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Ha véletlen Toldyval találkozol, tudasd vele, hogy az ugy nevezett
•»kereszturszéki coliigatum«-ott
míg Erdő-Szádára jártam, unitárius
birtokosa a kolosvári unit. collegiumnak adta, hol ennek igen becses
darabjai koránt sem lesznek oly díszkötésekben, s oly gondosan conserválva,
mint az erdélyi múzeum efféle kincsei közt lettek volna ! — Hasztalan
volt minden fáradozásom !
A mellékelt czédulákat légy szíves alkalmilag Pfeifer és Nagy Iván
kezeihez juttatni.
Isten minden jóval áldjon meg nőddel családoddal; kiméld magadat;
ugy hallom, hogy a pesti igen is munkás élet nagyon megviselt. Szép
dolog a buzgóság, de bizony, magamról tudom, nem igen hasznos.
barátod
Mikor jössz le Kolozsvárra?
Szabó Károly mk.
Közli: VÉRTESY JENŐ.

KÖLCSEY FERENCZ ISMERETLEN AKADÉMIAI DOLGOZATAI.
(Első közlemény.)

Kölcsey Ferencz a Magyar Tudós Társaság megalakulásakor lett
második, majd Kisfaludy Sándor lemondása után 1835-ben első vidéki
rendes tagja az Akadémia nyelvtudományi osztályának s az maradt
1838-ban bekövetkezett haláláig. Döbrenteinek a titoknokságról való
lemondása után szó volt ugyan róla, hogy ő legyen az utódja, de
mint Schedel Ferencznek — a ki nagyon törekedett ez állás elnyerésére —
Széchenyihez 1834 nov. 26-án írt levele bizonyítja, Kölcsey »írásban
is jelentette, hogy választatni nem akar«, s így az 1835. évi szept.
12-iki elegyes ülés titkos szavazás útján Sehedelt választá meg titok
noknak, de Kölcsey még e körülmény mellett is 5 szavazatot kapott.
Mint rendes tag résztvett a Társaság mindennemű munkálatában.
Már az első nagygyűlésen (1831) tagja és jegyzője az akadémiai folyó
irat ügyében kiküldött bizottságnak, 1 azontúl pedig szavakat gyűjt
a nagyszótár számára, kivonatokat és ismertetéseket készít a neki
kiosztott művekről, bíráló az egyes (színi és nyelvtudományi) pályáza
toknál és emlékbeszédeket készít.
A) A nagyszótár számára philosophiai és törvénytudományi műszava
kat kellett gyűjtenie s ilyen gyűjteményt az 1832. évi egyik kisgyűlésnek
(221. és 222. p.) be is nyújtott.
B) Az akadémiai folyóirat számára nyomtatásban megjelent művekről
kivonatot vagy kiadásra benyújtott kéziratokról véleményt többet írt.
1. Első ilynemű munkájában Pázmándi Horvát Endre Árpád
ez. hőskölteményét mutatja be. Kivonatát az 1832. évi I. heti ülésen
olvasták fel (4. p.), s ennek alapján a hőskölteményt a jutalmazásra
érdemes művek közé sorolták, s a mű — mint ismeretes — valóban el
is nyerte a nagyjutalmat.
1
Jelentését Bárczay Oszkár közölte az IK. 1895. évfolyamában A Tudo
mánytár aftleactái czím alatt.
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Kölcsey kivonata

1

237

a következő :
Árpád, 2

írta Pázmándi Horvát Endre. Pesten, Beiméi József könyvnyomtató intézetében
1831., 8., XII könyv és szókalauz. 487 lap.
Ezen Eposban a' Magyarok' Árpád-alatti kijövetele, 's az Ország
alapítása énekeltetik.
1. Könyv. India' szélein lakott vala hajdan a' nagy nemzetség,
mellynek egyik ágát a' magyar nép tévé. Hasonlások történtek, 's az
ágak egymás után hagyák el a' régi lakot. Kazárok valának elsők, kik
elválván Volga' torkánál és később Denep és Tanais koztt telepedtenek
le. Majd Kunok keltek fel; 's Balambér alatt, Európa' szívében, fegy
verrel állítottak új hazát. Kunavarok és Bessnyők, Szabirok, Bolgárok,
Jászok és Úzok később vőnek búcsút Ázsiától, 's békesség és haza
nélkül bujdostanak. A' Magyarok legutoljára vándorlottak k i ; és kétfelé
szakadván, rész a' tengerparton Kúmánál fészkelte meg magát; rész a
Balambér' után indula meg, de Bessnyő, Bolgár és Kazár akadályt
vétenek, 's útában Urál hegynél és Etres folyam körül állapodék meg.
Itt éltének a' Magyarok, midőn Pannoniában Etelének birodalma szellyel
bomlott, 's ennek szerencsétlen fija Csaba ide jött menedéket keresni;
's Csabakulcsot rakatá lakásul.
Két szenvedelem égett Csaba' keblében: boszú a' római nő által
meggyilkolt Eteléért, és visszavágy Pannoniába. E' két szenvedelmet
rajzolá Ekölcs, Csaba' Jóslója, a' szent könyvbe, mit a' maradéknak
hagyott; e' két szenvedelmet igyekezék a' Nemzet Fő Papja minden
tavasszal az egész népben újabb lángra gyúlasztani. De viszontagságok
megrongálták a' nemzeti erőt, 's időszakokat kelle keresztül várni, míg
az nevekedvén a' nagy czélra újólag elégséges lőn. Pihent a' nép, de
szüntelen gyakorlásban tartaték, vészes pályára akármikor is kiállhatni.
Négy emberkoron által folyt a' készület; 's most Tatur vala Főpap,
Ekölcs' maradéka. Ez minden tavaszon népünnepet tartott Láthegyen,
hol a' Napnak szenteltt oltár Etele' kardjával közepében, áll vala; 's
mellette a' nemzeti zászló 's a rajta függő táborkürttel ékes kelevész
tündöklenek. Itt tétetett áldozat; itt olvastatott a' szent könyv;
Itt mikor a nyájas Zefyrek mély álmokat unván,
A télnek fagyos ágyából szabadulva röpülnek,
S majd a' bádgyadózó tulipánra ragasztanak édes
Csókot, majd patakok gyöngyén hintálva mulatnak,
S hirdetik a kikelet virulását: ünnepi fényben
A fegyverviselo Magyarok táborba gyülének
Látni az áldozatot, s lángolva imádni közosleg
A természet Urát, hogy erántok lenne kegyelmes,
A földnek termést és győzniek adna hatalmat,
S engedné az erős Etelének bírni hazáját. 1. 14.
1

Kölcsey legtöbbször Árpádot ír.
* Főtitkárt iratok 1832. év 6. sz.

238

ADATTÁR

Vala pedig a' Magyar nép hét ágra osztva, hét vezér alatt; 's
e' vezérek: Almos' fija Árpád, Turul' maradéka; Huba, Szemerének
apja; Lebed; Und; Taks; Kont, és Tuhutum. Ezek állának elől, midőn
Tatur a' nemzet' ünnepén a' szent czélra tüzelő beszédet szokás szerént
tartá, 's az egész népet esküvésre szóllítá; és
Mind heten a szent könyv régibb hagyomása szerént most
A kengyelvasrul, kiki önszakaszának előtte
A tüzesen haladó nap eránt fordulva, mezitlen
Kardgyaikat kivonák, s valamennyi vitézek, utánna
A Papnak, fölnyujtva merőn esküttenek ekkép :
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 megcsalt hősnek, 's boszszulni halálát,
S m i n d maga, mind később derülő unokái nevében
Eszküszik átok alatt, mellytül menekedni ne haggya
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, nem nyujtya hatalmát. 1. 27.

II. Könyv. Ragyogó hajnal után jött fel a' nap; s az áldozati
pompa megindult. Pompás kísérettel ment a' Főpap, hatlóvonta szekér
ben. Megette vezeték az áldozatra szánt hószínű mént; 's hetven gőböl
és kétszáz ürü zárta be a' fényes menetelt. Megaldoztatik a' mén; 's
Tatur Isten előtt kedvesnek hirdeti az áldozattételt; hirdeti jelen lennie
az időt, hogy a nemzet, Etelének hónát győzelemmel megvívni, kiindul
jon ; búcsút mond a' földnek, mellyen e' korig vendég gyanánt nézték
magokat; 's felhívja a' nemzetet egy közfőt választani, ki a' nagy
szándékot intézze:
Eggy legyen a fejedelmi vezér. Szükséges az egység.
E kűl a nagy erők gyöngék. Válaszszatok eggyet,
S azt Etelének igaz magvábul. Tőle parancsot
A seregek vegyenek, mikoron 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 őt büntetni, ki vétkes.
Védgye szabadságunk kül s belső tárnádat ellen,
S virrasztása alatt nyugton ki ki birja sajáttyát
E szent kard az övé, az Övé a nemzeti zászló,
S a nagy kürtviselő tartózkodik oldala mellett.
Ez szava Istennek hozzátok. Százszoros áldás
A megtartóknak. 37—38. 1.

így szollott a' Főpap, 's Almos feláll, és a' javallatot elfogadja.
De Lebed más gondolatban vala. Fájt neki, hogy választandó fejedelmül
Etelének vére ajánltatott, melly vérből Almos származék. Ez ajánlás
régi czéljaival különben is ellenkezett; mert évek olta forgatta szivében
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a* szándékot: magát fejedelemmé választatni. E' végre már szövetségben
állott Bogorral, a' kazár fejedelemmel; 's hogy ezt szorosan magához
csatolja: házassági frigyet akart Bogor' leánya Ilii, és saját fija Szabolqs
köztt készíteni. El is ment ez megkérni a' leányt.
— — —• Gyönyörű termetre Lebedfi.
Első serdületű. Eleven nézése szemének,
Szűzi szeméremmel legszebben kellemesítve.
A párduczkaczagány vállával nyúlt le ; szorítá
Drágaköves boglár széles mellyéhez, aranybul.
Új tegez a hátán, új kard csügg gyöngyös övérül,
Két remek a legszebb Ízlésű, emberi műben.
Negyven válogatott ifjú késérte Szabolcsot
Almapejen. Mellyvas, buzogány, és líópja legényi
Fegyvereik. Harsány éneklés közben elérték
IUamkőt, hol volt pompás nyaralója Bogornak. 4 1 . 1.

S

Mit lehetett várni természetesbben, mint szerelmet az ifjú 's a'
leány köztt ? Meg is történt az; és Szabolcs, mint Ilii' mátkája, tért
vissza; magával hozván a' jegyet, 's a' leány képmását. Özvegy vala
Lebed, és koros; de keble a' képmás tekintetére ifjúképen hevűle fel;
's elvégezé fiját mátkájától megfosztani; 's Bogor' leányát magának
kérni meg. E' feltétellel küldi Bodót Iílamkőre; 's a' Kazár fejedelem
rá hagyja magát vétetni, hogy leányát feláldozza. Épen az ünnep állott
Láthegyen, midőn a' követ visszaérkezék hirrel, mi Lebednek örvendetes,
de fijának annál bánatosbb vala.
— — — sziklákat agyára szakadni
Véle Szabolcs; — —. Egek élek e, vagy már
Tul nyavalyog lelkem, dühösen pattogta, határán
E nyomorék testnek ? — Te kemény vas légy ma uradnak
Boszszullója, halált osztó ! már kezde rohanni
Vontt karddal; de Bodó megölelvén mondgya : szelídülly,
S röjtsd e kardot, Uram, mentten hüvelyébe, különben
Elveszted magadat, s első 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 legvétkesb sugalója magának
Sorsa zavarjában ; szédelyg kormánnyá eszének,
S mellyet másra ragadt, a tőrt, ön véribe mártya.
Mig megcsillapodik forró lobogása epédnek,
Várj : itt élni tanácscsal kell, nem tűzbe rohanni.
Rázkódik erre Szabolcs, s lőn eggy mély néma sóhajtás
Válasza, és elmegy boszszút forgatva szivében.
Mert szilaj állatokat könnyebb szoktatni kezedhez,
Mint a föllobbant embert hódítani hozzád.
A kék ég beborul, s borulását váltya verőfény :
Nem vészen illy szaporán a bántott indulat enyhet. 46—47. 1.

Azonban, míg Szabolcs fájdalmaival küszd, Lebed örömmel van
eltöltve. Most még inkább remélli, hogy fejedelemségre jutand; 's e'
reményben még nehezebben veszi a' Főpap* tanácsát; 's megtámadja
azt: miért kíván a' szabad Magyaroknak uralkodót, még pedig uralko
dót Etele' magvából választatni ? Tüzes beszéd után lóra szökik 's menni
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akar. A' több vezérek gátolják; 's ezek közül Huba a' Főpap tanácsát
védelmezi. Még inkább tűzbe jön Lebed, 's magát a' gátló kezek közül
kiragadván
Néki ereszt, ada sarkantyút a tüzkÖsen izgó
Vadnak alatta, s röpült seregének elejbe rúgatni. 66. 1.
Köz botránkozást okozott e' viszálkodó viselet, 's maga a' külön
ben sérteni nem tudó, jámbor Taks is haragos beszédre fakad. De még
e' vetekedés tart
— — Készülnek az áldozat étkek
Gyorsan azon közben. Jelt ád a Főpap aranybul
Öntött veszszővel. Szaporán a Táltosok erre
Mozganak. A főáldozatot lángszínre pirítva
A szent tűz melegén, a hét sátorba különleg
Annyi ezüst szidóni kezek művelte- medenczén ;
Pártázattyok arany, fülök is ; kettősen emelték.
A seregekre tovább a Jóslók gondgya kiterjedt.
Ok az ihok húsait, s a tulkokat osztani kezdek,
Minden tízre külön, paizson; mert régi szokások
Táborozás üdéjén, mikoron falatoztanak; ez volt. 68. 1.
Minden örömmel fogadja a' neki jutott áldozati részt; csak Lebed
nem. 0 haragosan, ! s szitokkal veti vissza a' neki ajánlottat; mire
a' Főpap újólag szót fog; 's inti a' Magyarokat, hogy a' pártos Lebedre
nem hallgatván, válasszanak Fejedelmet; 's egyszersmind Hubát fölszóllítja; fedné a' tábort. Az áldozat elköltetik. Huba megy.
III. Könyv. Éj vala, 's álom borítá a vitézek' többjeit; de Huba
őrt áll vitézeivel. Lebed sem nyugszik maga részéről; hanem titkos
szándékát forgatván, Karcsot, apródgyát küldi: kémlelné meg a' magyar
tábort; 's Böngört, Álmos' emberét, nyerné meg. Megyén Kares, de
észrevétetik, 's hogy czéljait eltitkolja, Böngör szolgájának vallja magát;
de Huba hitelt nem ád 's reggelig letartóztatja. Felvírad a' reg; a'
Főpap indul Táltosival, 's körülök a' nemzet elsőji:
— — — legelőbb a hadnagyok: Almos,
Apja ez Árpádnak; Tuhutum, Kont, Taks, Huba és Ond,
És fiaik. Horkát Tuhutumnak hozta világra
Hütvöse, Csörsz Konté, 's Kusid és Koppan jeles ifjak
A harczok mezején ; Takstul ki ered vala Léinek
Hívták volt; Szemerét nemzé Huba, kedves Etéjét
Und. 77—78. 1.

•

Rendben áll minden; Főpap szoll, 's Lebedhez békekövetet kíván
küldetni. De Huba ellenmond; 's előadván a' Karccsal történtteket,
Böngört felkívánja. Böngör és Karcs szembeállíttatnak; ez felfedezi
Lebedtől jöttét, 's czélját: Böngört megnyerni, hogy hadait Lebedhez
kapcsolja. Tuhutum ezt hallván haragra gyúl, 's kér előszer fejedelem
választást, azután hadvitelt Lebed ellen. Még szóll vala, midőn zaj
hallik, 's a' megriadok előtt, kik Lebed' érkeztét gyanítják, Szabolcs
jelen meg, panasszal, hogy apja mátkájától megfoszta. Megdöbben a* hat
vezér; de Tatur szoll, 's Szabolcs a' pártos Lebed' helyébe hetedik
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vezérré fogadtatik. Most ismét feláll • T u h u t u m , 's fejedelmet kér válasz
tatni. T a t u r Almost ajánlja, mint Etelének legegyenesb m a r a d é k á t ; de
ez öregségével menti magát. Tehát fija Árpád ajánltatik.
Szögszinü volt Árpád arczára. Tekintete nyájas
Férfi komolysággal közletve. Világa szemének
Két égő csillag. Hódító hogyha beszédre
Ajkai megnyíltak. Kiterültek vállai. Szálas
Teste növése : kitűnt a földrül szinte tenyérrel.
Kellemes, és bájló villám mozgása. Inakra
Izmos. Függ vala hím párducz félszakra nyakárul,
Mellyel arany boglár, fénylő több drága kövektül
Vállpereczére csatolt. Nyusztbul kalpagja: fehérlett
Éppen homlok eránytt a hószinü kócsag iaspisKő mellül : foglalta körét hét indusi gyöngy sor.
Pajzsa kerekded, f=züst müvelet. Visszája bikának
Bőrébül sttb. — — — — —
Kardja hdjoltt, az aczéllya habos stb. — —
Annya Emecs hímzetté övét stb. — —
Pörgete jobbjában buzogányt, volt kékes stb. — —
Hátát verte tegez, tele nyíllal, vékony ezüstb'ül
Verve alul, karimája stb. — — — — —
A tegez ajkárul lóggott oda tűzve horoggal
A feszes ív stb. — — —
így ült a paripán Árpád Almosnak utánna,
Tisztességet adó az öregnek, gyermek apának. 94—96. 1
Tanácskozik a' hat vezér; 's Árpádot elválasztják. H u b a meg
viszi Árpádnak a' választást, 's feltételeket tesz, mik Árpádtól elfogadtatván,
maga paizson felemeltetik; 's a' választás' nagy munkája teíyesedve lőn.
IV. Könyv. Habzik ezen közben méregtül szája Lebednek, ki
Karcsot várja nyugtalanul. Karcs helyett Csökön jő, 's Szabolcs' általmentéről kedvetlen hírt hoz. Lebed dühösködik; de Tompor megmaradtt
népe' hűségével vigasztalja. E \ vigasztalás csendesíti, 's tovább vonul,
nehogy Szabolcs példája több vitézeit is m a g a után vonja. Azon köz
ben vírad, 's T a t u r ismét ünnepet készít; 's javall frigyet fejedelem és
nép köztt. Elmondatnak a' frigy' feltételei; 's ősi szertartásnál fogva
a' hét vezér' vércseppjei borba eresztetvén, Árpád iszik 's a' hat utána.
Ekkor a' főpap Etelének kardját Árpádnak nyújtja; a' nemzeti zászlót
pedig Berendnek és a' táborkürtöt Léinek adja á l t a l ; 's az áldást elmondja:
Áldásom rajtad, Fejedelm, 's ivadékodon évrül
Évre az Istentül. Legyen áldott fegyvered éle ;
Gyermekid áldottak ! Ki ne foggyon. magvad az élők
Számábul. Neved a késő Magyarokra vidító
Fényt vessen. Büszkén dicsekedgyék véle fiának
A koros ősz ; s idegen népekben gyújtson irigylést!
Ti is, jó Magyarok, stb, 110. 1.
Végzé a' Főpap, és Árpád most szollal meg elő szer. ígéri m a g á t ;
óhajtását, Etele hónát felkeresni, kinyilatkoztatja; elbeszélli mint látá
Etelét álmaiban feltűnni; 's felkiált:
Mennünk kell Magyarok ! rólunk ez az isteni végzés.
A' Főpap szava ez ; szivetek vágása is, és az
Áldozat erre mutat, mellyet megvetni halálos. —
Irodalomtörténeti Közlemények. XXIV.
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Mennünk eggy szívvel felelék; s a : tábori kürtbe ,
Taks fia hangot adott. A hősök ezernyi paizsnak
Öszszecsapásával hirdettek a vidor érzést. 112. 1.

*.

Árpád most a? sergeket tekinté meg; 's játékokat parancsolt.
Már állottanak azok, 's pályafutás, nyilazás, kettős baj, 's lovagviadal
kelevesszel és karddal már végbe > mentenek, midőn a* kabarszületésü
Gelemér megjelent, 's a' magyarokat kopját törni kihívta. Szabolcs
fogadá el a' hívást; 's meg nem győzetve áll mindegyik. Gelemér ajánlja
magát népével együtt a' magyar had közé; 's Árpád őt, a' maga feje
delmi felsősége alá fogadja. Bevégeztetnek a' játékok; 's Árpád Pannónia
felé inti a' nemzetet, meghagyván, hogy harminczad napra, tul az Urálon
öszvesereglés legyen. Meghívja Gélemért is; a' Főpapnak pedig, az oltárt
elrontatni, hogy ide többé senki ne tartson, parancsolja.
V. Könyv. Kezdődik az indulás. Szabolcs mozdul legelőszer az
őtet kisérő vitézekkel. Huba pedig Szakmaron gyűlést tart, 's népét
készületre sürgeti. Fiját a' távolabb vidékre küldi, hogy az indulásra
szükségeseket elintézze.
— — röpül az, mint gyöngyver az égnek
Fellegiben szárnyát mikoron ki ereszti csapongván.

141. 1.

Czink', Ujbér', Szapoly' és Kétalap' lakosaik, bolgár feleségeik
miatt, az indulást ellenzik. Szemere tűzzel szoll; Czikador, Szapoly, ura,
büszkén felel,; 's kész vala a' villongás, hanem ha Gerend,. Szemere' hű
kísérője, őket lecsendesítené. Gerend' közbenvetésére most szélytoszlanak;
's Szemere követet küld apjához. Ez az alatt Szakmarról kiindul; 's
fijára várván, Érvölgyen állapodik meg. Itt leli őt a' követ, ki hírt hoz,
miképen Czikador, Szemerének veszedelmet készít. E' hírre Tornát és
Rédét sereggel indítja, hogy fijához csatlódván Czikadort élve vagy halva
hozzák elő. Ezek mennek; Huba pedig
- — — mint egy sas az ifjakat őrzi
Nem pillantva szemét ha gyanít veszedelmet: ázonkint
A' fősátor alul hadait megjárni kiindult. 147. 1.
's a' bolgárok felé rendeléseket tesz. Czikador azonban Szemerére
készül; de ennek Gerend intést ád; 's midőn más "nap Czikador jön,
Szemere is seregét a' Derencsi síkra kivezeti. Ütközet. Szemere sebet vesz,
Gerend érkezik; s' Czikador-hátra, vonja' magát. Szaporodik a' Gerend
hada. Másnap -új ütközet. A' sebhedtt Szemere &' csatában forog, kit
Gerend maga mellé vesz. Torna érkezik; Czikador kétségbeesik; 's
Szemerével; találkozván- : bajt vív és elesik. Hubafi győzelemben megy
Szapoly.ha,.'s Czikador' neje megrémül; ne félj, mond a'győző,
— — — el nem veszem élted,
Sem jegymarhádat ; szedd öszsze sajátodat és>- menny
Országodba nyomon; de fiaddal kincse uradnak
Zsákmányom, s' nap nyugta előtt porrá .teszem odvat.

164. t.
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Az asszony esdeklik 's Szemere közel van az ellágyuláshoz, midőn
Czikadortol vett sebei felbomlanak 's vére újólag folyni. kezd; ekkor
Ismét fölzúdul lobogó forralma dühének
'S így szóll a' lecsapó menykőhöz szinte hasonló
Dörgéssel : ha fölolvadsz is sirtodban, az engem
Meg nem hajt. Pajzán uradat jobb útra terelned,
'S csöndre szelídítned lehetett félennyi sirámmal.
Vétked ez ! stb. 165. 1.
nem használ többé semmi; a' csecsemő gyermeket elragadja az anyai
kebelről, azalatt míg vitézei zsákmányolnak. Gazdagon indul vissza felé
a' sereg; a' zsákmány megosztatik; 's az elhagyott Derencs lángnak
adatik. Megérkeznek Hubához; Szemere önérzéssel lép elő; de Huba,
minekutána Gerendet, mert fiját megoltalmazá, megdicsérte, feddőzve szoll
az ifjú győzőhez, hogy Czikador' nejében az asszonyi nem gyöngevoltát
nem tekinté, 's ezt gyermekétől megfosztani elég kegyetlen vala. Szemere
megzavarodik; apja pedig az elrabolt árvát fijává fogadja' 's ezután
sergét elrendeli. Hajnalra kelve megindul a' sereg, 's Örshonnál, Szabolcs'
szomszédában, megtelepedik.
VI. Könyv. Tuhutum és Horka Berényben hasonlólag készülnek.
Maga Tuhutum, míg Horkát és Dobokát a' megyét bejárni küldi, Berény
ben gyűlést tart, 's keményen szoll, hogy a' Láthegyi végzésnek magát
ellene szegezni senki ne merje.
Melly lator ármánynak munkája, hogy a Magyar eggyet
Nem tud akarni, ha csak vas veszsző nincsen utánna ?
Most hamikor, ki ki óvja magát, s szakadékot okozni
Rettegjen stb. 180. 1.
Végezvén a' gyűlést sátorok alá költözik, 's ezek alatt leli őtet
Ete, Und' fija, Sárkutrol jővén apja* nevében megkérdezni Tuhutumot:
utat merre veendi ? Mert Und együvé akarta magát régi barátjával
kapcsolni, hogy az ellenséges népek mentőkben annál kevésbbé háborgat
hassák. E' felől szollott Ete Tuhutummal, 's ugyanakkor jelen volt ennek
leánya Kuldína is. Lyány és legény szerelem' pillantatival találkoznak
egymás köztt; de amaz ki nem állhatá a' pillantat' hatását; meg
zavarodik ; anyja' keblén rejti el képét, 's kimegy. Tuhutum elfogadja
Und' ajánlását, 's az utat kijeleli. Ete pedig, ki Kuldina kimentét hideg
ségre magyarázta
Főbe nyoma süvegét, kaczagánnyát röpteti a szél,
S mint kit az ellenség kiszalaszt, elvágtata sebtest,
S édesen öldöklő sérelmét vitte magával. 185. 1.
Doboka és Horka, nem találván a' nép.. részéről semmi ellenzést,
megérkeznek. Undot várják harmadnapig híjában. Végre hírt hoz Ete,
hogy Und Iszkánál lesz, 's tanácskozás végett várja Tuhutumot. Tuhutum
mozdul Iszka felé, s bajtársával találkozik. Ez késiének okául Lebed'
gonosz forralásit mondja; 's hogy illyeneknek többé kitéve ne legyenek,
gondosan elrendelik, a' vérháti sziklán keresztül, útjokat: had' elejét
16*

244

ADATTÁK

vezesse Und, utána Horka menjen, a' Nőkre gondot Ete viseljen, 's
Tuhutum zárja be a' tábort. Ete retteg a' nők körül lenni; már közelebbi
utában Tuhutumhoz, nem láthatván Kuldinát, 's nem remélvén tőle sze
relmet, kínosan hánykódott vála, most azért mintha gyávának nézetnék
azért, hogy a' nők' őrizetére rendeltetett, atyjával pörbe száll. Haragszik
•Und, 's halállal ijeszti az engedetlent; de Tuhutum közbevetésére csen
desedik 's fiját Horka mellé csatoltatni hagyja. Keresztül menetel a'
sziklán. Ete új hánykolódási a' szerelem miatt. Telepedés Szabadréten.
Pihenés—Vadászat. Ér kend (kazár fi) medvét talál 's veszélyben
van, jön Tugor 's megmenti. Lakához viszi; 's nőjének, kit Kéjának
neveznek vala, ajánlja a' sebeset. Szerelem Érkend és Tugor nő köztt.
Tugor mutogatja javait 's ebeit. Esznek. Hajnalban Tugor vadászni megy.
Érkend 's a' nő együtt szöknek. Tugor panaszt tesz Tuhutumnak. Kurtok
Tugor öccse megismeri a' szökevény asszonyt. Erkend megöli 's ruháját
a' nőre adja
Kéja
Kéja nem irtózék a' vérfestette ruhával
Födni magát. 209. 1.
Tugor keresi nőjét. Rajok talál. Az asszony megismervén férjét
leesik a' lóról, 's hal. Érkend megöli Tugort. Tuhutum Érkendet halállal bünteti.
Vil. Könyv. Csabakulcsi készület. Csabakulcs. Barmok, ménesek.
Árpád Csepelre bízza a' paripákat, 's az utat kiszabja. Huba' követei
jőnek, jelentvén a' Czikadorral történteket 's Lebed szándékát Taks és
Kont ellen. Árpád felel, 's ajánl vigyázatot, 's igér segédet. Álmoshoz
megy 's mondja, mit hallott; kéri őt maradásra 's ha kell Hubának
segédküldésre. Követet küld Konthoz és Takshoz, 's maga megy sereggel.
Kéme hírt hoz, hogy Lebed nincs messze^ Árpád rendelést tesz, megy
'S tőn gyors fordulatot 's meg nem sajdítva csak egytül
Ellensége mögött termett és fuvata kürtöt. — —
Mért Árpád nem ütöd meg most a' hétfejű sárkányt?
Mért várod, hogy nyerjen üdőt kifeszítni tekercsét ?
Nemde kegyes fejedelm, kémélled az emberi vérnek
Illy bűnös omlását rokon érbül honfiak által,
Míg lehető ? de derék szándékod nem leve károk
Nélküle; kardodnak magyar érben fürdeni kellett. 217. 1.
Lebed hiszi, hogy társai jőnek, a' Besenyőiek; de megtudja egy
őrtől, hogy Árpád. Méregbe jön, 's szitkot önt, csatát keres. Árpád feddi
's akarja szelídíteni,
Adgy kezet, álty mellénk: Etelének lelke haraggal
Feddődzik, tetemit hogy vad nép' lába tapodgya.
És mi szunnyadozók, a' bosszút értté mulasztyuk !
Jersze Vezér, légy társ, kapcsold a' lánczszemet Öszsze,
Röjtsd hüvelyébe kemény vasadat, 's békülve öleliy meg ! 220. I.
Lebed nem enged, 's harczot készít. Csata. Vivás Lebed és Árpád
köztt. Ez kettővágja annak fékszárát, a' ló szalad, Lebed* népe fut, öldöklés.
— — magyar kéz onta magyar vért,
És csonkíta magyart — — 224 1.
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Árpád szünést parancsol.
Légyen elég, feleim, hogy győztünk. Ártani szálltak
Szembe velünk, de kevés közülök, kinek adta hirére
Műve arányzását a' kormos lelkű knlompo-.
Ártatlant büntetni tilos, büntetni halállal
Természetzavaró ; s noha ránk támadtanak önnön
Vérrokonink, még is Magyarok ! kéméileni szentség
Vérünket; kárunkra vagyon veszeléke csak egynek.
A' vendégajakú, láttyátok, mennyire faggat
Bennünket, s' szomorú vallás ! Magyar ad nekik ösztönt. 224. 1.
Árpád kötözteti a sebeseket (Lebed' részéről:) Jön Taks és Kont,
kik Lebedet másfelé nyomozták. — Árpád a' foglyokat szabadokká
teszi:
Szabadok vagytok. Nem bűntete Árpád
Ártatlant soha, 's én titeket mind hiszlek azoknak.
Sorsotokat szánom, kikben velem egy rokon ér ver
'S egy haza, egy nyelv köt veletek bennünket azonná.
Mennyetek-el bódultt uratokhoz bátoron, és őt
Intsétek, jöjjön, 's ha szivéhez férkezik érzet,
Lássa cselekvését, vérfagyban lássa vitézit,
És kik eloltattak ; mint kiknek gyilkosok ő volt.
Nem jöttem haszonért; nem leszsz veszedéke miattam;
És noha elvehetem, meghagytam néki sajáttyát. —
Ti pedig, ó Magyarok főnaggyai, jösztetek innen :
Irtózás helye ez ! hazabűn förtője ! fölötted
Melly fű, melly fa terem, gyökerestül veszszen aszállyal.
Harmat, eső, folyamok ne vidíttsák rétedet; e' tó
Dögleletes bűzzel gőzölgvén, barmaid öllye,
És közelítését embernek tiltsa vadállat;
Míg számlálnak üdőt, átoknak földgye maradgyon
Ez, hol harczra ütött közttünk a' nemzeti kórság. 227. 1.
Rendelés az indulásról: Árpád Csabakulcsra Almosnak hírt mond
Lebed' elszaladása felől. Almos felel egy történettel a' Besenyőiek ellen
folyt harczból, midőn még Árpád csecsemő vala. — Rendelkezés a további
indulásról. A' Szent szer. Taturt szóllítja Árpád, hogy táltosait gyűjtse;
's mellé kíséretet rendel. Rendelés az érkező seregek' számára kivánt
eledelekről. Taks és Kont érkeznek; mulató beszéllgetés útközben. Taks
beszélli, miket mondott nagy apja az ősi földről. Kont Zsomborral beszéli,
ki Pannóniából bujdosott. Csörsz Árpád' határába ér 's látja a' vendégségi
készületeket. Árpád jön Csabakulcsabol. Találkoznak a vezérek. Csörsz
dicséri Árpád határait 's gazdagságát; 's nem javallja illy gazdag föld
ből a' kivándorlást. Kont haragra gyúl az ifjú ellen. Ez elmés fordulattal
menti magát. Árpád pártját fogja 's magához veszi; a* főbbeket öszvegyűjti. Az uráli érczbányákat betemettetni rendeli, Csörsz vezérlése alatt.
Végkiindulás. Csabakulcsa lángnak adatik. Pihenés
— — alul Szerepen, Malomér és Gombateleknél. 248. 1.
VIII. Könyv. Huba másnap Árpádnak jelenti gyanúját Lebed felől,
ki Bogorral együtt fenekeszik 's Gelemér miatt nyugtalanságát jelenti, kit
amazoktól félt. Árpád parancsol Szabolcsnak indulást Gelemér mentségére.
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Szállás a' Káma 's Etel köztt. Palóczok örömmel fogadják a' magyart;
oroszok hódolnak. Árpád kegyet igér. Tábort jár. Nyplczad nap érkezik
Tuhutum' táborához, épen lárma támadván, hogy orosz had jön. Tuhutum
küldi ellenek Étét és Horkát..- Oroszok jőnek Dobrov vezérsége alatt.
Horka közbe szorul, Et'e jő segédre. Dobrov fút. Zsákmány a' magyarok
nak. A' megszabadult Horka Étét testvérül fogadja. Haza térnek. Horka
bemutatja Etet mint szabadítóját, Kuldinának. Érzelmi küzdés Kuldinában
's Etében. Árpád dicséri az-ifjakat; a' testvéri frigyet megszenteli. így
Tuhutum is. Kuldina Árpád' parancsából két koszorút készít 's a' tábor
előtt az ifjú. hőseket megkoszorúzza. Zaj. Csörsz jön, foglyul hozván
Dobrovot. 'Elmondja mint temetteté be az Uralhegyi. érczbányákat; 's
mint foga el Dobrovot. Ezt Árpád feloldatja 's száz felszabadított fogollyal
haza ereszti.
A magyar adni szeret harczban, nem venni, kegyelmet. Dobrov
elragadtatva, igéri magát Árpádot kisérni. Ez elfogadja 's 20.000 orosz
jő Dobrovval. Árpád megtér Őrshonba. Gelemér érkezik Szabolccsal. Amaz
megmondja mint harczolt egy bolgár csapattal, 's mint kerülte ki Lebed'
és Bogor' cseleit Bodó' tanácsából, ki Lebed' nejétől levelet hoz Szabolcs
nak. Ez a' Kámánál híddal várja Gélemért, s egyesülnek. Szabolcs a'
nőtől vett levél miatt eped, Árpád Gelemérnek Szabolccsal leendő öszvekapcsolását rendeli. Gelemér vigasztalja Szabolcsot. Ez félfödi Ilii' levelét.
Gelemér rósz értelmet ád Ilii' levelének,: kit- ravasznak 's gonosznak
állít és
.
.:• r.-;
*• v'
— — jóra terelte Szabolcsát,
ki többek köztt így nyilatkozik:

"'

. Nem ma leszen, Gelemér, komoron hogy lássa Szabolcsot
A' magyar egy lányért; meglásd, e vétkem utolsó. 285. 1.
Őrshoni követ a' Palóczoktol Árpádhoz, kérvén hogy hadába fogad
tassanak. Árpád elfogadja. Szabolcs és Gelemér öszvekapcsoltatnak. Árpád
elszerkeszteti a' Tábort 's halad Ételhez.
. IX. Könyv. Lebed és Bogor Horgánnal á' Bolgár fejedelminél
szövetkeznek. Árpád kémeket küld, Igmándot Horgán' földére. Sárdot és
Tarczalt az Oroszokhoz. A' sereg Ételhez ér. Csörsz tömlőket parancsol
's maga elől altaluszik; vitézei követik. Estve érik Volgát. Ete, Horka,
Szabolcs, Gelemér innen tanyáznak. Hajnalban által úsznak. Árpád innen
fog Tábort. Fákat vágat hídnak. Az erdőről meséket beszéllnek;

, :.

— —
közelben
Sok teleket, nyarakat túl élő fenyves, az égnek,
Csúcsra futó sudarán, gyantás felhőit emelte.
A' bölcsebb öregek hitték, hogy kezdete olta
A' földnek, benn nem forgott vasa emberi karnak.
Nézete rémítő. Borzas sűrűsége tövének
Járhatlan, 's csak evet bujkál benn, 's kisded Ökörszem.
E' komor erdőben hirelék a' régi világnak
(Egy sem látta, de mit nem képzel az ostoba pórság •
Csélcsap nyelvek után, hamisabb bár volna hamisnál ?)
Villongó tündérvárát. Volt hét fala : föld, kő,,
Réz, vas, ezüst, arany; a' belső Iegerősbike gyémánt.

,.
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A' külső kapun őrálló vala hétfejű sárkány
Annyi tüzes koronát viselő. Láng dűlt ki szünetlen
Minden szájábul, 's fogain méregszikra forrott.
Másodikán Goliát-kígyó, százréfnyire hoszszú,
Álmatlan, s az egész falrést elzárta tekercse.
Vadbika harmadikát őrzé. Szeme, szája sziporkát
Sorra lövellt. A' vaskapunál strucz tárta bemarkoltt
Körmében kövecset. Gríf-hím az ezüstre vigyázott.
Eggy képére sötét kedvű vén férfiú termet
Ült az arany nyilaton nyomván állához az öklét,
'S mint 'nyomorult féltő a' csillámfalra hunyorgott s. a. t.
Még ezeken fötlül tartá a' régi meséilés i
Erdeje szent tündérvárának, mint maga is szent
És ha halandó kéz érdekli, halál fia lészen.
Árpád tudta hiúságát, a' gyáva hitelnek,
._. .
A*] gyai ló félelmet azért hogy elűzze, tanácsul
Hívja Taturt, kinek a' babonán hogy volna hátalma,
Mindenek elhitték. Kinyitá a' Főpap azonnal
Szent könyvét. Besodortt levelét forgattya sörétes
Homlokkal s. a. t.
— — Sürü füst feketíti az erdőt
Borzasztó tünetek keveregnek az égen ezernyi
Alkatban stb.
. , .
És mint zápor eső az Etelbe szakadnak ijesztő
Ordítás közben stb.
Fölvidul és lelket vészen Árpád tábori népe
S földre teríti, vigan dallván, az örökkoru fákat.
Sürgeti nem könnyű munkaját Volga gereben
Más részrül Dorog és szálakbul talpakat ácsol 296—297. 1.

Árpád elrendeli a' népet. Költözés. Maga tömlőn általúsz. Utána
vitézei. Elmarad Ázsia. De sokan, nem mervén általmenni, elváltak.
—
'S
A'
És

— — — — söpredék és suttomos allya
korcsa az ég, föld köztt legerősebb nemzeti testnek,
kiket elnyelt már, 's méltán, kelet északi vadság,
neveket vég semmisedés árkába temette. 299. 1.

Hétnapi nyugalom. Vadászat, madarászat, fegyverjáték. Medve
vadászat. Ete az erdőben panaszolja szerelmét. Jávorvadászat. Á r p á d
nehéz küzdéssel ejt el egy Jávort, miért Álmos panaszol: . . .
— —
— mikor én sördültem gyermeki korra,
-•Tűzfolyam és nem vér izgat vala : három iávor.
Hármat mondottam, vagy még több, ellenem annyi,
Mint egy kecskeüsző s. a. t.
Mostan az ifjúság puha s csak hiu árnyok azokhoz,
A' régibb Magyarok kik voltak. Félek, üdővel
Nemzetem elfajzik, korrul már korra zsinárabb.
Hát majd a' maradék (monda komorodva) mivé leszsz ? 311. 1.
VISZOTA GYULA.

