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вввшзт: .IA'l‘lí'làszfßL. 
KIADJA 

A’ MAGYAR 'rUnós TÀnsAsAG. 

NYoLczADn: kö'rE'r. 

ътвеувшк LAszLó, 
а' m. t. hírsasa'gtól 1839ben másodík pályadíjt 

nyert szolnorujáték. 

Щ 

вЫвАЫ, 
А’ МАЭУАВ'КЦ‘Ь BGYETEM’ BETÜIVEL. 

1840. 
в’ 
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szoMoRUJATÉK 

ö'rFELvoNÁsBAN. 

lRTA 

GYURMÀN ADoLr. 

In díe Tiefe musst du sieïgen , 
Soll sich dir das Wesen zeigen. 

Sehl'iirr. 

 

BUDÁN, 
A мшив Km. EGYETEM ßmú'lvm.. 

|840. 



SZEMELYEK. 

IV. LÁSZLÓ, magyar klrály. 
ENDREf,herczeg, a’ király’ öcscse. . 
Marchese FIRMANI’ nápolyì követ1 a’ rhodusi sz. Já 

nosrend’ lovagja. 
MYZE , Magyarország’ nádora. 
NÉMETÚJVARY HENRIK, soproni föispán, шпoн 

mester 
IVÁN , нa 
шип-вАы 
ABA 
CSÁK zászlósak és hadnagyok. 
FRANGEPÁN 
BABÓCS 
HEDERVÀRY 
BETLEN KOPOZ 2 nemes leventék. 
WRYZS 
OLDAMÚR, итак’ vezére. 
ÁRBUCZ, rokona, kún hadnagy. 

förendü kúnok. 

ANJOU EßzsÈBET, ваша’ nöje. 
CAMILLA , ..syrakusaî herczegnö, a"királyné’ rokona. 
UDVARI HOLGYEK. 
ÉDUA , Oldamúr’ leánya. 
GENIUS. 
NEMESIS. 
FATUM. 

Еgy zászlós, pórasszony, fiatal púr , egy pór ш fiá 
val,magyar leventék, nemesek, polgárok, katonák , 

udvarnok , apród , kúnok, börtönör és pórnép. 

Történik a’ 13-dik század’ vége felé. 



Tudnivalók. 

l. A, magyar tudós társaság ezen munkának csak 
kiadója lévén, nem kezeskedik a’ benne követett nyelv 
szabályokról, sem irásmódról, sem végre akármi ne 
mü nyelvet 's írást illetö elvekröl: egyedül arra kívánt 
a’ kéziratok’ bírálatában ügyelni, hogy az elfogadott 
és sajtó alá bocsátandó munka , mint egész, egy vagy 
más tekintetböl, ajánlható legyen, ’s a’ literatura’ ál 
lapotjában kiadásra méltónak tartalhassék. 

2. Nem vizsgálhatván meg a' benyujtott kézirato 
kat a’ társaság fejenként és egészben; ezt, u. m. 
Negyedik Lászlót, melly tizenketted magával az 
1839diki drámai jutalomért versenyzett, a’ X-d. nagy 
gyülés, az ezen pályamunkák” megbirálására választott 
küldöttség’ ajánlására méltatta második jutalomra , és 
sajtó alá. 

3. A’ társaság által kiadott kéziratok közül ez 
LXIV. száma. 

Pesten, september’ 16. 1840. 

D- SCHEDEL FERENCZ, 
titoknok. 



A’ magyar tudós társaság’ költségein a’ 
következö szépliteraturai munkák jelentek 
meg, ’s Eggenberger J. és На megbizott 
középponti könyvárosoktól meghozat 

hatók : 

KAzINczY FERENcz’ eredeti „мы. Е|вб kötet. 
Poetai munkák, XIX és 305 lap. Kôtve 
postapap. l ft 36 kr. ;nyomt. pap. lft. l2. kr. 

-—- — Második кат. Utazások, без“. 
424 lap, postapap. 2 ft. ‘l0 ltr., nyomt. pap. 
1 ft. 40 kr. ep, 

EREDETI JÃTÉxszlN. Kiadja a’ m. tud. társaság. 
Postapap. kütve; 

I. VÉRNÃsz. (Elsö pályadijt nyert) szomorujáték 
5 felv. Vörösmarty Miháltól. Második Мaй. 
48 kr. 

Il. TIRUs. (Mâsodik pályadíjt пусr!) szomorujá 
ték 5 felv. Szerzöje Horváth Cyrz'll. 40 kr. 

Ill. F .musi LAKODALOM. (Másod karbeli jutalom-) 
vígjâték 3 felv. {нa Jak'ab Istva'n. 36 kr. 

IV. Á'rox. Dramai költemény. Irta To'th Ló'rincz. 
45 kr. 

V. ZsARNox APA. Drama 5 felv. Irta .Ta/mb Ist 
va'n 32 kr. 

VI. ExEBoNTó BORBÁLA. Szomorujáték 5 felv. 
Irta To'th Ló'rincx, 36 kr. 



VII, Az ATYÃTLAN. Зимы-616‘. Tóth Lärìncs-~ 
löl. 36 kr, 

KüLröLDl JÄTÉKszíN. Kiadja a' m. t. t. 
I. lPmGENlA. Drama Goethétôl Ford. Kia Ja'nos. 

30. kr. 

Il. N614’ IslgoLÃlA. Vígjáték Moliêretöl, ford. 
francz. Arnay Gergely. 30 kr. 

III. A’ Nô'TELEN PmLosoPHUs. Vigjáték Nótától. 
Ford. olaszb. Csa'szár Каталог. 30 kr. 

IV. A’ JÁ'rÉKos. Drama Ifflandtól. Ford. Thul 
ler Люди. 30 kr. 

V. ALzl'R. Szomorûját, Ищи'„61. Ford. francz. 
.Íakaò Видя. 24. kr. 

VI. TANCRED. Szomorúját. Voltairetôl. Ford 
francziából Árvay Gergely. 26 kr. 

VII. A’ no'r-cslNÁL'm востoк. Vígjáték Molière 
töl. Ford. francz. Kazz'nczy Ferencz. 24 kr. 

VIII. BARNHELMI MINNA, ‘чушь Lessingtöl. 
Ford. Kuzz'ncxy Ferencz. 36 kr. 

1X, TURANDOT. Tragicomoedia, Gozzi utân Schil 
ler. Ford. Ga'tby ‚Нива. 36 kr. 

X. A’ vÉGRENDELET. Drama 5 felv. Ifflandtól. 
Ford. Kůlkey Henri/r. 36 kr. 

XI. OREs'rEs. Szomorújáték 5 felv. Alíieritôl. 
Forditotta olazb. Császa'r Каталог. 26 kr 

XII. SoFoNlssA. Szomorúját. 5 мг. Alíieritöl. 
Forditotta тaль. Csa'sza'r Ferencz. 26 kr. 

XIII. MESSINA! HôLGY. Szomorúját. Schillertöl. 
Ford. Szenvey Ja'zsef. 201 lap. 50 kr. 



, XIV. A’ zÁszLóTAR'ró. Vigj. Schrödertöl, ford. 
Molnár Sándor. 24 kr. 

XV. 1. A’ LEvELEzöx. 2. Ész És szív, ища 
tékok, Steigentesch llt. Küllrey. 3. KÉNY 
TELEN HÁzAssÁG, vígj. Molière ut. Kamin 
czy Fermez. 30 kr. ep. 

XVl. RÁGALOM’ lsKoLÁJA. Vigj. angolból She 
ridan ut. To'th Ló'rz'noz. 36 kr. 

XVII. ROMEO És JULIA. Szomoruj. angolból Sha 
kespeare ut. Na'ray Antal. 48 kr, 

XVII. A’ HAZUDSÃG. Vígj. Fcdericitôl, olaszból 
Galva'csy La'szló. 24 kr. 

MAGYAR JÁTÉKszíNI штыммотт гвшъвтвк, a’ 
` m. tud. ta'irsasńgnak ezen kérdésére: „Mi 

ke'pen lehetne a’ magyar дышат Buda 
pesten âllandóan megállapítnni? (Еду, Kńl. 
lay és Jakab’ felelcteik). Középsz. pnp.36 kr. 
Posìap. 48 kr. 



lzLsö rnLVoNAs. 

ELSÓ JELENES. 

Tihamér Уenдев“) Eger mellett. 

NÉMETUJVÁRYIVÁN,'wRYzs,KoPoz,BABÓcs, 
FRANGEPAN, BETLEN, csÁK,ABA’sumbivo VEN 

DÉGEK , csAPLÁRos. 
IVÁN 

üres billlkomot vág fóldhez. 

Pokolba tölem! hogyha máк' íires vagy; 
Barátnak illy kongékony serleget, 
Hoд szent malasztot gyüjtessen belé , 
Ha már csuhája nem bir többet el , 
De nem lovagnak. Hej! csapláros! adj 
Kupát; de kérlek szivesen komám, 
Tartalma olly eröteljes legyen, 
Mint a’ sajói leczke. Èrted-e? 

Csapláros bort hoz. 
Vigan leventék ! Юre a’ komor 

EREDE'ri xÃ'nâxszfN. i 



6 iv. LÃszLó. r. псы’. 

’S bús fejtöréssel! E’ komondor-élet 
Már nem sokáig tartand, úgy hiszem. Iszik.. 

KoPoL 

Én is meguntam már a’ szomjazást; 
Pedig a’ harczos életben sokat 
Kell nélkülözni , példaúl leányt, 
Szivet hevitö csókot, bort, nyugalmat. 
Azért a’ béke éljen! Iszik, 

FRANGEPÁN 

Ej kinek 
Jut most eszébe béke ’s nyúgalom? 
Harcz a’ magyarnak ös jelmondata, 
Harcz! mig hazánknak ellensége van , 
Pedig eыg van .; ’s látom , fájdalom! 
Nem csak kivülröl ásnak sы nekünk; 
Szegény hazánknak önkqblében is 

.Vannak nyugalmát rágó 'férgei , 
Kik úntalan fertelmes ajkikon 
Hordják a’ hon’ ’s `a’ béke’ szent nevét, 
Mig maszlagot lehellö kebleikben 
Veszélyt koholva, hont és nemzetet 
A’ kún- ’s cseheknek hitvány zsoldiaért 
Vérmartalékúl adni képesek. 
Harcz! mig hazánknak ellensége van. 
Barátim, éljen a’ harcz! мы, 

м 1 N D. 

Éljen a’ Ьarсй! lsznаk. 



I. JEL. iv. LÁszLó. `1 

ABA. 

De harczosinkat is meg kell emlitenünk, 
Kik a’ hazának védik szent ügyét, 
’S az ös szabadság’ lelkes örjei. 
Barátim, éljenek vitézeink! Iszik. 

MIND. 

É1jel’iek i ISZnak. 
B E T L E N. 

De szépeinket sem szabad felednünk, 
Azon mosolygó kédves‘hölgyeket, 
Kiket jutalmúl alkotott az ég 
A’ harczi pályán vérezett vitéznek. 
Barátim, éljen minden Ы leányka! luik. 

м I N D. 

Éljen! Пятый. 
IVÁN. 

Ha ha ha! 

Ti olly aczélemésztö bajnokok 
Vagytok, hogy a’ ki most itt hallaná` 
Villámos és harczos dörgésteket, 
Azonnal ш hinné , hogy bennetek 
Szemléli a’ pogányok’ oжorа“ , 
Pedig --- de csak közöttünk mondom ám -— 
Hös Frangepán sem rágolt még vasat 
Szerencséjére a’ szegény pogánynak. 
És Betlen, úgy hiszem, a’ váradi 



8 lv. Мsгда I. FELV. 

Szög fürtü hölgy’ védetlen rényfalát l 
Százszorta készebb ostromolni, mint 
A’ vészt ’s мыt lövellö kún pogányok’ 
Ellenszegülöbb és nyakasb haМ‘. 

Nevet. 

No’s czimborácska, nem találtam el? 
в Е T L E N. 

A’ nyil koránsem ért halálosan, 
’S igy czáfolom meg éles gúnyodat. 

Bil]ikomot ragad. 

Magyar leventék , bajnoktá'rsaim , 
Kinek szivében szittyavér buzog, 
Ki büszke öntudattal érzi, hogy 
Nem korcsosúlt még hitvány sihederré, 
Emelje föl magasra serlegét 
’S köszöntse vissza alldomásomat. 

мы , “um a’ шьы, мм, шгушс es корт 
kivéve. 

Szép hölgyeink’ baráti éljenek! 
A? jog- ’s hazáért vérezett vitéznek 
A’ nö, a’ keslves, legbecsesb jutalma. 
De az, ki, hщyт szenlebb érdeke 
A’ honnak (It vitára intené,' 
Szerette hölgye’ öleléseit 
Nemes föláldozással пышным 

Nem volna képes, és guzsaly megé 
VonúIva, hitvány Sardonapalus 
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Gyanánt a’ szoknyát gyáván féltené; 
Зzма]: ki a’ hazának szent szavára 

Háш , családit ’s mindent’ mit szсret -- 
Habár a’ hü leányka volna is .-- 
Elhagyni gумa volna, veszszen el! 
Nevét a’ rút gyalázat’ bélyege 
Kövesse végig, ujjal incsenek 
Reája mindcnek és mindenütt, 
’S emléke veszszen minden доk közül 
Örökre! luik. . 

L E v E N T É к. 
Veszszen ! Isznak. 

I v Á N. 

Úgy van, veszszen el Y 
De sинat egyre! máskép szólanál, 
Ha Lenke olvasztò sötét szemével 
Most rád tekintne. 

B E T L E N. 

Söt.igy szólanék, 
’S hîtelm'e mondom, „мы vesztenél. 

I v Á N. 

És Lenke tüzokádó bajnokát 
Alkalmasint lecsillapilaná 
És czérnaszállal asztalhoz kötözné. 

BETLEN 

Lenkém’ erc'ben szittyavér buzog , 



I0 rv. LÁszLó. r. пи. 

Ö gyáva korcsot nem képes szeretni. 
De hogyha mégis, mit hinnem lehetlen, 
Honárulást kivánna Betlenétöl, 
Alkalmasint legédesb álmaim’ 
Legszebbikétöl ‘типa meg szivem, 
De milly то az isten, olly то, 
Hogy Betlen öt örökre megtagadná. 

в AB ó C 5 fólugrik. 

Szivemre bajtárs! méltó ша`y magyarnak 
Hivatni; és ki Мr egy szóval is 
Gúnyolni mer, Babócscsal számoland, 
Zászlós, avagy nem, az'mindegy nekem , 

kardjára vßr.l 
Рedд; Babócsot régen ismerik. 

1v Á N. 

нáм is, úgy remélem, ismerik, 
’S ki öt ijeszthetönek tartaná, 
Bizonynyal otrombán csalatkozik. 

A B A. 

Hagyjátok el kérlek тáют; 
Illö-e hitvány штáты 
Illy disztelen тáм kezdeni г 
Mindnyájan egy hazának gyermeki 
Vagyunk , ’s ez elnyomott szegény hazának 
Siró fohásza jobb ’s nèmesb ügyet 
Jelelt ki harczszeszélyünk’ Iárgyaúl. 
Mi lesz belölünk, hogyha Hunnia’ 



I. mL. iv. LÃszLó. Il 

Jobb része sem kiméli önfelét? 
Kezet leventék! A’ harcz’ istene' 
Tán nem sokára vérmezöre int, 
Onnét pediglen, hajh! a’ megjövet 
Fölötte kétes és bizonytalan. 
Élvezzük addig мt az émet 
Mint jó barátok és mint штык. 

I v A N. 

Én nem kivántam senkit bántani , 
’S tréfám ha tán kelletlen húrt talált 

Illetni, önként nyujtom jobbomat 
A’ békülésre. 

Kezet uyújt Betlennek. 

BETLEN 

Betlen nem szokott 

’S nem fog magyarra róvást штaт. 
ABA. 

Hamm' шиnték, békeserleget. 
Serleget emel. 

Te a’ magyarnak élö istene! 
Deritsd a’ béke’ üdvös hajnalát 
А’ sokszor önmagát nem értö, önfelét 
Sujtó magyarra; add hogy a’ мы; 
Viszály’ ’s nem értés’ barna fellege 
Ne háborogjon szép hazánk fölött! 
Adj вteп a’ magyarnak hös eröt, 



I2 iv. LÁszLó. I. пыл 

Ha ellenével vini kénytelen; 
Add hogy csak egy szt‘ és egy érzelem 
Hevltse keblét, ’s тs ki istenünk 
E’ szép hazából minden gaz gyomot.' 

A' leventékhez. 
Barátim, én szivemböl áldmnásńl 
Kiáltom: „Eljen minden jó magyarI“ Iszik. 

L E VE NT É K lelkesen. 

Éljen! 
Живых. Uzd föllép. 

Uz D. 

Eljen ’s örûljön minden jó magyar! 
м 1 N n. 

Hah Uzd, te itt? 

ABA. 

Mi jót hozál nekünk? 

UzD. ’ 

Jót jót leventék és örvendetest. 
Budáról érkezém. A’ rendeket 
Köz buzgalom hevlté. A’ király 
És nöje kön a’ béke helyre áut. 
László ipája’ békitö kezét 
Az összegyült karок’ ’s egyházi rend’ 
Komoly javaslatára elfogadta. 
A’ kún követség’ békeczikkei 
Kihallgatatlan félrevettetének, 
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Mert rendeink föltétlen hódolást 

Sürgettek; ezt pedig a’ hirnökök 
Egy Мaшиn végig ellenezvén, 
A’ kúnok országos миroм 
Altal honárulókká bélyegezvék, 
"S “arcz 1ón üzenve rögtön ellenök. 
Lászlò személyesen veendi at . 
‚Аз összegyült hadak’ vezérletét. 

I VÁ N magában, 
Ezt nem reméltem ; ördög és pokol! 

lUzdhoz. ` 
’S ellenszegûlés nem mutatkozott? 

U z D. 

0h a’ galádság mindenütt bonos; 
’S valóban ott is voltak számosan , 
Kik csak zavarban szoktak maszlagos 
'l'anácsaikkal érdeket halászni7 
’S Lászlót a’ пemzet ellen izgaták 
Mint jogtalant követlö pártos ellen. 
De résen állt a’ nemzet’ angyala , 
’S megsemmisitve lön a’ káröröm , 
Melly mérges gyikszemökböl villogott; 
És e’ kajánok természet szerint 
Kissé hevi'iltek ’s fáztak. 

1 V Á N magában. 
Osiobák! 

Igy elszalasztni a’ becses Уadт. 



I4 iv. LÁszLó. I. FELY. 

Uzdhoz, 

Nem ke", levente, hirtelenkedó 
Kárhoztatással szólanunk azokról , 
Kiket fonákúl értett honszerelmök 
Bal útra tévesztett talán , de keblök 
Szintugy buzoghat védni szent ügyét 
A’ hon- ’s királynak mint akárkié. 
Becsülöm én a’ hon11 szép hevet 
De azt, ki elszegényült 's a’ hadak’ 
Súlyát viselni szokta, nemzetének 
Едy pár órányi nyugtot is kiván 
Engedni, nem kevesbbé tisztelem 
’S nem tartom ám csekélyebb honfinak. 

UzD. 

Valót levente, szóltak ajkaid. 
De én a’ béke’ hü barátait 
Nem értem. A’ valódi honñak 
(Зsak jót akarnak, ’s jó a’ béke îs, 
De úgy , ha mint а.’ пap’ meleg sugára 
Aldást lehen а’ fö1d’ tanyáira, 
Ha enyhe l'rt csepegtet a’ sebekre 
’S gyümölcsöt érlel, hol dühös csaták., 
Mint lángl'olyam, pusztúlást és halált 
Антztva, munkás gaтáх’ izzadó 
Homlokkal ápolt zöld vetéseit 
Szén ’s hamvtakarta pusztává. tevék. 
De béke az, mit hitvány Pektary 



i. mL. iv. LÁszLó. la 

’S ez árulónak számos czimboráji, 
Kiknek neven ‚мы jól ismeri, 
Kifáradottan nyögö nemzetünk’ 
Nyakńra tolni olly kiváncsiak ? 
Nem béke, nem harcz forgott szönyegen, 
Чaд egy darabka földnek birtoka; 
Az volt a’ kérdés: vajjon Hunnia 
Nagy és dicsö nemzetnek, millyen a’ magyar , 
Szabad ’s dicsö hazája légyen-e, 
Avagy talán zsákmányivá legyünk 
A’ kún pogányok’ lázongásinak? 
Az volt a’ kérdés: Árpád’ hös utóji 
Saját honukban vándor koldusok 
Gyanánt kelet’ honallan gyermekétöl 
Kérjék-e morzsa-hulladékait 
A’ nemzet’ sii'ján tartott lakzinak, 
Vagy álmaikból egyszer már ocsódva, 
Rázzák le a’ gyalázó kényigát, 
Mellyet talán örömmel Бordaпа]: 
Néinelly a’ kúnban büntársat köszöntö 
Alhonfìak, de Inelly azért csak kényiga, 
’S mellyet viselhetönek csak rah-elme lát? 
Az volt a’ kérdés: vajjon Oldamúr 
Tetszéseként ‘мы szeglIessen-e , 
’S pártos paizыt emeljen ellenünk, 
Avagy mutassuk meg , hogy a’ magyar 
Honában úr még lenni tud ’s akar ? 



16 iv. LAszLó. L FELV. 

Am béke hát! mert béke boldogltja 
E’ siralomvölgy’ küzdö gyermekét; 
De harcz! ha máskép béke nem lehet. 
Nekem személyes hitvallásom ez. 

MIND 

Iváut, Wryzset ’s Kopozt kivéve. 
’S mi véleményeidben osztozunk. 

IVÁN 

ajkát harapva, magábau. 
l'lalgatni jobb, hol szólni veszteség. 

UZD. 

Azonban én vitázni nem jövék, 
l"S sziut’ elfejtem küldetésemet. 
A’ uádor üdvözöltet titeket, 
’S mivel királyunk még ma megjövend , 
Együtt ’s egyenként fölszólit ezennel, 
Sátrába jöni sziveskedjetek, 
Hogy a’ királyt illendöen fogadjuk. 

M I N D. 

A’ meghivást mi szivesen fogadjuk, 
’S mindjárt a’ nádoifsátrában leszünk. 

Közmozgás. Egyik fegyverét, másik sisakját, 
zekéjét stb ölti fel, ’s Uzd elül, a’ többi 

pedig utána megy. 
I v Á N 

kímenet közbeu Betlenhez. 

No’s czimborácska, hát a’ lány vitát 
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Mikor veendjük újra föl ? 
в E T L E N. 

Pimasz 

(r‘úuyodra válaszom csak néma megvetés. 
El mennek. 

MASODIK JELENÉS. 

Magyar tàbor Eger mellett. Jobbra balra hosszú 50:01: 
ban vonulnak a’ sátrak , közepett útczát képezók, melly 
nek végén eду dombon a’poiupás királyi sátor áli. El6'. 

te két kopjás 6r. Imitt amott katonúk si1rögnek. 

1 v A N ‘сапер. 
Mit vesztegeltek száran naplopók ? 
Fegyverre frissen. A’ tai'nok föllép. 

Jó napot apám! 
т A R N о к. 

Csitt csendesebben, mert sokan fülelnek. 
Egyébiránt mi jót hozál nekem? 
Hallád-e , hogy mikép nyilatkozik 
Az új határzatokról a’ tömeg? 

I v Ан. 

Apám , reményünk átkozott csekély, 
Mindenki tapsol, iombol és örül. 
László, kit edшg váltig átkozának , 
Bálványa most a’ népnek. Mondhatom, 
Párthiveink fölöite ostobák, 
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Hog7 illy kudarczot kelle vallanunk. 
T Á в N o к. 

Ez volt örökké áfka nemzetünknek , 
Hogy szép szavaknak ellentállani 
Ritkán tudott. Az ingerült kedélyek 
Ma vészt kiáltnak; holnap zsarnoka 
Vakarja csak kevessé in6g 11íl6t 
A’ népnek ’s nion‘11on 6g7k6t czifra szót, 
Egyszerre csillapúl a’ népharag , 
’S a’ régi nóta újra kezdetik. 

IVÁN. 

Bizton hivém, hogy többségünk leeml. 
т Á в N о к. 

Leende is, ha két olly h1g 6s211, 
Mint Uzd ’s a’ nádor, nem kolomposok. 
Én 62t az Uzdot ’s e’ jöttment Myzét 
Fölötte 5711l6l6in; de mit tegyek? 
Lászlót e’ kettö ’s in6g n6h6n7 Ilrak 
Csaknem parancscsal kényteték г66 , 
11og7 a’ 11igy6t “i6gsz6gj6. Am de lássák. 
Ennek következésit ök magok. 
De a’ dologra. -Most nekünk, fiam , 

' Egy perс2îg îs henyélnünk nem szabad. 
Ha már a’ harсzot n61n gaitolhatók, 
Vessünk kanóczot a’ felek közé , 
Hogs' oldamúr ’s László kön vé5 itéleeig 
Kérlelhetetlen gyülölet maradjon. 
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I'gy még -— szerencsénk hogyha kedvezô - 
A’ kún haragnak hasznát is vehetjük. 
Ma titkon elfogattam Oldamúr’ 
Országgyülési négy küldötteit. 
Mig estve Lászlónál tivornya foly, 
Mellyen maganmak is meg kell jelennem. 
Addig te ti1110n mind a’négy követnek 
Vágassd le orrát ’s mind a’ két fülét; 
Mellökre fúggesztess bádoglapot 
E’ ráirással : „Oldamúr vezérnek 
László király ekképen válaszoll“ 
Igy útasitsad öket Oldamurhoz , ` 
’S mondd, hogy királyod úgy parancsolá. 

I v Á N. 

A’ tréfa elmés és mulattató. 
Tárogatnak. 

Azonban а’ király már érkezik. 
т Á в N 0 к. 

Mit? a’ király? mondd inkúbb, a’ bitorló! 
De niost a’ tettetés legjobb erény. 
Azért Inosolygjunk, a’ niînf csak telik. 
’S inost jer siessünk a’ király’ elébe. 

Mind ketten el. 

A’ katonaság elónyomúl ’s hosszú sorokаt képez; $6 
Inérdek kandi nép tolong a’ színpadra, mellyet az órök 
alig Iékezhetnek. A’ hadi kürtök és Мах'08a10l1 folyvást 

harsognak. 
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A’ NÉP шип'ы щош. 
Éljen! éljen! éljen! 

KIRÁLY, kit az örömittas nemesség paízsain visz, a’ 
швов, TÁRNOK, IVÁN, UzD, FRANGEPÁN, ABA, 
csÁK, BABócs, HEDERVÁRY, BETLEN, WnYzs, 
KOPOZ, HADNAGYOK, NEMESSÉG, mind vertegen. 
A’ za] nem akar csillapúlm'; a’ kürtök’ és tárogatók’ 
riadásába szünetlen éljen kíáltások vegyüluek. Végre a’ 

zaj elnéinúl. 

NADoR 

a’nemzeti мамы a’ király’ lábnlhoz мы. 
Fönséges ш, hatalmas nagy király! 
Alattvalóid’ leghîvebbike 
I’m a’ vezéri штt lábadhoz teszi , 
És harczosid közé vegyт ezennel, 
Hogy a’dicsöség’ pályáján мaмd 
Harczolva és, a’ sors ha úgy kivánná., 
Elesve,szent haндa és а.’ trón 
Iránti tartozását férfilag 
Betöltse, mint Мr új de hü magyar. 
Fönséges úrl e’ roppant hadseregben 
Еgy férfi mell sincs,melly ne érzené 
A’ dlszes és magyarhoz illö hivatást 
Királya’ „мыt körülseregleni. 
A’ nép ezennel téged üdvözöl, 
’S mint ösatyái hajdan hout keresve 
Vért áldozának békes nyughelyért, 
Úgy mostan is hü szivvérét ajánlja 
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A’ nemzet ös honáért és királyaért. 
K I в AL Y. 

Vitéz hadamnak lelkes hódolását 

A’ nádor urtól kealves hallanom. 

A’ sereghez. 
Köszöntelek vitéz magyarjaim! 
Királytok im Мoжайсk érkezett 
A’ harcz’ veszélyeit megosztani 
Зzeм istenünkért ’s faggatott hazánkért 
Véráldozatra kész vitézivel. 

A’ kún pogányok hitszcgök levének; 
Ök megtagadtak istenét hitünknek , 
’S a’ frigykötést csalárdúl megszegék. 
Ezennel ůket hát törvényesen, 
Mint hitszegö, Мenю! elszakadt, 
Hont és királyt sértö pogányokat , 
Gamd honárulással vádolom, 
’S országosan költ végzetünk szerint 
Irió hadat kiáltok ellenök! 

Hármas zajos éljen. 
Én bennetek szemlélem (щeit 
Ügyünknek, és a’ magyarok’ istenétöl -- 
Dicsöitessék áldutt шт neve! 

Aldást könyörgök kétes harczainkhoz. 
Magyarok! vitéz nép Ишим! ellenünk , 
De öseink’ hatalmas Мene 

Megörizendi népe’ штат. 
К. 
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Kövessetek most engem , hadnagyim; 
Foglaljuk el királyi sátorunkat 
’S vitassuk ott meg harczi terveinket. 

A’ király zajos és tábori zene kбит sátrába megy, 
az итa}: követik , a’ fegyveres uép a’ нём'aй 

han eloszlik. 

нАвмAшк JELENI'IS. 

Kún tanya Szаbadszálláson. 

OLDAMÚR, szabad ég Мат: medvebór szönyegen Шут 
ÃRBUCZ, TURTUL, KEMENCHE, ALPRA, UZUR , 

ÉDUA es NÉPKAR. 

o I. D AM Ú n. 

’S kimondva Мt a’ végzés ellenünk.Í 
Megvallom, ezt Lászlótól nem hivém; 
De a’ világ’ szeszélye változó. 
Kíildötteink még vissza sem jövének , 
És mégis тoп már a’ hadsereg? 

ÁRBUcz 

Ótvenhat ezren jönek ellenünk. 
A’ vármegyékben nyilván hirdetik 
Az összegyült Кarok’ határzatát. 
Mi a’ világ eю“ csak árulòk 
Vagyunk, bitofaìn dlszelg nevünk. 
Mi a’ keresztény istent megtugadtukç ` 
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Magyarhon ellen pártütök levénk; 
атм: garázdább nép nem Штzб!‘ 
Az egész világon mint a’ kún pogányok: 
Így szól a’ rendek’ bölcs határzata. 

o L D A м Ú в. 

Ah a’ szerencse ellenünk шeф“, 
’S a’ kún e’ földön nem talál hazát. 

Nem a’ magyar, nem László ellenünk; 
Az ég, az é; határozott fölöttünk ‚ 
És ellenünk az istenek magok. 
Ott, ott, (felcekint) a’végzés’könyvét olvasom, 
Ott van Inegirva, hoд pnsztulnia 
Kell nemzetemnek, és jaj , jaj nekem, 

’ Hogy végbukását, érnem kelletik! 
Аввпсъ 

’S miért jaj ? Én okát nem Миiaил", 
Miért шeф!t a’ végzés ellenünk. 

Mellére шип‘. 

Itt Oldamúr, itt --- minkeblünkben en 
A’ kún szabadság’ rögzött ellene. 
A’ sors, az istenek, vagy bármikép nevем, 
Erövel edzék férfimelleinket , 
Daczolni` a’ sors’ нищéты; 
De itt, a’ szenvedélyek’ férgei 
Rágódnak a’ lombgazdag törzsökön. 
Ш a’hiúság”s önzés’ мышцa, 
’S az elpuhúlt érzékek’ kényei 
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Assák a’ sт: а’ tettre „(ш erönek. 
És így a’ kún legádázb ellene 
Onnön magának. вы ezt, Oldamúr, 
Irtsuk belölünk, és az istenek 
Megint atyái Ílesznek nemzetünknek; 
A’ sors kibékül , ’s akkor nemzeted 
Nem lesz kobor nép , nem lesz hontalan. 
Vezér! a’ sors bennünket küzdeni 

Vetett a’ földre. Harcz, harcz, Oldamúr! 
Hadd lássa László, hogy mi férñak 
Vagyunk. Gyülésre забыs‘! népedet; 
RII'desd ki László’ rendelményeit, 
Mingyávaságunk’ ocsmány fattyait; 
Riaszszd föl a’ kuuokban a’ kún érzetet, 
Мutas‘! nekik silány torzképöket, 
Hogy ömnagoktúl elrettenjenek; 
Tiltsd el halálos büntetés Мaй 

А’ kényelemnek Inindenik IIe`mét; 
Hai'cz és szabadság légyen jelszava 
A’ kúnnak: és hadd jöjön a’ magyar 
’S meg annyi végzést hozzon ellenünk, 
Mi megmutatjuk, hogy kúnok тупnк, 
’S hogy még a’ kún él hal sайти. 

É D U A. 

Igy Arbucz, igy! ezt „тa kedvesed , 
A’ kún vezérhölgy Ielkes Arbnczától. 
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N É P к A к. 
Csatárii Oldainúr i 

Mert néped’ vére foп', ' 
’S a’ szégyen arczain 
Piroslón árad el. 

Nem Мod hölgyeink’ 
Siró fohászait'@ 

Nem haНod gyermeki'nk' 
Könyes panaszait? 
Ök mind honatlanok ! 
A’ gyerinek hasztalan 
Eseng a’ bi'is apának. 
„Ah inonild`meg jó apa, 
Hol gyermeked’ hazája? 
Melly földrészt ушaм 
Nekünk az égi végzet? 
Ah mondd meg jó apa! 
Hadd csókolhassani el 

Vîrága’ harmatát , 
’S enyhitsem szomjamat 
Нашлn’ édes vizéböl; 
Hadd lessem a’ tavasz’ 

Viráginak növését 
Kedves `vidékein, 
’S kössek füzéreket 

A’ házi szeм öi'öm’ 
Üilvliintô isienéneki“ 
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És hallgat a’ szülö; 
A’ szégyen’ ’s fájdaloln’ 
Kes'erves könnyei 
Nedvitik arczait: 

Мегt merre csak tekint, 
Nincs földje, nincs hищa! 

Csatára Oldamúr! 

A’ kúnok’ isteni 

Megvédik szeм ügyét 
A’ bátran harczolóknak. 

Csatára hát, csatára 
E’ zsarnok nemzet ellen! 

A’ véres hantokon 

Majd fölvirágzik egykor 
Dicsön Cumania, ’ 
És vánder harczosidnak 
Lesz fóldök, les: hazajok! 

o I. n AM Ú R. 

Mind штaмп! Lehúnyt a’ kún dicsóség’ 
Arany reménynyel штaт hajnala. 
Kijátszva már bús szerep! ’s fölöttünk 
А’ változatlan, nem kérlelhetö , 
Egykedvü végzés tart пашeт. 

Jòslòlag. 

Ott Cserhalomnak gyászos térein, 
Ott áldozott le végkép csillagunk; 
És hajh! azóta hasztalan шаг 
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Balvégzetével a’ kifáradott 
Ki’in neinzet. Int az idöknek szelleme; 
Nagy népek állnak a’ csaták’ terére , 
És ott a’ kúnnak nem jutott szerep. 
Mi, egy maiioknyi vándor harczosok. 
Nem alkotunk új honi, i’ij nenizetet. 
A’ nag'y jövö’ ieitgazdeg folyaina 
Bennünket is magával fog sodorni; 
És bár a’ véget ködfátyol fedi, 
Sejtéseiinnek titkos szózata 
Ezt suдa : „Кйп! enyészni fog neved , 
Szánii'izve lészsz a’ neinzetek’ sorából, 
Más nép emészt (б! egykor tégedet, 
Mert úgy akarják véges dolgaid“. 
De ám legyen! bârinit és bármi jöjön , 
Vezéri tisztj'e Oldamúr eю“ 
Szent, mint a’ halhatatlan isienek’ 
Oltárinál szeplötlen szüz ajakról 
Kelö fohász; ’s ha küzdö neinzetenmek 
lit nem lehet inár békes nyughelye, 
Úgy- béke véled kedves rónasíig! 
Élj boldogúl, Magyarhon’ szép ege. 
Mi napkeletre visszaköltözünk, 
Hol ösapáink népünk’ istenit 
Szabadon iinádák ’s boldogok мáмы 
'S ha igy bevégzcndettein lisztemet , 
Ez agg romot nyugodtan fektetem 
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A’ slrba; mert ha meg nem Мaшn 
Homályos végzetétöl népemet: 
Sors gyöze meg, nem gyarló emberek! 

' ÉDUL 
Apám , e’ gyönge nökebelben is 
l-lös nemzetünkért buzgó sziv dobog, 
Ennek sugaltát vágynám én követni, 
’S Arbuczczal én is ш ohajtanám, 
Hogy e’ nevünket szennyezö маты ’ 
E’ büszke népnek мkм legyen. 
Csatára kelnék én, 's n’ vérmezön 
Mosnám le népemröl ez undok bélyeget 
Mellyet magyar тeг! sütni homlokára. 

N É P к A R. 
Ne tétovázz vezér! 

Im hölgyeînkeit is 
Harczvágy hevlti már; 
’S a’ gyönge kisdedek, 
’S az aggódó anyák 
’S a’ nép’ öregjei 
Harczot kiáltanak! 

A’ Наyka kedvesétöl 
Megválik szivesen , 
’S kardját övedzi I'öl 
A’ távozó vitéznek, 
És csókkal lelkesiti 
Tettekre gyözelemre! 

I 
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Hagyd i’ejtve, Oldamúr, д 
А’ vészterhes jövöt, 
’S vezesd ki népedet , 
A’ régen küszködöt, 
.Hoggy szent oltáriért 

' ’S az 6s szokásokért 
’S a’ rég vágyott hazáért 
Az élet’ vagy halál’ 
Csatáját vivja ki. 

. АР. в U с z. 
Hallgasd ki néped’ sürgetô „мы 
Nem nlegfutamnunk kell most Oldamúr, 
Hanem daczolnunk bátran ’s гении; 
’S igy küzdve , vagy штыk új мишkat, 
Vagy vérmezön vitézül meghzilunk, 
Veszszünk, ha vesznünk kell már, hösileg! 
’S bár a’ jövö’ tettgazdag folyama 
Bennünket elsodorjon is люфтl: 
Megmondja majd a’ késö századoknak 
A’ hir, hoд egykor élt еgу nagy ’s dicsö nép, 
Mellyet sem a’ sors’ Változó szeszélye, 
Sem a’ inagyiir' kény meg nem törhete. 

' о L D A м Ú в. 
’S init nyert az i'igy, ñam, ha meghalunk, 
Ha bármi hös csatában meghalunk? 

EREDETI JÁTÉKSZI'N. ".3 
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Kipotolandja majd a’ puszta hir 
’ ’S hiú dicsöség a’ nagy veszteséget? 
Hol volna majd a’ tiezta szent erény, 
Mellyért atyáink éltek ’s haltanak, 
’S melyért Kuthen véráldozatra ment? 
Mit a’ király tön, ш nem ö tevé; 
Azt sors, idö és bal környi'iletek 
Hozák magokkal. Hol vendégileg 
Kitárt karok közt ótalmat nyerénk, 
Hol a’ magyar barálság védiedelt 
Adott a’ kúnnak, ottan, gyermekiin ,' 
Nekünk Magyarhon ellen nem szabail 
Fegyvert emelnünk. Én nem rettegek , 
Hitemre mondom, hogy nem rettegek! 
Kérdjétek Ottokarnak hamvait , 
Kérdjétek a’ dühöngö szerbeket, 
Söt még magát e’ büszke népet is; 

' ’Mikor futamlott meg kún Oldamúr 
A’ harcz elöl? Nem, én nem rettegek! 
De mindenik kiontott csepp magyar vér 
Boszút шиna ellenünk , ’s a’ nap 
Szégyenletében elrejtné magát , 
És öseinknek békes hamvai 
A’ slrüregböl мы mondanának 
Az «ящuк utókra, és nevünk 
Neiu‘volna nagy , nem volna már dicsó, 
Sót a’ дaты’ bélyegét viselné. 
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’S a’ háladatlan csalfa pártütésnek 
Méltán leendne széды-o111e!111. 

Tompa morgás a’ nép között. 
Ti zúgolódtok, bajnok társaim, 
Вogy Oldamúr a’ nem kerülhetöt 
Választja? Nern hisztek vezéreteknek ? 
Mikor csalálak én meg тeКeй‘ l 
Mikor feledtem népem’ szent ügyét? 
'l'i lázadoztok? Am lázongjatok, 
Döijétek agg és hi'i vezéretekbe 
A’ pártütésnek gyi1kos fegyverét, 
’S harczoljatok vitézül disztelen 
Vitában , ùgy is Lászlo' azt hiszi , 
Вogy lázadástól hiztok szi'intelen. 

N É 1’ к A 1i. 
Bocsánat oh vezér! 
Lelkünktöl meséze van 
Az ocsinány pártütés. 
Bocsánat gyermekidnek! 
Ím hiven engedünk 
Vezéri bölcs szavadnak. 

Vezesd ki népedet 
Keletre vagy nyugotra, 
Vagy bár a’ földnek is 
Határain kivi'il: 

Nem hagyjuk el soha 
. 3* 
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Dicsö миомat 

Életben és halálban. 
OLD AM ÚR. 

0h napkele’tnek bajnok-gyermeki , 
Miként köszönjem meg hüségteket! 

Eláradó érzéssel. 

Keletre hát, keletre társaim! 
Hol öseinknek hamvad szent рora, 
I'Iol a’ szabadság’ szent oltárait 
Rabelme még nem fertözé soha; 
Ho1 a’ derült é; a’ kék láтaмпы, 
Mint a’ szabadság’ élö képjele, 
A’ végtelen körül ölelkezik! 
Hajnalra , kúnok’ végsöt áldozunk 
Az isteneknek ’s útnak indulunk. 

NÉPKAR. 

De mit jelentenek 

Ott a’ porfellegek Talán a’ megdüln’ilt 
Királyi hadsereg’ 
.Elöcsapatjai 
Rohannak népeink’ 
Békes tanyáira ? 
De nem! mert oszlani 

Kezd már a’ p'ortömeg , 
’S négy vérezö lovag 
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Ügetve jö felénk. 
0h jaj mit lát szemünk! 
Ím négy küldötteink 
Érkeznek véresen. 
Hah'. rablók voltak-e 

A’ gyáva gyilkosok? 
Vagy, szörnyii gondolat ! 
Tán a’ király maga 
Fertözte meg kezét 
Védetlen hirnökink’ 

Kiontott vérivel ? 

Hah! szörnyi'í a’ merény! 
Szörnyebb a’ fájdalom! ' 
Legszörnyebb szégyenünk! 

A’ négy követ véreseii lép fölLlevágott fülekkel és ori'aik 
kal; mellökön bádoglap e’ ráirással: „Oldamúr vezér 

nek László király ekképen válaszol“. 

NÉPKAR. 

Borzasztó látomány'! 
Mint fuldokolnak ök 

A’ kúnok’ szégyenének 
Artatlan vértanúi! 
Eltorzúlt arczokon 

Mint vési bús redöit 

A’ kinzó fájdalom! 
Hah! szóliatok hamar' 
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Mi hün ‘юgy kárhozat 
Okádta mesterét 

E’ szйти) merénynek? 
A’ штык mellökre mutatnak. Kinos выше‘. 

OLDAMÚR 

reszketve olvassa végig a' bádoglapok’ ráin’isát. 
Mit? László volt a’ gyilkes ? ö maga ? 
0h adj eröt ég, csak most adj eröt 
E’ fájdalomnak súlyát elviselnem! 
'l'anúim iátenek ti Шуриk, 
Hogy én kimélni vágytam Húnniát , 
’S hogy a’ gyalázó végzetek’ daczára 
A’ hála’ нет jogának hódolék. 
Most oldva már a’ háladat’ bilincse. 

Hajnalra , kúnok, végsót áldozunk 
Az isteneknek ’s útnak indulunk -- 

. üunepélyesen 
Az élet’ és halál’ harczat kivlvni! 

Boszú, leventék! légyen jelszavunk l 
Boszú , mig életünknek szlverét 
Csepp vér dagasztja. Én, kún Oldamúr ‚ 
A’ déli nap’ meleg sugárira 
Kérlelhetetlen harczot esküszöm 

Küldölteim’ királyi gyilkosának! 
Lázadjatok föl alvó érzetek, 
’S ti a’ hadakn/ak szenvedélyei ; 
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És láng lobogjon a’ Marce vizétöl 
Egész a’ Tátra’ szirtes m'maig, 
És vér boritson rónák titeket, 
l'logy borzadólag lássa Hunnia, 
Miként boszúlja meg kún Oldamúr 
Lászlò kiralytòl vett sérehneit! 

A’ kai'pit legördüi. 
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MÁSODIK FELVONÁS. 

ELsóJELENEs 

Tárnoki lak, Váradon. 

A’TÁRNOK aa’xövßr 

KöVEL 

A’ tárnok úr, mint látszik , nemnagyon 
Örül a’ .kúnokon vett gyözelemnek. 
’S vajjon miért? 

'f Á R N o K. 
A’ béke’ emberének . 

A’ háborúk nein nyujtanak gyönyört. 
KÖVET 

Azonban én részemröl azt hiszem, ‹ 
A’ háború gyakorta hasznos is, 
Szükséges is gyakorta; és talán 
Most Hnnniának illy a’ helyzete. 

TARNom 

Lehet, lehet. De én csak azt hiszem, 
Csekély haszonnaLnagy kárt vallani, 
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Magában is már jó nagy tévedés; 
De semmi hasznot óriiisi kárral 

Cserélni föl, több puszta tévedésnél: 
Ez megbocsáthatatlan balgaság. 
És Hunniának ez most helyzete. 

KövET. 

’S önvédelem nem volna hát haszon T Á 1i N о к. 
Önvédeleinröl itt szó sem lehet. 

Mi bántja ottan bátorságomat 
Ho! agyvelömben létez a' veszély, 
De nem valóbanr? És mi érdeke 
A’ honnak abban, hogyha nem visel 
11o552i1 hajat ’s s`zakált a’ kún pogány? 
Ha várasokban ’s nem tanyán lakik? 
Lcgyöztük öt. Jó; ’s ezzeÍ mit nyerénk ? 
Sennnit. De bezzeg vesztettünk sokat; 
Mert egy vitéz nép gerjed ellenünk 
Bosziira , egy tapasztalt hü fi'igyes , 
Ki Inár sok izben szép szolgálatot 
Tön a’magyarnak. Nem rosz nép a’ kún, 
Csak bánni tudjon a’ magyar vele. 
Lám drága kedves hirnök iir, az ördög 
Nem olly fölötte rút mint festetik. 

к ö VE T. 

Ej ej mióta lett védszónoka 
A’ tárnok úr a’ békének? 
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TARNOL 

Higyed, 
Jámbor lovag, nem voltam én soha 
A’ harcz’ barátja. 

KövEm 

Még is tárnok úr’, 
Talán ha voltak volna perczei , \ 
Jelen nyilatkozását czáfolók. 
Ha mégis egykor ifjuság’ szeszélye 
A’ harczi pályát megkedvelteté 
A’ könnyen ingerelhetö kebellel; 
Ha, mondom, egy két példa szólama, 
Te béke’ nagy barátja, ellened, 
Úgy mit felelnél? 

T Á R N o к. 

Azt, hogy ifjuság, 
` Kimenthetö kedv és becsvágy, miként 

Nevezni szokták, tévedésbe vitt. 
’ к ö VE T. 

Úgy úgy!'-De hátha még jelenleg ’is , 
Oh békes ember! e’ külszín alatt 
A’ harczszeszély üzné játékait; 
Ha példaúl én tudnék mondani 
A’ béke, szónokáról ,ollyakat , 

’ Mellyek nem épen hagynák sejteni, 
Hogy tárnok úr a’ békét kedveli, 
’S hogy e’ galambszelídnek hitt veló 
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Alkotni képes harczi terveket , 
Mellyek ha létesi'ilhetnek vala, 
Egy {ё} világot inegrendithetének? 

TÁRNOK zavai'ral, 
`E’ vádat én` nem értem hirnök úr. 

кётвъ 

Nó nó de hagyján! mert hisz’ tárnok Ш’ 
A’ harcz’ barátja nem volt még sоha; 
’S ha a’ tyúk kikaparna némi tervek'et , 
Mellyek fölött a’ biró tán bakó 
Lendne, ’s a’l bünetlen tá.rnok Ш' 
Más vétkeért lakolna vérpadon, . 
Bizony! bizony! ez nagy haj volna ¿im 
A’ békekedvelö tárnokra nézve. 

TÁвNoL 

Rejtélyeket beszelsz-e hirnök úr? 
' KövEr 

Oh nem! de halld csak, mit hazudnak ôk 
A’ béke’ álnok ellenségei. ' 
(‘ж azi regénk, 1mgy te és riad 
’S a’ pártosoknak számos ezijei 
László királynak harczet esküvétek 
’S Endrét hivát`ok a’ királyiszékre', 

' ’S ezekre még ш is rebesgetik , 
Hogy töled ez könnyen kitelhetik, 
Mint a’ ki márnem újoncz áruló ‘aдy, 
Mint a’ ki már töbhizben Ottokart 
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'l 

’S István királyt sem egyszer áruтd el. 
Mondják továbbá, hogy te a’ hadat 
Azéгt javaslád úntalan kerülni, 
Hogy a’ fölizgatott nép’ szenvedélyi közt 
Játékod annál biztosabb legyen. 

A’ tárnok szenvedélyeseu bele akar szólui. 
(Jaak csendesen levente, csendesenl 
A’ többi штaт is rebesgetik, 
Hogy a’ pártoèok majd Endrc hcrczeget 
'l'eszik királylyá, 

Élesen méri a’ táruokot. 

Igy szólna'k sokan ! 
’S ez érdemért a’ békes tárnok úr 

Csupán a’ мdм-мышцы vágy, 
Mellyet pogány korcs elkapott elöle; f 
Mert mint regélik, tárnok úr ezért 
Fakadt bQszúra. Nemde rágalom , 
Csak puszta rágalom! 

' т A в N o к. 
Halljad ‘тé; , 

Fékezd` kevessé mérges szájadat; 
Mert, istenemre mondom! elfelejtem, 
Hogy e’ ragyás ármányos toгz pofa 
’S e’ gömb, királyi küldöd’ képese, 
’S fejedbe vésem, gúnyoló, hazug , 
Epét fakasztó kárrogásodat. 
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K Ö VE T egy levelet типa‘. 
I`lah tárnok úr! hát e’ levél haзug? ' 

TÁвNoxknmnwa 

Dögölj meg, odvas férges fi’izfagyök! 
A’ követet М: akarja. szйтní , kl azonbaii a’ szйти: 

kikerůlve, a’kardot kezébòl kiragadja. 

KövET 

Hah hös magyar te I békes hirnököt. 
Így megrohanni nem ‘мы meréпy. 
De csendesebben, béke’ szónoka! 
Hisz én te hoтd békesen jövék, 
’S kivált veled békében kell maradnom. 

Tárnok! kezemben van most életed; 
Ez a' levelec mumja гашишd ellen biztosit , 
És igy nyugodtan közlöm tervemet. 

Rövid szünet, - 

Megúnta Róma mar ezer ‘Майt 
Lászlóval és makacs elödivel ' 

’S erösen áll konioly határzata: ' 
Hogy a’ királyi маk Anjou családra 
Szálljon ’s az Arpádház’ királyai 
Örökre a’ tr’ónról lemondjanak. ' 

TÁRNoK. 

Koinoly haшим mondhatom ’s merész; 
Csak aztszeretném tudni, hogy’ viendi ki 
A’ büszke Róma e’ határzatot. 
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xövEr 

‘l'ekints körül 'nyugotra és keletre, 
És mindenüttkét „gухами eìem’ 
Létharcza tünik föl’szemeid elött. 
Щ Róma, egy ‘тágot ölelö 
Nagy rendszerével, me'llynek jelleme 
Az üdvözitö hit’ kövctöinek 

Egysége, melly, mint láthatlan bilîncs, 
Egymáshoz füzi a’ föld’ népeit , 
’S mellynek királyok és országaik , 
’S a’ шеrre csak hitünknek „мы 
Lobognak, апkет térdet hajtanak. 
Amott Byzancz , hitünktöl elszakadt 
Népével és pártos fejdelmivel, 
E’ két elém’ daczos. viharzatából 
АН mostan a’ világ’ története. 
E’ két erö közt, foly most a’ csata, 
Melly megvalósitandja m'esterünk’ 
Эти“: „hogy egy pásztor ’s akol leend“. 

TÁRNOL 

Szép! bár eszemmel föl nem érhetem, 
Mint fiiggnek ezzel össze terveid. 

KövEm 

Sokkal szorosbban mints'em gońdolod. 
'l'i Asiának ‘Меха; gyermeki, 
Midön apáitok’ véráldozatjait 
A’ szent kereszttel fölcserélve, Roma’ 
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M alaszt-ölébe fölvétettetek, 
Csak szint cseréltetek, nem szelleinet. 
E’ féktelen szabadság, mellyet ösî 
'l'anyáitokból átalhoztatok, 
’S melly a’ keresztény hittel meg nem férkezik , 
E’ féktelen szabadság volt oka , 
Hogy a’ lefolyt történetek’ „мы“; 
Arpád’ utói ’s (Мнeg népeik 
Olly gyakran elhagyák a’ szent kebelt, 
Melly olly barátilag megnyilt elöttök, 
’S majd ösi vallásukra tértenek , 
Vért és vшaгt árasztva a’ hivökre , 
Majd meg Byzanczhoz csatlakoztanak. 
Szóval levente: Hnnnia’ 

Belállapotja meg nem férkezik 
Avval, mit a’ hit.és vaщs шт. 
Törvény e’ földön más nem létezik, 
Mint mellyet a’ naд isten alkotott', 
Nem létezik földön más társaság., 
Mint a’ h'rvök’ egysége; nem szabadság 
Mint mellyet a’ nialasztdús hit tanit. 
Ez és csak ez paizsa, ’s inindene . 
A’ nemzeteknek, és ezen ШИН 
Nem létezik ’s nem is Мышeй; 
'l'örvény , hatalom ’s polgári társaság. 
Szellembilincs ez , inelly a’ népeket 
Еgy fö erö ’s törvény ш veil, 
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’S et’töl szabad Magyarhon sem marad. 
Azért Olaszhon’ fejedelmei 
Komolyan és szilárdúl eltökélték 
Arpád’ utóit a’ királyi székröl 
Letolni és ollyant ültetni rá, 
Ki férfias karokkal a’ gyomot , 
Мellyeс ti Asiából áfülteuetek, 
Kitépni-l-és e’ félvad nemzetet 
A’ lńúlhatatlan Róma’ tervinek 

Megnyerni képes és erös legyen. 
Ím itt a’ terv. ’S most válaszsz tárnok úr; 
Vagy árulóként halsz meg vérpadon , 
Vagy párthivünkké szenteled magad’ 
’S az új király alatt nádor leszesz. 
Szólj békeszónok: Ím ajánlkozik 
Legszebb alakban béke ’s Midori. 
Polcz. 

TÁRNOL 

És mi biztosithat eńgemet, 
Hogy mindezek тók ’s nem cselszövet?. 

Kö v Е т. 

A’ biztositást olvasd tenmagad. 
Egy oklevelet суп]: a’ tárnoknak, 

T Á R N о к. 

Ah! ez fölötte hizelgö nekem. 
Im hirnök Ш', én párthived leszek. 

' A’ más vЛágon hö palástotok 
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’S e’ sérthetetlen oklevél aт 
Buvok, ha számon kérik tettemet. 
És most hamar, tanácsolj, mit tegyünk? 

KÖVET. ` 

A’ hódi gyözelem’ babérjait t 
Kell fegyveri’il használnunk. Terveinknek 
Legkedvezöbbek a’ környületek. 
A’ kún vezеr fogságban , ’s a’ király 
Szerehni kéjbilincsek közt hever , 
Mellyek’ szövöje Uldamúr’ leánya. 
És ez leend a’ nagy terv’ eszköze. 

TÁ R N о к. 

Ezt szük velömmel Ш! nem érhetem. 
K ö VE T 

Hagyjuk, levente, most a’ tettetést, 
’S légy nyiltszivi'i, hogy egyinást a’ mint kelletik, 
Megértsük. A’ leányka, jo'l tudom , 
Lászlónak Oldamúrért esdekelt. 

Tudoin, hogy a’ királ’yka tégedet 
Legbiztosabb ’s leghivebb einberének 
Tart a’ niióta szenvedélyinek 
Malmára hajtod a’ vizet ; tudom , 
Hogy nincsenek bármillyen titkai 
Elötted; és továbbá jól tudom, 
Hogy Édnának csil’logó szeme, 
A’ büszke bajnokot megbájolá, 
’s hog? a’ keritö- tárnok úr maga. 

4 
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TÁвNoL 

Csudálom мhмо látásodat.. 
’S mi ördög suдa meg mind ezt neked ? 

KövEm 

Az a’ dolog’ra most nem taтыk. 
Elég: tudom , hogy László Oldamúrt 
‘A’ kún vezérhölgy’ kérelmére nem 
Adá ki; mert így bizton várhatú, 
Hogy e’ kecses könyörgô ismét eljövend , 
lsmét szavának olvasztr) zenéjét 
Hanaша ösz apjáért, `szép szeme’ 
.Gyöngyfolyamával a’ királyi höst 
Könyörre birni Oldamúr мы. 

тАвыош 

Elég! elég! mert látom, jó lovag, 
Hogy a' cselszövö Anjouknak теg ravaszh 
Hiúz-szemů hajlékony hirnöke  
Az ördögökke} is megmérkezik 
’S mindent kiles. De térjünk a’ dologra. 

. KövEm 
A’ tárnok úr az édes szenyedélyt 
Majd ápolandja , ’s hlven teljesiti 

. A’ rábizott kerltö hivatalt. 
És Oldamúr csak úgy leend szabad, 
Ha lánczait leánya oldja föl. 
Мagaм pedig Károly király’ nevébeu 
Követlem a’ királytól Oldamúrt, 

/ 
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Hogy a’ keresztény nép épületes 
Példát vehessen a’ pogány’ halálán. 
’S igy bajnokunkat kétfeldl szoritjuk. 
László’ szerelme sokkal li'ingolóbb, 
Hogysem sokáig ti'idna tétovázni 
Közöttem és a’ kedves lány között , 
’S igy Oldainúr alkalniasint szal’iad lesz , 
A’ hölgy pedig királyod’ ágyasa. 
’S nehogy titok niaradjon, tárnok úr’ 
Fögondja lesz a’ néppel megtudatni, 
’S a’ házi meghasonlás’ magvait 
Elszórni a’királyi iidvaron, t 
A’ nemzet él hal a’ király’ nejéért, 
A’ kúnt pedig halálra gyi'ilöli , 
És hogy királya egy kún ágyasért 
A’ nöt magától megtagadhatá , 
E’ büszke nép ncm ti'irhetendi el. 
A’ töbhi majd a’ ni1 `gondunk leend. 
Én nem iniilasztom el majd szitni a’ tüzet , 
Egyik kezeminel haI’czot hirdetek 
Azok’ fejére, kik inegszenvedik , 
Hоgy kún leány fertözze'a’ királyne" 
Törvényes ágyát ’s botránkoztató 
Példát mutasson a’ вaш néptömegnek. 
Másik kezeminel serget gyüjtgetek, 
Mellynek vezére tárnok úr leend. 
’S tervünk nehogy sikertelen legyen, 
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Endrét is el kell tennünk Ш) alól. 

És igy remélem, László s“t talál 
A’ hódi gyözelem’ babéri közt. ` 

TÁRNOL 
Szentenu'e mondom, úgy bcszélsz тег , 
Miként ha ördögök sugallanák. 

KövET. 

Most még azonban hallgatást javaslok 
Iván elött is. Hogyha gondosan 
Intézed el teendö rendszabályidat, 
Ugy a’ siker csak kedvezö lehet. 
És igy karöltve lépünk a’ világ’ 
Történetének tágas szinhelyére , 
’S a’ tárhOk úr ’s egy fénytelen lovag 
Fog Hunniának törvényt osztani. 
Most a’ királyhoz! Óvadékumúl 
Ez этot magammal elviszem. 
’S most gomlolom, hogy visszanyujthatom 
A’ béke’ szónokának fegyverét. 

A’ tárnoknak visszaadja k1п'(ЧМ. 
Az udvaron megiht találkozunk. 

Ünnepélyesen. 
Fön teure fölz' Magyarhon’ nádoraz E1. 

T Á RN о к kikiséri ’s теща. 

Illy cselszövöt csak kettöt. adjatok nekem , 
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’S 6n két világot is íölforgatok. 
zekéjét öni fai. 

Anjou,vagy`Arpád, Csak nádor legyek. El. 

MAsoDiK JELiiNi'is. 

Királyi lak Váradon. 

Pompás tereni trónnal ’s bibor niennyezettel, A’ fó be 
inenetnél két testór áll kivont karddal. 

A’ NÁDon, NÉMETÚJVÁRY HENRIK, F1RMANI, 
“Шу csÁK, FRANGEPÁN, ABA, UzD, .’S „amos 

leventék föllépiiek. ` 
XFöUDvARNoK 

eду inellék szobából Iép ki. 
Uraim, a’ király rögtön meg fog jelenni. 

Élénk inozgás. 
A’KIRÁLY 

kis szünet után kilép, ’s a’ mennyezet аlatt Мeч/1103la1. 
A’ sакasав bt hármas éljennel i'idvözli. 

KIRÁLY. 

Üdvöz leventék, gyöztes harczosim! 
Ori'ilök itt láthatni tltekct 
A’ fáradalmas véres mi’i után. 

NÁDon 

Urunk ’s királyunk, tme Hunnia’ 
Nevében állunk trónod’ zsi’iinolyánzil,` 
Hü nemzetednek hálaérzetét 
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Királyi fönségednek bemutatni. 
A’ kún pogányok megverettetének, 
És így hazánktól távol a’ veszély. 
Az ingerült kedélyek csillapúltak, 
És a’ magyar nép, mellyre hös karod 
A’ béke’ napját ismét földeríté, 
Bizton reméli, hogy bölcs rendszabályok . 
A’ hit’ ’s az alkotvá'nynak szent ügyét 
Szilárdúl fogják biztosltani. 

. K I R Á L Y. 

Hü nemzetemnek méltó vágyait 
Betöltni legnagyobb gondom leend. 
’S mint én örömmel értem a’ haza’ 

Őszinte hódolását, úgy viszont 
A'. nemzet is bennem megnyughatik. 
És így remélem, a’ közértelem 
Nép és király között legbiztosabb 
Óvása lesz hazánk’ törvényinek. 

A' követhez. 

Örülve látom Nápoly’ hírnökét is 
Lakomba gyült hü rendeim között. 
Nemes lovag, legyen szabad remelnem, 
Hogy elfeledvék már a’ múlt viszályok, 
És hogy közöttem és ipam között 
A’ frigybarátság nem szüneml soha. 

KÖVET 
Nápoly’ királya és egész Olaszhon 

r 
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Öröminel érté gyözödelmedet. 
' Ó kész feledi'ii a’ viszályokat, 

Mellyek Magyarhon’ keblét mardosák , 
És hirnökéve1 аль/танeц 
Igaz hitünk’ .ki'rályi bajnokái. 

KiRÁLm 

Részvéte kedves pályadij nekein. 
Az ég inegáldá népein’ fegyverét 
’S a’ kún vezert kczünkre juttatá 
A’ béke’ zálogáúi; ’s igy , hiszem, 
Hogy a’ pugányt hitünknek megnyerem. 

KövET„ 
Fönséges úr, nщу/11ll11ni , n6ni h1528iii, 
Hogy a’ pogányok iijra fölveszik ’ 
Hitünket; ök ezt többször is tevék, 
’S reményeinket mégis megesalák. 
Nekik hitünk Csak kedvczö palást 
Új árulást koholni ellened. 

KIRÁLY 

Elszóròm öket szerte mindenütt, 
Hogy népeimmel összeforrjanak. 

` KövET 
’S hogy népeid között a’ Iázadásnak 
I'Iintsék el undok méregmagvait! 

KIRÁLT 

Adj hát tanácsot; mit tegyünk velök? 
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KÖVEL 

Királyom’ és az egész шvö világ’ 
Nevében szólok most veled király. 
Erösen intö példát kelletik 
E’ népnek adnunk, hogy rettegjenek 
A’ kúnok esküjökkel játszani. 
Azért király, én Oldamúr vezért 
Kezembe átadatni sürgetem, 
Hogy ott, hol egykor partján a’ Dunának 
Az ösz oro’mról "шт vetteték I 
Gellért hitünknek ós szent vértanúja, 
Lakoljon ocsmány árulásaért. 
Mert illy tanúság szükséges leend, 
пoд borzadólag. lássák mindenek, 
Mint büntet a’ hivöknek istene 

Зzeм ostorával minden hitszegést. 
к 1 в Á L Y.1 

És а.’ pogánynak illyen oktatást 
Szokott az ég' malasztja nyujtani? 
Azonban én Мaшa nem vagyok 
Ez üdvezitö tan’ mélységibe., 
És igy ne bámúld zizrt, nemes lovag, 
Hogy eddig иt sem értheté agyam, 
Mint kelljen istenünknek tetszenî. 
De a’ dologra. Én kún Gldamúrt 
A’ vérmez'öröl hoztam foglyomúl , 
És igy csak ш szeretném érteni: 
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Уайт‘ m’i joggal bir Károly király 
Vagy a’ hivö ИМ; vagy bárki más 
Véres csatában szerzett foglyomon? 

KövEm 

Királyom , Oldamúr mint hitszegö 
Fönséged ellen vétkezett nagyon. 
Te a’ то pogánynak megnyiti’id 
l'lazádat: ámde olly föltét alatt, 
Hoгy üdvezltö szent hitünkre térjen 
’S mondjon le undok ös szokásiról, 
Mellyekre isten átkát hirdeti 
Keletre és nyngotra mindenütt! 
’S az álruhába rejtezett pogány 
Csak addig i'izte НИМt veled, 
Mtg ellenállhatásra Щ nyilott. 
’S illy csalfa, illy váratlan hitszegés 
Példát adandó leczkét érdemel. 

KIRÁLY. 

Mikor királyok harczhan állanak, 
A’ hadszerencse hoz birálatot , 
’S ehhez, remélem, másnak nincs köze. 
Egy szóval: Oldamúr fuglyoin marin] , 
Mig nékem öt fogságban tartani 
Kedvem leend: ezt mond имeн ipamnak. 

. K ö VE T. 

Fönséges úr, fölötte fajlalom’ 
Hogy foтos okra szived nem hajol, 

snimn'ri JÃ'riáKszíN. 5 
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Hoу frigybarátot üzesz el magadtól 
’S öledben inkább kigyófajzatot, 
Reád agyargót , mérgeset nevelsz. 
Azonban ш el nem mellözhetem: 

Népoly ’s Olaszhon nem türendik el 
пoд a’ keresztény név’ tekintetét, 
Az edш; is gyakorta si'ilyedettet, 
Ellenkezésed csorbává leщe; 
És мыg ezt такжe fájlalom. 

K I R Á L Y. 

Ismétlem : Oldamúr foglyom inarad , 
. Károly királynak László igy üzen , 

’S. László ezektöl e1 nem áll sоhа. 
KövET. 

Az шen óvjon, fönséges király. 
Ezennel útra térek ’s luegviszem 
Kairoly királynak véleményedet. 

K I R A L Y. 

нaшd barátom, ez nem vélemény, 
Hanem kir1ályi föltett szándokom. 
Így mondd uradnak. Vigyd egyébiránt 
кáшy királynak üdvözlésemet. 

A’ többiekhez fordulva. 

Иrak leventék, hü bajtársaim , ‚ 
Ez úttal elbocsátlak tlteket. 

A’ шпиoн úr peйд; maradui fog. 
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M I N D. 

Eljen a’ király! 
El, a’ tlirnokon ты. 

KIRÁLY 

int az öröknek hogy tlivozzanak, ‘шип a’ tárnok felé 
шагу. Tartózkodással. 

Nem Ищи! a’ fogolynak gyermekét'ê 
т Á В N о K pajkosau. 

Mindig csak Eduáról álmodol! 
KIRÁLY. 

Henrik! ne gúnyolj, kérlek, ищemet. 
Hisz’ keblem is viigут ’s reményeket 
Hoж)“: világra! — én fölöttem is 
Mosolygtak ök, a’ kedves angyalok, 
Kik, földi pályazásunk’ szebb felére 
A’ kéj’ ’s öröm’ virágos szönyegét 
Teritik! Én is érzek hivatást 
Élvezni, hol gyönyör kinálkozik. 

TÁRNOL 

igen kegyelmes ш, de majd a’ nö — 
KIRÁLY. 

Hallgass levente, öt ne.hozd cló. 
Ah mit nem adnék, hogyha vegzetem 
Ót nem vetctte vohia atkomúl 
’S örök nyügömre karjaim köze'! 
Nem nem liarátom, e’ sii'ánkozo 
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Х l 
Olasz teremtés életszomjamat 
Nem olthatandja el sона. 

TÁRNOK. 

Keress, királyom, Щu vágyaidnak 
Más tágasabb és biztosb pzílyatért. 
Elötted a’ szerencse Мaхat 

Nyitott; akamod kell csak, oh király. 
’S te a’ шaшеk közt legboldogabb 
Lehetsz. De a’ szerelmi álmakat 
Ki kell szivedböl végkép irtanod, 
Mert bár az embert élni alkotá 

Az ég; de a’ király nem csak magáért 
Él; néki a’ jövendö’ képeit 
Kell úntalan keblében hordnia 

’S а’ nemzeteknek boldogságaért 
A’ pillanatnak ellenállnia. 

KIRÁLY. 

0h Мr szuvad ne voшa olly valo! 
Bár a’ szokások’ vas törvényei 
Szünnének egyszer lánczon штык, 
Mit a’ teremtö ég szabadnak alkotott! 
0h higyd bau'átom, én ollyan gonosz, 
Minônek itt is, ott is festetem , 
Minônek népem is tart, nem vagyok. 
Lfitd e’ kebelnek önvilága van, 
Mellyben , miként a’ létnek istene, 
Örök derüvel vágynék lengeni. 
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I l 

0h higyd levente, ott nem bántanák 
A’ nép ’s királya egymást, ’s bekesen 
Vii'úlna ott a’ tölgyek’ árnyai 
Мат a’ szende kisded nefelejts. 
01i! hogyha lelkem’ sejditéseit 
Valókra tudnám шум‘áыма, 
Úgy a’ viszályok’ vészvillámai 
Többé a’ népeket nem sujtanák, 
És a’ szelid természet’ gyermekét 
Többé panaszra nem fakasztanák 
A’ földi visszonyok’ bilincsei. 
0h mért születtem épen én királynak ! 

TÁiiNoK. 

Lászlót, a’ «шеиg szittya nép’ királyát 
Hallom panaszra kelni? 

к I в Á L Y. 

Ah! barátoin, 
Megúntam én e’ szük bilincseket. 
’S ha megkivánta népem’ érdeke 
Hogy házas éltem’ gyi'ílölt terheit 
Megint nyakamba tólassam, legyen! 
De a’ királynak is van szent joga 
A’ lét’ virágos kertében gyönyört 
Aratni , ’s én a’ koldus’ és király’ 
E’ köz Маты élni is fogok. 
Henrik! királyod megszorúlt nagyon, 
Barátra van szükségem, hi'i barátra, 
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Ki életemnek kétes percziben 
Velem szelid kebellel osztozik. 
’S e’ hü barátúl millìók шт 
Levente téged választottalak. 
Neked kitárom keblem’ titkait, 
Igen barátom, én csak Éduát, 
Сев!‘ öt, az istenit, szerethetem , 
’S nélküle boldog nem leszek sohа. 
Ö benne összesülnek vágyaim,' 
’S minden, mit egykor szépnek álmodám. 
’S most Inár, levente, mindent megfudál, 
Mi lángözönként МПa keblemet. 

Rövld szünet. 

Hallgatsz levente? 0h jól értem én 
Veszélyt jelentö hallgatásodat. 
Miért mutaми isten öt nekem? 
Hoгy dús egének lássam ими 
’S ne vágyjam öket mégis izleni? ` 
Nem nem barátom! б enyém leend , 
Habár az ég is ellenem szegül. 
Azért tanácsolj: mit tegyek? mikép 
Tehessçm öt enyémmé ? 

т Á в N о к. 
Szlvedet 

Faggatni nem kivánom már tovább , 
0h так! királyom , mélyen érzem én, 
Hogy kebleinkben vannak él'zetekf ‘ ""’ ' 
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Mellyekben a’ királyI ’s alattvalója, 
знdч, szegény` egyformán osztozik. 
Jól érzem azt. is, hogy balvégzetünk 
A’ fejdelemnek gyéren nyujt virágot. 
De légy nщoт: kiralyom; Édua 
'l'iéd legyen , ha birni vágyod öt. 

’ K I R A L Y. 
0h.' biztatásod éltet önt belém.’ 

T Á R N o к 

Hisz Oldamúr kezedben van, király; 
És nem kатит öt Károly király 
Halálra töled? Lányával pedig 
A’ gyermek-érzet majd meg. érteti , 
Mit kelljen Oldamúrért tennie; 
A’ hála gyakran a’ legjobb keritö. 

K I в AL Y. 

nemek valóban! еgа gondo1a'ii 
Oh hala hála e’ jó ötletért! 
Enyhi'ilni kell e’ zajgó sziv’ tiìzének. 
Egy csókot édes-édes ajkiról, 
Egy üdvös óra keble’ sztiz haván, 
Égy lángtekintet barna-kék szeméböl 
És nem sovárgom isten’ több kegyét. 

UDVARN о 1;; fóllép. 

Uram király, a’ kún vezér’ leánya .. ,. .«;.~ 
Kegyes kihallgatásért esdekel; 

A’ királyon zavarodàs’ jelei látszaiiak. 
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TÁRNOK 

мкм n’ kfrllyhw. 
Eröt királyom, órád kedvezö. 

KIRÁLK 

erótetett nyugalommal. 
Bocsásd be Ы, én бt kihallgatom. 

 U‘dvarnok el. 
Meglátom Ы megint, az istenit! 
Mondd meg barátom, mért дoм)g szivem 
Ollyan fölötte! mondd meg azt leventè, 
Mért мак egymást bennem jég ’s meleg , 
Mikent ha roms' um’ smleném! 
Miért van az, hogy ott nem reszketék , 
Hol sып halállal kelle küzdenem, 
’S mégis reményem’ legszebb haj'nalát 
Ollyan remegve várom ïólderůlnil 

TÁKNOL 
Még egyszer intlek: végy eröt uram, 
Нoгу e! ne áruld gyöngeségedet. 

A’ kírály leiil. Az начaтoй njtót ну“. 'a вы: 
timeleml vezeti a’ kírály’ elébe. A’ tárnok Ив: 

œletteljes távolságb au mand. 

к I R Á L Y 

n’ tárnokhcn tettetett hldegnéggel ’s parancsolòlng. 
Levente, teljesitad parancsomat. 
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TARNOK 

Fönséged én bennein megnyughatik. 
Mély fóhajtásnl elmegy, пива az udvarnok. 

KIRALY 

Édua’ tekintetébe mélyedve мaдам“. 
М1 bi'ívös ai'czán meg a’ bánat is! 

ÉDU» 

Kil'ály _! Elakad. 
KIRÁLL 

Ne félj leányka, bizva szólj. 
ÉDUA 

Még egyszer állok esdekelve itt, 
Hogy börtönödben szenvedö atyámnak 
Föloldnom engedd rabbilincseit. 
Mit véthetett,`oh László, ellened 
Egy tisztes ösz, kinek szent fiirteit 
Hatvankilencz év hóval födte be, 
Kinek csak az volt „ещe, hogy szabad 
Népének Ösi szent szokásihoz 
’S oltárihoz hiven ragaszkodott? 

KIRÁLm 

Atyád szavának szentségét szege meg, 
’S országosan fogadta tartozását 

.` Nem teljesité; ö a’ két rokon 
Nép közti békét megzavarta és 
Minden kegyemmel vissza élt. ’S ezek 
Nem büntetésre méltó vétkek-e l? 



62 Iv. LÁszLó. II. FELV. 

Azonban én kegyetlen nem vagyok , 
Irámad épen nem szép Édua. 
De már atyádnak sorsa ninas kezemben. 
мы lányka , ö hitünket gúnyolá, 
Рeйig hitünk’ hatalmas istene 
Nem hagy magával senkít `Штaт. 
Azért Olaszhon’ legnagyobb királya, 
Kihez hasonló ninos e’ fóld-tekén, 
Ki frigyben áll az egész hivö világgal, 
Üzent nekem, hogy Oldamúr vezért 
Kezébe adjam. 

ÉDUL 

’S mit teend vele ? 

Kérlek , ne titkolj tölem semmit el ! 
KIRÁLK 

Ha úgy kivánod, ám! nem tîtkolom , 
Jobb volna bátor meg sem hallanod. 
Hand hát. A’ ho1 вuаáмk szm fam " 
Délczeg Dunánknak mossák habjai , 
Ott nyul magasra egy kopár orom , 
Gellért’ hegyének szokták mondani. 
Onnan tшт; Gellért püspököt, 
A’ pártütésre lázadt szittya nép 
Pogány dühében a’ hullámozó 
Folyamba egykor; ott fog Oldamúr 
Lakolni bünös hitszegéseért. 
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É D U A. 

Kegyelmes ég, mi lesz szegény fejemböl! 
Király hatalmad öt megmentheti. 

Térdre esik. 

Im Oldamúrnak árva gyermeke, 
Mint isteneinek szent oltárinál , 
Könyörg elötted : mentsd meg Oldamúrt! 
Atengedendem minden kincsemet, 
Mit meghagyának rabló sergeid, 
És száz leventét küldök zálogúl, 
Csak oldd föl Oldamúi" bilinеseit 

’S add vissza öt kesergö gyermekének. 
KIRÁLY 'sneak 

‘ kitörö érzettel fölkel. 

Nem nem leányka, nem lehet tovább! 
Hallgatni nem hagy itt inár érzetem. 
Figyelj szavainra végig Édua, 
Aztán itélhetsz úgy a’ inint akarsz. 
Mit szólanál , kedves leányka , te , 
Ha egy király te töled térdein, „1 ЕЩЁ1дам, 
Miként te most elöttem esdekelsz, . 

Az élet’ és öröm’ malasztjait 
1'Iö és szorúlt kebellel esdené? 

Leányka! nem kivánom kincsedet, 
Nem száz leventét töled zálogúl: 
Csak téged, édes lányka, vágylak én 
Jövö frigyünknek biztos zálogáúl! 
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E’ szép szemeknek több hitelt вбok, 
Mint millióknak klnjaid közül. 
Igen leányka, László tégedet 
Egész hevével izzó érzetének 
Imád, miként hitének istenét! 
Ah milly kopárok voltak útaim, 
Mi éj borongntt életem fölött, «i‘f'ilfbń 
Mig h6 szerelmem bájos csillagа. = Мадам!‘ 
Sötét szemedböl nem derült reám! цену ШК 
Leányka! jöjjsze pályatársamúl, nim :fi 
Oszd meg szerelmem’ fоп-6 lángjait, ’ Ж!" 
És én daczára a’ kerek világnak 
Fölolllom Oldamúr’ bilincseit. 

ÉDUA 
keserů meglepetéssel. 

Látom király, te gúnyolsz engemet; 
Tréfára elkészülve nem valék. 

K I в А L Y. 

Нem tréfa ez leányka, hîgyd nekem ;› 
Való , miképen hogy király чaдо!“ 
Mikép -- 

  
 

ÉDUA. 

Ne mondd ki végig oh király, 
Különben elhagy mînden érzetem. 

Mély szomorral. 
Szegény leányka, 0h mért is jövél 
мaдам; Oldamúrért esdeni! 
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Nem nem királyom, én azt nem hiszem. 
Hogy fertelemtöl tiszta ищemе‘ 
Tilos cseledbe „дымd ejteni 
Én nem hiszem, hogy Oldamúr' eanyát 
Aрина akarnád megvásárlani. 
0h nem királyom, azt te nem teszed 
Még nem roinolhatott meg annyira 
Királyi véred, hogy pogány leánynak 
.limoni ты a’ kirá1yi nö’ nyuga1mát. 

KIRÁLY. 

’S te is csak ö‘; hozod föl ellenem! 

0h e’ siránkozó, e’ döre nö 
Úgy áll közöttcm és az.ég között 
Miként a’ kárhozatnak angyala. 

.0h én e’ nöt fölöfte gyülölöm 
Hogy Éduát szeretnein kelletik , 
’S hogy öt szeretni, hajh! шпицg fogom. 
Leányka! köztünk nem vont közйт‘ 
A’ házi élet’ viszonya; 
S ha vont, leruntom, bárini naдy legyeii , 
’S te ülsz velem királyi trónomon; 
нát mit kivánsz még г Megtagadjam-e 
Hazámat és hitemnek istenét? 

Legyen leányka! ММ én kész vagyok 
Értted hitemröl is lemondani , 
És, megtagadni hogy magyar vaшok , 
És тащит, iwgy király vagyok, 
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És távol innét eы szebb ég alalt, 
Ott hol szel'ulebb шлюх lengenek , 
Hol csak szerelmem’ üdvét élhetem, 
Alunni édes álmat kebleden: 

Csak mondjml ш leányka, hogy szeretsz! 
Ё D U A küzdve. 

Miért kivánod föllázasztani 

Igénytelen szivemnek nyúgatát! 
KIRÁLY 

пиву'‘i3a(151i Édua’ kezét. 
01i mondjad aж leányka , hogy szeretsz! 

ÉDUÁ 
kífejti magát; toiupa de eltökélt hangen. 

En nem szerethetem fönségedet. 
K I R А L Y. 

Num? nem? ’s miért nem? hait nem sejted-c, 
Hogy válaszoddal sennnivé tehctsz, 

’S mindent körülem, a’ mi él ’s inuzog Nézd a’ fölöttünk tündö'klö пaр“! , 
Nézd a’ világok’ milliárdjait, j 
Mellyek’ határa túl a’ lét’ körén 
És mint a’ számnak, végök nincs sehol! 
Mind ez szerelmem’ szikrarésze csak, 
Csak tünedékeny semmi végtelen 
Láng érzetemhez képest. Mit tegyek, 
Hogy megmutassam, mint szeretlek én? 
Tán aт kivánod Нoгy hössé legyek? 
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Vitára szállok a’ kerek “иgём, 
És napkeletnek minden kincseit 
l’lábzsámolyodnál összehalmozoin , 
’S neveminel a’ föld’ sarkait betöltöin. 
Mindenre adhatsz órińs-eröt , 
Csak mondjad azt leányka, hogy szeretsz l 

É D U A. 

Nein, nem szeretlek ’s nem foglak sona 
Szeretni! .-- 

Kétségbe esve 

0h bocsáss meg Oldamúr! 
'.l'éged leányod nem tehы szabaddá. 

KIвALY. 

'S te nem hajolsz ? úm! jól van Édna. 
Kövesd agyadnak bölcs tanácslatát; 
Én majd enyéinet úgy fogom követni, 
Mint engedendi Ипдиn’ vad dühe. 
Lány , hai1jadi En kira1ya uuimiának, 
Apád’ fejének vesztét esküszöm. 
Magad töréd el Oldamúr`fölött 
hinos halála’ biróvesszejét. 
’S ha köniiyeidnek ái'ja olly leend , 
Mint a’ ИЩЕМ lepte vizözön; 
Ha kinjaidban iigy ki száradand 
Tested, iniként az ezredes fövény 
Hév Afrikának pnszta terein , 
’S kegyelmet esdö torkod megszakad; 



68 iv. LÁszLó. n. паи’. 

A’ hitszegönek veszni kelletik. 
Azért ha tizszer járt a’ föld körül 
A’ nap ’s keresni vágynád Oldamúrt: 
Ütt a’ Dunának. vad hullámiban 

Ót feltalálod; ’s aztán lengjetek 
Karöltve boldog mennyetek felé, 
’S örúlj , hogy engem elkerülhetél. 

Vadúl. 

Mostan pediglen azt parancsolom: 
SzemeIn ne lásson többé tégedet. 

A’ mellékszobába rohan. 
ÉDUÁ 

ki mindig nevekedó fettegéssel hallgatta a'kiràlyt, 
kétségbeeséssel küszködve utána rohan. 

Megállj , kegyetlenl én tied vagyok. 
A’ mellékszoba’ küszöbén összerogyik. 

HARMADIK JELENES. 

Börtönszoba, magas góth ablakokkal; egész bútora egy 
bòrpamlag , két szék és egy езда]. 

OLDÁMÚR 

bekötôtt ‘eлe! а’ pamlagon alszik. 
G E N I U 8. 

Lengjétek öt körúl 
Ti rózsagyermeki 
A’ játszi képzeletnek ! 
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` Lengjétek at könn 
’S lebegtessétek ót 
A’ fájdalmas való’ 
Dühös _hullámiról 
A’ lét-feledtetò 

A’ csendes édes тom’ 

Lange szárnyain 
A’ nyúgalom’ honába! 
Mert, ah! a’ bús vaю 
Lelkét megrázza inajd, 
’S a’ honvesztette ösz, 
Kit a’ sors’ végzetének 
Sejditései 
Meg nem rendithetének , 
Atokra fog fakadni 
A’ türhetöbb csapásért, 
És hösi szelleme 
A’ megböszült atyának 
Szörnyů ‘(Мaй 
Alatt róskadni fog! 
Lengjétek öt körül, 
És adjatok neki 
Leányt , мм és gyönyört! 
Mert a’ sors’ vas keze 

Мeдosый mindenétöl, 
’S a’ váló pilla'iiat 
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Reményt sem fog nevelni 
Kietlen slrgöröngyén ! 
Ti rózsa-gyermeki 
A’ játszi képzeletnelg 
Lengjétek öt körül! 

0 L D А м Ú R. 
hosszns csendes âlom után fölocsòdik. 

Me'rt nem maradtok még az agg vezérnél 
Ti édes álom’ kedves képei? 
Mért kell valóra ébredneín megint, 
’S terhét viselnem gyши életemnek ! 
Mért nem hagyátok, bárcsak perczig is 
Még a’ szabadság’ álmát izlenem 
’S felednem, hogy honatlan rab "gyмы 

Gondolatba mél'yeà. 
Sebes folyamban íizik száz'mlok j' ‘Ё 
Egymást, ’s a’ tág idönek gyermeki 
Születnek és kihalnak` szüntelen. 

A’ nio st homályos fáiyolt ölt magára; 
És a’ jövönek gondatlan fia 
Az ös atyáknak elhamvadt porán 
Dalolva tánczol “её'ig , mint az évek 
A’ naд világnak balgaságain. 
Kihal nevemmel végemléke is 
Hös uemzetemnek, és a’ kisdedek’ 
Dajkáji egykor esti vég regében ` ’Ã 
Fognak talán nevünkröl szólani, 

1 
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Vagy legfölebb a’ lantos foдa majd 
A’ rég kатoк, nasi ieiteket 
Dalolni, és az észre tért világ 
Nem is hiendi, hogy nem költemóny, 
Mii kan лeventék мы“ ieuenek. 
De hát csalódik vajjon a’ világ? 
Hisz e’ ИМg is pusztisiI költeinény, 
Úgy van -,valóban -pnszta költemény ! 

Mert inindenek fiitòlag 
'l'ünnek föl és enyésznek; 
’S a’ végsö шat is 
A' forma nélküli 

Egykedvü mély idö 
Zsákmányaúl ragadja. -—-`‘ ` д i. 

` Sziinet. 

Testem mi gyönge! ’s oh mint Щ sebem! 
Úgy saш , mintha égetö parázs ` ` 
Sziszegne benne! Amde csitt, vezer!. 
Ne sejtse László , hogy таk börtöne 
Csüggesztni képes férfi-lelkemet; 
Ne sejtse, hogy fájdalma vérezö 
Sebemnek ajkaimból egy мы: 
Avagy szeinemböl egy könycseppet is 
I-'akaszlhati ваше“. . . ’ 

Itt is kún ‘югy Oldamúr! 
’S a’ kún parancsra nem szokolt hajolni. 
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H A D N A GY kivüh'ól. 
Oldamúr а’ kún vezér ezennel, fónséges királyunk’ 
parancsára , szabad lábra tétessék. 

BönTöNöRkwMwL 

Hol a’ királyi rendelet? 
ÉDU A МИН. 

Hamai' bocsáss be! itt a’ rendelet. 

OLDÁMÚK 

Hah! ez leányom’ hanдa. Istenek, 
Meg тom ismét Orchám’ gyermekét! 

BöRTöNöRapmnpL 
A’ bémenet szabad. 

ÉDUA, июню‘: пупнмпeх és a'BönTöNòn 
fôllépnek. 

oLDAmÚR 

НМ" karokkal Édua Тeм .támol‘og. 
Leányom , Édnám! 

ÉDUA 

0h apám! 
Зина eШ! ’s némin sirva гeй magát Oldamúr’ 

mellére. 

H A D N A G Y. 

E’ kegyelmes királyi rendelet neked, kún vezér, 
szabadságodat visszaadja. 

o L D A м ÚR Édnâra nés. 
’S kinek köszönjem mind ezt, Éduám «'ì 
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ÉDUA 
"М! kii‘ejtadzik apja’ karjai НИМ. 

Hah! jò hogy épen emlékeztetél. 
A’liadnagyhoi. és bòrtönöi'hez. 

Mit ácsorogtok itt lelketlenek'ç` 
El innen el! mit én e’ rabvezérnek 

Mondandok , azt tinektek nein szabad 
Meghallnotok. 

Ki'tolja óket, ’s 6k ônkénytelen eagedelmeskednek. 
oLDAMÚn 

Az istenért leányom , szóulj! mi Шt? 
Mit jósol e' halványság arczodon 
’S e’ ‘гad тekатeс? Szólj leány, mi И"? 

ÉDUA ’ 

Megánj öreg! hagyj engemet pilienni, 
Mert én nagyon rosz útakról jövék. 

Lei'll; félörjöngéssel. 
Látd Oldamúr , te nem vaд már fogoly , 
Nem fogsz e’ szi'ik Шaх közi tengeni ; 
Meglátod isten’ tiszta kék egét, 
’S imádod öt biizgóan térdiden! 
És jámbor ösz НМ, mind ezt, én tevéni. 
No’s úgy-e jó egy Наyкa Édua? 

o L D A м ú в. 

Leány, miképen értsem e’ ниш? 
Tlz rabheteknek hosszas kinjai 
Után leányom oldja föl bilincsem’; 
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Elöször érzem újra , Вoдy szivem 
Nincs мадaм, hogy van gyermekem , 
Ki napjaim’ borongó alkonyát 
Enyhltni képes. ’S Inégis gyermekem 
Belsö vihartól dúltan elvonúl 

Az öt ölelni vágyó ösz atyától? . 
Leány‘. ne hagyd egy kines kétkedésben 
Atyádat ’s oszlasd el félelmemet. 
Szólj : mit jelent e’ titkos zürzavar З 
Szabad vagyok valóban, vagy мlá“ 
Csak rémek i'iznek ушkot velem? 

ÉDUÁ 

Igien, szabad vaдy Oldamúr! 
Зимы! , miként a’ fészketlen тadги'! 
Mehetsz keletre és mehetsz nyugotra; 
Mehetsz a’ sir'ba is , vagy bárhova, 
De értsd meg, itt maradnod nem szabad! 

oLDÁMÚвkœwœi 

0h az magától érthetö v'ala! 
Hitemre! nem magas váltsági bér; 
’S ennél a’ gyöztes többetlnem kiván? . 

ÉDUÁ 

Öreg nem értesz. [Аszю tégedet 
Föltetleni'il szabadnak мыши; fr," . . 
Мei't lám, mi ketten megkötókiaz`alkub j 
’S váltsági bérrel mаг nem laт'tо10l. 



III. JEL' rv. LÁszLó. 75» 

o L D AM Ú в. 

Hah! borzadalmast kezdek sедeт. 
ÉDUA.. 

No’s mit tehettein mást? felelj öreg! 
ВЫ egy hatalmas nagy király haragszik, 
Ki az egész шvö vnággß1 frigyben áll; 
Рedдg az ö haragját nem lehet 
Kérlelni, és te büntetö kezét, 
Еsa!‘ iigy keri'ilheted , ha Éduzid —— 

el akad _ 

0h a’ bölények nyájas gyerinekek , 
Az ölyv szelld galamb illy emberek 
Megett! 

oLDAMÚв 

hele akar “вы. 
ÉDUA 

Megállj egy szóra még öreg! 
'l'artsd zárva meg vonagló ajkidat ,' 
'l'old vissza föltolúló . véredet , 
Mig elregélek inindent, mit tudok. 
Mit vélsz apám? mit kért László kiriily 
A’ kún leánytól váltságbéredi'íl? `' ` ' 

Ha ha ha! 

Csak engemet kivánt 'ó zálogúl, 
’S apám, ne átkozzd Orchád’ gyermeket 
Ki értted a’ bün’ Машaна. 1ön! 

Arczlt elfödi. ` 
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о L D А mi в. 

Eszméletem ne мы] el engemet! 
Leány , hiéna, klgyó, vаду ki vagy, 
Vedd vissza borzasztó шинdм; 
Vedd vissza, mig magam nem szörnyedek 
Ennen magamtól, hogy nemzöd vagyok; ' 
Mig ajkaimról átok nem мы 
A’ “Ещet ellen, melly öreg fejemre 
Büntetve szórta súlyos mennykövit 
És téged alkotott leányomúl! 
Hallgatsz? Remegnek gyönge Зnай}? 
Úgy van ! Szemedben , elfajúlt teremtés, 
Az undorltó büntett tükrözik; 
Kék „мы bün lenen felém, 
’S a’ fertelemnek mocskos bélyege 
Olvashatón áll fintor arczodon. 

Ha ha ha! 

Királyi ágyas! szép, hitemre , szép 
’S dicsö jutalmat ещё] vén apádért. 
Leányom, úgy-e , jól esett az alku! 
’S te Oldamúrnak volnál gyermeke? 
Nem, nem, te nem lehètsz az én leányom ! 
A’ kárhozat legrémesb mámorában 
"etett a’ földre téged ördögůl 
Nekeml 

É D U A kétlégbe esve. 
Megállj egy'szóra még apáln! 
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о L D A m Ú n 
1ndulata e’ beszéd alatt folyvlist nö, a’ végsö szaмнnм aj 

`kai kékülnek, arcza barns-vörös szint ölt, Мnшa törött, 
szziva. fuldokló ’s általában szélütés’ jele! mutat 

l koznak тaрa. 
Atkot , legátkozottabb átkomat, 
Fejedre büneimnek fatyja te! 
Utálva légy az emberek’ körében , 
Miként rühes juh tiszta társai 
Között! — Kövessen átkom inindenütt, 
Bár merre tenды! bi'inös éltedet, 
Miként saját árnyékod végedig! 
Ne légyen e’ vilaigon nyúgatod, 
A’ szlvnyomasztó lélekisnieret’ 
Fnlánkja dú1ja kebled’ úntalan; 
Az ёg ne hallja hév I‘ohászodat , 
Нa kinaidban hozzá esdckelsz'! 

’S ha eljüvend a’ sárga stri vö, 
Gyötörje .'irnyain végsö perezedet, 
Miként ijesztö rém, еs átkomiit 
Dörögje haldokló fejedre `tizszeresi 
És szzízszoros viszhanggal, ’s tested’ is 
A’ sirüregböl aítkom túrja ki, 
Hogy igy se itt se túl az életen '. 
Nyugtot ne lelhess! МОК, átok, тok! 

Összerogyik 's rángatódzások közt meghal. Édua ellijdl. 
A’ Мир“; legürdül. ` 

:annui жди-5115112‘. 7 



78 Iv. LÁszLó. 

HARMADIK rnLVoNAs. 

ELSÓJELENEA 

Királyilag bútorozott terem Édua’ мышn Váradon. 

ÉDUÁ 

Arcza hаlavány, de vouásai hidegek ’s csak néha vo 
nagianak a' fájdalom’ sialymól, 

Mi csillapúltnak érzem keblemet! 
Mint a’ leégett мы’ halnvai , 
Mellyekre több emésztö мужat 
Az ég’ har2igjг. seni штaтa mái’. 
А’ régi múltnak álomképei 
Hmnályosan lebegnek képzetemben , 
’S aй; tudom lnár, hol ’s mi lény vagyok. 
De mit zsibongtok két fülem körül 
'П elröpült mogorva потokа 
És mit keressz te halvány siri ш 
A’ kеjre termett kún leány körül? 
El tñlem, el! mert ‘Нet’ gyermeki 
'l'ánczolnak itt az eleten keresztul! 
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Nem fognak itt apáknak átkai 
Mert itt a’ perez a’ miiltat hzitra tólja. 
На. ha hal 

A’ perez valóban több mint tréfaság! 
Ha vannak is, kik annak vélhetik; 
Ha vannak is pórlelki'i gyilkosok, 
Kik lelkeken vásárlanak gyönyört. 
0h illy bürökbe mártott mézliak 
Mindent enyelgö tréfának neveznek, 
Habár az égnek fényes csillagi 
’S az éji hold tengerbe hulljanak; 
Habzir az ég’ ropoдa szét onioljék, 
És a’ letiprott, a’ boldogtalan 
Ordi'tva kérjen embertöl вeдёт, 
Orditva, hogy vadak némú'ljanak 
’S a’ szirtdarabból könyforrás fakadjun. 
0li illy szivetlenekre, istenek ! 
Nem ölthetétek szent alaktokat! 

Nem, nem! különben hinnein kelletik, 
пoд 1în hatahnatok inerö bohózat. 

Szünet. 

Einlék ne iililözz! miilt ne ti’inj inegint 
Élömbe! mert nagy czél van Édua 
Elött kiti’izve. — ’S akker Oldamúr, 
Ha nemzetednek új hont szerzeni 
Fogutt leányod, akkor átkaid 

7* 
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Királyi gyilkosodra szálljanak, 
’S boszúlni fog leányoil tégedet. 

APвóD fönép. 

László király, nagyságos asszonyoni. 
ÉDUÁ 

vonàsain belsô mozgalom итак; magában. 
Eröt királyi ágyas! 

Rendbeszedi magát ’s a’ grófhoz fordúl. 
Mondd neki, 

Mély tisztelettel várom Ы. 
Az api'6d eltávozik, ’s a’ kii'ály i'öllép. 

KIRÁLY. 

Kedves leányka , ime eljövék 
A’ nap’ nyomasztó fáradalmitól 
Nyugtot keresni édes kebleden. 
De mit vagyok szemlélni kénytelen? 
Az élet szép szemedbòl итoгo“, 
És a’ halál’ meredt vonásai 
гoдáх a' rózsa’ és a’ lilium’ 
'l'ündér vegyületét el arczaidról? 
Mi fájdalom vagy bánat illeti 
Az istenért leányka! kebledet ? 

ÉDUA 
Рeшил! oh király , hogy. Édua 
llonatian és atyátlan árva lény. 

к I НА L Y. 

Mért csüggsz, Мáмka édes, szüntelen 
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A’ múlt’ homályos árnyék-képein! 
Hagyd Éduám, a’ holtakat nyugodni, 
’S fogadd a’ perez’ örömdús serlegét. 
De nem leányka, én nem tettetek 
Egykedvi'iséget, hol nyugalmadat 
A’ fájdalom' fulánkja mérgezi. 
Jól érzem én, hogy a’ leányi sziv — 

ÉD UA tûrelinetlenül. 

Hagyd azt királyoml én rabnöd vagyok; 
A’ többihez Lászlónak nincs joga. 

K IRA L Y. 

Am, lányka! nem faggatlak inár tovább. 
De hagyd szeinedben inegpillantanoni 
Megint sugárit a’ 'vigasztaló 
Örömnek, ’s .hagyd megint mosolygani 
A’ szende rózsát kedves `arczodon; 
Hagyd sejtenem, hogy hi'i Lászlódnak is 
Jut gondjaidból egykét perczcnet. 

É D U A. 

Igen királyom! higyd oh higyd nekem , 
Naponta és éjente csak te vagy 
Fö tárgya gondjaimnak, csak te vagy 
E’ fölhevi’ilt agy’ képzete. 

K I R ÁL Y érzékenyen. 
0h lányka lányka, mint szeretlek én! 

Megöleli Éduát , kînek arcza az utálat’é gyiilölet’ 
vonásalt ölti тает, tagjai llithatólag reszketnek. 
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Jer e’ kebelre, bájos Éduám! 
Hagyd lelkeinket egybeforrani; 
над; minket a’törvények’ ’s köz szokás’ 
Sötét salakján feljül lengeni! 
Hagyd itt e’ lágy karok közt érzenem, 
'Hogy a’ királynak is virágzanak 
Az élet’ Мdгís-уzdag térein . 
Ürömvirágok, és hogy nem vagyok 
Királyi székem’ árva fénye közt 
Egészen elhagyatva! 

ÉDUÁ 

Én tied vagyokl 
De most királyom, engedj szólanom; 
Haди] fölfedeznem legforróbbikát 
Rég már szivemben маpшt vágyainmak! 

KIRÁLY. 

Szolj kedvesem! Mit kérhet Édua, 
Mit László “Нe megtagadna! 

ÉDUA térdre esili. 
0h 

Királyom! én egy árva ’s hontalan 
Nemzet’ nevében szólok most szivedhez! 
Töröld ki siró nemzetem’ szeméböl 

A’ hoszu küszködés’ vérkönnyeit! 
0h hagyd pihenni annyi vész után 
Hazádban a’ rég vándor kúnokat! 
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Hagyd hinnem azt, hogy érzelmid valók 
’S adj nemzetemnek`hajlékot, hazát! 

K I в AL Y. 

ЕЩЁ, elég! imádott Éduám! 
Fölemeli. 

Halld édesem, királyi eskümet, 
Hogy Éduámnak vándor nemzete 
Nem lesz haziitlan többé; söt leány, 
Hogy lásd miként királyod kedvese’ 
Legtitkosabb vágyát is ellesi, 
Tndd meg, hogy Arbucz bátyád testörhadnagyom. 

É DU A sаряд". 
0 11t van? Arbucz itt van Váradon ? 

KIRALY. 

Úgy van leányka! oh bár többet 
Tehetne László Éduájaért! 
De én királyi büszke székemen 
Ollyan tehetlen, olly szegény vagyok! 
’S minden hatalmam, minden kincseim 
Nem képesek szivein’ lángérzetének 
Irántad édes, szint kölcsönzeni. 
Ismétleni, Éduám, királyi 'szent 
Szavamra: hogy hñs neinzeted hazátlan 
’S földönfutd ezentúl nem leend. 
Most, édesem, királyi tisztem int, 
’S távozni kénytet karjaid közül. 
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Élj boldogúl , és higyd , hogy kedvesed 
’S országa csak te értted létezik. El. 

É в U A. 

Miért zajongsz úgy, izgatott kebel! 
Mért reszketék a’ szent név’ hallatára , 
Melly engem egykor égi lágy zene 
Gyanánt hatott meg! Arhucz’ kedvese 
És a’ magyar királynak ágyasa , ` 
0h ez t'ölötte szörnyû gondolat! 
Nem, nem! te nem vagy kéjhölgy , Édna! 
'l'éged honiályosvégzeted ragadt 
Magával Oldamúrért ’s nemzete’ 
Jövöjcért a’ bün’ mélységibe! . 
Ш tölem el, ti klnzó öntndat’ 
’S ábrándjaim’ mogorva szörnyei! 
El töleni, el! mert a’ vezérleány 
Nean úgy esett el, mint a’ gyáva kéj' 
Rabnöje; mert ö még buktában is 
Kún- és vezérhölgyl ö még Édua! 

Забнe‘. Árbucz osendesen Follép ’s megáll. Édua 
. .nem veszi észre, 

Hah! hogyha most elömbe állana 
Ö, kit nevezni félnek ajkaim! 
Ha most e’ perczben, hös tekintetével 
Mérné az undok kún lezinyt! Ha most; 
De nein! nem! én e’ percztöl szörnyedek 
Mint enmagamtól, 
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AвBUcz 

komolyan elòlép. 
És, mért, Edna? 

ÉDUA 

nietszó slkoltással lerogyik. 
AвBUcz 

komolyságál'. veszitve. 

Kegyelmes ég, ö мegнaя! Haj! hamar! 
Segl'tsetek csclédek! 

Férfi ’s nó cselédek sietve be. 

Asszonyotok elájúltgaz istenért! segítsétek öt életre 
hoznom. 

Éduii’ fejét ölébe teszi; a’ cselédek 'homlokát ’s ke 
zelt dörgölik; hosszú sziinet. 

ÉDUA 

föleszmélve, gyüngén. 

Ah! hol vagyok! ’s mi történt én veleni! 
Éber valék-e vagy csak álmodám ? 
Vagy képzeteni hazudta öt szememnek г 

Meglátja Arbuczot. 
Hah! ’s inégis itt! te itt vagy Arbuc/.om ! 

A’ cselédekhez. 

Oh hagyjatok magnnkra jó cselédek , 
Mert lám hisz’ én már jól érzem magam’. 

` Cselédek el. 
ARBUGL 

0h percz! te kinosabh'vagy a’ мáты. 
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ÉDUA 

’S te nem vetéd meg undok Éduádat! 
Te eljövél a’ szégyen’ napjain! 
0h, én e’ percztöl szörnyen borzadék; 
És mégis ál‘lom a’ ió végzetet, 
пoд Éduádat nem feledted el. 

ÁRBUCL 

Ne igy, ne igy , imádott Éduám! 
Én nem jövék hozzád , hoд szenvedö 
Keblednek izzó kinja ’s bánata 
Fohászt fakaszszon szaggatott sыvemы” ; 
Én tégedet büntemi vágytalak; 
De im a’ sors elömbe vágtatott , 
’S most szánakoznom kell. fájdalmadon. 

ÉDUÁ 
magât Árbncz’ mellére vetve. 

Hagyd itt kisirnom szörnyü Юnomat 
Ёreйem egykor égett kebleden! 
Hagyd itt e’ szent helyen kiküzdenem 
A’ végvonaglás’ fojtó perczeitl Zokogva sfr. 

ÁвBUcz 

0h jaj, mi lett belöled Édua! 
Szegény, szegény eltévedt Édua ! 

ÉDUA 

Ne illy szeliden, édes Arbuczom! 
Mert ez kinosbban tépi mellemet 
Mint bármi sujtó mennydörgéseid. 
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AвnUcz 
És nincs menekvés ? 

ÉDUA 
Nincs , nincs, nincs menekvés! 

Flijdalmas szünet. 
ARBUGL 

Hallgasd ki végig Arbuczod’ лат“. 
Hagyd itt e’ csillogó bi'infészket! lm 
A’ régi kedves .in ensued. Édua, 
A’ régi Árbucz, kit szivednek elsö 
Artatlan ébredése egykoron 
Olly véghetetlen boldoggá teve; 
Ki egykor hü szerelmünk’ napjain 
Veled karöltve járt a’ rónaság’ 
Kies mosolygó pázsit-szönyegén ; 
Kit szép szemed’ mosolyja üdvözite; 
Kinek leányi 'ártatlan szivеd 
Olly шт volt , miként az égnek ivzete. 
A’ régi kedves nyujtja Ы! kezét, 
Hogy Éduáját a’ rut fertelem’ 
Hináriból ki mentse. 0h leány, 
Hallgasd ki Arbucz’ esdeklö нaши! \ 
A’ multat én feledni kész vagyok , 
És keblemen táplálni tégedet. 
0h nem, te nem lehetsz olly elsülyedt, 
Miként a’ rágalom rebesgeti, 
Mert hisz’ szemedböl könnyek hullanak! 

.... 
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El innen e’ dögvészes biinveremböl! 
Leányka jöjsze , fussunk innen el! 
Fussunk keletre, hol gyalázatod’ 
A’ tiszta léget még,. nem mérgezé , 
És ott a’ szent erény’ ösvényein 
Ott, lányka édes, eltörölheted 
Rút szégyenednek mocskos bélyegét! 
Im töled Arbuczod nem távozik , 
És holtaiglan 1io221d hü maradl 

ÉDUÁ 

0h hogyha tudnék még l'elejteni! 
Ha még lehetne jobb jövöt remélnem! 
Hamég e’ keblen lelnék békehont! 
Ha itjnságom’ szende álmai 
Мéд; egyszer a’ reménynek rózsafátyolán 
'l'ünnének :it a’ megbukott leány’ 
Elébe! Sir; sziinet. 

Ah! in1г eппe11 vége van. 
Szemeit törli ’s eröt vesz. 

Nem Arbucz , én veled nem távozom. 
Nem, nem lehet! higyd el, hogy nem lehet! 
’S ha életemnek minden perczei 
Gyönyört gyönyörre szülnének nekem , 
’S ha a’ felejtés’ árnyékfátyola 
Sürl'in takarná a’ bús múltakat 
Én börtönömböl nem távozhatom. 

Ünnepélyesen. 
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` Ott Oldamúrnak sirján esküvém7 
Hogy a’ kirá1yi kéjhölgy bünein 
нont fog cserélni vándor nemzetének! 
Ott esküvém, hogy niajd ha. inüvemet 
Végezni fogtam, szörnyü á/tkait 
Halo apáinnak а.’ gyilkos’ fejéhez 
Запоiи, hogy a' [бы inegrendi'il belé, 

Érczteleii hangen 
Oh az nagyon borzasztó perez vala, 
Midón apám „маю ajkival 
A’ lany’ fejére hörgé тaк: 

megrázkodik. ` 
Hu hu hu! . 

„Hogy lgy se Ш, se tй! az életen 
Nyugtot ne lelhess, a’tok, átok, Шok l“ 

Az тот‘: szavakat nietszò hangen sikoltja ’s elájúl. 
Aввucz aъ ajuin шип. 

Hej cselédek! siessetek be. 
свeжем; bejònek. 

ARBUez 

Vigyétek ágyba öt. 
Meiiekszobaba так Én... 

0h Édna, 
Fölaildozott :írtatlan szenvedö! 
Az istenek’ nevére esküszöm, 
Busziidban én is részesed далek! 

El a’ c_selédek мы. 
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мАзошк JELENES. 

Terem a’ tárnok’ lakján Budán. 

TÁKNof 
mellékszobábòl jó ki ’s egy nyilt levelet tart kezében. 

Fülöp követnek finom orra van , 
Azt mcgtagadni tôle nem lehet. 
Olasz komáink nem haszontalam 

'l'artják az ég’ ’s ‘бы’ kormányát kezökben, 
Mert átkozottúl jól kormányzanak. 
A’ gundolat még jól gondolva sincs, 
’S ök már kiolvassák ш lelkeinkböl! 

Azonban a’ kéjhö1gy mindig azé, 
Ki (it magának megkeritheti. 
De csak tekintsünk meg egyszer belé. 

Еду darabig halkkal olvas, azután fenuszóvnl. 

„A’tárnok úr’ fö gondja lesz En‘1re herczeget 
’s mind „oт; kik talán szándékainkat gá 

tulhatnák; jó ürügygyel félretolni“, 
0h értjük értjük édes czimborám; 
Alig lesem már, hoд megjöjjenek. 

Az ablak'hoz megy. 
Azonban a’ mint látom, a’ pukol 
’S az ördög, hogylia Inár belé fogott, 
Nem hagy soká. magiira vairakozni: 
Мeх't im a’ farkasok verembe futnak. 

A’ llevelei. elrçjti. 
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És most ne hщy] el áldott tettetés. 
CSÁK, ABA, FRANGEPAN, UzD,IIEDEnvAnY, 

’s több f6 nemesek föllépnek. 

. TARN о к. 
Hozott az é; levente társaim ! 

А B A. 

Iparkodánk magnnk is, tárnok úr. Kezetfoginik. 
TARNOK 

Ti meglioesáttok, jó barátaim, 
ноgy шaшak. _ C'sai1ós! székeketi 

Еду csatlós jö ’s teljeslti a’parancsot; a’le 
venték leülnek. 

Én nem kivа'Inok hosszan szólani 
’S néhány rövid szakaszba foglalom 
A’ (Идёт. - Égy sincs köztünk, ттaн" , 
Ki sajnosan ne látini Hnnniát 
Kéjhölgy- ’s pogányszeszélytöl függeni. 
A’ jó kiraíly alattomoskodások — 
És ágyasának áldozatja lett; 
És dús haших’ ezernyi kincsei 
(,'siipán Csak arra lzitszanak teremlve, 
Hogy a’ királyi kéjhölgy’ vйgyail, 
А’ telhetetlen, éhgyomriiakat 
'l'öltsék be, és hegy a’ Чаd kún pogányok 
Népünk’ verltékéböl hizzanak. 
Szóval: Magyarhon mz'ir a’ kún’ hицца. 
Honunknak alkotványos rendszere 
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Tapodva van; шаraм megül,` 
Mindenfelöl csak vész mutatkozik. 

Szerbek, (шиk, német és velencze 
Mind hadra készülgetnek ellenünk. 
A’ meghasonlás’ lelke nemzetünk’ 
Ónön szivén dúl; szóval: Hunnia, 
A’ hajdan olly hatalmas Hunnia, 
Melly a’ világnak délczeg asszonyát 
Нomа! is egykor fékezé’ dicsö 
Рыси“ ЧesШУe, romlásnak siet 
Elébe , hogyha bátor fért’iak, 
Kik kebleikben hordják szent ügyét 
A’ honnak , izmos férfi vállaikkal 
Azt támogatni készek nem leendenek. 
'l'udoin leventék, hogy közös hazánkért 
Aldozni tudtok, és tanácstokat 
Kérem: mikép lehessen Hunnia’ 
Sorsán segitnünk ? mert ez Шapм 
Keservesebb, mint bármi rút neme 
A’ kем halálnak. 

AB A. 

Hiven osztuzunk 

Érzelmeidben , táirnok úr. 
UZD magábam. 

Вaши 

Hiiiz te! nem szedesz i'a'i ищeтel. 
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GSAK. 

A' 1eghaiósb ’s leggyorsabb штыk 
Leendnek a’ legczélszerübbek is. 
Én azt hiszem, hogy legnagyobb sikerrel 
Országgyi'ilésen intézendjük el 
A’ dolgot. Én hát azt tanácsolom, 
Kérjük Myzét az ország’ nádorát, 
Hirdessen млаgшим; ’s akknron 
László sem állhat, a’ hon’ szent szavának, 
Ha még erében Arpád’ vére foп', 
’S nem koresosúlt el végkép, ellene. 

UzD. 

Én e’ tanácsot szivböl pártoloni. 
Legjohb leend , ha nemzetünk maga 
Szól a’ királyhoz: inert az ‘Щит 
Nyalók gyakorta más szint kültenek 
A’ lettdolngra, mint minö valóban. 

HEDERVARV 

Országgyi'ilése Клaszшai) leend. 
Hiszen magatok tanúi шишok, 
“ogy a’ király orszúggyüléseken 
Földet ’s eget megigért; és inikor 
Tartotta meg László adott нaши? 
Ézreknek omlott vére, hngy hitünkre 
Téritsük at a’ kún pogányokat, 
’S azért eléretett-e mаr a’ еzél? 
Nem a’ király’ palástja. véт-e 
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A’ nemzet’ és törvényeink’ daczára 
E’ csalfa jött ment jövevényeket? 
Én nem remélek semmi hasznosat, 
Míg a’ fenés tag nem leend gyökestöl 
Kivágva. 

T А в N o K. 

És pedig egy eszközünk - 
Van erre csak leventék! 

M I N D. 

Szólj hamar! 
Nevezd meg ezt az eszközt. 

T А в N o K. 
Pártütés! 

MIND. 

Mi? pártütés? 
T А в N o x. 

Igen bajtársaim! 
А’ név fölötte rút; de mit tegyünk? 
Máskép hazánk örökre veszve van. 
Azonban én a’ tévedéseket 

Kerülni vágyom. Én а’ pártütést 
Csak színleg értem; mert koránt sem azt 
Kívánom én , hogy László’ fölkenett 
Fejét veszély találja; és csak azt 
Kell bármikép megértetnünk vele, 
Hogy mély gödör tátong alatta, melly 
Elöbb utóbb hatalmát elnyeli 
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Ha igy tapodja lábbal nemzetét. 
Im en egészen közlöm terveinet 
Hogy szétoszoljék niinden kétkedés. 
Mi tri'inra hivjuk Endre herczeget. 
Ki már ezekröl értesi'ttetett, 
És nem soká körünkbe érkezik. 
Ö a’ hatahnat nem fogadja el, 
’S bátyját esak arra foдa kényszerltni , 
Hogy Мишsйt jobban teljesitse. 

с s A K. 

Illy óvatallal én is kész vagyok 
A’ tervet elfogadni; mert különben 
Higyétek oh leventék, pártütés 
Még jó gyümölcsöt nem hozott scha. 
De igy a’ dolgok ináskép állanak, 
És én a’ hon’ java’ra mindenekben 
выt venni kéм vagyok. 

T A в N o K. 

Megnyugtatásúl 
Helyesleném, ha értesltenök 
Fönséges asszonyunkat mindezekról; 
Mert a’ királyné szintúgy sértve van 
Miként a’ nenizet. Быт fegyveres 
Országgyi'ilésre hivjuk a’ Шráт, 
És kényszerltjük öt hoд ágyasa: 
’S az udvarán éltldö kúnokat 

Elútasitsa és királyilag 
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Viselje gondját nemzetünk’ штыk. 
SZóval barátim . a’ legjobb siker 
Ki nem maraми, hogyha férñak 
'I'udunk ’s kivánunk lenni. Szóljatok 
Bajtársaim, ha készek пытok-e . 
Részt venni terveimben? 

м I N D. 

Részt veszünk ! 

A B A. 

Urak, legyen szabad kimondanom 
E’ tárgy fölötti véleményemet. 
Bármilly ürügygyel módositsuk is 
'l'ervünket, az, nem több és nem kevesb 
Mint lázadás. Én иt tanácsolom, 
llogy a’ királynét önmagát tеgут; 
Pártunk' fejévé; mert a’ nö’ joga 
A’ hon’ ’s a’ пeпиet’ nagy sérelmivel 
Ш cgybeolvaxl. А’ királyi nö 
Jolxbágyitól forron szerettetîk, 
’S ha pártütéshez kcll már nyúlnia 
А’ honnak, óvjuk meg becsületünket, 
Fejünk különbeu is koстn vagyou. 
Endrét ösшнe honfinak hiszem; 
De a’ kelepczét visszonyok szövik, 
’S illy vîsszonyok kаши magamnak sem hiszek. 
Én ш barátim, ш javaslaním : 
Hivjuk meg вынéс, ámde nem kil'ályna k., 
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Hanem l'ej'ezzük azt világosan ki, 
Hogy nemzetünk’ ’s királynénk’ “зdтем 
Émelte Ш! szavát a.’ bús hazfi. 
Illy értelemben én is szivesen 
Kezet fogok, leventék, идeшь 

F в A N GE P A N. 

Ézekhez én még azt javaslanám , 
Mennénk királyiiénklioz személyesen; 
Világositsnk (й fel a’ haza’ 
’S az eltapodt jog’ gyászos helyzetéròl. 
Mondjnk ki, hogy esak töle ш hazánk 
Kiesb jövendöt és fájdalininak 
Enyhületet. 

TARNo к. . 
Nekem bajtársaiin , 

Ézekre nincsen észrevételem, 
’S öri’ilve pártolom lмáшoт. 
Azonban Éndre me'g ma itt leend; 
Várjuk be; mert én bizton ezt hiszem , 
Ügyünk nagynbb мы ’s tekintetet 
Nyei'end, ha ö leend védszónoka 
A’ hon ’s a’ nemzet’ bús fohászinak. 

MIND. 

Legyen iniként a’ tái’nok úi' akarja. 
, TARNoK 

És шost barAnm, bölcs врéменемt 
Aján1ok; és bármit rebesgetend 
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Lépéseinkröl a’ szükmellüség; 
Mi teljesusük mmm tiszteinket, 
Miként magyarokhoz illik, férfilag. 

A B A. 

’S most (Мon isten, tárnok ш'! —- A’tétt’ 
Pillantatában nщу! találkozunk. 

т A в N о к. 

Mihelyt a’ herczeg megjövend , azonnal 
Értésteki'il adandom. Éljetek 
Barátim , addig boldogúl l 

MIND. 

Elj boldogul! 
Mind elmennek. 

T AR N0 к egyedůl. 
Éltemben ennyit még nem izzadék. 
Ök а.’ kelepczét távol sem gyanitjfik , 
És igy örülhetsz, kedves czimborám. 
A’ cselfogás fölötte kedvezö 
Sikert reméltet. ’S most már a’ királynak 
Megirjuk a’ szép pártos terveket. 
Az már magából is következik, 
Hogy a’ követség’ taдa nem leszek. 
Csatlós! irószert. 

Еду ¿satlós irószert hoz ’s megint elmègy. 
TÁRNOK 

levelet ir ’s lepecsétli. 
A’ kошkа vetve , ’s az gyöz, а.’ ki mer. 
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Azoiiban Uzd nem tetszik énnekein. 

Ravasz tekintetét szünetlenúl 

Arczomra мeрé, mintha lelkemet 
Szerette volria áttekinteni. 

Henrik! vigyázz magadra! .Gondosan 
Keri'ild a’ mélyet, melly feléd vigyerg, 
Nehogy мlán a’ vermet, inellybe mást vezetni 
Akarsz, magadnak ássad. Ainde mit 
'l'ünödöm én e’ bitvány Uzd fölött! 
A’ többiekkel ö is veszni fog, 
’S igy félel'emre nem lesz több okom. El. 

'nAnMADiK JELENIES. 

Királyi lаk’ tei'eme Fehérvárott. 

A’ KIRÁLYNÉ, Мнe}: arczán ниш; betegség’ nyomai 
látszanaik, diszes öltözetben, gyönge léptekkel a’ mel 
léksmbfibói miep, a’ syrakusui HERCZEGNÖ ’s wbb 
udvari hölgyek штык. A’ [ай'lуне karszékre i'il. A’ 

nök , a’ syrakusai herczegnö kivûl, tiszteletteljes 
távolságban maradnak. 

KI n A L Y N É. 
Meglátogatlak légы! is , terem , 
Már egyszer; ah mért rég nem szihatám 
В: ablakokról a’ szép reggeli 
Sziv-ápoló lég’ tisztal balzamát. 
Camilla, úgy-e hogy fölötte rég? 
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IIERczEGNö félre. 

Szegény királyné! ö nem sejti még, 
Mi már a’ gyermekeknél sem titoli! 
'l'itkoljuk hät, a' meddig çsak lehet. 

A’ királynéhoz. 
Fölötte rég! '- Нe kedvcs arczodon 
Megint derü kél, ismét báj mosolyg ., 
Megint ragyognak a’ szelid szemek, t 
Miként ragyognak csendes éjeken 
Hazánk fölött az égnek csillagi. 
Illy kedves áron maid irigyleném 
Fönséged’ évnegyednyî szenvedését. 

к 1 в Á L Y N É. 
Ej ej Машy! te még a’ régi гaзy; 
Nyelved szokatlan még az egyszeríí 
Magyar beszédhez, ’s jó hogy ezt tudom; 
Hinném különben hizelgésidet 
’S utóbb hiiivá lenni kezdenék. 
De Мы‘, a’ király ha vìsszatér, 
Szemében a’nö ollyan nem leend, 
Minönek а’ királynét rajzolád. 

HERczEGNö 

míntegy nem értve a’királyné’ щиты. 
Söt épen ollynak kell lшинa, 
Ha izletének szép nenlünk elött, 
Miként lovaghoz illik, kész Ещelt 
Akar kivini. ` 



ш. JEL. iv,' LÁSZLÓ. N 101 

к 1 R A L Y N É. 

Úgyde férjeink 
E’ részben elveket nem tartanak. 

Elöttök addig van csak ingere 
Kecsinknek , a’ míg érttök küzdenek. 
De gyönge oldalát ha fölfedezték 
A’ nönek és kilesték örtelen 

Pillantatit, hajh! akkor oszlanak 
А’ rózsalánczok’ tündér-bájai, 
’S csak rabbilincset érez ott a’ férj , 
Hol a’ szerelmes Щu üdvhonát találta. 
Illy változók ök! ’s addig таk ezt, 
Míg végre már nem bírhatunk velök, 
’S tetszésökért utóbb a’ nö eseng. 

H E R c z E G NŐ. 

E’ kép valóban szörnyü bújoló. 
Azonban én kivételt is hiszek , 
’S ha nem csalódom, László is kivétel. 

K I R Á L Y N É. 

Ah! a’ királyok csak trónt osztanak 
A’ növel, és csak ritkán érzetet. 
Mi új hazánkban vendégek vagyunk; 
És nagy szerencse még, ha illy szereppel 
А’ nép ’s királya szívesen fogad. 

HE R с z E GN ö. 

Mégis királyném , milly szép hívatás 
Egy nemzetének boldogságaért 

EREDE'rr JÁTÉKszíN. 9 
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Küzdö királyi férjet boldogltani! 
Vagy nyithatott-e asszonynak dicsöbb 
És szebb világi pályatért a’ sors , 
Mint a’ királyi tartozás, gyakorlatát 
’S a’ trónt díszítö szent erényeket 
Egy nagy királylyal híven osztani, 
’S aratni milliók’ áldásait? 

’S aztán ha tisztje' fáradalmitól 
Egy pillanatnyi nyüg'atot keresve , 
A’ férj családja’ hajlékába tér, 
Nyájas szelídséggel letörleni 
A’ hon’ javában izzadt cseppeket 
Királyi homlokáról? — ’S im neked 
E’ szép , ez égi hívatás jutott. 

KIRÁLYNÉ. 
Ah bár valók volnának szineid! 
De fájdalom! hogy ez nem így vagyon. 
Mi, bárki mit mond, gyönge nök vagyunk, 
És nem születtünk harczos népeken 
Hatalmat üzni. Szívünk mindenünk, 
’S e’ szivnek emberlobbanásait 
Ki osztja büszke trónomon velem? - 
A’ férj ? -- Ah! ö a' nönek is királya , 
És a’ királynak szellem-alkotása 
Nem olly miként, más földi lényeké, 
Állása. megkívánja, hogy hideg 
’S nyugodt legyen miként a' végezet, 

C 
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Mert a’ földön ö a’ népek’ istene. 
0h! e’ magasság szédelegtetö; 
Ott nem virúl szerelmünknek virág; . 
Magányban Ш ott a’ királyi nö 
Szerelmet esdö forró érzetével , 
Мeгt 6 , miért tagadnám ? emberi 
Szivet sovárgó lény a’ trónon is , 
’S örömmel osztoznék léńytársival 
Jóban , gonoszban, búban és örömben; 
Hajolna szivesen szerettihez , 
Szakasztaná a’ rét’ ищa“, 
Ölelné a’ szelid természetet: 
De nem szabad, mert ö királyi nó! 
Alunni kell ott legszebb vágyinak , 
Mert ott nem ember a’ nö ’s nem hites, 
Csak fejdelemnö, ’s legfölebb talán 
Вы gyermek’, egy jövö király’ szülöjet 
’S ez a’ királyné’ fényes hivatáîsa, 

halkan 

Mellyért tömérdek шok illeté 
Mái‘ sok szegény anyának haни/aн! 

Kis sziinet után. 

Nó’s hát Camilla, irigyelhetö 
Még a’ királyné’ sorsa г 

н Е R с z E G N ö. 

Megbocsáss, 
“ogy legkisebb szolgálód szólni mer, 

9* 



104 Iv. LÁszLó. ш. FELV. 

’S hogy nézetink talán különbözök, 
De én világot is szemlélek ott, 
Hol csak homályt vél látni képzeted. 
Hatalmas életet teremthet ott, 
Hol а’ halálnak hullnak nyilai. 
’S királyi férjed bár szeszélyes is, 
De gyöngeségit szép erényei, 
Higyed királyném, jóval túlhaladják. 

KIR ÁLYNÉ euyelegve. 

Látom , te férjem’ pártolója vagy. 
Ezt megköszönni tartozi'k neked 
László , ’s ha nem volnék királyî nö , 
Védelmedet gyanúsnak sejŕeném. 

HÉRCZEGNÖ zaпка]. 
Kegyelmes asszonyom, ma rendkivül 
Ватт ’s enyelgö _ 

к I в Á L Y N É. 

Csendesen hugom! 
Szeszélyem elhagyott versenygeni. 

A’ királyné’ UDVARMESTERE föuép. 
Az órаl` itt, kegyelmes asszonyom, 
Es a’ követség intésedre vár. 

к IR ÁLYN É. 
Vezesd bv. 

Leůl. A1, udvarí hólgyek és a’syrakusai herczegnò 
tiszteletteljesen a’ iuellék-teremekbe vonúlnak. Az 
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udmmemr ENDRE hex-engen, csÁxoT, FRAN 
GEPÁNT, ABÁT, HEDERVÁRYT, BABócsoT 

stb. bevezeti А’ Táruok és Uzd ninc'senek 
a’ küldöttséggel. 

ENDRE. 

Fönséges asszonyunk, hü nemzeted’ 
Nevében üdvözlünk! — Fölötte fontos 

Ügyek hozák a’ nép’ küldötteit 
Elödbe , hogyha végig hall`gated, 
Mit nemzetünk’ nevében mondanunk 

Becsület és a’ honnak szent нашa 
Parancsol. 

KIRÁLYNÉ 

A’ hazának szent szavát 

Mindig ’s örömmel végig hallgatom. 
ENDRE 

вы, oh királyne', hallgatnuìlk lchetne! 
De honfi-tisztünk „они kényszerit, 
Igen királyné, szgílni kényszerit, 
l-labár szivednek csendes nyúgatát 
Örökre is földúlnunk kellene , 
Mert haпашs itt bün leendene. ' 

KIRALYÑÉ 

Megállj királyfi! Hogyha küldetéstek 
Csak a’ hites’ nyugalmát illeti , 
Úgy nem kivánok semmit hallani. 
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ENDRE 

A’ nö’ nyugalmát mélyen tisztelem, 
De megbocsáss kegyelmes' asszonyom, 
Haшлn’ nyugalmát szentebbnek hiszem. 
Hogysem, ha úgy Мишa jó ügye, 
Erette bármi mellék-érdeket 
Mellözni kész ne volnék. Hisz’ te ‘aдy 
Szegény liazánk’ utólsó gyámQla! 
lgen királyné , benned, ’s csak te benned 
Вис'inl6li végreményét Hunnia. 

к IR Á LYN É magáìmn. 
Ah istenem , milly шумa; remény! 

Endréhez. 

Am! teljesitsd hát honfi-tisztedet. 
ENDRE 

A’ hódi nap , melly minden jó magyart 
Edes reménynyel Мzшoй, vala 
E’ sok gonosznak ádáz kútfeje. 
E’ gyözelemtöl várta nemzetünk , 
Hogy napkeletnek ‘Шоzeg gyermeki 
Elismeremlik, hogy szabad Маши 
Büntetlenül illetni nem lehet. 

És most a’ kún csak gúnynyal néz rmínk , 
Mert hódi veszteségén Hunniát l 
“И ki , ’s Árpád’ büszke nemzetét 
Kényzsámolyához ищa omlani. 
Úgy van királyné, László nem magyar; 
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Ö megtagadta nemzetét ’s hazáját 
És átszegült Magyarhon’ ellenéhez; 
Elúzte legjobb hiveit magától’, 
Kik száz сsaи“ vmak, száz vérluezön 
Onták ki véröket királyokért , 
’S a’ kúnokat fogadta udvт'й11г., 
Azon kegyetlen vаи] pogányokax, 
Kik még szivökben kérlelhetlenül 
Boszút lehelnek, ’s kiknek fegyverén 
Nem régen ontott vérünk párolog. 
’S mind ezt mаéт — egy hitvány ágyasért! 

KIRÁLYNÉ. 

Elég királyfî l -Oh hogy a’ halál 
Meg nem kiméle téged , árva sыv! 
Szegény, szegény nö! 

выпвв 

És miért szegény? 
Erö't királyné! László vétkezett; 
De a’ betegség orvosolható. 
A’ nép remél ’s reményét rád veti, 
Igen reád, imádott as'szonyára. 

к 1 в Á L Y N Szavad vaю királyí'l ;— oh! a.’ nö' 
Fájdalma csaknem elfeledteté , 
Hogy a’ hazának anyja is vagyok; 
Hisz’ könnyeimre úgy sincsen szorúlva. 
Adj Мt tanácsot herczeg, mit tegyek? 
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Nevezd meg a’ gyógyszert, melly Hunnia' 
Nevét begyógylthassa. 

E N D R E. 

Asszonyom ! 
Halld türelemmel, mit javaslanunk 
Sajnálatos szükségünk kényszerit. 
László’ elöbbi balgaságai 
Nem engedik remélnünk , hogy megint 
Olly eszközökkel megtérítjük öt, 
Mellyek gyakorta mánhasználtatának. 
Az ügy hatósabb módokat kíván. 
Meggyözni kell öt arról, hogy szabad 
’S nem szolganép fölött uralkodik; 
’S hogy e’ szabad nép nemhagy szent jogával 
Játékot üzni; és nem szánja bár ` 
Fölkent uráért vérét ontani, 
De káros önkényt üzö zsarnokot 
Nem tür nyakán. Egy szóval asszonyom: 
A' gyógyszer egy csak, és ez- pártütés. 

K I R Á L Y N É. 

’S te én elöttem mersz így szólani? 
Valóban én nagyon szegény vagyok , 
Hogy már alattvalóm is árulásra 
izgatni mer királyi férjem ellen. 
Én, én riaszszam föl népem között 
A’ pártütésnek alvó rémeit? 
Mlt vétkezett a’ nemzet ellenem, 
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Hogy a’ királyi nö’ sérelminek 
A’ hunl nyugalma légyen áldozatja? 

Endrét ’s a’ leventékat vizsgálja. 

Avagy talán e’ honů hév alatt 
Tilos kivánság’ férge rелeй!‘ ? 
Nemes királyfi! most már értelek. 
liisz’ benned is hö11 Arpád’ vére forr 
Hisz’ néked is jogot nyujt származásod 
A’ trónra, ’s úgy hiszem , alkalmasint 
Az iíju bátya állja útadat. 

E ND в E. 

Halgass ki végig kérlek asszonyom! 
K I R Á L Y N É keserün nevetve. 

Most értem én a’ czifra költeményt. 
A’ nép имён nem leltél olly botort , 
Ki czéljaidra nyujtaná kezét: 
A’ nö’ nyugalmát kelle fölzavarnod , 
’S a’ gyáva féltés’ égetö kaпает“ 
Keblébe vetńed hogy sikert arathass. 
0h látom én müvészi cselfogásod’ 
Ti a’ királyt ördögnek festenétek; 
De lám a’ rajzból, elmedús királyfi, 
Kissé nagyon kiri a’ durva máz. 
Ha ha ha királyfî! mért a’ lázadás? 
Eredj , fenesd ki gyilkodat; rohanj 
A’ védtelen királyra vakmerö 
Kezekkel, és ha véres můvedet 
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Végezni fogtad, állj a’ tomboló 
Békétlenek’ körébe, ’s ünnepeld 
Királyi méltóságod, ünnepét 
A’ bajnokúl legyilkolt holt fölött: 
Hisz' e’ rövid út a, legbiztosabb; 
Miért a’ hosszú ’s kétes lázadás? 

ENDRE 

Fölötte fájnak vádaid, királyné; 
Tanúm az isten, illyen szándokom 
Nincs, nem leend ’s nem is volt még soha. 

Az utczákon zajos néptolongás és tábori kürtria.. 
dás hallható. 

KIRÁLYNÉ. 

Hah! mit jelent e’ rendkívüli zaj? 
Miért tolong a’ nép lakom körül ? 

A’ követséget mérve. 
Avagy kitört tán már a’ lázadás г 

Az udvari hölgyek és а’ syracusai herczegnö ré 
mülve {итaк a’ színpadra. 

H ERC ZE G N ö. 

Az istenért, fönséges asszonyom! 
A’ városon zendülés támadott 

És a’ királyi kastélyt fegyveres 
Lovas csoportok állották körül. 

U D V A R M E s т E R 

halványan`besiet, 
Hú örjeink mind elfogattanak 
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’S lakodba kún csoportok szalltanak. 
E N D R E. 

Hah! el vagyunk árulva társaim. 
к 111 А 1. Y N É. 

Ki mer lakomra vakmerön rohanni г 

Hát úgy lesülyeilt már tekintetem , 
llogy enlakomban is bezáratom ? —А’ mj nö. 

. ' E N D в в. 

Barálim! asszonyunk vészben forog. 
Fegyverre szittyák! védjük öt halálig 
..\kàrki ellen. — Mind kardot rántanak, 

Az utolsò szavaknál a’ KIRÁLY lép föl; kún ka 
tonák követik öt; а’ teren: egy pere.1. аlatt fegy 

veres néppel telik meg. 

к 1 R Á L Y Endréhez. 

'l'án kilfályml ellen is г 
M I N D. 

A’ király! 
к 1 в А L Y. 

Úgy van leventék, a’ király maga! 
А’ kergetelt vad önként jö felétek, 
Derék vadászokl Nemde, meglepö? 

l к 1 R Ах. Y N É menósaggal. 
Férjem ’s királyom, 'meg nem foghatom, 
MiJ késztheté reй fönségedet , 
Hogy iigy rohanja meg saját lakát, 
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S így szégyenltse meg nejét a' nép’ 
Láttára. . 

K I R A L Y. 

Csak tovább, tovább királyné! 
En türelemmel végig hallgatom. 

Szünet, 

No's hát miért némúlsz el olly hamar? 
A’ leventékhez. 

’S ti bajnokok , mért sápad arczotok ? 
Hisz' im и’ zsákmány köl'metek között, 
Csak megragadni kell. 

Endréhez. 

’S te jó öcsém, 
Hogy' tévedél e’ rosz hajtok közé? 

E N D R E. 

Bátyám 's királyom _ ` 
K I R Á L Y. 

Szót se, pártütö ! 
’S ti szolgalelkü hitvány árulók! 
Fogjátok őket el vitézeim. 
Bakó’ kezére juttok hitszegök. 
Mind , mind elestek minden irgalom 
Nélkül. 

M I N n. 

Királyunk engedj szólanunk. 
K I RÁ L Y. 

El el velök, legmélyebb, legsötétebb 



m. JEL. IV. LÁszLó. 1l3 

Börtönbe. Nem halljátok szózatom’ 
Ti zsoldosok ? — Hamar, vigyétek öket. 

Endre ’s a’ többi nemesek körűlfogаtnak. 
E N D R E. 

Egy szóm még, bátyám ’s királyom! — 
KIRÁLY 

Egy 
Szót sem kívánok többé hallani. 

E N DR E. 

l'l'örvény ítélhet csak bennünket el , 
’S nem zsarnok önkény. 

KIRÁLY 

El ti pártosok! 
Endre és п’ nemesek elvitetnek. 

KIRÁLY Erzsébethez. 

’S fenséges asszonyom Margitsziget’ 
Kolostorának szük czelláiban 

Remélhetöleg szentebb életet 
Fog élni , mint a’ föld’ ármányi közt. - EL 

KIRÁLYNÉ 
Isten! te jól tudod, hogy bünös nem vagyok. 

A’ kárpit legördül. 
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NEGYEDIK rnLvoNÁs. 

ELSÓ JELENES, 

Vásártér Buda mellett, különféle ‘168611пёрсзоропошнц. 

Egy PÓR AsszoNY és FIA fouepnck, 
FIATAL Pón. 

Az isten áldjon , jó anyám ! 
Ha jobb idök leendenek , 
Háпdлаz ismét visszatérek. 

ANYA. 

Fiam fiam, ne hщy] el engem! 
Majd megsegit jó istenünk. 
Шаг’ e’ пyomor nem tart òrökké,. 
’S reánk ís földerûl a’ пaр. 
Ne мы; el engem, jó fìam! 
Tél-j vissza hozzánk kis falunkba; 
Ott majd a’ kandalló megett 
Borongó téli esteken 
Fonással és Иdám regékkel 
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Üzünk unalmat, ’s osz'oznnk 
А’ szük falatban, mellyet isten 
Számunkra rendelt, és felejtjük , 
Hogy nem vagyunk dús gazdagok. 

F I A T A L P ó н. 

Nem, jó anyám, az nem lehet; 
Mert fent akadna torkomon 

Velem megosztott тik falástok, 
Es én szivetlen rosz fiil 
Volnék, ha házi terhedet 
Magammal is megtoldanám. 
Én itt fogok munkát keresni, 
És majd hetenként béremet 
Híven leküldöm, hogy terajtad 
Segítsek; és ezen kivül 
Még félre is teszek néhány pénzt, 
Hogy majd ha visszatérhetek 
Kis gazdaságot is szerezzek; 
És akkor édes jó anyám , 
Hálás fiúkép látsz megint. 
Mond annyok édes, szög baba'mnak, 
Hogy nem felejtem öt soha: 
És majd ha tiszteségesen 
Számomra öt megkérhetem, 
Megint föl fogja lelni bennem 
A’ régi hü és jó Gegőt. 
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ANYA. 

Fiam , szerelmes jó nam 
Miért hagyál el engemet! 

FIATAL PÓ B. 

Jo istenünk majd meg vigasztal, 
Hagyd , annyok édes, a’ panaszt. ' 

Egy úr föllép. 
ÚR. 

Annyok mi bánt tégedet? 
Miért sírsz olly keservesen? 

‘ ' A N Y A. 

Oh kedves úr, kis házamat 
Szívszaggató csapások érték. 

F I A T A L P ó R. 

Hagyd azt anyám; e’ jámbor úr 
Ügy sem segíthet sok bajunkon. 

ANYA. 

Mi kedves úr, nagyon szegények 
Vagyunk: van három gyermekem , 
Miként az élet, ollyan ép. 
Ez itt a’ legnagyobb fiam. 
Otthon vagyon még egy leányom 
’S egy három éves kis fiacskám. 
Két hó elött még két lovunk, 
’S három fejö tehenünk vala; 
Szóval: habár szegények is 
Voltunk , de mégsem koplalánk. 



i. JEL. iv. Мsги‘). 117 

Nem rég azonban kún pogányt 
Kapott a’ helység fö`ldes úrnak, 
Ki mindenünket elrabolta 

’S viskónkat is alig Ьщyй meg. 
Panaszkodánk ide ’s tova; 
De шпaл!!! csak ш nyerök, 
Hogy kún pogány most itt az úr. 
Most már mi koldusok vagyunk. 
Szegény fiam, hogy terhemet 
Könnyitse, itt akar maradni 
’S elhagyni engem, ’s Щи] uram, 
Az elválás csikart szememból 

Most illy Reserves kömlyeket. 
Mert, látd Gegö nagyon szelid 
És istenfélö jo nú. 

ÚR. 

Szegény parasztnö, `sorsodat 
Sok ember osztja most veled; 
Mert, ohl-hazánkat elhagyá 
Eldödeinknek istene, 
Mióta kúnok ’s ágyasok 
Üznek hatalmat Hunnián. 
Most, jámbor asszony, ninos igazság . 
Bün és eröèzak most az Щ'. 

Azért ne ш) , eredj haza, 
’S örülj, ha nincsen vesztened 
Többé: —- E’ jó fiút magamhoz 

l() 
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.Veszem, ha jöni kedve van. 
FIATAL PÓR. 

Illy jámbor úrnak szívesen 
Leszek cselédje. 

ÚR. 

Ott a’ nagy 
Utczában áll egy sárga ház , 
Megismered kék czímeréröl. 
Eredj fiam, 's új asszonyodnak 
Mondd meg, hogy én küldöttelek. 
Te jámbor asszony, hagyd a’ sírást, 
Fiadnak itt jó dolga lesz. _' El. 

A N Y A. 

Nagyon szeretném megköszönni, 
Ha el nem veszteném Gegömet. 

F I ATA L P ó R. 

Hagyd azt anyám; ha megsegít 
Az isten, újra láthatod 
Gegödet. ’S most élj boldogúl. 

A N Y A. 

Ha már tehát meg kelletik 
Történni, úgy élj boldogúl, 
És néha gondolj agg anyádra. 

Könyezve átkarolja. 
Légy boldog, édes jó Gegöm! 

Ellenkező oldalon elmennek. 
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Egy apa két fiával föllép. 
AP A. 

Urak, ki vesz két ép fiat, 
Ép mind a’ kettö és erös. 
Olcsón adom, csak megvegyétek. 

E G Y Ü R. 

Honnan való vagy , atyafi? 
APA. 

Fogas helységböl kedves úr. 
Ú к. 

’S e’ két fiú? 

A P А. 

Saját nam. 
Olcson adom, ki megveszi. 

ÚR. 

Az istenért, megtébolyodtál? 
Vásárra vinni véredet. 

A P A. 

0h kedves úr, az én szívemnek 
Ez fáj nagyon; de mit tegyek г 

ÚR. 

Embertelen hollóapa! 
A P A 

Könnyen beszélhetsz, kedves úr; 
Mert van ruhád, van ételed. 
Van nyári hév és téli fagy, 
Villám, esö és fergeteg 
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Ellen fedö jó téglaházad , 
És van talán hatalmad is 
Családodat megvéde'ni. 
De én szegény porontyaimmal 
Fölalönfutó és laktalan 

Éhenhaló paraszt „дok. 
` Ú R. 

’S mikép мы ez állapotra? 
A P A 

Sok volna mind elmomlanom. 

Kún földes úr’ zsellére vultam. 

0h kedves úr, „потa kúnok 
Tevék hazánkba lábokat , 
Azóta még az isten is 
Eltávozott a’ bús magyartól. 
Volt egy leányom, kedves Ш’, 
Olly szép, hogy úri hölgynek is 
Beillenék. Ez annyira 
Szemébe шт a’ vad pogánynak , 
Hogy enlakomban sem vala 
Már biztos a’ becsi'iletet, 
Eget ’s pokolt nem ismerö 
Bujálkodó’ szeszélyitöl. 
De bár leányom térdein 
Rimánkodék is a’ czudar 
Elött, hogy öt ne rontsa meg, 
A’ kún nem ismert szánatot, 
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És raлa rút eröszakot 
Akart legottan elkövetni. 
Ekkor leányom hangosan 
Segélyt kiálta, ’s én azonnal 
Hozzá sîetve, a’ garázda 
Pogányt nyakánál megragadtam 
’S ajtón «fobám ki mérgesen. 
A’ kún dühödten tдушoй. 

Azonban éjjel udvari 
Cselédek állották körül 

Viskómat, ’s engem mindenemtöl 
Megfosztva és csak nem halálra 
Agyalva két porontyaìmmal 
Együtt apáim’ kunyhajából 
Kiüztek irgalmatlanúl, 
És szöke kis leányomat 
Erövel hurczolák magokkal. 
Szegény leányoml-Most az isten 
Mondhatja meg, mi vált belöle. 

Szemeit törli. 

Most, kedves úr, mi mind a’ hárman 
Éhenhalással küszködünk. 
De hogyha tán vevö akт], 
Csak lesz szegényeknek mit enni , 
Habár az тok koplal is. 

` ` Ú в. 

.lo ember, oh, mint` fájlalom 
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Szlvszaggató balsorsodat! 
Jer földi, majd megalkuszunk, 
Illyen nyomor nem létezett még, 
Magyarhonl áldott földeden! 

Mind a‘ négyen el, 
и 

Két nemes lép föl. 
E L s ö N E м Е s. 

Levente, nem hallottad-e? 
Мёд' mindenütt rebesgetlk , 
Hogy nádorunk a’ rendeket 
Gyülésre hlvja. 

MÁsoDIK NEME s. 

(Еgy beszélik, 
’S bár volna úgy! mert a’ felek 
Mind untalan növekszenek , 
Mig végre Károly’ pártfele 
Egész hazánkat elboritja. 
Hej, Arpád Arpád , ösapánk, 
Mivé levének höseid’ 

Elaljasúlt utódai l 
011 nézz le, nézz le fénylakodból, 
Hová jutott a’ szép baza, 
Mellyért te drága véredet 
Ontád ki annyi hös csatában! 
Hol vannak ök, a’ hös Gyulák, 
Hubák, Elöuök, Leelek, 
Órsök, Zabolcsok , 'l'uhutumok 
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Bulcsuk, Botondok, és a’ többi 
Mind annyi lelkes harощak, 
Kik mint a’ „т, szilárd ’s erös 
Szivvel tudák a’ czélt akarni 

’S a’ czélra törni; kik között 
A’ meghasonlás’ szelleme 
Nem hinte konkolyt el sulia! 
Elhunytak ök! ’s egy elfajúlt, 
Еgy törpe, hitva'ny пenиeм!‘ 
'l'ámadt porukból, melly „oт 
Nem érti egymást bármi vész 
Fenyegesse is az ösei’ 
Vérévcl alkotott hazát. 

ELsö NEMES. 

Nem rég az All'öld’ sikjait 
Járám be, ’s oh mi fájdalom 
Lövelt keresztúl kebleluen, 
Midön a’ burzasztó uyomort 
Szemlélte könnyezö szemem! › 
1g31 a’ tatár sem (МПa föl 
Szegény hommkat. Most apá, 
Fiat nem ismer, sem fiú 
Apт; a’ ‘лёr’ bilîncsén, 
Már nem csatolnak szтeket 

Szivekhez, és az most az úr, 
Kit a’ szем igazság büntetô 
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Súlyos kezével el nem ér. 
TÖBBEN a’ nép közül. 

Ni ni, ott jö a’ bolond Eszter. 
MÁSOK. 

No hiszem majd megint ezifrákat látunk és 
hallunk. . 

E L s ő N EM E s. 

Kiröl cseveg a’ balga nép? 
MÁSODIK NEMES 

Egy elhagyott 's örült személyröl, 
Ki egy rövidke év elött 
Még fényben élte napjait, 
És egy szerette férj’ neje 
’S két gyermek angyal' anyja volt. 
A’ férj galád irigykedés’ 
’S gaz vádak’ áldozatja lön, 
’S mint Endre herczeg’ és Abáék’ 
Frigytársa , vél'padon veszett. 
A' szép vagyonkát kún pogányok 
Oszták el egymás közt, ’s a’ nöt 
Két kisdedével meztelen f 

Üzék el ösi tüzhelyétöl. 
Kétségbeesve járt a’ nö 
Két kisdedével szerteszét; 
De hasztalan rimánkodék 

Embernek istennek segélyért: 
A’ sorsüldözte szenvedöt 
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Sem föld sem ég nem szánta meg. 
Insége megfosztá szegényt ‚ 
Eszétöl; árva kisdedit 
Éhség ölé meg, és az örült 
’S éhenhalással küszködö 

Szülö saját holt gyermekét 

A’ többit el nem mondhatom, 
Mert még a’ gondolatra is 
Fölháborúl az emberi 

Természet, és a’ vér eremben 
Jéggé kéményül! Ím’ amott jö! 
Most koldulásból éldegél. 

T ö B B E N. 

Útat útat a’ bolond Eszternek! 
MÁSODIK NEMES. 

E’ rút nevet a’ néptömeg 
Adá szegénynek. 

E L s ő NE M E s. 

Iszonyú! 
T ö B B E N. 

Ihol a' bolond Eszter! тat neki, emberek! 
Eszter szétszórt hajjal őrülten lép föl. 

E GY ÍR ó DEÁK. 

Mondd meg nekem szép Eszter, bolond Esz 
ter, ismered-e öreg apádat, a’ vén Saturnust? 

EREDETI JÁTÉKSZÍN. 1 1 
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ESZTER 

Nem ismertem a’ jámbort, isten nyugtassa 1; 
már rég meghalt. Jó lélek volt szegényke, pedig 
ö is ember volt. 

I R ó D E ÁK. 

Jó ám;mert meghagyon egy Jupüert,egy 
Neptunt, egy Plutót, ha a’ többit fölfalta is; de 
te, bolond Eszter, csak csontokat hagytál. Aztán 
öreg apádnak eleven vacsora kellett, te pedigdög 
hússal is beéred. Nemde? 

E L s ő NE ME s. 

líyomorúltlmég gúnyolnirnered a’szerencséüent? 
IRÓ DEÁK 

A’ tréfát senki sem tilthatja metr. 
A' nép nevet. 
'EszTER 

egy csomót szorít; melléhez, mintha gyermek volna. 
Csitt, gyennekim! 
Csitt , édes gyennekim! 
Ne sírjatok, ' 
Ne ríjatok, 
Meg érkezik majd jó apátok, 
És lesz öröni,|nertlesz kenyér. 
Csitt, édes. éhes gyermekim l 

Rikoltva dalol és tánczol. 

TÖBBEN 
Mit beszél? 
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E G Y I K. 

Gyermekeit vigasztalja. 
MÁSIK. 

Holta után áldomás; jó egészséget hozzá! 
ESZTER. 

Isten” nevében, jámbor emberek, adjatok egy 
kis pénzt; ne nézzétek, hogy nem tudok ozifrán 
imádkozni mint a’ vásári koldúsok, mert bizony 
nem szoktam még meg a'koldulást. Pénzt aduаk ne 
ki. Isten fizesse meg! ' 

Énekel. 

Egy szük magánylak) ablakára 
Búsan mosolyg a’ holdvilág, 
’S két angyalarczú gyermeket 
Igéz ki a’ viskó’ elébe. 
Ne jöjetek ki kisdedek, 
Mert ésendes éji holdvilágnál 
Mérget lövö kígyók sziszegnek. 

Ha ha ha! ugy-e bizony? szeretnétek ha az 
egész regét elénekelnéimdeisten'nevében nem a 
kartok egy darab kenyeret adni. 

I R ó n E ÁK. 

Hallod-e szép Eszter, bolond Eszter, mondd 
meg nekem, hol vannak gyermekeid? 

E s z TE R. 

Hallod-e rút ember, okos ember, mondd meg 
nekem , mellyik állat remekje az istennek? 

ll * 
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mò DEÁx. 

Mellyik ‘Шat? Hát az ember, de nem a’ bo 
lond ember ám. 

E s z T ER. 

És mondd meg nekem, hölcs Salamon , mely 
lyik gyomoг nemesebb ? az ember’ gyomra-e vagy 
a’ férgeké?` 

1 R ó D E Á к 

Hat természetescn hogy az emberé. 
E s z T E в. 

En Кeмt a’ legnemesebb gymnorba temettem 
òket, ‘Мed? Mert a’ természetnek szégyenére vál 
nék ha remekjén férgek hizlalnák magokat. — Hа 
ha ha! la la la! hop, hop, bicskatok! 

Énekel. 

Szegény lea'my ne menj férjhez, 
Mert közel ‘мыz nagy inségh'ez. 

Rikoltva шnпы. 

Hop, hop, itt vagyok, ni nini! ott repül a’ 
илu, a’ holló és a’ ЬaПаПпщМr! csontokat látnakñ 
llamar-_az istenért! megá.Iljatok, azok az én kis 
dedim’ csontjai, jaj, jaj '— gyomromat kigyók нag 
гщák, envéremböl Мnшаt kigyók szaggatják, en 
véremböl támadt kigyók, jaj nekem, meghalok! 

шаги. 
ELsö NE MES. 

дeнek, vigyük kórházba öt; 
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Segitsetek jó emberek. 
Esztert elviszik. 

MÁSODIK NEMES. 

Oh így nem érte még hazámat 
Az isten’ büntetö keze! El. 

Egy vidéki ember, egy levente ’s több vidékiek 
fóllépnek. 

LEVENTE 

Gaz pór ha el nem távozol, 
Tüstént bitófa lesz jutalmad. 

VIDÉK]. 

Add vissza négy csíkom’ uram, 
És én azonnal távozom. 

L E V E NT E. 

A’ négy lovat tölem юpы , 
Te fattyu; és most azt tanácslom, 
Kotródj’ elölem, mert különben 
Fél óra múlva olly magas 
Bitófa lesz majd laktanyá‘] , 
Hogy két megyére fog vigyorgni 
Hollók kirúgták rosz pofád. 

VI D É к 1. 

A’ szép nevet csak tartsd magadnak g 
Mert én apámnak és anyámnak 
Törvényexs ágyból származott 
Magzatja, bár szegény vagyok , 
’S lopást nem üztem még soha. 
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Uram , lovaimhoz nincs jogod; 
Magam neveltem mind a’ négyet, 
Miröl 'e' jó szomszédim is 
lgам tanúk lehetnek. 

VIDÉKIEK. 
Úgy van, 

Ismerjük mind a’ négy csikót; 
Add vissza öket mert övéi. 

VÁSÁRBIRófMMw 

Minö czivódás ez megint? 
VIDÉKL 

Négy pej сsйтt hozék magammal 
Vásárra, hogy kis pénzt szerezzek; 
Magam neveltem mind a’ négyet, 
'S most e’ levente mint тиф‘?t 
Követli tölem. 

LEVENTE 

Gaz hazugság! 
. А’ pejcsikók tölcm lopattak. 

Títkon a’ vásárbiròhoz. 

Kettö tied ha jol itélsz. 

` VÁSÁRBIRà 

A’ négy csikóról van vita, 
Mellyel ma reggel érkezél? 

‘` vlnÉxL 
Ep’ ш követli mint magáét. 
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VÁsÁRBIRd 

А' négy csikó ez úr’ saйцa; 
És igy habá!' nem loptad is , 
A’ kárt magadnak kell viselned, 
’S máskor ne végy lopott csikúkat. 

VIDÉKL 
Nem vettem én a’ négy csikót, 
Hanem neveltem, 

L E v E N T E. 

 Hord magad’ 
Pokolba, és örülj, ha nem 
Dugatlak lyukba, gaz kölyök. "' ' 

V ID È K I щeкам. 
Uram kölyök vagy tenmagad. 
Én csak sajátomat követlem 
'S nem rettegem morgásodat. 

L E V Е N T E. 

Megállj fiócz, megkardlapozlak, 
Hogy húshagyóig sem fejejted. 

Megkardlapozza. 
TÖBBEN. 

Uram ne bántsd emberünket, 
Мei't más különben megszalasztunk. 

LEVENTR 

Hah, áruló nép, tolvajok’ 
Gaz czimborái! Hej! poroszlòk! 

Poroazlók jónek, 
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E’ gaz zsiványt és czimboráit 
Vigyétek. 

V I D É K I E к. 
Abból, jó uram, 

Ez úttal semmi sem leend. 

L E V E N T E. 

Látjátok-e , mint lázadoznak 
A’ békerontó rosz kutyák? 
Vágjátok öket mind darabra! összecsapnak. 

A’ nádor föllép kísérettel. 
N Á D o в. 

Miért zajongtok, emberek? Mi harcz 
Keletkezik már köztetek megint? 

A’ leventéhez szígorůan. 
’S levente téged is itt lát szemem? 
És mit keresnek itt a’ meztelen 
Kardú poroszlók ? 

Е G Y ö s z. 

Nádor úr! 

Szegény vagyonkánk ’s életünk 
Sem biztos immár a’ galád 
Onkény ’s kiáltó jogtalanság 
Ellen. Naponként szenvedünk ; 
A’ kúnok és a’ vad tatárok 

Már mindenünket elvivék, 
’S most minfeleink, minvéreink 
Мyмий: ’s tapodják a’ magát 
Мeд/66nî nem tudó szegényt. 
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NÁDOR 

Elég, elég! a’ többit már gyanltom. 
Távozzatok mindnyájan, emberek. 
Ki bár minö panaszs'zalJs bár ki ellen 
Elömbe jö holnap, kihallgatom, ' 
’S úgy áldjon istenem, miként igaz 
’S kérlelhetetlen bíráló leszek. 
Nyugodjatok most otthon csendesen 
’S várjátok a’ jövendöt türelemmel: 
Mert mint való az isten, súlyosan, 
Bár néha késön, büntetö keze, 
Ollyan való, hogy a’ szegény haza 
Nem fug sokáig elhagyatva lenni. 

El kísérettel. 

MIND. 

Éljen a’ mi jó nádorunk! Mind el. 

MASODIK JELENÉS. 

Székesegyház’ előtere Fehérvárott. 

KARÉNEK belül. 

Urunk és istenünk, 
lm szent országodat 
Pogányok megrohanták, 
És szentegyházadat  
Bünnel fertőzteték: 
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Es im Jerusalem 
Kö rommá. változott. 

Im hü мoщáми 
А’ lég’ madárilïak 
Vetettek e’tkökül, 
Es szent hìvöidet 
Az éhes bósz vadaknak. 

Vért outa f'egyverök 
Jerusalem körül 

Mint áradó vizet, 
És nem taiálkozék 
Egy lélek is közöttök 
A’ holmkat temetni. 

Szomszédaink elött 

A’ szégyen’ és дaмы’ 
вы tárgyivá levénk. 

Urunk és istenünk, 
Meddig fog штani 
Fölséged’ szent haragja? 
’S meddig Штаты! még 
Boszúd’ villámait? 

Büntesd meg istenünk, 
A’ Чad pogányokat 
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Kik el nem isinerik 

‘Лuпkat , istenünket; 
Azon pogányokat, 
Kik a’ nagy jehovah' 
Nevét nem ismerik. 
Mert lme fölfalák 

A’ gyönge israelt 
’S földúlták házait. 

Felejtsed , istenünk, 
Elöbbi bi'ineinket 

És légy nekünk kegyelmes: 
Mert inie testeink 

Csak nem kiszáradának. 

0h nyujtsd oltalmadat, 
Segits szolgáidon 
'S bocsásd meg bi'íneinket 
Fölséged’ szent nevéért. 

Urunk, mért ti'iröd a’ 
Pogányt lgy szólani: 
„Hol létez istenök?“ 
Hagyd látni israelt , . 
Miként bosziilja meg 
Szent büntetö karoд 

Artatlan hiveid’ 
Kiontott véröket. 
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Ne vond el arczodat 

A’ siró bús rabok’ 

Buzgó fohászitòl, 
És tartsd meg a’ haМ!’ 
Megtévedt gyermekit 
Nagy és erös karoddal. 

És büntesd kétszeres 
Szégyennel a’ pogányt, 
Ki téged istenünket 
Merészle káromolni. 

Mi hiveid peйд‘; 
És aklod’ nyájai 
Hálát adunk neked, 
’S dicsö nagy szent пeved’ 
Hirdeij ük mind öгökké! 

szózAT belül. 

Луи hitünknek buzgó hivei , 
Egyházi és világi férfiak, 
Alattvalók és förendi'i urak, 
'I'udós , tudatlan, Щu és öreg, 
Nök férflak , szegények gazdagok, 
Зzйти: ti ország’ minden rendei 
Figyeljetek szavamra tartozó 
Mély ишeleии , mellyet szeм atyánk’, 
Dicsön uralkodó Miklós’ nevében, 
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Ki megfeszitett égi mesterünktöl 
Vevé мыmи, nektek hirdetek. 

Lászlót, а’ hitszegett és korcs királyt, 
Ki megtagadta nemzetét , hazáját, 
És elszakadt hitünk’ шnt istenétö!, 
’S a’ kún pogányok’ bünoltárain 
Pokolnak ’s Beelzebubnak áldozik; 
Lászlót, saл“ testvére’ gyilkosát; 
Lászlót, ki a’ kegyes királyi nöt 
Kún ágyasáért megtagadta, és 
A’ büntelen nöt fogva sinleti , 
Lászlót, ki mindent lábával тpoм, 
Mi földön, égben szentnek taтtik, 
’S a’ hont e’ véginségre дuетá, 
Az égi mester’ földi képese, 
Kinek hatalma oldoz és kötöz, 
Kiátkozá egyházunk’ szent ölébôl! 
László királynak ninos földön hищa , 
’S földönfutóvá legyen mind örökké, 
Ha éhezik, ne nyujtsatok neki 
'l'áplálatot , ’s ha nyelve szomjasa'n 
És tikkadottan enyhületre vágy, 
Пaн ne adjatok а’ szomjuzóuak! 
Ha meztelen, ruhát ne öltsetek rá; 
Hagyjátok öt magányban sorvadozni, 
Нa teste óriási шokat 

Szenved; ’s ha lelkét fńjdalom szoritja; 
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Vigasztalást ne nynjtsatok neki! 
Ha mint Kain, honatlan bujdosik , 
Zárjátok el békes hajléktokat. 
’S ha öt a’ kétkedés’ fulánkjai 
Éjente és пapoмa üldözik , 
Hagyjátok öt magával küzdeni! 
Ha bünre készti öt a’ kárhozat, 
Hagyjátok öt a’ mélybe sülyedezni; 
’S ha földi életének terhei 

Alatt legörbedeznek vállai 
’S vérizzadás boritja homlokát , 
Hagyjátok öt roskadni! ’s majd ha végsö 
Órája int, hagyjátok бt temetlen, 
Mint átkozott és megvetett pogányt ! 
És mindazokra, kik nem teljesltik 
A’ szent atyának e’ parancsait , 
Terjedjen átka. Égi mesterünk’ --. 
Kinekrkelettöl nyugotig ’s tovább 
Dicsöittessék áldott szent lieve! -- 

’S az üdvözitö szentegyház' nevében. 
KAR É NEK belül 

Magasztaljátok öt, 
Hutalmas istenünket 

ТЕ földnek népei ! 
Mert végtelen nmlasztja 
’S az égi szent igazság 
Uralkodik fölöttünk. 
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Magasztaljátok, öt 
Ti földnek népei! 

нAвмAшк JELENES. 
Királyi terem Váradon. 

A’ K I 11A LY. 

szenvedélyesen lép föl. 
Mind mind világos! párt és cselszövet 
Környékez engem, ’s a’ kerek világnn 
Nincs hü barátom, nincs jó emberem! 
Nincs, a’ ki bár csak egy pillantatig 
Lelkébe hagyna bétekintenem 
’S valót kilesnem, szinletlen valót! 
0h illy vйáёт gyötrö kin uz élet! 
De nem, bocsáss meg oh sors énnekem! 
Van egy kebel még, hol kifáradott 
Fejem nyugalmat ’s enyhülést talál; 
Bocsáss meg, édes, édes Éduám , 
Hogy kinjaimban elfeledtelek !. 
0h hisz’ te még nem döfted kedvesed’ 
Szivébe a’ hitetlen árulás’ 

Mérges gyilokját; még te átkokat 
Fejemre nem mondál, ’s csak kebleden 
Тaй] szivem még békét ’s nyúgatot! 

Az utczákon z.aj támad; zaчaтt kiáltások , lòdobo 
gások , kürt- és tárogató-riadás. 
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’l'án pártütés keletkezett megint? 
Csak raдa, l'ajtä, lázadozzatok, 
Galád hitetlen, csalfa pártosok. 
Hisz’ ti is emberarczokat viseltek 

Az мнoю természet’ szégyenére. 
A’ tńruok sietve föllép. 

TÁRNOL 

Uram király! az ország' rendei 
Roppant erövel fogták Váradot 
Körül. 

KIRÁLY 

A’ pártosok! Hadd jöjenek, 
Es hadd fejezzék bé a' szép müvet. 

TÁRNOL 
Az istenért! csak nem koczkáztatod 

my vész közöu királyi éltedet? 
Nem, nem királyom! én nyergeltetek 
’S hat óra múlva Elïlélyben leszünk. 

Magában. 
’S alkalmasint utószor Ищи! Hunniát. 

KIRÁLm 

Nem távozom, ha mondom bármi vész 
Vonúljon is fölembe. Erted-e ‘t’ 

Kivül. 

Veszszen Édua! veszszenek a’ kúnuk! 
Zajosan ’s gyakran ísmételve. 
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T Á R N о K vállát „мм. 

Én teljesitém szentííl tisztemet , 
’S kezem mosom , ha nem jó vége lesz. 
De hogy, királyom, lásd hüségemet, 
Im oldaladtól én sem távozom , 
Ha tizszer is elesnem kellene. 

Magában. 

Hisz a’ veszély úgy sem нишe nagy 
Rám nézve. 

NADoR kivül. 

Sehol se hagyjátok meg a’ kún öröket; fél 
óra нa“ egész Váradon ’s környékén egy pogány 
se muiatkozzék. ' 

T ÁRNO к magábаn. 
Hah ördög! ez nem pártom’ szózata. 

Az ajtò megnyilik. A’ NÁDOR számos nemesség 
gel be aim lepni; LÁszLÓ kivont там 

útjokat állja. 

к 1 в Á L Y. 

Megálljatok, ti ocsmány lázadók! 
Hitemre! lábatok nem lépi át 
E’ küszöböt, hanemha testemen 
Gázoltok át. 

NÁDOL 

Király, mi békesen 
’S nem lázadólag,. járulunk elödbe. 

12 
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KIRÁLY. 

Ha ha ha! valóban? És e’ fegyveres 
Csoportok és az ostromkészület , 
Мel|yel királyi székes városomra 
Rohantatok, csupán csak békejel? 
A’ mód fölötte furcsa, mellyel én 
Jobbágyaimto'l megtiszteltetem. 

Epn‘éseu.` 
Azonban én az üdvös szándokot 

Nem gátlom. -- Elveti кaт'6311:. 
Am таk мс штыk, 

’S vérembe mártsátok fegyverteket. 
Mind belépnek, Шитte!‘ Uzd is. 

NÁDom 

Jobbágyaidtól, távol légyenek 
A’ pártütésnek п}t fertelmei; 
Egyedül kihallgatásért esdekelnek 
A’ hon’ nevében rendeid. ' 

к IRÁL Y. 
Valóban 

Fölötte szép és ritka ti'inemény! 
Hü rendeim tán épen védletemrc 
Jövének illy erövel esdekelni? 

NÁDQR 
erös haugnyomattal. 

Fölkent királyunk’ szent fejének és 
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A’ százados jogrendszer’ védletére. 
к 1 R Á L Y. 

Am hát legyen! csak szóljatok leventék; 
1in én egész türéssel hallgatandom. 

T Á R N о K magában. 

Én úgy hiszem, fölösleges leszek. 
El akar menui. 

NÁDoR 

A’ tárnok úr is itt marad. 

TÁRNOL 

Parancsokat. 

Csak a’ királytol szoktam elfogadni. 
K1 в Á L Y. 

A’ tárnok itt marad , parancsplom. 
NÁDom 

Fönséges úr, elötted Hunnia’ 
Ügyvédi ánnak, földi fóbirájok 
Elött, a’ félig elvérzett hazának 
Olta1mat és orvoslást esdeui. 

Nem vádolunk mi téged, oh király; 
Hü nemzeted jól tudja, hogy szived 
Egy perczîg~sem taгaтa meg hazánk' 
’S küzdö magyarjaidnak szent ügyét. 
Te is királyom, szinte mint hazánk , 
A’ leggaládabb és legördögihb 
Armánykodásnak áldozatja НЕЁ‘. 
011 bár, királyom, széttekintenél 
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l'lazánkban , és meglátnád nemzeted’ 
Kimondhatatlan szenvedéseit , 
Mondom ha мины, hogy széles hazánkban 
Nincsen falú, ninos város, nincs tanya, 
Hol a’ nyomor’ borzasztó szörnyei, 
Vérfagylaló sirásra nem fakasztná 
Szegény elárvúlt népedet: szived 
A’ látományra megrepeûne és 
Boszúra ke1ne a’ csalárdok ellen, 
Kik ezt elölted titkolák. — De haпа 

Az összegyült karokпaх vádait. 
Mi, Németújvár téged ’s pártodat 
Fölkent királyunk és az ég eюtt 
És a’ kerek világnak hallatára 
Király- ’s honárulással vádolunk. 
Te és Нad, és számos czinkosod 
Fülöp követtel összeesküvétek 
László király’ vesztére , ’s a’ тá: 
Nápolynak álnokúl elárulátok. 
’S mert a’ magyar hü nemzetet sohn 
Még semmi meg nem tántorithatá, 
A’ nemzet’ és zászlósok’ jobbjai , ` 
És Endre herczeg ellen pártütés’ 
örvével vádakat kohouamk, 
Mellyek királyunk’ атмп nejére is 
A’ rút gyanúnak bélyegét veté. 
Ti щитok föl szünetlenül . 
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Nyilván ’s titokban a’ hü nemzetet. 
Királyom , im a’ nép ’s a’ bús haza 
Az árulást fenyitni sürgeti. 

TARNOL 

Hah , megvetendö ocsmány rágalom! 
NADoR 

Uzdban ! 

U z D 

ki eddig hlitúl állott elólép. 
A’ vádat én ismételem, 

’S tanú leendek föld és ég elött. 
TÁRNOL 

lsmersz-e engem gaz rágalmazó? 
U z D. 

Fölötte jól , ármányos cselszövö! 
l'liszen te voltál, hiiszegö kölyök! 
Ki egykor elhagyád királyodat 
’S cseh Ottokárnak esküvél hitet , 
És új uradnak tett gaz esküdet 
мegик ’s gazabbúl megszegéd. Te vagy, 
Ki vészt koholtál untalan királyod, 
Hazád ’s az isten ellen. l'Iasztalan 
Mereszted undok két szemeil’ reám? 

Mert én is .egy valék azok közül , 
Kiket halálra szánt volt gaz szived; 
Тe vagy, kiröl már tudják mindenek, 
Hogy lelked a’.pokolnak пища: 
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Kormával ötször és ötszázezerszer 

Feh'ilhaladja, hoд nincs a’ kerek 
Világon olly dögvészes lég, nиkем 
Gonosz tüdödnek rút lehellete. 

т A R N 0 к. 

Hah! ezt királyom, hü tanácsnokod 
l'lideg kebellel ’s megtorlatlanúl 
Hallgassa végig? Haд], kegyelmes úr, 
É’ vakmerövel vini engemet, 
Hogy vére megfertözött hiremet 
Tisztára mossa. 

UzD. 

Én тak veled , 
Тe fattyu, kit magyarnak és nemesnek 
Nem tartok és nem ismerek sohn? 

Szégyen ’s gyмыt lepje kardomat , 
Melly szent hazámért és királyomért 
Száz vérmezön темы villogott, 
Ha gyáva féreg, ш еsaК egyszer is, 
Kihúzom olly bitangra mint te vagy. 
Ostort , тaмok’ ostorát neked , 
’S mint tyúklopó barátot, áztatott 
Vesszö seperje végig мамdм, 
Minden gazoknak leggazabbika! 
Bocsásd meg, oh királyom, hirtelen 
Beszédemet; de itt ez iratok 

Irásokat nyújt М a’királynak. 
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Tanúk leendenek, hogy sokkal nagyobb 
A' bi'in ’s gonoszság, hogysem azt szavak 
Leirni képesek volnának. 

11 1 в Á L Y. 

’S hogy jutottál 
Ez iratokhoz ? ` 

U z D. 

Egy gyanús olasz 
Zarándokot fogattam el , kinél 
Csuklyába varrva leltem e’ csomót. 

KIRÁLY. 

A1. iratokat àtnézi; homloka redösödik, ’s 1111110 
sen veti az iratokat a’ Tárnok elébe. 

Hallatlan és kifúrkeszhetlen öгdög! 
Ki irta ezt? 

TÁRN 0K ördögi gúnynyal. 

Ha meg kell vallanom , 
En irtam, ’s 1udd meg1 hoд még többet í5 
'l'evék, miröl még néked , jó uracs ‚ 
Csak szük fogalmad sincs. Ha ha ha! 
'l'i honfiak ’s te hasztalan gyerekcse , 
Аzt vélitek tán, hogy rettegni tud 
Henrik titöletek? Csalódlok, vén 1111k! 
Mit tesztek én velem most, szóljatok! 
Meg öltök? Am hát rajta, öljetek meg! 
Legklnosabb halál sem éri fül 
Azon gyönyört, melly meghat engemet, 
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Ha müveimre visszanézhetek. 

'l'udd meg, te száraz halvány holdkirály, 
Hogy téged én kimondhatatlanúl 
(ìyülöllek, és hogy kún ’s magyar között 
A’ háború nem rontott volna ki , 
Ha Oldamúr v'ezér’ négy hirnökének 
Orrát ’s fülét nem vágatom le, és 
Mindezt neveddеl, jámbor kis király. 
Ürülj királyka, hogy nádornak nem tevél; 

KIRÁLY. 

Hej, katonák! Katonák lépnek Fól. 
Ez árulót vigyétek innen el 
És verjetek rá vasbilincseket. 

El viszik a’ tárnokot. 

NÁDOR 

Még küldetésünk nincs’en béfejezve. 
KIRÁLY. 

0h hagyd a’ többit, tisztes nádor ‘1г. 
Мîт1eпt gyanitok már. és kész vagyok 
A’ hon’ szavát követni. Magábau. 

Éljetek, 
Ti kedves órák , boldogúl örökre! 
László bucsút vesz üdve’ szép honától. _ 

A’ nemességhez. 
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Ma még, nrak , vendégeim maradtek , 
’S holnap Budára és királyi nömhez 
Kiséritek királytokat. 

MIND zajosan. 

Éljen László , a’ mi jó királyunk! 
к 1 R Á L Y. 

Ott ünnepeljük nщу] а.’ béke’ ünnepét. 
Elfojtott hangen magában. 

Élj boldogúl imádott Éduám! 

A’ kárpit legördú l. 

EREDETI ‚мыши. L 13 
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ö'rönIK rnLvoNAs. 

ELsó JELENÉS. 

Kún tanya Körösszeg’ környékén. 

ÉDUA, hаlvány arczczal, eду sir fölött ûl, mély gon 
dolatokba. merůlten. 

NEMEsIs. 

Lám egykor Édua 
Szép ’s ártatlan valál, 
Szép, mint a’ serdülö 
Leányka’ képzete; 
Artatlan , mint a’ tavasz’ 
Szeplötlen harmata. 
Most hol van Édua , 
Az egykor szép, leány? 
És hol van, Édua, 
A’ tiszta szüz kebel? 

0hniint szerette ö , 
Az elhunyt ösz atya 
A’hös szivú lez'myt! 
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Az éji nyúgalom’ 
Szelid magányain, 
Az élet’ és halál’ 

Kétes vitáiban , 
’S a’ börtön’ életet 
Fojtó bilincsei 
Között csak Éilua 

Volt legszebb képzete! 
’S most hol van Еdua 
Az elhúnyt ösz atya’ 
Szerette gyermeke? 
’S hol most az ösz atya., 
Ki egykor Едuм 
Szerette olly nagyon? - — 

Тe nyugszol, Édua? 
Az ösznek мы 

Már nem zsibonganak 
Süket {щed körül? 

’S aj néma siri váz 

Nem háboritja már 
Szivednek nyúgntát ? 
Boldog leányka. te , 
Ki t.udsz bocsátani 
És tudsz felejteni! 
Pedig mind hasztalan; 
Mert még a’ sir-erom 
Alko: kunt reád; 

1 3 * 
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’S a’ sors, melly esküdet 
Magáévá tevé, 
Még el nem hamvadott; 
’S az undok bůnanya’ 
М ogorva gyemneke 
Még földön tenged‘ez! 
Föl mit, föl, Edna! 
Mert niár te lelkedet 
A’ sorsnak adtad el! 

Föl, Oldamúr’ leánya, 
Föl, Arbucz’ kedvese , 
Föl, László’ a'gyasa, 
Mert int а’ sors’ keze! 

Szünet. 

Árbuezßgy saeorból ja и. 
ÁRBUcz 

Király ágiyas! 
É D U A fòl`rezzen' 

Hah Arbucz , te vagy! 
Jer bátya, jer, hadd szòljak most veled; 
Most nincs zavarva már eszméletem. 
'1'ud0d, ki :gill elötted? - Azt hiszed, 
’l'alán а’ kéjhölgy? Oldamúr’ leánya? 
Vagy épen Arbucz’ régi kedvese? 
Nagyon csalatkozol, ha azt híszed. 
Ím Oldamńr’ boszúló видaм 
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АН most elölted , és nem Édua. 
Árbucz’ Вы“ mesgragaxija ás a’ sirhnz 

‘тазa òt, 

Jer Arbucz! Ш e’ sirban nyugszanak 
A’ rég kiküzdött agghös’ hamvai! 
Nézz itt e’ gyepre; niindenik füvérůl, 
Egy terhes átok diirgedez felém! 
Мéд! bátya, mindenik fövényszemecske 
'reu eskümet нáшa! _ En pedig 
llt esküvém, hoд’ vámìor nemzetemnek 
Hazát cserélek bünömen! ’S van-e 

Пищa már a’ kúnnak? Szoljl Van-e? 
Ninos, úgy-e; oh inert bünnel nyert нaгa 
083k îstell’ átka! Megrázkodik. 

Néz`d, nézd ott, mi lemèr 
Felém miként ha sirból szállana 
Felénk az átokmondó’ szelleme! 
Jer bátya, jer ’s esküjd’ meg itt a’ siren, 
Hogy Éduának völegényt Вeтвz 
A' sirba! Arbucz esküdj’meg hemar! 
’S hoд a’ király lesz siri‘ölegényem. 

Sürgetöleg , csaknem parancsolólag. 

Eskíidj’ meg Àrbucz mondom! 

A в в U с z eшьтe. 
Esküszöm Э 
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ÉDUA 

mély lélekzetet ‘eл. 

Most jól van Arbucz; én nyugodt vagyok, 
Sohajtva várom völegényemet. Egy sátorba megy. 

ÁRBUGL 

Élötted ég, ismétlem eskümet 
Hogy nem forogja kétszer tengelyét 
Körül a’ föld, ’s a’ mü végezve lesz. — El. 

MASODIK JELENES. 

Terem a’ körösszegi kiŕályi vadászkastélybau. 

A’KIRÁLY 

fönép ’s darabig вещам jàrkál fol ’s am. 
Miért születtél дaно föld’ Iiának 
Szegény halandó! Mért тo“ hevet 
Szivednek a’ sors’ büntetö keze! 

Miért szerelmet és mért vágyakat! 
Mért nem teremté vasból melledet 

És érczfolyamból tested’ izmait , 
Hogy igy daczolva ’s bij’kén állanál , 
Nem láт a’ пap’ fénysugárait, 
Nem а.’ mezö’ virágos szönyegét; 
Nem hallva csendes berki cserinelyek’ 
Szelid zugását és a’ szárnyasok’ 
Légetbetöltö esti lágy zenéjét! 
Miért mтaт. annyi üdveit 
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Az ég, ha csak шпиоndжt juitatott 
Az élvezetre ищó h6 kebelnek! 

Rövíd szünet. 

Királynak és urának üdvözöl 
Urszágom engem; és csak egymagam 
'l'udnám feledni, hogy király vagy'ok? 

`.Csak én lehetnék ollyan balgatag , 
Hogy egy kiévült csuklyahös’ нaши 
Rettegve , és egy döre asszonyi 
Allat’ panaszló tettetéseit 
Valera vélve, önként móndanék le 
Тe rыad, édes, édes Eauám? 
Ki mondja nekem, hogy kirаily vaдo“ 
Különben ize sem marам! vala 

Annak, ki Éduámtól foszta meg. 
Rövíd szünet. 

Szegény, valóban dús szegény vagyok! 
Parancsom éltet és мыt okoz , 
Intésem alkot, épit ’s újra ront, 
’S egy pillanafnyi boldogságot is 
Magamnak adni képes nem vagyok. 
0h én fölötte dús király vagyokl 

Egy lrarszékre чeй magát ’s arczát elfödi. A’ ki 
růlyné egy mellékteremból csendesen kilép ’s férje 

elótt meglill. 

к [RAL Y NÉ szeliden. 
László ! — Rövid szünen, 
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Királyoml nem hallsz engemet? 
Csak вы‘ tekintetet sem érdenlel 
A’ nö , ki téged olly forrón szeret? 
László! csak egyszer vesd rea'm szemed'. 

KIRÁLY 

rôvid szünet ниш fölkel ’s hidegen {отцы a’ 
klrálynéhoz, ' 

És mit kiván fónséged ? 
к 1 в Á L Y N 

0h ne kinozd 

E’ jégszavakkal nödet! 
к 1 в Á L Y. 

Mit tegyek , u 
Hogy asszonyomnak tetszhetö legyek? 
Talán hazudjam? Mit ? Szerelmet-e г 
Hazudjam ш , hщy érted szi'im dobog; 
’S csak karjaid közt üdvezülhetek? 
Nem, nem! szerelmed kárhozat nekem, 
És százezerszer kinosb kатoм , 
Mint mellyel a’ pokolnak ördögi 
Бош“ a’ bünös átkozottakat. 
Utált eröszak Сaшa visszonyunk’ . 
Lánczát; de én föloldom és hason 
Erövel üzöm vissza még magának 
Az égnek is rám тolt eröszakát. 
Vagy énekeljek szent zsoltárokat, 
Mig a’ királyné téli esteken 
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A’ férj’ halotti köntösét szövi? 
Szelfencse hozzá kedves hitvesem l 

Én maг] imádlak hi'í szerellnedért , 
Megcsókolandom merges gyilkodat, 
Mcllyet szerelmed’ lángja szümbe döf , 
És fölkiáltok: „Milly boldog vagyok i“ 

K IR Á L Y N É. 

Az égre mòndom, László, nem vagynk 
Méltó , hoд illy kegyetlen légy velem ! 
Azért ha нent elötted hit remény., 
Ha szent Madonna’ szenvedö fia, 
Ha túl a’ siron irgalmat ialálni 
Remélsz, ne vesd meg esdeklésemet, 
’S hallgasd ki nödnek kérlelö запад! 

KIRÁLY. 

Adj béketürést , áldott istenem , 
Hogy а' ravasznak siró faggatása 
Harag hevülten sajgó véremet 
Ne haуsa izzó agyvelöm félé . 
Meri más különben elfedhetem , 
Hogy én is emher és nö’ gyermeke 
Vagyok. l . ' 

KIRÁLYNÉ. 

Királyom ’s férjem, ezt a’ nó 
Nem érdemelte. Amde hagyjuk azt. 
László , te nem szerethetsz eпё‘эmыёг 
És nem вин‘eщё! akkor is, midón 
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Királyi jobbodat nyujtád nekem. 
0h higyd király, ha sejthetém vala 
Hogy házi éltünk ennyi gyászt hozand 
Fcjünkre , úgy nem lettem “(Шлa nöd , 
’S inkább a’ zárda’ szük czelláiban 
Örök magányban töltendem vala 
Bús életem’ legördült perczeit, 
Minthogy megoszsza`m trónodat veled. 
De mindezeknek most már vége van: 
Hagyjuk nyugodni a’ rég múltakat. 
Most béke, László , az , mit koldnlok. 
Király! atyámat már a’ slr föili , 
Siciliában nincsen már hazám: 

A’ hontalan nö özvegy is legyen г 
к I в Á L Y. 

Нa ha ha! 

Csak béke , béke! Hа“ mikor vala 
Nekem nyngalmani töled? ’S nem te ищy, 
Ki én közöttem ’s üdveim között 

Legyözhetetlen közfalat „ми? 
Нa föltekinték szép reményeim’ ` 
Derült egére, nem toltad-e 
Elömbe sorsom’ barna fellegit? 
És nem miattad kelle kiizdenem , 
Mint még halandó nem küzdött soha , 
Után frigyünk’ nyomasztó terhivel? 
El tölem el, nyugalmam’ ördöge ,` 
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Siciliádba vidd szerelmedet , 
És boldogitsd a’ mérges skorpiót; 
Kérj Aetna’ tüzgyomrától kéjéket 
’S ha. nem hevi'ilne örjöngö szived, 
'l'orkába vessd mzgad ’s szerelmedet , 
I'gy majd panaszra nem leend okod: 
lsak tölem el! 

K I КА L Y N É. 

Te gyi'ilölsz engemetl -. 
Méltósággal. 

(ìyülölj ! Imádni bálványt nem tudok. 
Artatlanúl áll nöd a’ férj elött, 
’S így vádaidra nincsen válaszom. 

Valóailag. 

De a’ hazának is van egy szava 
A’ fejdelemhez. László! szinleges 
Lett volna csak királyi szent sин/aд, 
Midön hazádnak békét esküvél , 
’S esküdbe nödet is bеfo‘glalád? 
És mit felelhetsz, László, egykoron, 
Ha majd a’ пemzet számoland veled? 
Lászlól az isten’ fölfeszült fiára 

Kér nöd, ne vesd meg esdeklö szш/'11t! 
Add vissza nemzetednek a’ királyt , 
Add vissza gyermekidnek atyjokat! 
Ne Идёт] hazádat igy e1 vérzeni 
A’ rajta fekvö terhes súly alatt! 
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Sok százezernek átka büntelend, 
Es büntetendi még emléked’ is; 
Pedig a’ népek’ мы súlyosabb 
Az ég’ akármi büncsapásinál. 
Haragjok dúló mint a’ fergeteg, 
Чaд mint a’ föld Мaт lángvihai" 
'l'i’iz árja, melly nem szünik meg dühöngni , 
Mig a’ hegyekböl völgyet nem „тáк, 
A’ zöld mezöböl puнta va.d t'anyát, 
A’ várasokból néma czinterent. 

lgen, királyom; illy a’ nép’ haraшa; 
Higyd ezt nekem, mig késö nem leend, 
"S ha nem szerethetsz többé engemet, 
Нa kárhozatnál kinosabb neked 

Szerelmem, és remélnem sem hagyod, 
Hogy arczod egykor újra földerül, 
’S a’ számkiüzött béke’ angyala 
E’ bús viszályt valaha megszünteti: 
Hagyd bár a’ nöt szenvedni, csak te légy 
Megint király ’s erényes Yérliu. 

KIRÁLY megindulva. 
0h nök, mivé tevétek engcmet.' 
Nem igy , klrályné, igy nem gondolám; 
Boldogtalanná nem kivántalak 
Én tenni, nem gyötörni tégedet. 
Ei'zsébet! elfelejtem, hogy te vagy, 
Kihez hitemnek álka kötve tart, 
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Csak azt ne kérjed, hogy szeresselek! 
0h én csak öt —- csak (it szerethetem; 
Kivüle nincs a’ létnek tág ölében 
Számomra üdv, nincs élet, nincs remény! 
Erzsébet! i'ilj királyi székemen, 
Vagy húzd a’ pártütésnek vészharangját , 
Szórj ti’izkanócznt a’ kerek világra , 
Hogy láng boritsa minden sarkait , 
És még az ég is a’ fénylö magasból 
Csudás remekje’ gyászos pusztulását 
Remegve lássa, tégy miként akarsz , 
Csak azt ne kérjed, hogy szeresselek. 

Csendesebben. 

Hisz a’ király is gyarló íöldi lény; 
Az 6 erében szintolly vér твоё', 
Miként akánnelly emberében is; 
Az ö szivének szinte vágyт 
Vannak , dniképen bármelly emberének; 
011 mért kivánod hát, hogy több Iegyek; 
Mint más hasonló földi lény lehetl 
Erzsébet! add békére jobbodat, 
Szelid leendek, ollyan mint galamb’ 
Imádni foglak isteneln gyanánt, 
Csak öt, elorzott üdvösségemet 
Add vissza, mert nekem csak Édua 
'I'eremtetett imádott hölgyemül! 
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к 1 в Á L Y N É. 
Csak ezt, király, csak ezt ne tedd `velem! 
0h hagyd elégnek a’ bünélveket, 
Mellyek királyi tiszta lelkedet 
szeplöz’ik és csak bürköt rejtenek. 
Ne hidd, király, hogy érttem szólok igy; 
0h rég lemondék én már mindenekröl! - 
Hanem tekints hazádban szerteszét .__ 

K1 в Á L Y. 

Elég, kegyelmes asszonyom! Követni 
Fogom keresztény oktatásait; 
És majd ha ájtatos párthiveiddel 
Élöttem Abrahámról , Israelröl, 
A’ bölcs királynak hatszáz ágyasáról 
És tudja isten még miröl papolsz, 
Mindenre „Amen“ lesz szent válaszom; 
Földig borúlok a’ korbács elött, 
Melly a' kegyelmes ég’ bocsánatát 
Bünnel rakой fejemre hirdetendi; 
Könyezve szánom bánom vétkemet, 
Testemre мы öltök , fürtöinet 
Porral behintem ’s úgy imádkozom; 
’S ha majd könyörre fog szived hajolni, 
’S hozzám alázod rényes arczodat, 
Imlgy kesergek: „Méltó nem „дok, 
Hogy bûntelen te hajl’ékomba jöj l“ 
’S aztán karöltve járunk búcsnkat. 
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Erzsébet, úgy-e, `szép leend nagyon? 
Az inten igy csak megbocsát nekem? 
Ha ha ha! 

Remegsz királyné? -- Úgyde mért remegsz? 
Nem szép jövendöt rajzolék talán? 
Remegj, hogy ajkad szilvakék legyen, 
Hogy lázveriték'lepje homlokod’; . 
Remegj, ha hallod Éduám’ nevét, 
Mert szenvedélyem dúlóbb mint hatalmam. 

KIRÁLYNÉ 

László _! 

KIRÁLY hirnelen. 

Figyelj szavamra, asszonyom! 
Mi mái‘ ezentůl özvegyek vagyunk; 
’S ha a’ világnak minden népei 
Vértorra készülnének ellenem , 
Ketten mi többé nö ’s férj nem vagyunk. 
Azért jó éjszakát, erényes asszonyom! 

K 1 в Á L Y N JÓ éjszakát — László — jó éjszakát! El. 
K I R Á L Y. 

Veled bevégzém számolásomat; 
A’ többieknek egy kantár elég. ‘ 
László ezentúl úr ’s király leend, 
Mint Nero hajdan ’s mint Caligula. 

Ledl. Árbucz udvari vadász öltözetben szakállnélkůl 
lép föl. 
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Anßbcz. 
l’arancsol még ma valamit ßnséged? 

K IRÁL ï nem néz rá. 
Semmit. 

ARBUCL 

Fünséges úr! 
к IвÁLr mint elöbb. 

Nem hallod? ma nem parancsolokwniár sащит. 
l A R B U с z. 

Fönséges iirl 
KIRÁLY„ 

Ki vagy te, vakmerô, 
Hogy a’ parancsra el nem távozol а .Ärbucm iis/.. 

ÁRBUcz 

Forge, királyom’ új vadászlegénye. 
KIRÁLY. 

Forgó vadász? -- Ha nem csalatkozom, 
E’ hangot én niár régen ismerem. 

ÁRBUGL 
’S fönséges úr, te nein csalatkozol, 
'l'esti'irjeidnek régi hadnagya, 
Ki’in Arbucz áll elötted. 

/‘ KIRÁLY 
’S mit keressz 

Alköntösödben itt? inert úgy hiszein, 
0k nélkiil` udvaroinra nem jövél. 
Szólj hát vadászom mit hozál nekem? 
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ÁвBUcz 

Nem olly fölötte jókat ’s szépeket, 
Hogy tánczra verhetnéd bokáidat. 
Halld hát. Betegtöl küldetém ide, 
Olly szép betegtöl mint az esti nap , 
Olly jó betegtöl mint Szelid galamb, ‘ 
Olly hi’i betegtöl mint a’ harczaczél. 
’S e’ szép betegnek biborajkai 
Majd nem sokára vég fohászt lehelnek , 
E’ jó betegnek áldott lágy szive 
Talán kevés percz múlva megreped, 
’S e’ hü betegnek fori'ó lángjait 
Elziigja majd a’ sir’ hideg szele. 
De mind csekélységl mert hî5z a’ halál 
Nem olly fo'lötte ritka ’s nagy csuda. 

K I R Á L Y sejdltóleg. 

Órůlt vаду emher, vagy hazudni mersz, 
Mig én remegve hiredet lesem 1’ 
Нa kún szivedben még egy emberi 
Csepp vér buzog, ha ördög ’s kárhozat 
Nein 5z61 belöled, mond] nekem valót. 

t ÁRBUCZ hldegen. 
Angha többé 1átpd Еduм. 

KIRÁLK 
Mit? Én ne látnám többé Éduát2 
Hazudsz, apámra esküszöm, hazudsz! 

14 
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Mit tudna szépet még teremteni 
Az ég, ha Éduát eltipranál 

ÁRBUGL 

Féléve már, hogy súlyosan beteg , 
Mióta öt számüzte kedvese , 
’S alig remélem, hogy gyógyuln'i fog. 
Tegnap halálát kezdé sejteni '_ 

K I R Á L Y félbeszakasztja. 
Egy szót se többé kún! nem látod-e , 
Hogy reszketek , hogy térdim inganak , 
És hogy szememre olly homály borúl, 
Mint a’ halálnak rémes éjjele? .- 
Arbuez! ha még is nem szólnál valót! 

` ÁRBUGL 

Hazudni még пokаsoм nein vala. 
KIRALY 

Hallgass! kìilönben talpig tönkre jutsz. 
Vagy szólj! de mondd, hogy hired mind hazug; 
Mondd azt, hogy Éndre herczeg támadott löl, 
Hogy a’ 111t111o1: és a’ pártosok 
Радveт't ragadtak ismét ellenem; 
Csak róla hallgass, mert agyam hevůl , 
’S gonosz szavadra még öri'ilt leszek; 
Pedig fïilötte rosz, mikor királyok. 
Órjöngnek; akkor föld és ég inog , 
’S a’ déli nspra véres fény vonúl. 
Azért vigyázz magadra, vészkövet. 
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ÁRBUCL 

Fönséges úr, mérsékeld lángudat; 
Nincs veszve tán még minden. Tégedet 
Beteg hugom мagáм; kéretett. 
Tán megjelented legjobb gyógyszere 
Leend. Azért sietve jer királyoiii. 
Jer László, jer, mert lyánykádhaldokol. 

KIRÁLY. 

Az ёg sugalta e’ jó ötletet 
Agyadnak Arbucz. Az ajtón наши. 

Hej! nyergeljetek! 
0h halld'te ё; ’s te mindnek istene! 
Csak addig éltesd öt, mig láthatoni , 
’S ölébe öntöm hi'i szerelmeinet! 

Csak pillanatnyi életet lehel) 
Beléje, mig ajkára nyomhatom 
A’ búcsucsókot, ’s tiszta szellemét 
A’ messze útról ‘(штóммы 

Ha tetszik, ég, országom’ vesztem el, 
És itt hagyom királyi fényemet; 
Viselje német, cseh, шár, olasz, 
Viselje bárki, hagyd csak (Я nekem , 
És én nevetve népem’ pártilühét, 
Kigúnyolandok minden eышe"t , 
Ki fény között boldogságot keres ! 
Arbucz siessünk, mig a' bús kaszás 
El nem ragadja öt szemünk elöl! Sebesen el.l 



168 iv. LÃszLó. v. пи. 

ÁnBUcz 

'l‘ekints a’ föld’ szinére Oldamúr! 

Királyi gyilkosod lakolni fog. El. 

HARMADIK JELENES. 

A’ királyné’ tei'eme. 

K IRÁLYNÉ csöndesen föllép. 
Mi néma minden, mint a’ siri csend, 
Hol mélyen alszik bú és fájdalom, 
Ho1 nem zavarja semini földi nesz 
A’ szenvedö’ kiküzdött nyúgatát. 
És mért e’ csendben csak magain vagyok , 
Ki a’ halálnak hosszas éдeт 
VirasztvaJ töltni kénytelen „дyoт 
Szegény királynél hol maraм jövöd, 
Melly képzeted’ legédesb álma volt? 
Hol élted’ elpazarlott hajnala), 
Melly olly reménydús fényn’yel földerůlt? 
Tartsd ég magadnak szép reményidet, 
Ha teljesitni öket nem tudod! 
Vagy ostorozni vágytál engeinet? 
0h hisz fölötte súlyosak csapásid! 

A’ folyosòkon zúgás. 
De mit jelent e’ zúgás inár megint? 
Ki háboritja ezt a' csendes éjt? 
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NÁD 0R kivülròl. 

Jelentsetek be tüstént engeniet. 
U D V A R N О к rémülten föllép. 

A’ nádor Щ' sietve sürgeti , 
Hogy bármiképen szólhasson veled. 

. KIRÁLYNÉ. 
A’ nádor? és illy késö éjszakán? 
Bocsásd be. 

Az udvarnok a’ Баден több имeнины egyíitt 
bevezeti, 

NÁDOK 

Asszoiiyom, bocsánatért 
Könyörgök. Én гosz hireket hozok, 
’S ha. nem vigyázunk, raйunk a' veszely. 

K 1 1i A L Y. 

Az ég’ neyéi'e, nádor, inilly veszèly? 
' NÁDoK 

Urunkra titkos csel koмнaты. 
KIRÁLYNÉ 

Ói'izzen isten, hogy “116 legyen. 
A1 udvarnolihoz. 

Нo! a’ király? 
NÁDoR» 

Bejárám termeit , 
Azonban öt föl nem ta1álliatám. 

UD VA R N O K. 

Оrцa sincs, h'ogy méл! nyergeltetett 
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És egy vadászszal a’ пaд várkapnn 
Kivágtatott. 

NÁ D о в. 

’S Árbncz volt a’ vadász, 
Ki két nap вы inár itt kullogott; 
Еgy hi'i cselédein öt megismeré. 
A’ kún tanyákon is nagy mozgalom 
Mutatkozik. Egy szóval, asszonyom, 
Nincs senит kétség: László’ élete 
Vészben тo; 

KIRÁLYNÉ. 

Az istenért, leventék, 
Segítsetek, mig késö nem leend. 

NÁDOR 

Jerünk barátim, László’ védletére! 
Neked, királyné, csendes éjszakát! 
Nyugodtan álniodd végig бeдe“ 
A’ nádor ébren örzi házadat, 
’S mint tiszte szent, olly szent adott szava 
Hogy érje vész bármelly hajszáladat, 
Éretted minden áldozatra kész~ 

Mind el, a’ klrálynén kívül. 
KIRÁLYNÉ té'rdre esik, 

Te úr, ki ott fent gyéinántszékeden 
A’ földet és eget kormányozod, 
Ne vesd magaм! hév fohászomat! 
Ne hagyd шkoлы ы a’ vétekért, ' 

9 
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Melly lengeteg korának vétke volt, 
’S talán leginkább тьме; 
Óvd meg МЫ: vad ellenségitól, 
S derits szerencsésb holnapot reй! El. 

NEGYEDIK JELENÉS. 

Kúii tаnya, mint az elsö jelenésben. 

LÁSZLÓ ’s ÉDUA véresen ’s halva fekszenek Oldamúx" 
sirján. ÁRBUCZ, KEMENCSE, TURTUL ’S wbb kl'i 
nok némán és ineredten állji’ik öket körül. A’ telt hold 

halováuy fényt (пasы a’ jelenésre. 

FATU M. 

Így volt az kezdet (Нa 
’S végig igy leend. 
Hiába képzelî 
A’ poma.k gyerineke: 
„Én ezt vagy ш teendem.“ 
HИЦ)". hánykolódik 
A’ bösz habok között; 
Hiába sli', пeveй, 
Könyörg, káromkodik: 
Ö nem keri'ili el 
A’ fatum’ vaskezét. 

Mert igy országlanak 
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A’ mindenség’ örök, 
Szilárd törvényei! 
A’ sors bevégezi 
Шapoтa` nagy müvét, 
És így halad tovább 
Hatalmas тaîn. 

'Пи'сваи szó mellett a’ magyarok kőrűlrohanják 
a’ tanyát. 

A' kárpit legördül. 
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