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Le tableau de V esp'ece humaine 
Est un tableau mouvant. L ä  des bicns et des maux 

La generation se sliccedé et s’ enchaíne,

Chatpue eicte, aux spectateurs, offre des traits noureaux, 

Et les h'eros changent á chaque scene.

D e m o  u s  t i e r .



K A L  E  M D Á II I O M
1828 -  d i k  S z ö k ' á  E f  z t  e n d o  r e , me  l l y  i s

A’ világ teremtésétől fogva Petávius fzerint 5811 —cíik. 
A’ vízözöntől fogva -  -  -  -  4 i2 i —
Róma városának felépülésétől fogva -  258i —
Az orgonának, feltalálásától fogva -  -  521 —-
A’ Papiros’ feltalálásától fogva -  -  456 —
A’ Puskapor’ feltalálásától fogva -  -  588 -—-
A’ Könyvnyomtatás’ feltalálásától fogva -  388 —
Amerikának Columbus által való feltal. fogva 536 —- 
A’ krumplinak Európába való behozatásától fogva 273 — 
A’ Kaiéiuláriom’ megjobbításától fogva -  2(6 ~
A’ NézŐcsŐuek feltalálásától fogva -  219 —
I. Ferencz Magyar Király’ fziiletésétŐl fogva 60 —
Nagy Fridiik’ halálától fogva -  -  -  42 —
A’ Frauczia Revolútió kezdetétől fogva -  3g —
1. Ferencz Orfzáglásának kezdetétől fogva -  3j  —
Az Austriai Csáfzárságnak kezdetétől fogva 24 —

1828-cM Szökő Efztendonek réfzei:
A ‘ Tél kezdődött a' múlt 1827-dik efztendei

21-dik Dec.— Ä ’ Tavafz kezdődik 21-dik Martz. — 
A ’ Nyár 21-dik Jún. — A z Öfz 24-dik Sept.

A ’ Napban fogya tkozás  léfzen: Április 5-kéa 
7 órakor reggel, és October 6-kán estenden. — Nálunk 
láthatatlan mind a’ kettő. Holdfogyatkozás ninUen.



JANUARIUS.
Kedd i jjj Efztendó\ 
Szerda i  Makárius ’®  
Csötör. 3 Genovefa 
Fentek 4 Titus 
Szomb. 5 Telesphorus 
Vásár. 6 F i V ízkerefzt 
Hétfő 7 Bálint 
Kedd 8 Severin 
Szerda g, j uEán. M. 
Csötör. io Remete Pál 
Pentek 11 Hyginus 
Szomb. i2 Ernest 
Vasár. i3 F i  Hilár. 
Ilétfo i4  Félix.Pápa 
Kedd i5  Móricz 
Szerda 16 Marczell. 0  
Csötör. 1*7 Rém. Antal 
Péntek 18 Piroska 
Szomb. ig Kanut 
Vasár. 20 F 5 Jés.N . Fáb. 
Hétfő 2i Ágnes 
Kedd 32 yincze 
Szerda 25 Maria ejjeg. 2ä) 
Csötör. 24 Timótb 
Péntek j.5 Pál fordulása 
Szomb. 26 Polikarp , 
Vasár. 27 F i  Ar. fzájú J. 
Hétfő 28 Nagy Károly 
Kedd 29 Sa). Ferencz 
Szerda 5o Adeigunda 
Csötör. 3l Nolalzi Péter

p e b r u a r iu s .
-Péntek 1 i ^ t z  p.M . 

Szomb. 2 G yer.fz . Bold. ' 
Vásár. 3 F Sep t. Balás ; 
Hétfő 4 y erona 
Ked«l ^ Agatha 
Szerda 6 Dorottya 
Csötör. 7 Romuald 
Péntek 8 Mát. János (|£ 1 
Szomb. 9 Apollónia 
Vasár. 10 F Sexag . Skol. 
Hétfő 11 Eufrozina 

»Kedd 12 Eulalia 
‘-Szerda i3  Jordán 

Csötör. i4  Bálint M.
Péntek i5 Faustin. 0  
Szomb. 16 Juliánná 
Vásár. 1? F  Quinq. Sabin' 

»Hétfő 18 Simeon 
- Kedd 19 Susanna 
 ̂Szerda 20 Hamv. -j- Eleid, 
Csötör. 21 Eleonora 
Péntek 22 Péter Széke R. 
Szomb. 23 Eberhárd J) 
Vásár. 24 Fi Szökő nap 
Hétfő 2Ó Mátyás Apóst. 
Kedd 26 Victorin 
Szei da 27 ATdrtí.-j-yalburg 

• Csoto>-- 28 Leander
Péntek 29 ! 5 ena,t* +

J (Osvald 1



MARTIUS.
Szomb. 1 A lb in t ®
Vasár. 2 E i Rem. Simpl.
Hétfő 3 Kunegunda
Kedd 4 Kásmér
Szerda 5 Eusebius
Csötör. 6 Fridiik
Péntek 7 Ak. Tamás
Szomb. 8 Ján. de Deo (Q
Vasár. 9 EZ OculiFranc,
Hétfő 10 4o Mártír
Kedd 11 Herakles
Szerda 12 Gergely P.
Csötör. i 3 Rosina
Péntek 14 Mathilde
Szómb. i 5 Lohgin £
Vasár. 16 £4  Ecet. Herib.
Hétfő 17 Gertrud
Kedd 18 Sándor
Szerda 19 Jósef
Csötör. 20 Joachim
Péntek 21 Benedek
Szomb. 22 Oktávia
Vasár. iZ E5 Jud. Sófi. f )
Hétfő 24 Gábor
Kedd 2Ő Gyüm. 6. B . A.
Szerda 26 Emanuel
Csötör. 27 Rupert
Péntek 28 Gunther
Szomb. 29 Eustachia
Vasár, 3o E  Vir, V . Quir
liétló 3i Benjamin 0

ÁPRILIS.
Kedd 1 Hugo P.
Szerda 2 P. Ferencz
Csötör. 3 N.Csót. Richar
Péntek 4 N. Pent. Isidor
Szomb. 5 N. Szom.Vintzc
Vasár. 6 E H usvét Cz.
H étfő 7 Hús. Hét. Her.
Kedd 8 Diénes
Szerda 9 Demeter
Csötör. 10 Ezechiel
Péntek 11 Leó Pápa
Szomb. 1 2 Gyula
V asár. 13 E i Quas. Herrn
Hétfő i 4 Tiburcz £
Kedd i 5 Neste
Szerda 16 Turibius
C'9Ötor. 17 Rudolf
Péntek 18 Apollónia
Szomb. »9 Krescentia
Vasár. 20 Ea Miser. Agn,
Hétfő 21 Anselm 7$
Kedd 22 Sot. Kajetan
Szerda 23 Adalbert
Csötör. 24 György
Péntek 25 Márk Ev.
Szomb. 26 Ezechias
Vasár. 27 EZ Jubü .Pcregr
Hétfő 28 Vitális
Kedd 29 Péter M. (§)
Szerda 3o Sen. Katalin



Csötör. i Fiilöp es Jakab 
Péntek 2 Zsigmond 
Szomb. 3 Kerefzt feltal. 
Vasár. 4 E \ Cant. Flori. 
Hétfő 5 Gotthárd <j£ 
Kedd 6 Pád. János 
Szerda 7 Stanisló 
Csötör. 8 Mihály jel. 
Péntek 9 N. Gergely 
Szomb. to  Antonin 
Vasár. 11 E j Rog. Beatr. 
Hétfő 12 K ö-íPongr. 
Kedd »3 nyör-J Sérv. 0  
Szerda i4  gon.'B onif. 
Csötör. i5 Áldozó Csőt. 
Pének 16 Nép. János 
Szomb. 17 Ubald 
Vasár. 18 Eö Exaudi Feli 
Hétfő 19 Ivó Püspök 
Kedd 20 Bernard 
Szerda 21 Konstantia 
Csötör. 22 Ilona 
Péntek 23 Dezső 
Szomb. 24 Johanna -f- 
Vasár. ~z5 E  Pünkösd  Orb 
H étfő  26 Púnk. H. Fül. 
Kedd 27 F.duárd 
Szerda 28 Káint.fV ilm c» 
Csötör. 29 Miksa @  
Péntek 3o Ferdinand f  
Szomb. 3i Petronilla f

Maj u s .
V asat. i Ei Sz. Húr. 
Hétfő 2 Erasmus 
Kedd 3 Klotildis 
Szerda 4 Quirinus 
Csötör. fi Űrnapja  (§ 
Péntek 6 Norbert 
Szomb. 7 Róbert 
V as ár. 8 E i  Medard 
Hétfő 9 Gebhard 
Kedd lo Margit 
Szerda 11 Barnabás 
Csötör. 12 János Fac. i 
Péntek i3 Páduai Ant 
Szomb. i4  Basilius 
V asár . i5 E5 Yid 
Hétfő 16 Rém. Pereid 
Kedd 17 Adolf 
Szerda 18 Martzell. 
Csötör. 19 Juliána 
Péntek 20 Florentz J )  
Szomb. 21 Aloiz 
Vasár. 22 P j  Paulinus 
Hétfő 23 Szidónia 
Kedd 2 i Kerefzt. Ján 
Szerda iS  Prosper 
Csötör. 26 János és Pál 
Péntek 27 Láfzló Kir. 
Szomb. 28 Leo Pápa -j- 
Vasár. 29 E 5 Péter ’s .1 
Hétfő 3o Pál emléke,f

JOUUS.



_ i f  IMI

JULIUS. AÜG USTUS.
Kedd í Tódor Péntek 1 Vasas fz. Péter
Szerda 2 Sari. B. Afzfz. Szomb. 2 Portiunkula (g;
Csötör. 3 Kornél Vasár. 3 £10 István tál.
Péntek 4 Udalrik Hétfő 4 Domonkos
Szomb. 5 Vilhelm Kedd 5 Havi B. Afz.
Vasár. 6 £6 Esaiás Szerda 6 Úr fzíne vált.
Hétfő 7 Vilibald Csötör. 7 Kajetán
Kedd 8 Erzsébet Péntek 8 Cziriák
Szerda 9 Kunegunda Szomb. 9 Román
Csötör. 10 Amalia Vasár. 10 £11 Lőrintz %
Péntek 11 Pius Pápa Hétfő 11 Susánna
Szomb. 1 2 Henrik £ Kedd 12 Klára
Vasár. i 3 £7 Margit Szerda »3 Ippolt
Hétfő i 4 Bonaventura Csötör. i 4 Eusebius -f*
Kedd i 5 Apóst, ofzlása Péntek i 5 N . Bold. A fz .
Szerda 16 Valter Szomb. 16 Rókus
Csötör. »7 Elek Pápa Vasár. »7 £12 Sibilla
Pénlek iS Rozina Hétfő 18 Ilona
Szomb. *9 Vintze Kedd 19 Sebald
Vasár. 20 £8  Illés Pr. 3 Szerda 20 Is tván  K ir.
Hétfő 21 Dániel Pr. Csötör. 21 Bernárd
Kedd 22 Mária Magdoln. Péntek 22 Timotheus
Szerda 23 Liborius Szomb. 23 Fulöp P .
Csötör. 2 4 Kristina Vasár. a4 £ i 3 Bertalan
Péntek 25 Jakab Ap. Hétfő 2.5 Lajos Kir. ©
Szomb. 26 Anna © Kedd 26 Samu
Vasár. 27 £9 Pantaleon Szerda 21 Kalas. Jó’sef
Hétfő 28 Innocent Csötör. 28 Ágoston
Kedd 29 Mártha Péntek 29 János Fővétele
Szerda 5o Abdon. és S. Szomb. 3o Rózsa^
Csotoi. 5 i Lojol. Ignátz Va sár. 3i £ i 4 Orz. An.



SEPTEMBER.
Hétfő 1 Egyed C
K^dd 2 Efraim
Szerda 3 Béla
Csötör. 4 Rozália
Péntek 5 Viktor
Szomb. 6 Zakariás
Vasár. 7 E i 5 Regina
H étfő 8 K is y tfz..
Kedd 9 Gorgonius £
Szerda 10 Miklós
Csötör. i i Emílián
Péntek 12 Tóbiás
Szomb. i 3 Nikodemus
Vasár. i 4 £16 Már. N .N .
Hétfő 1Ó Hildegard
Kedd 16 Ludmilla
Szerda n K á n t.f  Lam.^)
Csötör. 18 Tamás
Péntek 19 Januar, -j-
Szomb. 20 Lestár -j"
Vasár. 21 E 17 Máté Ey.
Hétfő 22 Móritz
Kedd 20 Thekla ©
Szerda 24 Gellérd
Csötör. 20 Kleofás
Péntek 26 Cziprián
Szomb. 27 Koz. Dám.
Vasár. 28 E iS  Ventzel
Hétfő 2'j Mihály
Kedd 3o Jeromos

Szerda j Remigius 
Csötör. 2 Leodegar 
Péntek 3 Kandid 
Szonib. 4 Seraf. Ferentz 
Vasár. 5 E i 9 Piacid 
Hétfő 6 Brúnó 
Kedd 7 Justiua 
Szerda y Birgitta 
Csötör. g Diénes £  
Péntek i 0 Borg. Eerentz 
Szó mb. , L Burkhárt 
Vasár. E10 Makfzimil.
Hétfő j 3 Kálmán 
Kedd i 4 Kallistus 
Szerda i 5 Theresia 
Csötör. Gál Apát. J)
Péntek. 17 Hedvig 
Szomb. 18 Lukáts Év.
Vasár. ig  E21 Ferdinand 
Hétfő 20 Vendelin 
Kedd 21 Orsola 
Szerda 22 Kordula 
Csötör. 23 Kap. Ján. ©  
Péntek 24 Rafael 
Szonib. 25 Krispin 
Vasár. 26 E 22 Demeter 
Hétfő 27 Szabina 
Kedd 2Ö Simon inda 
Szerda 29 Nartziss 
Csötör. 3o Klaudia <?£ 
Péntek 3i Farkas 7

OCTOBER.



NOVEMBER. DECEMBER.
Szomb. 1 Minden Szent.
Vasár. 2 Ezb Viktor
Hétfő 3 Halót. eml.
Kedd 4 Bor. Károly
Szerda 5 Imre Hertz.
Csötör. 6 Lénául
Péntek 7 Engelbert Q
Szomb. 8 Gottfried
Vasár. 9 £24 Tódor
Hétfő 10 András Av.
Kedd 11 Márton P.
Szerda 12 Emilia
Csötör. i5 Szanifzló
Péntek i4 Szerap.
Szomb. i5 Leopold
Vasár. 16 £25 Edmund
Hétfő 17 Gergely P.
Kedd 1Ö Eugenia ,
Szerda 1 9 Erzsébet
Csötör. 20 Felix
Péntek 21 B. Afz. beav. (?)
Szomb. 22 Tzitzelle
Vasar. 23 £26 Kelemen
Hétfő 24 János
Kedd 2Ó Katalin
Szerda 26 Konrád
Csötör. 27 Virgil
Péntek 28 Sostenes
Szoinb. 29 Satum in (j£
Vasár. 5u £1 Adv. Andi.

Hétfő i Eligius 
Kedd 2 Bibiana 
Szerda 3 Xav. Ferentz f  
Csötör. 4 Borbála 
Péntek 5 Szabbás -f- 
Szomb. 45 Miklós P. -j- 
Vasáir. n E i Adv. A iu '^  
H étfő  8 -B* - f fz . fo g .  
Kedd 9 Leokadia 
Szerda jo Judit -j- 
Csötör. ] i Damasus 
Péntek i2 Etelka *f 
Szomb. t 3 Lucza f  
Vasár. 14 Eb A dv. Nikás. 
Hétfő i5  Valér 
Kedd 16 Eusebius 
Szerda 17 K ánt. -j- Lázár 
Csötör. 18 Gratzián 
Péntek 19 Nemesius -j- 
Szomb. 20 Gottlieb -j* 
Vasár. 21 E^ A dv. Ta. (?) 
Hétfő 22 Zeno 
Kedd 23 Viktória 
Szerda 24 Ad ám és Éva -j- 
Csötör. 25 ÍV. Karátson 
P én tek -iE István M. 
Szomb. 27 János Év.
V as ár. 28 E  Apró Szent. 
Hétfő 29 Tamás P.
Kedd 3o Dávid 
Szerda öx Sylvester



Az  O l v a s ó h o z .

r e t f z ik  e ollyan k e r t , mellybcn csak rózsa tenye'fzik > 
Vagy pedig olly erdő , hol csupa nyárfa remeg ?

A’ vegyes alkotmány kedvesb; többfele kecsegtet 
Benne , az eggyenlo gyakran unalmat okoz.

A’ kisded nefelejtske , pipacs , ’s ártatlan ibolyka ,
És alacsony mogyorós is figyelemre való.

S. F.
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,  U r á n i á h o z .

E d e  s Alak , kedvelt Efztergam’ ritka Szülöttye !
Menny fzaporán Honnyunk’ Szépei’ karja közé.

Menny: sokat élve találfz , kiknek jó fzíve lobogva 
Míg nem voltál i s , lángola é rted , Alak !

Menny : sokat élve találfz , kiknek fzületésed öröm v o lt, 
’S leílz fzületésed után léted' ölelni nagyobb.

Menny : sokat ülve találfz a’ fzép Toilettnek előtte r 
„ Itt vagyok, Édes ! “ fzólly, ’s keblire dűlve sóhajts.

Menny: sokat a’ boldog fzerelem’ karjába’ találván , 
K érd: köztök légyen néked is élni fzabad.

Olt ,  hol az élet báj ,  fzív csendes, béke öröklő:
Ott fesel a’ jó lét néked is , édes Alak !

Menny: sokat oh ismét zavaros fellegbc’ találfz fe l,
A’ kiket a’ fzerelem’ kínuya törődve eméfzt.

Szánd Őket, mint H ív, potyogó könnyekre fakadván,
„ Édes Szép ! érzem kínnyaid’ “ egybe rebegd.

„Fogj  kezet, adgy fzivet, ’s örökös hívséget ajánlok, 
„Csak hívein légy, mint Néked Uránia h í v ! “

P a p p I g n á c z.

/
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F o h á s z .

N em refzket a’ jövendőtől ,
Uram , ki tégedet fél j  
Az minden bal sors’ trucczára 
Nyugodt ’s víg életet él.
Annak a’ pufzta is Éden ,

"Kit nehéz vád nem terhel:* '
Annak minden idofzakafz 
Boy örömöket érlel.

Te nyomorait, kinek fzívét 
Özön bánat fzorítja,
Borulj Isten előtt porba ,
’S 6 lelked’ felvidítja.
Kövessd példáját azoknak ,
Kik ekképpen nyertek bért.
Való boldog nem volt ’s nem leífz,
•Ki e’ jó útról eltért.

K é p 1 n k i V i l m a .
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T  OF  R B N K E D K  S^.

-  A’ lyánka jelea volt 
A nnyival, K uldína, ’s Etet . bámulta , magárul 
Szinte feledkezvén, majdnem nyelvére fzalafztá 
Fölkelt gondolatit. Mi kies , mondotta fzivének , 
Minden ez ifjúban! Bátyám fzép H orka, de ah fzebb 
E’ jövevény , mint 6. Melly mézesek ajka befzédi!
Illy fzóllót soha nem hallék; hozzája hasonló
Ni ncs is több. Mi derék termetre! hajának aláfolytt
Fúrtyeit a’ fzellocske mikint csókollya lehével!
És ez az ártatlan mozogás ; ingása nyakának ;
Könnyű fordulatok; villámló két fzeine hajnal 
Csillagnál gyönyörűbb; mikor a’ kék fellegen ufzkál. 
Melly nemes és fzép kéjek ezek , melly sokfzerü bájak 
Tegzet, mint az övé , nem láttam fzebbet; az övnél 
Sem fzebbet, karcsú derekát melly általövedzi;
Ah illy égi alak nem termett több ezen egynél!

Ezt csak alig rebegé a’ Szűz andalgva magában, 
Und fia fzóllását mikoron végezve, fzeménnes 
Fclrehajulttában fzép Kuldínára tekintett.
Elpirul a’ fzép gyönge leány , ’s ropni anDya ölébe, 
Cs karjába koté karjá t, és földre mcrefzté
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Kék ízeméit. Szive vei' sebeden, mit tenni lzokása 
Nem vala még eddig. Remegett fziilejének ölében 
Mint amaz Öz , melly nem vizsgállya mi fölveri, csak fut. 
A' tüzes érugrás az anyát meg kezdi zavarni ,
’S kérdezi féltöleg : „  mi talált Kuldína leányom ? “
„ Nem tudom én , mi ta lá lt: de fejem kábulttá hcvítto ; 
Hol fülök , édes anyám , hol fázom : vigy tova innen j 
A’ Szíiz ezt feleié ; mellyen) fzorul, ingnak alattam 
Lábaim ; a’ föld is velem eggyütt mintha kerengne,
Úgy tetfzik ; hamar , édes anyám , jer vigy tova innen 
Ezt mondá , ’s eggy pillanatot még válta É tével, 
Karjain annyának , sérvedre tudatlanul, elm ent,
Bar fzive a’ nyiltvett, fzáz ízben viíTzamarafztá.

-  Úridnak fia lóra fzökellvén
Elhaladott, de fzorultt fzivvel, Kuldina igéző 
Képe mivel mcllyébe nyom ult, ’s elfogta egéfzen 
Minden izét eggy még esmérttclen érzet eránta.
Háború dúlta belül. Sokképpen változik arcza:
A’ fzép Kuldinát fzáz és fzáz féle alakban 
Látta. Szelíd mostan , mint a.’ melly gerlicze kézbül 
Táplálást ízedeget, ’s azután vállára urának 
Könnyű ízárnyon emelkedvén, elkezdi nyögését.
Majd gőgös , ’s fefzesebb , mint lány túl ^kellene várn i, 
’S kit megfog fzépsége, vadul günyoilya fzeiehuét.
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„ M é r t, ha fzerelmes tiiz pislog benn, kérdi magátul, 
Mért vonul el hidegen tőlem , ’s annyának ölébe 
Rojti ízemét , és látását kéfzántag irigyli ?
Olly hanyag, olly idegen hozzám még nem vala senki 
Mint Ö , a’ kegyetlen ; mint Ö, ki megölte nyugalmam. 
Vagy, de talán hiú m ind, mit most én gondolok, és Ö 
Ártatlan ? ha tekintni reim  tiltotta fzemérme,
’S távozttát ez okozta ? vagy én nem fzólltam idommal , 
És rebego nyelvem botlása piríttya helyettem ? —
Még sem ! nincsen ez így ! te csalatkozol ; álmokat álmodfz, 
Mellyek elillannak mint a’ gőz, majd ha kitifztul 
Káhultságábul most ennyire háborús elméd.
El vagyon Ö foglalva ; 's  legyen ! forgasd ki efzedbiil 
Emlékét; ’s fzégyelld hogy lennél rabja leánynak.
Nem ! soha nem fzeretek i jer viifza előbbi fzabadság ! “ 
Ezt mondotta; ’s lovát két sarkantyúba fzorítván ,
Mint kit az ellenség kifzalafzt, elvágtata sebtest,
’S édesen öldöklő sérelmét vitte magával. —
Így volt Ö , valamint, így van ’s leífz mind, ki fzerelmes , 
A’ fzikiát, mikoron ízületik , ha megoltni mulafztya.

F.
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K É R D É S. 

(Triolet.)

P á fz to r lj-ánkák , negyetek kozott 
Mellyiknek lefz holnap kézfogója ? 

E’ fzóra kiki megütközött 

Páfztor lyánkák négyetek között.

De egyikre pipacsot tűzött 
Szemérme , ’s így kiki tudni fogja , 
Páfztor lyánkák négyetek között 
í&ellyiknek leíz holnap kézfogója.

S.







E T E L K A

K r é t a  S z i g e t é  b e m

M E L O D R A M A

G u z m i c s I f  z i cl ó r á 1-t-a k

2
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A  d r a m a  f  z  e m é l y  e i :
E t e l e ,  Karjeli Fejedelem. 
E t e l k a ,  hütvese.

* c ’ I férfi gyermekeik. 
T a b á n , J
K r é k a ,  |  ig-jjjyaik.
H e j j a ,  J
S z é p l a k i ,  Lápi Fejedelem. 
K a r ,  geniufzokból.

Jegyzés. Nincs Magyar, ki előtt D u g o n i c s  E t e l 
k á j a  ismeretes ne volna. A jelen drama itt azon 
történetet ad ja , melly a fzerencsétlen E t e l k á t  
Kreta fzigetébe helyzi , ’s a férj ’s no között tör
tént megbékéllést énekli. — Feltcfzi, hogy H e n 
g e  r  i ,  a legboldogabb házasságnak megbontója , 
czélját nem érhetvén, a csalódást, ’s ön gonofzsá- 
gát É t e l é  nek kivallá. — A dramaturgusuak leg
bővebb történet-íróji az epikusok, Illyen volt Ho 
mer a Hellen dramaturgusokra nézve.
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E t e l k a ,  K r é k a .  
(Barlangból jövén-ki.)

E te lka.
A z  éj viharjait mi fzép reggel 
Táltá-fel l

K r é k a.
Oh anyám, minő vihar?
Én nem tudok semmit.

E t e l k a .
Nem , oh lányam ? 

Pedig vadul dühöngtek a’ ízelek.
HoíTzan ropogtak a ízigel bérezi 
Az ég kemény dördiiletiben felénk.

2 *



20 .

Rémek jelen fék a vak éjben meg.
Vefzélyt okádtak tenger, ég ’s az éj.
De t é g e d é n  eggyetlenem , kéméi 
Az ég. ’S kinek keblébe’ nincs vihar ,, 
Nyájas karokkal fedi az álom azt.
Ah lányam , a te ártatlan fzíved 
Nem sejt vefzélyt, ég fold repedjen bár.

fy r ék a».
Mit sejtek én melletted oh anyám?. 
Szeretlek én téged , ’s te engemet.
Csókolfz , ölélfz , ’s csókollak én vifzont.
’S ne legyek e én nyugodt? Szeress anyám

E t e l k a .
Oh kedvesem ! boldog fzerencsétlen !
Jer, jer karim közé. (öleli, csókolja)

K r é k a , .  j

Anyám, i%  nagy 
Nem volt Iker elmed még soha.



E t e l k a .
Nem, oh leányam, soha. — Anyának, hah 
Csupán anyának lenni bé édes 
’S bé keserű is yifzont.' — Oh gyermekem, 
Ha engemet fzeretni megfzünel,
’S utálni kezdefz m ajd------ Egek! lányain

K r é k a .

Miket befzéllfz anyám? Utálni éti téged? 
Szeretni kit fognék, ’s ki fogna majd 
Szeretni engemet ? — Ne sírj anyám ! 
Szeretni téged a te lányad soha,
Meg soha nem, oh bizony nem fzünhetik.

E t e l ka.

Meg , Inagzatom , megfzünhetik. Csak egy, 
Csak eggyetlen fzó, ’s már elhül tüzed.
Egy még nem érzett borz ragadja-meg 
HÓ fzívedet, ’s elvefzve én veled.
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K ré  ka.
Anyám te engem nem fzeretfz immár. 
Hogy is befzéllhetfz kig y , ha még fzeretfz ? 
Anyám fzeress, fzeress anyám édes!

E t e l k a .

Szerelmetes gyermek! iia téged én 
így nem fzeretnélek , nem élnék már. 
Titkait az égnek még te nem tudod, 
Lányam. Homály, vastag homály leple 
Takarja még ókét; de már közel 
Lebeg feletted felfedések. —- Menj 
Most lányam a’ látóhegy ormára 
Meglátni, a’ múlt éji fzélvéífzel 
Ha nem vetodék e ki fzerencsétlen 
Partunkra. Nagy volt a vihax 9 mellytól 
Ment nem maradhatott hajó. Menj-el, 
Hahogy mi rajta, cs mi rajtunk Ó,
Yifzont segíthetünk.
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K r é k a.
Megyek tüstént.

De jó anyám, ne légy erántam roflz. 
Ne mond , hogy én téged fzeretni majd 
Megfzünhctem, ’s utálni foghatlak.
Ez engem oh anyára igen gyötör.

E t e l k a .
Menj cdesem , majdan ha viífzatérfz, 
Anyád ölébe vefz, ’s a titkot elmondja. 
’S ofztán Iia Ót fzeretheted még is , 
Csókokkal elbont.

K r é k  a.
Anyám, úgy lefz. 

(annyát megcsókolva», el.)

E t e l k a .

Menj, menj, fzerencsétlen ! — Szívébe’ már 
Az aggalonmak tőre. Míg kisded



Hu kehiemen nyugodt, enyelgve vagy 
Szökdelle mellettem 5 miként tudám 
Feledni, hogy boldogtalan vagyok,
’S a’ bús jövendőt hsamba sem venni! 
Nyugalmam akként tűnt, miként serdült 
A lányka mellettem. Ma már kétfzer 
Nyoltz évii Ö. Ma fzültem a’ kedvest,
’S Ö engem újra ízű it, kit özvegy bú 
Nyomott alá. Hallgatnom ám tovább 
Nem áll hatalmamban. — Mi lefz vele, 
Ha lenni megfzünök ? Fogyok pedig , 
Mint agg fa víg hajtása mellett fogy.
Ne lássa egykor a dicső hazát?
Téged fedhetetlen Magyar hazám! 
Fejedelmi vérének ne örvendjen?
’S fzép fzíve férjt, de jobbat attyánál, 
Ne boldogítson, boldog Ö maga?

K a r .
Boldogsága no a férjnek ,

Férj vifzontag á’ nőnek ;
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Gyenge nyújtson bájt erősnek,
Védt alatta kezének, 

így hagyta ezt a termeiket,
Boldogságra igy vezetget.

E t e l k a .

Hah ! fzomoru kép ! gyötreni vagy ismét itt 
’S lehetne férj, ki boldogítson lányt?
’S aífzony, ki úgy fzeressen a mint én? 

(nevekedo elragadtatással.)
A legfzerelmetesh , a legnemesb 
Férj bajaié karjai közül 
Kilökve a leghübb no,
Itt sorvad e fzigetbe fzámüzve ! —
Hah a kegyetlen! hütelenségét 
Azzal tetézé még, hogy engemet 
Gy aláz na!— ’S fzívem nem, nem ismert 
Kívüle senki mást.—
Megvetve, meggyalázva igy,
Attól, kiben volt élelem,
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Kit csak magáért fzereték ,
És csak magát az ég alatt,
Kín volt ezentúl nékem élni már. 
Nyugalmam elröpült örökre.
Szép örömeim tapodva hunytak-el,
’S nem nyilt jövendőmnek remény alant. 
Megnyílva állt előttem a pokol,
De e kicsiny halnom tilalt, kit most 
Mehémben hordozék. „ Ez is , mondám , 
Ez is lakoljon attya vétkéért?
A nap kies fénnyel ne lássa e ,
Elölve még mellében annyának ? —
Négy magzatot letépe vad keze 
Anyai keblemről, ezt ki nem tépi. 
Annyokat 6 gyülöltesse-meg velek,
Kit úgy fzereltenek ! fzeretni fogja e z ,
’S a négy h elyett, a férj üldte fzülét. 
Éljen tehát velem. De lány ha lefz ,
Szép fzíve férfinek ne hódoljon.
Bitang ne légyen boldog érzelme,



’S a' férfi ölbe’ féfzkelo kígyó 
Ne dulja-fel később reményeit.“
Itt fzültem e l , hová a’ bú , kétség,
Kergele, ’s a férfi-gyíilölés. Itt, itt 
Neveltem Ót fel tifzta keblében 
A fzent magánynak, távol a világ 
Mérgét mosolygva titkoló, de majd 
Elölve árafztó üzönjétol.
Fellegtelen nap tifztaságu ó ,
De gyenge is , mint a’ ma nyilt rózsa.
Mi lefz belőle? A  margánosság*
Unalma ölje itt cl ? A férfi 
Önkény tiporja ott nyugalmát le? — 
Boldogtalan leánya nem boldog 
Anyádnak! a két roűz között fzabad 
Válafztanod csak. Villza , nincs más mód 
Hazádba viíTza, megvetett alfzony !
Lányad fzerencséjét halafzlanod 
Kegyetlen. Áldoznod parancsol a 
Szent tartozás , halált dörögjön bár



Ellened a férj dühös tekintete.
(uj elragadtatással)

Hah borzadok ! meglátni Ót,
A vad tekintetül,
A meggy alázó kofzivüt.
Előttem áll a rém,
Az elnyelő örvény.
N y e l, n ye l, sodor —
Isten segíts ! (magán kívül)
Mosolyg a férj, felém derül arcza.
Meg , megfzeiídült. Nyílt karokkal 
Röpül ölelni haldakló nőjét.
Sír, zokog, eseng; csókolja könnyimet. 
Lágy fzelle fog körül, kies vírány 
Jó illatú leveggel enyhítget,
Etelém Ölében, engem, boldogot,

(leclcil, elalfzik.)
K a r .

E g g y i k Réfz.  Szunnyadj, pihenj!
Súlyos terhű mélyen caüggo 

Nemes fű.
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M á s i k  R é f  z. Szunnyadj, pihenj.!
Mélyen sebzett, sokat vérzett 

Szívű no.

F. g g y i k R é í z. Lágy fzelfe leng fejed fe le tt, 
Enyhíti kebledet;

Má s i k  Ré f z .  Szíved nem érez tőröket,
Te bár ne tu d d ; fzeret.

E g g y i k  Ré f z .  A.régi búkat elverik
A játfzi fzellcmek;

M á s i k  R é f z  A férjet ím ott rengetik 
A megsimult vizek.

M i n d  k e t t ő .  Szunnyadj, pihenj;

K r é k a ,  E t e-_
(fellépnek.)

K r é k a .
(keze tele virággal.)

Ez ím anyám. De hagyd nyugodni 6t 
Ez éjjel, azt monda, nem alhatotL



E t e.
És itt e’ barlang?

K r é t a .
Éji fzállásunk ,

'S nappali, hahogy nem kedvez a ízép nap. 
E t e.

Ti boldogok nem vagytok hát, úgy e ? 
K r é t a .

Oh én igen boldog valék; hanem 
Ma megbúsíta jó anyám. ’S anyám 
Nem boldog , azt jói mondád : ám gyakran 
Sír. Én minap meglestem a hogy sírt. 
Utánna nedvesedék fzemem, ’s vele 
Sírtam$ ’s igen fájt belefzorult fzivem.
Csak fájdalom sír h át, ’s mosolyg csak öröm.

(annyát visgálja)
„ Bé fzép vagy így anyám , bé fzép '

Szelíd mosolygás tükröz ált 
Szép arczodon. Behunyt fzemcd’
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Köny nem ferefzti. Most tehát 
Szunnyadva vagy te boldog oh anyám. 
Szunnyadj soká, hogy légy soká boldog, 

(virágokat tiiz haja közé)
Illy fzép anyád, úgy e , neked nincsen ? 

E t e.
Anyám nekem nincs is.

K r c ka.
Szerencsétlen í 

E t e.
Egy jó atyám de van.

K r é k a .

Az nincs.
Nekem pedig

E l e .

Szere ncsétlen í 
K r é k a .

Miért volnék ?
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E í e.
Nem volna illy fzegény lakásatok.

K r é k a.
És a tiéd jobb hat atyád mellett?

E t e.
Roppant magas kőház, királyi vár. 
Gazdag különb-különb jelességgel.
A fzemnek igéző; hideg meleg 
Ellen derék falakkal oltalmaz.

K r é k a.
Elég az én fzememnek e barlang;
A fzép virágos völgyek, a’ tenger;
Az illatos liget. Hideg ha van,
Tűzet rakunk, ’s mellette nem fázunk ; 
A nap hevét kizárja barlangunk.

E t e.
Mi hafzna mind ennek? magán vagytok! 
Bús pedig a’ fzük magán. A nagy világ 
Emberi között van csak való élet.
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K r é k a.
Elég anyám nekem $ ’s anyámnak én,
’S , fzegény, fzegény ! anyád neked nincsen, 
Ki úgy fzeretne, mint enyém ízeret. t 
A nagy világ hízelkedő ravafz;
Azt mondja hogy ízeret, ’s hazud; csókol, 
’S megcsal.

E t e,
Be jól tudod. Kitol haliád ?

K r é k a.
Anyám beízéllé ezt , mikor tauítgatott. 

E t c .
Volt hát anyád a’ nagy világban is ?

K r éka.
Volt ó bizony, de nagy keménységét 
Nem tiirheté. Azért vagyunk most itt. 

E t c .
Az én anyám is fzinte így jára.

3



K, r é k a.
Volt hát anyád ?

E t e.
Bolió! mi kérdés ez ? 

Anya nélkül ember nem fzülethetik.
K r é k a.

No meglehet. De ládd anyádat is 
Kikcrgeté a nagy világ. Maradj 
Te i t t !

E t e.
Sőt jöjj te cl velünk. Ne félj 

Hozzád kemény én nem lefzek soha.
K r é k a.

Igaz, fzeretlek téged i s ; de már 
Anyámat én el nem hagyom , nem Öt 
A nagy világért sem. Maradj te itt. 
Anyám fzeretni téged is fog majd.

E t e.
Nekem maradnom köztetek tilalt.
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K r é k a .
’S ki tiltaná ?

E t e.
Atyám.

Kré ka .
Kemény atya!

Az én anyám könnyen megengedné 
Nekem, de én Ót hagyni nem tudnám.
’S te a tiédet, látom , elhagynád 
Könnyen. Kemény fiú , kemény atya!

E t e.
Nálunk ez így fzokás. — De hát anyád 
Nem jönne el velünk?

K r é k a .
Talán, ha te

S atyád, fzivét megnyerni tudnátok, 
így én atyát, te pedig anyát nyernénk.

E t e.
Helyesen. Elhagynád hát virányidat?

3 *
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\  K r ék a.
*E1 én anyámmal, mert csak Ót fzeretem, és 
Utánna most téged.

E t e.
Szeretfz tehát?

K r é k a.
Szeretlek én ugyan.

E t e.
Veled hát én

Boldog lefzek?
Kr é k a.

Még nem tudom : boldog , 
Ha tudfz te engemet fzeretni úgy,
Miként anyám engem, ’s anyámat én.

E t e.
Szeretlek ártatlan leány, jobban 
Vagy mint anyád téged, te vagy mint Öt.
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K r é k a.
Ismét a’ nagy világ hazug fzáj^v 
Szóll nyelveden. —- De ám hi jő Felénk?

Atyám.
E t e .

Krék'a.
Atyád ? melly vad tekintetű 

Huh! jer vegyük magunk’ anyám mellé. 
Ott a’ bokor , nézése ellen véd.

K a r .

Remegve haggya-el 
É tkét a kis galamb 

Ölyvet ha sejt;
Rémül a hős arcztól 
A gyenge lány fzive,

És tovább lejt.

E t e l e ,  (fellép)
Kikelve a’ dühösköd» vefzélybol 
Öledbe lépék föld -anyám pihenni.—
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’S ez a fziget? ’s ezek a merő fziklák? 
Ez a vadon magány ? — Ezek tehát, 
Ezek vevék kétes keblekbe fel 
A háladatlan férj kemény fzivét 
Futó, az éh habokkal ütköző 
Szép rényü, nagy lelkű fzivü aífzonyt 
Henger! befzédje ként találok itt 
Mindent. Csak Őt, a gyötrelem lányát 
Tévefzti még fzemem.. Ha nem csal e 
Hengeri, a vén lator ? Ha nem csal Ő 
Hoífzú gyötrelmeket mi fzép öröm 
Fog majd elűzni! tifzta napjaim 
Megint derülnek; ’s a fzelíd nőnek 
Kegyes mosolygására tűnnek agg 
Fájdalmaim ! Boldog lefzek , boldog , 
Ha tifzta Ő; ha megbocsátni tud. — 
Oh vak gyanú! oh féktelen dühe 
A férfinek! Mennyi öröm elvefzett 
Miattatok! mennyit fogánk eddig 
Élhetni boldogok!
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K a r .
ídvezlégy e fzent fzigetben ;

Kedves vendég, tolunk it tj  
Még ma téged egy jó Isten 

Tán czélodhoz elsegít. 
Nyugalmad’ ha a tenger-véfz 
Megzavarta, egy kegyes kéz 

Viffzadja itt fzivednek, 
Csendjében e fzigetnck.

E t e l e .

A csend ugyan borzafztva hallgat itt, 
És nyelvetekről béke ömledez 5 
’S ti békések lehettek ám , de fzívcmet 
Vad háború veízélje dúlja még.

K a r .

Nagynak keserve is nagy,
De nagy törése is.

’S boldog turci valóban ,
Kit még remény követ.
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E t e l e .
Reményem el nem hunyt egéfzen meg,
De az, mivel vádol fzivem , súlyos.

(Etet és Krékát megpillantva)
Szemem csalódik , vagy valót látok ?
Fiam , kivel vagy itt? ’S te gyenge lány,  
Ki vagy te? fzóllj!

K r é k a.
Etem, segíts , Etem ! 

E t e.
Semmit se fé lj; most Ó felette jó.

K r é k a.
Ha jó vagy, ám fzóllok, ’s feléd lépek. 

E t e l e .
Lépj oh közel hozzám , fzerelmes lán y! 
Ki az, ki ott fekfzik ? Ha Ö neked 
Anyád, nevét tudassd velem hamar.

K r é k a.
Anyám biz’ ó nekem. De mért kérded ?

i
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Nevét !
E t e l e .

K r é k a .
Nevét! mondom, hogy Ö anyám. 

E t e l e .
Nevét leány., nevét.

K róka.
Ha nincs neve. 

E t e l e .
Függőbe’ mért tartafz? nevét add-ki. 

K r é k a .
Kérlek ne kínozz; Ó nevét soha 
Nekem nem említé.

E t e l e .
Csudálatos l

Te itt fziilettél?
K r é k a .

Itt.
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E t e l e .
Anyud is?

K r c k a.
Nem.

E t e l e .
Hol hat?

K r é k a.
Magyar földön.

Ete le .
Tovább, tovább 

K r é k a .
Tovább, tovább! kérdezz te csak tovább. 

E t e l e .
Mikor? miért? jött e vadon földre?

K r é k a.
Vad a ti nagy világotok, nem e fziget.

E t e l e .

E fzép fzigetbe hát miért jőve?
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K r ék a.
Mert ti kemények voltatok.

E t e l  e.
(Etelkát visgálja hozzá térdelve.)

K a r .
'  Nagy a vitéz indulata,

Mikor csatára bofzül;
Nagyobb de fzív fzorúlata 

Ha tőle nője röpül.
Utánna bajt tüskén bokron ,
Tenger-vizen; íuvalmakon;

’S hívnek hakogy ta lá lja ;
Öröm helyét nem látja.

E t e l e .
Nem , a kor, bú , ’s vifzonsúgok,
El nem vevék Etelka fzépségét. — 
Angyal te vagy! ’S hah! én pokol faj ja 
Tudám ez angyalt, e dicsó lelket,
A vak gyanít dühének engedve ,
Karim közül, alig viselhető
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Pirongatások, mocs*ÍHódások közit 
Kivetni, ’s e magánba kergetni!
H ol, hogy ha rénnye emberin feliül 
Nem küfzködik , megnyílva a vétek 
Orkánja, elsüllyefztni kéfzen áll.
De ti hafzontalan kaczagtatok 
Pokol gonofz fajzati $ Etelkámnak 
Nagy lelke nem csüggedhete;
Derül tje arczának való tükre 
Ártatlan ép fzivének.

E t e l k a .
(Feleízmélve, még is magán kívül)

Ki karja fog? kinek fzavát hallom 
Dicsérni hűségem’ ? Való , való ,
A mit befzéllfz, rényem hanyatlani 
Nem tnda. De hol maradt a kedves kép? 
Etelém megengefztelt dühét látám 
Enyéfzni rajta*, ’s hu keblét nyílva, 
Fejedelmi házához ragadni-el
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Sokat nyögött de boldogult nőjét.
(hirtelen felfzökik , futni akarván)

Ott , ott a víz hátán, ream olt vár 
Hajója mái*. E l , e l, megyek , röpülök ■ 

(Etele karjain uj ájuláiba dől.)

K a r .
Nagy az aűzonynak húsege,

Nagy kiváncsa férjéhez,
Benne boldogsága ege ,

Ha nem fér korcs lényéhez: 
Boldog a férj illy kebellel ,
Keblében ha más nein félzkel.

Illy kél eggyet fzét-dulni ,
Több oh több mint gyilkolni.

E t e l e .
Az én Etelkám ö. Te vagy hu hölgy! 
Térj oh magadhoz édesem, vessd-fel 
Szemed’ ream, a téged íűzonyún 
Kínzó, de most vétkét ’s magát ícddó 
Etelédre.
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E t e l k a .
(Etele karjai közül kifejtoclzve magához tér)

Etelémre ? Hát nem álmodám ?
’S te vagy? te volnál az? — Te fzóllj 
Lányain, valót lát e fzemcm ?
Vagy most is álmodom?

K r ék a.
Én titeket nem értelek.

E te l e .
Valót, dicső aíTzony, valót látfz itt, 
Etele előtted áll.

E t e l k a .
’S mi czél vezérlé léptedet,
Hogy vízre fzállnál, a hazát 
Magára hagyván, Fejedelem 
Ki vagy ? Keletre kéfzül e 
A hős, hadat viselni ott 
Kevély Királyokkal? ’s csak a 
Dühös fzelek yetének e



Szigetre? Idvezlégy , lia bár 
Csak így jöfz is. Hazádnak egy 
Hajdan felette boldog , ab 
De most fzegény, még is nyugodt 
Leánya idvezel. Szorult 
Barlang-lakása nyitva áll,
’S pihenni hüves árnyat ád.
Boldogtalan vendége már 
Nyolcz és tiz évig lakja o t ;
Megunta m ár, ’s örülni fog ,
Ha benne boldog is pihen.

E t e l e .
Czélom le vagy, dicső eggyellenem, 
Nagy rényü aífzony! Megbocsátni ha 
Tudfz a bolond férjnek , kit egy lator 
Fortélya tölte vak gyanúval el.
Hogy karjaim közé fzorítsalak,
’S öledbe mossam ellened vétkem’;
'S ha tudfz velem boldog lehetni még , 
Légy, ’s boldogíts engem nemes lelked
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Tifztelhetésével. ’S az a világ, 
Melly vélked’ elliivé vakon, lássa, 
Tifztelje, benned a derék aifzony 
Egy rilka példánnyát.

E t e l k a .
HizelkedÓk fzavaid nekem 
Oh férfiú! ’s volt oggy idd — 
Tenger nyélé már ezt el! —
Mikor hasonlóknak hitelt 
AíTzonyi hifzelmemmel ludék 
Adni. De te megmutatád, miként 
Csalódhatik meg a fzegény 
Lány könnyhifzelmében , mikor 
A férfi mézesen folyó,
Örök ízereimet esküvő 
Szavának ád hitelt. Nekem —
Ezt hittem é li, ’s mellyik leány 
Ne hitte volna ezt velem? —
Az ég alatt a legjelesb ,
A leghívebb, fzerelmetesb
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Férfiú adá kezét, fzivél.- 
"S fzerettem ó t , a hagy leány 
Nein fzerete még. Ezt hittem éa;
’S hogy ebben ö sem kétkedék, 
Jósága volt kezes nekem.
Mo6t boldogabb nálam ki Tolt?* 
Férjem ’s magam nem hűlhető’.
Édes fzerelmünkben vala 
Mind az , mi boldogithata.
A féltés nem gyölré Izivem' T 
Nagy férjemet nem félthetém*.
De a mit én nem tudhaték ,
Tudott a férj, fzerelme volt 
Edene fzivénmek, az leve 
Pokla is. — Igen , te most fzeretfizC 
'S hifzem. De hát nagyobb e most 
Nőd tifzta fényéhez hited ,
Mint hajdaa? És e hajdanit 
Egy köz lator, mint értenem' 
Hagyád, mi könnyen elfnvál.

4
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Gyanúd ellen védeni mi fog,
Ha egy gonofz nyelvű elég 
Bizodalmadat megrázni ? — Az 
A vétkemet vakon hivő 
Világ becsülje bennem ott 
A ritka rényt, mondád! Hifzed,
Ezt fogja tenni? Gyáva vagy 
Ki ezt híhetd. Hah! a világ 
Csak rofzra nyit fzemet fü let,
A jó előtt vak és süket.
Mocskolni tud , ’s akar csak Ő, 
Dicsérni nyelve kötve van. —
’S mit nyerfz velem most már te is ? 
Bizalmad hozzám mint lehet?
’S vifzont mint bizhatom benned ?
A bizalom egy makacs virág;
Nehéz nevelni, ’s egy fuvás 
Elöli, ’s .fel immár nem mosolyg.
A fiatal arcz rózsáji is 
Lcfolytanak. Víg lelkemet
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Nem várt, nem érdemlett gyanúd 
Földhez véré. Nyílt fzívemet,
Melly nyitva csak fzeretni vol t ,
A bú ’s nemed gyűlölete 
Megfzaggatá; ’s fzeretni még 
Ha tud, csak ezt fzeretheti, 
Gyötrelmem édes magzatát.
'S hah! tőled is kedves leány, 
Eggyetleneggyem, a világ 
Mit még hagyott, már tőled is 
Megfofztva lefz , kitéve itt 
Gyötrelminek, ízegény anyád.
Neked Hazádba viílza kell,
Oh lányam, hogy boldog lehess.
Ez ím atyád, lábaihoz itt 
Borulj-le, hogy, ha magzatát 
-Benned megismerheti, vegyen 
Mint atya magához, ’s tegye veled, 
Mit nem tehetne itt anyád. *

*
4
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K r é k a*.

*S te itt maradfz anyám?

E t e l k a . .

Itt oh leányain ;• ám rövid 
Időre csak. Majd átmegyek 
Egy jobb világba, melly reára,.
A zolta hogy meg ízűi telek ,
Várakozik, ’s értted valék 
Elválva tőle eddig is,

K réka..
Nem kell atyám nékem tenélküledk 
Veled valék, veled leízek , hová menj bár.. 
§  anyám te elhagynád leányadat?.

E t e l e .
’S Etelka nem. tudna e megengedni 
Férjének egy vétket? Nagy ez, ha én. 
Téged tekinUek oh dicső aílzony,,
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’S hoíTzú kínos gyö tret midet; do te 
Jó vagy, ’s tudod, ha nem fzeretlek úgy, 
A mint fzerettelek, nem ütközöm 
Gyanúba ellened. Szerelmem hát, 
Kimondhatatlan nagy fzerelmem , lón 
A vétek annya; ’s e gonofz fajtu 
Hevúlt anyát te mint gyűlölheted?
O meglakolt, a’ tárgya vefztett an)ra 
Szörnyen lakodt-meg refl'z fzülötliért.
Ha mondanám is , el te nem hinnéd, 
Hogy tőled elváltán valék boldog ;
A legvadabb gyötrelmek égették 
Azolta keblemet. ’S ha meg nem fzáufz , 
Nem kell az élet már nekem; ’s ha te 
A jobb világba menni kéfzen vagy,
Hidd azt, előtted indulok. De tedd,
Mit fzíved hágy tenned. Kívánnom azt, 
Mit tőled óhajtok, bűnöm tiltja.
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S z é p l a k i ,  T a b á n ,  H é j j á ,  (fellépnek) 

S z é p l a k i .
Kéfzen barátom a hajó immár , 
Indulhatunk.

E t e l e .
Etelka! nézzd im a te gyermekid!
Ete, Héjjá és Tabán, kiket fzülél.

(a gyermekek körül térdelik Etelkát)
Úgy gyermekim ! ha a bűnös férjnek 
Szavára nem hajolt a sértett no ,
Induljon ártatlan sirástokra 
A titeket fzeretö derék anya.

G y e r m e k e k .
Anyánk ! fzeress bennünk !

E t e l k a .
(nagy hévvel öleli azokat)

Oh kedvesim! t i , t i , fzülötteim I 
Jertek , dobogjon rajtatok fzívem', 
Repedjen ofztán-meg!



E t e l  e.
Etelka ! gyermekid’ fzeretvén igy , 
NemzÓjöket miként gyűlölheted I 

E t e l k a .
Tovább nem bírhatok magammal — Hah í

(Etele ölébe rohan)
Etelém!

E t e l e .
Enyém, örökre már enyém,

E t e l k a .
Tiéd, örökre a tiéd.
(egy ideig ölelkezve állanak , míg a Kar énekel; utóbb 

úgy tiinnek cl valamennyen , hogy az ének végével 
egy se maradjon a Játékfzínen.)

K a r .
i. Elhagy fz tehát iiagy lé le k -e l ,

Édent vifzel kebledben;
Édes kínos gyötrelmidet

Hagyod csak e ligetben.
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a. Lágyan lebegj férjed karján , 
Lágyan nyugodj fzívénj 

Öt boldogítva boldogabb 

•Légy a világ fzinén.
Í i t í l l  —  (runm>Vi»tíin /■>.) i ' i i d  "

i — 2. Tenger vegyed fel okét ,
A jnegfzelídülteket, 
Békében add övéknek,
Karjel vidám népének. 
Evezzetek békével,
Szép lelkek , fzép érzéssel, 

Viz tengerén,
’S az életén.
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N E T T I H E Z.

( S o n e t t . )

A’ kedves nyáresti langyos fzellet> 
Ott ama’ hoíízan kékló völgy’ ölébe 
Egy Nefelejtset a’ Hold1 bús tükrébe 
Ringat a’ violák’ sora mellett.

A’ harmab-gyöngy rezgett a’ megtellelt 
Bús emlékkel éló virág’ kelyliébe ,
Ah igy refzkete Nettim’ kék ízemébe 
Az elválás’ könnve e’ íziv felett.•+j
Emelkedik földünkről a’ gozpára 
Béenyéfzett a’ Hajnal’ bíborába ,
’8  a* Nap felcsókolja a’ nedveket,

A’ lávolköz a' HivtÓl elzára 
Kifejlett e’ karokból, ’s bújába 
Másnak .áldoz édeni kedveket.

Crffejtei F än d l y  E il fzIó.



58

T a v a s z .

IVLosolygva néz már a’ gyönyörű tava íz 
Földünkre mennyég’ boltjairól alá ,

És a’ megifjult zöld világra
Hintezi jobkeze bo malafztit.

Már a’ mezőnek gyenge virágai 
Hódúivá fzórnak balsamos illatot 

Feléje nyújtott kelyheikbol, 
Nékie lételeket köfzönvcn.

’S a’ fzázados tölgy több ezer táraival 
Hálát hörögtet méllyé’ odúiból; 

Épen midőn a’ fürge prüceök 
Énekeket rekedez tövénél.

És é n , midőn illy kellemes a’ tavafz , 
Mádon teremtő fzelleme lengedez,

S mindent feléllefzt, és örömre 
Int kegye lelketadó hevének ,
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Andalgva járom vér panafzim között 
A’ bús vadonnak durva magányait,

Es a’ siket tájt néma hangon
Kéfztetem a’ felelő nyögésre,

Miólta csélcsap Lollinak ajkait
Látom helyettem másra mosolygani.-------

Oh tedd hamar rám elhagyottra 
Szánakodó kezeid’, halálom !

s. F.

M a r i .

( R o m á n  e z .  )

j?K.özel Vigles l — még eljutok 
Oda ma éjfzakára,

Marím’ karja közé futok ,
’S csókot hintek ajkára; “ 

így fzóll Zsigmond , — ’s fzilaj Ménnyén 
Száguld a’ Gorán’ fövényén.



„Elhagyta már vidékünket
A’ vad Pogány, nyugalom 

Várja' sok ízen védésünkét,
Szeretet lefz jutalom !

Attya Marit nekem adgya ,
Mari kezem’ elfogad gya. **

Már az estnek homályában 
Látfzik a’ Y ár’ bástyája ,

’S fellegekből ki kibukván
A’ Hold , fényt hint reája ;

De a’ Vár felelt komorul 
Az ég, ’s mindég jobban borúk

Sarkantyúzza paripáját
Zsigmond , ’s nyomul előre; 

Képzelgelve boldogságát,
Törtet a’ Vármezore:

Vágtál, — ’s un hirtelen megáll 
Mennye, ptüífzog^ hortyog, kapál.



Lofzál a’ Hős , nézi okát
Lova mitől ijedett? —- 

Megpillant sok. sírdombokat,
’S eggy fehér kokerefztet.

Jég borzadás fut erein ,
Könnyek gyűlnek kck izéméin..

Új volt a’ s ír ,— a’ kerefzt ú j, 
Nem jót érzett itt a’ ízív; 

Mennydorg, villámlik a’ fzél fúj , 
Hanyatlani kezd a’ Hív. 

Indulat zajg kebelebeu ,
Marí forog elméjében.

Bús sorsa’ súlyát érez\én,
A’ villám’ világánál 

A’ kerefztet a’ Hős nézvén ,
Rajta betűket tanál.

Olvassa— fzornyed — „mi ez itt? 
Aixi Mari Marí i hamvad itt I “
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„ Ali ha Ö itt ! mért nem estem 
A’ csata síkon én e l !

Halálom’ mért nem kerestem,
’S nyertem a’ Töröktől e l !! “ 

így fzó llt, — ’s sírját áltölelte 
És lelkét belé lehelte.

S i m o n f a l v a y  L a j o s .

A z É N  K E D V E S E M .

-ivarlsú termet, ébredt lélek 
Ékítsék azt, kiért élek ,

Kit fzeretni vágyok én ; 
Bárgyú jóság, tréfás elme 
Hat egyedül a’ fzivemre,

Nem kép’ rabja vagyok én.



Nagyon ifjú játfzni való. —
Tellyes legyen, — ’s fejér mint lió 

Méllyé’ gyöngy két hullámja.
A’ barna a’ többi között 
Tetfzik nekem minden fölött 5 

Forróbb kénye’ fzikrája.

Éhez aztán még járuljon,
Hogy énekijen és tántzoljon,

’S ki lefz hozzá fogható ? 
Mondjad csak meg lányismero, 
Nem bir e egy orfzágot ö ,

Ki Kedvese hasonló ?
St * *

A’ H o l d h o z .

A lengedó fzél 
E czyprusok közt, 
’S a fzenredonek
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Lassú foháfiza 
Zavarja csendé fc 
Az éjfzakának.
Te fzúz Khitone 
Ki a bereknek 
ITúves homályán, 
\S a bús enyéfzet 
Csendes vidékén 
Szerctfz mulatni; 
Mond-meg ha érti 
E sír lakója 
A hú barátság, 
Sohajtozásit ?
11 a vallyon érzi 
A hú barátság 
K ön n y-záp o rá nak. 
ITév górd ülését ?

B a 11 a i T a l e r



Az ÁRVA s z e h e t ó l y á n .

Szívfzakadva mit sóhajtok?
Nem ízűn már e’ fzívdagály! 

Itt bár rózsákat fzakajtok , 
Borzafztó titokba’ rajtok

Rejtve van bús sírhomály.

Rózsaévem’ hajnalában
Megvetett mindentől Én 

Bánatom’ gyáfz fatyolyában 
Sírok e’ kínok’ honában 

A’ halál’ jeges ölén..

Sírjában sötét fzívemnek
A’ Remény is halva már! 

Fénye nem csalhat fzememnek, 
Ormán ott. egy Sírveremnek 

A* Halál’ nyílt karja vár.
S e b ő k  J ó ’s í

0
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H ü m n o u

(a í z e m r ő l . )

D icsérd , dicsérd nyelvem az Urat, 
Hatalmas Ó és jó l 

A fenvilágító eget földet 
Körülderíto nap,
Nem egy tanúja a Nagynak.
A hold, az égen pislogó 
Csillagzatok serge,
Nem minden alkotmányai.
E kis ízemecske, e kicsi 
E morzsa fén y,
Ez is hatalmának mivé.
Oh fzem, mi volnék nélküled l 
A terger-fény elégtelen 
Derítni lelkem et,
Ha hunyva tüzello fzikrád;
Örök vak éj borong köriüttem,
Ha fényed elmerül.
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Te kapfz-fel engemet 
Az égben úfzó csillagok közé 
Egéfz a’ nagy hatalmúig.
Te járlatfz a föld gyöngy viranyain, 
’S a tenger hullámai felett.
Te vagy tanúja kedvemnek,
’S gyötrelmimet könyűid enyhítik. 
Lelkem fzívem hú tükre csak te vagy. 
Csak általad tanulhatam én meg:.

Mi nagy, mi jó, kegyes 
Az Alkotó.

Dicsérd, dicsérd lelkem az Urat,
E morzsa fényedért.

Guzraics.

L o l l i h o z .
L o l l i  f miért fzeret úgy az Anyád ? mert rája ütöttél. ~  

Kérlek, ezentúl is légy azon, hogy ki ne üss.

S. F.
5 *
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A Z  Ö S Z V E T A L Á L X O Z Á S . .

A  nap mosolygó fényben fzált alá 
A’ tifzta láthatár’ láng-özönén r 
'S bútsú sngárit a’ füzes patak’ 
Zavartalan hullámin tükrözé $
Míg Milla egy gyáfz emlék-ko e lő tt, 
Hol már öt év lefolytán kesergett, 
Jköny-ragyogla pár nefelejts ízemét 
A’ zsibbadó alkonyon felejtve 
Figyelmetlen üli eggy agg törzsökön 
A’ múlt’ bús emlékébe süllyedve. 
Szép keble ollykor fbháfzra dagadt,
’S boldog korát most némán sohajtá, 
Majd rebego ajka igy panafzlá 
A’ fájdalmára siket bértzeknek 
Képzése fzó’tte kedvese’ hunytát:

„Így múla el fzép-kora virúllán , 
Miként az nap , — ah I de zivartaian- 
Csendben fzált alá az cg’ lámpája,



Ot a’ dúló fegyver’ robojja közt 
Szerelmem’, ’s hazája’ fzép reményén 
Sujta le a’ dühös pogány’ keze ,
Mint a’ záport okádó felhőkből 
Kilohhanó villám a’ bértzeken 
Magasra nyuldngó sudár fenyőt. — 
Elhunyt Ó — nyugalma véghetetlen, —<*■ 
Mint könnyeim — mellyeket e’ fzobor, 
Melly itt hü emlékével kérkedik ,
Tőlem néma réfzvétellel fogad.“ — 

így kesergé Vándorüját Milla,
A’ csendes alkony, keservén homály 
Leplével fzonyegezle hé a’ tért,
'S az agg Szilek’ magány rejtekébe 
Komor sötét borult kunyhójára 
Az Ófz Kálmánnak , hol nyugtalanul 
\  ára már az elkésett Miiiára,
’S ügyelve leste jöttét, azomban 
Lassú csörtetés suhong fülébe.
JMem , iMilla, fzó ll, Milla gyors léptekkel



Szokott béfzökni kunyhóm’ ajtaján j 
A’ nefzre remegő lépésekkel 
Kitántorog azagg csendes lakából,
’S a’ mint az est-homályba ízét tekint, 
Felé közelgni lát eggy idegent.

„ Idvezlégy jó Öreg 1 — fzóll az útas — 
Botsáss meg, ha magányod’ zavaromj 
A’ késő alkony vitám’ el lédé ,
De fáradt erőm sem bir már tovább, 
Jámbor vagyok, károdra nem lefzek , 
Fogadj bé éjjelre hajlékodba. “

„ Kunyhóm, mellyben hat évolta lakom, 
Miolta a’ Tatár’ dühe hazám’
Feldúlta, ’s megfofzta mindenemtől, 
Nyitva all boldog’ boldogtalannak.
Jöjj bé azért bízvást — felelt Kálmán —
’S míg majd Leányom , kit már rég várok , 
Somot, epret hozand vatsoránkra,
Befzéld e l , hogy hol járfz te, ’s ki vagy.“

„ Hazám ez árva Hunnia — fzóllt Ó —
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Itt fcjtöztek gyermeki éveim
Egy fzép birtoka, ’s még magasb Lelkű
Atyának gondos fzorgalma alatt:
Itt virult ifjú korom’ tavaCfza,
Nyájas kedv, boldog meg-elégedés 
Élteié e’ tündér korom’ fzakát 
Határtalan boldog jövendőre 
Egy bájoló Lyánka kellemi körűi $
Kinek földi ketsei korán 
Egéfz lényem’ fzivéhez lántzolák,
’S Ót’ bírnom volt lelkem’ minden vággyá. 
De haj I miként a’ dúló fcrgeteg 
Hogy pufztítja el a’ rét’ pompáját,
Szép reményem a’kép’ rabolta el 
A’ Hazánkon fzanafzét kóborgó 
Istent ’s emberiséget nemesmert vad nép. 
Fegyvert fogék Hazám’ oltalmára ;
De távozván tolunk a’ fzerentse,
Több nyomorult földím közt engem is 
Rabbá tett a' győző durva csoport.
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Ót. éven át hordoztam lánlzait 
Szépem’, ’s Hazám’ nem létén kesergve, 
Az ég megfzánta sürü foháfzim’ ,
’S kegyetlen járma’ leve Lésére 
Keggyel nyitott utat: — négy hold’ teliét 
Láttam már, miólta holt reményem 
Szépem’ még feltalálhatni kéfztet,
Minden fától, minden bokortól — ah! 
Mert dúlt hazámba’ alig látok mást — 
Kérdezem Ót’, de mind siket, ’s néma.“ 

Kálmán könnyezni kezd az idegen’ 
Panalfzára, ’s hozzá imigy dadog:

„ Sorsod velem köz $ nem rég engem is 
Szép vagyon, hölgyem, ’s egy nagy reményú 
F i, kit agg-korom’ gyámjának véltem, 
Till érdememen boldogítanak :
Most e’ kunyhó’ fzük köre korlátja 
Minden hajdan ragyogó fényemnek, 
Felégett házamnak tsak romja van,
Hőig yem’ hűlt porai ott hamvadnak



Eggy tölgy alatt, hová magam tevém.
Fi jam’ elrabolta a’ vad Tatár. —
De boldog vagyok még is , mert az Ég 
Eggy hasonló fzerentsétlen, de fzép 
Angyalát küldte hozzám gyámomra.
O ápolja lankadt tetemimet:
Szép Ö, ártatlan, nyájas, fzelíd , jó , 
O ily , mint az Ég, vagy mint a’ kelő nap, 
Ha néha néha vidámon mosolyg,
Hesper’ sngári tűnnek fel artzáu:
Ha lelke ollykor keservbe mereng;
— Haj! mert Ó is gyakorta sír velem, 
Midón a’ köz velzélybe’ elhullott 
Kedvese’ emléke , kinek emlék -  
Szobrot emelt ama’ füzes patak 
Megett, eltűnt boldog hajdan-korát 
ViíTza varázsolja képzetének —
A’ telt hold’ komoly fénnyét képezi.“ 

így rebegett az agg Kálmán.— ’S im az 
Ajtó benyi'l, Milla gyors léptekkel
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Suhan hé , jobjában epret, somol; 
Baljában eggy virág csomót hoza :
Késtem Atyám? ezt kérdé évodve,
A’ fzép nap’ lenyugta, ’s a’ csendes est 
Tartóztatott kedvesem’ fzobránál 
Andalító néma magányomban 
Lezokogni fájdalmas érzetim’. —
De ki ez ? — dobbanva vonúl hátra ,
A’ mint az idegent a’ sötétben 
Éfzrevette; — gyújts Leányom métset, 
Szóll Kálmán — hadd lássam, kivel vagyok. 
Milla métset gyújt $ ’s ah l a’ pislogó 
Kis méts’ világ mennyei fényt derít,
A' mint az idegenre rá tekint,
Ö ez! — kit holtnak vélve zokogtam ,
Ö ez — Kálmán ! — Vándoríi ez I — ezen 
Szavakkal omlott Milla karjába 
Vándorfinak — Váudorfi Miiiáját 
Égi hévvel fzorítja ölébe,
Mig a’ reájok bámult Kálmánban



Elrefztett öfz attyát pillantja meg ,
’S forró fzivéliez tapadt hiyéyel 
Előtte remeke térdre liullyán ,
Atyám! — kiált — im él fijad I im él 
Miiiája Fi j adnak ! — élfz Te ! — Fi jani!
— Rebegé az agg Kálmán — Fijam ' llát 
Téged enged e még az Ég látnom?
’S Miiiát yéd angyalként yeled? — Ezzel 
A’ refzketo öreg rá jók borul,
Fiját, ’s agg kora’ ápoló gyámját 
Öröm-köny özönébe’ ferefztyén 
Esdekli rá jók az Ég"' áldását:
Az Ég meghallgató, ’s csendes lakok’ 
Eoldog, de nem fény-üzo körében 
Apró unokát is ringathatott 
Az Őfz Kálmán még rezge térdein I!!

T a t a i  F c r c n t z .
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E lső Ferentz  K irály’ születése  napján.

Jb erentz Király Urunk éljen, 
Kedves Hazánk’ istápjai 

’S hűségünknek érte égjen 
Lángra lobbant fzikrája.

Soká éljél kegyes' Urunk !
így sóhajt a’ Magyar Nép , 

Ám életed fzép jutalmunk 
Hűségünkért leíz e’kép.

Eggyesség a’ Magyar ízívbcn,
És a’ llazaí’zeretet, 

Harczban mint a’ békességben 
Neveljék Te fényedet!

St * *
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G U  If D A

aá f  z é p H a 1 á f  z L e á n y . 
(Rege.)

Tuendes volt a’ vén Balaton,.
'S a' nyári lanyha ízellő 

Sima hátán játlzadozva
Tűnt itt ott néha eló.—

Vidámon mosolygott a’ Hold 
Alá a’ nagy Tó felett,

Tiízta fényt hotsátván le a’
Nap’ tűz-sugári helett r

Tsak Gundiihan zajlódotl a’
Bús fzív, egy csónakban ott a’ 

.Nyugodt Tó* fztlén , hol már 
Lászlójára régen vár.—
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Gunda, Mártonnak, egy öreg 
Haláfznak volt leánya —■ 

Szépségéért sok felhevült
Férfi fzívek’ bálvánnyá. —

Víg kedvű, míg fzívc tsak az 
Övé volt *, — de miolta ,

Láfzló egy fzép ifjú haláfz 
Azt tőle elrabolta.

Be volt elébbeni kedve 
Bús sóhajtásokkal fedve,— 

Szíve helyén alig fért,
A’ nélkül, hogy tudna mért?

Láfzló a’ Tó’ túlsó partyán
Lakván, ámbár örömmel 

Töltene örök időket
Gunda’ karjai közt e l, — 

Bár fájt neki az elválás’ 
Szír-epefztó órája,—
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’S fzomorúan úfzott mindég 
Gundától el csajkája;

Még is tsak estve evezett 
A lt , ha az idő kedvezett 

Gundájához , ki mar ott 
Rá régen várakozott.

Most is ott ült Gunda, hogy ha 
Szép haláffzát mcgláttya,

Vígan tafzíttsa eléhe
Csajkáját hív lapátlya. —

Ott gyötré Öt a’ Tó-parton 
Kínos várakozása;

Midőn hallott az evező 
Tsendes lobitskolása

Távolról, — Gunda hallotta , 
Mindjárt el is indította

A’ könnyű csajkát, mellybe’ 
Siet Láfzló elejbe.

\ "■ • * t
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De hajh! melly nagy lett hirtelen 
Bámulása, a’ midőn 

Meglátta r hogy feléje nem 
Az esmeros haláfz jón!

Mint a’ prédára kiindult 
Kis állat, ha líttyába.’

ErŐsb ellenségre bukkan 
Félve hátrál lyukába:

Gnnda is egy gazdag Nemest 
Látván a’ hajóban, — nem rest 

ViíTza fordulni mindjárt;
Nem az jővén , kit Ö várt l.

Látván az Ifjú , hogy viífza -
Fordult már a’ fzép Leány,. 

Megragadván egy evezőt
Maga is habokat hány , — 

Biztattya a’ legénnyét is 
'S cskú\Ássel ígériv
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Hogy kettős lefz fizetése ,
Ha a’ Szüzet eléri. —

Enged a’ kettős erőnek 
A’ t í z — már közelebb jónek — 

Már béérik hajóját,
A’ Nemes igv fzólla hát:

,, Gnnda! édes! Te-mindenem,
„ Szíremnek egy reménnyé 

„ Mit fu tíz?— vagy tán elijefztett
„Öltözetemnek fénnyé?— * •

„Hifzen, ez alatt is tsak az ,*
,, Érted dobogó fzív ran —

„ Nints változás most is ennek 
„ Hajdani jóságában. —

„N e erőltesd a’ gyenge kart 
„ Tovább — nem mefize már a’ part. 

„Ú gy se hagyfz el semmikép 
„ Engemet már fáradt Szép ! “

6
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„Láfzló, Te vagy?;* így fzóll Gumi a 
Bá múltában lelkének,

’S benn’ az öröm — a’ bámulás 
Egybe keveredének.

„Láfzló, hát Te vagy?— oh hifzcn 
„Jól esmerem nyájas fzád’

„ Méz-Ízárait — repülnek már 
„Forró érzetim hozzád;

„De hajh! mi setét tiiok van 
„ Ma minden mozduiásidban ? — 

„ Láfzló, kérlek, fejtsd meg ezt 
„ Míg engemetel nem vefzt!

„ Gunda , lelkemnek öröme ! “
Az Ifjú így felele,

„ Igaz , hogy lépésem hibás :
„ Mert megcsaltalak vele ; — 

„De engedj meg ezen érted 
„Verő fzívnek, jó lélek !



,, Ez v o lt, meliynek tanátsából 
„ Téged’ megfzédítélek. —

„Én vagyok á’ haláíz legény, 
„De többé nem vagyok Izegény 

„ Mert nézd amott azon Vár’ 
„Birtoka en ream vdr.

Megrázkódott Gunda ezek’
Hallására lelkében —

Bús jövendő tűnt egyízerre
Fel most képzeletében.—

,, Kendynek vagy tehát F ia?“ 
így fzóll kínnal eltelve,

„Szegény fzív ! melly fzörnyü sors van 
„ Számodra elrendelve ! —

„ Oh Istenem ! mért fzerctek 
„ Oily at, kié nem lehetek?

„ Hajh i ezt el nem tűrhetem, 
„Elöli ez élelem’! “

6 *
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„ Tscndesedj Gunda , — tsendesedj! u 
Láfzló igy vigafztalá 

Szépjét,— , , ’s ne temesd magad el 
„ Vak indulatid alá.

„ Nints fzámodra kín rendelve ,
„ Sőt boldog lefz életünk,

>, Ha majd egymás’ boldogító 
„ Karjai közt élhetünk. —

j, Ne hidd , — jó fzíved’ Édesem !
,, Hogjr rangomért megvethessem. 

Mert, bár öfzve dűl az ég ,
,, Imádlak akkor is m ég! “

Ez alatt a’ parthoz értek —
Gunda néma — komor v o lt, 

Reá nézve minden öröm ,
„ Minden vígság már megholt. — 

Rdfílót fzeretni ezentúl
Magának tsaknem vétkül



Tulajdonító, — pedig nem 
Élhetett nála nélkül. —

Kegyetlen sors az , a mikor 
Olly fzíveket tüzel Ámor, 

Kik bár híven fzeretnek, 
Egymásé nem lehetnek!

Ott ült Márton kis kunyhója 
Előtt — ’s tsendesen vára 

A’ mindennapi fzokásként
Rég elment Guudájára.—

’S a’ mint megláttya leányát 
Láízlóval felé jönni,

Félénk bizonytalansággal
Kezd magában kiifzködni. 

Láfzló végre elej be á l l ,
’S a’ hold’ tífzta világánál 

Így fzólla elfzántában,
’S Hölgyét ált kardiában
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„ Öreg! — Lyányod’ én fzeretem ,
‘ „Boldoggá tsak Ö tehet.—

„ Nála nélkül élni nekem ,
„ Érzem én , hogy nem lehet. —- 

„ Tsak az Ö birtokától függ
„ Az élet — vagy a’ halál ~- 

,,Rám nézve, — nélküle fzívem 
„Mindenütt kínra talál.

„ Add hát nekem fzép Leányod’ , 
„Fogadom többé nem hányod 

„Szét hálód’, hogy abból élly  
„ Eltartalak én , ne félly

„ De tudd meg ezt is , Öreg I hogy 
„Én Kendy’ Fia vagyok,— 

„Ott a’ Váram a’ Tó’ parlyán ,
’S uradalmaim nagyok. —

„ Apám , — egy büfzke Nemes — még 
„ É l, — ’s fzeretetem’ neki



Ha most felfedezném — dolgunk 
„Tán nem is jól ütne k i.—

„Tudhatod magad, hogyan kell 
„ Bánni még az illyenekkel :

„ Titkon add most, Öreg ! hát 
„ Feleségemül Gundát. “ —

Akkor ofztán, ha majd egyfzer 
,, Megkérlel tem Apámat,

Ha most örök hittel hozzám 
„ Lekötöm a’ mátkámat :

Akkor Gunda fzép Váramban ,
„Mint aíTzony, parantsollyon,

’S az egéfz környék neki* mint 
„ Aífzonyának , hódollyon!

„ Most evezzünk Tihanyba már, 
„ A’ Szent Atya ott ránk rég vár 

„Nints hullám ja a’ Tónak . — 
„Könnyen át tsúfz a" tsónak.
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Kételkedve rázta fejét 
Ezeknek hallására 

Márton, — ’s nem akart rá állni 
Láfzló’ kívánságára.—

Gunda is ellenére v o lt ,
’S kívánta a’ hajdani 

Szeretetet (hajh! pedig nem 
Lehetett) elfojtani. —

De ez annak mind híjába, 
Ki a’ lzérelemtŐl kába,— 

És az éfz helyett a’ hol 
Csupán a’ fzív tanátsol.

Végre engedni kelletett
A’ tapafetalt Öregnek , —

'S a’ lakadalmi tsónakok
Már a’ vízben lebegnek. — 

Gundának — a’ Mennyaílzonynak 
Szívét ezer kín marja,



Ambir Láfzlója’ kedvéért 
Ezt titkolui akarja.

Az Őfz Márton is tsak sóhajt, 
Sokkal fzegényebb Vöt óhajt, 

Tsak Láízlo volt maga , míg 
Eveztek, fzüntelen víg. —

Éjfél lett, mire Tihanyba 
Értek az Esküvőre,

Hova egy Szerzetes Atyát 
Rendelt Láfzló előre.

Ki két élő Tanúk’ jelen -  
Létében az ifjú párt 

A* ízent fzokásként Örökre
Öfzve is adta mindjárt. — 

Láízló, ki az öröm miatt 
Alig tudott beízéllni, ált — 

Karolva fzép Hölgyét, el -  
Evez a’ Náfz-népével.
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Álig költ fel álmából még
A’ fzunnyadó Terméfzet,

Midőn Láfzlo már a’ maga 
Várában heveréfzett; — 

Boldogságát érezve az «
Agyában ide ’s oda 

Édes képzelődések közt
Alom nélkül hánykóda.

Nem tudta, bogy az embernek 
Legfőbb örömi kevernek 

Mérget italába, — mit 
Majd fenékig kiürít.

Tsak Gunda forog efzében,
"S a’ felhevült indulat 

Elvonva mindentől tsak ez
Édes tárgy korul mulat. — 

Elfelejti attyát, rangját,
’S egy rongy fzulmás kalyiba
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Alatt örömmel réfzesül
Gunda’ sült halaiba’. —

MidÓu illy hajoló bennünk 
A’ képzet, mért kell ébrednünk 

Fel a’ kínos valóra ?
Ha elmúlik az óra !

Hogy Láfzló illy édesdeden 
KépzelÓde magába’.

Az öreg Kendy — az attya 
Lépett be ízobájába.

„ I f j ú i “ így fzó ll, „késón ébredfz 
„ Ma — hasadra süt már a’

„Nap — a’ felnyergelt ló is rég 
„Vár már lusta urára.—

„ Kelly fel hamar, üllv fel lóra 
„ Siessünk a’ kéz-fogóra. —

„ Gyűrűt váltani Klárád 
„ Csondoriban rég vár rád. “



Mint midőn az édes alom’
Tündér bottyától kába 

Fogoly , fzabadnak képzeli 
Magát elfzunuyadtába’:

Azomban a’ vaslántzok fe l-  
Riafztyák egyfzeriben,

’S újra látván békáját, meg -  
Fagy a’ vér az eriben:

így Láfzló is attya’ ezen 
Nyers fzavaira felrezzen. — 

Hajh I ’s a’ vidám képzelet’ 
Játékinak vé?e lett.O

Kendy ’s Csondor jó barátok , 
Jó fzomfzédok voltának ; 

Akarták, bogy gyermekeik 
Ofzve párosodjanak. — 

Meg is egyeztek ketten, ’s a’ 
Kéz-fogót éppen mára



Hal afz tolták — a’ Menyaífzony’ 
Születése’ napjára. —

Kendy azért sürgeté hát 
Ma Vőlegénynek fzánt Fiát 

Klárához lovagiam r 
’S vele gyűrűt váltani.

„  Apám ! u /gy fzóll Láfzló félve, 
„Ma nem mehetek— fáj a’

,, Fejem— karom gyenge — ’s erős 
„ A’ hüfzke ménnek fzája. “ - 

„ El kell jönnöd élfz vagy lialfz(í e’ 
Volt a’ rövid felelet,

’S Láfzló minden reményinek 
Egyfzerihen vége lett.

Ölzve zúzva, öfzve törve , 
Ezer kínoktól gyötörve 

A’ vég-e l’z közhöz nyula , 
Hogy félénksége mula.
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„Jó Apám“ így lzó ll, „megnyílik 
„Fiadnak hív kebele 

„ Előtted , apai izemmel
„ Tekints m ost, kérlek , bele. — 

"„Gyuriit én már nem válthatok;
„ Mert ,‘ bár ebben vétettem ,

„Tadtod nélkül, Apám! tudd meg, 
„Tegnap én Férjé lettem.

,, Tegnap — Tihanyban Gundának 
,, Egy fzegény haláfz’ Lyányának 

,, Tettem le a’ hitemet,
„ Tsak o bírja izívemet. u ~~

„ Ezei mennyko ! — ez hibázott 
A’ Kendyek’ Várába’,

„ Hogy egy haláfz leány lépjen 
Ősim’ fényes sorába. “ 

így dörgött Kendy, ’s mellyét a’ 
Kitsit büfzke apának
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Keserű bofzú cgetle , —
Szemei fzikrázának.

Mondj le róla jó kedvedből, 
így  fzó llt, ,, külömBen fzívedból 

,, Bár vértseppek fakadnak ,
,,Jaj leüz neked — jaj annak!“

Illy fellázadt indulatok
Dühösködvén agyában,

Láfzlót kínnyainak magát
Ott hagyta a’ fzobában. —

Egy rövid fzempillantásban 
Akarta elrontani 

O azt, mit örök idők se 
Tudnának elbontani.

Hifzen két egymást fzeretó 
Szívek ellen mit tehet Ö? 

Egymástól el nem húzza ,
11a tsak öfzve nem zúzza.
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Azt gondolta, hogy a’ közös 
Orvosnak az időnek 

Szerei által Fiának
Sehei majd benőnek; —- 

De hogy várakozását meg -  
Tsalatva látta lenni ,

Hogy Fiával nem tudott már 
Semmire többé menni,

Egy próba ötlött efzébe 
A’ bofzúsnak hevennyébe’ , 

Gondolá is magában,
E’ tán nem leíTz híjában.

Egy nap elm ent, de senki sem 
Tudta hová — ’s Láfzlót a’ 

Várból kierefzteni a’
Kapusnak megtiltotta.— 

Mártonhoz fzándékozott Ö ,
De hogy ki ? — elakará
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Titkolni, azért hát egy rofz 
Szarándok ruhát vett rá,

HoíTzú fzakáll folyt le álián, 
Egy kis báty őrt vitt a’ vállán, 

Vándor-bot a’ kezében , — 
Bofzú égett fzívében. —

A’ Tóhoz ért gyalog, és egy 
Jámbor haláfzt ott arra 

K ért, hogy vigye ált tsajkaján 
Által a’ túlsó partra. — 

Irgalomból megigéré
E z, ’s mind a’ ketten belé 

Ülvén a’ csónakba, át is 
Eveztek este felé.

’S a’ vén Szarándok megáldván 
Hajósát, az azon tsaj kán , 

Mellyen jöttek, a’ Nap fent 
Volt még, mikor viffza ment 

7
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Gunda a’ kunyhó előtt ült 
Tengerében kínnyának,

A’ remény ’s kétség fzívében 
Öfzve zavarodának.—

Láfzlót várta a’ fzeretett
Férjet — de hajh ! hiába;

Mert esküyésektól fogva 
Zárva volt o várába’.

Illy sokáig hol maradt a’
Jó férj, el nem gondolhatta. 

Ezer bú ölte fz/vét,
Hogy nem láthatta hívét.

Illy keserű képzeletek,
Illy fzív-eméfzto gondok 

Közt találá a’ fzép Gundát
Gyötrődni a’ Szarándok. — 

„Ditsértessék az Úr’ Neve I “
így köfzönt Ö , „ fzép Lyánkám ?
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„  Lehet e nekem fáradtnak
Itt egy tsendes éjfzakám? — 

„Elfzokott már hafztalan, ’s rest 
„Sok utat tenni a’ vén Test; 

„Fogadj be, fzépen kérlek: 
„Hajlékodba fzép lélek1

„Apám“ igy fzóll Gunda, „ott bent 
„ Van kunyhónkban, Te is jer, 

„Befogad Téged is fzegény
„K is hajlékunk, jó Em beri“ 

Bementek hát — ’s benn az öreg 
Márton a’ most érkezett 

Kegyes utassal örömmel
’S barátsággal fog kezet.

„Üdvözlégy“ igyköfzön „honnét 
„ Jöfz ? — éhes vagy e ? — mindenét 

„Feláldozom házamnak 
„Az illy kegyes utasnak.“

7 *
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„ Nem kell “ igy fzóll a’ Szarándok 
„ Semmi is , tsak nyugalom.

,, Volt nekem ma is — tegnap is 
„ Elég gazdag afztalom.

„Ama’ Várban ott a’ túlsó
„ Parton voltam mar két nap ,

„ Oily jó urat, mint kié az,
„ Az ember nem sokat kap.

„ Nagy öröme van Fiában 
„Látfzik; de nem is híjában; — 

„Tegnap volt Menyaűzonyért7 
„Estvére haza is ért.“ —

„ Kendy Lafzlót érted Öreg ? “
Remegve igy vág bele 

Gunda, — ’s fzíve ezer kinnal 
Lelt cgyfzeriben tele.

„ LáJ l̂ónak hívják az Ifjút: “
Jgy felele hidegen,
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Mintha semmit is éfzre nem 
Vett T olna az idegen.

„Szép Ifjú — hozott is vele 
„O lly  ISot, miilyent érdemele. 

„Isten áldja meg Ókét,
„ Az egymást fzeretóket.!u

Mint a’ nagy mennydörgés előtt 
Eltseadesedik minden,

’S egy tsattauás után rohan 
Le a’ zápor hirtelen : 

így Ganda is elrémiil, mint 
A’ kobálvány, azután 

Egyet sikolt ’s könny-zápora 
Úgy omlik az ortzáján.—

A’ kínok miatt leikébe’
Kínt nem érez , ’s a’ fzívébe 

Több fájdalom már nem fér 
Akadoz a’ forró vér.
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„ Láfzló tehát hivtelen le t t l “ 
így kiált fájdalmának —

’S vefztésének érzésében,—
„ Jaj a’ fzegény mátkának.

„Háh! a’ Pap— az esküvés mind 
„ Tsak fzínmutatás vala ,

„Mellyel engem — most tudom már — 
„A ’ kegyetlen megtsala.—

„Láfzló! ezt nem érdemlettem 
- „ Azért, hogy fzíved’ fzerettem.

„Kínáim oh öllyetek- 
„Meg — tovább nem élhetek.“

Ekkor mint a’ mérges nyíllal 
Talált Óz — míg előle 

Az út el nem fogy, vagy a’ vér 
Ki nem omlik belőle,—

KettÖztetett erővel fu t ,
De hajh ! hiába, mert már
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Szívébe féfzkelt a’ halál,
’S öfzve rogyik most mind jár: 

így Gunda is nyíl’ sebtében, 
Bús lelkének kéLségében,

IVIíg az attva fzóllana ,
, Hirtelen éli liana.

Erre — mintha a’ vefzendőt 
Meg akarná inteni 

A’ Terméfzet,— elő hívja 
Fellegeit dörgeni. —

Felfordul egéfz fenéktől
Fogra a’ vén Balaton,

‘S az elmúlt hullám utánna 
Meg új hullámokat von.

Süvölt a’ Izéi — dörög az ég, 
A* véfz nagyobbodik mindég, 

’S Gunda már a’ parton á ll, 
Hajh , jövendő sírjánál 1
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Láfzló— ki ezt belől mintegy 
Megérezte cicire ,

Dühösen tort Órjein át
A’ fzabad levegőre. —

Őrülten egyenesen tsak
A’ zúdult Tó felé tart —

Nem láttya a’ baboktól hogy’ 
Ostromoltatik a’ part.—

’S im ! még tsak most tűn ízemébe  ̂
Mi áll általellenébe.

,, Gunda’ lelke hív oda. u 
így sóhajt ’s elborzada.

Egy lélekvefzto csónakba
Ugrik be most hirtelen,

’S oda akar áttörni a’
Habokon az efztelen. — 

Megragadja a’ kormányt, de
Gyenge a' kar — ’s fzilaj a’
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Hullám, melly ezer örvényt nyit 
Mind untalan alája.

’S im! — most Gunda kínnal tele, 
Ezen pertzben repül bele 

A’ feneketlen Tóba ,
A’ kínnyát gyógyítóba.

Sebesen lesodródik az 
Megfulva az alája 

Nyilt örvénybe, és a’ hullám 
Könnyen odább dobálja 

Láfzló felé , ki még most is 
Törekedik , de hogy ott 

Látta Gundáját ufzkálni,
Hozzá kapván lerogyott. —

Egy hullám tsap most felettek 
Öfzve — ’s ok alá sülied lek 

Lelketlenül, a’ hol már 
Több kín reájok nem vár.
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Márton elindult, mihelyest 
Leánya elfzalada,

De lélekzete futtában
Gyakran el -  elakada ,

És a’ parthoz tsak akkor ért,
Hogy Gunda már leugrott, 

Szegény öreg fájdalmában
Mindjárt öfzve rogya ott.

Kendy is utanna futa,
’S látván Gunda mire juta, 
Szánta, de igy fzó llt: „ e’ már 

Fiamra többé nem vár. “

Tsak most látta meg a’ Tónak 
Közepén mi hánykodik,

’S megesmervén Fiát, egéfz 
Valója megrázkódik. 

Segítségért kiált, de nints
Fiil, melly azt meghallaná,
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Nints eró — nintsen hatalom ,
ISIelly fiát megtartaná.

Elültetésül még meg kellett 
Látni azt is , hogyan süliedt 

Alá Fia , Ö meg ott 
Leiké LÓI vádoltatott.

Más nap, hogy tsendes lett a’ T ó,
A* portyára kivetve 

Találták Gundát és Láfzlót 
Egymást általölelve. —

Könnyes ízemmel vitette elJ

A’ kemény apa Ókét,
’S egymás mellé temettette 

Az együtt ízenvedoket.
Mártont is várába vette,
De ez hamar elvégzetté 

Életét ’s bánattyába’ 
Átment a’ jobb hazába !

Kovács P
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Az Ifjúság  ’s érettebb  K or.

G yengén nyíló Tavafz volt éltem , 
Nem dúlták gondok keblemet, 

És én gondatlan nem is véltem ,
Hogy bú érhessen engemet.

Vígan lengtem a’ rét’ virányin,
’S mint egy pillangó fzállongtam 

Az élet’ sok terhes hiányin,
Épen semmit nem búsongtam.

Homlokomnak hév izzadságát 
Gyengéded í'zellÓ torié fe l ,

S lankadt testemnek fáradságát 
Édes nyugalom úzé el $

Nagy tettre vonztak vágyódásim, 
Öfztön ’s ifjúság tüzeltek,

A' Köz-jón függtek aggódásim ,
’S rá dicső példák emeltek.



£ ; magos ’s fényes ÖfztÖnimben 
Elfedte utam’ egy árny kép,

Baj hangú fzókkal lépésimben
Megesüggefztett ó mindenkép : — 

Édes volt karjai közt csüggni,
’S tettfzett felbuzdult ^éremnek, 

’S egy Istenné kedvétől függni,
Édes rabság volt fzivemnek.

Egy gyenge fzellö jött, ’s el kapta 
Szivének lágy vitorláját,

’S esméretlen helyekre csapta 
Teste’ ’s lelke’ kívánságát;

’S így minden fzép ’s Jó után indult 
Szivem’ álnokul meg veté,

’S hogy miatta keblemben kín dúlt, 
Könnyű mosollyal neve Lé.
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De végre az idők’ folyása
El torié súlyos kínjaim’,

Megfzünt hiv keblem’ sóhaj Lása.
’S csendesek lettek álmaim*

Lángom nemesb tái'gy után égett,
’S mindent kéízen volt mivelni,

A drága Haza’ sorsa végett
Kintsét ’s éltét fel fzentelni.

S z é p v ö l g y i  K á l m á n ,

E g y  ú j  P o é t á r a .
( E p i g r a m m a . )

V ersek e t írni ’s palaczk borokat felcsapni tanulj meg 
Elsőben, ’s azután drága Poéta lehetfz.

Bízom is én hozzád, legalább az egyikben elöméfz,
A’ másikra az éfz ’s munka vezetni fzokott.

S. F.
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A’ TÁRS A V E S Z T E  T T .

T i  e’ zöld bereknek kellemes homályí, 
Ti lombos tölgyeknek setételo árnyi!

Mellyek nem rég kedvemet 
Felderítettétek, ’s égi érzetekben ,
’S Olymp’ Istenei’ tifzla örömekben 

TJ Iktattátok fzívemet.

Ti zöld ágak , ti is elhervadoztatok ,
A’ dérnek fagyától ellankadoztatok 

Telelésre dőltetek !
Hol Amáliával földi angyalommal, 
Azon mindeneknél fzebb imádottammal 

Mj sokfzor íkemléltetek 5
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Midón az ezüst hold' gyenge világánál,
’S az esti fzellÖnek lágy suhogásánál 

Malimmal enyelegtem 5 
A’ midőn víg lantya gyönyörűen pengett, 
Angyali fzép fzava kellemesen zengett, 

Ölében fzenderegtcm :

Hol nékem ízereimet esküdt sírpartyáig,
’S állandó hívséget élete’ fogytáig 

Nem rég az Istenségre:
De ah! már engemet tsúfosan megvetett, — 
Máshoz ált azon fzép tündér liitefzegett, 

Nem tekintvén az Égre! —

Mint a’ lépre kitett hangos íllemile 
Hímjét a’ zöld gallyról a’ tőrbe hívja le , 

Tsábító énekével;
Rózsás artzaidnak tündéres bájai 
Sziréni éneked’ Angyali hangjai 

Vonznak tsudás erővel. —-
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De o h ! miért hittem tsalárd fzavaidnak, 
Engem’ lépre tsaló mosolygásaidnak, — 

Mért efzkozlém vefztemet! —
Érted mind untalan kínlódó kebelem, 
Szívemet martzongló kegyetlen gyötrelem 

Idó előtt eltemet:

Eleven fzíneit nem rég víg képemnek,
Sok vidám óráit nyugalmas éltemnek 

A’ bú ’s gond elrablót!a;
Artzaimra halál -  sárgaság vonula ,
Szemem’ tüze elhunyt, — homályba borula , 

’S kellemit lefzaggatta

Az irigy sors. — Oh ti Ófzi fuvallatok! 
Szabad kényetekre kevélyen dúllyatok 

A’ sárga leveleken;
Nem sok idó múlva sírkövemnél zúgtok, 
Berkem’ fái smaragd fzínbe nem borultok 

Nékem több kikeleten; —
8



Kínom, melly kígyóként mardossakeblemet, 
Sietteti, érzem óhajtott végemet. —

Szép Tsalái'd, Isten veled !
Fedezd rózsáiddal békés sírhalmamat,
’S bár egy könnyed fzánnya fzunnyadó liam- 

Nyugtom’ tsendesé tefzed. (vamat.
M i k o 1 a y  J ó ’s e f .

K É Z C S Ó K O L Á S .
( E p i g r a m m a . )

TTifzteletért öregebb kezeket csókolni fzokás volt ;
Erre tauítattak gyermekeink azelőtt.

Most fiatal lyányok’ kezeit már ofzborultnak
Szúrja bajúfza; tehát nem különös dolog ez? — 

K eni; mivel a ' vének másodí'zori gyermekek: innend. 
Nem lehet Őket megfzóllni bizonnyal ezért.

S. F.
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AZ ELHERVADT RÓZSÁHOZ.

K is  Rózsa! míg fzépségedben 
Víg tavafzom’ fzemlcltem , 

Míg amor játfzott öledben
’S árnyékodban henyéltem,

Míg nem tudtam hogy elmúlnak 
Néked is kellemeid, 

Elhulnak és elhervadnak 
Hajnal fzin leveleid:

Mint fzépemet tifzteltelek,
Csak te voltál énnekem,

A’ kit mindég fzere ttelek 
És magafztalt énekem;

De miolta kikeletem’
Látom benned elhalni, 

Száraz kóród’ nem nézhetem, 
Nem tudlak magaíz falni.

8 *
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* **

Úgy van ! Ortzáink’ Rózsái
Komor sántzokká válnak, 

Megnyílnak dohos Kryptái
A’ mord ’s rideg halálnak.

Jaj ! minden tapodásunkon 
Elnyelhet ez a’ verem ,

Jó, hogy ha fzét dűlt sírunkon 
Egy nefelejtske terem.

Azzal is a’ kérkcdhetik
Csupán, ki kedvesétől 

Sírjában is fzerettetik
Nem ú g y , mint én Nelli LÓI.

Ó n u d y A n d i i
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Leány , no  , a n y a .
/

E g  nem vagyok, de csillagán ragyognak , 
Kert nem vagyok, ’s virúl a’ rózsa rajtam, 
Tűz nem vagyok, ’s lángolhatok, hevítek. 
Örök havat la tíz halmaim felett,
’S nem olvad az, bár forrjon is hevem. 
Gyöngéd alakra képez a’ terméfzet,
Fegyvert sem ád, még is fzivet lövellek.
'S vérző sebekkel tépem kebledet.
De gyakran, ah , ha győztem gyozetem , 
Rabom valál, ’s raboddá kelle lennem ,
’S az életet veled futom kerefztűl.
Te karjaidban ápolfz engemet,
Híjában, én ah , folyton hervadok 
’S líjabb virág kél nyomdokim felett,
És benne képed hú mását leled.

K öJ c s e j.
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V i s z  o n  l á t á s .

B á jló  Lánykám! még egy csókot 
Nyíló rózsa ajkadról —

Pattants Mimim ! heves fzdmra 
Még egyet kerek fzádról.

Hajh! de mért vagy ma olly fösvény 
A’ csókok’ ofztásában ?

Tudod, tegnap kifáradtunk,
Azok’ felváltásában.

Tekintsd eme’ fürge méhet,
Melly fzerelmesen zajong,

A’ Flóra’ kinyilt kelyhénél
Lásd melly nyájason fzállong $ 

Hogy fzívhassa a’ virágok’
Nektárral tölt harmatját: 

így nyújtom én ajkam’ fzádhoz , 
Hogy fzedjem le fris csókját.
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Hajh! Kedvesem csak álmodozz 
IVIiudég a’ tegnapiról,

Híven hallom panafzidat 
Az esti csókosdiról.

Tegnap m o n d á d t u d o m  én is, 
Mennyei volt a’ Tegnap !

Bár az alkony illy boldogul 
Feselne ki mindennap.

Mint a’ virág e‘ lombos fát 
Gazdagon kiiiíruezi,

Melly alatt mi egymás’ karján
Gyengén nyugfzunk , ’s O nézi, 

Olly fzámosan hát az édes 
Csókot egymás ajkára 

Szerelmünkben andalogva
Hintsük egymás’ fzájára.

S z * 3 közli Ofzterhueber Móricz.
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A z é B R E D O  S z é p .  
( S o n e t t . )

Balzsamos rét’ virányi ingerelve 
Ragadák ki az álom’ öléből — 
SzívepefztÖ képzés’ tengeréből,
Enyhe Ligetben egy angyalt képzelve

Leltem Öt. Zefírkék éltet lehelve 
Tódultak felém keble’ öbléből , 
Kellem fzelídség lövel ízeméből 
Bájlását inger keblének nevelve.

Barna fzeme bús könnyeket ejtve, 
Tündérként ígéz várázsió fénnyével, 
Gyönyör bájjal pihego hó keblével.

Ekeit tsudálom; azt nem is sejtve — 
Hogy engem látván pirulva elmene 5 
Ébrefzleni Őt bár fzázfzor kellene !

G. G. B.
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S Z I G E T V Á R .

A kornak vas lépte alatt lealázva, kietlen
Állanak itt falaid gyáli diiledéki, S z i g e t .  

Rettenetes jelenésü v idék! borzadva közelgek
Hozzád, mert hősök nyugfzanak hantid alatt. 

Bánatos érzések páralgnak véres öledből,
’S telkeid’ a múltnak ízelleme lengi körül. 

Emléked fzomorú, nem dífztelen; ősi dicsőség 

Lassú fénnyével fzentcli sírjaidat.
A fzeretett honnért oh mennyen díilteuek itt el ,

A kik után hús nők’ serge remegve remélt ?
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A ragyogó tettet nem hirdeti Párofzi kőfzál,

’S a hősnek feledés fátyola rejti nevét.
Z r í n y i  te nagy Lélek! méltó a fzázadok éjjen

Fényleni, néked is itt vég-napod alkonyodott.
Él áldásba dicső eseted , ’s még nemzeti érzés

Gyújtja, neved’ büfzkén ejteni fogja Magyar.
Hah! Szolimán vak dölyfe, hazám örök átka, siivöltc 

E káros fzélvéfzt, élte lehunyta előtt.
Számatlan sereget telepítve körébe Szigetnek

BolTzút, ’s vég romlást int fenyegetve reá.
Zrínyi a vár héttornyáról vefzedelmes ügyének 

Nagyságát mérvén , megvifzi kedvesinek,
Hölgye nyakába ború it, térdét deli lánya ölelte;

’S mély zokogások közt gyakran dália fzavok.
Könnyekkel fzólltak lágyan mellyére simulva,

’S a hősnek keblén fzáz seb ütötte magát.

Sajgott ízíve, nem ingadozott, rendülni tudatlan

Véfz csapkodta mohás tengeri fzikla gyanánt.
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Fergeteg 'ul izéméin , kepét láng kezdi boritní,
És ifzonyú gondok forrani keble alatt.

Nincs menedék, nincs idvezség; kiki halni dicsőén 
Vágy, ’s békételenül várja vezére jelét.

Tágul már a kapu, csikorognak sarkai; a hős 
Még egyfzer sóhajt, ’s égre lövelli ízemét.

Biztosan indúl - meg kisded népének előtte,
M ent, ’s a harczi vcfzélyt vitte aczélja hegyén. »

Vitték társai is , ’s neki fzánva rohantanak egyre 
A kétes harcznak fzép veízedelmi közé.

Itengett a csata-tér, hullott sok bajnok elöltök,
’S merre sivíta vasok vér-patak ömledezett.

Iláromfzor tör az ellenfél seregére Szigetnek,
Annyifzor a sereg is viflza tafzítja dühét.

Játfzva lebeg már már a sorsnak kénnyé feleitek,
Mintha nekik fzánná vak kegye a diadalt.

Ám a torladozú habokat foghatja e győzni
Lgy kis sajka, midőn rádörög éjji vihar ?



’S a rohanó mennyko nem fogja -e földre sodorni 
Kríván legbüfzkébb fzálait ormairól?

Ok eldőltek az ár sokaságai pogánynak alatta ,
Esteket elfedezé a diadalmi halál.

Itt a hév homokon heveréfznek véres ajakkal,
Fegyverek a férfjas kézbe fzorúlva maradt.

'S h a jh ! a durva pogány biifzkén tipródik az elhunyt 

Hős testén , ’s vad öröm ke'fzti mosolygni ízemét.
Égve rohan feldúlni ha mit lelhetne Szigetnek

"Vedfala k ö z t;— ott csak hamvas üfzökre talál.
Nincs kit bofzulten sorvafztó fzíjra fzorítson,

Sem , mi bűnös fzomját oltani tu d ja , arany.
Páralgó test-halmok közt csak gyáfzos enyéfzet 

A véfzes napnak hirdeti kárhozatit.
Gyakran azolta üres csatazajt hallhatni a légben , 

Mellyre az elrémült páfztor áléivá fülel.

Bú lebeg a téren , ’s a lantnak húrjai félve 

Rezgőnek a Báninak lelkesedése alalt.
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Ollykor a hős árnyak, ’s köztök nagy JbŐse Szigetnek 
Vékony felhőkként tűnnek az égen elő.

’S tompa zsikongással suttognak az esti fuvalmak 
Szárnyain a siknak gyáfz düledéki felett.

A késő unokát keserű érzések epefztik,
’S terhek alatt komoran földre lehajtja fejét,

’S a haladott évek fzomorú emléke kicsalja 
Bánatinak forró árja it, áldozatul.

B a 11 a i V a l é r .

Hív Fájdalmak.

I t t  hol boldog lángjainknak 
Felnyílt arany reggele, 

Itt fzakadoz vágyainknak 
Gyenge rózsakotele.

Itt e’ Izomorfiiz’ ölében
Te feletted bús halom ,
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Nem Ö boldog kebelében
Tíin el fejlő hajnalom !

Itt lelem fel tárt síromat,
Itt öröklő nagy álmomat — 

Rémitgető félelem!
Nem jön Ő— hali! képzelem.

Nem ismér a’ kínzó falak’
Bús homálya rejteget, 

Ismét hafztlan sóhajtalak
Hafztlan kérem az Eget, 

Nem vezetnek lágy öledbe 
Többé a’ hu Csillagok. 

Istenítő fzerelmedbe
Boldog már nem ballagok, 

A’ koporsók’ gyáfz éjében,
Az enyéízet’ hüs ölében 

Eltüu viráglételem,
Csak a’ halált ölelem.
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Nem kedvesek a' Temető’ 
MohtermefzlŐ kövei,

Nem találfz olt lágy fzerelo — 
Mélyek ar Sir’ völgyei. 

Lelkem ki kél záraiból,
Rózsalángom hervadoz, 

Szemem örök álmaiból
Soha fel nem nyíladoz. 

Sírjánál a’ fzép fzereto ,
Megöl ez a’ portemető —

Én a’ sirnak Rózsája ,
Te a’ bánat’ Ninája!

Nyílik éltem’ néma sú'ja ,
Bádgyadt fzívem kamvadoz , 

Láfzlót már a’ halál bírja, 
Fagyos ölén lankadoz.

Ah még egyfzer vezesd felém 
Bús Hold a’ boldogtalant!
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Ah még egyfzer bájold elém ,
Szóljak véle itt alant!

Vagy súgd meg a’ Búsongónak :
Sírját itt leli Láfzlónak I 

Itt lel a’ Sir’ éjében 
A’ halál’ csontölében.

Mond csak két köny panafzkodhat 
Láfzló’ néma ajkain ,

Szíve csak kettőt doboghat 
Tűn az élet habjain.

Mond, hah! mély a’ holtak’ álma ,
„ Mert földi véfz ott nem d ú l, “ 

Súgd keblébe, fel talál ma 
Ott a’ csendes síron túl.

'S ha Síromba könnyet gyöngyell, 
Szólljon e’ könnyes göröngyei,

Hogy a’ Sírig fzerettera ,
Bár Ót meg nem nyerhettem.

S e b o k  J ó ’se f .
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L E Á N Y V Á R .  *)
Eredeti Néprege a’ Magyar ElÖidÖből.

IVlár több fzázadok merültek be az elmult 
örökség végeden tengerébe, miolta titeket 
dicső Omladékok bámulva néznek az elhunyt 
Ősök onokái. A Hajós rátok merefzti íze
mét , midón lapátja ketté vágja a Dunának 
kék habjait; látja, mint süvölt ablakidon 
kerefztúl a fellegi ízé i, — látja; mert a haj
dani fényes kárpitok helyett fzáraz kórók 
ingadoznak repedt falaidon. — Melly hatalom 
emelt titeket ama kevély bérez tetejére ? — 
Az idő setét fátyollal béfedte történetid. — 
A haza s köz jó ügye mellett vertek e a te

*) Fekfzik Baianya Vármegyében Baltina mellett.

9



fényes falaid között lakott fzívek? — Óh! a 
te emlékedet eltemették a mi Atyáink. Már 
pedig majd semmivé rág az ezei'eket áltáléit 
időnek vasfoga, halomra hullnak meréfzen 
rakott falaid, ’s még mind eddig egy húr 
sem pendült m eg, hogy egy fellengző ének 
fzárnyain gyenge Lyánkák ajakira fűzte vol
na az elhaladt fzázadoknak benned véghez
vitt történetit. — Ne fzállj le fzelíden ragyo
gó Nap ama zöld halmokról; — ne hagyd ill 
az elmult időkön andalgót eme romok ma
gányos lakásinak éjjeli ijefztésére —

Tifzteletre vonznak erántad a te Öfz 
hajaid, bárányid után ballagó Juháfz ! — Sok 
nyarak által kellett néked már élned e zöld 
földön! Sok gyapjúnak le kellett már juhaid 
hátaikról kezeid után feselni! — Hadd licz- 
kándozzanak bárányid a csendes fenyéren, 
ime , az Ó birtokosik még hangosan fenik ka- 
fzájokat a virágos réteken *, csintalanul terítik
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a ledülL füvet a gyermekek, ’s nem forgnak 
még a tűzhelyek körül a hív feleségek; 
mert a kéményekből még nem emelkednek 
fel füst ofzlopok. — Nem látták meggyengült 
fzemcid, hajdan, míg ifjúi tűz lobogott 
azokban, e megrontsolt várnak Lírait kevély 
méneken vágtatni? Nem lested meg néha- 
néha az itt zengett éneknek bájaié hárfa húr
jaihoz alkalmaztatott értelmét? — Bcfzélj , ~  
elragadtatik fzivem a múltak hallásán, — 
bcfzélj nékem jámbor Öreg.

, . Jól emlékezem, ifjú Vándor, mond ö 
refzkcto hangon, mellettem leülvén, az én 
György Öcsém fzületésére; ez éppen Pün
kösd napján v o lt , ’s mint ami Lelki Atyánk 
mondta minap Helységünk Birájának, éppen 
az elmúlt Iunepeken lépte által a kilenczveu 
negyedik efztendót. Elhagyott Ö már ben
nünket, ’s három hete, hogy a setét sírban 
nyugfzik. Istenem add néki a te fzíned lá-

9 *
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t á s á t — ’S egynéhány nagy könnyek gör
dültek ki az Ó apró izéméiből. — Elgondol
hatja az Ú r, folytató kevés várakozás után 
befzédjét, hogy sok víz elfolyt azólta a se
besen folyó Danának két partjai között, 
liogyT én ezt a pompásan leerefzkedo Napot 
megláttam $ sokfzor ledült a mezők kaláfza 
a görbe sarlók alatt; de ezen roppant ombi- 
dékot én még sem láttam épségében. Az ö 
kezdetéről csak azt mondhatjuk, hogy sok 
véres verejtékébe kellett kerülni a fzegénv 
jobbágyoknak ; de az Ö későbbi történetiről 
sok csudálatosát befzélt fzegény öreg Apáin 
a felfzított kandalló melegénél. “

„Egy hatalmas Úrnak volt ez féfzke, 
ki gazdagságáról, fzéiesen kiterjedt birtokai
ról az egéíz Hazában híres és nevezetes volt. 
K egy  etlen és istentelen ember volt Ö 5 azért 
az Isten is elfordította tőle képét, ’s nem 
adott néki gyermekeket. Mert közönségesen



a magzatokat isteni áldások közé ízoktnk 
fzámlúlni. Számos évek elfolyása után csak 
ugyan lebetegedett még is felesége , s elég 
bofzújára az Ó vad férjének egy idomtalan 
leányt fzúlt; ’s mivelhogy ez 29-dik Július
ban történt, éppen fzent Mártira napján, 
Mártháuak neveztetett. Serdülő Lyány volt, 
midőn igen hamar egvraás után megfofzta- 
tott ízűiéitől, ’s neveltetése egy távollévő 
Rokonjára bizaltatott Az ajakról ajakx-a ál- 
talízállt hagyomány Márthatlak külső testi 
alkotását is fentartotta. Az ó veres haját, 
sárga fzemeit, sáppadt képét, ’s törpe testét 
gyakran hallottam emlegetni, ’s azért az Ő 
lángfzinü hajáról közönségesen csak Veres 
Mártháiiak neveztetett. Korán kifejlettek az 
ó erkölcsi tulajdonságai, ’s az egéfz környék
ben a leggonofzb teremtménynek, sót már 
ifjabb efztendeiben is Bofzorkányok czimbo- 
rájáuak tartatott lenui. Nem csuda azért,



hogy az azon időbeli ifjak minden vagyonúi 
’s kincsei mellet is kerülték az Ó esmei'ctsé- 
gét és barátságát, jóllehet ó égve égett után- 
nok. De még is sokaknak kellett az Ó fcr- 
telmes indulatinak áldozativá lenni. A vidék
nek legfzebb ifjai egyfzerre eltűntek. A va- 
dáfzatról nem tértek többé viflza az Ö görbe 
iveikkel, nem a haláfzatról az Ö hálóik
kal 5 ’s a fzerencsétlenck eleinlén vadak vagy 
a sebes Duna prédáinak tartattak lenni. De 
mivel a legmélyebb titok sem maradhat soká 
rejlekben, ez is hamarjában napfényre jött. 
Egyik az Ó rabló fzolgái közül éjjeli álmot 
látott, mellyben fzent Mihály Archangyul 
álta l, — mert ennek nevét viselte Ó , ’s ifjú
ságában nagy tifzteloje vo lt, — erősen meg
intetett, hogy hagyná el aíTzonyát, ’s en
nek várát, az ördögök féfzkét, ’s ne járna 
az istentelenek útján, hanem elkövetett bü- 

-noit töredelmesen megbánván, a Gyodi csu-
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dálatos Képnek templomában könyörögjön 
azok bocsánatáért, és Veres Márthat adja 
fel az IlélÖfzék előtt, mihelyt fzerét teheti.“ 

„A  megtért Mihály ízót fogadott az in
tésnek, ’s majd a templomok előtt többed 
magával állván és bcfzélgctvén, mig az isteni 
fzol'gálat el nem kezdődött, majd egyéb 
gy í  zetekben el -  elfzokla befzélni Már- 
thuii.. f,onoízságait, ’s nyilván mondotta: 
hogy ü külömbféle ’s maga által esmért
’s többnyire posványos beitekben öfzvefz«- 
dett és főzött füvek levond. megmosván ma
gát, a zöld erdőkben vadáízo ’s a kék Du
nán haláfzó nemes ifjaknak megjelent 5 kik 
ha reá tekintettek, egy különös érzemény 
támadván berniek, akarat jók ellen is titánná 
kellett menniök. — Ki hinné, hogy illy ere
jű füvek lehetnek e kerek földön?! — Én 
pedig igen is elhifzem, főképp azólla , fogy 
Somogy \ ármegyében oily fzerr\ * a ül
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jártam. Az Istenben boldogult első feleségem 
attyának testvér öccsét Orcziban közel Ka
póshoz meglátogatván, egynéhány napokat 
nálok mulattam. A koz örvendezés után fza- 
vak fzavakat váltának fel, ’s egy tárgyról a 
másikba csaptunk befzélgetésink között. A 
férj fiák a Baranyai vetések és fzóllök állapot- 
járói, az aílzonyok pedig a kenderről és a 
baromfiakról kérdezősködtek. ’S előjővén a 
fzó arról i s , melly fzámosan jelennek meg 
nálok estvénként a berkekből haza tért házi 
réezékkel az ifjú vad kácsák is, kedvünk 
jött a berekbe menni; annál is inkább, mi
vel ünnep lévén, erre rá ériünk. É n, mint 
hegyes és bérezés vidékhez fzokott, örömest 
járkáltam az ingoványokon is. Többek között 
fzemembe tűnt egy általam eddig még soha 
nem látott ’s egéfzen esméretlen novevény. 
Az Ö növése ’s főképp virágja ingerlő fzép- 
ségü volt. Örömmel fzakafztáin le azt, ’s
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orromhoz vivcn, kellemetlen fzagúnak tet- 
fzett lenni. Azomban haza felé tértünk , hol 
mindenek fzemmerefztve néztek rám. Az 
egéfz képem csudálatosán feldagadt, ’s vala
mi fél óra múlva sem eget sem földet nem 
látván , a nagy kábulás miatt magamon kí
vül voltam. Számos téj, és még nem tudom, 
miből kéfzített burogatások által fzinte más 
nap apadt meg fejein. De soká rajtam ma
radtak a vefzedelmes partékának maradéki , 
’s a gyakor fejfájáson kívül, orczámnak régi 
boré is lefeslett, ’s több hónapokig hasonló 
voltam a nyúzott rókához. “ —

„ Csuda erők lappangnak , édes jó Uram, 
a’ füvekben. Ezt sokfzor hallottam, de vefz- 
temmel tapafztaltam is. Azért Mártiidnak is 
azon magához vonzó, ’s a füvek által fzér
zett csábító erejében éppen nem lehet kétel
kedni. — A kiterjefztett hír nagy zavaro- 
dást fzcrzett az egéfz tájékban , mellynek
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lehetetlen volt a Gonofznak fülébe is nem 
menni. A megsértett Atyáknak és Anyák
nak újra felnyíltak annyira mennyire hé 
hegedt sebjeik, ’s a fzeretetre legméltóbb 
gyermekeknek illy nem remélt ’s gyalázatos 
elvefztén a könnyeknek legfájdalmasb zápora 
folyt minden felé. A gyengéd Anyáknak meg
keseredett mellyeikböl legforróbb foháfzok 
repültek fel az ég felé az Ö fzerencsétlen fi
aik üdvösségekért, az Atyák pedig legdühö
sebb de egyfzer'smind legigazságosabb boífzú- 
állást esküdtek az Ördög ellen. Némcllyck 
pedig azzal is hízelkedtek magoknak , hogy 
gyérméikét még életben fogják találni.“

„ Nagy nyár volt m ár, ’s akármerre 
veté fzemeit az ember , sárga volt a mező a 
megérett kalafzoktol. Alig kezdett az ég pi
rulni a felkelő naptol, már minden élő moz
gott , ’s hála énekek között döuték a jó Isten 
adományit. Éppen ezen idő tájban megjelen
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S c | ) s e i  Leányvárán valami liarminczad ma
gával , a nélkül hogy Ókét Marillán kívül va
laki a várbeliek közül éfzrevette volna. Az 
Ö társai töbnyire fiaiktól megfofztott Atyák , 
bofzúálló Testvérek, és hiv Szolgák voltak, 
kik életre vagy halálra egyenlÖ-képpen cl- 
valának kéfzülve. Minta kőikétől megfofztott 
tigris, olly diihösséggel lépett be az említett 
Öfz Vitéz Mártha fzobájába, kit egy Fefzü- 
lct előtt térden állva imádkozni találtak. E 
ízinlett áj tatosságon meghökkentek a vért 
ízomjuzók egy kévésé, de ezt csak tettetés
nek lenni tudván, ki vont karddal elejbe top
pant Sepsei, ’s így fzéilla hozzá: Esküfzöm 
arra a Megváltóra, kit e kcrefzt képez, ’s 
kit te ördögi mesterséggel undok ravafzság 
álruhájába öltözvén, térden állva csúfolfz, 
hogy ma derült fel utolfzor rcád a ragyogó 
nap, ha elragadott gyermekeinket viífza nem 
adod. — Nem tehelfz vélem nagyobb jól ,
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hamis alázatossággal felele Mártha , mintha 
ezen fzent kép elöl küldöd lelkemet az Ó 
mennyei Attyáuak kehiébe. Mennél mérge
sebb lefz vágásod, annál rövidebb lefz fzen- 
vedésem, melly engem e földi köteléktől fel
oldozván , oda tefz á lla l, hol lenni, már ré
gen buzgó kívánságom. Az elvefzett gyerme
keket éppen semmi okoLok sincs rajtam ke
resni 5 mondhatok azonban valami bizonyo
sat rólok is néktek, a mi ebben á l l : Egy 
nagy hatalmas Úr kormányozza ezt a vilá
got , kinek mi mind annyian fiai ’s leányai 
vagyunk; Ő , ha úgy tetfzik neki, ma aján
dékoz , külömbféle áldomásokat ofztogat, ’s 
jótéteményekkel tetéz bennünket, holnap pe
dig az 6 megfoghatatlan Ítélete fzerint el- 
vefzi tőlünk , a’ mit adott, Ínségeket és fáj
dalmakat küld reánk. Gyermekeiteket O adta 
néktek, de ha egyfzersmind el is vette, vét
keztek , ha Őket egy halandó hatalmától függ
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ni vélitek. — Igen jól tudjuk mi ezeket, fog
csikorgatva felele Sepsei, de azt is: hogy az 
az Ú r, kit te emlegetfz , gyakran gonofzo- 
kat is enged felsőbb polczokon fényleni, kik 
az ártatlanokat kények fzerint üldözik; él
tet gonofzokat is e világon, kik fzegények 
vérén hiznak, rabolnak , és büntclen vért ön
tenek , ’s ezek között magad vagy a’ leg első 
Nemednek mocska és gyalázatja i — Elgon
dolhatja az Úr, hogy ezen fzóbeli verseu- 
kedésnek holfzabbnak kellet lenni; de mivel 
Öreg Apósom többről nem emlékezett, az Ó 
többi befzédjeiket én sem mondhatom el. 
Elég, hogy se fenyegetéssel, sem Ígéretekkel, 
sem könyörgéssel legkevesebb bizonyosat sem 
vehettek ki Mártiidtól, ki a’ legnagyobb bo- 
fzontásokal, leggyalázatosabb ízemrehányásó
kat is vallásos alázatossággal, nagy türede- 
lemmel és békével hallgatta. Végre, midón 
minden legkissebb fzeget lyukat legfzorgo-
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sabban kivizsgáltak volna, viífzatértek az 
Ö* Izomorú házaikba, mellyekbol mar régen 
izam ki vetve valának az örömök, ’s a’ régi fáj
dalmakat új gyötrelmek váltották fel. —

Uram! folytatá az öreg Páfztor be- 
fzédjét, ha roífz az Affzoiiy , nincs határa 
az Ö gonofzságának. Én sokkal együgyüebb- 
nek tartom magamat lenni, hogy sem ennek 
igaz okát megmondhatnám. Elég, hogy azon 
fzámos évek elfolyása alatt, mellyekkel né
kem az Isten érdemen felett kedveskedett , 
földi pályafntásom határát illy meilzire ter- 
jefztvén ki, gyakor tapafztalások által igen 
meggyőződtem mondásom valóságán. — Már
tiidnak egyéb gonofzságaihoz járultak : a 
gazdagság és kincsek után való feletti vágyó
dás, fösvénység, a fzegénységnek zsarolása, 
húzása ’s vonása. A jó fzemektifzta napfény
nél láthatnak erre fel egy fejér tornyot; en
nél kezdődött Mártiidnak birtoka, 's erre alá
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a Duna mellett ama felhőknek lát fzó hegve
kig terjedt az ki. Halál fia volt az a fzeren- 
csétlen , ki egy haj ócskát bátor volt a’ Dnua 
l'zínére erefzteui. Csak Leányvárnál volt komp. 
mellyhez nvolcz . kileuez. 's még több mért- 
folde krol is kellett fáradni a fzegény által- 
meuni kívánóknak; ?s itt is c-ak nagy fize
tésért. mellv egy aranyból állott, vitettek 
által a Dunának túlsó partjaira. Sem fziik- 
ség , sem fzegénység fel nem mentett senkit 
is e nagy vámtol; mert ezeknek több betekig 
tartó erős munka által kellett megérdemel- 
ni az általvitelért járandó aranyat. A sok 
fzóllóknek fzántóföldeknek munkálása soha 
sem fzünt meg; a kőbányák mívelése, a 
felfzaggatott köveknek a várba való felhor
dások a réven általmenendó fzegények kezeik 
által ment véghez, a nélkül, hogy a nap 
hevében fzenvedoknek éhségét egy két ka- 
lán meleg étellel csendesítette , vagy a ki
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izzadt erőt egy ital bor által helyre hozatta 
volna. A munkások mellett álló csofzök ke
gyetlen magokviseletekrÖl pedig semmit sem 
akarok fzóllani. —

„ Történt, hogy éppen midón Kiskofze- 
gen delet harangoztak., egy ifjú ember, ki egy 
tanulóhoz hasonlított , belép a vámoshoz, 
magát a’ vizen áftalvitetni illendő bátorság
gal kívánván. Örülök , örülök gúny mosoly
gás közt mondá Mártha, ki ekkor éppen u 
révnél vo lt, a’ jövevénynek, — örülök a fze- 
rencsén, a lépések igen merők, nagyon bá
trak , nyilván tömve lefz a bülyor aranyok
kal ! — Éppen nem, felele amaz, a Deákok
nál ritka madár az arany; de minek is nékik? 
korhelységbe ejtenék a tapafztalatlan ifjat. 
Külömben Hazánk törvényei minket nemesi 
fzabadságra emeltek, mellyeknek erejével ne
künk pénztelen is mindenféle vámok alá ve
tett utakon is fzabad járásunk és kelésünk
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Vagyon, — Igen , igen , de nálunk nem álL 
ez a törvény , nagy gőggel felele Mártha, ?s 
lia fzándéka van ténlás Uramnak ma még a 
túlsó partokon sétálgatni, tessék letenni az 
egy aranyat, kulömben a Vámos egy kapát 
fog adui, ’s meg fog mutattatni az én fzol- 
lom , mellvben már az Úríihoz több hason
ló koldus kutyák erősen kapálnak az áltál- 
vitelért. — Ha dolgom sűrgetos nem volna, 
felele a Deák, tüstént elégtételt mennék 
keresni; de hil'zem még erre is lefz idő. íme 
itt van két Máriás, sem égen sem földön 
nincs ezeknél több hatalmamban, elégedjék 
meg vélek Kegyelmed. — Az ágy alá, — az 
ágy alá ezen csúfságokkal, — nagy haragra 
gerjedve kiáltoza Mártha, ’s fogjátok meg 
hajdúk a vakmerőt, ’s vigyétek fel a fzolló- 
nek legkövesebb ízébe , ’s dolgozzon, hogy 
ott lehelje ki az Ó liánykódó kevély lelkét. 
A Máriások azonnal elfzorattak a fzobúhan,

10



de azokat későbben Martba maga felfzedte, 
a Deák pedig felhurczoltatott a fzóllöbe, hol 
többekkel együtt kapálnia kellett. —

„ A többi felhajtott kapások között egy 
igen Öreg ember is volt. Bátyám! — úgy
mond neki az újoncz kapás, — csak mi ket
tőnkért is pokolba megy Vörös Márthának 
lelke. Te már megaggtál, ’s az efztendők 
véginek, mellyeket már fzámosan által kellc 
élned, közeinek kell lenni; ’s Ó a gonofz, 
nem tekintvén a te Ófz hajadat, ’s gyenge 
inaidnak refzketését, irgalmatlanul e kemény 
munkára fzorított. — A hatalmasak kezében 
van az erő fiam , felele az Öreg — ’s a fze- 
gény gyengének békével kell viselni a nya
kára nyomott igát. Tellyes éltemben leghí
vebb barátom volt a fzegénység, s csak egy 
óráig sem hagyott magamon ; de édes volt 
nékem azért még a fzároz kenyér is , mellyet 
ö nékem fösvény kezével nyújtott, ’s a fris

Í46
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Forrásnak könnyű italú vize csak azért is már 
kedves volt előttem, liogy soha sem virrafz«- 
tott fel mámorra. Ifjabb koromban a nappal 
í’zerzett fáradtságot kipihentem az álomnak 
édes karjai között, ’s reggelre uj erővel meg
áldva hagytam el nyolzolyámat $ de most 
már érzem, hogy közelit az óhajtott est, 
ama hoíTzú nyugalomnak hazája, melly egy 
csendes álmát boesájt fzemeimre , ’s ezek nem 
nyílnak fel többé a Nap felköltével. — De 
folytassuk munkánkat fiam ; mert íme jön 
a’ fzollópáfztor, ’s jaj nekünk, ha dologta- 
lan talál bennünket.

,, Az ifjix tellyes erejéből a földbe vág
ván kapáját semmit sem fzóllt. Sajnálkodva 
hallgatta az öreg libegéseit, ’s megesett lágy 
fzive annak sóhajtásain. Nem, úgymond ma
gában , téged nem hagylak itt soká fzenved- 
n i.' MinekelŐtte elköltözz közülünk, erezd a 
földi javaknak némelly édességeit.

10 *
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„ A nélkül, hogy éfzrevetle volna az. 
Öreg, egy aranyat dob az ifjií annak rend
jébe , mellyel Ő csak hamarjában a kapálás 
közt meglelvén, nagy örömmel súgja fzeren- 
eséjét az ifjúnak. Lásd, mond az Öreg, 
inelly jó az Isten, ki ezen végső fzúkségem- 
ben meghallgatván kérésemet, ezen ei'Ömct 
fellulmuló fáradtságos munkától megfzabadí- 
tott. Kérd te is Ölet, ’s talán még fzámod- 
ra is találunk egyet, hogy mind ketten egy- 
gyütt megszabadulhassunk. — Az ifjúi, te
tetvén magát, csudálkozott, az Öreg pedig 
minden legkissebb hantot fzorgosan öízve- 
zúzván, majd kiestek fzemei, oliy nagy bí- 
zodalommal remélt még az Ó megkedvelt 
ifjú társának réfzére is egyet találni. Úgy 
is történt ez ; mert 6 ismét egy aranyat ve
tett elejbe, mellyel midón az Öreg megtalált, 
nagy vidámon vállára vetvén kapáját, az 
ifjat karjánál fogva vezeti a fzolió-páfztor-
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hoz , ’s ennek megmutatván az aranyokat., 
általadják kapájokat, ’s megelégedve mennek 
a vámházhoz. Siessünk fiam , úgymond az 
öreg , a nap magosán van , ’s forrón süt , 
ma még Bácsnak földjét tapodhatjuk. Vedd 
magadhoz az aranyokat, te hátrább ’s fzeme- 
scbb vagy nálamnál, talán nem tsalhatnak 
meg úgy , mint engem. Már ötöd napja hogy 
nekik dolgozom, iparkodj az egyik aranyból 
valamit levonni \ a maradék jó lefz vacso
ránkra.

,, Mi általvitettetni kivárniuk , mond az 
ifjú a Vámosnak, de ezen jámbor öreg öt 
napi munkájáért tíz garast viífza kíván arany- 
jából. — Tíz botot adhatunk , bofzxis haho
tával felele a Vámos , de tíz garast nem. — 
Miért titkolta el aranyjáL? — Köfzönje meg, 
hogy most el nem vefzem azt, ’s ismét öt 
napig lel nem küldöm a Bányába követ 
rcpítteui. — Sajnálkodra lépdegélt a reményé-



feen megcsalatott Öreg az ifjú után , rs 
könnyeket láttak ízeméiből csordulni, midőn 
a hajóban levetvén fzürét, erre rá ü lt , hogy 
magát kipihenhesse.

„ Már majd elérek a Dunának túlsó 
partját, midőn egyik Hajós gúnyolva kérdezi 
az ifjat, ha igaz e , hogy Ó garabouczás Deák 
volna? — igaz? úgymond haragos hangonr 
?s itt mindenek előtt nyilván mondom , hogy 
rövid idő múlva felderül a boízúállás napja. 
Jaj lefz annak, ki ama kevély tornyokban , 
— Leányvárra mutatván — istentelenül ural
kodik , jaj az Ö gonofz cselédinek, de jaj 
még magának az ördögök féfzkének is , melly 
annyi gonofzságok lakhelye ; — varjak és ma
gányos baglyok féfzke lefz az nem sokára J 
Némellyek a jelenvalók közül csudálkoztak 
az ifjú fény égetésein 5 mások, főképp a hajós
legények , kik csak négyen voltak , bofzon- 
kodtak , rsjha a többiektől engedtetett volna ,
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a vízbe akarák Ótet dobni; mások pedig ba
bonás félelemmel teltek meg. A fzegény 
Öreg magán kivül ragadtatva nézte Ötét, ’s 
nagy rémüléssel telve hallgatta társának és 
ízabadílójának mondásait. —

,, A történt fenyegetések bétcllyesedhe- 
tésérol elmélkedvén mindnyájan, néma csend
del lépdeltek ki a parthoz kötött hajóból. — 
A kifzállásnál állott Vörös Márthának egy 
korcsmája, mellyben a bor mindég három 
négy annyi áron mérettetett, mint egyébütt. 
Ebbe többnyire mind bementek, be az ifjú 
is az Ó éhes és lankadt Ófz társával. Bort 
parancsoltak mindenek hozattatni 5 az ifjú 
még ennivalót is Öregének fzámára. Az agyar- 
kodó hajósok kívántak élni az alkalommal, 
’s az Öregnek hozott étkeket és italokat, míg 
az ember egyet tekintett, már addig felkap
ták. — Héj I garabonczás Deák, fzólla az 
egyik — mond meg nekem, micsoda nevet



visclfz , midőn a felhőkből le íz; Hierin , fo] - ! 
dunkön járfz?— Mátyás az én nevem, fzol- - 
gálátjára kegyelmednek, felele Ó. —.Azonban . 
barátom én is kérdenék egyet tóled: kinek 
lóvására evéd meg ezen Öreg réfzére hozott 
étkeket ? Nyilván aífzonyodéra ; mert én 
azokat ki nem fizetem. Isten véletekí — Ez
zel Ó kiindult a korcsmából; de a Korcsmá- 
ros a hajós legényekkel, kikkel egy hiíron 
pendiilt, utánna rohanván, viífzahurczolák 
Ótet, ’s a költségért minden ruháitól meg 
akarván fofztani, kezdik Ótet azokból kifej
teni. De melly nagy rémülés fogta el mind- 
nyájokat , midón annak felső ruháját kigom
bolván , ?s ezt róla egyfzerre lerántván, egy 
fényes ’s csupa arany és ezüstös öltözetű 
ifjat fzemlélnck magok előtt, ’s ezen fzavait 
hallják : viífza'vakmerók , ’s ne merjétek Kirá
lyotokat illetni! — — ITa egy villám becsa
pott volna a házba y nem okozhatott vala
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nagvohb reltenést, mint ezen történet. Ál- 
mélkodás fogott el minden jelenvalókat, ’s 
a nagy bámulásból eredt hoífzú néma csen
dességet a ház elejbe érkezett lovas katona
ságnak robajjá, és az ezeket vezető három 
fb Tifzteknek belépése fzakafztotta félbe. — 
Egyik ezek közül, ki legnagyobb méltóság
ban lenni láttatott, mély magok meghajtá
sok után előlépvén: hogy a Felséged által 
fzorosau meghatározott időpontban, úgy
mond, királyi magosságodnak udvarlására 
lehetünk, különös fzerencsénknek tartjuk.— 
A kintmaradt katonaság pedig nagy buzgó- 
sággal kiáltoza : Éljen Mátyás , a Magyarok 
hatalmas Királya, az igazságnak legnagyobb 
barátja! — éljen I — ! — A fzegény Öreg le- 
borula Mátyás Király előtt, ’s engedőimet 
kért, hogy tudatlanságból nem elég tifzte- 
lettel viseltetett eránta. Ön kezeivel emclé 
lel ólet Mátyás, ’s egy crfzény aranyat nyújt-
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ván néki: Yigafztalódj meg jámbor Öreg r 
úgymond, ’s vedd ezt e l , ’s élj kedved íze- 
rint belőle addig i s , míg más rendeléseket 
teendek sorsodról.— Ti pedig, — a hajósok
hoz fordulván, — menjetek, ’s mondjátok 
meg Alkonyotoknak, miket láttatok ’s hal
lottatok — ’s ezzel kilépvén a csárdából, a 
katonaságtól ismét Éljen ! kiáltással fogadta
tott , ’s a fzámára hozott paripára felülvén
elnyargalt késéroivel együtt.------

,, Szomorún fzállt le a nap Leányvár 
lakosira nézve. Minden néma volt, ’s a régi 
pajkos estvéli kurjongatásokat nem lehetett 
ma benne hallani. Csúfolkodva tekintgettek 
fel a nyájakkal fzállásaik felé térő gyermek- 
páfztorok , ’s ingerkedve kiáltozák : Nyú jtsd ki 
piros fejedet Mártha ablakodon , ’s világítsd 
fel vele az alkony miatt setételo vidéket! — 
’S a csintalanokat senki sem fenyítette meg 
felülről, senki sem tört ki a kapun, mint
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hajdan, hogy bófzút álljon. Mert a történt 
dolgok hallása megtörte az Ó kevélységét, ’s 
a hamar elterjedt hír megalázta az Ö felfn- 
valkodását!

„ Közelebb volt a bofzúállás napja, mint
sem akárki is reményiette volna. Egy por- 
fellcg emelkedett fel a levegőbe Mohács felül, 
’s- sietve fzedte be kierefztelt hálóját a ha- 
lá fz, mert ezt látván, nagy fzélvéfzt jönni 
gondolt. Jött, jött fzélvéfz, de nem zavarla 
fel ez a Duna habjait! — Katonaság jött, 
mellynek Márthát, ’s Leányvárát kellett el- 
faglalnia. — Hová Vitézek olly sietve, hová 
a’ habos paripákon , ’s a fallöro kosokkal ? I 
— Leányvárhoz, felele egy közülök, ’s egy 
Leánnyal kell ma fzégyenünkre küzdeniink. 
’S az izzadó földmives sok fzerencsét kívánt; 
mert bizony, lígymond ideje már, hogy a’ 
véghezvitt sok gonofzért meglakoljon. —



„ Sebes vagtatást nyargalt fel a Kato
naság Leányvár kapuihoz , sietve véghez aka- 
rák vinni a’ reájok bízott dolgot, de meg
akadályoztattak $ mert a kapukat zárva talál
ták. Hallotta Mártha zörgetéseiket , és fel
kiáltozásaikat, látta is okét letekintvén egyik 
tornyából, de keserűn mosolygván fzemeikbe, 
ismét villzavönta magát. Melly tettét nyil
vánvaló ellentállásnak tartván a Vitézek, a 
kapunak fzegezik faltöro kosaikat, ’s nem 
nagy munkába került a’ külsőnek betemetése. 
A belső kapunak, mint erosbnek . bezárá
sát pedig, ’s a vár elfoglalását a besetét.edett 
estve miatt jövő napra hallafztották, rninde- 
nik kapuhoz erős Őröket állíttván. —

„ Borult volt az é j , ’s a sűrű setétsé- 
get nem világíták a felhőktől elrejtett csil
lagok. Nem hallatfzottj a vidék leányinak est
véli vidám éneke, sem a mezőkön legelő gu
lyák éjjeli harangja $ csendességet fzerzett a
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fegyverek zörgése, ’s a jövendő napnak tör
ténetiről aggódván mindenki, bevonta ma
gát ízük hajlékába. Csak a Katonák voltak 
vígan tüzeik körül, előre örvendtek a hol
napi prédának , ’s egy jó napnak közelíté
sével kecsegtették magokat. Pedig nagyon 
megcsalatkoztak a fzegények! — Egy a vár
ból l’eléjek hatott fzokatlan ropogás felger- 
jei’zté figyelmeket. Mindenek fzeme Leány
várán függött, ’s melly történetnek lefz ez 
eiókövetje , kiki bámulva várta. A vár felett 
támadt világosság, ’s a mindenfelé egyfzerre 
elterjedt mérges láng csak hamar napfényre 
hozta a dolgot. A várnak minden sarkain 
egyfzerre kivágott a láng , mellynek ret
tenetességét csak látni lehetett, de kibe- 
fzélni nem. Zárva maradtak azonban a’ ka
puk, ’s a legnagyobb vigyázat mellett sem 
vétetett éfzre , hogy abból kijött volna va
laki 5 külömbcu olly csendesség volL fent,
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mintha ott egy lélek sera lett volna. A 
mérges lángokhoz csak közelíteni sem lehe
tett. A vár alatt elsuhanó sebes Dunának zú
gása nem hallatfzott most, sem az azon úfz- 
káló vad kácsák sáppogásai ; felülhaladta 
amazt a tűznek, mérges ropogása, ’s a fzör- 
nyü láng világos nappallá változtatván a se
tét é jt , ezeket felijefztvén, melfze vidékre 
kergette. — Jóllehet a’ vár fzéles kiterjedésű 
volt épületekkel ,difzlett, de a harapódzó lán
gok hamar felcméfzlék azt. Rémülve ’s bán
kódva nézték reggelre a nagy pufztulást. A 
füstös falakon ’s hamun kivül semmit egye
bet nem lehetett látni vagy találni. A volt 
legcsudálatosb , hogy minden fzegleteknek ’s 
földalatti lyukaknak legfzorgosabb felkere
sése után sem találtak a benvolt emberek
nek csak legkissebb nyomára is , holott nyil
ván tudva vala, hogy legalább negyvenen 
bizonyosan bezárkóztak. Ezen mély és meg-
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íóghatatlan titok csak húfz évek elfolyása 
után jött napvilágra. —

,, A kópéktól felriafztott sebes futású 
óz harsány hegynek süni fákkal henött 
bérczeire vette fel magát, ’s a völgyben lap
pangó vadáfz soká hiában lesvén kéfz fegyve
rével annak vill’zatérését f  kéutclení tetett a 
kutyáktól üldözött vad után a hegyre máfz- 
ni. Egy fzerencsés lesvetés után kézre jött, 
’s a halálos sebet okozó nyilat alig vihetvén 
húfz lépésre , egy barlang előtt öfzve rogyott. 
Együgyű kezek által faragott kerefzt állott 
ennek fzája előtt. A’ bentlakó Remete fzent 
buzgóságtól elragadtattva , éppen az Ö Istent 
tuagafztaló Zsoltárait énekelte. — Későbben 
befzédbe eredtek , ’s a Remete egyebek között 
ifjúságának gonofzságait, mint ezen magányos 
és Istennek fzentelt életének legfőbb okait 
elófzámlálván a’ Vadálznak , nyilván meg
vallotta, hogy o volt egykor Veres Márthá-
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nak egy az Ó legelőkelőbb emberi közül , 
mint a kire azon végső éjjel is , midőn Leány
vára a Királyi Katonaságtól körülvétetett, 
legfőbb titkait bizta, együtt hordozta véle a 
tüzes kanóczokat a várnak gyújtására , ’s azon 
rettenetes toronynak, tnelly mindenféle kön
nyen gyúlliató fzerekkel előre megrakattat- 
ván, kegyetlen sírja lett a Mártha által egy 
fzinlett tanácskozás végett öfzvehivott min
den várbelieknek, csak hogy az Ő titkait va
laha ki ne nyilatkoztathassák. V égre , hogy 
neki is Márthával együtt elkellett volna vefz- 
n i, ennek négy legtiizesb lovait egy kocsiba 
héfogván , ’s erre mind a ketten felülvén, ’s 
napkelet felül lévő titkos kapun sebesen kivág- 
tatni, honnét, mint a legmegjárhatatlanabb me
redekről ’s ifzonyú magosságról a Dunának 
mélyjébe rántódtak volna. De Ó éppen a két 
első lovaknak a mélységbe való rohanások
kor ezen rettenetes haláltól megirtózván, ki
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ugrott a kocsiból, ’s fzerencséjérc egy kiálló 
kófziklába megkapafzkodván életét megmenté, 
borzadta hallván Mártiidnak kocsijával’s lo
vaival való bézuhanását a Dunának mélységébe. 
Más nap egy kofzikla nyílásban vonta meg 
magát, honnét , midőn csendességet érzett, 
kiki dugván fejét, irtat nézett magának , mel
lyen a jövő éjjel fzerencsésen felmáízhatván, 
magát a’ Királyi fogságtól ’s a megérdemlett 
haláltól megmenthesse. Az óhajtott éj meg
érkezett, mellyben czélját fzerencsésen elér
vén , ezen hegynek megjárhatatlan sűrűsé
gébe vonta magát, ’s későbben e barlangot 
megtalálván, csendes lakhelyének ’s Templo
mának válafztotta, hogy bűneit megsiratván, 
Istenének ’s Altyának haragját megengefz- 
telliesse. —

S z é p v ö l g y i  Ká l má n .

n



A’ Szeretet fzemes,
Picziny, de értelmes,

Gög nélkül okoskodó. 
Szelíd, engedelmes,
Érzékeny, figyelmes,

Bú nélkül gondoskodó.

Kit fzeret ifjantán ,
Az Öfzbe fordultán

Állandóul tifzteli.
Annak mind fzemélyét,
Mind emlékezetét,

Még hamvát is Öleli.

A’ víg esetekben,
Bal történetekben

Szíve nem tud válaXztást.

Szeretet  és Szerelem .
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Habok között köfzál,
Még irigy sem talál

O benne megváltozást. —

A’ testvérét ennek 
Hívják Szerelemnek,

Szemre ehez hasonló ;
De álnok, csintalan,
Szeles, vigyázatlan,

Állhatatlan , kóborló.

Míg ég, hízelkedik,
Meghűl, eltávozik;

Újul tüze, viíTzatér.
Siess kis Szeretet,
Aprítsd lépésidet,

lm  testvéred majd elér.

S a l a m o n  Bazi l .

*11
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P e p i h e z .

( Új  -  E f z t e n c i o r e .  i8a3.)

M iIlyen hamar elzengenek 
A’ hárfának hangjai; 

Miilyen könnyen el-eltűnnek 
Az embernek álmai:

Olly sietve folydogál el 
Az időnek patakja,

Éltet, melly ma serkene fe l, 
Holnap halál Tagadja. 

Hamar lefz Ófz a’ fzokéhol, 
Vagy koporsó a’ höltsóhol. — 

így enyéfzik, Angyalom! 
Öröm és a fájdalom.
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Szaggasd tehát nyílt virágit 
Fakadó gyöngy éltednek,

Míg fergeteg zöld virányit 
Nem tépdeli kertednek. 

Iiafználj minden pillanta tot 
A’mint lehet, legjobban;

Mert a’ melly már elillantott, 
Nem lefz többé markodban. 

Oh vajha sok kellemeid’
És legtifztább örömeid’

A’ kaján Sors soha sem
Dúlná c l , fzép Kedvesem! —

' A
\ l  i i b j ninif -' .J id  cii y i j  .j j

A’ víg kedvnek zöld tavafza 
Téged’ mindég vidítson;

’S mirtufzból fonyt kofzorúja 
Szerelmednek virítson; 

Mosolyogjon reád, Kegyes !
A’ fzcrentse’ Angyala *,'
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’S a’ nyájasság’ édes kedves 
Bájjal telly es hatalma. 

Legyen híved tulajdonod, 
Füfzerezze tetted nyomod’ ,

’S liliomfzált kezében 
Tartván lakjék fzívedbep í

Szíved’ tükrét imádott Szép!
Homály soha ne fedje! 

Arczád légyen a’ mindég ép 
Egészség5 hív billegje$

A’ kegyesség’ tündér bája,
(Melly fo kintse nemednek) 

Légyen ketsid’ táplálója,
’S ékessége fzívednek.

Tőlem pedig tifztelódtol 
E’ kofzorút vedd hívedtől,

A’ ki többel ha bírnék , 
Hidd, többet is ajánlnék !
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Ha koronák , drága kövek, 
Sajátommá válnának, 

Ezüst, arany, ’s remek mi vek 
Tulajdonim volnának:

Te lennél az — kivel ofztnám 
Jobb sorsomnak áldását; 

Te volnál az— kinek adnám 
Szerelmem’ illy  zálogát. 

Hanem a’ sors , fzűk ölébül 
Áldásiban tsak fösvényül 

Réfzeltetett engemet,
’S nem pártolta fényemet.

De jobban , mint drága kövek, 
Örvendeztet figyelmed;

Es jobban, mint minden kintsek, 
Szerentséltet fzerelmcd;

Az én mennyem két ég fzemed, 
Nints ezeknél bájalóbb;
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Gyémánt bányám a’ Te fzíved ,
Mellynél nemesb nints, se jobb. 

Azért léfzen ügyelésein,
’S legállandóbb mesterségem ,

Téged, Kedves l tifztelni,
’S legforróbban fzeretni.

s t. * *

H omo h o m in i l u p u s .

Vaj mi kegyetlen fzó reppent vad torkodon által 
E m ber, igyen fzóllvan : ,, Emberhez farkas az ember 
Hálátlan fajzat! nemedet mocskolnod igy illik ?

A halhatlannak fzent képet ördögi mázzal 
Festeni, ’s a fzép lényt mélyen lealázni baromhoz ? 
Nemde nem úgy van hát ? ah fájdalom, ennyire estünk f 
Ám t e , ki e fzomorú vallást tetted-le elöfzer,

A ki vifzont bizodalmunkat be gyanúval epézted — 

Vad fzájú gyilkos — te ralál hét farkas erántimk.

O u z m i c  s.
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Ma g y a r  T áncz .

M it  ültök itt vefztegelye ? — 
Tánczra legények!

Ügy fzeretjük az ifjakat, 
Hogyha serények.

Rajta tehát, csak fzapordn , 
Majd elmondom é n ,

Ha megzendül a’ hegedű,
Kiki mit tegyen.

Ti karéjba fogtok á lln i,
Én a’ közepén.

Szemközt kiki a’ társával 
Ream figyelvén;

Balotok a’ csípőn legyen, 
Jobbotok fzabad 5

Lanyhán , ’s helytelenül állni 
Epen nem fzabad.



A’ melly fefziiljön előre,
Fent járjon a’ fő , 

Mozdulatlan legyen a’ vall, 
Mint Mátra tető.

Karcsii derék, ’s hajlós tagok, 
Kisded könnyű láb 

Tefzik csinossá a’ tánczost, 
Másképen fabáb.

Zengedez már a’ hegedű *, 
Kezdjük el tehát,

Üssük öífze bokáinkat,
Kiki eggyaránt.

Előbb jobbra, aztán balra 
Hármat ugorjunk,

De a’ nótával egy húron 
Pengjen sarkantyúnk.

Mint a’ madár ágról ágra 
Midőn fzáldogál,
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Ugrándozik nag}' könnyeden, 
Majd megint megáll:

Úgy legyen a’ ti tánezotok 
Vifzont változva,

Úgy fzép a’ táncz , ha tagokra 
Fel vagyon ofztva.

Mostart hátra fogunk lépni,
De jól vigyázzunk,

’S ha eggy fzakafz nóta lejár, 
Megint itt álljunk.

Helyes deli testállásban 
Tapsolhat a’ kéz .

De egyfzerre, mert külömben 
A’ zűrzavar kéíz.

Mint mikor a’ sebes zápor 
Lezúg a’ völgyön;

Hányja veti a’ gallyakat,
S a ko alább jön :
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Oily sebesen és harsogva 
Zeng a’ nóta mór $

Hallja ezt a’ nyalka legény,
’S bíztatást nem vár.

Büfzke, fefzes lépteiben 
Fordul, mint evet,

’S néha, midőn kedve tartja, 
Ugrik más felet.

Rojtos fzárú kis topánját 
Könnyen hordozza,

Szépen lebeg a’ mentéje ,
’S inog kolcsagja.

Vitéz Kinizsinek hírét 
Hallottátok e ?

’S mint vigadott Kenyérmezőn, 
Azt tudjátok e?

Mint a’ harczba menendőnek 
Tüzelt a’ fzeme,



Bajnokos volt mozdulása ,
Fefzült a’ keze.

Csak a’ gyáva vígad tunyán, 
Büfzke a’ Magyar $

Vére a’ nemzeti hangra 
Fellobban hamar.

Hogy vitézi eredete,
Itt is mutatja,

’S a’ puha tánczot vefzélyes 
Rútnak állatja.

Most már járjuk fzaporábban;
Mert három a’ tánez,

Nem bánom már ízét ofzolhat 
A’ karéjos láncz;

De leánykát vegyen kiki,
’S járja páronkint;

’S ha megpördúlt egyfzcr kétfzer 
Adja soronkint.
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Szemmerefztve imígy ülvén 
A’ nemes Hölgy; legottan

Ajtó nyílik, ’s háta megett
Egy fzép Lovag betoppan.

’S jó napot, mond : Szép Klárika l 
Itthon van-e barátom

Fernand , a’vagy mondfza Ötét 
Mikor és hol láthatom? —

Elment, hallád — Nemes Lovag , 
Három egéfz hónapja,

Háborúba , mikor jön meg ,
Csak a’ jó Isten tudja. —

Hát gondolod, olly sokáig 
Híved fog Ó maradni?

Esmérem én a’ repesot,
Csókot fog ott aratni. —
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Hívségének, fzerelménck 
Itt hagyta Ö zálogát

Ez újonnan kis fzülöttet,
Kit ha megjön, akkor, Iát. —■

Csalatkozol, ízép Klárika;
E’ zálogért Ö nem ád

Néked csak b út; engedd inkább,
Hogy én legyek hív fzolgád. —

Nemes Lovag! Csak Fernandot 
Kell én nékem fzeretnem ;

Néki adtam fogadásom’ ,
Kezem’, fzívem’ , mindenem’ —■

Szerelemről nincsen itt fzó,
Arról én is hallgatok;

Egyedül csak veled titkon 
OITzejönni óhajtok. —

12
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Két Tanúm van, a’ kik nélkül 
Semmit én nem tehetek: 

Isten, ki lát, és a’ fzívem ,
Mellytol el nem mehetek.

Keménységed, ó fzép Klári!
Ha még így fog tartani, 

Lábaidnál látod híved’
Keservében meghalni. —

Nemes Lovag 1 jobb ha testünk’ 
Hideg ’s nehéz fold nyomja , 

Mint sem itt fenn bűnös lelkünk’ 
Egy vétek is mocskolja. —

Mond meg tehát, ó kegyetlen!
Ha így engedfz kínlódnom , 

Lehet-e bús fzerelmembol
Valaha kigyógyulnom ? —
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Azt nem tudom, ’s nem akarom 
Abba magam’ avatni;

De még is jobb kigyógyulni,
Mint kinnyában meghalni. —

Egy kegyelmet, ó fzép Klári!
Egy kegyelmet kérek még ,

Utolsó ez , soha többet —
Bizonyságom lefz az Ég. —

Tifztességem ’s tehetségem
A’ mit enged , fogadom,

Nemes Lovag, azt én néked
Soha meg nem tagadom. —

Ha imádód’ fzenvedheted,
’S meg nem veted hívedet,

Ó fzép Klárii add csak költsön 
Három arany gyűrűdet. —

12 *
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Költsön adjam? Ó barátom l 
Soha azok míg élek, 

Újaimról jó fzántomból
Soha le nem menendnek. —

Esküfzöm az éló Égre
Ó fzép Klári! ’s fogadom , 

Holnap reggel, mihelyt virrad , 
Ha kívánod , viűzadom. —

Fernand monda: hitetlennek 
Tartalak én tégedet,

Ha ralaha ezen gyűrűk
Elhagyandják kezedet. —■

Isten hozzád, ó kegyetlen !
Maradj tehát férjednek,

Ha már tőled esdeklésim,
Semmit ki neui nyerhetnek.



Kívánsága ha oily an leíz,
A’ mi tőlem kitelhet,

Vitéz Lovag, én nem tiltom, 
Hozzám ismét eljöhet#

Felindúlva megy a’ Lovag, 
Dühösség a’ ízívében;

Klári ellen fzörnyü boízút 
Forral bűnös lelkében.

Teli illyen vétkes czéllal
Megy egy aranymíveshez,

Zörget: ez kinyittya ’s kérdi, 
Nemes Lovag, fzólly m i, ez

Három arany gyűrűt ollyant, 
Mint Klárié, csinálhatfz? — 

Lehet Uram , ahhoz nálam
Formát mustrát találhatíz.
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De sietned kell barátom,
Szükségem van ezekre. — 

Kéfz lefz Uram holnap reggel, 
Ha megfizetik előre.

Más nap serény paripára 
Magát vígan felveté,

És a’ három arany gyűrűt 
Táskájában elrejté.

így a’ rofznak indúlt bűnös 
Nagy sebesen elhatolt,

És az első, a’ kit kérdett,
A’ derék jó Fernand vo lt,

A’ ki épen haza téré,
A’ vitt várt elfoglalván , 

Annyát, hölgyét, és gyermekét, 
Látni forrón óhajtván.



Mind a’ ketten lovaikról 
Sebességgel lefzálnak,

’S egymással mint jó barátok 
Nyájaskodva tréfálnak.

Mi jót hozol Nemes Lovag ,
Mi újságot Kláráról ? 

így fzóll Fernand, ’s tudakozik 
Most fzúletett fiáról. —

Klárid most is olly fzép, mint volt 
Sőt mindennap kedvesebb,

A’ kis fiad ép és virgoncz ,
Nincs nálánál helyesebb. —

Úgy de kérlek mondj igazat,
Klári hozzám hív-e még? — 

Nézd e’ három ai'any gyűrűt,
’S ítéld , fzíve kiért ég!
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Erre Fernand, fájdalmának 
Nem lévén itt határa ,

A' nyomorult nagy hirtelen 
Felpattan a’ lovára.

Lebocsátván réz sisakját,
Dárdát ragad kezébe;

S hally meg czudar, eltép’ kiált 
Avvagy te verj enyem’ le.

A' két bajnok, mindenike 
Vefztére a’ másiknak

Törekedvén, erőlködve 
Utolsóig vívának.

Végre Fernand, kedvezvén az 
Igaz bofzú karjának,

Általveri fondor fzívét 
Vetélkedő társának.
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Akkor lova’ fzakadtában
Nyargal vágtat a’ féltő 

Hazafelé, ’s megérkezik,
Épen hogy a’ nap feljő.

Lyányom, édes Klári lyányom!
Kelly fe l , kéfzítsd fzívedet, 

A’mott látom jönni vömet 
A’ te disco férjedet.

Annya Klárit így fzóllittya,
’S ez remegve így fele l:

O - e anyám, a’ fzerelmem ,
Mondfza, vígan jön-e fel ? —

Nem, leányom, elégedést 
Nem látok én orczáján»

Sőt bú, harag, méreg ’s bofzú 
Látfzik ránczolt homlokán.
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Sóhajt a’ fzép, és aggódva 
Imígy kéri az annyát:

OI taníts m eg, hogy’ lehessen 
Szelídítnem haragját.

Ott a’ gyermek bölcsőjében,
Vedd fel, nagy kincs neki ez , 

Öt meglátván , megfzelídül,
Mint a’ bárány ollyan lefz.

Szót fogadván Klári, tüstént 
A’ kisdedet ölébe 

Kapja, siet, repül vele 
Kedves férje elébe.

Hozott Isten jó , Fernandom í —- 
Magát nyakába veti,

'S nyájasan mond : Itt a’ fiad, 
Miilyen nevet adfz neki ? —
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Akárminek nevezd Ötét
Aífzony, ez mond, jól tudom 

Nem az enyim , fattyú gyermek ,
’S a’ korcsokra nincs gondom.

Akkor dühödt módra rohan 
Klári ellen házába:

Ki ezt látván, könnyes ízemmel 
Borúi férje’ nyakába.

De a’ féltő a’ hív aífzonyt 
Haján fogva ragadván, 

Kihurczollya kegyetlenül 
Végig hoífzú udvarán.

Itt lovához köti ötét,
’S dühében a’ fenevad 

Eggyet sem fzó ll, hanem tovább 
Sebes vágtatva fzalad.
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Széllyel tépve fzegény Klári, — 
Csak jaj fzava hallatik,

’S még a’ pogány mártírjában 
Örvendezni látfzatik.

Egéfz úton, merre testét 
A’ kegyetlen hurczolá, 

Piros vérét minden bokor 
Minden fzikla kóstolá.

Hajfürtyei ízép fejéről 
Bőröstül elválának:

S nem vala már Klárin egyéb 
Csak képe a’ halálnak.

Pe megcsald eme’ pogányt
És nem férjet vak dühe:

AJ kötelék elfzakadott,
Mellyhez Klári volt kötve.
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Akkor, midőn gyors lováról 
A’ féltő leugrana ,

Hogy Klárinak fzemreliányást,
'S reá alkot mondana :

A' nyomorult felemelvén 
Szemeit az egekre,

Mit vétettem Fernand, így fzóll , 
Mond meg kérlek hitedre J —

Hol a’ három arany gyűrű,
Hová tetted hitetlen ,

Vald meg már most álnok afízony, 
így ordít a’ kegyetlen. —

Hála légb en az Egeknek,
Már most könnyen meghalok ;

Mert hogy tudom, tóled méltó 
Szemre hányást nem hallok.
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Szegény Fernand, ha kívánod 
Látni három gyűrűmet 

Vond le , — mert én már nem bírom 
Kezeimről keztyümet.

Ez lehúzza, ’s rá találván 
A’ keresett zálogra,

Nagyot rikolt, ’s Klári mellé 
Földre terül bódulva.

Térj magadhoz, sóhajt a’ hölgy, 
Klárid hív volt, te féltő, 

Fernand í ha ezt megisméred,
Akkor könnyen meghal Ö.

’S midőn amaz egy darabig 
Bámulva néz reája,

’S ofztán magát dárdájával 
Altalfúrni akarja:
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Mcgálly, lásd ártatlanságom’ , 
Fernand, halni ne siess!

Élned kell még, hogy te erről 
A’ világnak hírt vihess.

Rajtam az Ég könyörül majd, 
Nincs is másra fzükségem,

Csak testemnek koporsóra,
Jó helyen lefz a’ lelkem. —

Önnön dühös kinnyaimtól
Szabadíts m eg, oh halál,

Kiált Fernand : Én a’ bűnös ,
Te ártatlan ’s hív valál. —

Nem, te élni fogfz, Klárid kér 
Haldokolva tégedet,

Tartsd meg kisded fzülöttünknek 
Még izükséges éltedet. —
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De mit mondjak neki, ha ó 
Annyát hiyja és kérdi?

Zokog Fernand ’s kezeivel 
A’ fzemeit béfedi. —

Mond. . .  hogy annya . .  Klára * vaia , —= 
A’ haldokló így reheg ,

A’ ki téged’ . . .  ah . fzeretett,
’S karjaid közt . . . hala meg í

B é r c z y J á n o s .

I n t é s .
( E p i g r a m m a . )

I t t  a' rózsavii ány’ fzaka; — hajh — de lehull hamar eke 

Szedj idején i mert majd durva tővisket aratfz. 

___________' M a i t  ony .

*) Clara, tifzta.
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ÁZ ADAKOZÓ FEJEDELEM. *)

Dicsérjenek mások más Fejedelmeket, 
A'raint látnak bennek fényes érdemeket, 
Mint hódítottak meg fzámos nemzeteket,
’S virágzókká miként teliék mind ezeket.

En csak a’ mi dicső első Királyunknak 
Ama’ tettét vefzem húrjára lantomnak ,
Hogy csendes voltában az éjji homálynak 
Miként adakozott az űgyefogyottnak.

Jól tudja Efztergam ’s Pannónia’ hegye, 
Fejérvár, Bakonyság , és sok falu ’s megye, 
Tudja az orfzágnak kissebb ’s nagyobb rendgye, 
Mit nem mívelt István az égnek kedveltye.

Egy regi nyomtatvány fzerint némclly jobbításokkal.
13
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Nem volt elég neki a’ sok Templomokéit,
’S a’ fzent Solosmákkal hangzó Klastromokat. 
És a’ sínlodóknek az Ispitályokat 
Építni, ’s jó karban hagyni mind azokat.

Nem volt elég nappal a’ fzűkölkódönek 
Nyújtani fzent Jobját, ’s betegeskedőnek 
Orvost, ’s vigafztalást adni epedének ,
És lelki tam'tást a’ tévedezonek.

Hanem éjjel volt még Fejérvárott kedve, 
Midón a’ setéiben éfzre nem vetetve 
A’ fzegény’ keblébe vigafztalást teve , 
Mellyet hálás fzívvel lelt az felébredve.

Épen nem fzenvedte alázatos volta,
Hogy dicsérjék; mert ezt hívságnak tartotta. 
Megelégedett, ha azt az Isten tudta ,
Hogy annyifzor Jobját kegyesen nyújtotta.



Hauern nem tanácsos or nélkül setéthen 
Járni, ki tudja, mi lappang fzámosfzívben , 
Nem a’ legjobb lélek van minden fzegényben, 
Baj a' nemzetnek, ha kár esik fejében.

'S a'mint így az orüzág’ Naggyai tűnődnek . 
A’ Király elejbe ollyanok Tetődnek,
Kik az alamizsnán öűze verekednek,
Es fzeraélyéhez is nyúlni meréfzelnek.

Nem féltek gonofzok Isten’ ostorától,
’S bűnös karotoknak elfzáradásától,
Nem féltek gyilkosok a’ kemény bíráktól, 
Sem pedig a’ hóhér’ éles pallosától ?

Úgy e hogy márig is meg vagytok rettenve ? — 
Azonban megy a’ fzent Királyunk sietve ,
S Nagy Aflzonyunk’ képe előtt térdepelve 
A’ Templomban illyen fzókra fakad nyelve :

13*
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Boldogságos Anyám! ezen illetlenség, 
Mellyetmost rajtam tett a’ gyáva fzegénység, 
’S a’ mellyet Istenért fzenvednem nyereség, 
Az én fzememben és fzívemben csekélység.

Ha ezt az ellenség követné rajiam el , 
Tudom én, mit tennék. — Te segítségeddel 
Vezetném hadamat ellene, ’s fegyverrel 
V égezném poromét az embertelennel.

'S megmutatnám, mit tefz Magyarral feltenni, 
A’ ki nem tudott még soha megrettenni,
A’ kinek öröme a’ csatára menni;
Mivel a’ karja ott gyoztös fzokott lenni.

De a’ butának megengedni kegyesség,
’S a’ türedelemért adatik üdvösség,
A’ roífzért jót tenni nemes kötelesség;
'S Istené, ne miénk legyen a’ dicsőség.
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Megyek, tehát, Anyám! már talán alufznak, 
A’ kik én velem olly mostohán bántanak, 
Adok nehány márjást a’ nyomorultaknak, 
Legalább reggelre hálával virradnak.

’S a’ Templomból alig lépik az útízára, 
Mindjárt ott akad az elfzunnyadt Mihályra , 
Ki feleségével ’s gyermekével arra ,
Hogy zsellér se legyen , j atott utollyára.

Mihálynak jó soká nyomtányi böcse volt, 
Mig az Isten’ ’s ember törvényének hódolt; 
De mihelyt Kupának hada közé pártolt,
E* gonofzságáért azonnal meglakolt.

Mert tifztségét vefztvén, pénztára kiürült, 
Gyönyörű jófzága hívebb kézre került,
A’ miért aztán 6 olly nagy búba merült, 
Hogy egy napja sem volt neki többé derült.
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Más felül Ólet a’ fzégyen is bántotta ,
És fzívét a’ belső furdalás faggatta,
Sem éjjel sem nappal nem volt többé nyugta; 
Már a’ halált i s , hogy nem jön érte, fzidta.

Közel volt tehát a’ kétségbeeséshez , 
Mirenézve többfzör kapkodott a’ késhez,
’S ha nem foháfzkodik érette Istenhez 
Neje, már eljut az élete’ végéhez.

Hanem a’ jó Efzter, kit a’ sors’ vadsága 
Nem változtatott meg, ’s egyetlen aggsága 
Az volt, hogy férjének e’ nyomorúsága 
Legyen neki jóra vezér tanúsága.

Fogott is a’ fzó és példa kicsinyt rajta,
De a’ gaz terméfzet ismét sarjat hajta, 
Mert o is azok közt volt a’ gonofz fajta, 
Kiket a’ rofz lélek irigykedni bojta.

• • - m ^  .
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Kik az alamizsnán öfz ve verekedtek,
És setétben a’ fzent Királynak is estek ,
'S a’ kik most töbnyire már elfzenderedtek , 
Nem is tudván talán, ki ellen vétettek.

Épen tehát Mihály előtt áll fzent István,
’S alattomban neki több ezüst pénzt adván, 
Az Ö gyengeségét e’kép ápolgatván,
Nekie jobbulást tifzta fzívbol kíván.

A' Templom körül több fzegényis tanyázott, 
Kik közül egy jámbor, mivel igen fázott, 
Semmit sem alhatván, buzgón imádkozott, 
’S nézvén a’ fzent Király t , miként adakozott.

Egy Angyalt látott 6 bámulva mellette ,
A’ ki az életnek könyvébe jegyzetté 
Mind azt, hogy a’ fzegényt miként segítette, 
Mind pedig hogy vétkét könnyen elengedte.
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Nem lehetett tehát tartani titokban 
A’ mit akart István tenni alattomban; 
Hogy mások is lássák e’ jeles példában, 
Mint kellessék járni üdvösség’ dolgában.

Közlötte S z e d e r  F á b i á n .

Á l d o z a t .

Szép aflzonyok , leányok, 
Áldoztam én ti néktek 
Nyájas fzelíd fza vakkal 
Szép illatos virággal 
Vígságtokon vigadtam,
Bútok miatt epedtem.
Áldozzatok ti is már 
Nékem fzerelmetekkel 
Méz ajkú csókotokkal 
Szép aflzonyok, leányok.

A n cl ó d i G c i' e.



201

B I J C S Ú V É T E L .

M eg  kell tehát válnom, 
Lelkem’ fele , tőled ,

’S utolfzor hágy fzóllnom 
A’ végzés itt véled j

Mert étherré váló
Ofzlékony tetemed 

Már arra nem való,
Hogy lakja fzellemed.

Úgy sem érdemiette
Századunk fzívedet, 

Jobb helyre rendelte 
Teremtőd létedet.
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Menj ki hát, Ő hívat 
£ ’ gyomos világból,

Melly csak mérget fzívat 
Minden fzép virágból.

’S én a’ Kárpátoknak
Itt hagyom környékit,

’S a’ Duna partoknak 
Lak tómban vidékit,

Látni foglak téged
A’ vizek’ tükrében,

És hol Zefír lenged,
A’ nyárfás’ keblében.

Míg fzemem’ nem zárja 
Be a’ halandóság,

’S fzellemem nem tudja ,
Hogy mi a’ boldogság.

K,L.N. R.
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A ’ z ö l d  S z í n .

(Az én Reményem.)

Igaz — sokat gyötrődöm! -— 
De még is édes a’ kín ,
Melly engem olly kajánul 
E’ vad bilincsbe fűzött.
Mert búr ha barna fürtje , 
Melly fzép nyakát borítja ,
’S a’ ram fzelíd mosollyal 
Ejtett fzemek tükörje,
’S piros ajakakból ömlött 
Elbájoló befzédje 
Sok bajokat fzereznek 
E’ fzenvedo kebelnek ,* —
De minthogy álmaimban 
Majd zöld fenyéren ülni, 
Majd zöld ligetben állni 
Látom kivdnt Leánykám ; —
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Kecsegtet a Reménység :
Hogy egykor én fzedem majd 
Selyem haját galandba,
’S ream mosolyg ízemével,
Ha játfzi lantom édes 
Daliját követni fogja.

S z é p v ö l g y i  K á l m ú « .

S z e m .

1  ükör vagyok, de nem fzobád falán , 
Forrás vagyok , de nem zöld fák alatt, 
Ablak vagyok, de nem látfz rajiam által, 
Csillag vagyok, de nincsen kék egem. 
Mint Noé’ kedvelt áldozatjain 
Boltos fzivárvány nyugfzik felettem.
Nincs ajkam , és még is mosolygok én . 
Nincsen fzavam, még is kérlelni tudlak. 
Esozöm, égek , biztatok , fenyíték.

K ö l c s e y .



205

A’ LAPÁLYI MENYEGZŐ.

/
Epen a’ tengerbe merül az alkonyodé nap, 
és fel kezd az esthajnal’ bíbora telfzeni, hogy 
megfzóllamlik a’ póstasíp, és sebesebben 
zúzzák az iít’ kövecseit a’ nehéz hintának va
salt kerekei, mihelyt a’ völgyből kibukkanik 
a’ Lapályi torony, és Szüléinek házát is 
látja már Eliza. Szívdöbögve nézi a’ rég nem 
látott, de meg is ismerős és felette kedves 
tájt. Itt a’ hímes mező , ott a’ hangos liget: 
imitt a’ hüs csermely, amott a’ fzöllohegy 
hozza efzébe tavafzi korának Öfzinte ’s ártat
lan örömit. Haladnak azonban a’ megizzadt 
lovak, és a’ porfelleg közt, mellyel elöltök 
az akiokba ballagó nyájak ütnek , a’ faluba 
és a’ kívánt helyre érnek.
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Imádkoztak volt már az estveli harang
iadra Kálmánnak cselédi, ég üldögélve vár
ták elfáradtok után a’ gazdalfzony’ fózlét ’s 
az éjnek nyugalmát az udvaron álló terebély 
hársfának aljában, a’midon a’ házok előtt 
megállapodott liintó és a’ belőle kifzállók ma
gokon tartották bámult fzemeikeit. Meg is 
csattanik az rítfza-aj tónak kilincse azonnal, és 
három aífzonyi fzemély lépik elejbek pom
pás öltözetben, ’s az egyik Kálmánnak atyai 
kezeit könnyezve csókolja közűlök.

Nem volt képes az öreg ez alakban ked
ves leányát, kiben az életmód és tíz év amúgy 
is nagy változást tett, hamarjában sajdítani, 
és nem is tudta, noha meg volt hazajötte 
előre izenve , hogy ki legyen, mind addig, 
míg azt a’ gyermeki gerjedelem miatt törede
zett fzavakból nem értette.

A’ férjfi , hamindjárt még annyira ér
zékeny is , még sem látfzik meg rajta olly
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mórt ékben a’ gyengédebb indulat, mint a’ 
(milyenben az a’ fzívet belsokép gerjeí’zti. 
Legördül azonban néhány könny Kálmánnak 
arczárói, a’ mi is a’ határtalan örömnek va
lódi jele volt.

A’ ki nem anya, igazán in ég nem is kép
zelheti ama’ vígafztalást, mellyet a’ ház’afz- 
fzonya érzett a’ fzerfelett kedvelt és olly rég 
nem ölelt fzülötte’ láttára, és az ömledezö 
fzívnek kitörései egéfzen egybeolvafztják a’ 
két rokonyt. — Magán kívül ragadtatva tartja 
Borbála leányát, és a’ körülié vök mellydö- 
bögve édes érzelmekben merengnek.

Illy képeket fest az áldott terméfzet, a’ 
hol tifzleltetik, és a’ hol nem fajul el ere
deti voltától az ember. Nehezen láttak még 
íllyet soha is Eliza társnői. Elég tapafztalás 
volt ez egy maga is nekik, és ha ezt hafz- 
nokra fordítani tudták, épen nem fizettek 
híjában kocsibért. Dehogy tudnak még e'
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ház’ jólelkű tagjai megilletödés nélkül kön
nyeket önteni, sem a’ ízokás vagy illendőség 
miatt tettetett örömet fzínleni. Kern fzorul- 
ván soha az alakosságra , de nem is ismervén 
azt, egyedül jól verő fzíveket követik.

Magokhoz jönnek azonban az andalodás- 
ha merültek lassanként, és mintegy kedves 
álom után, derültarczaikkalvídámítván egy
mást, érteim es b befzéd re fakadnak, és nem 
győzik mind azt ajkaikra venni, a’ mit bel- 
sejekhen olly forróan éreznek.

A* különböző rang és viselet azonban 
azt teíz i, hogy a’ közönséges sorsú legalább 
egy ideig bátortalan a’ fényűző előtt, ha- 
mindjárt testvér i s ; mert csak a’ magához 
hasonlóhoz közelít kiki legörömestebb. Ju- 
lisban lehetett ezt főkép tapafztalni. Félre
húzta nénje elölt jó darabig magát, a’ ki 
egyébként az egéfz házat nyájas és e’ mellett 
ártatlan magaviseletével fel tudta vídámítani.
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De nem is lehel a’ leányban ezen fze- 
mérraet csodálni; mert miólta elhagyta Eliza 
ízűiéinek házát, nem érte Ötét a’ hevesen 
i»ülÖ nap’ barnító sugára, és a’ megelégedett 
’s fedhetetlen élet megtartotta kora’ lavafzá- 
nak virító kellemit. A’ kicsinosult és eleven 
lélek pedig és a’ fzép ízlés fzerint válafztott 
öltözet, tudva van, hogy mennyire emeli az 
arcz’ és testállás’ bájait. Eliza, kit Sarjai 
LÖrincz, Kálmánnak testvére, mint városi 
Iskolatanító magához vett a’ csinosabb neve
lés végett, és a’ kit mind külső, mind belső 
ízép tulajdonira nézve egy Doritzki Albert 
nevű gazdag Prágai Kalmár nejének válafz
tott, és korán való halála után minden va
gyoniban örökösivé tett, volt a’ legfzebb és 
legjámbörabb aíTzonyok’ egyike.

Nem soká tartott azonban Julisnak ma
ga megvonása. Elég nyájas lett ezentúl nénje 
iránt, úgyhogy elmésségével végtére egéfzen

14
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megérdemlené az affzony’ érzékeny figyelmét. 
De ha előre látta volna a’ leány ama’ követ
kezést, mellyet maga után e’ vidám nyílt- 
fzívüsége vont, talán kevesebb lett volna bi
zodalma, és bátortalansága inkább fzánakodni 
kéfztette volna nénjét, mint jövendő sorsáról 
olly híven gondoskodni.

Sándor a’ leghelyesebb és legfzebb er
kölcsű legény volt az egéfz faluban, kit Ju
lis halálban fzeretett. Szüléik a’ jövő far
sangra halafzták egybekeléseket. Miolta azon
ban Eliza Lapályba érkezett, az időtől fogva 
ritkán láthatták , mert a’ leány nem mert 
nénjétol melfzire távozni, a’ fzerelmesek egy
mást , a’ mi is eleget faggatta az Ö fzíveiket. 
Nemtetfzett elsőben is az mindjárt Sándor
nak , mintha megérzette volna vefzedelmét, 
hogy a’ leányon nehány naptól fogva külö
nös ruha darabokat fzemlélt. Ebből jó formán 
azt következtette, hogy a’ mennyire távozik
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az ember a’ fzokolt viselettől, fzíve is gya
korta annyira változik.

Az a’ fejér nemnek gyengébb tulajdona , 
hogy fürkéfzo fzemc mindenen fenakad, és 
az apró tárgyak körül tűnődik leginkább. — 
Julis sem törődött soha is Elizának drága 
sállyaival és egyéb Óltözetiveli hanem fején 
eleget legeltette kíváncsi fzemeit, és elhülve 
bámult az akkori mód fzerint rövidre met- 
fzett hajnak igéző fodrain. Fel sem vette Ö 
a’ drága kövek’ és gyöngyök’ nagyságát ’s ér
tékét , hanem mint tetetnek az arany kari
kák a’ fülekbe, azt látni akarta, és ezen kí
váncsiság nyújtott épen Elizának okot, hogy 
Julisnak egy pár kisded függőt adjon , és vé
geitek a’ leánynak füleit a’ nélkül, hogy kér
dezné, hagyja e , azonnal átfzúrja, a’ mi is 
Sándornak fájt inkább, mint Julisnak magá
nak. így folyván a’ dolgok, mit mível a’ 
két xítazó aíl'zony ?

14 ♦
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A’ nagy városiak igen el tudjuk magokat 
a’ fzabadban mulatni, midón a’ terméfzet 
Ókép mindent kényekre fzolgáltat. — Sót 

egy mezei virág gyakran kedvesebb előttük , 
mint a’ Japánból hozzánk fzármazott növe- 
vény. Kálmánnak háza körül volt egéfz jó- 
fzága. Udvarából az ajtó egy derék kertbe 
nyílt, mellyben a’ gyümölcsei terhelt ágak 
kínálni látfzatnak termésekkel az általkelo- 
ket. Azon túl a’ meíTze terjedő illatos rétség- 
nek az ezernyi virágokkal hímzett zöld térí
tője , mellyen a’ dongó méh olly gondosan 
bolyong, nyúlik a’ homályos erdőig, a’ hol 
a’ csörgő patak’ izéiénél égnek meredt töl
gyeken a’ sárga rigók az echókkal tréfálnak. 
Közel domborodik a’ fzöllohegy is , m elly- 
nek hirtelen nevekedo gerezdjei a’ gyrors mü
veiének nagy reményt nyújtanak. Könnyű 
volt tehát a’ vendégeknek mind otthon ked
veket toltcniek, mind pedig a’ fzomfzéd



213

helységekben, a’ hol a’ nemes birtokuk 's 
érzésűk Őket a’ legnagyobb kéfzséggel mu
latták. A’ jó levegő és hegybeli forrásvíz, u’ 
bő afztal és gondatlan élet elevenebb fzínt, 
ritkább vért , és nagyobb izmosságot adott 
az idegeneknek, és olly kedvet a’ magyar 
orfzági élethez, hogy kéfzek lennének mind
járt itt maradni, ha a’ környülállások en
gednék.

El lehet gondolni, mint örült Kálmán 
véx'ségével együtt kedves vendégeinek. Az 
egy Sándor volt az egéfz helységben, a’ ki 
nekik semmi jót sem tudott kívánni. Már 
két vasárnap múlt e l, hogy Julissal nem 
tánczolt, és a’ napról napra úriásb öltözet 
sajdítatta vele , hogy nem fzámára csínosodik 
a’ leány, és valahányszor megcsillamlott füle 
Sándornak fzemében, mind annyifzor meg
rezzent reménye Ötét elhagyni kéfzíile.

Senki sem tudott még álmodni is arról,
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a' mi következett; sőt az egybekelést óhaj
tók a’ Szülék , hogy a’ fzomízédi barátságból 
atyafiság , és a’ két réfznck örökségéből na
gyobb jófzág lehessen. És íg y , valamint 
gyermekeik boldogoknak fogják magokat egy
más’ karjában tartani, ügy az öregek is az 
ebben való tellyes megelégedésnél fogva arany 
időket reményinek. Szép volt a’ fzándék , és 
jó is; azonban a’ dolog’ kimenetele váratlan 
történetekkel kínzotta az érzékeny fzíveket.

Elmúlik a’ tellyes megelégedéssel eltöl
tött három h ét, és Eliza' elköllöztének már 
megérkezik ideje. Megtételnek a’ kéfzületek 
az elindulásra, és az egyezés is m eglelt, 
ámbár nagy nehezen, a’ Szülék’ réfzérol, 
hogy Julist is elviheti nénje Prágába ma
gával, hanem úgy, hogy efztendo múlva Ót’ 
meghozza L a p á l y r a .  Az volt tudniillik 
czélja Elizának, hogy ön példája fzerint a’ 
leánynakjpalléx'ozotlabb nevelést adván, fze-
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roncséit esse férjhezmenetelét, és ez által 
mintegy efzközöije nemzetségének is jobb 
sorsraj utasát.

Ha ezt tudta volna Julis, hogy az 
Ófzinte életmódból kilépnie kelletik , és örö
kös erofzakok között tölteni napjait, senki 
sem bírta volna rá, hogy honnyát elhagyja 
egy kis időre is 5 sót ha fzázfzor nem hal
lotta volna , hogy mihelyt tetfzeni fog , haza 
jöhet kedves Szüléihez, nem vált volna meg 
Sándordtól a’ világ’ kincsiért a’ jövő farsang
nál továbbra. Egéfz leikéből fzerette Elizát, 
és innen képzelni sem tudta, hogy valami 
kénye fzerint nem foghatna történni.

Felvirrad csakugyan a’ nevezetes nap, 
mellyen búcsút vefz Eliza és Julis az érzé
keny vérségtol, és kocsira íillvén két ba
rát néjával együtt, sebesen reppennek ki La
pály’ helységéből. Temetéskor sem lehetett 
volna mélyebb fzomorúsdg, mint ez alka-
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lommal, Kálmánnak házában. Mólón azok , 
kiket a’ terméfzet öfzveköt, és a’ sors ké
nyére fzertehány, egymástól elválnak , nem
de méltán Öntenek keserű könnyeket, tud
ván, hogy midőn egy darab időre vefziink 
csak egymástól luícsút — és ez gyakorta vég- 
búcsúnk. —

Gyönyörűn süt a’ nap, ügetnek a’ lo
vak , fzemekbe tűnnek az utasoknak a’ kel
lemes vidékek, és képesek fzéllyefzteni áb- 
rándozásikat, és Ókét kévésé felvídámítani. 
Julis, ki fél nap sem volt még kocsiban egy- 
végben , ezen hoíTzabb utazásban idővel gyö
nyörűséget lelt. Az újabbaknál újabb tárgyak 
fzüntelen kecsegtették bámuló izéméit, és 
annyira magokra fiiggefzték, hogy ha Sándor 
▼elek volna, magát egéfzeu boldognak tarta
ná , míg Bécsbe nem értek.

Hanem mihelyt a’ roppant várasnak 
megfzálltak eggyik fogadójában , minden
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gondját arra fordítá Eliza, hogy Julist tal
pig a’ legiíjabb ízlésű Öltözetbe tegye. Ott a’ 
kinek módja van, mindent kéfzen talál, a’ 
mi a’ fényűzéshez tartozik, és alig kell két 
óra, hogy a’ mezei közleányból első rangú 
bájos alak váljék. Meg is tetettek nagy ha
mar minden rendelések, mellyek e’ végre 
fzolgáltak. A’ fzobában terem a’ ruhaáruló , 
az öt vés, a’ hajfodorító, az öltöztető aífzony, 
és egyéb az illyes dologhoz tartozó azonnal, 
és minden felöl a’ legnagyobb kéfzség ural
kodik. Julis még nem tudja, hogy miatta 
vannak ezen kéfzületek, hanem a’ festett 
falakon, az ékes ágyterítokön , és az ablak -  
fátyolokon, a’ miilyeneket most legelőfzör 
lát , legelnek fzemei. Egyfzerre mondja néu- 
je érzékenyen neki, hogy az eddig volt vi
seletét, mint már most illetlent, fel kell 
fzebbcl váltania. Egéfz borzadással hallja c' 
rém: to fzavakat; hanem a5 tifztelet, fzetné-
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rem sokkal nagyobb volt benne, minisem 
hogy az ellenkezésnek csak jelét is adná: 
sót egéfz kéfzséget látfzatott mutatni. Midőn 
tehát haját, mellyel olly gonddal nevelt, és 
a’ mellyet úgy becsült, az akkori új fzokás’ 
kényére metélnék , csigáznák és fodorítanák , 
és füleibe nagyobb terheket tennének , midón 
karcsií derekát kemény válba fzorítanák, 
cs minden tagjára idegen ruhákat fűznének , 
egéfz férjfiúi elfzánással fzenvedtc, gon
dolván, hogy a’ minek most hafztalan akar
na ellentállania , azt idővel, ha hatalmában 
lefz, meg fogja változtatni. Elég a’ dologhoz 
az mostan azonban, hogy Julis egy ígézo kép 
le tt , és nem volt más hibája, egyéb hogy 
németül nem tudott.

Imígy felkéfzítvén testvérjél Eliza, sie
tett Prágában teremni. Alig nézegette meg 
házának csínjait, azonnal magához hivatta a’ 
nyelv- táncz- és muzsika-mestert, kiknek a*
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leányt kettős fzorgalommal tanít ni kelletett. 
A’ jo emlékezet, a’ gyors éfz , és testi ügyes
ség igen segítette az előmenetelt, és rövid 
idő alatt alkalmas lett Julis a’ csínosb tár
saságokra is.

Hát a’ ízegény Sándor mit mível La
p á l y o n ?  Vérzik nemde fzíve Julis után, 
és bofzonkodik nemde, bogy oLLlion nem lé
tekor költözvén e l, nem is vehettek végfoií- 
csút egymástól? — Mint a’ kit a’ mennyko’ 
l'zele ér meg, és soká kábult marad fzinle 
ügy járt a’ fzereto legény, midón meghal
lotta a’ véletlen esetet. Felefzmélkedte a’ 
búnak, azután a’ kétségbeesésnek örvényét 
nyitotta meg fzegénynek előtte. Úgy is, 
mond, a’ zörgő dobok és a’ harsogó trom
biták harezra riafztják az egéfz világot, én 
is kardot kötök, és oda vágtatok, a’ hol 
legsűrűbb az ellenség’ csoportja, lelni halá
lomat, és így bofzulni vasfzÍYŰ sorsomat.
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meily oily kegyetlenül kiragadta keblemből 
Szépemet. Fogja tehát magát, és minden hír 
és búcsiívétel nélkül világnak m egy, és ka
tonává lefz.

Négy hét előtt Julis együgyű falusi 
lyánka v o lt , Sándor is fzinte csak annyi ta- 
pafztalással b irt, mint a’ mennyit egy mezei 
ember fzerezhet magának, és most mind 
kettő a’ nagy világ’ piaczára kerülvén, amaz 
az első rangú Dámák közt fényleni tanul 
idegen orfzágban, ez pedig, és Ö is melTze 
hazájától, a’ nélkül, hogy Szüléi valamit 
tudnának felőle , mint hufzár gyakoroltatik 
a’ fegyverforgatásban. Illyen a’ sorsa az em
bernek— midőn éfzre sem vefzi, oda jut, a’ 
hol gondolattal sem járt.

Sebes fzárnyakon repül azonban az idő, 
múlnak a’ hónapok, és az év az évet tolja 
ki helyéből, és az legboldogabb a’ halandók - 
közül, a’ ki minden perczenetet hafznál, hogy
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magát állapotához képest tökéletesítse. Ju- 
lisnál nein volt már Prágában senki is elő
kelőbb a’ Szépek’ sorában , Sándornak pedig 
•vitéz tetteit az arany érdempénz és Strázsa- 
mesteri rang bizonyította meg.

Bár csak valami hírt hallott volna egy- 
gyik a’ másikról, legalább előmeneteleken 
örvendettek volna, a’ mi is ama’ fájdalmat, 
mellyet a’ véletlen megválás okozott, eny
hítette volna. De nem csak hogy nem tör
tént ez; hanem Julisra nézve a’ bizonytalan
ság időről időre nagyobb fzívfzorulást és bá
natokat fzúlt.

Meglátogatta tudniillik efztendo múlva 
fogadása fzerint Szüléit Eliza , és tudnivaló , 
hogy az otthon óhajtott Jolist is elvitte ma
gával. Egéízen bátorrá tette a’ leányt a’ 
finomabb nevelés, és mihelyt L a p á l y r a  
érkezett, Sándort volt fó gondja látni, ’s ha 
híve maradott, azt véghezvinni, hogy egy-
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bekeljenek. Kéfzen volt már Julis lefzórni 
magáról a’ városi pókfzö ve vényeket, és ismét 
mezei ruhába öltözni, kéfzen cllenemondani 
a’ puha és unalmas életnek, és Sándorral 
napestig tűrni a’ nap’ hevét, a’midon meg
döbbenve értette , hogy efztendeje már , hogy 
világnak ment kedvese, és ember nem tud
ja , él hal e a’ nyomorult legény.

A’ legifzonyúbb kínokat érzeni azonnal 
fzívében , vagy e’ gyáfzos hírt hallani, és el- 
tökélleni magát , hogy ha Sándornak nem 
adhatta kezét, az senkinek birtoka nem le- 
fzen, mind egy volt. Titkolta, mint bírta , 
öldöklő fájdalmit; hanem borult homlokán 
’s arezán volt festve azoknak bús képek. — 
Eltűnt reánézve Lapálynak minden éke, 
pufzta volt ott a’ hegy völgy ’s hímes mező 
neki, és fzinte örömest hallotta, hogy nem 
sokára viíTzaútaznak Prágába.

Hanem olt sem lehetett Julis nyűgöd-
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tabb elméjű, (’s egéfzfzerencséje, hogy teste 
meg tndLa birni a’ fzámos belső küzdéseket;) 
noha fókép ez idofzakafzban mindég tellve 
volt házok a’ víg vendégekkel. A’ háborús 
időkben éjjel nappal jár kél a’ sok Katona
ság , fókép a’ nagy várasokban , fzinte Prá
gában is a’ többiek között egy Hufzár rege- 
ment nyargal be. Kiki tudja, milly dicső 
teremtmény egy hufzár tifzt, midőn tudniil
lik egéfz parádéban fzáguldozó lován lebegve 
vezeti csoportját, és ez egy érzékeny lyán- 
kának ízemében miilyen vitézi kép, milly 
fzépen eltalált ideál — Es Julis hideg vérrel 
vcfzi az illyest, a’ beteg fzívü.

Doritzki Adolf Eliza’ boldogult férjének 
Albertnek testvére is ezen regementben fzol- 
gált mint második Kapitány; tehát el lehet 
gondolni, mennyi mulatsága, és millyeu 
öröme lehetett Julisnak, hogy hazáján kívül 
is magyart, és pedig illy jeles alakban lát-
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hatott. — Azonban, mint midőn több napos 
esőre borongnak a’ lassú fellegek , megbir
kóznak ugyan gyakortább yelek a’ sütő nap
sugárok , és átlövellvén rajtok több helyen 
magokat, félderültségbe hozzák az égnek 
boltjait; de nem sokára elnyomván az öflze- 
torlódott felhő-sereg a’ napnak ellankadott 
képét, homályt von a’ földnek fzínére, és 
bőven áztatja annak tápláló kebelét; fzinte a’ 
leánynak islátfzatott néha futó vidámság fzo- 
morgó arczain; a’ bánat azonban befátyolozta 
azt, úgyhogy a’ derülést még ekkor nem 
lehetett csak sajdítani is.

Rényi Péter, ugyan az említett rege
mentben mind birtokkal mind hősi tettekkel 
jeleskedő Hadnagy, annyira meg volt ígéz- 
ve Julis’ deli termete, de leginkább fzelíd 
komolysága által, hogy feltette magában, 
hogy mihelyt megfzünik a’ hoífzas háború, 
azonnal az oltárnál hívséget efzküfzik a’
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leánynak. Tetfzett a’ fzándék Elizának, hanem 
log e Julisnak tetfzeni ? Tele van kedves Sán- 
dorával ízíve, és abban kívüle nincs helye sen
kinek. Azért, midőn Eliza Ótet e’ tárgyban 
vallatja, midón elbefzélli fzéltehoíTzában még 
Lapályban gerjedt és örökké tartandó fzerel- 
inct elsőben, egéfz nyíltsággal tárja ki kebe
lét , mondván : „ vagy Sándor lefz férjem , 
vagy senki. “

Nem untatta tovább testvérjét az aflzony, 
tudván, hogy a’ mire egyfzer eltökélli ma
gát , attól nem lehet Ótet egykönnyen elvon
ni. Sót hogy bizodalmát tovább is megtartsa, 
még maga izgatta, hogy fzíve’ verését kövesse. 
Kedves volt a’ leány előtt nénjének e’ kön- 
nyen-bánása, azért fzósabbá lévén , így rebeg 
örömében: Néne! nehéz az én fzívem , és 
sok könnyeket hullatok; de mind e’ mellett, 
bízok az Istenben. Édes Apánk mondta, nem 
is kételkedem, saját tapafztalásából: a’ ki jó

15
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ezéira törekfzik, és álLhatatos marad , űzi 
bizonnyal eléri.

Egy Tifzt 6em volt már, kit Eliza nem 
ismert és meg nem vendégelt, egy Hadnagyon 
kívül, kinek sebjei miatt, mellyeket az utol
só ütközetben kapott, még a’ fzobdt Órzeni 
kelletett. Mindennap meglátogatta Adolf Ölet, 
és mint legnagyobb jótévojét mindenkép ápolta. 
E t é n y i volt tudniillik az , így hívták a’ Had
nagyot , ki neki a’ hadban életét megmenté. 
Különös vágyódása volt Elizának e’ derék vi
tézt és jótévöt meglátogatni, és el is vezet
tető magát egy délután hozzá , hálás fzívét 
kijelentem iránta.

Ráismer Ö az aíTzonyra, vifzontagsági- 
nak vélt kiítfojére azonnal. Forrott is a’ mé
reg minden ereiben, és fzívében a’ bofzúnak 
tüze kemény lángokat csapkodott. Külsokép 
azonban nyomta belseje’ felháborodtát, és a' 
barátság’ fzíne alatt elbefzélteti allzonyával



227

mind azt, a’ mi Julishoz tartozott —- és midóri 
hallja, hogy nincs férjnél a' leány, de még hogy 
csak a’ világnak ment Sándorát tudja egye
dül ízeretni — hogy Prágában van Ö , és ked
ves barátjával Doritzki Kapitánnyal rokony 
— egy fzöko fzmélkedés után , minden gyü- 
lölséget letefz belsoképen is az aífzonyhoz, 
és nyájasan keresi kedvét és tellyes hajlan
dóságát, a’ mire azonban már úgy is elég 
érdeme volt. , ,

Alig megy ki a’ fzobából és alig búcsú
zik el AdolP életének megtartójától Eliza , 
már ezer nyughatatlanságot fzenved hány- 
kódó fzívében a’ Hadnagy, és feledvén fel
indultában lába’ fájdalmait, kopogva jár fel 
s alá a’ fzobában, és repülve kivan Julisnál 

teremni. Fel is ölti hamar legfzebbik ruhá
ját , kardot köt, csákót nyom fejébe, és a’ 
nélkül, hogy sántítana, megy Eliza’ házába,

15 *
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és a’ midőn tefzi tifzteletét, a’ mellék fzobá- 
ból épen akkor indul a’ leány kifelé.

Inkább halálát reménylte ma látni, mint 
kedves Sándorát, kiről talán nem is hitte 
többé, hogy él , annál inkább hogy hufzár 
Tifzt legyen; azért úgy fogadta üdvözlését, 
mint ismeretlenét, és dolga után látott. De 
a’ Hadnagy útját állván néki, és karjainál 
fogva a’ hévtől remegve tartván Öt,. mond : 
Nézz, kedves, nézz jól fzemeim közé — Ah, 
Sándor í az egekért, hol veízed itt magadat ? 
rebeg a’ leány, és elnémulva kebelébe rogyik , 
és jó darabig öröme’ árjai között merengve 
andalog.

Nincs nyelv , mncs ecset, melly ezen 
véletlen öfzvetalálkozást a’ maga voltában fzó- 
val, vagy fzínekkel lefesse. Erzeni képes az 
illyest az, a’ kinek érzékeny fzíve van ,• de 
elmondani nem lehet. A’ hívség gyakorta 
sok áldozatot kíván; hanem az öröm , melly
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n’ hoflzas bajokat követi , oily édes, hogy 
minden fzenvedést, melly miatta törLént, ki
csinynek tart az ember, és kéfz lenne éret
te tovább is élete’ végéig küzdeni.

Olvadva nézi Eliza e’ fzép lelkek’ egy
beolvadását , és áldja a’ mennyei gondviselés’ 
csoda rendeléseit, és elvégzi magában, hogy 
a’ nemes párnak egybekelése , mihelyt az óhaj
tott béke megtér, vagy ha csak fegyvernyng- 
vás lefz is , Lapályon fog legvígabban tartatni.

Holnap lefz, úgy hallik , a’ hufzár rege
mentnek elköltözése’ napja $ tehát Sándor is el
hagyja* -és talán még nagy időre Julist. Úgy 
vagyon, megfuvatik hajnalban a’ trombita, 
öfzvesereglenek a’kinyúgodott vitézek, ésfzo- 
morú búcsút vevén Sándor kedvesétől, megy 
bajnoki pállyáját fzívdobogva folytatni.

Mindég kedvezőbb lefz azonban a’ fzeren- 
cse' reánk nézve, és fzovetségeseink is nyom
ják a’ írancz hadat, míg végre egéfzen lealázzák
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hatalmát, és az óhajtott béke beköfzont a’ 
% értől sokáig ázott föld’ már már kiesebb fzí- 
nére. Dob ’s muzsika fzó közt mennek a’ hadi 
csoportok honnyokba, és a’ megunt fegyvert 
a’ rozsdára bízván, kéfzülnek az ugarban he
verő telkeket mívelni.

A’ vőlegény is megérkezik Prágában , 
és Eliza’ rendelése fzerint minnyáján Lapályra 
sietnek a’ Julissal való rég várt egybekelésre. 
Új öröm ringatta Kálmánnak és Borbálának 
éltét; mert nem csak boldog sorsban látták 
gyermekeiket , hanem minnyáján Lapályra 
menvén lakni, keblekben ápolták a’ jámbor 
öregeket holtokig, és magok is mellettek fzán- 
dékoznak a’ temetőben idővel nyugodni.

K.L. N.R.
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1827-ik e s z t e n d e i  T a v a s z  /
Ú ju l minden a’ reménnyel 

Tellyes tavafzi nappal,
Nem gondol a' múló fénnyel, 

Nem gondol a’ holnappal. 
Senki sem tud tán tűnődni

Az elmúlt víg időkön, 
Bús gondjaiba verődni

Az elmúlt efztendökön.

Nékem fzomorú a’ Tavafz’ 
Kellemetes fzépsége; 

Mivel tudom azt, hogy ravaíz 
Almaim’ reménysége. 

Tudom én, hogy a’ kékelliS 
Tavaíz’ reménye kaján, 

Elmúlik, ha zordon fzellő 
Megfújja, ’s sirok haján.
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Gázolja egy fzép Teremtés 
Éltem’ tavafz-idejét, 

Híjába nálam a’ mentés ,
Szeretem fzép fzemélyét. 

O hajdan a’ kikeletet
Nékem kedvessé tette, 

Mit é r , ha a’ fzeretetet 
Erántam kíméllette.

Várok még tán fzemélyétol, 
Talán megfzán engemet., 

Nem tilt el tán fzerelmétol, 
Megfzánnya fzerelmemet 

De ha ez meg nem történne, 
Minek nékem kikelet ? 

Nékem az unalom lenne,
Ha Ö engem nem fzeret.
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Almaimnak áradása
Közt hány kódó képzelet 

Lenne pufzta vágyódása 
Reménnyé a’ kikelet.

De ha Ö is engem fzeret,
Mint én Ötét fzeretem ,

Oh! ha Ö (úgy, mint én , ) fzeret. 
Áldom a’ kikeletem’. /

Remény! tehát nyújtsd nékem is 
Jóvoltodnak áldását,

Matasd, hogy lett én értem is 
Egy fzív, ki fzívem mását 

Pótolja, és ez életnek 
Terheit velem oífza,

És a’ virágzó életnek
Rózsáit velem foífza.
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így tsak így lefz éltem’ tzélja 
Örömmel tellyes virág,

Mellyet az Irigy’ atzélja 
Töveiből ki nem vág.

Majd akkor tudom nevetni 
Az efztendok’ éjjelét,

Híven fogom Öt’ fzeretni,
Ő birja fzívem’ felét.

Unghvár y  Gedeon.

A’ t a n u l t  L e á n y o k .

B e  igen árt a’ Lyányoknak 
A’ fölösleg tanultság!

Még sints férjek a’ Múzsáknak , 
Arról ez nagy bizonyság.

s t. * *
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A’ v á r ó  H í v .

M illy édes fzívbánatom,
Ha fzerelmem fzép koránya 

Felliin fzívem’ dús menyébe’ ! 
E' menyorfzág’ bájmagánya 

Elzár bíztató ölébe.
Milly édes fzívbánatom 
A h! ki nem sóhajthatom.

Kedves Ő , mint életem ! 
Csald még egyfzer fzép honodra,

S nyújtsd fzemembe édes álom 
Rozsát hintek hív karodra,

Ha Öt’ abban feltalálom.
Öt’ el nem felejthetem , 
Kedves Ö , mint életem I
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Dús Tavafz rózsáll körül,
Itt fzáliong az égi béke

E’ víg völgynek fzent ölében, 
Itt áll felpompázott fzéke.— 

Látom Ot’ egéfz kegyében l 
Itt most minden víg, örül, 
Dús tavafz rózsáll körül.

Ah mikor.jöfz fzép Alak!
Itt vagyok kinyílt karokkal 

E’ kéjjel dús rózsavölgyön, 
Téged váró hív dalokkal 

Várlak itt ez árva tölgyön.
Ah mikor jöfz fzép Alak!
Ah mikorra várjalak.

S e b o k J ó ’s e f.
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A Z  E P E D Ö.

Kegyes Szűz! angyal arezodat 
A’miolta láthatára,

Bájoló ezüst fzavadat
Hajh vefztenire hallhatóm

Nyugtom’ sehol sem találom 
E’ nagy zajgó tengerben;

Míg nem közelget halálom, — 
Fellelem sír vermemben!

Bár a’ tavafz’ fris virági
Szívet ’s elmét vídítnak;

Ez élet’ zöldellőj ági
Számomi'a nem virítnak:

Mert te , a’ ki kellemiddel 
Ezeket meghaladod;

Szív varázsló fzépségiddel,
Ki lát,  tőrbe ragadod.
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Ali! nem látod kcllemedért 
Éltem’ dúló kínomat;

Ah ! nem érzed fzerelmedért 
SzíveméfztÖ lángomat:

E’ zefír, melly most hajamnak 
Zúzott fürtyein repdez,

Nem sokára sírhalmamnak 
Virágain lengedez.

M i k o 1 a y J ó s e f.

K ö t e k e d é s .
E cl v a r cl.

Pénz ’s Feleség nincs még házamnál; másom elég van 
E ’ kettőt mindég felleli, a’ ki legény.

M á 1 i.
Pénzre de sokra vagyon fzükségem; férjfi elég lef/. 

Hol csörög a’ lánynak pénze, legényre talál.

-----------  K. L. N. R.
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S z e m r e h á n y á s .

N e  mond , hogy én megcsaltalak , 
És hogy tőled elváltam ,

Hogy hívtelen elhagytalak,
’S hogy mellőled elálltam ! — 

Hív voltam esküdt hitemhez,
Nem ingtak érzeményim.

Nem tért senki hív fzívemhez, 
Benned voltak reményim*

Te magad titkolt örömmel 
Véghezvivéd válásunk’,

Bár fájdalmas könny örömmel 
Színléd nem vélt csapásunké 

Hittem csalfa befzédednek,
’S fzidtam a’ Sorst rút fzóval, 

Hittem hamis fegyverednek,
Sírtam veled Síréval.
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És mért bántál ekkép’ velem 
Illy csalárdul ’s álnokul,

Kém voltam roíTz, én úgy vélem , 
Nem vethetfz engem okul. 

Jámbor voltam és hív mindég,
’S az akartam maradni, — 

Tudom tetted meg fogod még 
Te majd egykor siratni.

S z é p v ö l g y i  K á l m á n .

L e v é l .

^^éma vagyok, süket is ,  ’s izenet hordásra ízon'tott 
Még is az emberi faj. Nemde fonák viselet ? 

Nincs karom és ajkam, még is kell vinni sok ízben 
Mond-ki minő módon ? csókokat és ölelést. 

Csókol hüv fzeretöd engem, ’s kebelére fzorongat,
'S légy bár féltékeny nincs harag értté reám. 

Egy hiba van bennem, félénk vagyok , cs kis eíüfzak 
Megrendíti keblem’, ’s titkaidat kinyitom.

K ö l c s e y .
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L í n á m h o z .

O h  , mikor fzorítlak mellyemhez tégedet 
Líndm! ki örökre élni fogfz keblemben ;

Ámbár tüneményként most is bájképedet 
Forróan ölelem heves érzésemben.

Hát mind hafzontalan sóhajtozik e’ fzív 
Egyedül utánnad tüzes vágyódással?

Czél nélkül kesereg, jajgat, könnyez e’ Hi'v, 
’S esdeklik éretted annyi aggódással?

Még is soha sem olly édesek könnyeim , 
Mellyeket az öröm fejthet ki fzemembol,

Mintha fzerelmedtol hevült képzeteim
Öledbe ragadnak engem’ ízűk körömből.

Tégedet képzellek Zephyrnek képében,
Melly felém a’ hímes mezőben lengedez,

Ha a’ forró napnak izzafztó hevében
Elcsüggedett testem nyngalmért epedez.

16
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Képedet az éjnek setét sátorában.
Angyalként előttem lebegni fzemlélem ,

’S mintha a’ fzemérem’ sűrű fátyólában 
Hó mellyed’ verését érezném, úgy vélem.

Látlak ölében a’ vadon ligeteknek,
Hol fzelíd állatnak nyomára nem taláfz .

Vagy ha a’ virágos ezüst csermelyeknek 
Partján Nefelejtset fzedek> előttem allfz.

Ha fáradtan dűlök az álom’ kajába,
Vagy a’ holdnak tellyes képét nézegetem .

’S bámulom a’ fzép fzínt kertem’ rózsájába', 
Bíborát arezodnak ott is fzemlélgetem.

Mindenütt fzeretett képedre találok
A’ fzép terméfzetnek remek tárgyaiban,

Ha állok , vadáfzok , haláfzok ’s járkálok , 
Elmerülök édes Línám’ bájaiban. -



Ez feltöri lelkem’ földi köteleiéit,
Eljutok így hozzád e’ távollétemböl , 

Felofztom veled az élet’ örömeit,
’S fzárogatom a’ bút ifjúi évemből.

H a n t i  F e r e n c ? .

K ö s z ö n t é s .

( U r á n i á h o z . )

Örvendve látjuk, dífzes Uránia!
Most ismét honnyunk’ fzebb egin arczadat j 

S azt, mint ügyelfz a’ dicső nemzet’ 
Magzatinak jelesebb dalára.

Harminczfzor értek sárga gerezdjei,
Híres Tokajnak, búza is annyifzor

Jött csűrbe, ’s nem térfz, alak, vifzfza? 
így rebegénk. — Te pedig felettünk 

16*
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Egy rózsafzínü fellegen átmosolygfz,
’S hazánkra fényed’ fzórra varázsolod 

A’ lelkesedtebb maradványnak 
Szellemeit ragyogó öledbe.

Ne tűnj ezentúl el fzemeink e lö l, —
’S a’ míg csak évről évre kötözhetünk 

Fejedre hímes viráginkból
Illatozó kofzorút, maradj i t t !

S z e d e r  F á b i á n .

T a n á c s .

A’ házasságnak kötelébe lépni törekfzel,
Érzékid’ hévéit tartsa efzed zobolán. —

Az láip a’ bokros gondoknak vad növedékkel 
Tölt olly kertje, — hová rózsa soron vitetünk.

M ar to n  y.
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E l s ő  J e l e n é j s *

(Nina* l'zobája. Nina a’ varró -  afztálánál üli. Targ yas 
jön egy felbontott levéllel.)

T á r g y a s .
N ézd  , kedves Leányom! éppen most kaptam 
ezen levelet az én barátomtól Nyergedy 
Úrtól. —

Nina.  Nos? — mit ír a’ Fiáról , eljön- 
e hozzánk, mint a’ minap jelentette? —

Tá r g y a s .  Azt írja , hogy az Ö Fia már 
29-dik Júniusban elindult onnéthazul, hogy 
első Júliusban hozzánk érhessen. —

Nina.  És Ő még sints i t t— bizonyosan 
rövid lántzokra kötötte meg valahol a’ Sze
relem’ Istene, mellyek nem engedik Öt’ to
vább jönni. —
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T á r g y a s .  Nagyon könnyen vefzed a’ 
dolgot, édes Leányom! — ’s nem vefzed éfz- 
re , hogy vefzedelem is érhette valahol a’ 
Izegény Ifjút.—

Ni na .  Attól’ mentse az Isten ! — de tud
hatja kedves Atyám , hogy az illy  virágzó 
idejű Ifjú az illyen útazás közben könnyen 
lepkévé változhatik által; ’s midőn az ártat
lan violákhoz siet, itt ott a’ sok büfzke ró
zsákat is megtekintheti, a’ mi pedig nem kis 
időbe kerül.—

T á r g y a s .  Nina 1 Te roífzul vélekedfz 
az én barátom’ Fiáról. Derék ember az attya , 
’s én reményiem, hogy a’ fiatal hajtás is 
iparkodik idővel az Ő törzsökével mérkozm.
— Megtartotta volna Ő, tudom én, a’ fzavát.
— Hanem , emlékezel-e, Leányom ! hogy a’ 
múlt hónap’ utolsó napján az erdőben egy 
meggyilkoltatott holt testet találtak ? — Hogy 
valami jó házból való Ifjú volt, azt öltözete



249

mutatta. — Még eddig senki sem tudja, hogy 
ki volt. — O ezen a’ tájon esmeretlen. Én 
magam se láttam három efztendos korától 
fogva; pedig hajh! sokat változik az ember 
húfz évek’ lefolyása alatt. — Egy fzóval én 
meg vagyok győződve, hogy az én fzeren- 
tsétlen barátom’ fia, — a’ te Vőlegényed — 
meggyilkoltatott. —

Nina.  Az könnyen meglehet. — Sok a’ 
rofz ember , ’s vefzedelmes az éjjeli xitazás — 
valóban sajnálom a* fzerencsétlen atyát. —

T á r g y a s .  Hát a’ fzerencsétlenebb fiút 
— ki legfzebb korában erofzakkal tépetett ki 
az élet’ virágos kertéből?

Nina.  Nem tudom, mellyik a’ fzeren- 
tsétlenebb ? az-e , ki az Ö elvefztéséröl sem
mit sem tud már , vagy az, a’ ki a’ vefztés’ 
súlját még most is érezi?— Külömben , im 
ezen érzékeny könvtsepp az én esmeretlen 
Vőlegényem’ hamvaira! —



Tá r g y a s .  Ö vele bizonnyal boldog 
lettél volna, kedves Leányom I ’s te még 
sem látfzol érezni egéfzen ezen nagy vefzté- 
sedet. —

Ni na .  A’ legnagyobb embereknek is 
tsak híreket bámuljuk, ha esméretlenck előt
tünk ; fzemélyeket tsak a’ megesmérés után 
tifztelhetjük. — A’ drága arany gyűrű’ elvefz- 
tését is jobban sajnáljuk, ha az már birto
kunkban van, mintha azt még a’ nekünk 
igéro veíztette volna el. —

T á r g y a s .  Hideg okoskodások ezek, 
mellyekre a’ ízív semmit sem ügyelve ked
vére tétováz a’ kedvesebb tárgy körül. — Ö 
már e l ve f ze t t — igaz, hogy élőnek é lő , 
holtnak holt a’ baráttya. — Pörge Gáborból is 
derék férj válhat még, Ó is esenkedik a’ te 
kezed után, ’s tőlem meg is kért.

Ni na .  ’S mit felelt néki édes atyám?
T á r g y a s .  Még semmit 5 de most már



látván a’ te Vőlegényed’ fzerentsétlenségében 
való hideg réfzvételedet, majd fogok, neki 
valamit mondani.—

N i n a ,  (zavarodva ’s hirtelen eltökélve) S ó t  
inkább arra határoztam most magam , kedves 
Atyám, hogy az én megholt Vőlegényemért 
gyáfzt vefzek fel, — hogy én egéfz éle
temben fogom Ötét gyáfzolni. —

T á r g y a s .  És így hát semmit se fzól- 
lyak Kérődnek ?

Nina.  Nem, — nem , — semmit sem. — 
Ki tudja, még talán arra is eltökéllem ma
gamat, hogy én soha férjhez nem megyek. 
Minden pertzben nevekedik bennem az én 
Vőlegényemért való fájdalmam. — Megyek, 
hogy tüstént gyáfzba öltözzem (el).

M á s o d i k  J e l e n é s .

T á r g y a s ,  u t ó b b  Pörge .
Hogy egéfz életedben gyáfzolly, és so-
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ha férjhez ne menny, már ez egy kitsit sok 
volna , — ho , h o ! fzegény leányok ! ha min
den férjfiért, kit VŐlegényteknek vártok , és 
elmarad, gyáfzt vennétek fel ,  ’s mindjárt 
nem mennétek férjhez, ha egy oda véfz, 
nem győznének a’ holtok, tudom , fekete ru
hával, ’s nem győzne az orfzág, tudom, 
Klastromokat építetni fzámotokra! —- Hanem 
hiz e’ még is furtsa. — Elébh a’ leghidegebben 
hallja a’ borzafztó történetet, ’s most egy- 
fzerre a’ legnagyobb fájdalmakkal küfzködik. 
Meg nem foghatom az okát.— Vagy talán 
tsak ollyanok a’ Leányok, mint az Áprilisi 
nap, melly most a’ legvidámabban mosolyog 
alá, majd hirtelen a’ legkomorbb felhő alá 
rejti magát, ’s sűrűn hullatja záporát.

Pörge .  (jön.) Alii — jó reggelt kívá
nok Domine Spectabilis !— hogy tetfzett az 
éjjel nyugodni? —
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T á r g y a s .  Köfzönöm, igen jól— ha
nem ezen reggel mogzavarta minden örö
meimet.

Pörge .  Hogyhogy?— kérem ássan.—
T á r g y a s .  Éppen jó , hogy jött az Úr 

vigasztalni az én bánatos fzívemet.
Pörge .  Talán valami fzerentsétlenség 

történt, ? nem gondolnám , hogy a’ Kis- 
aíTzony------

T á r g y a s .  Annak semmi baja, de im 
most kaptam ezen levelet az én barátomtól, 
NyergedytÓl, ki a’ mint írja, még a’ múlt 
holnapban elküldötte a’ fiját hozzánk, hogy 
az én leányommal esmérkedjék meg, ’s ha 
az Isten úgy rendelte , majd legyenek eggyé 
két jó barátok, gyermekei. ’S mind eddig hí
rét se hallottuk azon Ifjúnak. Ma jutott 
eízembe, hogy éppen utolsó Júniusban ta
láltak az erdőn egy holt testet — tetfzik is 
tán tudni?
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Pörge .  Oh igen. i s — öfzve volt vag
dalva azon fzerencsétlen, ’s mindenétől meg- 
fofztva.

T á r g y a s .  ’S fájdalom ! azon fzerentsét- 
len az én barátomnak fia volt. Ejípen azon 
estve kellett neki azon erdőn kerefztül jön
ni. Bizonyosan valami rofz emberektől gyil- 
koltatott meg fzegény.

P ö r g e. (magában) Réfzemról még ez nem 
nagy baj. Egy akadály legalább kid ült útam- 
b ó l. (fent) Valóban borzafztó történet! ’s tud
ja e már a’ fzerentsétlen atya fia’ esetét?

T á r g y a s .  Ma írt, már elunván a’ 
hoífzas várakozást, hogy tudósítsam Öt’ fia’ 
hollétéről; mert Ö, már egy hónapja, nem 
tud róla semmit.

Porge .  Szánakodásra méltó atya! Hát 
a’ Kisaffzony merre van? vagy tán már is
mét itt a’ tanuló óra? Még alig befzéllhettem 
vele ebéden kívül vagy kétfzer, — fzüntelen ta-



nuló órája volt neki. Valóban igen fzorgal- 
matosnak kell lenni mind a’ Tanulónak, 
mind a’ Tanítónak.

T á r g y a s .  Leányom igen fzereti a’ mu
zsikát, ’s most ezen ügyes mestert kapván, 
legörömestebb tölti idejét a’ Forte-Piano 
mellett. De imhol jön maga.

H a r m a d i k  J e l e n é s . 

Előbbiek.  Ni n a e gé fzen gy áfzb an.

Pör g e. (Ninához sie t, kezet csókol) Jo reg
gelt kívánok, drága KisaíTzonykám, majd 
alig esnierem meg ezen fekete öltözetben a’ 
legfzebb angyalt.

Nina.  Bizonyosan nem nézett még jól 
fzemembe, hogy olly hamar eltévefzteti a’ 
külömbözö ruha uraságoddal az ugyan azon 
fzemélyt.
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T á r g y a  s. A’mint látóra , Nina ! le 
meg akarod tartani fzavadat.

N in  a. Igen is , fzavamat adtam, ’s azt 
egy magyar Leánynak tsúnya volna meg nem 
tartani.

T a r g y a s. ’S ez által engemet \ fzünte- 
len az én fzerentsétien barátomra fogfz em
lékeztetni. — Én most elmegyek a’ fzobámba , 
írok néki, ’s a’mint lehet, a’ legjobb mód
dal tudtára fogom adni a’ fzerentsétlensé- 
§et (el). ,

Ni na .  Én pedig a’ Forte-Piánóhoz me
gyek , a’ tanulás’ órája itt van. (menni akar)

P  ó r g e. (óráját mutatván) Drága Kisalz- 
fzonykám! még tsak kilentzedfél óra van, 
és így fél óráig lehet még fzerentsém. Leg
alább ezen gyáfznak az okát addig talán meg
tudhatom.—

N i n a .  Ezzel az én Vőlegényemet gyá- 
fzolorii.
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P or ge. Tehát volt már Vőlegénnyé a’ 
KisaíTzonynak.

Ni na .  Még éppen nem — tsak akart 
lenni.

Pörge.  ’S a’ Kisalfzony ollyan kegyes, 
hogy még az akaratot iá így megbetsüli.

Nina.  Akarni valamit fzívvel néha 
több, mint tenni a’ nélkül.

Pörge .  Külömben minden ok nélkül 
is megviselhetné ezen öltözetet, ha magát az 
én fzemeimmel láthatná. Valóban azon ala- 
bastrom nyak, azon fzép fzoke hajfürtök, 
azon fzívhódító kék fzemek igen jól illenek 
öfzve a’ feketével. Egy fzóval a’ KisaíTzonyku 
igen sok kellemeit ezen öltözet igen neveli.

Nina.  Semminek se jó a’ soka, Kedves 
Úr. Hanem már most itt az óra, kell men
nem, ajánlom magamat, (el.)

17
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N e g y e d i k  J e l e n é s .

P ö r g e  e g y e d  ü 1.

No ehol — megint itt hagyott, cs az a ' 
különös, hogy tán ha éjfélben akarnék is 
vele hefzélleni, még akkor is tanuló órája 
lenne.— Mindenütt csak az efzét akarja fi
togtatni a’ nélkül , hogy a’ fzívét tsak üve
gen által is láthatná az ember. A’ tzélt nem 
látom által. Azt érzem, hogy ez által mind 
inkább magához vonz a’ kegyetlen. Mert 
tsak ugyan meg kell vallani, hogy a’ led n ek  
ollyanok, mint a’ gyöngytermo tsigák, mel- 
lyek közül tsak azokat betsüljük, a’ mel- 
lyekben gyöngyöt lelünk, ’s mint a’ Leá
nyoknak az éfz , úgy ezeknek is a’ gyöngy 
fzerzi meg az érdemet. — Külömben ha fze- 
relmes tapaíztalásaim meg nem tsalnak , azt 
kell gondolnom, sót el kell hinnem, hogy 
ezen KisaiTzonyka a’ Klavir-mesterébe fse-
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retett; másként mért sietne mindég, még 
az óra előtt is úgy a’ tanúló fzobába? mért 
jönne onnét olly megelégedve ki? mért ven
né olly hidegen vőlegénye’ halálát. Mert 
látom én, hogy bár a’ külső gyáfzol: de 
a' fzív belül örül. Aztán meg én reám is 
mért vetne éppen olly fel sem vevő tekinte
teket ? meg még ezer m é r t  is lehetne elo- 
hordani, ha az a’ jöttment muzsikus nem 
volna a’ háznál, a’ ki nem tudom hol — hol 
nem, de valóban elég kedvelteto formát vett. 
Öregségem truttzára is magára. — De imhoí 
Ó kegyelme maga.

Ö t ö d i k  J e l e n é s .
P ö r g e  és Bl ond .

Bl ond.  Ugyan kérem az, Urat, nints 
itt a' KisaíTzony ? a’ tanúlás’ órája már itt van.

Pör ge .  Barátom ez előtt fél órával le
ment már Ő a’ tanúló fzobába. Valóban ügyes

1 7 1
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Mesternek kell lenni az Úrnak , hogy olly 
nagyon bele fzerettette a’ Tanítványt mester
ségébe. —

B l o n d .  Nem a’ müvéfz’ érdeme az 
Uram , ha valakit a’ fzép mesterségek gyö
nyörködtetnek. Magok magokért kedveltetik 
ok magokat, mint a,’ fzomjúhozó utas nem 
azért fzereti a’ frissítő italt, a5 ki azt neki 
adja, hanem maga magáért ; mert vele fzom- 
júságát eloltya.-

Pör ge .  Igaz, de egyik Mester még is 
fzerentsésebb a’ tanításban , mint a’ másik, 
Js én is látván ezen tanításbeli fzerentséjét az 
Úrnak, egy kérésem volna.

B l o n d .  Tessék velem parantsolni.
P ö r g e .  Nekem is van odahaza egy hií- 

gom , a’ kit fzeretnék tanítvánnyává tenni, 
jöjjön át hozzám az Úr.

B l o n d .  Azt nem tehetem, Uram; —
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megsérteném ezzel az egéfz úri házat , ha 
elébb mennék e l , mint sem parantsolják. —

Pörge .  Mi itt fizetése az Úrnak?
Bl ond.  Tíz forint hónaponkint, afztal, 

fz állás.
Pörge# Én azt az Úrnak ezüstben fo

gom hónaponkint fizetni, tsak jöjjön hozzám 
az Úr.

Blond.  Uram , ezzel engem’ megsért. 
Nekem fzabad lelkem vagyon, ’s betsületem’ 
pénzért el nem adom soha — Továbbra ma
gamat ajánlom, eddig vár az én Tanítvá
nyom. (el.)

H a t o d i k  J e l e n é s .
P ö r g e ,  utóbb Gá s p á r .

Átkozom a’ lelkét a’ hetyke Muzsiku
sának , bizony még ennek is van betsülete; 
pedig csak más kegyelméből él a’ hitvány — 
Már bizonyos , hogy bele fzeretett Nina, —
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fzinte elbízta már magát a’ nyomorult, ’s e’ 
fzerint míg ez a’ háznál lefz , én semmire 
sem mehetek. — Hanem várj tsak Mester! ki
muzsikállak én a’ házból, (kikiált) Gáspár!

G á s p á r ,  (bejön) Tessék parantsolni.
P ö r g e .  Hallod e Gáspár, — te néha 

meglehetős alkalmatos fitzkó vagy mindenre. 
Egy kis dolgom volna veled, ezt a’ német 
Klavir-mestert nem fzenvedhetem a’ háznál.

Gás p ár .  Hát hifzen kidobom én , hogy 
lába sem éri a’földet, ha parantsollya a’ Te
kintetes Ú r.—

P ö r g e .  Azt éppen nem akarom , hogy 
olly gorombán bánny vele; hanem nézd itt 
van ezen arany óra (egy órát átl neki), dugd el 
ezt valamellyik ruhája’ zsebjébe , ’s akkor én 
Ötét tolvajnak állítom, ’s mint tolvajnak 
amúgy fzebben is el kell távozni a’ háztól.

G á s p á r. Jó lefz biz e’ Tekintetes Uram, 
— könnyen is végre lebet vinni.
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Porge .  Tsak okos légy* jó áldomásod 
lefz érte.

Gáspár .  Köfzönom Tens Uram , majd 
tudom én, hogyan kell. (el).

Pörge .  így legjobb lefz — a’ Vőlegény 
elvefzett, — a’ Muzsikus Úrnak egy kis úti
fű a’ talpa alá — azután tsak jobban boldo
gulok majd. (d).

H e t e d i k  J e l e n é s .
( m á s  Sz oba .

Nina és B l o n d .  (a’ kótákat forgattyákf
Nina.  Azon A riit, kérem cdes Klavir- 

Mester Ú r, mellyet tegnap tanultunk, — az 
nekem igen megtetfzett.

B1 O n d. (megtalálja a’ kóták közt, ’s elejbe 
t.-fzi) Ez lefzen az, kedves Kisaűzony ! tessék 
játfzani.

Nina.  Hanem ha valahol megakadok, 
kisegítsen ám a’ sárból, hogy benne ne süljek.
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B l o n d .  Esmerem én az én Tanítvá
nyomat , ’s nem féltem a’ benn süléstol.

N i n a ,  (énekel a’ Klávir mellett)

Az egéfz világ’ kintseinél
Egy jó fzív mindenkor többet ér.

Ha melegedhetem a’ Szerelem’ tüzénél, 
Lelkemhez akkor semmi bánat nem fér. 

Oh Szerelem’ nagy Istene !
Add, egy jó fzívet hadd leljek, 

E’ világ’ vefzélyiben e’
Hívvel boldogul éljek.

B l o n d .  (H az éneklés alatt Ninát édes elan- 
dalodásba merülve nézte) Igen jól van. Valóban 
az illy  Tanítványban méltán* büfzke lehet a’ 
Mester.

Ni na.  Nem tettem valami rofz fogást 
a’ Forte-Piánón?

B l o n d .  Ha ez lett volna is , mindent 
kipótol az angyali hang’ ezüst pengése.
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Nina.  Talán nem is érdemiem az ill}' 
nagy dítséretet.

B l o n d .  A’ Mesternek kötelességében 
áll a’ hibát megmondani, ’s a’ hol ez dítsér, 
ott bizonyos az érdem.

Ni na .  No ha jól vo lt, azt fzívemnek 
köfzönhetera; mert én tígy gondolom, hogy 
az üres hang tsak ollyan, mint mikor ezen 
húrokat az ahoz nem értő ügyetlenül penge
ti. Szép lehet egyenként a’ nélkül, hogy az 
egéfz gyönyörködtetne bennünket. Tsak akkor 
fzép az ének, mikor a’ fzív érzi azt, a’ mit 
a’ fzáj mond.

B 1 o nd. (egy kitsit neki bátorodva) ’S érzi 
a’ KisaíTzony, mikép’ boldogít egy jó fzív’ 
bírása ?

Ni na .  Érzem, nagyon is érzem (sóhajt) 
s talán a’ nélkül, hogy azt valaha bírhat
nám , (fzeielmesen) ’s az Úr érzéketlen?

B 1 o n d. Minden embert az érzés emel
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fellyúl az élet nélkül való ’s oktalan dolgok 
felett. Különösen egy müvéfznek érzéketlen
nek lenni ollyan, mint a’ kalapáts nélkül 
való harangot kívülről ütni tsak : fzebben 
fzóll az, ha a’ maga kalapátsa üti. — Én ér
zek , ( eltökélve) igen is egy elleneállhatatlan 
indulatot érzek magamban, melly bár tu
dom , hogy én bennem vétek— (térd re  esik) 
de még is fzünlelen tsak a’ KisaíTzony’ drá
ga fzemélyéhez vonz.

Ni na ,  (megindulva felemeli) Kellyen fel ,  
kérem. Én is érzek magamban egy olly va
lamit , melly ezt az érzést, ’s ezt az indula
tot fzívesen elfogadja. —

B 1 O n d. ( reménnyel eltellve megöleli N inát) 
Melly boldoggá tefz engem ezen fzcmpillan- 
tás ! — Hanem még most látom , hogy egé- 
fzen gyáfzban van a’ Kisafízony, — kiért vi
seli ezt?

Ni na .  Az én megholt Vőlegényemért,
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az atyámnak egy jó baráttya’ fiúért, a’ kit 
nekem fzántak férjemnek, de Ö az útban va
lahogy elvefzett, — En Ótet soha sem es- 
mértem , ’s leginkább tsak azért vettem fel 
most ezen gyáfzt, hogy ezzel az én mostam 
kérőmnek a’ gyáfz’ kit elésére haiafzlhassak.

Bl ond.  ’S egy fzegény Klavir-meste- 
rért egy olly jó fzerentsét ercfzt el a’ Kis- 
ídfzony?

Ni na.  Gazdagság nekem nem kel l , egy 
jó fzívet pedig már találtam ! —

Bl ond .  Oh angyali Ninám! (énekelnek) 
Az egéfz világ’ kintseinél

Egy jó fzív mindenkor többet ér.
Ha melegedhetem a’ fzerelem’ tűzénél, 

Lelkemhez akkor semmi bánat nem fér. 
Oh Szerelem’ nagy Istene !

Találtam én is már egy jó 
Szívet, add , hogy legyen benne 

Örömöm örökévaló. (elmennek)



268

N y o l t z a d i k  J e l e n é s .

T á r g y a s ,  és P ö r g e .
(nagy befzédbe jönnek)

Pör ge .  E’ már fzörnyüség ! — nekem 
azon óra fzáz ezüst forintomban van.

T á r g y a s .  És itt az én házamnál ve- 
fzett volna el?

P ö r g e .  Itt — itt— Domine Spectabilis! 
én magam fzégyenlem , de lígy van.

T a r g y a s .  Hallja az Úri magyar ház
nál van , -tulajdon hazájában van , a’ hol di- 
tso Elei vérökkel is le fzoklák mosni a’ be- 
tsiilet’ fzennyeit. Jól meggondolja az Ú r , 
hogy mit tsinál.

P ö r g e .  Tifztelem Eleim’ betsület-fze- 
retetöket, tifztelem hazámat, tifztelem az 
Úr’ magyar házát$ — de azért az én órám 
tsak oda van.—

T á r g y a s ,  (egy kitsit felindulva) Azt gon-
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dolja tán az Úr, hogy itt latrok’ barlangjá
ban van ?

Pö r g e. Mentsen az Isten! az egéfz ház
népet betsületesnek esmérem •, de van itt egy 
jött ment sohonnai is , a’ kire nékem erős 
gyanúm van. —

T á r g y a s .  ’S az ?
P ö r g e. A’ Klavir-mester, és kívánom 

is a’ fzoros megvizsgálást.

K i l e n t z e d i k  J e l e n é s .
E l é b b i e k ,  Ni na .

Nina.  Édes Atyám! mi baj van? ally  
hevesen befzélnek, hogy még a’ másik fzo- 
bában is hallik.

T á r g y a s .  Ennek az Úrnak ma egy 
arany órája vefzett el nálunk, ’s a’ Klavir- 
mesterre gyanakfzik.

Ni na,  (ijedve) Az nem lehet. A’ melly
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Izívben a' fzéphez valófzeretet uralkodik, ott 
az illy alávalóságnak nints helye.

Pörge .  Van helye, nints helye— elé 
az ahoz, hogy én Ó rá gyanakfzom , ’s me 
is akarom vizsgálni fzobáját.— Tessék velem 
jönni Domine Spectabilis.

T á r g y a s .  Mennyünk, (elmennek)

T i z e d i k  J e l e n é s .
N i n a ,  utóbb T á r g y a s  és Pörge .

N i n a .  Egy arany óra elveí’zett, ’s a’ 
Klavir-mesterre a’ gyanú. — Ha ez így van, 
akkor az angyalok közül a’ legfzentebbikre is 
lehet gyanakodni. — De meg is , ha Ó az én 
fzívemre érdemetlen — oh én megtsalatott! 
de még sem — egy olly nyílt fzívben tsalárd- 
ság nem lappang, egy olly nyájas fzáj ha
misan nem fzóllhat, egy fzóval Ó az órát 
semmikép el nem lophatta.

so bo
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(Pörge ’s Tárgyas jönnek az órával , es egy levéllel)
Pürge.  Mondtam úgy e? Domine Spe- 

ctahilis, nem jó az illy kóborlóknak hinni. 
( Nínához) Itt az óra kedves KisaíTzony.

Ni na .  ( elbámulva ) 'S ezt a’ Klavir-mes- 
ter’ fzobájában találták ?

Pörge .  Tulajdon zsebéből húztuk ki.
T á r g y a s .  Mar ezt nem hittem volna.
Nina.  És én még most sem hifzem.
T á r g y a s .  Nézzük azt a’ levelet is.
P ö r g e. (olvassa a’ tzímjét) Spectabili ac 

Generoso Michaeli Tárgyas. — Ez Domine 
Spectabilisnck fzóll, nézzük, (felbontja, olvassa)

„ Kedves Barátom!
,»Levelem átadójában esmerd meg az én 

„ fiamat, Lajost, a’ kit most hozzád küldök. 
„ Fogadd atyai fzeretettel, a’ te barátodnak 
„fia az, a’ ki tégedet fzeret.— Ha ó jó ma
gaviseleté által, a’ mint reményiem is , meg
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„ fogja nyerni a’ te bízodalmadat, ’s ha még 
„ a’ te Ninddnak fzeretetére is méltó lefz, 
„ úgy boldog lefz a’ te barátod “

Nyergedy Miklós. m. pr.
T á r g y a s .  Ez az én barátom’ levele, 

mellyben o nekem a’ fiát ajánlja; — dehogy 
jöhetett ez a’ Klavir-mester’ kezébe?

P ö r ge. Hogy jöhetett volna másként, 
ha 6 nem volna azon gyilkos is , ki a’ fze- 
gény ifjat meggyilkolta, ’s pénzével eggyütt 
tőle levelét is elvette. A’ ki arany órát lop , 
tud az ölni is Domine Spectabilis.

T á r g y a s .  Már ez hallatlan gonofzság 
volna.

N i n a .  Atyám! ez nem lehet, Ö nem 
gonofz, Ö betsiiletes ember, Ö ezt nem te
hette. Vizsgálják meg jobban a’ dolgot, (fére) 
Te pedig fzív, légy erős, ha fzükség lefz, 
minden rofznak eltűrésére. —  (fzomorúau el)
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T i z e n e g y e d i k  J e l e n é s .
E l é b b i e k ,  N y e r g e d y .

N y e r g e d y. Jó napot, édes barátom !
Targjyas .  Hozott az Isten, lelkem 

Nyergcdym ! (megölelik egymást.)
N y e r g e d y .  Hát a’ íiam merre van ? 

Én már levelet is küldöttem, ’s még is sem
mi válafzt sem kaptam felőle.

T á r g y a s .  Barátom, én a’ te fiadat 
nem láttam. Itt nints.

N y e r g e d y .  Itt nints ? hát hol volna 
a' kőben? én Öl’ egyenesen ide küldöttem.

T á r g y a s .  Az úton sok vefzély érheti 
az embert. Tsak kéfzülly el barátom. A’ te 
fiad aligha veszedelemben nem forog valahol.

N y e r g e d y .  (megütközve) Az én fiam 
vefzedelemben ? —Vagy tán tudfz róla valamit, 
fzó lly , ne kínozz tovább, én mindenre el 
vagyok kéfzülve.

18
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T á r g y a s .  Kedves barátom! a’ tsapás 
iíuudemkünkkel köz a’ világon, végy erőt 
magadon, — a’ te fiad meggyilkoltatott. —

N y e r g e d y .  Rettenetes tsapásegyfzer- 
re. — Gh fiam, lelkem , Lajosom! (keserűség
be merül)

P ö r g e. Éppen most nyomozzuk a’ 
Gyilkost, reményijük is , hogy megtaláljuk.

T i z e n k e t t e d i k  Je l e n é s .

N i n a ,  (kétségbe esve jön be, egy tzédulát hoz 
a’ kezében ) Atyám! minden oda van! Ó el
ment. (egy izékre lerogyik; a’ tzédulát elejti)

T á r g y a s .  Mi ez ? tíj vefzély fenyeget 
e mindég?

P ö r g e. (a’ tzédulát félvefzi, olvassa)

„Kedves Nínám!
„Felette fzerentsésnektartom magamat, 

„hogy jó fzívedet megesmérhettem. Nekem



„ tovább itt nints maradásom. Élly boldo- 
g u l, ’s felejtsd el a’ te Klavir-mesteredet" 

Blond Vilhelmet.

Ahá! megugrott a’ fzép madár! — már 
bizonyos a’ gonofzsága.

T á r g y a s ,  (bámulva) Nina! Te Ötét fze- 
retted ?

Ni na .  Megvallom , atyám, hogy fze- 
rettem. — Ö egy felette nemes fzívü ember 
volt, ’s én még most is alig hifzem, hogy Ö 
gonofz, — bizonyos okai lehettek az eltávo
zásra.

Pö r g e .  Okai, igen is , bizonyos okai 
lehettek; mert talán féltette az életét, a’ 
mellyre Ö nem érdemes.

N y e r g e d y .  Tsak úgy van az bará
tom , mikor a’ magyar házakba külföldi Ne
velőket ’s idegen Tanítókat hoznak. — Mért 
nem neveli a’ Magyart Magyar? — Mért nem

18 *
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tanítya a’ Magyart Magyar? — Igaz, hogy 
kivakolják azok , mint a’ rofz falat, gyerme
keinket kívül; belöl a’ fzíven nem igazítnak 
semmit, ’s a’ tzifra vakolás alatt a’ rofz fal 
’s az egéfz épület öfzve dúl.

T á r g y a s .  Ollyanok, mint a’ Romá
nok : gyönyörködtetik a’ fzívet; de ritka, a’ 
mellyik nem árt.—

T i z e n h a r m a d i k  J e l e n é s .

E l é b b i e k .  ( B l o n d  gavalérosan felöltözve, ba- 
júfzosan jön be. Nem esmérik el Ötét Klavü-Mesternek.)

N y e r g e d y .  Mit látok? Lajos fiam 
te vagy?

L a j o s .  Édes Atyám l (megöleli. Tárgyas
hoz) Jó napot édes Uram bátyám!

T á r g y a s ,  (bámulva) Hozott Isten, 
Ötsém! mi azt gondoltuk, hogy te elvefztél 
valahol.
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N y e r g e d y. Ugyan liol jártál ennyi 
ideig ?

Laj os ,  (tetetve) Az utolsó estvén, hogy 
a’ közellévö erdőn kerefztül akartam jönni, 
hirtelen raegtámadtattam. Egy barátom , ki 
velem jött, mégis ölettetett. Én megmene- 
kcdtem tsakugyan a’ haláltól, ’s azon setét 
éjjel eltébolyogtam egy régi jó barátomhoz, 
a’ ki cngemet ízívesen látott, mind ekkoráig 
nála mulattam.

Pörge .  A’ Klávir-Mester’ gonofzsága 
nyilvánvaló— még meiTze nem mehetett, — 
gyerünk, ha valahol még megkaphatnánk, 
(mind elmennek Lajoson és Ninán kívül)

T i z e n n e g y e d i k  J e l e n é s .

L a j o s ,  Nina.
Laj os .  Mitsoda zűrzavar ez? kedves 

Kísaflzony fejtse meg előttem a’ mesét.
N i n a .  Egy betsületes Klávir-mester
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volt nálunk, a’ ki engemet tanított.— Mi 
azt gondoltuk, hogy Nyergedy Úr is meg
gyilkoltatott az erdőn, ’s most magam sem 
tudom, hogyan? egyenesen arra a’ fzegény 
Klávir-mesterre gyanakofznak , azt üldözik, 
(sóhajt) pedig én tudom, hogy ártatlanul. O 
egy jó fzívti betsületes ember volt.

L a j o s .  Ha ártatlan, majd kinyilatko
zik ártatlansága. Annyiból fzerentsés , hogy 
egy illy fzép KisaíTzony olly fzíves réfzvé- 
tellel védi ügyét. Úgy lát fzik, hogy Ó jósága 
mellett fzeretetre méltó volt talán ?

Ni na ,  (magában) Jaj tán sokat is mon
dottam. (fent) Nem éppen olly különösen , — 
tsak mint — más.

La j o s .  Már tefzem azt, mint én , vagy 
még sem, úgy ,e ? —

Ni na ,  (magában) Most mindjárt elfog, 
(lent) Nem, vagy igen, épen ú g y — hanem — 

Laj os .  Mikor a’nyelv tétovázik, aka-
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dozik, — a’ fzív bizonyosan nints helyen. Ked
ves KisaíTzony! ha azon Klavir-mester di- 
tsekedhetik a’ Kisafízonynak legkissebb haj
landóságával i s , úgy én bizonyosan legbol
dogabb vagyok e’ világon! ( elveti bajukét)
Én vagyok azon fzerentsés Klavir-mester, 
az ifjú Nyergedy Lajos.

Ni na ,  (elbámul) Hogy van ez?
Laj os .  Mindent el fogok befzéllni mind* 

járt, tsak azt mondja meg elébb, fzerethet 
e igy most is , édes Ninám? —

Nina.  Édes Lajosom! (egymás’ karjaiba 
*snek, Nina kikiált) Victoria ! Victoria! én m eg
fogtam a’ Klavirmestert. — (a’ lármára egyenkint 
mind bejönnek)

U t o l s ó  J e l e n é s .

Ta r g y a s  , N y e r g e d y , P ö r g e ,  E l é b -  
biek.

T á r g y a s .  Mit jelent ez leányom ?
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N in a .  Itt van a’ Klavir-mester— itt 
van az ifjú Nyerged y , itt van minden, édes 
Atyám — minden!

N y e r g e d y .  Lajos! ez jól megy — 
hanem mi a’ menyko, hová tetted a’ bajú- 
fzodat ?

L a j o s .  Mindjárt mindent el fogok be- 
fzéllni. — Hogy a’ közellévo faluban meg
etettem jöttömben, megborotválkoztam. Az 
ügyetlen falusi borbély az egyik bajúfzom’ 
félig levágta, ’s le kellett a’ másikát is vá- 
gatuom. Illy bajúfztalan fzájjal ide értem , 
a’ vendégfogadóban megfzálltam , ’s egyedül 
ide , hol is senkit nem látván, bejöttem egye
nesen egy fzobába, mellyben egy Forte-Piá- 
nó volt. Hogy magamat megláttam a’ tü
körben, elnevettem magamat, ’s gondolám, 
hogy beillenék én most ezen kopafz fzájjal, 
ezen úti ruhában egy német Klavir-mester- 
uek. Hirtelen az ötlött efzembe, hogy ma-



gam’ , mivel klavirozni tudok, Klavir-mes- 
ieruck adom k i , — így gondolám, legalább 
elébb kitanulhatom az én Menyaflzonyom' 
ízívét, német nevet vettem hát, ’s Klavir- 
m es térré lettem. Hálá Isten I az én Ninám’ 
ízívét a’ legjobbnak tapafztaltam. O megfze- 
retett engem, én Ötét, ’s most a’ legboldo- 
dogabb vagyok a’ világon. A’ játékot addig 
akartam vinni, míg az Atyám eljön. ’S mi
helyt ittlétét megtudtam, felöltöztem, ba- 
júfzt tettem, mellyet a’ minap hozattam 
Pestről, ’s itt vagyok ismét bajúfztalan, 
mert az én Ninám nem akarta elesmcrni a' 
bajúfzos Magyart Mesterének.

T á r g y a s ,  (tréfásan) De az órát tsak nem 
loptad el Ötsém?

L a j o s. Arról nem tudok semmit.
P ö r g e .  Megvallom, hogy azt én du- 

gattam a’ zsebébe, hogy ez által Öt’, mint 
tolvajt, a’ háztól elűzhessem 5 mert vettem
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éfzre Ninának hozzá való hajlandóságát. — 
Mint Klavir-mesternek ezt irígylettem, mint 
Nyergedynek im most barátságomat ajánlom.

L a j o s .  A’ mit én örömmel elfogadok. 
A’ fzívnek parantsolni nem lehet, arra haj
lik a z , merre leginkább vonattatik. Azért 
jó barátok maradunk.— Hanem édesNináml 
a’ Vőlegény feltámadott, lígy gondolom, a' 
gyáfz’ ideje is kitelt.

N i n a .  Hálá Isten! ez alól felfzabadí- 
tottál, édes Lajosom! mindjárt örömmel el 
fogom vetni ezen fzomorú ruhát.

N y e r g e d y .  E’ fzerint édesNinám bol
dogítsd az én fiamat.

T á r g y a s .  Lajos l te pedig az én leá
nyomat.

L ajos .  (Ninát megölelvén) Mi pedig ketten 
egymást. —

(a’ kárpit lefordul)
K o v á t s  P á l .
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K a s t í l y i i e g y .

A  Terméfzet’ áldásait
Bőven termő Nógrádnak, 

Kemény Marsnak mord fiait 
Nemző ízulÓ í’zép tájnak 

Tágas völgyén ormoz egy hegy, 
Ipoly mossa az allyát, 

Közöltök az Orfzágút megy — 
Vándor látja sok báját.

Ez a’ fzirtos Kastélyhegye ,
Azt bár most a’ tüske fedgye, 

Pompás volt hajdanában , 
Eldödink’ fzázadjában.
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Csúcsán épült hajdan ékes ,
Már most fzétdiilt fziklavár , 

Mellynek mohos omladéka
Denevért sem fogad már. 

Füstös ormai az iitast 
Halállal fenyegetik;

Lent a’ völgyön jövcit monot 
Borzadásra kéfztetik.

Zordon hajdan’ homállyába 
Rég’ olly ditso Hunniába 

Betekintő makatsot 
Borzadás lepi meg ott.

Itt, hol hajdan Vármegyéknek 
Parantst adó Nemes á l t ,

Itt, hol hajdan sok bájos hölgy 
Kedvesétől sírva vált:

Itt most Földim nem birfz látni 
Mohos alapnál többet,



lit most bagoly huhogásnál
Hangot nem hallafz fzebbet. 

Itt , hol e’ báj várnak Sziize 
Honnyért holtra csókot tüze;

Itt mást nem lelfz vadáfznúl, 
Furuglyázó Juháfznál.

Ezen régi fzikla féfzket
Midőn még Ormos bírta , 

Ketses volt az egéfz vidék,
A’ Külföldi csudálta,

A’ Hazafi ereiben
Szökdelt, ’s dilit fúlt azon tűz 

Méllyét gyújtott fzépségével 
A’ várban fent lakó Szűz. 

Rubint artza , liliom test,
Haja setétebb , mint az est,

Kökény barna fzemei,
Voltak bájló kellemi.



Illy kellemek fzikrát vetlek
Herman’ gyarló fzivében: 

Vajha a’ valódi fzeretet
Lelt volna helyt keblében. 

Haj! egyedül biijasága
Szülhetett illy fzörnyékét, 

Kormos lelke, kaján fzíve 
Mivelhetett illyeket.

Mert alig hogy megfzerette 
A’ fzép Lórát reá fzedte. —

Nem gondolt bús Lórával: 
’S Öfzbe dúló attyával.

Láfzló tartá kezeiben
Ditso Hazánk’ kormányát, 

Hiveivel Cseh Orfzágnak 
Vágta dúlta határát;

Itt Ormosnak súlyos karja
Hermant fűzé rablántzra,
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Hív fzolgája kísérte el
Kastélyhegyi várdha. 

Ldntzal terhelt deli legény 
Sinlik mély tömlötz’ fenekén; 

Bús jajjai Lordnak 
Vérző fzívére hatnak.

E’ gyáfznapot váltó éjjel
Jött meg Ormos várába, 

Hermant izibe hivatd 
Ősi palotájába.

Levetteté bilintseit
Balás hív apródjdval,

Illy jól bána e’ nagy Magyar 
Rofz lelkű Cseh rabjával.

„ Szabad vagy már “ — monda Balás 
Hermannak, kit földig aláz 

Ormos’ nagy lelküsége;
Lóra’ fejló fzépsége.
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Varázs alakként ált Lóra ,
Ö tőle megbájolva — 

Méláz , á léit, káprázkodott, 
Lélekzete fzorulva.— 

De a’ lánlzok’ vad zöreje 
Helyrehozta érzését,

Es Hermannak deli testén 
Nyugovó tekintését. 

Habzott Lóra — örült attya , 
Ki lántzait feloldattya ,

Mindene rablójának , 
Lyánya’ tsábítójának.

Mert alig, hogy megfzabadúlt
Herman, ’s Lórát meglátta , 

Lábaihoz sirva rogyott,
Tetetve ezt zokogta :

„ Szabadságom, mellyet nyertem 
Hős kezéből atyádnak,
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Nem vígafztal, míg nem bírom 
Bájos fzívét Lyányának.

Ha egy hatalmas Herczegnek 
Illy kéfzségi megnyerhetnek,

Szólljál Lóra? vagy ha nem 
Örök rabbá kell lennem. “

Haj! de alig nyeré meg azt, 
Mire rég ólálkodott, 

Könnyözönben hadgya oda 
A’ keveség boldogot.

Lóra, ki e’ hirtelennek 
Mindenével áldozott, 

Elhagyatva már Ó tóle 
Utánna siránkozott.

Héj! de soká tartott még is 
Siralma, bár reménylett is. — 

Kárpát felöl reménylett; 
Reményéből árnyék lett.

19



290

Már nem tudván hát fájdalmát 
Méllyé tovább viselni,

’S nem győzvén el rágó férgét 
Szíve tovább nevelni;

Mint a’ virág, mellynek keblét 
A’ nap’ heve megrontja, 

Lekonyitja hervadt fzárát
’S lankadt fejét nem bírja; 

Lóra is fzint’ így sínlodik,
’S hogy még piheg, epelódik;

’S unván élte’ fonalát, 
Megöleli halálát.

■’S hidegedni kezdő testét 
A’ borzadás fogja el,

' És fzívébol ajkaira
Nehány fzózat jön még fel, 

’S a’mint pállyája’ határán 
Már utólfzor vonagla,



Haldokolva, Herman! kiált 
Nógrád’ e’ báj angyala, 

Megbotsátok : mondá végre — 
’S feltekint a’ magas égre; 

így pihegé ki lelkét — 
így mulatá hívségét.

Fggyetlen egy magzattyának.
Kimultán, hej! mit érzett 

Ormos, kinek atyafzíve
Minden hangra vérezett. 

Eltemeté fzíiz hamvait
Lóri jó magzattyának; 

Egéíz környék érzé baját 
Búslakodó Urának.—

Vége immár fzép Lórának! 
Ormos’ kertye’ virágjának :

Vége a’ fzép fzerénynek, 
Vége minden erénynek.

19*
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A’ környéket felriafztó
Ormos’ pompás yígsági 

Elmúltának fzép Lórival 
Valamennyi hívsági. 

Szent tsendesség uralkodott 
Az egéfz tér vidéken, 

Bátran ugrált a’ játfzi vad 
A’ csalítos bértzeken; 

Mert Lórának kimúltával, 
Szép reményi elhunytával 

Vége Ormos’ kedvének, 
Leventai hevének.

Egy rengeteg kedves helye 
Volt a’ síró atyának, 

Holott minden lépésére 
Gyengélkedő lábának 

Szív borzafztó mélység tartá 
Tárva fzirtos kebelét;
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Ifzonyodva hagyd oda
Halálnak e’ lakhelyét.

Hol zúgnak a’ vízomlások,
És a’ tölgy ’s cserfa ingások,

’S ehes vadak visítnak,
’S új prédára ásítnak;

így bolygott' Ö, ’s bolygásában 
Egy farkast sejt ügetve,

A’ ki mindjárt feléje tart 
Prédájára sietve.

Fegyver nélkül nintsen már mód 
A’ vefzélyt elmellőzni, 

ElÖugrat egy idegen
A’ vadat megelőzni.

Altaldöfi hős karjával,
Elmellőzi vágásával

Bús Ormosnak halálát, 
Egcfz Nógrádnak gyafzát.
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Rokonya volt megmentő je
Ormos’ gyáfzos éltének, 

Könnyes ízemmel így vallá meg 
Szilaj titkát fzí vének :

„ Ha neveltél, és Honnyomat 
Szeretni tanítottál,

Oh jó Bátyám! mért hamarább 
V áradból ki nem tudtál ; 

Mert fzereIni, és meglátni 
Szép Lórádat, és imádni 

Lajosodnak egy vala ! 
Éltemnek volt angyala.

Érte néztem a’ felkelő
Érte a’ nyugvó napot;

Érte a’ ízemet ká prázó
Érte tűnt csillagzatot;

Érte kértem, érte áldtam
A’ mennyeknek nagy Urát;
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Érte öltem, érte vágtam
Vad Cseheknek táborát. 

Haj! de ezen idvre into 
’S bús fzívemre balzsam hintő 

Képzeletim’ várától 
Megfofztattam Hermántól.

A’ táborban hallottam meg 
Herman’ tsúfos fzökését, 

Bús fzívemnek nem mondhatom 
Eztet hallván, érzését. 

Felkötöttem éles kardom’,
Hogy septén felkeressem 

E’ gaz latrot ’s kormos lelkét 
Mély poklokra dönthessem. 

Nyomozásom közt hallottam, 
Héj! be igen bofzonkodtam ,

E’ pokol fzotte eset’ 
Szerzője hogy elesett.
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A’ vágtató serény fakó’
Két oldala vérzett már, 

Midőn ifzonyodva láttam,
Hogy már itt a’ Cseh határ. 

KettŐztetve rugafzkodtam,
Oh ! be mint megörültem : 

Mert Hermanra rá ösmértem, 
Elejébe kerültem.

O meg lepattant lováról,
Úgy fzóllt, mint hív baráttyáról, 

Te rólad , ’s gyermekedről, 
Mint eljegyzett hölgyéről.

Hittem neki a’ tsalárdnak ,
O élt az alkalommal, 

Altaltsalt már az határon,
’S kiált nagy hatalommal: 

„ Büfzke Bátyád’ tömlötzének 
Fenekét meghevertem,



Azt gondolta az együgyű,
Hogy Lányába fzerettem; 

De híjába nem fzenvedtem,
Te halfz meg már most érettem, 

’S orozva felém vágott, 
Könnyes fzemem káprázott.

Bofziís mérges könnyüdséggel 
Ismételte vágását.

E; két vágást, és megbofzült 
Lovam’ félre ugrását.

Ki nem álltam, és félholtan 
Estem ki a’ a’ nyeregből, 

Mire Herman oda ugrék,
Vad düh néz ki ízeméből. 

Már majd belém fzúrta kardját, 
Midőn megmarkolta karját 

Egy esmerellen Nemes; 
Gyors sebzése tetemes.
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Ezen erois vitéz’ keze
Között hala meg Herman, 

Kinek egéfz valójában
A’ pokloknak féfzke vau. 

Egyenesen, bár véresen,
Jöttem az én Lórámhoz,

’S itt haliam, hogy elköltözött 
Lóra a’ Menny’ Urához.

Nints mit tennünk Atyám, édes , 
Sebem bár még most is véres,

Legyünk csendben itt együtt, 
Végső- óránk míg nem üt.

Meglett, és a’ nemes várból 
Néma remete-lak lett,

A’hol a’ két lelkes barát 
Üdvösséget keresett;

De fzép Hazánkat perzselő 
Török’ kaján mennyköve
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£’ várban is imhol mindent,
Rég kőhalommá teve.

A’ fényes holdvilágánál,
A’ Szeretők’ tanyájánál;

E’ jó Lelkek ott lengnek, 
Lóra — a’ Hölgy5 vezérjek.

G. g . B.

E l i z a .
Engem’ megóv haragtól 
Nyugalmas elme , víg kedv 
Megment fzomor kodás tói. 
Munkálkodás unalmat 
*S a’ béelégedettség 
Nem hoz nyakamra gondot; 
Csak lángoló fzerelmem’,
Melly érted ég Elizám,
Nem bírom oltogatni.

A d  d ó cl i G e i e.
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S z e g é n y  G a z d a g s á g .

V a n  egy roppant nagy Palotám 
Rakva bájos képekkel, 

Rakva minden fzegelettye
Arany ’s ezüst kincsekkel. 

Van egy kertem bekerítve
Narancs ’s czítrom ágakkal; 

Tömve minden kanyarai 
Illatos virágokkal.

Egy Agáczi ligetetske
Ingadozik mellette ,

Egy halastó a’ közepén,
Egéfz dífzre feltette.

A’ sok arany héjjá halak
Benne kényre játfzanak , 

Mellyek már sok barátoknak 
Mulatságra voltának.
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Innen az iít vadas kertnek 
Vezet ritka dífzébe,

Hol a’ lélek el -  eltéved
Terméíket* e’ müvébe’.

A’ fzarvasok, özek, nyúlak 
Nyilfu ttokban ropognak; 

Madarak a’ zöld gallyakon
Szívet töltve csacsognak.—

Hányán vannak, kik ezekben 
Új életet lelnének; 

Hányán, kik a’ magas Eget 
Tartnák éltök’ felének l 

Itt ez majd a’ haldoklásból 
Ép erőre akadna $

Amaz amott a’ komorság’ 
Öléből kifzakadna;
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Erniek lelke bús lepléből 
Az egekbe röppenne ;

Annak fzeme’ fellegéből
Csak egy könny sem csöppenne 

’S én ezeket úgy tekintem,
Mint egy keskeny koporsót,

A’ melly büfzködt homályában 
GyáíTzal föd egy néma Jót,

A’ ki a’ lét’ tavafzának
Nem érezte kellemét;

Nem a’ híven párosodó 
Szívek’ édes örömét,

Melly a keblek’ rejtekében 
Ez egy ollyan kikelet,

Hogy nélküle agg az élet,
Vagy egy tündér képzelet! —
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Du mit is ér a’ Palota
Rakva bájos képekkel,

Ha nem biiízke, ha nem pompás 
Két fzereto ízívekkel?

Mit a’ minden fzegeletnek
Arany ’s ezüst kincshalma, 

Ha nem lehet o h , annak egy 
Kegyes kéztől oltalma I

És mit a’ kert bekerítve
Narancs ’s czitrom- báj ággal, 

Ha nem böcsös , ha nem difzes 
Egy eleven virággal ?

S mit agáczi ligetetske 
A’ halastó’ vizével ,

Ha az arany halalskákat
Haláfzhatni nincs kivel?
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Minden madár dallyaival
Vadas kertbe vonúlhat, 

Mit é r , ha egy boldog Párnak 
Napja ott nem vídulhat? 

A’ fzarvasok, özek, nyíllak 
Futlokban ropoghatnak, 

Mit ér, ha ok egy angyali
Csudáiét nem kaphatnak?

Búsan folynak ezek mellett 
Éltem’ zsenge napjai, 

Akár merre tekintsek bár,
Rajtam csak búk’ halmai : 

Nincsen kivel megofzthassam 
E’ vagyonom’ ékeit; 

Nincsen kitol költsönözzem 
A’ Boldogság’ kellemit I
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írt nem lelek vagyonomban,
Szívem’ salygó sebére t 

De eleget o llyat, melly vifz 
Mindég líjabb hevére:

Jertek tehát hív barátim:
Komor gond, bú és aggság,

Ne hadgyatok, míg el nem hágy 
Ez a’ fzegény gazdagsági

■■ Papp Ignác a.

Ó h a j t á s .

B o ld o g  az, a ki neked koz anyánk kebeledre hajolva 
Bádjadt testtel örök ízenderedtsbe merült.

lm mellette lehunyt éltének fzáz baja törve,
'S hajdan ürömmel telt kelybe, ürítve hever.

Sírja felett egy karcsú fenyő dús gallyain által 
Éjjeli pompában Phoebe remegve mulat.

Létének fzebb réfze pedig fzámyakra kikelvén 
Ott lebeg Édenben boldog atyái között.

Hol késel gyönyörű Tündér, melly nékem-is egykor 
A fáradt üzemeket zárni örökre fogod.

— B a l l a i  V a l é r .
20



V i s e g r á d  R o m j a i h o z .

( J ú n i u f z  7-kén 1826.)

T ifztelt legyél, óVisegrádi 
Valamíg egy Magyar é l, 

Adjon áldást Menny’ Ura rád, 
Ne érjen már több vefzél. 

Romjaid közt véle vagyok.
Éltem’ gyönyör kedvével, 

Az egekbe felfzárnyallok 
Üdvözülés’ leikével. 

Romjaid közt ölelkezem, 
Szerelmében gerjedezem;

Mert érezem csókjait j 
Rajtam nyugvó karjait.
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A’ bús Ófz-kor’ nagy leikével 
Nyájasan ölelkezve, 

Monstanság’ víg fzellemével 
Vígadon enyelegve, 

Rúzsalánczal rebdez köztünk 
Lelkeink’ öfzvefonyva, 

Nevekedo hév fzerelmíink, 
Valónkat elolvafztva. 

Múlandóság’ rém képzeli 
Gyarlóságunk érezteti 5

De fzerelmünk állandóbb , 
Nála a’ kor mulandóbb.

Befzakadott tág csornokod’ 
Gyáíz fedte belsejében,

A’ leomlott kevély tornyod’ 
Mohosodott rejtjében 

Elragadva fzerelmének
Kicsapongó lángjától,

2 0 *
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FeJIcngezŐ elméjének 
Hajlandóságaitól, 

ígéri Ó , mig csak a vér 
Ereiben melegen vér ,

Élni akar érettem,
Lenni barátném ’s hívem.

Hallgasd meg fzép Hunniának 
Pártfogó Mennykirálya, 

Romladozó Visegrádnak 
Búslakodó angyala, 

ígéretét Kedvesemnek,
Eggyezett vágyainkat, 

Imádságát fzíveinknek ,
Lelki óhajtásinkat.

Életünk így boldog léfzen, 
Üdvözölve már egéfzen.

Örökre, oh Visegrád í 
Áldást, hálát kérek rád í

F é r  d o i .
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KÁLMÁN És ILKA.

A  komor téli napok elmúltak, és a tavaíz 
bíbor fzonyegét teríté az elfzunnyadt termé- 
fzetre. Eleire gerjed minden. A tollas nép 
hangosan zeng a zöldellő ligetekben, fzelíd 
nyájak tanyáznak a hímes réteken , a Páfz- 
torok öröm dallokkal köfzöntik a felkelő 
napnak arany súgárait, ifjak és lánykák vi
gadva kötik kofzorúkba a gyenge ibolyákat, 
Flóra’ tavafzi adományait: — ’s egyedül Ilka , 
Kovdrynak reménnyel tölt magzattya, ki ed
dig társnéival a pihenésre fzentelt órákat 
ártatlan mulatságokkal töltötte, nem viga
dott.— Szomorú volt Ö. A bal sors, melly 
most tízennyedik derülő tavafzában fzeretett
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annyától megfofztotta, mély gyáfzba ejté Il
kát.— Némabúsnak látfzott neki a terméfzet, 
és az élet’ legkecsegtelóbb kellemei nem ha
tottak fzívébe. Barátriéi réfzt vérén fzomo- 
róságában vígafztalásokkal kívánták bánatját 
enyhítni; de minthogy a csupa réfzvélel 
nem ád enyhülést a keservnek, Ilka’ érzé
keny ízíve, mellyben az anyai fzeretet ’s 
tiíztelet mélyen gyökerezett, nem olly kön
nyen hajlott vígafztalásaikra, ’s ha végre 
arra birák i s , hogy gyáízlepte lakhelyét el
hagyván az efztendo’ első fzakának dílzeiböl, 
mellyek új életet lehelnek a halandókba, 
réfzesülne, vagy alegvidorabb játfzó társasá
gokat , hol öröm, vígság, és boldog meg
elégedés uralkodott, meglátogatná, nem so
káig örülhettek a fzínlett kedvel öfzvekap- 
esolt jelenlétének; mert a virgoncz Ifjúság’ 
ártatlan tréfái azon boldog időkre emlékez
tetvén Ilkát, midőn még annya’ karjai közt
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élhetett Öröm-napokat, biísongva távozott a 
játék’ morajjától a csendes magányba, hol 
egy agg tölgynek terebély árnyékában lete
lepedvén , elhunyt annya’ hamvainak sírva 
áldozott, míg a gyönyörű tavafzi alkonyat’ 
felséges súgárai búcsxít vevének a láthatártól, 
akkor a csei'gedezö csermely’ ezüst vizével 
a anyáért gördült könnyeit lemosván, tetetett 
vidámsággal, hogy fzomorúsága új bút ne 
fzüljön, drága attyához sietett.

Kováry’ mostoha férjfníi korát annál 
mostohább Ófz kor követte. Falusi jófzágáu 
kívánta Ö kedvét vígadozásra hozni, és bajait 
megorvosolni; de innen is mefíze távozott az 
enyhítő fzent béke és nyugalom, mellyck a 
kínos múltat elfelejtetik, és a megofzült 
évek’ kellemetlenségeit türhetokké tefzik. — 
Ilka volt azon éltető remény, melly életét 
az ittléthez csatolta. — Ö benne lelt életet 
Kováry és a’ legkeserübb érzésekben Ilka
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nyájas gyermeki fzeretettel vígafztalá annya’ 
halálán kesergő édes attyát. — Szép ’s jó volt 
Ilka, ártatlanság lengte körül tetteit, és be- 
fzédjeibol fzelídség ömledezett. Kifejlö kecseit, 
mellyekkel a felséges Teremtő bőven meg
áldó, minden fzem bámulta, és csak alig 
lépte túl a gyermeki kornak határjait, már 
fzám tálán Ifjú első fzemlélésre Ilka’ fzép- 
ségének hódúit.

Oh fzent érzése a terméfzetnek — így 
kiálta egykor fel Kováry.— Szomorúságomban 
öröm lep m eg, ha fzemeimet Ilkára vetem . 
és Ötét lángoló fzerelmünk’ gyümölcsének 
lenni gondolom. De vajmi múlandó ezen 
öröm, ’s el is enyéfzik, ha a borongó jö
vendőbe tekintek, melly egy illy  deli te
remtésre vár, és töbnyire mostoha fzeren- 
csével üldözi életének több éveit! — Kováry. 
mint lelkes atya, leányának boldogságát 
minden tehetségéből előmozdítani, és min-
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den bajoktól ’s sanyarú élettol megmenteni 
kívánván, — ez legdicsobb kívánatja minden 
jó atyának, — eltökéllette magában , hogy 
Hyraea senkihez sem kötendi elébb Ilkáját, 
míg életének hufzonötödik évét el nem ér i, 
úgy gondolkodván, hogy ezen idő előtt 
leánya nem tehet fzerencsés válafztást, melly 
alapja jövendő boldogságának ; fzerencsétlen 
pedig Ilkája soha se legyen. Híjába kívánták 
barátjai és Ilka’ imádói ezen feltételt meg
semmisíteni; híjába esedeztek Ilkáért ifjabb 
éveiben: feltétele elváltozhatatlan volt; mi
vel igen keveset esmérte az emberi fzívet 
Kóváry, ki a fzerelemnek késő időt, és fzúk 
határt kívánt fzabni. Ilka’ tizennyolczadik 
viruló tavafz’ eljöttével, mellyben a fzívnek 
kényei elevenednek, terméfzele egéfzen meg
változott. Most érzett Ő valamit, a nut 
megfejteni nem tuda; most érezte azon fzük- 
séget, hogy mástól fzerettessen , a nélkül,
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hogy ezen fzükségnek neve esméretes lelt 
volna fzívében. Az érzéken}ség most lievült 
lángokra, és a legtiizesb vágyás egy fzépség 
után7 mellyel még csak képzelnie lehetett, 
legédesb andalgásba fzenderítette Ót. — Bús
lakodva , és mély vizsgálatokba merülve a 
jövendő felöl tölté Ilka az Öfznek komolyabb 
napjait, míg édes attyával, kiben a hoílzú 
tél kedvetlenséget fzíilne , városi lakhelyébe , 
hol az unalmat a világi lárma váltja f e l , el 
nem költözött.

Már is elérkezett a fanyar té l, és a hó 
fuvatagjai alá borította a városnak vidékét. 
Orömgerjefzto'fzánkázások kecsegtették most 
a városnak lakóit, és a farsang’ eljöttével 
víg tánczok ’s mulatságok történtek a min
dég vígadozó ifjúság közt. Ilka is , ki fzép- 
sége és erkölcsös magaviseleté által a városi 
hölgyeket felülmulá, mind ezekben réfzesült. 
A tifztelok’ serege hamar körülvette Öt, és
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sok ifjú hóduló fzívét ajánlva törekedett Ilka’ 
ízívén győzedelmeskedni. De Ilka ügyesen 
tudta az aífzonyi Nemnek méltóságát fentar- 
tani; Ö vigadott a nélkül , hogy túl lépte 
volna az illendőség’ határjait, a huta kevély
ség utálatos volt előtte, és ennek ellenkezője 
a mély lealacsonyodás sem kedvelte tett tőle. 
Hamar megismérte Ő kinekkinek gondolko
zás módját j megvetvén az erkölcstelent és 
egekig magafztalván a nemest, kinek tetteiből 
és befzédjeibol erény tündöklőit, ’s ez, egye
dül ez lehetett a fzerencsés, ki Ilka’ ízívét 
a ízerelem’ fzent érzésére gerjefzthctte, és 
tőle valódi ízereimet reménylhetctt.

Elvégződött a farsang, a tomboló mu
latságok is elnémullak $ de Ilka’ fzívében még 
nem cnyéfzlek el egy mély behatásnak em- 
lék i, mellyeket a múltnak elképzelése min
dég világosabban tüntette fel. Olobor Kál
inál! e lelkes Nemzetségnek utolsó fzülöijc
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volt az, ki elmellőzvén minden tetfzeni való 
vágyást, Ilka’ fzívébe olly annyira hatott, 
hogy ennek képe ragyogna mindég Ilka előtt, 
bátor azt felejdékenységbe hozni, és ízívében 
mélyen bevésett emlékit elsemmisíteni kí
vánta ; de hijába. — Gyenge és erős az emberi 
ízív: és a ízívek, mellyek a ízerelemnck éve
kig ellene barezoltak , sokfzor egy fzempil- 
lantatnak áidozatjaivá lefznek. — Ilkának is, 
valahányízor Kálmánt látta, fzíve dobogott, 
ízép arcza rózsa gyanánt pirosodott, és egy 
terméfzeti öíztön mindég jobban vonzá Őt 
Kálmánhoz. — Hasonlóan érzett Kálmán’ ne
mes fzíve a fzép Ilka iránt. Bájoló fzemei, 
deli termete , a nyiltfzívúség befzédjeiben, 
mimeletlen magaviseleté, fzint’ annyi hódol- 
tató erők voltak Kálmán’ fzívének, inelly 
egyedül Ilkáért dobogott.

A sorsnak vas végzete már kisded korá
ban fofztotla meg Kálmánt fzülÖitÓl. Nevel-
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telese ügyes férjfiakra bizatot, kik minden 
erejekbol azon voltak , hogy Kálmánból de
rék hazafit, atyát, és embertársat nevelje
nek. Ezen férjfiak vezérlések alatt fejlődtek 
ki Kálmánnak tehetségei, mellyek csak fzé- 
pet, csak nagyot mutattak, míg elvégezvén 
[skolai pályáját, azon időt érte , mellyben a 
fzüléitol hátramaradt örökségét általvehette, 
és nemzetsége’ jussaival élhetett. — Kálmán 

' clhagyá a várost, és a fzent megelégedés 
volt társa falusi lakhelyében, hol, mint va
laha EldÖdjei, úgy Ő is hu jobbágyai felett 
ítya és jótévő gyanánt uralkodott. — Ki \o lt  

m o st  a halandók közt fzerencsésebb Kál
mánnál : és még is , ha a múltakra gondolt, 
b Ilkát, a fzépet, a jót juttatta efzébe, el- 
jnyéfzett a megelégedés’ fzent fzelleme. Ilkát 
megnyerni, és véle élete’ gyönyörűségeit 
élofztani volt azon kívánság, mellyért fzí- 
re egyedül lángolt.



Egy felséges tavafz követte a zordon 
telet. Kovdry elhagyván a lármás városi, 
kies falusi birtokába költözött. Kisded kert
jének mívelésével foglalatoskodott Ilka elein- 
ten , melly későbben minden efztendöben sok 
örömnek kútfeje volt. A falusi lánykákat 
bőven fzokta Ö virágokkal megajándékozni, 
melly ekért ezer hála és áldás hangzott a há- 
ladatos ajkakról. — Kováry ellenben nyugtán 
élte megidosúlt napjait a terméfzetben gyö
nyörködve , és megelégedett, ha Ilkáját, ki
ben a Mindenhatónak legdicsobb ajándékát 
tifztelte, fzemlélhette körülötte gyermeki 
nyájassággal bajenyhítve munkálódni, vagy 
a közelvaló virányokon ’s pázsitos hantokon 
játfzadozni.

A fzerény Ilka megelőzve mindennap a 
tellyes pompában felemelkedő napot, virágos 
kertjében vitte véghez apróbb kézi munkáit. 
Kálmán pedig, kinek Ilka volt mindene e
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világon, tudósitatván a Szűznek ittlétéről, 
reménytelve fzokott délczeg Ménjén lovagol
ni Kováry’ lakhelye felé , hol is a fzép höl
gyet töbnyire a zamatos virágok közt meg
látván, mély köfzöntéssel tifztelte meg, — 
mellyel Ilka mosolyogva vifzonoza ; — és a 
derék Kálmán megelégedvén a fzép Szűznek 

- mosolygó ajkáról vifzonozott köfzöntéssel, 
fzáguldva repült édes honnyáha. így mulá- 
nak a lelkes tavafznak fzámos napjai j de az 
egymásért élei ’s haló fzíveknek még sem de
rült azon nap, mellyben a fzerelemnek vi- 
fzonti érzéseiket kinyilatkoztathatták, és azo
kat örök hűséggel megerősíthették volna. — 
Kálmán sokfzor tűnődött magában, és véget 
kívánt volna vetni a’ néma fzerelemnek. De 
ha az jutott efzébe, a’ mit némelly barátai
tól hallott, hogy tudniillik: Kováry Ilkáját 
nem adandja nőnek , és senki sem fogja elébb 
lobját bírni, míg élete’ hufzonötödik évét el
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nem éri , elenyéfzett Kálmánnak fzándéka t 
hafztalannak gondolván lenni minden lépést 
egy olly erős feltétel ellen.— Ennek ellenben 
meggondolása Ilkát az egyetlen egy kiválafz- 
toltat, későn, vagy soha sem birni, mérges 
tőr volt fzívének. A reménység volt még 
vídítója Kálmánnak. — Az ifjúi tűz és a fze- 
relem’ indulatja erőt ve vének a meggondolá
son , ’s Kálmán eltökéllelte magában, hogy 
ügyét a fzerencsének általengedvén, meg- 
teendi a czéljához vezető boldog, vagy attól 
meíTze távozó boldogtalan első lépést.

Kováry régen kívánta fzornlzéd barátjait 
meglátogatni. Egy meleg délután válafztatott 
ezen kívánatnak végbevitelére, ’s Kóváry el- 
kocsizott a kozellévŐ falukba. — Ilka pedig, 
ki mindég serényen foglalatoskodott a házi 
dolgokban, most is honn maradt, munkálva 
töltvén a napot, és midőn közel volt az estvéli 
alkony , éden kertjébe ment, hol a zöld luga«'
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sok közt andalogván, és sokfzor Kálmán’ 
honja felé tekingetvén, a deli Ifjú lett gondo
latainak tárgyává , és ezzel mulatozott Ó vilá
gos képzelődésében , —’s im lódobogás és han
gos nyerítés vetett véget folyton folyt gon- 
dolatjainak. Feltekint, és oh egek! Kál
mánt a lelkest látta a húz felé sebesen lo
vagolni, és egyfzerre megállani a fzáguldó 
Mént. — Ilka’ arcza most majd halavány, majd 
piros le tt: teste remegett, és refzketö ajkai 
ezekre fakadónak: Istenem! Istenem! Kál- 
nán jön, Atyám nincs itthon — mit gondol 
najd fzegény jó Atyám . — ’s elhallgatott. 

Az egymással küzdő félelem és öröm nem 
íagyák fzóllani ; Ilka félájúltan dúlt egy 
'ához, és refzketve várta Kálmán’ megjele
nésének félelmes voltát. — Kálmán hallván 

Kovárynak távollétét, Ilkához, kit eljötté
kor a kertben látott, idult. Kálmán fzíve is 
.étizerczYG dobogott, midón a kertajtó’ kú-

21
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üobére lépett, meggondolván, hogy ezen 
hetyen fog méghatároztatni életének jöveudo 
boldogsága, vagy boldogtalansága. Lassan , 
mintha tilalmasak lettek volna lépései, ment 
Kálmán azon helyre, hol, Ilkát, eggyetlen 
egy reményét látta, — és megtalálván a 
hölgyet, nyakába esett. Ilka is megölelvén 
Kálmánt, — Ilkám l — Kálmánom ! — voltak 
az egymást fzeretoknek izavai, míg a Ize re
lém’ fzent érzéséből támadt könnyek egéüen 
el nem fojták , és csak némán nyűgöd lak Ilka’ 
ftemei Kálmánon, és ennek fzemei Ilkán, a 
nedves I’zemekbÓl olvasván a fzerelmesek az 
örök fzerelmet, hívséget, és ezen boldogság
nál boldogabb állapotot. — Míg a rokon fzí- 
rek így enyelgének, Kováry haza érkezett, ’s 
első kérdése Ilka v o lt, ki eddig mindég várva 
várta, és kézcsókolva fogadta édes attyát. — 
Kováry megértvén, hogy lánya egy vidéki 
Ifjúval a kertben van , oda sietett. — A fze-
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rctők meglátván Kováryt jönni, reménytelve 
mentek elejbe , és lábaihoz borulván, Kálmán 
így kezdé kérését: Édes Jótévom, és Atyám ! 
add áldásodat lányodra és Kálmánra, ki hír 
hjad kívánván lenni, Ilkáért esedez. Mi egy
mást fzeretjük, és örök hívséget ígérünk 
egymásnak. — Megdöbbenve állott ezeket 
hallván Kálmán , és nem felelvén Ilka, nyá
jasan folytaid Kálmán befzédjét: Édes A- 
tyám ! )ie vond el atyai kezedet engedelmes 
lányodról, és Kálmánról, kit legjobban fzc- 
retek, add áldásodaL ránk; mivel úgy lehe
tünk egyedül boldogok. Állj e l, fzeretett 
Atyám! erős feltételedtől, boldogítsd az egy
mást fzereto fzíviíeket, kik neked min
dég liáladatos gyermekid leendnek. — E’ fzók- 
ra könnybe lábbadtak Kováry’ fzemei, és 
győzedelmeskedvén rajta az atyai fzeretet. 
kezeiket fogván, ezeket zokogá: Legyetek 
boldogok nemes gyermekek, és kérjétek a

21 +
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mennyei atyától az áldást, ki azt bőven 
árafztja híveire. En atyai kezemet nem vonom 
el tőletek, és ígérem, míg életem tart, jó 
atya leendek. Neked Kálmán, Otobor bará
tom’ érdemes újának, egyedül neked aján
lom fzeretett gyermekemet, ki gyámolója 
volt megidosült napjaimnak, és míg az egek 
öízvckelésteket megengedik, légy nemes fzc- 
reto, aztán pedig Ilkához hív férj, és nekem 
engedelmes gyermekem. — Éljetek ’s legyetek 
boldogok. — Háladatos forró csókok közt há
lálták meg az egymást fzeretok kedves at- 
tyoknak kegyességét, egymást pedig előtte 
megcsókolván, örök hívséget esküvének. — 
KŐváry e’ napot életének legboldogabb nap
jai közé fzámlálván, könygördülve hálálta 
az egeknek; Kálmán pedig Ilkájával nyájas 
enyelgések közt mulatozott a felséges alko
nyaiig , és ekkor búcsút vévén agg attyától, 
Ilkát pedig, ki Ötét a paripáig e lk é r te , for-
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rőn megölelvén , vigadva lovaglóit honjába , 
viíTza tekintvén, míg Ilkáját láthatta, és 
kefzkenojével Istenhozzádat inthetett:

Öröm uralkodott most a két rokon há
zakban. Kálmán sokfzor tifztelte meg jelenlé
tével jövendő Mátkáját, a fzép Ilkát, ki min
dég fzívesen fogadta Kálmánt, egyetlen ked- 

? veltjét. Kováry is örült, ha az ifjú fzerel- 
meseket együtt fzemlélte. Szóval senki sem 

7 volt a halandók közt boldogabb Ilkánál. 
smki fzerencsésb Kálmánnál. De mint min
den , úgy vajmi mulandók az örömnek nap
jai is. — Szörnyű vefzély kéfziilt most Ha
zánkra. A Muzelmanok’ dühös serege nem 
csak határainkat csonkította, hanem hon- 

a nyűnk’ belsejét is meglepte , melly ifzonyú 
eseteknek nézopiaczává vált. A h it, Haza’ 
fzeretete, és a’ Királyhoz való hűség min
den Magyart, kiben az ősi vér buzgott, 
liite’ , anyafölde’ , és Királya’ védelmére
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hívta. Kálmán' is, kiben mint bazafibau 
égett a kívánság honját oltalmazni, kar
ját és kardját kéfzítetle a fene ellenségnek 
kiirtására, és hazája’ váltságára. — Eljött az 
elmenetel’ napja, Kálmán hü apródjával En
drével felfegyverkezve Mohács felé indult, 
mellynek környékét pogányok dúlták, baj
noki módon kívánván fzembe fzáilni az el
lenféllel , és inkább a csatahelyen vitézül 
meghalni, mintsem futva többi baj társait és 
Hazáját elhagyni. — De Ilkától, az egyetlen 
egy Ilkától, elválni, vagy tán örökre biícsút 
venni, fájdalmas gondolat volt neki. Elér
keztek Köváry’ lakásához; néma csend ural
kodott az eddig víg falak közt. Kálmán belép 
Ilka’ fzobájába, és sírva leié a bús Szüzet, 
ki már Kálmán’ elmeneteléről tudósítatott. 
Ilka megpillantván Kálmánt delien és bajnoki 
módon felfegyverkezve, nyakába borult, és 
forró csókok közt ezeket zokogá : Isten ho-



zott fzeretett Kálmánom! oh bár csak jelen- 
■ léted örökké tartana; de te is elválíz, ’s tán 

örökre elválfz ‘‘ Ekkor bús könnyek gördul- 
r tck a Szűznek fzemeibói, mellyek bánatot 

lövelve ízüntelen Kálmánon függtek. Szóta- 
lan állott Kálmán is. Ilkát, élete’ legfőbb 
kincsét illy buba merülve látni fzörnyü km 
volt fzívének, mellvet Köváry’ eljövetele, 
kinek képében a félelem és fzerencsétlenség 
sáppadozni látfzott, a kétségbeesésig mar- 
czanglá. — Sírva fakadáuak most mind a 
hárman, míg kezeit fogván Kálmán Kováry- 
nak és a bús Ilkának , imígv kezdé búcsússá- 
sát: A iHit, Honuy , és Király minden fijait , 
kikben a Hazának ereje helyheztetik, a 
köz vefzély’ elűzésére hijja, én is hű fia kí
vánván lenni édes Hazámnak, ennek váltsá- 
gára indulok. Érted kedves Atyám és fzert- 
tett Ilkám fog ezen kard villogni »csatákban, 
es esküfzöm, míg ver futja karom" ereit, ••
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durva pogányokra halált fog fzórni. Ennél 
pedig mit fzentelhetek többet a Haza’ fzent 
oltárára? Mit tehetek ennél fzebbet és ne
mesebbet ? — Megyek. — Élj boldogul drága 
jó Atyáin! míg elfzélled a fergeteg honnunk 
felett, és az Isteni gondviselés vígabb napo
kat tüntet egünkre. Add rátn atyai áldáso
dat , melly vezéreljen a síron tú l, ha a Ha
záért, mellyért mindég édes a halál, halok 
meg. — Te pedig, oh Ilkám! Ilkám! légy 
nyugodt lelkű , ápolgasd Öfz atyánkat, és 
emelkedjél fel Imádságoddal a Mindenható
hoz, hogy honnyunkat minden igától fzaba- 
dítsa meg, és fzerencsésen vezérelje Kálmá
nodat, ki ismét a vifzonlátás’ idejében meg
sebesült karjaival ölelni kíván. — Menni in
dult ‘Kálmán, jó Attyát és Ilkáját megcsó
kolván , és magához fzorítván , végső Isten- 
liozzádat mondott, és az elalélt Szűznek aj
káról csak ezen fzók hangoztak: Kálmánom!
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— Kálmánom I — Kőváry pedig atyai áldását 
adván Kálmánra, így fzólla utolfzor: A 
Magyarok’ Istene vezéreljen honnyunk’ ügyé
ben. ’S a tüzes Ifjú sebesen illant elKováry’ 
izéméi elöl, kétfzerezve sietvén oda, hol a 
haza áldozatot vár hú fiaitól.

Szomorúság lepte meg Kálmán’ elmene
tele után Kováry’ házát. Ilka egéfz napokat 

ú sírva töltött, ha az elfelejlhetetlen Kálmán
ról folyának bús gondolatjai. Az eddig éden 
kert a vadonig elpuíztúlt, és Ilka nem lele 

i  többet enyhet ennek virányai közt. Szóval 
gyáfzba volt minden Ilka előtt borúivá, és 
maga Ilka is mélyen gyáízolta fzívében Kál
mánt. Kőváry, kit még élefztett a remény, 
hogy ismét derülni fog azon örömnap, mel- 
ben a bajnoki Kálmánt fzoríthatja atyai mel- 
lyéhez , az elkeseredés által elgyengúlt Ilkát 
vígafztalá.

Míg a remény élteté Kováryt és Ilká-
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ját, Mohács egy fzörnyú honyfergelógnék 
tanújává lelt. Szolimán a dühös 's fzám tálán 
seregével a maroknyi Magyarokon győzedel
meskedett , és itt lelt halált a Hazáért életét 
is felfzentelÓ Magyar Nemességnek virágja. 
Kálmán is, kiben mindég égett n vágy a 
Hazáért élni vagy halni, mérges halált fzórt 
a Muzelmánok’ fajzatjaikra, míg karját moz
gathatta, melly végre megsebesítetvén, Ö is 
vitézen hunyt el a Hazáért Endrével együtt, 
ki mint életében, úgy halála után hú társa 
kívánt lenni Urának.

ínség, nyomorúság, és Török iga fenye
gette Honnyunkat. A Mohácsi gyáfznap fzo- 
morúságot okozott egéfz Hazánkban, sírva fa
kadt minden megidosült hazafi, hogy nem 
védelmezhette Hazáját, és hogy valamennyi 
vitéz mentői a’ Hazának Mohácsnál lelék te
metkező helyeiket. SzívepefztÖ hír volt ez 
Kövárynak és Ilkának. A bús Szűz, ki már
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meggyengült a sok sopánkodás és aggódások 
miatt, Kálmán’, kinek életéhez éleiét olly 
fzorosan kötötte, elhunyta’ hallására a bú 
bánat halálos betegséget nevelt fzívében , és 
Ilka általízendergelt az örökkévalóságba, 
utolsó fzempillantatig Kálmánnak lévén híve. 
Csak az Öfz Kálmáu állott még férjfhii mó
don a vefzélyek közt egy ideig, míg végre a 
fzámos sanyarúsággal tölt évek , és a fájda
lom leányát és íiját elvefztcni, Ö rajta is 
erőt vevének , és a Párkák elmetfzék élete' 
fonalát. Utolsó fzavai, mellyeket végső le- 

‘ hollétével ejtett, ezek lévén: ,, K á l m á n  * 
H a z á é r t ,  I l k a  K á l m á n é r t ! “ ------

O í z  t e r h 11 e b e r Mó r i c z .

S z i g e t v á r i  Z r í n y i  M i k l ó s .

N e m  fedi Fliárofzi ko hantját ’s hamvát arany Urna 
Hír maraclekja dicsőn rejti fzivőbe porát.

K á n y i L Ö r i n c z.
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F O G A D Á S T É T E L . ’

SenyvefztÖ nyavalyák’ kínkötelét soha. 
Sem gondjárma’ súlyos terheit életem’ 
Bimbó éve hajolt ’s görbedezett nyakon 
Nem sínlé keseregve még;

A' föld’ lomha porát bújtam Örömmel, és 
A’ sár ’s víz tsatakon nagy, fzilajon futék. 
Kedvem telt; mikoron víg tsapatokba gyűlt 
ífjontzkákon erőt vevék.

Csak fzámomra foná Flóra’ ditso keze 
A’ balzsam kofzorúk’ illatos ezreit, 
Nékem lengedezett a’ suhogó Zefír; 
Én egy földi király valék
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S ártatlan tsevegÓ, még mikoron rogyott 
Aggságtól remegő jó Nagy-Atyám karon- 
Fogvást lankadozott kézzel ölébe vett 
’i> engem mint unokát tzirolt.

junyhónk’ sás fedezé, mellynek elofalán 
Egy rendes fonyatii fzalma cserényke volt, 
Mellé zsombik ülo-hant vala téve-le.
Ott a’ tifztes öreg pihent.

Dnnét nézegeté, mint halad a’ folyam 
Kristály habjaival gyenge virágokat 
Öntözvén, és kebelét Istenes énekek’
Lágy zengzése hevítgeté.

i/ú furdalta koros ’s már mcgavúlt nyelű 
Mankójával ama táj’ kies erdeit,
Hol Pán’ nyája legelt ’s gyermeki éve le
fo ly t , könny közt mutogatta-meg.
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Engem , kis tsapodárt a' kegyes életű 
Szép erköltsi regék ’s példaadási’ bölts 
Rajzoltával akart jóra vezérleni 
’S rám sok tsók’ özönét adá.

Haj! mind hafzlalanúl: — a’ mikoron Huny ad’ 
Két jámbor fijait hozta elombe-fel 
Tükörnek, hogy eme’ nyájas , ama’ J'zelid, — 
Egy fzép lepke suhant felém.

Ennek fzárnyi arany fzínbe’ ragyogtanak , 
Hozzá semmi király köntösöket soha 
Sem dús öltözetet, sem ragyogó követ 
Nem mert senki se tenni még.

Megvetvén egyebet, fürge bokáimat 
Leggyorsabb kerekeim útnak erefzgetém, 
És völgyön ’s hegj^eken kergetem a’ remek 
Báj Lót kis süvegemmel én.
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Am minden sikerét annyi futásom-is
jNIixkó füstnek adu: minthogy az üldözött 
Elfáradt, ’s lihegon bújt az ezer virág -  
Szál közt egy liliomba-bé.

Bár hajháztam erős fzívfzakadással Őt’ (egv 
Nints lepkém , oda van! -  Ámde fzemembc 
Tárt kelyhú nefelejts tüne , ’s azon pitziny 
Szájjal fzítt eledelt tsalóm.

Nagy lappangva közel húzodozék felé,
’S egy mörmölve í'epült durva darázs oda 
Jutván, felzavará. Oh te irigy gonofz! 
Mondók, ’s rám agyarodra tört.

Fullánkját keg3relem nélkül igen fzomor 
Artzomnak fzegezé ’s mérget okád belém ; 
Sírván, úgy futamék jó Nagy-Atyám felé 
Fájdalmán’ bejelenteni.
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Mit nyertem ? — Dörögő fzóval elómbe jött 
Tajkórót legelőbb, ’s csókokat úgy ada,
’S igy halgatta-ki zokfzóin’ pauafzát utóbb, 
Mellyt feddés koronáza-bé.

Könnyem, mint sebesen fzétrohanó patak 
Ügy folyt artzulatom’ bánatos árkain,
’S óh é g ! boltod alatt illy fogadást tévék: 
„ Föld i nem kell soha tünketsed.

„Érted ver kebelem menny’ fzüleményje, rényl 
„ Lelkem’ vágyja neked hódol örökre , bár 
„ Pályád gond ’s siralom, megfutom azt; 
„ Könnyem boldog örömre vál. “ (tudom

H o m o k a y  P á l ,
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FOHÁSZKODÁS AZ ALKOTÓHOZ.
(Septemb. 25-kén i8a5. Budán.)

k I «

XDrök Úr! ki előtt refzketnek a’ nagy Egek, 
irgalmazz Te teremtményednek, ki magát 

í most Erdntad gyúladozó fzerelme’ lángöfz- 
Lönétol bátorítva mérérzli Hozzád felemelni. 
Kardom ’s lantom a’ földön hevernek, béke 
szívemben, elmémben nyugalom, Kedvesem’ 
tarjaitól általölelve állok Előtted.

Legédesb érzések setét gondokkal ve
gyest gyúlafztják elmémet, ha látom a’föld’ 
lakosit Felőled olly félve elmélkedni. Téged 
íi nem mondhat a’ dadogó nyelv, hatalmad' 
sak az érző ízív csudálhatja, bizakodva hifzi 
röklétedet, minden életnek Tőled jövését,

22



teremtményid iránt végtelen irgalmad , fze - 
re létedtől lelkesedéseket.

Ezt a’ lélek’ valóságából vallja a’ Hozzád 
hálálva felsíró fzívem. A’ nagy terméfzet 
harmoniás hangjait mennyei zsolosmákban 
keverve egy napfényből a’ másikon kerefztiil 
egéfz az Örökkévalóság’ lakhelyéig közli ezt 
a’ csudateremtéssel.

Müveid Örök Ú r! mind csudák ’s ke
gyelmek ; mindenek matatják Irgalmad’ ha
talmát. Ha bár a’ Te fzavad’ hangja pom
pás dörgésben ’s villámban kerefztülhatja az 
Egeket, vagy ha a’ tifzta éghajlatot általre- 
pülvén kellemekkel gyönyörködteti a’ föld- 
fzíuét, ugyan az örökké Egy noaradandfz.— 
Atyai fzereteted’ kegyelme ugyan az, az 
Óceán’ ifzonyú hullámit a" felhőkhöz rugdalló 
zűrzavar fzélvéfzben, valamint a’ hajladozó 
ágaknak gyenge venyegéin halkal fzifzegó ’s 
enyelgő fzellóben. Irgalmad' nagyságát úgy
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bizonyítják a’ felzúdiílt termi ízet’ özönvíz- 
fzakadási, valamint a’ virágokat nedvesítő 

; gyémánt harmat’gyenge cseppjei. Isteni kel- 
: lemeid’ úgy tapafztalom a’ halál’ ijefztÖ ré
mében , mint a’ vállamra simult Kedvesem’ 
kegyében.

A’ súlledo napfény, hogy dicsőíthesse 
Neved’ a’ meílze terjedett zónáknak, már 
mutatja az alkonyat’ pirosát a’Sashegy’ dom
ború háta megett. A’ Dunán , ’s környékén 
ünnepi csend terült el. Estve lett. Eggyen- 
ként tűnnek fel a’ csillagok’ fény seregi. Az 
éj’ setéi fzárnya árnyékot Vet a’ Budai lát— 
körre. Ezen felettünk lebegő miliard világ
testeknek Mennyura.' a’ Te hatalmas ttjaid
dal intézed útjaikat, midőn a’ föld’ fáradt 
gyermekeit az éj’ csendjében nyugtatod.

Oh te fzép föld ! te sok milliomokat 
ápláló jó anya! milly fzépen vagy képzetve :
,'annak mély völgyeid, felemelkedett he-

22 *
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gyeidr árnyékos erdeid, virágzó réteid, ga
bonás vetésid , gyümölcsöző síkjaid , sok ezer 
csermelyekkel, csendes tavakkal, gyorsan 
hömpölygő folyókkal meg vagy nedvesítve , 
a’ nagy Óceántól általölelve. Ezt jó anya! 
mind a’ felettünk Uralkodó’ kegyelméből bí
rod ! Mi vagy te föld a’ kiterjedett erősség
ben? homok gyanánt tünfz el a’nagy partról 
nézőnek izéméi elöl. Mi vagyunk m i, Ked
vesem! ezen homokfzemen? két morzsapor! 
Oh bocsásd meg Örökúr ezen két pornak 
felelevenedéseket, bocsásd meg, hogy Ők Fe
lőled mernek gondolkodni. Nem tőlünk jön 
ezen érzékenység $ a’ te Isteni fzikrád élefzti 
elménket. Engedd Mennyura ! hogy gyönyör
ködhessem Kedvesem’ ölében, mivel ugyan 
azon Atyaikéz, melly a’ miliard napokat, 
hódakot fentartja, önté belém ezen gyönyö
rűségekre gerjedő kívánatokat. Uram! Előt
ted elenyéízek ezen álmélkodásban , ezen Ián-
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goló fzeretetben, ezen imádásban. Téged 
Uram! meg nem foghat, a’ halandó, hacsak 
a’ te fzerelmed fel nem élefzti haladó lelkét. 
Ezen lélek Atyának nevez Téged’ , az egéfz 
terméfzet’ mindenható Alkotójának.

Majd ha Kedvesem! porlétünk földé 
lefz, majd ha a’ Nagygyönyört az Egek’ örö
mében örökké látni fzabad lefz: akkor majd 
Kedvesem! az Angyalokkal testvérek lefzünk, 
mindazokkal, kiket fzíveink, mint Ked- 
veltjeikct fzerettek, fzüléinkkel, kik már az 
Sget kerefztiilható arany húrokhoz egyeztetett 
latjaikkal az Istent imádják, áldják , dicsői
nk , azokkal öfzveölelkezve lépünk az an- 
^yallétben: majd akkor Kedvesem! örökké 
érezhetjük öleléseink’ örömét, dicsérhetjük 
iá ladó dallokkal a’ minket boldogító Menny’ 
JráU

K i s s  K á r o l y .
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B ú c s ú z ó  D al .

I tt  hát az óra, melly dúlt életemre 
Vég gyáfzt borít, ’s örök bút hoz fejemre; 

Mert Téged’ elragad,
Ah keblem megfzakad !

Jaj nem derülhet több Öröm már bús egemre.

De Kedves, ne zokogj; mert bár az irigy 
Sors boldogságunk’ feldúlta is így ,

"S nem enged Téged’ ölemben :
Azt a’ rózsa-kötéit nem tépheti-el,
Melly hozzád kapcsol nefelejtseivel,

Míg egy csepp vér foly eremben.
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) Hogy nem lehet holtig véled maradnom ,
’S forró karodból így el kell fzakadnom, 

Hidd: e’ kín engemet 
Még jókor eltemet;

feDe úgy is édes lefz Te értted éltem’ adnom.

Vredd végcsókom’ azért, és fogd-be vele 
HHu lelkem’, Te ízívem’ drága fele;

Szűnj ék-meg végre nyögésünk. —■*
Légy boldog, — nefelejts, — hordozzon az ég, 

üOtt egymást látjuk valahára mi m ég,
Hol mindég tart ölelésünk.

J a k a b  I s t v á n .
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I D V £ Z L É S,

(U r á n i á h o z.)

A’ Magyar Ég’ te dicsS súgárja, Uránia ! lelkes -  
’S édes öröm közt várt a’ Haza’ fzebb neme rád !

Áldott légy mennyben ízületeit deli Múzsa, ki jöttél 
Szépet ’s kellemetest hinteni, ’s nemzeti fényt! —

Étheri öltözeted ’s kofzorúd mint annyi fzövétnek , 
Áldandó fénnyel honnyi Egünkre lobog.

Tapsolj, ah tapsolj hát Nemzetem édes örömmel, 
Rendibe mert hozzád fzálnak az Ég’ lakosi.

Itt lebeg, itt köztünk már isteni fényű Minerva,
Itt van Uránia m ár, fzép Auróra , Hebe!

A’ tudomány-tárházt Pallás’ fzent Istene v éd i,
Boldog az olly Haza, hol mennyei ennyi tanyáz!

NofTza dicső Honnunk’ ízebb lelkű leányi vegyétek 
Szép Nemetek’ meg fzebb angyali Geniufzát. —

Lelkes Uránia’ fel tűn tét lássátok örömmel;
Gyújtni Leheltekben mert jőve honnyi tüzet.

’S ah illy égbeliek’ köriben telt bölcs mulatástok, 
Háladatos fénnyel majd beborít titeket!

V á n  k o s i J ó se f.
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R e z e k ’ Ma gy a rá z at j a ,

A’ Czímkép U r á n i á t ,  a’ Múzsák közt 
a’ kilenczediket ábrázolja, a’mint az Buda 
felett, egy fellegen könyökölve lebegvén hinti 
sugárait, és egéfz figyelemmel méri, mint a’ 
Csillagvizsgálás, Is tenné je a’ világot. A’ raj
zolatot G e r e n d á s  J ó s e f ,  Efztergami fi 
kéfzítette a’Czímlappal együtt, és rézre mind 
a* kettőt R a h l  K á r o l y  Bécsi Academ. 
Művéfz metfzette.



A’ második képen azon érzékeny Jele
net van rajzolva, midőn a’csalódást megtudó 
és vizen-földön hütvesét E t e l k á t  és gyer
mekeit kereső E t e l e  Karjeli Fejedelem azo
kat Kréta Szigetében leli fe l, és ártatlan 
nejét a’ megbékülésre, és hazamenetre ér
zékenyen unfzolja. R a s s  L e a n d e r  után 
metfzette N e i d l  Bécsben.

A’ harmadikon Z r í n y i  Miklós hütve- 
sétol Sziget Várának végső ostroma előtt bú
csúzik. Ezt is azok kéfzítették, a’ kik az 
elottevalót.

A’ negyediket, mellyen Szent I s t v á n  
elsői Magyar Királynak éjjeli adakozása áb
rázoltalak , R u s s  K á r o l y ’ festése után 
metfzte S t ö b e r  J ó s e f  Bécsben.



J e l e n t é s .

Ezen Almanach *) ezután is fzinte illy for
mában, egéfzen új és valamivel apróbb be
tűkkel, csinos papiroson, fzép képekkel fog 
évenként megjelenni. Mirenézve, midőn el
sőben TT. íróinknak. kik azt becses Mun
káikkal életre segítették, fzíves küfzönetünket 
tennénk, azon kérésünket bátorkodunk je
lenteni , hogy annak ezentúl is elosegélói 
legyenek.

Mivel pedig sokkal későbben fzántuk el 
ezen Nemzeti Almanáchnak kiadására ma
gunkat , mintsemhogy némelly honnyi Lite-

*) Mellybol egy csinosan bekötött aranyos metfzési'i 
Példánynak tokban az idei ára 5 for. Vált Czéd.



rá tö rö k  az időnek rövidsége miaLL fzám unkra 
s dolgozhattak volna $ azért m ost azokat is 
intézetünk’ e lm o zd ítá sá ra  ízinte o lly  bizoda- 
om m al h ívjuk meg , m in t a’ m iily en t béri
nek helyheztetnünk fzerencsénk.

így legalább , m időn az illyes literáto ri 
pállyához fzokotlaknak és kezdőknek is je le
sebb dolgozásaikat közrebocsátani nagyobb 
alkalom n y u jtá tik , m i am a’ rem énytől táp - 
lá lta tv án , hogy  a’ nem zeti csínosodást ezen 
jfztün is efzközölheti idővel 5 azon le fzü n k ,

■ liogy Urániának érdeme , a’ mennyire raj
tunk áll, évről évre nevekedjék, és legyen 
illy  valamink, a’ mit mi is édes Hazánk’ 
Oltárára tehessünk.

Költ Efztergamban, 2-i-dik Oct. 1827.

BEIMEL JÓSEF, 
K i a d ó .

SZEDER FÁBIÁN, 
Re d a c 10 r.
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