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ZRÍNYI

I L O N A.

1G43 — 1763,
Midőn valamelly népnél a’ szenvedélyek
felzudúlnak, midőn egy , több mint száz esz
tendős viadalma polgárnak polgár ellen a' hazát
szertetépi $ ’s egy idegen uralkodó a’ zűrzavart
használja , éleszti ’s fegyvereit a’ törvényes
hatalomnak ellene szögzi , illyetén erősza
kos küzdés nagy charaktereket nevel , jeles
tetteket szül: de tiszta embert, kit a’ körűle
eláradt ’s talán önmaga által ontott vér meg
ne mocskitana , ki a' lángokból, mellyek kö
rűle dühödtek tisztultan, miként az ásbest,
váln a-k i, a’ szem igen is ritkán találhat. —
Végén a’ tizenhetedik századnak, a’ magyar
történetek’ egvik legszomorúbb évszakán , egy
illy tüneményt látunk felsugárzani. Z r í n y i
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Ilona az ; korának legdicsőbb egyszersmind
legszerencsétlenebb asszonya. Bár milly vétke
sek Aoltak legyen férje* mozgalmai, csudálást
és dicséretet érdemel ő , bogy a’ szerencse*
mindennemű változatin keresztül inghatatlan
hív maradt} minden földi gyönyöreit feláldoz
ta , *'s elhagyatván mindentől hanyatló boldog
ságáért, egyedül küzdött.
Gróf Zrínyi Péternek Frangepán Katalinnal
három gyermeke volt. Boldizsár , Auróra Veronika, és Ilona. Auróra Veronika kisded korában
elhalt. I lo n a , kinek gyermekéveiről semmit
sem tudunk, 1643ban született. Atyja 1665ben
a' trencsényi fürdőkben mulata , hol Vesselényi
a’ nádor, Rákóczi, Nádasdi és Frangepán is
jelen voltának. Itt szövődött azon öszveesküvés , melly magyarországot nagy Ínséggel, a’
nevezetteknek pedig hármát hóhérpallossal bün
tette. Jelenségéül jövendő sorsának Ilona az
öszveeskiivés' gondjai között jegyeztetett-el
Rákóczi herczeghez. A következő évben pedig
minden gondolható fénnyel ünnepeltetett a* me-
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nyekző. Csendben ’s észrevétlen ál folytak-e L
néhány évei Ilona' életének , ’s ezek lehettenek
talám legszerencsésbjei. Ez idő alatt szüle egy
leány ’s két fűi gyermeket $ a’ fiának egyike
korán elhala } amazokról még leszen emlékezet.
Azon kor’ szokásihoz képest Ilona napa , özvegy
Sophia berczegné , született Báthori leány , volt
a’ ház’ asszonya. Egy kemény , állhatatos , a’
császári udvarhoz h/v ’s Leopold által tisztelt
asszony. Lakhelye Munkács’ vára. Fijának
kevéssé a’ menyekző előtt adta által birtokai’
kormányát, de még mindég olly nagy befolyás
sal reá, hogy mint Cornelius mondja „anyja
iránt való tiszteletből tenné , miket a’ szere
lem ’s rényért kell vala tenni vagy nem tennie.
Az özvegy herczegné gyanitá fijának az öszveeskiidtekkel szövetségét ’s ön pályáját már
előre kimérte. Azon időben midőn Zrínyi Péter,
Frangepán és Tattenbach készületüknek köze
pette elfogattak vala , tört-ki Rákóczi is. Magá
hoz csalván Stahrenberget , a’ tokaji várnagyot,
mulatság’ ürügye alatt, mint foglyot letartózi
1«
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talá, remcnylvén Tokajt imígy könnyű szerrel
hatalma alá hódíthatni: de az őrsereg' vitézi
ellenállása megsemmisítő reményét. Rákóczi,
kinek egy sebes , sokat Ígérő győzedelemre
vala szüksége, elhagyván Tokajt Munkács elébe
húzódott azon szín alatt, mintha anyját láto
gatni volna szándéka ; de Sophia elzárta előtte
kapujit, mert pártütővel, mond, nincs dolga.
Rákóczi újra Tokaj ellen fordult} azonban a'
hír megérkezék, hogy Zrínyi, Frangepán és
Tattenbach elfogattak legyen $'s így látván Rá
kóczi , hogy a* czászári fegyvernek magát szeren
csével ellene szögzeni lehetetlen , kérte anyját,
hogy érette az udvarnál vetné közbe magát.
Sophia egy jesuita által eszközlé azt, kit udva
rában tartott, ’s az hihetőleg Kis Péter v o lt,
ki később mint az ő testamentoma’ végrehajtója
jelen-meg. Annyi kegyelmében állott ő első
Leopoldnak, hogy az , ki a’ pápa’ kérelmére
Zrínyi-és Frangepántól kegyét megtagadó, Rá
kóczit még csak fogságba sem tetette. Rákóczi
valódilag öszveengesztelődött az udvarral ’s

D
minden lehetőket elkövetett , hogy a’ lázadást
önnön birtokaiban csendesítse: de a’ halál nem
sokára elragadta őt háznépétől ’s az újonnan,
közelgető pártmozgalmaktól. (1672)
Ilona a ’ két gyermekkel most napánál
vonta-meg magát Munkács’ várában , melly
ekkor a’ körűle fekvő hegytartománynak kul
csa gyanánt tekintetett} ’s igen természetes
volt, hogy a* háborgók ennek birtokába jutni
leginkább ahitoztanak. Mert a’ pártok’ lelke
még mindég zajlott, bár a’ lázadók’ fejei el
hullanak. Apafi erdélyi fejedelem leve most
támaszok, ’s T eleki, a’ fejedelem’ egyik kedvencze, csak hamar Munkács előtt termett ’s
fclkivánta azt } de a’ herczegné , ki erre már
elkészülve vala , visszaverte az ostromot. Forgách M iklós, Yesselényi Pál és Ispán Ferencz
is körülfogták azt: de nem eléggé előlátva,
nem eléggé vigyázólag. Katonájik rablották a’
környéket , a’ herczegné pedig használván ez
alkalmat kirohant s széllyel szalasztó őket*
Nem sokára Tököli Imre jclent-meg Munkács
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előtt. Egy férfiú 5 mind személyes tulajdonai
által jeles , mind romános viszontagságai által
érdeklő ; jártas mindennemű fegyvergyakor
latokban ; szelíd , vagy vakmerész , mint a’
környűletek kívánták; nagy és deli $ lélek ,
ügyesség és tudománnyal teljes , magyar , latin ,
német és török nyelven hasonló könnyűséggel
szóló 5 "s a’ császári udvarnak kisded korától
nevelt ellensége. Mint tizenöt évű ifjat az
ellenség atyjával , Tököli Istvánnal , egy várban
ostromlotta rs midőn annak megtartása felől
többé nem lehete remény , Imre asszonyi ruhá
zatba öltözve szökött Erdélybe. Ott nagy hiva
talokra emelkedvén eléggé erősnek érzette most
már magát magyarországot Leopold uralkodása
alól kiragadhatni. 1678 megjelent Tököli Mun
kács előtt. Rákóczi herezegné elébe küldötte
az őrizet egy részét, Boldizsár Ilona’ testvére
volt velők. Makacs viadal támadt v olt, mellyben végtére a’ herczegné’ hadai megfutamodtak,
’s Boldizsár fogságba esett. Midőn Tököli a’
maga táborát Munkács előtt kiterjesztette még
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alig álmodá Ilona , hogy sorsa az övéhez kötve
legyen , pedig ahoz ezen szempillantat öta
elválhatatlaniíl lánczolva volt. Tököli a'helyett
hogy , mint várni lehete , Munkácsot ostromlaná az öreg herczegnétől Ilona’ kezet kérte }
de olly választ nyert vala , hogy az udvar’
jóváhagyása nélkül Ilona’ sorsa felett semmit
nem lehet végezni ’s Tököli visszatért Erdélybe.
Mikép szabadult legyen meg Zrínyi fogságából
bizonytalan , némellyck szerint nagy áron vál
totta meg magát $ hihetőbb azonban mások’
bizonylata, hogy Tököli szabadon bocsátván őt
Ilonához kérő gyanánt használta.
ilátori Sophia jelenté az udvarnak Tököli’
kiv ánságát ’s tanácsié annak megengedtetését,
mert Tököli, úgymond , az által hihetőleg oda
fog hajlani , hogy ellenséges mozgalmairól le
mondjon. Maga az erdélyi püspök, Sebestyén
András i s , ki elküldetett Tökölivel alkudozni
s őt Kapiváron , legnagyobb szerencséjének kö
zepette találta , épen midőn a’ portának követe
u Sultántól igen hízelkedő üzeneteket hozna,
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bizonyító, hogy Tököli kész minden ellenke
zesekről ereszen lemondani , ha atyjának bir
tokait visszakapja ’ s Ilonát hitvesül vennie
megengedtetik. Az udvar méltónak látta az
ügyet komolyabb fontolásra venni. A' házas
ságot nem látszott javalni Tököli’ hatalmának
ezen szövetség által leendő nagyobbodása ; felni
lehete , hogy Tököli’ engesztelődése csak színle tt, "s remény mutatkozott, hogy a’ dolog ha
tározatlan válaszok által tartőztathatik } ezek
hez járult m eg, hogy Tököli protestáns , Ilona
pedig catholica vallásit volt. Ellenben megen
gedhetőnek mutatták azt : Tökölinek önnön
Ígérete , hogy minekutána nyugton maradand ,
s a hihetőség adott szavának megtartása felől,
mert a’ hadi szerencse alig leszen képes neki
több javakat adni, mint a’ mennyit ezen házas
ság által fáradság nélkül nyerend ; végtére
annak reménye is , hogy ezen házasság tőle a
lázadókat örökre elfogná idegeníteni. Érősité
továbbad az udvar’ véleményét e’ következő
eset is: Tököli Teleki’ leányával, Apafi Mik
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lósnak ifjan maradt szép Özvegyével , jegyben
v o lt, *s már gyűrűk is váltattak vala , midőn
Tököli Ilonát megkérette ’s a’ Teleki’ leányá
nak a’ jegyet visszaküldé. Teleki szerfelett
megboszonkodék. Bethlen mint egykorií hite
les író és szemtanú mondja:,,A’ magyar sere
gek’ feje , kik Erdélyben kerestek menedéket
mindeneket ajánlottak, hogy Tökölit Teleki
vel öszveengeszteljék ; Teleki , Rédei Ferenc/’s
én a’ székelyekkel Somlyó felé vonultunk ’s egy
szinlett engesztelődés látszott is közöttük : de
soha illy kellemetlen, bizalmatlan vendégséget
nem láttam. 4 4
Nem alaptalanul reménylték tehát a’ csá
szári tanácsnokok , hogy Tökölit ezen házasság
által a’ pártosoktól örökre elszakasztják. ’S így
elvégeztetett a’ házasság’jóváhagyása. Báró Saponara egy lelkes, barátságos , művelt és tréfás
ember , kiTökÖlivel még szatmári igazgatósága
kor öszveismérkedett volt, 1682ben elküldetett ,
hogy az engedelniet Tököli’ házasságára megvi
gye ’s szelídsége által a’ sziveket megnyugtassa.
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Saponara Tökölihez jővén elmondotta mi
egészen más gondolkodással legyen a’ császár ,
mintsem a’ háborgók vélik , ’ s mint czéloz
minden igyekezete egyedül csak oda, hogy az
országnak nyugalmat és békét szerezzen, ’s
mint kész minden illendő kívánságokat betöl
teni. ’S hogy bebizonyítsa szavait nem üres
hangoknak lenni végtére azt monda : mit leg
forróbban óhajtasz azt hozom neked a’ császár
t ó l , ’s midőn Tököli tovább kérdené mi legyen
az? Saponara elmondotta , hogy a’ császár meg
engedi Ilonát nejéül vennie , ha ő viszont tá
borát eloszlatja, az országgyűlésnek engedel
meskedik , ’s a’ törököket oda bírja , hogy a’
fegyernyugvást ismét húsz esztendőre megújít
sák. Innen láthatd , mond Saponara , milly
becsben tart a’ császár, hogy illy nevezetes
esetben megkülönböztetve téged kíván használni.
Tököli valóban érdekelve v o lt, elismértc hi
báját ’s ígérte, hogy azonnal Budára utazván
az ottani basa által a’ fegyvernyúgaloni meghosszabítasat kieszközlendi.
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Oszvekelését Rákóczi’ özvegyevei nem ha
lászta továbbra Tököli 5 ’s ez által Munkácsnak
urává lön.
Ezen időszakaszba esik egy történet, melly
Ilonát nem kévéssé lepte-meg. Ilona’ testvére
Boldizsár Becsben a’ czászári udvarnál volt 5
megjelen azonban egy ember Erdélyben, ki
magát gráf Zrínyinek adja-ki. Gláhországből
jött vala Brassóba. Olábországban gróf Zrí nyi
nek tartatott ’s Erdélyben is sok tisztelettel
fogadtaték. Többek között egy agg nemes,
igazgatója egyik várasnak az oláhszéleken ,
házába fogadta ő t, sok költséggel segité, hogy
az országban méltóságához illőleg jelenhessenmeg. Jövetelének hire nagy zavarba hozta az
erdélyi herczegeket. Apafi , az erdélyi nagy
fejedelem , nem akarta magát hirtelenkedőleg
elhatározni , Ilonához követet külde ; az idegent
pedig, bár némelly kétségek támadtanak iránta,
Bogarasig hagyta jőni. A’ kalandor eléggé vak
merész volt megjelenni: de itt álorczája lehul
lott. A ’ valódi gróf idősb fogott lenni nála $ a*
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magyar ’s nemet nyelv azon felől , mellyeket
Zrínyi beszélt, előtte idegen v o lt ,’s az Honá
hoz küldött követ is végtére megérkezék. Ilona
válaszolt, hogy testvére Bécsben a’ császári
udvarnál van 5 a’ nemes , ki reá olly sok pénzt
pazérla , szégyen és boszáből minden további
kimélet nélkül bilincsbe verette őt. Most tehát
meggyőná történetét.
Gróf Glavics volt Dalmatiáből , ’s eredetileg
a* velcnczei respublica’ alattvalója. Bátyjainak
egyike , kinek Konstantinápolyban nevezetes
dolgai voltak , magával vitte ezen ifju embert,
akkoron még mintegy 13—14 évűt, ’s a’ dolog
minden várakozást meghaladva négy egész esztendeiglen húzódott. Ez alatt bátyja meghalálozott 's ezen ifjat illy tömérdek városban,
(kivevén néhány basát, kikkel az öreg dolgai
nál fogva öszvefüggésben volt,) csaknem min
den ismeretség nélkül hagyta-el. Ezeknek egyike
megszánta az elhagyott ifjat, házához vette ’s
csaknem esztendeig táplálta; de ezen időköz
ben az ifju szerelmi szövetségbe keveredett
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egyikével a’ basa’ asszonyainak. Hogy ezzel öszvejöhessen , egy kertfalat kellett általmásznia
's azt a' basa észrevette. Hogy a’ haláltól mcginenekhessék, eltökélé a* szökést, ’s néhány
kalmárokhoz kapcsolván magát azokkal Bel
grádija ment, hol csak hamar megtudá , hogy
nyomoztatik , azért a’ kalmárokat tovább kö
vette szinte egészen oláhországba , itt egy oláh
nemes gróf Zrínyi’ írja gyanánt fogadta öt *s
magánál tartá néliány napiglan^’s minekutána
a’ portától oláhország’ fejedelméhez parancsolat
jött volna egy bizonyos idegen elfogatása ’s
Konstantinápolyba küldetése ir á n t,’s a’ nemes
azon idegennek személyes leírásában saját ven
dégét ismerné-meg , értesítette öt a’ dolog felöl,
sőt segédeszközt nyájta , hogy Erdélybe szökhessék. Ez a’ kalandos rege Erdélyben hitelt
nyert ’s a’ nemes, ki az ál Zrínyit békába
verette , Dalmatiába küldött, hogy a’ mondottak
iránt bizonyos legyen. Való volt e a’ rege ? ’s
az ágy nevezett gróf Glaviccsal mi történt le
gyen ? nem tudatik.
I

j

14

Ha egy ál Zrínyi illy zavart okozhatott az
erdélyi udvarnál , mennyivel inkább tehette
azt a’ valódi gróf Zrínyi. Boldizsár Munkácsra
jött volt húga’ látogatására ’s közel egy hóna
pig mulatott. Ilona bátyja' egyszerű utazásmódját nem találván háza' fényéhez elég illőnek
— csak egy kocsin ’s kevés kísérettel jőve —
gazdagon, mint csak hozzá ’s magához illőnek
vélhette , felkészítő őt $de Bécs felé visszautaztában alig ment egy napi távolra , ’s a’ hábor
góknak egy serege reá rohanván kifosztotta.
Tanácskozott azon felül e’ rabló csoport, ha a’
grófot életben hagyja e P Végre győzött még
is bennek a’ Zrínyi név iránt való tisztelet, ’s
fogva Erdélybe vitték, hol a’ Fejedelem őt
illendőleg fogadta.
Zrínyi szerfelett magas termetű v o lt, annyira, hogy midőn másokkal szólott meghajlania kelle} lelkes egyébiránt ’s oily igazság
szerető, hogy azt még ellenségi is vallanák.
Erdélyben mindent elkövettek , hogy a’ császár’
pártjáról elvonják , de sem azon tisztelet ,
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mcllyet iráni a mutattak, sem atyjának általok
szünet nélkül emlékezetébe hordott vége, nem
voltának képesek hívségét megtántorítani. Egye
dül a" franczia udvar* ügyei biztosának, Reve
rend apátnak , nyilatkoztatta-ki , hogy ő ugyan
soha sem fogja a’ császárnak ígért hűséget
megszegni ’s a* háborgók’ pártjára kelni , ha
azonban az ezredesi hivatal, mellyet kért vala,
tőle megtagadtatnék , a’ franczia királynál fogna
szolgálatot keresni’s ezzel egy számos, a’ feje
delemtől rendelt kísérettel visszautazott Mun
kácsra.
Minekutána az egykorú írók , kik a’ pár
tosoknak kedveznek, Zrínyi’ hűségét öszvehangzólag bizonyítják’s ellene panaszolnak, a’ dolog
minden kétségen kivűl van.
Tököli férfiing folytatta most hitvese’ ’s
gyermekei’ ügyét. Egy jeles példája maradtfenn azon korból az udvar’ kedvezéseinek,
mellyekkel Tököli iránt viseltetett. A’ kassai
Jesuiták az öreg Rákóczi herczegnének neve
zetes számú pénzt kölcsönöztek volt; vala

16

mint szinte a’ pázmáni Collegium i s , a’ pen/.’
kamatja reg óta nem fizettetett. A’ Jesuiták
felmondották volt a’ tőkepénzt Ilonának, ’s
királyi parancsot eszközlé nek-ki, niellynél fogva
pénzüket beszedhessék. Értésére esvén Tökölinek a' dolog azt felelte , hogy környűleti
ollyanok, mellyekben nagyobb szánni pénzt
fizetni nem képes $ a’ törvények szerint pedig
háborgó időkben por nem folytathatik $ ’s azért
várják-el békén míg az ország* nyugalma helyre
áll } ellenben , ha őt tovább is háborgatni szán
dékoznának tudják m eg, hogy hatalmában sok
mód á ll, mellyekkel könnyen eszközölheti,
hogy tetteiket megbánják. Hlyeién bizonytalan
ság közt a* Jesuiták az udvarhoz folvamodtanak ,
’s kérték a* császárt, hogy a' törvény’ szokott
folvamatját ne tartóztatná , ’s a’ számokra költ
parancs’ erejét méltóztatnék meghosszabbítani.
Leopold császára dolgot komolyabb tanácskozás
alá vette } s a prímás, cancellárius ’s egyéb
nagyok , kik megkérdve voltának , tanácsiák a’
császárnak, hogy a1 dolgot szelid móddal
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intézze-el, mert Tökölit háborgásitól egyedül
nője’ iránt való szerelme tartóztatja vissza, ’s
ligy látszik , hogy arlott szavát meg is tartandja :
ellenben, ha hitvese’ jószágai a’ Jesuiták*
részére elfoglaltatnak , líjabb nyugtalanságoktól
lehet felni } legczélirányosb volna , a’ Jesuitáknak adott parancsot visszavenni, a’ kamatok’
fizetése iránt mindazáltal háromheti határidőt
engedni , a’ tőkepénz’ letételét pedig jobb időkre
halasztani. De minekelőtte ezen, a’ császár
által is jónak Ítélt feltétel, foganatba vétet
hetnék , Tököli már háborgások közzé vala
vegyülve, mellyek csak az ő egészleni elhanyatlásával végződtenek.
Az igen hihető , hogy Tökölinek több ízben
ismétlett nyilatkoztatása , jninden háborús kí
vánatokról lemondani , ha Ilonát nőül vennie
engedtetik, valódi v o lt, de környűletei, mellyekbe előbbeni pártmozgalmai keverték , olly
neműek voltak, hogy belőlük egyébként nem
bontakozhatott k i , hanemíia önnön akaratja
ellen ismét lázadást támaszt vala. Cserei Mihály
2
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őzen történetekkel egykorú, ’s az udvarnak
kevésbé kedvező , következőleg , mihelyt bizo
nyítványa a* lázadók’ ellen szol , hitelt érdemlő
irő , az udvarnak most említett határzása után
a’ következőket függeszti: „Tököli önnön ré
széről kész volt békén maradni: de kapitányai
kik szegénységekből fegyver által emelkedtekfel , leszólták , mert Tököli háborgásaival fel
hagyván többé nem fogtanak vala rabolhatni.
Ne higyen mondának ők a* császár' ígéreteinek ,
liánéin elkezdett ügyét isten* segedelmével foly
tassa. Nem csak 13 vármegye, hanem rövid
idő alatt egész ország övé leend.6t
Tököli nem állhata ellent a’ körűié lévők’
unszolásinak , ’s mielőtt az udvar’ elhatározása
a* mondott dologban végbe vitethetett volna ,
már az ellenkedések kitörtenek.
Tököli ostrom alá fogta ’s megvevé Kassát,
mellyhez Ilona Munkácsról nevezetes segédül
volt. Helyen kivűl van i t t , hogy Tökölinek
kezdetben nyert győzedelmei, vagy ügyének
későbbi Szerencseden fordulata kimerítőleg
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mondassanak el. Szathinár , Szendrő, Lőcse es
Fiilek kezébe estek, ’s midőn Caramusztafával
Be cs' falai előtt állana , kívánságai teljesedését
csaknem valónak tartotta. Oktalansága a’ török
vezérnek az ostrom előtt és közben , szabadítámeg a’ fő várost, ’s a’ félholddal Tököli’ sze
rencsés csillagzati is elhalványodtak. Megvett
várasai lassanként a’ császárhoz visszaestek !x
végtére, midőn a’ törökök eléggé elvakulva,
és saját hasznok ellen Tököiit bilincsbe vetet
ték , Eperjes és Kassa is megadák a’ császá
riaknak magokat, ’s Caprara, ki Kassát meg
vette volt, készületeket teve Tököli’ fő lakhelyét
Munkácsot ostromlani.
Munkács — ma is nevezetes erősség —
Ilona’ idejében megvíhatlannak tartatott. A’
mocsároktól körülvett váras egy széles sáncczal ’s nevezetes bástyával volt védve 5 köze
pette a’ városnak emelkedett - fel a’ vár egy
meredek sziklán ; három rendbéli bástyák lépesőleg kősziklára építve ’s egymástól mély
árkokkal elválasztva, szinte egy hármas erős
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séget képzettek. Egyetlenegy kapu volt a' felmenetelre, ’s hozzá az ösvény keskeny és
meredek a’ kősziklába vágva, ’s egykép al
kalmas , hogy az őrsereg’ lakhelyéül vagy éle
lemtár gyanánt szolgáljon. Nem ok nélkül hitte
tehát Tököli övéjit itt legbátorságosb helyen
lenni. A’ nagyszámú várőrzők leghivebb frigye
seiből állottak’s nője, Ilona, volt a’ főkormányzó.
Caprara 1685 jelent meg a’ váras’ falainál
’s felkérte azt Ilonától. Ajánlotta neki levele
által, hogy férje’ szerencsétlenségét , mint pél
dáját a’ pártiitők’ felett uralkodó isteni bünte
tésnek tekintvén, adja-meg magát. A’ grófné
azt válaszolta, hogy férje’ fogságáról semmi
bizonyost nem tudhatni, el kell a’ következést
várni, mert gyakorta a’ vélt szerencsétlenség
nagy szerencse’ kútfeje szokott lenni , ő tehát
férje' Ínségéből még szerencsés fordulatot re
ményi. Nem tudja, milly alapon épül azon
h ír , hogy ő fogva Konstantinápolyija vitetett
legyen, holott saját levelei ellenkezőt bizonyítnak s azt mondják, hogy ott iránta minden
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tisztelet mutattatik. A* mi végtére a’ törökök'
béke - feltételeit illeti , mellyeket a’ császár
elébe terjesztettek’s mellyeket Caprara em lít,
azokba ő nem keveredik, Tököli a’ portánál
van , kinek mind reá mind gyermekeire gondja
leszen. Illy környűleteknél fogva reményű ,
hogy a’ császár fegyvereit nem fogja asszony és
árvák ellen fordítani , kik erő ellen erőt szegzeni
nem képesek, ’s egyedül ártatlanságokban ’s
a’ császár’ nagylelkűségében kereshetnek párt
fogást } kéri Caprárát , hogy az ellenségeskedés
sel , mellyek sem az ő , sem császárja’ dicsőségét
nem emelik , hagyna-fel. ’ 8 azzal végzi - be :
halál ne vétessék, hogy sem Patak’s a’ többi
helyek’ elveszése , sem a’ háború’ bajainak
félelme nem képesek őt arra birni , hogy fér
jének ’s gyermekeinek mindent ne tegyen, a’
mit tennie lehet ’s tennie szent kötelesség. í<;
Caprara a varat körülvette, a herczegnét ’s
hozzá tartozőjit dob és kürtszó között lázadók
nak hirdette , mellyre hatvan ember a’ munkácsi
őrizetből a’ császári hadhoz általment.
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Caprara Caraflfának ellenere, ki azt tanácsié,
hogy körűlsánczolván éhséggel (mert csak ez
által lehető a* bevétel,) vegye-be Munkácsot,
a* varast mindenfelől lövette. Egy bomba Ilona’
ebédlő teremébe esett épen midőn asztalnál
ülne: de személyes veszedelme sem rettente-el
a’ fejedelmimét } mindenhol a’ legsűrűbb fegy
verropogások között is jelen volt} az ő szelleme
’s eltökéltsége bátoritötta-fel vitézeit. A’ hatvan
szökevény’ példája által megtanítva a’ kapukat
legbiztosbjaira bi'zta. Hogy katonájit minden
gondoktól felmentené , leveleket mutatott, mellyeket a’ mint mondá, Tökölitől veve, hol
a z, szabadultának, a’ Sultán’ kedvezéseinek
’s kevés idő múlva leendő megjelenésének hírét
adja. Voltak legyen ezen levelek költöttek,
vagy valódilag Tököliéji , a’ katonaság’ buz
galmát igen táplálták. Kirohanások gyakorta
semmisité-meg az ostromlók’ munkáját. Egy
í zben hat százan ütött ek-ki az ellenségre ’s a’
császáriak legjobb ostromkészülete rontatott-Ie
’s egyszersmind háromszáz embert vesztettek.
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Híjába rekeszté-el Caprara a’ patakot , honnan
az ostromlottak vizüket mentettek , esővíz
pőtlotta-ki ’s elegendően a’ hijányt. Midőn
végre a’ császáriak nehány alkalmas helyen
magokat megerősítvén , a’ falakat rongálni ’s
a’ sánczokből a’ vizet kieregetni ’s ostrom
hoz készülni kezdenének , a ’ herczegné több
hegypatakokat, mellyeket az akkor olvadozó
hó igen megáraszta, igazított az árkokba, a’
tarlós eső mindazonáltal felette gátlotta az ostromlottak’ munkáját. Ez alatt Caprara He'csbői
segedelmet kért $ de egyszersmind a’ herczegnét
is felszólította , hogy a ’ császári bocsánatot
fogadná-el. A’ leA'él’ hozóját igen illetlenül
fogadták az őrtisztek ’s még reá tüzeltettek is.
A’ herczegné mentegette ezen viseletét levelé
ben s jelenté Caprárának , hogy egy lengyelországba küldött követ’ visszajövetele előtt magát
semmire elhatározni nem fogja.
Az ostrom’ ötödik hónapjában a’ fejedelmi
nő öszvehivatta az egész várbeli őrsereget,
melly még 4000 emberből állt ’s ágyúdörgés
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között megújítá esket a’ várat utolsó vércseppig
védelmezni. Caprara nem sokára parancsot vett,
hogy az ostrommal egészen hagyna-fel.
A’ nagy úr egy díszes öltözettel ajándékozd
meg Ilonát azon vitézségért, mellyet a’ hosszú
ostrom alatt bizonvíta.
Szabadon érezvén magát a* herczegné, fő
gondja volt férje’ hanyatló hatalmát felsegélleni.
Egy Nádaséi grófné ’s egy más magyar dáma ,
mindkettő Tököliné’ barátnéja , Kassára vették
magokat (16SC év’ vége felé) azon szín alatt,
hogy a’ császárnak bóduljanak, tulajdonképen
pedig , hogy Tököli’ ott lévő régi barátival ezen
erős város’ megvételéről tanácskozzanak. Azon
ban a’ várnagy szándékokról hírt vett , mindket
tőjüket elfogatta, értesítvén a’ császárt is a’ dolog
felől. A’ herczegné , ki az említett két asszony
sággal egyet értett, gr. Caraffa a’ császári hadak’
felföldi vezérének azt nyilatkoztatá-ki két követe
által , hogy magát megadja , csak három hónapi
fegyverszünet engedtessék az alkuvásra. Caraífa
nem hitt neki ’s a’ követeket azon válasszal

utasítá vissza , hogy kívánságát a' császári
tanácsosokkal közölje. Ilona megbosszankodván
hogy ajánlása megvettetett, a' háborgásokat
megiijította ’s húsz faivat azonnal tűzbe boríttatott..
Végre CarafFa maga ment Munkács alá azon
szándékkal , hogy azt éhség által vegye-meg.
Sátorok építtettek köröskörűi , hogy a’ sereg,
télén es nyáron ott maradhasson. A’ várkapu
előtt , az ágyúk’ kören kivűl , vizárkokkal körűi
sánczolt tábort ütött a’ várbeliek kirohanásaik
ellen. Hogy kívülről ne ütnének reá, s hogy
minden közösülést elvágjon , mindenkor 300
lovag volt a’ környékben elosztva , kik mindenről
hírt adának vezéröknek. A’ dolgoknak illy
szomorú helyhezetében a’ vár elveszendő volt,
ha az ostromlók kívülről el nem űzetnek. A’
herczegné mindenfelé küldözte követeit segé
dért , a’ törökökhöz nevezetesen , kik Munkács
megtarthatását igen óhajtották. De azon törö
kök , kiktől egykor Asia ’s Europa reszketett ,
nem voltának többé ’s a’ fáradhatatlan Tököli
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lomha készületeiket nem sürgethette. Ezen
kétséges állapotban írt Ilonának, küldene egy
papot Rámába a’ pápa’ küzbcnvetéscért, azon
ígéret mellett, hogy ha a’ császárnál kedvező
feltételeket eszközlendene nemcsak catholica
hitre tér 5 de mindenkép azon lesz, hogy a'
nem-catholikusok megszűnjenek. A" levél szá
mokkal íratott ’s kulcsa Ilona’ kezében v o lt;
egy más kulcs kisebb fontosságit esetekre Absalonnak Tököli’ cancelláriusának kezében, ki
egy buzgó protestáns ’s az ő meghittje vala. A ’
levél ennek adatott által; ő a’ herczegnétől a1
kulcsot kérte , ki nem gondolván , hogy a’ levél
fontos lehessen , általadta azt. Tököli’ szán
déka igen meglepte Absalont} felindúlva vallása
’s talán önnön javáért is elvégzé magában , hogy
urának megengesztelődését a’ cszászárral meg
előzi, hitszegése által. A’ dolgot azonban Radicsnak a’ várnagynak segéde nélkül nem vihetvén
véghez közlötte vele szándékát. Mindketten ha
son gondolkodásmód által frigyesül ve megígér
ték CarafFának, hogy a’ herczegnét a’ vár’ fel

27

adására kinszeríteni fogják, ha őket ne'inelly
áltatok meghatárzott hasznokról bizonyossá te
szi. Caraífa mindenekben megegyezett. Ez órától
a' katonáknak kelletinél bővebben osztatott-ki
az eleiem , egy nagy re'sz pedig eltitkoltatott.
’S j'gy történt hogy Radios jelentheté Ilonának ,
hogy az őrseregnek már csak két hónapra van
élelme 5 következőleg jelen az id ő , hogy egy
kedvező egyezésről gondoskodjék, különben
kénytelen leszen utóbb a legkeményebb felté
teleket is elfogadni. Ilona Caraffának jelenté ,
hogy kész a’ várat átadni, de egyenesen a csá
szár* kezeibe. Carafla azt válaszolta, hogy
néki teljhatalma van a* megegyezést végbe vinni.
A* herczegné annyi időt kért, hogy férjéhez,
vagy Erdélybe követet küldhessen : de Carafla
sürgette az átadást, mert Tököli egy török
segédhaddal Nagy-Várad mellett állott, ’s bár
tél közepe volt könnyen megpróbálhatta a’ vár’
felszabadítását,’s a’ kérést nem akarta megen
gedni : Tököli , lígymond , mint pártütő polgári
tekintetben nem él többé ’s így hozzá követ
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nem mehet. Több napi alkuvásután végre ezen
pontokban eggyezlek meg a’ felek: Minden
munkácsiak általányos botsánatot nyerjenek ^
a’ fejedelemné’, Rákóczi* gyermekei’ ’s minden
jelenlévők’ birtokai visszaadatnak, valamint
szinte azon távollévőké is , kik nem Tököli’
pártjából valók ’s kincseiket írásaikat ’s egye
büket ótalom miatt Munkácsra vitték $ Ilona
Récsbe menend , ’s a’ várast a’ császár’ engedelme nélkül oda nem hagyja} a’ császár lesz
gyáma Rákóczi’ gyermekeinek } a’ herczegné
Tököli’ ’s ennek hívei’ kincsét ’s minden értékét
általadja, azon tiszteletbeli jelekkel egyetem
ben , mellyeket Tököli a’ törököktől nyert vala.
De midőn a’ herczegné a’ békekötést aláírná,
állhatatossága elenyészett ’s keservesen sírt.
1688. Januárius’ 15-kén lön Munkács’ feladatása.
A kötés pontjai , némelly apróbb sértéseket,
mellyeket mind a* két fél er.gede magának,
kivevén , híven megtartattak. Klobusiczki Ferencz Zemplény’ alispánja küldetett az Athnaméval’s Tököli' törökczímereivel Bécsbe. Tököli’
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kincsei oily csekély számmal ralának minden
várakozás' ellenére, hogy lovakat , k ocsit, pénzt
Ilona' :s gyermekei* bécsi lítjára a’ császár’ pénz
tárából kelle szerzeni. Ilona Becsben Orsolya’
apáczájihoz adatott. A’ gyermekek’ gyámjává
pedig maga helyett Kolonich érseket nevezte.
Az ifjú Rákóczi’ neveltetése a’ prágai Jesuitákra
bízatott5 húgáé'Juliannáé az említett apáczákra
Becsben. Rákóczi későbben nagy hírre ju to tt;
húga generál gró.f Aspréinont - Reckheimhoz
ment férjhez. Most az Asprémont nemzetség
csak asszonyi ágban él. Ilona, ki Orsolya’
szüzeinél maradt, liijába ismétlette kérelmét
hogy férjéhez bocsáttassák, az csak három év
múlva (1091) engedtetett-meg , váltsúgúl tudni
illik Heister generálisért, ki Tökölinél fogva
volt.
Tizenkét évet élt férjével Asiában. Itt
hullt le örömeinek végső ’s talán legdrágább
levele } lija tudniillik , kit házassága’ első boldog
idejében Munkácson Tökölinek szüle , meghalt.
Maga 1703. követte gyermekét Februárius* 18-d.
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Temetésé volt Konstantinápolyban a’ Jcsuitáknál. Benier , egy franc/.ia pap , jeles theolog es
mathematicus ezen síremlékkel tisztelte-meg:
IIIC REQE1ESCIT AB HEROIC IS LA BO RIBüS
V IR IL IS ANIM I M E L IE R ,
S E X E S ET SECEL I S E I GLORIA
CELSISS1MA D031INA

HELENA

ZRÍNYI A

Z E R I N I A E AC F R A N G E P A N I A E
DECES ULTIM UM .

GENTIS

T Ö K Ö LII P R IN C IPIS U X O R , OLIM R Á K Ó C Z II,
UTROQEE DIGNA C O N JE G E ;
MAGNIS A PE D CR O A TA S, TRA N SSIL V A N O S,
H U N G A R O S , SICE LOS
INCLTTA T IT Ü L IS ;
FA CTIS IN G EN TIBES TOTO IN ŐRBE CLARIOR ;
VARIOS AEQEA M ENTE FO RTU N Á É CASES E X P E R T A ;
PA R PRO SPERIS , M A JOR A D V ERSJS;
CUMULATES CHRISTIA NA PIETA TE
BELLICIS LA EIH BUS
FORTÉM 1)0311X0 R E D D ID IT A N IM A M ,
MORTEM E L E CTATA
IN SUO FLO R EM C A 31P 0,
AD NIC0MEDIENSE3I BITHYNIA E SINUM
ANNO SAL. M. D. CC. H I. AET. L X . DIE X Y III. FEBR.
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Benne halt-ki négy legnagyobb ház , mellyeket a’ három utolsó század' történetei fel
mutathatnak. Testvéré volt az utolsó Zrínyi;
anyja az utolsó Frangepán 5 napa az utolsó
Bátorig második férjé az utolsó Tököli. A’
Bákóczi nemzetség pedig unokájában dőlt-ki.

GR ÓF MAir.ÁTH JÁNOS.
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AZ ÁLMATLAN KIRÁLY.
Sötét az éj , sötét a’ vár ,
Szép álmok közt a’ lét enyhül;
Arany székén gonddal tele
Csak a’ király álmatlan ül.
Előtte a’ nyert korona ,
Mellyért eladta álmait ,
’S véres tetőn felesküvé
Az éj’ undok hatalmait.
Komor, mint a’ sír’ szelleme,
Gyorsítaná a' rest id őt;
Erőn bízik , veszélyt gúnyol,
JS *íg lehlek is rettentik őt.
’S tűnődve míg a’ zord király
JBelső vésztől így hányatik,
Szelíd hangon 's mindég kö/.elb
Fül a' kenőül szó hallatik.
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Irigy sorsként néz a' király
Jelenni ott ki merhető (
Vigyáz , sötét gyanún eped
5S haragra gyúl rád érzete;
’S mint éjjel hús csermelyt keres
Az őz , a’ nappal üldözött,
Qlly bizton egy szerelmes párt
Andalgni lát virág között.
,, Hah ! minden kény csak a’ poré ,
’S az én párnám gyémánt tövis ?
A’ legszebb álmot élik ott,
Iia engem fut, szűnjék az is.“
Mond , ívet és nyilat ragad ,
A’ nyil suhan , szűz melybe hat,
Végsőt nyög az ’s a’ gyepre dűl ,
Halványon mint a’ hófuvat.
De a’ kedves fölötte áll ,
M- i ón , némán a’ gyász cserén ;
Emléke nincs , csak kínja ég ,
'S enyészet dúl lázadt erén.
3
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’S karjára fűzve szép kivét
Eltér , nyomán vért hagyva csak ,
'S a’ vár fölött a’ csend közé
Baglyok , varjúk sivítanak.
Éjfélt iit , és tört hangokon
Dal reszket így jajjal vegyest:
,,A lugy, alugy jó kedvesem,
Ke könnyezz vért, pirosra fest!
O szép kehel , fejér kebel!
Hol bájoló hullámaid ?
Karom ringat ’s te most pihensz’
’S nekem hagjád fájdalmaid’ !“
Yérszomjusan kel a’ király ,
Midőn hozzá egy őr rohan :
,,Uram segíts! vad rém kisért,
Átok , halál szemlángiban.“
’S alig monda halkan belép ,
Holt testet hozva karjain ,
Egy ifjú , szép , de őrülés
Borong szétdult vonásain-

I
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„Szelíd lantom szivet nyere,
Nézd csak mi szép , minő hideg; ,
Rejtsd a’ n yilat, titkon hamar!
Sír a’ halál, nem sérti meg.“
Az ifjú így , de a’ király
Reng, fölriad ; fagy , láng teli ,
Ön lánya a’ kedves halott
’S lelkét ezer kín tépdeli.
A' két hii s z í v rég hamvad már,
De él a' zord király’ buja;
Ínsége ú j, bár fürte ő sz ,
’S ez a’ nagy ég’ nagy bosszúja.
K I SFA LU DY KÁROLY.
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A’ FELLELT IDEÁLHOZ.

Szűz alak ! kit ifjú lelkem
Hű feleül álmodott ,
Ah de kit kegyetlen végzet
Kínáimra alkotott —
Szép szemednek’ a’ mióta
E’ rideg szív rád talált,
Mért borongnak úgy sugári !
Mért Híveinek rám halált

!

Míg fedezve fátyolárai
Képed úgy mosolyga l ám ,
Mint mosolyg égről szelíd hold
Felleges nap’ alkonyán;
’S mint a’ gj'enge berki rózsa
A’ setét völgy5 oldalán
Bokra’ harmatos öléből
Fejledése’ hajnalán. —
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Addig tündér termetednek
Még imádnom bájait
Engeded , ’s nem ellenezted
Szenvedelmein’ árjait;
*S kellemidre hogy ha loptak
Gerjedésim csókokat,
Bár pirulva , szűz szemérmed
Elszivelte lángjokat.

’S addig ébren édes álmot,
Alva édes életet
Álmodoztam , ’s áldtam érte
Sorsomat ’s a’ végzetet.

’S most mióta égi képed’
Földi mását fellelém ,
Angyalarczod egy mosolygó
Fénysugárt se’ vet felém.
Egy habot sem a’ negedés
Szép kebel’ hóhalmai,
Mcllyeket rég' hullámokká
Forraláuak lángjai.
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Lyá nyka! kebled’ rejiekében
Nincs ha szítva erezet,
Melly viszontagolja lángom'
'S üdvezítsen engcmet,
Ah fedezd-el újra képed'
Fátjolának éjibe,
És varázsold vissza lelkem’
Almaimnak évibe»

Csalj-meg újra , bár örökre ,
Csak csalárd szép ajkaid’
Régi nyájas ál kegyelnie
Oltsa szívem’ szomjait.
’S majd úgy ébren édes álmot ,
Alva édes életet,
Álmodozva, áldom ismét
Sorsomat 's a’ végzetet.
NARVY,
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T O L D I .

S ík, puszta, kietlen az őszi határ;
Vad meg nem üvölti; nem szállja madár r
Csak ketten utaznak, egy ifjú vitéz
A ’ hír’ fia T oldi, ’s az éjszaki vész.
Három nap utaznak, a’ harmadikon
Nem volt bokor és halom a’ vad utón —
Jó Toldi a’ sikra nyugonni terült ,
A ’ vész tova búsan egy ormon elült.
Ott mintha kesergne az őszi borún,
Suttogva , halálosan és szomorún
A’ fergeteg a’ rideg ormon ülő
Így visszanyögel vala Toldi felé :
,, Oh hagyd megölelnem
A ’ sír’ nyugodalmát ;
Hagyj itt elepednem,
Hol kém’ szöme nem lát.
Szent istenedért!
Oh hagyj könyüt ontanom ölt hívemért.“
Majd mintha dühöngene Tátra felett,
Hol fagyva nyarai meg az uj kikelet,

Bodnlve hatalmasan es hidegen
lily szót dörög által az ősz teleken :
,, E’ kar’ diadalma
Tett téged enyimmé.
A’ sír birodalma
Ne vonjon örökké ;
Holtakra ne vágj j ,
Vár élve ’s örömre menyasszonyi á g y .“
Így vissza sivalkodik és elenyész
Megtört fuvalommal az éjszaki vész.
De fölveri Toldit a’ távoli zaj,
A’ gyenge siralmak, a’ durva moraj,
Kél ’s mintha hevülne haragja után ,
Borzad hadi vállain a’ kaczagány.
Kis domb van a’ hös-fion, éktelen is ,
Tört kópja takarja be ’s barna paizs;
De mint hideg égen az éjjeli fenj* ,
Melly búsan omol le sötét mezején ,
A ’ sírra borultan az angyali lány
Hollóhaja’ fiirtiben olly halovány.
Mellette ölője reményeinek.
AU marezona-zordonan a’ cseh Jedek,
’S felrántani gyenge siralmaiból
Vas karja csörögve a’ lányra hajol.
Felhangzik azonban az útlan avar,
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Megvillan erőben az ifjúi kar ,
’S mint vérnap a’ fellegek’ árnya mcgett ,
Eg bős szeme Toldinak a’ cseh felett.
,,Melly sír ez az ősz sivatag’ közepén,
'S bűn’ szörnye ki vagy te , ’s ez angyali lény ,
Melly a’ vad oromra zokogva borúi,
Ilog y rá az arany nap is elkomorul?
Illy szózatot önt el haragja szivén
Rém-lánggal írottan ez üt-ki szemén ,
’S míg bízva feléje a’ lányka eseng,
Halványodik a’ cseh , ’s erős szíve reng.
Majd mintha kilobban a’ tűz, ’s elenyész,
’S a’ sivatag’ éje vadabbra tenyész ,
Úgy visszaborúl ijedelme után
’S szól a’ cseh , haragja ömölve szaván :
„ Sír’ kéme ki vagy te ?
Ki zajgva közelgetsz ,
És rám ’s örömimre
Olly rémi szómat vetsz ?
Tíz szállá le már:
Jer, téged is a’ porok’ éjjele vár.“
’S harcz lenne ; de Toldi a' lányra tekint
5S így zeng szava bajnoki lelke szerint:
,, Békével o lányka
Töltsd búban az éjét,
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Vagy kelj vigalomra,
14a kedves az elet.
Harcztól te ne félj ,
Távol lesz az innen , ha istenem él.“
Szól , ’s mint haragos hab a’ barna hajót,
Úgy űzi hatalmasan a’ cseh vivót,
Es űzi lapátokon , ormon e lé ,
A’ régi Csepel sziget’ honná felé.
Szép csendben az agg duna ontja vizét,
Két sajka röpüli e hasítja közét.
Sajkán komor arcczal az éj’ ködekint
Két harcz’ íia ü l , ’s vadan összetekint
Es habzik a’ víz evezőik ala tt,
A’ sajka előbbre ’s előbbre szalad ,
Parton kiköt a’ cseh; de rúgja legott
V íz’ mélyibe Toldi a’ lebke hajót.
*8 habháton a’ sajka megy úrtalanúl ,
Míg vissza erővel a’ révbe nyomul.
,,A ’ mélybe hajódat
Mi okra lökéd el?
Rémíteni vélsz-e
Órjási erőddel ? “
„ Cgy csónak e lég ,
Hős! halva marad ma e g y , halva ma m ég!“
Így összebeszélve halálos ügyön,
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Két bajfi szigetben előbbre megjön.
Es minden olly csendes , olly néma körül,
Hold’ szép sugarának az alkony örül ,
Nem reng level ágon , az ág’ tetején ,
Hab nem zajol a’ duna’ sík tükörén.
A ’ messze világ’ zaja míg ide száll,
Elhallgat a’ csend’ uradalmainál.
Olly csendes hiába vagy alkony, a’ hold
Olly tiszta szelíden hiába mosolyg,
Ők ketten , az életet ölni menők ,
Nem nyugszanak: harczra szegül ki kezöki
megdobban haraggal a’ föld , mezején
Vér’ harcza virágzik, a’ vad növevény,
}S hal 1i k csataj , és csörej , és dobogás ,
’S rémségesen haitik az érczsuhogás.
De messze halálosan , és egyedül
Egy zuhanat hallik a’ többi közül ,
,,Ezt menny kü , vagy a’ fene Toldi ü té! “
így sz ó l, ha ki jő a’ baj’ hangja felé.
Mint várkapun a’ betörő idegen ,
Dong Toldi’ ütése a’ barna csehen ,
’S már ingadoz a’ cseh , csatája múlik ,
Függ bús feje, lába nem állapodik;
Mint kőhalom, a’ föveny ágyra borúi
’S vas háza utána csörögve lehull.
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Meg sokszor , ha vész van , az ősz tereken
A’ hír' fia Toldi borongva megyen ,
’S már nein rideg a’ sir a’ puszta utón ,
Hí vével a’ lányka temetve vágjon;
H ervadt koszorújok a’ sárga fűszál,
Melly halmukon ing szelek’ ostrominál.
Es Toldi pihenni ha dombra hajol,
Itt álmodik a’ csata’ napjairól,
’S míg lelke a' vad sivatagnak örül ,
Fel-felriad álmai’ szörnyeitől.

VÖRÖS MAR TY .
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RÓZSA ÉS A’ LEÁNY.

Sebhet bár tövised, kedves vagy rózsa ! Leánykám
llly kedves , bátor vérzi sebezve szivem’.

P R . S Z.

MIKÍ.ÓSSY ALOYZ.
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NEM AZ VOLT KIT GONDOLTAM.
Kiégett pipám, ’s egy nvujtózással akar
tain leásitani nyakamról a’ terhes unalmat,
melly meglepett temérdek Corpus Jurisom mel
lett. Sétálni kezdek szobámban $ de szűk falai,
mint tág erdőkhöz szokott oroszlánynak vas
kalitkája , keskeny kört engedvén : eszembe
ötlek egyet sétálni a’ hídig. Sokféle okból
sétál Pesten az ember ! Ennek el kell menni
házától, hogy pénzűért szor/tó hitelezője, kit
épen mostanra rendele magához, hon ne kapja.
A’ másiknak sétálni k e ll, hogy xítközben a’
titkon főzött planum szerint valahogy össze
jöhessen az imádott lyánkával, kinek látoga
tásától a’ kinszeritett kézfogás óta el van tilt
va. — Mi több ? ollyan is találkozik, kinek
sétálni kell , hogy éj szabású karbonáriját
láttathassa. — Szja ! sokféle gyengeség lakja
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szivünket 5 ezt az er<v *s bátorság* kútfejet keb
lünkben. Hatalmas bástyájú vár ez , mellyben
a’ védő hősök közt, gyöngébb asszonyoknak
is kell lenni. En nem az említett okokból in
dulók sétálni , csupa meguntság bírt rá , ’s ezen
tapasztalásom, melly szerint a* néha figyelemre
érdemetlennek látszó tárgyak is taníthatnak,
gyönyörködtethetnek. Mert ha más nem von
hatta magára figyelmemet többszöri sétálásimon Pesten , legalább , ha a’ magyar utszában
idegen nyelvet hallottam; ha a* kir. egyetem
a’ tudományok' műhelye , előtt sötét eszű bu
tákra botlottam ; ha a Curia — ezen törvényhozó
’s pöreligazitó épület előtt , — szilaj veszekedőket ; az úri utszában nyomorult koldu
so k a t,^ több illyeket láttam; eszembe jutott,
mi visszáson foly az é le t, ’s mint csal a’ külső
szín, •— vakitó fényével gyakran igazságot
leplezve előlünk ! —
Mondják, hogy nincs az emberben előérzés,
csak sötét képzeletek’ szüleménye ez bennünk.
En nem vitatom se’ jelen- se’ nem létét} elég,
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hogy ma különösen vágytam a’ hidhoz , igaz
okát nem tudván adni. V aló, kocsinkat be
vártam m a, melly dolgaim’ végezte után haza
vigyen Pestről; no de hisz’ ez nem lehetett
elég o k , hogy útközben szivem, mint rósz
órakerék , megmegugrott. Elhitetve , hogy ma
engem valami örömnek múlhatatlanul kell érni
—• siettem föl a’ váczi utszán, midőn egy a’
hét választó előtt pipázgató barátom karon fog,
’s kérdi hová mennék ? ,,a ’ hidhoz4 4 felelék
röviden, szabadulni vágyván tő le, de nem
eresztett. „Semmi sincs ott látni való ! 4 4 igy
akart leülésre bírni — „kevés még a’ szép
leány; ha jő is egy kettő , sebesen eltűnik mint
őz a’ vadász elől, meg se’ lehet hamarjában
szólni. Későbben több lesz , akkor én is elme
gyek ! 4 4 „nem leányért megyek én4 4 mondék
„hanem bizonyos dologban — Budára , de ő csak
fogta gallérom. „En ismegyek mingyárt; de még
ra érünk4 4 mondá „jere be , meg kell mutatnom
az újságot. 4 4 , , Olvastam, 4 4 felelék boszonkodva
hogy nem mehetek. „D e az Allgemeinét nem? 4 4
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kerde. „M ind, mind, meg a’ magyart is l'*4
mondám ; de ő csak behúzott vont a" kávéházba.
Leültünk, 's ő nagy t űzzel kezdett olvasni,
máig se tudom mit? én mint csolnak a* hullá
mon , szinte lebegtem székemen , vágyván minél
előbb menekedni. Szemem , szám , fülem , mind
az ajtóra v o lt, mintha szép lyány lett volna.
Szerencsémre annyira bele merült barátom az
olvasásba , hogy szökésem nem vévé észre , "s
én iílanék , mint ölyv" körmei közűi szabadult
galamb, a' bid felé.
Minél inkább sietünk, annál több akadályt
lelünk. Utamban két ismerős kisasszonyt ta
lál! am anyjukkal egy sarkon tűnődve. Rövid
látó vagyok, csak mikor rájok bukkantam,
ismerem meg őket. Már mosolyga felém az
egyik , én magamban káromkodtam } de eltérni
nem lehetett rs fél mosolygással, fél kedvet
lenséggel , mint hitelező szokta adósát , köszön
téül őket. „Talán lesz ollyan jő Zsombai ur? 4 4
igy szol az egyik lyányka anyjának, rám egy
kérő , igéző tekintetet vetve , de ollyant, mellyre
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a’ görcstől öszvehuződott száj is i g e n r e
nyílnék el. Szívesent ígért férfiúi deliségem
(galántságom) ’s még nem is tudtam mire ? „ O h !
hogyan fárasztanók annyira Zsombai urat ? 4 4
felel vonakodva az anyja. Télen bálokba hittak,
aztán csak le voltam kötelezve. — „Tessék
velem parancsolni ! 4 4 újra ezen szerencsétlen
szóra nyílt fel szám , reménylvén : hogy ha va
lami fáradságos munka — úgy sem engedik
megtennem. — De sokat reményiünk, ’s mi
kevés teljesedik. „Már ha olly jő lenne uraságod.
— bizony nagy szívességet tenne velünk4 4 folytatá az asszony. „Mi nagyon megjártuk} vásárlani indultunk’s a’ legszükségesbet— az erszényt
— hon feledtük. Visszamenni érette ezen sár
ban alkalmatlan , ‘s ha holnapra halászijuk
a’ vásárt utunk ma híjába esett , pedig sietős
is . 4 4 A'legügyetlenebb is elérthette volna illyen
beszédből, hogy az erszényért menni kell. Mit
volt tennem? fel kellett válalnom a’ nagy utat,
’s fölül rá , még szerencsémnek tartanom a’
bizodalmát. — Gyakran , ha szép lyányok közt
4
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vagyunk kivált, ígérünk, ’s nem tudjuk mit?
— „az erszény ott lesz a’ kis asztalon, majd
odadja Mari, 4 4 így eresztett útnak kegyes mo
solygással az asszony „majd mi addig itt néze
lődünk.44— En elindultam, ’s hídhoz menésem
csak maradt. A’ váczi ütsz a’ sarkától a' József
városig jó se'tálás ; de már ben vagy Palkó ,
így biztatóm magam , hát csak szorítsd — az
út hosszú , a* lépés rövid !
Kivert a' viz mire oda értem. A’ szobalyányt találám bent , ’ s mondám neki mért
jöttem? de a' kis asztal üres volt. „Elcsukta
bizonyosan Mari kisasszony4'* felel a' lyány „ ’s
hol van ó ? 4 4 kérdem. „Csak harmadik szom
szédba ment4 4 lón a’ felelet, „ha tetszik mingyárt haza hívom. 4 4 Már sors' üldözöttje vagyok,
gondolám mérgesen magamban } de a’ boszúságnak illyenkor haszna nincs — hát csak haza
hivattam a' kisasszonyt. Néztem az órát kí nom
ban , számolgattam mikorra érhetek még a’ híd
hoz , ’s ez alatt megjöttek. „ A hon feledt
erszényért jöttem44, mondám a’ kellemesen
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lihegő lyánkának. „Elcsuktam felel ő , hol is
kulcsom ? keresi , ’s nincs ! Eszmél végre , hogy
siettében kendőjével együtt a’ szomszédban
hagyta. — Alig állhattam ki mérgemet} de csak
nyelni kellett , ’s kószámat a’ bajszomon töl
töttem ki. Jő hogy hamar megjött a’ küldött
leány a" kulccsal , mert tán egészen kipödörtem
volna helyéből. — Kinyilt végre a’ Hók, ke
zemben az erszény, ’s derűle kedvem. Mentem
mint had , mellynek hátán az ellenség , sáron ,
vizen keresztül, háromszor is megnéztem lilám
ban, nálam e az erszény ? ’s nagy lihegve vissza
értem a’ nagy sarokra , hol hagyám őket, de
jobban megijedtem mint a’ szerelmes, imádott
l eánykája’ férjhezmenésének hallására, csak hült
helyüket találtam. E’ hibázott még gondolám
iszonyodva , hogy most meg őket egész váras
bán hajhásszam ! Kavarodásom leírhatatlan. Csak
egy perezre is vágytam volna a’ hídhoz tekinte
ni , ingerelt egy ismeretlen ösztön $ de hát ha
addig keresnek , ’s még jobban eltévesztem őket
— még is , csak jobb lesz a’ boltokat sorra nézni,
4«

•
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gondolám. Hanem a’ bal vagy jobb sort kezd
jem e ? ez volt a fontos kérdés. Mindeniket
egyszerre , elhal ározám tüstént magamban. Oh
ígéret! szolgálat! galanteria ! minden ! — föl—
sohajték keservesen » ’s neki estem a* nagy
munkának. — Osszejártam minden boltot, ’s
az also sarkon, a’ legvégsőben csakugyan vá
jok akadtam. Előtte jöttem el előbbi siettemben , mért nem tudtam legalább csak be-lekinteni ? mennyi liijába tett fáradságtól ment vol
nék ! „Pedig mindég az ajtóban lestem'" mon
dd egyik kisasszonyka ; de sebes jöttomben nem
vehetett észre. — Illyenkor csak bosszonkodni
leh et, de későn. Altadtam az erszényt, ’s nem
sokat időzvén a’ boltban , ’s felét se hallván a’
sok hálálkodásnak fáradságomért v siettem a’
hídhoz földre szegzett szemekkel 9 hogy senkit
se lássak ki akadályozhatna.
Könnyűit szívvel állék a’ hídnál bámuló
csoport közé , hogy itt lehetek sok fáradságom
után valahára! — Jött ment a’ sok ember,
kocsi, ló , minden ; de olly mindennapian , hogy
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már már bele unék. Ez hát az előérzés , melly
ennyi viszontagság után ide csalt! Ez is csak a’
reménynek valami rokona , igy kezdek bölcselkedni — Ígér , de nem ád ! nevetségessé lettem
magam előtt a’ nagy hévert , mellyel az aka
dályok’ daczára i s , úgy vágytam ma a* hídhoz,
’s bánni kezdem mert nem maradtam a’ boltban ,
vásárt segélni szépeimnek, a’ mint egy hinti)
robbant el előttem. Egy lefátyolozott Dáma,
kiben mingyárt megismertem Nyilhegyi Karcsit,
jövendő mátkámat, ült abban egy ismeretlen
ifjú emberrel. K ocsi, lő , a’ magunké volt. Ez
érttem jött be eltaláltam 5 de mit keres itt
Karcsikéul ? meg akar lepni, így mentegetém őt 5
de az ismeretlen ifjú, csak sehogy se’ fért
fejembe. Ezt gyaníttatta hát velem az előérzés ,
ezért vonszolt ma valami mindég a’ hid felé !
— Már ha ittvan csak föl kell keresnem , elha
tározom hirtelen magamat, ’s fél búsan, fél
vígan, mint vőlegény kinek máskorra halasztanak — hagytam el a’ hidat. — Kocsink a’
fejér hattyúba szokott szállni, egyenesen csak
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arra tartottam hát. Vásár v o lt, tömve a" szín
kocsikkal, de a’ mienket nem látám köztök.
Kérdem az udvarszolgát , ki azt ismerte , nincs
e beszállva kocsink ? de ő azt feleié, hogy
volt ugyan itt , de el lévén minden hely már
foglalva , máshol kénytelem'ttetett helyei keres
ni , hol ? nem tudta , ’s én úgy se ! nyakamba
kellett hát vennem a’ fogadókat, mint előbb
a’ boltokat, s keresnem őket vakon, minél
unalmasabb munkát nem ismérek. De hijába ,
kíváncsiságom fölgyult ^vágytam látni Karcsikámat, :s még inkább a’ vele jött ifjúiiracska’
ismeretségébe jutni. A’ szerelem csak gond
dal, búval jár. — Nem azért tekinti meg csir
kéit a’ gondos gazdasszony mindég , hogy gyö
nyörködnék bennök $ hanem kurhéjját látott
fölöttük lebegni — nincs e kár bennök ? én is
veszedelmes héjját láttam Karcsim mellett, hát
csak örömest láttam volna, miben van a do
log ? — Zrínyit megnézem , ott semmi nyoma.
Két pisztolyt, oroszlánt, mind összejártam,
semmi sincs! — A’ belső fogadók drágábbak,
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hát tán kevesebb szálló van bennük — így
okoskodám , s a’ bet választó fele indultam,
kérdezősködtem o tt, nem szállt e be egy szürke
lovas hintó, egy férfi ’s egy asszony személ
lyel. ,,Igen is ! 4 4 lön a’ felelet, ’s megdobbant
szivem. Mellyik szobába vannak szállva ? kérdem
szorultabb lélekzettel. Megmondok a’ számot,
rá utasítónak a’ szobára, ’s én remegve ko
pogtatok be. „Szabad ! 4 4 kiálta egy nyers hang ,
melly, mint rckrutát tűzbe parancsoló commando
szó, újra megdöbbentett. Kinyitám az ajtót,
’s egy meglett idejű férfi köszönte bent barát
ságosan. — Zavarodásomban csak hajtogatáni
magamat. Végig néztem a’ szobát ; de Karcsit
nem látám. „Rem ényiem — ? 4 4 szól az Öreg
ur félbe szakasztva, ’s egy barátságos kérdő
tekintetet vete rám. „Igen is 4 4 így makogék
ismét elébb járva nyelvem eszemnél, „igen is
kivántam tiszteletemet ten n i------- , 4 4 Az Öreg
ur örült, én magam se tudom hogy’ voltam ; az
jut eszembe, hogy sok nógatásira leisü ltem ,
’s beszédbe eredénk. Itt el kezdé per longum
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et latum beszélni az öreg lír környülményit,
’s hosszas csevegésinek rám nézve rémitő resultatunia az le lt : hogy ő tegnap eskiitt meg ifjií
feleségével, consequenter még igen boldogé ’s
most Pesten keresztül viszi haza szép párját.
Mint uj atyafi , magát rokoni szeretetembe aján
lotta } de akkorra már zavarva voltak bennem
az érzékek , kerengett velem a’ szoba , szemem
mint áprilisi nap elsötétült., füleim csengtek,
szóval, xígy voltam mint ájulás előtt szokott
lenni az ember , ’s fölül rá örülnöm kellett az
uj frigynek, ’s kedves drága urambátyámnak
nevezni boldogságom' rablóját. „Mint fog örülni
Karesikám — (tehát csakugyan Karcsi!) — itt
látván édes uramöcsémet4 4 — szol tovább a’
sógor — „az utón emlegette mint szeretne itt
jurátuskodó bátyjával beszélhetni. 4 4 Karcsim’
férjhez mente hát már bizonyos volt előttem.
— Szegről végről rokonom, ’s egyéb atyafia
Pesten n in cs,— így gondolkodóm , ’s pálczámmal motoztam a’ földön mig az üreg lír folyvást
beszélt, mit? mii nem? azt csak maga tudta!
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ön szerencsénkről örömest beszelünk} de a’
kinek veszten épült az , línva hallgat bennün
ket. En is vágytam menekedni a’ kinhelytől,
különben is olly tele volt szivem érzessél , hogy
több nem fért volna már bele , ’s illyenkor mi
édes a’ magány! magányban mi jól esik a’
panasz ! ’s ezt versekben önteni ki , ah mi
fölséges ! kivált mikor amúgy maga kárán ta
nulta., olly természeti szinekkel föstheti az ember
a’ szépnem’szivrepesztő lúítelenségét! szobámba
vágytam hát bezárkózni, ’s nem is beszélni a’
hűtelennel $ de azt még se állhattam meg , hogy
ne kérdezzem mostani hollétét ? „azt monda
hogy uramöcsémet keresi föl4“* volt a’ felelet.
„Engem ?4<* kérdém rebegve, ’s arczom ollyan
lett mint a’ játszi színű selyem, hol sárga, hol
piros , hol fejér. ,,aha I4 4 imigy villantam nj
gondolatra „erőszak van a’ dologban. 4 4 Karcsim
kinszeritve volt e’ lépésre, azért emlegetett
az ilton férjének is mint közel rokont, hogy a’
Pesten velem találkozás Aissza ne tessék néki ,
’s most talán szállásomon keres , hogy búcsú-
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csókját — ah ! ah ! — 4 4 ’s tovább nem gondol
hattam. Menni akartam, ’s a’ mint az ajtót
közel már nyitni akarnám , sebesen kitárul az
kívülről, ’s én , szemeim szikrát vetve taszi'ttattam a’ szobába vissza. Erre elfordulván , kezem
szememre kaptam, a’ bejöttek megzavarodtak,
az öreg lír ápolgatott. „Ej ! ej ! szegény öcsém!
ládd, ládd lelkem Karcsim, a’ szeles jövés. Tehát
Karcsi ?szűnt szemem fájdalma. „Semmi, semmi
kis húgom ! 4 4 rebegém , ’s szembefogva ölelésére
sietek. De az félve vonult előlem hátra. Kinyi
tom szemem’s hasonlóan visszahökkenek , mint
fösvény arany ládájától, mellyet kiraboltak
éjjel. A’ szobában három ismeretlen közt, illy
Kavarodásban $ soha nem tudtam mit csináljak.
„Én bizonyosan rósz helyen járok4 4 igy kezdém végre magam mentegetni, *s pirulva kérdi
a’ szép menyecske — kihez legyen szerencséje?
az öreg úr bámult, én megmondám nevem, ’s
így jöhettünk nagy nehezen világosságra. Az
öreg úr való , hogy szürke lovakon jött má
sod magával, való hogy felesége Karcsi, ’s
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annak itt Jurátus rokona van } de hány szürke
lovas hintő van a világon ? hány szépnek neve
Karcsi ? Ez nekem mind nem jutott eszembe ,
csak az volt Szerencsem •> hogy a’ menyecske
nem az v o 11 k i t g o n d o l t a m ! Ez éppen
most mutató be öccsét férjének •> én pedig ezer
engedelem-kérés közt váltam meg tőlök v örülve
hogy most az egyszer vége a’ sógorságnak. —
Hajh! de örömem csak addig tartottamig
leértem. Ismét eszembe jutott Karcsim r, meg
az ismeretlen férfi vele , ’s nem nyugszom fölfogadám., míg meg nem találom 9 ’s bizonyost
nem tudok róla 9 ’s elindultam a’ fejér hajó
felé. Ezer gondolat vítta agyamat váltva míg
menék. Micsoda indulatot mutassak ha csak
ugyan hűtelen Karcsim ? — Epedve nézzem őt
más karjában , vagy föl se véve ? szomorúan
e , vagy jó kedvet játszva ? boszűsan e , vagy
nagylelkű hidegvérűséggel ? ezek voltak a’ nagy
problémák ! ’s útközben minden üveg ajtóban
egy egy grimaszt próbáltam ! Fejünk tele sze
relmes gondolatokkal 5 aztán csak felejtjük mi
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történt ! a fejér hajóban ismét szürke lovas
hintöt kérdeztem 5 \s szerencsétlenségemre ide
is tért be egy! „IIol vannak ? 4 4 kérdeni, 's a
szobaszolga monda, hogy most mentek ki csak ,
azon meghagyással , hogy ha egy Juratus ke
resné őket , ö nyitná föl neki a’ szobát , hol
várakozzék rájok. „Megpillantottak a* hídnál4 4
gondolám , „*s reménylék , hogy meg fogom
őket keresni , 4 4 azért magamra értéin ar meg
hagyást 5 fölnyittatám a* szobát. — Várok —
várok, 's csak nem jő senki! Az ember illy
állapotban nagyon hajlandó a’ költészségre.
Fönleng ben a gondolat , hevűlnek az érzések ,
azonban szivét a lyányka képzelt hűtlensége
mennyköves fölhőként fenyiti , még az unalom
is segíti éleszteni a' szent szikrát, — ki ne
gyűl na hát illyenkor lángra ? ki ne vágyna
költői szárnyakon fölemelkedni a’ minden
napi egyszerűség fölött ? — Egy két sebes
folalá járás után a’ szobában, néhány méla
bejszpödörgetés közt, kész lett nálam is a’
vers :
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Lyányka ! édes , itt epedve
Tárlak 5 mig Te tán nevetve
Mennyed" éled más’ ölén!
Mennyed’ éled ! — ’s itt sóhajtva
Vár az ifjú bajt gyanítva ,
’S könyrezegve bus szemén !
már most le kellene írn i} ’s Íróeszközöm nincs :
pedig ennyi szép gondolat híjába nem vesz
het ! Egy kis zacskó volt az asztalon , örömemre
ben egy pugilláris , ’s abban még nagyobb örö
memre , egy kis plajbász szúrva. Élj hát ver
sem , élek én is általa gondolom, ’s egy kis
tisztásra fölirtam azt pugillárisba emlékűi.
Azonban csak nem jő senki. Untomból sétál
gatok , nézegetem az írást. Letörlik e’ gondo
lom , pedig nem illy porhanyú emléket érdemel
nek illy halhatatlan gondolatok. Mi jut eszembe ?
az hogy fölvágjam az ablak’ üvegére, ott daczoljon az idővel, ’s hirdesse a’ máza’ örök
létét. — Szerencsétlen gondolat! — de sokat
gondol az ember, minek nem fontolja meg
végét! — Tűzkövem jó éles volt, az első sorokat
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könnyén foga , de megtompult a/, utolsókra ;
’s a mint nagyobb erővel kinszenteném a’
bötű - meccze'sre — recs! a’ nagy ablak-tábla
egészen Összeziízik ügyetlen nyomásom alatt!
Ez meg semmi ! hanem c’ pillantatban jő a’
szoba' szállója , ’s megütközve néz az ablaletö
rőre. — Most hirtelen az ajtóra szalad, betekint,
’s én ott álltam rémülve a’ tört ablak előtt,
kezemben a’ pugilláris , mellyből iram a’ ver
set. — Erre hirtelen rám csapja az ajtót, rá
fordítja a' kulcsot, tolvajt k iált, ’s elmegy
lármázva föllazítani a* cselédséget. En bámul
va , tanácstalanul álltam a’ szoba’ közepén, mint
ki fölött a’ ház ég ’s ki nem mehet. Mi lesz
belőlem ? becsületem , még tán hátam is fog
szenvedni gondolation tettemért. — Szinte le
akartam már ugrani; de az utsza messzecske
esett az ablakhoz , pedig a’ kő kemény — a’
láb törékeny ! legjobb lesz hát rendületlenül
várni a’ sorsvégzést. — Ajtómat ellepte a’ sok
csőcselék nép, de rám nyitni azt, egyiknek se
volt bátorsága. En mint második Zöld Marczi ,
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vártám ben a' kimenetelt. A’ gyávák ! ha tudták
volna , hogy én jobban felek mint ok?— \e m
állhattam tovább már, ki szóltam az ablakon», mit
akarnak velem? A" magyar szó’ hallására egy
szerre jobb hiedelembe jött felőlem a" szálló lír ,
s ablakon által , alkuba ereszkedék velem. —
Elmondám az egész dolgot, a’ hogy volt, ’s
vége lett a" nagy vitának. Mosolygva kiildé
széllyel embereit , ’s még ő kért tőlem bocsána
tot. „Igaz, hogy én szürke lovon szálltom ide
feleségemmel" 4 monda , — , , ’s öcsémet ki itt
Jurátus ide rendelém , ’s meghagytam beeresztetni, ha itt nem lennék is ; de e’ szerint még
sem az vagyok , a’ kit gondolt uraságod ! 4 4 „nem
ám4 4 — felelék ismét ezer engedetem -kérés
közt, ’s az ablak’ árát megfizetvén boszusan
hagyám oda a’ fogadót. —
En késtem 5 az idő sietett. Már estellett,
’s még se’ tudtam Karcsimról semmit. Szörnyű
sors ! pedig az ismeretlen lír , kivel láttam a’
hintóbán , szüntelen képzeletimben lebegett. —
Az ember tűr , fárad , de utóbb elunja a’ sokát.
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Eddig csak meg voltam szokott szeszélyemben ,
de kit ne venne ki türelméből ennyi sorsboszontás ? már haragudni kezdek , de sokszor haszna
ennek is csak annyi, mint a’ szelíd egykedvű
ségnek , — ezért most sem tudtam hová szállt
Karcsim ? ’s megint csak vakon kelle keresnem.
A' vadászkürt közel esett, hát csak oda indul
tam. — A’ szürkéket már nem mertem kér
dezni , de min kezdjem hát ? „van e itt szállva4 4
— kérdem fontosán „egy pár ember ? 4 4 „O h !
több is hálá Isten ! 4 4 mondá a’ szolga. „Igen $
de egy fiatal pár ? 4 4 kérdeni tovább. „A z is
van elég 4 4 felele ^ „egy pár katona tiszt, egy
pár Anglus litaző, egy pár — — 4 4 „ Ig en ,
ig en , 4 4 félbe szakasztám a* fecsegőt; de egy
ifjú ember , egy ifjú dámával van e ? 4 4 „Hlyé
nek is vágynak4 4 mond , „egy pár jött négy
sárgán, másik két pejen, harmadik két szür
kén — 4 4 „Ismét szürkék tehát P gondolám baj
szom’ rágva, az ország’minden szürkéji Pestre
jöttek tán ma boszontásomra , hogy mindenütt
azokba botlom. — De itt nem én kérdeztem ,
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biztatám magamat , tán nem csalnak. ,,A z lesz ! 4 4
mondám a' szolgának félénken. „Zöld hintő4 4
hadará ő tovább , , széles kalapé, pödört bajsza
magyar kocsis4 4 „ a / az !w mondám vidulva „ a ’
mi Miskánk! már itt csakugyan nyomokban
vagyok, ’s kérdem a’ szoba’ számát. Megmon
dd, ’s én dobogo szívvel lépdelek a’ mondott
szoba elébe. Félig nyitva volt az ajtó — ben
csöndes minden , ’s már sötétes. Ha bon nem
volnának, csak becsuknák az ajtót gondolám
’s kopogatás nélkül, kémlelődre beinenék. Ott
állt háttal felém Karcsikéin , még az ajtóból rá
ösmerék , mint fáradt vándornak holdvilág az
est ködén, úgy világított ált szép szőke haja
a’ szoba’ homályján , ’s én boldog vándor ennyi
viszontagságim után , rohantam a’ kedves rég
keresettnek ölelésére. De meghagyom onokáimnak i s , hogy sötét szobában ne öleljenek
senkit: ott az ember ölel ’s nem látja kit ? Alig
czuppantám vélt Karcsimra heves csókomat,
a’ mint az fölsikolt, ’s egy isméretlen szép
ugrék ki karjaim közűi, engem meg hátul
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nyakon kap egy nagy marku ember. — ,,Ilah !
hotelen l'*'* igy dörgött fölöttem a‘ zavarodott
menyecskét is érdekelve, ’s én vissza se for
dulhattam olly erősen tartott. Jó hogy valami
puska nemű nem volt mingyárt kezénél, mert
még kárt tett volna az emberben; Oh ! szürkék!
zöld hintó ! pödört bajuszu kocsis ! szőke haj !
én ismét csalódtam , *s nem azt találtam kit
gondoltam. Elébb majd lopásba keveredtem;
most meg majd házasságtörésbe esem ! Eleget
mondája a' dühíiltnek hogy eltévedtem, rósz
helyen járok $ de ő szikrázó szemekkel inéregete , ’s nem hajta rá semmit. A’ mint bejövék
egy ágyon heverésze ő , ’s látta hogy kémle
lőévé jövök — én nem őtet. Csak várta először
mit akarok ; hanem midőn egyszerre felesége’
ölelésére rohantam , nem vette tovább tréfára
a’ dolgot, nyakon kapott, ’s ki tudja ? Felesé
gének mi régi belső titoknokát gyanítá bennem.
Mentesretém magam mint tudóin, — felesége
szinte sirva kérlelő «én esküvém , hogy sohase
láttam őtet, csupa vak történet vezérle id e , ’s
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mást képzelek a’ sötétben ; de híjába ! a’ dolog
kényes, s illy esetben nem könnyen hagyja
magát az ember meggyőzettetni. — Sok beszéd,
’s engedelem kérés után csakugyan csillapodott
heve , ’s szép nője szeliden simulva arczára ,
egy csókkal meg is kötötték a’ békét, utóbb
plane engedelmet kért tőlem vak hevéért. Hja!
ezt a’ fejérhajói úr is megtette 5 de azért csak
ki kellett fizetnem az ablakot , ennek pedig csak
nyakamon maradt újainak nyoma.—
Hanem ez mind csekélység! Jobban fájt az
nekem, hogy Karcsit, mint ősz gonosztevő,
lelke’ nyugalmát csak nem lelhettem. — Búsan
álltam meg lent a’ kapuban , mint mostohájától
elvert gyermek, nem tudtam föl e’ vagy alá?
Már szinte kételkedtem, hogy tán nem is lát
tam a’ hiúnál előbb hintánkat ; ’s a’ lovak tán
pejek voltak, csak én láttam őket mint közel
látó szürkéknek 5 mert ennyire kijátszatni már
csak ugyan sok! alig gondolom e z t, a’ minta’
hiúnál látott szürkék ( ’s csakugyan most is
mieinknek ösmértem) ön zöld hintánkba fogva
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vágtattak föl a* Váczi ntszán a* játékszín fele.
Csakugyan jöl láttam hát elébb is gondolám ,
rs siettem vidulva xitánok nezni , merre men
nek ? de mire kiértem az utszából , már eltűn
tek , ’s tulajdon kocsink ollyan volt előttem*
mint a’ szel — látjuk hogy fuj; de nem tudjuk
honnet? ’s hová? nézem az órát, ’s épen most
volt ideje, a’ játékszínbe menésnek. — Ahá !
gondolám Karcsi kedvelőjük a’ játékoknak , bi
zonyosan odamentek, ’s siettem a’ már csoportoző emberek között. Sokan tódultak az ajtókra,
három hintó is álla ott. A’ szürkék gondolám
már elől lesznek $ ’s csak tolakodtam én is
előbbre. Nem találtam mire oda értem kocsin
kat ott 5 de , leszálltak már gondolám , ’s a’
kocsit haza küldötték: iparkodtam hát befelé,
itt bizonyosnak vélvén Karcsimmal a’ találko
zást.— Tömve volt a’ játékszín, valami czifra
nevű uj darabot adtak , ’s illyenkor a’ nép csak
kiváncsi. — Ezer kalap tarkálott körüliem , ezer
kék szem keresgélt szélt nézetve — mit? azt
legjobban tudja a’ kereső. Én is kerestem köztök
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Karcsikámat de nem v olt, 's mellette még taszigáltak is. — Az ember csak mozog , — ’s
észre se veszi hogy bellyebb tolódik. Már szinte
közepén valék a’ játékszínnek , de Karcsit csak
nem láttam. •— Távolabb tőlem megakadt sze
lnem egy kémlelő szőke fejen , ’s ngy tetszett,
az övé is bennem. — Szem üvegem hon feled
tem , puszta szemmel pedig ki nem vehetém
tökéletesen vonalmait. — Szőke volt mint Kar
csim , testállása, hasonló, vágytam közelebb jut
hatni hozzá. Mosolygva suttogott a’ mellette
állő férfival, ez nekem nem tetszett. Egyszer
integet felém , hí magához , de nem mehettem.
Már az ! már az ! ezt sugá megdobbant szívem ,
’s kezdek visszaintegetni én is , langba borult
arcczal, örömben üsző szemekkel — szomszé
dim meg morogtak rám fészkelődésemért , de
illyenkor egy két döfést szivesen elállna az
ember, csak mehetne. Oh Thalia! Cliő! \agy
bár mellyiketek is szent szüzek! sohajték ma
gamban , most adná oda Helikoni szárnyait ,
mellyeken egész testi extensióminal cmelked-
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hetnem a’ pór nép fölött., ’s az integető angyalnak
keblére röpülhetnek! De Hlyeket az ember csak
képzelhet, azonban a’ sok hús tetem előtte
nagy gát. ’S im az előttem álló úr mozogni kezd ,
kéri a’ körülállókat, ’s azok , meglehet valami
tekintete lehetett előttük, utat engedtek } tüstént
hiv szaíellese lettem az előre nyomúlónak , ’s
Csokonay bókájaként, örültem vesztemre a’
haladásnak. Közelebb jutánk már a’ mosolygó
széphez , ’s elkezdi az vidulva „ g r ü s s e d i c h
G o t t IS i k e d 14 4 barátságos kezet nyújtva az
előttem menőnek. Elállt szemem szám. Az én
Karcsim nem illy nyelven beszél , ’s közelebbről
lát\a nem is hasonlít hozzá — következőleg
n em az v o l t k i t g o n d o l t a m ! most esz
méltem , hogy bizonyosan nem is nekem , hanem
az előttem álló úrnak integetett az isméretlen
lyányka , ’s én magamra értettem} de az em
ber a’ mit kiván , hamar magára érti. Hanem
ez még eddig semmi! úgy oldalaslag égy be
szélgetés töredéke zavart meg még jobban.
„Megházasodott? 4 4 kérdé egyik, , ’s kit v e tt ? 4 4
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„Xyilhegyi kisasszonyt Zsombáről4 4 felel a* má
sik. Jllyenkor az ember ha to bakos volna, csak
szipákolna búfelejtésért! 55ugyan szeretném
látni, milyen főkötőben í144 mond ismét egyik.
Bizony magam is, de nem főkötőben gondolám én
hozzá. „Tán itt lesznek a'játékszínben ? 4 4 kérdd
tovább. „En is azt gondolám41*mond amaz ; „de
esalődtam. Ittben hallottam csak : hogy Budán
ma magyar játék lesz , ’s abba mentek, én meg
most már innét ki nem mehetek. 4 4 Dicsértem ma
gamban Karc.-im’ magyar lelkét} de most az
egyszer még is csak jobb lett volna , a' németbe
jönni. Kimenésről sző se lehetett} pedig most
már tudom hogy megkapnám , nem irgalmatlan
sors ez már ? Haragudtam az előttem utat törőre ,
mert előbbi helyemen közelebb voltam az ajtó
hoz : de ennyire bejövén már lehetetlen kimenni.
Úgy voltam mint csík a’ varsában; b e, csak
bejöttem, de ki hogyan megyek? — azonban
zendülés esik mellettem , ’s egy lyánka a’ szo
rosságban, ájultancsügg egy férfikarján. P l a t z!
P l a t z - kiáltják mindenütt, ’s ki ne hátrálna
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illyenkor a’ szerencsétlen előtt! örülve ugrottam
nyomába a’ kiabálónak , ’s csak addig ne esz
mélj szép lyánka, míg én utánad kimehetek,
gondolám, aztán ha örökké élsz se bánom.
Fris levegőre kelle vinni az alélttat, ’s én utánok
szerencsésen kiszabadultam a’ játékszínből !
nem várhattam mi lett a’ szegény lyánból —
fiakkert kiálték, ’s könnyűit szívvel siettem
Budára Karcsim után!
Míg fölérénk , mérges skorpióként keren
gett fejemben, a’ mit Karcsim’ férjhezmentéről hallottam. — Hűm! igy biztatóm magam —
hiszen mindössze is csak egy lyánt vesztettem
el ! De mikor az embernek az az egy lyány
mindene $ még is csak nagy vesztés ! — ülyenkor
a gyáva, ha nem hidegciné a’ vizet, hamar
Dunába ugranék: a’ nagy lelkű tűr , ’s mint
lejére csapott terhet, czepeli a’ nehéz életet.
A’ hegyen menénk már , mikor eszembe juta :
mért megyek én most Budára ? mért keresem
olly lélekszakadva Karcsit ? bizonyos dátumok
ból tudván, hogy férjhezmeht. A' hűtlen nem
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érdemel ennyi utánjárást ; at qu i Karcsim hűtelen , mert máshoz ment: e r g o — csak fordulj
vissza Palkó ! lm még kadencziára is kiment
sylogismusom, ’s mért? mért nem? a’ kocsit
csak nem ford/ttatám vissza. — Az ember csak
okoskodik ; de a’ szív , egy dobbanásával megczáfolja argumentomit. — Ha már ennyire jöt
tem 5 gondolám mindegy; a’ kocsibért úgy is
csak ki kell fizetni: hát csak menjünk. Aztán
nem is szükség hogy éppen Karcsiért jöttem
által. A’ nemzeti darab , mellyet honni nyel
vünkön hallok ma adatni — ’s ez úgy is nagy
újság itt! az a z , a’ miért mint igaz magyarnak
különben is kötelességemben állt jönni; nem
egy hotelen lyány, a’ mi efelett nem is olly
ritkaság ! — Így leplezzük be gyakran a’ szivgerjedelmeket hazafisággal , nagylelkűséggel ön
kedvtöltés sziliével. Bámuljuk nemzeti tánczunkat , esküszünk hogy soha idegenre nem mozdul
lábunk: igen , mert a’ kedves szőke lejte ! sür
gős dolgunk haza késztetne a’ mulatságból; de
nagylelkűen föláldozunk egy éjt a’ házi barát-
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súgnak: föl igen, mert a* szép lyánka is ott
marad meg! különös kedvtelésből kimegyünk
sétálni — nagyon szép az idő : szép ám mert
ott lesz a’ rég látott lyánka , ki télben is tavaszt
hoz tíizszemein ! — Hogy én igazán, a" magyar
játékért , vagy Karcsikámért jöttem e: inkább
nem vitathattam, mert megálla kocsim a* játékszin előtt. — No lesz itt most szorongás
gondolám, ’s előre ropogának bele csontjaim.
Iía Pesten olly tömve voltak abban a' nagyban
is $ hát itt c’ kissebben hogy össze ne szorul
nának ? annál inkább , mivel itt ma magyarul
játszanak — késön is jöttem már. Féltem hogy
be se térhetek, aztán se játék , se Karcsi!
mélly csönd volt az ajtó előtt! komoly figyelem
mel hallgatják gondolám honi művészinket , ’s
szinte tartőzkodám léptemmel zavarni a' vélt
köz figyelmet. Haj ! de, sokat gondolunk sokat
csalódunk ! Épen akkor oltogatá búsan — mint
az angyalokat oltott fáklyákkal festik kopor
sókra— a’ mécseket egy ember. Hát mi dolog?
kérdem meglepetve. ’S az azt mondá— szinte

szégyenlem magyar létemre magam is , de négy
szem közt csak megmondom — azt. monda az
ember: hogy ma magyar játék akart lenni, *s
k é t, három személyért, kik magokat megaláz
tá k , nem volt érdemes előadni a’ darabot! —
Illyenkor az ember egyet sóhajt, 's jő hogy
üres a’ játékhely senki se látja pirulását. !Se
já té k , se Karcsi! hát, mint megjövendőlém,
csak hogy ellenkező okbői. Megint híjába jár
tam ; pedig Karcsit most bizonyosan itt kaptam
volna ; mert monda , az ember , hogy egy szürke
lovas hintő csakugyan volt; de visszament.
Csodálkozott kocsisom hogy olly hamar vége a’
játéknak; én meg nem merem neki mondani
okát; mert majd elbeszélné másnak is ! Csak
hajts — mondám , *s kocsim egyik szegletébe
vonulva, elmélkedém a’ múltról, és jelenről!
Már késő este lett. Világossal nem talál
hattam föl Karcsimat, mit reményljek most
sötéttel ? ezer gondolat kelt fejemben ; de egyik
rosszabb volt a másiknál, azonban kocsisom meg
állt a’ játékszín* piaczán , fölnyitotta ajtómat,
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mert eddig volt az alku. Mit tegyek? a' sok
lótásfutásban igen elfáradtam , l»edig újra a"
fogadókat akaróm sorba járni Karcsimért, ’s
ha fáradtak vagyunk, jól esik az ülés. Al
kuba akarék hat ereszkedni a’ bérkocsissal,
hogy még vagy két óráig hordozzon engem.
Lehetetlen! mondó a z, lovai már fáradtak,
aztán holnap nagy útra fogadták 5 pedig korán
kell indulni. , , ’S hová44? kérdem én. „Egész
Yáczra4 4 felele ő , „arra pedig a’ homok nagy,
a’ kocsi nehéz. 4 4 , , ’S kit viszesz ? 4 4 kérdém újra
csak azért hogy teljék az idő, ’s még ülve
maradhassak. „A zt magam se tudom4 4 mondó
ő. „Egy fiatal űr , meg egy szép menyecske ,
többet nem tudok rólok. Csak úgy álltak meg
itt , még megfogadtak. Két szürkén jöttek . 4 4
Újra szürkék hat ? gondolám , ’s bosziísan ugróm
le a kocsiból. A’ kísértetekről eddig nem tarték semmit; de már lehetetlen volt nem vélnem
hogy engem valami rósz lélek nem kisért szürke
lo’ képében! Ez Karcsiin! már bizonyos ! most
aíszí őt haza uj férjé. Sajnálom szürkéinket,
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mellyek a’ hűtelennel Pestre fáradának. Kérdem
a' kocsist, nem tudná e? hol volnának szállva.
„Magok se tudták hová fognak szállni }4<*mond ő
„azért hát csakúgy hagyának mádban, hogy hol
nap reggel ezen piaczon legyek , itt megtalálnak.
Megfizetem most neki a’ bért, ’s haza hagyáni
jnenni. — Egy lépést se többel utána! fölkiálték
egész tök élettel,— ma legalább ! tévém hozzá,
megbánva hirtelen a’ nagy szót, ’s bemenők
egy káveházba plánumokat csinálni. Csak tud
nám , gondolám itt magamban , hogy szeretne
meg velem beszelni: úgy semmi esetre sem keres
nem fö l, hadd vágyna, hadd epedne utánam 5
de az ember nem tudja, aztán csak kiváncsi.
Puncsot parancsoltam. Hevite ez meg jobban
belsőmet, ’s csak nem újra elindultam Karcsim
után } de kinn sötét volt, ’s ollyankor az ember
hamar botlik. — Jobb lesz gondolám ism ét,
azt határoznom e l, milly’ formában lepjem meg
holnap Karcsit ? Jő volna tán korán ha valahol
rá akadhatnék, még szállásán rajtütni, igy
töprenkedém. De meg nem tetszett} mert azt
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vélné hogy őértte mentein, aztán korán be se
eresztenének. Jobb lesz hát meglesni mikor a*
fiakerre fülűinek , ’s akkor egy megvető pillantatot vetve rá , menni el mellettük. Ez szép féríhíi
büszkeség lenne } de az embernek szive is van ,
pedig olly tele, aztán csak szeretné ki üríteni.
— Nem ! legjobb lesz más kocsin utánok menni.
Dunakeszin bizonyosan megszállónak $ ’s ott ha
meglepem, ott fog diiledezni a’ hiitelen , — ott
lesz derék ellesni arcczán a' változó indulatokat.
Felséges scéna ! még tán egy vígjáték is kerűlend belőle ! — Puncsom elfogyott. Nézem az
lírát, már éjfél felé vala , elplanizáltam az időt —
siettem haza. — Az emberen nappal sok esik ,
aztán csak nem tud alunni; inig a’ természet
is bele nem szól , véget nem vet az ébren álmo
dozásoknak , tompább létbe süllyesztve a’ lelket!
egy kis hánykodás után mint rósz gyermeket,
csakugyan elnyoma az álom , ’s jól esett fáradt
tagaimnak a’ nyugvás. Szürke lovakkal, ’s
Karcsimmal álmodáin. Mintha ezek ragadtak
volna Illyésként, de nem tüzes szekéren Kar-
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csiinmal égbe , ’s mikor már fölérnénk , a’ hám
elszakadt, kocsink vissza esett, ’s a’ nagy
zörrenésre fölébredék. Székemet rúgtam el ál
momban , ez költött föl $ de jö , mert már jól
feljött a* nap , féltem , Karcsim már eddig
Dunakeszi fele já r , majd elszalasztom , aztán
se meglépés , se scéna! sietve hagytam el szo
bámat, hogy mingyárt kocsit béreljek, mclly
Karcsim után vigyen. A' házi asszony hogy ki
menni látott kiabált valamit utánam ; de ha az
ember igazán siet — nem hall.
Nem leltem már a" játékszín’ piaczán teg
napi kocsimat: Karcsi tehát már elment 5 s
vágytam én is minél előbb utána. — A’ ki siet
nem alkuszik, a’ ki nem alkuszik mingyárt
mehet: nekem is csak addig kelle várnom , mig
fölültem, ’s tüstént indulónk Dunakeszi felé.
Előttünk nem láttam kocsit ; Karcsim hát már
messze járt, utánnunk jött egy szürke lovas,
de nem a miénk , hát nem törődtem vele. Csak
azt irigylém, mint kerülé ki nagy robajjal a’
két jobb erőben lévő hámos, már tán hajó
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húzáson is hílesett gabancsinkat, de a’ gyen
gébb, enged az erősebbnek. A’ mint megpil
lanthatom azon úr ült ben felesegivel , ki tegnap
a: vadászkürtnel úgy nyakon kapott. Kocsisom
iparkodott a’ szürkék után, en meg feltem 5
hogy az említett úr ezen utamat is valami ki
csinált rendezvous-nak fogja vélni , féleségével.
Hanem a* homokban megcsendesíilt kocsisom ,
csak leptetve mehetett, mint halottas k o c s i,—
*s elhagytak a’ szürkék. Unalmas , kellemetlen
volt utam. llekkenő hőség, nagy por, aztán
nem is beszelhettem senkivel, kocsisomnak lo
vaival is ele'g beszelni valója volt.— Az ember
Puncs mellett csak tüzeskedik , aztán megbánja ,
későbbén jobban megfontolván a’ dolgot. így
megy a' házasság is ! gondolám , melyen merülve
eszméletimbe , mint kocsim a’ homokba. A’ sze
relem puncsos üvege mellett neki hévül az ember,
sokra tököli magát, ’s elindul dagadt kebel
lel, arany reményekkel a’ házas elet’ utján: aztán
a’ nagy hőségben, porban, hidegben, esőben,
mellyek alkalmatlanná teszik azt, — csak bánja
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indultát, ’s szeretne visszamenni de nem lehet.
Boldog vagyok! fölkiáltek , hogy Karcsim’ hütelensége fölébresztett házassági álmaimból •—
mostani poros utániról még vissza térhetek.
Sohasemegyek én utána , elhatározóm magam,
illy alkalmatlan útban ! — ’s egy döcczenése
kocsimnak ébreszte fölmélás andalgásimból.—
Kinézek $ hát egy paraszt kocsi van össze akadva
a’ miénkkel. Kocsisom szakkermentez 5 — a’
paraszt teremtettéz — ketté tört első tengölyünk.
— Fiakkerem fölakarta tartani magas ülésén a’
pesti auctoritást, a’paraszt azt emlegeté , hogy
a’ császárt is szolgálta, szemei meg fényesek
voltak mint este a’ szent iván bogár , meglehet
mélyebben tekintett a’ kancsó’ fenekére valami
csárdában : elég az hozzá , hogy egyik sem akart
igazán kitérni, összeakadtak, az én hintám
kopottabb tengelye engedett a’ nagyobb erőnek
— ’s eltörött! Jó éjszaka neked Dunakeszi !
gondolám úgy járok , mi it a’ ki szekéren ment
gyalog jö tt, s csak azon tűnődtem , hogy men
jek vissza ? Ez sorsintés volt. Egy lépést se
6
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többet a’ hűleien után! vissza! vissza! de —
hogyan ? az okos , kivált ha erszénye is van az
esz melle — könnyen segít magán. A’ fiákkor
tengelye’ árát pretendálta , a’ paraszt íitleket
igcírt , én meg féltem , hogy utóbb az én hajamba
kapnak. Itt ainicára kell léptetni a’ feleket —
gondolám ,’s a’ fiakkernek kifizetem a’ tengöly’
árát. Erre ő megcsillapult , csak azon vakarta
fejét 5 hogy vontassa majd haza béna castrumát.
En meg a’ paraszt kocsijára fölültem, ki a'
pör — eligazítás’ dijában , Pestre vissza vitt.
Soha lyányért egy lépést se ! ezzel vánszo
rogtam izzadtan , porlcpve szobámba. A’ paraszt
kocsi megrázott, derekam fájt, — aztán még
is se Karcsi, se semmi! Pihegve dűltem ágyamra
az árnyékolt szobában , reménylvén , hogy majd
lealhatom búmat; de házi asszonyom rám jött
porolni. Nincs hát nyugtom még ágyamon is !
sohajték , fölemelvén bánatos fejemet , mint
beteg az orvos’ jöttére. „M i baj no ? 4 4 kérdém
a’ zsémbelődot. „A z Istenért! hol jár a’ Tns
úr ?44 Így feddődzék ő — „tegnap délóta tán egy

kalán meleg se volt a‘ gyomrában ? uramfiu 1
miilyen izzadt? miilyen poros?— aztán ke
resték is I4 4 „kicsoda 4 4 kérdem hévvel. Xem
Karcsim volt e? gondolám magamban, meri
ha igen : ágy még ma Yáczon kell lennem.
„Mint elbágyadt a" Tns ár ! 4 4 igy sajnála tovább
nem felelve kérdésemre — nem parancsolna e
egy kis meleg levest? vagy fekeíe kávét?44,,k i
keresett ? 4 4 kérdéin újra nem hallgatva szavaira.
„D e hogy is nem hallotta?4* igy kerülé ismét
ki kérdésemet „hisz úgy kiáltottam ma reggel
utánna, majd gégém szakadt meg bele. Már
most késő !4C* „ k i keresett ? 4 4 kérdém harmad
szor is boszásan „arra feleljen !4i „H át Miska ,
a’ kocsis volt itt ! 4 4 mondá végre. „Tegnap
háromszor is., ma is már néhányszor} de én
nem mondhattam meg neki hol van a* Tns xír ?
— már most kéntelen volt elmenni, mert se
pénze } se szénája ! 4 4 Miska volt hát ? — Ez haza
akart vinni bizonyosan , ’s most elszalasztottam.
Fejcsóválva jártam szobámban , asszonyom meg
kiment $ hogy majd egy kis levest melegít! —
6°

84
Haza megyek ! ezen gondolatra villantam egy
szerre — meg ma kimegyek Pestből! ’s ez tüs
tént erős tökéletté vált bennem. Megnézem hogy
van hon a’ dolog? ott a’ biísfűzek alatt, hol
annyiszor esküvek hűseget, a’ hotelen, hol
minden rozsa’ kelyhéből egyegy szép remény
mosolyga felem : ott elem le sorsüldözte éltem’
árva napjait. Még meglehet Apollónak egy föl
kentje váland a’ költés’ valameljyik ágában
belőlem — szerelmes elkeveredte ben az ember
sokat tehet! magányban nyögöm vesztesegemet
megvonva a’ világtól, csak ideálimnak elek.
Karcsit sóhajtom a’ hűtelent., lnís sonettekben
kesergem a’ sze'p mátkát! — Tetszett ezen gon
dolat ^ úgy, hogy fölvidultam rá , ’s fütyöre'szve
szedem össze holmimét. — Hideg, magányos
életre készültem , ezentúl csak sóhajtani akar
tam , ’s különös! hogy most még is egészen
fölvidultam. Sírni akartam , ’s nevetésre vonult
szám, sóhajtani készültem , ’s hahotára késztete
valami belől. Ez megint előérzés! gondolám;
de nem adtam rá semmit. — Fél őrá múlva
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már kocsin üle'k haza fele. — Alig hagyám el
Budát: ujja szült a' dunántúli levegő. Olly va
lami édes ömledezéssel szállonga lelkem a’ múlt’
kepein, 's szállongáltKarcsimon is az elvesz
tetten $ hogy szinte boszús valek magamra , mert
nem tudok bús lenni! föltettem magamban: hogy
az utón meg rímeket szedek össze , s hazáig
legalább a* hűtelent egy sonetbe foglalom ! Hijába ! nem mentem semmire se sonet , se rim !
Csak falunk , Karcsiék’ háza, a’ kert, ő maga
de nem mint hűtelen , hanem mint midőn más
kori hazamentemkor jött előmbe, olly jő ked
vűn , olly enyelgőn , olly édesen pirongatva
késiemért, — ezek lebegtek előttem, s szí
vem , mint meg áradt patak, alig fért keh
iemben ! —
Tétényben megakart kapatni kocsisom., ’s
be állott a’ fogadéba. Akkor fogott ki ott egy
kocsis két szürkét , ’s ebben csakugyan Miskát ,
a kocsisunkat ösmerém meg. Örömmel vereget
tem meg szürkéinket , mellyeket hajhásztam
Pesten és híjában ! eszembe jutott ismét Karcsim.
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Boldogoknak tartottam a’ hív állatokat , hogy
öt vih ettek ,’s én csak nem is láthatnia. Ilálá
Istent kiálta Miska is hogy meglátott, ’s panasz
kodik , mennyit keresett szállásomon. „M i
njság othon ? 4 4 kérdem, remegve meg egyszer
meghallani a’ borzasztó hirt. „Férjhez ment
Nyilhegyi Borcsa kisassony4 4 mond ő. „Mellyik
te? Borcsa? 4 4 kerdem újjá születve a’ hírre.
„Igen is Borcsa kisasszony , a” kissebbik. Ndgrád Vármegyébe vitte valami Lékesy nevű
Szolgabiro. Az egész dolog csak úgy susogó for
mán történt4 4 — mondá tovább Miska „minden
lárma nélkül , se kézfogd , se lakodalom ! De
az Öreg lír igy akarta. En vittem be tegnap okét
Pestre, hogy majd Tns urat meg kihozom; de
nem találtam , szállásán se tudták megmondani
hol van ? szénám meg már nem volt, se pénzem :
luít kénytelen voltam üresen kijönni — hála Isten
hogy özsze találkoztunk ! „Hát Lékesyék ? ke'rdém. „Pestről fogadott kocsin mentek tovább ! 4 4
„Hát Karcsim hogy van? 4 4 „Egészséges 4 4 mondá
ö „vidám , örül, hogy ma hazaérünk , borravalót

87
is igert, csak jokor haza vigyem a’ Tns urat. 4 4
— Oh ! előérzés ! oh Karcsi! — Illyenkor az
ember nem tud mást tenni , csak fiityölne , da
lolna , meg a'kocsist sürgeti hogy fogjon mari
N em az v o l t h á t a’ k i t g o n d o l t a m ! —
A’ két testver nagyon hasonlít egymáshoz , Borcsa le volt fátyolo«va , a' kocsi hamar elrobbant
a’ hídnál, én gyenge szemű, Karcsit meg ott
is láttam néha, hol semmi se volt: nem csoda
hát hogy a’ hídnál Borcsát magának Karcsinak
néztem , ’s hogy a’ férjhezmenetelről hallott hír ,
annyira megzavart! Nagy öröm ollyan a’ nyelv
nek , mint malomnak a’ viz : hajtja , csak győzze
az ember szóval! Elbeszéllém Miskának hogy
jártam, ’s ő mosolyogva nagy bölcsen azt mondá } csak az arany sasba jött volna Tns uram
ott lelt volna bennünket , nem kellett volna an
nyit fáradni. Nagy igazság! de ha nem tudtam.
Az illy kis dolgok nemtudása akasztja el az
embert töbször, az életben i s ! azonban csak
hogy n em az v o l t a’ k i t g o n d o l t a m !
a’ pesti kocsist \issza eresztém , ’s alig várául
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hogy be fogjon Miska. Könnyebben gördültek
hazafele a’ kerekek , szivessebben iparkodtak
szürkéink is az ismert nton — még világossal
beérénk falunkba. Messziről meglátta a’ hintát
kis pásztor gyerekünk a' kapubői , és sietett meg
mondani a' szolgálónak, az a’ húgomnak , az,
az atyámnak, — ’s mire a/, udvarra értem
egész háznép a’ folyósán vánl. Hugóm ki fej
lődvén karjaimból, hamis mosolygással illant
a’ kerten által a’ szomszédba Karcsiékhez. Én
is Örömest mentem volna : de atyám a’ diplomát
kérdező, ’s mutatnom kellett. Elégedten olvasd
a’ P r a e c l a r u m o t belőle , én meg menteni
volna már ; de akkor jött be a Rektor , hajdani
mentorom, ’s el kelle fogadnom örvendezését,
molly illy környiilmények közt, rövidebb is le
hetett volna ! Szerencsémre a’ diploma — olva
sásba merültek , ’s én ott hagyám őket, sietve
Karcsimhoz. — Az udvaron karöltve sétált már
a" két lyány, súgva búgva egymás fülébe, s
Karcsimat csakugyan hon csakugyan engemet
várva találtam! kellemes arcczán volt rajzolva
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tiszta indulatja 5 édesen elpirulása, ’s rozsa
ként mosolygása elakaszták nyelvemet. Illyenko: a’ szív dobogja csak győzedelmét. Egy illy
kedves pillantat elég egész éltünkét megédesíteni ! szégyenültem magam előtt, mert tud
tam Karcsim’ hűségéről csak egy perczig is
kételkedni , ’s Örültem hogy semmi szem ta
núja nem volt pesti viszontagságimnak. Egy
kis félreugrást az igaz utből örömest palástolunk,
de a’ fölösleges hűseggel se mindég kíván dicse
kedni az ember ! meg vacsora alatt meg említem
Atyámnak szándékomat. O helybe hagyá válasz
tásomat , ’s más nap Karc s i t mi nt igazi mát
kámat ölelhetem ! Ü máig se tudja , hogy jártam
Pesten ? de e z t , legalább a’ lakodalmig nem is
szeretném , majd csak boszontana a’ szürkékkel.
Ha nőm lesz , inkább magam elbeszéljem neki
egy este} úgy esküvés után különben is bátrabban
nyilatkoztat ki az ember holmit! addig pedig ké
rem szép olvasóimat is teljes bizodalommal: hogy
az egész dolog csak köztünk maradjon!
ko v á cs

p ír ,.
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B Y R O N .
A’ nagy természetben nincs dicsőbb tünemény ,
Mint erős fe'rjfinak hősi alakjában
Fellengő , magas ész ’s forró , mély érzemény.
De a’ szabad elme ’s jámbor, érező szív
Ezer indulatok’ setét chaoszában
Egymáshoz fájdalom! nem könnyen marad hív.
Az ész kételkedő, merész, csak magába,
Bízik ’s önképéhez büszkén ragaszkodik ,
Örvénykényt von mindent hideg világába.
A ’ szív másnak hiszen , — szelíd virágképpen ,
Midőn mást vidítna maga hervadozik ,
Nem örülhet csak az igaz jón ’s a’ szépen.
Boldogtalan Byron ! szív és ész Tebenned ,
Nem de óriási harezot küzdött vala 1
Olly vészben nem szégyen panaszlónak lenned.
A ’ büszke ész győzött pokolnak hadával,
’S szíved édenéből urunk’ arkangyala
Haragban kiűzött téged láng kardjával.
T K SSED IK

KERENTZ.
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A’ B O L D O G Ö R EG .
Melly boldog, ki szüld földen tölthette el éltét,
Es hol ringatták , homloka ránczosodék ;
?S hol gyerek éveiben por-játék , lepke vadászat
A’ szabad égre csalák : üstöké léve fehér :
Es hol fűzfa lovon nj argalt, hegy völgy neki egy volt ,
Késlekedő inait bottya segíti elő.
Nem ragadá ötét szanaszét a’ sanda szerencse ,
'S messze vidékeknek nem nyelegette vizét,
Nem remegett a’ gálljatetőn , mint tengeri kalmár,
Sem, mint kit riadó trombita harczra tüzel.
Gond nélkül hallotta: vágjon nem meszsze körén túl
Város : csiklandás őt nem igézte oda.
Nem könjvbül számlála üdőt: csak barmai hánjad
Fűve menése szerint szokta jegyezni korát.
Vagy bőven takarult aratott gabonája csűrébe;
Vagy leve bor szüretén mustos edénnje kevés.
Vagy mi üdőn haza vitte ménjét huszadévü fiának
Hölgyül ; vágj' szerzett néki leánj a vejet. —
Látköre mindég eggj* ; nem változik uttj a az égő
Napnak előtte , sem a' csillagos égi csoport.

/

02

Emlékezik , miüdón a' most magas alniafa veszszóSzál vala , és nyárban sitt gv (ikerére »izet.
Emlékezik, miüdón Somosát ültette danolva,
Melly most mehetnek nyittya virágos ölét.
Emlékezik , miüdón mezején a’ berki harasztnak
Erdő pompa virult, ’s gerlicze benne nyögött.
Nem töri rajta fejét: Buda és Pest mennyire légven
Tóle vagy a’ Balaton, vagy Tisza pontyos ere.
India, Sína , Mogol , Kairo, Philadelphia, London,
’S a’ Kárpát, véle, Győri megjére dűlők. —
A ’ fösvényt nevetés neveié a’ nyalka betj árkát ,
Es kinek a’ bosszúszikra szemébe szökik.
Karcsú örökségét, mellyet nemzője hagyott volt,
Szomszéd károkkal bírni nem áhítozott.
Jó bora hon termett; kenyerét eke füldgye megadta;
Ételeit fűzé vénagyu tőke tüzén.
Nappala rendbe szedett: elejét teszi reggel imádság,
’S térdeirül fölkel nézni cselédi után.
Alma erőt nevelő ; s mint hajnali gyöngyök az ifjú
Plántának , neki úgy ujjolag életet ád.
Mindene : kis , de csinos hajlék , nem csalfa gyümölcsös
Domborodott közepén szőleje mellyet övedz.
Párkánnyán a’ sorjegenyét suhogatta cserélve
Most a’ déli fuvalm, most fanyar északi szél.
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A ’ kikelet mikoron kinyitá a’ fu-fa virulmányt,
Édesen andalgott jószagu illatiban.
Majd a’ vad tövöket nemesítté jobb fajú szállal;
Majd kert vagy szolőmunka mulatta kezét.
És mikor oltvánnyát görbeszté mennyei áldás;
Boldogsága fölért Persia kincseivel.
A ’ jövevényt ámbár mindég megölelve fogadta:
Ekkor, mintha , kevés menne, panaszra fakadt.
A' szüretet ha az ősz megeresztő , zönge mulatság
N ála, 's az aggott kép ünnepi kedvre simult.
Illykoraz ősz jámbort fiatalkori emlegetések
Ébresztvén , öreges lejtegetésre szőkék.
„Hej ! mikor én , mondá , voltam még korra legényszám ,
Hozzám a’ tánezban nem vala senki fogó.
Nem csoszogék akkor lassú nótára: pörögtem
Mint a’ rokkakerék, ’s por kele lábom alul;
Rajtatok a' szer most fiatalkák : férfi leányzót
Rántson elő ; ne legyen senkinek arcza borultt.” —

Néha, (mivel ritkán babonától ment az öregség,)
Háborút a’ felhők képeiben keresett.
Elmonda unokájának : ,,lássd , innen özönlík
Rátok az ellenség , ’s boldog az , a’ ki szalad.
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Akkor száz faluban szás lelket, jó , ha találni ^
'S a’ csöpögő barlang öble királyi lakás.
Akkor rózsa helyett tövisek siirü bokra tenyészik
Oft, hol előbb kertész surge világi között.
Akkor az erdőben forgácsot fölvesz az aszszony,
IWogcsókollya ’s emilly' szókra fakadva zokog :
Istenem! ezt is még, ki nem él már, férfi hasíttá ,
Es tán a z, kinek én most siratója vagyok.” —

Nap ha sütött, vala néki idő mértéke az árnyék;
Csillagos éjjeleken, csillagos égi jegyek.
Nem csalatott ha esőt mondott a’ hajnali fénybül}
N em , ha szelet, mikor a’ nap lemonésc pirult
’S mint ki Prófétának hitelét megnyerte, ha szó Hot t ,
Ajkátul minden függve csodálta szavát.
A’ füvek és gyökerek hasznát ismérte, ’s csinála
írt a’ sebre , gyomor tisztogatásra italt.
Hogyha segítségért járt hozzá a’ szűkös árva :
Nem kérette magát hoszszu panaszszal : adott.
Hogyha kesergőnek szemeit könyüekbe borulni
Látá : sebző nyíl általütÖtte szivét.
Kölcsönt senkitől ő nem vett : uzsorára sem osztá
A’ mit adott: ingyen szegte falatlya felét.—
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Ünnepi reggeleken , 's dellest lefizetni adóját
Istene házában szerzet! módra sörény :
A’ mézettakaró döngészt bámulta továbbá ,
N ézni, mi készséggel dultja világi keblét.
Vagy nőjét 's kedves gyerekit gj iijtötte csoportba ,
’S nem hiú dolgokéul, mint apa, szollá velek.
Vagy nem sok, de igaz feleit, kik véle rokonság
Voltának, egybehiván , jámborul értekezék. —

Ellene senki gonoszt nem forrnia . béke virágzott
Birtoka tájjá körül , béke cselédi között.
Nem pörlött soha , törvénnyét mivel Istene nyomta
Elméjébe: k i bán' t , l é g y t e é r á n t a k e g y e s .
Nem feszegette, miért bővelkedik eggyike jókkal,
'S vállán csillog arany: másika búban aszik.
Nem feszegette miért a’ jámbort üldözi latra,
Ezt pedig isteni kéz haggja követni bűnét.
Nem keserítették megelégedt hütvöse csöndes
Pállj áján , ’s derülő szép nevedéki szivét.
Es noha napjainak majd századik éve köszönte.
Nem vádolta k orát,’s a’ töredékeny erőt.
A’ szent Itelligio kebelétől vette nyugalmát
Lelke, ’s vidám arczczal \árta kiköltözetét.
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Ingerles nélkül hozzá közelítte öregség,
’S megkéméllte szeges fájdalom agg tetemit.
így köte révparlhoz szeretett unokái ölébiil ,
Boldog ez életben , boldog ez élet után. Járja be más a’ föld mind a’ négy sarkait : ennek
Uttya nagyobb , annak pállyafutása dicsőbb.

HORVÁT KSDRE.

VÍZ ÉS T lZ .

Viz tüzet olt ; de tehát bt? könnyeim’ álja miért nem
Tuija szerelmemnek lángjait oltani el.

PR.

SZ.

M IK LÓ SSY

A t.o rz

M EG ELÉG ED É S.

Mit nekem, ti hír’ ’s szerencse’
Tünedékeny álmai ?
Gazdagok’ dús palotája
Lengeteg pórnép’ csudája ?
Mit nekem , ti büszke hősek ?
F ény’ ’s dicsőség’ rabjai

Vívjatok ti kosszorúkat,
Vérpályátok’ mezején ;
Hágjatok csillámtetőre ,
Hol bülcs-czímet nyer a’ dőre,
Kis hajlékom’ enyhelyéből
Nyögött szívvel nézlek e'n.

A’ felettem felderengő
Bíbor hajnalfellegek ;
A’ mező’ kies viránya ,
Egy elzárt vidék’ magánya ,
’S holdragyogta forrás engem
Szebb örömre intenek.
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Egy édes baráti szózat,
Részvevő meleg kebel,
’S fáim’ biztos ernyőjében
A ’ leányka’ hív ölében
Elfolyt csendes boldog óra
Istenek közé emel.

B

ZA.

SELP1CIA CER1NTHUSHOZ.
Tibull. L. IV.
Szánod e lyánykádnak , Kedves , gyötrelmeit ? Oh lássd
Mint gyengíté-el őtet az őszi hideg.
Múljon-el egyszer már nyavalyám, ez az isszonyu! azt ha
A ’ szeretett ifjú eggjüt ahítja velem.
Jaj , de ha márelhült , ha talán már unja szerelmét,
Haljak-cl! a’ hív lyányt élni ne lássa tovább.
KAZINCZT.

N £ P K E G É K.
1. B A N D I .

Útnak indul szőke Kandi,
Bunda vállán ’s bus feje'n
Pántlikás uj báránysapka ,
Piros rózsa tetején ;
Süvegét jó anyja vette,
Rá a’ rózsát Örzsi tűzte
Ott viríta kebelén.

Szőke Bandi meg-megállva
A’ hajlék felé tekint ,
Tán szép Örzsi a’ padlásrul
Lopva még utána int.
Tegnap volt hogy őt megkérte,
De csak ezt a’ választ nyerte:
Jöjj ha gazdag lesz megint.
7«
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Bandi jár a’ Dunaparton ,
Mely sóhajtás csak szóvá,
IJgy tűnődik, küzd magával,
Szomorún néz tétova.
Zúg a’ szél, a’ Duna habzik,
Bandi’ szíve szintúgy zajlik,
Menne , menne — nincs hova ,

így találja őt az este,
így találja őt a’ vész ,
Es előtte és utána
A ’ vidék homályba vész.
Menne , menne , de alig lá t,
Megfordítja hát a’ bundát
’S fűz megé lcheverész.

A’ vész csattog, Bandit rázza
’S rajta tölti vad dühét,
Néki sújt egy forgószél is
’S elragadja süvegét;
Ezzel annyit nem törődne ,
Csak rózsája mentve lenne
Az furdalja csak szivét.

’S ím a’ hajnal szebb időt hoz,
’S szőke Bandi talpra kél,
Széttekintget hol süvegje,
Merre vitte azt a' szél,
’S mint lenéz a’ víztükrébe,
Szint egy rózsa tűn szemébe;
Kis homokhant’ szélinél.

,, Szép virág te , árva mint én
Elszakadva itt virulsz,
Csók után mint Örzsim arcza
Olly szépen felém pirulsz !
Jer bujdosni, lég }7 te párom
Míg a’ földet összejárom ,
Míg velem majd sírba hullsz.

így szól Bandi a! rozsának,
Melly víg hab közt ringadoz.
Érte is megy , érte is nyúl
’S Keble mint feldagadoz ,
Süvegét is ottan leli ,
Szép arany fövénnyel teli
Víztül mosva a’ parthoz.
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Nékem a’ szél is barátom ,
Jól kifújt, de jót miveit,
’S a’ szép rózsa Örzsim’ képe
Adta rá az édes jelt.
Majd én szerzek házat , kertet ,
Pár lovat, kis szántó földet
’S ehhez még egy hű kebelt.

így örülve csak szívatja
A: szerencse-süveget,
Harmadik nap megrakodva
Bizton Örzsihez siet,
,,Rózsáin rózsád tön gazdaggá ,
Tégy te engem most boldoggá
Vedd pártádért kezemet.“

Örzsi’ képe fÖlhajnallik
’S hű melyéhez zárja ot,
Atyja is megáldja Bandit,
Mostan már a’ gazdag v ö t,
És a’ nászok és vendégek
Víg robajjal Összegyűlnek,
Ülni a’ nagy mennyekzőt.

Így lett boldog szőke Bandi
És hol ő kincshez jutott,
Kies partján a’ Dunának
Majdan falu támodott;
Most is Aranyosnak hívják
’S szép menyecskék , fürge lánykák
Még aranyport mosnak ott.

2.

A’ V Á L A S Z T Á S.

Útközben ül egy szép leány
Pihenve a’ fa' árnyékán ,
Ollyan szelíd kökény szeme,
’S rózsánál is több kelleme.
H ová, hová te szép leány?
Ah én szegény jobb sors után!

Az Urfi mond : jer én hozzám,
Tan énnekem selyem párnám;
Pihenj vígan kertem' hüsén,

Szelletül is megóvlak én.
De a’ leány hallgat , hallgat,
Az édes szó reá nem hat.
A ’ Gróf így szól : jer én hozzám
Van én nekem nagy palotám ,
Vannak benn száz tükrös szobák ,
Számodra száz arany ruhák.
De a’ leány hallgat , hallgat,
A ’ büszke szó reá nem hat.
A ’ Herczeg mond : jer én hozzám ,
Van én nekem ezer szolgám ,
Fóhajtva mind neked hódol
’S rubint széken kezet csókol.
De a’ leány hallgat, hallgat,
A ’ méltóság reá nem hatj
Mond a’ legény 1 édes rózsám
Nincs aranyom se palotám ,
De van szivem melly tégedet
Minden sorsban hiven szeret.
Útközben nincs már a’ leány
Hanem a’ szép legény’ karján.
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3.

KARÁCSON-ÉJ.

Nossza hajdú ! jer vadászni,
Hajtsd ki a' jobbágyokat
?S vendégimnek hozz estere
Tánczra víg leányokat;
Urfi , urfi ! a’ harang szól
Szent karácson’ napja int,
A’ jó lélek térdre hullva,
Most az istenhez tekint.
Szent nap id e, szent nap oda,
Tedd parancsom’ gyáva szolga!
Hajdú elmegy , hajtok jönnek ,
Bús szemükben köny remeg;
Rajta, rajta! ’s száz hahóiul
Harsog zúg a’ rengeteg.
A’ sas vijjog, farkas ordít.
Vadkan rollen ’s csattogat,
Szarvas dobban és ropogva
Szaggat tördel ágokat;
De üres zaj , vad nem tűn ki
És haragban ég az urfi.

Rósz hajtás ez, kezdjük újra,
Rajta, rajta! lomha nép!
Lesre hajdú , börtön annak ,
A’ ki csügged 's hátra lép ;
’S át hegy-völgyön , bokron , árkon
Zajlik a’ hajtó sereg,
Nincs olly rejtek, nincs olly sűrű
A’ inellyet ne szállna nieg.
De híjában vad nem tűn ki
’S dühben ég , dúl , fúl az ur/i.

Es a’ mint zúg , és a’ mint néz
Tölgyben majd patakra le l,
Partján hajlék és előtte
Biztosan egy őz le g el,
’S angyal-képű kisded lányka
Úgy simítja , úgy örü l,
Eletet hoz 's olly vigan lejt
A ’ szelíd állat körül.
A’ kilátja mind megindul,
De az urfi fegyverhez nyúl.

Térdin esdik a’ kis angyal j
O ne bántsd jó őzemet!
Tejjel tartja bús anyámat,
Ölj meg inkább engemct.
Nincs apám, megölte ura,
Hagyj anyámat élni még !
így a’ 13'ányka ’s kék szemében
Ártatlan szép lelke ég ,
És mint rózsagyöngy a’ szirthez ,
Reng föl könnye a’ vad szívhez.

De fölötte villan a’ cső
'S a’ hív állat porba d ül Kis galamb te végy anyádnak,
Tej helyett most véribül!
íg y az urfi és kaczagva
Martalékján elrobog ,
És utána vérlángokban
A’ hajlék is föllobog;
Borzasztón süt rémutjára
’S a’ rezgő fák’ sudarára.
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Ködbe süllyed a’ nap’ fénye
Egy szép csillag sem tekint ,
S vissza , vissza téren, halmon
Száguld a’ vadász megint.
Fül-fölröppcn a’ sok varjú
’S őt kárrogva követi;
Fél a’ pásztor ’s nyáját haza
Más utón térelgeti ;
Majd egy puszta templom’ allján
llly gúnyszó kel szitkos ajkán •

|

Olly fejéren mi kacsingat
Ott felém a’ fű között ?
U ríi, urfi ! az halálfő
Ember egykor ’s üldözött;
Tümlöczödbül itt tettük le ,
Éve lesz , mint öngyilkost.
Haha ! így nem félti hölgyét >
’S itt hevét lefázza most,
’S hetykén rúg a' koponyához ,
Kosszá csont jer vacsorámhoz.
.

Megy ’s utána a’ gödörbüi
Tompa, hosszú jaj mordul ,
Es a’ mint megy a’ kereszt is
Tőle búsan elfordul.
’S mint közelget dús lakához
A’ kopó mind úgy vonít,
Lova rugdal ’s vas kakassa
Háromszor lekukorít.
De pezseg benn a’ vendég már
S’ a’ vidám kedv csak reá vár.

Föl barátim ! csókra tánczra,
Hadd perdüljön a’ leány ;
Vig dalunk az e'gig hasson,
Van borunk ! húzd rá czigány
Uríi , urfi ! szent misére
Csendül ismét a’ harang!
Hadd konogjon, sokkal édesb ,
A’ pohár ’s szerelmi hang.
’S a’ ház’ sarki szinte rengnek ,
Nyalka tánczban úgy kerengnek.
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Majd leülnek vacsorához ,
llújdosik a’ tölt pohár ,
Es szilaj kedv ’s tombolásban
Nincs se mérték sem határ.
’S im ! éjfelt üt , szörnyet csattan
A’ szobának ajtaján ,
*S a’ halálfő hempelyeg be
Még sírföld meredt haján ;
Kígyó ül sötét szemében ,
’S a’ vendég fut rémültében.

Még a’ sírban sincs nyugalmam ,
A’ hová kétség vetett!*
Gyilkosom te, fölriasztál ,
Halld tőlem hát végzeted;
D urva ösztön’ ’s kénynek éltél ,
Térj magadba! Nem nem én.
Istent, embert megvetettél,
Térj magadba! Ne m, nem én!
Jer tehát, int a’ vég óra,
Sirbul e’ csók foglalóra;

Ill
’S

szörnnyé d u z z a d o z v a „
Kénköves lángot lövell,
Egy-egy nienykü csontütése
’S így tátongva rá leheli ;
A’ bűn’ f i a össze o m l i k ,
Száz forgószél csap bele ,
És üvöltve szórja hamvát,
Baglyoké lesz lakhelye,
'S ott huhogják minden éjjel,
A ’ mi történt a’ vad szívvel.
Undok

K I S F A L U DY KÁROLY.
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K É T S É G .

Kis sajkámmal eleiemnek
Sors-zavarta tengeren
Küzdve széliéi , víva habbal
Szép reme'nnj el úsztam e'n ,
Nap ha eltűnt, vesz ha zúgott
Meg bízám 's ez kedvre gyújtott
Hogy hullámot győzve majd
Sajkám csöndes partra hajt.

Küzdők e'n me'g sze'llel , habbal
Vész zuhog, napom leszállt,
Elsötétült , nincs erányom
Partra sajkám nem talált:
’S haj ! derűi e rám több hajnal
Víni meddig kell habokkal,
’S lessz e köztök egy sziget
A ’ melly engem fölvehet.
kovács

PÁ r,.
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A' BAL ESET , JÓL ESETT.
1.
Harag es gyülölség szivemben hagyám el
az esti társaságot. Hogy Lina azt a’ mennydör
gés Kapitányt szereti és én forró indulatommal,
miatta bízvást, mint valami lézzengő vitéz a’
világot futtoshatom, az világos lön előttem.
Mi Ily hxiledezés tekintetében midőn az a’ buj
dosó madár a’ szállába lépett, mint habozott
midőn vele szólt, aztán inilly nyájas figyelmes
iránta. Hétszer tékozlá a’ czukor csemegét tá
nyérjára \s nekem csak porát hagyá. Már bizo
nyos, édes szivének az ő látása mint a’ czukor
ajkainak 's én kesergek bele mint a’ szegény
szerecsen rabok a czukor termesztmény mellett.
Oh még ágy senki — senki nem csalattatott 5
de bosszút esküszöm neked aranyszínű kígyó ,
bosszút neked és egész nemednek.
8
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2.
Ez életem’ legsajnosabb napja álmatlan
éjjelem volt, a’ világ egy kietlen pusztaság í
vege minden örömnek. Puncto tizenkét órakor
M — házához menek hosszabb időre, vagy
inkább örökre biícsut venni. Lina , az isten
telen Lina jjyors távozásomon meg csodálkozni
látszott. Azt állitám fontos dolgaim a’ városba
kiszínek, hogy már kocsim (ajtóm előtt vár ’s
e’ pillantatban indulok. Bár mennyit erőködtem
hasztalan , szemeim egyiigyü könnyekben lísztak
’s szavaim egész neinulásig reszkettek. Búcsuzásomkor a’ csalfa meg kezemet is megszorító
’s oily tekintetet lobbanta rám, miilyent soha. Oh
milly nyelvet adott a’ termeszét a’ szemnek! majd
alelni kezdek olly dobogást, szorongást es zajt
érzék szivemben. Fejem érhet ugyan valamit ,
de szivem nem e’ világra alkotott, erőszakkal
minden csekélységbe avatkoznék ’s mindenütt
uralkodni vágy.
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Elsietek ’s félegytül egész négy óráig egy
helyen ülve az ágyam felett álló falra meredtem ,
hol Lina’ kepe függött , mellyet azonban tegnap
fejer ruháim közé rejtek, hogy békén ott a’
húson nyiighassék. Aztán felvergődvén a* ligetbe
mentem , hol még senki nem vala. Minekután
a’ legmagányosb utakon tévelyegtem ’s untig
sóhajtoztam volna, leültem egy árnyékos vad
gesztenyefa alá , melly a süni fasor végén álla
’s mellynek törzsöké paddal volt körülvéve.
Meleg vérem’ hüttésére pohár tejet kérvén ,
ismét kényemre fohászkodék. A leányka alig
vivé el az üres poharat, midőn távol szó hat
fülembe, melly oldalast a’ fáksoron keresztül
felém hangozni rémlék. Helyesen ! gondolám :
te majd az esténként itt sétálni szokott sokaság
közé vegyülsz, minden leánynak kalapalá te
kintesz mint más előkelő emberek is tesznek.
I s iparkodni fogsz ma még valami szépbe sze
retned , olly szörnyen , a’ mint csak lehetséges ,
ne véljék az emberek, hogy te valami különczöt akarnál játszani és csak egy leányt, az
8°
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alattomos , az álnok Li'nát imádod , a' mi külön
ben is már nem úgy van. Illy hősi gondolatokkal
vesződvén épen helyemből kelek , midőn egy
a’ közelgő szavak közül ismeretesnek tetszett.
Ezer villám ! a’ kapitány' karrogő tenorja volt
es most — boldog Isten ! most Lina szolt. Félholtan , rettegve szőkék fel , körülnézvén , hol
rejthetnem el magamat. Li'na $ kinek hat őrá
előtt tüsténti távozást hazudtam itt ne leljen ,
csak most ne ! azt vélhetne' , körét éppenséggel
el nem hagyhatom., el! el! de merre , hová?
A’ nyílás mellyben valék hosszan , egészen a‘
kapuig nyúlt, közel nem vala mellék xít , a:
sűrűbe sem törhetek a tövisek m iatt, vagy azo
kat félre hajtva zörgés nélkül. A' szózat mind
inkább közeledett, nehány perez múlva a'
szeglethez fordultokban engem" elkerülhetet
lenlenül meg kell látniok. Ha ideient nem
találsz mentséget, fordítsd szemeidet a* ma
gasra — ezt gondolám szorultságomban és
úgy is tettem ; sebten a"1padra szőkék , onnan
ügyesen mint egy orangutang vetém fel ma
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gainat a' gesztenye fának árnyékos lombjai
köze.
Most bátorságban valék, mint árboczkosárbúl néztem a’ sűrű lomb közül a’ tájra ,
honnan a’ korzároknak kell vala jönniök. —
Először jött is Szőri , a’ Néniké’ kis bodor
kutyája, es a’ világon semmi következtetés
nem vala bizonyosabb , hogy a’ hol Szőri meg
jelen a’ Nénike se lehet tá v o l, azután láttam
a ’ tisztet , paradéléptekkcl ferde hajtással
büszkélkedék Lina mellett. Linát megpillant
ván sze'delegni kezdek, de magas régiómban
ez a’ fellep is hamar eloszlott. Most sietve
megvizsgáltam ülő helyemet ’s lelkemre! az
ág olly vékony vala , hogy alig foghatám meg ,
mint tudott engemet, sorsom egész nehezével
addig is megbirni 5 de idő nem lévén más vá
lasztásra nyugton maradtam, különben is úgy
vélém az egész tréfa csak nehány minutumig
tarthat , míg t. i. a társaság a ’ szemközt
állő nyitásba fordul, aztán majd én is menekszem.
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Az ember gondol , az Isten végez. Az egész
társasága melly az említetteken kivűl még Lina’
öreg bátyát is magában foglalá , balra fordul
ván egyenest alattam a’ gömbölyű padra tele
pedett íe. A" léghajós , ki először a’ levegőbe
bátorkodik megdöbbenhet ugyan , de állapotja
meg is irigylendő az enyémhez képest. Eleinte'n
egy szót sem értheték a’ mit alattam beszélget
tek , elvégre kiejtett nevem még is eszméletre
hozott. Az a’ szemtelen kedvencz azt áll/tá : hogy
féltékenységem őt nagyon mulatja, hogy én
egy ollyan fakép vagyok , ’s a’ szépek előtt úgy
viselem magamat mint a’ rekruta először a’ fegy
vergyakorlásnál. En mérgemben ajkaimat ha
raptam , a’ lélekzést is tartóztatván , melly
láva gyanánt lángoló szavakban akart kiömleni.
Az a’ szörnyű ember továbbá azt is vélé : hogy
én művelt ’s ügyes emberek közé még alig ju
tottam. Ej kapitány uram viszonzá erre gunykaczagva Lina — már mondottam , mi együtt
nevelteténk ennél fogva szemrehányása engem
is érdekel. Bennem ismét megszűnt a’ nézés ,
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hallás , csak egy jótevő érzemény fakadozott
szivemben , hasonló azon az árboczkosárban ülő
hajóséhoz , ki hosszií tévelygés után a’ zajló
tengeren , partot vél a* távol* kék ködében. P art!
part! kiáltottam volna én is , midőn — Hah !
vérem most is akadoz ereimben — midőn alat
tam recsegni kezd , és én hasztalan kapkodá
saim mellett is magamat fenntarthatni, a’ tört
ággal együtt rettentő zörgéssel, hosszában a’
földre esék.
Feleszmélvén, hogy már csak ugyan a’ par
ton volnék, sze'ttekinték , vallyon hová kerül
tem , mert esésközben minden világrész eltűnt
érzékeim elől. Körűiéin minden borzasztó lázzadásban állott: legközelb hozzám a tiszt , halálfélelem halavány arczain , balkeze kard marko
latán , a* jobbik egyenest messze kinyújtva} a’
bátya sovány kezeivel még mindég ősz fejét fődé,
mintha még egy explosiot rettegne , csak Lina
jött részvevő , ijedt képpel felém , de én mint egy
ostromban zudulék föl és kalap kezemben , mint
egy havasi kecske a* nyiláson föl és elszökék.
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Itt ülök most szobámban es legalább a
világ végére kívánnám magamat, vagy Ián
inkább a sírba , mert ügy is még e' földön
tengek, kegyetlen sorsom nem szűnik üldözni.
Igaz , szerencsétlenségem sokkal nagyobb
is lehetett v olna, ha p. o. a’ társaság közül
egyikre esem , a' vastag Nénikére, vagy nem
— nem ! meg képzeletben sem! az engem is
megölt volna$ i'gy legalább senkinek sem terek
kárt, magamnak sem, mert a' jobb lábomban
érzett fájdalom is igen tűrhető. Ah ! ’s meg is !
szerencsetlensegem határtalan !
3.

Mely csend uralkodik az egész természe
ten , éjfél közelít, csak belsőmben derül az
öröm’ arany napja ^ lelkem, minden érzetem
most ünnepli legbájolőbb tavaszát, csak az ész
ül még téli bagó süvegben , ’s nem foghatja meg
mi történik körűié.
Már reggel , még félálmomban valék , ina
som levelet hozott, mellyet neki Lina szoba
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leánya , a’ fürge kis Rózsi azon fenyegetéssel
adott 5 hogy tüstént kezembe szolgálja, külön
ben agyon kínozza; én tudom az a’ jó ember
örömest hagyná magát a' tüzes barna szemek
től kinoztatni, mint hajdan Rousseau Warens
asszonytul , de most csak ugyan a' környülményhez alkalmaztatá magát, ’s fölkeltett. Itt a’ levél
egész tartalma!
Kedves u r! nem képzelheti azon csodálko
zást ’s ijedésemet, mellyel tegnapi esetét vagy
inkább esését haliám, csak a’ társaság azon
vallása , hogy uraságod kitelhető gyorsasággal
hagyá el a’ helyet nyugtatott m eg, mert úgy
tetemes kárt testében nem tehete. Miként jutott
a’ fára , ezen mese’ megfejtését ma ebédnél kér
jük , én pedig azon rejteményt fejtem ki , melly
gyanítom kegyednek nem kis bajt , fejtörést
okozott.
Kegyed ’s Lina viszonos szeretete, noha
anyai szívemtől igazoltatott, ezen szoros bizodalmas állapotban, kegyed’jó szülei elhunytával tovább nem tarthata ; vagy örök frigynek.,

122

vagy elválásnak kellett következnie. Tudtam
okát mért halasztá a’ komolyabb közeledést
’s most nemes lelkű ’s lágy szívű bátyjától min
den jöt reményiek. A’ kapitány’ hódolati leá
nyomat arra bírták hogy kegyedet féltésre in
gerelvén ki tanulja szivét ^a’ hűtelent játszotta
de olly rosszul 9 hogy csak a’ féltékeny nagyító
üvege nézheté azt valónak. Igazságszerint ke
gyed tőlünk kis pirongatást érdemel 5 mert lígy
látszik ízlésünk iránt vajmi balul vélekedik}
milly vakság ollyan durva Márs’neveltjét vesze
delmes vágytársnak képzelhetni$ de a’ szere
lemnek sokat meg kell bocsájtani — szóval
többet , a’ tegnapi eset mindent felderíte. Türetlen várja barátnéja. F. A.
Utóirás. Egyetlen Gustav! Édes anyám
ezen levél’ elküldését reám bizá — kérlek
bocsáss m eg, bocsáss meg ! és siess régi szi
veddel és kedveddel a’ téged örökén szerető
Linódhoz.
Lina nehány óra előtt mátkám leve ’s így
a’ bal eset jól esett? ha nem lett volna a fa,
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tán ma is lígy ülnek itt mint tegnap e's tegnap
előtt ’s a’ halálig sóhajtoznék.
O mennyei hatalmak! milly Lahyrinthnson
vezetitek ti keresztül a’ szegény halandót} de
boldog kire az ajtónál egy deli nemes asszony
vár 5 mint Ariadne Theseusára ’s reám Lina !

T. K.

NÉP
i.

D A L O K.

MOHÁCSI DAL.

Suhogva mint az es!i szél
Mély gödréből a’ vitéz k él,
’S mint halván}' köd holdvilágnál
Mohács’ térén tétova száll.
Néz a' pásztor ’s kpresztet hány ,
Kiált a’ hiv kuvasz után,
A ’ tűz mellé heveredik
’S mult időrül töprenkedik.
Hej itt egykor e’ gyep felett
Sötét piros harmat esett;
Fű virág búsan lehajlott,
5S magyar szivbül friss vért ivott.

Sok legény jött nyalka lovon,
Győzni a’ vad büszke taron ,
Lova eld őlt, maga fejér,
Néma , hideg mint őszi dér.
De a’ mátka hon könnyezett
Vig dal között kört nem lejtett
Várja, de csak halálmadár,
Hozza hírét, hogy nem él már.
Csele patak ! iszapodban
Királyi nagy temető van ,
Azért is ollj’ sárga vized ,
Oszlopod gőz, átkos neved.
Csontba akad ’s hortyog a’ ló ,
Meg-megcsorbul kasza sarló ,
A’ leány fél s bár mi begyes ,
Oltalmára legényt keres.
Ne félj rózsám, szebb idő jár,
Dunánk rabot nem hord immár ,
’S újra diszlik Mohács’ táján,
Magyar legény , magyar leány.
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2.
Az ér mellett áll egy fa,
Szép rózsám eljár oda ,
Kn is ha zöld fa volnék ,
A ’ kedves helyen álnék.

Ágimat lehajtanám ,
Hogy más ne lássa rózáni’,
11a le pih en ’s hültüzik ,
Vagy az érben megfürdik.

Ne lássa szép alakját,
Aianj háló szöghaját ,
Villámló tűz szemeit,
Fejér galamb tetemit.

Ne lássa mert magamkint,
Örömöt nem lel megint,
En is láttam ’s víg napom,
Érte búban folytatom.

L

Kalapomon virága
Mellyre kis lába bága,
JS a’ violát kebelen •
Könnyekkel neveltem én.

3.
Fogj- már a’ nap’ melege ,
Kertünkben a’ czinege,
Csípős s/.él fuj a’ mezőn ,
Farkas kullog az erdőn.

Hadd fújjon a’ csipős szél.
Galambom atLí>l nem fél ,
Reá veszi bundáját
’S felkeresi rózsáját.

’S ha galambom betoppan ,
Szivem olly nagyot dobban;
Pergő rokkám megakad,
’S fonalam is elszakad.
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’S ha nyájasan mellém ül ,
Mi nem néz ki szemébül ,
Szép szemek , barna szemek ,
Öröm nézni belétek.

Es ha a’ mécs elalszik,
Ajkaimhoz lopódzik
Megcsókol , én haragszom ,
’S a’ csókot vissza adom.

4.

Messze tóled édes kincsem,
Komor biiban fogy életem;
Küldj messzirül vigasztalást
Hogy te még most sem szeretsz mást.

Ha megvirrad napkeletnél ,
Emlékezem szép szemedről ,
Az is napom mig boldog volt,
Oily szép tűzzel felém lángolt.
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Bár itt is a’ nap melegít,
Mint szemed úgy me'g sem hevít,
KiviiL égek, belől fázom,
Mert te messze vagy , galambom 1

Mit nem adnék , mit nem tennék ,
A" villámra is felülnék,
Hogy csak egyszer láthatnálak,
És szívemhez zárhatnálak.

De mit tegyek? nincsen mentség,
Tudja isten látlak e még !
E ’ gondolat csak könnyet ád ,
Szép galambom , isten hozzád!

5.
Piros leány , barna leány,
Megkérlek én szüret után ,
Yan sz.kerem, két pej csikóm ,
Azon viszlek szép galambom.

0

*

Van kis házam és kertecském ,
Búzát termő jó földecském,
De mind ennél tán többet ér,
Szívem, melly csak éretted *ér.

Csapj-fel rózsám ’s foglalóra
Süss egjr csókot ajakimra,
Meghálálom én ezerrel,
Csipkés szélű fejkötővel.
S. B.
6.

Cserebogár , sárga cserebogár ,
Nem kérdem én tőled mikor lessz nyár ?
Azt sem kérdem sokáig élek e?
Csak azt mond-meg, rózsámé leszek e.

Nem kérdem én te tőled kis madár ,
Derűi e még életemre több nyár ?
Úgy is egy nyár emészti kedvemet ,
Mióta rózsám bírja szívemet.

131

Te a’ hímes virágokat járod ,
Minden bokron njómban követ párod,
De én bokrot ligetet felverek ,
Nincsen rózsám, üres minden berek.

Te a’ virágok’ színmézét szívod ,
Tekintvén párodat hozzád hívod ,
De nékem nincs boldog pillantatom ,
Mert szeretőm’ ritkán csókolhatom.
K Ö Z L I P Í XT KR ANDRÁS.

7.

Forgó szél megy út' közepén ,
Csoportokat dobál felém ,
Te forgószél ! ha jó volnál ,
Inkább babámhoz ragadnál!

Az én babám nem kis baba ,
Sugár mint a’ jegenye fa,
Szépen danol, szépen tánczol,
Hozzá kökény szeme lángol.

ö(

A ’ kökényt én úgy szeretem ,
Ha szemében tekinthetem ,
H aj! de tőle távol vagyok ,
Csak egyedül fülök fagyok.

Érem-e még azt vagy soha,
Hogy galambom elmondhassa :
Hova, hova bojtár legény ,
Tudod-e hogy szeretlek én ?

Azt csak tudnám még hogy szeret ,
De tudom hogy el nem jöhet,
'S mint madár a’ száraz ágon ,
Csak úgy tengek a’ világon.

8.

Ez a’ csárda
Gólya jár rá
Ha én gólya
Hlyen házra

nevezetes,
nagy kelepes,
madár volnék ,
nem is szállnék.

Kidiilt bediilt az oldala ,
Bele jár az isten1 nyila ,
A’ forgó szél dudol rajta,
Boszorkány táncz van alatta.
Hej kivül is ,
Ki van itthon
Ki hoz nekem
Piros lánytól

hej belül is ,
ha beteg is ?
bort eleget,
hó-kenyeret í

Lágy kenyér az eledelem ,
Szomjam ellen borral telem,
’S ha felindít a’ szerelem,
A’ szép leányt megölelem.
Hej de itt senki sem felel,
Csak az egy gólya kelepei,
Útra készül az is szegény ,
Nem ülhet a’ ház’ tetején.
Gyerünk innen fakó lovam ,
Tisza innen nem messze van ,
A ’ Tiszában megitatok ,
A ’ Dunáig meg sem állok.

Isten hozzád puszta szállás 1
Gözü tanya , deneve'r ház ,
Hordjon el az őszi zápor,
Mért nincs benned egy ital bor.
CSABA.

9.
Pirulj hajnal pirulj ,
Hadd keljen-fel a’ nap,
Galambom’ hajlékán ,
Hadd nyiljon az ablak.

Nyiljon meg az ablak ,
Nézzen ki a’ leány ;
Lássam , hogy’ ég arcza ,
Szép álmai után.

Néz ugyan , néz a’ lyány ,
De ah nem én felém,
F u t, rejtőzik megint,
’S búbánat száll belém.
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Mért futsz el galambom
’S rejted el képedet ,
Talán a’ nap’ tüze
Égeti szemedet ?

Ha égeti , méltán ,
Mért néztél ellene ,
Ha rám néztél volna ,
illy bajod nem lenne.
ez.

A’ L E P E.

Plátó lelke valék egykor, most már Lepe. Szépet
’S jót keresék ottan , mennyei harmatott itt.
KAZI NCZY

IEKENCZ
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H EDVI G.

Szóla isten Gábor angyalához:
Szép cselédem, fényes Gábor angyal,
Olts piros két szárnyat vállalóra,
Szegd be nappal a’ szép dél világgal ,
Arczaidra vedd tavasz’ derültét,
Végy mosoljgóbb ifjúságot arra,
A ’ kicsinded földre fogsz leszállni ;
’S a’ szerelmes Iánjok’ bíbor ajkán
Csókot, áldó égi csókot hagyni ;
A ’ ki szép, hogy még szebb csókod által,
S a’ ki boldog , boldogabb lehessen.
Es felelt a’ fényes Gábor angyal :
,, Boldog isten ! oh te véghetetlen !
Mellj’’ parancs ez ! millj’ kemény Ítélet!
Olly paránji bár a’ föld magában ,
De szerelmes szívű Iánja ollj’ sok
Támadattól a’ koniolj’ napestig ,
’S a’ fagj’’ éjszakáig déli hótól,
Hogj ha ezret végzek , vissza térve
l ’j ezerrel lesz találkozásom.

i ti l JB D V I í J

Mert füszálke'nt mindenütt terem lány ,
’S egy leánjr sincs , a’ ki nem szerelmes.
Boldog isten ! oh te véghetetlen ,
így örökké el leszünk szakadva,
;S Gábor angyal, bár óhajtsa lelke,
Fényhazádat meg nem látja többé.“
így felelt a’ fényes Gábor angyal,
Mosolyogva monda rá az isten:
,, Melly leánynak szíve rejt szerelmet,
Gondolatba még is feddhetetlen :
’S tiszta, szent, és tetszhető az égnek,
Arra szálljon csókod áldomásul.“
’S ment az angyal. Hajnal nyílt utána
Dal szövődött szárnya' zajszeléből,
Dal, minőt a’ lélek hall magában,
Éjein ha boldog álma eljő ,
’S a’ nem üsmért tündér honn’ öléből
Legrejtettebb vágya vissza hangzik.
És soká és messze járt vigyázva ,
Ifjú és agg volt figyelme’ tárgya,
’S lelt szerelmet mindenütt a’ földön.
Hőben és fagyok kÖztt a’ leányszív
Égé , mint a’ pártusok’ vetése ,
Mellybe Sámson’ karja űze lángot.
’S felsohajta néha Gábor angyal :
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f,Istenem! mi bajra hajtasz, engem,
A' szerelmes lányka mit kívánjon
Mit gondoljon, mint az e g y szerelmet?
E z hive'nek szép szemében olvad ,
Az mosolygó ajkin vágyna csüggní,
Termetét más , ’s délczeg indulatját
Sőt hibáit mint bálványt imádja.
Van , ki fényről kincsről mér szerelmet
’S a’ fagyért ég büszke gondolatban”
Így az angyal néha felsobajta,
’S mert előtte mint a’ könyv kitárva
Leplezetlen állott a’ leányszív,
Tarka ’s tarkább lön tapasztalása.
Egy virágszál , egy kis semmi gyakran
Évig élt a’ hű leány’ szivében ;
Mint folyamnak tükre volt a’ másé,
Melly utában majd a’ törpe bokrot,
Majd kevély fa’ termetét mutatja;
Ebben a’ szerelmek’ rózsavásznán
Jégfonallal szőve volt kevélység,
Abban olvadásig lágy ohajtat ,
llúmerengés , kedv, csapongva játszó,
Gj’enge jóság, elmúló’ szelídség
A ’ hiúság’ czifra köntösében
Változónak mint a’ hold’ világa
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Vétlen vétkes vágyaik’ sokával,
’S álmaiknak minden ezredével.
Es az angyal, más világ’ lakója ,
Nem talála kedvet mind ezekben,
Nem talála tetszhetőt az égnek.
’S im egy ország föltünék szemébe
És egy nemzet messze napkeletről ,
Boldog és nagy , gazdag és hatalmas.
Melly parancsolt a’ sebes Dunának
’S tengerektől tengerig csatázván
Nagy királyát, ’s a’ j ó t , mint egy istent
Ős Budában fénynyel udvarolta :
A’ magyar volt ’s nagy Lajos királya.
Gábor angyal megszállt e’ vidéken ,
’S a’ hogy ott ült a’ magas tetőkön ,
Mint ezüst láng, mint egy üstökös fén y,
Rózsa felhő szállá fel Budából ,
Rózsa felhő a’ sasok’ hegyéig,
’S Gábor angyal ígyen szóla hozzá:
;
Rózsa felhő honnan és hová mégy ?
„ Szűz leánynak arcziról, ’s az égbe ,
Hála isten , hála szent erődnek !
Hogy kegyedben szép arczot teremtél.“
’S felleg szállá ism ét, barna felleg ,
Mint az árnyék, mint az éj’ palástja,
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Gábor angyal ígyen szóla hozzá:
Barna felhő honnan , es hová mégy ?
,,Szííz leányhaj’ lebbene'se toltam.
Hála isten , hála szent erődnek ,
Hogy sötétlő szép hajat teremtél.”
Csillag is szállt kettő fel Budából:
Szűz leánynak pillantási voltak,
Es imádni kezdtek „hála , isten ,
Hála hogy szép kék szemet teremtél.“
Egy sugár is termetéhez illő ,
Felhatott a’ termetért köszönni.
Végre sánta hangja hajta morzsát
Felfelé a’ legmagasbb tetőig.
’S Gábor angyal ígyen szóla hozzá:
,,Sánta hangj a honnan , és hová mégy ?
Az pedig megálla válaszolván :
„Hála isten, hála szent erődnek!
Kis fiammal költözőm Budában ,
’S kő esék rám; de király’ leánya
Szép ’s kegyelmes Hedvig fölsegíte,
S monda: hangya kelj föl ’s menj fiaddal.
’S fölkelék ; de megfogadtam akkor ,
Hogy nevének emléket hozok föl ;
S itt van a ko : a tetőre vontam.”
S zó lt, a’ morzsát feltolá , ’s tovább ment.
’S

Gábor angyal Játva hallva mindent,
A’ mit angyal hallhat, emberek nem ,
Új örömmel, új reményei indult,
'S nagy Lajosnak várlakába szállott,
'S im király’ leánya Hedvig, ott ült
Ifjúsága’ hajnal’ köntösében ,
’S rózsa felhők arczi, szép bajának
Gyenge fodra barna köd valónak,
’S minden a’ mi kellem és gyönyör van
Harczban állott termetén, vonásin ,
!S a’ ( S z e m é r e m ’ diadalma rajtok
Mint királyné , ü n n e p e l t s z e l í d e n .
Gábor angyal a’ hogy látta mind ezt,
Elborúla lelke tisztelettel,
5S így imáda: hála, hála isten,
Hogy kegyedben szép leányt teremtél.
A’ királyiján}^ csendes ámulattal
Ült azonban : a’ szent könyv előtte
Nyíltan állt ’s a’ vérivó magyarnak
Régi nyelvén új csodát beszéle.
A ’ teremtés’ titka: isten, ember
*S a’ világ valónak följegyezve
Szent soraiban, és az élet’ álma :
A ’ nagy, a’ várt, ’s rettegett jövendő ,
Mellyre holtak sírból fölriadnak
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’S földdel a’ magas menny össze rendűi,
Vég bíró pedig lesz a’ nagy isten,
*S jót gonoszt a’ tett szerint itélend.
Mind ezek, ’s több felvalának írva,
’S Hedvig olvasá a’ szent igéket,
’S így tűnődök rajtok ön magában:
,,lm ezek mi szép igék , mi szentek.
Lengj él ország’ hős királya férjem ,
Kit szivemben hordok , hű jegyelted ,
Nem leend-e megvetett ajándék ,
Majd ha fényben eljövendesz érttem ,
’S én kitárom a’ csodák’ világát
Ifjú , hős ; de még vad nemzetednek ?
Durva nyelve, mellyen eddig a’ düh,
’S a’ harag’ vad győzödelme hangzott,
Általam most szent igékre hajland.
A ’ teremtés’ titka, és az üdvé
Nem leendnek messze föld’ világi.
Szent körökbe mindenik betérhet,
Es az élet’ fájáról gyönyörrel
Dús , öröklő éveket szakaszthat.“
Gondolá , és elfogadta szíve.
Szárnylibegve függe Gábor angyal
Yállain a’ szép királyleánynak,
’S kedvteléssel, ’s üdvözölt gyönyörrel
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Néze által rá ’s a’ szép sorokra.
Majd hogy el lön a’ szándok fogadva ,
A’ leányra áldó csókja szállott;
Égi ajka , mint a’ gyenge szellő
Lágyan e're legszebb földi ajkat ,
’S csattanása , mint ezüst harangé
Mondhatatlan kedves és múló volt.
VÖR ÖSMARTY.

A KEZDŐ SZERELEM.
Mi bájol engemet,
Hő lángra keblemet
Ki gyújtja-fel ?
Leány! kökény szemed,
Sugár szép termeted
Vonz ’s bájol-el.
Reményem jő ’s repül ,
Üröm ’s bú viv belül
Velőm lobog.
Nyugalmam nem lelem ,
Miolta kebelem
Feléd dobog.

Mosolj’gva könyv fakad
Szememben , fenn akad
Szavam , ’s remeg:
Kegyes tekinteted ,
Midőn reám veted
Jgez úgy meg.

De bár epeszt tüze ,
’S mindenha bajt füze
A’ szerelem ;
Eloltni felek őt’,
Sőt a’ kedvöldösőt
Meg nevelem.

ez.
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A' B A B O N A.

Hazánk' egy megyéjében , melly me'g sötétebb babona' homályában vakoskodott — egy
szegény , de szén formájában rs derek termetében magát elhízott suhaneznak , melyen tűnt
szemébe az öreg bird* egyetlen leányának szent
sége is : de még inkább talán birtoka. A’ bírónak
fia ném lévén vöt akart gazdagságába állítani ,
ezt ő jói tudta } — 's ,, h ej! be jól esnék
nékem., ha az a* csinos ház , nyolc/, ökör, négy
ló , mind rám maradna !4<* gondolá magában ,
„hisz az öreg nem élhet mindég ! 4 4 így ábrán
dozott a: legény, valami jó módról gondolkod
ván, mint nyerhetné-el azon szerencsét? mert
megkérni szegénysége miatt nem bátorkodék.
— Gondolta ugyan egy kis maga elbizottsággal
hogy ő derék legény , 's még Marcsa megsze
rethetné } de egészen reményleni még sem mert ?
10
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's csak jó szószólót óhajtott magában: a* mint
egy czigány asszony’ szava : 5 , Jó napot szép
legéncse ! 4 4 gondolkodásából feleszmélteté. ^Tá
lául bizony valami szép lyánkárol gondolko
dott ? 4 4 „H isz ez szabad ! 4 4 felel a’ lege'ny. „Biz
az igaz4 4 mond a’ czigányné , „mutassa csak
a’ tenyeret , had mondjak egy kis jó szerencsét,
majd tán azt is ki nézhetem belőle betélesedik
e’ gondolatja — vagy nem ? 4 4 Oh csak adná az
Isten , be megfizetnek kendnek Öreg anyó ! 4 4
.«meg e’ hát ? no , lelkem , bízza kend szerencsé
jét reám , én sokat jártam keltem , tapasztaltam ,
— itt , ott sok leányokat férjhez adtam, sok
legényeket házositottam — ki tudja ? itt is mit
tehetek, — a’ tavasz jót hozhat; csak lelkem
mondja-meg , ki az , a’ kit szeret ? azt tudom
hogy szép barna lyány, ’s az apja nem akarja
kendnek adni — ngye ? 4 4 „Hiszen még nem is
kértem. Isméri e’ kend öreg a’ Biró Marosát ? 4 4
„H ogy ne ismérném lelkem gyermekem— ma
is voltam nálok; tudok már mindent, csak
hagyja kend reám! — Hadd múljék el a’ böjt,
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nagyhétben ismét itt-leszek 9 fogadom 9 a’ zöld
farsang jó lesz — csak lelkem az Ígéretről el
ne felejtkezzék ám kend is aztán !*•* — ’s ment.
— Sóhajtozva nézett utána a’ legéncse^ — űjjain
kiszámlálta , hány nap nmük m ég, míg nagy
hét eljőne 9 ’s dolga után látott szép reménnyel
telve. —
Nem is csalatkozék $ mert nagyhét kezde
tével épen kertjében kapálgatott midőn még
messzéről megismerte a’ jósló czigánynét. —
Megsem gondolta , hogy hozzá ne jöjjön ’s már
tán meg is kérte számára Marosát«, — de a’
czigányné őt észre sem véve házokat is elhagyó
már 5 ’s meresztett szemmel , boszonkodva nézett
utána, hová m egy} de örömére a’ biró’ ud
varára látta menni az öreget. .,IIej ! be meg
ijedtem! igy sohajta könnyűit szívvel a’ legény
— pedig hiszen még most megy ’s ez után
fog nekem jó hirt hozni. , 9’S úgy lett. — Marcsát
épen kertjében találta a’ vén czigányné virág
és palánta magokat vetegetve. Héköszönt a’
barna néne — Marosa elfogadja. 9,M itveteget
10«
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lelkem — talán palán'a magot ? 4 4 kérdé. »eigen !
on rá ar felelet. »»Jaj galambom , miért nem
hagyta nagypéntekre» ekkor jó palántát vetni
napkölte e lo lt, — ngy nem es/i-meg a' bolha.
Tanulja-meg , s/.e'p gyermekem , az esztendőnek
két nevezetes napjai vannak — karácson', éjjé ,
\s nagypéntek hajnala , ekkor sokat lehet látni ,
próbálni, tanulni. Majd fogom én magát vala
mire tanítani ; de előbb mutassa csak azt a
szép kis tenyerét, had tudjuk-meg , lesz e jő
szerencséje ? 4 4 Marosa figyelemmel hallgatta . *s
vígan nyújtó kezét a’ ravasz varázslóimnak.
.,Epen ezen vékony erecskék — igy jövendői
a'' barna Próféta— hosszú életet, sok szeren
csét jelentenek , J erencz nevű ura lesz , szép
barna piros nagy hajú } ebből a' faluból , egy
jó becsületes legény . 4 4 „Ebből a’ faluból ?4<*
kérdé hirtelen Marcsa $ „pedig Apám azt mond
ja., hogy számomra itt nincs legény. ».Ej ! de
hogy nincs — biztató az örc-g, hátha épen itt
rendelt valakit az Isten. Tudja o' mit? édes Marcsám, ha megakarja tudni igazán , ki lesz
1

i
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jö\ endo mátkája tehát nagycsötörtökön egész
nap bőjtöljön , es nagypénteken napkelte élőit
menjen a/ erdőszélben lévő folyóhoz. Annak a’
partján áll egy nagy fűzfa , az alatt állapodjék
meg^ és nézzen merőn a’ vízbe ; de fel sohase’
tekintsen. Ott a’ viz’ tükrében fogja meglátni
jövendő mátkáját. Csak jól megnézze aztán
kedves lyányom, hogy eine felejtse formáját,
s ha az megy majd kérni , hozzá menjen , mert
különben higyje nekem soha se’ lesz szeren
csés.í,<* — Marcsa mosolyga , ’s meg nem kö
szönte ugyan a’ jó tanitást , hogy annál foganatosabb legyen } de feltette magában $ hogy törik
szakad ezt végbe vinni , — az öreg pedig tanácsa
után elbúcsúzott a’ szép lyánytól, ’s odább vette
ulját. — Legényünk tűrhetetlenül várta már a’
sövény mellett a* bűbájosnét., ’s alig közelite,
már kérdő , miben van a’ dolog ? — „minden
jól van felel az— csak bízzék, — én megkészitettem az utat, csak okosan járjon rajta^
hanem még egyet mondok, ’s ettől függ min
den boldogsága. Most nagypénteken hajnalban
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menjen-ki kend az erdőszélben levő folyőhoz ,
annak egyik partján áll egy fűzfa , arra másszon-fel és a* melly ág legjobban a’ vízre hajol,
azon maradjon kend csöndességben. Ha Marcsa
azon vízhez akkor el fog menni, agy bizonyos
hogy másé nem lesz. Hanem lelkem kend csak
várakozzék a’ fán, mozdulatlanul mind addig,
mig Marcsa hazafelé nem fordul, ha az márjől
elhaladt, akkor lejöhet a’ fáról, ’s haza bal
laghat 5 de azt megmondom , ezt senkinek fel ne
fedezze , mert nem állok jőt a’ szerencsés kime
netel felől. — Ha ezt megtette , majd eljövök
ism ét, ’s megmondom mitévő legyen tovább 5
ludoin a’ jutalomról el nem felejtkezik.<,li —
A' legény mindent megígért, ’s a’ vén jövendölőnét liszttel szalonnával jól megrakván előre
— elváltak.
Marosának nem volt lelkére kötve a’ hall
gatás. O tehát alig várva dolga’ végeztét , sza
ladt a’ törvénybiró’ leányához, leghívebb társnéjához ’s félre szólitá. — „Hej ! Boris ha te
azt tudnád a’ mit én ! 4 4 mond mosolygva. —
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M it, kertek ? kérdé kíváncsian amaz. „M eg
mondanám — felel ő , ha tudnám , hogy meg
teszed a* mire kérlek. '* 4 Boris fogadta , ’s Marcsa
igy beszélt: Épen ma hallottam , hogy a’ melly
lyány megakarja tudni, ki lesz a’ mátkája — az.
nagycsötörtökön bőjtöljön egész nap’ és nagy
pénteken napkelte előtt nézzen valami folyóba .,
’s abban meglátja annak képét. — Próbáljuk
meg mi is , bőjtöljünk , ’s aztán én majd elve
zetlek, már én tudom hol látjuk meg legjobban. 4 4
„Ká áll Boris , ’s elvégezték egymásközt, hogy ,
ha valaki kérdi hová mennének , csak azt mond
ják hogy nagypénteki harmatot szedni, — ’s
igy összebeszélve várván várták nagypéntek’
hajnalát. —
Eljött a’ kívánt nap — csendes ej v o lt,
a’ hold teljes fényében ragyogott még az égen ,
midőn már a’ két vándor lyánykák útnak in
dultak. — A’ szerelmes legény már rég vára
kozott a’ fűz’ tetején Marcsa’ kívánt jöttére $
mert azt nagyon fejébe vette, hogyha eljő ,
akkor bizonyosan az övé lesz. Szive mcg-meg-
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dobbant minden alt suhant szelídre, Marosa’
jöttét gondolván.
im a* két szép lyány nem
soká közelített is csendes léptekkel a* vízhez ,
bátortalanul mint szomjas őzikék. — O pedig
meg egy mozdulatot akarván tenni a* mondott
ágra , midőn ar Iyánykák már a* vízbe hajoltak
vágyván meglátni a’ mondott képét. A’ gyenge
ág eltörött , 's a’ megtestesült szerelem egész
valójában nagy csobbanással a' vízbe bukott
iszonyú re'miiltökre a' bámuld lyánkáknak. —
Nagy sikoltással szelt futottak ezek, tüskén
bokron keresztül, menekedni vágyván a’ képzelt
rósz leiektől} annyira, hogy Marosa erejéből
kifogyva lerogyott, az erősebb Boris pedig
futott mint a’ riasztott nyűimig bázokat einem
érte „’s ott fuldokolva alig érthetően elbeszelte
a’ dolgot. — A’ szülék mindjárt mentek segí
teni a’ szerencsétlen lyáhykán,de bár mindent
elkövettek i s , szegény Marcsa a* babona* áldo
zatja le tt! Boris is ágynak esett a’ nagy ijed
ség miatt , de erősebb természete meggyőzte a"
nyavalyát, ’s elbeszélhette még másoknak a’

könny en h iv ő ség * '

s

b ab o n a“ S zerencseden

kö

v etk ezéseit. —

Hát a’ vízbe bukott vőlegényből mi lett ?
kérdik olvasóim — nem sokban m últ-el hogy
a’ viz lángoló valóját örökre einem oltotta ; de
szerencséjére az erdőszélben egy szegény pász
tor ember hasznos f “iveket szedegetvén , a' nagy
robajra 's sikoltásra a’ vízhez szaladott, 's a’
benn hánykódót szerencsésen kiszabadította ,
élve; de által ázva , betegen vitte kunyhójába ,
hol nehány napig ápolgatta inig egészen helyre
jött. — Már búcsúzni akart a’ legény köszönve
jószívűségét az öregnek , de az most nyilatkoztatá-ki neki hogy véle eddig hijában nem ve
sződött , hanem kívánja, hogy háladatosságbol
vegye el leányát. Megdöbbent erre a' legény, még
jobban arra a’ hírre hogy Marcsája meghalt. M t
volt neki tenni ? — a’ mennyasszony, igaz , hogy
nem a szép Marcsa ^hanem egy gyáva formátlan
pásztor leányka volt; de az Öreg nem hagyott
neki békét , — ’s a birtokos bíró’ szép leányára
vágyó legény utóbb elkeseredtében kezet fogott
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az együgyű mátkával. De nem soká örülhetett
vejenek az Öreg! az a’ gondolat hogy Marosa’
halálának ő az oka annyira sanyargatá lelke'ben 5 hogy ev’ fordultával a’ mondott viz parton
nyáját itató Ipa — halva lelő ! —
A’ ven czigányne hová lett ? arról hallgat
a' krónika. De hihetőleg felszedvén sátorfáját
máshol hasonló szerencse mondással akarja
kenyere't keresni. Több szomorú esetek’ kike
rülése végett hát illőnek tartom meginteni mind
a’ két nemi ifjúságot $ hogy szavára nagypénte
ken csupa kíváncsiságból vízbe ne nézzenek *s
fűzfára ne másszanak.
L.
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Zugó tengernél
Sziklán ülék;
Lelkenibe’ csend v o lt,
Szüvembe’ bék.
Vész jött, törült hab,
’S habokra d ű lt;
A’ gyönge sajka
Már már merült:

De kél ragyogva
Felhők megöl ,
Egy szép szivárvány —
’S a’ zaj leül.
Szelíd kény váltja
A’ zord vihart,
’S mosolygva tűn-fel
A’ békepárt.
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Ülök tengernél,
Nincsen moraj :
De bennem vesz van ,
Lelkembe zaj.
Várom , ha támad
Felhők megöl ,
A ’ szép szivárvány? —
A’ vesz ha ül ? —

Távol, közeire
Tekint szemem ,
Haj ! nem derűi fény
Sehol nekem.
Ki , ah ki oltjaEl e ’ vihart !
’S ha tűnsz-fel , oh te
Szerencsepart!

BAJZA

Jj7

A

K Ö L T 0.

.lár néma magányban az álmadozó
Költő , ’s enyeleg szive' lángjaival,
Mely lelkesedés kiragadja az ó
Század’ folyamába varázsaival,
Hol’ míg siroromra tapodva bálád
Könnyárba borúi szeme s dalra fakad;
’S a százados álom alatt nyugovó
Húst költi porágya’ sötét öliból :
„Térj vissza , vitéz , koszorút arató ! “
„Térj vissza sírod’ komor éjeliból“
’S balltára dalának az ifjú hévül
Es ősei nyomdokin istenesül. —
Jár zöld ligeten hűvös árnyak alatt,
l'siigg lantja kezén , szíve lányka: szivén ,
’S mint bokrokon a’ deli lepke mulat
Égy képzete repdes az Édes’ Ölén ,
’S mint reggelen énekel a’ csalogány,
Szerelmi dal éledez ajka’ szaván :
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'S a’ barna haj a’ piros orcza fele lt.
A ’ kék szem , a’ hókebel, ’s arcz-derület
Olfy éddel omolva foly húrjairól
Hogy szüleien érczbe is elet omol,
’S a’ ián) ka ha vágya’ tüzére hajol,
Festhetlen örömbe merülve danol.
’S a’ lányka , ha vágv a’ tüzet kerüli,
Fellegmoraj éjezi tiszta egét,
Utána sóhajt szive ’s bánat üli
’S betölti sírással az éjnek űrét,
Fs hallja zephir ’s philoméla baját
’S felnyitja sírásra szelíd ajakát.
’S míg issza az élet’ örömpoharát
Örülni ’s epedni tanítja honát,
Örülni ’s epedni tanítja honát
Míg sírba hajolva leélte baját,
’S ha sírba hajolva leélte baját
Könny’ öntözi domború sírja’ mohát.
s z . T.
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J U D I T .

Mely gondolatokba mérültén andalga Gusz
táv Amália' hegyen’s le-letekinte az útra melly
a’ hegyet körűIövező házak között felcsavarodik. Néha csillámlott-fel itt ott egy sugár a’
völgy’ alkonyából ’s újra elenyészvén homályban
hagyta a’ környet. De most kifoszlott a’ hold
felhőji inegűl ’s halvány világot öntvén a’ vi
dékre mindent tisztább szelídebb színre derített.
Gusztáv mind inkább nyugtalan leve, mert el
méjébe ötlött, hogy a’ csillagtoronyban várnak
reá. Ismérte Edmund’ könnyelműségét, tudta
mennyit lehessen ígéretére építeni : de jelenleg
inkább érzé , mint minden máskor , annak szeretetlenségét, mert szivének régi óhajtását,
a’ csilagtornyot láthatni , ma kívánta teljesíte
ni. A’ világ a’ maga számtalan kivánati , terhei
’s unalmaival ; a maga igényeivel néki egy

IGO

valódi tckcrvény ao lt, mellyből kihatolni Ed
mund' segédé nélkül nem vala képes. Edmund
igen is könnyelmű , minden szem pill autat’ rabja,
rs minden első benyomat’ teremtménye volt:
de mosolygva tuda az akadályok* és veszélyek'
ellenébe menni; sőt gyakorta ezektől aön me
részletet és tanácsot. Gusztáv mindenben ellen
kező lélekalkatú; kit gyakorta fájdalmasan is
kapott-meg ezen ellenkezés" gondolalja : de
lángolóbb és valódibb volt barátságok , hogvsem
egymástól elválhattak volna. I gy tetszeti mint
ha több ízben támadt vélekedéseik mind annyi
kötelékek volnának, viszonti indulatokat szorosb kapcsolatba hozni. Tisztelek egymást, \s
nem kevés örömet érzettek abban , hogy hibájik
iránt mindketten törékenyek.
Mindkettő gazdag s független ; rs korok,
az ifjúkor’ legszebb szakában. Edmund eleven
tüzes lelkű; amaz magába vonult, ábrándos.
A* két barát utazásra volt menendő, művel
tségi körét gyarapítani; azért jövének a
városba , hol hónapok óta mulattak a" nélkül,
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hogy Edmund az utazási készületekre gondolt
volna. Eszébe ötlék , tudniillik 9 a’ füvészi tu
dományokat tanulni ^’s mellettük szorgalommal
gyakorlá az olajfestést. Gusztávnak pedig egy
sok évii számadást kelle tisztével által vizsgál
nia: de a’ mihez nemigen tuda kedvet találni.
Semmi jelesség sem futhatott-el az örök mozgású
Edmund elő l: de reá semmi sem teve maradandó
benyomást. Gusztáv ellenben otthon írasztalánál
könyvekbe temetkezvén megholt a’ valóságra
’s annak tomboló zajgásira nézve. Edmund csak
hamar éltető pontja leve minden társasági kör
nek. Ezrektől ismerve 5 mindenhol mutatkozva ;
bele löké magát a’ bohózatok’ minden nemeibe.
Egyedül barátja láthatta ritkán , ki ha a’ költés’
egy mélyebb jelentésű mesterműve által felhevülve gondolatit’s érzeményit barátjával közle
ni óhajtotta , azt rendszerint nem lelte , mert
vagy vadászaton , vagy kötéltánczolók’ mutat
ványain , kiknek ügyességét felette csodálta.,
vagy pedig szemfényvesztő játékok’ gyakorla
tában tülté idejét.
íi
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A’ határzott ora reg eltelt ’s Gusztáv” nyugta
lansága legfelsőbb pontra hágott. Óhajtott volna
meg ma túl a" vártetőn isbolyongani, hol az isme
retlen szép 5 minden kivánságinak végczélja ,
lakozott 5 ’s kit már nehány nap őta nem láta , ’s
kinek hetektől szive'be festve volt alakja. Csak
nem minden estve reményié őt kertjében láthatni
’s me'g egy napot semmulata-el; de a’kedves nem
mutatkozott. Betegnek kelle lennie , vagy a’ mi
szinte kedvetlen hír fogott vala lenni , a’ varast
épen elhagynia. De ő legalább a’ szeretett hajlé
kot , hol i s m e r e t l e n s z é p e mulata , iidvezleni kívánta. Most hirtelen lépések hallattak a’
csillagtornyot köritő falnál $’s ’a szikla darabok
közűi egy magas férfi bukkant-ki , bíborral béllett köpenybe burkoltan. Több ízben kornyűltekintgete ’s tígy látszott, menetele siető. Ot
egy asszonyalak követte aggódó gyorsasággal,
gondosan emelintve fejér ruházatát , melly ne
hány ízben a’ szirtgöröngyökön fenn akadt;
ligy látszék, mintha apró késedelmeivel, mellyeket ruhája okozott, a’ magas férfit rettegné
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felbosszantani. Gusztáv üdvözlő őket midőn közelb jöttének: de a’ férfi nem látszott őt észre
venni , nyugtalan fordult társnéjához ’s kezét
nyújtván halvány ábrázatából haragos pillantatot
lövelle reá. Gyöngéd és kedves hangon szólt a’
leány : .^Kedves űr, ne nehezteljen , sebes mene
tele lígy kifáraszta , hogy alig követhetem !' " 4
könnyeden , de még is nyájas fejhajtással viszonzá Gusztáv’ íidvezletét, ’s a’ hold’ fénye eléggé
tiszta volt Gusztávval e’ bájalak’ kellemeit lát
tatni. Egyszerű szalmakalapja alól kedvesen
folytak alá szőke hajfürtéi ’s enyelgve játsza
doztak a’ gyönyörű mely’ liliomhavában. Hal
vány arczát ártatlan mosolygás tette dicsővé,
’s kék szemeiből mennyei jóság fénylett-ki. Oily
voll, mint emléke egy eltűnt szép álomnak, mint
mosolygó tündére egy regényes báj világnak.
Legnehezebben válhatott-meg a’ szem azon kis
ded kereszttől , melly nyakán egy kék szalagról
függött. Sokáig néze Gusztáv a’ távolodó után
andalodásba merülten, úgy tetszett neki , mintha
egy angyal jelent volna-mcg őt ohajtásihoz
ll*
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vezetni; mintha ve'le egy elfátyolozott kép ele
lepne , ’s annak kárpitját felre vonván meget
te ne'vtelen szépség’ királyi fényében a’ kedves
i s m e r e t l e n tűnne-fel.
, , Talán azt hived* mond Edmund hirtelen
megjelenve, hogy elfeledkeztem rólad ? Egy
kis kaland tartóztatott, barátom! Úgy hiszem
már szóltam neked azon gyönyörű teremtésről ,
kit nem rég a’ hegykápolnában láttam. Az egy
rendkívül vonzó , rendkívül kedves csodás alak.
Ma ismét láttam ő t, ’s szerencsésben mint
előbb ; kifürkéztein , hogy egy olasz művésszel ,
ki egy ritka viaszkép-gyűjteményt hozott,
minapában érkezett vala. O az olasznak fogadott
leánya , ’s a’ gyűjtemény a’ maga teljes ragyogványiban fel fog nem sokára a’ közönség
nek nyittatni. Felkerestem lakát is , ’s képzeld !
az épen azon utszában van , hol te olly csodás
vonzalommal szeretsz bolyongani. De az olasz
a’ lyánykával kisétált volt, ’s a’ képtárt is
zárva leltem. Kérelmem kieszközlötte még i s ,
hogy illendő adományért e’ ritkaságokat, még
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ma , gyertyavilágnál szemlélhetem , azért jövök
sietve hozzád , hogy azonnal elvigyelek , mert
e'gek a' kivánattól ezen jelességeket , 's a' te tár
saságodban , édes borzadás közt szemlélhetni.4'*
„Édes borzadás közt ? kérdé Gusztáv , te
tréfát tudsz űzni az irtózattal ? Magadat illy
érzelmeknek akarva általadni , ismét azon gyö
nyöreid közzé tartozik „ mellyeket te mindég
olly örömest vadásztál. Még nem volt éj felté
telünknek olly kedvező , mint a‘ mai, 's ime
midőn már a’ czélhoz felvergődnénk------ 4 4
„Ah barátom mire ezen aggodé tekintet ?
mond Edmund szavába szökkenve , te ok nélkül
gyűlölöd ezen fennséges találmányt, ok nélkül
haragszol mindenre , ki illyetén ámító képze
tekben gyönyörködik. Az megint egyike ked
vetlen kíilönösségidnek. Gondold - meg , ezen
képgyűjtemény egész Európában a’ legjelesb , rs
egy illyetén látványt éjjel , gyertyavilágnál
nyerni , valami igen becses dolog. Hidd nekem
egy lélek-senyvesztő gyengeség az , illy nemű
éleményektől olly méltatlan idegenkedned. 4 4

1GG
„Gyengeség az neked ? kérdő Gusztáv , ’s
a te kerengésid az elemények’ mindenikén ,
mellvek , a* miliy ingatagok, szintolly parányi
becsűk 5 szckdeletid komolyból tréfába , ’s min
den szivragadő érzelmek’ könnyelmű eltapodása , ’s az a’ sóba ki nem elégíthető változé
konyság’ hagymáza, ezek nálad lelkierő? Ne
vezd te bennem ezen vonakodást gyengeségnek,
betegségnek , a’ mint akarod •> az az én
belsőmben alapszik. Pillanatjok ez alacsony
’s gyalázattal utánmajmolt emberképeknek
metszve hát csonton ’s velőn keresztül, ’s az
ember gondolatinak egyikében sem talál a’ bor
zadó ív ellen menedéket. L gy látszik mintha ezen
lelketlen lárvák egyenként felemeledvén hoz
zánk a’ legkedvesb formában lépnének, majd
ismét visszalökő rémekké változván bennünket
halálijedelemmel fenyegetnének. Az ember előttök á ll, mint iegyökerezett törzsök , ’s hagyja
magát perczenetről perczenetre megjátszatni,
mig végre a’ legirtőztatóbb borzadály hirtelen
megragadván minden érzeményeit egy erőszakos
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örvénybe rántja. Egész lelkemnek kellene el
változnia , hogy ezen szörnyítő érzéstől ment
legyek , melly már kora gyermekségemben
minden álorcza , minden elrútított burkolat’
látásával rémítve hatott rám. 4 4
„Puhaság , felszegseg ! mellynek ellene kel
lene munkálkodnod, mond Edmund. De te teil—
Ságokban tetszel magadnak. Nem nevetséges do
log e 5 hogy te a’ lármás másikától irtózol , hogy
egy erős gyuladásban csaknem meghaltál , mert
a" pióczától ezen egyetlenegy segédeszköztől ,
inkább irtózol mint a’ haláltól} hogy a’ tarka
’s szembeszökő szinti ruhát nem nézheted $ hogy
a’ festésben csak a’ tájfesteményt kedveled és
csak ajtatosságból sem emeled szemeid egy
mártírra. Uj világot kell teremtened , ’s mindent
belőle száműznöd, a mi görög alakkal nem
bir $ "s így foghatsz majdan egyszerű , gyöngéd ,
szín és hangba öltöztetni mindent. Nem más,
mint visszás tekinteted oka, hogy rémítőt,
borzasztót látsz o tt, hol egyedül tréfa’s neve
tség uralkodnak. Kötelességed ezen csudás , ezen
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izgekony lelket megkemenyiteni.; hogy kepzelmi
erőd liderczeinek bátran ellenállhass. Győzdmeg magad ’s jer velem ezen olaszhoz 9 hogyha
ama gyönyörű lyánykát mosolygő kők szemei
vel v gyermekded kedves alakjával megpillan
tod *s szép keze által hagyod magad képtől
ke'pig vezettetni. fogadom meg javalva is fogsz
ezen néma’s komoly alakokra tekinteni.
Gusztávnak egősz belseje felháborodott:
de hallgata. Felhagyott kívánságával a’ torony
ba menni, mert úgy látszott v hogy lepkeny
indulata barátja már elfeledte az ő idejöttenek
okát. Magába süllyedve állott egy ideig , midőn
Edmund egyszerre felkiáltván : ??Egek ! szemeim
csalnak e , vagy valóban az olasz megyen ott azon
lyánykával ?4<* ’s nagy sietséggel elfutott.
Egyedül maradván Gusztáv kényszerítő ma
gát nevetősre v’s kévés idő múlva megcsillapult
indulattal azon re'sze fele indult a’ külvárosnak 7
hol a’ kedves lakozők. Gondolati vezettek
mellyek régóta, mintha hazájokat keresnek ,
oda siettenek. Elérté az ismert útszát^’s minél
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inkább közeledett , annál kedvesebb , annál biz
tosabb volt előtte a* hely. Minden házfedél ,
minden fa , itt egy kapu., amott egy kőpad az
ő jő ismerősi valónak, mellyeket gyakorta
órákig édes fájdalmas gondolatok közt szemlélgete. Most a’ nyárfák és hársak közűi ke
resztül fejérlett a’ hajlék, a’ kedves lak. „Sem 
mi nesz benne ! semmi csillám! Valóban elment
e ?<
’(" így tünődék. 'S íme egy ragyogó fejérség
tűnik-fel a'kertsét ányon. O volt. Egy deszka re
pedés a* kerítésen , eléggé nagy a’ kertnek felét
láttatni , ajándékozta-meg őt a' kivánt pillantattal. Itt állott gyakorta boldogan, mint elbűvölt,
a kedves leány’ nézésébe süllyedve. Az lítsza’
lakóji meg nem foghatták , miért üle naponként
órahosszat ezen kövön , melly a’ kert előtt egy
utálatos vízállás mellett volt. Ismerősi csudálták,
hogy olly elvonultan él, társaságokat nem vadász
’s otthon létében is semmivel sem látszik foglala
toskodni. De őt csak az egyedüllét boldogitá, csu
pán az iránt tett magának szemrehányást,hogy az
imádottal ismeretséget szőni nem eléggé bátor.
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A’ lyányka , minekutána nehány ízben fel
’s alá járdáit, eltűnt szemei elől, 's ekkor hir
telen elhatárzá barátját felkeresni , ájnbár olly
helyre kell mennie , hol gyűlölt tárgyak' latása
fogja kedvetleniteni. A' hold olly derülten fény
iéit , mikent a’ napvilág’s minden csendes volt.
Egy meg nyitva álló boltba lepett, hogy tuda
kozódjék a’ ház iránt, hol az olasz lakik : de arra
nem vehette magát, hogy oda a’ legrövidebb
utat vegye. Ment a’ várfelé , hol egy bástyafokről a’ váras’ nagyobb részét ’s a’ megette emel
kedő gyiinyörű sorhegyet láthat á. Itt egy kőre
telepedvén elmerült a’ szép látványba. Ixéhány
perez múlva egy kisded , csaknem törpe , embert
láta megjelenni , ki minden irányban széllyel
tekintgete maga körűi. Alakja rendkívül rút,
mert santa ’s egyszersmind görbehátú volt.
Egy nagy kalap fedezte idomtalan ősz fejét ’s
csaknem egészen árnyékban tartá hosszá sovány
ábrázatját. Örökké mozgó testén egy elnyűtt
zöld köpeny lógott, mellyel a’ májusi éjhideg
ellen környűlburkozott. Alig jelent meg e' kisded
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öreg , az átellenti oldalról hasonló vigyázattal
egy magas szál férfi küzelgete , ki bibor bélletíí
bő köpenyébe nagy gonddal takargatábe magát.
A' mint amazt mepillantá sebesen felé jö tt,
maga után tekintve , ha nem jő e’ valaki. „M egkapjuk őt ? kérdé az öreg hirtelen ’s egy rekedt
hangon. Igen , felelt a* magas férfi $ az ár előtted
tudva van í*66-Az öreg igenezte , utána vetvén :
, , bízunk benned 5 hogy mindeneket úgy eszközlendesz 5 mint ígérted a’ dolog kívánt foganatja
végett. Bízzátok rám , mond amaz, a' szűz szo
kott szertartásokkal ’sillendőleg felavatva van.
Nem elléggé jól kell vala a’ dolgokat használ
nunk, ha asszonyod azon szépséget meg nem nye
ri , melíy a’ férjfiszívben varázs hatalmú vágyat
gerjeszt, kiolthatatlant, ’s egyedül a’ halállal
elmúlhatót. Ez kivánata asszonyomnak is , vála
szolt az öreg , ’s nem a’ legkisebb jutalom lesz 5
mellyet magadnak e’ helyt szerzendesz. ’S asszo
nyod bizonyára nem lesz első , mond amaz , ki
mesterségemmel meg ne elégednék. Várj tehát
éjfélkor reám ’s tartsd a’ fürdőt készen , mint
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meghagytam.4'* A' ve'gszavakat már távol mon
dotta Gusztávtól , ’s mindketten sietve elmen
tenek különböző utakon. Szorult kebellel lépett
el ő Gusztáv , gondolkodva a’ különös ’s némincműleg borzasztó szavakon.
Most az lítszába ért, hol az olasz’ lakja
volt. A’ felső emelet’ egyik előszobájában egy
ifjú embert talált, kilói a' viaszkép-gyüjteményt
’s barátja’hollététkérdezé. Az ifjú , ki felügye
lőnek lenni látszott, azt felelte, hogy a’ viasz
képek itt vannak, ’s a’ szoba épen most
világositatott-ki egy lírnak parancsára , ki mint
egy másfél óra óta bizonyos utazó virtuóznál van
’s az itt a’ mellék szobákban lakozik. Gusztáv
habozott , ha barátját egy idegen’ házában ke
resse e , a’ mi különben is ellenére v o lt, vagy
pedig az ifjúnak több mint egy ízben ismétlett , ’s
nyájas marasztását fogadja el $ végtére elhatárzá
magát, önnön vonzalma ellen , a’ viaszképeket
megnézni. Szívdobogva lépett a’ ragyogó szo
bába , hol köröskörűi mindenféle jelenetekben ,
tarka és feltűnő ruhákban, ültek vagy állottak
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a’ mozdűlhatatlan alakok.Gusztáv’ keblet metsző
borzadás futotta-el , midőn végig pillanta rajtok.
Hogy a’ nagyobb irtőzatot elkerülhesse nyájas
magyarázójához fordult , ki szónoki ékesseggel
számlálgatta elő ezen némák’ tetteit. „Meg nem
foghatom , felszólalt végre Gusztáv nyugtalanul ,
hogy barátom olly soká elmarad $ egy illy te
kintet néki a’ legkivánatosb ’s az ő kedvéért
jöttem ide. 4 4
„M ég ő nem volt e’ szobában, mond az
ifjú mosolygva, pedig olly sietve parancsold azt
megvilágositani. Alig hallá-rneg a’ szomszédban
a’ hegedű’ zengzetét azonnal ott terme , ’s midőn
érte mennék 9 már akkor három űr között ü lt,
hegedű kezében. 4 4
„Az ő saját módja , mond Gusztáv , örvend
v e , hogy beszéd közben hallgatójára nézhete.
Hlyen ő. I'ege lűje otthon függ porral belepve.
Semmi sem bírhatta reá, hogy azt kezébe ve
gye , ámbár ügyesen ’s érzéssel játsza. Reá
kérni, annyit tenne, mint épen ellenkezőkre
ösztönzeni. Tízszer legalább elkezdő képemet
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festeni ’s mind annyiszor félbe szakaszták azt
fontosabb dolgai, mellyeket ismét mások szakasztának félbe. Fogadni ’ mernék , hogy már
megfeledkezett a’ viaszképekrői, ’s ha még ma
szólni akarok vele, kénytelen vagyok felkeresni.
Nem lenne olly szives, hogy engem hozzá elkisérne
Az iíju egy kevéssé érzékenyen vette,
hogy a’ művészi kincsek, mellyeket ó olly ékes
szólással kezde magasztalni , illy csekély benyomatot tettenek Gusztávra , ’s kevésbbé
nyájasan, mint előbb, azt felelte 5 h o g y csak
e’ szobán kell általmennie azonnal a' kivánt
helyen lesz.
Gusztáv meghajtá magát’s sebes léptekkel
’s csaknem szemhunyva ment keresztül a’ szo
báig , hol a’ musika zengett. Megnyitván az
ajtót ott találta Edmundot három idegennel.
Mihelyt Gusztávot megpillantá , a’ nélkül , hogy
ennek az idegenek előtt tett mentegetéseit hall
gatná , felsikolta: ,,M elly gyönyör, hogy el
jöttél! halld csak ezen átmeneteit, mintha
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villámfelhő szelíd borzadással húzódnék végig
a’ kéklő egen. De ezen urak mesterileg is ját
szanak ám ! csak ez egy ponton , mellyhez újaim
nem akarnak simulni, túl legyünk, akkor oda
vagy Örömedben ! 4 4
„D e barátom, mond Gusztáv, én e'rted
jövök, a’ szoba megvilágosítatott, ’s az olasz*
gondviselője rég vár utánad. 4 4
„E h ! ahhoz egyébkor is van id ő, felelt
emez , vetek volna ez alkalmat musika nélkül
elheverni. V agy, légy olly jó , tekintsd-meg e’
ritkaságokat helyettem , hogy az olasz Injába
ne fáradott legyen a* kivilágítással. 4 4
Gusztáv meghajtá magát sment. „B evárj
egy pillantaíig, kiálta utána Edmund hallgasdmeg legalább ez egyet. Elment valóban ? Lássák
az urak, ez az ő szokott módja, mellyet az
ember olly nehezen tűrhet. Csak a* madárhang
’s bogarak' döngése kedves neki. Mindent gyű
lö l, a mi nem képzeleti, ’s élet’ prózájának
nevezi , minő a’ vétel és adás’s az élet’ szüksé
gei. Ha szerelmes le tt, a* m i, igen is prózai
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lyánykáink között nem könnyen eshetik-meg ;
esküszöm , hogy a* n-elly pillantatban kedvese
a’ maga harisnyájáról szolt , elhagyja őt. Ne
volna szive olly jő , nincs ember, ki kiilönösse'gei miatt vele öszveférjcn. 6 4
Gusztáv a’ viaszképekhez érvén olly hirte
len , mint előbb , végig akart közöttük suhanni:
de akaratja ellen egy képre vetődtek szemei,
melly megakasztó. Elakart fordulni , de hijaba !
a’ tekintet olly kedves, olly igéző volt, hogy tőle
megválni nem lehefé. Egymásba öltött karokkal
állottmeg , ’s melyen magába süllyedve szemlelte
a’ képét. KedVes erzemeny futotta keresztül keb
let ; a’ legszebb arcz mellyet élteben látott ’s a’
s z é p i s m e r e t l e n é h e z színről színre ha
sonló. Az a’ kerekded liliomszin homlok ! Ezek a’
fekete fény és könyözönben merengő szemek !
hasonlók a’ legsötétebb éjhez, mellyeknek
szikrája elolvasztja a’ szivet; az a’ bajosan
öszvecsukott száj ^ mellynek lángoló ajkai,
mint két szellem lebegnek egymás felett! Nem
volt képes többé ezen tündéri látványtól meg-
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válni. Talán szólni fog ? mintha meghajlott
volna a’ fej ezen ragyogó fejér nyak felett,
mintha elfojtott sóhajtás emelne melyet. 4 4 ’S
most pillanata végig villámlik a’ termeten , ’s
egek! jobb kezében villogó pallos, baljában
hajánál fogva egy sárga , elmerevult, vérefolyt
emberfej } Judiíot képezé. Halálos borzanat
rázta-meg tetemeit, ’s vérének minden cseppje
szivébe tolódott. Lábai remegtek’s úgy tetszett,
mintha ezen holt lények gúnykaczagva emelkedvén-fel helyeikből felé lépdelnének , ’s kö
zöttük legrémiíőbben e’ leány felemelt pallossával. Villámsebességgel rohant-ki a’ szobából’s
csak akkor , midőn megint a’ szabad ég alatt le
helt, ’s az éj’ enyhítő leblei köríilfuvalták, talál
ta—
fel ismét mindmagát mind elvesztett érzékeit.
Lassanként elcsillapodott lelke ’s csendesen
ballagott haza felé. ’S ime , mintha láthatatlan
erő vezetné az ismért útszában ’s a’ kedves
lyányka’ biztos lakja előtt állott. Minden álomb in volt, egyedül a’ kerti hajlékból csillogott
gyertyavilág. Az ablakok a’ kertre néztek, de
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ha a’ deszkakerítésen általment volna is semmit
nem fogott vala láthatni, pedig , hogy őt még
egyszer lássa , gyönyörű képét álmaiba elvi
gye , ezen vágytól megválni semmikép sem tuda.
Egy hárs állott a’ kerti hajléknál , mellynek
ágai az ablakok’ felső részéig ’s egyszersmind
az líts/ára is kiértenek. Arra határozta magát,
hogy reá másszon. Innen kiláthatta a’ szobát.
Két ezüst karos gyertyatartó állott egy fekete
asztalon , honnan a’ szoba világosi'tást veve;
mellettük egy vízzel töltött kád "s a’ pamlagon
és szőkékén törlő kendők elszórva. „Talán fü
rödni fog a’ kedves ? Meglesse e ? 4 4 Így tűnő
dők , ’s édes elragadtatás futotta-el tetemeit.'
Ekkor belep , ’s mennyire több keccsel, mint
minden egyébkor a’ dicső lyány. Egy könnyűded
fejér pongyola öltözet folyta körűi karcsií ter
m etet, ’s barna fürtéi kerekded gyűrűkben omlottanak alá az ég’ havát győző emlők’s vállakra. Képzeletekbe merülve lépdelt a ’ tágas
teremben, ’s most egyszerre'megállapodván az
ajtóra függesztő szemeit. Megnyílik az , ’s a’*
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sánta öreg ’s az ismert magas fe'rfi belepnek
karjaikon vezetve a’ kedves lyánykát kit
Gusztáv Amália’ hegyen látott.
Gusztáv’ kedvese szédülni látszott ’s csak
az asztal tartóztatá, hogy öszve nem omlék.
A ’ márvány ábrázatu férfi, ’s amaz utálatos
agg megragadván a’ szőke lyánykát a’ kádhoz
hurczolák. Remegve hajtotta az hátra fejét,
szivrehatólag függeszté esdeklő kék szemeit az
égre , reszketve nyiltak meg halvány ajkai 5 ’s
lígy tetszett 5 hogy egy félénk sóhajtást szalasztottanak-el. Ekkor hirtelen mellé lépett az
i s m e r e t l e n , leszakasztotta a’ kék szalagot ’s
a’ liliomkebel’ fátyolét ’s szivébe döfe egy
villogó tőrt. Elhalt tagokkal függött a’ boldog
talan teremtés a’ kád felett ’s patakként sza
kadt vére a’ víz közé. Egy villám szökött
keresztül Gusztáv’ fején ’s ezen félig hallható
szóval:
Judit ! 4 4 élet nélkül hanyatlott az
útszára. —
Illy állapotban találta Edmund , midőn haza
térne 's elviteté a segédre kiáltott emberek
12«
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által. Napokig fekíitt életjelenség nélkül , 's
midőn magához tért bősziilt képzelgésekkel
lépelődött. Edmund nem távozott ágyától *s
gyötrődő szorgalommal ápolta. Elfojták minden
kedvencz mulatságit barátja körűi való gondjai.
Nem volt festő többé , nem hangraüvész ’s bajvivó , nem volt semmi egyéb, mint orvos.
Száz nemű könyvei a’ gyógytudománynak kö
rűle ’s Gusztáv’ beteg ágya körűi hevertek, ’s
éj és naphosszat tanult, tanácskozott, a’ legjelesb orvosokkal. Hetek’ elfolyta után , kön
nyebben érzette magát Gusztáv: de zavartan
beszélt; ’s Edmund rettegve vette észre, hogy
őrjöngés háborítá-meg barátja’ fejét. Csak fél- ‘
esztendei fáradhatatlan ápolás niellett hagyta
el az őrültség: de helyébe a’ szokott ábránd
tért vissza , a’ mi Gusztávnak természete volt.
Mi okozta legyen mély *s hosszas betegségét nem
tudta , emlékezetéből minden ki vala törülve.
Felgyógyulván orvosai’ tanácsára utazni
ment Edmunddal. A’ külföld’ egyik nevezetes
varasában történt a z , hogy a’ köz mulató he-*
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lyen ismerőseik* ’s barátjaik’ társasagában ár
nyékos fák alá telepedtenek, hol a’ váras’
szebb népe pompában és iinnepileg sétálni szo
kott vala.
„Vámsunk bizonyára sok szépséggel bir ,
mond egy katonatiszt a’ társaságból, de mint
csillagok napkeltekor , úgy enyészik-el min
den azon idegen m ellett, ki néhány hét előtt
érkezett bátyjával vámsunkba , *s kit minden
csak a’ s z é p i d e g e n név alatt ismer.
,, kin valami visszalökőt találok benne ,
mond egyike, a* jelenlévő ifjaknak, ámbár
nem tagadhatom, hogy ő valódi szépséggel és
pedig ritka szépséggel bír. Xe volnának hal
vány ábrázatán azok a’ szikrázó , örökké mozgó
szemek, mellycknek tekintete, mint hegyes
tőr keresztül lövell i a* szívet, vélnők , hogy a’
régiség legszebb szobrainak egyike.4<;
,, Tökéletes igaz, viszonz a’ t is z t,’s mind
te , iíimd mindemküiik jól cseleks/.i, ha kike
rüli őt. Ki csak hozzá közelíte még a’ legőríiltebb szerelemnek lón martalékja, ’s mert ő
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mind/g érzéketlenül maradt, néhány ifjú már
szomorú sorsot ért miatta. 4 4
.,D e hogyan történik vala , mond Edmund
szarokba szÖkőleg , hogy ezen Armida mind e’
mai napig ismeretlen előttem ? 4 4
„Mert soha sincs időd őt látni, felelt a’
tiszt. Minap nem kellett vala lovagolnod , mi
dőn hírűi adtam , hogy itt sétál, sőt egy más
szor a’ játékszínbe hívtalak, hol őt megjelenni
bizonnyal tudtam : de te csaknem erőszakkal
letartóztattál 's talányokat kellett veled fej
tegetnem. 4 4
„ I tt jön ő , itt jön 5 ! 4 4 kiálták hirtelen
a* többiek, helyeikből felszökdösve. Gusztáv,
ki csak félfigyelve hallgatta a beszédet hasonlag felkelt 's a' közeledő leány felé fordult. S
ím e, midőn annak pillantata az övével egybe
találkozott, mint kő bálvány merevűlten álla
meg , rs egész szíve szemeiben lángolt. Körűle
minden jelenet , mint lengeteg árny elenyészett,
egyedül őt látta , őt óhajtotta. Most hirtelen
egy merész lelkesedés ragadta-meg az egyéb-
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kent bátortalant. Könyben líszó szemekkel ro
hant fele , ’s nem ügyelve hely , ’s illendőségre
lángoló szavakban öntötte-ki elébe nevezhetetlen érzeményit. Az ifjú nemes, deli alakja,
szemeinek ábrándos beszéde hatalmas benyomatot tettek a’ leányra , megengedd , hogy véle
sétáljon, ső t, hogy más nap látogatására le
hessen. Most leve Gusztáv először megelégedett,
vidám , beszédes $ ’s már harmadszori látogatá
sakor megkérte a’ lyányka' kezét , ki meg is
Ígérte a zt, mert bátyja e’ fényes öszveköttetést nem ellenzé. Gusztáv boldog volt s egy
egészen új élet virult-fel előtte. Naponként
nyugottabb , derültebb lett. Elhatároztaték,
hogy a’ menyekző Gusztáv’ hazájában fog vég
bemenni. Készületek tétettek a’ visszatérésre ’s
Gusztáv minden új barátit magával vitte. Több
napi utazás után Gusztáv’ kies falusi jószágába,
melly nagy számú körülfekvő birtokainak kö
zéppontja volt, megérkeztek.
Edmund kedvencz világában volt. Egy ván
dor társaságot szerze-öszve , meílynek az iinne-
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pet egy színdarabbal kelle megtisztelnie ; tűzi
játékot készítete ; ’s a’ közel varasból viasz
képeket hozatott, mellyékkel a’ nézőkét nem
keresse' meglepni remellte. Meg alig hajnallott,
már a’ kastélyt környűi futotta , parancsolt,
rendelt, készületeket tőn. A’ kastély’ egyik
része egy kellemes dombra nézett, melly alatt
patak zuhogott-el, közel e’ dombhoz fekíitt a’
kert ’s benne egy tágas üvegház czitron és
narancsokkal ékesítve, ezek közé állongatta
Edmund a’ viaszalakokat, mellyek olly csudásan tűntek-ki a falombok’ vigályos zöldéi
közűi. A’ játékszín az által - ellenti oldalra
helyeztetett ’s a’ nézők’ ülőhelyéül, kik a’
menyekzőre nagy számmal gyülekezzenek, az
oldalsó emeletek’ folyosóji szolgáltak.
Serena egyszerű nemzeti öltözetben jelentmeg. Fejér selyem ruha folyta körűi gyönyörű
termetét $ derekát és gyöngén emelkedő melyét
gyöngyökkel gazdagon felékesített váll köríté.
Hosszú fátyol, mellyet gyémánt boglározatií
nyíl foglalt fejéhez , lebegett vállaira , melly-
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nek liliomfejérsége szeinbeszökőleg emelte szép
ségét a’ ragyogó fekete hajfürtöknek. A* fényes
asztali készületet , inelly épen most rendelteték
a ’ szolgák által , vizsgaszemekkel keresztül
futván eltűnt, ’s minden ajak szépségei’ dicsé
retét zengé.
Edmund is megjelent egy sereg falusi leány
tól kísérve, kik kosarakban virágkoszorúkat
hoztak. Felálla egy kevéssé emeltebb helyre ’s
tréfás beszedettel inté a’ sereget , hogy rendelé
seit a’ menyekzói ünnepnél pontosan teljesítsék.
Erre hangos kaczaj támadt, kivált midón né
hány ifjoncz lírficskák a’ leánysereg közé vegyül
vén kosaraik’ vitelére segítségüket ajánlanák.
„Nem figyelmeztek ? mond Edmund félig nevet
ve , félig bosszankodva, mingyárt megtanítlak
engedékenységre! 4 4 ’s azonnal elkezdte hasbeszédi ügyességét a’ térem’ minden szegleteiből
jelengetni. Most rekedt, majd sivító, majd
vastag ’s mély hangok hallattak a’ leányokra
pörölve és szitkozódva ; ugatás és vigyor , röfögés és horty támadt a’ székek ’s asztalok megűl ;
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annyira ? hogy a’ szegény együgyű lyánykák
sikoltva s rémülten futkostak, egymást lökdösték , végre pedig kosaraikat elhajigálván
kétségbe-esetten rohantak-ki az ajtókon.
„Egész házat felforgatod mond Gusztáv a’
nagy zsivajra belépve. Melly boldog vagy , hogy
v/g kedved sohasem hagy-el, ’s nem ismersz
komor és bús pillantatokat. 4 4
„M elly balgatagnak jutna eszébe ma búsongani, mond amaz. Ma mindennek bohon és
tarkán kell váltogatva forognia. ’ 8 hasztalan ,
mert ma nem figyelek beszédidre , bár melly
okosak legyenek is. Képzeld , hogy én egy
bűbájos vagyok, ki téged a’ házasság’ paradi
csomába, de csak borzadályokon keresztül,
viszen. Mint eszelős álom fog előtted minden
feltetszeni} egy tréfával fogsz megvendégeltetni,
mellyet a’ legdicsőbb egyszersmind a’ legbohobb
öt személy fog előadni, aztán egy tűzijáték
emelkedik olly magasan, mint a’ leghalványabb
csillagok’ magassága } ezt követi a’ közönséges
táncz 9 melly egész kastélyodat, mint forgószél
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köríiltombolja, az egészet tizenhárom dobból
álló éjjeli musika fogja berekeszteni. A 5 mit
pedig a’ kerti szobában készítettem hathatós
ijedelemmel fogja alatvalójidat meglepni. 4 4
„Tégy a’ mit akarsz csak engem kím élj,
felelt Gusztáv. Még nem Toltam olly belsőleg
a’ fájdalomtól elfogódva , mint ma. Nem azért,
mivel életemnek e’ nap ad irányt, ’s szerelmem
nek hazát 5 az élet’ hiií létének földig nyommasztó érzete az, a’ mi megvíhatlan hatalom
mal ver-le. E’ zajgó készületekben, ez öröm
mámornak közepette nekem csak gyász és aggo
dalom tünik-fel. ETgy rémlik előttem, mintha
egy isméretlen lépdelne végig ezen szobákon
’s letépvén e’ falak’ virágkoszorójit engemet
egy sötét , borzasztó éjszakába intene.
Az megint boldogtalan ábrándozásod , viszonz Edmund, nem lígy beszélsz e’ mint a’
temetési hivogató , holott szerencse és gyönyör
nek közepette vagy. Yalóban te ezeknek egyikét
sem érdemied. Semmi veszteség sem lehetne
jelenleg ok reá , hogy homályos előérzetekkel
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tépelődjél. Volnék én helyeden , fogadom , más
leiekkel űritgetném az öröm poharat. De ime ,
jő Serena , reá hagyom borongó pillantatidat
felderitni. 4 4
„Gyönyörű barátnem , mond Edmund a’
közelgőhöz, nézze milly árnyak borongnak
Gusztáv’ homlokán , tekintsen reá ’s teremtsen
korányi pirulatot a’ felhőkre. 4 4 Ezzel ment.
„Serena! mond Gusztáv ábrandazólag a’
gyönyörű szemekbe tekintve , kedves Serenám !
valóban tekinteíed elől elfut az árnyék , melly
egész létemet körül lebegte ’s mindég elfedni
igyekezett. E’ szemekben, hol annyi szeretet,
jóság, magasság egyesült, nekem a’ hajnal,
az egek’ legdicsőbb fénye dereng. Oh , ha a’
mennyboltozatnak minden csillagai lehullnának,
a’ nap egy fénytelen körré válna’s mindenfelé
irtózat és sötétség rémítene } gyönyörű szeme
det függeszteném a5 végtelen égre ’s újjá szü
letnék az egész teremtmény, az emberiség
buzgóbb szemmel tekintene az űj napra ’s
szebbek lennének a’ föld’ virágai. 4 4
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„Légy oily boldog , te kedves, mond a’ gyö
nyörű leány, mint általam szerettetel: de ne
borítsd-el lelked’ komor képekkel. Nyugalom
az öröm’ legszebb kísérője. Mint midőn szelíd
tavaszi eső után a’ szomju föld megújul ’s vi
rágai felélednek , lígy derítse-fel lelked az öröm’
malasztja. 4 4
„Nem illyen nálam az elragadtatás •' felelt
Gusztáv , egy háborgó vihar az , hatalmas zajjal
tölti—
el a’ szívet, pusztít és ront: de vad lár
máját csak hamar halálcsend végzi. 4 4
„ T e gonosz, viszonza a’ kedves leány,
illik e ez azon Örömre is , mellyeket neked az
én birtokom szerez ? Nem , azt nem hiszem
neked. Mondják, hogy a’ szerelem az oroszlánt
is megszelídíti, felfegyverzem tehát őt a’ báj’
minden hatalmával, ’s megszelídülve kell lán
godnak , melly életed’ olly vadan emészti,
lábaihoz borulnia. Tündöklő álmokban kell a’
paradicsomot elődbe varázslania, ’s az élet’
tarka képeit szemednek egy igézve összehangzó
képpé olvasztania. O fogja gondolatidat, midőn
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a’ csillagok közé tekintesz 9 hogy a’ végtelenbe
ne tévedjenek vigasztalva visszainteni. Véled
fog az elhervadt virág felett andalgani , 's megtanitni reá ^ hogy nincs örök halál örök élet
nélkül. Tekints szemeimen keresztül szivem’
mélyéig ’s lásd , mi van ott egyéb 9 mint a’
legtisztább szerelem. 411
Zuhogva csapkodtak Öszve körűlök az indu
lat’ hullámaifeínyiladoztak karjaik ’s némán
siillyedtenek öszve v’s a’ két egybe olvadt lélek
a’ legboldogabb legtisztább szerelem’ hajnalától
volt környűi ragyogva. Feleszmélvén az édes
mámorból a’ kerti palota felé indulónak. Zárva
volt. Serena kulcsokért kiálta 5 ’s egy görbe
hátú agg jelent-meg sántikálva. Fiútól hajlon
gott a’ kisded termet felett formátlan nagy feje.
Kinyitó az ajtót ’s ment.
„Kicsoda ez utálatos teremtés ? kérdé Gusz
táv. 4 4 —
„Egy hi'v szolgája házunknak felelt Se
rena , kinek hűsége meg fog békiteni külse
jével . 4 4 — Gusztáv gondolatokba merült.
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„ím e v a’ viaszképek ! mond Serena a’
palotában körűi tekintve. Itt bizonyosan Edmund’
tréfás lelke munkált. Hol szerezhette ő ezeket ?
— Milly csudásan jőnek-lti merő pillantataik ’s
mozdulatlan formájokkal a’ fák’ és virágok’
eleven zöldéi között ! 4 4
Mint álmából eszmélő veté-fel szemeit Gusz
táv ’s kérdő : «,.,mit mondasz ? 4 4
9 r,IVézd csak , <
‘í mond Serena a’ viaszképek’
egyikére mutatván. Gusztáv oda pillanta ’ s
minden vére felforrott. Az ismert kép volt,
egyik kezében a’ vérefolyt fej », másikban a’ tün
döklő pallos. Mint a’ földhöz nőtt merevülten
álla Gusztáv a’ képre nézve ’s csak hamar
dühösen a’ megrettent Serenára tekintve. Em
lékezete megújult’s ama’ borzasztó éjszakának
minden szörnyei elébe termettek. Sikoltva ro
hant a viaszalakra ’s kiragadván kezéből a’
pallost 9 mint őrült vűzőbe vette a’ rettenve futó
Serenát. Halványan 's kétségbeesve futott a"
leány s Gusztáv sarkában a’ villogó fegyverrel.
Most elérte azt. A’ görbe hátú Öreg látta a’
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szörnyű jelenest ’s egy ke'ssel oda rohant. De
már késő. Gusztáv ezen dühös felsikoltással:
Ju dit! i(1 Serenát a' földbe szegven keresztül
döfte. Megpillantván az öreget hasonló dühhel
neki rohant. Egy ideig kíizködtenek: de csak
hamar öszveszurdalva mindketten elet nélkül
a* földre hullottak. Néma borzadással futott
öszve a’ ne'p’s az örömnap halállal ’s gyászosan
alkonyodott-le.

ft.
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AZ ELTŰNT IFJÚSÁG.
18 26.

Száll mosolygva hegytetőkről
Rózsafényben a’ tavasz.
Jőnek vigalomra kelve
Lyánykák , «ifjak énekelve:
,,Üdvez légy, te szép tavasz!
Üdvez lég y , hajnalpirúlat!
Halmok’ illatos szele !
Es te csendes völgy’ patakja!
Es te zengő fiilmile!“

'S ajkokon édesen olvad az ének ,
Hangzik az ormon , a’ néma magányban ;
5S tánczkoszorúba fonulva kerengnek
Vígan az ifjú virányban.
’S ah , kői ülök mint viraduak
A ’ szép kornak álmai !
Szebbé válva mint derűinek
A ’ mezők’ virágai!
13
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Kéjt lehel a’ berek árnyaikul ;
Zengnek a’ pásztori sípok ,
Élnek az erdők ,
’S lelkeken édeni béke virul.
Csendes éleménjt találni
Melly vidékbe térjek én i
Szerte bolygok andalogva
Rét’ völgy’ hímes szőnyegén.
A ’ kelő nap’, ’s a’ virágok’
Égi bája tűn elém :
De mint hajdan , olly varázsló
Arccza.1 egy sem int felém.
Oh tavaszmenny ! oh te hajnal
Halljatok-meg engemet !
Hozzátok-meg napjaimnak
Eltűnt rózsaévimet. —
Ah de ők nem érzenek,
Csak mosolygva fénylenek.
Ti arany álmák 1
Az ifjú világnak
Mennyei képeivel
Merre röpültetek-el ?
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Nem jöttök ti vissza többé , '
Messze messze tűntetek ,
’S a’ legszebb lélekvirágok
Elhervadtak veletek.
Hallgass-el , te völgy’ patakja !
Szfinj-meg zengni, fülmile !
Hangotok csak búnv alakja,
’S veszteségem’ festi-le.
Tűnnek évek, jonek évek;
Köd ’s homályra fény terűi,
A’ leszállóit esti csillag
Reggel újra felderűi:
De az ifjú kor kihervad,
Véle kéj és szerelem;
Es nem hozza vissza többé
Semmi földi kérelem.

K — A.
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EGY

SZÓ.

Lyánka ! e'des , csak egy szóra
Nyisd-meg illat aj kidat ,
’S mint egy hang az üdvösse'gből,
Ifjúi ó szívemre hat.
Csak kis szó a’ me'rt esengek ,
Még is olly nagy , olly dicső ,
’S szebb világba lobban által
Lelkem a’ r é g csüggedő.

Ke'rded milly szó ? nézd a’ rózsa
Hajnal csókban mint pirul ;
Szüzvonzat’ ’s örömnj iltában
Keble illy szem jelre gyűl.
Ibolyákon azt susogja ,
A’ nyárestí víg lehel,
Rengve fészken bájcserében
A’ madár azt zengi-el.
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Csillagában a’ teremtő
Azt irá mint kegyjelét ,
Hogy kiizdési’ szép jutalmát
Sejtse ott az árva lét.
Lyánka ' édes , szép jutalmat
Adhatsz még te ide lenn ,
Mond a’ hívség lelte kis szót ,
Érted égek, mond — igen!
KISFALUDY KAROLY.

ASTÜANAX.
Astüanax dajkája felé rettegve vonúl-el '
Atyja’ sisakjának ércz-ragyogásai előtt.
Hagyjanak élni tovább, nagy kisded, az Istenek — Hektor
Volt nemződ — nem kell félned az ércz-ragyogást.
KAZINCZY F E R E N C Z .
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A’ C S E R M E L Y H E Z .

O selyme a’ vizeknek,
Kis csörgeteg ,
Yíg árja nedveidnek
Hová pereg ?
A ’ titkos völgynyilatná!
Mi vár, mi von,
Hogy dőlsz , mint ha te volnál
A’ Balaton ?
Me'rt, mint ha nászra lejtne,
Kereng habod,
5S zeng , mint ha dalt rebegne ,
Kis oldalod !
Tán szebb virág virágzik
A’ völgy’ ölen?
Tán szebb nap’ fénye játszik
Hüs rejtekén?
Yragy Emmi’ rózsa keble
Hajnallik ott,
Hogy olly nagyon siet le
Futó habod ?
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Oh fuss, ’s ha habjaidban
Hüvűl alant,
’S mint csillag, keble lassan
Leáldozand f,
Oh vidd e’ rúzsa bimbót
Vidd lejtve le.
Gyengéden szíve’ halmát,
Csókold vele.
Mondd hogy, ki téged kulde ,
Az én vagyok,
Hogy lángol szívem értté
’S hogy sorvadok.
’S ha még sem szán , fűszálra
Elváltozom ,
’S kis talpait pirosra
Csiklandozom.

CSABA.
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K A R Á D É S ZEMÍ R.

Repül Karád serény lovon
Távol nyűgöt felé ,
Keletről jön , csatából jön,
Hol a’ pogányt szele.
Díjkincse sok , de sze'p Zemi'r
Még annyinál is többet ér.
Lágy nyergében remegve fut
Karád mellett a’ szűz,
„Vitéz, félek, robajt hallok,
A ’ vész nyomunkban fiz.“
„Ne félj leány , nem fiz veszély,
Fák közt csapong , süvölt a’ szél.“
Az ifjú mond ’s bátran halad
Síkon , völgyön, hegyen,
Még egy vadon, még egy folyam ,
Mellyen ha túl megyen,
Ott a’ kies magyar határ,
Hol nincs mitől remegni már.

Nagy a’ vadon, mély a’ folyam ,
Hízik még is Karád ,
Fülel , vigyáz , lovát ű z i,
Tüzes sarkantyút ád ,
’S utána már a’ nagy vadon
A’ mély folyón is túl vagyon.

,,Élj boldogul, jó Muszlafa,
Enyhüljön bánatod,
Hazám’ egére hoztam át
Sugár csillagzatod’,
Karom között lessz honni nő ,
Kihez hasonló több nem nő.“

így a5 vitéz , de a’ leány
Gyakorta vissza néz ,
Könyűk ragyognak arczain
’S szűrébe bút idéz :
,,Öröm , remény , jaj , félelem ,
Felváltva játszanak velem.“

.
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Derülj ki búdból oh Zem/r,
Küzelget ős tan} dm ,
Sóhajtva vár , ürömre vár ,
Ott jó atyám , anyám ,
’S öcsém a’ fürge kis Lelesz
Jdveziő csókokkal tetéz.

Á’ pár szóváltva mendcgel
Veze'rök est — sugár ,
’S vágyó szemükbe ütközik
Az ősi sziklavár.
Köröskörűi mint őrfalak.
Setét erdők hullámzanak.

Erdő alatt megáll Karúd
’S leszáll Zemír vele,
Hűvös homály lebeg reá
’S az alkonyat szele ,
Kapkodja könnyű fürtéit ,
Lágy fii csókolja lépteit*

,,Zemir, szerelmem csillaga,
Végere jár utunk ,
Ma , míg az esti fény dereng,
Fészkünkbe feljutunk.
De sziklabércz van ellenünk ,
’S megnyugva jobb rá küszdenünk.

Susogva folydogál ihol
A’ völgynek csermelye,
Mellette bokrok lengenek
Virágok’ enyhelje.
Füresszd patakban arczaid’
Virág ékítse fodraid’.“

Szól ’s ő sűrű lombos cserárny
Alatt elszenderül,
lllatfüzért köt a’ leány
Az alvó hős körül.
V id ú l, bút, félelmet felejt,
'S tovább tovább dalolva lejt.
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Ébred , k el, és körül tekint
A ’ bajnok, ’s vére hűl,
,,Zemír , Zemír“ hiába zeng
Tölgyön belöl , kivűl.
Lovára kap, de hajli ! hova?
Bizonytalan fut tétova.

Lapul a’ fű , dobog a’ föld ,
Vesz és vált száz utat,
Bokori, fát, tért, tetőt, szugolyt
ltiadva felkutat ,
’S a’ lányt nem, csak szép sávolyát
Látja , mint tépáesé az ág.

A ’ nap kel, és a’ nap leszáll
Útban ’s utón kívül ,
Nyomot keres, messzére bolyg,
Szüvén vad szándok ül.
j,Düh , ’s bosszú légyetek velem,
A ’ rablót hogyha fellelem.“

Halad, ’s a’ völgy’ homályiban
Tér zöld hajlék felé ,
Nyögést hall ,,Ő nyög itt talán“
’S kardrántva lép belé.
De , ím , agg szolgáját leli
Síró Leiészt mint kérleli.

A’ színben két új sírhalom
Tiinék elébe még,
„Mi gyász-fedélt lel itt szemem
Segélj kegyelmes ég !
Öcsém , ’s te agg , e' sír alatt
Mondjátok-meg , kik nyugszanak V

„Atyád , anyád enj’észnek ott ,
Meggyilkold Keled ,
Ősváradon parancsol ő ,
’S aczélt fen ellened.
Mi száműzetve védtelen ,
Rejtőzködünk e’ vad helyen.“

„Atyáin, anyám nyugodjatok,
De bosszúnak tüze,
Eméssze a z t, ki rajtatok
Illy rút gonoszt üze.“
Szólt ’s mint egek' villámlata
A ’ vár utón felvágtata.

Ki és be a’ boltos kapun
A' nép tolongva d ű l,
Innepi öltözet fedi
’S képén öröm jel ü l,
Csak hős Karád néz komoran ,
’S a’ hídra f e l, mint szél , rohan.

„Népek, benn a’ vár’ udvarán
Mi vigság zengedez ?“
„Uj várurunk’ vitéz Keled’
Menyekző napja ez,
Ah szép menyet hozott urunk,
Török leány menyasszonyunk.“

Borzad, ’s új bosszuláng ’s gyanú
Kel a’ bajnok’ szüvén,
Alatta a’ nászok közé
Szorong a’ karcsú mén ,
’S szemébe hajh! ki ütközött?
Zentír a’ vő karok között.

„Zsivány , ’s hölgymartalócz , enyém
E’ vár ’s menyasszonyod !
Add vissza vagy kaczér szemed
Legitten béhunyod.“
Fegyverre kel legott a’ vő
Magát , nejét hogy ójjaő.

Mint két had a' két vő zajong,
Aczél aczélba vág ,
Rémülve a: násznép vonul ,
’S a’ küszdő pálya tág.
Karád villámgyanánt vadul
Suhint, ’s Keled a’ porba hull.
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Ölelni fut Zemírt a’ hős
Ad és fog hű kezet,
Keblébe bús keserv helyett
Száll édes e'rezet.
’S kiért vívott pogány mezőn,
Szép hölgye dűl ölébe hőn.

czirczoR.

M l

F Á J ?

N agy, de rövid hántás nem sujtja-le lelkemet; az fáj ,
A’ mi kicsiny ’s lassún kínoz-el; ah az epeszt.
KAZINCZY

FEUENCZ.

HÁROM EGYSZERRE.
V í g j á t é k

egy

fölvonásban.

Személyek:
k o r á n y i tanácsosné.
A d e l becsének leánya.
Or mi S á n d o r ,

R a 1k a y Mó r i c z .
I,a j o s , vadász.
M á r t a , kulcsárné.
F iilö ,p , Ormi’ inasa.
F e r us , Balkay’ inasa.

A’ dolog történik Lorányiné jószágán.

ti
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Kies völgy, jobbra remetekunyhó áll, elöl fa'e's
alatta pad, körüsköriil erdőség.

O r m i . remete ruhában. Ugyan sokáig hoz
nak hirt. Lelkemre! kelletlen dologba kap
tam , az a’ kunyhó valóságos bagolyfészek —
*s ez legyen lakásom ? ez a’ szőrruha is retten
tő meleg — majd elolvadok, körül néz. Senki
sem lá t, le veled csukla , szinte könnyebben
lehellek. Hm! hm! mit nem tesz az ember egy
gazdag leányért, én remete, a* legnagyobb
világ fia, hahaha! Jupiter könnyebben jutott
ugyan kedvesihez , mint hattyú , mint aranyeső ;
de mint szegény föld' gyermeke így kell mes
terkednem. Isten neki! csak sikere legyen. Hah
valaki jön — mostmgyan csak komolyan kell
magamat viselnem, a’csuklát fölhúzza ’s padraül.
Itt mélázzunk.
Má r t a . jő. Jó napot atyám uram !

i
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Or mi . Üdvözlégy, édes leányom, mi jdt
hozsz?
Má r t a . Andor hajdú bejelentette kegyel
medet, es a’ méltőságos asszony szivére vevén
kívánságát nem ellenzi ha kend e’ völgyben
letelepedik , maga is megnézi kegyelmedet, mert
különben is itt a’ kisasszonyai gyakorta meg
fordul.
O r m i . Ügy! hát te ki vagy, édes leá
nyom ?
Má r t a . Márta nevem , becsületes özvegy
és kulcsúmé a-1 kastélyban — im átadom a’
hajlék’ kulcsát.
O r m i. Köszönöm édesem !
Má r t a . Édesem! — no no, majd jobban
megismerkedünk ; o az előbbi remete , az Isten
nyugossza , itt sok órát elpapolt velem.
O r m i. En is ajánlom magamat, kedves ifjú
asszony.
Má r t a . Szívesen szolgálok , a’ mivel lehet.
O r m i. Jő szivéhez iningyárt is egy kéréssel
folyamodom: ha beavatnál a’ ház’ környülállá14 *
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saiba, tán egykor jó tanáccsal használhatnék —
megrzirogafja. Tedd azt, édes leányom.
Má r t a . Miilyen udvariás atyám uram,
miilyen feje'r puha keze van, kitetszik , többet
elmélkedett mint dolgozott. Tehát házunkat
óhajtja megismerni ? az legkönnyebb. A’ ház'
feje Lorányi tanácsosné ő méltósága, igen
gazdag asszony, de jó asszony $ kevély, min
dég őseit emlegeti , de jó asszony; fösvény ,
de jó asszony ; szüntelen morog , de jó asszony.
Ormi . Szóval szörnyű jó lélek — értem
édes leányom } de imént kisasszonyt is emlí
tettél.
Má r t a . Adel kisasszony, az asszonyság’ '
ciccsének leánya , árva, de maholnap igen gazdag
lesz, ez mind reá száll; különben jó teremtés,
úgy nőtt-föl mint a’ virág a’ völgyben , több
nyire jó kedvű, a’ világot nem isméri, ritkán
is távozik innen , legfeljebb egy ugrásra a’ szom
széd városba megy vásáriam.
O r m i. Úgy.
Má r t a . Azonban még is elvan jegyezve.

1
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O r m i. El — el van —
M á r t a. Mért csodálkozik atyám uram ? —
szinte megakadt szava —
O r m i. O nem •— csak — tehát el van
jegyezve ?
M á r t a. Igen , mint a’ nagy urak szokták ,
még mátkáját sem isméri. Az ifjú' atyja Zodány
ur végezte-el az asszonysággal , azért is neveli
itt , hogy más ifjú ejnbert ne is lásson.
Or mi . Hm. hm ! és a’ vőlegény ?
Má r t a . Úgy hallom utazni van , ha meg
jön mennyekző lesz, de mikor , nem tudom.
O r m i. így hát fiatal férfi nincs is a’
háznál ?
Má r t a . Egy Lajos nevű vadász fiú van itt ,
a“ vőlegény’ atyja ajánlotta , de azt kiüldözzük }
ollyan rátartás ő kegyelme, rám is csak úgy
félvállal néz, pedig az öreg asszonyság után
én vagyok az első a’ kastélyban.
O r m i . Csak üldözd-ki édes leányom,
a' büszkét meg kell alázni — ezirogatja. illy derek
asszonyt.
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M á r t a. Ilehehe ! milly jó módja van ke
gyelmednek. Tehát nálunk marad ? — de
egy kérdést mingyárt kell tennem : mondja
meg nekem kegyelmed , mi okból remetéskedik ?
hisz lígy látszik meg jó erőben van , szemei
lüzesek —
O r m i. En lemondottam a’ világról —
Már t a. De miért?
O r m i. Majd máskor , e'des leányom — erre
napok , hónapok kellenének.
Má r t a . Úgy — tán Szerencseden szerelem
— oh az a’ szerelem ! — No semmi — semmi —
hát itt marad ? majd ágyról is gondoskodom 5
a' boldogult remete szalmán hált, de az öreg
volt , annyi ésszel sem birt mint kegyelmed ,
nem is csoda , kukta volt csak egy klastrom
bán , onnan jött ide. Most megyek — minden
jót addig is. el.
Or mi . Hahaha! ezt az agg harangot meg
hódítóm, majd használom, sokat azonban nem
merek rá bízni mert csevegő — csak a' leány
jönne, ha ollyan ártatlan annál könnyebb lesz

215

játékom; csak szivét nyerhessem e l, vigyázhat
az öreg sárkány, utazhat a' jegyes , ha más
képpen nem m egy, ellopom. Itt jő megint —
komolyan a’ padra ül.

M á r t a. jő. Yalőban , majd elfelejtem a’
javát — tehát élelme iránt ez a’ rendelés van :
mindennap kis kenyeret kap, kis turőt vagy
levest melle; amott a’ fűz között a' legtisztább
forrás bugyog , télén sem fagy-be.
Or mi . O ! o ! félre. Szép kilátás.
M á r t a . Minden csütörtökön es vasárnap
kis húst, minden nagy ünnepen egy ital bort.
Or mi . O én hozzá szoktam a’ sanyarúsághoz.
M á r t a. N o no ! hisz azért mi is tudunk ám
valamit félre csipni — az ember noha csak vét
kezik , hogy illy szent emberrel jőt tegyen. Nem
sokára látjuk egymást, el.
O r m i. Ördög pokol! kenyér , tűrő , víz !
megsoványodnám én itt a’ szerelem mellett—néz
zük a' kunyhót! kitárja Ah ! szép palota , szűk , de
sötét s a társaság benne, szúnyog és pók,
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az ékesség , halálfő ; köszönöm szépen , ez ugyan
nagy áldozat, de bosszonkodom is ha elszalasztoin a’ leányt — körül néz e's háromszor tapsol,
F ü l ö p . ki jön a’ sűrűből. Hallom uram.
O r m i. Elhoztad a’ szükségest ?
F ü l ö p . Itt a’ papiros és irószerszám.
O r m i. Jól van, tán levélre lesz szük
ségem.
F ü l ö p . Itt a’ pisztol.
O r m i. Csak tedd-be , mind az asztalra.
Fülöp úgy cselekszik. Védő eszköz kell , itt éjjel
farkas is megfordulhat.
F ü l ö p . Kém parancsol egyebet nagysád ?
Or mi . Fülöp, én itt igen sovány asztalt
reményiek , itt a’ pénz , hozz az lítmelletti fogadóbul nékem sültet ’s néhány üveg jó bort;
de vigyázz , bokrok között járj , hogy senki
meg ne lásson.
F ü l ö p . Értem uram !
Or mi . Ha néhány könyvet találsz a fo
gadósnál hozd-el kölcsön. Fülöp el. Most meg-
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nézem a* forrást , kis hűtés kell a’ szív’ , *s
ennek a’ leppentyű’ hevének, el.
Balkay

remete ruhában és F e r u s
lappangva jőnek.

F e r u s. Senkit se’ látok. — Ez a" remeteség
nagyságos uram , a’ miről hallónk , még tegnap
senki sem szállt bele $ a’ mi a’ házat illeti arrul
tudósítani nagysádat.
B a l k a y . Voltál a’ kastélyban ?
F e r u s . Akartam , mint vándor inas je
lentéin magamat, de lehetetlen beszökni , a’
kastély árokkal, meg nagy fallal van bekerítve ,
hajdan vár lehetett. Egy kapuja van , de ott is
széles izmos hajdú áll, ki minden idegent eluta
sít ; ezzel is megbirkóztam volna , de tenyere
ollyan mint az asztal $kértem , de süket, pénz
zel kináltam, de póznával felelt.
B a l k a y . így hát várni k ell, ez a’ ruha
tán czélomhoz segit. Most távozzál , vonulj a’
sűrűbe, ott a’ dombon, ha szükségem lesz rád ,
majd fütyülök.
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F é r us.

Sok

S zeren cset, n ag y ság o s u ra m !

el.

B a l k a y . Lássuk tehát mire mehetünk,
a’ mint csak felületesen a’ kürnyülállásokat
értem , nem olly nagy babonaság a’ szép , gaz
dag leányt bálomba kerítenem } csak a’ kastély
ból egy biztost nyerhessek.Itt lenne hát lakásom !
a’ kunyhóhoz megy. Vallyon nyitva e’ ajtaja ?
kitárja az ajtót. Miez — iró szerek — fegyver —
hát még is volna itt valaki ?— Itt a’ padra pi
henek., míg valaki rám öiuk. a’ padra ül.
O r m i. jő. A’ víz jó $ szinte fölelevenített.
Most lesre — Ezer villám ! ki ül ott a’ pádon ?
képzelés — vagy való ? ez remete !
B a l k a y . Mit látok ? remete ! micsoda bol
dogtalan szél hozta ezt ide? most segíts hazug
ság — tettetés.
Or mi . Már csak megszólítom. Ealkayhoz.
Isten velünk , domine confrater •— honnan tűnt
elé , mit keres itt?
B a l k a y . En szegény öreg búcsút járok ,
de lábaim gyöngébbek az akaratnál, e' reme-
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teségről hallván ide teltem néhány napi pihe
nésre , nem gyan/tám , hogy ez a’ magány el
legyen már foglalva.
O r mi . En ma jöttem ’s az’ uraság’ engedelmével itt akarom tölteni csendes napjaimat.
B a l k a y . Annál jobb , igy legalább bizo
nyos felvételt Remélhetek.
Or mi . Szivesen domine confrater , de a’
hajlék — üres , még nem voltam képes meg
szerezni a’ szükséges házi szereket, még a’jó
emberekkel ismerkednem kell.
B a l k a y . Semmi , nekem csak annyi föld
szükséges, a’ mennyit testem beföd — tán meg
is hálálhatom.
O r m i. Mind igen szép — de most épen
— tudja domine confrater , sokszor vannak
ollyan környiilmények , az ember örömest tenne
valamit, de nem tehet.
B a l k a y . Igen a’ világ’ fijainál , de nálunk
vége az illy mellékes tekintetnek — különben is
rígy hiszem ezen ruha testvéres i't bennünket’s félig
meddig tartozássá teszi a’ kölcsönös szolgálatot.
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Or mi . félre. Atkozott kölöncz, nem tu
dom lerázni } ez a’ ven ember meg elhiresit ’s
gyanússá tesz } már magamhoz keli vennem , de
rácsukom az ajtót.
B a l k a y . félre. Mint tűnődik, nem is cso
dálom ^ illyen lyukban nem lehet igen kedves
a’ vendég } de nem megyek el nyakárul.
Or mi . Ámbár a’ magányt őhajtom., a*
felebaráti szeretet győz még is szivemen , azért
domine confrater osszuk-föl a' hajlékot, a’
mennyire elférhetünk} ha tetszik domine con
frater menjünk a’ kunyhóba, bemennek.
L o r á n y i n é ? A d e l , M á r t a jőnek.
L o r á n y i n é . Nem győzöm eleget mon
dani , édes húgom: én nem bánom , ha a’ fiatal
leány derült, jó kedvű, sőt inkább szeretem}
de sohase’ felejtse-el a’ dicső vérének tartozó
méltóságot. Minő könnyelmű , csintalan , nem
telen Ötlés vala tőled Adel, egyik ősödnek
tintával bajuszt mázolni.
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A d e l . Ne haragudjál, kedves nénikéin,
többé nem cselekszem, magam se tudom mi jütt
eszembe.
L o r á n y i n é. Nem is szolgál egyéb men
tségedre , hanem hogy nem tudtad mit mivelsz.
Ad e l . Mikor a’ többi mind olly üstökös
szakállos, ez se' legyen simább , gondolám —
L ó r á n y i ne. Es tudod e’ ki volt az a’
tőled bemázolt dicső férfi ? ő nemzetségünk’
egyik fő csillaga; 'dicső emlékű Zsigmond
királlyal ő felségével Romában járt , jelen volt,
mikor a’ feljebb említett király császárnak ko
ronáztatott. Képzeld , nem dagad szived ? a’ te
ősöd Romában ! egy császár’ társaságában !
A d e 1. Ah édes nénikéin , régen volt az
már , tán nem is igaz.
K o r á n y i n é. Régen — haha ! ezen szóban
ekszik a’ dicsőség! ez a’ hatalmas gyönyörű
szó régen, ád érdemet, tekintetet, és méltóságot.
Ad e l . Édes néni még sem akar öreg lenni ,
pedig az az ember régi, ki soká él.
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L o r á n y i n é. Hallgass gyermek ! ősökrül
van a szó , ’s ezzel csak azt akarom mondani:
melly embernek ősei nincsenek 5 nincs famíliája,
s a kinek famíliája nincs , nem ember ! az az
ember ugyan , de mi azt a’ nép , a’ pór közé
számláljuk. A’ mi genelogiánk hála istennek ,
márkétrőfnyi hosszúságra nőtt Írásban,’s még
háromra is fölnőhet.
A d e l . Hahaha! tehát rőífel mérnek ben
nünket?
L o r á n y i n é. Gyermek vagy , nem érted ;
majd ha eszed megérik , más szemmel nézed a’
dolgot.
A d e l . Ah édes néni, mikor érik meg
eszem ? hidd-el alig várom.
L o r á n y i n é. Az is megjön , majd ha
negyven esztendőt meghaladtál —
A d e l . Huh! ’s akkor én is ősanya leszek.
L o r á n y i n é . Itt fekszik az okosság,
majd ekkor látod nyilván mi az ős, ’s meg is
kell ismerned ,*mert maholnap te is uj leányágot fogsz adni nemzetségünknek.
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A d e l . Azt nem értem.
L o r á n y i n e . Hehe ! hogy is értenéd , te
kis galamb , te.
A d e l . Magyarázd-ineg , ke'rlek.
L o r á n y i n é . Majd , majd 5 hehe ! csak
várj te kis dicső ver , meg most nincs idő —
de szóljunk egyébbről , hej Márta !
Má r t a . Meltóságos asszony!
L o r á n y i n é . Hol az a’ bejelentett reme
te ? kivánom látni, mert nincs itt?
Má r t a . Tán a’ kunyhóba lesz mingyárt
megnézem, a ’ kunyhó’ ajtón koczog. Atyám
uram.
Or mi . Hallom , hallom !az ajtónál Balkayhoz
Domine confrater maradjon itt veszteg, ki jő ’s
beteszi az ajtót.

Má r t a . O Méltósága Lorányi tanácsosné ,
a mi kegyelmes asszonyunk akarja kegyelme
det látni.
O r m i. A’ mennyi hajszála van ő méltó
ságának annyi áldás szálljon reá.
Ad e l . Hihihi!
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M á r t a . Hogy tud illyenkor nevetni a'
kisasszony? nem illik , sőt nem is szabad.
Ad e l . Márta , jer csak , néninek nem
jut áldás, hiszen parókája van.
M á r t a. Isten bocsáj , hol jár megint esze.
O r m i . A’ kisasszonynak p e d i g o l l y S z e 
rencset
érd em el,

milly
fejét

ad jo n

az

eg,

a’

m iily en t

magában. Hah ! m i l l y

t e r m e t , m illy e le v e n s é g !

szépségé

,
Balkay k i d u g j a

b ájo s

szem ek

az ablakon.

L o r á n y i n é. Mit beszélt kegyelmed ?
O r m i. Rövid esdeklést küldöttem az éghez
a* méltóságos ház'javáért.
B a l k a y . magában. I tt van ő i s, milly su
gár alak, milly teljes, gömbölyű, hah ! milly
kisded lábak !
L o r á n y i n é. A’ mint értem , kegyelmed,
itt kívánna remetéskedni ?
O r m i. Egyetlen ’s fő kívánságom.
L o r á n y i n é. Nem ellenzem , mert illy
ruhában valami különösség fekszik, a régi
korba varázsol-vissza , mellyben őseim éltek $
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de mit tud kegyelmed?— mert e'n ingyenélőt
nem szoktam táplálni.
Or mi . Imádkozom a’ méltóságos házért.
L o r á n y i n é. Az mind jó de mellette
valamit szolgálni is lehetne } megholt remetém
erdőkerülő volt, harangozott ’s néha kertben
is dolgozott.
O r m i. felre. Ezer mennykő ! szép hivatalra
kapok.
B a l k ay. magában. Ugyan jó hogy vendég
vagyok , engem csak megkérnél.
Or mi . A' mennyire öregségem engedi én
sem vonom-el magam’ a" szolgálattól, kiválta’
ház körül.
L o rán y in é. Hol és mi volt előbb ke
gyelmed ?
O r m i. En ?— igen — mit is mondjak ?— én
jó szüléktől származék 9 de fentebb ihletés korán
elhagyatá velem a’ csalárd világot és csendes
elmélkedésre birta lelkemet — én soká utaztam
s leginkább a'szép természetet vizsgálom — o,
én íí kisasszonyt sok szép ’s jóra taníthatnám.
15
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L o r a n y i n e . Meglátjuk — de milly nem
zetségből származott ?
O r m i. Engedelmet. Mikor ezen szőrruhát
\cvém magamra ? verem iránt hallgatást kelle
esküdnöm.
Má r t a . Semmi az — majd kiveszem én.
L o r á n y i n é , Mert hallgatást ? ha jól em
lékezem «, egykor ezen ruhát a’ királyok sem
atoltak ; lám Salamon király is remete lön a’
mint a* história mondja.
A d e l . Mikor hadát jől megvertek.
M á r t a , az ablakhoz pillantván térdre

hull.

Minden jő lélek az Istent dicséri ! a" megholt
remete' lelke! ni 5 ni! világos nappal ott kan-dikal-ki. —
L o r á n y i n é . Mi az? minő agg fő az
ottan ?
B a l k a y . magában. Ideje már hogy rám is
kerüljenek.
Or mi . Szegény collega, ki búcsút jár s
elgyöngülvén's bizonyosan Méltóságod őseitől
nyert nagylelkűségéről hallván , ide tért néhányí
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napi pihenésre: én addig; a’ kunyhóba eresz
tem, meg Méltóságod iránta végezni méltóztatik.
M á r t a. Jaj , be rám ijesztett, nem is tu
dom mért dugdozza-ki fejét. Méltóságos asszony,
amazt űzzük el.
A d e 1. Pihenni jött szegény , mért ne ma
radna itt néhány napig } nemde néni itt tartod ?
L ó r á n y i n é. Hadd jöjjön színünk elébe.
Or mi . Tüstént kihívom! domine confrater?
Má r t a . Nekem emez jobban tetszik —
L ó r á n y i né. Jó házból való, ezt még.
bővebben ki kell tanulnunk.
B a l k a y . jő. A' szerencse ürítse-ki egész
tárházát e’ méltóságos házra! én szegény ván
dor jó szíveket keresek ’s itt meg is leiéin;
csak néhány nap kérek fedélt, és örök hálámat
hagyom utánam. En különben a’ Bakonyban
élek , hol mindenféle orvos gyökereket szedek ,
azoknak erejét megvizsgálom ’s így az embe
riség’ javára dolgozom.
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L o r á n y i n é . Hála az égnék , az idő javul ,
a’ re'gi jámbor szokások ismét feltűnnek. Nem
bánom ne'hánynap itt nynghatik kegyelmed , ’s
minthogy e’ hajlek olly kisded, egyik a’ kas
télyba jöhet. Márta legyen gondod. Jer Adel,
elmennek.
M á r t a. Helyet csinálok , aztán eljövök,
el.
P» a 1 k a y. Ezer hála ! — felre. A' kastélyban
lesz alkalmam. —
Or mi . Ennek kell itt maradni. Balkayhoz.
Domine confrater, minlhogy nyugyalmat őhajt
’s oda benn a’ zaj közt azt alig lelne-föl , test
veri szeretetből én megyek a' kastélyba.
B a 1 k a y. N em, domine confrateiv minthogy
jámbor eletének ezen helyet már választá , nem
akarom elmelkede'siben háborgatni , azért en
megyek a’ kastélyba.
O ríni. Nem domine con fráter , minthogy
vende'gem kegyelmed , e'n sokkal gyöngébbén ér
zék , hogysem innen megint elte'rni hagynám,,
inkább en tágulok , ’s a' kastélyba megyek.
i

1
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B a l k ay. Epen azért, domine confrater,
nem akarok visszaélni jó szivével, ’s úgy is
mint utas én megyek a’ kastélyba.
Or mi . fojtott haraggal. En úgy hiszem, do
mine confrater, már illendőségből is kellene
engednie.
B a l k a y . tüzesen. Bocsásson-meg , domine
confrater , én itgy hiszem , a’ házi barátság’ első
törvénye : engedj a’ vendégnek.
Má r t a. jő , kosár kezében. Nemde fris va
gyok. —
Or mi . Mint a’ jó gondolat.
M á r t a. Balkayhoz. Kegyelmed jön a’ kas
télyba ?
B a l k a y . Igen! csak menjünk.
Or mi . Édes leányom, ezen jámbor ősz
itt inkább nyughatnék , én megyek a’ kastély
ba. titkon Majd beszélgessünk , sok titkot közlök.
M á r t a. Igen jól van , kend az én emberem.
B a l k a y . Ila jól értéin, engem rendelt
oda a’ Méltóságos asszony.
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Má r t a . Az én gondom. Ormira mutat. Ez
fog velem jő n i} köszönje-meg kegyelmed,
hogy eledelt hozok, itt ebben a’ kosárban ta
lál kend kenyeret, túröt.
Or mi . Amott a’ fűz között hús forrást.
Ha tetszik , édes leányom , induljunk.
Má r t a. De beszeljen ám aztán kegyelmed,
el Ormival.

B a l k a y . Makacs, bárdolatlan ember ez
a' remete, de hol is vette volna a’ nevelést?
különben javát keresi, ki tehet ellene} már
csak itt megülök, tán erre jön a’ szép csillag,
leül a’ padra. Csiklándos dologba kaptam , de
a’ tárgy megérdemel egy kis nyomorúságot;
szép — no ezt csak találhatni , de olly gazdag
— ez , ez a’ rugötoll, melly nélkül mai világ
ban a’ szerelem’ öröme igen hamar ürömmé
válik.
F ű l ő p. jő kosárral. Pszt ! pszt !
B a l k a y . Inas ! kit keres ez ?
F ü 1ö p. Aha ! ott ül. Hoztam sültet,
bort, könyvet is.

231

Bal l t ay. Ki vagy? kit keressz ? mért
meredsz úgy rám —
F ü l ö p . Az ur — atyaságod — előbb itt
más forma remete volt.
B a l k a y . Az a' kastélyba ment.
Fü l ö p . felre. O hát semmi baj.
B a l k a y . Kit szolgálsz ? —
F ü l ö p . A' szomszédban — azt nemmondom-meg. Ajánlom magamat.
B a l k a y . Megállj , ha mondani valód van,
közöld velem , majd éli megmondom neki —
ezt d
r kosárt bízvást itt hagyhatod. Csak add
ide fiam! ne vonakodjál, elveszi a5 kosárt.
F ü l ö p . Nem tudom mit tegyek?
B a l k a y . Jer , ülj mellém } ki urad ?
F ü l ö p . A' szomszédban lakik, de nem
akarja, hogy jótéteményeiről szóljanak az em
berek. Mennem kell , de átadja ám kegyelmed
mind ezt annak a’ másik remetének, »»agában.
Mar nem tehetek róla., ha hiba történt} majd
meglesem uramat, el.
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B a l k a y . Ez a’ remete nagy kópé , úgy
látszik , a’ cselédekkel tart *s azok hizlalják.—
Lássuk, mit hozott. Ah! kappnn, két üveg
hor $ ezt az alamisnát én teszem-el, itt a'
gyomornak úgy is rósz kilátása volt. Hát ezek
minő könyvek ? Ilahaha! Báró de Manx , A*
Szerelem' Gyermeke $ már ez remeiének való
olvasás. Most a' kunyhóba, ’s h ajói laktam
egy levélkét irok s valami módon a’ kisleány’
kezébe juttatom, el a’ kosárral.
A d e l . jő. Ilahaha ! kiszöktem az öreg
nénitől , csak Lajos jönne már , őt kivéve
mindenütt olly barázdás képek állnak előttem,
mintha az idő csak ide járt volna szántani; de
leginkább kiváncsi vagyok , miilyen az az én
vőlegény uram , én agyon nevetném magamat,
ha ollyan feszes, mint azok az ősi képek oda
benn ; ha még is ollyan lenne mint Lajos , tán
jobban örülnék n eki, de í'gy — ah istenem,
istenem , még is szomorú vagyok.
L a j o s . jő. Illy egyedül édes kisasszony?
A d e l . Hogyan rám ijesztesz te gonosz?-:
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azért sem mondom-meg , hogy felőled gondol
kodtam. Honnan jösz ?
L a j o s . Az erdőből.
A d e l . Mit lőttel , mit hoztál ?
L a j o s . Semmit.
A d e l . Az nem sok , rósz vadász vagy te
Lajos.
L a j os. A' kisasszony az oka.
A d e l . En ! hahaha ! nincs eszed Lajos.
L a j o s . Egy fülmiiét hallottam, meg is
lestem , de nem lőttem-ineg * azt véltem Adel
énekel. Gerliczét láttam , de nem lőttem m eg,
mert oliyan szelni mint Adel. Ozecskét láttam,
ahhoz sem lőttem , mert oliyan karcsú mint Adel.
Ad e l . Ha rókát látsz, ahhoz sem lősz,
mert oliyan hamis szeme van mint neked } rósz
vadász vagy te Lajos.
L a j o s . Hogy is lennék jó , mikor minden
lépten mást lát szemem 5 ha violát láto»c , mingyárt Adelre kell gondolkodnom} majd szép
gyöngy virágra akadok ’s mingyárt Adel fejér
színe jut eszembe , 's így minduntalan valami
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szépbe ötlöm ’s mindég Adelre kell gondolkod
nom. Hát a’ kisasszony mit mivel ha maga van ?
A d é l . En 5 a’ vőlegényén búsulok. Te
Lajos 5 ha engem elvisznek, te velem jösz.
L a j o s . O igen szívesen, de —
A d e l . Minek a’ d e, ha szívesen jősz?
L a j o s . Ahhoz a’ vőlegénynek is lesz szó
lása.
Ad e l . Néni azt mondá: az asszony másadik személy a’ háznál, így nekem is lesz szó
lásom , ’s én azt parancsolom jőj velem !
L a j o s . Ah édes kisasszony!
A d e l . Mért sohajtozol! nem szeretsz a’
falun lakni ? én is tán inkább volnék a’ város
ban , ott annyi czifra embert látni , aztán hogy
kergetik egymást az utszákon} de néni azt
mondá : míg a’ leány kisasszony , nincs akaratja.
L ajos! te is úgy kandikálsz a’ kalap alá mint
a’ városi úrfiak? szinte hallám hogyan szidták
a’ fátyolt, mellyet néni képemre tolt.
L a j o s . Az ember örömest néz a’ csillagos
égre , olly vonzők a’ szép szemek is.

235

A d e l . Hát az enyéim vonzók e ? nézd
meg Lajos.
L a j o s . Igen is megnéztem? egyenest a1
szivbe lövellnek.
A d e 1. Kitetszik a’ vadász? mingyárt a’
lövésről szólsz } ha szívbe lőnének már te sem
élnél.
L aj o s. Oh v meglőtt szívvel is élhet az em
ber 5 de miilyen életet — magamról tudom.
A d e l . Ne beszélj ollyan bús hangon 5 még
engem is elszomorítsz, pedig ha vőlegényem
eljön elég időm lesz búsulni. Lajos 9 valamit
kérdezek , de őszintén felelj $ vannak e őseid ?
L a j o s . Le he t ne kde nem tudom.
A d e l . Elég rósz 9 ez nagy kár ? keresd-ki
valahogyan.
L aj o s. Mi végre ? az üres erszény mellett
az ős sem használ.
A d e l . Mi közöm nekem erszényedhez "s
ha szeretnél illyet elő sem hoznál.
L aj o s. Ah édes kisasszony , hát szabad
Volna szeretnem ?
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A d e l . Mert nem ? neked senki se tiltja ,
de nekem.
L a j o s . Hát ha nem lenne tiltva , kit
szeretne a’ kisasszony ?
A d e l . Szeretned ismerni ? nem mondóm
ig L a j o s . Meg i s, edes jó kisasszony, ki
lenne az a’ felette boldog ?
A d e l . INe nezz úgy rám, meg megmondom,
hogy Lajosnak hívják. Jaj nekem , mit szóltam ?
ha nénikéin megtudja.
L a j o s . Adel! kedves Adel!
Ad e l . Tudod e' hogy nem illik hozzád
velem illy meghitten szólni, most haragszom ,
s olly hamar nem leszek veled együtt, erted ,
nem leszek körűled —
L a j o s . Akkor o lly Szerencseden le n n e k ,
m illy boldog m ost valók.
Ad e l . Lajos! egy ősképét elmázoltam,
tisztítsd m eg, majd ón segítek, elszalad.
L a j o s . Nem! ezen szemek nem csalnak,
en eleget tudok. A d el! — el.
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B a l k a y . jó a’ kunyhóból, A’ gyomor rend
ben volna , a’ levél megírva , most csak alkalom
lenne mingyárt haladnék. Egy segéd igen szüksé
ges volna , de ki ? a' remete , ez úgy hiszem’ fúrt
fejtig vén farkas , ez jő bér mellett megtehetné —
ájtatos képpel a’ leányhoz fúrhatná magát. Hah
várva! itt jön — de inért hagyá el a’ kastélyt?
O r m i. jó. Domine confrater , nem de hamar
visszatértem ? én előbbi kívánságát fontolóra
vévén } csak ugyan átláttam testvériden tet
temet ^ azért is helyet adok a’ kastélyban , hol
jobb dolga lesz mint itten az a’jő kisasszony
mint atyját ápolni fogja.
B a 1 k a y. A’ kisasszony!
Or mi . Bocsásson meg} domine confrater,
hogy előbb makacskodék, de tudja mint uj
lakos, az ember Örömest ismerkednék} és a’
jövőre — de sapienti sat —
B a 1 k a y. Elég édes atyám , látom még is jő
ember ésszivéssége engem is nyíltságra bátorít;
tudja-meg tehát én nem vagyok remete , hanem
Bíjkay Móricz —
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O r m i . felre. Ördög pokol! két róka egy
libára.
B a l ka y. Csodálkozik atya'm uram?— az
pedig úgy van ; ezen álruhát a’ kisasszony miatt
veve'm magamra, minthogy kiilönködő nenje
miatt egyenes úton nem közelíthetni hozzá.
Or mi . Igen bölcsen.
B a 1 k a y. En öt futólag a’ várasban láttam ,
e's megtudván némely környüllásait eltökélem
magamban.; ha csak lehetségés, őt sajátommá
lenni. Kegyelmed , úgy hiszem , kezemre dol
gozhatnék *s a’ nélkül hogy lelkiesinéretét terlielné , némely dologban eszközül szolgálhatna.
O r mi . Hisz az egész dolog azon fordul
ni eg 9 mint csalhassuk meg az öreget: szivesen
Tek. uram, o nálam jobbat nem választhatott,
hanem az a' bökkenő a’ leány már el van je
gyezve.
B a l k a y . Epen azért kell sietnünk, ’s
minden pillantatot használnunk.
Or mi . Majd én megteszem a’ magamét,
a’ leány szörnyű gazdag.
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B a l k a y. ’S az a’ fő dolog , odes atyáin.
Itt előre is adok valamit, erszényt ád neki. Ha
plánumom elsül, kegyelmed is szerencsés.
O r m i. Csak bizza ream a’ hálót, de most
tessék a’ kastélyba menni , ott hamarább szól
hat vele —
B a l k a y . Vigye ezen levélkét, ’s nyomja
kezébe atyám uram , ha történetből előbb talál
koznék vele , én magamat nyelvemre bízom.
O r m i. Bölcsen , ez líton nem hibázhatunk ,
nagysád belől én kivűl — de most el ! el í a’
kastélyba.
B a l k a y . Még egyet édes atyám, egy szom
széd inas imént kegyelmednek sültet és bort
hozott, ne haragudjék, én eltettem.
Or mi . Semmi, semmi! majd megtalálom.
B a l k a y . Nem úgy , nem! megettem, meg
ittam,
O r m i. Úgy — o kedves egészségére ! félre.
Kapj tőle kálikat.
B a l k a y . De megtérítem, minden kortyért
egy ukót.
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Or mi . Köszönöm, de most el!
B a l kay. Nézel! ott fejérlik valami —
6 az !
Or mi . Meg* az öreg Márta asszony! csak
félre, majd én utána küldöm, mert az előtt
lígy sem lehet szólni. El ! e l ! Balkay el.
O r m i. Iíahaha ! tehát igy vagyunk , ennek
is a' gazdag leányra fáj foga; no várj , neked
segítek! engem is az ar szörnyű tűz vakított e l,
hogy reá nem ismertem} aztán boromat is meg
itta , rs én helyette vizet igyam, nem bánom ,
csak a' leányt kapjam-el helyette. Az ostoba
Fűlöp , az még is jó hogy el nem árult. Ilahalm !
majd néz, ha azt a* sötét lyukat látja , mellyet
ott benn a' remetének szántak, szerencsémre
hogy Márta olly igen aíí’ectióba vett s kieresz
tett. Itt jőnek.
M á r t a. jő Adéllal. Iíidje-el, édes kisasszony,
én fölmérnék fogadni a' mi remeténkben valami
nagy ur lappang, tán valami gróf is lehet —
tán a’ szerelem miatt: vagy tudja mi okból
mondott-le ar világról, de nagy oknak, szörnyű
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nagy oknak kell lenni $ előbb a’ tyukház mellett
neki szobát nyitottam, de nem maradt, mert
a‘ természetet szereti *s azt a’ fejlőgatő tár
sát ajánlotta oda. — Itt van, majd lassanként
én mindent ki veszek belőle,
A d e l . Engem csak annyiban érdekel, mivel
szegény ’s öreg.
Ormi . Különösen örvendek szép kisaszszpny ! Mártához- Édes leányom , remete társomat:
a’ kastélyba küldéin, szegény kévéssé járatlan
ií világban, majd ott alkalmatlandkodik hol
nem kellene, menj édes leányom zárd-el őtet,
hadd pihenjen } majd én addig a’ kisasszonyt mu
latom —
Má r t a . Jől van, de a’ fő történetet ha
lassza mire vissza jövök. Mindég a’ sok látás
futás. el.
Ad e l . Kiváncsi vagyok mivel fog mulatni
atyus P
O r m i. Ali édes kisasszony , illy fiatal
szivet mi érdekelhet inkább, mint a ’ sze
relem.
16
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A d e l . Hahaha ! tudja atyus meg mi a’ sze
relem ?
O r m i. Ezzel születünk , ebben halunk.
Ad e l . Atyus , a’ szerelem nem illik szájá
ba^ szóljunk egyébről.
O r m i. Az épen a" szépség hatalma, hogy
mindenbe életet önt , mindent fiatalít, rs mint
a" tavasz virágokat csal - ki a' földből, olly
édes vágyat gerjeszt a" szivekben , illy hatal
mas szép tündér pedig a kisasszony.
A d e l . Mért beszed atyus ollyast, a' mit
maga sem hisz? a’ tündér fellegeken nyargal,
én meg a’ földön járok.
O r m i. Hogy a' föld édenné változzék , édes
kisasszony , mint vágytam ezen órára , hogy ke
gyeddel tanú nélkül szólhassak, belőlem egy
imádója ömledezik, ki egyszeri látásra örök
hévre gyuladt. Balkay jő. Ki ezen szívért titkon
eped, és akkor boldog, ha ezen bájos körben
élhet, mint én most , ezen kis bársonykezet fog
hatja, mint én m ost, azt ajkihoz szoríthatja ,
mint én most —
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B a l k ay. felre. Már felőlem beszel, de
meg is jobb, ha mind ezt magamtól hallja.
Adelhez. Édes kisasszony ! elvégre olíy szeren
csés lehetek! a’ mit ezen tisztes atya mondott
mind bennem valósodik, nemde egy férjiiriil
szólt, kinek csak egy gondolatja van, és az
Adél, egy óhajtása, és az Adel , ki csak egy
angyalnak él , és az az angyal Adel.
O r m i. felre. Ördög, pokol! most én ennek
a" rovására andalogtam.
B a 1k a y. Tudja-meg , édes kisasszony , a'
titkot, melly életet vagy halált foglal magában.
Ad e l . Hahaha ! tán a’ búcsú.
B a l k a y . Itt az én búcsúm, itt ragyog a’
nagy kincs melly e’ magányba vonzott, titkoi»
Ormihoz. Távozzék kegyelmed, illyenkor nem
szükség tanú.
O rm i.H allja csak édes kisasszony, ez az
ősz egy ifjúiról beszél, ki álruhában itt lappang
és a’ kisasszonyt elrabolja , ki úgy szereti mivel
sok pénze van.
A d e l . Engem.
16*

244

B a 1ka y. Mit cseveg kegyelmed ? távozzék,
mert agyon zúzom.
Or mi . Hisz jót akarok. Ezt a’ levelet
küldi.
Má r t a . jói. Eássa az ember itt vannak;
kérdem a' kapust látta e* a’ remeiét bemenni,
azt monda nem , én megszidtam vigyáztalansága
miatt V im itt oltározik. Mert nem megy be
kegyelmed ha küldik ? hallja kegyelmed, mi
illyen vendéggel nem szoktunk ám czeremoniázni , hanem odább adunk rajta.
Ba l k a y . magában. Atkozott állapot, ez is
meg-támad, már nem nyilhatom-meg, mert
mindent elrontok, titkon Adclhez. Édes kisaszszony, tán lesz szerencsém a' kastélyban ? addig
is ez a’ levél mindent megvilágosft.
M á r t a. Mi beszédje van kegyelmednek a'
kisasszonnyal ? hamar, mert az ég alatt az
utón nyughatik , a’ földön nvujtozhatik.
B a l k a y . Megyek már , csak ne legyen olly
nyugtalan, titkon Ormihoz. Az istenre kérem ke
gyelmedet , szedje össze valamiképen e s z é t ,’’
m
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ha meg ol!y piczin is , ’s intézze úgy a’ dolgot,
hogy a* leánnyal szólhassak.
M á r t a. Ejnye biz a’ méreg elfut , akar e
kend jön n i?
B a 1k a y. Megyek , meg}rek , édes anyám.
M á r t a . Hogyan ? anyáin ! lássa az ember ,
ollyan aén ’s még sem tud becsületet} Mária
asszony n e v e m , érti kegyelmed. El Batkayval.
A d e l . Édes alyusom , magoknak elment az
eszök, annyit beszéltek össze vissza ’s én semmit
sem értettem. Minek ez a’ levél ?
Or mi . Méltóztassék az öreg asszonyság
nak átadni, majd ő elérti, és tudja, mit miveljen.
A d é l . De a’ levélre az van irva : ,, A’ szép
Adelnek, a’ táj’ csillagának, a’ legtisztább sze
relemmel. 4 4
Or mi . Csalárdság! kívülem senkinek sem
higyjen a’ kisasszony, es ha ezen levelet nem
adja tüstént a”méltóságos asszonynak , magára
vessen , ha valami kelletlen csapás éri. A’ ki
ezt irta egy incselkedő, ki szeretete által csak
önhasznát keresi} én vagyok őszinte imádója
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én nem nezek birtokára, hanem egyedül j ő ,
ártatlan, ’s ' mennyei szivére. Tudja-meg , édes
kisasszony —
L a j os. jő. Kisasszony! kisasszony!
Or mi . félre. Ez is máskor jöhetett volna.
Ad e l . Lajos , te vagy Pcsak jer, csak nézd,
minő szerelmesen pislog rám az öreg atyus , azt
mondja , imádom.
L a j o s . Szerelmesen ? imádója —
Or mi . O kérem csupa tisztelet — magában
Szörnyűség! ez a’ leány egész gyávaságig ár
tatlan.
A d e l . Tudod e’ Lajos ? én tündér vagyok,
és csillag — itt van írva ; jer csak olvassuk,
félre vonja Lajost.

Or mi . magában. Minő bizodalinas a" va
dászhoz, nem csoda, mindég körűié van; ha
ezt a’ legényt frigyesemmé tehetném ? ’s mért
nem , szép sző, Ígéret, ajándék pártomhoz
köti.
A d e l . Elahaha ! ez ám a’ szép levél, nem
is tudtam, hogy illy czifrán lehessen irn i; men- '•

i
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nyi hűség, mennyi érze's van henne! hogyan
örülök neki , úgy sem kaptam meg szerelmes
levelet.
L a j o s . Úgy ? — o magam is örülök —
A d e l . Mi bajod Lajos ? ollyan hosszúra
nő képed mint a’ geneologiánk.
O r m i. Édes kisasszony , már mondám, ezt
a’ levelet tessek az asszonyságnak bemutatni.
L a j o s . Igen , igen ! úgy is imént kérdezte ,
azért is kerestem-föl $ vagy ha tetszik , én ma
gam átadom.
Adel . Nem , nem! majd én beviszem, a’
remete úgy is ott van. el.
L a j os. Kegyelmedre volt a’ levél bizva ?
O r m i. Igen , de a’ mint látod , nem úgy
használtam , a’ hogyan adva volt.
L aj o s. Minden jót öreg atyám ! menni akar.
Or mi . Ilej földi! egy szóra. Halld legény !
te nekem tetszel , ollyan férfias bátorság lángol
szemedben, ’s az engem barátoddá tesz, én
veled jót akarok
L a j o s . Örülök rajta.
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Or Ilii. Mi közelebb ismerkedjünk.
L a j o s . Szívesen.
O r mi. Iía rád nézek , szinte haragszom a’
sorsra , hogy téged az erdőre , puszta vadászatra
kárhoztatott 5 midőn különb ember is lehetnél.
L a j o s . En megelégszem.
Or mi . ’S még ezen nyomorult állapotban
sincs maradásod.
L a j o s . Hogy hogy?
O r m i. Innen is kiüldöznek , mert tudd-meg
a" háznál minden cseléd ellenséged.
L aj o s. Haha ! sajnálom , én senkinek sem
vétek.
O r m i. ’S még is ágy van , Márta megvallá.
Te rátartó vagy, azért ők rágalmaznak, de
nekem épen az tetszik rajtad. Halld legény, a’
mit a’ sors elmulasztott én ki pótolom , én téged
erdő mesterré , vagy más uradalmi tisztté nevesrlek-ki, azon felül pénzt is adok.
L a j o s. Kegyelmed !
O r m i.Tán azt véled , én is ollyan gyámol
talan remete vagyok, mint hajdan éltek, vagy tán
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most is egy kettő teng valahol. Tudd-meg’ ez
álruha , én földes iír vagyok es kisasszonyodat
szeretnem feleségül.
L a j o s . Valóban? — szinte meglepett a’
Tens xír !
O r mi . Ormi Sándor nevem, én Adelt a’
városban láttam , ’s kitanulván környülmenyeit
igy akarók vele bővebben ismerkedni. Itt bal
iám 5 hogy vőlegénye van , a’ ki miattam útjában
nyakát törhetne , de minthogy azt tán nem
akarja tenni , nekem kell czólomat sürgetnem }
te segíthetnél—
'
L a j os. En —
Or mi . Te körűié vagy, unszold i de, ’s
ha én vele szólok, vigyázz, állj őrt$ nyújts alkal
mat, hogy a’ kastélyba szökhessek, még a’ leányt
magamhoz édesgetem , ’s ha egyszer szivét elnyerendem , jöhet aztán egy sereg vőlegény,
majd tudom mit tegyek.
L a j o s. De az a’ másik úr ?
O r m i . Azon, úgy hiszem, kiád az öreg
aszszony} különben is fösvény ú r , úgy nem
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jutalmaz mint én — im ezt mingyárt foglaló
ra vedd tőlem, a’ Balkaytól kapott erszényt neki adja.
Számolhatok read ?
L a j o s . O bizonnyal, iigy fogom vinni a
dolgot a’ mint saját hasznom kivánja.
Or mi . Hasznod lesz , több mint nekem —
úrrá lessz , nem kell többe szolgálnod , 's tudod
mi az ?
L a j o s . Most megyek Tens uram!
O r m i . Lajos ! kösd-föl eszedet, hozz hírt
hogy vannak odaben.
L aj os. Értem ! el.
Or mi . így mingyárt könnyebben forog az
ember , egyedül tudja meddig , el kellett volna
terelődnöm , inig valamire juthatok. Haha ! majd
néz Balkay , ha meghallja , miként ütöttem-el a’
leányt kezéről $ de ideje, hogy a ’ szerelem
hozzon nekem is némi nemű jövedelmet , eddig
mindég én voltam tárnoka. Hahaha í Itt jő Bal
kay , léptibül látom, a’ szörnyű kosár'terhét.
B a l k a y . jő. Ördög vigye azt a’ gyáva
falusi nevelést, az az együgyű leány nénjének
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adla levelemet’s az öreg most dűl fűi, minta’
koílós tyűk , mikor hejját lát. Illannom kellett,
nehogy azzal a ’ tenyeres , talpas hajdúval
expediáljon. Elveti a’ remete ruhát. El veled átko
zott szoknya, hijaban czepeltelek a’ nagy hevsegben, es ez a’ sűrű paróka is , majd kiszál lta
velőmet.
Or mi . Ilahaha ! ejnye, mi lesz a’ reme
tebői. _^
B a 1 k a y. Hát kegyelmed mit nevet? —
kend is olly botorul vitte dolgát } ki látta ügy
ajánlani a’ nőszőt , hogy pénzért házasodik ? De
mit is várhatni illy ügyefogyott embertől , ho
gyan forogna az ügyesen az emberek körül ,
ki magát számkivető az emberi társaságból.
Ördög pokol! mi hijában utaztam, már vege
mindennek.
Or mi . Sajnálom Tek. urat 5 de ha már
így történt, meltóztassek megnyugodnia’ sors’
végzeten, tán a’ hatalmas eg megáldja meg
valaha egy gazdag feleseggel! e'n magam kérni
fogom.
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B a l k ay. Hallgasson kegyelmed! Itt dór
imig ele az asszony $ ide künn az első hév
után még is csak bevárom» ne mondja» hogy még
szeme is elrettentett.
L o r á n y i n é , A d e l , Má r t a , L a j o s
jönnek.
L o r á n y i n é. Alázatos szolgája uraságá
nak ! örvendek , hogy sajat szőrében láthatom —
valóban , nem hittem volna , de már csak kimon
dom : e z égbekiáltó gonoszság j'gy incselkedni
az ártatlanság körül.
B a l k a y . Reményiem, nagysád ezen ár
tatlan enyelgést lígy veszi, a' mint egy illy
miveit asszonyságtól várni lehet } a" czél menti
tettemet , ’s lígy hiszem a’ kisasszony is meg
bocsát hogy igéző szeme erre birt.
Ad e l . A’ mi engem illet, én épen nem
bánom , úgy is ritka itt a" mulatság.
L o r á n y i n é . O elfajult világ ! álruhában
bujkálni a’ leány után, a’ helyett, hogy illő
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pompával néztek volna — meg a' háztíizét, és mi
minden becsülettel tudattuk volna , hogy a' leány
már nem eladó ’s aztán teljes tisztelettel bo
csátottuk volna-el az urat — Nem : alattomos
úton csúsznak be a* házba, hamisan sóhajtoznak,
levelet firkálnak, hogy a’ háznak elsőjét meg
csalhassák
Or mi . Engedelmet, hogy közbe szolok ,
de Méltóságod’ bölcs szavai szinte elragadnak.
L o r á n y i n é . Úgy e’ ? kegyelmed csak
együgyű fráter ’s még is kárhoztatja az illy
csalárd igyekezetét ?
O r m i. Es méltán , egyenes út illik a’ fér
fihoz.
R a 1 k a y. Kend akkor szóljon , ha kérdik.
Or mi . Az erkölcs mellett beszélni szent
kötelesség, nemde Méltőságos asszonyom?
L o r á n y i n é . Ügy van , csak dorgálja-meg
kend ezt az ifjú urat.
Or mi . Szívesen asszonyom. Hallja órács
kám! a* pokolban már fűtik a’ kályhát szá-

_
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mára , ha meg nem te'r ! Az erkölcs lemondást
parancsol — e's az erkölcs az — az.
L a j o s . Bocsánatot kerek, mikor ez a’ jó
remete az erkölcsről szól , mindég azt kell hoz
zá tenni , ügyeljetek szavamra , de ne ám tet
temre} csak tessek jól megne'zni, a*remete alatt
Ormi Sándor lappang.
O r m i. Ezer mennykő ! agyon váglak —
L a j o s . Már híjába, csak tessek levetni
ezt a' zubbonyt , az erkölcsi papolás ágy is
vajmi terhere válók} a' mi engemet illet, en
nem akarok erdőmester lenni.
B a l k a y . Tehát ez a’ jámbor — felrebontja
ruháját Orminak, valóban Ormi ? — ez rettentő
csalás , ez hosszára gerjeszt.
Or mi . Ez alacsony árulás , te legeny, ezert
adózol.
L o r á n y i n e. O kötszer elfajult világ.
M á r t a. No mit mondtam en ? ágy e ezen
ruha alatt más rejtezik, o az én szemem, az
en szemem, oda is ellát a’ hová nem kell.
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Or mi . elveti álruháját. Mi tagadás ten n e,
engem is a’ szép kisasszony ide bájolt 5 de mind
ennek Xagysád oka , mért zárkozik-el mintha
ide volna babonázva.
B a lk ay. Igaz , ha Xagysád olly különezöt
nem játszanék, illy kelletlen dologba nem ke
veredtünk volna.
Lo r á n y i né. ’S mi közök uraságtoknak
az én házomhoz, ki liivta ide szelet csinálni?
B a 1 k ay. Jó angyal nem ! mert kártékony
baráttal kelle megütköznöm, ki bizodalmamat
rútul megcsalá — erről még szólunk —
Or mi . Édes barátom, az ember azt tart
ja , előbb nekem , aztán neked. Mint öszveütközénk gondolatban és tettben $ de nyugodjál m eg,
én szinte ügy jártam ezen legénnyel.
L a j o s . Kötelességemet tevém.
L o l á n y i né. Jól tetted Lajos , megelég
szem veled. Kezet nyújtja neki. lm csókold-meg
kezemet, én kegyelmes asszonyod maradok.
L a j o s . A' mit tettem szót se érdemel,
de azt se titkolom tovább , hogy sorsomon felül
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vágy lelkem "s é n , ámbár szegény vadász va
gyok , Adel kisasszonyt szeretem.
L o r á n y i né . Micsoda ! te szemtelen fiú!
te kisasszonyt mersz szeretni ? n‘ mi több , egy
Lorányi vert! rettentő gondolat! egy nyomorult
szolga, kinek kepéből már kilátszik az alság , pőrság , vadság, durvaság,^ az kisaszszonyt szeret. Megbomlott a’ világ' tisztes ren
dé , hogy a’ napalatt illyes történik.
A d e 1. Édes néni !
L o r á n y i né. Mit! Ts te itt állsz tunyán,
s nem ásod ki szemeit ?
Ad e l . O édes néni, hiszen kár lenne ar
szép szemekért.
L a j os. Miilyenek szemeim , nem tudom ,
de hogy inig a" halál be nem zárja lü'ven rajtad
csüggnek az igaz. el.
L o r á n y i n é. Takarodj* tüstént! kalodába
vele. Adel ! te itt állsz , *s nem is haragszol ,
nem reszketsz., nem lángolsz mérgedben?
A d e l . Lh de hogy nem ! mért olly
csacska, elég ha én tudom, hogy szeret ,

i
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minek kellett neki az ege'sz világ előtt kitá
lalnia. —
L o r á n y i né . Mindég jobban. Nagy isten !
mert adtál füleket, hogy ezt kell hallanunk !
te ferde növésé veremnek ! nem 5 ezt meg nem
bocsátom soha! el szememből! hallatlan tŐA’edes *, el el. Adel sírva félre áll.
B a 1k a y. Ha így van 9 nem csodálom •>hogy
mi későn jövőnk , ’s megvallom igen könnyen
tűröm vesztesegemet. Valóban , ennyi büszkeség
mellett , ez vajmi nem büszke történet , hahaha í
Or mi . ’S annak a’ bizonyos ártatlanság
nak is nagyobb a’ füstje mint érdeme.
L o r á n y i n e . O dicső eleim hunyjátok
be szemeteket! milly szegyen 5 ez ollyan kin,
a’ miilyent csak illy erős szív állhat ki 9 mint
enyém.
Má r t a . De ágy kelljen mindég mondot
tam , az a’ Lajos büszke , semmirekellő ; de
ha én szolok, mingyárt hallgass a’ felelet. En
sajnálom hogy így történt, de meg is örülök;
mert igazságom van.
17
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F ü l ö p . kívül. Ereszsz el rósz ember.
F e r u s . kívül. Hát te me'rt tartasz.
F ü l ö p . Uramhoz viszlek , majd kapsz.
F é r us. En viszlek uramhoz, majd meg
csókol a' mogyorós.
O r m i. Inasom — hahóba ! ezek egymást
hozzák, váljatok szét! Mi haj legenyek?
B a l k a y . Ferus ! hogy mersz lármázni.
Ferus . - Oda jött a' dombra, es elakart
kergetni.
F ü l ö p . Elakart parancsolni, mintha bizony
ide tettek volna pünkösdi királynak.
Or mi . Beleüljetek! Lorányínéhoz. Ez olly
bocsánandó zaj, mert a’ hűség okozta« e's nagy-'
sád tudom leginkább érzi , mi az.
Má r t a . Ott megint egy ifiju lír forma siet
ide. — Már az igaz , csak negyven esztendeje
mióta itt szolgálok , de olly zenebonás nem vala
házunk — valóban már itt van.
L e r á n y i n e . Nekem szavam sincs, ez a'
mai nap fogászén összeduit, mondd neki néni
vagyok itthon.
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M á r t a. Mind jó ; ha vak lenne.
L a j os. jő csinosan öltözve. Nagyságos aszszonyom !
L o r á n y i n é. K i — ki La — L a-----O r m i. Lelkemre ! a' vadász —
L a j o s . Engedje kezét csókolnom édes nő
ném, én Zodány Lajos vagyok ’s a’ rendelt időnél
előbb megtérvén, kedves mátkámat illy módon
akaróm megismerni — Nagysád kételkedik.
L o r á n y i n é. En — uram —
Ad e l . Lajos karjába szalad. Lajos ! Lajos ! íe
hamis , csúnya vőlegény ! nem csalsz meg ismét,
ládd te rósz ember , már sírtam is , de tudja
isten nem úgy ment a’ sirás, mint kellett volna.
— de csak hogy itt vagy.
L a j o s . S’ többé nem is távozom. Nagy
ságos asszony, itt egy levél atyámtól, inelly, úgy
hiszem , minden kétséget elhárít; — holnap maga
eljÖA'end és szerencsém tanúja lészen.
L ó r á n y i ne. a’ levelet át futja. Tisztelt
uratyja írása; de illy tirfihoz nem illik a’ sze
relem kitanulása végett szolgai ruhába öltözni.
17*
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L a j o s . Egyik ősöm szinte igy tett , a’ mint
irományaim között föllele'm $ azonkívül öröm
mel mondhatom
líjolag kikerestetve'n nem
zetségi tárunkat 9 eredetünket egy századdal
fölebb vihetjük.
L o r á n y i n e. Gratulálok ! felse'ges talál
mány! Adel ! hát csak ugyan amúgy is meg
szeretted Lajost, e's nem kötelesse'gből ?
A d e l . Meg bizony, de aze'rt meg vele szá
mot vetek.
L o r á n y i n e ' . Sejte's , nem egyeb, o ma
gam is mingyárt gyanítani fentebb származását
— mingyárt -— nemde Márta ?
M á r t a. Ugyvan, mingyárt megszerettük—
L o r á n y i n e\ Ollyan bizonyos méltóság
tornyosodott homlokán, ’s a’ százados ősök
szinte kinézték széniéből 5 nemde Adel az tet
szett neked is ? őseibe szerettei ?
Ad e l . Nem biz en edes néni , tüzes szemé
ben a’jelent kedveltem m eg’s nem a’ múltakat.
L a j o s . így hát ezen urak híjában fárad
t ak, ’s en Ormi urnák visszaadom ersze'nyet.
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O r mi . Ln meg Balkay urnák, attól nyerem.
B al k a y. En meg az inasoknak ajándéko
zom — osszátok el * de verekedés nélkül.
F ű l op. Jer pajtás! össze ölelkeznek.
L o r á n y i n é . En pedig az urakat szívesen
látom most házomnál 5 de a’ remeteséget ledön
tetem , nehogy valaki megint kísértsen.
Or mi . Mi pedig, mint két szerencsétlen
vágytársak, fogjunk kezet, mint remeték jöt
tünk , mint nászok vigadjunk, mint kosaras
vitézek otthon búsuljunk.
Má r t a . Annyi szerelő — három egyszerre ;
— szerencsés kisasszony—-Ah !!! a’ kárpit lefordul.
KISFALUDY

KÁROLY.

262

A* B Ú V Á R

KUND.

Túl a’ mezőn , túl a’ hazán
7S a’ part lölött ’s a’ nagy Dunán
Ki népe zajlik ott ?
Föl Endre! Béla! föl magyar!
Ellenhad az, melly vészt akar,
Ellenség zajlik ott.
Ő az , ki partidon halad ,
Es száz hajót és száz hadat
H oz , oh honn , ellened ,
A’ gőgös Henrik az , ki rád
Hoz háborút és hoz halált
’S bízik , hogy eltemet.
FÖ1 Endre! Béla! föl magyar!
Pozsonj’hoz kell a’ férfi kar:
A’ vitt Pozsony remeg. —
’S mellyik magyar nem megy, ha kell ?
Utánok a’ honn puszta hely :
Mind harczon termeitek.

De a’ király bús , ’s Bela szól:
„Csaták miatt ha nyughatol
Oh ifjú szép hazánk i
Teremt-e isten több magyart,
Mig a’ világ , mig napja tart,
Ha mink is elfogyunk ?“
’S fellázad a’ bú , a’ harag
Busult szivekben háborog ,
Mint tenger és vihar:
Meg inkább vert hadat kiált
’S hírért, hazáért száz halált
Kész halni a’ magyar.
Csak barna Kund nem háborog;
De bátor szíve feldobog,
Mint hegyben a’ tüz-ár.
„Halld , Béla, majd ha éj jövend
’S a’ part fölé száll néma csend,
Ott Kund egy szóra vár.“
Csekély a’ szó , köz a' vitéz ,
De úgy van mondva , oily merész ,
Hogy nem lehet hazug.

5S hós Béla parthoz tart legott,
Hol vészben a’ megcsapdosott
Dunának árja zúg.
Járása, mint a’ rémeké,
Éjfélileg le ’s fül felé
Dobog magányosan;
’S még semmi hang , még semmi jel:
Kund nem jön ; távol és közel
A’ puszta szél rohan.
Ki a z , ki a’ víz’ szörnyekint
A ’ fergetegre föltekint
’S meg habba öltözik?
Ki vagy t e , a’ ki jársz alatt
’S ijeszted a’ futó halat,
Melly mélyeken lakik?
Vésztúzben néha vízen át
Henriknek látni táborát
5S Pozsony kivillanik.
5S ím a’ Dunából szírt gyanánt
Egy ember, kit mély árja hányt,
Sötéten felbukik.
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„Hah Kund te vagy!“ ’s még nem hiszi
„Hah ember“ őt így kérdezi:
„Mi dolgod ott alant?“
„Hah Béla ! víz’ hulláimban ,
Míg rajta zúgó vész rohan ,
Jó lenni ott alant.“
Szól Kund — és ó az — ^„nézz oda ,
Hol Henrik’ felriadt hada
Tolong a’ víz iránt.
Nézd, táborában mint remeg;
Hajóit e’ kar fúrta meg:
Hadd vesszen , a’ ki bánt.“
’S villám’ tüzénél Béla néz,
Túl parton minden habba vész :
A’ zászlók hullanak ,
Özön fut rajtok el vadon ,
Es száz hajón , fél száz hadon
Hullámok omlanak.
Kund hol van ? vissza költözött ;
De ollyat száz ezer között
Hős Béla feltalál,

2G6
'S túl a’ mezon , túl a’ hazán ,
Fut, búsong Henrik vert hadán,
’S Pozsony’ vég vára áll.
VÖRÖSMA RTY .

A’ L E N G E S É G I I E Z .

Ki viselhetne'-el
Éltének súlyait,
Hahogy isteneink
Téged nem adának
Az emberi nemhez,
Vádlott, feddett,
Kárhoztatott
Kedves lyánya az égnek.
Mosolyogja bár
Ha kedve tartja,
Játékid a’ komor bölcs;
Nevezzen bár
Gyermekesnek ;
Nekem te voltál,
Nekem te vagy,

Nekem te le'szesz
Örök barátnem,
Vigasztalóm ,
Te boldogítóm.
Tátott szájjal
Vára reám’,
Hogy elnyelhessen ,
Az isszonyú !
Haliám fogainak
Siket ítő
Csattogásit;
Láttam verbe-kevert
Szeme'nek undok
Pislongását ,
‘S irtóztam az irtózatost
De te kedves
lleám borúlál,
Hogy ne lássam
Vérbe kevert szeme’
Pislongásit;
’S hogy ne halljam
A ’ dühödött fogak’
Csattogását,
Lágy daláiddal

Boldog álmák közzé
A ltalái-el;
Hol a’ Phócionok
Es Scípiók
Szép honjába
Altaltéve
Feledjem az
Irtózatos’
Rettegete'seit.
Tátott szájjal
Vára reám
Hogy elnyelhessen
A ’ még iszonyúbb!
Es el nyele!
De te , kedves ,
Egek’ leánya
Vádlott feddett
Kárhoztatott,
Mellém vonúlál ,
’S csapodárkodó
Énekid közt
Hátra hagyál
Tekintenem ,
’S előre , de távoly
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Tájékokra ;
Nem , a’ mi most
Lépésim előtt
Vesztem után
Ólálkodva
Rettegtetett.
KAZINCZY F E U E N C Z .

A’ L O V A G .

Nyargala ’s orra bukott ’s arczát bevarazta ; de hogy

lássd ,
Hogy lovag

ő

is volt, íme keféli fakód.’
K. F .
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K. M. — hoz.
Zöld ágon kis gili
Zokogva búg,
Mert társát nem leli ;
’S mindegyre búg.
„Kis g i:i ág felett
Ne búgj sokat,
Kicsinké kis szived
Majd megszakad.“
Zöld ágon kis gili
Csak búg , csak búg :
A’ völgy jajjal teli
Utána zúg.
A’ hajnal elmegyen ,
Az este jön ,
’S gilicze mereven
Ül ágközön,
„Megmondtam kis g ili,
Ne búgj sokat ;
Szerelmes kis szived
ím megszakadt.“
CSABA.
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AZ A L V Ó

SZÉP.

Beállt az éj , ’s szememre nem
Száll enyhe’ fátyola ,
N yílt ablakomra dűlve ki
Eszmélek tétova,
Köjösleg immár semmi nesz,
Ellenben át felül
Szép kedvesem lágy nyoszolyán
Pihenve szendéi ül.
Ah mint mosolyg, szűz kebele
Miként emelkedik !
Nyakán lefolyt selyem haját
Fohászi lengetik,
G&inbölyü gyönge karjait
Szüvéhez érteti ,
’S boldog csalódás szárnyain
Hívét ölelgeti.
Hahogy talán reám mosolyg ,
fia nékem nyújt kezet,
Engem karol , szüvére fog,
’S méz ajkihoz vezet:

Akkor süvöltő vad szelek
’S dörgő villámlatok ,
Ti álomoszlató szerek
Messzére szálljatok.
De vajha me'g a’ hajnal is
Utóbbad fejlene'k,
’S felhők setéti a’ napot
Homályba rejtenék,
Mélyebbre hatna be talán
Szüvén a’ képzelet,!
*S ha felserkenne, akkor is
Engedne benn’ helyet;
Ám de ha mást hevít ölén
’S itat mézajkirúl,
Hattj ú nyakán ha más mereng
’S keblére más simul;
A ’ csintalant akkor zajok
Robajjá verje fel ,
’S kivel enyelgtek álmai,
Ébren feledje el.
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REGE A’ HABLEÁNYRÓL.

Ama" ragyogó előkorban v midőn Visegrád’
hegyen , hol most az utas puszta omladékokra
pillant q magas királyi palota fénylett , "s a’ sár
guló kopár" helyen tíindéri kert mosolyga , ma
gányosan virított a’ Duna" bal partján egyterepely hárs , mellynek árnyékán gyakran üldögélt
vala ifjabb eveiben Mátyás király $ mert a’ szép
Erzsi 5 leánya egy szegény halásznak Maros
faluból , itt szokta volt a' vízparton vásznait
fejeriteni "s Mátyás örömmel töltögette a’ lyány
ka mellett estveli órájit. Mindég vadászruhában
jelent-meg "s Erzsi 9 ki nem volt egészen idegen
a’ szép ifjútól egyebet , mint hogy az a’ király’
vadásza 7 nem tuda felőle. Több ízben látta al
konyat felé , mert ekkor szokott valajőni , hogy
egy öreg révész hozza-áta’ visegrádi pariról , de
hogy az maga a’ király legyen nem is álmodó.
is
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Atyja örömmel pillantgata leányara , midőn az
ifjú mellett tilt , ’s képzelvén a’ maga szeren
cséjét ha az egykor királyi vadász’ hölgye leend
vígan terjengete-ki hálóját.
Egyik estve , midőn Mátyás Erzsitől elválna
kérdő : Nem kise'rsz-el , Erzsi , a’ révig ?
De igen , mond a ’ leány , ha nem
felnek.
’S mitől félsz , kis holló ?
A’ H a b i e á n y t ó 1, felelt Erzsi. Tegnap
az öreg Márta beszelte , hogy az most megint
minden estve itt kisert a’ vízparton. Ez előtt
négy esztendővel xígy megijeszte egy marosi
leányt , hogy az sokáig betegeskedők bele , végtőré meg is halt. Leginkább a1 parasztleányokra
haragszik , kiknek úri szeret — — Itt a ’
vadász’ szemebe pillanta ’s elpirult— de minek
mondom , hiszen úgy is tudod.
En e Erzsi ? szót sem tudok az egész re
géből. Mond csak, kérlek 5 ’s kikre haragszik?
Most nem, majd máskor, mond lángoló
arcczal a’ lyányka, látod az idő sőte'űl ’s te *

i
1

275

messze lakói. Menj most , bogy vízbe ne rántson
a’ Hableány.
'S eltold magátol a' királyt, ’s ment. Mátyás
még utána szólott:
De holnap hát , Erzsi , elmondod a’ rege't ?
Holnap — — igen, válaszolt a’ leány, de
igérd-meg , hogy korán itt léssz.
A’ király megígérte ’s ment. Már jó tova
haladt a ’ rév fele , hol az öreg csolnakával
várta , midőn Erzsi egyszerre előtte teremven
tenyereit cszvecsapkodja es hangosan kaczag.
Várj-el gonosz leány, mert megcsalál ’s
majd kipőtlom! kiálta Mátyás ’s fele ment.
Midőn nehány lépést volna hozzá a’ leány eltűnt.
Nem hitt szemeinek, gondolá , hogy Erzsi dévajkodik , öszvekerese minden bokrot, minden
gödröt, kiáltozd nevet: de senkit semláthata,
mert az a’ Hableány volt.
Meg nem foghatta a’ király mikent törte'nt
legyen a’ dolog, de hallgata, nehogy szerel
mét elárulja. A' révész eloldd csolnakát ’s men
tek. Már jól elhaladásiak, midőn valaki a’ partról
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útónok kiálta : , , Hajh révész ! térjen kend vissza
’s vegyen-be jó áldom ásért!44 Nem akart, az
öreg visszatérni mert már későcske v o lt, de a"
vadász kényszerítő. A’ hold épen most jöve-fel
a’ váczi hegyek m egííl, ’s a’ legregényesebb
vidék tíínt-fel a’ szemnek , mellyet csak egy ra
gyogó képzelet adhat. Midőn a’ parthoz értek
látónak egy fekete vitézt. Közép magasságú
volt ’s vékony és nyúlánk egy kevéssé , de ter
mete a’ legszebb termet. Arczát nem lehete
látni , mert sisak fedé. Alakján ’s mozdulatin
valami különös volt elöntve , mit a’ szem azon
nal észrevőn , de nyelv bajosan fogott vala ma
gyarázhatni.
Utam siető , mond az , a’ mint a’ csolnakba
lép ett, leveleket viszek a’ királynak s rég
Visegrádon kellene lennem: de valami az úton
tartóztata ’s most egyedül az boszont, hogy
elhagytam magam’ csábitatni, holott mingyárt
tudhatám vala az megint ki’ mestersége.
Nem a’ H a b l e á n y volt e’ ? kérdé az
öreg.
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Epen az , felelt a’ vitéz , de úgy hiszem utó
szói- is szedett reá ma. jelenhetik nekem ezentúl,
hogy reá nézzék vagy megszólítsam , ha olly
szép volna is mint az a’ holdvilág amott , miat
tam akár fenékből kiforgassa a’ Dunát.
Tehát valóban jelentgeti magát ismét, mond.
az öreg révész. Minap fát hoztam az erdőről ,
s láttam a: domb felett ülni a’királyi kertben,
hol mondják , hogy eltemetve van. Olly keser
vesen sírt , hogy lehetetlen volt hallani. Alig
ha valami lyányka nem fog szerencsétlenül járni,
mert valahányszor megjelent még mindég tör
tént illyes.
De beszéljétek csak, mond a’ király, ki
elejétől fogva igen figyelmes lön amazok’ be
szédére , mit tudtok e' Hableányról, néhányszor
hallottam felőle regélni , de csak töredékesen
’s alig tudok valamit felőle.
Idegennek kell lenned , uram, e’ vidéken ,
mond a’ révész, ha nem tudod, a’ mii minden
tud. Kivánod , elmondom azt, az illyes szívesen
beszélteti magát.
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’S Mátyás valóban nem tudta a’ regét, mert
nem rég jöve-meg Csehországból , az előtt pedig
hosszabb időket nem tölte Visegrádon, liogy
azt hallhatta volna.
A’ Hableány , mond az öreg , mint a’ rege
beszéli, kertész’ leánya volt, ’s mátkája egy
királyi herczegnek------Tovább akart az öreg szólni, de a’ fekete
vitéz’ nyugtalan mozdulati igen is elárulák , hogy
a’ regét maga szeretné mondani 5 ’s valóban a’
m in tlá íá , hogy a’ révész beszédét folytatni
akarja szertelen hévvel csapott szavába .
Lásson kend az evezőhöz , úgymond , hogy
minél előbb a’ túlparton legyünk ’s el ne kés
sem , a’ regét pedig hagyja nekem , az úgy is
csak akkor van jól beszélve , ha tűzzel monda
tott , ’s az kendet , jó öreg , már elhagyta. Bízom
magamban, hogy a’ történetet nálam senki job
ban nem tudja.
Az öreg dörmöge magában 5 de engedett ,
mert a’ vitéz’ szavában és viseletén igen is észre
vehető volt , hogy egyike azon elméknek, kik
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ellenkezest nem tűrnek. A’ fekete vitéz megűle
magának a' sajka’ szélén ’s kezdé a’ Hableány’
regéjét:
„A z tudva leszen előtted s uram , hogy
Visegrád Róbert Károly’ idejében , kinek
itt volt állandó laka, fényes vendegeket fogada-el. Egy napon Kázmér jelent itt meg , a’
lengyel király. Képzelheted , az olly vendég’
jelenléte, ki azért j ő , hogy a’ királyi ház’
herczegét ttjának ’s egyszersmind a’ lengyel
korona’ örököse'nek fogadja , nem kévés fénnyel
ünnepeltetett. Az a’ pompa , azon ragyogó ké
születek , mellyeket ez alkalommal látni lehete
felül haladják a’ leírást. Nem is terhellek el
mondásokkal , egyedül azt említem , hogy harczjátékok is adattak , mellyek között a’ nyilazási
vetekedés volt jelesb. Azon kies téren , melly
a’ vár alatti kert’ nyágoti részén van , volt a’
nyilazó pálya.Emelte a’ hely’ szépségét a’ czitron
és narancs fák’ hosszú sora, mellyek a’ nyár’
ezen hő szakában vígan tenyésztenek a’ szabad
lég alatt. Kazmér és Lajos herczeg , — kit utóbb
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n a g y L a j o s név alatt. mint jó királyt tisz
telt , ’s máig is emleget a’ nép — mindketten
kedvelőji ’ s mesterei a ’ nyilazásnak , elsők
próbí lkoztak-meg. Kázmér egy narancsot veve
czélba ’s ketté lőtte. Utána a’ herczeg ragad nyi
lat .5 néz , de sehol sem lát narancsot melly a’
czélra alkalmas távolra volt volna. Végig futnak
villogó szemei a’ nézőkön ’s ime , Milkának , a’
kertész’ tizen négy évű leányának keblén, egy
rózsát pillant-meg. Hirtelen mellette terem s
szemérmes tartózkodással kihúzván a’ rózsát
keble megűl, czélnak teszi, ’s lő — ’s a’ rozsa
’s n)il egyszerre elröppen. Ekkor a’ herczeg
oda szökik , felemeli a’ nyílra szegzett rozsát
’s a’ lyánykának nyújtja. Egy villám ennek
szép szemeiből az ifjú herczeg’ szi vébe hatott. —
Másnap alkonyat felé a’ vár’ ablakára könyö
kölve néze a’ herczeg. Csak hamar egy lyánykát
láta megjelenni , ki a’ tőből megmentvén ku
páját virágokat öntözött. A’ herczeg egy perczenet alatt a’ kertben ’s Milka mellett állott.
Mit beszéltek ’s meddig mulattak legyen együtt,
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arról a’ rege hallgat, ele'g legyen mondani:
hogy ez időtől a’ herczeget gyakran lehete a’
kertben látni sétálva ’s egyik kezében a’ Víze
dényt, másban a’ Milka’ [karját fogva. Mindég
estvénként jöttek-öszve ’s valamikor elváltak
egymástól a’ herczeg vígan szokdeive futott-fel
a’ várba.
Lajos herezeg csak hamar szenvedélyes
kertész lön. Llíete , vetett 9 gyomlált ön kezei
vel $ vizet merengete a’ tóból és segített öntözni
Milkának ’s késő napestig nem lehetett látni a’
várban. Több mint egy hónap ekként folyt-el
’s az ifjú pár a’ legboldogabb szakaszt élte.
Történt azonban «, hogy a’ királyt dolgai Budára
hívják , hová Lajos herczegnek is 9 ámbár óhaj
tása ellen , mennie kellett. Esdekle , kérte atyját
Budán , hogy szabad legyen AŰssza menni ’s
kezdett tanulásit folytatnia, mind hasztalan
v o lt, mert nevelője sejtvén szenvedélyét a’
királynál kicszközlé , hogy az meg nem enged
tetett. Mit a’ szép Milka’ alakja a’ herczeg5 szi
vében felébreszte, azt a’ Budán öszvegyült haza’
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szépéi teljes virulatra hozták. A’ kis Milka’ kepe
gyöngébb es gyöngébb lett Lajos’ szivében ’s
hat hónap’ elfolyta alatt alig volt egy fénytelen
szín , egy homályos árnyék az egykori kedves
képből.
Kilenc?, hőnap után tért-meg az udvar Visegrádra. Nemzeti gyülekezetek vonták id e,
az ország’ nemességét és szépeit, kik között a’
nádor’ leánya , a’ tizenhat évű Lóra, fénylett
legragyogőbb szépségben. Lajos herczeg öröm
mel mulatkozék vele, ’s ha ollykor az udvar
a’ kertben sétála , karját legörömestebb a’ szép
Lőrának nyujtá. Milkáről ’s a’ kisded kertész
hajlékről többé emlékezet sem volt. Hetedik
napján visszajöveteiének a’ herczeg a’várablakra
kikönyökle ’s láta egy feketébe öltözött leány
alakot a’ tőhoz menni. Edényét megmerítvén
jött a’ vár felé egész addig, hol két magányos
bokor v o lt, ezeknél megállott ’s megöntözte
őket. A’ leány Milka volt ’s a’ bokrok azon két
gyászfenyű , mellyeket a’ herczeg ön kezeivel
iiltete. Egyszerre lángba borultak a’ herczeg’
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arczai, ezer ellenkező érzemények tolódtak szi
vére es zavarodva ’s eszmelet nélkül futott-le
a’ várbői. Mindketten lesütött szemekkel állót—
tak-meg egymás előtt. Milka’ szivét a’ megvetletés’ és viszontalálkozás’ édes kínos érzelmei
térdelték«, mellyeket sző nem $ de egy néma köny
szemében reszketve eléggé érthetőleg magya
rázott. 4 4
A’ mint e’ szavakat mondá a’ fekete vitéz
hangjai igen cllágyultanak , ’s oily valamit le
itete sejteni, mintha a’ történet őt közelebbről
érdeklené.
„Sokáig szőtlan álltak egymás mellett,
folytatá beszédét 5 végre a herczeg felvetvén
szemét kérdé :
Eljősz napszálatkor a’ tőhoz?
El , válaszolt a’ lyányka csendes , félighallhatő szóval.
Tehát az esti harangsző után ?
Igen — ott leszek.
Ezzel elváltak.' Soha még a’ herczegnek olly
hossziínem volt a’ nap , mint ma. Ezer munkába
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kezde 5 de semmit sem végzett. Végtére jött az
est ’s a’ nap a’ nyiígoti hegyek megett leszálla.
Lajos sokáig ült a’ vár ablaknál elmerülve a’
szép alkony’ nézetében. Az öszvebéküleV ’s
ebből származó boldogság’ édes álmai , a’ kedves
leány’ alakja névtelen érzésekkel hatottak reá.
Az estharang’ végső hangjai tompán ziígtak-el
a’ távolba ’sAnég nem eszmélt-fel álmaiból;
mindég mélyebben süllyedt ala’ az estveli ho
mály ’s még nem volt lenn a’ kertben. A égtére
feleszmélt és sietve ment a’ juharfák felé , mellyek a’ tópartot sűrű árnyékkal fedezték. A’
kőpadra ült 9 hol a’ kedves leányt legelőször
fogták által karjai^, — ’s elandalííák emlékezetei.
Feleszmél’s a’ lyányka még sem jelent meg: ’s
rettegve vette észre mennyire elhaladt legyen
már a’ rendelt idő. Nyugtalan tekintgeíe szélIyel } de Milkát nem lehetett látni. Még fertály
órát vár ’s a’ lyányka nem jő. Végtére feíkél
helyéből ’s szorult kebellel megyen a’ vár felé.
A’ fényű bokroknál kellett elmennie a’ minta’
juharokat elhagyó , midőn oda ér t, szellő réz-
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zcntette-meg a bokrokat«,'s íme egy fejér pa
piros hervatag levélként lebben-le a’ lombról.
Homályos sejtések környezik a’ herczeg’ szivét;
remegve nyúl a’ levélkéhez ’s gyorsan a’ várba
futván a’ legelső lámpa-fénynél olvassa :
,.;En nem valék hűtelen— megjelentem —
lehet hogy kedvesed’ karjain nem ügyeltél reám
— tekints figyelmessebben körűi. Bocsáss-meg.
Istenem ! én szerettelek— és így mennem kelle.
Névtelen kin és fájdalom rohantak a’ herczeg’lelkére , de mind késő, hibáját többé helyre
nem hozhatta. Visszafutott a’ parthoz , ’s mintha
titkos erők vonzanak őrjöngve meresztő sze
meit a’ víz’ mélyére. E’ pillantatban kitűn a’
hold felhőjiből , haloványan fénylik-le a’ juha
rok között: lassú fuvallat zúg a’ hullámon, ’s
távolról a’ víz’ rengő színe felett egy |liolt test
lebeg csendesen a’ part felé.
A’ herczeget ájulva talál!ák-meg a’ partnál.
A’ nyilazó pálya’ síkján írem messze a’ két
magányos bokorhoz, meliyek ma legmagasabb
fenyűji a’ kertnek , látni egy kisded halmot. Itt
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nyugszanak Milka' tetemei. Azóta gyakran jelenik-meg a’ szép leány emberi szemeknek a’
a’ Dana’ hullámai felett $ ’s förgetegben ’s éj
jeli szellőkön vándorlón! fog mind addig, míg
leány nem akad, kinek szegény leidre királyi
mátka es sors e’ földön, az övéhez hasonló,
ju ta , ’s ekkor az következik vándorlásaiban,
ö pedig nyugalomra megyen.— íme ez a’ Hab
leány’ regéje ’s most ismered őt. 4<i
A ’ mint e ’ szavakat kimondd a ’ vitéz
egyszerre felegyenesedvén megrázkodik ’s a’
fekete pánczel lefoszlott róla, ’s ő a ’ leg
szebb leányi alakban , mellyet valaha szem
látott , a’ hullámokba szökvén eltűnt.
Megrezzene a’ kormány az öreg revesz’ ke
zében’s alig tudták reszkető ajkai kimondani,
hogy az a’ „Hableány 4 4 volt.
A’ regének kivált kép utolja nagy benyomatot teve a’ királyra , éjét álmatlamíl lnízta-ki
’s hánykodási között eltökéld, hogy a’ szép Erzsit
többé meg nem keresi, nehogy a’ szegény lyány
kán teljesedjek a’ Hableány’ regéjének vége. í

t
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Feltételét aligha eszközölheté vala , mert Erzsi’
kepét nem olly könnyű volt feledni , de dolgai
Visegrádi éi elhívták’s mintegy tizenegy hóna
pig távol maradt.
Mid cin ismét Visegrádon v o lt, megiíjult
emlékébe a’ lyányka’ Jképe, eltökélté magá
ban^ hogy azt egyikhez udvara’ jelesb ifjai
közűi férjhez adja, ’s boldoggá teszi. FelÖltözék vadász köntösébe ’s általment a’ marosi
partra. A’ hársfa ott állott, de magányosan;
sem a’ szép Erzsit nem látható, sem a’ vásznakat
messzéről fejérleni. Csak az őszi szellő suttoga
az ágak közt és sárga levelekkel szórta-be a’
kedves helyet, innen a’ falu felé ballagott ’s
már szinte beért, midőn egyszerre harangsző
kondiíl fülébe és sok inépet lát jőni a’ falubői.
Halotti kiséret volt. Négy szép ifjú legény
vállain vitt egy koporsót. A’ zöld koszorú és
fejér szalag mutatták., hogy az egy hajadon’
koporsója. A' halotti kiséret elhalada; csupán
egy öreg asszonyt látott még utói a’ többitől
csendesen ballagni.
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Kit temetnek ? kérdé nehéz szívvel a’ ki
rály, ’s midőn hallaná hogy a’ halász’ leányát,
megrendültek tetemei. Az öreg asszony elbe
szelte , mint szerete a’ leány egy királyi vadászt
Visegrádről ’s az mint love hozzá hitetlen. Hogy
a’ lyányka húsúivá várta sokáig, szinte felesztendeig , míg végre egy fekete vitéz jelentmeg , ki azt mondá, ho gy most Yisegrádon ő
a’ király’ vadásza , mert .az az előbbeni elment
messze messze, szinte odáig, hol a’ Dana vize
ered ’s ott egy szép váro.si leányt veve felesé
gűi. Hogy ez időtől fogva a’ szép Erzsi szem
látomást fogyott , s szára da , mint az a’ parlagi
rózsa, meílyet ősz’dere fonnyaszt-meg’s végre
csendesen elaludt.
Mélyen érdekelve hagyta-el a király a
szomorú helyet , és sok évekig nem lehete látni
Maros’ tájékán. Nem sokára köz hírré lön a’
vidéken, hogy már Milkát nem látni többé,
de helyette a szép hahísz leány szokott meg
jelenni ’s gyakran a’ Duna’ habjai felett mint
ezüst színű köd végig hebegni. A’ hír elhatott
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szinte a? királyig ’s az , a’ szeretett leányért
mind a" marosi, mind a’ visegrádi templomban
miseket szolgáltata. Azóta a’ Hableány emberi
szemeknek nem mutatkozott , de hogy még nyu
galmát el nem erte , abból lehet gyanítani , mit
a’ visegrádi halászok beszelnek , hogy estvenkent a’ Dunán csendes nyögéseket e's sóhajtást.,
mint a’ szellő’ zúgása , lehet hallani $ sőt Ma
roson egy a’ falu’ korosabb emberei közül nem
regiben azt állitá : hogy mindszentnapi estven
a Duna parton fejer vásznakat lmzongatott-ki
egy láthatatlan kéz.
BŰZ u*

A’ BOLDOGÍTÓ PlLLANTAT.
Megpillantani Milvnát egyszer
A’ sze'p angyalt véletlen ,
’S nem marada szívem ezen
Nézésnél érzéketlen.
Csendes estve vala akkor ,
Midőn őt holdvilágnál
Láttam és szebbnek találtam ,
Minden nyíló virágnál.
Oh ! melly szépen tündöklőitek
Bájoló két szemei
Mellyek által nevelődtek
Orczája’ kellemei.
A ’ kék ég’ csillagzatjának
Fénylő tüzét alatta
Égő szeme’ sugárival
Sokkal felül haladta.

Be ékesen fedtek sugár
Homlokát haj fürtjei ,
Mell vek alatt játszadoztak
A’ kellein’ szülöttjei.
így lett ke'pe a’ sziveket
Sertő Amor’ hajléka;
Mellyen bájolóan játszott
A ’ lomboknak árnyéka.
A’ virágok között legszebb
Rózsa látszott arczaiu
Nyílni , ’s ennek testvér színe
Terjedett el ajkain.
Ha ajkait felnyitotta ,
’S ékes hangon beszélett ,
Mind annyiszor ő azokról
Ambróziát lehellett.
A’ fehér gyöngy fogaihoz
Hasonlítva fekete,
Venus foga illyen fehér,
Fehérebb nem lehete.
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így tekintem étet egyszer,
Holdvilágnál véletlen ,
’S lehetett e’ szívem ezen
Látásra érzéketlen ?
OTRÍG V I

A’ S Z Á M Ű Z Ö T T .
1 8 2 6.

Feléd , feléd ,
Szelíden intő messzeség!
Reszketve nyúlnak karjaim ,
Reszketve hullnak könnyeim.
Egy pillanat reád ,
Egy szent emlékezés
Elüsionnak hajnalából
Röpít telkembe fényt.
Ha rózsacsillám
Dereng feletted;
’S az égi kegy
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Szivárványod’ szinében
Mosolyg szelíden :
Vagy döfgve harsan
Az e'gi bosszú
Felhőd között,
’S villám rohan
Kőszálidon ;
Reszketve nyúlnak karjaim ,
Reszketve hullnak könnyeim ,
Mindég feléd csak ,
Te messze szép világ!

Kívüled semmi föld
Hazát nem adhat.
Virulva nyíl-fel
Egy bájos éden
Előttem itt ;
A ’ kénykehelyt
Szelíd istenkezek
Nyújtják egekből:
De a’ nektári édbe
E’ szív’ gyász fellegének
Keserve csöppen.
’S imádva esdekelve
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Rogjnak-le lábaim
Előtte a’
Titoklepelnek
Könyörre bírni
A ’ végzetet,
Melly messzeszórt
Tetőled
Dicső dicső Ilon !
, I!
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Tekintetem
Bár merre száll
E’ föld’ mezőjin
Elébe gyászköd
Emelkedik ,
’S a’ boldoglét’ sugári
Csak a’ sejtés’ homályiból
Csillámlanak ,
Mint őszi alkony’
Szürkületében
Egy hamvadó fény :
De ott tebenned
Arany vidék!
Az üdvezűlet’
Forrása csörgedez.
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Reszketve nyúlnak karjaim,
Reszketve hullnak könnyeim ,
>1indég feléd csak ,
Te szép tündér világ!
Mi édes képek intenek
i
Relőled ?
Mi égi kény
Mosolygja rám egét?
Vagy hajnalálom’
Tünelmei
Lengnek körűi ?
Rarnultan omlik
Az éj’ homálya,
De intnek ő k ,
Az édes képek,
:S mindég felém csak
Távol mosolygva.
Ti vagytok, o ti vagytok
Szeretteim!
Meglél tekintetem
A’ messzeség’ homályiban.
Te ömledezsz felém
Te hű baráti szív!
Felhőtlen homlokod
Oh arcz !
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Mint a' korányi csillag
Hajnal’ ködeben
Ragyog nekem.
’S te oh szerelmeim’
Láng ideálja !
Feltűnsz lelkemnek.
’S tekintetedre
Élőmbe olvadt a’ menny ,
’S öröklet’ kényei
Folynak körűi.
Ölelve téged, egy világ,
Melly senkié sem, mint enyém,
Simul szelíden
Karom közé ,
’S te szív enyém vagy !
’S te lélek egy velem!
O pár ! te a’ dirső
Teremtmény’ glóriája,
Kívüled nem virul kéj
Az istenek’ honában.

Nincs kéz melly elszakasszon
Tőled , te 6 Hon!
E’ lélek üdvezulten

i
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A’ boldoglét’ egéből is
Feléd lobog $
’S nem lesz olly rózsaláncz
A ’ nagy teremtmény’
Gyönyör varázsi közt,
Melly fogva tartsa ,
Hogy a’ seráph’ öléből
A ’ sírhalmok’ sötétéin át
Hozzád ne szálljon,
Dicső dicső Hon !
B — —
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Jót, rosszat erez a’ barom , de hallgat;
Jót , rosszat e'rez ’s elbeszélli az ember;
Jót, rosszat erez ’s zengi a’ lant’ fija.
’S ez tűzzel és magának , valami
Dagasztja keblet: nem mint a’ közember,
Ki csak szükségből ’s faggyal ont panaszt.
’S a’ mennyivel az ember több s nemesb
Mint a’ mezők’ lakója : annyival
Több és nemesb a’ költő mint azok.
K A Z IN C Z Y F E R E N C Z .
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AZ ALKONY.
Tiszta vilánjban bérezi tetőkről
Elszalad a’ nap’ fényözöne.
’S emberi hangzaj puszta mezőkről
A ’ falu' szélén béköszöne. Háladanákat zeng az eléjött
Rózsapirossas pásztori lyány.
’S hangja után szép dalba iitődütt
Báj rebegést kezd a’ csalogány.
A ’ tehenész mig barna kenyérrel
Tőltözik — ollykor édeni bérrel
Nője’ fejére hajtja fejét,
’S issza örömmel nyája’ tejét.
Látom az élet’ pályafutását
Tűnni az alkony’ lángja gyanánt,
’S múlni az ember czélra jutását. —
A' nevető ma j d küld e t a l á n t ?
Senki se tudja. Puszta reményén
Angj'ali szónál tűri baját
A ’ szabad enibét, 's nap’ tüneményén
N ézi körűitte a' mi s a j á t ;
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Gondjait ollykor térre bocsátja ,
JS hő kebelén élt lelki barátja —
Szíve dobogván — rája tekint
’S múltja’ egébe vonsza megint.

!..... . <
Lyányka ül a’ kis fürge pataknál —
Fátyola ellóg szíve’ felén
Rózsa csüg a’ szép klárisajaknál,
Es nefelejts él tölt kebelén ;
Égiszeméből könnye lecsordúl,
Nincsen a’ kit bús szíve óhajt!
'S régi virágja tépve lefordúl,
’S nézik a’ lepkék merre sóhajt;
,,Azt ne keressed]“ szólal az első
,,Lepke után sírsz“ mondja a’ belső ,
’S igy kiabált a’ merre futott:
,,Csalfa lepének lepke ju tott! “
31*2* } í / ?C íj ’'
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Vándorol a’ gond ’s messze kilátszó
Szikla falon túl képzi honát,
’S ifjú tavaszszín ifellege játszó
Képbe iiiutatja-hív rokonát,
Vágyakodása’ tiszta reményét —
Melly neki csak szép térre mosolyg.
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Elmegy utána ’s bájtiineménye't
Nem le li, akkor újra busolyg.
Ej’ kebelébe burkozik a’ föld —
Játszi reményünk messze fu t, és zöld
Csillaga’ fényén még haladunk,
Nem vészük észre hogy csalatunk !
Es fut az estfény vári toronyról.
Éjszaka’ gjászos szárnya megett
Sárga színében bérezi oromról
A’ deli hold már fellebegett.
Merre vezérel? merre mosolygva
Kiszteti szívünk’ vágyni megint.
Hol kebelünkre — lángja lobogva —
Szüntelen élet’ angyala int?
lm beborúl az éjjeli napnak
Képe felettem , 's messze Szaladnak
Árnyai ; majd egy s í ríva esünk,
’S ez a’ mit ollyau r é g keresünk.
Lám ma is ébredt hajnala nékem,
Es ma is elszállt tiszta napom;
Változik a’ t é r , ’s éjji vidékem’
Képibe múltam’ visszakapom.

302
ha van i s m é t , árnya után nem
Lépek az álom’ honja felé ,
Hogy ha lehet még olly napot érnem
Mellyben az elmúlt jönne elé.
Százszor is ébredj , szálj-le ezerszer
Kapja szivemnek ! és csak ez egyszer
Jójjle egemről mint az előtt ,
’S hozd le megint a’ boldog időt ! —
H ogy

IF.

K A PU Y K Á R O L Y .

NEO- ÉS 0RTH0L0G1A.
A h , mi E lég , mi Sok , és mi Kevés ? Mértéket ezekhez
Adni ki fog ? neked én , Bardacsi , vagy te nekem ?

KAZINCZY FERENCZ«
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A’ K I B U J D O S O T T

MAGYAR

LENGYELORSZÁGBAN.
Fújt a’ sz el, mindinkább hordta sze't a’ fel
emelkedett port, recsegve hajladoztak a' legaggottabb tölgyek 5 iszonyitó előzője volt ez a’
Kárpát’ berczeiről a’ Stronz folyó’ kellemvölgyere lesodródó mennydörgő felhőknek. Sötét
ség lepte az egesz tájt, csak Laszkimurováni5
pompás falaira vetett ollykor világot a’ terhes
levegőben sebesen úszó fellegek közűi kikitündöklő szálló nap. Ott hol Dobromir’ tornyai
látszanak , minden a’ zápor’ fergetegóbe borult,
a’ mindinkább gyakranodó villámos egzörge's
jobban meg jobban megnyitá a’ lezuhanó víz’
tágos medreit, s özönnel fenyegető az egesz
Aidákét.
Az aratók ’s mezei munkások sietve hagyák el nem végzett dolgokat, mindenkiigye-
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kezett a’ rohanó szélvész elől menedékhelyet
keresni $ a’ Sztaraszoli líton látszott csupán egy
gyékén-ponyvával fedett talyiga sebesvágtatva a’
völgybe haladni , kettős rúd között egy elsoványodott ló húzta a zt} mire a’ helységbe ért
már nagy csöppekben hullott a’ zápor, az elfáradott önként megállóit a’ legszélsőbb ház előtt.
Egy férfi dugta ki fejét az ernyő alól, kétsé
geskedve nézegélt maga körűi, de látván a:
megjelent fergeteget nem késedelinezhetett ,
szállást kelle keresni, saroglához kötvén a ’
gyeplőt, kiszállott. Hosszú sötétkék dolmány
volt rajta , ócska már megkopott sötétebb sinorjai leszakadozva 5 fején fekete bárány-kucsma,
lekonyult bajsza öszvenőtt a’ szürkiilödő sza
kállal , haja rövid bodrokban csüggött vállán ,
nem annyira koros idő, mint a’ terhes viszon
tagság ránczba szedte halavány orczáját, bú,
gond, mély fájdalom ült magos homlokán,
szóval a’ férjfT termete egy olly boldogtalant je
lelt, ki valamikor a' jobb élethez szokván, a’ ter
hesebb sors’ sanyaruságát tűrhetetlennek találja.
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A’ jövevény benyitna’ házajtaját, törede
zett lengyel nyelven szállást kert, szívesen fo
gadta őt a’ szövőszék megöl ki lepett gazda ,
bár a’ lapos kenienczen ülő motoláző gazdaszszony magában dömmögött. Retért az udvarba
a’ talyiga , honne't a’ jövevény egy fiú gyerme
ket emelt ki,ásiíozva csudálkozott a’ szenderedéséből felébredett; nem volt több három esz
tendősnél, e le t, elevenség virított ékes barna
arczain ’s kék szemeiben vidám kedv mosolyg0tt'
Míg a’jövevény kifogott lovát alacsony ólba
vezette, addig a’ takács ölében bevitte a’ gyer
meket $kérdezte honnan jötröket, de a’ gyermek
nem érívén nyelvét halgatoít} végre bejött a’
jövevény még egyszer megköszönte befogatatását , mennyire csekély értékétől telhetik min
den alkalmatlanságot megfizetni Ígért. Mit a’
gyermektől kérdeze a’ gazda . most azt atyjától
kívánta megtudni. „Sok volna azt mind elbe
szélem — A’iszonozá a’ vendég — hagyjuk azt
máskorra , magyar vagyok , alföldi születés,
co
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fiam egyetlen kincsem , a’ mi vagyonomból ma
radt41’ ’s lehajolva a’ hozzásimuló gyermekhez ,
homlokáról felre hajló fiirteit indulatosan csó
kolgató.
A’ mi akkorban egy szegény lengyel takács’
házától telhetett , szívesen nyert a’ magyar ven
dég , többfele beszedek közt tölt az i dő, múlt
az estve , a ’ fáradott utasok nyugalmat kí
vántak.
Kitisztult másnap az idő , a’ magyar tovább
folytatni kivánt útjára csak hamar befogta lo
vát ^ midőn a’ várból üzenetet kapott, hogy
minden ellenvet es ’s kesedelem nélkül jelen
tse magát a’ Grófnál. Mi legyen hivatásának
oka , el nem gondolhatta , tudakozódott névéről,
tulajdonságairól a’ Grófnak. T arló János volt en
nek neve , ugyan azon győzhetetlen bajnok, kit
1515 e'vben I. Maximilián Császár által Becsben
tartatott fenyes daliásjátekban a’ mi szerencsetlen Ií. Lajos Királyunk’ kimondhatatlan örömere
az öszvegyűlt számos lovagok közűi egyedül
Battyány Ferencz , Boldizsár’ fija térit hette csak
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a fövenybe. , , Egyenes szívű, szerctetre méltó
úr ő — monda a5 takács — ki mióta csak el ,
pártfogója az íigyefogyottnak , gyáinola minden
szerencsétlennek, jobbágyai’ valóságos atyja,
nagy tekintetben vagyon ó egész Gallicziában,
most nem reg vett magának szép feleséget Sikorszky Ur’ áldott leányát Katalint} kit imád
az egesz világ , most szenved gyermekágyában
nem szülhet.' * 4 Megnyugodott a’ magyar, kucs
máját a’ széna pozdorjától megtisztogatván az
üzenethozóval a’ várba ballagott.
Sztaraszolból Dobromilbe vivő útról éjszak
ra a’ Stronz’ völgyeben állnak a’ nem magos
sziklaparton Laszkimurovani’ óriás nagyságú
veres falai., a’ vár rendes négyszegű épület,
roppant bóvségíi , négy szegletén négy gömbö
ly ű , tágas, lakható tornya vagyon. A’ Tarló
grófok ezen palotavárat valóságos fejdelmi
ízléssel , költséggel még a ’ késő századok’
számára is épiték, épen áll, minden benne
nagy , felséges a’ sok szobák mind bővek,
magosak , kiváltkép a ’ vár keleti oldalán
20*
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a’ 48 öl hosszaságu terem csudálkozásra ragadja
a’ nézőt, nagyobb reszt lakható mostan i s ,
esak nehány repedezett , leomlással fenyegetőző
boltozatok bizonyságai az idő őszkorával járó
elszorgalmatlanitásnak. Midőn a’ magyar jöve
vény odaért, fényben áll minden , Gróf János
igen kedvelte őseitől reámararadott Laszkit,
azt ’s hozzá tartozó uradalmával a' gyönyörű
s é g , kedv, szép iz’ valóságos lakhelyévé tette.
János középkorú, erős, egészséges férfi
volt ; ifiusága’ éveit a’ nagyok’ udvaraiban
töltötte , hol fegyverjáték , mulatság , ünnep
tartatott, onnét el nem maradott; ha a’ hazát
fenyegette akármi ellenség, ő volt] az első a’
védők sorában , a ’ páros élethez nem csuda ,
ha bár a’ szépnem eránt nem volt is érzéket
len , kevés hajlandóságot mutatott. Ua egy sze
rencsétlen lóval elesés miatt bátyja magtalan
el nem halna , soha ő Laszkiba asszonyt nem
hozott volna, mivel fgy a’ régi Tarló nemze
tség’ továbbra terjesztése csupán őt illette ,.
magát a’ házasságra tökéllenie kellett. Sikorski’

t
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úr” tühb leányai kiizííl Katalint a' szépet, jó t,
felséges ritka elméjűt választá magának. Katalin
gyenge testalkotása végett a" klastromnak volt
szánva, feilengező elméje, érzékeny természete
őt inkább ég* jegyesének , mint egy nemzetség’
törzsök anyjának rendelte. Tarlő, a’ különös
nek , rcndki'vűlvalónak mindég kedvelője , fel
tett akaratjánál nyakasan megmaradt, ’s nem
nyugott inig Katalint az oltárhoz nem vitte.
Több évig gyümüícstelen maradott házassága,
m/g végre, mit ő olly igen őhajtott, mitől
Katalin olly szörnyen rettegett, megtörtént.
Epen most nyugtalanul várták a’ vár’ lakosi
a szülést, a’ grófné, gyenge , beteges , legna
gyobb kinok közt élet’ ’s halállal küszködött,
nyugtalan járt gróf Tarlő tágas palotája’ széles
termében, minden szempillantatlól félt ’s re
ményiéit egyszersmind. Ezen képtelen szorongatásban hallá meg a' jövevény’ érkeztet , mini;
egy v illám juta eszébe , egy varázsszó 5 mellyel;
neki vadászat’ alkalmával liatal korában egy
vén szénégető mondott t. i. a’ l e g i r t ó z t a -
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több k ö r n y ü l m é n y e k k ö z t e g y
m esszéről jött külföldi bujdosó
s z e r e n c s é t h o z h á z á h o z . Most vélte a'
babona’ teljesedését, nem is nyugodott mind
addig, míg a’ szolga be nem jelenté a’jövevényt.
ÍNyilt szivíiséggel fogadta gróf Tarló a’ magyart,
eltűnt félelme , mivel a’ szerencsét már varában
lenni tudta , maga mellé ülteté barátságosan a’
csudálkozó jövevényt, épen kérdeni akará sor
sáról, midőn örömzaj hallaték kívül a tere
men, elhalt ajakin a’ kérdés , az ajtóra fiiggeszté
szemét, magán kiviil volt örömében , midőn egy
asszony, karján az ríj szülött, belépett a' szo
bába. „Isten hozott akár ki légy •— szólt a’
megörült atya — szerencsét hoztál házomnak ,
hím-e vagy nő ? kérdé továbbá. „N ő 4 4 felele
halkal az asszony vélve hogy a’ gróf* öröme nem
leend tökéletes „Áldom az Istent , szóla az atya,
karjára vette a’ kisdedét , majd hím követi ezt,
ha pedig nem , hímet csal ez a’ házhoz. 4 4
A’ felvidult férj repülni akart hitveséhez ,
de az asszony feltartóztatta, mert nagyon gyenge
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az anya , több illyenkori bajlakodások közt a’
férfi, jelenléte szükse'gtelen lenne } megnyugo
dott a’ gróf , az asszony eltávozott a’ kicsinnyel.
Most ismét a’ magyarhoz fordult , líjra kér
dd kilétét „Hazám tál a’ Kárpátokon — felele
amaz — a' földet eddig Magyarországnak nevez
tek 5 megmarad e’ azután is neve , nagy kétség ,
sokféle ellenség dúlja azt, miolta a’ király meg
halt Mohácsnál. Sok most ottan a’ király , sok
ott az lír, külföldi fegyveres kéz osztja Árpád’
szent Örökségét. Honom ott vagyon uram, hol
az Erdélyből kifolyó két Kőrös a’ sikon szige
tekre terjed} ha valaha hallód hirét ’s nevét
az erős Gyula’ várának. Gyűlöl engem ott most
a’ sokfélepárt, mivel én is halálban gyűlölöm
őket; megfoszta mindenemtől a’ leghatalmasabb,
kéntelen voltam elhagyni az áldott földet, hi
tesem elhalt , fid gyermekem’ magamhoz vet
tem , mi hozott az esméretlen lengyel földre
meg nem foghatom. 4 4
„A z hogy itt barátra találj , ki téged ol
talmába vegyen } mi a' neved ?
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„Elhalgatni engedd azt uram , nincs reá
többé szükségem . 4 4
•>,De ha a' barát barátjától kívánja. 4 4
,,Csak most még ne — korán van4 4
A gróf engedett , ’s mind inkább megked
veld a’ névtelen magyart, várába vette őt 's
csak hamar ágy tékinté mint nemzetsége’ tag
ját. Alig jnalt nehány nap , megköti dúlt a’ vár
nagy harangja , jele egy Tarló5 halálának. El
sárgulva dóit a’ megrémlett gróf a’ magyar’
vállaira. Érzéketlenül hallgatta az orvos’ je
lentését, hogy a’ gyermekágyas ki nem állhat
ván a’ szülésutáni fájdalmakat , Istenben elhunyt
örökre. Tűrhetetlen leve majd előtte először
éltében a’ Tarló grófok’ régi vára , elkívánt tá
vozni a’ gyászos falak közül. Elindulta előtt
megfogá a’ magyar’ kezét, szemébe nézvén így
szóla hozzá: „ A ’ környiilmények irtóztatok
ugyan , de jöttöd jó magyar váramba még is
szerencsét hoza , nem maradtam magam , gyer
mekem vagyon, kiben tovább halálomnál élni
boldogságom leszen. Maradj nálam , reád bízom
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mindenem*, légy mint teljes hatalmú várnagy
leányom’ gyámatyja , míg ismét vissza jövendek.44 Elbúcsúzván mindenkitől lovára kanyarodék , ’s keserves lítjának indula.

A* nemzetség’ me'ly sírboltja rejti a’ grófné’
testét a ’ vár előtt állő díszes templomban.
Viktorin nevet kapott keresztségben az árva
’s több (1aj ka k’ vigyázatjára bízatott. Az líj
várnagy fiával ott maradván híven teljesítő kö
telességét. Egy nap más után röppent, egy év
a’ másikat tolta el. \iktorin nevekedett, szé
pült. Imre a’ várnagy’ fia volt mindenben tár
sa , mindenben védlője. Laszkimurováni szün
telen gyászolta a ’ Grófné’ elhunytét, míg
végre hosszas távolléte után János Gróf viszszatért.
A’ várnagy vezette be \iktorint atyjához.
Imre követte. Égi örömmel telve szorítá leányát
szivéhez a’ boldoggá lett atya. A’ leányka gyö
nyörű kellemiben , ritka szépségében anyjához
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hasonlított az ajtóban de erősebb elevenebb
vala, tűz villámlott minden pillantatán, elet virí
tott mozdulaíin. Tetszett a’ grófnak , midőn Yiktorin megfogó viszszamaradott ifjú' kezet , atyja
elejbe vezette , es mint hív játszó társát ke
gyelmébe ajánlotta. Kérdő pillanlattal tekintett
a’ gróf az öreg várnagyra. Imre fiam ez —
szóla , az vélem kibujdosott egyetlen magzatom,
Itt nőtt , nevekedett , jótettedben élve erősödve.
Az iQu letérdelve csókolta meg a’ gróf’ kezét,
ki neki kegyelmét , oltalmát ajánlotta.
A' gróf gyönyörködve látta nevekedni ked
velt leányát, örömmel nézett neki egy derék
vöt a’ jövendőre, kérkedve hordozta egyetle
nét megismerkedés végett szét a' környékben,
megelégedve vette észre, hogy a’ szép Yiktorint az ifjúság egész elragadtatásig tiszteli,
ámbár a’ leány’ csudálóji közűi egy sem látszott
figyelmére méltónak , még is kedve tölt benne,
ha látta az enyelgő szüzet Jiódolóji’ körében
örömét találni} de még inkább nevekedett atyai
gyönyörűsége, midőn több napi künn mulató-
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zások után Laszkiba visszajöttekor 9 leánya
vállára simulva vallá meg Hogy az egész szép
világért nem cserélné Laszki’ csendes falait. Csak
így remelhete az öreg , hogy leánya férjé la
kását nem másutt , hanem kedves jószágában
fogja választani , mert a’ szíves atya leánya’
oldala mellett e'lni , elgyengült öregségében
tőle ápolgattatni , karjai közt meghalni óhajtott.
De Viktorint más sokkal hatalmasabb erő is
vonzotta vissza Laszki’ falai közé, úgy mint gyer
meksége olta elméje , lelke’ nevekedésével szive’
érzeményivel együtt nőtt, erősödött , titkos sze
relem. Imre Viktorinnal együtt neveltedet^, elválasztlanul együtt játszadoztak , a’ grófnak a’ két
gyermek’ enyelgései több mulatságot okoztak, de
hogy ezen gyermekes szívesség kicsapjon valaha
a’ gyönge szeretet’ határán, ’s hatalmas indu
lattá váljék nem is álmodhatá. Pedig a’ gyer
mekkori szeretet, az érzéken, minden komo
lyabb benyomásokra hajlandó szívekben, az
idősebb korosodással egymást tisztelő hajlan
dósága a’ nemi gerjedelmek’ érettségével , a’
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nélkül hogy a’ változásokat eszre vehetnék, sze
relemmé válhat. Jgy türtéut Imrével Viktorinnai
i s , szükségtelen volt itt a' vallástétel , mivel a’
két összehangző hasonló kivánatot ’s reményt
osztó szív egymást immár tökéletesen értette.
Viktorin’ nevelője tartván a’ jövendőtől, elég
korán íigyelmetessé tette a’ leánykát, közte
es Imre közt lévő születési’ különbségre, az
illy hajlandóság’ helytelenségére és az öszvekelés’ lehetetlenségére ; de ezzel csak vigyázőbbá tette őket; szerelmek az illy titok által
óriási erőre nőtt a’ szenvedelem’ édes érzése
inegett menedékhelyre találván , akár minő aka
dályokkal megküszködni is mert. Viktorin, ha
atyjával elutazott is , mindenkor alkalmat ke
resett ’s talált Imrétől elbúcsúzhatni , és ha ez
szomorúan mondá : „ T e ismét távozol leányka !
te megint az urfiak’ társaságába sietsz ?(t<
‘ „Csak
azért kedves magyarkám , igy vigasztald a' megilletődött ifjat a’ kegyes leány , hogy annál in
kák kívánkozzam társaságodba; számtalanszor
haliád tőlem Imre ! te uralkodói egész létemen ,
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minden érzékeim csupán tőled nyerhetnek élet
erőt, neked hódolok szerelmemben, indulatiin.
egyedül csak feiéd lángolnak. Megnyugodott
így az ifjú, jó kedvvel csókolák egymást a’
gyenge ajakok , ugrándozva szökdécselt a’ le
ány , a’ hintóbán már reá várakozó atyjához.
Imre égi megelégedéssel nézett le a’ magos fa
lakról az elutazókra, bizonyos volt benne hogy
kedvese ugyan azon érzelemmel tér karjai közé
vissza , mint tőle távozott. Ha vendégekkel
tele volt a’ vár, a* serdült ifjúnak nem volt
ugyan helye a’ főrendü társaságban $ de Viktorin gyakran eltudott onnan illani, hogy az
iíiuval szerelmi szót válthasson ’s türedelemre
bírhassa, lllycnkor mindég kicsapongó kedvvel
tért vissza ’s jelenlétével a’ mulatók’ szivébe
lij örömöket önte. így nevekedett a’ két sze
relmes, így növekedett keblükben az édes kínos
ösztön a’ nélkül hogy a’ két atya legkissebbet
gyanítana.
„Holnap ismét mulatozni megyünk monda
a’ gróf egykor az ebéd alatt leányának — úgy
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készülj , mert vagy két hétig nem terünk viszsza . 4 4 Szótalanul nézett tányérára a’ meglepett
szűz , mivel illy hosszá időre távozni minden
kor rettegett „T e mint másszor nem örülsz
leánykám ! szála csodálkozva a’ gráf „Miért olly
hosszas időre ? 4 4 kérdé az elpirult Viktória?
„H ogy annál több alkalmad legyen ifjaink kö
zül magadnak egyet választani .> azt elhozom
ide magammal ’s ha egymásnak tetszetek 5 fiam
nak választom ; megvallom Viktorin ! nyugha
tatlan vagyok} az öregebbedéssel magadra e’
várban nem hagyhatlak , lír kell ide ’s azt még
életemben szeretném itt látni. 4 4 Viktorin meg
rettent , illy kinyilatkoztatást atyjától még soha
sem hallott , most legelőször könnyezett} most
legelőször érzette a’ szerelem’ emésztő keser
veit. —
Nyughatatlanul kereste Viktorin az iffat «,
kebelébe akarta panaszát önteni 5 de soká nem
találhatta •>és midőn a’ tornácz’ lépcsőjén összvejött vele 5 több hinták hajtottak be a’ kapun
válni kellett egymástól a’ nélkül«, hogy az ifiu
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megtudhatta kedvese’ könnyezése okát. — „Az
ej’ tizenegyedik’ órájában a’ zöld toronyban
kivánlak látni4 4 szólt a’ leány ’s a’ vendegek’
fogadására sietett. —
Megtettek az útra minden készületet , a’
várnagy ’ s más gazdasági tisztviselők intéző
parancsolatot kaptak. „Ej , ej jó magyar —
monda a’ gróf a’ szorgos várnagynak, midőn
őszinte beszédbe erednének , tizenhét esztendeje
már mióta nálam mulatsz, titkodat meg sem
közléd velem , most sem tudom neved’ ’s nem
zetséged’, nem kíváncsiság de részvét ösztönöz
az iránt annyi idő múlva ismét kérdést ten
nem 4 4 —
Még eddig nem volt ideje Uram ! nem is
volt reá szükség — Írásaim nincsenek megva
lósíthatni vallomásomat, szolgád vagyok uram,
ki boldog, ha vele megelégedel, ha szerencsé
sen haza jövendsz, történetemet elfogom be
szélem . 4 4
*
„Jól vagyon , jól’ öreg nyakas4 4 szóla a’ gróf,
megveregette vállát ’s neki jó éjtzakát kivánf*
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Alig enyészett ela' tizenegyedik óra’ kongása az elcsendiiit palota1 falai között, Imre ’s
Yiktorin elhagyók alvószoba jókat, ’s a’ zöld
toronyba siettek, egyszerre hajlottak egymás’
karjai köze. Siránkozva adá a’ leány Imrének
tudtára atyja’ akaratját 5 ’s csókjai’ sűrűje közt
segítő tanácsát kérte. „Itt nincs mit tanácslanom kedves — szólt az elrémült, iliű születési
különbség nagy köztem, közötted, nekem se
országom se hazám , jöttment bujdosó , magam
sem tudom ki vagyok , hitvesem nem lehetsz ,
férjet atyád kívánsága szerint kell választa
nod felejtsd engemet , rajtam csak az Isten
segíthet/ * 4
„Gondolod , illy könnyen válhatunk, szólt
megbántódva a’ lean)- — tehát ez a’ férfiúi áll
hatatosság ? hogy a’ gyenge asszonyénál mulandóbb , gyengébb , az nem hittem, legalább te
mást hitettél-el velem / 4
„Nem gyengébb nem mulandóbb , édesem !
szólt Imre a’ megneheztelt leányután nyújtván
karjait — érzem ielkemben Yiktorin , ha nem
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szerethetlek , nem élhetek többe, de mihez fo
lyamodjunk I1 1
„Egymás’ állhatatosságához — szolt megengesztelődve a’ leány, csak abban lelhetünk
gyámoló , ’s ápolgató erőt ’s vigasztalást. 1 1
így kínlódott a’ két szerelmes, sóhajtá
saikon kivűl jövendőre kedvezőbb intézetetnem
tudának tenni. A’ csendes magány, a’ háborí
tatlan együtt lét meginkább hevítő szerelmüket
s csak a’ hajnali kürtszó riasztó fel az indulat’
özönéből , ’s forró ölelésben egymásnak örök
hűséget eskve váltak szét a’ boldogok.
Az útra egészen elkészülve je!ent-mcg
Yiktorin atyjánál , ki a’ nyugtalan éjt mingyárt
olvasó leánya arczain , és a’ levegő változtatá
sától remélte felvidul sát. \iktorin szívsza
kadva nézett hintójából a’ palota’ ablakaira,
látni kívánta még egyszer kedveltjét, de kön
nyező szem ei, kit óhajtottak, sehol nem lel
hették.
Megdurrant az ostor, kizördült a’ várból
a hintó. Yiktorin a’ lánczos kapuhid’ útónok
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felhuzatával, örömeitől végképen elzáródra ,
életét örökre becsukva ke'pzelte. A’ hintó’ párnás szegeletébe vonulva , magát a’ sors’ váltózhatatlanságára bízva csak hamar elszenderedett.
Az lit Przernyslbe vitte őket.
Imre hallotta kigördülni a’ hintát, hallotta
csörögni a’ leeresztett és visszavont kapuhidat,
előbbeni boldogságából a’ pokol’ irtózatos kín
jaira magát érzette taszintva , puszta lett előtte
a’ v ilág, örömetlen az é le t, de nem sokára fáj
dalma’ iszonyító súlyát még inkább az eltiirhetetlenségig nevelte atyjának gutaütésseí történt
hirtelen halála, a’ haldokló görcsbe vonakodott
kezével fogta meg siránkozó írja’ jobbját , de
elnémult ajaki közt elhalt a’ szó , sírba vitte
magával azon titkot, mellyet fijának ’s a Gróf
nak kijelenteni késett.
El lett így hagyatva Imre, nem volt már
senki kihez szive simulna., kiszatintva a’ vi
lágból, minden név, minden származás nélkül,
azon nap , inellyben atyja eitemettetett, retteg
vén a’ grofot kinek, bizodalmát megcsalá , rét-
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egve szerelmet mellynek szép tiszta fényét
lángvere elhomályosító , senkinek hirt nem
adván , kiment a’ varból, gondatlanul bujdo
sott az erdős vidék’ magányos rengetegeben majd
sirt majd panaszkodott, mig vegre testi lelki
fáradságtól elbágyadva lerogyott a’ fenyves sű
rűben. A’ jőtekonv álom már enyhíteni kezdő
edes elszenderedesevel a’ szegényt, midőn a’
Stronz folyőn tú l, merre a’ hegyek majd erdős
majd gazdag veteményes háttal felfelemelked
nek a’ tágas völgyből , hol szent Bazíi’ szer
zetesei a ’ Boldogasszony Anya’ tiszteletére
klastromi gyülekezetben áldoznak a’ föld’ ’s
menny’ uránakmegkondult a’ harangi ennek
ünnepi hangja általzuhogva a’ völgyet bájoíva ,
hatott az ábrándozó iüu' szivébe. Felugra fek
tebői 5 vetke’ súlyát9 mellyert atyja’ halálával
büntetni kezdő az e g 5 ezer kínokban erezvón 5
felháborodott lelkiesmőretet az áhítatban meg
nyugtatni kívánta, futott a’ hang után?átgázolván
a’ kövecses folyót , a’ szent ház’ ajtaja előtt
termett. Borzadva tántorgott vissza ., vetke’
21 *
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nagysága miatt érdemetlennek ismerte magát
az Isten’ szine’ elejebe menni $de végre a’ men
nyei irgalom’ határtalan nagyságába bízva,
rettegve ugyan de meg tis belépett, földre bo
rulva szánta megismert gyönyörű vétkét.
Az ahitat után lelki könnyebbülést érzett
keblében , egy gondolat szikraként által futá
minden tetemét , felállott borultából, ’s az
oltárhoz gerjesztett kezekkel kiálta: „ T ű i
a’ Stronz folyón a’ roppant falak közt egy re
mény , a’ semmiséghez közelgető remény éleszté
mellemet, benne volt helyheztetve éltem , be
teljesedése’ óhajtásából állott minden kívánsá
gom , az majd enyelgett velem majd komolyan
mulatott, majd csalfa hiúsággal kecsegtetett.
Hányszor térdeltem előtte meg nem játszatásoinért , hányszor esedeztem , de felelete mosoly
gás , biztatása csupa kétség, puszta gyanú,
néma si'rgödör v olt, még azon bizonytalan
„reménylhetsz 4 4 szó sem jőve ki ajakin , ha
nem még jobban elbódításomra nyúlánk sima
termetére mutata , így ki'nza szüntelen , még is
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imádtam , meg is reménylettem. De most eltűntörökre szemem e lő l, engedek mennyei erő
hatalmas meghívásodnak, a’ pajzán világ, csalfa
igéretivel legyen bezárva örökre eiőítem / ’ 4 Erős
feltétellel ezen falakat soha többe' el nem hagyni,
a’ Priorhoz sietett, a’ ki csndálkozva értette
a’ szép iliu' elszánt akaratját , benne a’ minden
hatót titkon munkálódni hitte. Lenyirták az
ifjú* barna fodrait , szőrruhát vontak a’ nyúlánk
karcsú termetre. Örvendettek a’ szerzetesek líj
testvérüknek , de Imre nem tudta , mi történek
vele.

Gráf Tarló* Przemyslbe e'rkezte'vel nagy
lett ott a’ pompa. Oda gyűlt a’ vidék’ nemes
sége , egy mulatság a’ másikat követte , egy
vigadozás a’ másikat váltá fel. Ezek különbféle
gyönyörűségükkel magokkal ragadták Yiktorint. Ö volt bálványa az egész társaságnak, ő
neki hódolt a’ férfi nem, őt csudálta mindenki.
Az boldognak vélhette magát kivel Viktória

3 £6

nyájas volt , kivel tánczolt , kivel enyelgett 3
atj'ja szorgalmatosán vizsgálta szabadon csin
talankodó leányát ? de mivel semmikép észre
nein vehette , hogy az ifiak közül valamellyikét
a’ többinél jobban kitünteti csóválta fejét,
leányát változékony negédesnek tartá , de a’
szegény belső keserveit egyedül a táncz’, "a
játék' zajában tudta csak temetni , mert min
den mulatozás' szíintével megszűnt vidámságáé
Míg végre az így erőlködve szuilett kicsapongó
kedvek, több nyughatatlan éjek, ’s a’ szív’ el
titkolt vágya megrongálták a' leány" egészségét,
mindennap gyengébb, mindennap zordonabb
lett. Most jött hire a’ várnagy" halálának is ,
hogy Imre a’ vártól véghucsut venne, nem gya
níthatta a’ híradó , azért a’ jelentés hallgatott
erről. Elmúlt az öregnek is kedve a’ további
mulatozásra, barátját inkább mint szolgáját
szívesen sajnálta, hogy ezután ő fog lenni atyja
az árvának , leányának inegkelle Ígérni. Búcsút
vett Tarló a’ mulatóktól, ’s szomorkodó leá
nyával nem késett honjába utazni.
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Laszki’ tornyai felelevenítek ugyan vala
mennyire a’ gyenge Viktorint , de továbbá egy
megfoghatatlan előérzés szorongatá szivét, igy
majd minden elevenség nélkül ért a’ palota’
udvarába. A’ gróf csudálta , hogy Imrét nem
láthatta , ^ iktorin is kereste szemeivel a’ többi
cselédek között, a’ gróf tudakozódására jelen
ték a’ várbeliek* hogy Imre atyja' halála után
eltűnt a’ várból , azóta semmit sem hallottak
felőle: mintha az egészí várfalak feje felett
öszveomlanának , olly rémülésbe esett a’ leány ,
elájult, ’s félholtan vitetett hálószobájába.
A’ beteg’ egész valójában leírhatatlan vál
tozások történtek, senki sem volt mellette,
kinek keblébe panaszát önthetné, senki kitől
tanácsot, kitől vigasztalást nyerhetne, magá
ba fojtotta fájdalma’ súlyát , ’s betegsége’ okát
örökre eltitkolni eltökélette.
Az orvosapáczák közűi megjelent Szylvestra,
Viktorin’ anyjának egykori barátnéja , ez csak
hamar megnyerte bizodalmát szive’ jóságával ,
szelíd bánásmódjával a ’ szegény betegnek.
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Egyket nap múlva Szylvestra’ ápolgatása alatt,
nyájas beszéde ’s időtöltése által megkönnyebbedett Yiktorin’ állapotja , csak azt fájlalta hogy
Imre felől nem tudakozhatott, és senki sem
szolt felőle valamit vele.
Egy reggel Szylvestra a' beteget ágyában
felülve találta 5 angyali nyugalmat vett'ábrázat
vonásaiban észre, vidámabb volt egész tekintete,
hazatérte óta ma legelőször mosolyogtak kelle
mes ajaki. „Jő reggelt barátnőm ! kegyesen szá
la", megbékültem az éjjel az egész emberiséggel ,
mindenre, még a' legirtőztatőbb halaira is erőt
nyertem , megbékültem az éjjel mostoha sorsom
mal , ülj le mellém . az Isten* angyala hoza há
zunkhoz , mit most tőlem hallasz, iszonyatosnak
fog tetszeni előtted , de bocsássd meg gyengesé
gemet, nem őrzöttek engem a* testiség’ veszélyei
ellen szent falak , nem elzárt szertartás , sem
böjt , sem test sanyargatás az indulattól egészen
eltántorítva egyik szolgánkat szeretem és-----Nem volt váratlan Yiktorin’ vallomása az
apácza előtt, hallgatott sokáig , mit szólni nem

-
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tudott, magához szor/tá a’ keservesen síró
leányt. „Menj jó barátnem ! — esedezék Viktorin , fedezd fel atyámnak * mit ime'nt hallot
tál , ne kíméld a’ bűnöst $ lágy közbenjáró
azonban , ha forrna haragja ellenem az öregnek ,
engeszteld ha mérgében ellenem kikelne , vi
gasztald ha panaszra fakadna. 4 4
„H át ha az ifjú’ nevet tudni kívánja ? 4 4
„Nincs neve 5 mondjad, titkomat síromba
viszem magammal , nincs kin , melly azt tőlem
kicsikorhatná4 4
A’ gróf egyedül volt , midőn belepett hozzá
Szylvestra, megdöbbent a’ bús atya $ szerencsét
len hírt gyanított. Csak nem elhaltak minden
érzékéi az első szempillantásban ; tovább dühös
méregre fortyant. Megsértett becsület’ e'rezése ’s büszkesége bosszúval fenyegette leánya’
csábítóját , nevét az apáczától százszor is
kérdezte , és a ' legirtóztatóbb fenyegető
zésekben sietett a’ beteghez , ámbár vissza
akarta tartóztatni az erőszaktól rettegő Szyl
vestra.
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Viktorin hallotta atyja’ indulatos jövetelet.
Feltámogatván magát ágyában az ajtón berohanó
gróF elejebe rogyott. Elbágyadt leánya’ látása
egyszerre eloszlatta az atya’ keménységét, de
keservet annál inkább nevelte „Bocsánat atyám
a1 szegény bűnösnek*'* — nyögte a’ földre terült
beteg — „Bocsánat leányom , de tudnom kell ,
hol az alacsony ki szivedet elrablá. i 4
„Nem tudom atyám , ’s ha tudnám is ma
gammal vinnem a’ jobb világba , ne nyughata'lankodjal' könyörge esedező hangon a leány —
házad , nemzetséged’ becse nincs semmi veszély
ben , Szylvestrát ismerem , ő hallgat 9 én pedig
érzem bennem a’ halál' lehelletét 9 egy pár nap
múlva nem leszek itt többé. Ne forgass boszut
elmédben , jó atyám ! kegyelmes jó atyám! ’s
csókjaival, könnyeivel egyaránt áztatá a’ gróf
kezeit. Ez elfordult tő le, béfedett szemekkel
ön magát okozta leánya’ szerencsétlenségének,
’s leikébe ötlött az elszökött magyar ifjúnak
képe 9 indulatosan megcsókolta Viktorin’ képét
’s a’ szobából kirohant.
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Meg azonnap estve Yiktorin a’ nagyobb
nyugalom’ okáért a’ zöldtorony’ szobájába vi
tetett. ,»Itt ölelkezik az élet ’s halál — kiálta
a’ Y ik torin , midőn a’ kedves ’s bús cmlékíí
szobába ért , itt élve haltam »ittm eghalva örök
éleire lépek44 — Ezután Yiktorintól nem lehető
többé panaszt hallani , semmit sem k iván t,
semmit sem k ért» mindennel megvolt elégedve.
Szüntelen vagy maga vagy Szylvesztrával imád
kozott. Minden estve halni feküdött le , minden
reggel csudáikozott éltén. Iía magán lehetett
minden erejét öszveszedte , nem értett Ösztönből
azon ablakhoz csúszott , honnan Anna’ tem
plomát láthatni. Itt könnyebséget érzett szivé
ben , enyhülést leikében , itt sirhatott , itt nyert
vigasztalást az égtől.

Hallotta Imre csendes lakában Viktorin*
betegségét. Tűrhetetlenek voltak már a’ falak,
kedveséhez vágyódott lelke. Esedezett többször,
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de az erős rendet szerető Prior kérését meg
nem hallgatta , ’s öt a’ béketürésre intette.
Nyugottabb lett ugyan később Imre , de
mindinkább komorabb mindinkább szótalanabb.
Szűk ablakai’ rostélyozatán óránként nézett
Laszki’ falai fele , mintha láthatná Yiktorint
tornyából hozzája kinézni.
Viktorin napról napra gyöngébb lön , ’s
egy este midőn Szylvesztra hozzá bement, —
iszonyú látás ! — a’ leányt a’ földön elterülve,
minden elet nélkül találta. Ugyan azon ablak
nál .) hol leginkább mulatkozott, fojtották el
szive’ gyötrelm ei, onnan rogyott vissza. Az
apácza sikoltva hagyta el a’ holtat, zaj lett az
egész tagos palotában. Az öreg gróF keservei
leirhatatlan kínzók lettek , egyszerre öszveomlott legszebb jövendője , kívánt öröme elenyészett. Egyedül marada a’ törzsök minden gyámol
n élkü l, a' végső lítat ő is már közeledni érzé.
A ’ grófné’ halála óta hallgatott a’ halál’
harangja , most újra gyász hangon kondult-meg
átzuhogván a’ Stronzzal összefüggő völgyeket®

1
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a’ bérezek' sziklájitől visszaverődve szomorúan
hatott szent Anna’ tornyába , hová épen akkor
Imre einem tűrhetvén a’ szoros klastromot 9 a1
szabad levegő' szívása végett felment.
Vi'S ikíorin meghalt41* felkiálta a’ szerencse'tlen hallván a' Laszki félelmes harangszőt, *s
mint tébolyodott neki esvén a’ harangoknak
azokat mind félre verte. A’ klastrombán nagy
lett a’ zaj , a’ szerzetesek egy tornáczról a’
másikra futkoztak -> tűz veszélyt képzeltek ’s
okát a’ harangozásnak egyik a’ másiktői kérdé.
Végre a’ nyugodtabbak felfutának a’ toronyba,
ott találták Imrét kétségben esett abrázattal,
izzadva, fáradhatatlan most is harangozni. „M i
bajod?44 kérdek a’ feljöttek „M egholt Viktó
ria !44 rikolt a a’ bódult, ’s még inkább kezde
harangozni. Nagy fáradságokba került a’ szer
zeteseknek inig Imrétől elvehették a’ harang
köteleket , ’ s magokkal onnét levihették.
Lenn nyugodtabb le t t , békével hallgatta a’
Prior’ feddését, békével hagyta magát szobá
jába záratni.
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Laszkiban a’ pompás temetésre nagy keszületett tettek. Sok nép Öszvegyűlt. Az estve
csend homályában akarták a’ testet sírboltba
ereszteni; a’ szent Annái szerzetesek is megvol
tak híva. Imrét , megígérvén nyugodt v iseletét,
magával vitte a’ Prior. Mely csend v o lt, a*
palota’ udvarán szörnyű különbségét talált most
Imre a’ volt ’s mostani kor között. Kettős sor
ban m enteka’ hosszú folyósán szentHazil’ íijai.
Köztök Imre. Elfojtódásig dobogó szívvel ért
be a’ számtalan gyertyákkal megvilágosított
fekete szőnyeggel bevont szobába , hol a’ gyö
nyörű halott nagy költségen készült ^koporsójában ezer szövetnek’ csillámlása közt fedetle
nül feküdt.
Lehetetlen volt többé hogy Imre a’ Prior
nak adott szava mellett maradjon. Viktorin’
látása valamint fájdalmát a’ legnagyobb lépcsőre
rántotta , ágy a‘ klastromi erőszaktól elfojtott
indulatit lobbanó lángra gyújtotta , „Rettenetes
látás !44 kiáltással kitört a’ szerzetesek’ sorából ,
a’ holt testre rohant, ’s a’ számos gyertyák ide
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tova dülledeztek. Bámult a’ sokaság. Imre az
elhalaványodott orczát, az elkekíilt ajakot he
vesen csókolgatta , a’ hideg testet forrón ölel
gette.
Mintha az ifiu1 keblében a’ szerelem1 tüze
a* pihegő erős le'Iek a1 csők ’ csatornájin a1
holtba szivárogna, Yiktorin csupán csak elzsib
badt, de meg nem holt érzéki felhevüle'nek ,
az ifiu1 ölelése a1 leány1 szivében megakadott
vérét folyamatba hozta , lassú sóhajtások lebeg
tek ki a1 fagyos ajakokon. „Yiktorin még él ,
hallom sóhajtásait64 felkiálta Imre , , Yiktorin
még él !6<i kiáltának a1 jelenvalók , ezen örömhang lehatott az udvarba „Yiktorin még él !46
kiálta az öszvegyült rs megörült köznép. A1
véltholt1 fülébe hatott az örömzaj. Lassan fel
nyilának a’ szem ek, az űj látás1első tárgya a1
szeretett Imre lön. Az életi szellem egészen az
erekbe lövellett, felgyűlt az inakban a1gyönyörű
őszi ön , Yiktorin karjait Imre után nyűjtá , az uj
élet1legújabb érzése a* szerelem lett, a’ megerő
södött karok* legújabb tehetsége ölelésre hajolt.
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A ’ g r ó f‘s többek? öröme képzelő len nagy
lett. Míg a’ leányt sok segiló karok kiemellek
a koporsóból, az alatt Imre a’ g ró f lábaihoz
borulva titkát kivallotta.. M egvolt lepve az atya
Imre’ véletlen jelenesen 's vallomásán de em
lékezvén a" vadászkori jövendölésre „ H o g y
e g y m e s s z i r ó 1 j ö 11 v i d é k i a’ 1 e g i rt ó z t a t ó b b k ö r n y ü 1m é n y c k k ö z t s z e 
r e n c s é t h o z a’ h á z h o z<*1# örömmel meg
bocsátott a' megtörtént 's meg nem változható
hibának 7 felemelte a’ térdelót, az egekre füg
gesztett karokkal áldá a’ nagyhatalmút , ennek
bizonyságul hivásával fogadta hogy a’ felgyó
gyult Yiktorint Imre'hitesévé teendi. Úgy tör
tént. Imrében vöt tisztelt a’ gróf. Az líj szülött
M — név alatt törzsökatyja lett Lengyelor
szágban még mostan is virágzó grófi nemzet
ségnek.
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