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bástyáji fogadják-el őket, a' vidékek lakosainak 
üröm kiállásaik között. 

íflr Ĵfc 

Királya a' kősziklákon álló várnak, hatal
masok voltak Vezéreid karjai. Diadalmaskodva 
viszi a' hír rettentő és irgalmas neveket feléd. 
Öröm üljön homlokodra. Nézzd a' folyóknak, 
magas lakod alatt csattogó hullámokban sodró
dó fejedelmét. TJgy vivék Vitézeidet, a'Kenyér
mezei hös-barátok, Ali bajnokaira, mint az, a' 
tenger ellen, a' belé omló havasi vizeket, \s 
c l , nem nyelelének. 

»33 

A' GYULA-FEJÉRVÁRI ESTE. 

A kecske-kő' szálain meghasadozva zuhogott 
alá le a' térnek az őszi felhők terhe 's egyszer
re kopogással csapdozák a' vár ablakait az eső' 
jeges cseppjei. Benn ülének a' Vitézek Bátori 
fegyveres-palotájában. 

Jer elé, csaták énekese, mond a' Bán, adj 
életet e' komor estének. 

Akarjátok é a' Vajda' tetteit Moldovában ? 
kérdezé a' csaták' énekese. 

Mond , mond, harsan-meg a' Bari, hadd 
világoljon a' hösi-lélek dicsősége. 

Halljuk, sürgetek a' palotának ősz vitézei, 
halljuk az ifjúság nyers tetteit. Forgassák azo
kat magok előtt ujjonczaink. 

Elkezdette a' hadakat édesen elbeszéllő. Ki
nizsi szeme, diadalban gyönyörködő tekintetet 
villámlék 's meg el csendesedett, mint a' hall
gató méltóságú Duna Visegrád alatt. A' Vajda, 
lehajtotta fejét. 

,, Felhágtunk az erdőktől szeretett hegyekre , 
betekintettünk -Moldovába. Mint a' villámok, 
mikor ezek köztt lobognak, fénylettek a' Király 
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seregének kardjaik. Elszéllesztette volt már Er
dély völgyeiben a' morgó zivatart, melly ellene 
tartotta gyűléseit, most Moldova pártoskodott 
Vaj dija. István seregeire vezetett. Hősünk a' 
rábízott dörgő csapat előtt fénylett Jelen volt 
Ország Mihály, a' Nádor; jelen Csupor Miklós 
és Pongrácz János Erdélynek Vajdáji; jelen 
BánfFy Miklós. Elértük Rimánvásár tájékait. A' 
város elterült erőnk alatt 's a' Szeret folyója 
mellett álló vár játék volt karainknak. Meg
hallotta csattogásainkat a' Vajda, 's ijedés sza
vaival könyörgött békeségért. I ) e , ismerte a* 
Király, ravaszkodásban zavaroskodó lelkét. Se
rény ő a' viadalban és vitéz, harczoljon velünk, 
ha háborgott, monda 

Beljebb vitt a'Király bennünket, Bányának. 
Vígan ment a' sereg, énekelte a' dalt, melly 
így végződik : 

Abban lelvén kevélységét 
Ilus Királyunk nevének , 
Hogy emelje dicsőségét 
A' délezrg Honny' népének; 
Tisztán jőnek érzései 
Bennünk bízó szívéből 
'S mi i s , fogytig védelmei 
Leszünk teljes erőből. 

M e r t , a* Magyar nagy lelkének 
Büszke fellobbanása , 
Megkívánja, Fejdelmének 
Legyen hozzá hajlása. 
Üssön akkor paizsára, 
'S minden Magyar hösse l esz , 
Bardzördítve ül lovára 
'S nagyot, j e l e s t , sokat tesz. 

Ugy van, kiáltanak a' Vitézek. A' Magyar nem 
igába született. D e , merje osztán bántani va
laki , Fejedelmét. 

A' csaták énekese tovább folytatá: Ellent
állás nélkül mentünk-bé, Bánya kapuji alalt. 
Elosztott a' Király, a' városban bennünket; 
maga, közepére vonatta pompás sátorát. Az 
estének szelei jöttek jelenteni az éjnek elterülni 
akarásai, 's mii, csendet gondolván körülöttünk, 
letettük fegyvereinket, midőn a* Királyhoz egy 
idegent hoztak őreink. 

Idegen földnek üja vagy é t e , kérdezé a' 
Király , ki , bujdosva jöttél az éj' setéiében meg
kémlelni seregemet ? 

Nem idegen föld fija vagyok én, felelt a' 
fogoly, Erdély az én Hazám. Nőm Moldovai, 
azért járok e' tájakon. Megsajnállottam a' haza-
sohajtozó Asszonyt 's magam indulék ide b é , 
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liírt vinni néki véreiről, mert ő kicsinyeit, 
egyedül nem hagyhatá. 'S a' mint most jövék 
vissza tizenkét ezer kardot láttam vezettetni, 
seregedre. A' Királyt hadi-tüz folyá végig, de 
csalárd képként rémlett előtte mondása. 

Király! szólla az ismét, liuzassd-ki a' kar
dokat. Vélek jöttem én magam is, mert Mol-
dova fijának néztek engemet 's hajtottak m a 
gokkal. Némán dobogott a' tegnapi csendes éj
ben , ólálkodó lépések. M a , mind erdejikben 
lappangva, nyugodtak. Hadd fogjon-el téged \s 
Yitézeidet mondák, az éjtszakán , az előálom 
édessége, öldökölve rettentenek-fel abból 's fel-
ébredéstek utolsó leszen. De én elillant ottani 
tőlök, hozzád siettem, mert szánom nemze
temet. 

Megtetszék ez a' Királynak. Fogadjátok Etelé
nek e' nemes unokáját, monda , szívesség sza
vaival. 'S ha menni akarsz, te a1 Székely föld* 
nek jó íija, tizenkét fegyveresem kísér , nődnek 
hajlékáig. Ment, gazdag ajándékokkal. 

Fegyverhez kapott most a' Király 's paizsá-
ra ütött. Oldalainkra termeltek nekünk az éle-
tet-hunytató kardok, 's hadat-hajtó szélvész 
koválygása csapta fel magát fejeink felett. 

így várluk a'ránk orozva rohmókit. Siketen 
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zúgva hullattak már, halálos csoportjaik. Jó 
fija a' Székely földnek, csenddel lebegjen sírod 
felett a'nyugalom , mint a'tavaszi fény a' dom
bon. Sajnállotlad Nemzetedet. 

Halkai csuszának , bástyáinkhoz a' bosszúban 
évődő Vajdának néhányai 's három hely vetett 
egyszerre lobbot általak. Suhogó ropogással 
kezdettek tekeredni a' széles lángok az éj' seté
iében. Halál' halaványát festették a' hadakozók-
ra. Berohantak a' tűztől sápadtan világított ar-
czal 's mint a1 menykövek dörögve keresik az 
őket magokhoz vonó csért, úgy kerestek ben
nünket alvó helyeinken, kardjaik. Megdöbben
tek készségünkén. 

Halálokat akart vágni az ő elkeseredések 
arczainkra , de, a' mi bosszúnk szélyt repdes-
tette kardjaikat. Keresztül hasított Hősünk ha
di-szava a' fegyverek csattogásain, 's rettene
tesen dőltek vitézei, hallására, a' tizenkét ezer
nek. A' ti holttesteitek felett lobogjanak a' lán
gok, mellyeket a' mieinknek gyújtottatok, ezt 
kiáltá. És lobogtak. Villámozva kevergette a' 
kardot, Ország, DrágfTy, Pongrácz, PálíTy, 
de Hősünk úgy kitetszett közülök, mint aa 
oroszlán a' maga ellenjei csatájában. 

Tűzbe emelkedett, édes szavú! érzésed, 



münk világa. Ijesztve, süvöltőitek a' haláltól se
beket szakasztani megfogadott nyilak. Nem tud
ták, a' lang néhol megaluván eleresztőjik, kire 
bocsátják , hanem, vaktába , repttekben , otrom
bán ütköztek abba, a' ki előttük volt. A'Király 
vállába is szúrta egy magát, de Moldova sok 
fijának halálos elterülése íizette-meg az ő sebét. 

És , győzelemmel kezdők utoljára , karaink 
sürübb forgatását hagyni. Kisebbedett a' harcz 
a' hova te jutottál, szemérmes hallója, tetteid
nek. Kétségbe esve vágtak, nyilaztak ugyan 
ránk a' fennmaradottak, de majd a* setéinek 
keseredtek. Sok, a' tűzbe szökött közülök 's a' 
lángok, robogva vívtak egymással, testeikért. 
Az éjnek fele , rég eltolt már ekkor , de nem 
hallatott az elrémült kakas szava, azt megje
lenteni. 

így segítette a' hív sereg, a' Királyára ro -
hanttak elszéllyesztését. Csatát végezve állottunk 
a' városban, mig a' lángok világiasat, a' piros
ló hajnal váltotta-fel arczunkon. Körűi néztek 
vitézeink 's magok bámulták, a* füstölgő üszkök 
mellett halaványodók sokaságát. 

'S István, a' Vajda ? —• kiáitá Kinizsi. 
,,A' Vajda, megijedett, hogy mást teszen 

helyébe a' Király. Jött hozzája.'s alázatosság-

szóll közbe Bátori, sokat fogsz mondani felő
lem. A' Király is . . . . 

„Büszkének akarom az Énekest, pattan-fel 
a' csata-beszéllő. Szaggassa-meg búrjait a1 pulya 
előtt, de lelkes igéjét, az Erőnek. Hőse a' 
Moldovai csatának, esküszöm, az én kebelem, 
kevély szavaiban.46 

Tovább , tovább , sürgetődzének a' palota'-
vitézei. A' Vajda, mosolyog, az Énekes kényes
ségén. „Hagyd tehát, szavaidat folyni, a' mint 
azok, kevély érzéseid közül kelni szeretnek." 

Jelen voltam én magam is , az éj' csatájá
ban, kezdi komolyabb szemmel, én is osztot
tam halálokat. Hallottam én a' Király paran
csoló hangját, láttam arra felbuzdulva rohanni 
vitézeinket, láttam őtet magát, hírt érdemlő 
erejében. Kicsap az Orkán a' fekete-tengerről 
's meghajlanak előtte még a' völgynek is füzei. 
De a' tető' czedrusa megverekedik vele 's fenn
áll. Csattog az ég háborúja, de a' tetőnek 
credrusa fenn áll 's méltósággal néz-le száz 
törzsökre, mellyek sudaraí, társul állottak a' 
felhők tartásában. így volt a' Király Libanon
nak czedrusa. ^ 

Rezgő setétbe néztünk az éjnek e' csatájá
ban a' lángok mellől, megtompult azokban sze-



gal csúszott kérésében, mei t nem volt le7kc, 
vagy új csatában keresni a' halált, vagy távol 
siratni szégyenét. Csak még most engedj-meg, 
Királya a' Magyarnak, igy könyörgött, meg
ismerem mindenkorra fényes koronád hatalmát, 
mellynek e1 tartomány úgy is rég meghajlo-H. 
A ' Király délczegen állott, bekötött sebével, 's 
indulatosan támadta-meg. El , nem fogatlak itt, 
mert bizodalommal mertél elembe jönni, zúgolt 
hozzája; de , takarodj előlem; másé lesz, mél
tóságod. Földig meghajolt és sirt. Miért nem 
tudóit ez kezemre kerülni az éjben! dörgöttem 
én magamban. Yigyed hát, leányaim közül az 
egyiket zálogul, ha szavamnak nem hiszel, 
monda megint a' Királynak. „Félre tőlem, le
ány záloggal; add ujadat, ha vitéz." Az csak 
egy van,^sóhajt István Vajda 's elvennéd é azt 
is tőlem ? 

Hallgatás lett köröskörül. É n , a' ki gyűlöl
tem elébb a' csúszót, most szelidültem iránta. 
Néztem a' Királyt. Vagy vége Vajdaságodnak, 
monda, vagy egye'len egy fijad velem jő ; de 
ha , hűség' seregeit küldöd csatázójimhoz , két 
esztendő^ múlva utánna izenhetsz ujadnak. A' 
"Vajda mindent ígért; sírva vált-meg ujától. 

Egy hét múlva, megfúvatta a' Király az in-

dulót. Vigság volt minden legény homlokán. 
Felszedtük a' Moldovai seregek zászlójit a' Ki
rály pompás sátora mellől, hozták a' testőr
zők, Királyunk mellett, kiterjesztve a' szélnek. 
Kevély örömmel pillantottak azokra, néha baj
nokaink, Buda várában állanak. 

D e , a' hol jöttünk, mindenütt lángok lo
bogtak utánnunk Erdély széléig. Szélivel hány
tuk a' tanyákat. A ' Király nem szólít ellene a' 
vitézi vad pajkosságnak. Reszketéssel, emlékez
zenek reánk, Moldovának könnyen feltámadóji, 
monda. 

Az ifjúságnak tüz-veszes kora, hevített en
gem , 's a' Király és én, a' Moldovainak kigyó-
lelküségén, ízre porrá törő haragra gerjedtünk ? 

szóllalt fel Bátori. 
Hadd-el azt, veti délezeg felköltében a'Bán, 

éljed diadalmad hírének Örömét 's jer, mutasd-
meg többieid sorában a' kardot, melly keresz
tül villámlott a' csata éjtszakáján. 

D ö b r e n t e í G á b o r . 


