki tiltya?

Nines itten szerelem , s bujtás szerelemre , hogy el-

vessd.

Rettegek írni , mivel kémeknek tábora ôriz ,

Mintha rabul volnék, nem hülgy, buzában uramnak.

Püzsgenek a lányok mellettem ; száma sugóknak

Nines kürülem, s kiki kelletlen füesügésivel imtat ,
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En mikor (Hiujtom, hogy volnék hagyva magamra,

S eggy se legyen küzülük s/emeim esurogása tarnija.

(lond van rám, ha sirok: ha fohászkodom , üldüz

ezernyi

Ingerelô kérdés ; mondgyák : „tán bánod apádaak

Házát, és keserít, hogy váltál édes anyádtul?"

S nem szóllok, mivel e kettô áldozta-fül Illit. —

O apa , mint tehetéd , hogy lányod lenne kütéstek

Eszküze , s vôt keresél , náladnál korra üdosbet ,

Es szilaj indulatút, tudomásom, s tetszetem ellen!

Ah! mivel érdemelém, hogy anyám is lenne kegyet-

letí,

llab küztt ingadozó sajkámat mélyre taszítván?

Légy, de igaz, bírám, benned ha van emberi érzés,

Illy egyenetlen társ mint tetszett volna szivednek ,

Drága szülô, mikor éltednek rózsája kifejlett?

Akkor kényed után választád ferjedet, ö is

Kénnye után nôjét, mint vallád sokszor elôttem^

Boldog napjaidat mikoron szivtelve beszélted :

Mért jüve kárhozatos tilalom rám toletek ebben? —

Mit nekem országtok I mit ez aszszonyi pompa fe-

jemben,

Melly ez jajra fakaszt: gyámoltalan Illi, fogoly vagy !

Ninesen ugyan békó sorvadtt kezeimre esatolva ,

(Tudgya: az elzárttat nem szükség verni bilinesre)

Ugy, de szabadságom fölvanmár dulva, s szivenmek

Ez sem fájna talán, ha iíem 0 tartatna rekesztve!

Ertetlen vagyok en álszókkal forgani, értôk
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Örjeim azt, mi sanyar, tndakozvakiesalniszivembül.

Es noha jól látom , teregetnek elômbe kefopez«t :

Hallgatok oktalanul sokszor, hol szúllni lehetne,

Hol viszon ártalmas szúllamlani , megnyilik ajkam.

Néha midon leveretve nyügük , s tágulnak elérett

Fájdalmim kevesig: „tán férjed, kit nem ülelhetsz,

Kérdik, epeszt? diadalmaknak kit vággya balndtul

Elragadott? siet o hozzád, mint méhe virágra,

Es sKedi esókjaidat, g ürümüd mellette íüléled."

így düngnek ravaszul, s fülmarják kinnyaim ujra.

Mit mondgyak? „mikor érkezik 6, nembiztareátok,

Es nem bizta reám ," felelem. Küd ereszkedik ezzel

Bádgyadozó szemeimre, 8 nagyobb bánatnak eredve

Ägynak esem, mielott elhagynak lábaim onkint,

Tévedezô lépéseimet hogy senki se lássa.

Szunnyadozás jo rám, de nem álom, néha; s hol el-

multt

Állapotomra vezet , hol ijeszt a mostani sorssal ;

Ah , kínzó tünemény ! hányszor hoz viszsza homállya

A szomorú éjnek ! mert engem mindenik üldüz.

Elmondom, ne pirully : ninesen megsértve szemermed.

„Úgy valamint türtént, látám bétérniSzabolesot,

Azt a nyalka Magyar küvetet, s füllépni Bogornál.

Szál ifjat láték; szebbet, mint emberi alkat

Minden férfi küzütt, kik anyátul vettenek éltet,

A legkellemetesb hangon megnyitni beszédre

Ajkát. Mint bájolt nyájas forogása szemének ,
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Molly idomos keze is , mikoron terjengeti , szóllván :

„Küldve jüvük , küvet én, Bogor, ésjónoje! Lebed-

tül

Hozzátok. Szép karmadarat, ballotta, neveltek.

Van fia néki madár szereto: adgyátok az annyát-

Vesztettnek , mulató társát hogy benne talállya.

Ismerem a gyereket: hozzání mindenre hasonlít.

Általam azt izené: madarát, mint kétszeme fénnyét,

Es mint élte sajátságát , . úgy fogja szeretni."

Ah , тЦ1у pillanatot nyeçt akkoron, llli, s^emedtül,!"

„Már illyen felelet készült nyelvemre szaladni :

„Ninesen karmadarunk , de lehet hálóval az erdon

Fogni;" midon azapámnem várttam válasza nyomban

Ott küveté : „tudoiu a gyereket ; nines meszçzire tôlemi

Végeztünk ezeránt apjával; jüszte, leányom;

A mí karmadarunk , ha Szabolesnak tetszik , eresz.-:

tyük

Szárnyra veled, esak üdot haggyunk, mig készüle-

tünket

Megteszszük , mondá. Akarom , hogy boldogul élhess

Véle , vitéz ;" s kezemet fogván kapesolta kezedbe.

Erre homály szállott rezgô szemeimre; szokatlan

Erzelmek zúdulaak elô elmémre szivemre.

Úgy tetszett , lebegek füldrül fülemelve az égbe

Testi ero nélkül , s esak késon tértem eszemhez. —

Illy kép játszodozik , s пeт ritkán, éjjel elottem.^



NyolezadikKünyv. 279

Hol vagytok tí , o gyünyürü ártutlan ürümnek

NapjaH mellyekben mi legyen szivháboru, goadok,

Félelem , és bánat , nem tudván , mennyei lelkek

Társavagyok, véltem, s hogy boldog esillagom elnem

Л áltozik , álmodtam; de az ég mást végze felôlem.

Enyhít az még-is , hogy ezen példára eloszlik

Holtommal legalább miuden kín , s béke vidít lol.

llli , vigasztallyad magadat : nem tarthat ürükké

(iyütrelmed. Siet a te napod beküszünteni hozzád ,

Ernyedezik tested, készíttess néki koporsót.

Ez fog, hah nyomorult ! ez fog megmentení téged !"—

„Látnom elég nappal uyavalyáim tengere árját ,

Melly nô szüntelenül, s ninesen kifolyása: Mi okbnl

Engemet éjjeleken rémit, és türdel az al o ni,

Mind , miket értem már , állítván ujra szemembe t

Látom apám haragát : „gyermek vagy , itélni tudatlan!"

Ezt harsogta, millôn kérém: „engedne halasztást,

(Térdeit átfogván ) az üdú míg gyôzni taníttya

Most idegen szivemet, ha az elsô épület eldült,

Mellynek alapküveit , rebegém , nemtette-le llli." —

„Nem gyerek! így dürügütt; szüleid szájára hajulnod

Kell vakon. Országot Lebed ád . . yagy vivjak okokkal

E,llened en ? az apád ? a kinn áll adni paranesot '

Szót se tovább !" Oda vagy , mondáni , oda lánya By-

gornak ,

Erted itéletedet : hally-meg ! — Még biztam anyámhoz,

S mint ki beteg talpig, gyüngültten dülve ülébe:
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„Elhagynál-e, anyám ? ezeket mellyére zokogtam ;

Kit szültél, kinekemlôdet, mint dajka nyitottad,

Es k indi ajkához forrasztott esókokat ajkad?

Azt mondád, idegen téj nem táplálta leányod:

Elhagynád-e Lo hát? Tonetedd azt: fájdalom ül-meg,

Hogy ha te sem künyürülsz. Ah, szánny-meg ügyüm-

ben ! anyám vagy.

Jüszte borulni velem , ha szeretsz , lábához urunknak ,

Meghallgat téged ," s szavaimba s iranio k ütodvén

Elnémult nyelvem. Felel б : „ki , ha én nem , akarná

Azt, mijavadravagyon? Mégelmedgyüngekoroddal,

Kedvesem, éretlen. Nem kell kérgekrül itélni

A nüvevény fákat. Gyakoron esalfálkodik a szin.

Emberi arez szépsége, virág, vidor éjjeli álmok

Mind kevesig tartók : méltatlan utánnok esengni.

Üllepedett koru férjed leszsz, nemhígeszü gyermek,

Kit szeles iudulatok hánynak: légy nôje Lebednek:

Ezt végezte apád , ezt én: hát, édesem , engedgy

Kettônknek, mondá, s szavamat nem várva , kiméne,

„Látom már , nem szánod , anyám, te is Illidet : el kell

Romlanom által.itok. Türpévé léve szerenesém ,

Mellyrül imint hittem , hogy karján fülvisz az égbe."

így üntvénpanaszim, kinyitám szükrényem , utolszor

Hogy még, mellyet adáljegyben, képedre tekintsek,

S vajha esak igy legyen is buesuvétem tôled ürükre.

Elhülük ! Az nines ott: gyürüdetsem lelhetem ottan :

Kép , gyürü , mindketto idegen , kieserélve Bogort itl

Voltak iiluUinnhuu. Szemeimnek nem hiszek elsobb,
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Ujra veszem vizsgálat alá. Rám hirtelen ajtót

Tár az apám, és szóll valamennyire líelas ajakkal:

„Úgy,lányom! szeretem kezeidben látni jüvendo

Férjednek képét, kit vommé még ma teendesz.

Vessd-le makaeseságod. Lebedet kiderülve fogadni

Meghagyom, el ire niulaszd.—Lész, édesem llli, vezér-n6,

S majd Ftíjedelmaszszony, ha esak eg , fóld üszsze

nem omlik

Nem sok üdô multtán, hiszem en a Szittyamagyar-

nál."

Ezzel méne tovább, s vendégét tartva esz^hen,

Készületekhez lát , s engem hágy addig anyámmal."

„Itten iir¿ alkonyodás ; szép, kit mosolyogva küszünt-

het

Areza , de szenvedek én lelkemben , mint ki nyakára ,

Vár megülô vágást. Szállott szemeimre sütétség ;

Lábaim ingadozók. — Ah, nap Te! miokra siettél.

Még te is üldüzvén? — Ne kivánd, fültépjem evektül

Martt szivemet, s kinaim bellebb terjedgyenek ujra!

Nem tudok értelmes szavakat gondolni nyavalygó

Allapotom leirásához, vagyok annyira ronesoltt! —

Es te ! vihart lelkemre hozó légy gyásznapom este ,

S hogy millyen voltál, boldogtalan llli no tudgya ! —

Nem mind álom ez is; s bárálom volna, szegény én

Milly nyugodott volnék ! de kinoz , bogy nappal is

ujjul ,

Ejjel is a gyütrelem , s szünetct nem várhat оm éltig.
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így, káromia iga¡u: valamiu tüprenkedik einber

Napküztt, éjjelen is, játékátüzni elôkel. —

Nem füstüm nokedezt, hogy jüjj szabadítaпí, és nem,

Hogy mint en, keseregj. Legyek éneltépveSzaboles-

tul,

Csak magam a fogyató búnak prédája, de otet

Ilordozzák ürümük kebelekben. Nappala tiszta,

Ejjele is legyenaz. Hülgyetneki(mondanimelly kin!)

Adgyon az ég kedvest, kivel éltet tültse fidámul ! —

Balgatag én! miokért üntük, hogy gyujtsam azegést,

Tii/.rr olajt, ne keressd;. úgy mondgyák , enyhüdik a

aziv,

Melly terhét eggy jámbornak letehette ülébe.

S ámbár csak tizedét epedésem tengere vecztné ,

Nem sok ugyan ; még is nyereségem volna tetézett,"

„Olvastad panaszim -, panaszim , mellyekre fakasztott

Háborodott lelkem; s már kezdém irni, mi felhôk

Egi nyilat szóró vészszel terhelve dagadnak

Ellenetek, Magyarok: de kezem remegése ijesztett

Irni tovább: veszedelmi jel ez: minden tagom érzi;

S óva Bodó szolgára bizám a titknkut. Ismértt

Embered o ; híteles nálam ; hogy vágyik utánnad ,

Megvallá: nem félek azért, hogy tôle esalassam. —?

Eggyet még végtére, Szaboles! még eggyre tanítlak,

Bár кzа /, gondolatok , míg irtam eszembe, ütlének :

Rettenetes harezok íenyegetnek : hôsfi , kerüllyed
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A yeszedelmeseket, kérlek. Légy boldog ürükre!

Még eggyszer mondom: nélkíilem lpgy az, yrükre!"

„MU szóllaszsz, Gelemér ? kérdé a hosfi ; ne szánnyak

Illy nemes érzelmíit, kit bal sors ennyire türdel

Élte virágában1? — Bajtárs! nem titkolom, égtem

Ertte,midôn б is szabadon viszonozta szerelmem,

S nem vala választó fal-gát építve küzüttünk.

All ez már ! nekem is megszüntek elôbbi reménylm ,

Mellyek , volt az üdô , szépen mosolyogtak elômbe.

Szoknom kell feledéséhez, s hogy birtoka nélktil

Ellehetek , hinnem. Szerelem szájamra ne jújjün

Tübbé- Emlékét temetem mély sirba. — De szánni

Még is az árty.1 hint nem lçszen tiltva SzaboK-snak."1

Szóll Gelemér s „te esalod magadat. Mást emleget

ajkad,

Mint mi belül rág, s nem vagy erôs rálépni fejére

A fene kigyiSnak. Lappang belsôdben akármi ,

Es tübb szánásnál. De te mondd : mint szánhatod otet -

Ellenségünknek gyerekét? Ерe, s méreg az ajkán

Minden szó, s ha filled most józan volna utálnád

E levelet , s te falod , mivel o fülereszteni tudta

Mézes esüppükkel. Vak vagy te , ha nem veszed eszbe,

Hogy mint színli magát , s epedez ; esak torbe keríttsen.

„Nines ittenszerelem, s bujtásszerelemre," az álnok

lrja. Hazugság ez! Lássd, mint tud szivre tapintni

Л szepen hímzo alakos, s tetletni szerelmet!
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%

Megbíivült szépsége talán? de az aszszonyi szépség

Elrüpülô, s kevesé tartósb a nyári viráguál.

Vagy fájhat hñsége talán? ote esal meg az aszszony ,

Hol lesütütt szemmel hizelékeny ajánlati folynak.

Ostora sorsunknak, s vakság, hogy okoskodik ember

Kára után , s mit szül heves ¡ngere , arra nem eszmel.

1 11 ¡tul irtózzál, míg nem esal bájja fenyérr«,

Hol mikor elsüllyedsz , vinnyog kaezagással utánnad.

„Kit nekem elvesztnem kinosabb százféle halalnál."

Itt sinesen szerelem? mellyn.ek már horga szivedbe

Vágódván , rángat , valamint gaz szíve kivánnya.

Mértvagyháthalavány? mértlankadttestben, Uralnak

Mintha hegyét vinnéd , s a szó is nyelveden elhal ?

Héj , mikoron vivtunk , nem hittem volna Szabolesrul,

Nem soha! hogy megrontsa eszét eggy mézszayu asz-

szony ! —

Nem gyászló : ravasz eszküze ö apjának , urának ,

Kiktül az érzelmes megvan mindenr« tanítva,

(Bár tanogatnl leányt nem kell , mint hánnya-ki tôrét)

S a gonosz eddig még esinnyán játszotta alakját. —

Tedd-le bolondságod. Levelét vessd tüzre. Gyülüld-

meg

Ot, a késértô lelket, s tisztully-ki küdüdbül.

Óvd magadat, benned ne gyaníttsanak esztelen ifjat ,

A Magyar ekkédig kiben «rett férfiat ismért."

A Kabar így zajogott kihevülvén a Kazar ellen

1 miníalos tüzzel : pedig ártó nem vala llli

Szándoku. Nyert még is, mertjóra terelte Szabolesot.
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Szemfül volt Gelemérre Szaboles, és így fe4el :

Szült vagyok. A terhet leemelte hatalma szavadnak

Lelkemrül, mellyet gyáván» 8 vesztemre viseltem.—

Fülbuzdul haragom most inkább ellenek. Átok

A fejemen, hahiszek, s levelét nem szaggatom izre>

Arezképíet , gyürüjét nem adom lángokra. ~- Barátom

Jól fejtód levelét, van kézre tanít%ra az álnok

Olvadozó, s nem sok hiuján enyvébe ragadtam.

Mellyjó, hogy kinyitád szememet, s esalatásom e-

lômbe

Számlálván, eszemet józanb uttyára terelted.

Kard, és kópja való nékem, nem idétlen enyelgés,

Melly, ah! szégyellem, hogy most is téve bolonddá.

Nem ma leszen , Gelemér , komoron hogy lássa Sza-

bolesot

A Magyar eggy lányért; meglássd, e vétkem utolsó."

így ô , s képe fehérségét váltotta vidám szin.

E küzben Harsány. Örshon Fôembere , méne

Arpádhoz : „Kérünk Poloezok , mondotta , tüvüstül ,

Es gyükerestül, ereszsz, kttvetünk, vala Hierrete tar-

taszsz ,

Mí is igaz Magyarok. Bal sors ide helyhete bennünk

Már sok tidovel elôbb , s elvesztôk régi nevünküt

E fanyar Országban, lévén elegyedtek Oroszszal.

Volga, s Denep kürein hogy vannak számra fülüsben ,
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Mondgyák i mit használ ? sesodelmek kései lenne ,

Bár megimádgyanak is benmink jó szándoku véddel.

Ti mentek rokonink: de lesfcünk írtí vonva esigára

Általok itt, egyedül küzttük ha maradni találnánk.

Tudgyátok , feleink ! mi nehéz szolgálni Magyarnafc

TOlünk illy idegen népfajtot nyelvre, szokásra!

Ekkédig kanesal szemeit meregette szemünkbe ,

Mint ki magát urnftk, minket gyülfcvénynek itcle.

Utban fosztogatott , tétrül barmunkat orozva

Elhajtá, s ha talált küzülünk gyüngébbfe, megülto;

Es ha igaztételt keresénk, vesztettük ügyünket.

Most még lenne dühüsb hrtzzánk , mert mérge reátok

Lobbamrán, rajtunk türekednék állani boszszút.

Végy ful azért minket, Magyarok Fejedelme ¡hadadban

Szolgálunk veletek, kik voltunk eggy ajak, eggy

nyáj ,

Még mielôtt belsô villongás tbletek elszórt.

Régi vezérünket mondották Örsnek apáink,

Kit méregbe kevertt nyilveszszô ütküzetében

Által-furt. — Kiket a sors megkémélle , vezérjek

Nélkül szélledvén : felesebb rész szálla Denephez ;

A mí véreleink pedig ez tájékra vetôdtek,

Szent emlékezetül , hire hogy fünn lenne Uroknak :

E várt , e várost Örshonnak róla nevezték."

Eddig szóllt Harsány. „Hogy tí megelôztetek , Ar

pád

így kezdé ; szeretem. Kik vagytok , tudva elôttem
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Tudva az is, hogy Oi-osz kériynek hnzzátok igáját:

Eppen az indított, bogy vennôk erre utimkat.

Mint voltunk , kapesoh-a legyünk most ujra. Orosznak

Ninrs küzehozzátok. Magyaron nem kénykedik a füld.

Mig füld Irszs/, , valamighold, és nap fénylenek égen.

En veszlek kormányom alá. Örs türzsüke él-még:

Ors unokája legyen hadhagytoki Karra vitézlô^

Erkülestírc szelídi leltek benn jámbor apára.

Nem Vagytok szolgák. Adok osztályt néktek is ottan}

Hol véres diadalminknak leszert érdeme nyílván,

S hódított népek turulos zászlónkat imádgyák.

Tiz napig a késés;" Ekképpen válaszol Arpádv

Más najlon" Arpádhoz Celemérrel ménfe

Es így szóll : „Fejedelmivezér , a tegnapi vétket

Engedgyed-meg: agyamkábulttvala: meglehet^ ártott

A posványos ¡tal , mellyet hürpültem ntamban.

Künnyebbedve vagyok: fom nem hevül : adsza pa_

ranesot.

ím Gdeniér mondotta: vagyon, rtitküzlened." Arpád

így felel erre: „Szaboles! miüdonrészünkre hajoltál:

Végeztük sereged kevesét szaporítani. Készen

Tiz s ütezer kiszemeltt fiatal számodra: vezéreld.

Tartozzék Eesed is hozzád , ki atyádfia vérrül.

S mint ki vezérfiu vagy, számunknak tültsd-ki hijánnyát.

Eggy osztyált tesztek Gelemérrel ; még sem az elsôbb

Vagy" te, vagy o. Kiki fülsôbbleszsz on nemzete pár-

tyán.
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Kardgyaitok sarját, s kópjátokat áldgya-meg Isten,

A ki fülüttünk van, s legyetek hu bajnokim éltig."

Ezt mondván Arpád , kitkit dolgára boesáta.

A Fejedelm ezután szerkezteti rendbe nyugosztaltt

Osztályit. Legelül kevesé távuldadon a fo -

Tábortúl a vizslaesapat leve bizva liara

Kontnak. Etét, Horkát léptette utánna. Szabolesesal

Ment Gelemér, s az oroszFrígyesHorkának, Etének

Háta mügütt. Ezeket küvetck a tábori szárnyak.

Arpád a derekán. Huba job felül. Apja Etének

Balszárnyon. Fejedelme után Kont vitte esatáját.

A szerek, és a gyünge eseléd, mindennemü falkák

Kont nyomain húzódtak eló. Kis küzzel utánnok

Örs Poloezit vezeté. Tuhutum bézárta hadával

A roppant tábort , melly majd reszketteti Beszkéd

Ormait, és leereszkedvén , elszórja bitangló

Nemzeteit birodalmának , melly 6si sajáttya.

Illy renddel haladott Arpád partyához Etelnek.
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К I L E N С Z E D I К К О N Y V.

küzben Lebed a ezinkok zászlósa kijegyzett

Szándékát küveté. Küldének ketten ipával

Horgánhoz , kit az években Bolgárok uraltak ,

Gyors küvetet, vélek hogy jône tanáesra, tzenvén ,

Ellene Arpádnak. Horgán Országa határán

Megjelenék ürümest, dühüs ellensége Magyarnak

Inkább, mint amazok, s Czikadór verüesese nejének

Lévén , tüzre olajt folyatott a szélveszes aszszony.

Szóllamlott legelôbb ingerlô v6je Bogornak :

„Sen k i ne ütküzzék bennem, mondotta, vezérfôk,

Hogy nyelvemre Magyar, buzdítalak a Magyar elle u

Hadviselésre. Soká tíirtem. Fegyverre kikelnünk

Vagy most kell , vagy fog rajtunk száradni gyalázat.

Untig azok. Nembánt, s mért bántana másnak elômbe

Tétele; nines ebben részemrül semmi rüvidség,

Melly forrallya epém. De tanyámat orozva megütni,

Nemde ezndarság ez? s rokonok vérével itatni

Füldemet? és ha vagyok puha ember, lelkemet üssni

19
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Túli világra? Betelt haragom mortcke Szabolesnak

Csábításában , kit tonek véreszegové,

S ezt megboszszulnom , mondgyátok, vétkes-e, vagy

nem?

Istenem ugyse! Lebed ne legyek, ha megengedem e

bünt

Л linos papjának, s a nemznt hagyta gyereknek ,

Es amaz üldüklô ármányfajn kurta királynak !

Engem ezekfurnak. De, urak, lelkemrekimondom,

Pusztító veszedelm készül tí rátok-is. Elsô

Vagy,Horgán, kinek országát zaklatni tükéllett

Szándoka Arpádnak , s balevert, fordulni Bogorra.

Fôurak! itt az üdô ékkel kifeszítni az éket,

Míg Irhot , és lehet-is ," mondá, s végezte beszedét.

Horgán szóll: „daliás süvemet Huba fattya megültn ,

Nálánál jobbat, s ha tekintünk vérre, nemesbet.

Elpürkülte Szapolyt; kinesét füldulta bitangul ,

Es mi kegyetlenség! villámzó menyküveket szórt

Ártatlanhülgyére, smikinteggy szemtelen aszszonyt,

Mint ringyót kiveté ürükébül, s élete gyüngyét

A Czikadór nemzet esümütéjét tette fogollyá.

Hát pajkos káromlását mértékre ne vessem ,

Engem , s nemzetemet mellyel szennyezni merészle ?

Ezt ki viselné-eH Boszszúm lobog a Magyar ellen

Hajdani sérveimért, mostan százszorta halálosb

Ellensége vagyok , s késô ivadékom is az leszsz."

Kezde utánna Bogor szóllamlani : „semmi panaszszal ,

Tndgyátok, ki ne is l ml ná í hogy nem vagyok én is;
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Sot mindkettotük bántalma kevésb az enyimnél.

Ellenem a Kabarok mint mertek volna esatázni ,

Hogyha nem a Magyarok Gelemért sürkentik urokra

Fényes ajánlással, melly megszéditi az ifjat?

Megtorlottam ugyan. Népében veszte. Haráesesá

bon marhája; s mi a nyereség? Szepevel elillant

A pártos szükevény a nemzeti fegyvererônek ,

S a heredes számot esorbává tette, miküzttünk.

Még soha nem türtént; s mostbéresszolga Magyarnál-

A bünnek nagysága szerint százféle halálnak

Kinnyaival marezanglom agyon ; meg nem marad élte

Senkinek, akiKabar, esüesemôig az annya hasában.

Hallottam, fogadá Arpád seregébe, я vejemnek

Maszlagosultt gyerekét vele forrasztotta esatába:

Szép bokor! így kellett a pártos külykeket egybe-

Csatlani! rongyollott foltyát így lelte-meg a zsák !

Megbékülve vagyok Besenyôiek Urával. Igére

Huszszorezer nyilazót. Az Oroszt ébreszteni szükség,

Es a Kúnokat is. Tengertül tengerig érjen

Harezi szüvetségunk , s ekképp noha tudna rüpülni ,

Mint a vérese , vagy ülyv , meg nem menik eggy Ma

gyar ennyi

Kürniüktül, ha ni un na üzünk részével erônknek,

Míg nem meszsze halad, smás részétküldgyükelejbe

A Donon, és Denepen, s a sziklás Neszteren által."

A Kazar így szóllott. Tetszék a hadviselésnek

Rende nekik. Horgán tábortgyüjtOkka, s Eteîkîiztt,

Es Bogor u tenger mellett. Osztállya Lebednek
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Ketteje küztt, és a nyilazó Besenyúiek is ottan.

Mozgásban látszott a félfüld embere lenni.

Nem vak sorsra bizá fülséges dolguit Arpád

A Fejedelm. Meghitt ifjakbul külde kürüsleg

Kémeket. Ogmándot Horgán füldére boesáttá.

Sárd , a legravaszabb alakos , leve kém az Orosznál ;

Tarezalvéle; titok-tartó , és lángeszû hosfi.

Teltenek utküzben noha tübb napok, emberi míinek

Nyomdoka nines. Falu, gabna-kalász , vagy gyapjas

ihoknak

Nyájai , vagy lebenyés ükrük esordái szemekbe

Nem tünnek; sem veszteglô, sem fegyveres ember,

Sem munkált gátlás, melly élô állatot ¡zzas/i.

Nem szerez ez gondot. Vadat \r¿ a szittya leventa

A komor erdokben, vadat a sik téreken íjjal ,

S elveszi éhségét mulató nyeresége nyilának.

Táplált a tehenek , s kanezák tele tülgye sok ezret ,

Tübbnek adott még is faggyús gôbülremek ételt.

Már az Etel küzelít, meszszünnen szembe esapódnak

Hümpülygô hullámainak játéki. Az elsôk

Már a szôke folyam suhogását hallani vélik.

Csürsz, a fürge, kinél az uszásban nem vala bátrabb

Senki , vagy értelmesb , ugrat partyára , kiválván

Nepe küzül. Szélét szaporán átméri szemével

A két fold karimájának, s hol volna nyugodtabb

A viz-nyil esavarulttában , hol martya esekélyebb

Vizsgálá. Ezalatt osztállya ereszkedik a szár
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Dombrul alá. Fordul hozzájok Kont fia , s igy szóll :

„Tümlôket , Daliák ! te , apródom , fujd-fül az elsôt ,

S mit tennem láttok , kiki azt miïvellye utánnam."

Erre leszáll ; a lóhevedert tágíttya , hogy ezzel

Künnyebben vegye páráját az uszú barom. íjját

Es aranyos tegzet szerkezteti nyerge fejében,

Hóna alá küti a tümlôt; jobbjára esatollya

A kantárt, az Etelbe szükell, s kiesid üggyel eléri

A tulsó párkányt. Megfordul : „noszsza , vitéz had ,

Országot keresôk! tümlôkün jertek utánnam,

Lássa merészségünk a Nemzet, s lássa vezérünk."

Nyul kiki tümlôhüz, vetekedve sürénykedik által-

Eelni. Keverg az uszó sokaság, társ sürgeti táfsát.

A tajtékos uton, s kár nélkül túl vagyon a had,

Es a nap ragyogó tüzinél száríttya ruháját.

Már behomályosodott, Volgát mikor éri Etével

Horka, Szaboles, Gelemér. Késôbbenjüttenek: innen

Kelle tehát luis mellyékén nyugalomhan az éjjet

Tülteniek. Mulatá a viztükür ôket , az égnek

Csillagait melly viszszaveté sokféle alakban,

Es a esündbe vegyültt, de szelíd érdekletü zúggás.

Nap virradta utáu az Etelt általszegik ôk is ,

Csak keveset vesztvén , kiket a tümlô fakadása

Viz medrébe sodort. Dellestre küvetkezik Arpád

A fotáborral. Szakaszit telepítenihoszszat,

Mint jônek tárulb eggy kopja vetéssel Eteltül.
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Társaikat látvák a füld más része határán

Л esak alig jüttek , daliás játékkal enyelgni :

üket is ingerlé hevenyében utánnok evezni

llosi tüzük, s már készületek tétetnek uszásra,

Arpádnak miüdon hallák fejodelmi tilalmát.

„Kellenek ott amazok, mondá, ort állani nem véltt

Ellenség ha megütni talál : tí kelletek itten ,

A két part valamíg nem leszsz tétetve küzüssé."

S osztata fejszéket fák düntésére. Küzelben

Sok teleket, nyarakat túl élô fenyves, azegnek,

Csuesra futó sudarán, gyántás felhôit emelte.

A bülesebb üregek hitték, hogy kezdete olta

A füldnek , benn nem forogott vasa emberi karnak.

Nézete rémito. Borzas sürüsége tüvének

Járhatlan , s esak evet bujkál benn , s kisded ükür-

szem.

E komor erdoben hirelék a régi világnak

(Eggy sem látta: de mit nem képzel az ostoba pórság

Csélesap nyelvekután, hamisabbbár volnahamisnál?)

Villongó tündérvárát. Volt hét fala: füld, ko,

Réz, vas, ezüst, arany; a belsô, legerôsbike gyé-

mánt.

A külso kapun orálló vala hétfejü sárkány

Annyi tüzes koronát víselô. Láng dült ki szünetlen

Minden s-zájábul, s fogain méregszikra forrott.

MásodikánGóliát-kígyó', százréfnyire hoszszu,

Almatlan, s az egész falrést elzárta tekerese.

Vadbika harmadikát ôrzé. Szeme, szája sziporkát,
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8 orra luvrill. A vaskapunál Si nie/, tarta bemarkoltt

Kürmében küveeset. Grif-hím az ezüstre vigyázott.

Eggy képére sütét kedvu vén férfiu termet

I It az arany nyilatsm nyomván állához az üklét,

S mint nyoínorult féltô, a esillám-falra hunyorgott.

Nem volt a gyémánt kapu is szabadára hagyatva.

Л kikelet rózsájához képére hasonló

Aszszony , lenge ruhát víselô sétála mosolygón

Itten. Nem látszék, hogy szíigond belseit enné.

Testmozgása vidám , szemepillantása szerelmes ,

S ajka nyilásával nyelvének méze varázsló.

A tündéri király itt élt a füldi világnak -

Minden kinese küznti. Természeti étel-italtul,

8 inút ill is irtózó. Üreges vég nélkül az al|ya

Várának. Eénkô patakon kelhetni esak által,

Melly száz évek alatt eggyszerszünik égni, kiesinded

Rojtékeny bidon, és ezt is forgó kasza védi.

Ottan ezerszer ezer kád tültve penészlik arannyal ,

Melly eket eddiglen пem üríte-ki büestelen orzás.

Még ezeken fol I ¡U tartá a régi meséllés :

Erdeje szent tündérvárának , mint maga is szent ,

Es ha halandó kéz érdekli , halál fia lészen.

Arpád tudta hiúságát a gyáva hitelnek ,

A gyarló félelmet azért hogy elüzze, tanáesul

Hívja Taturt , kinek a babonán hogy volna hatalm a

Mindenek elhitték. Kinyitá a Fôpap azonnai

Szent künyvét. Besüdortt levelit forgattya sütétes

Homlokkal , s titkát a tündérvári mesének
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Elméjébe vevé : „s tis/t ¡tust rondel , az erdo ,

Melly illy ennyire szent, hogy fürtôztetve ue légyea.

Eggy jósló gyereket, szeplôtlent, ésheted t'vüt,

Apja kinek esak az áldozaton, s nem kostola máskor

Széditô bor-italt, a szent tételre kerestet.

A gyereket legelôbb ültüzteti tiszta szüvetbe

11 osz i mí vászonbul , melly még soha nem vala testén

Seukiaek , és így szóll komolyan : „fiam , ott az Etel-

nek

Megkanyarultt üblén a füzfát látod aláfolytt

Gallyaival ? Látod , hogy vékony szálai lengnek

A viz sikja fülütt? Ott esügg fügefészek az eggyik

Füzvonalon , te azont letürüd , s hozzám hozod épen."

A papifo ezalatt rakatott jóslóival oltárt

Pázsitbul , s éleszte tüzet vele hoztta szerekbül

A küzepén. Szalad a virgonez lóggatva kezében

A fagyapott esoda épületet , s oda nyujtya Taturnak ;

Ez pedig a fészket beloesolván balzam olajjal.

Ha. olvassa varázs szavait, s fül az égre sohajtván,

A szent tüzre tevé. Sürü füst feketíti az erdot ;

Borzasztó tünetek keveregnek az égen ezernyi

Alkatban , sárkány barom ember forma lidérezek.

Mindnyájan lángot lehelôk, a kénküves égés

Millyen lenni szokott , s széditô bíizet okádók.

A füld rázkodik , a levegôt hasogattya rivások

Éktelenül , s kezdnek végtére esatázni magok küztt

Es mint zápor esô az Etelbe szakadnak ijesztô

Ordítás küzben. Leve esünd ; elhamvad az oltár
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N zcnt tüzo, a fujtó büztül megtisztul az ég is.

Ekkoron a Fôpap markol két-élü szekerezét ,

S a szélso sudaras fenyü-szálon hét sebet ejtvén

Ekképp szólla : „vitéz hosük! Láttátok az erdô

Tisztultát. Tündér lelkeknek rajta hatalmok

Megtüretett. Szabadon fejszétek düntheti fáját."

Fülvidul , és lelket veszen Arpád tábori népe ,

S füldre teríti vigan dallván az ürükkoru fákat.

Izzad ezernyi ükür járomban, fárad az ükresz,

Szertelen a zajgás. Kerekek majd sipra szaladnak ,

Majd nagy terhe alatt a tengelytôre esapódván

A vasazott kerekagy, fülüket zsibbasztya esikorgás,

A esonkultt fatüvük sokasodnak , gyérül az erdo

Szálosa, s esak nyomorék ligetes esemetéi maradnak.

Sürgeti nem künnyu munkáját Volga gerébén

Más részrül Dorog, és szálakbul talpokat áesol.

A vizpartra merôn kctszerhat szolgagerendát

Ásat, s hozzájok faesaros lánezokkal akasztya

Sorba rovott fenyüit, s gépellyel vetteti bellyebb.

Hol pedig a viz-nyil ragadóbb , s hullámi dühüsbek

Vasmaeskát szállít sürüen fenekére temérdek

Szürfonadékokrul , mellyek szurkozva valának.

Hétszer kelt, s nyugodott a nap, míg fáradoz Ar

pád

Tábori népe , s Etelt általküti hidgya Dorognak.

Megvagyon a talphid, s Arpád így osztya paranesát.

»,Mind , ki korára üreg , s a gyünge eselédek , az oltár
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Táltosi , és Jóslók , s mi való a tábori szerhez ,

Es valamennyi barom kültüzküdik az hidon által,

S Réde vas üngüsivel. Védeny késéri szekernyés

Osztállyát ez uton: mikoron megharsanik a kürt,

Hajnal eredtével , megyen ált a nemzeti zászló

Örje Berend legelül, s Ormán nyujtózikutánna,

Es a tübbi. Dorog végrül jár rontani tüzzel

A nagy erôbe kerültt munkát, a Volga igázót.

A nyilazók, és kópjavetôk, s minden lovag a talp

Ernyezetében [uszik , hol az ár rohanása rekesztve

Bádgyattabb." Ezeket szóllván, elhallgata Arpád.

Pirhad az ég gyünyüríin másod virradtra kelôben

A napnak kitüzô lángjátul , melly ma utolszor

Láttya Turul vérct Azsiában, szinte düesôbben

Kezde szokásánál a mennyen fenyleni képe.

Fúva Lehel kürtyebe ; Berend paripára szükellik ,

Es Európa felé zászlóját lengeti a szél.

»

Ambátor teheté, nem mégyen szárazon Arpád:

Tomlôt füz széles mellyére, s boesátkozik elsô

Vizre, s hasíttja sziuét az erôben büszke folyónak.

A partrul fejedelme után gyorsalkodik a tüz-

Vérü Magyar, s megtartva sorát, evez a higon ál tal.

A tajték tajtékra borul; benn esattog ezer kéz

A hab fodra fülütt , testek beterítik Etelnek

Gyüngy szint játszadozó hátát , s tarkára eserélik.

Harmadik alkonyaton megtisztult túllya Etelnek

Öseink díszetül, s Azsiát oda hagyta orükre
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A Magyar ekképpen. Mondgyák a régi hiresztôk,

Hogy sokan elváltak félékenyek , a hadi erküles

Kiktül volt idegen. Süpredék , és suttonos allya ,

S koresa az ég fold küztt legerôsebb nemzeti testnek.

A kiket elnyeltmár, s méltán, keletcszaki vadság,

Es neveket vég semmisedés árkába temette.

Elsz de te, Arpádnak fülséges nemzete; mellyet

Lóháton hoztál, szeplôtlen nyelved is él még.

Es noha szàz viharok dulták , él ôsi szokásod !

A Fejedelm legelôbb megjárá Volga vidékét,

Es "a Fônagyok is. Lôn így isméretes a táj

Fektével. Félkür képben telepiti-le népét

Háttal Volga felül ; nézett Susdalra nyilása.

Hétnapi nyugtot adott Arpád a tábori népnek.

Itten az izgékony fiatalság oszladoz. -— Ompold

Válva kiilüu kereesenyt, vagy kulesost forgat az ég-

bül

Nyalka negédséggel , s a füldün haggya heverni ,

Mellyre levergôdütt, az helyben. Néztenek inkább

Arra, mi hasznot hajt, a tübbi, s unalmat is oszlat:

Széllyednek Balog, és Koppány, Kusid, Inke, Ko-

lontár ,

Es Csapod, ésBeszter, Zombor, Cseke, Külese, Ke-

leddel ,

Része süket fajdot, húrost, fürt, foglyokat ejtni,

Vagy ligetes esereken tôrrel rászedni az erdo

Apra pülhüseit , vagy lépveszszôre kerítni
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Hangos szipkával. Sokat elesala, meszsze az álnok

Küllô, s véle rokon harkály, tréfálva esengô

Jászszával , s most itt kopogott , s mar századik ágon

Harsányon nevetett. — Mulatás vala látni , mikeppen

A játékos evet szükdelt, s az ijászszal enyelge.

Mert mikor ez kezdé idegét elereszteni : a vad

Szempillantat alatt megváltoztatta ülését,

S bajszát türlügeté. Más része erányoza inkább

A szittyós tavakon sétáló fúra , s buvárra

S vad battyúkra, tavasz félen mellyeknek Etelnél

Nines szüke, falkákban mert Parthia tengere küldi

A tájrul, hol Etel beszakad, s van rakva Balangjár.

Fészek után a esintalanok futkostanak. Arva-

Pintyfiat, és seregélyt büdünyükbül része püdür-ki,

Része bokrot fürkész , s a sármányt elszedi , annya

Míg oda jár kis szárnyosait táplálnivalóért.

Nem keves a terebély füznek kiereszkedik ágán,

Vagy fiilhánnya magát rengo sudarára evetkint ,

Hol vagy esíz lappang, vagy búgó gerlieze fészkét

Epítette , s szelíd társát bivogattya nyügéssel,

A kieslny orzónak mikoron keze rajta üt, és foszt.

A hüves erdôben míg így mulatoznak az ifjak, '

Másfélrül fentôk villognak hosi kezekben ,

Es gerelyek , kópják , s a sok ezifrázatu ívek.

Telve vadállattal tarkult a rengeteg erdô,

Melly zaklatva talán soha nem vala kezdete olta

Ennyi vitézektül. Sima 6z, gyors szarvas ezernyi



К i l e и с я e d i k K о 11 y v. 301

Jávorok, és keeskék, félénk nyulak, erdei süldok,

Es valamelly vadat a sivatag szállás nevel, ¡Ней

Emberi vészektül szabadok, kényekre t;m\áz(ak. -¡

A mag\ alos sürüben medvék , és farkasok ellen

Volt, kit kedve vezet. (Nem azon természetüminden.)

Itt birják ürükül esüpügo barlangjokat; innen

Czammoguak-ki , oiikor hasokat lappasztya az éhség

Renyhe komorsággal. Halkal Huba uttyokat, és Kont

Erre veszik, mikoron viadal-neszt hallanak oíd a Id.

A morgás kétféle vadat vetet eszre. Küzelbre

Tartanak a nesz utin , fogvák az aezélhegyü ternyôt

Mellyekhez. Kinyilik lassankint a viadaltér,

S im vadkant látnak, s medvét keveredve esatába.

Hol pürüg aк, hol lábra füláll , s tajtékos agyarral

A medvének esik , s kanyarogván vága szügyiéhez

A topogó vadnak. Most ez kétszerte dühüsben

Megmarkollya fülét, s fülemelvén, füldre teríti.

Art. ni sit-t neki kürmeivel; beakasztani nines hol

A vüfögo testébe, mivel vala bôre keményebb

Tülgyek kérgeinél, és a sok rétü paizsnál,

Zuzza tehát orrával ; ez is mind hasztalan : a esont

Nem horpad, s ezimpája nagyobb fájdalmakat érez

Mint a kan. Viszon ez bajtársa inába merit i

GozülgO agyarát, és fülkap kürmire ismét.

Folborzad sürtvéllye , tüzelg szeme , rázkodik , és dul

Ujra esatába : amaz sem késik szállani a vér

Hév mezejére, midôn mellyékrül szóll Huba : topp topp !
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К ont is azonk¿ppen. Mereveilnek az erdeivivók.

Trüszszüg-is , és rüfüg a sárnak heverészsze ; szokás-

kínt

A barlang bundássa morog , s hentergeti testét

Dnrva farán, s esillám szemeit majd Kontra mereszti ,

Majd társára, vitéz gôggel, valamintha kihivná

Ámbár kettejeket tüzes ülviadalra magával.

A vadkan nem ezenképpen. Hegyzette elôre

Jelt mondó füleit, s agyarát esikorítva Hubára,

Szája habos fodrokat turván, fényvesztve szükellik.

Agg Huba néki bukik ; mellyéhez fészkeli a vas-

Elre futó szálat kaesesánál fogva, s dofésre

Várja vadát. Rohan ez , esak az emberi tárgyra szo-

rítván

A ligyelempontot. Huba nyiltt torkába szalasztya

A gyilkos fegyvert küpüig , s hátára feszíti ,

Es a vér tajték rágó párája kigôzülg.

Míg az ügyes medvét képpel forgattya Kusidnak

Apja, s ravasz esinnel esalogatva kerülgetik egymást:

Kont békéje higul : megnná a tréfa keringôt,

Es az aezél sudarát a vad véknyába arányzá

Mérgesen: ez viszon a képszált markollya, s kezébül

Mint luí okosságát fitogatná, oktalan állat

f

Ambátor , mint vélekedünk ; kifaesarni türekszik ,

S nem kis erôbe került, míg Kont birhatta magához

A fene talpasnak tenyerébül képje szakállát.

Ekkor menyküvezo hajtással furta szivébe
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A boszszútlehelô, s még eddig vértelen eszküzt;

Az pedig a sebhelyre tevé fájdalmai küzben

Job tenyerét, és ballyával kóezozza bozontos

Hónallyát, s a véreredést elfujtani szôrt tép

ITasztalaiml , mivel a szivnek düntütte nyilása

A su n'¡ vert, s ellankadván orrára leroskad.

Torna, Gerend, Tapson, Szemerével jártanak egy-

gyütt,

S Rt'de az erdonek züldellô berkei , s szálas

Fái küzütt, kiknek jelesen szolgála szerenese,

Vagy mogyoró kelevészekkel , vagy mellyre vonitrtt

Kezijjal , s a/, elesttekbül már garmada telt fül,

Es bót targonezát megraktak soknemü vaddal,

Mellyeket elkésért Huba osztállyába Kolontár.

Más felül eggy rónás vülgyuek kebelébe vetôdvón

Und, s Tuhutum, vadünôt, es borjat láttanak uszni

A buja pázsitban. Futos ez, ílezkándozik , és el-

Haggya az éhetüzo fíiben gondatlanul annyát.

Megpillantya Keled , s íjjárul már rüpül a nyil-

Veszszô a ridegen szédelgo annyabagyottra,

Es bordája küzé behatott a nyilvasa mélyen.

A sérvést fajlalta kiesiny kezd bégve szaladni

Minden arány nélkül. Panaszát mint hallya Jiának

A féltékeny üno, szemfüllé válik egészen.

Rázza fejét, merevíti nyakát, topog, és remeg, és

bôgg,
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S a füldet sima kürmeivel vagdallya basára.

Láttya fíát elvégre, mikint kergetve botorkál ,

Es sajdittya baját fuldokló gyünge rivásán:

Elbôdíti magát, hátullyát fülveti, s vakton,

Merre vadász sértette szemét , dühe arra ragadgya.

Megszüki oldal nil Tuhutum; nem meszszire tole

Und, de amannak elfibb idegérül pattanik a nyil,

Es a big levegôt osztván, befuratkozik álla

Kapezáján a boszszúlást forralta tehennek.

Hükkenik erre, s megáll, s szanaszéttnézafeneállat,

Es a vülgy sziklás übleit bôggése betülti.

Sértôjét szeme nem lelbette, rugaszkodik Undra,

A bika szinte mikor nyargal bíimbülve feléjek.

Két szeme vérbe borult ; vastag goz füstülüg orran ,

^ zája, nyilásábul kivüroslik nyelve araszra ,

S mintha gerinczébülmerevény tag volnakinôve,

Vagy mint füldbe tüzütt képszál , a farka fülállott ;

A tar hegyrül alá ekképpen Vágtata a vad

Him. Még bírakozék az üno , nohaesüggedez, Unddal

A bika már küzelit, s fenyeget távulban üklelni,

Es diadalmában bizakodván , hánnya kevélyen

Szarvait üldüklô szándékát véle tudatván.

Most Tulmtum , noha nem kevesé volt volna gyakor-

lott,

Nem veszi tréfának. — „Kiki állástokra , legények ,

Jüsztetek, ígybarsog; hozzámEesed, ésUpony,úgy-

mond;

Undhoz Külese, Keled: idegét kiki tartsa feszítve.
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Jelre vadász." esak ezent mondván, kirüpíte sivító

Veszszôt ívérül, s küveték a tübbi vartászok.

Mintha kemény gümbüt kigyalultt márványra hagyít-

nál,

A szilaj állatrul szintén úgy pattogoz a nyil

Viszsza, esak ingere lôn izgékonyb általa. Sebtest

Knpja Uponyt szaruhegyre , s hanyatt veti , és fut

Eesednek ,

Kit lábszára küzé vagdalván , kezde tiporni.

Fentot fog Tn h ii ; u ni , s fültôhüz véle arányoz ,

S a vad fordulatot téven, leli szarva trtvénél ,

Millyen erovel az agg tülgyet megrázni lehetne.

Fegyvere nem véthet: meghajlik, s a nagy erônek

Engedvén a ternyôszár, darabokban elugrál.

Most szegi lába küzé Tuhutumn'ak szarvai ágát

A boszültt állat : de amaz félszakra szükellvén ,

Kajla vivójának szarvát markába szoríttya

S rajta hatalmat von, ámbár , valahol vala benne,

A barom üszszeszedó erejét. Forgói ropognak ,

Es esigolájának kimenülnek esontyai helybül.

A hos erre rugad dákost, a bémártya szügyébe

Markolatig, s vérét kifolyatván, élete megszünt.

Und kevesebb bajjal harezolt : két kópja vetéssel

Elvégezte ügyét az ünonek , s vékonya nyil t tá n

Hürgéssel kinyügé bélét, s elhagyta világát.

Testova némellyek ezirkáltak az erdei térben,

Örs , Ete , l lorka , Dobrov , Harsány , és Védeny, I barra l.

20
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Járt kiki vagytárssal, vagy esak maga , kedvemikép-

pen

Hozta vagy a fülugró vadnak nyoma metre vezette.

Ejt-el ez ózet , amaz keeskét; valanyúlrakevesgond,

Es esak az ifjaknak szolgált nevetésre futások.

Mindenik ün-szerzette vadát kütügette füzerbe ,

S már fordulni akar; esak Etét nem látni : kiválék

Kezdetben, s egyedül létét aggódva kereste ,

Es mély goudgyai küztt eggy lombos hársfa küdében,

Száz száz rémületek testét a füldre lehnzván ,

így lehelé az üdos szálnak gyükerére keservét :

„Nem volt olly panaszos , tudnm eu, jó bársfu! tü-

vüdnél ,

Most árnyékod alatt millyen nyüg , s bútul evôdik.

Úgy-e te nem mondod, nem mondod senkinek, a mi

Eugem epeszt? a mit kifakaszt kedvetlenül ajkam.

Kérlek-is, ah hallgass! legalább hú légy te erántam!

Szóllanom, embernek veszedelmes ; sok, ki ürülne

Sorsomnak sanyarú volttán, s hirdetne bolonduak,

S ezкol fülforraltt ólmot esüpügetne sebemre.

Tôled uem félek: vad ürümnek mérge nemedben

Nem fészkelte magát , sem irigység, sem rabí féltés.—•

Mondanak érzonek : nem vagy bát boldog egészen,

S bár ez igazságot tudnom nem kellne magamruH

Ah,tündór arany életkor! mi hijába virítál

Létemnek tavaszán, ha reám izen illy hamar a tél?

Mí g szabad ifju valék: gyermek-tréfának ürülvén,
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Egykori társaimat képzeltt harezokra vezettem ,

S mint kis hegyke vezér paripámrul sztfrtam elôre-

Hátra nyilat, s izzadt gyors véresem estig alatlam.

Ekkor borlepelem leterítvén, züld gyüpün édes

Szenderedés jüve rám , s gondoktul mentten aluttam ,

ES még nem esüpügütt a gyüngyüs harmat ezüstye ,

Мár én a esereket jarván, kényemre vadásztam.

Nem vagyok igy mostan. Fülzúdult bennem ezernyi

Indulat. Almom bánt: szégyellem mondani, üldüz

Ebren lételem-is : ninesen békéje аг1vemпolс

Л^y esäk pillanatig. Hol künnyn, mintharüpülnék ,

Hol nehezedve vagyok.— Kikelet rózsája , te mondd-

ftieg,

Nyult-ë kezent hozíád ? Te patak , megmostam-e ben-

ned

Ar¿zámat? (itiinek-is ino.siuím, Inellyszüntelnnázik?)

Vagy vidorértekemet hallátok-e zengeni egyszer,

Sgep torkú esevegôk, a szivnek hareza miolta

Mellyemben kitürütt, s lánezán Kuldína sanyargat?

Ah név! marezanglóm ! mértjüszsz nyelvemre marok-

kal

fépní szivem gyôkerét, s feszûléaben tartani váltig?

Szándokom ez nem volt ; akarálak eszembül elüzni ,

S mint vagyon , ez hangot hogy eszem nem tudgya fe-

ledni?

Nem szeretek valakit kürülüttem : néma magánlét,

Elhinném üvümest , hogy szolgál esillapodásra

így élnem ; de hijába fnt ok , mrgválni magamtul
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Nem tudván, mivel a mi feszelg belül, amisebetvés,

Nem marad-el , s5t ott tüzesebb Kuldína szerolmr ,

Hol más ütleteken nem késik néha íígyolmem.

S én legyek üldüklô? társátul az ártatlan ôzet

Megíoszszam ? s ki ma még vigadott, mint árva, miáttam

Holnap ez erdonek sürüjét, a szikla tetoket ,

Es a forráses tülgyet, hol tegnap enyelgett,

Bébujdossa, slegyen, valamintén, kínnal emésztett?

Nem! nyomorultt állat , nem! vért Ete ontani nem fog

Testedbüj, sôt rajta hol áll, védelmezi élted ."

Igy Ete, mint álomfejtô, tüpreukedik ébren -,

Eggy esak alig lihegô dámvad mikor elterül a bús

Fekvo lábainál , я bádgyadt szeme száoakozásért

Esdeklik. — Már íveiket hátokra Vetették

A nyilazók, s im esillámlék meszszünnen azállat

Fattában. llamar egy veszszôt, tegzébül elôránt

Horka, s szaladva aját fülvontt idegébe esapintván,

Cldüzi oldaltszak, s noha nines küzel ellüvi anyilt,

S szegzi lapoezkáját. Meglassudik a szilaj erre ;

Fut még-is,de utánna vagyon Tuhutum fia nyomrul

Nyomra, s ha veszti vadát, a vér kalaúza szemének ,

S illyképp a sebezett rávitte Etére baráttyát.

1!, мои! emez, pirul az. Szóllamlik Horka: „heverve

Várod-e a vadakat, míg más n a k homloka izzad,

Hogy, ki nyilat sem vetsz , mellettedfüldresimulnak?

Vagy léí ürdOngüs, s hozzád bíi bájos igé>rel

(Mert gyanakodnom kell arezádrul ) esalhatod ôket?

llánczosodik képed: szemeid forgása sütétes :
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Benned régen Etét nem láthatom , a vidor ifjat :

Szólly, mi talált?" „Bajtárs! felel ez: láttáb-evigadni

Aggastyánt, s kit lába aligviszen üzni vadakra?

Fáj, ha felelnem kell: kémélld kérdezni Etédet,

Míg füllábadozik , vagy eloltya halála világát/'

S mintha varázs által fbktéhez volna tapadva,

Olly nehezen vált fül. Horkát sem bántya az inger

Szóilni tovdbb. Hallgatva vevén a kópia nyélre

A már megmerevedt vadat, elballagtanak eggyütt,

Nem vala jártosabb Uszubúnál senki az erdôk

Csiimyaíban. Ligetek, hegyek ormai, sziklakopárok

Vizsga szemét el nem kerülék ; vagy hol lebet éjjel ,

Hol nappal , s millyen fajtú állat га esapázni ,

S müh szerü eszküznek sikeresb használata. Arpád

Öt eggy nappal elôbb küldé ; mert vinni tanyákra

A Fejedelmi vadász-sereget esalhatlanul érté.

Még a ha j nal alig pirkad, már nyerget ül Arpád,

Es Taks , és Ügyek élemedett koru gyermeke Almos ,

A Fejedelm nemzoje ; Szaboles , Gelemér , Kadoes , és

Zárd,

Es Zádor, Tapsony, Bede, Zákány, Zalka, Berend

Lél.

Es az apród sokaság fegyvert adogatni kezekre.

A kalaúz legelül. Virradtkor elérnek , az erdo

Hol mutogattya buján pompáját. Emberi karnak

Milvei nem kerekithetnék idomosban orommal.
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Mondgyák, és hihetô, a vadkor tábori fés,zket

Itt tartott, hahogy ellenség sarkíilni találá,

Volna hová elrüjtni magát. Nyüt két kapu szemküxtt

Rajta; kivül mutatá két ponk a hajdani ôrhelyt;

így yélték. Uszubú Arpádot ren(leli , és Lélt

Eszakrul, s Zárdot. Vezeté a déli nyilásra

Tapsont, és Taksot. Gelemér, es Zalka, Szabolesesal

Oszlottak széllyedve. Adott Lél kürtye vadászjt'H.

Inganak a levelek hangjátul ; rendül az erdo,

Es valahol lappang, meg meg rázkódik az állat.

Erre az ôz szaladoz , szarvas fut amarra dübügvn ,

S hullanak a nyiltul. De nem így a jávorok apja,

Nem keres o suttont. Termet megvetni akármilíy

Ellenséges erôt. A kürthang honnan eredve

Ingerlette fülét, boszszúja is arra ragadgya,

Es agya szikrázó tüzeit hos Lélre meresztvéa,

Néki fut Ez harsog kürtyével : rajta üz inkább

A szilajabbá lett jávor, s mellyéhez erдпyоz

Kürmeivel , s száját viszi tátva harapni , mikoi-baц

Nyilt vet, s a habozót Arpád fordi'ttya magára,

Mert az aezél órron sérté , noha viszsza esapódván ,

Eggy esüpp vért nem ereszt. Ágoskodik ellene dühhel

Árpádnak , Lélt állatván boszszúra esekélyuek.

Kész a harez. Oldalra lüké a Fômagyar íjját,

S ráuta gerelyt: de siker nélkül szétt pattog ezüstt'is

Szára. Gerelyt ragadott ismét: kikanyarja nyelébül

A villámos aezélt mérges harapása fogának,

Mert oda szurt Arpád , s nyelvét átvitte az éles,
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Fegyverhegy. Kipüké, véres tajtékot okádván,

A sértô eszküzt, s hátulsó száraiu állva,

Léve fenébb, s hogy még harezot gyôz, mintha je-

lentné ,

DiU Arpádra egész sullyával. Viszsza szükellik

Hirtelen ez kevesé, s tôrét bemeríti szügyébe,

S vért füesügo állát tekerítvén, fekteti füldre,

Es fordíttya hanyatt a már erejére fogyottat,

Melly inait rángatva hürüg , s szemuyilva elalszik.

Szép fejedelmi vadát illyképp vesztette az erdô.

Aliños ezen k uzhm fatüvéhez dülve vigyázá

A jávor-viadalt, s künyükét tegzére nyugosztváu,

jgy kezdé: „mikor éu sürdültem gyermeki korra:

Tüzfolyam, és nemvér izgat vala: három iávor,

Hármat mondottam, vagy még tübb, ellenem anuyi ,

Mint eggy keeskeimô. Nem vétett kópja-szunisom ,

Nem ha veték fentôt, hol akartam, kelle találnom.

Mostan az ifjúság puha, s esak hin árnynk azokboz,

A régibb Magyarok kik voltak. Félek, üdovel

Nemzetem ellajzik, korrul mär korra zsinárabb.

Hát majd a maradék (mondá komorodva ) mivé

leszsz ?"

Ezzel az égre tekiut, s im rárót láta lebegni

A felhôk küzelében. Elôrándíttya az íjjat,

Ülttében kiereszti nyilát, s a szárnyas alá száll.

Ñem szóllott-, de belül nemes érzéspüzsge szivében.
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A virgonez gyerekek daliás mulatásokat uztek ,

Míg erdon amazok fáradtak utánna vadaknak.

Lôdüzi rész egymást, (mint had ban) tompa nyilakkal ;

így kellett: nehogy ejtnének sérelmeket egymás

Testében. Más rész veszszôjét szórja erányba.

Ott a ezéda gyerek tárgyhoz pürdíte paríttyát ;

Itt kiesided fentut társára feszítgete társa.

Más helyen ülve lovan késérté képpel az ifjú

Bajtár&ít, vagy kardélet kardélibe vagdalt.

A gyerek így kerülé az üdot tékozjani akkor ;

így edzé erejét , s lôn harezos honfi belôle.

«,

Uszni tudott tümlo nélkul a szittyai gyermefc

Már heted évében. Del lost vala sok ki mezetlen

A Volgába szükék, s búvárkint tünve szinérül .

A viznek , fenekén sétált s Azsiában üté-fül

Nedvmosogatta fejét. Más ismet ülbe szorított

Karral fekve hanyatt hullámán bátran Etelnek

Hintáltatta magát, s a hab lebegette hajókint. —

Azt, ki füzütt tümlôt, tarták az uszásban inasnak.

Volt kedvelve habonlábbó. Itt kelni ükülre

Kellemes , elmerülés nélkül. Fültéve jutalmok :

Kópja , tegez , kaezagány a gyorsabb általuszónak

Voltanak aggoktul , s esak az est borulásra szünék-

meg

A fürüdo játék, mellynek java nyiltton elottünk.



Kilonezedik Künyv. 313

Tarezal ezenküzben megfordula Sárddal. Az elso

így szóll Arpádhoz: „kanyarogtunk, emberi nyomba

Míg akadánk az orosz füldün: de vadaknak elég van

Szárazon, és álló moesarakban naggya, kiesinnye.

Enyhül az ég; hava eltágult, s árasztya levével

A sok eret, s binaras posvánnyal elünti lapányit.

Napszállatkor orosz k ondás komor arezal elonkbe

Czammog. Rusnya gunyás, borzas baja, szôre po-

fáján

"Vürhünyeg; órra fitosságát két róka szem ôrzi.

Mí bátran kérdok: „nem láttad-e, füldi , bogy orvok

Erre tulok falkát hajtottanak ? egy bete ímmajd

Fáradoznnk." Búsan felel ö : „láttátok-e hát tí

Disznaimat? Tán barmotok is mar régen elélték

A farkasbélíi katonák. Bár volna világon

Túl, és nem küzel itt város: szint forrja-ki a sok

Ingyen evot. Szép szóra nem ád ; el nem lehet üzni.

Bujdosnám, esak volna hová: nem gyôzni naponkint

A kéretlen adást. Oda mar esordám fele : Súsdal

Gyomra emészté-fül, s tartok, valamennyi bitang

leszsz."

„Es katonák?" kérdém.,,Azokám,igy szóllatovábbad;

Bár soba egy se legyen: de gonoszt említeni ballék:

Hirlelik, északrul, mint bópübüly, annyi Magyar jô,

Fosztók, emberölôk, mondgyák, gyülekeznek ezeknek

Ellene a mieink. Bujkál a nem hadi ember,

Es már is sok Orosz szaladott ide lelke szakadva.

Ez ha való , agyaras esordámtul sok , ha botommal
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Futhatok-el , s tí is haggyátok. Aгeszszenek inkább

Tolkaitok," mondá a zordon képü , s kiállván

A szóbul , falkája fele rüst léptei vitték.

Már nyugaton nem volt a fénynek semmi vonása,

Csillagok is gyéren pillogtak. Fél eget, és fél

Fôldet az éj komorít. A fültül kelle tanáesot.

Kérni, nem a szemtül. Fáknak ropogásai, s fejs/iék

Püngésébe vegyült értetlen durva kiáltás

Lüttek az ntveszto erdôben néma vezérink.

Munkásokra bukunk. Hasogat fát része , s tüzének

Lángjával teszi tisztává a felleges éjjet,

Része világánál , karját feltürve , rigyát vág.

IMár járatlan az ut , négy üt futamatnyira. Innen

Oldalvást leereszkedvén, mire virrada Susdal

Szembe tünék. Sikján látók a négyszegü tábort.

Sárd oda esellengett, o szúllhat róla, miképpen

Állanak a dolgok." Sárd szóll : „küzel ütvenezernek

Vélhetem a sereget lovon , és gyalog. Apraja naggya

Mind remeg. A kapukat zárják. Fala tümve kürüsleg

Ornéppel. Halavány szinben jár bé s ki vezére ,

Es ki halálban fél , ébresztgeti gyáva vitézit.

Durva süvényfonadék alaesony fala; huszfogn lábtó

Mint szabadon szemeim nézék, Ormáig elérhet:

Innen' rajla kiesiny esermely félholdra keríti;

A fenekét láthatni: esekély: gyalog ember üvéig

Nem gázollya, s ezert az Orosz sem gondola hiddab

Nt:pe vidékének forrásban: férfia retteg,
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Aszs/,onj*a-is retteg, s gyerekét rémití nevünkkel.

|gy hagytuk Susdalt, s lekeríilvén nyári keletre,

Hol rigya nines, jüttiuik a holgár szeleken által."

l'jzt mondá, s hajgat. De magában tartva tanáesesút

A Fejedelmiyezér, más napra l^alászatoteuged

Л tiizcs ifjaknak. Vesz eío némellyike hálót,

Mellyet nojp kütütt férjenek- Másika borgotí

»Sole tümlôt füze hóna alá, s az Etelbe szükellvén,

Mintha sikon lépdezne , merôn sétála szigomiyal ,

Meg meg esillapodék, s kutvén z^inegére eselétket,

All maga toke gyanánt, míg nem faldozza halálát

A vizi vad, s ekkor küpüig bele-hajtya szakállos

Szerpzámát, s küesügét vonzol, vagy sôreget eggyik ,

Másika rôt sügért, vagy kiizd a szürke esukával.

A lomhábbak üdot vesztettek varsavetéssel,

Volgának szakadékuiban késértve .szereucst-l.

Pyalmosok is bele izlének: ki merite sikamló

Menyhalakat , ki küvér ezompót ; tergélye is olly ko r

Fogva szorult : de keszeg legtübb, ponty, dürgiese,

ь márna.

Legszebb, legfizetôbb mulatást a haresa kento

Nagy háló szerezett. Kissebb apaesój^ letíizve

A parton: lebegett az üreggel esolnokon ülve,

(Szárazon eltehetô nyüstte} varrtt irh* esinálmány)

A laptáros ügyességgel. Mii^t szállog a^z égen

ü pühol, ko/tiirsa is úgy ingatta ladikját;



316 Arpád

S mint, ki ha elte hagyott, meg nemnyilik ajkabe-

szédre ,

Ugy halgat minden. Halad, es túl a nag-y Etelnek,

Megfordul küzepén, s foga küztt hang nélkül ezeggy

szót

Erteti a hálós : hal hal ! inert látta paráit

Iugani most itt, mostan amott. Kel talpra, kit illet,

S nez mereven. Pányvát ragad eggy markába, s ereszti

Vizre magát, a két apaesó küztt künnyeden uszván.

A laptáros ezen küzben kiküt; ekkor az úszó

Kényesen illetvén hátát simogattya az elzártt

Allatnak, s esatlós kütelét üklébe szorítván

Általrántya kopoltyúján , s mint villanati a viz

Csillámló füvenyére bukik, s a partra kigázol ,

Mert szaporán ha nem óvja magát, oda vesztheti lel-

bét;

S a hal farka esapásának szele vágta esak ôtet.

A szôrpányvának végére kapaskodik itfcen

Része az ifjaknak, más része segíti kivonni

A hálót. Amazok birakoznak az ellenerôvel

Térdre . hanyatt esvén, s négy ükrüt fognak elejbe

A már hányakodó , s vesztét érezte teliernek.

Nagy viza volt, millyent a hallal boves Etelben

Sem gyakoron láthatiii : bikát bôgése jelente ;

(A kin mit nem okoz!) Bajosan szározra kivoiwán,

Elfogyaták éltét száz, és száz fejsze sebekkel.

Most lakozást ütnek. Remeket sok pürküle пyárаои,
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Sok bográesra rakott konezát fülereszti levessel ,

Innye szerint, mellyet bors nélkülnem hagya forrni.

Ók ugyan így folyaták az üdot : de tanáeskozik Arpád,

Es a Fômagyarok , mint kell az Oroszra ijesztni,

Mert az egésis népet tiulták fúharezra kevésnek.

Ogmánd jô, s így kezdi: „Uram, nagy hirt hozok:

innen

Négy napi járatu füld a Bolgár tábora : Horgán

Okka vizén építe hidat, már szállog is áll,il ,

Mint a hangya-sereg. Fészkét kijelülte Muromnál

A dülyfvette vezér. Az sem titok , ellened , Arpád ,

Eg lobogú tüzzel: de 11 u bul inkábbra utállya

Náladnál, s Szemerét. Gyülnek hoz/ája naponkint

f

Ujj esapatok, valamennyi lovon, valamennyi gerel-

lyel.

Es mérges nyillal , kezeikre kerek paizs Oltve ,

Bôr sisak a fejeken: százezren niiies alul eddig.

Két szárnyán lánezol , mint lutám , egybe szekérvárt.

A hidat ernyôs hegy hoszszat titkollya; tüvétül

Sikterület nyulik-el. Vannak posvánnyai délre,

Mellyeket Okkának táplál üntése ; szegélyi

Vén eger és füzfák. — Ertém , suttogtanak arrul ,

»

Alforogásokkal téged mint esallyanak erre ,

S milly oesmány temetot készítnek; elôre kaezag-

ják. —

Hallottam, Lebedet várják nagy erôvel Eteltül,

S a Besenyôieket is: de mivel meszszebbre parancsom



318 Arpád

Nemvala, hogy járjak,fordultam vis/sxa Muromtul."

Ezt mondá Oirncuid, s s/.'a n szüli líjabbi tanáesot;

Leí, akürtviselo, másort virradtra jelente

Készületet. Zászlójok alá gytílekeznek aя ifjàk ,

Es kiki tisztébèn szégyenlene lenni utolsó.

Harsoga Lél ismét harmad hajnallaton: erre

Talpra kel a tábon Küzepén a nemzeti zászló*,

Melly a esirkadozó napnak fénnyétül elöntve

A tnég gyünge sugár rezgését viszszalüvelvén ,

Játszл türemléssel pompázott. Allva krtzüttük

így s/-óllott Arpád: „A menynek kéke, folüttürílc

Melly lebeg, iij ; barczos Szittyák! a füld is alattuak

I j nékünk, Ac Magyart tisztolt a hajdani korban.

NeiuKCteket ltitunk , kikbez még nem jüve sciniui

Hir nil iinU . Etelét tndgyák esak , hogy vala nálok

Ostora Istennek, kit imádván rettege félfüld.

Most oda kültüKetünk, hol az o birodalma ragyoglott.

ITol kofonákat fürt , s mint tetszék néki , viszontag

Osztogatott kofollát. De ki vélbeti ^ Szittyä leventák !

Nyiltt üllel fogadásunkat? viadalmakat állnnnk

Kell: (nem is irtózunk tôlük, kikhadraszülettünk )

Es gyôznünk. De vagyon menybül mindenkor az ál-

Ais;

Epítés, rontás nem függenek emberi kartul ;

Es mivel ôsinktül jütt ránk tisztelni az Istent

Minden kezdet elôtt, a jámbor szerzetet épen

Mí istartsnk fünn." Ezt mondván, inte Taturnak.
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Már az üreg z¿¡M himtokbul nem idomtalan oltárt

Szép ponkon rakatott tege még a Táltosok által ,

Kik sziromos féken vezeték a hószinü ezodürt

A szent helyre. Tatar mielôtt bele mártana pózslárf ,

Illyképp kezdi imádását: „Te,kegyelmeket osztó,

Szt-ní , éshalhatlan! ki hainteszsz, rendül a/, ég í'üld

Ismét megbékül, thikoron tetszésed akarja;

8 országot kinek adsz , vagj-onadva, haelveszed, ol-

Vevei i'ëánk honhot kereso Magyarokra figyelmezz!

Onts Árpádba erôt ; harezláogot népe szivébe,

llogy mint a viharok nyilazó dühe füldre teríti

A mi megáll liiis/ki'-ii , mindent letiporjanak , a füld

Sy.ine fülütt, ki velek lelket vesz kelni esatára;

S a menybéli Való valamint kegyes, azlegyen Arpád,

Kik majdan hadait békével eresztik , ascokhoK.

S mint én e ezôdür verével füstüm az oltárt ;

Ugy a szent kanllnl Pannónia tére pirullyon

Ellenségünkün kopiánk t-jtette sebekbül."

Ekképp szóllva Tatnr pózslárát verte szügyébe

A lilnak , s ton áldozatot, mint tiszte kiváná.

A nap ezen küzben dellestre hanyatlaní kezdvén,

A begyek árnyékát oriás nagyságra nevelte ,

S míg beküvetkeznék a felleges alkonyat, Arpád,

Minthogy fujni sipot tilalom л-ala engedelem kül ;

Tárogató siposit szóllittya : „mulassatok, ngymond,

Bennünket nagy Etel párkánnyárt Szittyai hanggal ,
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Mellytül az Etresnek harsogtanak erdei sokszor,

Nemzeti hangidomink, ifjak , hozzátok-el , /sa

Hangszereket : ha esatába megyünk, ébreszteni harezra

Szittya leventákat; ha szününk vért ontani püngô

Fegyverek éleivel , nyugovás küztt kedvre derítni.

Osi szokásinkat vigyük-el; tudgyák-iueg utóbbink,

Míg Azsiát laknák Eleik, mint üztek unalmat,

S tôlük gyermekeik szivják a nemzeti lelket."

így Arpád. A tárogató szava szivrebatólag

Itt megered, s bol az érzeteket zendíti , hol ¿des

Álmodozásba merit. Ott esündes bangu furuglyás

Andalog , elméjét járta^'án kedvese képén.

Más kobzon játszik ; más timbera burjain ôrlô

Tévedezésekkel kikeletnek püngeti bájját.

Tetszik ez is soknak, de nem eggy mindenben az

izlés ;

Almos, az osz Fejedelmi após kezd szóllani küzbe:

„Tí gyerekek vagytok , korotokboz timbera illik ,

Es bangzó sipolás, mi az én füleimben unalmas.

Ennekem ének kell, mint aggott régi Magyarnak.

Jüszte,Átád, zengjen gürjeszlô éneket ajkad."

Menteu oesódik Atád. Almosnak dallosa; kedvén

Járni tudó; még gyermek hôs ; ajakának igézo

Ejtegetése batós ; lantot püngetni is érto.

A dalt így kezdé balkan késérve kobozzal :

„Dallanom a viadalt kedvellfi bosi világrul
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Máskor ürüm; vagy szép hülgyét a trójai férjnrk,

Vagy mikor a Jas/, hos az arany kost méne orozni ,

Ezt, es a bu bájos arát Jolkosba ragadta:

Hirdetnem magyar énekben: most dallok egyébbrül.

FoUh; leventáknak , ki nekem születésemet adtad ,

Nyiss l'ii let énekesed buesuzó dallyára utolszor!

Ñem látlak tübbé ; ligeted nem láttya mosolygó

Arczámat , millyen voltam mikor árnyoka intett

A nap forrazó sugarátul gyüpre borulni.

Nem von Atád sátort rónádon ; nem veszen ott not ,

Hol k ora fejledezett, sem testét nem füdi hantod,

Gyermeke majd miüdon szemeit béfogja sirámmal.

Füld te! hazája vitéz népnek, mostpusztamezoség

Lél : árvák ugarid , szomorú erdôid is árvák.

Elhagytunk , s más esillagaink támadnak ezentúl.

A sors így akará ; a mennyei végezet intett ,

Túl iszonyú havason kültüznünk régi hazánkba,

Mellyet ezen napalatti világ fejedelme düesoültt

Karjai alkottak hajdan, de ma birja zavarnép.

Ugy mondák üregink, kik már ürük álmot alusznak

Méhedben: jüvevény szállók hogy voltanak itten

Ok , és mí is azok , vérkiut kik tôlük eredtünk ,

S esak pihenôk a lankasztó harezoknak utánna.

Kedveztél: noha borzogatott külfüldi dühüsség

Nyugtunkban. Megerosüdtünk számunkra , karunkra ,

Még is azért küszüno áldását mondgya reátok

A Magyar. Emlekezünk hálával Etresrül , Uralrul.

Es az üdok késôbbre jüvô ezerében is épen

21
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Tudva leend , itten Magyarok hogy laktanak egykor ,

S meghaggyuk maradékinknak, legyen irtva szivekbe

Korrul korra: derék eleik melly füldrül eredtek. —

Természet himzette mezôk ; domboknak ülében . . .

Hajladozó vülgyek, sokszor száz évi tavaszszal

Ujra virultt erdôk, szeretett menedéki vadaknak,

Mellyeket éjfélkortt Almos fia fülvere gyakran ;

Csürgedezô patakok, szigetek, tavak, és te fülüttünk

Ejjenkint szekeredben ülô Günezül, s te vezére

A bullámos ulon tévelgô tengeri népnek ,

Itt maradók! viszon áldástok küldgyétek utáanunk :

Hogy hegyek, és vülgyek róпára simullyanak, ingó

Semlyéket száríttsoa aszály léptünknek elôtte ;

Kôsziklák, havasok sereginknek nyissanak oakint

Széles utat, valamerre menend a hét Magyar, annyi

Táborral, s a nagy muakát gyámollya az ég is,

Kedvezvén diadalmakkal , s bódnllyon Etelvár

Kôfala zászlónknak , s szállyon ránk 6si sajátuak ,

Es legyen Arpádnak roppant birodalma ürüklô.

Harezfiak, indul lyunk : te vezess , fejedelmivezérünk!"

Itten Atád megszünt. Almost zokogásra fakasztá

A beható ének , s gyüngyükben két szeme ázott.—

Ekképpen tolték az utolsó éjjet Etelnél.
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TIZEDIK KONYV.

¡

:

1V1 i nt a méhe raját mikoron kaptárbul okádgya ,

Úgy püzsüg a Bolgár. Okkáig tal pon Eteltül.

Nuppahí Horgánnak békételen , éjjele álmot

Nem hoz rá. Pajkos hadait szerkezteti ; tábor-

Arkokat is vettet. Nem ugyan félelme jeléül ,

Emlegeté; vagyon Arpádot fülíétele esalni

Lesre szines esinnel , s imolyához dünteni. — Susdalt

Róla tudósítá, intvén: jól lenne vigyázó

Eszakrul , titkon ne lopódzék a Magyar által ,

Túl az orosz füldnek fényvesztô erdein. Ekképp

Vélekedett Horgán. A Bolgár had feje Kuvrat

Nálánál tüzesebb, szóllamlást kérve: „sokallom

A nagy készületet, mondá; félennyi vitézed

Volna elég szükevény esordával menai esatába.

Hánnyuk-el a fegyvert ámbátor, puszta üküllel

Sem imika gyôzhetnünk országtalan emberek ellen,

Millyenek ôk. A bujdokló ijedékeny is eggyütt,

Mint az ihok , kiket elszéllyeszt esaholása kis ebnek
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Ej , Horgán ! ha vezér én voltam volna Derenesnél ,

Elne ma is Czikadár , s átkozná Kuvratot Arpád ,

Átkozná Huba is, mert külykén halva vagy clve

Mostan hervadozó üzvegy menyed állana boszszút.

Engedgymeg, Horgán; szóllok , mint szóllanom illô:

Ennyi leventának vesztegleni kell-e Muromnál .'

Fogni vadat ha akarsz , szükség járkálnod utánna.

Vagy Lebedet váfod? pirulok- Nem titdna-e llorgáit

Gyôzni Lebed nélkül? most kell idegenre szorulnod*

Nagy gôggel ki felôled majd hirdesse î tudatlan

Vagy hadi dolgokban, s megftmt diadalmi düesüdtüb

Elni gyanú pürrel sem roszsz. Soha nein hiszem, a vér

Hogy vizzé válnék- Bolgárhoz s/.íl(ai»¡ nem fog

Lelkébül Lebed. Arpáddal, iriig esalhat, elôttünk

Szinli hasonlását: de van a vén róka szüvetben

Véle, s hol ejti szerét, a tort fordíttya szivedhez.

Engem, nem tagadom, Horgán! a kéaedelem bánt:

Sikra ki Arpáddal, hol bujkál, Veszszen-el ottan,

S tiszta egünkne szagollya büzet kard-ette dügének."

Ezt Кuvrat. Drongó, ki okosbvala^ mint heves, így

kezd

Szóllni: „Uram! sEeretem, ha nem álmodik ez, kl

elôttem

Ertekezék. Talpig gonosz az, ki nem orzi hazáját,

Míg ere ver; de ha kelletinél füllyebb huzod a hurt }

Elpattan. Sok szépet igér, s a fellegeken túl

Véle kereng esze Kuvratnak , ha megadni lehetne :

Ám de sokan lesznek, kikhozzá szóllanak. Ember^
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Nem tndok én r ki kezét küttetné hátra , ha nyomja

Ellenseg : pedig a Magyarok most ezt teszik , ôket

Hogy Horgán önkénnye szerint aprittsa, beszédét

Kuvratnak ha küvetni fogod , s vaktába kiindulsz.

Ország dolgaiban veszedelmes lenni szelesnek ,

Es ki az ellenség erejét fitymállya, bolond az —

Sokszor alá nézo jámbor megaláza kevéjyet. —

Meghalt már Cz.ikadór, s Kuvrat támasztya-fül ôtet»

Vsigyhanem: adgyaokát, mihaszonnal pattogoz értte

Mit keresett Czikadór , hogy had dal méne Dereneshez ?

Vagy Horgán birodalmának van-e kára Szapolyban?

Nem vala o Bolgár ; de Magyar sem : mindenikéhez

Csak haszonig vonzott. — Kirugott apjára ha nézünk :

Erdeme fosztogatás, Elhallgatom emberülését,

Mint esak puszta gyanút , noha ez sines minden okon

kül,

Mext ha büiu'ia дem volt ; miokért esellenge Magyar-

hoz?

Sokszoron apjáért gyerekét veszszozi az Isten ,

Ámde ez a vérnek poharát maga vitte fogához- —

Ezt boszullynk-e meg, érette füeséllyük-e vérünk?

S bár legyen is mrltó, áldozzunk ezreket eggyért1?

Mert a gyôzedelem , tudhattyuk , nem kerül ingyeu.

Ugy vélem: ha reánk táborral üt a Magyar, akkor

Védgyük az országot, mint ártó harezosok ellen:

Ingerlés nélkül ha vonódik-el , utnak ereszszük.

Jobb a béke düesoségnél; sokat üzvegyen, árván
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Hágy a had. Ki darázs fészket háborgat, eszetlen."

így Drongó. De kit a végzés elszána veszélyre,

Vesznie kell. Tüzelô Kuvratnak gyoze tanáesesa,

Nélküle is, mivel arra bajo] t , s fülfalta magában

A Csabakulesi Magyart Horgán látatlanul. Oszta ,

Míg lobogó heve meg nem hült, indulni paranesot ,

S Kuvrat elô nyargal, szemeit forgatva dagállyal.

Rendeli Arpád is seregit virradtra kelôben ,

Népét négy nem azon számú osztályra szakasztván.

Inditá legelül Gelemért , és véle Szabolesot

Klezroa felé. Tüstént Ete, s Horka nyomokban e/л-k-

nek

Léptettek. Taks, Kont a Susdali nyirkos utaknak

Váltának. Harsány , Dobrov , Örs Tuhutummal utolsók.

Arpád , Und , és a Szakmári leventa derékon

Fogtakhelyt; Kadocs, ésZárdis, kétkelleme Almos

Eveinek. Nemzette Hulek, vérüesese Emeesnek,

(Annya ez Arpádnak) s nevelé a két üreg ôket

Apjok holta után. — Csürsz már a vizsga-esoporttal

Szállong jóval elôbb, s eggy Bolgárt külde vitézi

Altal hátraszegett kézzel. Mondotta futónak

Lenni magát, ura kit Susdalba boesáta Muromtul.

Ó így szólla : „vezérfejedelm , ha kegyelmet ajánlaszsz

Lelkemnek; haesigáranemadsz: teszed ajkam igazzá."

„Bolgár vagy , felelé Arpád , érzésre szilaj had ,

S a magyar erkülesüt hozzátok nein esoda mérned.



Tizedik Künyv. 327

Ölni ebet, melly kütve vagyon , valamint te, divatban

Horgánnál lehet , és szemeit hizlalni esigákon ;

A magyar emberség nemesebb. Szállyszómra kanyar-

gás

Nélkül : mennyibül áll hadatok ? méreggel itatva

Vaunak-o veszszeitek , mint ezt eselekedni szokástok

Büestelenül? Seregével urad melly tájra nyomódik?

Hôsi küzütt idegen nemzetbeli forgat-e fegyvert?

Es fejtsd-meg, mi hagyással vagy Susdalba Itlárhoz

Küldve ? — Ha félre beszélsz : e szent nap lészen utol-

sód." —

Bár romeg a Bolgár , még is valamennyire bátrabb

Lôn, s akadó nyelvét ekképpen készteti szóra:

„Száma vitézeinknek ninesen tudtomra, naponkiut

Minthogy Etel lnlsii si k jural szállanak állal

Uj esapatok : de lehet már másfél százezer eddig

Okka kürül. Muromot hármas ful üvedzi. Királynénk

Benne vigad , s kenetes szebbnél szebb lányok Olében

Áldozik a puhaság mérgének, s magzati véle.

Hánya latorkertet pázsitbul (ûgos emelesôn

A folyam innensô hajlásán, Lassudik a viz

Nem tova ez ponktul, s eggy ágát nyeldezi, fülrül

Gyüp bénôtte fenyér , kit alig láthatni küzelben. —

Méne Balakna felé Horgán, és Hadnagya Kuvrat

Hetvenezer fovel. Drongó félannyival oldaltt

Elkülünüzve kopárságon. Jó része Muromnál

Vesztegel Uzmárral , s Horgánnak várja "paranesát. —

Nem tagadom, Fejedelm, nyilainkhogy mérgesek, anule
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Ösi szokás nálimk, valamint lehet, ártani had ban.

Küzttünk frígyeseket fegyverben nem tudok. Ertém ,

Hogy Lebed, a ki Magyar, nagyhaddal Túla felül jô.

Ellened ingerlett tü/.zrl. Susdalba szüvetség-

Szerzéssel küldetve valék , és inteni : talpra

Kellyenek eggy lábig; minden s/nnis el legyen állva

Számszeres íjjakkal , küveket hogy szórni lehessen

Ellenetek , de hol a térség kedvezue feszítô

Dsidások lovon, és nyilazók nyomakodgyanak arra;

Zártalanul ne maradgyon rés , melly eggy nyulat elveszt,

S a Magyar így, s az Orosz, holgar varsába kerül-

lyün.".

Szóllani szünt ezzel- Seregéhez rendeli hátra

Arpád a Bolgárt, és illyképp osztya esatáit :

Téríté titkon Gelemért álutra, s Szabolesot^

Es Szemerét, üntven lelkekbe rezéri tanáesesát.

Ellene Drongónak, menetét mint vélve arányzá,

Küldi Etét, sHorkát. Maga, és Und, ésHubahalkau

Léptetnek. Dühüdo szt'llel jo fürgeteg, és hull

Zápor az égbül alá, mikoron Kuvratra retôdik

Elsôk köztt Uszubú , s térítvén félre esapattyát,

Hirt ada Arpádnak. Tüstént viadalra fuva.t jelt

A Fejedelm , és kópjákat markolni paranesol ,

Míg nem az íveknek beszivárgott nedve kiszárad.

A Bolgár elrémül elôbb, nem i'ártta hadakra

Ütküzvén , de hamar lelket vesz , s szerkezik o is , ,

Mint lehetett, harezrendbe, s feszít idegére sipító

Nyilveszszôt, az esô, mellyet lankaszta, s továbbad
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Artani a testnek nem tudván, s/óra hijába. —

Hátra vetette tehát í vét, és markola testes

Szál fegyvert. Emberre feszít túl innen is ember

Gyilkos aezêlt. — Dürgô Uszubú izgattya legényeit,

£s beJedülve veté a Bolgárt viszsza dühülygôn.

Ellenben Veleket Kuvrat nyomkodgya , s zavar Iôn

KétfeJül. A Bolgár gyôzelmét hirdeti fennyen ,

Es. teve olly rohanást, Uszubú is mellyre hanyatlik.

Horgán meg gonoszabb. Tárkán a baltavitézek

Hadnagya nem rüsten forgat kétélü szekerezét,

Es ül : Még is elôbb Balogot szemzette arányra

Horgán,, vaktüze mert ôtet bellyebbre ragadta.

Rátüzi életevô gerelyét, s a melly vason által

A bofgári Király bajnok lelkének utat nyit

A te halálod sines , Tárkán , tübb évre halasztva ,

Bár kikelet yirnl életeden: Horgánnak aezélzott

Ternyôszála, hol a lélek hajléka, találván,

Elfujtotta lehellésed, s két barna szemedre

Hol diadalmat vársz, ott száll ürük álma az éjnek.

Elhullott Keled is ; mint délben rózsa piroslik

Vére Kolontárnak , s lefoly ô is vérese lovárul.

Beszteramott, Csapoditthaldoklanak. Ennyi vitézek

Veszte, nagy ámbátor: de tovább terjedneüzünkint,
A

Arpádnak ha nem êrkeznék intézete: rontson-

Bé Huba, és legelôbb Kuvratnak vágjon inába.

A diadalm fülfuttavezértSzenierének apóssa

tJgyre vevé. Izgattya lovát , s mellôle vitézit
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Elszórván, vasazott ternyojét ükleli Kuvrat

Állához , s nyakszirtya küzütt lelkének utat tár.

A holgár szakaszok zavarodnak. Van ki fut is már

Testova , még is a/.órt Horgán nem veszti bizalmát ,

S tábora ingásán mérgedvén rugtat elôbbre

A esata forrttában. Hol Kuvrat? véle mi türtént?

Nézdeli; s nem látván, boszszúval telve kiáltá:

„Fattyu az, és nem hos, ki magát kémélli haláltul

Ez napon ;" és béront vaktában , merre tümüttebb

A szilaj ellenség, s ordíttya: „vitézek , utánnam !"

Fülhevül a Bolgár Fejedelmét látva veszélyben

Forgani , s a viadal nyakasabb kezd lenni ; ropognak

Pajzsokon a gerelyek , s az, aezélzott vérteken onnan

Es innen. Horgánt az üreg Szakmári vezérlo

Megpillantva, lovát veszi sarkantyúba, s reá hajt,

A Magyar , és Bolgár háromszor esaptanak üsz.sze ,

8 nem von senki sebet, Sisakok esattognak ütéstül ,

Melly- és karvasnkon tompulnak kópiaélek.

Horgán , a fiatal, künnyüség szárnyain arra

S erre pürüg: Huba késelmes, de esapási szilajbak;

Hét rétíi paizsát fnrdalták tiz helyen által

Horgánnak , s elvégre hol a kapoes üszszeszoríttya

A vértet, Huba gyôzelmes kelevészsze beküldé

A vázképü halált. Fagy ül a két pirkos ajakra :

A szennek elhúnynak , terhét kiboesáttya kezébül ,

S ez foly ala, s elefánt nyergébül teste kifordul. —
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Nem vala már Kuvrat , Horgán sem : széllyed üvültés,

S rémület a holgár hadban. Nem küzdenek immár;

El vet ik a fegyvert , s esak ut at szaladásra keresuek ,

Dial az egész tábor. Tart eggyik része Muroninak ,

Volga kürül most is sereget hol gyüjtüget Uzmár.

Másika Okkának szittyós partyához ügyekszik,

Merre kit a vak sors ragadott megmenteni lelkét.

A Fejedelmivezér ezeket mint láttya : Kadoesesal

Küldi elô Zárdot Murom uttyát gátlani. A két

tfjak az oszladozó Bolgárt bekanyarva szoríttyák

A ragadó vizhez. Nem szükség ontani most vért :

Dünti az ellenség a Szittyák nélkül is egymást ;

S nem menekedni siet, hanem éltét vesztni korábban.

Volt , de kevés , ki uszásával túlpartra verôdék ;

Tübbinek Okka adott temetôt posványos iszapban.

Igy a büszke vezér Fejedelmét vitte halálra,

S pajkos hirvágybul süllyeszté gyászba hazáját.

Arpád félre vivé hadait még az napon innen ,

Tisztességet elôbb Horgán tetemének adatván ,

Engede harezosinak kevesig nyugodalmat. Azonban

Intézé Uszubút Gelemérnek utánna Muromhoz.

A esata forrott már, Uszubú mikor érkezik. Uzmár

Védi latorkertyét , valamint a külykes oroszlány

Barlangját, mellyben fetrengô kisdedi laknak.

Kétszer routa Szaboles be a kapun , annyiszor Uzmár
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Viszszaveré. Máshol Gelemér semléve szerenesésb. —

A domb árnyok alatt Uszubú tôn esalfa keringôt,

Es dsídás lovaglt szállítván talpra nyer-egbül ,

Arkot hág. Iszonyú a vérüzon. Omlik amonnan

A Magyar, és innen, s a Bolgárt vágja halomra,

A kasza éle mikint gabonának dönti kalászit.

Némul az ellenség , és fogy ; nem hallani kormányt ;

Nines Uzmár ! elesék harezolva vitézül ; elestek

Bajnoki, s nyitva Murom, hol Horgánhülgyekesergi

f

Azva sirámokban legszebb koru férje halálát;

S vállra folyó hajjal kiesinyit mejlyéhez ülelvén

Egbebató jaj küztt fut Etelnek révihez, Istent

Vádolván , s férjét,és sorsát gyünge nemének. —

A feeskék valamint oszkor hevesekre srétvén

Hoszszu esoportokban szállanganak : úgy va§yоп ittea.

Míg tartott az eros viadalm, Миrош ôrjei gyáván

Megszükyén, kiki лierro nyilást lele, arra futamlott,

Csak testét, lelket hurezolván számkivetésbe ;

S szinte halottaknak leve Horgán vára helyévé,

A Magyarok mire megszállták. Van préda ezüstbe^

Préda aranyban elég. Barniok sokasága teherre ,

Es vágásra fülüs, s Horgánnak ménesi , gazdag

Fegyvertára, düesüs harezoknak léve jntalmu.

A jámbor Drong(i nem tndván semmit ezekben,

Bátran léptet elô , tartván Susdalhoz aránjiyát.

Csürsz a fürge vitéz valamint kitanulta esapását ,,
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Hirt tevc Horkának, s kalauzt is futtata hozzá.

Horka utánna siet; Csürsz esalfán siuli futását

A bolgár had elôtt, s ingerli magára figyelmét,

Míg hátul Tn lud ii in bajnok fia, és Ete kezdik

Bontani a sorokat. Drongó mi ni láttyu szorulttát j

Hirtelenül seregét gyülekezteti domboru helyre ,

Eppen a/ erdonek earkán , s három szüget alkot ,

Л Magyarokra nyilát honnan szórhattya kürüsleg:

Fellegeket hîiui>:l a napnak vonva telejbe ^

Ugy rüpül a sok ezer vëSzszo oda, és ide. Esnek

Sebbe sok an kikbt a nyilvas sérelme megüldüz. —

•

A szomorú Eté régen mát forgatta eszében

Elte kioltását ; most e vágy benne fülélèdt,

A harez vérmezején valahogy végezni unalmát.

Horkához fordúl: „Istenveled ! énmegyek, úgymori(t

Elni amott, bol vége leszen sok rétü kinomnak;"

S a nyileápor alatt egyenest Drongóra szükellik

Villámkint : „ha vagyon kedved , nlond , Und fia szóllít ^

Kópja ki k- ó lija vezér !" Drongónak tiszti jelére

Megszünik a nyilazás. A két hôs ütküzik. ElsS

Volt Drongó , ki vasát mellyéhez méri Etének.

Und fia félre hajul, s bajtársát küldükün érvén

Nyergében megemelte , s leg ott lôn kengyelevesztett.

Uj izben düfi, s pejje farán a füldre hanyatlék.

Mérged az ellenség Drongóért, és veszi kürbe

Száz száz dsída Etét. Horkát sem kelle uoszolni,
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A daliákat sem vérig verekedni Etéért t

A szélnél sebesebb rohanással termenek ottan ,

Hol van az elszántt hôs, és a harez terjede minden

Szakra tüzességgel. Vág Horka magának Etéhez

Széles utat, de lefordult már akkorra lovárul

Híi bajtársa , s piros vérével fiistve vonaglott.

Mint ki reményt vesztett, nemügyel korlátra, ha-

nem dül

Tüzbe hanyatthomlok, legyen ámbár lelke haráesesá:

Illyen volt Tuhutum fia, most Drongóra lüvelli

Ket szeme szikráját, süllyeszti szivébe az éles

Kópjavasat, s ugyan ax lánggal megkezdi küzépen

A Bolgárságot, s viszi véglg rajta esatáját.

Boszszus epéjének nem elég még ennyi halál is ;

Megfordul , s valamint a tél viharos szele mindent

Fülforgat, mit pnsztitó uttyába kerített:

Ugy most Horka elôtt egy harezos nem matad állra ,

Csak ki az erdonek rüjtékeit érheti futva

Csürsz kiket ujra zavart üzvén félékeny ihokkint.

A Magyar a tübbit leveré. Most kerget Etébr/.

A ropogó testhalmok küztt Tuhutum fia telve

Kánatos érzéssel , hogy (iléhez zarja halottyát ,

S im Ete lélekzik, képét paizsára nyugosztván.

Elsz hát,kedves üesém? így SKÓ]! melléje borulva

A gyôzô; (de merész tettérül hallgata mélyen)

S vasderekának erôs esatlásait oldgya remegve,

Hogy szabadabb menetelt a vérnek nyisson eréb«B.
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Harminez dsídaszurás, vagy tübb a mellyvason által

Ejte sebet testén , de hálalos nem vala eggy is

Auuyi küzül,s mire alkonyodott , fájdalmais enyhült,

S bajnal elôtt a esündes ülést elbirta nyeregben.

Már nagy utat tônek , mikoron bádgyadVa panaszlá

Elmérgedt sebeit, s terebély hársfának alutta,

Honnan esürgedezoforrás jüveî „Horka barátom ,

Itt pibenem ki magam , mondá, szállíts-le lovamrul ,

S e ragyogó vizü ér vérzô sebeimre olaj leszsz."—

„Jól !" felelé bajtársa , s Etét leemelte lbVárul .

Künnyeden a esefmely parton helyhezteti gyüpre.

„Enyhítô segedelmet,üesém, így szólla Etéhez

Horka, megyek, a ofvos szereket sebeidre keresni;

Ttirj kevesig békén , nem hagylak várni sokáig."

Es elment szeretett íeleit szóllítanií (mert már

Hogy küzel a tábof, kezdette gyanítani) „jertek,

Edes anyám, s Kuldina hugom , hôs ifiat,ugymond ,

•

Látni , piros yérben fürdüttet nem tova innen ,

Kit tege a harezdüh ingerlett tenni esodákat.

Adsza olaj t, s gyoles kendoket: nines száma sebé-

nek ;"

S elhallgatva novet mennek- Már kezdi homályba

A nap rüjtni magát, halkart mire jutnak az érhez

Háta mügütt a gondba merültt, s fájdalmas Etének,

A ki keservétül gyôzetvén küzküdik illyképp :

„Hány,ki haláltul lri , s panaszokkal telve sovárog

Hoszszabb élet után? hivom én, és elkerül engem!
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Hoïka, miértjüttél, hogy ínegtarts ? láttad, ürümmel

Vesztem elejbemegyek, S nem mostah utálom ezéltet;

Nem mostan ! Kuldína mivel rég verte-fül elmém.

E bus testi hüvelyt leteszem , s elkültüzüm innen ;

Könnyebb éz, mint szüntelenül harezolni magamban.

Most, Ete, légy bátor. Kezdettél halni : egészen

Végezd-el , Kuldínáért szép halni Etének ;"

S fülszaggattyá sebét. ttten Kutdína sikoltva ^

(Mert már hátamügét nieglopták orvi nyomokkal)

Füldre rogyott. Ete megrendül , hogy lángjait ajkä

Megvallá ; ki hogy ê titkot Sifjába magával

l'Vhiszi, megrügzütt szándokkal íülVala téve

Lelkében: most szégyenlët pirulattya Szükellík

Rá , s b'efüdé arezát. llamar ugfik Horka sebétül

Tartdztatni kezét^ és ígyszóll: „hosfi, hogyaníragyj

Hogy magad ok nélkül gyütrüd ? hogy dülni halálba

Ennyire vágyódol? bántott Kuldína? (mit en el

Nem hihetek ) Vessd-meg. Szereted? megválni fonákság

Eltedtül , napodat míg fád nem hozza az Isten.

Itt az anyám, hügom itti enyhiteni jüttenek Ok is

Tégedet, és a vért sebeidbül türleni engedtt.

A mi belül fonnyaszt; az üdo leszen orvosod abban."

Hozzá nyul Tuhutum jó noje, s türülgeti a véft,

Es esüpüget esészébül olajt a tiszta sebekbe; —

Und fia fülpillant , és, „ahég! holvagyok? úgylnond,

Hol K lililí na ? talán mit hallék, álma kifordultt

Elmémnek?— Tudom én, más férfit zára szivébe."

Ezt nyügdelte lehunytt szemmel,s szóllása elállott.
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„Itt Kuldína, felel Tuhutum je» nôje: ne bántson

Vesztô sorvadozás. Sebeid nyitogatni leányért,

S gyünge virágkoru pállyádat rüvidíteni szünnyél.

Kéméllyed magadat nékem , mint másod anyádnak ,

Es annak, kit imínt ajukod szóllíta nevérül.

O ha szeret, legyetek társok. Megnyernem az apját

Condom leszsz." Ete fülszóllal : „vagyok ujra születve ,

Nem fájnak sebeim, esak jó Kuldína szeressen!"

Ezt mondá, mivel a beható tüz rajta erôt vett. —

Elpirul a lányzó, mellyébül szálla sobajtás,

A vallott szerelem legszentebb szózata. Künnyobb

Már Ete ; areza vidul , Kuldínát nézheti bátran ,

Es Tu li u i nm nojét annyának hivni merészli.

így a sátor alá a/, ezüst hold fénnye vezérlé

Oket, Horka Etét miután «letre varázslá

Büles intézetivel , s Tuhutumnak noje,s 1еáпзra.

Susdaltul tova még a hét Magyar üszszesereglett ,

S Arpád a Fejedelm ekképpen szólla: „düesoen

Kezdétek, Magyarok! Horgán, a nagy nevü Colgár,

Es bada, mellyel eget poklot megvívni reménylett,

Miut a tél elején a fának sárga barasztya

Dértülaszalvalehull: úgy vannak foldre veretve

Most, és áporodott vérek bizlallya bazájok

Térmezejét, s erejek megromlott minden üdokre

Általatok néhány nap alatt. Egyszerre lesodrók

Öket az ürvénynek fenekére. Mi épüle nálok

Regen fondor uton, láttyuk , mint semmibe szállott!

au
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Л magrul fülserkedezô fáeskának ¡idô 1; di.

Mig megvastagodik , s terjesztenek ágai ernyôt:

S melly humar elpusztul esak néluíny fejsze esapással !—

Most ha nyakáramegyünkarémülttnépnek, enyészni

Fogna, s kiirthatnók az utolsó gyermekig ôket.

Gyôznünk légyen elég, Magyarok! nem hagytuk-el eszak

Kürnyékét, hogy gyilkosság moeskollya nevünket,

S fegyvert nem víselô , s békés füldnépfe rohannynnk ;

Nem, hogy Nemzeteket dúlván átokkal az égbül

Bünhüdgyünk : diadalminknak Pannónia tárgjra.

Hogyha okot keresünk mindenkor késni, talá!unk."

igy szóllván ada jelt Lélnek. Lél kürtye hasiíá

A levegôt. Topog a ezôdrük sokasága: nyerítnek

A paripák. Fülemelte Berend a nemzeti zászlót,

Es vidon indtdnak. Vezetôjük Tarezal elüljár ;

Sárd Kontot késéri , kihez Taks léve esatolva ,

S ttttyokat arra vevék , hol az eddig járatos üsvériyt

A rigya elzárá. Seregét Taks félre terelvén,

Vet tüzet a fának. Pattognak gallyaik a nyers

Tülgyeknek; sürü füstüs láng feketíti аъ erdft

Egbe meredt sudarát, s ton hirt a városi népnek

Eüensége felül, de ki máshol szálla-ki silera,

Mint az Orosz várá, a esalatott ôrsége lujába

Jól tova veszteglett. Ez alatt a fo hadat Arpád

Vitte küzel. — Susdal , valamint ezt láttya, kevergni

Kezde , s »zünék harezvággya legott. FejedeJme az els»,

Kit külnépe küzül beragadt a félelem. Omlik
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A sereg is rend , és fô nélkül utámía Itlárnak.

Számtalan ¡U ,k¡ veszett egymást kergetve ; de tübben

A kapu zárttával rabszíjra kerültenek. — Arpád

Készüle víváshoz. Már a lábtókat elôre

Intézé Fenyegetve; de küld békével ajánlót

Még is elôbb, s küvetétillyszókkalereszti: „nebizzék

Itlár a Fejedelm Horgánhoz. Frígye füloldva

Fegyverrel. Murom elpusztult, és népe. Ha tetszik

Háboru Itlárnak , legyen úgy ; de ha békekivánat

Megszállotta szivét , kapuját még ez nap elôttem

Zárja fül a Fejedelm, vallván, hogy lettem Urává,

S tudgya-meg eggyszoval: ninesen kegyelemre kíi-

lünb ut."

•

A Magyar így szóllnif . Susdal fonaggya VÍSZOT

„Mind ezek onnüneim: Horgánnal nem vala frígyem

К I Ici ici 1. Isten adott, látom, kezeidbe hatalmat.

Fegy>-eremet leteszem, mert vért onilatni szelídebb

Erzetem ellen van. Kapumat fülzárni ajánlom ,

Dúlságot ne tegyen esak békés népenlen. Ehhez

Túszul adom fiamat ; hatezer katonádra fülültot ;

Tizszerezer barmot választott gyapjas ihokban ,

S ük nikht'ii. Paripáimnak legszebbe sajátod
•

Kétezerig: esinosan gyártott nyergekben is annyi.

Engedd éreznünk , Arpád, fejedelmi malasztod."

Arpád elfogadá. Megnyiltanak a kapuk. Itlár ,

Es a várbeli nép ürvendve küszüntejii dülnek
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A Gyôzôt. Vezeté az Orosz, kit túszul ajánla,

(iyünge fiaeskáját. „Legkedvesb zálogom, úgymond,

Kit neked általadok, kinn anuya, sirámbamerülve,

Fogyfig emésztôdik, s készít rabsága koporsót

Huslakodó nomnek, s én kettôt vesztek ez eggyben.

Légy, Magyar ! apja helyett kérlek, légy apja fiamnak !"

Nem szóllott tübbet; künyüek gürdültenek arezán,

8 a zokogás mutatá, millyen fájdalma szivének.

Szikla legyen,kiben érzés nines,s künyürülni tudó sziv

Emberi társa fülütt — Arpád meghatva viszonzá:

„Vidd-el,jámbor Orosz, s rüptesd annyának olébe

Túszomat, és lladat. Bemutatnod elég vala nálain.

Л7aп nekem isszeretett hülgyem; nemzô vagyok euis^

Es ez elég lennem hajlékony szivvel erántad." —

t
A sürü zápor ntán derülô napfénjrre miképpen

A természet ürül , s madarak vetekedve esevegnek :

tgy az orosz míp most fünnszóval hirdeti Arpád

Nagy lelkét, s leve bátrabb márelegyedni Magyarrat.

Ez bámult esinos ültüzetén : paripái amannak

Tetszenek : más fegyvefeket vizsgálva esodálta.

\oH , ki figyelmével késett a tábori renden ,

Tárgya szerint ki mihez kedvét inkábbra esatolta.

A Várfô ez alatt áldmást készíteni rendelt

Minden elôtt vendégeinek. Nagy számmul az ükrük,

Es Ihok osztattak. (Termését a boritalnak
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Eszaknál ne keresd ) Forrásviz szomjokat oltá. —

Tiz napig a tábor mulatott, s fülszedve adóját,

Arpád utnak ered , szaporodván népe Oroszszal ,

Dobrov serge küzütt kiket elszéllyesztni paranesolt. —

Kétszerezé Lebed e küzben lépéseit eskütt

Ellensége felé , Horgánt forgatva eszében ,

Mint kivel a Magyarok seregét eltürleni fogná.

íme Murom szaladó népének jajja elestét

Hirdeti Horgánnak , s a holgár hadnak is eggyütt.

Menykonél gonoszabb hallás! fülforrad epéje;

Menne tovább, de magánerejét boszs/úra kevesli ,

iS háborodott elméje forog sokféle tanáestul.

Megtelepíti hadát elvégre , bol akkoron állott ,

Szúggja : „mi átokkal vagyok én terhelve , kemény Eg ,

Nyilton igazsággal bogy nines megtürni szerenesém

Ellenségeimet? — Nem nyugszom még is, akármint

Válik-el. Ad az üdo alkalmat jóra gonoszra.

Addíg is legyen e térfüld választva huzámnak!"

Országot Lebed ekképpen fundála nevérül ,

Melly sok századokig, (noha már nines) fünn vala birben.

A Kazar is fülgyüjti badát, és a Denep elve

Léptet elô , mikor a Bolgar veszedelme füléhez

Szárnyalt. Kétli elôbb ; sziklához lenni hasoal«

Kezd azután, és Ingoluál telepíti-le sergét. —

Vôje is, ésMetigán,BessuyôkFejedelme, Bogorho/

Kergetaek hadaink ellen forralni tanáesot:
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S végzék : szárazon a Bessnyók kapesolva Lebeddel

Tengeren a Kazarok sereginknek elejbe kerülnek.

Ingerlék a Kúnokat is. — Viseletre , ajakra ,

Eggy nemzet vélünk. Meszszünnen jüttenek ; ôket

Belsô villongás, kiszorítvánKúma vidékrül t

Száz száz fêle bajok küzepett ez tájra vetette.

Osi szokásokkint voltak hét agra osaolvák ,

S választottak orosz frígyet kül támadat rllen.

Fülkerekíti badát ^rpád, és méne Boriszten

Bal partyán. Eldúlta Oleg, Fejedelme Kijónak ,

A termô füldet. Falnit lángokba borítá,

S a már esürbe jüvô gabonának sárga kalászit.

Kegytelen ember Oleg! Dírt, és Oskaldot orozva

Meggyilkolta, Kijó Fejedelmeit. Ennyire vitte

A hatalom ratürés nevelojét kisded Igornak,

Rúrik után kit az országlás illetne szerében.

Ezt eselekedte Oleg, jármát hogy vesse Kijóra! —•

Neszteren e város feküszik. Hir róla beszélli ,

Epíték Avarok, Kíj,s Szées testvérek : azelso

Adta neyét ; s e zordon Oleg most benne paranesolt.

Ertvén a Magyarok jüvetét, mint-férfiu készült

O is badra. Szerez tábort. A Kúnnak izente :

Kétszer bét nap alatt, vagy elôbb, táborba Kijóhoz

Szállyanak. Emberevôk északrul sáska-esapatkint

Tódulnak, s tudtára vagyon, hogy ráterül a vér-

Fürgeteg. Önnüneit fülfegyverkezteti , tábort
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Járatván kivül, A falakat megrakja tümütten

Tegzes ijászokkal , s valamit gondolhat ¡iz elmés

Hadviselô , hasznost ártalmast , megvala téve.

Es nem is irtózott. Volt számos népe ; magában

Bátor sziv , tudomány a kétes fordulatokhoz ,

Álnokság, hadi esin; kellemlô termete, nyerses

Hangja beszédének; kitünô fejedelmi magasság:

Ennyi kinálattal ragyogott FejedelmeKijónak.

így szóllíttya tehát seregét „titkolni , vitézek ,

Nem lehet, a mi kürül türténik. Készül erôs harez

Eszakrul , s kis üdô multán átlépi határunk.

Kóborló falkák ; embervért esorgat italra ,

Etele emberhus: nyersen fülfalni szokása,

Csak finnyákosaik , tévén vasráesra , piríttyák. —

A Bolgár oda van; nagy városa, népe, Királlya.

Susdalt is megróvta: hadát most hozza nyakuukra.

Harezot , erôs harezot várok. — Susdalra Kijóban

Nem leí még is azért. A harez nagy napja szabadság,

Vagy fog lenni halál, s testünk temetoje hazánknak

Sikja fülütt. De pulyák ne legyünk. Erkülese Orosznak

Volt mindeg az erôs lélek, s most légyen az inkább ,

Mint máskor. Ki hazátszeretô , nem féltheti éltét.'^

Lelkesen így szóllván a hareztájt méne tekintni.

Vélhetnéd a vizfolyamot halkabban omolni,

Mint Arpád seregét. Két hétre vidéki Kijónak

Lába alatt. Tartó akadályt nem szenvede utban,
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8 merre az ellenségi esatát szemléli , nyugodtlan

Arre vonul , 8 nem késve hadát iml í i < \ u Olegre ,

Es ¿gy szóll: „Magyarok, bajtársim! az uj bazakezdi

Kérni erôs kezetek. Nagy ero van elôttetek : annál

Szebb a gyozedelem : legyetek viadalban erôsek.

Nemde igértétek : meg nem Hüí kardotok addig ,

Míg nem száll Etelénk roppant birodalma kezJtnkre?

Túl ezen a havason vagypn az. Düntsétek erosit

A füldnek nyomdéktok alá: valamerre menendimk ,

S a várak durezás falait: fog le mu hazátok.

Vagy sok az ellenség ? soka nines az Orosznak elôttünk

Eggyes oroszhmytul , tudgyuk, sok szarvas elillun,

Rajta,vitézek,azért legyetek viadalban erosek!

Hôseleink a büszke Kazult, s Maeedói dühül)rgo

Pusztítót futtatni tudá!; : nem vol na gyalázat,

Egy napon ennyi düesôséget sírjába temetnünk -

Rajta tehát legyetek tí is viadalban erôsek."

•

Hôs Oleg is forrón bátríttya vitézeit ujra ,

S rendeli a tábort. Job szárnyv'.t bizza Rulafra ,

Balra tevé Stenidet Tarlof, mint e.s;ilí'¡i, lesálló.

O maga mindenhol , mint a harez esinnya javallá.

Készen jütt Arpád. Huba ellene álla Stenidnek,

Und Rulafot nézé. Gelemér, és túrsa Lebedfi

Czirkálnak szabadon, s az egésznek lelke : nagy Arpád

A táborhomlok derekán villogtata k-rdot.

Harsog Lél száján a kürt. Fülemelte Berend is

A zászlót , és homlok arányt az Oroszra nyonuí l na k .
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Tapson ijászaival Stenidet támadg) a legelsô ,

Szór Stenid is nyilakat, s lassai» küzelítenek üszsze.

Túl Eesed , Und részén, dsídásit vitte llulafra

Nyalka hevességgel, mint még nem jaralos ifjn

A hadban: de Rulaf, keveséengedve duhének,

Yiszsza veté , s az egész szárnyat kezdette zavarni ;

Und s/ava sem has/.n;il : mert rém kergette vitézit.

Ellenben Huba , mig Tapson nyilt szóra idegrül ,

Megkerülé Stenidet, s bozogánnyal Réde szoríttya

Oldalrul, s tesz pusztítást, mint farkas ihokban.

Nyargal Oleg Stenidet fülfogni, s kiáltya: „Vitézim!

Gyôze Rulaf, ne pirullyon Orosz, hogy más fele vesztett ;

Rajta! viaskodgyunk tüzesen! s fordíttya esatába

Ujra futó hadait. Vérengzô lenni esak itt kezd

A viadal. Huba is harsog; keze dolgozik: intéz

Büles esze: nem gyôzhet még is; sot veszteni látszik

Itt hullott-el Eesed , s lelkének mássa Belér is.

Általverte Oleg Zákányt , Stenid adta Jeleknek

A megolô vágást. Szemerét ün vére boríttya ,

(Még is az ifjúnak nem lôn sérelme halálos). —

A zászlót vesztette Berend , a nemzeti zászlót !

Es fennyen fitogattya Grimold- 0 minden Orosz küztt

Volt legerôsb, shogy tartsa hirét, most vága Berendhez

Püngô karddal utat , s a sast kifaesarta kezébül ,

Es viszi a baragos fuvalom esapkodta ragadmányt.

Láttya Bogár a kárt, aszégyent: végig elünti

Sárepe minden erét:nem! Orosz , rikogattya tüzelgôn'
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Tartós martalokod , nem lészen nemzeti zászlónk !

Ezzel utánna rüpíti lovát, keze villogat éles

Szálvasat, és az Oroszt kétfélrül szórjaGrimoldig,

S ott, hol az areza fülütt a két testôrük oszolnak ,

Bésüllyeszti vasát, s az egészt két részre hasittya

A nyeregig, s ledülôfélben ballyába ülelvén

A zászlót: „drágán, dürügé, lefizetted az árrát,

Nemde,Orosz, kaezagásodnak? szentsége hazámnak

Nem mondám-e , duesôséged nem fogja tetézni ?"

Es diadalmi jelét átadván, szólla Kerendhez:

„Neszsze te gyáva Magyar, zászlónk,légy ember ezentul ;

Mert ha teszed, mi ma ért, osztályodleszszazOroszszal.

Az pedig elkomorult; szégyenvallása piritá;

ES bццe nagyságát mérvén, rettegte vezérét. —

Bulesú apja Bogár. Gyerek éveit h6sí gyakorlás,

Terhemelés, s gyüngébb erejét gyaporítni korával

Foglalták, s mire fülserdült, és pülyhük az állán

Itt ott sárgultak : trufa volt birakozni bikával

Néki, s kemény esontú szaruát kitekerni tüvébül.

Es ha futó paripát farkánál íbgva kapott meg:

Az markába szakadt, és o nem mozdula nyombul.

Kürme küzütt legerosb paizsok pattogtanak izre,

Es patkók ; s a kópja nyelet két újja türé el.

Bulesú apja Bogár illyen volt, ülyve Grimoldnak.

A zászlót mikor elveszté a gyáva. hanyatlék

A búsultt tábor. Most Arpád hozza nyugosztaltt
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Hadfiait. Sebes omlássnl hajt Ester Olegre,

Sdünti, ki elleneáll. Nyomul Und is eloro ; Hubátsem

Üzheti hátra Stenid. Szóll Arpád végre Berendhez:

(Areza sütétlésén a zászlós rettege talpig)

„Mellettem hozod a zászlót;" s jelt Léllel adatván,

Ront az Orosz táborra mikint a mennyei villáin.

Fordul az ellenség; fogait esikoríttya vezér-e

Farlof késte miátt, Gelemér kit megvere haddal,

Б kergeti még most is. „Maga kész harezolni, kiáltya ;

Hagyni vezért, á nil ai hazát, szentségtelenjtés.."

S szóllana még tübbet, de tanáesos futnia, és fut

Bomlott rendeivel ; s im a Kún tábor elôttük

Szembe tünék. Lobogó zászlókkal liarezra siettek ,

Bánvák , hogy nem elôbb érkeztenek a esata helyre-

Szá/. , és negyvenezer szállott táborba Kijónak

Oltalmára , s Oleg mellett. A városi róпán

Álla-fül a Kúnság az Orosz maradékkal. ( Ez is még

Nem vala számra kevés) Kezdnekszerkezni, de Arpád

Seipmi üdtit nem h.ágy. Huba Iôn küldetve Olegre,

Es ki Etét nemzé. Taks, Kont, és szôke Lebedfí

A Kúnokra. Hubát gyullasztya elôbbî homálya,

S in ¡n 1 ha világ sorsát végezné , yág az Oroszra.

Und is azon dühhel. Bórist, Jeropolkot eloltya

Eles szittya aezél. Rulafot Huba küldi halálra. —

A Jíúnság ravaszon harezol. Tettetve futását

Enrede, a Magyarok, vélvén, hogy eselre vitetnek.
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Megesalatott: Tnlmtum mivel ott tartotta tanyáját,

A Kún merre futott. Tulnitum : „tí kelletek , úgymond,

Orrom alá, szaladók;" s szilajoa hátulrul elülrül

A Magyar aprítá. Lehetett menekednie még is

Oldalvást, s nagy vesztével beosonta К ijuba

A maradék , s Oleg a kapukat záratta magára.

Illy nyakas üldüklések alatt, a Szittya Magyarnak

Sziízszor ezer holttal miad a két nemzet adózott.

A Magyar is vesztett. Boszszontya balála Csanádnak

Arpádot foképp, kit vérség kapesola Takshoz,

Es Tarkaes testvére , s Bèreg , Zombor , Pota , és Bánk ,

S tizszerezernyi leventáját fájlalva, kiküldé

Népe ütüdrészét Oleg országára, borítni

Lángba az épitletek füdelit; pusztítani a fold

Kineseit,és szép barmaitul megfosztani népét,

S mindenitül, mi büesüs, míg o a várnak alatta

Sürgeti a vivás míivét. A számszeres íjjak

Fészkeiket kijelülte kürül mázsányi küvekkel

Bontani a falakat. Lábtót is vontata ütvent ;

Kézkapaesok, csáklyák osztattak négyszerezerre ;

Vitlával telvék , és nyirkos hanttal azi árkok.

Szór az Orosz nyilakat füllülrül: néld parittya,

S nyil felel a vülgybül , megülôi sok ôrnek. Azonban

Kész minden. Hágó szereit támasz.tya falához

A váraak , s adat is tüstént megmászni paranesot,

Ektelen ordítás az eget veri szüntelen : aszszony,

S gyermekî jaj süketíti fülét a tábori népnek.
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Látni , mikint kóesollya kezét a kisded is anuya

Kehlérül, s lebeget kendôt, mint békekivánó.

Megrémült Oleg is : „látom nines oltalom , úgymond ,

E várban , s a gyôzôtül jobb kérni kegyelmet."

Arpádhoz Stenidet választá békeküvotnek ,

Es a Kún nemzet Bojtát az Oroszszal ereszti. —

Eggyütt a Magyarok ; Bojtát hallgatni Steniddel ;

S szóll ez elôbb : „tí vagytok urak, kezetekbe az Isten

Tette-le sorsunkat. Szivetek vagyon, és helye abban

Szánakodásnak : Urunk birodalinát t ¡irisa Kijóban

Általatok ; is snünnyék kegyetekbül folyni orosz vér.

Váltságul valamit kértek , lefizetni igerjük."

Arpád süóll: „baKijót elrontnám, seilki hatalmam

IMeg nem akasathatná, Magamévá tennem , igazság

Nem tilthattya , uiivel , tudgyátok , rakta Magyar kéz,

Birta Magyar sok üdon által , s most szálla Magyarra.

Még is azért kegyelem ! Birjátok. Hoztok adóban

Tiz mérték aranyat; minden viselôre valókat ;

Elelmet ; s valamit gyôzüttül venni szokásnnk ;

S küldgye Oleg tús/-ul gyerekét, és nyissa-meg a várt."

A Kún hallgatezig. Tuhutum nem türheti: hát e2,

Kérdi szilaj hangon, nem jütt-e paranesesal , eminuen

Hogy takarodgyunk-el ? vagy míg jüve, nyelve kipál-

lott? —

Kúnok ezek? Magyar ajkuk ezek ? hát kelle Magyarra,

Mint vad nemzetnek fegyvert forgatniok, és vért
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Ontni Magyar szivbül 1 — Legyen a Kún szolga , ité-

lem." —

S nem szóllütt tübbet Fülváítá Bojta: esodálonrt^

Hogy nemszóllásbul némának itélni merészlô

Egy küvetet Tuhutum. Nem hoztam senk i paranesát.

Bánnyuk azeddiglen türténtteket: ámdekitudta,

Hogy rokonink vagytok? frígytársunk hallgata <•//(•l,

S rólatok úgy szóllott, mint északi emberevokrül;

Megvivtunk veletek ; kérdés : mi bününk; vagyon ebben

Megesalatottaknak ? Szolgákká tenni magunkat

JXrin, soha nem haggynk , valamíg fülemelheti aKún

Csontos inas karját : de ha tetszik , mint rokonokkal ,

Kütni ezüvetséget¿ legyen a Kún, és Magyar eggye

r

Arpádnak fünnsége alatt: ezt mondan! jüttem ,

S válaszotoktul függ, leszsz* vagy nem^ rés^etek a Kún."

Zeng ürüm, és valamennyi Magyar fülszóllala : „szentül !

Bojta beszéll szentül: legyen a Kún, és Magyar eggyé ;

Sors ez atyánkfiait tôlünk elvágta : de viszsaa-

Hozta megint : legyen újra tehát a Kún,s Magyar eggyé*"

Bétülté azOrosz Fônagy fejedelmi paranesát

Arpádnak. Túszul magzattyát küldi. Tevékert

Tiz mérték aranyat. Legszebb paripáibul ezret ;

Annyi orosz kantárt, ezifrázott nyerget is annyit,

Lomha tevét negyvent ; nyusztbornek nem vala száma;

Es valamit gondolt , hogy leszsz kedvére Urának.
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Fülveve a Kiiu is s/áz ifjat nemzeti diszben,

Mindeggyik esatafo ennyit. Nevezetre vezéreik:

Örsúr apja Used, Ketel, és Ed, Bunger Etével>

(Hnd fia nem volt ez) s Edümér, és Bojta. К/, ismét

Szólla : „düeso Fejedelm, megajánlád, hogy legyen eggyé

A Magyar, és Kún vér: jüttünk bemutatni hitünknek

Szentségét: Téged fogadunk fejedelmi Urunknak

Izrül izig. Hfiven küretünk,valamerre szereneséd

Hordoa." Harsog aи ég Lélnek küríyétül^ ürüm fut

A városba sebes szárnyon. Tapsolnak az ifjak ,

Tapsol az éltes kor , hogy lôn illy béke , s szü

Nem maradott ак orosz füldün Kún: férfiuy

Vén , gyerek Arpádnt késérék , s száinus orosz nép.

Most Álmosfi gyülést hirdet; Beidézi Berendet,

Es így szóll : „Magyarok , láttátok , mennyi gyalázat

Nemzeti díszünknek vesztével lenge fülüttünk 1

llly is'/onyn moeskot hallett-e Magyarra magyar fül

Ekkédig ? s ha kezed , te mazur , volt volna levágva ,

Mellyel szent ereklyénk tartád : nem nyomna itélet.

liai nnil elôbb kellett tizszer, míg kézbül eresztnéd

A zászlót, gyávák gyávája , leventai szerben!

Engem , nena tagadom , lwgy belrül méreg emésztett,

A szégyent látván : s ha Bogár szabadítani nem megy

Izgattam lovamat, s én üztem volna Grimoldra.

Nálatok a birság/' mondá, és szóllani megszünt.
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Szóll Tuhutum : „mitkétekedünk? büntetni halállal

Kell a tisztehagyót, s dügtestét vetni ebeknek ;

Mert mind tüz, mind fold irtóznék ôtet enyésztni.

llettegjen , ki Magyar, hadi türvenyt bontani harczban,

S bár magam én Volnék , legyek ászoktalpra vonatva,

Éltemet a nemzet moeskán ha kiváltni keresnem ,

A türvény szava rászolgál: lelkével adózzék."

Almos nemhajlott Tuhutumhoz: „vétke Berendnek

Nem vala készántag, s éltét elvenni nagyollom ;

A zászlót ne visellye tovább : küzrendbe tetessék :

Úgy vélem, hogy elt-g így is bünhüdni Magyarnak ;"

Ezt mondá az üreg, s tetsaék a tübbi vezérnek

A kegyes érzelmíi birónak itéleto. Mostan

A Fejedelmre tekint minden. Komor ajka kinyilván,

így li.-illal (a szavát: „Tuhütunmak itélete állпa

A bünüsün : de mivel tí vagytok eránta kegyesbek

Tübbeden : élte marad:de vitézünk nemleszen: el kell

Metszeni a feneszükte tagot végképpen az éptül.

A pulya szolgállyon, kinek engede harezban, Orosznak ;

Es soba ö, s ivadéka hazánk küszübére ne lépjen.

Nem viszen-el fegyvert, lova még is nála maradgyon

Nyergen kül , noha érdeme nines eggy sánta szamárra.

Lótakaróját is, minthogy rajt nemzeti ezím van,

Nyerje aи uj zászlós ; o dügjét füdgye rogosx-szal."

Arpád ígyen itélt, s a zászlót bizta Bogárra,

'luis/ Un mosolygással ki magának tetsKeni látszék.

A bünüs ellenben valamint az itéletet érté ,

Fegyvereit leraká, s a had két rendü nyilásán,



Tizedik Künyv. 353

A zászlót átkozva menelt, nem szánva esakegytül:

Gúnyhahoták küveték, s hátát sok kardlapok. — Úgy

van!

Hogyha szereneséd dül, s vállad már nem leltet oszlop,

Künnyü megolvasnod , kik tartnak az egykori frigy-

hez. —

A már s/ámk ivot et t nem esék kétségbe. Magához

Lopton hulladozó Magyarokbul gylijte esoportot,

Es egy népetlen tájnak lôn tellyes urává.

A kiesiny országnak türvényt ád : alkota kormányt ,

Fülveszi aszükevény Paloezot, Bessnyôt az Oroszszal

Fegyvereket szerez, és mnnkáltat is, és hadat ¡ill if ?

Frígyet küt szomszédgyaival , s a kis haza kezde

Lenni tekintetben , s hires diadalmai által.

Bolgárral gyakoron harezolt unokája , s Tatárral ,

Es Besenyo'iekkel : nem mindég ünnüni mellett:

Védelmezte szüvetségét az Oroszszal utolsó

Csüppje omoltáig. — Háromszáz évekeu által

Fünntartotta magát , s a Mongol végre kivágá ,

Europára m i (l un e vad népesorda kiomlék,

0 pedig a Denepen rohanását gátlani merte. —

Emberi sorsoknak forogó koezkája! miképpen

Tréfálsz? azt, kit alig tettél fopolezra, levetvén :

Ezt esengô rablánezaibul fénykürre ragadván!

23
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Arpád nem vala kellemetes vendége Oleçnek ,

S/íuli barátságát a fondor még is eránta,

Es így szóll : „te kegyességed lekutütte szivünket :

En, és a nemzet kívánnók, vajha maradnál

Itt vélünk : de , Uram , látod , hogy térje Kijónak

Termesztésre zsinár. Szükenád esaknéhamagunknak

Elelmet , s szorulásunkat pótollya vad állat.

E fíilyam is füsvény: halait tán rüjti fenékre,

Ritka л rii'-s l¡zi-iú. .Áldásnak fülde az égtül

Néktek igérve vagyon , Pannónia régi hazátok ,

Bajnoka fél füldnek, mellyet fundála, nem illyen.

Önkint hoz gabonát : hegye bôves aranyban ezüstben ;

Telkei'végtelenek: barniát számlálni nem ember

Gyôzhetné : felesen vagynak mély ágyu folyói»

Kik lakják , pulya emberesék : mind Szlávok Oláhok,

Római rabszolgák, baromorük, kikre ha néztek

Tí , Magyarok : mint hó a tüztül , szívek elolvad.

Ilogyha tanáeslásom valamit nyom: hogyha sajáttok

Kedves , ezen sivatag tájbul kültüzzetek abba.

Népembül kalauzt, a mennyi kivántatik; utra

Untig adok barmot : ne legyen szüksege hadadnak-"

Hallgata ezt szóllván. Arpád fülváltyaí „kináló

Méz esüpüg ajkadrul ; de valóban róka ravaszság.

Távoztatni k ¡ vá usz : ez fekszik lelkeden. En ha

Birni Kijót akarom : gonosz ember ! mondsza, ki tí ltya г

Nem mivel így esevegél ; nem , mert pulya nép lakik

ottan ;
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Róma midon ragyogott, bárvélem vívna, szeretném,

Nem ki fut arezom elôtt : temagad megmérted erômet
•

Mit tegyek , én gondom. Megyek onk int osi hazámba ,

Nem te tanáesodbul, ki ha birnál vélem, eloltnál;

Ellenem , értem jól, mérged van rüjtve: de tudd-meg

Lészen üdo, az Oroszt unokám hogy fogja zaklatni

Abbul az országbul, mellyet mostnyügvediesértél. —

Adsz ütszáz kalauzt. Ásóra kapára üt annyit ;

Terhet emelni ezer szolgát; fejszéset is ezret. "

S hagyva Kijó falait zászlóját délnek ereszti

Lengedezô széllel , s Lodomért megszállani tárgya.

Záporfürgeteget tudván nyomakodni nyakára

A Lodoméri vezér, az üdotül kére tanáesot.

Nem hegyesít kelevészt : vala fegyvere gazdag ajándok,

S a fejedelmi Magyart ezzel birodalma határán

Várja alázattal. Késérék Naggyai. Térdrül

így szóllott: „Lodomérnek urát szemléled elôtted,

Nagy Fejedelm, mostan szolgádat: véle paranesolly,

Mint tetszik. Kapumat kinyitám. Fegyvertelen eggyig

Országom. — Két szemre \rak az , ki mer ellened állni.

E kis ajándékot, Magyarok Fejedelme, fogadd-el:

Jojj Lodomérbe, s te légy oltalma vezére bazánknak."—

Tetszik ez Arpádnak, s felelé : „vagyon érdemed arra

Hogy Lodomért birjad." — Kividul , s arezája ürümszint

Öltüzvén felelé: „küszünet,fejedelmi magasság!

Ennyi kegyességért. Vedd-el , mit ajánlhatok értte :
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Két íiamat túszul : íoembereimét is adatni

Rendeltem. Félméreze aranyt, kt-tannyit ezüstbül:

Háromszáz nyerges paripát : ütszáz iga ükrüt :

Bórt, valainennyitakarsz; mim megmarad , a te ke-

gyelmed." —

Szíves ajánlását, (tudnillik) nem veti félre ,

Tübbet sem küvetel, nohatennie volna hat alma,

Л fejedelmi Magyar. Fülszedvén ostoradóját:

A bold eggy kerülôt miután teve , szittya hadával ,

Es a К uno k k al kinyomult. —Fejedelme Haliesnak

T inl va mi türtént már , az okos Lodoméri vezértül

Példát külesünüzütt. Arpádnak elejbe mezítláb

Méne batáráig, s szóllott: „Országom elôtted

Nyitva,Uram! porénáll várom: esak te kegyelmes

Légy bémenni : lianí túszod ; 1 1 olía ninesen ez eggynél

Tübb gyerekem. Vezeték paripát tizet, ólbeli ezôdrüt

Harminezszor tizet uj kantárral, a ezifra nyereggel,

Mindenem ámbátor te sajátod, nyújtok adóban:

Egy mértékkel aranyt fízetek : hárommal ezüstüt

Küssüntyut nôdnek , neked, és valamennyi nagyoknak,

Es ütezernyi hadat viselôdnek nemzeti küntüst.

Nem kerül ennél tübb. Te tudod, keskenyke határom.

All alailom birodalmamat is : de te néked ez ország

Eggy esüpp tengerben, kit vár a füldi menyország.

A Magyarok mezejét idegen nép birja bitangul ,

Melly gulya esordával Rómának tartya beréit.

Boszs^út állni siess, Etelének vére *'
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A Magyar érté ezt; mosolyog, s fülváltva beszédét

Ekkepp szóll: „ha te hallgatnál, nem jone eszembe

Régi hazám , s osüm véréért állani boszszut.

Most küszünüm ; s ámbár igen is keves , a mit igértél ,

Elfogadom. De mivel türtént esorbája hadamnak:

Kétszerezer tegzest tôled harezokra kivánok :

A füldnép legyen eggyel tübb munkára , paraszti

Szerszámmal , Beszkéd havasán utat írtni elôttem.

Terhhordó barmot, de tehert is mennyire szükség,

A Magyar , és Kún tábornak fogsz adni javadbul."

Kész nrümest megtenni Halies Fejedelme paranesát

Arpádnak , esak az országot tarthassa kezéncl ;

S fúllül fényes ajándokkal szaporíttya adóját :

Boldog, hogy Haliesot hagyván, a hét Magyar elmegy. —

„Pürbe hatalmasbat ne idézz; mert tudd-meg elôre,

Hogy veszteszsz. így volt , s marad így : " gondolta

magában. —

Jobb is ajándokkal , ha akarsz menekedni tehertül ,

Mint forgódnod üres kézzel , bár százszor igazság

Védelmez , s oda vagy , noha várad sziklatetôn áll ,

Csak ha igazságot rebeget szád. — Fülszedik immár

A sátort, mikoron búsan, s féliglen alélva

Eggy szár, s aszszu üreg remego lábszárakon arra

Vánszorgott. Tiltyák küzelebbre mehetni az orük.

„Meg kell lenni !" az ôsz mondá. Veszi eszre Poszadaík,

O is orosz four. Küzelebb lép, s dnrva szavakkal
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Menyküvezé : „evén ezókot verjétok el innen." —

Arpád arra veté szemeit: mi zaj ottan az ôron?

Kérdezvén. „Eggy aggkoldus , viszonozza Poszadnik}

Szemtelen, a ki urat hol lát, hozzája botorkál." —

„Il add jojjün, felelé Arpád; meghallgatom ôtet;

Es ha üreg , ha szegény, tolem vegyen enyhet." Elôlép

A nyavalyás- „Ertém , Magyarok hogy vagytok ; az

én is. —

Lábodhoz borulok , Fejedelm ! esdekleni nálad

Oltalomért ember képben fene tigrisek ellen.

Erdoelve hazám volt egykoron, árva szarándok

Bujdosom ím mostan sorsnak játéka : nevemra

Torda vagyok. Túl tengereken hogy laktanak ôseim ^

Hallottam, s ragyogott rajtok fejedelmi düesoség.

Öket is a sanyarú végzés , (mint engemet üldüz)

Ostora veszszozé , s Ion Dáezia végre hazája

A kisded maradék hadnak.— Régolta fülüttimk

Blákhok uralkodnak ; s míg élt nemzoje Gelónak ,

Nem lehetett vádunk. Házamnak esünd vala tájan ;

Békén szántottam : legelô esordáim erôszak

Nem ragadá.— Meghalt az üreg, s országa Gelóra

Szálla. Ez a flatal tüzzel püzsgetve ; s hasonló

Naggyaitul kezdé népünknek fosztogatását. —

Mondom esak mi esett rajtam. Tétette haráesesá

Mindenemet. Hajlékombul kedveneze ütütt-ki;

Nômet, s gyermekimet rabszolgai sorsra ragadni

Készült már. Jertek , fiahn , moudottam, ez égéa
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Torkábul ott, hol nem alutt-el azemberi érzés,

Nézni tanyát. — E füldre jüvék. Nom meghal az ut-

ban.

Magzatim innentúl: eggy lány, és férfiu gyermek

Késértek." — Kevesíg hallgat. — Pihegései küzben :

„Osz fejemen de mi türtének , foltattya továbbá ,

Itt is! Gyermekimet kebelemrül vonta-el eggy vad

Emberfaj rabiszolgáit szaporítani vélek." —

Es fordulva Poszadnikhoz , kit lába alig tart,

S rettegezô félben szédelyg már : „nemde te láttad ,

8 isméred mondá, ezt a fürtelmetes embert;

S testemen a fontt szijj sajogó sok kékei honnan?

Jól tudod , és gyürümet püezezedt líjjára ki füzte ?

Tegzemet, ívemet is, mellyekkel tudtam az éhet

Gyozni vadászatbul, kiakasztá nyerge fejéhez? —

Oltalmat,Fejedelm! o az! — vádollya szemének

Vad íbrogása, s emez még most is szotalan ajkak,

Lábainak remegése , s pirult arezája. Pogány faj !

Vond-le arany gyürümet, mellyen nines nemzeti ezímed,

A te latorságod tanuját." Elhallgata itten. —

A Fejedelm bámulva tekint a Gáesi Oroszra ,

Várva, vagy atagadáat, vagyvédelméremiképp szóll.

Hallgat az, és mereveg. „Te gonosz ! rá pattanik Arpád,

Szólly , vagy itélet rád !" HaUgat. „Nines hija bünüd-

nek,

Kárhoztat némultt nyelved. Kinzója Magyarnak !
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Nena , nem semmi okért morogád, hogy szemtelen ember

Ez Magyar itt, és nt nem akartad elômbe boesátni,

Fosztogató! — Eggy éltes utast így kelle ki-fej'tned

Mili(ien bül; a még gyermekit is pórázra kütüznüd?—

Tordának, kiket elragadál, magzattyait add-ki;

Vasba veled : szolgája leszel , esemetéid is élted

Multtáig feleségeddel. Tordának adassék

Mindened , a mit birsz." — Az üreg panaszoshoz emigy

szóll :

„Fordully viszsza , üreg : zárd-bé végnapjaid ottan,

Hol születésed volt; rablott jószágidat a Blákh

Tizszeresen , logadom , hogy viszsza adandgya ma-hol-

nap."

így szóllott Arpád , s remegett szive minden Orosz-

nak. —

Itt búnap hasadott Arpádra. Befogta Taturnak

Sárga halál szemeit. Hunyttának elôtte betegség

Nem mutogatta jelét Három kort élete számjált.

Mennyei jámborság tündüklütt benne. Halála

Volt valamint érett almának váltta tüvétül ,

Es a tôle diesértt füldnek nem látta virányit.

Csontyait a szirtek magasán tétette sziklábul

Vésett sirba düesô Arpád , és róla Taturnak

A hegysort nevezé : az üdo Tátrára eserélte. —
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Egre fohászkodván így hüllt sirjára keserve :

„Jámborok apja,düeso vándor, most meimyei árnyék !

Mért ez üdôben nines , elhunyttat létre varázsló ?

Úgy fülemelkednél viruló életre : de ím most

Elvégzéd e füldi utat, s benned mi halandó

Volt, e esündes üreghajlékban várja omoltát,

S lelked az ég magasán fénylik. Büles ajku tanáesid

Elhagytak ; szüntél oltalmat kérni hadunkra.

Nézz-le reánk, mint nemzeti or, amaz isteni pitvar

Részese, és áldd-meg Magyaridnak fegyverit ottan ! —

Azt bánnyuk, hogy elért Pannónia szélein a ko-

Szívü halál, s hidegültt tetemed nem nyughatik Iszter

Partya fülütt , Keve hol , s Kadikának hamva i várják

E turulos zaszlót, s Etelének vére kiomlott!

Ott, hittem, hálát küldeszsz ajakidrul az Isten

Székéhez diadalminkért szent áldozatodban ,

S esészéd illatozó füstyét izelíti Etelvár.

Már ha ürük végzés ezt tiltá, vagy esak amotlan

Szólly szót érettünk , " mondá, s borulareza sirámba,

Es az egész tábor künyüek hullásiban ázott,

S jaj-szavaikra felelt harsány viszszhanggal az er(lô.

Fopappá a gyász nap után iktatta Divéket

Régi tanitvánnyát , s üesesét a sirba leszálttnak.

O vala legméltóbb , Arpád kire bizza az oltár

Gondgyait : a pózslárt , szent kardot, minden edénnyel.

A szent künyvtudományban is ôt fül senki nem éré,
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S istenes cltébül tündüklütt égi kogyesség. — <..

Sok nemzettségnek esak alig türedóki maradtak ,

Az k oí li ii I j de Divék él még , es évekig éllyen !

A Kazar e küzben, sMetigán, és apja Szabolesnak

Nyeldezikamérget, látvák, hogy méne tanáesesok

Füstbe; hogy áthajlottaKúnság, s s/.ámos Orosz nép:

Hogy megtürteKijót Arpád: Lodomérnek Urává ,

Es Hallesé hogy lett, s már a kárpáti havasnál

Táboroz ; ujra Lobed kezdett ürdüngi javallást,

S így szóllíttya ipát: „szép návád tengeren uszkál:

Szedd rá íegyveresid. Metigán, s én véled aránybun

A tenger mellett haladunk. Ád Moldova szállást,

Honnan künnyü leend Arpádot hajtni szorosra. —

Jó feled a Császár: szóllítsd részedre Leót is:

A Kazar is sokszor segedelmet nyujta Bizántznuk.

Arpádnak lehetetlenség országot emelni

Ekképpen, hada bár még hétszçr уо[пэ, ia aunyi," —

A Kazar ezt büszkén hallá, a így kezde felelni:

„Van négyrengü hajóm huszszorszáz : fülvehet egy egy

Félszáz hôst, és annyi lovat. Nines szïiken az élet;

Bort , és vágnivaló barmot návám fele rakjon ;

Gimeseim fegyvert ; béklóvasat ütven ezernyit :

Illy nagy ero ellen, meglásjsuk , mit tehet Arpád ?s<

Es küvetet küldütt frígyért esedezni Leónál.

A Császár felelé: „Kaziarok Fejedelme tekintést
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Érdemeh a mi leend kettouk hasznára eselekszem ;

Es ki kü? ellenség, Rómának fegyvere rajta."

S a küvet e kétes szavakat megvîtte urának.

Ez pedig így dagadoz: „Metigánnem л-olna, s havom

sem,

Megtürüm. Arpád.ot ; vélem Fejedeline Bi^áqtznak !"

Nem tudván, milly lenge hiten fészkelte reménnyét.—

Illy cziukos szüvevénytnyüstültArpádra Lebednek

lngerlése; s Leó ha szavat tart, vesznie kellett.
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-IVedvezz, , ó sugalom , melly égbül szállva tüzemnek

Lángokat adsz , kobozom folyvást pünghesse, miképpen

A felhôkbe vegyült, s ürüküs hófüdte tetokün

Jütt által hada Árpádnak ; kikkel vala dolga

Békében harezban, míg nem bémenne Etelvár

Pompázó kapuján , s kitüzé a nemzeti zászlót. —

A füldingadozás valamint romlással ijesztô,

Mostan is olly renegést érzett a szittyahadaknak

Lépte alatt. Küldé az orosz fejszéseket Arpád

A Kárpátra fairtással tágítani széles

Táborutat. Csákány kiket izzaszt, nyelveket ültve

Szikla simítással küzdnek. Barlangi Meszesnek,

A vadakat rüjtôk, minden sujtásra konogván,

Rémíték vendégeiket. Volt , melly kiszaladni

Irtózott, s megsunta magát. Tübb még is iramlék

Testova: páráját még sem tarthatta meg eggy is;

Mert kelevész , fentô , vagy nyil zsákmányi levének-
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A Kún nemzet elô megtürni gürüngyitazutnak

Léptet : utánna Szaboles Gelemérrel. Csürsz Ete Ilorka

Széllyedezôk. Ezután Arpád a tábori tes 11el. —

Ott, hol Túrja fakad, s iszonyú térségre mutatnak

A Beszkédi tetôk : kevesig megszünteti Arpád

A menetelt , s így szóll : „Magyarok ! fültárva elôttünk,

Mellyért izzadozunk, ürükünk, Pannónia sikja,

Hol sok szittya vitéz eldült, a szent Haza. Széllyel

Elnek ugyan Magyarok ; de nem is: lappanganak ottan

A baromorük küztt , s szolgálnak dülfüs uraknak ,

Mintszemezápori küztt vén Torda bestéllte Haliesaál ,

Es mások, kiket indíték Csabakulesbul az ország

Nemzeteit kémlelni , s kapus kovárai foktét.

S már, hallom, feledik vendégért nemzeti nyelvünk.

így legyen ez mindég ? Magyar ottan szolga maradgyon *

Szolga Oláh, Marahán, és Bolgár kóeznak alatta? —

Jertek alá, folytassuk utunk: vet véget Etelvár

Birtoka munkánknak. — Te düeso Fejedelme az égi

Fényeknek, sziveink a véres harezokon éleszd."

Ezt mondá, 's a' bérez magasán inténtete gazdag

Áldomadást a szép halies , és lodoméri gulyákbul.

O maga is vigadott. Vigadott a vénkoru Almos;

A vidor énekesek: millyen volt lrareza Olegnek ,

Eldallák , és Okka kürül Horgánnak elestét.

Neín maradott Ete dallatlan , sem Horka vitézi

Dolgaikért. Drongó vertt tábora tudgya, mi türtént

A heves ütküzetek napján. Volt scórva gyalázat
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A zás/Jóvesztôre , s Bogár magasítva ae égig,

Es Nnbil , és Arpád a nagy diudalmra vezérlo»

Terjede a Magyarok jüvetének hire kürüsleg

E küzben. Ki hadat krszít, kit rémület el fog ,

S térden esuszva siet lelkének kérni kegyelmet.

Elsôk a Krobatok. Lakták a Kárpati bérezet

R(5gi üdôben mán Eleik szolgáltak Avaraak ;

Kiknek jármaikat нem gyôzvén végre viselni ,

Része hazát váltott a bolygó Száva vidékén.

Itt is utübb hozzánk hódolnia kelle had által ,

S frígye haszonnal járt mind a kétnyelvü hazának.

Más rész honn maradott. — Most innen jô küvet , eя

szúll

Arpádhoz: „mi vagyon nálad végezve felôlünk ,

Erteni küldettenb Kardot nem üvedze fül eggy is

Ellened, és kopját küzülünk nem murkola: kérünk ,

Légy te is irgalmas hozzánk , és katdra ne hányass :

Sôtt Halies , és Lodomér ellen légy véde hegyünknek ! "

Arpád erre felel : „nem leszsz bántalma Krobatnak

Tôlem, békeküvet. Ki magát megalázza, szabaddá

Leszsz, és nem vesz igát. Ha kinek vagyon allan i hozzám

Kedve: adok fegyvert, s hol kell, harezokra vezérlem.

Székelyeim legyenek. Magyar, és Kún, és Krobat eggyé

Forradnak: szabadok minden munkátul adótul."

Arpádnak szava lelket adott a békeküvetnek.

Megmozdult az e¿ész nemzetség : egy sem akarta ,
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Erdeme bógy ne legyen feleinket barrzra küvetni.

„Ennyire nines szükségi választok szálra üflore

Négyezeret , mondá Arpád , a tübbi maradgyon

Békével t&lem bérezes honnyának íilébeh;

Es ha Halíes, Lodomér, vagy Orosz, viàdalra kihivnak <

En leszek a védo fondor szomszéditok elleri."

Itt o így végzett; azután megereszti beszédét,

Es szóll: „jertek alá e vad^ s hófüdte tetorül

Elni szabadságban kiosén Pannónia gazdag

Füldének. Vegyetek lelketmost, szittya leventák:

Gyôzni megyünk ! az irigy Bolgár ki nem állya va-1

sunknak

Villong«í élét, sem az erdôelvei Blákbok.

Nem terjed haragunk az ugar tarlóira, fegyvert

Melly nem emel ¡ de ki nyttl hozzá, kémt'llete nem lrs/л/.

Jertek alá , Magyarok ! harezvár; tí harezokat értô,

Es szeretô nemzet, fogtok koszorúkat aratni,

Mindenkor viruló koszorúkat, mellyeket el nem

Hervaszthat sem üdo , sem az ellenségi kajánság."

Ezt mondván, áda jelt, és Lélnek harsoga kürtye,

S a zászlót fülemelte Bogár, s eltülti kiáltás

A fenyvest: s Arpád diadalmas tábora imlnl.

Délnek ereszkedvén a hó 8 jég lepte hegyekrül :

Ott, hol alá szakad, és vizeit hümpülgeti Túrja

Ivszaki oldalrul, s hozzá nem meszsze Latoreza

Csürgedez , és gyüngyös folyamát Bodrogba meríti :

Szállottak-le düeso Eleiuk, és Ungot elünté
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A roppant tábor. — Fellengô sziklahegy áll a

Róna mezôn. Nem tudni , kitül volt vára rakatva ;

Régi világra mutat, miüdon a Kúnavaroknak

Birtoka fünnállott, s az elôtt már szó vala Ungrul:

Mostan birta Zalán , Bolgár Fejedelme Titulnak.

Osei Volgátul jüttek tubb száznak elôtte,

Harezra vitéa nemzet : gyakoron bajt szerze Bizántznak.

Fünnhordozta nyakát most is; mert vélte, pulyákkal

Dolga leend ; de imilon Etelénk ivadéka leszállott

A havas ormokrul, félemlett ôrjei futván,

A vár puszta maradt, s Arpádot nyilva fogadta. —

Bámul erüsségén. A táj szépsége legiukább

Ingería, s fülgyüjtve vitéz fonaggyait így szóll:

„Az havas elvevagyunk: munkátlan nem valajüttünk

Ekkédig. Muromot, Susdalt elvette vitézül

Fegyveretek, selvetteKijót. Lodomér, Halies, ellen

Nem szegzette magát. Ezeket mind viszsza eresztôk.

Itten uj országunk kezdodgyék. Ez hely az elsô,

Melly vészes hadi munkánknak fülnyittya jutalmát. —

Munkával keresôk : neve Munkás légyen ezentúl."

S ez napig igy maradott a bel, s külfüldi ajakban.

Ung noha volt Arpád seregének tengere által

Véve kürül , tartotta magát biztatva Laboreztnl ;

(Nemzete szóllásán Duka, és várnaggya Zalánnak)

A Fejedelm Ungot szorosan bekeríti hadával ,

S készüle víváshoz : de Laboreznak kedve leesügged,
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Es egyedül kiszükék. TJszubút nem esalta-meg, ámbár

A hold arezulatát a felho fátyola rüjté.

Ugrat utánna, s kiált: „neszaladgy! kezeimre kerül-

nüd

Kell , noha légy ármány , noha ürdüng szárnyak emel-

nekl"

S virrad már , de vivé még is paripája Laborezot ,

Es Uszubú zaklattya nyomon. Végtére merôn áll

A senyvedt tagu düg, s tapodást nem méne helyébül.

Rajt Uszubú, s izomos markát süllyeszti Laboresmak

Válla küzé , s „te ki vagy ? dürügé, hogy futni nyulukkal,

Mint harezolni szeretsz inkább. E küntüs elárul :

Még is mondsza, ki vagy ?" felel az félelmesen : „Ungban

Várnagyi fotisztet forgattam ; névre Laboreznak

Mondanak. Arpádnak kerülém diadalmi haragját."—

„Ugy-e tehát? Uszubú mondá: jót teve vezérré

Büles urad : a ki merész hareznépét hagyni bitangra ,

Csak maga futhasson ? fürtelmes lelkü vezér te !

Mint rogosz a foltyát kákóban, lelte Zalán is

Benned igaz híivét , s oltalmát vára falának ,

Hitbontó szükevény; ürüküs szeplôje hazádnak,

Itt veszel , és hülgyed tetemid nem láttya temetve ,

Sem gyereked." Tüstént esigolyáját szegte hurokka) ,

S eggy esermely partyán kiaszott fíiz ágra vonatván

A nem hôs szaladót , mondá : „így veszszen az árló !"

S a patak is hivatik mind eddig róla Laboreznak.

21
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Ung ez alatt megnyilt Küvetit kéméllve fogadta

A Fejedelm, sígyszóll: „Magyarok tarlóban aratni

Nem szoktunk. Legyetek békén. Szolgálni Zalánnak

Nem fogtok. Ki nyilat vethet, leszsz része vitézim

Számának, s védelmem alatt a tübbi nyugodgyék."

Ung soha nem hallván illy szókat elôbbi urátul ,

Százszorosan vigadott, s Arpádot térdrül imádta. —

Volt Ete nagy gondban. Tuhutum kedvellte Szaboles-

nak

Bajtársát bajnok Gelemért, s neki szánva leányáC,

Míg Ungban nyngodott a tábor, szóllani kezde

Nfijéhez, szintén mikor ez sz(ít tenni Etérül

Már ajakát nyitná. „Aszszony! mondotta , leányod,

Férjnek adom. Kit választék, érdemre személyre

Legderekabb. Szemeim régen már rajta forognak ;

Nem szóllék neki meg. Valamint nem tudgya leányunk,

O sem szándokomat. De mivel te vagy annya , küzülni

Véled elôbb akarám , s ehhez most adsza tanáesod."

Szóll amaz : „ajkamrul levevéd : Kuldína Etéhez

Jól illik. Nyilván fülfüdve szerelmek elôttem." —

„Mit hallok ? vis/on az : Tuhutumnak lánya szerelmes ?

Apja miben nem tud? s mintértem, az annya kerítoi

Ürdüngüs szüvedék ! elbomlaszsz. Vôm Ete nem leszsz.

Vom Gelemér. — Undot szeretem, de puhának Etéjét

Nézem , azért nem kell. Az sem tud mulni eszembül,

Apja miért feddé. — Most már szemeimbe világít

A hizelékenység. —A lányt lopdozni szemével
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Mint érté a esalfa, s magát bészinleni hozzám

Alkendozettel! — Lám mennyire tudta takarni

Azt, mi sz ivét rágá. Lágy ifjú mind, ki szerelmes."

Horka beszéll : „ne keménykedgyél mindenkor erán-

tunk,

S mások eránt. Te szavad , „ki szerelmes , mind píiba."

Vessd-el

Bal gyanudat. — Ki mutât küzülünkbátrabbatEténél,

Es ki vitézebbet? Gelemért büesmérleni nem kell,

Még is nem Magyar ô, s hugomatjüvevénynek ereszted?

Nem jó leszsz idegen vérnek keveredai Magyarral."

E szókon Tuhutum fülakad, s morzsollya szakállát,

S mind kit az aggódás forgat , szóll : „Horka , gyerek

vagy,

Intést nem vesz apád tôled, s kéméllyed ezentúl

Feddeni nemzôdet. Ha kemény vagyok , annyival in-

kább

Légy te szerény. — Mégisszámot hadd vessek eszem-

mel. —

Meglássuk. — Ha magát Ete is forgattya vitézül —

Akkormajd." s szavaittelakadt, és félkomor arezezal

Méne tovább. — Noha Horka hugátéleszti reménnyel,

S annya is: elsüllyedt a lány bánattya sokában.

„Elvesztem ! kifakadt a szíiz , elvesztem ürükre !

Ellenségem apám, Gelemért ki nyakamra kütendi,

Azt a büszke Kazart , ki fog engem vetni igába !

Ah, Ete, [bár tudnád , s jônél vérembe keverni

Torüdet ; ah tôled melly kedves volna balálom !"
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Szóllana még tübbet, miüdôn Lél kürtye ruwjván ,

A tábort indíttya Zalán birodalma szivébe. —

Ez nevet, és izené Arpádhoz: „fôzet ebeknek

Korpát, s a Magyarok vendégscgére hivottak.

Jobb még ¡s, huilait fordítván, honnan elôbujt,

Szittya hazája felé tartson. Hogy merte Zalánnak

Országát bolygatni ? viszen majd ellene menykôt,

Hogyha kevesli szuvát, ôtet melly snjt.su pokolra."

Arpád erre felel: „nem mint idegenre esapongó

Hoztam ezen tábort: oseimnek birtoka hajdan

Volt ez füld, miüdou Denep es Donn elve tanyázott

Öse Zalántoknak. Fenyeget bolgári hadával ,

S nem jut eszébe Murom ? — Nem tudíiék ellene

harezban

Vívni szerenesével I Hasznosbnak lenni tanáeslom

Kütni szüvetséget. Barmunk legelése szorított:

E térségnek azért mezejét engedgye Sajóig.

Telve kupát kettôt Duna vizzel , s fíivet az Alpár

Telkeirül küldgyün." — Küvetit bo kézzel ereszté

A Fejedelm. Vittek kétszerhat hószinü nyergest ,

Annyi tevét, gyünyüru rablányt, ésKúnfiat annyit,

Kinesesb ültüzetek teherének nem valu száma.

Und , Kusid a küvetek , s Tarezal , mint kémje az ország

Csinnyainak. Kedvelte Zalán a gazdag ajándok-

Nyujtókat, kiesided bérért, smegajánlta mosolygva

A Magyarok kérttét. — Seregével terjedez Arpád,

Dél nyugot és keleten mindent hódítva magához.
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Néz kürül a Holgár ; boszszonkodik,és hadat inkább,

Mint illy szomszédot választ. Szedi népeit üszsze ,

Es segedelmekkel seregit szaporíttya keletrül.

„Mit keres , ezt izené Arpádnak , mit keres itten

E népesorda, kinek , kérdés: hogy volna hazája?

Fürtelem ez, я iszonyú vakság , rám ütni esavargó

Fegyverivel. De legyen! lia j( nní, megláttya , szorosra

Véli talán , szivemet mindgyárt sarkomba szalasztom

O mihelyett kürtül , s kóborló tábora fülkel?

Szánakozás birt rá, legelôt hogy barmai tôlem

Nyertenek , és ím most országom dúlni merészlô.

Nem leí bennem Oroszt; leverem, hogy magva se lé-

"
Vagy vetek a békét zavanmak gátot elejbe.

„Nem tudom , a Magyarok mit mondani szoktak

igaznak ,

Orssüágom , melly rám maiadott , hogy fosztni, ki tudgya

Milly vak suttonbul füldemre jüvének , apáim

Birtokait dúlók. Lesznek bolgári segédim ,

Es Gürüg is, ha kivánandom. Nines békekütésrôl

Szóezután. Arpád ha veszeszt,kevesebbedik, és nines

Más birodalmában honnan tülthesse hijányát.

En hadamat kiegeszítem , veszedelmeim ámbár

Tizszeresek legyenek: harez! harez válaszsza ügyüu-

ket."
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A Magyar ezt izené : „bogy volna sajáttya Zalánnak

Itt, nemigaz. Magyarok birták ez füldet elôbb, mint

Ok beesuszamlának. Megijedtünk, véli, GürügtüH

Elvárjuk, ha szeret kópjánkon vére pirului,

S megrázzuk, fogadom,kapuját meg büszke líizániz n;i k .

Ertem, hadra tekint, és nem kell béke Zalánnak:

Kard ki tehát, Bolgár, nagy nyelvíi , kard ki ma vélünk !

Eles vas, nem pajkos ajak vet véget ügyünknek."

Ez1. szóllván, ¡mi ¡ll\ a hadát, indíttya Zalán is

Alpár sikja felé. Kezdék a harezot eminnen

Terbel , Umar , vad üvültéssel , s rá üzve Szabolesra ,

Hátra veték az erôs ifjat. Megtorlatik Und is

Job szárnyon , s hangozza Zalán, hogy gyôzve fut Arpád.

Ez mint láttya Zalánt, „Magyarok ! mondotta, derékon

A sárkány esikoríttya fogát , esak ez egyre nyomul-

lyunk ;«

Es oda üklelnek. Van romlás onnan eminnen,

Mindenik orül azért még is , s tüzesíti haragját.

Arpád a Bolgárt , emez ôtet hivja esatára,

Ám de van a bajtér küzttük foglalva vivóktul.

Vágtat ezen küzben Skléros szép számu Gürüggel,

S esipkedik Und szárnyát. Simon üzni Szaboleset

amotlan

Kezdé már, miüdôn Arpád átvágva derékon

A bolgár tábort, Fejedelmét vette üzôbe,

Es ha Czerig nem védi Zalánt, lelkével adózik.

Most kerül aFejedelm, s Terbelt elszórja Szabolestul,
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Es elszórja Simont. Sklérost Und kergeti. Kurdám

Ritka vitéz elesett. Pirosul vérétül Umarnak

A nyereg és takaró. Fut már a vertt had ; utánna

A Magyar, és részét ülí , részét fujtya Tiszába. —

Hol most a diadalm, seregednek mellyet igértél,

Nyalka Zalán? Arpád kóborló tábora fülkelt:

Mért szaladott sarkadba szived 1 mért révre sietvén

Nem vala szégyenlet Nándorvárába futamnod ?

Nines még is , miokért pirulás szennyezzen : erôsbbel

Volt vala küzdésed , s harezban gyôzetni düesôbbnek

Választád , mint lábrul esett , a porba simulván

A Magyarok Fejedelmétül koldulni kegyelmet.

A kígyótnem elég valahogy szédítni esapással;

Mig feje ép, árt ö. Magyaroktul nyugta Zalánnak

Ninesen ezért. De Simont inkább érdekli haragja

Arpádnak. Lélt, és Bulesút küldütte Botonddal

Nándorvárához. Kapuján kivezette Zalán is

Fegyveresit, s lobogó tüzzel kezd dülni esatába.

Elküvet o mindent, de van a sors ellene most is,

S válva vitézeitül, kiket a Magyar ejte rabokká,

S lánezaival terhelt, lelkét a vár fala menté.

Innen ajándokkal hízelkedik: évi adót is

Innen igér, s gyerekét Arpádnak túszul ajánlyu .

Forra tanáes Arpád kebelében; készti Bizántz is

Gazdag ajándékit fitogatván ôsi szokáskint ,

Ellene, a ki Zalánt fülbujtá, hegyke Simonnak.
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liolgárok Fejedelme ez is; mellyékli az Iszter

Országát. Sokas a népben , fegyverre hatalmas :

Kóborlásra szokott, s az erôszak nála igazság.

Ingerlette Leót füsvény kalmárjai ezinka.

A barag innen eredt, s a frígybomlása küzüttük.

A Magyar innye szerént volt a esászári küvetség:

Mert megtürni Simont az okos hadi mnnka kivánta ,

Hogy, miüdon Arpád nyugoton terjeszti hatalmát ,

Félelem a békét keleten tartassa Simonnal.

A Bolgár sajdítva baját bégyüjti határa

Minden hadfiait, s iszonyú tábort ver az Iszter

Jobb sikján, s illyképp szóllíttya vitézeit: „eddig

Harezba düesoségért mentünk ; de ma szó van egyébrül :

Osi szabadságunk végzo viudal ma leend ez!

Gyôznünk kell! ha nem: elvesztünk: rablánezra füzetnek

Hütvüseink , gyerekink : pusztító lángok enyésztik

Városaink füdelit: de nevünk is semmibemégyen! —

Harezoltunk eddig puba néppel , s nem vala kétes

A Gürügün vennünk diadalmat: szittya keménység

AU ma velünk szemküztt , s késérti szivünket eronbet.

Gyoznüd kell, Bolgár, kebelében drága hazádnak,

Vagy ha ürük végzés elvesztted: veszni düesoen."

Ezt tüzesen mondván, seregét oszlattya esatákra.

Már küzelít Arpád : s eggy ponkrul nézve Simonnak

Harezrendét, Örsüt legelôbb ingerleni küldé

A Bolgárra Poloez néppel. Kúnsággal utánna
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Bojta megyen. Bulesú, Lél, Csürsz, Dunaelve Botonddal

Keltenek-ált tümlôn, s Gelemér, és vêle Lebedfi.

Örsneki hajt hevesen; Simon Örsüt várvafogadván,

Viszszaveté, s azon eggy tüzzel Bojtához elérvén ,

Megveri a Kúnt is. Fordulnak viszsza , s szünetlen

Hátakon a Bolgár. Arpád lassúdadon enged

Szinre, de a viadal semmit nem veszte dühébül.

Маr Simon a (ábort vélé l'ülf alm , mikorban

Háta mügütt ordít Lél kürtye, s legényi kiáltyák:

„Elvesztünk!" Erejét Arpád most dünti S ¡monnt

Szemküztt. Zárd , Kadoes , és Uszubú oldalra kerülnek ;

Lel, Bulesú, Gelemér, Csürsz, szôke Lebedfi Botonddal

Háton üzik. Látá Bolgárit omolni rakásra,

Es bekerítve badal , Simon usztat az Iszteren ál tal ,

Es sebesen Drisztába szalad késérve kevéstül. —

Negyvenezer Bolgárt e vérnap holt ban emésztett;

Félannyit rabszijra füzütt a szittyai gyôzô. —

Veszté legbüesüsebb marháit aranyban, ezüstben;

Minden harina haráes , és léve kietlen az ország.

A Fejedelmivezér megjegyzé hnseh a harez

Vérmezején: Uszubút, Veleket, Bungerrel Ösével,

Es Csürszt , és Szemerét, és szôke Szabolesot, Etét is ;

A Kabar is küzttük : Lél , Zárd , Kadoes , és Bükün ,

és Ed ;

S így szóllott: „szemeiin látták, hos férfiak, ez nap

A esata forrtában hogy vagytok szittya leventák.
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Nines nemzet,veletek mellyet meggyôzni ne tudgj ak i

S ámbar a hôsnek legfülsôbb bére düesôség,

Osztok ajáudékot, maradandót érdemi jelképp."

Ekkor elôhozatá a gazdag tábori zsákmányt,

S a deli hosük küztt a bajnagy Várkony elosztá,

Elôt, és marhát. Részt nem von semmiben Arpád,

Elküldvén Arpád innen délszakra Botondot,

Es Lélt, és Bulesút: átkel Tiszaelve Titulnál

Boldva, s Gyümülesén ko'ztt. A rónán jarata tábort,

S Kürtvélytóra tanáesot gyüjt. A hét Magyar ebben

így végzett: Arpád fejedelmi személlye az elso

Hadban békében. Nem tészen senkit elejbe,

Míg maradéka leend, a nemzet Néki, hol inkább

Tetszeni fog részvéte legyen. Ki mit érdemel a had

Vérmezején küzülük , fekvôben nyerje jutalmát,

S birtoka sérthetlen, míg tart ivadéka. — Kihajlik

Pártra: fejére halál. Ki Magyart megtámad orozva,

Vagy nyilvános erôszakkal , leszen élete vesztett.

Az, ki mikor Fejedelme kürüljárattya hazánkban

A véres kardot, bujkál, s fül nem kel az ország

Védelmére: ki van nemesink küzül irtva tüvüstül ,

Es szolgál rabul o, s minden fajzattya világig.

Az ki SKükik harezrul : ki legyen szóllítva vitézeink

Kendébül. Ki felestársot hoz nem magyar ágybul ;

Szolga leend i valamint rablányt ágyába ki fektet"

E türvényt szerezék a Kortvélytói gyülésben.



Tizeneggyedik K ü n y v. 379

Nem veti-el szárnyát a hir. Tudtára Etének

Lôn, Tuhutum Kuldína felül mit végze, s felíile.

Megrendül ; büese éltének veszt nála : figyelmét

Legfôbben keresé Tuhutumnak Ilorka szavára.

„Lángürvénybe dülük, mondá, esak lássa kegyetlen

Apja leányzómnak. Puhaságaak vádgya szidalmas

Ellenem, a ki vagyok most is még tarka sebektül.

Nem feküdütt Ete még nyoszolyán : füld , pázsit az ágya,

Sátorleple az ég: küze nines puhaságnak ezekkel.

Horka derék szóllóm: Gelemér noha harozban eros 11 ,

Még is нem Magyar ô: légyen hát hiilgye kabar faj.

Türvényünk sem ereszt jüvevény nyoszolyába magyar

lányt.

Nem félek, GolemérKuldínáthogy vigye liülgyül. —

A teleket tavaszok küvetik : borulásra verôfény

Jôni szokott: szigorú kinuim sem tartnak ürükkó."

Und fia ekképpen viharát oszlattya szivének.

A sziveket fülgyújtó hir, s nem híive titoknak

Fülkeresé Gelemért, s ajakát bajlítva füléhez,

Illy szavakat sugdoz: „Tubutum választa vejének,

S szép Kuldína tied, ha Etét meggyôzve kioltod.

Und fia rágalmaz; esábíttya magához az annyát,

S titkosan a mi gonoszb, lányodnak sokszor ülében

Hervadoz, és mézes esókokkal enyelgnek unalmig.

Míg Ete él, a szép hajadonnak birtoka kétes;

Vagy, nem is az : bizonyos, vele hogy leszen Und fia

boldog.
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Ellened annyavagyon: nines a szíiz részeden: a vent,

Kétbájthiutegetô édesgeti künnyeu Etéhez." —•

így a esaeska küvet Gelemérnek minden erébe

Mérget eresztve rüpül, s szava fülzendíti Etét is,

Úgy is már ki lobog, s sok olaj nem kelle tüzére.

„Elvesztél, Ete! így sziszegett: rábirta leányát

Apja , szerelmének hogy lángját oszsza Kabarral j]

S kelve hodára arád lihego mellyére borullyon.

Mint néznéd, a durva vitéz bogy szivja az éltet

Ujjító esókot, lekütott alakodnak ülében?

Eggy esak az orvosság: Gelemért hahalálba taszítod:

Késni veszélyeddel járhat : még ez napon üld-meg!" —

A Tisza Kôrüssel hol ülelkezik , andalog ottan ;

Ottan eszében ürümnapját forgattya, s szerelmét.

Tüz fut-el a hosben: „megülüm, esikorogja,haég füld

Rám szakad is : de Kabar Tulmtumnak voje ne legyen.

Vagy , ha halált a sors készített , veszszek el inkább ,

Mint idegen karokon lélekzeni tudgyam arámat."

Fülveszi vasderekát, sisakot küt szôke hajára,

Vértet is ült, s villám kelevészt markába kanyargat:

így ered a Tisza térmezején. Gelemérre találni.

Ezzel sines nyugalom. Száz gondolat ütlikeseébe

Majd szive tárgyárul , majd a vele társas Etérül.

Most szerelemféltés ég benn: rongállya velôjét:

ISUH'I gyôzüdelem bajtársán kedvre vidíttya.

„Mit nekem eggy gyermek? Tuhutum megigérte leányát:
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így zajogott ; a nyalka betyárt szerelemre tanítom ,

Lássam esakvalahol. Kopjám! te ma vért iszol : elvész

Villongó fényed : de ne bándd : Kuldína letürli

Rólad azon moeskot, s tisztít hókeble szinére.

Vagy , ha nem , és szomorog, kettônek vére fürüszszün :

Átverem a lányt is: ne sohajtson olemben utámuí

Annak, kit gyülülük, s megfürtôztesse szerelmem.

Ej , ha esak ot Tuhutum gyerekétül válva találnám!

Ám de]Kabar vagyok én: kettônek megfelel e szál.

Kettônek ? nem ! száz haleend, száz omlik elôttem."—

így haladás küzben morogott, ütküzni Etével

Egvén: s im tarajos sisakot kezd látni feléje

Ingani. Lassankint küzelít , s szeme mintha keresne

Tévelyedett tárgyat, látszék nem késve szükellni

Testova. Ráismér, sgerelyét idomítva lükésre

Vágtat elôre. Az is veszi pillantatra Kabarját:

Sarkantyuzza tüzes paripáját ellene. A kü/.

Csak félnyilni vetés , mellyrül szót váltani kezdnuk.

Und fia elsôben: „mi küzüd, külfüldi esavargó,

Lányomhoz, ki szivét már rég nekem adta? rabolni

Jüttél hát heted országbul , s részedre menyasszony

Nemtermett-eKabarkebelen? vagy nôszni ledérségl

Nem tudod a türvényt : idegennek venni magyar lányt

Hogy tilos , és téged nem valí még senki Magyarnak 1"—

AKabarígy: „pattogni tudó, nem ijedtem-el undok

Nyelvedtül. Mi küzüm? meglássuk. Nékem ajáulá .

Apja leánjzóját: raagadat te befurtad orozva
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Amitó loesogásokkal koros annya szívébe.

Az sem igaz: türvény idegennek venni magyar lányt

ITogy gátol ; esak tilt külfüldrül hozni menyaszszonyt,

Es hazugon mondod , hogy nem valí senki Magyarnak ;

Mert Arpád fogadá: igazunk hogy véletek eggy leszsz-

E szálvas tesz igazságot: hát kópja ki, nyelves!".

S a szerelem viadalt vívók egymásra rohaunak.

Két fegyver száz villanatot tünt játszani. Pünguek

A paizsokra esapott vérszomjas kópia élek.

Mindenik ártólag pürügütt: bajtársa esapását

Eggyike sem kerülé, s küzdütt megvetve halála» .

Nem szünik a viadal: lankadtság nineseneszekben ,

Ámhátor Gelemér nyergét ingatta Etének ,

S ez viszon a jüvevény ivigyet sértette bokában.

A szégyen tüzet ád ennek: boszszúja amannak

Nottün nô , s a néma viták vadsága dühölygôbb.

Und fia Kuldínát beidézvén ujra szivébe ,

Mintha Kabar kebeléu látná nyügdelni keservét ,

Rá .I iih ¡il, és kiveté Geleméft a ezifra nyeregbül ;

Ez paripája farán fordult a füldre hanyatlag. —

A kigyó güzsürüg télben, s fullánkja szelídebb,

Am de ha fülmelegül, ingerlett mérge kegyetlen.

A kabar így van most: haragot noha forrala belrül

Eddíg is: de habos dühe mostan fejle-ki ajkán,

S karjait elfutván , füloesódik kezdeni harezát.
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EkkorszôkeSzaboleshonnanÇnemtudni, lovaglott »

S látván a viadalt, sietett küzelíteni. Bámul

A dolgon, s szóllott: „Gelemért igy lelnem Etével

Nem esalatás ? — Mi dolog , kérdé t indita vitára

Benneteket I" —G elemér rá néz: „Kuldína szerelme,

így felel ô, kit ez elhajlítani tolem igyekszik."

,,Úgy-e tehát szerelem'? viszonozza Lebedfi haraggal ;

Úgy-e tehát szerelem ? Most nem jut eszedbe tanácsud,

Mellyet adál nékem , miüdon e sajka merülvén

Vélemis, egykorban tekerék ürvénybe lesodrott?

Nem jut eszedbe, midon mondád, bogy az aszszonv í

szépség

Elrüpülô, s fogadott büségét képzeti jégesap?

Nemjut eszedbe, midon mondád : ott esal-meg az asz-

szony ,

Hol lesütütt szemmel hizelékeaiy ajánlati folynak i

Nem jut eszedbe szavad bozzám , bogy okoskodik ember

Kára után, s mitszül heves üsztüne, arranemeszmél?

S jól szóllál : de te is sajkának tedd-le lapáttyát ;

Es ha bolond nem vagy, lányért vért ontani szünny-meg!

Arállyatok-el ! ki ragad kópját társára, ledüntüm.

Nincsen-e ellenség , kinn kópját türni lehessen ,

S véreteket szükségtelenül így kell-e füeséllni ?"

Ezt mondottaSzaboles. Gelemérmintsziklafaragvány

Rámerevíti szemét , és hallgat. Dürmüg utóbbra

Ajkai küztt a szót türdelvén : „mérges okosság

Jüttnyelvedre, Szaboles, hogy vádolsz. Nemde ¡Magyar

vagy i
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Und fia, mint Magyaré, Gelemérnél érdekel inkább ,

S régi barátodnak megszünt hú érdeme nálod ?

Künnyü szelíd partrul merülônek nyujtni tanáesot,

Nézve , mikint mást szór fül alá a tengeri hnllám.

Jól vagyon ! elválunk ! — Gelemér nem láttya Lebedfit

Már soha. " Es elment ; s kanyarodván alma pejére ,

Gyors lova a sivogó szeleket megelôzte futással,

Es Uszubúhoz adá seregét , s vítt véle vitézül ,

Mí g beszprémi gerely holtakhoz nem teszi ôtet. —

Erté ezt Tuhutum, s hajlott pártyára Etének:

„Aszszonyok is tudnak valamit, mormolta magában ,

Néha, s hibát mí is bélátó férfiak ejtünk.

Harezolt , és gyôzütt Ete : lányomat ö nyeri noül :

Másoltt szándokom ez ; de ne tudgya leányom elBre.

A gyerek úgy tetszik , ha korán birakozni merészel ,

Es szeretem , Kabaron hogy erôt von a Magyar ifju-"

Mondani nem künnyíi ürümét Kuldína szivének ,

A barez, s gyôzüdelem miüdon bészárnyala hozzá.

„Most tán , édes anyám ! mosolyogva beszélli szülôje

Karja küzütt, ez eset hozzánk lágyíttya apámnak

Szikla keménységét , s Gelemért rám kütni felejti.

Hirdeti e dobogás , boldoggá lennem Etével

Enged, s rettegetô borulásom elosztya verofény."

A szíiz így rebegett, míg tisztább napjai keltek.
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Fülszedi a t ábort, és ád foglalásra paranesot

A Fejedelmivezér. Uszubút elküldi Biharba ,

Es Veleket, Marot országát fülkérni. Pelengye

Ágyasi küztt mulatott , Uszubú mikor érkezik, és szóll .

„Ménember ! Bihar Arpádé. Szolgája ha lészel ,

Engedi megtartnod : ha nem : elveszi tôled ürükjét."—

Erre Marot: „gondollya Zalánt fog lelni Biharban

Hegyke Urad ? ha Zaláu ônkint , (úgy hallom) eres/té

Altal birtokait : nálánál senki bolondabb.

Félt o , azt hiszem én : de Marotnak szíve helyén van.

Eggy kaparás fühlet sem adok , s el nem veszi tôlem,

Bár Etelét százszor, mint ôsét düngje fülembe."

„Megbánod, felelé Uszubú, hogy szádra sikamlott

E gôg ," s ezzel ment Arpádhoz. Küldi Szabolesot ,

Es Taksot, s Tuhutumt Arpád megtürni Biharvárt;

Ésígy szólla: „tudom, kikben bizodalmam.Azasszony-

Férfíu országát elrontani küldlek. Az inség

Gyütrelmét érezze Marot, Fejedelme Biharnak." —

A nem üres dürügés hatván vérére Marotnak ,

Foghegyen a mit izent Arpádhoz, viszsza fal iatá ,

S várát hagyva jutott menedékre az Igfoni nyirság

Mélységébe , hová általteszi számtalan ágyát.
•

Indita seregét Tuluit nin ; vele apja Szalóknak ,

Es Velek , és Taks is. Büldônél a Tisza révét

Átkelvén, s Kôrüst: Tekero kisded vize mellett

Járának tábort, s innen Bellárdnak alája,

neve Nagy Várad) vitték zászlóikat. Cllent

К
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Allan! a Bolgár kezdett, és számszeres íjjait

A falnak szegezé Tuhutum, s már tárgyai mellül

Rést omlaszt, mire a várhad luid n Iva kegyelmet

Kér és nyer; sleveBellárdnakmindenjavazsákmány.

Megszállotta Bihart azután. Beteríti vitlával

Arkait,|és izgat lábtókat melleje. Rémül

A várnagy; zárlütt kapnit megnyittya, s remegvén

Elte kegyelméért Tuhutumt kérlelte mezítláb.

AMagyar így szóllott: „te szereneséd,szittya kegyemben

Hogy biztál. — Hol lézzeg urad ? bujkálnia semmit

Nem használ. Országa mienk , ésmindene." — Futtat

Erre hamarküvetet várnaggya Marotnak az Igfon

Lappangójához. Pelelé a mindene vesztett:

„Csak legyen éltemnek szüntignyugodalmaBiharban:

Mim nines is , bizvástmegajánlhatod; és hakivánnya,

Túszul adom lányom ; jegyajándék véle az ország."

„Jaj oda én ! kezeit kóesolva fejére sikoltya

A remegô aszszony ; oda én Edelínem ülemrül

Hogyha, ni ¡U in t kürmüs ráró a gyünge galambfit,

Ellenség v ¡s/,i- rl ! verj által ! megbalok inkább ,

Hint sem ezeggyetlentadgyam:" s kebelébe szorítván

Hangos üvültéssel lázíttya az Igfoni vülgyet.

Férje felelt: „engedgy! Ádázkodik ellened a sors,

Ellenem is : esak béke legyen , bár milly fülüs árron.

Szenvedgyünk , valamíg nem térül jobbra szerenesénk,

Lássd, Bihar eldült már , oda Bullanl , két nagy erôsség ,
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Nines már országimk, és nines tübb fegyveres ember !

Add oda : ezzel tán Tuhutum kegyelemre szelídül." —

,Alkudgyál , viszon a hülgy szóll , a szittya vezértül

Tiz napot, a lánykát mielôtt rabságra boesássad.

/Ah Edelín te kiesiny! mi korán ínségrc jutottál!)

Emlekezô jeleket legalább készítek-el addig,

S véle adom." Megtette Marot. Tuhutumba szokottnál

Hajlékonyb lélek szállott, és nyolezadot enged

A tizbül , s azután a lányt szigetébe Csepelnek

Elküldé. Gyünyürñ termés, egykorbeli Zsolttal,

8 teste idomságát fünkeltt erkülese nevelte.

A kiesiny ártatlant izmos karjáraemelvén

Arpád ezt izené : „nem túszom lánya Marotnak :

Hülgyül adom Zsolthoz ha korát érendi , ha addig

A magyar erkülesüt, s nyelvet fülvette. Sajátul

Tartsa Bihart nászom multtáig. Zsoltom ürükje

Holta után légyen: de tilos távoznia onnan,

Es ki velem frígyben nem leszsz , beboesátni magához.

Ekképp Ion a hánya'kodó nyelvbajnok alázva ;

S Szeghalom , és Szerep , és Korüs mellyéke urátal

Megválván , Л rltád turulos Zászlóit imádá.

Êrdôelve , tüves szomszëdgya Bíharnak. Az ó kor

ïlirdeti hogy Magyarok lakták , maradéki Csabának ,

Eszaki honnyábnl mielôtt a Hétmagyar eljütt.

A nép ajka magyar, névrül már Székelyek akkor.

Moldava széléhez boruló a kis hegyes orsíág,
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Нолnan utiibb Bessnyök gyakor izben r<ijok omoltak

Most küveteik jônekTuhutumhoz , s szóllanak illyképp :

„Hallók , hogy Magyarok vagytok , mint mí¡, Etelctül

Származttak. KM/US ímnyelvünk értelme , rubánk is.

Régen ohajtók már, e gyütro néphadak ellen

Oltalmunk legyetek. Meghallgata menybül az Isten ;

Itt vagytok! bajnok kezetek most mossa-le rólnnk

A szégyent , s münket veletek kapesollyatok üszsze.

IJj os/Aály nem kell; jutalom sem : régi szokásink,

Régi szabadságunk mellett esak hadgyatok élnünk ;

Mürre magyar zászlót hajt szél : a Székely is elmegy."—

„Semmi küzüm hozzá. Tuhutum felel. Azt,kire biztuk

A fünnsoséget , lelitek vagy Zagyvakürékén ,

Vagy Hévjó sikján; s mondgyátok: tôle hatalmat

lloiry váruk : ha Geló birodalmát részemül adgya,

Elverem a Blákhot , fogadom , s Erdélyre sunyorgat

Távulrul." Mentek. Nem jütt szemeikre az álom ,

Míg nem meglátnák a fényes tábori udvart.

Színhalmon pihenék Arpád, küzel Vstoros, a kis

Csürgedezô patak, és Egüris. Nines meszsze Poroszló,

Zagyva sem , és Pásztó. Ezeket béjárva figyelmes

Szemmel, viszszakerült. Kegyesen hallgatta-ki Arpád

A jó Székelyeket, s «1 tal níá t nékik igérvén,

Gazdag ajándékkal vendégeit utnak ereszté,

Altalok Erdélyrül zordon Tubutumnak izenvén:

„Irtsa-ki a Hlákbot, s birodalmát tartsa sajátul." —

Mert a büles Fejedelm látá Tuhutumnak arányzott
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S/ándékát. Úgy lett. Arpád viadalmiban , Erdélyt

Nyervén, пem veve részt, sem ohajtá látni Etelvárt;

Nem, kinek adta hitét a láthegyi ünnepen egykor ;

S oszta vezéreinek makranez ünkénnye jutalmat. —

Torda eránt még is nem volt feledékeny : ürükjét

Tizszeresen nevólé Arpádnak igérete mellett.

Erre ravasz Tuhutum küldé Farkasfit az ország

Kémlésére. Dieséri savát; hegye, vülgye virányit;

„El ne ereszszed , uram , mondá : kétszerte Berénynél

Jobb. Kis baj, kis üdo, és Erdoelve tied leszsz." —

Horkát küldi elô Tuhutum: maga mégyen utánna.

Várja Geló készen. Küzttük Szamos. Esten Etének

(Mert vele j ¿í rt) fülrül gázlásra paranesot: alulrul

Horka fíának adott. Hajnaltt késérti nyilakkal

Szemtül szembe Gelót s ingerli esatára, mi kú'zben

Und fia rajta ütütt innen, túl Horka feszíti

Ellene kópjáit. Minden esüpp vére Gelónak

Meghül , s harezosait gyáván üsztünzi futásra

Vára felé : de Kapos mellett bajt vivni Etével

Kéntelen, a Hatal daliátul vette halálát.

Népe borul Tahutum lábához kérve kegyelmet

Lelkének ; Tuhutum nem hitt a puszla szavaknak :

Erdoelve tunyultt Blákhját eskésre szorítá ,

S az helynek, hol ez így türtént, Esklô nevet adtak,

Ekképpen leve a gyôzô Erdélynek urává.
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Most az üreg szóllott : „Erdély Fejedelme, szavának

Embere: vojének, ki Gelót átverte, fogadgya,

Ea Gelemért a baj mezején levetette lovárul ;

Vôm Ete mostantul: deszivednepuhíttsaelaszszony ;

Mondva legyen. Hadi embernek fo dísze keménység.—

Unddal elôbb szóllok, Kuldína ha kell-e menyének?

S akkoron áldásunk szállyon fejetekre Gyulában."

SzóUEte: „boldoggá tettél : szorudosa szivemnek

Ugy mult-el, vida in in t a porszemet elviszi a szél.

Ninesen okod , hogy fully ; nem tesz Kuldína pn luí va.

Halni düesoségért Ete kész mindenha, s te Ertted.

Tôled függ, hogy apám Und is részünkre hajollyon."

К/л mondván, Tuhutum jobját ajakára szorítá.

Tarezal ezen küzben, hol Bodrogot a Tisza üble

Bényeli , Arpádtul nyertt füldün várakat épít.

A két viz szorulat Himes udvart vette kürébe :

Tarezal eminnen van , venyeges szomszédgya Tokajnak.

Bors, fía Bungernek, Kún ifjú, méne hadakkal

Szabni határt a Tátra íülütt a Lengyelek ellen.

Ez megsunta magát,míg Bors kijelülte szegéllyét

Onnan az országnak, s Füldvárt építtete bellyebb ,

Mell}rett az osztályban részül von, most neve Borsod,

nyerte vidékét is hozzá várának ürükben.

Más félen Tuhutum, Taks, és magzattya Lebednek

A kárpáti Meszes Kapuhoz táborba gyülenek

Vetni határt az orosz népnek beesapásai ellen.
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A Szatmári rabok lánezezalterhelvefeszítnek

Iszszonyatos küveket, s a hegy nyiladékit azokkal

Elzárván , megerosíték fareteszszel oromját.

.

A Fejedelmivezér ezalatt a Zagyvai rónán

Elveszté Almost. Elüdültt kora terhei vitték

Sirba fejét. Arpád neki tort a szittya szokáskint

Ekképpen rendelt: tetemit mély sirba boesátván,

Ekesb fegyvereit takarítá véle , s Vitézi

Nemzetségének küveket halmoztanak a sir

Hantya fülé, honnan lobogó, kelevészre akasztva

Emlékét mutatá a voltt fejedelmi apának.

A gyásztiszteletet berekeszté áldomadással

Barma küvérébül. Tizszerszáz ükrüt , üt annyi

Gyapjas ihot falkái küzül vágóra tereltet,

S Tarezali tônedvvel hét nap vendégli vitézit.

Küldi Hubát aznlán Garamontúl a Csehek ellen;

Véle Kadoes , Bunger , Bors , Harsány , és Kadoes üesese

Zárd , s tübbek. Mentek , valamint sebes árja vizeknek ,

Senki kezet nem emel Nyitráig. Fegyvere , népe

Fut, vagy alázza magát. Pásztó, Gümür, és Ipoly, és Vág

1 1 líd nl nnie. De Czobor, Csehek által Nyitra vezére

Szembe megállani mer Tormás , és Nyitra folyók küztt.

Szóll Huba;,,hogy mertek zászlót füldünkün emelni,

Pór Csehek, és Etelét haddal fenyegetni vitézlô

Gyermekiben ? szolgának urát így kell-e büesülni \

Vt4tem , alázattal hozzám üdvüzleni jüttük
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Füldre borulva : s ehol fegyvert zászlómra ragadtok !'

S rájok ereszti nyilát. A veszszozápor elünté

Ottogyan a Szlávot. Czobor elsô , a ki futamlik

Oltalmat kereso Ny¡trában, s tábora véle.

Hátokon a Magyarok kelevészei ; dülnek aezélos

Fegyvertül Csehek, és Morvák; leteríti Czobort is

Hôs Kadoes , és kütüzé karjánál kengyele mellé ,

Es rabságba veté. A várt elvette kemény harez :

Veszt Magyar is népben: Szemerének szüglovaeldült,

Melly Czikadór tetera i t letiprá. Maga kópja szurástul

Lankadozott. Vérzô sebeit kütügette Kulám is ,

Es deli Zárd. Ez eset Kadoesot gürjeszti haragra ,

S eggy béreznek tetején aggasztá Nyitra vezérét

Fára , kirül neve fünmaradott a hegynek ez évig. —

Agg Huba ott szállott; megválék tôle keletre

Harsány, s hol ma Egor, Miskolez telepíti-le népét:

Es ezek a Poloezok. Jámbor, s munkára sürény had,

S a esata vérmezején most is mind annyi leventák.

Mig ezek így lônek, seregét Almos fia délre

A Duna mellyékén vezeté, s hol látszik Etelvár,

Elleniben tábort veretett. Két ágra oszolván

A folyam itt, alkot szigetet, szépségre haszonra

Eggyetlent. A fobb Magyarok rászállnak ürümmel.

A Fejedelmivezér lévén megigézve az Eden-

Kert sok bájjaitul, palotákat rakni, kerestet

Vendég muveseket , s tudományos férfiak által

Nem sok üdô multtán fellengnek római majrok.
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Olakat is rakatott paripáinak , (ütszürezerre

Méneseit mondgyák ) és tárt a fegyveri szernek ,

Gondviselése alatt a híi Csabakulesi lovásznak ;

S e szigetet nevezé Almos fia róla Csepelnek.—

Más vigadási küzütt hajtó unalomra: de Arpád

Hol pihenik, fárad. Küldé Maroselve (í aládra,

(Akkoriban Blákhok zordon Fejedelme Horomban)

Báttyának fiait Bojtával. Szálla Tomüshüz

A két had. Kadoes általkel nem látva Galádtul ,

A Blákhot megüzé, s Kevevár szüntette futását. —

Zaklatták ezután a Ráezot. Hodol az ország ,

S férfi leány gyerekét túszul kütelezte vezére.

A szüz ]Cziglanevíi ; szép volt, a hajnali rózsa

Millyen lenni szokott, melly akkor kezde fakadni.—

Más nyil jo szerelem tegzérül , más az idegrül ,

Hos keze mellyet von. Most Zárdot Czigla nyilával

Csapta-meg a szerelem : s Zárd hülgyét benne találta.

Fülzúdul Kadoes, és ígyszóll: „nem hittem Oesémrül

Ekkora gazságot ! Mi veszély irtotta szivedbül

Türvényünk: „ki feles társot hoz nem magyar ágybul,

Szolga leend ; valamint rablányt ágyába ki fektet ?"

Szolga vagy , és nem üesém ; nem bátyád üstüküs Arpád;

Ráezczá léí, és osi nevünk szégyenbe borítád.

Óvd magadat tôlünk : lábod hoanyunkra ne lépjen :

Vagy ha teszed , megtudd , én , én darabokra aprítlak.'

Zárd keseríin nevetett: honnyát elhagyni nehezlé;
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Gyozö szivén még is megigézô kéjü leánya,

S a Magyar ez tettét ezifrázá ostoba névvel.

Már Lebed , es Metigán ekküztt a Moldvai szélen

Allottak, miüdon Bogor is kiereszti Vitorlás

Gállyáit. Kobrán kormányosa otvenezerrel

"Vizre boesátkozván , diadalmit igérte urának.

Gímese tizszerszáz. A partnak népe kiáltá:

Elly Bogor! a füldnek gyôzôit most viszi Kobrán!

Aldás rajtad, «ros Fejedelmünk! fegyvered éle

Megtüri Álmosfit, s lészen szolgája Kazarnak! —

Félezeren fül lül nem látott senki düesôbbet

Tengeren. Eggy kézzel keletet foggatta eszében

A kormányvezetô ; másikkal szedte nyugotnak

Sargás fellegeit. Mosolyog dellesti verofény,

Kobrán fegyvereit villongfí színbe merítvén;

(Mennyi reménység küztt evezett návája Bogornak !)

S im napszállat után felhovel béterül a menny,

S a vizen nszkáló várost leboríttya sütétség. —

Ejfél volt, és ünnepi esünd. Álomba merültten

A fél füld nyugodott. Tornyok kerekednek az észak

Barna egén. Gyántás villámok omolnak. Az ürvény

Hullámmal forrt fül. Tüzláng elegyedve sütétbe

Néha világít esak. Rivadás mind en felül , és jaj

tJldüzi a füleket. Kap az árboezfához, amannak

Gondgya л itorlúkiit. bésodrani. Futkoz alá fül

Tiszt, es игр, s kiki reszketvén írtózza halálát.
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Meghidegült szive Kobránnak , s már vesztve remen-

nyét,

A kormányt letevé, s mellyét, illy sztikra fakadván,

Verdezi : „mért honomat hagyván , hol hülgyem ülében

Nyughattam , magamat habozó tengerre boesátám ?

Veszszen-el , a ki hajót gondolt , és a ki legelso

A feneketlen viz hátán iiszkálni merészlett,

S lelkének fonalát hajlott deszkához ;i líaszlá.

Voltam volna paraszt inkább: volnának ekéim,

Es nézném, mikoron szolgám hasogatna barázdát;

Vagy miüdon fejné rétem zsiros orva ihászom

A gyapjas sereget, nézném a baszna vadászót:

S harez k h ¡il im mostan kell ennyi virézzel enyésznem.

Hogy nyujtsunk eledelt piroló szilványu haJaknak!".

'Ezt esak alig mondá, szélvész forgattya bajóját;

Most mélységbe szakad , most ismét esillagos ország

Fogjakürül. S/, ¡in i k a k orinan y : nines haszna lapátnak :

A habtornyozaton háromszor függe : negyedszer

Mélyre bukott , s Kobránt a tenger gyomra bevette :

Eggy napon igy vesztette Bogor valamennyi hajóját.

Vár Lebed, és Metigán eleséggel tábori népet

Mohl válían. Gyanut a szélvész támaszta: de inkább

A kiesapott habitány : fegyver , sisak , emberi testek ,

Deszkák, árboezok is, jelek a lütt návatürésrül.

A Besenyô Metigán rémültten szólla Lebedbez:

„Viszsza, Magyar! bizonyos Kobrán elvesztte! Bolondság

A mindég gyozô Arpáddal sikra kimennünk,
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Szükséget látván eleségben is." — Apja Szabolesnak

Erre felel : „nem azértjüttem, hogy mintnyul, agárnak

Arnyékát fussam. Rabokon hogy gyôze, szerenese

Tudnillik ! Pór esordákkal volt dolga esak eddig ,

Czondora Blákhokkal: de haez vas elôtte kezünkben

Villog; ezen daliák türküznek véle : megáll-e?

Nines eleség? gyozzünk ! boséggel mindene lészen

A diadalmasnak. — Szégyenléd mondani, hogy félsz,

Vagy hogy nem vagy igaz hozzám. Menny viszsza; Le-

bednek

Illy frígy nem nyereség. Metigánnak nélküle gyôznüm

Hírtnevelôbb, a fogadom, nem kell Besenyôre szorul-

nom."

Szóll Metigán : „látom, hogy mérges maszlagot ettél,

S tôle bolonddá léí. Arpádot, véled-e, gogüs

Füttyüddel levered ? Látod , védelme hogy Isten ,

A ki ipad tengerhadait forgatta fenékre.

Jól! menny, merre kevélységed sngdozza, de véled

En soha egy lépést !" s ezzel fordítva vitézit

Elválik , miüdôn küvetét küzelítni Simonnak

Láttya, ki így szóllott : „az uram Simon üdvüzül, és kér,

Vedd-be szüvetségét , és lépj pártyára Lebedtül.

Flleno Arpádnak hiheted, hogy rántana fegyvert,

A kivel egy, s kenyeres bajtárs testvére Leventa?

Róka had ez, esak szinlimagát, varsába hogy ejtsen:

Es bele esal , ha hitelt tôled mézes szava orzott.

Nem hiszek én, te se higgy: valahány Magyar, annyi

kigyó faj ,



T izeneggyedik Künyv. 397

Irtani mellyet kell, s magvát sem hagyni belôle.

Tégy napot , üssünk rajt ; bizonyos veszedelme , ha

ketten

Küzbe szoritandgyuk. — Nem vétett ? mondani lelnéd :

Hát nem elég okot ád üldüznünk, hogy Magyar ô is 1(

A küvet ígyszóllván. Metigán malmára terelte

A vizet. Ezfelelé: „bogy bittem volna Lebednek,

Csak hin álmodozás. A rókát tartani szemmel

Gondom volt mindég, s loppal sarkomra tiporni

Nem hagytam soha ôt. Es vidd tudtára Simonnak,

Tôle hogy elváltam esak imént, és semmi szüvetség

Nem forraszt hozzá. — Szeretem , hogy frígygyel imád-

meg

Bajnok urad. Negyed éjjelkor kapesollya hadamhoz

Harezosait. Лrе1em , nem szükség tübbet izennem ,

Csak hogy mind gyülülüm,kit hallok lenni Magyarnak."

Már Lebed Erdélynek váltván , forgatta eszében ,

Mit teszen elsôleg Tuhutummal ; mint röpül onnan

Alpár sikjaihoz: Metigán mi k or, és Simon ütnek

Iláta mügé, „Ördüngi dolog! nem esal szemcm ?• ügy

mond;

Ez Metigán*" Szaporánpürdül, sszáll szembe Simon-

nal;

Más félrül Metigánt veszi kópia hegyre Leventa-

Nem, mint vélte Simon, volt künnyu véttni Lebednek;

Hétszer veszt,és annyadszor gyôz a Magyar, ámbir
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Hétszer az ellenség számosb. De sok a mi sok : elfogy

A kis ero. Dülyfüs Lebedet fürtozteti ünnün

Vére; balog válban Bessnyô sértette Leventát,

Kit teve pártossá kéjes Szelméje Lebednek;

Még sem boszszútlan: Metigánt o furta derékon

Altal, s dügleletes lelkét küldütte pokolra. —

Még sok az ellenség, ámbár fele harmada ülve

Szendereg álomban , mellybül fül nem kele senki.

Tart a vérontás ; nem vôn , sem kére kegyelmet

A Magyar, és készebb lelkét oda vetni haráesra,

Hogy sem Bolgártul , s Besenyôtül szíjra füzetni.

Es így mult ki Lebed : nem méltó szánakozásra,

Lelke szakadtáig kit irigység nemzete ellen

Forrásban tartott,nem utolsó vétke Magyarnak!

Tábora itt hullt-el, s Szelmének férje Leventa,

Es küzülük Lebedországot nem látta esak eggy is.

Erdélyben vaп egyébbrül szó most. Készül Etének

Mennyegzoje. Üreg Tuhutum székébe Gelónak

tjlve, szokásán kül maga jegyzé a napi pompát.

Száz daliás gyereket választ , és szíizet is annyit ;

(Kuldínához ezek tartoztak , az ifjak Etéhez)

Fontt koszorti fejeken, kikelet violája kezekben:

1\ il; bul az eljegyzett párnak késérete állott.

Száz lobogós hosük parduczban lengnek elôttük,

Mint az «vet fürgék , viruló tavasz életü ifjak ,

Horka kiket vezetett markában fényes aezéllal.

A hurokon püngôk , siposok , s kik dallaik édes
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Hangjával sziveket lankasztani szoktak, az elsôk.

Und fia parduezban, mellyett boglárral aranybul

Kapesola vállához , diszesen lépéseit ejté.

Kalpaga nyuszt ; elefánt bozogány mellette üvének,

Tizszeresen nevelé a hosnek termeti bájját.

Hülgye viselt mentét ; karesú derekához üvedzte

Gyüngyükkel kirakott bíbor , nyere mellyet Etétül.

Párta fején gyémánt rezgôkkel ; fürtyei válhít

Bétakarák; ballyán a karpereez ége rubinttul,

Es látszott a szittya leány tíindéri alaknak.

Kct apa, Und, Tuhutum, paripán léptetnek utánnok

Vontt karddal. Tuhutum vállárul kürmüs oroszlány-

Bôr függ; vas bozogányt mindenkor lóggata mellyén ;

Mert büesüset nem türt, vagy ezifrát ültüzetében.

Und nyájasb. Fénylik maga, és lovagyüngytíil aranytul.

Szemrevidám, s tréías, mint násznapon illik apához

4

Sór vala hajdantan (természet míive ) ; Gyulátul

Távulsága kevés. Itten tisztelte az ôskor

Bálvány-isteneit Küzepén a barna ligetnek

Ponkfeküvek, mellyet sürü erdei gallyak üvedzvén

A hijedékeny nép szentséget véle találni

Benne, s varázslások gyakoron türténtenek itten. —

Ez nap azért Tuhutum, honbul kivetoje Gelónak,

Násznépét ide gyüjté fül , s állatva jegyoltárt

A ponknak kellô küzepén,így szóllani kezde:

„Isten az ég magasán ! Etelének is Istene , áldd-meg

Ez bokrot ! had t ul ne legyen nyugovása Etének ;
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Tarisa az ellenség lelkét mindenha feszülve ,

S testéhez puha kényesség párnája ne érjen.

Nt'ki leventákat szüllyün Kuldína leányom ,

Es unokáimnak késô unokái , szivekbül

Híiveket Erdélyhez, míg nem leszsz vége világnak.

J,si on az ég magasán ! Etelének is Isteпo, halld-meg !

Elszakadást vérsége küzül ha ki szerzeni bátor:

Verje-meg átkodnak füld, és égbéli esapásal" —-

Ekkor aranyszálat hajtván abroneaba, küvette

Szóllását: „szivetek legyen így kapesolva orükre."

Egyegy esüppüt ereszt azután a szívnek erébul ,

Karjaikon, s borral vegyesítvén inniok adía,

Csínos arany míivíi serlegbül: „küzttetek, úgymond,

A luisége türo vérét így ontani fogja."

Erre kezet fognak. Fúv a rézkürtüs azonnal

Viszszamenôt ; azután vendégség Л'áИya fül a szent

Szertartást. A fonemüek palotába gyülének.

A tüzes ifjúság kedvét hogy nem leli, látván

Und, az üreg, szóllott: „indi taпí szittya szükellést

Násznapon ¡Hondo. A püngí» hangszerek itten:

Járd-el Horka Csabát, s apját Etelének, Etémmel,

Bendeguezot, miüdon amaz üdvüzlütte nagy apját

Túl a Volga folyón ; vigasz ez , s keserít is ez engem."—

Nem vala szivrehatóbb elso szóllása Csabának

Oséhez sok esókkal elegy karolása sem ennek,

Mint Ete , s Horka midon képét a régi dolognak

Emlekezetbe hozák. Minden szem , mintha Csabával
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Bendegueaot látná , ko'nyüektül esilloga. Und sem

Füdheti a zokogást, s kitürülvén esüppeit, így szóll:

„Héj, mig én fiatal voltam, nem járta Balambért,

S Atila harezait úgy mint én > sem Detre fntásat

Senki, sTurult és Országot. Már ninesen inamban

Viszketeg. A vérben megalutt a régi tüzesség,

S ez nehezültt lábak tisztét kell bizni szememre !"

„Noszsza tehát, gyerekek, most" nászmulatásra he-

vüllyün

Mindenik , ártatlan játékunk ez Haza lássa

Tôletek elsôben." —Kétszer hatan erre kürékbe

Pürdülnek, Küzepén e szám kül Külese vezérjek. —

Lassudadon kezdik szemeket Külesére szegezvén :

Most tenyerek esattog, most a sarkantyu idommal

A hang eszküzüket küveté helyes üszszeesapással.

Most belül a kürben , fordulván most kivül arczok ;

Majd sokféle diszes testhajlást küzbe vegyítnek. —

Csillapodás egyszerre vagyon. Szíizekre az ifjak

Vetve szemet, várják jeladását Külese vezérnek ;

Erre kipürdülvén, kiki társat füzve karára

Hôsi szeméremmel pürgettek váltva leányzót. —

Und vidoron nézé. Tuhu|um türdelte szakállát ;

S megmeg rázva fejét, vendégit hagyta magokra,

Es elment. Vigad a tábor, s Blakh nepe Gyulának

Harmadik éjfélig, miüdon Simon ott terem , és dúl

A bornak szeszitül szunyatékony pôre seregben :

Mert bátorságban mulatott tübb , mint fele nyassán.
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Már teve sok foglyot; vént, ifjat, gyünge leányzót

Lánezra füzütt. Minden szügelet ver-vissza sikoltást,

Es a nászpalotát dandára keríti Simonnak.

„Ez mi dolog ? Tuhntum dürgé ; mi vad üldüzi esündét

E boldog napnak? szaporán mind lóra vitézek!"

Mondván , lóra kapott Unddal , Dobokával, Uponnyal,

S nyargal azutszában. — Szürnyíi türténet ijeszti

A palotában Etét. Álajtón voje Simonnak

Meglepi , s elkékültt hülgyét szaggattya szivétül.

Horka sikoltását értvén Kuldína hugának ,

Bérohanik , s veszi a Bolgárt kardgyával üzôbe ,

Társai kit védnek. Véres esata támad. Elájul

Und menye, kit Bolgár most is mégszennyez ülelvén.

Néz Ete hülgye után , s „te piszok , keseredve kiáltá ,

Es két lábu barom , neked én engedgyem arámát »

Nem viszed-el , noha bülesôdben sárkánytejet ittál :"

S mint az iramszarvas dübüdéssel néki futamlik,

Es a lányragadót ágyékon szurja keresztül. —

Két Magyar , ütszürkét Bolgár még harezola ; vesznek

Hirtelen a ezudarok , s holtaknak vére rutíttya

A koezkás pallót, s hürügo dügtestek. — Etének

Hülgye adott gondot: kerevetre boesáttya szelíden,

Es orül mellette marad. Tulmtomnak utánna

Innen Horka siet. Kiveté ekkorra Simonnak

Czondra hadát Tuhutum , s most üldüzi véres aeeéllya

Vülgyeken, és begyekentúl, mennyiregyozifutással,

Míg fia nemzojét fülváltani érkezik. O Tolt,

Kutrogot a ki veré füldhüz. Letiporta Selért is
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Roh paripájával , s éltét elvette Ruzsornak ;

S esak Simon, es kevesen maradának mentve hadábul.

Hajnallott. Iszonyú látás borzasztya Gelóvárt.

Mennyi Magyart vesztett belül , és kivül e rüvid éj-

harez !

Busüd , Cseke , és Csombord, Csongár , Gezse , Csintos

Eesellô ,

Ille, Csatán , Bede , és Sárkány , Uzon , és Beese és Danee.

Es kiket eltemetett az üdonek tengeri sirja ,

A nôáldozatot lefizették életek árrán :

Illy szomorú véggel nászhajnala kelt-fül Etének.

A Duna folytában, hol Százhalom álla az os kor

Híreszerint, Arpád gyüjté a Kúnokat egybe,

S опиaн Dráva felé Bojtát kiboesáttya Etével.

Kúmai ez, ki Oleg mellett vért onta Kijónál :

O nemzette Edet. Tuhutumnak voje nem ez volt

Nines sehol ellenség Baranyátg. Dalmata przé

Es Olasz a küvárt. Gyulavásár szülte vezérét

Bonnaehiót. Kivül a váron késérte szerenesét

Ez legelôbb , és Sertoriust képzelve magában ,

Mint ki nemessélett pórbul, úgy hegyzi az órrái.

S illegeté testét nyergében, s ráesap Etére,

Nem látván Bojtát, a tábor naggya Vezérét.

Félelmét Ete színli, s szalad, ragadozva magával

Bonnaehiót; s hol kezdve esatát ingerli haragra,

Hol mint megveretett, ravaszul folytattya futását.
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Bojta ezen ktizben küzelebb lôn. Láttya, mitortént:

S a fegyvertül ürea várat megrakta hadának

Részével , részét a kába Olaszra vezérlé.

Két tüz Bonnaehiót darabig melegíti : de Bojta

Engede készántag, s hanyagon gátollya szaladtát. —

Kôvé vált az Olasz, Baranyát foglalva Magyartul

Mint látá, és háta mügütt villogni Etének,

S Bojtának gerelyit, s távul még a Magyar, ô már

Fegyvereit leraká, és térdrül kére kegyelmet.

Bojta keményen szóll : „kérôt büntetni halállal

Nálatok elkelhet: Magyaroktul volna rutalmas.

Megbagyom élteteket : de ruhátok külseje lészen

Martalokom," s hadi ültüzetét elszedve behajtá

Nyassán , s Bonnaehiót kérdé : „vártál-e segédet Î

Es honnan I" Felel ez : Zábrág fejedelme igére ,

(Kit noha fegyveretek megvert , van tábora ismét ) ;

Két három napalattittleszsz, s már gondolom, átkelt

A Dráván. Tege bár Zvonimír jütt volna , ma foglyod

Nem volnék," mondá, s elhallgat. Bojta tanáesot

Gyíijt, végzé: „az olasz fegyvert, ésdalmata küntüst

Fülvegye négy ezrünk. Álellenségim elôttem

Ók legyenek. Te fülültüszküdsz , mondotta Etének,

S játszod Bonnaehiót." — Azon éjjel megleve minden,

Es Ete inditá a szinlett dalmata tábort

Dráva felé, mielôtt a munkás nyulna kapához,

S ôrzôket hagyván Baranyában Bojta, küvette.
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Jö éppen Zго n huír, noha távul, huszszor ezerrel,

S látván két sereget, nem azont zászlóra, ruhára:

„En hadam ez , mondá , Baranyábul : másika Szittya ;"

S megmeg esillapodék. Meglátá Bojta is ôtet ;

Álrohanásával bürzenkedik a Magyar ellen.

Ez szalad , és paizsát fülemelvén mintha künyürgne ,

Háta mügé szállott Zvonimírnak. Szegzi figyelmét

Csak Bojtára emez, vélvén Baranyának utánna

Lenni hadát, kit azok kergettenek. Utküzik. Enged

Bojta hevének elôbb: azután térdéhez aezélos

Ternyojét tüzvén Zábrágnak dünti legényeit.

Most Ete , a véltt Honnaehió , hátára üt , és dúl ,

Mint az akolba szükütt farkas. Nem tarta sokáig

A viadal. Zvonimir elesett mint harezos oroszlány.

Volt , de kevés , kit mente futás : a tübbit eloltá

A vasvész, s Magyaré Baranyának birtoka igy lett.

A haza legdúsabb füldét osztotta-fül Arpád

E két Kúmai küztt. Iszter mellyékit Etének

Adván: Bojtának Siklóstul Dráva folyányig,

S ekkorig a maradék fünntartá ôsei vérét.

Ed várost rakatott a sok halu Iszteri parton ,

Es Széknek nevezé: Bélárul lün neve Szekszard.

Bojta sajátul nyertt füldét hívatta magárul ,

Melly nevet eltürülé az üdo forogása utóbban.

Szint ez Udô kürülütt apját küldütte Szalóknak

Arpád, s véle Ösét, Örsüt, Széesentis. Ez 6si

Származatát Keve ágábul veszi. Gyermeki korban



406 Arpád

Apját elvesztvén , Csabakulesban serdüle Almos

Szárnya alatt. Arpád , viadalmát látta Kijónál

A Kúnnal: hármat dontütt-le az ifju leventa,

S nyert fejedelmétül ezifrázott vértet ezüstbül.

Nyil sértette kezét a Nándori várbul : ez okra

Nézve Csepel szigetén, míg gyógyult, késnie kellett.

Most Uszubúval ment: volt társ Verbüles is ezekhez,

Ellene Beszprémnek , Gelemér is , már ki Szabolestul

Megválék , mivel a feddés gyujtotta epéjét,

A Beszprémi tetôt ôrzé most római hareznépj

Nem Caesar, Marius, nem Seípio lelke vezérlé

A sereget : de vagyon benn ellentállni merészség^

Pejtón szállt Uszubú. Palotának mostani néverç

Hivjuk : erôs, hires kôл'ár,mig a Türük el пeш

Pusztítá. Küzelít a római t áhur Öséhez.,

Es küzelít Uszubú. Széesen megelôzi kevéssel,

S ütküznek Viadalt áll a Beszprémi derék had,

Öskô hol ma vagyon. Ront nyomrul nyo.mra elôbbxe

A Magyar, és Gelemér Kabarit hozzája esatolva

A harez néki dühül , s lankad esak az est i honiállyaK

Itt esik-el Gelemér, méltó jobb sorsra, s nevér ill

A füldet nevezik most, is, melly látta

Másnapon a szaladó reszket Beszprémnek alatta.

Félve reméllve. Tüzes Széesen béüklele mérges

Kópja feszítéssel , s vérgôz kel római testbül ,

Es Örsnek borzas bozogány vágásai által.
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Romlik az ellenség. Ezerek már düntve sikoltnak

Sorsokat átkozvák: tübb még ürük álom ülébe

A

Altalkel, boldog, hogy már fájdalmai szüntek.

így a sfcikla erôs várat megszállta magyar had. —

A maradék szalad , és üzetik , míg végre iramlék

Lappanesó folyamán által, (volt más neve akkor,

A Magyar így hívá tréfásan ) ; s tágula lelke.

Megfordult Uszubú innen : s Vasvárra teríti

A had felhoit: de ha Beszprém fegyvere tompult ,

Mit tehetô Vasvár? zászlóit hajtya-le ünkint,

S túszokat ád, és ültüzetet, s eleséget adóban.

Innen is a sátort fülszedvén apja Szalóknak,

A Balatonra veté szemeit. — Hirdesse Gürügség

Arkadlát; az Olasz Kampánla, s Albula kinesét:

Fülséges Balaton, te királyi vidék vagy az élô

Füld hátán. Legelôd , gabonád , tüzlelkü borodnak

Relleme, és erdôk, ligetek, mellyekkel üvedzett

Vagy, te kiesiny tenger,kit nem forrasztana hozzád ?

Félsziget akkor még nem volt Tihanjr. Alla kürüsleg

A Balaton. — Miüdonépült, nem tudni: de Nimród

Eveihez küzelít. Most vár ; foglalta latorkert

Róma vitézi alatt. Usznbú küldütte Tihanyba

Koppánt, és izené: „Etelének birtoka, tudgyák,

Volt Tihany; engedgyék azt most unokáinak által

Vér nélkül , mi ürükségek : vagy vonnya-ki kardgyát

A várnép, s Arpád boszszúját várja nyakára."
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Erre Prokóp fblelé : „ha gazul tett Átila , másét

Eldúlván : nem látom okát , inert Roma bolondul

Adgya - ki kóborló unokáinak , a mi sajáttya.

Vonnya-ki a kardgyát Uszubú is : nem leli Beszprém

Félékeny nyulait." Hallgat, s nevetapjaSzalóknak,

Es viszi vizre hadát. Verbóles a partokon elsô ,

Dandárát egyenestt Balaton várára szorítá.

Ors küveté , s Karad , és ki utóbb nemzette Somogynak

Pártos urát ; nevezetre Zirind, még esak pihes ifju,

Már is vad bajnok ; várják a római szárnyak.

Bátorság, tudomány, minden kis lépte Prokópnak:

Gyoz Uszubú még is, s falain zászlói rüpüsnek,

A turulos zászlók, Arpádnak nemzeti ezimje. —

Foglyokat ejtének : húsz , es ütezerre megy a szám

Epekben : de ki esonkított , volt adva Prokópnak ;

Es küvetet küld Arpádhoz hadi dolgai folytát

Vinni hirül , s nagy túszesapatot késérni Csepelbe.

Ekkor lôn Beszprém Uszubúnak ajándoka, a a füld,

Örsnek mellyet adott Arpád, fünntartya urának

Ez napig emlékét , s jeleket mutat osi korábul ,

Mellyeket eggy óság búvára , ma részese Örsnek ,

Hontszeretô jámbor, Balaton kürnyéki szerelme-,

Gyüjtüget, és Eleit hálával tiszteli bennek.
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TIZENKETTÖDIK KÖNYV.

Szvetopolk, Marahán fejedelme, biralmát

Arpádnak diadalma mivel szaggattya naponkint,

$s már hozza kemény népét országa szivébe.

Fülszedi fegyveresit , s tábort jár százszorezerrel :

(Félannyit Gyôr , s Bregetzion várába szorított.)

A marahám Király elnyujtá tábori testét,

Hol Süptér, Baпa, és Igmánd a Vértesi lábig.

Job szárnyát füdüzék l';uui(íaia halmai : ballyát

ITajdani Bregetzion, s folyamok fejedelme az Iszter ;

Hátát Gyôr takará. Szép város ; Párthusi Gyortül

Vette nevét, miüdôn a Déliek ostora fenylett.

Bortermo hegylánez mosolyog rá téli nyngntrnl,

Délre keletre küvér rónáján gabna kalászok

Inganak. Eszakrul hümpülyg Duna ága fulánál.

Ezt megerosíté Szvetopolk , s a sikra kiszállván

Igy szóll gyermekihez : „vesztegleni дem lehet innen-

Túl , fiaim ! pusztíttya hazánk gonosz emberi esorda :

Már sokat eltépett : agyarát íVui most is ez áldott
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Füldre ; derek sereget gyüjték megtartani néktek

A birodalm szi5két. Tí most mint annyi vezérek

Nem rettegve halált, harezollyatok a Magyar ellen,

osz fejem ámbátor legyen áldozat, engem az élet

Nem esiklánd, osak tí vegyetek diadalmat ez uttal,

Es koronám féunyét unokám is lássa ragyogni. —]

Mint kireményvesztett, nem szóllok. Népem elég van,

Tudgyátok , nem futiii szokott. Alemannia sokszor

A nagy, я karra vitéz Nemzet sínlette esapását.

Nines gyülevész vélünk : mind honfiak, a kiket éleszt

Lelke szabadságnak, s marahán vér futkos erekben. —

Azt se feledgyetek , fiaim , vagyon édes anyátok,

A ki csak úgy boldog, hama gyozünk, svárjaremegve

Ütküzetünk hírét, mollytül függ élte halála.

Jusson eszünkbe Divén, a tündér fekvetü , sBrynna,

Keblei kinesünknek; hah ! reszket mondani ajkam,

Egig emeltt palotáinkban bát szittyai vadnép

Légyen^e ur, s neki szolgállyon már éltes anyátofc,

Míg o húgaitok kezeit rabszíjra osatollya?

Most o bádgyadozik, s mi ürüm serkenti-fül ôrlô

Gondgyaibul, miíidon, hogy nyertimk, hallani fogja?

En bizom Istenben , segedelmét o is egébül

Küldi, s hazánk védo bajnok karainkba erot ünt.^

Ezt mondván, fiait táborszárnyakra boesátá,

A derekát kormánnya alá maga vette Banánál ,

Melly del rül Iniko 113 érre borul , néz dumbra keletrü)
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Tiz, s két nappal elôbb büles intésével ereszté

Sztrnkót a Bakony, és Vértes mellyékire, Arpád

Táborinak miben állását kémlelni. Magyar-Szláv

Nyelvre rçgyan ,'de Magyar nem volt erkülesre az ember.

Jót, roszszat tettetni tudó. Volt véle esalárdság

Egyméhbül született; vádgyát mézezte dieséret.

Hajladozó szemben ; hazudás minden szava ; maeskát

Jólküvetô, mellynek rüjtüttek kürmei. Kémnek

Nem lehetett jobbat kiszemeznie tizszerezerbül,

Hogyha az üsztünnek híiven szolgálna szerenese.

Ölte magyar kontüst kihizott potrohára, sbiznttan

Járdalt — Szemre vevé Uszubú, s rá dürdül : „akas/>tó-

Fát keresel nyilván, hogy nézgelsz véroseszemekkel?

Nem magyar a tepofád. Mi kerested, róka, küzüttünk í

Ally-meg szürkelovas, vagy kópjám füldre leüklel."

Tréfálsz nemde, felel Sztrnkó Uszubúnak, uraeskám ?

„Szittyamagyar vagyok én, Arpádnak régi eselédgye;

Láttalak én tege is délben forgódni kürültte,

S máshol jár az eszed, hogy rám ismérni feledtél/' —

„Hej ezudar! így Uszubú; ajakod táttása hazudtol;

A Szlávot, s harkályt ismérteti szájanyilása.

Szittyamagyar vagy hát? Arpádnak régi eselédgye,

Szlávfolyadék ? Fejedelmemmel féléve ha szólltam:

Hogy mondod: tege hogy láttál forgódni kürültte?

Kém vagy ! fára veled ! ,,s nyírgúzst szirtyára kerítvén.

Eggy útfélre hajoltt füznek küttette bogára.

„Itt nyughatsz , mondá -, a varjuk száza vigaszszon ,
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Es ha atyádfiajô, tested varrhattya rogoszba,

S szemfüdeled legyen az,mit szoktak dügre takarni."

Kémjeit Arpádnak küveté jobbféle szerenese :

A maraháni hadat látták , megesalva az ôrük

Sassaemeit; hallák jelen a fejedelmi beszédet,

S esellengô Kusid, es Ogrnánd megvittek uroknak

Míndeneket híiven Svetopolkrul. Másnapon erre

IJagyva Csepelt , szállott Rákos mezejére hadával ;

Es így szólla vitézeihez : „láttyátok Etelvárt ,

Mellyet róinai szenny fürtôztete számtalan évig.

Most üres a szent hely,(nem vária nyakára nyilunkat

A vérszomju nadály ) honnan kivezette esatáit

Ôsüm az elnyomatott erobert kiemelni sarábul.

Eneklette Kelenfüldét még szittya hazánkban

A dallos, s ma lovnnk gyüpüs ágyán porküdüt indi t

Már Tisza , Dráva mienk , és a züld Iszter ezek. küztt.

A maraháni Király Rábátnl tihani készen

Forgódik: fenyegetve gyaláz: gonosz emberi esorda

Nála nevünk. Magyarok! kópjáink éle felellyen

Erre, shajolttkardunk. Etelének nemzete gyozütt

Ekkédig; most rajtatok áll Szvetopolkotelüzni:

Hogy valamerre virj'uiy serked Pannónia térén ,

Tiszta legyen , s idegen tiprás ne rutittsa mezônket.

Jüsztetek a levelet fájáriU fuvni-le," mondá,

S tábora megmozdul. Parípáik szôke Duuának

Uszaak ezüst habján; (akkorban léve magyar rév

Az hely, hol kiverôdének ) s túlpartra kapatván
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Utnak ered fejedelme után, s vált Sóskuton által

A tábor, szállást választ kürülütte Bodajknak.

Innen izent Arpád Uszubúnak : vágja keresztül

A Bakony erdonek sürüjét , míg sikra tulaland ,

Rüjtve az erdoség szélén maraháni hadaktul,

S ott várjon, valamíg nein hallya további paranesát.

Innen elôesapatot küld-el Dobrovval , Oroszlán

Merre ma van, seregét Szvetopolknak kémleni távul;

Ó pedig Ompolddal, Kusid is vele, méne vadakra

Hajtani vagy fentôt, vagy nékiek ártani nyillal.

Ejtni Kusid nyulakat SKeretett : rüpülôket az égbül

Ompoldnak mindég gyakoroltt mulatása : de Arpád

Csak fejedelmi vadat ezirkáL Eggy szikla tüvében

Hímszarvas láttattya magát, a hegynek iramló.

Botladoz a küveken, esal it-is nehezíti futását,

Meg inkább nyila Arpádnak , melly szárba találá.

A fejedelmivadász a szarvast üldüzi, s íme

Kormosodott falakat látott füdeletlenül ál l ni

Száz, s tübb esorbával. Pajzán lovagok kora látszek

A koépületen. — Nyomairt béméne vadának ,

S a falküzbe szorultt tántorgót füldre moresz) vén «

Átveri pózslárral , hogy megrüvidíttse balálát. —

Néz kürül , és legelôbb szemlél a füldre terítve

Gránitbul vésett ábrázatot , istene millyen

Északon a szélnek: por, s szenny félujnyira lepte.—

Eggy szügeletre talál azután , hol tülgyfa keresztet
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Lát idomos míivfi feszülettel. Sámoly elôtte,

S emberitipródás mutaták, bogy tiszteletére,

Bár ki legyen, s hoiman, gyakoronjárkálna halandó.

Félre mcgy innen azért 6 , és késérete , s lóggó

Boltnak alája vonul. llamar í ni irtózatos ember ,

Thébai pusztákban millyenrül szóll az üdôskor,

A kôbül fülvonnya magát késelmes erôvel.

Sz;ír koponyája , szakállt térdéig ereszte; ruháját

Félszáz évek elôtt éltt keeskék borei tették.

Általüvedsrte sodortt fonadékv Két lába mezetlen :

így az ülütt dügbüz tántorgó léptei vitték»

„Szent Istenímidolog? — kinek embertársai , momla,

Ninesenek e sivatag sziklán, mért tôlem irigylék

llly jámbor vadamat ? — Hányszor térdemre símultál)

S fülfül emelkedvén nyelved nyalogatta ezakállom.

Tartogaték füveket, s lombot számodra naponkint ,

S markombul züld étkeidet szájadba kanyartad.

S mintba beszédértôk füleid volnának, ügyeltél

S/ómra, s hunyorgásid szájaní bangjára feleltek.

Már te is elhagytál ! — Ertem , vagyon isteni kéztül

A mi velem türtént: legyen áldott szent neve ; boszszút

Nem kérek ," mondá ; s megyen a feszületnek elejbe ,

S arezra borulva künyürg: „Megváltóm ! már korom

eljárt;

Erett alma vagyok: már másod századot éltem

Számlálgat,s ki tudója ,mikor, bogy másod anyámnak

É ven test, kebelébeszakad? Késôbbre нe hadgyad,
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Szolgúdnak mit ajánlottál jó angyalod által :

Hogy mígterjedüdom, Arpáddal szóllanom engpdsz."

Megrendül szive Arpádnak : hozzája küzelget ,

Es szóll: „tisztesüreg,mondd-meg:kitanítanevemre?

Es te ki vagy? mi okért bujkálsz e sziklaüregben ?

Vagy, mijelentéssel fordult-meg nálad az angyaH"

Fülveti a szemeit : „hálá egek istene ! látom

Arpádot, mondá: már jutnom künnyü halálra. —•

Kérdezed, én ki vagyok'f sziklák hasadéki lakója ,

A gonosz embereket kerülô e néma küvek küztt.

Yoltam az ujra sziiló fürdäben híva Lothárnak ,

S füldieim vasait félvén, álnévre esetéltem ,

Csóka vagyok. (Hihetô,a fok neve fólamaradt fünit

Ez napokig.) Várkún az apám, míg élte világa

Elnem alutt had lian , s fejedelnl Pannónía székén.

Ö nöha itt született: Szárniaztát Altai hegyvill

Emlegeté. Apját belhad honnyábül élüzte ^

S e IVíIilün választa liazát. Pannónia bülesôm ,

Udvara nemzômnek. Megszünt ô Gallusnk eïlert

Harezolván; idegen füldüm pora. Fergeteg éré

Országát. Zaklatás , és bú vesztette anyámat.

Más leve országló, dagadékony lelkü, hat alma t

Fénnyel üzo. Frankság talpíg lealú/-ta. Haráesesá

Mindene lôn, s az Avart aFô veszedelme veszeszte.

Nem nyereség nélkül. Kinyitott a mennyei vallás

Sok szemeket. •— Küszünet néked , kegyes isteni Vegzet ,

Tolera i« e sugarat hogy meg nem vonta kegyelmed.-—
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Ott (¡am ! (és mutatott Pannónia hegyre) az Isten

Hajloka még most is, hol az élet fürdeje lelkem

Tisztítá. De gonosz szellet hajlíta magához

Ujra sokat, Kiütütt a pártos háboru : romlik

A nevedék szent hit, s az egeknek mártirokat szül

A dallos üldüklés. Ah mért én lenni küzüttük

Nem voltam méltó ! ah mért rüjtüzve kerültük

En , в Anaké az anyám , a gond , s bú asszonya sí rig

A boldog kimulást , mikor e vár ége fülüttünk 1" —

„Nyolezvanad éve kerül , nem láték senki halandóte

Ezhelyen, és esak ürük dolgokkal foglalom éltem.

Miknek az ember ürül , nem kérek senini it azokbul t

„ Fülsoség, fénylés, és dússág máara nlaradhat.

Mennyivel e barlang boldogbá tette futásom ,

llogy sem az emberrel lennem , kinek üsztüne ártni!

Volt az üdô , hittem , s káíommal : jégre vezettek

Eppen azok, kikkel legbelsôbb titkomat osztám.

Volt az üdo , sebesen léptem , nem félve botlástul ,

8 bátor lépteimet küveté szirtomra hanyatlás.

Mért ne kerüllyem azért ürümest e esalfa világot'*

Mért ne szeressem ezenbarlangot? — Jervelem Arpád

E mélységbe, s feledd palotáidat eggy kis üdôre." —»

Csak ketten mentek. Megnyilt a torkolat ajtíi

Bémohosultt kôbül. Lépesôkün kelle sütétben

Szállni alá. Az üreg vájott vala emberi kézzel ;

Nyujta belé sugarat keskeny hasadéka falának.
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Emheri szem mellyet füllülrül nem vehet ügyre-.

Asztala ko, nyoszolyája is az, beterítve mohával,

Széke esak eggy szirtko-fesedék , tümlôje italra

Keeskébül, mellyet forrással tülte naponkint.

t

„Mindenem ez , szóllott a barlang embere , s nem kell

Semmi ezen füllül , nyugton hogy imádgyamaz Istent;

S rêrzi szivem kedvét. Ah Arpád! mennyi malasztyát

Már küzlütte velem ! Nem bántott semmi betegség

Ekkédig, noha étkeimet nem sózta szakáeskéz.

*Tü/,hdyeirt, és konyhám emez erdo; nem vadak étkeim ,

Táplálnak gyükerek , sziklám nüvevényei : szomjam

Oltya emez forrás, mellybül te is édesen ittál.

A természet adott mindent: de az emberi szájnak

Mennyi elég, ha szokott kényes dajkája ülében

Finnyához? "mondá. Arpád kezd szóllaniküzbe i

„Jámbora Istennek ! méltó hitelemre, mit eddig

Szóllottál : de miért kerülüd hallhatnom az égnek

Végzésétrólam? Mitajánlott angyala által?"—

„Engedgy; ezt felelé. — Mivel így kürnyékeze fülrül

Egi malasztyával : nem ritkán szálla-le hozzám

Angyala. Jól látám , szemeim noha fogta-be álom ,

S így szóllt: (mintha fülem most is esündülne szavátul)

Eszakrul rokonid jônek szabadítani. Arpád

A vezetô. Rászáll Etelének birtoka. Téged

Megkeres e sziklán. Te küzüld késôbbre jüvendô

DolgJiit illy renddel: diadaltPannónia sikján

Nyer Szvetopolk hadain. Fia Zsolt terjeszti biralmát.

27
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Taks , unokája kemény természetü. Gejza szelídül :

S ott, hol az életnek fürdôjét vetted, emeltet

Roppant épületet , nagy , s tisztes apostoli karnak.

Л'ajk, fia még buzgóbb : 6 lészen apostoli Fülség

S eldüntôje pogányságnak. — Sok változat eri ,

Századok elfolytán országát: majd nem enyészés

Fogja körül , linn nan kiemeltetik Osztria allai.

Ekkor arany korral diesekedni fog: ekkor az éjbiil

Fénylô napra derül , s békén viszi esürbe kalászszát.

Ekkor nyelve simul, letevén a régi bilintset;

Es erkôlese simul , s hoz fényt a szittya homályra.

Ekkor igazságnak nem tesz kalmárja szerenesét :

Bünhüdik, akibünüs, sazigaznakis érdeme hangzik.

Es fogadá : nem fogy birodalma ez ágnak ürükké."

Ezt mondván, kevesig szózat nem fáradoz ajkán.

Arpád erre viszon : „Jámbor ! sok jó k ai igérô :

Jüszte velem. Darabos szikládnak verme diesérést

Nem lehet érdemlô ; elvénültt tagjaid enyhesb

Helyre vigyed , neked én millyent kedvedre ajánlok.

Fülleled lstenedet mindenhol, s bizton imádgyad ;

Elly te, mikepp szoktál , nem leszsz bántalma hitednek.

ütt hajlékot adok , hol apádnak széke ragyoglott:

Ott záijad-1t- szemed : Pannónia haatya takarjon." —

Szóll az üreg: „mi kevés éltembül hátra, mulékony

Pillantut. Mit jól kezdék, nem bánta-meg e sziv,

S nem vala s/. ¡К la lakom soha még kedvetlenelôttem:

En embert ürümest kerülô, mért mennyek-el álnok
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Falka küzé, hol nines az apának véde fíánál,

S a nemzô magzattya szivét gyakor. általütütte?

Szembe mosolygással hol fullánk s vípera méreg

Eggyesül, és ki hitét melletted ajánlta, leforgat.

Nem megyek-el véled : s ha reám ürük álmot alunnom

Jô a szer : testem sziklám üregében enyészszék."—

•

„Eggyet még Arpád." Ekkor megnyittya kilinesét

Eggy álajtónak: Mées ég a keskeny üregben ,

Gyünge világánál mellynek tünt szembekoporsó,

S rajta ezen metsze's: „Anaké, felesége Karamnak."

„Itten nyugszik anyám," mutatott Anakéra kezével;

Es folytattya tovább: „e vár hajdanta sajátunk:

Nyári vadászattal nemzom itt oszlata gondot

Híivebb emberivel: foglalá a város egyébkor:

Szép, míg a vadság nem szórt füldére kanótot.

Itten mult-ki szülôm : keseríiség ülte-meg otet :

En fogtam-be szemét. Ez volt álverme apámnuk;

Mí ketten esak benne tudók ; 's míg pattog aк égés,

Itt remegénk. Meghalt az anyám ; e kôbe tevém-le

Lelkének hüvelyét. Szemeim esurogása naponkint

Ertte fakad. De nagyobb , de kinosb íujdulniam apámért,

Mint ki keresztény volt , s éltét végezte pogányul.

Ez szomorít engem , s inkább , mint látni anyámnak

Gyászfüdelét. Nekem ez mindennap hozza eszembe

Testi halálomnak képét. De apám , te mikint vagy

Isten elôtt I" s panaszit szüntették nóma sirámok.—

Szólla hüvelykével letürülvén esüppjeit ismét:
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„Légy boldog , fejedelmi Magyar! késérje düesGség

Minden végzetidet. Meg nem nyíllk ajka Lothárnak

Senkivel innentúl, s kérlek, tübb szóra ne kéntess."

Elnémult. Arpád forgatta hijába- beszédét ,

Es komor arezával válván , a jámbor üregtül ,

El nem vitte vadát, s gondokban méne Bodajkra. —

Sok hír terjedezett az üdôben Csókaküvérül.

Volt) ki Karam lelkét szédelygni sütétes alakban

Nappal az erdoben látá, és semmibe tünni.

Volt , ki Viehor képét , ( bálvány a régi homálybul 5

Kárhozatos vakságra siklott Karam Istene eggykor.)

A vár rémületes düledékét látta kerülni ,

S lelke szakadtáig, kit elért kóesolnr üléhez.

Más tüzes embereket, más ismét láta lidérezet.

A kegyelet gyükerét ott hitték lenni, az embert

Melly mint gyünge pühülyt a esil lagos égbe sbdorjat

S ez tartá az üreg remetét mindenkori esündbeiu

A nap legmagasabb uttyán jártatta szikrázó

Tüzlovait , s a fellegeket tengerre szorítván ,

A rónát, erdot, hegyeket sanyaríttya aszállyaK

Millyenek a jégnek sok ezer riadásai , a füld

Oliy repedésekkel volt megszaggatva. Kisülnek

Elofák. Bájültüzetét a réti virágszál

Elhullatta , gyalom nem kell , szüksegtelen a vész ¡

A tavak , és patakok fenekét füstütte penészmoh.

llarmat nem született ; gyüngéd méheben az éjjek
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Gozze bontogaták, gátolván létre jüvését.

Nem lehetett feeskét munkában látni : fiesergett

tuve szegény, panaszát embernek mintha beszéllné.

Bôgtenek a barmok, bényaltt por nyelveken égett,

S ninesen r I oí i (í viz , nines huvessége az égnek ,

Л ;i (l tüze a szomjúsugnak lomhaszta sok embert,

Es sokat eldüntütt, s lôn éltek kütve halálhoz.

A Bakonyér , a Pánzsa , apály : Pannonia kuttya

Serkedezett egyedül : de mi eggy kút annyi ezernek ?

Már itt ott panaszok ballatszanak , és terül a zaj

A t ;¡ ! миM i rok ом : „megemészt a nap beve , mondák ,

Es nem az ellenség bennünket. Harezot az éggel

Mért viselimk? Most a széles Duna kellemitallal

Enybítué nyelvünk, Rákosnál hogyha maradnánk,

Mi g az aszott füld&zint vizzel megszánnya az Isten.

JoF)b volt s/.i(l\ a h;iz,iulv , h:il nniesen s/.¡íuiit I'D|\ OKn.'ik ,

Száma tavaknak sines, s az apályt bár századik érti:

Es ha maYolgánál volnánk, vagy Susdali lápon,

Tudnók, merre jüvénk, és meg nem tartana Arpád.

Medgyünk most idegen füldün, bol szembe halállal

IVHndennap vívunk, mégsínesmesgyéjebazánknak?—

Hát soba békesség? mind éltig háboru légyen?

Nemlmaradnnk itten. Harezollyonesak maga Arpád .^

Gyütrütt bôseitül válván fitogassa dagállyát."

így sokan. A Fejedelm a már nem néma zsibongást

Éytvén, szóllani kezd: „hosük! bogy nines panasz

eddig
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Tôletek a berekedt eg ellen, vajmi esodálom.

ínséget, lia i in. szenvedtek; millyet apáink

Gyermeksége nem ért: s valamint ez ritka, hasonlon

Ritka türelmetek is. Nem nyert a szittya keménység

Ellen ez éghajlat, látom : hideget, hevet elbir

A Magyar, a füldnek bár melly sarkára szakadgyon.

Szárazok a patakok ; kutakat szomoríttya szikárság :

Csak két nap, Magyarok ! tübb nem kell : a Duna innen

Nines tova , s úgy tetszik , már is gôzülgeni látom. —

Küzben az ellenség ? de mi baj széttszórnotok ôtet

Néktek, kik Magyarok vagytok , gyozelmesek eddig?

Akkorigyunk, sigyanakbarmamk,"mondotta, s te-

kintget,

Jó, vagy bal választ fog-e nyerni : de hall gata minden,

S bánatos érzelmet látott fakadozni szemekbül.

így Arpád kenetes szava rajtok véve hatalmat.

Hat napig a tábor nyugodott. Indíttya hetedre

A hegynek esavaréki küzül, s roпára leszállván,

A had férfiait, kik már gyülekeztenek üszsze,

Ekképp rendeli-el : bal szárnyon Szvendibal ellen

A Bakony oldalban Rézhegytül nyulva Rnazdig

Áll Uszubú, és véle Szalók , és Széesen is ottan.

A Fejedelm szemküztt néz a maraháni Királlyal ,

Pér, s Pázmándon alul , Táppal, s Tárkánnyal arány-

1 1,4 II ,

Mindenik a tábor derekán. A Vértesi hegynek

Lába alá a job szárnyat nyujtotta-ki Verbüles
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Cseptül , hol Tatavár rakatott késôbben , odáig.

Ellene tart Mojimír, Szvetopolknak üdosbike. Bátor,

S hadban ügyes bajnok. Dobrov kezdette paranesbul

A véres viadalt tíz , és ütezernyi Oroszszal ,

Es veti Ölbôn till a Szlávot. Fordul az ismét

Kétszerezett haddal , s Dobrovot szaggattya , mikorban

Ott terem Örs , és Sárd. Szvetopolk nem rémül-el: o is

Omlik-elô küzdvén , valamint kártékony oroszlány ;

Megtorlá az egész dandárt. IttVilesina Sárdot,

Kit fiatal heve belre ragadt, üklelte derékon ,

Es szive hártyáján vérével lelke kiomlék.

Es ugyan ez vértül moeskos vasat Örsnek arányza ,

.Szinte bol a fonek két esillaga orzi az ébren

Lévoket: de az elhajlék, s mellette fülének

Rüppenik a lelket kereso szál. Örs keze ekkor

Eggy villámlat alatt bozogányt kap , s hol van az észnek

Fészke , szeges gombját oda esapja. Behorpad aezélos

Agyfbdeléke, s kidül loesogó velejével az élet,

S mint a füld ingatta torony, nyergébül alá hull.

Üldüzi most Holubot: „fordully, szájtátva kiáltya,

Szembe velem : nines hátaddal küzüm ; ajkadon ültüm-

Bé vasamat." Megfórdul amaz, s viszi Örsreszakállos

Dsídáját, s kétszer fegyverderekára feszíti.

Örs rohanása keményb fenyüjét intézi Holiibra,

Es eggy kópjadüfés éltét elvette szav¿íval.

A maraháni Király látván keveregni vitézeit,

Megmozdíttya derék erejét, küzharezot eszében

Forgatván : de nem így Arpád. Rendelte hodára
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A foütküzetet, я ada jelt megszünni esatákkal:

Mert küzelítni esôt várt füld , es égi jegyekbül. —:

A nap alá sietett. Sokat engede déli hevébül.

Már biztattya magát, s haza pillogat a henye munkás ;

Ime szakad felhô, s kékíti az esti pirulvinyt,

Mintha magas hegynek búvnának tornyai füldbül.

Hirtelen elterjed. Karimáján számos esetlen

Formákat leí az áesorgó. Itt ló feje látszik

Integetôképpen. Sárkány, két ágil farokkal,

Allait eltáttó , máshol hentergeti testét.

Emberi ábrázat máshol : vagyon orra szakálla ,

S szája beszédre nyilik, mozgékony , mintha пeve1пe.

A babonás elmejü amott képzelgete véres

Kardot, vagy lovagok csapatit nyar^alni esatára.

Ekképp esallya szemünk gyakor atermészetijáték!^-

Inkább , és inkább sürüdék a barna terülvény,

S pattogozó villám terhes méhébül ugrándoz.

П ¡i llaui már morogást: hamar erre küvetkezik aszszonyt

Es gyereket bujtatni szokott dürügése az égnek.

Csattog utóbb, és szegletezett villámit ürít1

A dagadó felhô, s az esôküvet omlik elôtte,

A szúlvész, melly a füvenyet forgatva rüpítvén

A por szegletivel mets¿é a gyünge világot.

Eg, füld-egybe borult: a fényt elnyomta sütétség,

S a ziípnr rézsút loesogással alá szakad. Errç

Oldanak a hosük sisakot, fülfogni iibleb,ou
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A menybéli vizet, s uyelik a szomj lángjuit oltó

Szüznedvet, s a bervadozást fül vál tya vidámság ;

3 már a szittya vitéz viadalmat pürgóte nyelvén.

Nem fakad a nap még: hajiuil pirulattya esirázik,

A tábort miüdon Arpád indíttya. Derékon

Déli sze!eknek ereszti Bogár a nemzeti zászlót;

Osztályos lobogó két szárnyán lenge kilenezven. —

Älár fülvette fejét álmábul , s néze keletre

A napfónyt miudég küveto sokrétü virágfej ;

Már a támadaton fejlengô rózsaszin omlik ,

S a csillagfejrdrlm képét mosolyogva mutatván,

Nem ba^ug arezulatot minden tárgyakra vet. Arpád

Ekkoron átnézvén seregét Szvetopolknak , az ajkán

Illy szú kel: „Magyar ! üsztünüzés nem belle szivednek

Harezsikon ekkédig: de ma nem fog lenni fólüsleg

Serkentést adnom. Magyar! ez nap enyészte batárzó

Küzttünk, és Szvetopolk hada küztt. Végetlen üdore

A mi ma türténik, terjed. Ki uralkodik itten,

Szolga ki les/.sz, ez nap viadalmai fényre deritik.

Meszszünnen jüttünk; sok gát vala hányva elônkbe,

S elszórtátok erôs kézzel , mint fürgeteg a port.

Ugy de ha most vesztünk , minden diadalmi borostyán,

Melly eddig koszorúzta fejünk, sárgulva lepürked,

A szomjtüz sem epeszt: elevenség minden erekbe ,

Olvasom arezotokon, szállott a tegnapi vizzel. —

Л nap is, emlekezünk, ígykeltfül az Okkai harezra,

(Hol (lorgánt leverôk ) s mulatott diadalmi esatánkkal.
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Vagy, sok az ellenség? Oda nézzetek: inganilátom

A zászlónyeleket, s a dsídák bátor arányban

Ninesenek , a diadalt váró mint tartani szokta.

Meglehet, az, ki amott küzepetten fénylik aranytul ,

Hogy Lettet gyozütt , de velünk hadakozva nem izzadt.

Izzadgyon ma, s mikint kell hátat vetni, tanullya.

Rajta tehát, fiaim ! kezdgyünk a nemzeti harezhoz!"

Ezt mondá, és jelt adatott a tábori kürttel.

Till sines veszteglés. Száz, és száz trombita üble

ITarsog, ülést izenô. Mindenfelül a esata véres,

Emberi emlekezés millyenrül szollani nem tud.

Rongyolnak paizsok: kard élén esorbul ezer kard.

Itt kelevész türedékek, amott elszórva hevernek

Fôtül váltt sisakok ; párátlanlódügük: ember

Es barom egymáson. Némellyike durva szemével,

Ámbár élete nines, most is rettenteni látszik

liajtársát. Van kéz, a vállforgóban elosztott

Karvasu kéz, feszesen melly most is markola kardot.

A sebvette sebest gyámol; holt fekszik az élôn,

Es ez gyünge magát terhének alúla kifejtni.

Es már sok , ki nem ép. Örsüt nyil vitte keresztül :

Nyil , kinek a kópják nem tudtanak ártni aezélos

Elekkel, mint orvgyilkos bontotta-el éltét,

S a Magyar ott temeté , hol most Ôrsfalva virágzik.

Dengeleg itt elesék, s Otmár, Orkény is az ifju,

Es tübben , s már a Magyarok kezdettek inogni. —
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Nem henyo Szvendibal is. Kétszer kivetette Me-

gyerbül

Gyôzni szokott Uszulmt, es oltalmazta vitézül

A flombvár küreit. Szégyenlé a Magyar, és üt

Rajta megint, s nyil sérti szemét esak félszakon

érvén. •

Itt dühefülforrván szór a Magyarokra szidalmat:

„Megvettem Vasvárt , dürgé, Beszprémt is: ezallyas,

E füldfészeknél , (mit vagy gondolni gyalázat)

Kell késnem , s szememet vesztém ti miáttatok , üszvér-

Emberesék. Bfitegekvagytok? vagy véretek elhült ?"—

Szvendibal ezt látván ordítá: „jüszte küzelbre,

Békütüín a szemedet." Felel az : „várj ! megveszem árrát

Rajtad ezen szemnek. Rád forgatom életed éjjét:

Fültüzesült haragom hüvesül gôzzével erednek."

S szikrásan hunyorítva reá elkezde esatázni. —

Arpád ekküzben hagyván Szvetopolkot ürülni

Véltt diadalmának, kiesinyenkint viszszavonódik

Jó renddel , s az alatt Estert elküldi lopódzva

A Bakonyér mellett. Bônyig fülméne az erdo-

Arnyékban. Rüktün kanyarul jobszakra feszített

Kópjákkal, s Szvetopolk hátára vitézeit ünti.

Mint kinek ernyô küztt uttyát sok farkas elállá ,

Ollyan lett Szvetopolk, Forgat tizféle tanáesot,

S megveti mindeniket. Mondá: „harezolni veszettség
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Illy szoroson; ha íutok : szégyeu , s le.szsz hátomon

Arpád;"

S míg így kétekedik: s már már szaladá&ra tekintget t

Rajta üz aFejedelm , s még távul „jüszte.1 k ¡all \,t,

Kardra velem , ne szaladgy ! Pannónia hére, k i nyer ma :

Nem leszen Arpáddal kelned viadalra gyalázat."

Hallgut aína/,, s megrázkodván % jobszakra tekerte

A kantárt, s futa.másnak ered, s vele tábora bomlrk.

S míg nem Bregetziont erné, nem fórdula képpel

Arpád areza felé, noha ez kergette esak Aesig,

1)1ч-цсfzл(М1 szomorú sorsát másnapra halasztván.

Itt Mojímir gyôzütt, (míg vesztett apja Banáná))

A esata kezdetiben, Verbülesüt számszeres íjrül

Lôve temérdek nyil esonkává tetto künyükben ,

Es hire fut: „Verboles oda van t" kezd bomlani néhol

A esatarend, s az elônyomuló S/.lav venni hatalqiatx

S nem tágít rohanásábul , mig Torna vitéze

Szembe nem áll, és a Szlávot torpasztya hevében,

Es a tubbiek is magokat szerkeztetik. ímhol

Pürdül az ellenség, nem lévén üzve Magyartnl ,

A esata vérengzô mezejérül viszsza zavarttan ,

Mint a fan telepedt varjúsereg,^emberi zajra.

A futamásnak okát iszonyú porfelleg okozta ,

A vertt tábornak millyent támasztni szokása ;

Romlását iniriil apjának nem kétli az ifju.

így szaladott Svetopolk , mig el nem jutna fiájvoz.
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Bregetziont Sztarodub védé , (nines hija szivéuek ;

Karra vitéz : tették az üdo , s hadi dolgai aggá)

Tiz ezer ôrükkel. Két rendu tülgyfa gerendák

A falak; akkor hányt füldhanttal tümve belülrül.

Kcuit-kci is küldütt, délszak felül, és Duna hoszszut

Ejfélben, s a пap még délnél vágtat alattabb,

Eggy mikor ejfujtott lélekkel futva kiáltya:

>,Tengeraz ellenség! egyebet nem látni Magyarnál,

Mennyire a szem hat." Sztarodub szóll: „(alr;i, legények!

Tübbi az én gondom. Félelmét egy se jelentse ,

Mert ki remeg, levetem: hadaimban nyulfi ne légyen.

Itt keres oltalmatFejedelmünk: vrdni bazánknak

Kell koronás fôjét, s ki vagyon kül, védni fiát is."

Igy szóllott, és a kapukat reteszelte rudakkal.

Ott már a Magyar is. Eürnyékét ellepi haddal ;

Ott a esonka vezér zászlója is ; Ô maga távul

Gyógyítá künyükét, s epedett, hogynem veve Ьarсz^

részt.

Arpád még nyugodott, Mojimír inikor omlik elore

Negyvenezer fovel, (segedelmet két Duna küzbül

Nyerve merészebb lon) s Védenyt forgattya : de Réde

, Hozza vasüngüseit. Kevesig megesündesül a harez;

I sinci mérgesedik , s Mojimír sokasága szorítá

A Magyarok fáradt esapatit. Nem nézheti Arpád

A romlást neki hajt; Almásig kergeti, s Védenyt

Rendeli korlátul , s fordult ostromlani a várt.
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¡Még is elôbb küvetet küldvén, Sztarodubnak izente .-

„Béke ha kell, és uem kedvesb a ltáboru nálad:

Bregetziont add-fül: Marahánnak népe, Királlya

Lábom alatt. Ismérjen azért urad engem urának."

Viszsza izen Sztarodub : „Maralu'mnak népe, Királlya

Nines még lábad alatt. Illy fenuyen m ég kora szóllnod,

Vedd-el Bregetziont, de kerül véredbe, igérem.

Míg birom e fenyüszárt , ur nem leszen a Magyar itten."

Az pedig a vivás munkáit sürgeti nyomton. —

Félezer a fejszes , kiket Arpád rendele vágni

A tülgyépületet. Nyilazó négyannyi mügüttük ;

Számszeres íj ütven; kelevészszel nyolezszor ezernyi ,

Mind vívást füdüzôk. Veszteglô kétszer is annyi

Fülváltásra. Dobrov Gyôrhüz van küldve, hol a kém

r

Uj sereget mondott Morvábul gyülni naponkint.

Ferfiasan Sztarodub forgódik. Számszeres íjrül

Szór küvet a vivó hadak ellen. Dünti-le Almás

bles szikla szerét a vágó fejszefokokra.

Nem használ, noha vész ember: leereszkedik a fal ,

Es rést i.i г. Szvetopolk megdübbenik erre , stitokban

A Duna partra nyiló kis emelesôn szükve nyomot veszt..

A hír terjegeté sok üdoig vizben enyészttét;

Mert ezen órátul nem látá senki az él(ik

Száma küzütt. Késôbb maradék hitelíti : Czoborhegy

Rüjté-el: hol az álnokság játékszine lelkét

Megtürvén, ragyogó fénnyét barlangba rekeszté,

S itt vezekelte bünét az utolsó vénkorig. A táj
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Emlegeté esöndes remetéjét Nyitra hegyenek

IIoszszu üdon által , nem sejtvén benne Királlyát.

Izzad Bregetzion , mivel Arpád fúvata vívót,

S márfalonômagais. Sztarodubmintláttyaveszéllyét'

Noszsza ! kiáltya , derék Szlávok , esak ez eggyre ro-

hannyunk :

Ezt oltsuk-ki hamar: várunk megtartva esak úgy leszsz.4'

így rohanó félben szóllott. Elejét veszi Arpád,

Rajta üz,, és ôn karjaival markolva Vezérét

Bregetzion várnak leteríté szürke lovárul,

S küldüke tája kürül lelkét szabad utnak ereszté. —

Uly hu volt Sztarodub hos lelke szavához , urához. —

Innen ment gombos bozogáintyal rontani Arpád

Mindent, a miben epség volt Láng mérge emészti

Bregetinn falait, s már belseje roskadoz: a vár

Népe szalad szanaszétt vezetô, s oltalma hagyottan,

Része az égô tüz torkának ; része Dunába

Fujtni magát, vagy az üldüklô vasak élibe futván,

Eltének lonaliíi szaporán metszetni. — Azonban

Széttbontván Mojimír Védenyt, a várnak alatta

Dúl, és ront, és menyküvezô sujtásait osztya;

Es noha szájadühülyg, denagyobbkártszórakezébül.

Erre kiáltás lôn : „rüktün ha nem érkezik Arpad :

Elvesztünk." —Mojimír Védenyt Almástul elüzte:

Rédet is kiveté , jól védett harezi helyébül \
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Ront, tipor, ül nlindent, valaitíennyirc karja kiter-

jed. —

Arpád megfordul, s Tornát, és vaskezü Estert,

Es Tapsonyt esak ezer hyillal Veszi oldala mellé ;

i !u l К г/л- a turulos zás/lót, job marka szorítván

A kardot, Tohanik Szvetopolk nagy számu hadára,

A tenger zajliisi mikint a partra feszülnek,

S így szóll: j,a ki Vitéz, osKtozzek vélem az ügyben ;

E szent harezjel alatt viadalban elesni düesoség.

Torlik az ellenség, Magyaroktul nyomva szorosra,

Es dul arezra^ s hanyatt. Mojimir nent téved az ifju,

Sot heves ingerrel sort vág. Itt vesztenek : Ompold

A nyilazó, kit százak elôtt Aliпos fia kedvelt;

ltt Kadoes , és Zádor , Radnó , Fodor , lake , Haláppal ;

Tübb , kit seb jeg) zett. Ogmándnak vékouya kópját

Nyelt küpüig, s tetemét Igmánd falii telki takarják>

Gelzse kezét veszté. Nyilvas nehezíti Büszürníény

Lábszárát, s az íjász Tapsonnak váНa szegék-le. —

Arpád is tür utat Mojimífhez. Szálas az ifju

Iladfi; vitéz lelkét szikrázó képe nlutattya.

Karvasa, 'vértye arany: SKÍntollyan tnunka sisukju«

Es tarajes- Daruszint játszó paripája ragyoglott

Rakva hijány nélkül száz, és százféle boglárral.

Erre üt Arpád most. Gerelyet mellyére szalas»tya

A Sszlávnak: de vitézre talál : fülfogja paizszsal

A fejedt'lmiszurást , s kópjáját versiMiprovel
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Arpádhoz szegezé , s ezombján sérelmet is ejtett.

Második izbe gerelyt nyujt Arpád a makaes ellen,

S vasderekát érvén , elpattog szára küzépen,

S markolván buzogányt, gombjával az árva királyfit

Csapja halántékon, s paizsát is tOrdeli porrá

Eszküze sullyával. Bádgyadtan foly-le lovárul

A fejedelmi fiú, s éltének esillaga eltünt,

Mint a nyilt liliom, mellyetkaszavág-le füvek küztt;

Nem használa Zajáez, Ribarik, sem Krtzki az iljúi,

EsTvrdnik, Hrntsár, hogyvédték; a haza mellett

Lüttenek áldozatok, küzküdvén bajnoki tüzzel.

Ttt dült-el Hlnszkó , és Vrka , Hovorni , Vihornik ;

Itt az erôs Szkrovanek , s vadak ellensége Viszokni ;

Hlína, Voják, Hrpkó, Prehnár, Vheleradki, Mla-

gyenszki.

S százai százaknak nem keltek holnapi fényre,

A maraháni Szabadságnak védelmei váltig.

A vertí had leborul, látván megületve vezérét,

Es kiken ekkédig nyugodott bizodalma : szomorgón

Fegyvereit leraká, s Arpádnak nyerte kegyelmét

Élte eránt , de szabadságát vesztette , s esak évek

Száza után serdültt maradéka tevé-le bilinesct ,

A diadalmasnak lévén forrasztva nevéhez.

így lôn Bregetzion hamuvá, igy népe nem ünkint

Járom álá hajtotta nyakát, s a. nemzeti sorbul

A Magyar eltürjlé , és most is smli kivolttát.
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Áll-még Gyôr. Dobrov , és Uszubú bekerítve szorít*

tyák,

Es Uszubú fia , Széesennel. Benn Szvendibal a fo ,

Fellengô Mojimír fiizes üesese. Nem adni fül a várt

Elvégzé, az utolsó esüpp mig mozdul erében. —L_

Elvesztette Megyert innen: maradása Likóesban

Sem lehetett; Széesen rohanással nyomta-ki dsídás

Ifjaival. Dobrov a Rábezát megszállta uyugotrul.

•

Hol ma Szabadhegy van , két három nyilnyi vetésre

A lalii orrátnl suhogott a Rába esavargó

Ágyában. Szerezett palló hid rajta küzüslést

Parttyaival , mellyet fülgyujtván Szvendibal , a vár

Kôfalas oltalmát keresé. Tüzes apja Szalóknak

Fájlalván szeme vesztését a sárvizen átesap ,

S szórva sürün nyilait beizen fülteltten epével:

„Boszszúság nyakig ez , mondá , elzárni elottünk

Ose ¡n k ritka maradvánnyát , kit nem raka szláv kéz;

Hol most is Magyarok senyvednek , tôletek ürdüng

Fajzati , a sanyarú rabság jármába szor¡ t va.

Ez пap azért, ha magát, és népét Szvendibal által-

Adgya: boesánat leszsz éltének kelve hodára

Nines kegyelem Szlávnak, sfiataltvéntülni halomra

Altalkodva fogok , s magu nem marad anuya basában."

Szvendibal erre felel : „szeme vesztettéjji bagolytnl

Gyermekek irtóznak , s illy fennyen szóllyon azokhoz,

Öseim e várost birták; лет rakta magyar kéz:
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A maraháni düeso fejedelmek míive. Ha szolgál

Benne Magyar nem vétek az is ; szolgállyon urának ,

A ki nem érdemlett jobb sorsot. Kulesai Gyôrnek

Oldalamon: ha kinek tetszo oldozni üvemrül,

Elvárom , s hiszem a vak hos ide haggya fogát is ,

S késôn bánakodik, bennünk iugerleni hogy mert.

J*.r thai eszébe Megyer, hol már révébe halálnak

Volt szóllítva, s talán Gyornél nem vétti-el a nyil."

Szvendihal így. Epesár Uszubúnak gyullad erében *

„Ez kellett! morogá; hát eggyszemü éjji bagollal

Eggy vagyok én? Uszubú? s nem tübb, mint gyer-

mek ijesztö ?

Öszedi-el fogaim? Gunyoló, várj! elnyeled e szál

Fényes aezélt, s mindenfogadatkiokádtatom ez nap,

Es leszek a kulesok boszszús oldója üvedrül."

Ezt dühüsen dürgvén falrontó íjjait a vár

Oldalihoz szegezé. Megrendül minden iüi-sic

A küves épétmény, s szabadít bemenetre derék tért.

Szvendibal állna helyet: de hadát üsztüuzi hijába:

A falat elhagyván , széllyel futkoznak az ôrük ;

(Mert már Bregetziont a hirfüleikbe rüpíté.)

Nem védo viadal: esak nszus, vagy hid van eszében

Minden léleknek, s tódul kiki a Duna partho/4. —

Medgyen az ¡I'ju vezér? szalad <"> ¡s, s lôn üres a vie.

Csünd vagyon. A vivó lest vélt hányatva magának

Lenni belül : de nem irtózék bérontani még is :

Rajta derék szittyák, Uszubú harsogja, rohannyunk
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Oldani a kulesot Gyôr védojének üvérül;

Lássa hogy egyszemünek lehetô kifeszéteni kettôt ;

Mert ma Jdvájandom pillangó maeska világit ,

Es valamennyi esikófogait buzogánnyal ütüm k¡.''

Ezi mondván rohanék a védelmetlenül elnyiltt

Omlékon. — Hainn l szemeit forgatva kürüsleg;

Nine» makaes ellenség : de esoportoson a Magyar omlik

Ronggyal füdve e!6, kifeszítvéu z¡irai rudgyát,

Nyujtá égbe kezét ; vezekel, s püngetve bilineseit

Önti-ki háláját. Fülborzadoz a Magyar erre ,

S kérdi : „hová lettek kinzóitok ? a magas égbe

Keltek-e, vagy Gyôrnek titkolttüsvénnye van, ésott

Sunyták-meg magokat?" Felelék ôk : „mí rabí szolgák

Aesoltunk bidakat, s b_eterítôk a Duna sikját,

Ittegyen a kapunál , s féltében tôletek átkelt

Rajta egász szlávhad: de nliíiuiok lángba boríták

A fautat ) s most is munkánknak gozülüg üszke."

Dobrov azon küzben, míg Szyendibal átvisei népét,

A Duna hol konyüküt kanyarít , és partya rekettyés ;

Viznek ereszkedvén ô isj túlfélre verôdütt,

Es indita esatát. £lszánttan Szvendibal álla

Szembe , s viaskodnak jSzláv, ésOrosz: annakazélet

Öjsztüne ; h ir , és név , s Arpád diadalmai ennek.

Otszür erôsb a Szláv; nagy szám had Sártava mellül

Tegnapi szürkületen réveit átkelve Musunnak

Mert nevelé, s azoroszdandártmárnyomtaDunához,

Es szagguttya, midüa Uszubú ráüklele hátul.
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Mint nyilazó menykô a Szlávot szórja dühében ,

£s szemmel szájjal keresé a nyalka királyfit:

„Hol vagy hegyke fiók? ordítá, eggyszemü baglyot

Foghegyen emlegetô ? hivlak esókjára vasamnak ;u

N már érdekli bünüs tárgyát. Elrémül az ifjonez ;

Láttya halál képét Uszubúrul elejbe szükellni ,

S gyors szaladásnak ered. „Nem okon kül gyermek-

ijesztô

HátUszubú? morogáemez: ím fut gyermek elôttem ;<c

Es nem vesztve üdôt ô is sarkába iramlik.

„Álly-meg! utánna rivad, fészekfentôje apádnak;

Nem külteszsz fiakat fogadom maraháni alomban,

Es nem láttya anyád , bús lelked merre sudamlik.

Faut on faut ma , betyár ! kínzád te is a Magyar embert t

Es pedig ártatlant szálkás járommal ekével :

Véreimért maraháni uraes véreddel adózzál :"

így szóllván kanyaríttya lovát, s véknyába merítvén

A vasazott ternyôt, buktattya tetôre az ifjat,

Es a szôke fejet karddal választya nyakátul.

A esata vérmezején Széesen pusztíttya Szalókkal

A maraháni hadat. Gyors bátul Dobrov is a vér —

Ontásban. Terül ellenség, mint gabnakalászok

A küszürültt kasza éle után : esak térdre esettnek

Lôn kegyelem, kiket a gyôzôk rabszíjra kütüztek.
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Arpád Bregetziont bízván Tornára, azon nap

Fülszedi nem nyugodott seregét, és Gyorre igyekszik,

Mint hol az ellenség sok ezer harezos fia állott.

S bár sietett, még is hentergô esolnakon ülven,

A folyvány kétes hullámait szegdeli ; (véle

Csak Ketel, és kevesen); hol Vág, s az üreg Duna

éles

Szügre szalad , lélekvesztojét parthoz eresztvén

Száraz füldre kilép, s szemeit jártatva körüsleg,

így szóllittya Ketelt: „ez füldün, vajmi esodálom, •

Római, vagy Marahán nemzet vártrakni mulasztott.

Vagy vala tán egykor, s ellenség mérge lerontá?

Mertím Ittküveket látok, mellyek romlékra mutatnak.

Nem marad így! várt építeszsz. Szvetopolki rabokkal

Gyôzheted a munkát;" mondá, és viszsza evezvén,

A tábort küveté, sarkantyút adva lovának,

Elkezdé Ketel a rakatást. A vértesi sziklák

Küldüttek kofejleteket. Volt Tulma segédül,

Gyermeke, kormányban; s'eképpjütt léttre Komárom.

Meglehet, emlekezék Kúmárúl, e nevet adván

Várának, s tetemit, s gyerekének is itt füdi a haut.

Eszre vevén Usznbú Arpádotjôni, ílával

Válogatott kópjási küzütt megy urának elejbe,

t'dvüzlé, s így szóll : „fülkérém a te nevedre

Gyôrt, de sikos nyelvét Szvetopolkfia ellenem oldá.

Nem türüm el, mondám; haragomnak megnyitom árját
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Es míg Szvendibal él , Uszubúnak vékonya üvtül

Nem tágul , sem esillapodik tüzlángja erének ;

S hogy tartnám forró hevemet? lássd, eggy szemü

lettem

Tegnapi harezomban, s még a külük ingere gyujtott. —

így rontók-le falát Gyôrnek: Duna elve futamlék

A szlávhad, de letiprottuk, mint tarfüvet, ott is,

S Szvendibal arezáját ez kard osztotta nyakátul.

Ninrs Uram ellenség kürül és belül : ünnepet üllyunk."

így szóllott Uszubú. Felel Arpád j harezfi , vitézül

Dolgaim intézéd; mind j(H, osakgyözzün akárki

Kozt i ¡ink . Foglyaimat kémélld, mert emberek ôk is."

,Nem! viszon így Uszubú szóllott: lássadszavezérem,

y

Mill \ruck a Magyarok, kiket a Szláv járma nyo-

morgat!"

Itten elôvezeté ôket. Takarítva szemérmek

Félig alig rongygyal. Száz ránez eggy homlokon;

ajkok

Csuesra futó; szemeik kct güdrét 6rzi borultt szor,

Es inaik remegôk. — „Kik vagytok ? kérdezi Arpád ,

Emberi esontvázok ?K Kí üdüsb , lábához omolva

így felel: országunk hogy volt hajdanta, beszéllik ,

Még az Avar birodalm állott, Pannónia füldén.

Elvesztôk a hont. Frank, és maraháni hatalmat

Ismértünk. Feleséginket láttára szemünknek ,

Es deli lányinkat szégyennyoszolyára ragadták

Keblünkrül, ni i n kct szántóvas elejbe fogatván.

Lássd u nun ez teleket : mi feszítok tompa ekével ,
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Nines Koni 1 itten füld, mellyet nem hizlal Avar vert

Mert ah , hány ezeren nyirkos hantokban aluszszák

A keseríi álmot, kik dültenek arezra kinokban! —

Ehség volt jutalom : korpábul sem vala étkünk ,

Mellyet ebének adott tékozló kézzel az aszszony.

így Szvetopolk pálezája gyütürt benünket ez evig,

S boldognak tartók , kit megszánt sorsa b;i lállul,"

Es hallgat keserüségét zokogásba vegyítvén.

Arpád szóll: „fiaiam; ha Magyart nemrontyahasonlás,

Füld kerekén elsô. Mostan sxcn\ c(!^\ ¡i k az égnek

Végezetét rólunk. Haggyuk békében alunni

A kiket a rabmunka megül. Béfüdni rnliávfil

Testeteket gondom , s táplálatot osztani rátok.

S kis Dunaelve leend termékeny füldben ürüktük."

Es Széesenre bizá ôket, kit jegyze kegyes szív,

Gyôr várat részül neki adván, s rúna kürékét;

Bojta vidékérül , mellynek jüve pásztora késôbb

Száz száz évek után; jámborság tuküre mostan

Virrasztása alatt kinek a nyáj édeni kort él.

Nyolez napig itt mulatott Arpád, s intézte határát

Uj birodalmának szállítván télinyugotra

A Duna mellyékén az Oroszt szaporítva Krobattal.

„Székelyeim lesztek Marhánok s Németek ellen

Ez téren, mondá, s fegyverszolgálat adótok.

Nem szabad ültüzetünk idegennel váltani. Nyelvünk

Mennyire terjedhet, terjedgyen küzttetek. Epitts



Tizenkrttôdik Künyv. 44t

Pobrov erôsséget, s hivhatd emlékiïl Orosznak.

Ellenség ha szorit, védelmet nyujtni fog Arpád. —'

í

Huszszorezer ment-el Dobrovval Sártava, s Iszter

Tére kuzoti választni hazà t , nem esalfa reménnyel :

ím neveket milimk most is fünntartya Oroszvár,

Es magyar ülfüzetünk hiïvebben senki nem ôrzi

Nálaknál; de viszontagság nyelvünket eloltá

Лj kaikon ; s a szittya beszéd vesztette divattyát

ütt is , hol nem rég magyarnl hód ira leányzót

A pajzán ifjú, s az is úgy dallotta szerelmét.

A fejedelmi vezér nem him Dobrovnak egészen:

Védenyt is esatolá az Oroszhoz , tartani szemmel

A jüvevény szállót, s küzttük terjeszteni nyelvünk

Külesün nôszéssel. Sikeretlen nem leve Arpád

Szándoka kezdetben. De ha szomszéd tôke gyükérrül

Búján sarjat ereszt, a gyom vadsága lenyomja

A liatal plántát: Védenynek nyelve is így járt,

S most maradéka magyar szóllás hangjára sem ismér.

Agg Huba ekküzben Szemerét küldütte küvetkint

Arpádhoz, diadalmairul hogy tenne jelentést ;

Mert Moravábul ivott tüzküs paripája nyugotrul ,

S a Kárpáti tetô északrul tette szegéllyét.

Két ezer ifjuval jütt a Szakmári leventa,

Es mellette leveg Czikadór, a kis nyilas ifjii,

Nyitsa vidékérül , s üdvüzlé apja nevével
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X fejedelmi Magyare. Ez szóll : „Itt ez nap utolsóm ;

Táborom indítom holnap Pannónia hárinas

Ifalma felé: te küvess, díszét szemlélni hazánknak ,

Mellyrül sok rege jar a régi , s utóbbi vílágban.

Ktt hegy keblében feküvék Pannónia régi

Városa omladozó palotákkal. Vén mese tartya ,

Paenok építék. Hajdanta Szikámlma volt esak

Téle azon sorban. Maraпán , érezni tudatlan

Lelke leszállítá a bôs korbéli maradványt.

Fünn vala a szentség kettôs helye. Délre pogány kép

Alla sikátor küztt, vasbúl idomatlanul Ontve,

Jámbor Atyák hol utóbb szent házat boldog Anyánk-

nak

Raktak s a maradék ma is áldgya az égi Királynét,

Szállati domboruján rüjtük kápolna keresztény

Áldónak. Kiesid az bajlok bévájva szinesleg

A fülddel , de az eggyszerüség ôt tette esinossá.

Eggy oltár kôbül; küzepén szent képe feszitett

Váltónknak ; s pitvar Rajmundnak puszta lakása.

Szent Benedek Rendét követô. Téríte sokat már

Krisztushoz buzgó, s édes szava kelleme által:

Tübbet az illatozó erknles , melly véle rokon volt,

Л szent bit zászlója alá esküttete. — Aszszu

Etele mindennap: vaezkor, s másféle gyiimülesük ;

Viz veszi-el szomját, noba borszüret othoni munka,

Hét keeskét táplált a hegy fu ves oldala néki ,

Tülgyeseket, de tejet még is nem kóstola nyelve:
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Enyhitalul nyomorultbetegeknek fejte.meg ôket.

Reggelen áldozatot mutatott. Oktatni tudatlant

Járt azután: az üdo tübb részét tette imádság.

Elszórtt szikla küvek testének fekte, Ißakonybul

Mellyeket áthordott , s bádgyadt feje allya nyaláb

moh: —

A bálvány nevezetre Perun ; (ez tájokon njjabb ;

Pánt tisztelt a régi üdô) Papnéja; Szemargla.

A kor ránezaitul horpasz pqfabore ribatiezos.

(Igy látszott, hogy vélnéjék tele lenni malaszttal)?

Kétségben tartotta nemétgyér bodri szakálla,

S szemhelyeiu fnrogó kigyók piszszegtek , az elszôrrtt

Ôsz haj alul , mellyek villám szikrákat okádtak.

Türzsükün ült; bálvánnya elôtt piszkálgata méeset

Mellynek ürük lángját babonás vall¡ís;i paraneslá.

Es mivel éveken ált ot enni , vagy inni halandó

Nem látá) szentsége felül nem i ¡imada kétség,

S a hijedékeny nép istennôt benne gyanított.

Tábora Arpádnak maradott telepítve az alyban ,

S o fülment jelesebb hosük késérete küzben.

Ott, hol az életadó fárul tündüklik Urunknak

Képe ma, es véráldozatát juttattya eszünkbe

A békítonek ; (im;g akkor puszta kopársag);

Állapodék Arpád, s nézvén a róna mezore,

Ekképp szóll : „Harezos Magyarok , hah ! mennyi vi-

fézünk
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Vére kiomlott Ut! milly drágán kelle kivívmmk

Ös-eleink füldtít, Verbüles sebes; Örs oda, s Zádor,

Dengeleg, és Ogmánd, Bülün , és ajó nyilas Ompold.

Mit tegyek? áldozatot Pannonia birtoka kívánt,

Végsô áldozatot. Viadalmunk nemzeti harez volt.

Nyertünk, és Ifitelénk ürükén im kürme tipródik

Barmunknak. Hzvetopolk, és két fia, és hada, kikben

Széke dües0ség,4ít bogy fünntartbattya , reméllé ,

Elvesztek. Láttyátok amott a domboru füldet:

Onnan crt's/.kr'dliiuk a túlhajlatra szorítni

A marabáni K¡ r¡¡ 1} t s tábort a római várhoz ;

Hol ki alutt a Szláv tágos birodalma tegetlen. —

Itt Uszubú gyiíixiütt. Gyorbül kivetette bitanglónk

Legfiatalb ágát és általa Svzendibal eldült.

Niпos kürül ellenség; s bis/ení én, nem motszanik

eggy is

Jó üdeig. Félfüld megrémült fegyvereinktül ;

Mostan azért menynünk ! kebelét fültárta Etelvár ,

S béfogad. Ott a hos virrasztó lelke reánk néz

Menybül alá, s diadalminknak szent árnyoka ürvend.

Ez hagyatá vél ¡ink oda Etrest ; meszsze vidékrül

Ertte jüvénk, és sok jelesink érette veszének

A viadalnii mezon. Legyen ez foszéke bazánknak,

Átila dürgéssel honnan négy sarkra szikrázott." —

Hangzott mindenelôtt Uszubi harsány szava : „men-

nyünk ;
\

S ennyi esaták diadalmi után vegyük által Etelvárt,"
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Es indult. Arpád: „kevesig még várjaitok, úgymond:

Gyôrt Széesennek adám. Szemerének ez:en hegyek elve

A sikeres füldet. Mi vagyon meszszebb.re, Szalóknak.

Sártava kürnyékét Védenynek: Dobrov az Iszter

Partya kürül veve részt: Orosz is vért onta hadunk-

ban.

A Bakony alsarkán vasmellyíi Réde nyor osztályt.

Tapsony, s Torna veend tôlem késôbbire jutalmat:

S eggy sem leszsz fiaim, kipanasztÁrpádratehessen."

Ezt mondá, és szellyel ereszt hirlôket az ország

Tájjaiban: „negyven nap alatt a hat Magyar ütszász

Lóval Etelvárhoz legszentebb ünnepet ülni

Szállyon az Istennek hálát bol bémutaf: Arpád :

lllii, a fôbbek legyenek jelen áldozatm\kon ;'*

S a marabáni derék zászlót letüzette, hol álla.

Melly Vajk éltéig lobogott, ki helyette az Isten —

Embernek diadalmi jelét márványbul emelte.

Szólla tovább : „értém , vagyon Isten papja amottaiu

Nézni az ujságot jertek ;" (nem láta keresztény

Áldót ekkédíg.) Rajmund tejet osztogat éppen

A sáppadt képíi betegeknek- Fülveri Arpád

Szent hivatallyábul , sígyszóll: „vén! melly haza ter-

mettf

E nyomorékokhoz mi küzíid sutbéli szarándok?

Hallom, jó hitüket esábítaszsz esalfa hitedre?

Békét haggy, ne hogy a buzgás éltedbe kerüllyüu:"
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így szóllt a krí \cs osztónak, noha éreze másképp.

Viszsza (»• k i n t az üreg, s felelé: „Cassíno nevelt-fül

Engem Olasz ГоЫ.щ ; Rajmund szerzetbeli szentem ;

Es küldütt az ¡gaz hitnek terjeszteni lángját

A Szlávajku pogányok küztt Pannónia kürnyén.

Ebben foglalom életemet, s a menybeli áldás

Вô aratást szerezett; és. vajha tetoled-is Arpád

Nyerhetném hogy tagja lehess a titkos akolnak ! —

Nem vagyok iKléstül megszállott , szóllni jüvendo

Dolgokrul rüjték adományom ninesen az Egtül :

Még is az érzelmek , ne neheztelly , bennem izogván ,

Mondattyák : uпokáidbul szent éltü Királyok

Válnak , nemzeted is fog üdovel térni hitemre ,

8 ürdüg lánezaibul l'öllcs/s/, oldatva <ez 4ország."

Fülforkant tlszubú : „fejedet szeletekre hasítom,

így dürügütt , te merész káromló !" s kardra vetette

Job t (Mi \ <T(-(; de megenyhíté forralmáit Arpád;

S megbáná maga is hogy pattant lángra bevében. —

,,Ah Magyar!ezt felelé Rajmund,nines menybül ajándok,

Mellyet kedvesben Krisztus szolgája vehessen,

Mint meghalni azért, ki bününk «-luíosla tulajdon

Vérével , s letevé érttünk a vétek adóját.

Ï ss által kérlek , hadd mennyen lelkem elejbe,

S tole vegyek koronát, kinek itten apostola voltam."

Álhatatos jámbor, szóll Arpád, mondsza,kegyelmem

Ez fanyar életedet künnyebbé nemde t^hetné ?

Mit kivánsz? Mi lehet künnyebbségedre ? takard-fül,
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Nem fogom-el, korod eljártán szenvedned okom kül

Kába dolog." Felel o : „ez füldün senki kegyelmet

Nem nyujthat. Nekem ez pitvar, s fanyar életenl édes-

Nyomdékos vagyok én: пem rontyamegôsz fejematë

Hímes ajánlásod, puha füldrül jüttem is ámbár,

Hol lehetett fiatal kofaesomban kényesen élnem.

Azt kérem esak az Istentül, hogy kedve reád is

Áradgyon, s lelked vakságát vonnya-le. Ah mint

Borzadozik lelkem, mikor e zold sikra tekintek!

Ellene a napnak sisakok forditva ragyogván,

Karia fiizütt paizsok , s fülnyultt kópjáknak adzéli

Rémületet szórtak , mielôtt vas vasba esapódék.

Ott állott Szvetopolk. Ott Mojmír ritka esatázó

Gyermeke. Szvendibal itt: kétszép maraháni királyfí

Láttalak ó Arpád ! onnan , hol az ég nyilik , és a

Fülmelegítô nap futamását kezdi mosolygón,

Ezreid ezre küzütt délnek nyomakodni viharkint.

Táborodat küveté sürü por felhojei halál dúlt —

Fúlt forgatva kaszát mérges seregednek elôtte.

Láttam ezer zászlót szellôtül lengeni ; hallám

A kürtük riadásait is harsogni fülembe

Hah! amaz ütküzetet mint tudnám rendre beszéllni ,

Mellybe (de elvált már !) két nemzet sorsa fonódott ?

Es mit is említtsem? te magad düntütted-el a Szláv

Vasmellyu sorokat , rontván a tábori szivbe.

Láttam az emberôlést, s irtóztam! Goz kele füldrül,

Gôz az omoltt vérbitl , valamint sürü permetezések.

Nem küzel ámbátor hozzánk Baпa telke : ki hinné l
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A paripák dobogási alatt e szent hegy is ingott !

S vérfagyot érezvén, mondáni: szent Isten! egedbül

Küldgy Angyalt, békét szerezôt a szíttyai hadhoz,

S a füld ártatlan népét hagyd végre nyugodni.

Most kérlek jelen itt , most kérlek , tedd hüvelyébe

Kardodat ó Arpád , s szünnyél vért ont u i. Vigaszszon

Az, ki fülüttünk van, s széllyedgyen hálogod." Ezzel

Arezra borult a szent feszületnek elôtte , s zokogván

Kezdi imádságát, és kér Arpádra világot.

így hagyták ót a Magyarok , meglátni Szeroarglát

Indulván. Eggy lombos üreg, (barlangja Perúnnak)

TiliU szemeikbe. Feszelg széken a rusnya boszorkány

Es türi marja kapaes kezeit. Nyaka hátra szegôdik :

Majd mellyére borul , s fogait viesorítva nem értett

Dunnogozást mormol ; majd tüz szeme vágja keresztül

Árpádot, s Uszubút. Szóll Arpád nyájas ajakkal :

„Aszszony! mondsza ki vagy ? tagaid güres huzza-e

vagy más

Bántalom ingerlett, hogy nines inaidban erôsség,

S hajladozol, valamint szál kóró lenge szelektül?"

Nem felül o, sot ujra dühét mutogattya tekervény

Hányakodásában , mint Afrika tarka kigyója,

Mellyet az elrüppent nyilveszszü vága derékon.

Nem türhette tovább Uszubú a türzsük ülôjét ,

S szóll: „ha megengedtem, (s nem bánom szódra pa-

podnak,

Kit kedvedbe vevél Arpád) de nemengedeke vén
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Boeskornak." Kivoná kardgyát, s vállához arányzott

A papi aszszonynak» Lebukott a dajna, esak éré

A szutykos méeset. Másodszor szabja nyakához

A \ ¡I lam its aezélt, ni i U or a vén elveti mázzát,

S leggyünyüríibb alakú lánytermet, biíja szerelmét

Hintegetô fejlett-ki, s kegyét Arpádnak oro/, n i

Térdre bukék. Álareza szemét , és álruha testét

Nappal béfüdüzé: éjjel fürtelmeit üzte

A buja élétnek, mint vallá, szolga leánya.

Elnémult Arpád. Uszubú nem birva magával,

Fülforgatta Perún képét , fokosával izekre

Türdelvén, kardgyát ragadá, s a esalfa varázslót,

S szentséget hazudott aszszonyt szeletekre aprítá г

„így esally embereket fürtelmetes éjjeli ringyó,

S/,eplos lelkü ezudar papné!" menydürgve kiálfá;

Es a sórt azoïi eggy dühbel szeldelte gyükérig,

Ámbár a fejedelm készté elfujtni baragját:

S nem látott ezután bálványt a szeut hegyi kürnyék.

Ezzel mentek alá. Hírben Pannónia kuttya

Állott akkoron is; híresb lôn Béla Királyrul,

Házával ki Tatároknak bujdosni dühótül

Kéntelen, itt nyugodott, s ez forrás szomjokat oltá.

Fünn vagyon a hagyomány mind eddig Héla nevével

Kis hajlékba rakott márv^íiyon vésüvol irva

A fejedelniivezér-is izelt a hiives italbul

Fôbbjeivel, s halkan folytatván tábori uttyát,

A Tarjúni sürün túl szállott Lázi kürékén.

•2'J
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Népe Magyar. Származta vagyon két tengeri küzbül,

Ott, hol arany gyapjut keresett a vénkoru Jászság,

Kúma eránnyában. Sole üdôig küzde vitézül

líómai zászlókkal , s gyakoron futamodtak elôttük

A ragadó legiók. Tartó vihar , és nagy eroszak ,

Es belvillongás széttszórák ôket. Avarhoz

Része esatolta magát , miüdon bojdoklani kezdett ,

S szárazon, és vizen ált ez boldog füldre vetôdvén

Létet adott birodalmanak , társ véle szerenesés

Es bal dolgaiban. Megszünt elvégre hatalma ,

S léte is a diadalmakban dagadékony Avarnak ;

Mit tegyen a frígyes maradék , már számra kevesded?

Itt választa helyet, s él most is Lázi nevében.

Más napon innen eredt Arpád a Csókai foknak

Váltva utat. Szt-p szám seregébül Red;* Szalókkal

A Duna délpartyán küzelíté szi'kes Etolvárt.

A fejedelmivezér rógen már lángola látni

Szikla lakásában remetéjét. Apja Botondnak ,

Külpün, (mert Ortipold olesett), volt társ vele, 6 is

Ritka vadász. Fülmászkálnak , s im láttya borulttan

A feszület küszübén testét u jámbor apának ,

Mert már lelke kiment, s oda fünn elvette jutalmát

Hasztalan ébregeté Arpad : jegesíti halálnak

Faggya szemét , s esak aszaltt esontját forgatta kezében,

S künnyeket omlatván teteté a sziklaüregbe

Melleje annyának, kivül a szipoly ette koporsón.

?: Л lduüak legyenek szent jámbor hamvaid , ugymond ,
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S legkisebb izedet fogyhatlan béke hyugoszsza!"

Es elment szomorú arezal, s vele apja Botondnak. —

Hajdani fülsegét hol most éleszti Fehervár ;

(Üdvüzlégy te, düeso Fejedelmink hamvai tárja!

Régi homályodbúl lassankint sziure verodo!

Látom, boldog üdod viruló bimbója nyilik már:

Csillagod-is fülkelt, s Mátyás kora rád derül). Ottan

Szállott a fejedelm. Mezején jártatva figyelmét

A gyüngyüru siknak , s mély gondolatokba merülve^

Êzt végzé a hosük elôtt: „fülváltom Etelvárt:

Bár lakták szent émlékíi Buda, Atila, Ellak;

Ez kellenltérrel , s építek rajta ragyogló

Várost. Ott nomnek palotát; Zsnltamnak amottan;

A kegyes Istennek rakatok tündükletes olfárt

Ez ponknak magasán. A Fí>pap bajloka itt áll ;

Njrárban от:; s pihennm; a fngyvermohel}rek arrább:

Es bekerítendem két rendíi sziklafaíakkal.

Ez legyen országom fôszéke. Paranesokat innen

Osztogatok türtt nëpeknek, s fejedelmi kegyelmt-t.

S têlem nyerje nevét, yalamint Osümtül Etelvár.

Második ez lészen, s melly itten támad , az elsô." —•

Illy vala Arpádnak fülséges szándoka: ánute

Harezai ellenzék , bogy látná végre jutasát ,

S esak késô unokái alatt kelt fényre Fehérvár ,

Hossazu üdo soron ált verengzo tárgya hatlaknak.
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Tiz napig itt késett, s indítván tábori népét,

Százhalom , és Keveháza küzütt választa megállást.

Rákoson a Magyarok telepedtenek : Agg flní кг. és

Kont ,

Szôke Lebedfi , Szaboles , és Taks , és apja Etének ;

Elmaradott Tulmtum : „Bolgár , es Blakh faj , izente,

Nem feledék Erdélyt, mint kígyó farka veszését.

Kell honn, a ki vigyáz. Arpádot-is illeti, távnl

llogy ne legyek." — De ravasz Tuhutum szava má

zos ürügy volt,

Mert a fôhatalom jármát forgatta levetni.

Meglôn. Erdélynek maradott mellette birása ;

S ez leve sok szomorú eseteknek talpküve nálunk.

Míg Arpád gyôzütt Pannónia sikjain: Ormán

Tisszer ezer rabí szolgákkal tisztittya Etelvárt

Romladozásábul ; (mindent elszóra dühében

Róma futó hada). Hét ívet diadalmi kapuknak

Kôbül emel , s esinosíttya fülét soknémü jelekkel

Minden elôtt ragyogott Etelének hajdani vára,

Hét tornyot mutató, kapu is hét rajta. Az ndvaí

Nagy palotát foglalt, mellyet nemzoje Csabának

Epített, de külünb diszlést neki most ada Ormán

Boltozatos falait fusté míivésze Bizantznak

Ujjolag. Itt látszott Etelének képe. Düesoen

tJlt az arany széken, s halgatta Вaveппa esavargó

Ertelmü küvetit, s urokat bírálta keményen.

Bendeguez áll jol>rul ; Csaba , kedves gyermeke balra,



Tizenkettodik Künyv. 453

Az kelevész szálat, nyilat ez markolva kezében.

Ábrázolta menyegzojét a második oldal,

Es láttatta: mikint mellyére simulva az álnok

Vípera hülgy gyürüjét férjének nyujtya mosolygón ,

Melly ajak akkor már árult eggy szürnyü tanáesot.

Rettenetes dolgot képzelt a harmadik. Ah mért

Kell téged komor éj emlétenem! aszszonnya karján

Nyugszik arany uyoszolyájában , kit reszkete félfüld.

Mondani borzasztó : kezeit választya nyakátul

Nôje az álmodozó férjnek, s tenyerét veti torre:

„Ez legyen a esokom , vad ürümmel telve sziszegte ;

Ez legyen a esókom , mellyet sqha viszszalnem ad-

hatsz ;

S fülrántván tôrét, Etelének ütütte szivébe,

Es honnyába szükék ; a kép éltette ez uudok

Férjgyilkosságot. Negyedik gyászpompa mutatvány :

Látni koporsóját a Nagynak fényes ezüstbül ,

Mellyet az elkeseredt Magyarok kürülálltanak omló

Künnyekkel ; s Aladár is sírt a fattyu: ürümnek

Csüppei voltak azok , s az iró füstütte valiilag. —

Vad kezek, és porhasztó kor megemésztik üdôvel,

A mi az embernek látszék ürük évet ¡gerni.

Semmi nem állandó a esillagos égnek aluttu ,

A esillag maga sem ; füld , és ég várhat enyószést.

A rüjtütt végzet volt, s leszsz váltnzni tudatlan ;

Ez mondotta: legyen! s lütt elroinlasztva Etelvár,

Remito hajdan, most tárgya esak emlekezésnek. —
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Várták a Magyarok , Rákoshoz gyülve , Vezérjek

Bémenetét szemeket esiklándó nemzeti díszben.

A hí'l is /;il:-'l.í/-';i Diin.il építve hajókra,

Es hol alá sietô viztajték hümpülyüg, ut van.

Haggya Csepel szigetét Arpádnak noje menyevel ,

Es Zsolt, a feselô hajnalnak másoda, s halkan

Lengedezô kerepen küzelítnek uroknak elejbe,

S ez kinyitott karral mellyéhez ülelte ohajtott

Önnüneit; mnlaták lelkét meleg emlegetések.

Réde, Szalók-is elért, s a várt balkézre marusztváu,

Vettenek állapodást a kormos szikla tüvében.

Szittya hazájábnl kihozá a Láthegyi kepet.

A Fópap , s rakatott oltárt márványbul azonnak

Rendí szerint, a hegy bol alá bornl: ottbol Ekülesnek

Künyve belyét jegyzé a régíaek ; ékes irással ,

Rákossal szemküztt, honnan fülemelkedik a nap

Játszva az Tszterben : „Magyarok kegyes Istene néked."

Ez volt metszve. Nyugotti f«lén : ,,¡tt áldozik Arpád.'

Oldalu ószakrnl, s délrül volt bagyva iratlan.

Meglebet, eggy titkos sugalom vonzotta Divéket,

Hagyna Fereneznek belyt onnan , Józsefnek eminnen.

A sors így akará, s az üdo elhozta, hogy így lôn.

Ondód-is sürügütt. Tizezer falkiíja levágó

Ökreinek; de az apróbbnak nines száma; terelte

Rákoshoz poros Alpárrul, mind áldomadásra.

így készült az urát befogadni Szikámbria vára.
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A nap ezer sugarát soha nem hintette düesôbben,

Mint mikor Arpádnak kapnit kinyitotta Etelvár.

A piruló derülés kegyelet képében elôszür

Lassan emelkedvén haladással füsteni kezdé

A menyboltozatot , s a kék félkürnek alúla

Fülmosolyogja kegyarezáját , s a harmatot iszsza

A viruló ffírül. Hasad a napesirnak elôtte

A rezegô párkány. Meredek szirtokba szegôdik

Fénnye az életadó testnek. Hoszszábul az árnyék

Veszt , és jármosait befogá a nem henye Okrész.

A keveset nyugovó szárnyas sereg ágra kiszállván , •

Enekeit zengé. Félszemmel pillog az égre ;

S mintba erôlküdnék dallával imádni az Istent,

Him , s nostény pürülô viadallal kergetik egymást.

Reggellett. Arpád megered: mellette nyeregben

Zsolt fia. Fürtyei arany szálak: pülyhetlenek ajki:

Arezul szôke piros; nyelvének selype beszédben

Kellemes ; izmosodó vállú ; termetre küzépszál.

Arezavonása kegyes : de szemébül néze-ki már is

Férfia az hadnak, ki borostyánt füzni íejére

Fog diadalmakban. Párduez vala ültve nyakába,

Bal vállrul lefolyo arany és gyüngy míivü kapoesrul.

Mark ában karesú kelevészt, mint gyünge korához

Illett esak kiesided fegyver, pündürget idommaI.

Ijja feszes esontbul hátán, és tegxe leesüggütt;

Gyermeki harezjátékban adá a Gáesi vezérfi.

Ennyi jeles kellern diszesítc a Magyar ifjat.
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A fejedelmi nyomot küveték : jó hülgye , lebegvén

Jámborodott paripán, s Edelín balog oldala mellett,

A legszebb alakú Edelin, Arpádfi arája.

Hószinü fürge lovát apjátul nyerte Biharbnl ,

Onnan nyergét is, mellyet készíte gürüg kéz.

Volt elefánt esontbul, dúsan terhelve arannyal,

Es takaroja bibor: fénylettenek indusi gyüngyük

Széleiben, künyü esüppei küztt kiket annya tüzütt-

fül,

Még mikor a lánykát elvonták ¡icdvcs ülérül :

A szomorú válasznapnak mikor areza kifejlék.

„Edesem ! igy vezekelt Edelínnek szánatos annya :

Elmész hát, s nem leszsz kit anyádkarjáraemellyen ;

Nem, ki reám mosolyog, s emlômím tepje ruhámat;

Nem, ki liasorvadozok, s bú'veszt, olvaszszonürümre?

Nem tudod ártatlan mi kemény had rabja leendeszsz ?

Eltét tülti lovon, felesége is osztozik ebben

Férjével; fülnôsz, s paripát kell ülnüd üdovel:

Vidd-el ezen takarót, emlékét vidd-el anyádnak,

S jusson eszedbe szülôd, miüdonrajtülvesobajtaszsz:

Jusson eszedbe szülôd, ki korán szállt sirba miáttad!"

S a Ici \ ¡il mus anyát tübbé nem látta leánya.

Szep volt a deli szííz valamint estesillag az égeu ,

A nap szálltta ntán miüdôn arezája ragyoglik.

Rajt legel a szemnek tenger sokasága lekütve

Bájjaitul feselô tulipánhoz szinte basouló.

Fodrai párta alul In is/, i n vállára omolván ,
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Most kebelét takarák , most a szellôvel enyelgtek.

fiümbülyü areza fehér, kevesé egyelítve pirossal,

Legszebb szin ; szemibül sugarat vete tiszta szemérem.

Nem befüzütt derekán diszlett a szittyai mente ,

Szárnyai mellynek alatt verdesték gyünge bokáit ;

Es karjára ezüst pereezet esatla szolgaleánya.

Széles üvét arany, és gyémánt czifrázta vegyesleg,

A mestermüvelet legszebbike tyrusi kéztül.

O is ug5ran tegzes: de kezét nem terheli kópja,

A szép gyônge kezet, melly sulyviselésre erotlen.

Es noha így is szép, termetre ruhára: de szebbnek

Tetszék ülve lován a kis fejedelmi mennyaszszony.

így lovagolt Edelín, Edelín árvája Marotnak ,

Mert már apja kiimilt, s annyával zárja azon ko.

A hidfúhüz elért Arpád markába szorítva

Átila tündükülô kardgyát. A nemzeti zászló

Lépte elott lobogott. A nagy kürt harsogoz elsobb

Lél ajakán. Felel erre szarú, száz, a trombita annyi.

Ott a f o Magyarok : Iluba , Kont , Taks , apja Etének,

S szôke Szaboles. Tele a hidnak két karja vitézzel.

Túl , innen ragyogó sisakok fénnyébe szegôdik

A napi tündüklet. Kópják hajlása küszünté

A fejedelmi magasságot. Küzelítik az oltárt;

All mellette Divék ünneplô fopapi diszben,

Táltosok, és Jóslók kürülütte: az áldozat is kész.

Ég a lux, lobogón. A Fopap szóllani kezde :

„Üdvüzlégy Fejedelm! népek gyozoje , kit Isten
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Szent kegye száz viharok küzepett e füldre vezérle.

Mint a kôfal erosséged , mint menyküvi Egnek ,

A te karod , mellyet mindég diadalra emeltél.

Hir hordozza neved mind a négy sarkon. Elôtted

Vagy fut az ellenség, vagy lábod nedvezi esókkal.

Ösünk vára tied. Etelénk országa kezedben.

Oltárunk szentsége kijütt a szittya hazábul ,

S hol mondotta Eküles, hogy volt hajdanta, füléledt.

A késô maradék Arpádnak fogja küszünni

Hogy magyar ajkon szóll , s ép lészen nyelve világig.

Türvényünk ide szállítád, ide szittya ruhánkat,

Sa Magyarok birodalmának te vetéd-mt-g alapját.

Mostan azcrt Fejedelm! hálánkat nynjtyuk azEgnek

Ertted ez oltárnál, kérvén, áldása folütted

Ilogy legyen, és fiaid fiain; „mondotta, s ki vonván

A villám pózslárt, barmának ütütteszivebe.

A belrés/-eknek vizsgálván szálait,

Arezulatot vesz-fül , s mély gondolatokba merültten

Elballgat. Teszi a vizsgáltt test részit az oltár -

Tüzre. Leszáll a láng kevesig, s esak gôzze kerengel.

Bontakozék azután három külün ágraszakadra

Melly kiizelnén égett, legelôbb elhamvada. Tostosb

Л Rákosra hajoltt oszlop. Sokszorta terülttebb,

Es elenyészni alig gyôzô, melly ége nyngotnil.

Mély borulat, s komor eszmélés foglalta Divéket;

A szent künyvbe tekint, s ajakát idomitva boszédre

lllyen szókra fakad: „Tart, Arpád, nemzeted évek
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Fogytáig. Maguad négy százig birja hatalmát

Öseinek. Negyed ezredlg a kik utánna jüvendok,

Sók nemzetbeliek. Melly ág a harmadik osztályt

Kezdi, ürükké tart, és hoz népedre virágzást."

„Isteni végzésnek, szóll Arpád, titkai szentek,

Mellyeket el nem ront ember. Véremre tekintni

Nines gondom, legyen anemzetesakboldog akárhogy.

Es leszsz, mig fejedelmével kapesolva az ország

Tagjai nem tartják függéseket érezes igának.

Eggyakarók legyetek Magyarok; pártokra ha mentek

Istenetek megver, s el kell pusztulnotok. Emlék -

Pt4da lehet Csaba, és Aladar, két pártra hasonlók;

Melly szakadást oseiuk gyükeres romlása küvette.

Nyelv, türvény, és ülíüzetünk szentsége maradgyon

Sértetlen; veszedelmet hoz esorbájok ezeknek.

A mit ohaj tottunk, meg van. Pannónia térje

Sole hosünk vérébe került : de hazát ada nékünk ,

Mellyre tekint irigyen sok ezer szem. Béke füloldás

Büestelen ônkéjbül: de azért por, s rozsda ne fogja

Fegyveretek: nem tudni, mikor keletére szorultok;

Késô fenni vasat, miüdôn kard mérve nyakadhoz

Villog, s életedet minden perez düntheti sirba.

A puhaság méreg: ne legyen puha küzttetek eggy is;

Fénygôz , étel , ital mérték kiU rontanak izmot.

S hol ha nem itt lehetô erkülesromlásra sikamni,

Hol minden kedvez; puhasággal ajánlkozik ég füld !

Elveszté puhaság Rómát; el ritka esodáját

A füldnek , Babilont , s erejét el nyalka Bizantznak-
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Янн lo i- szerze keménységgel nevet: ifju ledérség

Szép diadalmi küzütt leszakasztá élte virágát.*' —

Eggyet még Küzelim ! Fogadátok szittya hazánkban,

Hogy vérségemben marad a fejedelmi vezérség.

Napjaim eljártak : testem kürnyékzi nehezség ;

Eltemet, én érzem, rüvidíték gond, s hadi munkák;

Int a természet. Fiamat szárnyára evesztnem

Itt az üdo. Rüpülésenek mérsékleni sebtét

Tartozik apjához. Ha küzüttetek érdemet Arpád

Ton ezig , és ha vagyon szeretet szh etekben eránta :

Zsoltot, (jobj;íval mutatá), székemre ajánlom,

Hogy legyen o fejedelm, ha szemem leesukódik ürükre,

Ámbár nem feledém a Láthegyi külesünüs eskést."

S szóllani esillapodék, szemeit jártatva kürüsleg,

Mint tetszést keresô. Harsog minden felül a szó:

„Zsolt éllyen, s llegyenapja után fejedelmi vezérünk !"

S esattog ezernyi paizs kémélltlenül ütve paizshoz,

Es a Fopap ntán letevék mellette az eskést:

A fejedelmséget más vérbe nem oltani által.

Szaboles levevén nyergébül az ifju vezérfit,

(így tartá a szittya szokás), állatta paizsra,

S Kont, Huba, Taks, és Und vállig fülemeh'e kiál-

ták:

„Zsolt éllyen, s legyen apja után fejedelmi verzérimk!"

Lél nem adott soha kürtyébül meg akkora hangot ,



Tizenkettôdik Künyv. 461

Mint most, s zenge utánnaezer szaru, s trombita fú-

valm.

A kis hôs kivoná kardgyát, s északra, keletre,

Délre, nyngotra esapint, s tegezébül rántva ki vesz-

szôt

Vontt idegére tevé , s ügyesen Dunaelve rüpíti :

„Ellyenek a Magyarok, míg ég, füld üszsze nem om-

lik;"

Mondá, s füldre leszáll. Arpád arezája künyükkel

Telve ragyog; képérül ürüm gyüngy esüppei folynak:

Hülgye is úgy. Edelínt kerülé, a gyünge menyasz-

szonyt

Ájultság, s leborult Hhego kebelére napának:

Nem látott a nap soha még illy szépen üzünlôt.

Szólla tovább Arpád: „Küzelim! szemeinkbenEtel-

vár,

Öseim vára, düeso birodalmunk széke: kinyilttan.

"Vár, jertek, fiam, és Edelín menyem eggybekelését

tJlleni, és üromüm napján részt venni szivemnek

bdes tellyeben. Bajtársim, szittya vezérek!

Osztoztunk veszedelmekben Volgátul idáig

"Viva ez országért. Van már Haza ; béke is,oldgyunk

Kardüvet eggy kevesig , s ma vidámul tültsük üdonket ,

Eggy napot áldoznunk ürümünknek nem leszen orzús

Száz, és annyi küzül, mellyekben tegzet ürítenk.

Hákoson a tábort vendégelem áldomadással :
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Tí, és a Fôpap, Jóslók, és Táltosok, ose ¡ni

Szent nyomaim vélem tartsátok násznapom estét."

Es mentek. Hatvan pártás Kún lányka virágbul

Fontt koszorút lebeget. Hatvan magyar ífjunyitá-nieg

A díszes menetelt. Lobogós nyelü kópja kezekben ;

Hátaikon tegez , és esont íj félvállra akasztva ;

Mentéjek lefolyó : darutoll kalpagjokon ingott ;

(A mese így füsté a tündérvári királynak

Halhatlan seregét). Arpádnak elôtte Bogár megy,

A zászlót víselô : a kürtüs Lél is elôtte ;

Zsolt fia oldalrul. Edelín , és hülgye küvették.

A fôbbek, Huba, Kont, és Taks, és apja Etének,

S szôke Szaboles ezután léptettenek, és Huba bátor

Gyermeke , és Tapson , s Uszubú a félszemü , Tarezal ,

Réde, Szalók, Velek is, Verbüles, delitermetü Ester,

Gelzse, Kusid , Bunger, Külpün, Csörsz, Külese Mi-

kével ,

Bojta, Gerend, Edümér, Bulesú, a Kún Ete, és Ed,

S tübben is, a vas üdô neveket már kiknek elette«

A fejedelmi Magjrart fogadá eképpen Etelvár

S I Virus/, i ó viadalmak után ada néki nyugalmat.
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Szókalauz.

..zokat , kik talán bennem néhány régi szók-

nak föltÁmasztását gáncsolni fognák, sziiksé-

ges emlékeztetnem; tartsák szemeik elott, hogy

régi dolgokrul, es ugyan költeményben irok.

Keilett akaiüom, hogy a tiszteleles régiségnek

szirie ne csak a torténeten, hanem annak el-

beszóllésén, s inég eggyes szavain is kitessék.

Vagy élhettem rolna-e nevetség es botránko-

zás nélkiil; puska^ ágyú, bajonett, batteria,

mina, bástya, sáncz , Feldmarsehall, General

s. t. eff. szókkaH Favorinus mondása: vi

ve moribus praeteritis, loque r e ver-

bis praesentibus; már magában nein he-

] ves ; de a Bölesuek értelmében is csak azt az

ifjat terheli, ki: voees plerasque nimis

priseas, et ignotissi nías in quotidia-

11 is, communibusque sermonibus ex-

p r o m s i t. Л. Gell. I. X. Az idegen ajaku szom
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szédságok ; idegen uyelvek tiralkodása , és több

egyébb okok, sok jó szavainkat félre nyom-

ták, és kétség kivül sokat egészen el is temet-

tek, mellyeket új életre hoznnnk (a mennyire

lehet), nem kevesebb, mint kötelesség. „Meg

kell gondolimnk, lmgy némelly szavaink ko-

ránt sein azért mentek feledékenységbe , mint-

ha roszszak, s a jó izléssel öszve nein férhe-

tok Yoltak Yolna; haneni mivel az uralkodó

deákság ezeket elnyomta, s szokatlanokká

tette." Magyar Minerva IV. K. 274. 1.

/

Böcsiillyiik meg ragy csak azokat a régi

szókat, mellyeket kevés Iróinktul al tal vet-

tiink; kik midon irtak, ingyen sem oda ará-

nyoztak, bogy nékünk, mar a magok korá-

ban kiavulít, s erteilen szavakat adgj anak ál-

tal : lianem irfaktígy, miképpen akkor beszél-

tek; éllek olly szókkal , mellyeket az ak-

koriak közönségesen értettek.

Ezen régi Iróink között : jelesbek sz.

Margit életirója, Komjáti Benedek, P est i

Gábor Uj Testam. (mert hat nyelvii Nonien-

clatúráját; valamint Kovács Balas Pataki

Professor; es Faustus Verán t i u s Dictio-

náriiimát nem láttaní) Telegdi Miklós Pé-

csi Püspök, Pázmány Péter, Vörösmarti

Mibály Posonyi Kanonok, Apáczai Tsere
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Janes, s. t» — Sokat köszönhetiink Molnár

Alberlnek, Pápai Páris Fereneznek, es

Baroti S z ab ó Dávidnak, a három derék szó-

tárosuak. Hálával tartozunk a nagy olvasott-

ságu S and o r Istvánnak is, a Sokféle irójá-

iiak. — Ezekbül tanultam en azon régi s rit-

kább szavainkat, mellyek Versezetemben elöl-

fordulnak. — Helyt adtara némelly környék:-

«zavaknak is, mellyek elóttem isméretesek.

Nem élfem pedig velek olly végbOl , mint-

íia a íioinul; nalv, és érthetetlenségnek böesöt

tulaj'tonítanék ; mert így nera irtam volna ma

gyarázatot : hanem mivel sok illy szó nelkül

el nem lehettem ; millyenek : túsz, tornlo, sur,

líurok, apród, szekernye, gyér s. t. — Meg-

tnagyaráztam némelly olly régi szókat is , rael-

lyek itt a versezetben elöl neui kerülnek;

azért, hogy ha valamelly olvasó más Iróknál

eggyiket vagy másikat találni fogja , innea

megérthesse. Megmagyaráztam némelly olly

szavainkat is , mellyeket sokan értenek , de

sokan nem ; ollyanokat is , mellyek több értel-

iiiüek.

Mindazáltal nem úgy ragaszkodom a régi

szókhoz, mintha azokat eggyül eggyig szent

ereklyéknek tartanám. Éppen nem! Ezek fco-

is vannak, mellyek boldog nyugodaloniban

30
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maradhatnak. Azt sem inondotn, hogy új

szokra nines szükségünk : csakhogy ezek ne le-

gyenek novitatis durae et illepidae.

Valamit munkámban kevesé homályos-

nak y vagy nem könnyen érthetonek gondol-

tam, régit, líjat, környékbélit, megvilágosítot-

tam. Ha még is egy kctto kimaradni talált,

boesánat a véítségrül , melly ha történt , пеш

készakarva történt.



S •/. ó k a l a H к.
46T

А.

Abajdoez. Vegyes, ke

vertt, elegy.

A b r á z, e. h. ábrázat

(Romjáti) mint: kép-ké

pezet. régi.

Ádáz, du hüs, veszett.

A d n á j a , régi ¡geforma

vennéje- hoznája- adná

ják- vennéjéh- s t.

Aas z a, régi forma e. h

add, így: hozdsza, mond

s/u , lásdsza v. lássadsza

s t.

Aggastyán, belege», gü

t hüs.

Aj, valaminek elnyilása

így , nyilaj- a nyil- vesz-

szônek szárnyas végén

az a nyilás, mellyet az

i degre tettek, nyilág.

Ajándok, e. h. ajándék,

így szándok- nyomdok,

haj 1 ok- marok- árnyok-

martalok.

Akarom, e. h. tebzih,

szeretem, Akarom, hogy

eljüttél, régi;

A k k é d i g , ekliédig, régi,

e. h. addig« eddig.

Aladar. Atilának egy-

gyik fia, ki Osaba eilen

üetrével tartott.

Alafa, biszabott tartás-

v. éIdem- most depu

tât nm- Co n ve n tío,

szolgálat.

Alán. Nemz«ti név,Alá-

uok, napkeleti nertizet.

késôbbena' Volga és Du

na küzütt.

Al a p, talpkÔ, fnndamen-

tom.

A 1 d m à s , áldotnadás. e.

h. áldomás.

Al ko n y, alkonyet, al-

konyodat , nupayugta t

napszállta, esti szürfeület.

Altai. íszonyu terjedésü

hegylánezok nagy Azsiá-

ban.

A p а с s ó , Oreg apaesó ; a

háló végére kütütt du.

rnng T» pózna, mellyet

a halász a ladikban visz,

Kis apaesó : melly a há-

lónak músik végére van

kütve> s mellyet a lap
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táros a vía szélén hor-

doz.

A p ál y, apadás- apadt

ság- v. az a hely, melly

rüí a víz lefutott- kia

padt»

Aporodott, állott, bü-

düs , poshadt p. o. viz

to , hus , s t. áporodni-

elbüzhüdni.

A ¡i •'•s, élemedett apa-

üreg apa- üreg ember.

Apr ód. i.) lnas, udvar-

ló szolga. 2.) fegyverhor-

dózó.

Ara, leány- menyeeske-

menyasszony.

Ar l ó , e. h, áruló.

Ar m ány. A régieknél,

gonosz lé'lek.

Aros. Azsiai folyóviz.

As z o k. A mi valamivel

keresrtbën áll. így a T

betünek két vonása egy-

másnak ászokul esik-

Aszokfüldek.

Aszály, fonnyadás, el-

száradás.

Ászoktalp. i.) kinzó

szet-szám 2.) emelô esz-

küz. ,

Athesis, olasz országi

folyóviz. Ets.

Atil. Etel. Volga, folyó

viz.

Avar, elaszott fü, ki-

sültt mezo.

в,

В a l a n g j á r. Âz Etel tor-

kolattyán város. Most

Asztrakán.

Bar kó, fülmellyéki haj.

Baekenbart.

B e l é n d e s , régi, fajta¿

lan, laseivas.

Bennettem, bennetted.

e. h. bennem. régi.

В e ss ny б k. Bissen i*

Bess i- Fieen i- P a с i¿

naeitae. Az oroszoknál:

Peesenegek. Fessler-

nél: Kankelek, Kanka-

rok-. Sándor lstvánnál:

Besenyei Kúnok.

Beszkéd-i hegy. Része

a Kárpáti hegyeknek»

Sándor I.

В î r s à g , birálás- megité*

lés- büntetés, muleta.

B i z a n t z. Konstantinái

pol. Stambulvára.

Boda, markolat- kardbó-

da- kardmarkolat.

3okor. i.) e. h. pári

eggy bokor galainb 2-)

fa, v. esalit v. tüske bo

kor.

3oglár. Czifrázat , esil*

logó ékesség aranybul vv

ezüstbül v. rézbül, a

lószerszámokon , kardü-

vün palast kapesola-

ton, v. künyvtáblán, "

láros paripa s t.
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Б o ¡t a, vidéke. Baranya

Várm.

B o l g á r. Bnlgar. Ismé-

retes nerazet.

B o n t a. Tarka- hóka- hó-

dós, foltos.

Borda. j.) oldalborda-

aldalesont. 2) sip borda-

bordó v. bordasip. 3.)

takáes- v. szüvO borda.

Boriszten. Borystenes,

Neszter, folyóviz, melly

a fekete tengerbe eresz-

kedik.

Borostyán. L a u r u s ;

mellybül a Régieknél a

gyüzüdelmi koszorúk fo-

nattak.

B o t o r , ostoba.

B ü t k ü s , bueiíkós, eso-

mós.

B r y n n a. Brunn. Város

Morva Országban.

Bregetzion. Most

Nagy- Szôny,

B ü d ü n y. Advas fa.

Bu v. Babonás- bájoló-

igézô- boszorkányszer.

Megbüvülni e. h. megr

boszorkányozni.

Cs.

С s a 1 i t , faharaszt- apró

nüvésü bokrok tüskék ,

mellyek régi elhagyott

erdôhelyeken gyéren, ¿8

sinlódve nônek.

Csalogány, esaló;min

ingó ingovány ; ragadó

ragadvány, esalogány ut-

hegy s t. eff.

Csata. i.) ütküzet- esa-

tázás- szóesata. 2.^ eggy

esapat katona.

С s a p á s. i.) Üt¿s, verés,

a.} Nyom- barom nyom,

s t.

Csekély. i.) kevés, ese-

kély számmal. 2.) nem

sokat éro, vagy jelentô ;

esekélység 3.) a mi nem

mély így: esekély tál,

viz.

С s e 1 , esalás- esaló- esel-

vetés, esaló hely, les.

így: eselétek- eselma-

dár.

Csélesap, sokfelé haj-

ló, hazug, hazudozó, ha-

rois , szót nem tartó, in-

gadozó.

Csellengeni, loppal-

alattomosan járkálni,buj-

kálni , valakit ravaszul

kerülgetni.

Csermely, halkan foly-

dogáló patak , esürgede-

•/.() ér.

С se te ln i, félre hibban-

ni, botlani, elfenteredni.

С sin. i.) ékesség- idom,

esinos- esinatlan. 2.) va-

laminek fortéllya, rüj-

tékeny oka, — er esin-

nya a dolognak. 3.) bor

do csin , rtiibe a fenék
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szolgál. 4.) Tétség, mi

csint tettél ?

Ceinnyán, jól helye-

sen. esinyán ehalálni.

Csintalan, vásott- К i-

kapó.

Csirkadozó. Csirádzó-

alig kifejlô.

С su p or. Cseréppohár.

Csükünüs, akaratos ,

nyakas , fejes.

Cz.

Czafrag, e. h. ezafrang.

С zeda. Csintalan , játé-

kos, tréfás.

Czékla, i.) ok es a-

rány nélkül járóheló. kó-

száló. kürnyékszó a.) vo-

rüs répa.

Czekle. Tôr. kelepeze.

Czimbora. Gonoszratü

rekedés. Gonosz tételre

öszsze szüvetkezô társa-

eág v. eggyesület; fele-

krzés.

С z i m p a. Ór ezimpáfa

С sin k. álnokság, alatto

mos fórralas ; innen Czin

ko», ezinkos társ.

С z i r á k, pártnlfogott.

с lie n s. régi.

Czirkálni* gondosan

valaitii ntán látni , vizs-

gálódni , nyomozni.

z ó k , kóez, esüppü , in

nen: kóez v. ezóh em

ber e. h. allyas ember.

• zompo, haï.

7. o n rl г л. szôr ruha , gu-

ba, rongyos , mállott,

elkallott, viselet. Czondra

ember, gaz ember erküles-

telen ember. Czandra.

¡zuda r. Lé

D.

Г) а с 7 , rátartás , büszke-

ség, külünüsen a lórul

mondatik : daezos lo.

Dajna, elküvéredett т.

piszkos aszszony , тóп

dajna-vén szatyor-banya.

Dá k os. tôr- hegyes tôr,

rüvid szuró eszküz.

Dáezia, Erdély Ország.

Dalia, katona-Vitéz-hos.

lnnen: dali- deH.

D andár, hadi sereg,

hadi esapat p. o. eggy

ezred , v. osztály, eohors.

Dar u, hoszszu lábu és

órru madár.

Déliek ostora. Atila.

D el lest, délest, dél és

napalkonyat küzütt kü-

zép üdo.

D e n e p. Danapris folyó-

viz, mclly a fekete ten-

cerbe szakad.

D etre. Verónai olasz.

Elôbb л r.. mai hadban,
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azután Etelénél vezér fo-

vel szolgált.

Di vén. Most szikla таr

omladék Magyar ország

szélén; régen Marahánia

vára a kárpáti hegyór-

ránál.

Dürgiese, bal.

Dsída, hoszszú száru

konnyü szuró fegyver.

E.

E l v e , régi. e. h. túl.

lgy: erdö elve, Dnna

elve havas elve. Innen :

havas elvei- v. ehOi füld:

transalpina.

Emelrso. i.) emeletes,

domboshely 2.) folvonó

hid.

E m n i, szopni. emo szopó,

esües emö- esücs szopó.

Ernyedni. bontabozni-

széllyel menni, mállani,

fuszlani.

Esjer-aház. Abulfeda

Arabs irónak Geogra-

phiájban Tab. ai. ö így

magyaráza : E s t e r : e*t

nomen viri; — ahádz:

nomen habitationis.

Esztrag, gólya.

E tel. Atil. Volga.

E t e 1 e. Atila.

Etelvár. Atila vára, né-

metül Etzilburg, E-

tilburg-ó-Buda.

Etres. Irtis. folyóviz észa-

ki Asiában.

ET. eTesség- genetség.

ÉT. i.) határozatlan üdo.

2.) esztendÔ.

Етeи inObns.

F.

F a j d , erdeityuk , т. ha-

kas, siketfaid- A u e r-

huhn.

Fa 1 áuk, i.) ki mohán

eszik. а.) nyalabodó.

Fánton fán t. Sérelem-

nek Tiszszatorlása p. o.

ha ki arezulesapójátTÍsz-

szaesapja, ád fántofántot.

Vieem pro Tiee.

Fédel. Sarkig érô asz-

szonnyi kendô. S с h 1 e y-

er.

F ele m, Atyámfîa, fele-

barátom, küzelem.

Fenekedni, valakire

agyarkodni, i n fe n s u m

esse.

Fenekleni, fenéhre

szállani. dolgában т*>с

akadni- semmire sem

menni,

F e n t ô. i .) testes száru

dárda , mellyel folíéppen

a hagyítósokra éltek.

a.) fonaték v. füzér p.

о. fentÔ hagyrqa- kuko-

rieza.
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Fenyér, mosearas- ká-

kás- szittyós- vizenyös

hely.

Fenyü, fenyô.

Finn, északi nép.

F inn y a, étel- italban

válogatás, s'zájkény.

Fiók. i.) fiúeska- gyer-

kôeze- ifju. 2.) Asztal-

láda- almáriom- íiók ge-

renda. 3.) fiók egyház.

Fitos. Kinek az órra

hegye füláll.

Fitymálni, óesálni- ese-

kélynek tartani , meg-

vetni, fityma hitvány-

al áralo.

Fok. í.) Kiálló- v. пасу

rizbe- tengerbe eresz-

kedo koszikla v. he^y.

J>romontoriom. Vár-

fok. 2.) tûfok. 3.) Hés-

jsard- fejszefok ; az az :

k¿s hâta s t.

Fokhely, kereskedô-

hely v. város, empo

rium, régi.

F о 1 y á n y , e. h. folyóviz.

F о 1 y à r , buja , szabad

életü, dissoíutus.

F o n à k , Talaminek visz-.

87aja; a mi viszszásan

vagyon fordítva, foná-

bul o}teni a rubát , fo-'

nu k ul beszéllni , esele-

kedni. '

Fondor, álnok- ravasz-

kodó- hamissággal for-

gódó.

Forgó, mesterséggel he

szültt és kalpag melté

tüzütt bokréta.

Fortyanni, forkadni-

hirtelen megakadni, meg.

hükkenni, megtorpadiii.

Fülvezetni. ßémntat-.

ni; aufführen.

Fu, vadréeze.

G.

G à G s. Halieia- G a

Gáes ország- Gáes ла-

rosa.

<;.;!.'id. i.) moeskos,

piszkos. 2.) pajkos, vá-

sott, betyár.

Gaily, züld ág, leveles

Gépely, maehina.

G e r é b. tültés, vizpart.

agger,

Gerely, hoszszu nyelü

szuró fegyver, mellynek

ártó vége meg volt va-

sazva v. aezélozra , mint

a lánesa.

Gerend, valaminek tal-

pa, így: oszlop gerend,

basis.

Uerezna, bokáig érô

aszszonyi ruha, hitvnány

szerbül való ruha.

í m , néraelly állatnak

p. o. ôznek v. szarvas-

nak nôsténnye, régi.
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Gimes, terhordozó hajó,

régi.

G ó £ à n y , veszszôbül fontt

kémény, — Gógány ,

más vidékengánya ; kün-

nyen hajló szürke héjjú

veszszO.

Gües, buezkó , esomó.

G ü m b. A mi gümbü-

íyü , mint glóbís , szem.

Gü r es. i.) esomó. 2.)

betegség. gyomorgüres.

Gürünez, füld v. kü-

vees esoport, gürünezüs

ut , esoportos- hantos ut.

Gnzsaly, küznyelven :

rokkaszár.

Gyakókép, szurókép-

szoró fegyver.

G y alo m, halfogó esz-

küz, háló, halvoiió- me-

ritô háló, gyalmos tó-

halász tó.

Gyapora, termékeny ,

szapora.

Gyapott, gyapju. fa-

gyapott, millyen p. о. а

füzíán terem.

Gyér, a mi nem sürü,

p. o. erdô. — Ritka az,

a mi külünüs. r a ru m,

r a r i t a s , ritka madár

az igaz ember.

Gyüngyver, gyüngy-

vér, Vasgém. hamuszinü

gern.

Gyulavásár. Város.

Forum Juli i- foro-

j u l i u m - friaul ; mint

Jászvás¡'tr. * Moídvában-

forum J a s s o r u гп-

Ja s s i o r u m.

H.

Habitá n y, rm'uden, a

mit aszél a liabok küzütt

partra hajt, knrnyók szó.

Habonlábbó, ki ha-

bon- vizen jár.

Had. i.) háborn. a.) se-

reg, exereitus. 3.)

nép házi nép- eseléd.

minden badastul.

Hajóesat, deszkabürü,

mellyen a partrnl a ba-

l'oba bemennek.

Hangyag, sem hide,<j

sem melejj- langy.

H ará с s. préda, martalék.

ragadmány.

H a r k à 1 y , vürüs püttyü

fakopogató madár.

Hegeszteni, sebet be-

forrasztani , beheged a

seb : oszszevonódik.

Heve der. i.) üvedzô ; Ьe-

vederezni , Övedzeni a.)

16- v. nyereg heveder-

szorító szí). 3.) az az :

ászokul huzott fa , melly

az eresztett deszkákat

Oszszefoglallya.

Hibbanni, elsiklani, el-

esuszni.

Hi dl at. i.) deszka állás-
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lj e ir m a- G e r üsz t. a.)

palló.

Him i.) i'elent nembéli

külünbüzést az állatok-

ban. 2.) Czifrázatínt , é-

kességet a mezôben,

kertben, mindenfeie szü-

v( then, így bímes virág-

niezo, himvarrás.

I' O d a , holnap- hol val,

с ras.

TJ o m o r , domboruság,

boltszubásn; bordó, tek-

jiyo horaorja, homoro-

dott, domborodott, eon

vex nm.

Horpasz, ellentételben

a homorral, horpadás

belapnlás- behorpadt.

eoneavum.

Hozzád. Balra, balkéz

felé.

Hülgy. i.) aszszony, í'e-

leség. 2.) Kisded állat ,

martes, m a r d e i- z o-

bel.

H ôs. vitéz. heros, a.);

Volegény.

Huroh. i.) hapesos küté!,

mellyet az ellenség nya-

bába kérítettek , s véle

a lórul lerántották. Most

is éluek véle a lovak fo-

gásában. 2.) madár fo-

gó tôr, ezekle.

Huzom, huzat, hnzo-

mat, valaminek továbbra

nyilása- terjedése, foly-

tatása. Eggy huzomban

küvetkeznek A hegyek,

boszszn hnzattya van a

háznak, — eggY huzo-

matban- az az : megnem

szakadva mennek az em-

berek ; hoszszn buzama-

tn szálfa- erdo- utsza.

I-

ld eg, hnr- zsineg, melly

a nyilívnek két végére

van kütve, s roellyre

a nyilveszszo tétetik.

Teszi a testben az ínt

is : ri e r v u s.

lfjan ta, ifjatta, ifjan.

lg fon. Régi neve a Bi

har és Erdély küzütti er-

dôuek.

[gyold, régi, e. h. Ьа

talán- netalán.

I h 1 és. lsteni sngarlás.

[ k e r , ítettôs gyermekek-

nek eggyike.

l 1 d o m o s , okos, p r u-

d e n s.

ímádni. i.)lsteni tisztele-

tet adni. 2.) Megimádni

e. h. megkinálni.

l m о 1 y a , ingovány- pos-

vány.

Inge r ni, e. h. ingerle-

ni. régi.

In gol, kis folyóviz. a

fèkete tengerbe ereszke-

dik.
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Iramni, iramlani, hir-

telen- sebesen elfntni-

ellovaglani.

Ijram s z a r va s. Legfn-

tóbb faj a szarvas nem-

ben.

I s z á k , tarisznya- által-

vetô.

Iszter, Duna.

I v. Az a hajtott kézbéli

( eszküz , mellyre az ideg

kottetik , es most nyil-

nak mondatik a r eus.

Bogen.

Jáez o k. ljászok. Nyi-

lazók, nemzet.

Ja vor. i.) ïhar- juhar

fa. a.) állat, szarvas faj,

jávor szarvas.

J e g y m a r h a , jegyruha,

jegyajándék, dos mari

tal is.

J ö s z t e , jer- jere- jersze-

jerjünk.

Jolkos. Thessáliai város,

Jázon hazája.

J osló. A papságnak

harmadik rende.

Jura, nagy hegylcinez

Helveeziaés Franezia or-

szág küzütt.

Izelíteni, e. h. kóstolni.

К.

К a b a d , Perzsa fejede-

lem ttilajdnn név, a

régi korban.

Kaes, i.) szo'lô kaes; az

a kis elágazó szál, melly

a szôlôveszszÔbül kinô,

es azt kanyarulásával 6n-

kint valamelly támadék

hoz küti. a.) dohány kaes,

melly a levél és szár

küzütt kinô. 3.) valami-

nek fogatyuja. p. o. ka-

sza kaes, s t.

Kaezagány. A régi

Magyaroknál dolmány

forma külsô ruha , mel-

lyet palástul viseltek.

К a 1 1 a n i. i.) üszszetüm-

ni, mint a posztót a

kallóban. 2.) elkallani-

elbomlani- kopni- fosz-

lani, ernyedni, rongyol-

lani, vénülni.

Kalóz. i.)kóborló, foszto-

gató. a.) esavargó- kó-

száló.

Káma, nagy folyóviz

raelly, a Volgába eresz-

kedik.

Hanót, kanóez. gynjtó

madzag.

Ka r es u, vékony, v. so-

vány- osztüvér, karesu

ember, karesu termés.

Kaptár, méhkas, méh-

küpü.

R a r d é r a , imis;y amúgy,

vakon , okon kivül, kar-

déra beszélleni- csele-

kedni.

Rardfok, kard élének

viszszája- háta.
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Ka r vas. í.) Harborítéh

a fegyver ellen. 2.

kis hegedü- karvas he

gedü.

K a zar. A nagy hüzün

séges nerazeti türzsülmel

eggyik fô ága.

Kazul- Perzsa nemzet

(Sándor I.)

Kegyele t, szivárvány.

régi.

Kéj, kedv- tetszés, li

be n t i a.

К el enfüld. Hol a Kún-

Magyarok Budán alnl

a Dnnán által keltek.

Kelevész, boszszú szá-

ru szuró fegyver.

Kép. i.) imago, a.) ar-

eza- abrázat. 3.) személy;

Isten !.i'-j,r-- király képe.

4-) e. h. kópja. v. vas-

tag nyelü szakállos vasn

szuró v. hagyító fegyver.

Kereeseny. Sas faju

ragadozó madár.

Kerep, által szállító ha-

jó- dereglye- komp.

Kerevet, szônyeg v.

bársony alaesony ulés

a Keíetieknél ; — ala

esony kariapé, Szabó Dá-

vidnál: kelevet.

К e r g e , szédültt- kórsá-

gos. kerge birka , kutya-

macska.

Résérteni, próbálni.

régi.

Részántag, készakar-

va- saántszándékkal.

Keszeg, bal.

Reyeháza. A Duna

melletSzázhalom-és Tár-

nokvülgyün oszlop é-.

pület , hol Keve , Béla,

és Kadika Vezérek te-

mettetének. Thuróezi ir-

ja : az Ország ut mel

let. Külünbüzik ettül Кeт

vevára , melly Horom

Vármegyében állott.

Kijo. Kiew, Kiow. Nagy

város a Denepen. Kíj,

és Szees , v. Szék RUT

navar Testvérek építet-.

ték az V-dili században.

Hivattatott Kúnvárnak

is ; az Oroszoknál Khu-

nigard. L. Dan. É. Wag.

дer. RUSS. Geseh.

Eiiregzeni, kízárni-ki-

rekesztenif kiszorítani.

Risalkodni, inesel-

kedni- leskedni, régi.

Ei 1 e z m a. Orosz birodal-

nii folyóvíz , melly гл

Okkába szakad.

Ei. o b o z. Lunt, 1 y r a, re?

gi mnzsíka eszküz,

[i ó с s a g , gérn faju ma-

dár, mellynek tollaibnl

forgókat e&ináltak.

o n o k , nyakas, meg-

átalkodott.

ór. beteg, kórság, be-

tegség.

lora es, e. h. kor, régi.
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K

Ko r h a., a mit a kor

megvesztett , elaggott,

taint az advas fa, elkor-

hadni- elvénülni, rorn-

lani- morzsalékozni- ad»-

vasodni- elnyomorodni.

Horong. i.) fazékas ke-

rék. 2.) malomban bel-

so kerék. — Korongvas.

Küesüge, hal.

most küny-

sirám, régen künyüem,

künyüed künyüe; — ke-

düem- ed- üe, innen

lett : künyvem kedvem,

és künyv kedv.

ö p ü. r.) faedény,

niellyben a téjfülbül tü-

rés által vajat esinálnak.

a.) deszkábul rótt méh-

küpü- méhkas, 3.) az a

gümbülyü tok forma vas,

mellybe a nyél , p. o.

ásó- kapa- lôes- szigony

s t. eff. eresztetik. Az

utolsó mondatik kámvá-

nak is.

K « r é k , kürny- kürnyék,

vidék.

Küsüntyü, küssüntyü

drága értékü, p. о. a-

rany- v. ezüst- gyün-

gyös karvas , v» karpe-

reez , vagy egyébb nagy

l.iucs, aszszonyi drága-

sag, monile- Sehmuek

Rözelem, regi, most

felebarátom. felern.

Kulesos^ gern faju тл-

dár.

Kúma, folyóvíz , melly

a' Kaspi tengerbe sza-

kad, Ennek partyán ál-

lott a hires Magyar

nevü város.

Kupa. Nagyobb szerü

ivó edény. erater.

Kûn. A régieknél Khú*

nus Hnnnus. Kún-

avar, Avaro k-Hun-

noavares.

Eíúr. Kúra, folyóviz, melly

Lázi Országbul a Kaspi

tengerbe ereszkedik.

[iurusló, varázsló- bu-

bájos.

Kül. i.) e. h» kivül v>

nélkül, házon kül. okon

kül, régi. 2.) kívülrül

való\ így külfüldi; en-

nek ellenébe : belfüldi.

Kül lü. i ..) kerék küllo.

2.) fakopogató züld har*

kály. 3.) eszküz , mel*

lyen küíest, árpát s t,

türnek.

Lábkanes, láb elejbe

vetett akadály- gánes,

Lábtó, lajtorja, létra,

régi.

L a j h à

tunyai,

lajha- rüst



478 Arpád hoz

Láp. Lapány- ingovány.

La p p északi nép.

L n p t á r о з , a kis apaesót

vivo halász. L. apaesó.

La tor k e r t, régi. e. h.

súnez.

Lebenye, az ükür tor-

ka alatt lebegô vékony

hos, v. inkább bôr.

L e d é r , bnja,, feslett,

folyár.

L e Ь e k , lehellek, lehés-

lehellés.

Lék, esináltt nyilás, v.

hasadék a jégen. Riadás

melly a fagy ereje ál-

tal támad.

Lélekveszto, fabüdüny-

bül esinált csoinak vagy

igen kiesiny, egy sze-

mélyre való ladik, melly

künyen elfordul.

Lenge, könnyen lengo.

leuge ruha.

Le p el. Lepedo- takaró.

Lett. Kisded vitéz nem-

zet északon. A régi hi

storiában ezen név alatt

gyakran elül fordul. Li-

tuanu L. Guthry és

Gray küz, hist. 47. K> 16 l.

Leventa. i.) tula]don

név. 2.) e> h. vitéz- hôs.

Liban. Palesztinai hegy.

Lidérez. A babonás

korban: éjjertlenkintrüp-

küdô, v. vélekedés sze-

rint tüzes lény; az ár-

inánhoz hasóulóv Vagy

az a képzeltt valami,

mellynek az együgyü

nép a boszorkány nyo-

m.íst tulajdonította» 1 n-

c n b u s.

L i g e r i s « folyóviz Fran-

ezia országban.

Lobogó, e. h. zászló,

v. a dsidákon lebego

szines vászon.

Lóeza, deszkapad. hosz-

szn faszék.

L o m b , a fának terebé-

lyes gallya- léveles ága.

Lomha, 1usta- hajtós-

rüst.

Mv

M a g a k e 1 1 o , magát sze-

reto- magának tetszO-

régi.

?ù à g 1 a , farakás , mel-

lyen holt v. elo embere-

ket v. testeket raeg-

égetni szoktak, rogus.

INí a g u , mag. magna»

most magva, így: sza*

ro- szarua- szarva.

M agy a l, tülgy faj.

M ar* lornl mondatik. lo

maria, a nyereg es ló-

serény küzütt a hátának

domborusága.

M a r h a , e. h. jószág,

Minden, valaminek ér-

téke van. A barom esak

tágas értelemben marha,
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Már n a, haI.

Maroklat, markolat,

kardmaroklat- boda.

Mart, e. h. part vizpart.

M a z u r, sehonnai- hit-

vány- esavargó ember.

Medre, viz medre, viz

méllye.

Medgyek? régi, e. h.

mit tegyek? medgyünk?

Megvetnu i.) magát

megvetni. impendere

s e. minden erejét meg

vetni , az az: üszsze szed-

ni , rávetni fejét : i ri-

cumbere. 2.) megvet

ni 37, épület talpküvét

szereneséjét-ágyát. 3.)

megntálni. с o n t e m-

n e r e.

M e n e l n i, régi, e. h.

menni, mendegelni.

Menten, azonual ^ tüs-

tént- íningyárt^ mentül

clobb.

Méreze, merô edény.

Mesgye, e. h. megye.

Meszes, kapnk. A kár-

pát hegyen által szolgá-

10 szoros ut- p a s s u s-

KOvár tájárt , Lehgyel

ország felé.

Metszek? e. h. tnit te-

szek? régi.

JVI e z, testtakaró , ruha,

irtnen: mezetlen , me-

KÍtlen- ruhátlan.

Mindenszer, e. h.min-

denkor, régi.

büszkeség- r/t-

h. hé-

M o k á n у , goromba , pa-

rasztos.

M u k a , régi e. h. rmmba.

M nro m. Város az Okka

partyán.

M u r v a. Szalmatürek ,

megrotbadni kezdO pöly»

va- s/.i'na hulladék.

N a dál y, pióeza.

Napozni, naprnl napra

halasztani,üdöt vontatni;

Náva. Flotta. Cl ass i s.

Г^ e g é d ,

tûrtási gôg.

ÎV é k i k , régi e.

mellyek;

Neszter. Borysthe*

n e fei

N 3 , feleség nôje v. neje ,

felesége.

N o s z n i , feleséget vermî4

JNôs, feleséges.

Nyársgferly, hoszszü

hegyü sznró fegyver.

N y as sán, parén»

Nyavalyásj nyorrlo*

rnltt, megnjromorodott^

nyavalya : ni { S e r i a *

másod értelemben: beteg»

Nyilág. L. Aj.

Nyirkos, vizenos- ned-

ves, nyirkoa füld, nyi«

rok- nedü- nedv.

N y o m d é k , nyomdok-

lábnyoni.
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Nyomdékob, Ivoros- él-

tes , régi.

N y u s z t , nyest, kiesiny,

drága bôrü állat

Nyüst. i.) a takaesok-

nál a kezdo fonál a szü-

\"ô székben. 2.) szurkos

varga fonál-.

О.

O k ka, folyóviz az Orosz

birodalomban , melly a

Volgába ojnlik.

01, inindenféle itsálló.

Or o m, hegy v. köszikla

teteje , magassa, fasti-

gium; v. valaminek ki-

álló , mesterséggel ki-

domborított része , láda

orma , ház ormozottya.

Ország. i.) Birodalom-

tartomány. 2) Tulajdon

névv

Orv, lopó, orozni* lopni.

Ostoradó, hadiadó , ki-

vetett , büntetésbéli adó

sarez.

Ostorrovás. A had

sareznak kivetése, fülro

vása.

Ottogyon, ittegyen

régi , e. h. ugyan ott

ugyan itt.

O,

Okle] ni. í.) Az eilen

séges sorba rontani, bé

Ragadozó madái>

üklelni, a paizsta, vért*

re üklelnk a.) üklel a

szarvas barom.

Ókrendeni, e. h. osto*

báúl beszélleni- ükür

modra.

Ûlyv.

faj.

Önnüneim, Önütteim,

régi szó, e. h. házam né*

pe, Saját eselédim.

Drdüng, «. h. ürdügin1-

nen most is : ürdüngüs.

)r. i.) vigyázó- strázsa,

2.) vigyázó hely.

r ü l n i , a* m. dOrülni)

eszelôssé lenni.

Örv. i.) szinlett ok, vagy

fogás. 2.^ Kemény nyak-

küto p. Ow kutya Örv. 3.)

Az a vas barika,meIlyaka»

szát anyeléhez szoríttya»

Ö 1 1 e t. A mi szembe üt-

lik, tárgy.

P.

Pádus. Olasz orszagi fo

lyóviz.

P a j z á n. pajkos betyár»

P a n d a 1, bévájtt iifeg p. o.

a viz part pandalakut

pandala.

Para, a háló szélére

açgatott s a viz szinén

lebego konnyu íatska«

Párkány. i.) valaminek

széle, 2.) valaminek.
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kinnálló karimája ,p. o

falpárkány, kerítés par

kánnya.

P á z s i t. türnütt , küvér íu

gyop.

Pereszlen. gyalog orsu

gombja.

Permetezés. lanyházó

esô.

Peszér. i.) konybape-

szér. az az : nyalakodó

a.) kntya-maeskapeszér.

sat.

P i h. pehely-pühüly.

P i r h a d u i. pirnlai - piro-

sodni - pirkadni.

Pogonya. hitvány- tür

pe. L. Pnlya.

Poloez. Most Pal óez. Az

Enrópai orosz földön

tobb helyen talá! ni öket

megtelepedve a' 10— 13

Századbaa, mint erôs ,

és hadakozó Nemzetet.

Az oros?; iróknál mon-

dutnak Úzoknak , Tnr-

koknak, Huzaroknak ,

Jászoknak is. L. Dan.

E. Wagner. RUSS. Ge

sehiehte.

P o n k. kisded kerek domb.

P ó z s lá r. rü vid , egyenes,

kétólü kard, pallos.

P ulya. gyáva- lélékeny.

R.

Ráro- ragadozó madár.

Ravenna. Olasz or.sz. та-

ros.

Re d ü. redv, (mint : kedü-

kedv.) rev- rothadtság. In-

neii: redües redves.

R é m« Ijesztô alak S p e •

с tr um.

R e m e k. i.)darab, konez.

p. o. ükür-borjuremeb;

niondatik ezímernek is,

így : bárány ezímer. a.)

mester remek, az az :

mester darab.

R-ét. i.) Kaszáló rét. a.)

valaminek oszsz^e hajtott

része p. o. rubának -vá-

szonnak , papirosnak ;

innen: több rétre van

hajtva a vászon- posztó.

s t. mondatiktüretnek is.

3.) e. h. réteg- elkülö

nüz6 vonás. — rétegezni.

diadás. i.)hasadéka jé-

gen. L. Lék. 2.) hirte-

leií tánmdó ел mulo

lí'trma. rivadás: rivalkod-

ni, rivaszlíodni.

il i g ya. (Coneaedes.) er-

doben az utnak bévá-

gása ledontütt fák -\4ltal.

Neni kell eggynek vélni

a ragyával , melly i.)né-

melly fának , (mint dio ,

mogyoró) virágzását te-

szi. Innen a szolônek

elragyázása, azaz:v>rú

31
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gának'lehullása. a.) a

nap világosításánál az

eso esüppok által égeté-

se is neveztetik ragyá-

nak , v. rogyánab , rozs-

dának

R o g o s z. Száraz gyékény ,

melly valaminek letaka-

rására alkalmaztatik. Ká-

K.i szüvet.

Roh. fekete 16. régi S

R o v à s. metszett jel - pa-

rasztos számvetés. ínnen

megrovni e. h. adót lii-

vetui. Rótalan : ki ado .

vagy számvétel alá nem

jô, — szabados. 2.) Va

laminek üszszefoglalása

p. o. gerendának sat.

Rüg. darab -csoport-gü-

rüngy.

R ö k t ü n. mingyárt. azon-

nal. tüstént.

Rot. Vürüs.

-S.

S a j k a. kisded szerü bajó,

künnyü dereglye.

S á r. i.) isméretes jelen

tése: 1 u tu m. 2.) sárga

szin , régi. Sárpiros - sár

ga piros.

S á r t ó. a Fertônek régi

neve, jelentette a Lajl/it

is--Sárviz, a Rá

ba ; régen : Skarnjnnga

Sebbel lobbal. hirte-

len-tuzes sebésseggel.

régi.

Sel le g. Serleg. edény.

pohár. üblüs esésze.

S e mly é k. Moesaras hely.

zsombt'hos ingovány.

S i k á t o r. egyenes sor.

ház sor- ntsza- ía sor

allee, erdonyilás.

Sirám. küny hnllas.

Sor. Szent berek- Sz. bok-

rok - ligetek. 1 u с u s.

So va r ember, vágyódó

áhitozó . igen ohajtozó.

sovárogni • sovárgás.

Sut. Sutton - kuszkó - buj-

kályó hely - félre , az

utszún kivül - a házak

mügü« épülttknnyhók-

vakházak.

So reg. hal

Sü v. Sógor. régí, (levir.)

S z ab i r о lí. nemzeti név.

Szak. rész. - táj. éjszab-

udoszak - uapotszak , te-

letszak - félszak - szakasz.

Szalag. i.) kütô. szijkü-

tô. i.)hoszszu nüvevény,

melly tübbféle kütésre -

guzsra alkalmatos.

Számszeríj. Oily ké-

születü alkotmány , mel-'

lyel régen a falak lf?ron-

tására éltek-faltorôkos.

v. olly eszhüz, mellycl

a^ nagy nyilveRzszôket

kitsaptatták , mellycket

kézívrül ellôni nem le-

hetett.
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S zána t os. kit szánni

kell, miserabilis.

Szúr. i.) lábszár, gabo-

naszár, dsída- kópja-

kép Svíár. s t. a.) e. h.

kopasz. szárLásxló. L a-

d ¡ s l a u s Calvns. — I

Szüg szár. : barna ko

pasz. így hivták I-so Bé-

la Királyt. 3.) hopár-

kopasz-v. fehérellô liely.

Szárhegy, Szárfüld,

S z á r n y é k. e. h. Szárny.

S zar u. így mondatott a

régieknél ; valamint ma-

gu; mostszarv- magv v.

mag. L. Magu.

Szavattyus. igen szós ,

beszédes, nagy száju. v.

csaeska.

Százhalom. Etelváron

alnl a Dnna parton.

eentum eolles.

Százkapn. Ázsiáhan ré-

gonten nagy város.

Szrkely. Tulajdonkép-

pen az ismértt Székely

Nemzet. 2.) Ország ha-

tár ôrzo vitéz. S. I. In

nen Székelység annyit

jelent, mint. Orség.

Szekernye. nagy, ke-

mény sarn, millyent a

nehéz lovasság viselt.

Szellet. Spiritus.

(Komjátinál.)

S z é p a p a. Szépanya.

nagyapa - nagyanya.

Sz e r. i.) rend, mod -sor.

2. ) a számhoz adatott

mennyiséget jelento ré»

szeeske , kétszer- tizszer.

3.) jelent tübb olly fé-

lét, a mibül valami ké-

szül. 4-) Füszer, patika

szer.

Szerény. m o de s tus.

Szereneséltetni , —

nem annyit tesz , mint

szereneséssé tenni , ha-

nem a szerenese vesze-

delmére kitenni, p. o.

ki szilaj lora ül , az sze-

renesélteti , az az : koez

kára veti életét.

Szertelen. e. h. rendet-

len.

Szerzôdés. alkn- eggye-

zés. С ontraetus.

Szídon. város Fenieziá-

ban.

S z i g o n y. három ílgu

horgas halsznró vasvilla.

Szigorú. sanyaru, ke-

mény.

Szikámbria. 1. Etelvár.

A Kún Magyarok béjü-

vetele elôtt Szikámbria.

Szikár. száraz, aszott.

Szilvány. az a piros

hus szabásn rojt, melly

ahalnak kopoltynja alatt

van.

Szipka. kiesiny síp- ma-

dár síp , v. sípnyelr-

S z i p o 1 y. apró féreg- ÄU-

kaez, molyknkaez.

S z ir on y. fostôlt irhaszíj.
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S Z i Г t. 1.) kôSzirt, 2.]

nyakszirt.

S z i tty ó.esuhó- sás- éles

k/ika.

S z k a m a r. gyülevész,

pusztitásolibul , gyilkos-

ságbul éJo , orsz/igtalan ,

kóborló, tábor formába

szerkezett ember esorda

aVll-dik szíizadkürül. L.

Guthr y ésGray K.íÍ.

5o. K. , 555- I. es 56. K.

35g. 1.

Szófiabeszéd. lujába

való beszéd-

Szüg. barna, szüg vagj

szekpiros.

S z o k e l l e n i. i.) tulaj-

don értelemben : ugrani,.

ográlni, szükni, rngni.

a.) félre állarii , elszük-

ni ; 3.) táuezolni. — A

récrieknél a tánez tudo-

mányos volt, s a szép

mesterségeb küzé szám-

láltatott, valaminta mn-

zsika, és bizonyos tárgy-

ra határoztatott. Anagy

emberek nem tartották

illetlenneka tánezot. Ta-

lúllynk, hogy Sóerates,

Plato , Aristippns , Sei-

pio tánezoltak. A mnzsi-

kusnak úgy kellett a

tánez táreyát érteuie,

valamint a tánezosnah ,

liülünben ezt bii'orgatta

a lepés mértékbül. ¡Víég

némelly paraszt túncz ib

tudományos rendszabá-

sokhoz volt l-.ütve. L. lfj.

Anaeharsis ntazásait. lll.

K. 291. l. Vo't tárgyat-

lan tánez is, mellyetla-

kodaimas, vagy részeg

táncznak neveztek :

,,Phryginm salta-

tionis genus, vi

no 1 e n t u ni i ] J n d et

in ebriorum eon-

viviis exerce ris o-

1 i t uní, rus t i с or um,

saepe ad tibieinae

eantum saltanti-

um saltus vehe

mentes, et labor i-

osi, qui nu n с ad-

hue inter rn átieos

fr e quent a n t u r." —

Lueían, de Saltat. —

Hi nem láttya ezen fös-

tésben a magyar paraszt

tánczot1? De a csinosab-

bak vagy a természetbül

fogtak iöl valamelly tár-

gyat ; vagy a hazai tür*

ténetbül valamelly da-

rabot; de leginkább a

Mythologiábnl va-

lamelly lstent , v. host,

p. o. az Oriások zendü-

lését , — Promethens lo-

pását, és büntetését,

Herlinlest s t. A jó tan-

ezosnak tehí'it és jó mu-

zsiknsnak, azegészmy-

thologiát és hazai histo

riát kellett tndnia. ín-
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nen értlictô , mort lu'îha

a tánezhoz elég volt eggy

v. ké t személy ; néha

több kivántatottj Innen

érthetd , mit tesz : Ba-

lambért, Etelét, Csabát

tánezolni.

S zû , e. h. sziv, régi.

Szürkület. hajnali v.reg-

geli sziirkulet, napkelte

elôtt ; az esti sziirkulet,

a napnyngta ntán való

homályosság; vagy az

az udôszak , mellyet sem

világosnak, sem sotét-

nek mondani nem lehet.

T.

égetett

Tegez. nyiltok, nyil-

tarto , puzdra.

Téhe ly. tok; theea.

T é j s z e s z.

pálinka.

Tergélye. orsofarkn haï.

T e r n y ô, más neveu ti-

szafa , taxus,Eiben-

b a u m.

T es t o va. régi e. h. té-

tova, ide s tova.

Ti m bora. hoszszukás

karesn ezimbalom,

mellynek négy réz, v.

aezél hurja vagyon, tzi-

tara szabásu.

Tiszafa. 1. Ternyo.

Tobo1. nagy folyóviz é«

szaki Azsiában.

T ált о s. a papságnak

második rende.

Tá mad a t. naptámadat-

kelet.

Taпais. Don, folyóviz,

a Volgán innen Enrópá-

ban, melly az Orosz

füldrül a fekete tengerbe

omlik.

Тar. liopasz, kopár, me-

zitelen. Innen tarlott .

tarló , gabona-tarló, rét-

tarlo.

Tá r es a. paizs , kissebb

szerü paizs , p e 1 1 a.

Targoneza. A régiek-

nél két kerekü borított

szekér.

T e g e. tegnap , tegenap.

Tegetlen. minap.

T o l v a j. útonalló , gyil-

kos, fosztó, lator, ha-

ramja, nem az, a ki

lop , mert ez orv.

Tor. lakozás, vendégség,

halottas tor, disznótor.

Т o ría ni. megtümôdni ,

üszszeszorulni.

T o r p a d n i. hirtelen

(mint annak, ki vala-

iniben mogütküzil¡) n'f.;-

allani , megmerevedii' ,

megtorpad a lo. L. For

tyann i.

Tova, meszsze.

Tömlo. egész inh , v.

keeske bor , mellyet ki*

készitve, viz, bor, 1t' l

s t. eff. tartásra alk.il-

maztattak ; vagy hol rá
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kelt, fülfujván, hónok

alá kütüttek, hogy az

uszó testet a viz szinén

fünnlebegtesse.

Türüb. Turk, i.) az az:

elsö fö nemzeti türzsük,

melly a tübbi külün ne-

rezetü nyolez ágat ma-

gában foglalta , kiknek

eggyike volt a Magyar,

a.) Trtrük v. Terek , fo-

lyóviz a fekete és kaspi

tenger küzütt ; melly

utolsóba bészakad , s

HI-DI meszsze torkolat-

tyátul vagyon С s é-

eseny, jókora sziget.

Türzs. kürnyék szó e. h.

türzsük Nád, káka tür

zsük.

Trufa, tréfa.

T u k m a. alku , eggyes-

ség, kütés.

Tulna. Austriai város ,

Béesen füllül.

Túra. folyóviz északi

Azsiában.

Tur j a , a kárpati hegyrül

eredô patak.

T u r u l. i.) a régi üdoben

néhány fömagyarnak tu-

lajdon neve, 2.) Sas fa-

ju madár.

T ú s z. hadi kezes.- O b-

s es.

Tutaj. talphajó öszsze-

foglaltt szálfák.

Türküzni. nekitürekez.

ni- türodzeni a birako-

zásnak; megbirakozni,

megvívui. ietürni va-

lakit, erot venni rajta.

U.

U r a с s. urfi- ifju иr.

Ural- a régi nagy Ma-

gyer országban (most

Ürosz birodalomban,)

nagy hegylánez. ísmére-

tes gazdag bányáirul;

és ugyan ott hasonló

нevü. folyó.

J z. nemzeti név.

••

U.

Ü k. üküm- szép v. nagy

anyámnak annya. v. ál-

talában : ükeink- ele-

ink- maj ores, mint

ôseink.

Ünö- üszô. fiatal tehén.

Ürügy. fogás- valaminek

szinlett oka , ürv ,- nesz.

Üs t. Rézfazék- vasfazék,

kazán.

Ü s z ü k. i .) megégetett-

izzószenes- v. égô darab-

fa, gerenda. titio. 2.)

némelly veteménynek,

p. o. buzának- árpának

kukoriezának betegsége

megfeketedése. 3.) még

el пera végzett, ki nem

tisztitott munka üszoké-

ben v. üszügében van

a munkája. 40
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a vérnek

brand.

megegese , -

V.

Vaezkor. Vadkürtvély.

Vajk. Sz. István K. neve

a kerestség elOtt.

Vál tsághely. piaez-

f о rum.

Várkú n- Avar nemzet-

ségnek eggyik ága.

Vásár. L. váltsághely.

Vasder é lt. mellyvas-

íegyverderék. thorax.

lor i с a.

V a s r а с s. vasrostély.

V é r h à t. északrnl az

Ural hegyével egybefüg-

gô hegylánez.

Veroeze. Szorosnt- kes-

keny nyilás v. ajtó.

Vért. i.)mellyvas,l or iea

2.~) paizs.

Vész. i.) veszedelem- ve-

szély. 2.) proeella.

tüz- viz- szél vész. 3.)

halfogó eszkoz- varsa-

háló.

Veszszô. e. h. nyilvesz-

szô.

Vezekelni. Siránkozni

megsiratni. plangere.

régi.

h. vjgasz-Vigaszni- e.

talni. régi.

V i h a r. szélvész. zivatar.

Vilá gig. világiglan.

ü rük Lié- régi.

V in n ye. kováes míihely.

Vi t la. reszszo. kütni v.

gnzsnak való veszszö.

Volga.^Etel- Atil- nagy

folyó Ázsia és Europa ha-

tárán.

V o n a 1. fonal- kender- vas

vonal (drót.) füz vonal-

a füznek vékony szála.

z.

Z á ká n y. Iszap, a vizen

üszsze torlott homok fo-

vény, v. füldsár- aüpre-

dék.

Z á s z p a. hunyor , merges

fu.

Z o m á n с z. tündüklo ra-

gyogó szinü föstés v.

boritás.

Z s a rat. Zsarát parázs.

Z s i n ú r. hitvány- alávaló-

silány.



л Nyomtatás küzt felt P la lu botlások eligazitasa

L »p. Veri. o l r a s s d. Lap. V e т s. o 1 v a 8 s d.

7 15 mellett 261 18 Dobrovot

il 10 el 262

265

20 jol ejteni

Etétül13 2 re'ttel hoszszat 21

18 12 fegyvere 267 16 okon

20 2 sxaporább 270 2 Roinlástokra

24 24 be'res 273 5 ipastnl

26 14 nevero! 289 24

I

28 19 sote'fben 304 14 órrán

33 15 tiiziben Í06 5 fil /. érbe

48 e mért 309 10 járatnsabb

51 5 hajdan 310 13 Termctt

¿3 le ennyit 11 3 6 limaras

65 2 felelet 315 8 Etelbe

93 16 fogvtomat 31 S 10 tiiremléssel

— 22 választásáért 324 ntolsó Embert

95 1 köret 341 14

115 1 elvette 344 20 Farlof

116 2 Bökiiny 358 21
tÜ/.¡tÜl

14o 10 mügötte ЗГ.2 19 rendu

141

19

kiket o

Hadnagyi

378

383

16

12

Ki hajlik

ke'pezi

166 4 e'lte — 17 sajkádnak

181 21 Knldina 385 21
fntott

183 3 ariyára 390 8 Bzornlasa

185 9 öldöklo — 16 Himesndvart

187 26 heköszönt 393 5 hailó •

191 16 Lebednek 399 2
'* j

mellyet

193 18 néppel 402 15
arámat ?

200 4 esnszni 405 19
Soklóstnl

— 11 izzas/.to 415 7 a 7

201 2 fordnlatot 419 15 fodele're.

235 5 viselénk 423 12

239 8 apádnnl 440 12
niegult»

— 18 eszedbe — 16
viirat

244 26 reggell ett 446 17
fnrralmait

245 10 Százkapn 447 1
ok OR

— 12 Kénkova'ra 448 12

247 26 altallört 4Л2 13
Tizszer

249 5 monda

Geleme'rt

450

457

25
Bajjaitnl

12 18
szaz

254 18 gnzslott 462 14 Usznbti a

258 24 martalokot
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Elôfizetést szedtek, es elôfizeUek a ТТ. Urak ,

úg) mint :

B U D À N

Döbrentei Gabor, Bndai Kerülelbeli Kir. Tar'qmn'ny

Biztos, több Ns. Vármegyebeli Tablabiró Urná!,

s a Magyar tudós Társaság Titoknokjánál.

Gróf Л n (l r ássy György, Kraszna Horkai , Cs. Kir, Arany-

knlesos , és a Manyar tmlós Társasáj Ipazirató tajrja.

As z ala y Jósef, Szendrói , M. Kir. ílelytartói Titoknok ,

es Táblabiró.

(¡róf Bánff y Jozi'fa, Gróf Thnrn Raimnnd hit v ese. a

Cs. és Királynénál Palotás és Csillajrkeresztes D¡íma. Maria

Dorothea Fó-Herezeg Asszony , a Nádnr-lspán . O Cs. Kir.

Fó-Herezegsése Hitvesének Fó-Udvari Mestrniuje.

B¡író В ¡í n i'f y Pál, Losonczi.

В e с s k y N. Tasimd Szántói , Coneept. Praetieans a M. Kir.

Helytartói Tanáesnál.

Benyorszky Péter, Benyói , K'r. Táblai Ügyvéd , töhh Ns.

Várm. Táblabiraja.

Berzeriezy И mi 1, Berzeeiezi , a M. Kir. TJdv. Kumaránál

Concipieta.

В e s z e F e r с n с z , a Л1. Kir. TJdr. Kamnránál Titoknok.

Christen K e r e s z t e 1 y , Orvos Doetor.

Csekonies János, Xs. Torontál A'árm. Aljescyzó.

Gróf li ¡t t e r h á z y M i h á 1 y , Galantat , Cs. Kir. Aranyknlesos . több

katonai Uendek Yitéze.

Gróf fekete Fereuez, Galantai , Cs. Kir. Aranykulesos.

Gróf K esto tits V ine z e, Tolnai , Cs. Kir. Aranyknlesos,

Fold váry Antal, Bernátfalvai , több Ns. Várm. Táblabirája,

Gróf G y u 1 a y Lajos, Maros Ni'meti.

Il n s z ¡í r El e k, Cs, Kir. Százados.

íí é v v í /, i E r s é b e t , Makkos Hetyei Stettner Máté, M.

Kir. Udv. Kamara Tanáesos h i t v e s е,

Jalies Ferenez, Pesti Kereskedó.

GrófKárolyi György, Nagy Károlyi, a Magyar tudós T.írsaság

Igazgató tagja.

G,róf K egle vi es László. Bnzini.

Kiiresdi Ferenez, Polit. Fnnd. Kir. Fisealie.

Báró l/ i p t a y Frid r i k.

Majthényi Marianna, Kesselókói , a Császár , Király

nénál Palotás es Csillag Keresztes Dáma , néliai Kornm[r

Gróf Brun s z vi k Jósef Ország Birája sat. özvegye

a Exeellentziaja.

Marezibányi Márton, Pnehói , tb'Wi NU. Várm. TáMabiráj«

M er e y László, Kapos Mern.i , több Ñs. Várm. Táblabiraja.

M o n d b a e h K á r о I y , Cs. Kir. Aranyknlesos

Nagy Benedek, Felsô Büki, Cs. Kir. Aranyknlrsos . a M.

Kir. Udv. Canerllariánál Udv. Titoknok, A'ranysarkantyu«

Vitez.

Nem/eti Casino Könyrtára, Festen.

Báro Orezy György, Orrzi , Cs. Kir. Aranyknjeso.v

Hai ó Orezy Lajoo, "Orezi.



Gróf P e j a с h e v i с h Peter, a M. Kir. Helyt. Tanáesnál. Praetieans.

Pregardt Já nos, Gyógyszertáros , Pesten.

H e s n y i J a" n o s , Ns. Torontál Várm. Táblabirája.

llndies Jósef, Almási , Aranysarkantyns Vitéz , több Nemes

V.iim. Táblabirája.

S e m s e y Jób, Semsei , Cs. Kir. Aranykulesos.

S o m s s i с h PongrácK, Saa'nli , Viee Nádor íspán , a M.

tndós Társaság Igazgató tagja.

Szatthmáry J ó s e f , Agens a M. Kir. Helyt. Tanáesnál

s több Ns. Megyi'k Táblabirája.

Gróf Sz éehen y i ístrán. Sárvári Felsó Vidéki, Cs. Kir. Aranyknl-

csos , tübh kat. ílendek Vitéze , a Magyar tndós Társaság

Másod Elólülóje.

S z i 1 á g y i í s t v á n , Gombkiitó es Pesti Polgár.

Szües Jnzdfa, Bogi/epi L á s z I ó Ferenez h i t v e s e.

Gróf Teleki Adá m, Széki , Cs. Kir. Aranykulesos, a Nádor íspáni

llnszár Ezeredben Svadronos Kapitány.

Gróf Teleki DomokoH, Szeki.

Gróf Teleki Jósef, Szt'ki , Cs. Kir. Aranyknlesos, Kir. Táblai-Báró,

Ns. vSzabo!es Várm. Fó-lspánya , a Magyar tndós Társaság

Elólillóje.

Gróf Teleki Sámnel, Széki.

Gróf V a y Abrahám, Vajai és Lnskodi . Cs. Kir. Aranyknlcsos ,

Ns. Beregh Várm. Administrátora, a Magyar tudós Társas;íg

ígazgató tagja.

Báró Лray Mikló.i, Л^a¡ és Lnskodi , Cs. Kir. Aranyknlesos , Ns.

Borsod Várm. Administrátora.

Gróf Waldstein János, a M. Kir. lTdv. KamaráWl Coneipista.

Gróf Wald s tei n Jósef, a Kir. Helyt. Tanáesnál Concipista s Ó

Cs. Kir. Fó-Herezegsi'gi'ni'l a Sárlor-íspánnál Kamarás.

Báró WenkheimBéla.

Báró Wesselényi Miklós, Hadad! , a Magyar tndós Társaság

ígazgató «ís Tiszteletbeli t.i<rja.

Vigyázó Antal, több Ns. Л'árт. T¡ihlahiriija.

Vizkelethy Mihály, 4rÍ/.kelet¡ . Вudai Kerületheli Kir. Fó-

Tartomány lt;/.ins , tñhh Ns. A'nrm. Táblabirája.

Л r -í u v i Constantin, Vráni.

С S O R X A N

Nagytiszt. BorbéIy Gyiirgy, Csornai Plébanos- es Al-

EsperestUrnál.

Benyovszky Jósef, Pöri Pl<'h.

Császár íst ván, Tót-Keres/tnri Plrh.

С si z m a z i a János, Egyházas-Kes/ói Pli'h.

Eóry Jósef, Farádi PÍc;h. «'s Sopron Várm. Táblabiró.

Feltinger ístván, Milialyi PU'b. AI-Esperest . e's Táblabiró.

Fiá t h János, több T. Ns. Várm. Táhlahirája.

Gyöngyösy Pál, Praemonst. Prael. és Csomai Prepusl. 2 Pe'ld.

Hajós János, Kapnvári Káplán.

Ko z már Pál, Kónyi PU'h.

Móroez Antal, Praemons. Kannnok.

Petroezi Adalbert, Praemons. Kanonok , ¿s lleves Vit-

megyei Táblabiró.



Sándorffy Já u o«, Sopron Várm. eisó Fó-Orvos.

S v a s t i с s Márton, Pordányi Pléb. es Sopron Várm. Táblabiró.

Szerdahelyi Antal, Szanyi Pléb. és Sopron V. Táblabiró.

S /. e d ó j e a z elólizetésnek.

G Y Ö R Ö T T

Nagytiszt. Tóth Jósef, Seimnáriumbeli V. Reetor Úrnál.

Bansz Jósef, Patonai Pléb.

Be и e Gyürgy, Nagy-Baráti Pléb.

B ö r с s y í m r e , Gyór Várm. Fó-Biró.

Dienes Já n os, Eöttevényi Kasznár.

Dresmitzer Jósef, Gyóri Kanonok , Kir. Tamíesos , es Ko

Direetor.

Faklits 1 m re, Kegyes ískolab. Magyar-Óvári Gym. Direetor.

Farkas ímre, Halászi Káplán.

Farkas í m re, Lébeny Sz. Miklósi Pléb. és Gyór V. Táblabiró.

Gaz dag Pál, Zámolyi Pléb.

Göne z öl I . ;¡ s /. l ii . Kónyi Káplán.

H e n y e i Dávid, Hedervári Pléb. és Táblabiró.

Hodieh G y örgy, Gyóri Kanonok.

Hornik Károly, Kálnoki Pléb.

Karner Antal, Tlieol. Doetora , Pnspöki Titoknok , több T.

Ns. Várm. Táblabirája.

Kondvieska Márton, Gyóri Szigeti Pléb.

Kováes Jósef, Gyóri Kanonok és SeminárbeliJ Reetor.

Kováes Márton, Gyór Várm. Esküdt.

Mogyorósy Mátyás, Al-Esperest , és Féltornyi Pléb.

Neu hold Ernest, Al-Szolgabiró.

N i' in !• i Ь Mátyás, Al-Szolgabiró.

Putz Antal, Al-Esperest , és Ballonyi Pléb.

Sehn sieh György, Theol. Doetora , Sz. Széki Jegyzo.

S o ó s l m r_e , Abdai Pléb.

Strhyla Adám, Fisealis.

S TI i ó Jósef, Theol. és Philos. Doetora, Gyori Kanonok.

Szttes Antal, Táblabiró.

Stankovinh János, Kir. Tábla Praelatns , Gyóri Kanonok.

Tarcsay ístrán, Koronezói Pléb.

Torkos ímre, Ügyész.

Tóth Jósef, Kis Baráti Pléb.

Vindiseh ímre, Kegyes ískolab. M. ÓTári Gymn. Professor.

Gróf Vit/, a y Mihály, ftdósb.

UGYAN OTT

Nagytiszt. Vekerle Godfrid, Sz. ßened. R. 1. Pap, es

Györi Fo Gyinnasinmb. Director Urnál.

B e 1 1 o r i с s M a r с P 1 1 i n , Sz. Ben. R. í. Pap , ¿s Fó Gymn.

Professor.

Bresztyenszky Bêla, Philos. Doet. Acad. Professor.

Farkas Vineze, Arehivárins.

Filberger Rudolf, Fó Gymn. Prof.

Gyóri S z. Ben. R. Collegb. Könyvtára.



G> orí ebó e/t-beli T ö r v * n y tan u 1 ó ífjúság.

llideghéti lio n aventura, Fu Gynm. Prof.

K u n J ¡í n o s . lrnoK.

Maár B o n i f á с 7, , ЛсaЛ. Prof.

ÍÑ к m r t h y J á n o s . \'.iins/.edó Controlór .

Paesies íván, ('s. K. Kapitány.

l' a j o r Simon, Мар;\ ar Nyelv Prof.

P a n n á с /. M i li á I y , Csiesói Pléb. es T. Biró.

P e rl a k i , Gyóri Kalmár.

í' о 1 á k S á n ('l o r, Aead. Prof.

S ¡í r k á n y 1 1 d e f o n s . Gazdaságra Ügyeló.

Szolár Mát y ¡t s, Kajári Pléb.

V a r j n A n il r á s , lîakai Pléb.

AVurda K¡írol, Tbeol. Doetora , ei Seminár. Profe«.

KESZTHELYEN

Fntiszteletú Payai Rnszek Jósef, Hahóti Apát es Keizt-

helyi Al-Ksperest LJrnál.

Gróf Fje s t e t i с s С y о r ¡г y . Tolnai.

Gróf I-' .-л ) с i i es Lás /. ló. Tolnai, Cs. Kir. K amarás.

Gróf Festeties Т a s я i 1 ó . Tolnai.

Balog Jósef, Házi neveló.

Go n с z Adalbert. Szala Ajuíti Katlieeeta.

>ó s a Lás z ló, H;Í/.i neveló.

Süjtöri Jósef. Praemonstr. Kanonok, Keizthelyi Gymn<Uiumb.

Direetor.

A /. elóf¡/. etésSzedóje2 Péld.

Zalavári Convent.

К A L О С S Á N

Ги Tiszt. G irk Gy/jrgy, Kalocsai Kanonok es Theol.

Professor Urnal.

Csiba Sándor, Kaloesai Professor.

С s n p о r M i b a 1 y , Kanonok és Prépost.

Girk György, a Szedó.

Goor F e r e n с /, , Mrseki Ceremoniarins.

Jnblonezay Károly Theol. i'rol'esSor.

K l á r i k S i l v e r i u s , ßajai Professor.

Nehiba János, tiszteletbeli Kanonok és Theol. Profeisor.

Platt n er Ferenez, Kaloesai Professor.

S z é p Ferenez, Nevendék Pap.

V áltó J á n o e , Káplán.

K 0 S Z E G E N

Tisztelendo Kristi(ány Pins, Kószegi Gyninás. POPZÍS

Professor Urnál.

Bodó Miklós. Nyngodalomra lipett C.v Kir. Lovas Kapitany.

HrabovmiVy Ján 01, Hrahovai , Kószegi T. KerUí. Táblá-

nál Ügyvéd.



Kolosváry Putei, Denivfalvai Titxtartó.

S i m n n L A s /. 1 ó , a tíószegi íveriilet Tábla Aasessora.

Т a k á t s Л1 i li á 1 y , Cziráki Pli;b.

Г A X N О N H A L M À N

Kотá t s Tamás, Sz. Mártonyi Fô АрaЧ, é"§ Ci. Kir. tanrfeeo,

20 Pe'ld.

U G Y A N O T T

TisztelendÓ К la t z K al тип. S/. ПРП. Rb. Professornál,

es Ft> Apálsag Konyvtárnok Urná!.

Andrejkorits J á n o s t Kis-Meeyeri Kasznár.

Uarbai Galambos, Bened. Professor.

Barta ímre, Sz. Ben. Kb. Paji , es Tényói Pléb.

В ¡ele k Coelestin. Sz. lien. ííb. Pap.

Biró Elek, Táblabiró.

С 7. u с z o r Gergaly, Bene'l. Professor.

F a r k ¡¿ s Antal, Teszéri ísprin.

Fenix Wolfgang, Az Egyh¡izi Törrény Doetora , Sx. Márto-

nyi Prior , t's Tál>labiró.

Ghitsák Gábor. Sz. Kiriílyi í.ipán.

Majnal Urbán, Bened. Varsunyi Ple'ii.

Ueriban Vitál, Bened. Tárk;íny¡ Pli'b.

íToffbaner Jósef, .Sz. í.ászlói Tisztartó.

Konyvtára a Sz. >í;írtonyi Fó Apátsápn ak.

Ko vá ti Damaseen, A Fó Aprftság FUsi l'rad. Administr.

Koráts í'üek, J¡íno,, Sz. Mártonyi Fiseális , ¿s Táhlabiró.

Kováts Villibald, Sz. Ben. lib. Pap, «!, Csauaki Plebáno.«,

K n n с z Péter, Redei S/.¡Ímt¡irtó.

Kntsera Marián, Bened. Philos. Düet. és Aeadem. Pro-Di

reetor.

Lackmayer Mát y ás, Kófaracú Mestcr.

M á r h o f f e r K á r o'l y , Hathalmi Arend.

M o l n á r F e r e n с z , Sz. Lás/.lói L'i-aсЬ Fisc, es T. Biró , 3

Peldány.

N a g y Во 1 il i z s à r , Bened. Bársohyosi Plv'b.

Pintér Antal, Os/.1opi PKH>.

Polgár Lás z ló, Benediet. Uavazdi РКгЪ.

Polgár ínnoeent, Bened. Lá/.i PIi'h.

P o n g r á t z I s t v ií n , ürsi Pleb. és Táblabiró.

R u z s i t s k a N e p o m n k , Be'ned. Cleriens.

S z ab ó Dávid, Sz. Márt. Fó Ajiáts. Jószágai Admin, ('s Táblali,

Szaloky Conrád, Sz. Márt. FÓ A^ts'. Jószágai Aitmin. é»

Táblabiró.

S z e n t a l ímre, Só Perceptor.

Slajkó ígnáez, Sz. Mártonyi Konyha Mester.

Széehényi Kriítóf, Sz. Mártonyi Aldozó es P.'nsrt'¡rnok.

Szen t-M ihályfalvai Jósef, Cs. Kir. Fó Hadnagy Bá-

bolnáti.

Szinger Tádé, Szomnathelyi Számtartó.

Tóth At ha na», liened. Snpor és Jószág Admin. Я. lU'lben.

V i d í k E n , e Ь i 'i s , Bened. Clerical.



PAPAN

Tekint. Zsoldoslgnáez, T. N. Weszpre'm Várra. Szolga.

Bird Urnál.

Rakats Elek, Gallai Plébáno«.

Fittler István, Mezzólaki L'rad. Kasznár.

l h á s z I in r .• . Közbirtokos.

Koller J á и о s , T. Ns. Ves/.prém Várm. Al-Jegyzó.

M ate ré n y¡ Gábor, Korlátszegi Apát, Veszprémi tisztb. Ka-

nonnk . e» l'.iji.ii Plebános.

M a te r« n y ¡ Jósef, Hites t'lgy ved.

Pálffy Károly, töhb T. Ns. Várm. T. Birája, és Veszprém

Varmegyei AI-Adószedó.

Pápai M i k I ó s , Pápa¡ Urad. Ügyviseló.

Rába Boldiz sár, Felsó-Eori , Kir. Tanáesos , és több T. Ns.

Várm. elsó rangú T. Biraja.

Saáry G e r g e 1 y , Vámosi , Táblabiró.

S /. abó János, Orv. Doet. Magy. Orsz. Szem-Orvos , i's Pesti

Univrrsitáb. tag.

\ . i iii.-s I I ! v i: s . Budafalrai, Pápai Urad. Ügyvíseló.

V i d o v i t a Agosten , Kovácsi \"¡--l.,

PÁZMANDON

A Szerzonél.

JnranieB Antal, Gyóri Püspök , Kir. Tanácsns , a N4

Veesei Szék örökös Fó íspánnya.

Andrejkovits Már ton, Sz. Mártonyi íspán.

Balogh Jósef, Gyóri Orvos Doetor . és Táblabiró.

Bay Antal, Báhai, Tannló.

Bay Gáspár, Bábai, több T. Ns. Várm. T. Birája.

Barkovits Mihály, Rába Sz. Mihályi Pléb.

De La Casse Ptiter, Gyóri Seliorvos.

F ö íd i Fereuez, Pázmándi Hites Jegyzó.

Grmaneez János, Várm. Esküdt.

Gnzmies ízidór, Theol. Doet. és Professor , a M. tudói

Társaság Rendes tagja.

Hole zer ígnácz, Eesi Ispán.

Joaehim Ferenez, Sz. Margiti Káplán.

Kemp ff János, Császári Káplán.

K i s f a l n d y S á n d o r , Kisfaliidi , töhb T. Ns. Várm. Táblalñrája,

és a M. tndós Társaság Rendes tagja.

Kováts Erasmns, Szeredi , T. Biró és Csornai Fise.

Nosz lopi Pál, Téti Közbü-tokos.

Pádl Jósef, Árpási Pléb.

Pajer László, Al-Esper. Táblabiró, és GySmörei Pléb.

Rogoz Kálmán, Téti Közbirtokos.

Rosenies Lnkáts, Bened. Phil. Doet. és Sz. íványi Р1Л.

Somorjai János, Tétí Pléb.

Streibig Leopold, Gyôri Könyrnyomtató íntézet Tulajd.

Szeder Fábián, Paedag. és Aesthet. Professor Római Areds.

F Szilassy János, Theol. Doet. és Professor Szombathílyen

és a Magy. tndós Társaság Rendes tagja. >

Szilberkaoll Jósef. Gyarmati Pléb.



N. S z 0 с a A n t a 1.

N. S z U с s Jósef.

N. S /, U с s Pál.

T a k á t s A n d r á s , Téti , Gyor V;mn. Al-Szolgab¡ró.

UGYAN OTT

Tiszt. Brann Ferencz, Pázmándi Káplán UriuíК

Kalogh Kernél, Gyor. Várm. Al-Jegyzó.

В e z e r é. d y l g n á с к , Bezerédi , Tek. Ns. Gyór Várm. elsó Al-

íspánnya.

E r d ó s Jósef, Éts¡ Jegyzo.

В ó 1 e M i h á 1 y , Kis-Béri Pléb.

F ö v P n y e s K á r о 1 , Áesi Pléh.

Gaz dag I s t v á n , Nynli Pléb.

Hunkár Antal, Hajdenezi , Táblabiró , Sz. Leopold kis Ke-

reszt. Vitéze.

Kabay .1 :i u o s . Kis-Béri Káplán.

Kör m end y С .1 m i I I . Bened. Philos. Doet. és Acad. Professor.

Kováes György, Pnszta Sz. P¡(li íspán.

KremlicskaJánoH, E. Ujvári РЫЬ. volt Al-Esper. és T. Biro.

K u d e í a M á t y á s , Taápi Plébános.

N^meth Péter, Eesi íspán.

Ordódy Tódor, Taroskeddi Káplán.

Pál J á n n s , Ászári Tisztartó.

Saáry Károl, Gj'ór Várm. Pó Biró.

Sághy N e p. J án'os, Sághi, Al-Esperest, Tatai Plébános é«

Táblabiró.

Sehaeffer Jakab, Philos. Tannló.

Szabadhegyi Móriez, Komárom Várm. Al-Jegyzo.

Stelienies bás z ló, Jerehiesi , Táhlabiró.

Szoreties Ferenez, AMísperest , Péri Pléb. és Táblabiró.

Vagner Sanos, Kotsi Plébános.

P É С S E T T

Farkas Jósef, Professor Úrnál 20 Példány.

FESTEN

A S z e r z n n é l.

B aj z a Jósef, Hites Ügyvéd. a M. tudós Társaság levelezá

tagja.

Gróf B r un s z vik Juliana, Korompai , Báro Forray András

Fó-íspán ijzvegye , Csillagkeresztes , és a Császárné s Ki-

rálynénál Patotás Dáma, Maria Dorothea Fó-Herezeg Asszony,

Ó Cs. Kir. Fo-Herezegsegthiél a Mádor íspán Hitvesénél

Udvari Dáma.

Gróf Desewffy Jósef, több T. Ns. Várm. Táblabirája, a M. tndós

Társaság ígazgató és Tiszteletbéli tagja.

Fáy András,Fáji, Táblabiró, a M. tudós Társaság Tiszte-

letbéli tapja.

H e 1 m e с z y M i h á í y , a Magyar tndós Társaság Pereeptora,

H о r т á t A r p á t , Tannló ífjn.



Jankovirh Jósef, Vadasi .'s Jeszeniezei , Kir. Tanáesos Ni,

Feliar Varm. imisod A1-I.SI anuya.

k o v i с Ь M i k l u s , Vadasi és Jeszeniezei , tub!» T. Ns. \ arm.

' TáMabiníja, a Magyar tmlós Társaság Tiszte .-ebel, tnga.

K»жИ.с«У F e rene«, ТЛЫиrо , a Magyar tudos Társasag

¿s Törv. Doet. a Hazai és Külföldi Tn-

dósit. íledaetora. ,
Sehedl b'erenez, Orvos Doetor , a Magyar tudos Társaeág

es Philos. Doet. Pesti l »iv. Professor

ГaШЫо. Táb]ab¡rói a M tudós Társas¡íg Rendes tagja.

ï h a i . « A n U r a s , Hites fi»-T¿d, a Tndom. Gj ¡Jjt. ер kor. er-

dem-s Kedaetora, a Magyar tndos Tarsasag Levelezo tagja.

V ö r ¿i s m a r t y M i h á l y , a Tndom. Gyüjtem. Bedaetora , « a

Mag>ra tndus Társaság Eeiulf, tagja.

U G Y A N O T T

Eeeenberger Josef, Könyváros Urnál.

An t al M ib úly. ¡fju Gróf Battjányi Arthur Neveloje.

EKKenbergerJ6sef, Künyváros 7 WWány-

EKVed \ntal, Foldvári Plebanos i's AI-Esprrest.

F ds A, M en y hárt, Nagy-Bái.y.i¡ Uendes Orvo..

Fijalka Jósef, a Pozsonyi Evang. Lyeenmban Primanw.

Forgó G y örgy, Tek. N.. Pest Vármegye bo^Orvosa, a M.

tudós'Társaság Levelezo taya.

Пиn de l Maximilian, Heesi Konyvkoto.

§"óf János, í-elsó-Segesdi és Somogyvári Llradalm, T.sztarto.

or vá t U t ván, a Sziichenyi Nenr/eti Kdnyvtar Oí zoje.

"nranies I-ászló, Péesi tiszteletbeli Kanonok , Ertenyi P1«S-

, Kir. Udvamok es Tab.abiro.

, Nagy-Váradi Szent-Sz^i Jegyzó ¿.

Püsuüíá Ceremoniarins.

Moth András, ifju Вárб Forray Neveloje.

Báre Pedmanitzky Lajos, Aszödi.

Várm.IUndeSSeb.Orvo,,

K ¡í r o l y . SeU4h->.uti , Táblabiro.

"¡
"

.»-, «•»»

Kapitän) •

U G Y A N O T T

líeimel Jósef, Kr.nyvmomtató Úrnál

A r g a n e r M ¡i 1 i' -, Eszttrgami PIeb. s a t.



Balás Theophil, Sz. Bened. Rendén lévó Áldozó Pap , E,z-

tergami Professor.

Csontos Venánez, Sz. Benedek Rendén lévo Áldozó Pap ,

Esztergami Professor.

Földváry l s t v á n , Ns. Esztergam Várin. Fó Adószedó.

Ghyezi ígnáez, Assa-Kilrtlii ея Jablánezi , T¡íblabiró , Tatai

és Gesztesi Urodalmak Praefeetnsa.

Grosser János, Kegyes ískolák Directora és a Ház Reetora

Pesten.

Jankó Félix, Sz. Bened. Renden lévó Áldozó Pap , Eszter-

gami Professor.

Kegyes ískolák ColIegínmjaDebreezenben

Kо n y varos Boltja Beimel Jósefnek Esztergamban 4 Pt<ld.

Körmendy Plaeí dus, S/. Bened. Renden levó Áldozó Pap ,

Esztergami Professor. .«¿

K rán iez Já nos, Keszthelyi KáрЫn.

Marczibányi Livins.

Pápay Ferenez, Táblabiró , Tatai és Gesztesi Urodalmak

Rendes Fisealisa.

Pesti Kegyes ískolák S z er z êtes háza.

P о d h r a d e с z k y J ó s e f , a fî. M. Kir. Udv. M. Kamara Szám-

vevó Hivatalának íngrossist.ija.

Resetta János, Kir. Egyetemi Professor.

Szalka Candidas, Sz. Bened. Rend, lévó Áldozó Рар , L..-

tergami Professor.

Vass László, a Kir. Universitásnál Professor és a Theol.

Kar Director^nnk Helytartuja.

li G Y A N O T t

Viga n d Otto, Künyvaros Urnttl«

B ¡i i: ó E ö t v e a.

11 a l li a u e r 'Г е s t v i' r P k.

Kiss Károly, Va íladnagy Srcgeden.

S z i ta í s t v á n.

Viga n d Otto. Künyváros Ö Pel J.

P O S O N B A N

Nagytíszt. , P e n d 1 Alajoa, Fu Gyranásiami Direetor

Urnál.

Döme Károl, Posoni Kanonok , Seminár. Reetor, ¿s a Magy.

tndós Társaság Tiszt. tagja

Jankovics Jósef, Bened. Posoni Fó Gymn. Exhortator.

Pendí Atajos, Fó Gymnasinm) Direetor.

S z abó Ferenez, Posoni Seminárinmi V. Reetor.

T a k á t s Bernardin, Posoni Fu Oiynm. PoéV.is Professor.

T a k ú r s i ígnácz, tübb T. Ns. Várm. Táblabirája , ¿i Urad.



SOPROIVBAN

Nagytiszt. Engelhardt Ansel in, Soproni (

Director Urnál.

Orof Batt h y á n y i Károly, Gymnásb. Rhetorieal Tannló.

Kis Venezel. S/. Bened. lib. Pap, és Poëzis Professor.

Meszáros l s t v á n , Lörûi Káplan.

Micsanek Jósef. Snproni Kaaoïiok , ¿s Pléb.

Ntimeth Pál, Széplaki Plebános.

Petykó E n pen, Sz. Binned, lib. Pap, Rhetor. Professor.

Schwaighof er Jósef, Nyéki Pléb.

Szalay Jósef, boosi Р1.:Ьп'nоs.

Tatay Já n o s, Philos. Doet. es LSvói Р1Л.

Tesch m ayer Jóse f, Al-Ksper. é, Nagy-Czenki Pléb.

Tolnai Ântal, S/t'|>!aUi KáрЫn.

Ах «1 àfl z ¿t és Nzedpje.

SZÉKES FEHÉRVÁBOTT

Fütiszteletü Mayer Jósef, Székes Fehérvári Kanoaok

Urnál.

Bane.r Jósef, Táblabiró.

Bezerédy Mikliis, Bezerédi , Tábl«b¡ró , Orosz Sa. Anna

Rende Vitéze.

Blaeh Ádám, Kápl.-in a Felsó л'ároslmn.

Farkas Perenez, S/ekes Fehérvari Ranonok.

F 1 i R 1 J ó s e f , Káplán a Felsó Városhan.

Frideezki F eren с z, Nevendék Pap.

G ó z o n y And rás, Nevendek Pap.

Horhy Mihály, Táblabiró.

Horvát Rábor, Tabla- és FÓ-Riró.

Horvát ístván, Arad Vá>m. Tibia- i's Szolgabiró-

Kováes Pál, a Nevendf'k ház Al-lRazcatója.

Mayer Jósef, S/i'kes Fehérvári Kanonok.

Mészáros Jósef, S/ékes Fehérvári Cnstos.

Nag y 1 ir n á с z , Alsó Szomolyánvi , Táhbbiró «'s Fó-Adószediv.

Nedeezky Perenes, Nedeezki , ifjabb, Táblabiró es Fó-

jeiyzó.

Nyirák í<*náC7. , Tlieolocr. Professor.

P e t r i k í e и á с z , Pttspiiki Titoknok.

Pribé"k Vil m os, Arillei, Táblabir».

Simonyi Pál, S/ékes Fehervári Fó Prépost.

Sehwanfelder Jósef, Theolüg. Professor

S z igl Károly, Nevendék Pap.

Véber Ferenez, Nevendek Pap.

Villax Ferdinand, Zirez Pilis e's Pásztói Apa'l.

/linsz k y ístván, Székes Fehírvármegyei tiszti

ïnber S ánd о r. ifjabb, Nánhepycsi , ngyan ott



SZOMBATHELYEN

Nagytiszt. Bitnitz Lajos, Philos. Doct. Prof. Urnal,

es a №. tudós Társaság Rendes tagjánál.

Agosten Jósef, Kir. Lyeenmb. Professor.

Árvai Gergely, Praem. Kanonok , Szombathelyi Gym«.

Professor.

Bole A n d r á s . Szombathelyi PUspök.

Bertlia Antal, Felsó-Ori ., Vas Várm. Aljegyzó.

Danesees Jósef, lkervári Plébitnos.

D ó с z y Jóstíf, Sz. Kereszt. Cistere. Apátsáeb. Pap.

Laky Károly, Szombath. Kir. Lyeeumb. ¡gazgató e's Prof.

Márkus G y örgy, Peezeli Ap¡ít és SárvaVi Pléb.

N e y F e r e n с z , Szombath. Kir. Lye. Philos. Tannló.

Novák A t h a n a s , Praem. Kan. Szombath. Gym'n. Prof.

Pintér A n d r & s , Praem. Kanon. Szombath. Gynm. Prof.

К a die s G y örgy, Miskei Plébános.

S z a b ó Ne p o m u k, Praeinons. Kanon. Türjei Administr.

S z abó M i k 1 ó s , Praem. Kanon. Szombath. Gynuiás. Direct.

2 Péidány.

Szene z y Ferenez, Szombath. Theol. Professor.
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