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CÍLLEY’HALÁLA. 

ELÖJÁTÉK. 



SZEMÉLYEK. 

1. LÁszLó, magyar ыrыу. 
CILLEY ULRIK. 

HUNYADI LÁszLó, „Mori танцу 
HUNYADI MÁTYÁs 
szlLÁGYI MIHÁLY 
BÁNFI PÁL ‚ 
KANISAI LÁszLó magy" ММ‘ 
nozGoNYI RÁJNOLD 
MADARÁsz мoввÁв GYÖRGY 
Bonó 
noNoW ÁGNES, а’ király’ kedvese. 
HELÉN, Modráw huga. 
GUNTRÁM, Ciney' bizmsa. 
LAMBERGEB, német vezér. ' 
Hunyadi Ми’ harátí. Katonák. 

Na'ndoron : 1456-dík évben. 



[Nándorvár’ vîdékeI Sötét éj.) 
‚ 

вид jeleaér. 

GUNTRAM. HELÉN. 
GUNTRAM (ki Helént kezénél Гоg‘. erösen шт). 

Közelgetünk a’ rendelt helyhez, szelid'ga-- 
lambom, hol fejedelmi sas’ körmeire kerülsz. — 
Ne félj, galambka, uram ollykor erösben károm 
kodik ugyan, mint egy itas toborzó, ’s kom'orab 
ban néz, mint a’ legszigorúbh gvardián, de en 
gèdékeny szép leányok’ körében valód! turbékoló 
gili.-Töled függ olly hangokat csalnì le lénye’ 
húrjairól, millyeket akarsz. Ö sima , ha hozzá 
simulnak, de érczmarka összezúzza az ellensze 
gülöt. 

HELÉN. 

Ne halljam hangodat, gyülöletes bakója bol 
dogságomnak; engedj némán türve engcdnem'a’ 
kénytelenségnek. Te három nap (Нa hurczoìsz 
-engem; sötét éjeken, járatlan utakon‘, kerülve a’ 
nap’ szemét. De ísten’ szeme щeкам az éj’ fá 
tyolán, ’s ищa és megsemmisíti gonosz tervei 
det. --‘T‘p .elvetted' törömet, tisztaságom’ védsze 
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rét, de meg’maradtak körmeim, mellyek e’ keb 
. let elöbb dulják szét, mint az egy fajtalan rabló’ 

öleléseinek megnyilnék; megmaradt akaratom nem 
enni, nem inni, ’s olly soványnyá és sáp 
padtá éktelenítńi testemet, hogy a’ buja láng ki 
aludjék látásomra. 

GUNTRÁM. 

Mi kár lenne illy öngyilkolás! Ah, ah! szép 
leányka, ismerjük mi az efféléket! hosszas gya 
korlat’ embereivel van dolgod. E’ szép szemet 
még szebbé teendi az epedés’ lankadt tüze, mely 
lyet a’ szerelem’ megizelt örömei gyújtandanalk‘ 
abban. E’ bársony ajkak’ szalagja még égöbb 
piros; virága iné8г szamócza-illatúbb lesz', ha esó 
kok’ heve özönlendi щ. 

HELÉN (menósaggnl) 

Egy szót se többé! 
GUNTRAM. 

Ha аgy terszik. Ez a’ legerényesb liba, ki 
széles. földeken kezemre került. Elöre, élöre'! 
szállásod nem messze van már. Egy szót se a’ 
történtekröl, ha életed kedves. Еgy tisztes vén 
anyó lesz tetteйl’ és szavaid’ öre, ’s kén‘yelmels 
börtönöd’ kulcsárnéja. De ne képzelj sötét bör 
tönt, hol kígyók és pókok tanyáznak, jól lesz4 
az fütve, ’s lesz ben puha pamlag; több mint 
egy tükör, melly kétszer szebbítve varászqlja nm-. 
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.g'addal szemközt szép magadat! Az anyó jól tud 
fürtöket fodorítni, s tud szépen mesélni, ’s ha 
akarod gyóntatni ’s imádkoztatni is. Imádkozzál 

.vagy meséltess, vagy koczódjál vele a’ mint tet 
szik, míg-parancsolóm ’s parancsolód elérkezik, 
mi még ez éjjel meg fog történni. 

mnLÉN. 

’S mind ezt, ha éltem kedves? — de éltem 
nem kedves nekem, becstelen rabló! egy мам 
börtön az a’ ti t/ársaságtokban ,. mellyböl lelkem 
forrón vágy menekülni egy tiszcább hazába. Oh 
egy tört egy tört! egy törért mindent! стык" 
lnllaluik) 

GUNTRAM (MM) 

Lódobogás! sietnem kell az utból. (шипы) 
Félre! ’s egy hangot se! (hmmlj.) 

HEIÍÉN. 

Hallád, hogy éltem tehcr, ’s a’ halál óhaj 
шt menekvés. (Kulm) Segítségl segítség! 

GUNTBMI. 

Halál’ leánya vagy! ст”) És még sem Sza 
bad megölnöm. Cilley szépen megköszönné, ha 
virágzó hölgy helyett hìdeg holt testet vetnék 
karjai közé. (Helénhw) Légy eszeden! 

HELÉN (Иначе) 

Most vagy soha! segítség! segítség! 
GUNTRAM ("ЧМ hefogvn, durvńn hurczoljn a‘színtérn'a'l). 

Átkòzott pipiske‚ ! 
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HUNYADI LÁszLó ‘мы штат) Eьбввшк. 
H. LÁszLó 

Mi ez! mi történik itt? hah gyalázatos! (Mes 
támuljs Бnли'51110! ‘s fumi kényszeríci). 

GUNTRAM. 

Kárhozat! (fenyesewe) Rovásodra vitéz! isme 
rem fehér tolladat! Ha fejed bakó’ pallosa alá 
kel'ül, emlékezzél meg` e’ hös tettedre is. (Шошi) 

lLLÁszLó. 

Uldözném, de méltó-e küzdenem illy g'yáva 
féreggel ? -— egy asszonyrabló ! ‘ 

HELÉN (нмушnak elébe щу) 

Fogadd el, vitéz , egy megmentett fìatal Иду’ 
rebegö, forró örök .hálájátl 

н. LÁszLó. 

Ki vagy lányka ? a’ sötét éj nem hagyja látnom 
arczodat, de hangod’ édes zenéje elbájolálelkemet. 

HELÉN. 

Én Modrár Helén vagyok. 
н. LÁszLó. 

Helénl Fei keblemre barátom’ huga! ki u-‘ 
tán az erös vitéz könyüi szégyen nélkül ömlenek; 
’s ne félj többé semmitöl , mentve vаgy; keblem 
biztos védfalad. — Bátyád’ karjai közé vezetlek, 

. ’s visszaadlak az yéletnek', az örömnek, a’ földi 
mennynek. — Oh neked s'zépnek ’s jónak kell 
lenned, leirásodon egy testvér költövé lett, köl 



ELó'JÁTÉ к. 1 1 

többé mint a’ kor’ leghöbb vándorlantosa. ’S mi 
nö örvény’ szélén állottáll Oh vad, szemtelen, 
kárhozatos mérges pókfaj! kiszívni akarni ez édes 
vîrág’ tiszta mézét, megmérgezni az égi hajnal’ 
harmatját; —— ’s oh én szerencsés, kit a’ történet 
mentségedre vezetett! 

HELÉN. 

Szabad-e nevedet kérdenem, bátyám’ barátja? 
kinek ajkiról ömlik e’ lelkesült öröm? kinek aj 
kiról dörge e’ nemes harag? 

н. LÁszLó. 

Fel hü lovamra; öltsd nyakam körül inda 
karjaidat, ?s‚u1 közben megmondom neked, hogy 
nevem: Hunyadi László! (el) 

‚ 

Második jelenés. 

(Terem а’ nándori várban.) 
SZILÁGYI. KANISAI. HUNYADI MÁTYÁS. BODÓ. 

MADARÁSL (Ez utóbbi basan merengve.) 
KANISAI. 

Иgy van! garázda kénye dúl felettünk, 
Királyi szép reményünk eltiporta, 
Dicsö jövendönk’ magvában ищи, 
’S Ей, egy magas jövönek zálogát, 
Épen, ’s erösen vett által lator 
Kezébe: vissza úgy adá nekünk, 
Hoгy váz alakja sajnálatra bir. 
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szILÁGYI. ' 

Igaz beszéd; de dolgunk’ a’ panasz’ 
Nöfegyverével meg nem orvosuljuk. 
Tegyünk, ha eljö majd az alkalom. 
Addig, miként a’ tenger’ mély öle , 
Hol zajtalan készül a’ mord elem, 
Melly a’ hatalmas 'természet’ szavára 
Annak idejében жuрa ront elö, 
Némák legyünk, sы éltünk’ felszinén 
Játszódjanak vidám kedv’ habjai. 

(Маdarń511101) 

Heverd ki végre búdat, jó fìú, 
Lám Щu arczod olly sáppadt, sovány, 
Mint holdvilág ha megfogyatkozott. 
Sejtem, gonosz tartásod volt, ’s aligha 
Panaszkodál terhelt gyomo'r miatt 
Cilley’ ke'gyéböl, a’ kitöl különben 
A’ mint beszéled, olly hüs lakhelyet 
Nyertél tanyául, a’ hova hiú 
Világì zaj nyugalmadat zavarni 
Le nem hatott. 

ßoDó. 

És ágyad puha volt, 
Terítve kigyókkal, Cilley ur 
Jól megbecsült, mert ön nemes csaìádját 
Adá lakodba társaságodul; 
’S ezt eдy szabad szó’ vétkiértl- hogy álnok 
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Énéböl egykét képet rajzolál. — 
Ez rosz, de elmult. Légy velünk derült, 
Modrár barátom, ’s a’ multat felejtve ` 
Tárj a’ jelennek forró nyilt kebelt. 

MADAnÁsz. 

Szegény hugom! mi szép, mi angyali 
Jó és szelid volt ö! yE’ tiszta keblet, 
A’ szüz szemérem’ földi templomát, 
Nem szennyesíté semmi érzelem , 
Mit angyal is nem érezhetne égben; 
Ez ajkakon nem `1ött ki hang egyéb, 
Mint tiszta édes gyermekded könyörgés! 
Oltárra kellett volna tenni öt 

Szentek közé! _"s 1nost! _ égbolt oh dörögj ! 
Dörögd helyettem méltó hangjait 
Egy végtelen haragnak, ’s bòsszunak. 

szILÁGYl. 

Hugod? 
' n. MÁTYÁS. 

Mi lelte öt? 

BoDó. 

Szólj és baráti 
Segédre lelsz minden nemes magyarban. 

‚ н. MÁTYÁS. 
’S bär a’ török szultán ragadta el 
És távolabb rejtette mint hova 
A’ legvakabb hitü zarándok eljut 
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Szent mámorában: mégis felkeressük . 
És visszaültetjük testvér-öledbe. 

MADAnÁsz. 

Ez a’ mi busít ’s kínoz végtelen, 
Hog‘y nem 2дyanйъatom, hová tevék, 
Bár a’ lopót gyanítnom nem nehéz. 
A’ kertmagányból, hol szerény virágì 
Között lakott, leg'szebb virág maga, 
Átkos kezektöl elragadtaték. 
Midön magam’ Cilley jóltevöm 
Mély börtönébe vettetett: apámnál, 
Jó ösz apámnál hagytam a’ leányt. 
Apám fiánakÁ eltüntét, ’s miként 
Nemzöi keble vérezön hivé, 
Korán halálát, tul nem élheté, 
És a’ leány magányosan maradt 
Еgy vén cseléddel. — Végre széttöröm 
Bilincsemet, rohanva zúgok át 
Hét vármegyét, hogy lássam ujra öket, 
’S im ösz apám’ sírját lelem, ’s fölötte 
A’ vén cselédet, a’ ki sirva mondja: 
Hogy kis Helenám elragadtatott! 
Kitöl, ’s hová? — ég vagy p'okol, felelj! 
Én nem tudom ’s e’ kínos nemtudás 
Rág lelkemen, velömön, éltemen. 

н. MÁTYÁS. 
Óh átkozott föld! elkorcsúlt haza! 
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Melly a’ lánylopót megszenveded , 
’S nem rúgod öt fel, túl a’ csillagon, 
Hol дyэтa ördögök lézengenek 
’S a’ szeм erényre gúnynótát danolnak! 

KANlsAI. 

De légy azért reménynyel, bús madár, 
Ha a’ magyar hazában nöt rabolnak, ' 
Jól sejti minden, sы megeskhetik 
Apjára és becsületére, hogy lopott 
Testvére, lánya, Cilleyf körme közt van. 

MADAnÁsz. 

Igy seдeт Fén is, söt megesküszöm, 
Hogy ott van ö! ’s gonoszb kezek között 
Нeт is lehetne a’ nagy löld’ sz1né1i. 
A’ vén cseléd, bár száját betömék 
’S agg csontjait vadul megdöngeték, 
Az éjhomályban is megismeré 
Guntrám’ alakját, e’ rút görbe latrot, 
Ki egy örök kérdöjel a’ pokol 
’S Cilley elött. „Mi kell uram, parancsolj, 
’S én hü kezekkel mindent végrehajtok, 
Mitöl az Ördög ‘elpirúl maga!“ 
E’ bünmedencze, e’ rút gomba a’ föld’ 
Növényî közt, e’ testesült pokolrém, 
Guntrám ragadta Ы el. Cilley’ 
Barátja és segéde. — 
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nonó. 

Cillcy 
Nemcsak javunkat ’s piénzünket rabolja, 
De hölgyeinket ’s lányainkat is. 

H. MÁTYÁs. 

’S mért nem csikarsz hát tölc számadást 
Karddal'kezedben? . 

MADAnÁsz. . 

Nincs nálam bizonyság 
A’ nagy hatalmu úr ellen; csupán 
Üres gyanúval lépnem ellene 
Haszontalan, ’s veszélyt vonhat reám, 
’S bár megvetem, bár mélyen gyülölöm 
E’ rút világot ‘s benne éltemet, ¿o 
Ohajtom azt mégis megtartani 
Hugom miatt. Majd jö még alkaloin, 
Hogy véresen birál e’ férfikar 
Cilleyfölött, ’s a’ bosszú’ hajnala 
Visszadja arczom’ elsáppadt' szinét. 

KANIsAI. 

Számolj ránk, ha kéz kell és aсzél. 
н. LÁszLó. HELÉN съемным). 

52п‚А11111. 

lsten liozott Futakról, jó öòsém, 
Mi hirt hozasz? ’ 

н. LÁszLó.- 

. Hirt és még valamit. 
J11tott nekem ma legdicsöbb lovagdíj! 
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(Mnduhzhoz) 

Vedd hugodat kezeìnböl! 
MADARÁsz. 

Mit? --- hugom ? 
Тe kedves édes Ilkám! (‘от мы) Szent egek! 
Orvendjetek velem, ’s ujongjatok! 
Modrárra feljött a’ kedv’ hajnala! 

(Hunyаdihoz) 

Védd éltemet cserébe e’ leányért, 
’S vérét szivemnek, ’s üdvem’ jobb felét: 
’S ha áldozó barát kell egykoron 
Ki érted éltét készen rázza le, 
Mint egy unott ruhát, ki léptidet 
Örizze mint hü árnyék, és gyönyört 
Kéjt és szerelmet nélkülözzön érted, 
AZ én leSZek! (Aggodalmasnn vízsgńljn Heи!!l) 

’S tc lelkem’ kis leánya! 
Hadd. lássalak .- nem dalta össze szép 

‘Vonásid’ a’ bú? nem vagy halovány? 
Szelid szemednek fénylik csillaga? 

-A’ szenvedés nem duIta-c lé Щu 
Arczod’ virágit? - ah, ha egy, csak egy 
Hiányzik arról, és ha ég-szemednek 
Csupán csak egy borús tekintetéböl 
Azt olvasandom: Ьogy bú öli lelked’, 
A’ nagy világ’ végén is föitalálom 
Rablód’ fejét, ’s boszúm reá csapand. — 
Te kedves édes kis lány, szép vagy és 

2 



1 8 ‘ слышу’ HALÁLA. 

Arczod piros még, fürtid kondorok, 
Szemedben ég lakik. De csak nyugott иgy? 
Nem bánta senkì? -- szólj ! csak dalbeszéded 
Simitja csöndre keblem’ tengerét. 

HELÉN. 

' ,Bátyám, te jó, te áldott drágaxtestvér! 
MADAnÁsz. 

L:ler 'er reme tet e’ zord társasá ‘ ‚l , g gr 
‘Mind jó vitézek ök, de olly Ыdeёг 
‚ТekinЪeиЖ van, ’s arczuk olly sötét. 
Kebled csak a’ testvér elött nyilik fel, -— 
Jer, jer lakomba! és fecsegj sokat! 
Mindent kifogyhatatlan ’s végtelen! 

(А’ vnéuk illetödve ńllnnnnk). 

szlLÁGYI; 

Öcsém! neked ma a’ tanácskozásban 
Sok hasznod’ ugy se’ vennök! — mint örül, 
Mint felderült a’ bánat’ cmbere! — 

Eredj , ha szükség lesz-rád, hívatunk. 
MADAnÁsz. 

Jer, kedves llkám ,. ’s ti végezzetek! 
Én egy vagyok szándékban ’s érzelemben 
Lászlóval , ö végezzen , - én cselekszem. » 

HELÉN (u. ъшшм) 

Nemes vitéz, még egyszer hálaszómat! 
(мц‘Ь-п) Ah Шen6т! mi szép az Щu hös! 
Megmente a’ fogsúgtóles tulán 
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Ismét fogoly vagyok, ——- ’s milly örömest! 
(El Madnrńszsnl) 

szILÁGYI. 

’S most a’ dologra! mert a’ percz komoly. 
Mi hír, öcsém? Ha jól sejtem, gonosz, 
Mert arczodon nagy förgeteg sötétlik 
E’ szó után. - \ ‚ 

‚ н. LÁszLó. 

Urunk, László király , 
Ujdon .sütött apámmal még ma itt lesz. « 
Apámmall oh szent természet, dühödjél! 
János’ helyébe illy apátl 

szILÁGYI. 
Kiröl szólsz? 

Cilley háborít, ha nem csalódom, 
Kinek fejére villám és vasam. 

H. LÁszLó. . 

Ki volna más? _'nyugott keblemben eddig, 
Bär harczvihar zajonga kívülem , 
A’ béke’ szent galambja tarta szállást, 
’S migy a’ hadak’ vad kürtje harsogott 
Fülemlie, és száz ny1l zuhogvaszárnyalt 
Körülem: a’ szív, t1szta önt111latl)an, 
Hi1lláintalan csönd’ ünnepét ülé. 

.l ’S most — 
KANlsAI. . 

‘ Jó öcsém, ne 16l1, ‘a’ fejdelem 
Kétségkivül azért jö fészkedet 
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Meglátogatni, hogy vitéz apád’ 
Nagy tettiért jutalmat osztogasson. 

н. LÁszLó. 

’S illy jó reményt olvastál homlokomrul? 
Вajtáт! te tenkebléd’ nemes tüzével 
Szép színre Тeste‘l a’ kormos pokolt. 
Az idvezült bajnoknak tetteй 
Ugy elfelejtvék, mint silány mese, 
Minöt fonó házakban eldarálnak, 
Söt tiszta hírét undok rágalom 
’S hálátlan ármány’ nyelve szennyezi. 

nonó. 

Tajtékja n'em fog a’ dicsö erényen 
’S ö él örökké, míg él a’ magyar. -— 

‚ De rút idö volt, sejtem, a’ gyülésben, 
Mert nagy haraggal villámlik szemed. 

н. LÁszLó. 

Meghalt apámmal a’ nemesb erény, 
Elszálla földünkröl a’ tiszta erkölcs; 
Elzordonult a’ nyájas ég felettünk, 
És a’ sötétben átok és gonoszság, 
Еgy bús jövendö’ mérges magvai, 
Iìúty hitszegés, örült pokol’ vinági 
Buján tenyésznek a’ jók’ vesztire. 

вице“. 

Öcséml Вeщиek dús nyelvén beszélsz 
’S Jerémiás’ siralma szól bélöled; 
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Papold ki már boszúdat, ’s hogy ha шsги‘, 
Beszélj valót; mi ищем a’ gyülésen? 

н. LÁszLó. 

Uj háború végeztetett. 
KANIsAi. . 

Ki ellen. 

н. LAszLó. 

A’ szent hazának árva keble ellen. 

szILÁGYl. 

Hoдyan? mit értesz? 
н. LÁszLó. 

’S e’ türö haza 

Nem rázkódik meg illy történetekre, 
E’ bérczek itt nem bömbölnek „nemet“ 
’S ez ös-folyó nem hág ki partjain. 
Oh, hogyha keblem’ lángját e’ hegyek’ 
Gyomrába oпыты“, egy általános 
Bengés morajja zúgna a’ hazában, 
Ös ormokat repesztne e’ harag 
’S ezer nyilásból forrna tü‚zfolyaml-r 
Cilley Ulrik -hel'ytartó leve 
János helyébe - 

szILÁGYi. 

ón e’ Belzebub’ 
Sáfárja, helytartó? szégyen fejére 
’S kardom , ki бt illyennek ismeri. 
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н. LÁszLó. 

Мég több. Nem árván áll má'r köztetek 
László! _ az új helytartó nagy szelíden 
Nekem, Hunyadfaj’ árva 2‹;yerme1«ёnelс 
Apáf adott _ 

н. MÁTYÁS. 

’S kit? 
н. LÁszLó. 

Önmagát! _ örök 
Frig'yünk’ pecsétjeüleg‘yr pap’ kezéböl 
Vevök az isten’ szent testét. » 

H. MÁTYÁS. . 
‚ ’S te erre 

Képes valál? dicsö apánk’ nevét 
Шу meggyaláztad? korcsfi, messze tölem! 
Cilley’ Iìával testvér nem vagyok. 

sziLÁGYI. ' 
СШey és Hunyadlì 6gy $zemёlyЬen! _ ördög 
’S angyalfajl _ átkos тasыaег a’ mocsárból 
És szüz virága egy nemes mezönek, 
Hyéna és orœzlány egyesüive. 

н. LÁszLó. 

El kelle a’ játékot játszanom, 
Mert a’ hazának szent рт“ idézték. 
És egy virágzó szép jövöt tudának 
E’ czifra frigyre állapítani! 
’S ha 'a’ király, az ország’ ищут 
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Illy szent okokkal kívánák az esküt, 
Volt-e lehetség ellenállanom? 
De vége már! a’ két faj újra elvált. 
Jobb karja, mellyel jobbomat szorítá 
’S a’ szentek’ шntаt vette pap’ kezéböl, 
Egy óra mulva e’ levélt irá, 
Mit czinkosától száz arany kerített 

-Kezembe. Olvasd! (мыши) Volna bár szavad, 
Mint szélveszek’ zúgása tengeren , 
’S mint bosszús ég’ dörgése, olly hátalmas, 
Hogy hallaná egész magyar haza. 

’ н. MATYÁS (olv...) 

„György, szerbiai Despotának, kedves ipá 
nak, gróf Cilley Ulrik áldást ’s Örömet! _ Hu 
nyadi, a’ gyülölt ebfaj’ törzsöke, az ugorkafára 
felkapaszkodott oláh poronyt, szives örömünkre, 
’s Garának és Bánfìnak ’s többi barátinknak nem 

kisebb mulatságára kifujta daczos lelkét, ’s ter 
mészetes hogy helyébe engemet nevczett a’ király 
helytartóvá! De él még az ebfajnak két vad cse 
metéje, ’s Cilley’ ajkát ne érje bor és szerelem’ 
csókja, mig az egész nemzetség teljesen el nem 
lesz törülve a’ föld’ szinéröl! Мég тa Nándor 
várra ìndulunk, -’s ott a’ bakó olly szép daral) 
munkát nyer tölem, hogy a’ vén oláh’ тeтe1 
megrázkódnak bele a’ porok Мaй. Rcménylem, 
ha az ördög törlést nem csinál számításaimban, 
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néhány nap mulva olly két Юpийt küldhetek aján 
dékul, millyennel még egy szerb fejedelem Sem 
játszott. Élj boldogul. Fu‘tak, Szent-Farkas’ nap 
ján 1456.“ 

н. LÁszLó. 
Ti hallottátok, ’s most ismételem 
Szílágyi bátya’ mondásátr'- örök 
Szégyen fejére, a’ ki Ulrik'ot 
Magyar hazánknak helytartójaul 
Elismerendi. _ ‘ 

SZILÁGYI (мыши meu) 
’S mérközzék' velem 

Ulrik’ nevében, a’ kit én ezennel 
Mint becstelen zsiványt, mint a’ lovag 
Rend’ seprejét, mint a’ kor’ ronda mocskát, 
Utálva átkozok, ’s arczon pökök. 

sonó.''- 

Mi egyesülünk véled szóba, tettbe _ 
’S ki öt magyar helytartóul fogadja, 
Vi'jon velünk’ is. Szóljon, a’ ki mást hisz. _ 

‘ szILÁGYI. ' ‘ 

Halál reá, ha a’ szükség kivánja! 
н. LÁszLó. 

Bátyám, csupán bölcs óvás, a’ mivel 
Mag‘unk javára élni tartozunk. 
Nándorba még ma eljö a’ király 
Nyolczszáz lovaggal, Rozgony száIl elöre. _ 
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sonó. 

Ö a’ miénk, ’s lovagja mind magyar. 
н. ьАвЪьб. 

6t bebocsátjuk várba és kebelbe. 
Követni fogja Lamberger’ hada 
Ezer cseh, és keresztes 'kétezelg 
Mind németek, ’s mind Cilley’ zsoldosi. 

szlLÁGYl. ' 

Еgу tö’ lyukán elöbb megy át teve, 
Mint a’ kezünkre Шzott várkapun 
Csak egy is e’ külföldi nép közöl. 

н. LÁszLó. 

Ültess fel, és tarts készen, jó Bodóm, 
Négy százat, a’ leghübbeket, ’s velök 
Örizd vigyázva a’ kaput, ’s mihelyt 
вáша kìrály és föbb kisérete 
A‘ várba léptek, zárd be gondosan!_ 
Bátyáml te készen tartsd egész erönket, 
Talpon legyünk mérközni a’ cselekkel , 
’S három golyó lövés a’ vész’ jele. _ 
Most a’ király’ elébe készülendünk, 
Tisztán fogadjuk Ы és fényesen 
Mint a’ hüség, melly keblünkben lakík. 

(Elтаты-Ъ.) 

EnEDETI JÁTÉKsziN. 3 
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llarmadík jelenéx. 

('l‘e'r Nándor l‘ehérvár elött; csekély távolságbnn a’ vár’ 
kapuja, _ örtòronynyal, _ a’ szín mélyén а’ Duna, ’s 

azontúl a’ tôrök határ látható.) 

LÁszLó KIR'ÁLY. GILLEY ULRIK. 
noNoW ÁGNEsz. KISÉRET. 

KmALY. . 

Nézzünk körül e’ pontról, hívçim! 
’S itt várjuk el, mig több kiséretünk 
Elérkezik, ’s Nándorvár’ hadnagya 
Elönkbe jö letenni hódolását. 

(пыли. 

Hiszed, hogy eljö, ’s hódol a’ királynák 
E’ kis király, kinek Nándor’ hegyénél 
Büszkébbek és magasbak szarvai? 

KIRÁLY (Nńmm. mnmvn) 

E‘ hát azon magasztalt hösi fészek, 
Hol a’ török hatalma megtörött, 
Molly a’ keresztény hitnek védfala? 
’S bérczmelle a’ paizs, melly rendületlen 
Felfogja napkelet’ c'sapásait? 

ciLLEY. 

Ez a‘ veszélyt rcjtö gonosz kelcpcze, 
Hol annyi ármányt szönek trónod ellen, 
Hol áruló a‘ legkisebb dobos, 
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Szép hadnagyának példáját követve. 
Öcsém király! fölséged vakmerö volt, 
Midön királyi homlokát ezen 
Hütlen falak közé hozál Ohajtom 
Hogy a’ királyi fejnek fürtje 
A’ gondok’ ösz deл'étöl ment maradjon 
E’ hét alatt, míg e’ helyen mulat; 
Mert vész között hamar megöszül a’ haj, 
’S megeshetik, Ьogy ifju arczodat 
A’ sáppadás és öszség meglepi. 

ÀGNESZ (Вышлn elfordul, ’s n’ vidék‘ мытье merùl) 
KIÈALY (‚таит-ш) 

Jó bátya, ’s erröl most kell szólanod? 
CILLEY. . 

Tanácsaimnak most kell lelkedet 

Megnyitnod? _ én örökké azt papoltam, 
Нogy a’ magyarban bízni vakmeröség. 
Rokonyfaj a’ czigánynyal, ‘s napkelet 
Nyugottal össze nem barátkozik. 
Gyülölnek ök mindent, ki nem magyar, 
Nem a’ Tatárvér’ durva gyermeke. 

KlRÁLY. 

Büszkén hiszem, hogy én magyar vagyok. 
CILLEY. 

Tréfálsz. Te Albert’ fényes törzsökének 
Szeplötelen, nemes, nagy sarjadéka, 
’S Fridrik’ neveltje! ' 

3 * 
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KIRÁLY. 

Fösvény udvarából 
A’ hiv magyarnak katja mente meg. 

(шип. 

Hogy itt elöljön naш‘ kényelmesen, 
’S király helyett rabbá tegyen. Te tréfálsz 
Vagy még sem imernéd-e, oh királyom, 
E’ vad Hunyadfajt, e’ zsiványhadat? 
Ezerszer oktatálak, ’s déli napnál 
Világosabban fölfedém elötted 
Ez átkozott ház’ cselszôvényeit, 
’S te _ megbocsáss , buzgalmam elragad _ 
Te e’ kigyófészekben jösz alunni, 
Hol földalatti barlangok’ sötéte'n 
A’ 'pártütésnek mérges magva lappang 
’S csak' alkalomra vár, hogy felviruljon 
Нaшt teremni neked, ’s híveidnek. 
Volt-e, uram, szükség, hogy a’ hyena' 
Lakába lépjünk, ‘es egy ágyba bújunk 
E’ rút kigyóval, mellynek (шarам 
’S mérges begyét rég ismered. De te 
Ölelve vontad a’ férget szivedre. 
’S ki volt elötted kedvesebb, öcsém, 
Mint e’ csalárd_ oláhvér, melly nemes 
Lovagsorunknak díszét szennyezi, 
Hol Cillcy ’s Bánfy állanak, ’s Gara. 



шашек. ' 29 

KIRÁLY. 

Bátyám! te elfelejtéd esküdet, 
Melly e’ kigyónak atyjává teve, 
És e’ lovagsort szennyezö oláhfajt 
Ten gyermekeddé. 

clLLEY. 

Fölséged’ javáé‘rt 
Mi áldozatra nem vetném fejem’! 
Fájt ez nekem, hidd el, fölséges úr! 
’S nem kétlem, ösim’ tisztelt csontjai 
Érczhajlokukban megrázkódtanak. 

‚ ° KmÁLY. 

Hüségedet nem kétlem, azt tudod! 
CILLEY. 

’S szavamra még sem hallgatsz, oh öcsém! 
KmÁLY.. 

Ne szemrehányást, bátya, adj tanácsot. 
Már itt vafgyok, lehetlen visszatérnem. 

_ CILLEY. ‘ \ 
Megelözni öket! nincs egyéb menekvés! 
Öcsém! királyom! mit rendelsz? 

KmÁLY (habozvn) 
Тegye6, 

A’ mit fejed ’s szived jónak talál, 
Királyi helytartó! _ ’S ne légy továbl) 
Terhemre illy beszéddel. (Агnты) Ágnesz! 
Te elmerjiltél .n’ vidékbe; lelkes 
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Szemedböl olly lágy érzelem ragyog. 
0h nézz reám; irigylem a’ vidéknek 
Tekinteted’! Fénylö napot teremtett 
Fölébe isten, ’s szép eget nyitott, 
Melly kék szemét soh’ sem fordítja el 
A’ töle élö ’s diszlö tartománytól; 
Szemed’ tüzét adá nekem napul, 
Szelid világa lön' vidám egeт, 
'S te elvonád azt tölem Ágneszem? 

(Кубани ńtka'rolja.) 

«mmm (fem) 

C'sak érzelegj, gyermek', csak ömledezzél, 
Mig én cselekszem. Trónod nökebel, 
Korbnád virágfüzér, és harczi kürtöd 
Dallal kisért lant’ búja zengeménye; 
Igy én vagyok király, ’s mindenható. 

ÁGNEsz. д 

0h szép hon! _ elbájolva nézem át 
Virányait _ ’s illy hon’ királya lenni! 
Erös, önálló, шт, nagy királya, 
Kinek nyomán jóllét’ 4forraîsa kél, 
Hajfüi‘tiröl kegyelmek’ árja foly, 
Kit millióknak hálás ajka áld! 

' CILLEY (fälle) 

А‘ gyáva lány milly fontosan fecseg! 
Csókkal foggadni a’ felébredöt , 
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’S ölébe venni a’ kéjszomjazót, 
Ez штaтa. ' 

KmÁLY быть") 

Oh beszélj tovább! 
Mi édesen zeng a’ szó ajkidon. 

ÁGNEsz. 

Nézd e’ Dunт’, az ösi нent folyót, 
Melly annyi tettnek, annyi áldozatnak 
Volt már tanúja; látta ezreden át, 
Mint küzde szep honáért a’ magyar, 
Mint öntözé vérével partjait, 
Királya’ védelmében. _ 

KmÁLY. 

‚ Hü magyar nép! 
Te engem ellágyítasz Ágneszem! 

ÁGNEsz. 

Szeresd, királyom, a’ magyart! magas 
Trónodnak ö leghívebb gyámola; - 
Szabadâ de h.ů! n.em szolgabér hevíti, 
Nemes sugallat keble’ ösztöne , 
Hol a’ szabadság büszke lángjà, és 
Jobbágyi hüség, törvényes királyát 
Örökre biztosító szép egészszé 
Olvali-_ 

CILLEY (тм) 

Pokol! te hálátlan rima, 
Ezért ragadtalak ki a’ sötétböl 
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.’S helyheztetélek egy király’ ölébe, 
Hogy végre ennyakamra nöj. _ 

ÀGNEsz. 

- ’S amott 

Nézd a’ i1iez6t‚ ott álla a’ török’ 
Elláthatlan végetlen hada! 
-’S e’ bércztetön 11lt a’ vitéz öreg sas, 
Öreg, de lelkes és erös. _ Rohanva 
Csapott le a’ pulyákra, ’s emberi 
Történetekben még nem olvasott 
Csodát tön érted, isten’ nagy kegyével. 
Maroknyi nép lezúzta Ázsiát— 

CILLEY ст”) 

Hah! kárhozat, melly e’ lány’ ajka által 
Szándékaimnak háborút üzenve 

Elömbe gúnyt mosolygsz! _ 
ÀGNESZ (folyhtvn) 

. ’S te, oh királyom, 
Ki árva, vándor, üldözött, hazátlan, 
Földönfutó lehettél nélküle , 
Királyi fényben állsz most e’ helyen, 
’S nyugton tekintesz végig a’ mezön, 
A’ vérmezön, mqlly békét terme néked, 
’S örök dicsöség’ repkényét füzé 
Trónod körül. _ 

CILLEY (Mw) 

E’ bölcs leánynak itt 
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Eдy pillanatja összeégeti 
Hálóimat ,‘ mikkel körülfonom 
A’gyáva gyermek’ ingatag szivét. 

KIRÁLY (Agneszhez) 
Hunyadi derék liös, jó hivem vala, 
’S emléke tisztelésem’ tárgya lesz. 

ÁGNEsz. 

Tiszteld, királyom, azt vitéz fiában! 
A’ sas nemes sast nemze, és örökben 
Hagyá reá hüsége’ tisztaságát. 

KmÁLY. 

Hisz 6n örömmel tenném; enszivem 
Vonz a’ magyar, ’s a’ Corvinok felé, 
De Ulrik azt akarja_ 

CILLEY (alńnttnl) 

Azt tanácslom 

És arra kérem, hü alattvaló’ 
Gondos tanácsos’, és feltö atya’ 
Kifogyhatatlan esdeklésivel 
Fölségedet, hogy a’ szín тeg ne csaljon; 

(Agneszhez) 

’S ohajtanám, hogy az ország’ dolgaì 
Ne háborítnák a’ kisasszony-elmét; 
Mellynek világa báb és czifraság. 

ÁGNESZ (lelkesnlve) 

A’ szív kiált, a’ száj 'enged neki, 
És a’ kebelben zajgó érzemény 
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Hangokba tör ki szívrokont keresve; 
Mondd, szép királyom, feltalálom-e 
Kebledben azt? 

KmÁLY. 

Királyném, kérdheted? 
(пищу (ыбшеи udvariasńggnl) 

Te bajos-édes gyermek! szép királyné 
Arany szerelmek’ rózsás templomúban, 
Miért, ugyan miért lépnél ki onnét 
Rideg valóság’ rög-lepett' utára? _ 
Te gyönge hímes pillangól miért 
Merészlenél a’ szélveszekbe szállni? 
Szerelem a’ te országod; ne hagyd el. 

KmÁLY. 

Ugy van! ne hagyd el. 
ÁGNEsz. 

Oh igen, szeretni! 
Szeretni téged! oh igen. De kérlek , 
Engedd meg, ugï szeresselek, miként 
Ezt kis fejemben a’ kis asszonyész 
Kigondolá, mint ezt szivem Мишa‘; 
Osztozni gondjaidban, ’s lelkedet, 
Melly nagyra , szépre, jóra olly fogékony, 
Betöltni kéjjel; kéjjel, mellyet ad 
Jótétemények’ édes öntudatja, 
Melly legnemesb minden gyönyör között. 
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CILLEY (bosszusnn) 

Elég ez 11ttal. A’ vár’ népe jö 
’S Lamberger érkezik hátunk mögött. 
Nyugton, királyom, egy kis tettetés, 
Nyájas tekintet ’s hang czélhoz- vezet, 
De ebben is mértéket. A’ királynak 
Azt nem szabad, нeт-k6ll felejteni, 
Нogy ö аz61r, s'zolgája' a’ világ. 

HUNYADI LÁszLó és MÁTYÁs. 521111611.' 
кАш5А1. 13Oi16. МА11А11А52. KISÉRET 

(6’ várból kilépn‘ek). 
н. LÁszLò (mmm meghijnk ы muy dan) 

Uram király ! hódolva‘ üdvezellek 
E’ vár elim, inelly 8’lioi'1’ védfala, 
Melly látta ösz‘ apám’ véggyözedelmét, 
’S mellynek 'szivedhez szól minden köve, 
Нogy nézz kegyes szemekkel e’ ha'zára , 
’S reám hivedre, kit János tanított 
Fölségedért ’s hazámért éln1, haln1. 

(Letérdel ¿s “mijn a’ vńr’ kulcnit‘). 

Fogadd kezemböl- a’ vár’ kulcsait, 
Hiv hódolásom’ 111ztаs zálogát. 

KIRÁLY'. 

Kelj föl; kegyes királyod szól veled, 
Ki benned üdvezült apádat és 
Hálásan ismert bajnok tettei’ 
Örökösét akarja látni'.'!" Kélj föl, 
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’S vedd vissza a’ vár’ kulcsát, melly tied, 
’S mit jobb kezekbe adni nem tudunk. 

' clLLEY (щи) 

Elégl 'sok is már! 
H. LÁSZLÓ (felkel 's egyenesen megńll a’ kir‘ly elött) 

Fölséges úrl karomnak tettei 
Fogják királyi szép ajándékod’ 
Megérdemelni. Boldogult apám’ 
Holttestinél fogadtam esküvéssel: 
Hogy a’ hazának holtig hive leszek. 

CILLEY (a’ klr‘lyhol) 

Bölcsen kihagyta a’ király’ nevét. 
H. LÁszLó. 

De kénytelen vagyok kîmondani 
Magyarhoz 1llö nyiltsággal, királyom, 
Нogy szándokom , bár hü kebel’ tüze 
Teremtse azt,- hatalmas ellenim’ 
Törén .’s cselein megsemmisül, ha ten 
Véds‘zárnyadat nem terjeszted fölém. 
Magad tudod, milly terhes föllegekkel 
Volt kénytelen Hunyadnak napja küzdeni , 
Mig fénysugárit szétáraszthatá 
Az érdemet megismerö hazán. 

‚ ciLLEY. 

Botor kevélységl 
ÁGNEsz. 

Lelkesült önérzet! 
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H. LÁszLó. 

Kérlek tehát Иgy 111ztos, jó királyom, 
’S gyanútalan, nyilt keblet tárj felém. 

szILÁGYI. 

Tedd ezt, királyi ifju! légy barátunk 
’S mi tisztelünk, mi vérünk’ ontjuk érted. 

UILLEY. 

A’ pártos eb mi fenhangon csahol. 
. H. LÁszLó. 

’S zászlód magasra tolják karjaink, 
Hogy a’ fehér, zöld és veres szinü 
Lobogó elött hódoljon a’ világ, 
Hol a’ fehér szin’ tiszta hó világa 
Szeplötelen hüségünknek jele, 
A’ zöld jelenti Щu és szilárd 
Erönket; és egy nagy jövö’ reme'nyét. 
És a’ veres, szerelmünk’ láng szine 
Mellyel hazankért, ’s egy nemes királyért, 
Kinek hazánkkal egynek lenni kell, 
Kiontni vérünk’ legjebb csöp'pjeit 
Készek vagyunk. 

CILLEY (n’ kirńlyhoz sńgvn) 

Ne higyj a’ szóvirágnak; 
Kigyót fedez, királymaró kigyót. 

KmÁLY. 

Örömemre szolgál meggyözödve lennem , 
Нoгy hiv alattvalóim közt vagyok. 
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Vezess, ha tetszik szállásómra. (Indul w kapu me) 
SZILÁGYI (ваты) 

Bajtárs! 
Talpon legyünk, ha a’ király belép, 
Fel a’ vonóhiddall 

Bonó. .' 

Készen~ vagyunk ! 
(Mind bemennek a’ kapun, ünnepi zene, ’s ‚щупа- közt. A' vonó 

hid пиши! felzńratík.) 

LAMBERGER És KATONÁI (jőnek, és be akarnak 
menni). 

LAMBERGER. . 

Le a’ kapuval! mi szemtelen had ez! _— 
Kizárni a’ király’ kíséretét, . 
Melly szent személyét védni érkezik. 

(Veri a' kaput.) ’ 

Le a’ kapuval, magyar, ha ljót akarsz! 
‘ъ . Вoва (и immun») l -‚ ' 

Fölsége itt azok között lakik, ‚ ' Kik védni tudták trónját a' töröktöl , 
Kik védni tudják legszentebb személyét 
Hü kebleikkel minden árulástól. 

Törvény akarja, hogy külföldi had 
Ne lépjen a’ vаraтa! — Kémeket 
Nem tür körében a’ szabad magyar. 

. LAMBERGER. 
Goromba! meglakolsz e’ vakmerő 
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Beszédeke'rt; bocsáss be, a’király’ 
Nevében mondom. — 

sonó. 

A’ törvény’ nevében, 
Melly a’ király fclett van, künn maradsz. 

LAMÉERGER (důhôsen) 
Bocsáss be, vagy bezúzom a’ kaput, 
’S forgácsiból emeltctek bitófát, 
Hol a’ nap elszáraszsza nyers fejed’, 
’S fulánkod ajkaid között fityegjen. 

noв6. 

Maradj nyugodtan; ott kün legtágasabb, 
Benn átkozott szoros világ lehetne; 
’S ne dúld az isten’ tiszta szép egét ’ 
Nöfegyverednek pattogásival. 
Ha ajkaidról még egy hang dohog: 
Meleg keresztség éri lágy agyad , 
Hogy büszkeséged’ szarva elkonyúl; 
És elbeszéli a’ tanú Duna 
Földszerte , hogy liös Lamberger’ hadát 
Belgrád alul forró víz üzte el. (EL) 

mummnaim.‚ 
Hah, pártütö nеp! Vissza kell vonulnom ., 
’S erötelen dühöm megfojt ma még’! 
Cilley sógor, uj ok a’ boszúra 
’S ha meg tudod ragadni üstökét 
Az alkalomnak, nem nagyon lehetlen, 
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Hogy e’ falakról ércz 'golyók helyett 
Magyar‘fejek’ golyói hullanak. (‘ч-нить) 

‚ 

Negyedik ‚де-панда’. 
(А’ király szobája.) 

KIRÁLY. GILLEY. 

UILLEY. 

’S mit szólsz ezekhez? végre elhiszed , 
Mit bár korábban elhittél vala? 

Hadad’ kiz‘árták, a’ király’ hadát, 
E’ szüd-kegyelte hü Мaт/21lól11 
Ten földede'n rab vagy, ’s e’ söpredék nép’ 
Kegyelmitöl függ élned vagyv nem élned.' 
Hová jutottunk! rejtsd el büszke arczod’, 
Királyi méltóság! vesd a’ porokba 
Fejdelmi pálczád’, ’s ösi czímei‘ed’, 
Mit atyjaid fölszentelt homlokon 
A’ sanda bünt rettentve hordozának. 

Ki vagy te most? _ Király? eredj tehát, 
Eredj ’s parancsolj! _ meglátod,- kaczagva 
Gúnyol ki a’ legapróbb közlegény. 
Játék vagy a’ böszült -dühöncz’ kezében, 

-Kit kebleden neveltél gondtalan. 
KIRÁLY. 

Oh, mért nem engedék intéseidnek, 
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Érzem hibámat, ’s vádolom magam’. — 
А’ hütlenek! — kizárni népemet! 
Щu vagyok bár, sima államat 
A’ férfìúság’ szöre nem borítja, 
De azéri; király és sérthetlen vagyok. 
’S ök elfelejtve méltóságomat 
Babbá tevének enfalam кашtt, 
Hol a’ toronynak is meg kell hajolni 
Szavamra -- ne'mde bátya? 

clLLEY. 

Jól tМoй, 
De jó tudalmad késön ébredett fel! 

KmÁLY. 

0h bágya! szólj, tanácsoljl életein 
Ve‚szélybe’ van, ’s kifent tö‘rök’ hegyét 
Látom lebegni mindenütt, — ’s az’étel 

' . Méregszagú --- 
clLLEY (ты) 

Alkalmas pillanat! 
A’ gyermekész ijedten háborog, 
’S remegés lepé meg elpuhult inát. 

(A' kirńlyhoz.) 

Kiráîyom! a’ mit többször elbeszéltem 
Szûkséges-e lelkedre kötnöm isŕnét? 
Szükséges-e ismét elmondanom, 
Нoгy e’ latorfaj’ minden tette bün , 
’S melly a’ l'egártatlanb, legtetszetesb 

4 
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Szinnel kecsegtet, mit nagy érdemül 
Számítna nékik egy rövid eszü: 
Az a’ legundokabb a’ többi közt; 
Mert míg elaltat, életedre tör, 
’S keblére vonván, gyilkot ver szivedbe. 
E’ rosz kevély suhanczok’ nagyra vágyó 
Pöffeszkedése nem tud már határt, _ 
Mióta apjok’ hóbortos komája 
A’ vén Kapisztrán monda nagy тeмы, 
Minek szerinte Mátyás fejdelem lesz: 
Oláh anyagból alkotott fejeikben 
Királyi álomképzetek motoznak. 

KmÁLY. 

Cilley bátyal _ szólj (öы) tisztelettel 
A’ szent keresztnek buzgó bajnokáról. 

crLLEY. 

Öcsém! királyom, hadd te ezt reám, 
’S a’ szent keresztnek buzgó bajnokát, 
Én földi bünös meghazudtolom. 
Vagy ám, ha Мsши‘, tiszteljük szavát 
’S nagy jóslatát segítsük teljesülni: 
Mátyást az égbe küldvén, hol reá 
Korona vár, martyrok’ fejdisze. 
Lászlórul úgy is azt jövendölé 
A’ szent barát, hogy földi élete 
És hire nagy, mert a’ széles magyar föld’ 

u 
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Határain át hirnökök 'kiáltsák : 

„Igy vész el az, ki a’ királyra tör.“ 
KIRÁLY. 

Ah mit tanácsolszl _ most e’ pillanatban, 
Midön magunkat rémít a’ veszély. 

ciLLEY. 

Veszély között szül a’ lélek’ tüze 
Lángokra szitva uj ’s nagy terveket; 
Veszély az elmét edzi ’s élesíti, 
’S’ elszánt eröt nyújt a’ véghezvivésrc, 
Bizd ezt reám, ’s én biztosítalak, 
Hogy a’ veszélyböl, mint könnyü madár, 
Kiröppenünk ’s ök a’ v.erembe esnek, 
Mit szent személyed’ romlására ástak. 

KIRÁLY. 

De mit teszesz hát? 
CILLEY. 

Holnap , mint tudod ‚ 
Nagy szittya ünnep, Márton’ napja lesz, 
’S Márton’ gunárja- tervem illy csodás _ 
Halált sziszegjen a’ pártos fejekre; 
Ha majd hevül a’ kedv, ’s a’ billikom 
Gyorsan forog: bolondod Kilián 
Éles szavakkal, gúnyos ötletekkel 
Bánfit, ki hívünk, ’s Lászlót összeveszti; 
Hogy e’ vitáhól éive ne-menjen , 
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’S minden fogát ott hagyja Hunyadi, 
Cilley erröl gondoskodni fog. 

KIRÁLY. 

De hát baráti? hát az örizet? 
CILLEY. 

Föhadnagyodnak Rozgonynak, siess 
Megirni rendelésed ; hogy hadával 
Talpon legyen ’s a’ cimhorák’ tanyáìt 
Jól bekerítse. László urfì’ veszte 
Barátinak vesztére jel leszen, 
’S a’ nagy zavarban kar, szem, száj eláll 
És megmered. Hidd, зубы! fogsz kìrályom , 
Mert a’ tömegben mélyen‘ oltи él 
A’ fejdelem’ félelme, és ha Corvin 
Letünt, azonnal fölkél a’ király, . 
Te lészsz szerelmük ’s bálványuk. -- 

KmÁLY. ‚ 
Hiszem. 

Ám tedd мы, ha nincsen más. mènekvës: — 
De ródd magadra a’ következést; 
Én gyülölök minden vérengczést. 

CILLEY. ‚ ’ 

Királyi Щu! légy szilárd ’s erös, 
Rozgonyhoz ird meg rendelésedet, 
Mig én ещé1) után te'kintni inegyek. 
Keblem legyen pánczélod,- ’s Ё’ reád 
“тyzoй vas e’ fejet hasítsa. (El) 
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KmÁLY. 

Jó bátyal _ senki, senki sem szeret 
lgy engemetl _ de ö olly vakmerö , 
Olly hirtelenl _ Tehát egy rendelést 
Rozgonyhoz (mi nl.) Oh de jubbom reszketeg (if) 
Alig tudok! _ Királyok’ istene! 
Mi lesz belölem? aggodalmam elzúz. 
Ah, melly nehéz, melly terhes hivatás, 
Mint nyomja vállam a’ bársony palást; 
Fáradt vagyok ’s beteg! _ Ha Cilley 
Roszúl szövé a’ tervet _ ’s ingerelt 
Népem’ boszúja ellenem roban?! 
Jaj énnekem! тéёг olly-ifju vagyok, 
Úgy szomjazom kéj fs éldelës ‘пап , 
’S elhagyni már is e’ kies világot? 
A’ hol királynak lenni olly gyönyör, 
Bár ollykor .ollykor gondja is' nehéz. -—— 
Nem gondolok rá, inkább elmegyek 
A’ szent misére. Azt тащит, kegyét 
Böven özönli isten a’ kìrályra, 
Mert a’ világra szent képét viselni 
Küldötte вы‘; 's hát képviselve van 
A’ béketürö, a’ kegyelmes Шen, 
Нa vérbe fürdik 'a' királyi kéz ? 
Ha élteket dúl kölcsönzött hatalma, 
Mit jóltevésre nyújta néki isten? 
Cilley visszal - tiltom tervedet! _ 
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Ö nem jön. _ Ö már rendeléseket 1052 
A’ gyilkolásra , és ha visszajöne , 
Azt mondana, hogy ingatag vagyok, 
Gyermek yagyok, bohó vagyok; hogy isten 
A’ nagy világnak megtartásaért ' 
Gyakran feláldoz egyes lényeket; 
Ezt mondana, _ ’s én nem tudnám szavát 
Czáfolni, és még sem lehe1ne nyugtom. 

(H110r050- fel ’s all Эй.) 

Ágnesz! szerelmes kebled’ szomjazom, 
Liliom-ágyán hadd legyek lepe, 
’S felejtsem a’ vad ormok’ szélveszét 
Hol véresen küzd a’ sötét kesely 
’S szárnycsattogása rémesenzuhog. 
.Én saskeselynek nem születtem; édes 
Kéjt szomjazom, Иgy béke’ árnyain, 
’S miért levék királylyá _ nem tudom. 

RoNow ÁGNEsz (belan 

ÁGNEsz. 

Te nyugtalan vagy, szép királyi Щи’? 
Terhelve nyomja gyöngéd vállaid’ 
Nagy öseidnek ércze és palástja? (тише) 
0h, a’ m'ivel tetézett dús kegyed, 
Vedd vissza mind e’ kincset, ’s végy magadnak 
Árán nyugalmat _ 
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KmÁLY. 

Kedves Ág‘neszem! 
Jer, ’s vedd füledbe gyónó hangjaim’, 
Jer, ’s vedd öledbe zúgó keblemet. 
Te vagy, kiben még bízhatom csupán. 
Lágy nökebel! szelid szép érzemények’ 
Hó liliomból fúvott temploma! 
E’ férfìak mind mérgesek, ’s vadak, 
Vérgondolat kél márvány kebleikben 
’S halál tenyészik edzett keblükön. 

ÁGNEsz. 

ltlyisd meg tehát elöltem kebledet , 
’S hagyd benne, mint tárt könyvben fölfedeznem, 
A’ mit belé irt a’ természet, és 
Másítni mert az emberek’ keze. 

Нaши! a’ szelid részvétnek angyalát 
Belépni szived’ ajtaján mosolyg'va , 
’S lecsillapítnì a’ zugó dagályt 
Mellyen királyom’ békje elmerül. 

' KmÁLY. 

Cilley, bár mint ellenzé az ember 
Olly rendelésre bírta a’ kil‘ályt, 
Hogy a’ Hunyadfaj holnap asztalomnál 
Vérbe fuljon. Ш a’ rendelés. 

ÁGNESZ (‚мы ’s они") 

Ah, mit tevél? vond vissza a’ parancsot! 
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Rebegve elhal ajkimon_ 

KmÁLY. 

Már nem lehet. Cilley elmene 
’S gyorsan kiadta rendeléseitl 
Vagy ök, vagy én, a’ koczka vetve van, 
De gördülése lelkem’ rengeti 
’S jéggé fagyasztja ifju véremet. 

ÁGNEsz (Ми) 

Sem ök, sem a’ király! _ ' 
KIRÁLY. 

Oli mért születtem 

Királyi polczra? hogy ha fényemet \ 
Tisztán csak illy vérfürdô tartja meg? 
Templomba mégyek, ah de a' könyörgés' 

ÁGNEsz. 

y Királyom! 
Légy oh nyugott _ még minden-jóra 1o11111l 
Е‘ rendelést hagyd nálam, hübb kezekre 
Nem bízhatod. 

KmALY. 

Vedd, és buzgón imádd 
Istent, királyod ’s lLászlód’ üdviért. y(El) 

ÁGNEsz. 

Hunyadi élni fog, ’s mentöje én! 
Cilley veszni fog, ’s vesztöje én! 
Ez veszni fog, mert drága kinesemet 
És üdvemet7 mint gyшa szert eladta; 
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’S az élni fog, тert a’ király’ java 
Es enjavam kivánja életét. (El) 

‚ 

ötödík jelenér. 

(Hnnyadi Lászió’ osztálya; egy fö bejárrással, ’s egy 
menékajtóval.) 

HUNYADI [Азию (könnyů машинам") 
Van végre egy üres pillantatom 
Veled mulatni, kedves Máriáml 
Keblem’ legédesb kincsel jóra, szépre7 
Nemesre buzditó védangyalom! 
Mi jól esik világi lánczaim’ 
Èrczterheit lerázva, ollykoron 
Rózsás szerelmed’ nyughelyébe szállni! 
0h képzet’ édes Ютa! látom öt, 
Oltári arczát, csillagszép szemét , - 
Hallom szavának kristály hangjait, 
Érzem meleg balzam lehelletét, 
Játszom hajának lágy hullámival 
’S boldog vagyok! 

MADABÁSZ (J6) 
11.1,.liszLó.- 

Ki ez? te vagy barátom? 
Jer, nem zavarsz; te egy vagy én velem! 
Te érzed, a' mi engem boldogít. 

EвEвE’п JÁ'rÉKszíN. 5 i 
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. MADAnÁsz (kunt nyujl) 

Barátom , szólj, mi foglalkodtata? 
H. LÁszLó. y 

Menyasszonyom’ bájképe tünt elömbe. 
. MADARÁsz. 

Bár ébredést ne dörögne álmaidra 
A’ zord valóság. _ 

H. LÁszLó. 

Milly boldog leszek, 
Mint senы nem volt a’ nagy f'öld’ szinén. 

MADAnÁsz. 

Koran ne örvendj! 
H. LÁszLó. 

0h ne sújtsd le szárnyát 
Boldog reményim’ föllengö' sasának, 
Mári enyéni! ’ 

MADAHAsz. 

Isméred vén Сarа“? 
H. L.ÄszLó. 

Ö rosz lehet mint ember, mint magyar, 
De jó apának ismerem. ,’S lehetne 
Nem büszke, nem boldog, ha a’ teremiés" 
Remekmüvére néz, és штампы; ' 
Ш e’ tökélyek’ összesége, e’ szüz, 
Kihez hasonlót nem mutathat a‘ mld, 
Kire mosolygva néz alá az ég, 
Leányom ö! _ ’s e’ lánynak földi 'üdvet, 
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Melly én vagyok, barátom, én, ’s szerelmem, 
Képes lehctne rommá zúzní? _ .nem! 
Kedved sötét, ’s éjében elsötétûl 
Egész világ! 

' MADAnÁsz. 

Ohajtom, hogy csalódjam 
De megbocsáss, más tárgyra megyek át. 
Hugom _ 

iLLÁszLó. 
Miként van a’ kedves leány? 

Lecsókolád már rettegéseit? 
Megnyúgodott vitézi karjaid közt? 

MADAnÁsz. ‘ 

Igen. De elbeszélé szenvedésit, 
Mik nagy boszúnak esküjét csikarták 
A’ bátya’ vérzö kebliböl. Tudod 
Nincs e’ világon semim mint Helén, . 
Ö életemnek eg'yetlen virága; 
’S ö szenvedett, ö ¿hervadottl _ vagy én 
Vagy Cilley! _ Ketten egy nap’ szent sugárin 
Nem élhetünk. 

ILLÁszLó. ‚ 
Nemes bár e’ harag, 

Mégis kìvánom, légy elöbb nyugott, 
’S várj alkalomra; _ élted’, melly hazánknak 
’S barátidnak olly nagy, drága kincs, 
Koczkára 4vetned nem szabad. 

’ 5 ‘u’ 
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MADARÁSZ. 

Magas 
Ünnep legyen családom’ éviben , 
Midön vasam Cilley’ átkozott 
Szivében fürdik._ 

н. LÁszLó. 
Oh Modrárl te vad 

’S szílaj vitéz vagy! nem lakik szivedben 
Boldog szerelmed’ békeangyala. 
Különben a’ jelen’ viráginak 
Örülne lelked, ’s mult büntetteket 
Szelíd örömmel megbocsájtanál! 

мoим (fellép) 

"не; uram! egy fátyolos nöszemély 
Kiván beszélni nagysáddal. 

н. LÁszLó. 
Mi ez? 

Egy nöszemély! _ regényes vállalat! 
Vezesd be öt! _ de mit jelentsen ez? 

(Szolga el) 

aoNoW ÁGNESZ (шумы heburkolva) 
’ н. LÁszLó. 

Kit látok itt? minek köszönhetem 
Ez érdekes szerencsét? 

ÁGNEsz. 

Csak magaddal 
Kivánna szólni vendéged. 
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H. LÁszLó. 

Barátom 

Egy velem, és cnlelkemnek fele, 
Elötte keblem nem rejt titkokat. 

ÁGNEsz. 

Halljad tehát, ’s légy intve általam: 
Veszélyt kohol fejedre Cilley; 
Isméred öt? törének élc van, 
És hosszú az , ’s hová nem ér különben, 
Biztos kezekkel dobja czélra aztl ‘ 
Ha gyíilöl, ö ezt, tudd, nem úgy teszi, 
Mint más halandó _ ’s nem hiányozik 
Dühének eszköz , mert királyi kézzel 
lr, és királyi ajkakkal pa'rancsol. _ 
Ma még, ha víyg ebédnél Рegий: ülni, 
’S derült szeszélyt hint a’ pengö pohár: 
A’ vig kaczajból vég veszély’ kigyója 
Sziszeg feléd! _ ez lenne ‘мёg ebéded! _ 

H. LÁszLó. 

Hol a’ bizonyság? 
ÁGNESZ (‚и lu'rńlyi „мены man) 

itt! 

H. LÁszLó @lvm-3 

Hah! gaz lator! _ 
(Ágnmm) Hайти мы! ki vagy védangyalom? 

ÁGNESZ (шумы felvetve) 

Lcány vagyok, tctöled megvvtetl, 
I 
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.,./ 

És a’ világ’ szemébe semmi más, 
Mint bün’ leánya, egy gyönyörvadászné, 
Ki bársonyért 0s gyémánt csillogásért 
Eladta legszebb kincsét, lelke’ üdvét, 
El keble’ tiszta istenét! _ leány, 
Ki vér-könyüt sir, vérbibort ha lát 
Végig simulni keblén, ’s tagjain, 
Kinek hideg fut végig ízein, 
Ha a’ királyi homlok’ érczdiszét 
Megilletik jobbjának újai; 
lsmersz-e már vitéz? _ Lcány vagyok, 
Ki tiszta, vídám, boldog volt, ’s meleg 
Szivében egy dús szép eget viselt, 
Szerelme’ tárgyát istenítni képest, 

‘ Mig el nem adták egy gyermek-királynak 
.latszószerüL _ Sajnálsz-e ma’r vitéz? _ 
Egy- lány, kiben a’ feldúlt menny’ helyén 
Sötét boszúvágy rémalakja kelt föl, 
Ki e’ gonosz Cilleyt gyülöli 
Mint kárhozat’ negymesterét, - mivel 
Feltolta öt a’ fényes büntetöre, ' 
Elöragadta rejtett .völgy’ öléböl 
A’ gyönge szüzvirágot, és királyi 
Kebelre tůzte, ott elhervadandót! 
Honnét szegénynek n1n0s többé menekvés. _ 
Állandsz-e 0rtein nagyboszút, vitéz? 
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MADAnÁsz. 

Ш bajnokod, ha Cilleyt ölni kell; 
Csak e’ kezekre bízdboszúd’ ügyét. 

. ‘ lLLÁszLó. 
Ismerlek és sajnállak, asszonyom! 
De bosszu nem mesterségem, _ hazámé 
E’ kar, ’s e’ kardmég jobb tettekre vár. 

’ MADAnÁsz. 

Jobb nem lehet, mint illy gazt írtani. 
' н. LÁszLó. 

Ha veszni fog, nem bosszúm ejti el, 
Hazám kivánja úgy, ’s parancsa szent! _ 
Eredj, barátim’ összegyüjteni. 
'l‘anácsukat hadd halljam. (Mаdmsl d) 

ÁGNEs’z. 

_ ` Oh derek 
Vitézek, a’ gonosznak üldözöi, ' 
’S hálám nekik, ha fenve van vasuk. _ 
Isten veledl _ ha Cilley halni fog 
Hattyúdalához lantot pengetek. (El) 

lLLÁszLó. ' 

Vér-gondolatl 'ne sennyesítsd lelkemet, 
Örök szerelmem’ tiszta templomát, 
Ott a’ nemes szüz, Máriám lakik, 
Vér-gondolat nem lakhatik vele 
Egy szívbenl Ö szentté tisztítaná 
A’ bünt magát! _ És mégis mit tegyek hat? 
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Van más menckvés? _ Cilley ‘лёr! liheg, 
Vad szomja csak vérünkön csillapul, 
’S ha ö nem, úgy mi! _rémes, bama koczka! 

H. MÁTYÁS. SZILÁGYI. KANISAL ROZGONYI. 
MADAHÁsz. BoDó (мыши). 

H. LÁszLó. 

Isten hozott barátim! adjatok 
Tanácsotl egy pár óra dönti el 
Éltünk’ ’s hazánk’ sorsát, _ Cilley Ulrik- 
Megújítá vérengzö terveй, 

- Es egyezésre bírta a’ Минус, 
Hogy a’ Hunyadház és cnnck baráti 
A’ föld’ szinéröl elpusztuljanak. 
Rozgony barátom! e’ levél neked szóll (mais) 
Ha lelkedet nem ismerném, aligha 
Adnám kezedbe. E’ vitézek itt 

Mind és fejenkint rabjaid, ha швы‘. 
Мa a’ király halotti tort adand 
Apám’ nevének emlék ünnepére; 
Meg vagytok-e hivatvá rá? 

' ' MIND (Mmyńsekiveve) 
Mi nem! 

H. MÁTYÁS. 

De én igen, _ hah! mert nevem Hunyadl 
H. LÁszLÓ. 

Ez lenne végebédünk, és apánk’ 
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Emléke’ ünnepóre két liának, 
Mint áldozatnak, vére gözölögne‘. 
És ez ma még! _ ma ’s egy pár óra шuнa! 
Mi a’ segите, bátyám és barátim? 

SZILÁGYI (hummm) 

Haljon meg, és azonnal Cilley! 
‘тем vivás nélkül мы ы ki 
A’ füld’ szinéröl, mint mérges gyomot, 
Ki a’ nemes növényt elnyomni nött fel; 
Mint bösz , dühöngö barmot, melly szìlaj 
Puffaszkodással, ’s öklelödzve dúl 
A’ békes utczán. Haljon meg; jerünk! 

KANISAI 

Haljon meg, ezt kivánom én is! 
пozвoни. y 

_’ En is! 
тonвшк. 

’S mi mind! 
H. LÁszLó. y 

Barátim! Oh ha más segélyt 
Ismertek, a’ vérontást átkozom. 
Ne vért, ha csak lehet; nyilt harczra száljunk. 
Inkább erövel gátoljuk gonosz 
Czélját,_vagy inkább menjünk a’ királyhoz; _ 
Szóljunk szivéhez, intsük, kerjük öt. 

szlLÁGYl. / 

бы, cz ingatag, szegény királyt, 



58 clLLEY’ HALÁLA. 

Ki már ezerszer igért jót, ’s felejté 
Más perczben a’ szó’ szentségét, _ ki mint 
Kis iskolás gyermek, remegve fé'li 
Rosz mesterének dorgáló szavát?_ 
’S nyilt harczra kellni e’ Cilley ellen, 
Ki jószerü olasz konyhán tanult 
Szakácskodást, _ ’s kinek bajnok szemében.. 
'Mindegyz ehil, vagy hátul, csak vasa 
Gyülölt szívet találjon. _ Félre illy 
Veszélyhozó agálylyal, jó öcsém, 
’S köszönd az égnek, véres körmeit 
Hogy most az egyszer elkerülhetéd. 

(к таким) 

És e’ {öит nagyobb dolog forog fenn! 
Nemes hazánk’ törve'nyes joga, ' 
Jólléte, sorsa, koczkáztatva vannak, 
Kertünk’ virágin külföld’ vérébe 
Dulongva gázol; _ a’ magyar szabadság 
Hongyos papír lesz, értelmet, jelentést 
’S eröt veszitve, gúnyul a’ .világnak._ 
Haljon meg, a’ ki ezt okozta!'_ minden 
Méltó magyar velem szavaz, tudom. 

MIND. 

Haljon meg! 
sziLÁGYI. 

És haljon meg kóselcm 
’S vitézi vívás nélkül, isteni 
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Itélet által! _ nyújtsatok kczct! 
MIND (kемl nyujtnsk) 

Ш jobbjaink! 
SZILÁGYI -Umnqfélyesgn 
Cilley halva van! 

H. LÁszLó. 

‚ Bús kénytelenség! 
szlLÁGYI. 

Mátyás, menj sietve 
’S hivd el körünkbe öt; mond, fontos 'ügy 
Kivánja, hogy jelen legycn. Misén 
Van a’ király, ’s óra int. 

H. MÁTYÁS. 

Kevés 
Percz mulva itt lesz. 

KANISAI. 

És ha nem jön el? 
H. MÁTYÁs. 

Miért tanultaт Róma’ szónokit? 

Ha aхt se tudnák ajkaim végbe vinni, 
Hogy egy hiú gazt, bár ravaszb legyen 
A’ rókal'aj nagyanyjánál, _ ’s hiúzi 
Éles szemekkel bírjon _ el ne csaljak. 
Hová nekem tetszik: mondjátok ugy, 

' Hogy nem tanúltam éltemben latánul, 
’s тa elszegödöm ku'ldoló barámak. ш) 
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Í 

H. LÁszLó. 

Mellék ,szobába hát vitëz barátim, 
’S maradjatok mind addig csöndesen, 
Mig jelt adok! 

szILÁGYl. 

Nem könnyü Фанaты 
Mert keblemen zúg a’ méltó harag 
’S szeretne már dörögni; ’s kardomat 
Görcsös vonaglás borítja, mennyiszer csak 
Cilley’ nevét említik aj‘kaim. 

MADAHÁsz. 

Egy engedélyt, bátyáml te jól szivelhetsz 
Engem’, tudom. Hadd, én öljem meg öt! — 
E’ kardnak olly igénye van fejére 
Mint senkinek; _ szent esküm kivánja, 
Hogy bosszút áljak rаjta húgomért. 

szlLÁGYI. 

Jut néked is hely; nyomd rá bélyeged’! 
Jerünk be társaim! László ne késs! 

(A’ mellékslobńbn menaek, Mndnńszon ’s Lńszlón НИЦ) 

MADAHÁsz. » 

Bajtárs! hol a’ kard jobb kezedböl, és 
Az érczfedél melledröl? elfelejtéd 
Hogy hitszegö, hogy gyilkos látogat meg? 

‘ H. LÁszLó. 

Önórzetem legbiztosabb paizs; 
.Ne higye seры, hogy Jáno's’ fia 
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Gyilkolni készült; és ne mondja senki, 
Hogy tiszta öntudalmú kebele 
Gyanú vasával terhelé magát. 

MADAnÁsz. ‚ 

Legyen, közel leszünk. Veszély nem érhct. 
Én a’ bejárást állom el nyomán, 
’S ha teste széllé át nem változik 
Ki nem kerüli kardom’ a’ lator. (El " ММ’) 

H. LÁszLó. 

Vér !-- vér tehát? —— ’s egy ellen annyian? -— 
Nem, még sem! --'- egy föltét alatt kegyelmet 
Adok fejénekl hagyja el hazámat, 
Mondjon le méltósága’ díszjeleiröl, 
’S éljen, ha tetszik, szégyenül magának. 
Adj lelki éberséget és eröt 
Szavamnak, oh hazám’ szent istene! 

(Gan Mńiia’ arczképe elébe lérxlel. - A' szinhely vńhozik.) 

‚ 

Найти’: ,ielenén 

(Cillcy’ laka.) 

CILLEY (pánozélt ölt magárn), GUNTRAM (sagit öl 
tôztetnii). 

GUNTHAM. 

’S nagyságod el megy hivására? bátorkodik 
(мёga szcmélyét vegszélyeztctni? 
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CILLEY. 

Mit tegyünk? gyanút nem szabad ébreszte 
nem egész az utólsó pìllanatig. De minden rend 
ben van, ’s még ma fejeikre csap Cilley’ boszúja.- 
Hah! mint örülök ez ünnepi pillanatra! ‚дegу 
csapás, ’s az egy óriási, a’ szép szökéért, kit 
tölem Hunyadi elragadott. Hogy is volt csak, te 
nyomorult lányrabló? ' 

GUNTHAM. 

Madarász Helént, kit a’ györi egyházban ma 
gadnak kiszemléltél, tömérdck gonddal, ’s ez0r 
n.yi csalfogással egész a’ nándori lalakig hozám, 
’s midön remek munkámra koronát tenni, ’s a’ 
könyben ázottvirágot kezedbe adni‘réménylém, 
a’ forgó szél utamba hozá éj’ közepén Hunyadit _ 
a’ lány segélyért kiáltoz, én befogom száját, ö 
vonakodik _ ’s a’ madárka tiéd helyett, Hunya 
di’ karjára száll. 

CILLEY. 

Gyáva sihederek ti! ’s te nem ügyesb a’ többi 
nél. Nem érdemlitek kenyeremet, mellyböl kegycm 
lakozni enged. Illy gyönyörtöl engem megfosz 
tani! Éltemben semláttam gazdagabb és puhábh 
aranyhajat, ’s keble fehérebb volt, mint Stájer 
bérczinek hava! ’s e’ kéjtöl elesni! átkozott! _ 
’s még e’ lölött napfényre is jöhet a’ tréfa, melly 



ELó'JÁTÉK. G3 

e" sötét erkölcsü népnél könnyen vёrt forralna! - 
Szólj, nem isme'rt-e meg? 

' GUNTHAM. 

Nem hiszem. Gyors lábam alig örizhete vil 
lámvasától. MidönNagyságod munkáim’ édes gyü 
mölcsén kéjeleg, nem is eszmél a’ veszélyekre, 
mellyekbe a’ megszerzés kerül. 

clLLEY. 

’S neked fìczkö, midön aranyaimat költöd, 
midön a’ királylyal porliú létedre magyarországi 
tanácsnokká neveztetlek, midön megunt kedve 
Seimet ölelgeted, nem kell felejtened, hogy apró 
szolgálatidat elég nagyszerüen lizetem. 

GUNTRÁM (титан) 

Most is azon jó tanácscsal tetézem érdemimet, 
nemes lelkü uram iránt, hogy e’ vadász-kürtöt 
vinné magával nagyságod. Mondhatod, hogy va 
dászni indultál, szükség’ esetében pedig bele 
fúhatsz. 

CILLHY. 

.Fölösleg gondl ezen önmagában'egyezetlen 
tettetni nem tudó néptöl nincs mit óvakodnom. 
Nékiek elöbb Cilley’ l‘ejével kellene bírniok, hogy 
egy Cilleyt törbe csaljanak. Azonban hogy ön 
fejünek ne rágalmazz, ám legyen! (пути mmm 
»sy www0 Mereszd ki röt szemeidet, Guntrám, meri 
ha szökc szépem’ helyét hasonbecsii martalékkal 

/ 
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nem töltöd be, karóhoz köttetlek a’ cilleyì zárda’ 
ndvarán, ’s verébijesztö vázzá aljasítlak _ királyi 
tanácsos. (El) 

lletedik jelenés. 

(Hunyadi osztálya, mint nz ötödik jelenésben.) 

H_ LÁSZLÓ_ CILLEY (karavaan, vadaszküruel.) 
H. LÁszLó. 

Isten hozott, gróf! 
CILLEY (idesensëssfl) 

. ’S illy magányosan? 
Ugy mondatott, hogy 1ontos ügy kivánja - 
М1nél elöbbi megjelentemet, 
Mellyben itélöül választatám. 

н. LÁszLó. ‘ 
Ugy van, nemes gróf ! Oltártól jövesz? 

' 0iimm, ' 

1. 

Igell. . 
н. LÁszLó. 

Hogy’ érzéd oltárnál magad? 
CILLEY. 

Miért ez? én n6in értelek! 

н. LÁszLó. 

Nemes gróf ! 
.Tedd jobbodat szivedre és felelj: . 
Nincs benn harag ’s gyülölség ellenünk? 
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CILLEY. 

Ugy látszìk elfelejtéd, hogy fiam löl 
’S hogy én atyád. lm esküszöm tehát, 
Hogy keblem a’ legnyájasb érzeménynyel 
Dobog feléd, hogy legbuzgóbb barátság, 
Melly ég irántad bennem. Ám legyek 

Y Megátkozott a’ földön és az égben , 
Taszitson el magától végitélet’ 
Napján az isten, ’s minden kö kigyóvá, 
Minden falomb mérges nyillá legyen 
Alattam és körülem, ’s ellenem, 
Ha ajkaim hazudnak _ 

H. LÁszLó. 

Mär ' elég! ' 
Megnyugszom, és öszinte vallomásod 
Uj bizalomra birja lelkemet. 
Halljad tehát a’ nem csekély ügyet, 
Mellyet magas birálatodra biztam. 

clLLEY. 

Halljam, mi az? 
H. LAszLó. 

Mi egy gonosztevöre 
Kivánjuk a’ törvény’ itéletét, 
Kit felfedeztünk álnok útain 
’S ki most kezünk közt van _ megmenthetetlen-- 
’S kérünk, te légy birája. _' 

6 
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CILLEY. 
Mit teve? 

H. LÁszLó. 

Nincs száj, nemes gról, melly rút büneit 
Rajzolni -tudná; minden Шpи: bün, 
Pillája шr, és haragja hitszegés; 
Beszédi’ mérge mézet reнegа, 
Vész ül mosolygó ajka’ csábjain , 
Imádkozása bünre gondolás, 
Vad keble oltár minden ördögöknek, 
Mellyen szüzeknek tépet koszorúja, 
Rablott arany ’s так’ könyüjéböl 
Termett igazgyöngy sir az égre l‘el. 

CILLEY. 

Költöi festés! halljunk tetteket! 
L. LÁszLó. 

Atyánknak e'lte ellen három izbcn 
Orgyilkoló kezekkel tört. 

‘ CILLEY. 

Elég, 
Hog’)r öt halálra Ищeт. 

II. LÁSZIÄÓ (fokonként emelkedö hangon). 
Csuk ö 

Okozta, hogy rigói vérmezön' 
A’ gyözelem török’ kezébe szállt, 
És számos ezrek’ honfì vére folyt. 

' elLLEY. 
Veszejtse minden birtokátsßP ha van.' 
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н. LÁszLó. 

.Oh gazdag ö! mert árvák, özvegyek’ 
Kincsét kegyetlen kézz6l 6l1al)olta, 
Ё5 milliók’ vérét kiszívni nem 1‘élt 
Vampyr-ajakkal. 

ciLLEY. 

Mair elég, sok is, ' 
Engedd, Iìam , hogy bucsúmat vegyem. 

н. LÁszLó. 

Hallgass ki, gróf; az arczkép érdekes. — 
Rágalmak és hizelkcdések ńltal 
Egy jó királyt megmérgezëtt; reményünk’ 
Nemes csiráit álnokul legyúrta, 
Hazánk’ jövöjét megfojtotta, és 
Jogit, szabadságát elnyomni tört, 
És nemzetekkel úgy mert játszani 
Mint gyönge egyesekkel. 

CILLEY (miudinkńbb nvnrndva) 

А Tüzbe jösz. 
H. LÁszLó. 

’S mi megbocsátánk e’ gonosztevönek, 
Mert jobbulását volt okunk reménylni, 
Ha eskü szent l6lietn6 hitszegönél. 
Baráti jobbot nyujta ö nekünk, 
Szent esküvóssel igért jobb jòvöt, 
Oltár elébeçlépclt, ’s pap kezéböl y 
A’ szentek’ szentét olly szilárd kezekkel 
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Fogadta el, mint minmagllnk, — ’s lliszed 
Hogy esküvése’ szcntelt lánczai 
Csak egy napíg fe'kezheték dühét? _. 
Nem; a’ keresztény századok’ Judása 
Elment az urnak asztalától, és 

,'l‘ört fent egy óra mulva éltem‘ ellen,‘ 
(Fñlemelt dörgl'i hnngonJ 

De vége már! eléglem büneit! 
Az ég haraggal pirkadt el fölötte, 
Ö megvakult', és törbe jött! _ magad 
Halált шт a’ gonosztevörel —— 
Kivánod öt meglátni, érdemes gróf? 
Meglátni arcza’ elsáppadt szinét? ` 
’S az aggodalmak’ Ми hullámait 
Vonásain? és megzavart valóját? 
’S az elnyomott dl’lh’ lállgját vad szemében? 

clLLEY штата) 

Ti játszatok velem! mi szemtelenség! 
Szükségtelen, hogy többé itt legyek. (Ме’шЫш) 

н. LÁszLÓ (кидаю „раю 

Egy perczre még _ öt látnod kell, nemes gról! 
Vagy olvasád talán, hogy a’ hyena 
бы képe ellen böszült dühre gyш? 
’S tartasz te is, hogy képed meglnarod? _ 
Ej ej! mi Мr, hogy e’ szobában itt . 
Csak férfìak lakoznak, ’s nincs tükör. _ 
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eILLEY (wir.) 

Pokol! mi vakság fogta el szemem’, 
Hogy e’ kezek közé jövék. (www) Bocsáss! 

H. LÁszLó. 

Maradj, maradj! a’ hon nem bánja meg. 
Szükség, hogy a’ hü képet megtekintsd, 
Gondoskodám tükörröl. (тип es? iMM) ‚ 

E’ levél 

Szerb fejdelemnek szól , ’s két lapda van 
lgérve benne néki, millyenekkel 
Мég egy király sem játszott. (Mhiklwelei mum) 

És ez itt 
A’ hü barátot, Rozgonyt hivja fel, 
пogy jó barátit adja Щ neked, 
Neked, kit isten ’s e1nber elhagyott. 

CILLEY (Ими'сам és sńppndtni) ‚ 

‘ Hamis мы! — ki блюg hintheté 
Ez új viszály’ magvát közünkbe? És te 
E’ rút koholmányt elhiszed, fìam? 

‘ H. LÁszLó. 
Hagyd e’ szavat, mert torkodon akad 
’S elfojtja undok lelked’, _ térj magadhoz 
’S bánd meg garázda élted’ büneit, 
Нaш"; kiáltálten magad’ fejére, 
’S nincs olly Нaшl, melly méltó Èetteidhez; 
A’ kinpadok’ legrémesb gyötredelme 
Csekély, ha latba vetjük büneid’ 
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Kísebb felével. ’S én még sem kivánom 
Halálodat. Csak azt parancsolom, - 
Azt kell kivánnom _ nem magam javára 
Hanem hazámért _ hogy hord el magad’ 
E’ hon’ köréböl, tedd le tisztjeid’ 
’S ne lépj be többé a’ határvizek’ 
Szent habjain, mellyek lehelletedtöl 
Büzhödt mocsárrá változnak. _ Ne esküdj’, 
Mert nem hiszek szavadnak. - Betömött 

Szájjal ’s kötött kezekkel log kivinni 
Magyar hazánkból egy biztos csoport, 
’S ne lépj be többé gúnyod’ szinhelyére! 
lgéred ezt, gróf? ' 

‘ CILLEY (miutńn gondosnn körülnézelt) 
Hah, csalárd oláhl 

Te kényszerítni ‘Мed Cilleyt? 
Jer a’ királyhoz, ott beszélj velem. 
Apád ’s magad czigányfaj. ’s megvetendö 
Pórsepredék vagytok , kiket szemem’ 
Egy pillanatja semmivé teend. 
Мég kényszerítni? bosszú és halál! 

(Kiirtjéhez kap ’Y fún'l aku.) 

H, LÁSZLÓ @ingaan «61s, ‘s швы 'az aankan) 

Te néma vagy. _ Dugúlt a’ hangcsatorna 
Melly a’ világgal összeköt. 

CILLEY (fogdt csikorgatva) 

Pokol l 
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(Mw) Magunk vagyunk, ós ö fegyvel‘telen; 
Nincs más menekvés! (Harmen ‘там fam, ‘s .megn'lnadja 
Н‘шум‘“) . Vessz tehát, ol'.ihl 

.(Kаrju megsebesm.) 
н. LÁszLó (lmjav'il vulve паig“) 

Vesztedbe döltél órgyilkos! _barátiml 
Elö! elö! 

(Az oldnl ajtó megnyilik, ’s Hunyаdi' ‘пrШ rolnnnak elli.) 

clLLEY. 

Hah, egy egész sereg! (A’fön‘ló felé ш 
lаd, поп Madarńsz Ир he kivont мины.) 

MADARÁsz. 

Jer, kardomon rablott nök’ csókja vár; 
Helén köszöntet, a’ kit elraboltál! ‘(lilla-.Z0 

(дыму (ы lllellék ml» fell ;„‚.‘.„) 
szlLÁGYI. 

Jer, itt Szilágyi' vár ércz keblirc 
’S ugy megszorongat, mint illy jó barát 
Érdemli azt! 

MADAnÁsz. 

Oh! bátya! add nekem 
Ez életct, ’s kérd legjobb kardomat» 
Kérd sólymomat. 

' KANlsAl. 

Ne hagyj ki minket is' 
Az áldomásbóll jó joggal birunk 
Ezen királyi vadhoz. Üzzük öt! 



72 CILLEY’ HALÁLA. 

CILLEY (lińtńt megvetve ki‘lzd) 

Gaz pártütök! vérpad lesz di’jatok! (Emili) 
‘ Álok Рeád sors! oli én vak bolond! 

Átok гeád magyar föld! bosszu! bosszu! (швы) 
' szlLÁGYi. 
Kardom, dicsérlek, és ne mossa le 
E’ vért szinedröl senki , semmi kor! 
Mert jót tevél, `10t! _ János sógorom 
Nándor alatt megzúzva Ázsiát, 
Nem tön jelesbet, mint mi itt, bàrátim! 
Haz'im7 boszúlva vagy! 

MADARÁsz. 

Húgom , boszúl’va! 
noNow ÁGNEsz o’ fö-i'ió" Игр”) - 

Boszúlva kebiem’ tiszta istene , ß’" 
Kit áruvá tett a’ lator rokonl 

H. LÁszLó. 

Oh ég! bocsásd meg e’ vértettet itt! 
Barátim , a’ királyhoz! 

ÁGNEsz. 
Ime itt van! 

` 

LÁSZLÓ KIBÁLY (hiibomdva, haiiwányon). BÁNFL 
GUNTRÁM. NÉPTOLONGÁS. 

KmÁLY. 

Minö zaj ez? mi történt itt? 
H. LÁszLó. 

Királyom ! 
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Ott egy hideg tetem mered feléd, 
Cilléy’ teste az, ki ölve van. 

' KIítÁLY (mmm) Í 
Jai énnekem! hová jutottam! 
E’ véres vasak! 

н. LÁszLó. 

Bocsána‘tot, királyom! 
A’ kénytelenség’ ércz törvénye szólt. 
Véres vagyok, de envérem csorog, 
’S édes hazámnak szentelem nedét. 
Cilléy órgyilkosként -megrohant 
Fegyvertelent, mig ö pánczélt viselt. 
Nézd, oh királyoml e’ rút irományt, 
’S olvassad ebböl gyilkos szándokát. 
Fejeink’ igérte a’"szerb despotának. 
Szükségtelen soronként elbeszélnem 
Cilléy Ulrik’ undok büneit, 
Te ismered, királyom , azokat, 
’S isméred a’ hüséget is szivünkben , 
Melly ég irántad olthatatlanúl, 
Bocsáss meg a’ tevöknek! 

шRы!‘ (haholvn) 
‚ Halva van? 

’S te élsz?_ igen, te élsz, ’s ö'halva van!_ 
Szép, oh igen szép! _ jól történt, ’s örülök, 
Hogy így esettl- te hü vagy, es ti mind! 
A’ gróf hibázott, ’s véres büntetését 

EnEDE'rl JÁTÉKsziN. . 7 
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Megérdemelte, jól átlátom azt. 
Pánczélt viselt, ’s megtámadott tehát? 
Milly’ tcttetés! ‘pedig nem régiben 
Oltár elött atyáddá esküdött, 
Szükség parancslá önvédelmedet. _ 
’S míg én a’ templomba'n buzgólkodám, 
Ш illy dolog lön irva vérbetükkel 
Uralkodásom’ tiszta könyvibe, 
De én örömmel megl)ocsájtok. 

(Кий nyujtjn lLLńszlónak) 
H. LÁszLó. 

Áldás a’ jó kil'ályra! 
szlLÁGYl. 

Éljen sokáig a’ királyl szivünk 
Lesz zsámolyod, várad lesz kebelünk, 
Bástyáid e’ ~nem hajtható nyakak, 
Te jó ‘пon vagy, ’s nagy király leszes.7 

KmÁLY. 

Mind légyetek kegyemröl biztosítva, 
Hüségteket nem fogja elfelejteni 
Kegyes királytok, jó magyarjaim! 

y {n.Ágnm в; nanfa rele.) 
El .innét, a’ vad pártütök мы, 
’S a’ gyilkosokra méltó büntetést. (El rarement) 
‘ GUNTRAM (A' kirńly “Нn mutatva) 

Cilléy él még! 
A’ _lmGYAlloß 
Éljen a’ lnrály! 



A' szonommí'rńn. 
_* 

111.56 rELveNAs: 

А’ imi/iin 1151111. 

__* 



SZEMÉLYEK. 

v. LÁszLó, király. 
GARA, na'tdor. 
MARIA, leánya. 
HUNYADI LÁszLó , 
nUNYAmMÁ'rYÁs 
sziLÁGYI EnzsÉBE'r, nunyadiak' anyja. 
sziLÁGYi MniÁLY, 
BÁNFI PÁL 

l testvérek. 

.MADAnÁsz Monnaie отдает, è magyar атак. 
nozGoNYl nÁJNeLD 
irANl'sAI LAszLo ’ 
HELEN, Madarász’ huge. 
GUNTRÁM. . 

Hölgyek, Gselédek, Kiséret. 

' ’I'emesva'ratt, 1456. 



l' 

Elxó' jelenéx. 

(Ünnepélyesen diszesitett tercm. Dindal-zene hangzík ’s 
várakozó nép’ tolongása látszik a.’ szin"mélyen.) 

szlLAGYl EllzsÈBET, GARA MARIA. HÖLGYEK. 
(mlnanyajan „sulla ela-me.) 

sz. EnzsÉBET. 

Itt várjuk el király-urunkat, és 
Kik véle jönek, két kedves í‘lam! 
Oh mint dobog, mint reszket benncm a’ szlv 
Féltö aggálytól ’s ujongó örömtöl. 
Látandom a’ rég nem látottakat, 
Keblemre zárom a’ két Щu. llöst, 
Kiknek szülöje lenni büszkeségem._ 
De jaj! kezük, mellyet nyakamba füznek, 
Nem tisztn, 'ontott vérrel gözölög, 
’S ez a’ mi keblem’ békejét zavarja, 
Ezért vevém a’gyász’ sötét szine't 
Magamra bíbor és selyem helyett. 

MÁMA. - 

Légy nyugton, oh anyám! lásd e’ kebel 
Olly lllélyen, olly erös, szent bizalommal 
Hisz és reményl, hogy'Lászlónk’ jobb kcze 
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Olly tiszta , mint egy angyalé, ki égböl 
Mannát hoz a’ föld’ éhezöinek. 

sz. EnzsÉBE'r. 

Nemes leány! keblemre! csak te tudsz 
Illy édesen zengö vigasztalást 
Árasztni e’ roszat sejtö anya’ ‘ 
Sebhedt szivére! milly boldog fiam, 
Hogy illy szelid és mégis olly’ erös 
Lelket talált benned _ menyasszonyában 1 
Légy ifju életének csillaga , 
Szerelmed .éde's rózsalánczival 
Kötözd meg a’ szilaj koi" lángjait. (Mesölvlü 
Olvasd szememnek csillogó könyében 
Mint áldalak, milly nyájasan szeretlekl 

MÁRIA. 

'l‘isztelt anyám! 'öt boldogítani 
Egy czélom, egy kiváиatoml szivemnek 
Hü dobbanása csak Lászlóm’ neve 

Agyamban egy a’ gondolat, ’s ez _ ö! 
NÉP. 

J01i a’ király! _ éljen László király! 

(Ünnepi menet. KA'I‘ONASÁG zászlókkul és 0211111: 
merekkel. Ammin а’ KniA'LY, HUNYADIAK, szi 
LÁGYI, GARA, nÁNFi, nozGoNYi, KANisAi, 
MADAnÁsz, ’s KisEniJ'i‘. Mig H. LÁszLó és u. 
MÁRIA egymást hévvel köszôntil'i. _ . 



I. JEL. A’ KmÁLYl Eskü. 7'9 

SZ. ERZSÉBET, (letérdel aïkirńly Нött, 's visszaveti fńlyola't) 

-Uram király! egy özvegyet tekintesz 
Könyi'ls szemekkel lábadhoz- borúlni, 
És esdekelve nézni fel királyi 
Magas kegyelmed’ napjához. Királyom! 
Nem száradának el niég könyeim 
A’ drága férj’ halálán, ’s keblemen 
Мe'g nem simúlt el fájdalmam’ Yiharja, 
Már új panasz kél ajkimon ’s szivembe 
Új bú merité éles körmeit._ ‘ 
Fiam, jövöm’ reménye, elkapatva 
Щu heves vérének lángitól ` 
Meghagyta ölni a’ király’ rokonját 
’S kedves tanácsosát! De légy kegyes 
Ez egy esetben, fölségl oh tekinisd 
A’ holt atyának érdemét._ 

KIRÁLY (лучами felemeli) 
Nemes nö! 

Tisztelt vezérem.’ érdemes neje! 
Egy szót se többé! _ a’ mit ajkaid’ 
Hatalma kiván, keblem’ ösztöne 
Megadta már, és ЦИk a’ királyhoz, 
Hü bajnokának özvegyét anyául 
Fogadva, hálás buzgó érzelemmel 
Szivére ‘щит! _ Gyermckid, barátid 
Eröszakos tettet követtck el, ‘ 
De jót is egyszersmind. Sebem begyógyult 
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És lnegl)ocsáték. Hagyjllk e’ komor 
Tárgyat. 

sz. EHzsÉBET. 

Királyom hálámat vegyed. 
, KIHALY. 

Légy megnyugodva, és felelj nekem: 
Miért ezen gyász ölt‘özet, szemedben 
Miért könyü, ha nem gyönyör’ könyüje? 
All! félre e’ ruhákkal, ’s mit szinök 
Jelent, az átkos búval. Azt‘kivánom, 
.ló kedv ’s örömnek tarka szineit 

Láthassa .rajtatok szemem. Ne gyászold 
A’ nagy halottat. A’ kit olly nemes ' 
Életböl olly nemes мы ragadt el, 
Irigylenünk kell sorsát. _ Ünnepek’ 
Fényes sorával füzöm at, barátném, 
Ш mulatásom’ néhány napjait, 
És megkivánom , hogy kit a’ király 
Annyának Ы, 's kiket testvérinek, 
Vegyék el a’ királytól e’ ruhákat, 
A’ mellyeket tinéktek rendelék 
Adatni kincstáramból, és rövid 
Ittlétemet megtiszteljék az által, 
Hogy tagjaikra más öltöny ne szálljon! 

(Aprôdok fényes bilrsony ruhńkńt hoznak ell'í) 
Enzsi'zßn'r. 

Bocsáss meg, oh kegyes királyom! a’ sziv, 
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Melly fájdalomhoz már hozzá szokott, 
Be nem fogadja olly könnyen magába 
Az új örömnek balzamát, ’s magas 
Kegyed’ sugári a’ s.zemek’ könyárját 
Egyszerre föl nem szárasztják. Bocsáss meg! 
Egészen el nem szórom gyászomat, 
Mig ajkaid’ királyi esküje 
Meg nem vigasztal teljesen. 

HmALv. 
De én 

Nem szenvedek körömben könyeket 
’S fájdalmakat. Te nem hiszesz szavamnak, 
Tisztelt anyám? de hinned kell.- Az isten’ 
Oltára és mosolygó angyali, ' 
Kik ott lebegnek, hallják eskümet, 
Hogy a’ megölt Cilleyért boszút 
Házad’ barátin ’s kebled’ gyermekin 
Nem vesz , de öket testvér indulattal 
Ölelve védi a’ király.- Аzéгt 
Velem hasonló öltözet fedezze 

Testvéreim’. t6stét; alvó helyök 
Mellettem, és ebédjök asztalomnál, 
Kezök kezembe nyájasan szorúlva 
Legyen ’s niaradjon.- Ünnepélyesen 
Teszem l6 oltárnál az 'esküvést 

’S foga`dlak újra tisztelt jó anyámnakg 
’S fiaid’ testvéremül. Nyujtsd karod’ 
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’S vezess szobámba , hadd legyek tiétek. 
(Кий! nyujtja Erzsébetnek ’s vele el. Kövelik Gara, Bńnñ, Gan 

Лид., és а’ kiràlyi kiséret. 
NÉP. 

Éljen! sokáig éljen a’ király! (momma) ' 
y szlLÁGYI. 

Öcsém! eddig elkisértelek - 
’S most a’ hazának gondja visszahí 
.Nándorra._ Мég is távozás elött ‚ 
Egy jó tanácsot! E’ királyi kegy’ 
Csalfénye el ne altasson. Nekem 
Nem tetszik e’ példátlan kedvezës: 
Ш Bánfi, itt még számos czimbora, 
Kik a’ királyt nem jóra oktatandják, 
Hidd el nekem, hogy Cilley’ vérhalála 
Jutalmat és dicsérést érdemel. 

. H. LÁszL'ó. 
Nyugodt' lehetsz. Ugy intézök egész 
Éltünk’ sorát, hogy minden tetteinkböl 
Hü tisztelet ragyogjon; ’s nem lehet 
Olly vakmerö , hazug, rágalmazó , 
Ki vád-»’s gyanúra alkalmat találjon. 
l szILÁGYI. 
En rég lemondtam e’ gyermek-királyról. 
Látjátok бt még, bünbánó alakban, 
Remegve, hízelegve Nándoron? 
Miként egészen a’ miénk vala, 
Miénk ’s hazánké! _ Esküvést mcrék 
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Letenni öseím nyugvó cs’ontira , 
Hogy a’ gazok’ körméböl gyönge lelke 
Megmentve végre. ’S im eljö Gara 
És Bánfì, és' hasonló czimborák, 
’S im látjuk újra felvirágzani 
A’ régi gyomnak blija sarjadékát. 
Ö elveszett nekünkl Cilley Ulrik 
Lekoptatá a’ nemzedék’ aranyját 
’S ön szennye’ bélyegét süté reá! 
' H. MÁTYÁS. 

Átokl hogy a’ magyar világ fölött 
Föl nem derül az ég’ örök borúja! 
Volnék csak én király: egy év alatt 
Más szinbe öltöznék e’ szép haza! 
Hizelkedök és mázos ajkú rókák’‘ 
1’10s2 áruját torkokra fojtanám, 
Négy lábra állni kényszeríteném 
’S kutyabörbe‘ varratnám a’ szemtelent, 
Ki rút hizelked.e'ssel járulandna' 
Királyi székemhez, hogy minden ember 
Megvesse 6t ’s ismerje jellemét. 
De a’ derék magyart szivemre vonnám 
‘S igaz szavának lenne olly becse 
Mint a’ magyar föld’ drága érczinek. 

szlLÁGYI. 

Jaj a’ sze'gény nemzetnek, a’ kit egy 
Gyermek-király’ szeszélyes vesszeje 
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Gyöngén igazgat; mig a’ gyermekésznek 
Szilárd önállást ád a’ kor’ hatalma , 
Az ingatag’ kártéte végtelen.--- 
És e’ lidércz pofájú nádor, e’ 
Sötétszemü Gara. 

H. nÁszLó. 
Oh, ne bántsd ez emhert! 

Hideg ’s mogorva ö, de tiszta ércz 
Fenékig. A’ kétség alaptalan. 

(Szilńgyi Erzsébet, Gara Mńrin vînlnjönek) 
„мы. 

Segíts tanácsot adni e’ hivö 
’S reményteljes fiúnak, jó hugom! 
Ö rózsa Szinben látja tárgyait. 

H. LÁszLó. 

’S hü gondod és baráti ajkaid 
Rútabb szinekkel festik a’ valónál. ‘ 
Ha voliia is , ki jóllétünkre tör, ‚‚ 
Álnok szivi'i ellenség _ ám legyen! 

.Lépjünk elébe bátran a’ jövönek , 
Hintsen tövist utunkra , vagy virágot, 
Az ‘Нet olly mozgástalan ’s üi‘es . 
Kiîzdés nélkül. Mi férjfìak vagyunk 
’S megvíni készek minden pillànatban 
Бах'ss21l‘, pokollal._Oh kit illy szerelm’ 
Nagy lángja éltet, ’s buzdít, mint enyém, 
Milly m_egvetendö aтaк, milly csekély 
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Minden nehézség, minden küzdelem. 
Én gondtalan vagyok! boldog vagyok! 
Keblem feszeng a’ féktelen gyönyörtül, 
És felriad mint nászi víg zene: 
Éljen szerelmem' elsö tárgya, a’ hon, 
És e’ hazának legnemesb virága 
Menyasszonyom! de éljen a’ király is, 
Ki jóra tért! 

SZILÁGYI. 

Éljen, ha jó marad. 
iLLÁszLó. 

Reméljük a’ legjobbat jó szivétöl 
SZILÁGYI. 

De szunnyadozni féljünk, gyermekek! 
Hugomnak ismert bölcsesége lesz 
Tanácsadótok! éles pillanatja 
-Fel tudja fedni a’ legtávolabb vészt; 
Mint jó vadász meglátja a’ magas 
Felhökben úszó barna saskeselyt, 
Míg tompa szem nem is gyanítja azt. 

(Megôleli Lászlót) 

Bátyád’ utolsó hangja arra kér: * 
Ne higyjetek, ne e’ királyi kegynek, 
Rögtön derült fel, ’s rögtön elborúlhatl 
Nem tiszta még az égmezö, ’s az elszórt 
Felhök ujonta nagy tömegre gyülnek. 
Ha baj lesz, Nándorvára nyitva áll! 
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Az ös1 sas-lak felvesz érczölébe 

És rajta .minden ármány megtörik. 
- flnrlul, ismét ‘visszstér ’S Lńszlót ujn öleli.) 
Öcsém l nlikor látlak . megint? 

н. LÁszLó (G. Marin hun vuela) 
Tekintsd 

drága lényt, szivemnek angyalát, 
E’ lány enyém istentöl,’s elllberektöl. 
Fényes menyegzöt ülendek vele, 
’S kéj-tengerében fúljon el, kivánom 
Minden sötét szín, minden- gyász ruha! 
Reménylem, eljösz ünnepemre, bátya, 
’S ti mind, barátim? 

szlLÁGYI. 

. Eljövök, ha szinte 
Egy lábam elvágná is a’ török. 
Ohajtom, h'ogy víg vöfél li11oi1 el 
’S ne a’ segédkiáltás ! _ Eljövök, 
’S rokkant bokáim tánczra keljeneli' 
Vagy nászadon, vagy harczi kürt’ sza1611 

(Gara Mńlìńi102) 

Örizd, szivem’ kis lánya, iijadat, 
Hogy el ne kapja vészes árulásl 
Szép pár! ki te’gèd‘elszakasztana, 
Szivét vasammal maitkaîsítaná.‚ 

De távozom, mert gyermekké lehetnék. ‘ 
(Erzséhetet ôleli) " 

Hugom , vigyázz l 
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EnzsÉBET. 

Isten veled, Mihályl 
sziLÁGYI. 

lsten velünk és öит‘6nl1! (ш. вшеьн, Mnya», e» i' ни 
nyadi im' ьmm mmh) 

H. LÁszLó. 

Szép Máriám, kedves menyasszonyom! 
Hallasd szavadnak édes zengeményét, 
Adj sebhedett fülemnek orvos írt, 
Olly sok komor hang, annyi hitszegö szó 
Sértette azt, mióta elhagyálak. 
Te szépvagy- oh te szebb vagy, mint elöbb, 
Szemed, ha eddig csillagom vala, ' 
Most életemnek napja az.- Beszélj! 
Légy orvosom! 

MAMA. 

Közelget a’ király, 
Jer, a’ királyt kerüljük. 

H. LÁszLó. 

Oh, ti mind 
Rosz véleményben vagytok e’ nemes 
Király мы. ò jószivü, szelid 
És ájtatos. 

MARIA. 

De ember, és király! 
Gyarló az ember, a’ király hatalmas, 
'S ha bünös ember és erös király 
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Egy téstbe’ laknak, kész a’ szörnyeteg! 
Jer, jer! ‚ ' 

' н. LÁszLó. 

Te kedves félénk! ám ‘legyen. (Ищешь) 
KIRÁLY és GARA tföuépnek) 

KIRÁLY. 

Nádor! kegyelmes fejdelmed vaдo1‘ , 
Szólj nyiltan! 

GARA. . 

Isten úgy áldjon, miként 
Hazálm’y javára szólok I — Hü barátom, . 
Tanácsosod, ’s vérednek rokona 
órgyilkosokwl meggyilkouaték, 
’S illö, hogy a’ mit fölséged’ java 
’S jövöje kiván, tölem hallja ш. ' 

‚ KmÁLY. 

Tanácsodat kikérem ’s megkivánom , 
Te hü barátja voltál a’ szegény 
Megboldogultnak, kit, bár mint fedezzem, 
El nem tudok felejtni- - 

GABA. 

‘ Elfelejtni? 
Nem olly csekélyek fényes érdemi, 
Вogy nagy szivednek tiszta táblájáról 
Az évek eltörülnék tetteit 

’S tanácsait! hogy a’ királyi kar 
Büntetlenül hagyhatná gyilkosit! 
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KIRÁLY (súßva) 

Te hi'i tanácsnokom .vagy, légy közel 
Hozzám, királyi székemhez.- De lassan 
’S vigyázva; én bocsánatot fogadtam 
A’ tetteseknek, тert érczmarkaik 
Körülszorítva tarták éltemet, 
De lesz idöl- mit gonflolsz?_ Cilley 
Úgy oktatott, hogy szükség ’s vc'sz каши 
Igérni kell, de kényszerült igéret 
Nem köt le senkit, annyival kevésbbé 
A’ fejdelemnek megszentelt személyét, 
Ki a’ közemberek’ tärvényein 
Felül emelve, nem nép’ tagja, nem 
Polgára a’ hazának, melly fölött Ш‘! 

GARA. 

Cilley bölcs volt itt, mint mindenütt ,._ 
Csak játszd toты) is fölvett szerepcd’ 
Ш rosz kezekben van mé'g életünk, 
De nem sokára ösi Budavár 

Fogad királyi fényes termibe f 
’S ott lesz idö föllépni._ 

KmÁLv. 

Úgy tudonl, 
A’ gyilkos a’ tc vМ 

GARA. y 
Nem vöm, királyolll, 

Mátkája csak lányomn'ak, ekkorig 
8 
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Megengedém a’ véremet gyalázó 
Kötést, mivel közjó kivánta úgy. 
Mit nem kötött meg papkéz, ‘könnyi'i azt 
'I’iltó szavamnak elválasztani. 

De volna vöm bái‘, ö veszélyt koholt 
Felséged ellen, ’s a’ nádor maga 
Gyászt sçetne ön leánya’ homlokára! 

KIRÁLY. 

Jó. Menj tehát, ’s rendezd az ünnepet. 
Az ünnepélye‘s eskii holnapon lesz. 
’S a’ tánczmulatság áll már. Fényesen 
Mutassa a’ király niagas hatalmát 
’S dús kincséit. ' 

GARA. 

Mint illik. 

KIRALY. 

_Én megyek 
’S iiyájnsk0dás0in folytatom. 

GARA. 
x 

Mi bölcsen! 
‘ KinALY (d) 

GARA. 

Kezemben _ö! az elkcvélyedett 
Oláh hösöknek végre veszni kell! 
Nagy fényüket vérem nein szenvedi._ 
Ök, inindenek?! ’s az 651 vér, Gara 
Еду elfelejtett régi rengy legyen? 
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\ 

Nem úgy, szerelmesim! király lcsz ö 
Király felett, ’s rég rejtett bosszuját 
Rátok dörögni alkalmat keres! (El) 

‚ 

Másodìk jelene's. 

(Pompás dîszítvényü ’s fényesen увидимt tánczterem. 
Gazdagon мкмt шыок. Az oldnlteremböl tánczzcne 

hallatszik, ’s benne tánczoló párok lebcgnc'k.) 
MADARÁsz GYÖRGY, HELÉN U‘öllépnek) 

MADAnÁsz. 

Cilley megboszúlva! és te mégis 
Olly bús vagy, édes kis leány! nem mosolygasz 
Mint egykoron, ha boldogult apánknak 
Vidám meséket mondál víg szeszélylye‘l 
Hosszú, borongó öszi estekcn; 

- Vagy bácsikád’ bQrzas bajusza volt 
Ingerkedésed’ tárgya, ’s fegyverét 
Gyöngéd kczekkel fölvevéd magadra, 
Amazont mutatva, kiktöl a’ magyar 
Nöket leszármazottakul vítattad. 

‘(agy sipegö madarkáid valának 
Gondos szerelmed’ féltett tárgyai, 
Búd az csupán, ha fülmiléd’ szava 

‘ Elnémula ollykor, mart aggó szerelmed 
UgìY képzelé, hogy a’ madár beteg. 
Kandúr iránt volt üldözö harag 
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Csupán szivedben, a’ ki vakmeröen 
Akarta a’ kalitkák’ hölgyeit î 
Rabló lovagként zsákmányul ragadni, 
’S {т most örök bú üli homlokod.’ 

Mi bánt hugocskám, szólj l 
' HELEN. 

Bátyám, ne kérdezd 
E’ bú’ okát. Keblembe égve az, 
’S nem-mosható le semmivel. 

MADAnÁsz. 

Ha vérrel: 

. Levágok érted egy török hadat, 
’S Ш Cilleyt;_ha tenger víz’ nedével: 
Elbujdos’om, túl száraz földeken, 
’S saját kezem merit tengerhabot, 

"Mellykis szivcdl‘öl búd’ okát lemossa. _ 
Kedves hugom! nincs többé ösz atyánk, 
’S gondomra bízva (Лeшd, szcrencséd; _ 
Bátyád, atyád, és mindencd csak én: 
Közöld velem, mi bánt? új helyzeted 
Nem kedvezö Garának udvarában? 

Te tcnmagad kivántad, hogy barátnéd 
Gara Máriával lakh'assál. 

HELEN. 

igen! 
Ö jó bal‘átném, ö nemes leány, 
És társasága kedves kincs nekem. 
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MADAnÁsz. 

Vagy kis szived gyúlt nagy lángokra, és 
Szerelmi bú zaklatja lelkedet? 
Igaz! tizenhat évet túlhaladtál, 
’S ez jó, szabad! Mi boldog lészsz hugocskám! 
Már látlak újdon házi nö korodban, 
Mint sürgölödöl, mint uralkodol 
Cselédiden szelid kórmánynyal, és 
Mint vagy szerelmes‘férjed’ mindene! 
Boldog lesz e’ férj, boldog', oldaladnál, 
Тe eltalálod rejtett vágyait., 
’S 'elözve teljesülnek általad;_ 
Te olly szeliden ápolod ha kór, 
Olly bájolón mérsékled, ha szilaj! 

HELÉN. 

Enyelgesz, édes bátya! А 
MADAnÁsz. 

Szörnyii baj, 
Hogy kis hugom vagy. Agglegény leszek 
Maholnap, és letettem álinaimról: 
Éld’elni csöndes házi kéjeket, 
Bingatni játszi szöke hemzedéket. 
Keblem’ szerelmeül hazáiii maradt .csak 
’S a’ ha1сz , mit érte küzd a’ férjfìú! 
De téged elvennélek, kis hugom, 
Bár senki mást nem. _ Mond, ki a’ szerencsés, 
Ki megtaníta kis leány’ bajára? 
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. HELÉN. 

sajnálj! 
MADARÁSZ. 

Bohó lányka! azt hiszed, 
Hogy a’ magyar hazának ifjai 
Olly érezetlenek, ’s szerelmeden 
Nem olvadoz fel pánczélos szivö'k? 
Egész hazában egyet ismerek csak, 
Kit nem lehet, nem kell szeretned. 

HELÉN. 

Egy! 
’S az egy? ' 

MADARÁSZ. 

Hunyadi László. 
HELÉN. 

Jaj nekem! 
MADARÁSZ. 

Hugom! szegény hugom,'s elsö szerelmed 
Illy czélt hibázott, illy boldogtalan? 
Te öt,- barátnéd’ тащит? ' 

HELÉN. 
Csak Öt! 

Ha mondanám , hogy nem szeretem: ez 
A’ legnagyobb hazudság lenne minden 
Hamis beszéd közt, a’ mióta földön 
'Hamist beszélnck. - Mint imádom öt! 

’S ezt mondani szóval, ah, ez semmi még — 
Ez egy sovány tizedje a’ valónak, 
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’S árnyéka csak szcrelmem’ istenének. 
Szóval ki tudná azt'elmondani, 
Ki eldanolnì, mint imádom öt? 
Nincs szó, se’ hang, se’ köny,_az égi kar, 
Az zenЁг talán az isten’ székinél . 
Illyen szerelmet;_ ’s estvén, reggelell 
Imádkozom, hogy ég bocsássa meg 
Nagy bi'inömet, hogy istenen kivül 

Еgу löld’ вы illy hön szerethctek. 
MADARÁsz. 

A’ hála benncd lángra gyúla, ö 
Megmente téged a’ rabló’ kezéböl, 
’S elrabla tenmagadtól. - 

HELEN. 

. . Bácsikám, 
Ne kérd tehát, miért e’ bú’ borúja, 
’S mért nem mosolygok többé. 

MADAllÁsz. 

E’ hazában, 
E’ nagy világon épen Ы! 

HELEN. 

De kit 

E’ nagy világon rajta kívül? 
MADAHÁsz. 

Oh! 

M’ért kelle igy törlénni? _e’ szelid 
Kebelbe m’ért ébredt föl érzelem, 
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Ha lángja annak egyházát ledulja? 
M’ért nem mafadtak a’ kor’ lángjai 
Örökre szunnyadozva, hogyha tárgyok А 
Elérhetetlen ’s kínjok végtelen! 
Idö, csupán, mitöl gyógyot remélek. 

HELÉN. 

Élet’ határin túl, a’ s1r csupán 
Melly nyugiató kebellel im 16l6i11. 

(Vig wie hniiaiszik а’ szomszéd шъаьы) 
MAbAHÁsz. 

A’ tánczmulatság már elkezdetett, 
Szegény leáiiyka! és te tánczra mégysz, 
És látod öt barátnéd’ karjain. 

l-[ELEN (szelid öninegiagndísnnl) 

Törött szivemmel vídám tánczra mégyek, 
És látom 6t barátném’ karjain, 
Kin snjg szivemben, ’s én mégis mosolygok! 

(ne s' ierembe) 

GARA, GUNTRAM (föllëpnek) 
GUNTHAM. 

’S te nem vevéd azt észre, nádor nr? 
GARA (mim) 

Beszélj, barátom, ’s Cancellár leendsz; 
A’ legkisebh körülményt pontosan ' 
El kell beszélned!- ah! te ámitasz!.- 
Illy fényes álom! illy dicsö remény! 
Nem! nem! ‚.. 

1 
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GUNTRAM. - 

Szemem, hidd, sokkal élesebb,- 
Mint sem hibázna illy könnyü dologban. 
Mióta a’ terembe lépe: folyvást 
Leányodat szemléli ’s üldözi, 
Ágnesz felejtve van, ’s a’ többieknek 
Egy pillanat se’ jut. 

GARA. _ 
Királyi vö! 

Fölséges тoт! 
GUNTRAM. 

. Sokkal gyermekebb 
Urunk királyunk, hogy sem indulatját- 
Fedezni tudná. — 

GARA. 

’S azt miért is?-- ö 

Király — ’s parancsolatja szeм nekem! 
. GUNTRAM. - 

’S a’ völegény? 
. GARA. 

Vesszen, ha veszni kell, 
Cilléy’ vére úgyis vért kiván. 

GUNTRAM. 

Igaz. Csupán rokonság és barátság 
Kivánja igyl- de {т itt a’ király 
És lányod, és Szilágyi Erzse; jer 
Nagyságos úr! vonúljunk e’ sötét 
Oszlop mögé,’s tanu lehetsz magad. 

EвEоE’п JÁTÉKszíN. . 9 
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. GARA. 

Éles szemed van, Gunn‘am, ’.s fölfedésed 
Zsebedbe kincset ’s dicsvágyadnak olly 
Nagy hívatalt szerez, minöt soha 
Anyád sem álmodott. 

GUNTBANI (alńzntosnn) 

Cilley’ hive 
Garának is hül 

GAnA. 

Vöm kil‘ályl mi М]! y 
(Elvonulnak az oszlopok megé) 

(KIRALY, HUNYADI LAszLó és MATYAS, szl 
LAGYI ERzsEBE'r, GARA MAMA. A’ типу @s 
Hllnyadiak egyenlö aranynyal himzett bársony гuмны") ` 

KmALY. 

Ny'ugodt-e már szived, tisztelt anyám? ' 
E’ három ('.iltözet legyen tanújel 
Aranynyal elboritva egyiránt, 
Bársony’szövetböl varrva egy modorban, 
Hogy két Нad testvéreim nekem. 

(im lmjm alla e км нцпудац) 

lgy. A’ királynak illy két gyámola!` 
’S ki tudja megrengetni trónusát? 
'S az Щu párnak véde a’ király, 
Ki ál‘that ö nekik? 

i EnzsEBEr. l 

Nvllgodt vagyok. Kegyednek e’ jele 
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Olly biztositás, mellyen megszünik 
A’ legnagyobb, legszívölöbb agály. 

KIHÁLY. 
(Könnyii urlvaris‘ggal ńtmenve- Gnu Мёдì5i105) 

’S te jó magyar földem’ dicsö virága! 
Hü nádoromnak bajos gyermeke, ' 
Szép szüz! elégült löl-e a’ királylyal? 

MÁRIA. 

Leány .vagyok, ’s itélni tetteidröl 
Nem tisztem, oh királyom! ’s mégis érzem, 
Hogy tiszta hála tölti keblemet 
Jóságodért, mellyel tetézed Ы, 
Ki völegényem, ’s lelkem’ kincse. 

KmÁLY. 

' Boldog, 
Kiröl Шy édes ajkak’ bársonyán 
illy mézszavaknak árja ömledez!_ 
Ám, hogyha hálát érzesz a’ királyhoz, 
Nyujtsd hó kezed’ ’s tánczolj velem. 

MÁRIA. 
Parancsolsz! 

KIHÁLY. 

’S ti menjetek, ’s a’ hullámzó terem 
Sziréni közt válaszszatok, kiket 
Izléstek óhajt! a’ legszebb leány 
Most a’ királynak oldalát diszíti; 
De megkivánom, hogy testvéreini 
Nyomom’ kövessék a’ táncz’ rendein; 

9'11 
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JS ha most enyém a’ nap, válaszszanak 
Ök elsö fényü csillaghölgj’eket. 
Ha' feltüzém keblemre’ a’ legékesb 
Rózsát: keressenek szelìd ibolyt, 
Emlényt, ’s eгуé1) virágot.- Menjetek! 
’S te, jó anyám, rendezd a’ párokat! 

(Szìlńgyi Erzsébet 'i finì él) 
KmÁLY. 

Egy szóra, szép szüz!- vérem ég, fejem 
Lángol, szivem dobog, —— nyújts hüsitöt 
Nyújts enyhületnek csöpjeit! 

MÁRIA (hüvesíiöc nyujc.) 

KmÁLY (mik) 
‚ Mi édes! 

’S miért? kezedtöl jött. Oh drága kéz! 
(ku'ét fon'ón тьму.) 

MÁRIA (Игр'океан) 

Fel vagy hevülve; jer tánczolni! тert 
Királyi дetища1‘ kárt okozhat 
А’ gyors Eülés ! 

KIRALY. 

Imádott Máriám! 

Ш kell maradnod és meghallanod, 
Mit rab királyod’ ajka fölfedez. 
Ki kell szivemböl törni a’ tüzcknek, 
Hогy fel ne dúlják Щu éltemet, 
És hallamod' kell vallomásomat, 
Elfojtvu szétrugná az keblemet! 
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Oh lány, te szép vagy! szebb mint szélesen 
Kiterjedett országim’ mindene, 
Szebb mint koronám, szebb mint bérczeim’ 
Száz év alatt egyszer nyiló virága! 
Királyi homlokodnak sima lapján 
Erény ’s nemesség trónol; báj szemedben 
Olly ég lakik, mit nem közemberek’ 
Számára alkotott a’ nagy teremtésl 

MÁRIA (ШК) 

Mi kinos helyzet. (A' ldn'lyhoz) Úgy hallom, Милa? 
Zeng a’ terem’ zenéje. 

KIRALY. ' 
És Szivemnek 

Húrján ez egy szó zeng: lány, szeretlek! 
Ti búsnak, kedvetlel’lnek шttatoк ' 
Gyakorta engemet, ’s ki képzclé 
E’ bú’ okát? _ Szivemnek árvasága 
A’ puszta ür, melly keblemet laká., 
Kiült horúsan arczvenalmail'nlfâï . 
És hervadásra sújtva iljuságom’ ' 
Virágait, halvány bút ültetett 
Ajkamra , és szemem’ tüzét kiölte, 
De egy nemes sziv, melly felém dobog 
Melly tiszta, szüz , osztatlan érzeménynyel 
Repkényzi Щ éltemnek puszta fáját, 
Segit emelni pálczám’ terheit, 
Békét mosolyg rálll gondjaim között 
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’S fáradt fejem’ forró ölére vonja, 
Belölem egy jó, ’s nagy királyt csinálhat! 

- MARIA. . I 
Hevülve vagy, beteg vagy!_ oh jerünk! 

HIRÁLY. 

Tе nem felelsz beszédeimre? 
MARIA („мы elhnńrozńssal) 

Nem ! ' 
KIRÁLY. 

Te ln'i leánya vagy nemes hazádnak, 
’S jólléte kebled’ kedves érdeke, 
De a’ királytól sok függ; mert ha ö 
Boldog ’s nyugodt: boldoggá és nyiigodttá 
Teendi népét. Oh leány! leány! 
Mentsd meg királyod’ a’ végsö bukástól! 
Szeretlek, oh s;eress te is! viditsd fel 
Arczom’ borúját, töltsd be szüm’ ürét, 
Melly most epedve ég. 

‘ MARIA. 
Betölti azt 

Agnesz. Hisz ö szeretve boldogít, 
Ö széр, ’s szelid! 

KIRÁLY. 

L.eány, te 'nem tudod , 
Mi tön gyöiiyörvadászszá eиgenия, 
Mi ráiita a’ vad élet’ tengerébe, 
Hol most fogoly halként vergödni lätsz? 
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Elcsüggedésem, egy szivet találni, 
Melly titkos édes vágyaim’ niegértse, 
Melly engem embert istenné emeljen; 
Agnesz’ karába külde ‚fölkcresni 
Mit není találhaték , miért emésztve 
Ё; a’ sovárgás most is keblemeni-— 
0h lány! ha tégcd fölfedeztelek 
Két év elött: sok nem -történt vala, 
Mi most beirva, szennyes foltokúl, 
Uralkodásom’ cmlék-könyvibe. 
Átkos magasság! Oh ', miért nem lеще 
A’ sors közelb egymáshozl'- és miért 
Vagyok tehát király? — úgy akarom, 
’S kell ‚ hogy legyen I — parancsolok,’s szu':mnnsifi 
Engednì ‘тaк. — 

MÁRIA. 

Felséges királyom! 
Bocsáss meg а’ szabad szóért, mivel 
Еgy gyöngc lány királya’ ellenében 
Föllépni mer! Te tréfálsz , oh király, 
Тe játszol -a’ legszentebb érzetekkel., 
Hevülve vagy, ’s magasztalt szenvedelmiú 
Dús szóvirányba ömlének. De én 
Magas szerelmed’ meg nem érdemeltem, 
Te úr ’s király vagy- ,én jobbágn7 leánf', 
Kinek szerelme ’s boldogság-vìrága 
Медь1) vidókek’ árnyain nyнш. 
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‘ Mag'yar’honom’ királya legmagasb . 

. ’S méltó virágot tüzzön keblire! 

Tetökre vesse büszke sas-szemét; 
Gazdag hazáknak fényes udvarában 
Keressen ö fejdelmi szi'izeket, 

Margit, ki neked szánva van, szelid, 
Szép és erényes, ’s ö.... 

IIIRÁLY. 
Ne szólj felöle, 

Kínoz, ha csak rá gondolok. _ Te engem 
Nem értesz, oh imádott Máriám! 
Királyi й)“ térdel lábaidnál 
’S nöül kiván, mert csak téged szeret. 
Légy nöm, királynéml- óriás szerelmem 
Elllyomja apró kétség’ törpeségit, 
’S ki állhat ellen, hogy ha íдy kivánom? 
‚ MÁRIA. ‚ ‘ 

En l _ 
KIRÁLY. 

Te, kegyetlen ?‘ 
MÁRIA. 

Kényszeritheted 
A’ börtönök’ rabját, hogy tagjai 
Munkára és teherre szokjanak; 
De nem parancsolsz a’ sziveknek.-És te. 
Nem gondolád meg ezt, fölséges ur? 
Oh! a’ tanácsos mennyi kárt teve! 
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KIRALY. 

Leczkézz, ha tetszik, korholj kény szerint, 
De nézz reám szelidebb pillanattal, 
Ne légy, ne illy márványhideg! _ csupán 
Te általad lehetnék férfiúvá 

Nagygyá, dicsövé. És körödben érzem 
Hogy lelkemen önállás ébredez, 
Elszánt vagyok mindenre. 

MÁRIA. 

’S nem tudod 

Hogy már menyasszony, a’ kivel beszélsz, 
Hogy völegényem ép’ azon Hunyad, 
'l‘estvéri névre a’ kit niéltatál; 
’S hogy szent jogát megóvni tartozom. 
Légy férfìú , fölség l légy nagy királyl 
Gyözd meg futólagos sugalmait 
Indulatodnak. Hidd, öngyözelem 
Olly boldogító, olly szent érzemény, 
A’ melly elött elpirúl, semmivé lesz 
A’ szenvedélyek’ lázas mámora. 
Tedd össze jobbjainkat, ol1 királyom! 
Szüntesd meg a’ hontépdelö viszályt, 
Ne vess újabb gyulékony anyagot 
A’ pártfelek közél Fénylö füzért ‘ 
Köt homlokod körül e’ diadal 

És kebledet királyilag nyugasztja. 
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KIRÁLY. 

Ne szólj felöle, a’ testvéri névröl! 
Elárulám Ы, és elárulom még 
Ezerszer érted, mindent megvetek, 
Feldúlok és szétrombolok miattad. 

Ö nem szerethet téged így- ’s ne is 
Szeressen ígyl-ha áldozatra van 
Kcttönk közôtt szükség, reménylem azi', 
Hogy a’ királyért hü jobbágya lesz 
A’ visszalépö ’s áldozatra kész. 
Oh bár ragadja el királyi pálczám’, 
Fejdelmi fényem’, ösi koronám’ 
-- Ugy is -kivánja mind ezt- tégedet 
Hagyjon csupán szivemnek. 

u MÁRIA (kevélyen visszalèpve) 
Semmi sem 

Használ шип? ’s te igy határozál, 
Nem kérdve engem? gondold meg, királyom , 
Szabad „gyет nem rab, nem áru, mellyet 
Bi'myád’ aranyján kény szerint vehetsz. 
Tiszteld szcrelmem’ szentclt jogait 
’S halld rendületlen vallomásomat: 

Lászlóm csupán, Hunyad’ nemes fia, 
Kit most, ’s örökkó szeretekl-iudom, 
Te clszakaszthatsz cgymástól, de hozzád 

- Nem kötheted szívem’, László király, 
Ha bár' hadat hozandasz ellenem, 
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Hidd ezt nekem szegény jobbágy leánynak, 
Kit semmivé tehet királyi jobbod, 
De ingataggá nem! (msm.) 

KIRÁLY.- 

Megállj! megállj! 
Oh büszke lány! ’s inég szebb, hogy illy kevély! 

GARA (МН): lép) 

Nádor, te'jókor jöszl 
GARA. 

Fölséges Щ‘! ’ 
Szolgálatodra állok itt; parancsolj! ’ 

KIRÁLY. 

Szólj nádor; ugy-e új testvércim 
Mást érdemelnek , mint kitüntetést, 
Ök pártütök, ugy-e?_ lehelletök 
`S minden szavllk királyuk’ árulása? 
Cilléy’ vére nemde azt kiáltja, 
Hogy gyilkolóit súlyos bünteléssel 
Fenyitse jobbom? jól meggondolám 
E’ doцoнт.“ 

GARA. 

Már töbször is jelenténl 
E’ tárgy felctti’vélemónyelnet! ' 
Ök gyilkosokl ’s nem méltatlan gyanú, 
Hogy pártütést forralnak ellened. 

IIIRÁLY. 

Úgy van! gonoszt flìrralnak. ellenenl! 
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’S nem csak királyi pálcám’,’s koronám’ 
Mit elragadnak tölem; ez csekélység 
Egyéb bünökhöz. Sokkal kedvesebb , 
Mitöl szivem megfosztja Hunyadi_ 
Oh nádorom! boldogtalan vagyok! 
Szegény vagyokl ' 

GARA. 

Fölséges úr! hová 
Kalandoz a’ költövé élesült 

Agály szivedben? 
KIRÁLY. 

. És te sem segíthetsz , 
Nem senki földön ’s égben! — a’ mitöl 
Megfoszta a’ kevély alattvaló, 
Nem adja vissza semmi hatalom. 

GARA (ůrömremegve) 

Hogy’ érted ezt, fölséges úr?- talán 
Méltó vagyok , hogy hü keblembe rakd 
Búd’ kincseit. 

' ‚ KiRÁLY. 
Jó nádor! légy apám! 

` 
GARA. 

Milly tisztelet! 
KIRÁLY. 

Leányod bájoló , 
Mint senki széles országom’ határin. 
En öt imádoin jobban mindeneknél, 
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Érette a’ palástot messze vetném 
Mint gyáт rongyot; és fejem’ diszét, 
Az Ösi .érczet, elhajítanám , 
Mint egy töröп kömorzsát. ’S kincsemet 
Hunyadi ragadta tölem el! 

GABA. 

Királyom! 
Te meglepéd hü jobbágyod’ szivét: 
ljesztesz és örömre gyújtaszl- oh! 
’S miért ez‘aggságiì- e’ panasz miért 
Királyi ajkidon? miért messze veт! 
Királyi pálczád’ ’s ösi koronád’? 
Taтd meg, királyom, mind ezt, és parancsolj 
Lányom’ szivével és kezével. Ö 
Szelid leány, ö tisztel tégedet, 
’S szeretni is fog.- Milly magas gyönyör! 
’S való tehát? nem álmodom? Királyom! 
Ha ez való, ha én benned magas 
Vöm’ tisztelem: büszkén kimondhatom , 
Hogy tiszta vérböl van menyasszonyod; 
Mi öseink közt több uralkodónét 

Látánk, ’s az ország’ legfényesb családi 
Alatta vannak régiségrc, c's 
Dicsö ösökre házamnak. 

KmÁLY. 
Mi ez 

Mi mind ez ?-— ö nem földi nemzedék! 
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Ö égkövet, kit népet áldani 
Küldött le Isten egy Нинy’ ölébe е 
De nem szeret! 

GARA. 

Szeretni fogl 
KIRÁLY. v 

’S Hunyad ? 
GARA. 

Alattvalónak tiszte visszalépni, 
Hol a’ király parancsol; — itt kezem 
Hogy ö tiéd! 

KIRÁLY. 

Édes remény! 
GAM. 

De halkkal! 

Még e’ falak Hunyadczimert viselnek! 
Többet Budán. Oh, milly boldog vagyok. 
lrigy szemekkel néztem a’ Hunyadfaj' 
Fényét, ’s kitüntetését! ’s most-_ez édes 
E’ szívdagasztó képzet l- Messze bár 
De mégis édes, mégis boldogító! 
De el tehát Temesböl, el sietve! 
’S 'mig itt vagy, a’ fölvett színt híven örizd, 
Gyanút ne ébreszsz, ’s majd Budán - 

KIRÁLY. 

Mi lesz? 
GARA. 

Lászlón odébb adunk. ’ 
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KIRÁLY. ‚ 

М1 módon ezt? 
GARA. 

Van börtön ott, van vérpad, van kolostor; 
Van minden, a’ mi kell! ‚ 

KIRÁLY. 

Reád bizom. 

GUNTRAM (mieli) 

.Reggel van, a’ vendégek oszlanak; 
Fölséges úr! parancsaidra 'várok. 
Hány órakor lesz a‘ szent esküvés, 
Mellyel Hunyadit testvérül fogadja 
Fölséged?_ 

KmÁLY (indem.) 
Ahl- az esküvés? kilenczkoг. (di 

GARA.y 
Guntram! király vagyok! 

’ апRтмм. 

’S tanácsnok én! 
(A karpn Marani.) 



MÁsomK FELvoNÁs. 

GARA NÁDoR. 

SZEMÉLYEK 

GARA, nńdor. 
MÁRIA , leánya. 
HUNYADI LÁszLó. 
HUNYADI MÁ'rYÁs. 
onszÁG, 
KANisAi, 
Bonó, 
MADAnÁsz MoDnÁn GYönGY, 
GisKnA 

ВÁМИ‘! föurak ’s királyi tnnácsosok. 
TUnóczl 
HELÉN. 
GUNTRAM. 

Hunyadiak’ baratti. 

Polgárok, мэр, katonaság. 

Buda'n , 1457. 



Elxó' jelene's. 

Hunyadíak’ lakása. 
‚ 

HUNYADIAK, onszÁGH, MADARÁSZ. 
onszÁGH. 

Vigyázzatok, barátim! újr.a mondom, 
És mondom ismét, mondom szüntelen. 
László! barátja voltam hös apádnak, 
Fogadd öreg barátod’ jo' tanácsát: 
Hagyd el Budát l 

н. LÁszLó. 

’ Tudom , hogy jót akarsz. 
Mi kincs, hegy olly apától származánk, 
Ki hü barátokat hagyolt nckünk, 
Kik érdeméért, a’ fìúkat is ‘ 
Gondos kezekkel ápolják ’s vezérlik. 
Te jót akaâsz, de én nem Шoк eddig 
Eltávozásra illendö okot. 

onszÁGu. 

Hidd, jó öcsém, a’ lármás vìgalom’ 
Zajában a’ nyugodt, ösz férfìú, 
Kit szenvedély nem tépett, nem vakított, 
Sok szót, sok мы, sok pillantatot 
Gyüjtött tapasztalása’ könyvibe. 

10 
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László király’ testvéri 'érzeménye 
lrántatok, nem tiszta ércz fenékig. 
A’ fülbesugók’ álkozott hada 
Folyvást növekszik,’s jó barátaink 
Élnyomva a’ királyì szék elölt! _ 
Hagyd el Budát! 

MADARÁsz. 

Azt vélem 0n 1s. Átkos 
Világ van itt az udvar’ fénye közt! 
Mosolyba‘ rejtett méreg, 0s virággal 
Körülfüzött nyil._0h,e’ sima nép 
Nyájas beszéde mint a’ krokodil’ 
Gyermeksirása, olly csalárd ’s veszélyes. 
Szín minden a’ mi `10; 0s a’ való 
Me'reg, düh, 0s kajánság! _ El Budáról É . ~ 

H. MÁTYAS. ' 
El innét, el! szabad bérczek l1òz0, 
Hol fesztelen szabadság lengedez 
Szél’ szárnyain; azt morniol a’ patak , 
És azt minden kebell _ gyülölve 
Szórom le iestemröl e’ rongyokat: 
Miket királyi bársonynak nevez 
-S irigy szemekkel n0z in1n1lenk1 itt. 
Fodrokba rendezett hajszálaim’ 
Hadd dúlja ìnkább erdeink’ szele, 
‘S fedezze tagjaim’ bár zsákruha, 
Melly egyszeri'ì, de n6in nyoin, nem szo11t! 
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Nándorra, bátyám! ott urak vagyunk, 
’S kaczagjïxk e’ lidérczek’ töi’eit, 
Mik Иgy пiosolyl)aii rejteznek, ’s kigyói 
Börük’ simáját ’s méz‘es mérgöket. 

’ ' H. LÁszLó. 

Budát? ez ékes, szép, kies Budát 
Hagyjam-«e el, hol Máriám‘lakik? 
Tulzó agályban éltek!--- Hát talán 
Felejtve nálatok, hogy nem sokára 
Fényes menyegzöt ülök e’ falak közt 
’S Budára rendelém barátimaLl-î 

MAnAnÁsz. 

Üld a’ menyegzöt más helyen! Иgyт! 
Тeniesre mátkád’. Elragadjuk öt, 
Mint távozó sas a’ szclid gilit! 
Mit éljen ö is e’ fényes szemét 
E’ csillogó rongy- e’ hamis arany 
Világban itt! 

н. LAszLó. 

Atyját nem hagyja el! 
MADAnÁsz. 

Szerelmedért mindenre kész leszen7 
Mi szüz erénynyel eдeт! 

H. ъÁszLó. 

’S van-c 

0lloin; hogy a’ derék Garát, ki olly 
Nyájas, derült, és kedvezö ipam lön, 
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Mégcsaljam, és a’ nemzö’ kebliröl 
Kedvelt leányát lopva elragadjam? 
Ezt nem teszem.’ nem! 

onszÁau. 
Örizd lelkedet 

Könnyenhivéstöll- a’ nyájas Gara 
Veszélyesebb, mint a’ bús, mord Gara. 

н. LÁszLó (шщопаош ulńn) 
Legyen tehátl-barátom György! siess 
’S öts'záz lovaggal térj meg táboromból, 
Melly ünnepem’ diszéül álla fel, 
Fegyvert ragadjon a’ föld’ népe is 
’S kettöztetett léptekkel jöjetek 
A’ vár aй! -Harczjáték’ végivel, 
Mit holnap a’ királynak tisztelés’ 
Jeleül adandunk: megmondom neki 
Szándékomat, hogy házát elhagyandom. 
’S ha ellenzeni tetszenék псы, 
Kezemre füzöm szóp menyasszonyom’, 
Ti körbe fogtok ,, és a’ hü sereg 

„Fedezni Рoщa távozásomat. 
Mátyás öcsém! bocsáss körfratot: 
Barátaim Temesre jöjenek 
Boldog menyegzöm’ ünnepére. ’S igy 
Jó rendben a’ dolog. 

onszÁG-n. 

наши az égnek, 
Hogy clfogadtad jó tanácuomat! 
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H.LÁszLó. 

Hálám az égnek, 0s neked! 
oRszÁGH. 

J erünk ! 

Én a’ király’ tanácsában fogok' 
Vigyázni minden szóra, pillanatra. 

H. MÁ'IYÁs. 

Vöféli tisztet teljesítek éii! 
MADARÁsz. 

Én ellenállhatlan ötszáz lokot 
Hozok magammal a’ tabor’ szinéböl (Mmm-vk) 

y H. LÁszLó. ’ 
Elhagyni hát az új testvér-királyt? 
Dúsan fejünkre árasztott kegyéért 
Illy hala?! _ 0s elhagyni Máriám’ 
Atyját, ki olly jó , nyájas mostanában, 
Olly sziv szerint örül velünk! Barátim’ 
Megegyezö tanácsa úgy kivánja, 
Hogy elsiessek a’ király’ köréböl. _ 
Ám legyen úgy! ö ifjú ’s ingatag, 
Ö tettetést tanult Cilleytöl, ' 
’S bär keblem ellenmond: megengedem, 
Hogy sok kegyével elvakíta, és 
Nem látom enszememmel a’ veszélyt. 
De Máriámnak atyja, jó ipam, 
Öférfiú! ö nyiltszivü magyar; 
Ki csalninem tud, nyiltan ald, ’s gyülöl; 
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Ha keble 1'oi‘r, ö nem fog arczain 
Bélie’t visclni; ’s ‘a’ k1t nem szerct, 
Ne tartson az jobbjára számot. Öt 
Megcsalni aljas, bünös, nemtelen 
Csín lenne tölem. Elmegyck, szivélm 
Öntöm kieszmélt tervem’ titkait 
És ö scgítni fog! --- Szép Máriám 
Enyim leszen, Budán vagy 'Temesen 
Mindegyl--- az ég itt és ott egyaránt 
Del'ülten int a’ boldogok’ szemébe (Elf) 

‚ 

Màxodik jelene's. 

(Gara naídor’ sz obája.) 

GARA (egyedñl) 

Elérkezett a’ rég kivánt idö, 
Lázzadva a‘' királynak szenvedélyi, 
’S betejesülnek fényes álmaim. 
Most vagy 5оlia!— lányomnak tudni kell 
Szándékomat, ’s a’ gyülölt völegény 
Ki nem kerüli bosszúm’ töreit. 

(bilszka léptekkel jńr fel 'a alń) 

Hah! ös magyar fòld, most rengetvc lép fol 
Nagy ‚nádorod, kit eddig e’ sötét 
Oláh csailád árnyékba tolt, ’s kiröl 
Alig beszéltek önjobbágyai; 
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Most egy világ bámulja nagy ncvét 
. ’S Európa’ nyelve zengje tetteй. 

GARA MARIA A(hewn) ELößBI. 
v 

и MÁRIA. 
Atyám, hivatnod шлeм. Mondd, miórt? 

GARA. ' 

Kedves leányom! házam’ hüszkesége! 
Keblem’ szerelme! jcr nemzöd’ szivére. 

MÁRIA. 

'l`e jó atyám vagyl 
GARA. 

És tc jó leányom 
És bölcs, korod ’s nemed fölött, ’s magyar lány. 
Hazád m.iatt kész minden áldozatra. 
Óh, én tudom, te ellcnkezni nem Гogы 
Atyád’ kivánatában, a’ ki téged 
S'zeret, becsül, és boldogítni „так. 

MÁRIA. 

Mi az, mit illy sok szóval kellene 
Kivánnod engedelmes Máriádtól? 
Szólj, jó atyám, szavad parancs neкeт. 

' GARA. 

Parancs ugy-e ? én erre esküszöm 
Mimlenkoron. ’S lásd, mégis úgy beszélik 
Az emberek, hogy nem vagy engedelmès; 
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Nem vagy szelid leánya jó atyádnak. 
De én tudom, hogy az vagy. 

MARIA. 
Jól tudod. 

. А GARA. 
Kedves leányom! kincsem! mindenem! 
Olly ponton állunk', hol nem álla még' 
Az ös Garák közöl egy sem. Magas, 
Dicsö remények lengenek körül, 
Délnap derült házunkra , ’s öseink’ 
Arczképei felmosolyganak, ha látják 
Mi nagy leend földön a’ Gara név! 

' MÁRIA. 

Te férûú vagy! kebled’ ösztöne . 
És szomja dicsvágy! _ büszke homlokod 
Csak úgy derül fel, hogyha ránczait 
Hírnév’ örök füzére fogja Щ. 
De én leány vagyok, kivánatim 
Olly kisköri'iek, olly ái'tatlanok. 
Repkényfüzérem Lászlóm’ karjai, 
Országom a’ ház, hol lakom vele, 
Trónom szerelmes keble. Semmi vágy 
Nem lakja keblem e’ kivül, atyám. " 

Szeretem hazámat gyönge nöerömmel, Mert bajnokát, ki vérét ontja érte, 
ё: boldogimi газ kivánatom, . 
’S ha lenni kell, hogy harczba menjen, és 
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Halált öleljen nyájas nö helyett; 
Megnyugszom, és nem sújt le fájdalom, 
’S ez minden, a’ mit tölem várhat a’ hon. 

GARA. 

Мég t-öbbet is vши-Egy kegyes királynét! 
MÁRIA (ijedve) 

Mit hallok? 
GARA. 

E’ hir meglepett, ugy-e? 
Е’ nagyszerü ‘иsдgnы: fénysugára 
Villámcsapáskint érte kebledet? 

MÁRIA.' 

’S ezt töled, oh atyám? 
' GARA. 

- Tölem, ki мы 
Leghübb barátod, véded és atyád. 

MÁRIA. 

Atyám, enyelgesz. Jó kedved derült 
Tréfa'lni velem. 

GARA. 

Olly komoly való , 
Minö csak emberajkokon foroghat. 

. MÁRIA. 
Te nádor, és magyar nemes vagy. 

GARA. ‚ 
Es 

Мég több leendek: a’ király’ ipa. 
ввввE’п JATÉKszI'N. 1,1 
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MÁRIA. 

Adott szavad нent esküvés neked, 
’S áll az, ha ég és löld mind összeroskad; 
Hunyadinak igérted kezem; szivemmel 
Megegyezö volt választásod, és 
Azóta Lászlóiné vagyok. 

GARA. 

мы — 
Emlékezem. 

MA MA. 

’S én sимe nem felejtém 
A’ boldog estét. Megjöttél, atyám, 
Megsimogattad halvány arczomat , 
'S mondád: menyasszony. — E’ sz/ó jéghideggel 
Futotta végig véremet; remegfve 
Kérdém telöled a’ jegyes’ nevét, 
Merk homlokod? borúja aд jelenté, 
Нoгy szívölö a’ hir, mellyet hozasz. 
‘S milly boldogító> mèglepés! te engem 
Lászlómnak мы. Ellojtá szivem’ 
A’ boldog érzet; .ajkam néma lön, 
DQ megfeszült keblemnek húrjain . 
Заем égi kar játszotta hymnuszit, 
’S ¿n nem valék e’ perczben föld’ leánya. 
Mi szép, miszínes lett köri'ilem a’ föld, 
Milly Шaтot hintettek a’ virágok, 
Csillagbetükkel volt az égre írva: 
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Boldog menyasszony. _ Eй susogta a’ szél, 
Ézt zúgta a’ Dunának szöke árja, 
Ezt éiiekelték a’ lomb’ fülmiléi. 

GARA. 

Térj tenmagadhoz; elragadtatál. 
Meleg sziveddel nincs mit szólanom; 
Hideg fej, és hüs józan értelem, 
Mellyel fogadnod kell ujságomat, 
Magyar királyné! — 

MÁRIA. 

Ah atyám! ne Шnoн! 
GARA. 

Kinozni nem, csak boldogítani, 
Nagygyá, dicsövé tenni szándokom , 
Midön kezed’ Lászlónak adtam, a’ hon 
Kivánta úgy. Most ismét hon kivánja, 
Hogy a’ királynak engedj, a’ ki téged 
Szeret ’s imád. A’ gyáva szenvedélyt 
László iránt, mellyet nem érdemel 
Еgy pártütö, föl kell áldoznod a’ hon’ 
Jóllétiért. Megszöve a’ kötél, 
Melly a’ királyt ’s hazát egygyé ölelve 
Áldást özönl ezrekre, milliókra. 

MÁRIA. ' 

Oh hon! miként él vissza szent neveddel, 
Mint rejti szent lepledbe czéljait 
Az önszerelmes dicsvágy. 

1i * _ 
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GARA. 

Вanga gyermek! 
Rajzold le élénk, tündöklö szemekkel 
E’ helyzet’ égi kéjeit Inagadnak. 
Magyar királyné lenni! egy nemes, 
Gazdag hazának elsö csillaga, 
Kinek nyomában dús áldás virúl , 
És kegysugárok villognak szeméböl. 
Lát téged immár örvendö szemem ‚ 
Tisztelve a' nemze'ttöl, melly felett 
Mint a’ nap, мы hintve fön ragyogsz. 
Szépséged és erényed milly diszére 
"an a’ királyi széknek! mint idézik 
Példádat a’ hon’ legjobb asszonyi, 
’S mint tüzik azt ki buzgó tisztelésrel 
A’ honduló viszályok’ pártdühe 
Elnémul, és йj béke angyalát 
Imádja benned a’ fáradt magyar: 
Te a’ királyt szelìd kézzel vezérled 
Uralkodása’ kétes útain. 

’S' úrnéja lészesz inksibb mint neje , 
Mert ö imád, mint mondá; csak te 4érteal' 
Ver keble, csak általad lehet 
Magas, dicsö, jó. Minden más szövetség 
Veszélyes a’ hazának; új “sинy 
Teremne egy külföldine" nyomán, 
És új sebet'fájlalna a’ Пaza, ' 
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Melly föl se’ gyógyúlt még a’ régiekböl. 
Еgy számolékl igy eszmélém ki ezt 
Álmatlan éjjeken. 

MÁRIA. 

Atyám ‚, merész, de 
Rosz számoló vagy, mert a’ számolásból 
Kihagytad a‘ fö részest, szívemet, 
És egyezésemet. Tudod talán, 
Mit már ezerszer mondék, szüm’ szerelme 
Lászlóm csupán , és senы más. 

GARA. 

Tudom, 
Hogy a’ 'szokás’ hatalma nem csekély, 
Te megszokád e’ képzetet, de könnyen 
Újhoz szokol.— Hüsítse szenvedélyed' 
A’ gondolat, hogy e’ kevély oláh faj 
Nem érdemes kebled’ szerelplire. 

MÁMA (mailman) 

Atyáml . . 
GARA. ' . 

Atyádnak gondos jobb Вeга, 
Мelly néked egykor-völegényt hoza, ‚ 
Pótlékot ád a’ képzelt veszteségért. 
A'4 szenvedély elszenderül idövel , 
’S te újra logsz más Lászlót szeretni, 
Mint völegenyedet, kit én ezennel 
Elzárok es eltiltok oldaladtól. 
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Nincs semmi dolgod többé e’ sìlány 
Oláh fiúval, nádor’ gyermeke! _ 
Fény és dicsöség tisztábbá ’s nemesbbé 
Alkotja a’ szerelmet, ’s a’ gyalázat, 
Szennyébe fojtja azt. E’ vad család 
Nem érdemelte jobbuиkat sobal 
Légy hát nyugodt. Lesodrom homlokodról 
Az általam rálont myrthus-fi’izért; 
’S ez Щ talán, de eljövök megint 
’S újat lüzök rá, és még e’ fölött 
Koronát, leányom! 

MÁRIA (iń‘uiimz bmi) 

Oh atyám! atyám! 
Tekintsd leányod’ üdvét, életét! 

GARA. 

Bohó leány vagy, érzelgö baba. 
MÁRIA. 

Ne illy hideg beszédet; e’ hidegség 
Megöll--- ne játszál szód’ szentségivel; 
Add öt nekem, csak öt szerethetem, 
Nem senki mást, bár széles e’ világon 
Egyetlenegy király legyen. _ 

- GABA (hidegßn) 

Elég, 
Meguntam a’ pityergést. A’ király 
Elhozza még ma szép ajándokom’ 
Ön nagy személyét;_ készülj! 
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MÁRIA. 
Зenит sem 

Használ tehát? a’ szívnek hangjai 
Elzengenek , mint hárfa a’ szelekbe? 

(mikel) 

Nem gyönge lány beszél többé veled, 
Ösz férfìú, ’s nem gyermek. Megvetem 
Ajándokod, te gondos, jó atya! 
’S te Шy szeretsz hát engem, lányodat? 
Illy fényesen diszíted fürtjeit, 
Koronát hozasz játszószerül neki, 
Mig véresen megszaggatod szivét 
És lángoló um döы keblébe. _ oh! 
Te gondos, édes, nyájas, jó Mya! 
Atyám, atyám! szent természet! tehát 
Еgy összedúlják nagy törvényedet? 
Mit tengereknek szörnye nem teszen, 
Mit nem teszen puszták’ vadállata, 
Azt megtevé egy udvar’ embere 
Egy fönemes, nagy úr, sokattudó , 
Ki átfutott Bologna’ iskoláin , 
’S tudós tanítók’ szájából tanúla 
Emberszerelmet, érzést, bölcseségct. _ 
Kínozza ön vérének- gyermekét, 
’Srfeláldozá azt rút dicsvágya’ szennycs 
Sugalminak. 

’ GARA (jéshi'iesßn) 

Csipösek szavaid, 
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De jó atyád’ nem iudják sérteni. 
Eredj pihenni, gyermekem, talán Y 
Holnap nyugodtabb lészesz. Jö’jszakát! 

MÁRIA (méltósńggnl) 

Мdoi‘! nyugodt vagyok, ha úgy kivánod, 
’S nyugodtan és szilárdul vallom azt: 
Lányod vagyok, de árud nem, kivel 
Kényed szerint üzhess kereskedéstl 
Merészkedél legszentebb érzetìmmel 
Gúnyos, gonosz játékot játszani, 
Szüm’ templomát feldúlni jéghideg 
Csontváz kezekkel. Most bennem fölébredt 

Az öntudat, ’s erömnek érzete! 
Elöbb hideg vas dúlja keblemet 
Saját kezem által, ’s méreg ищa szét 
Kinos fogával éltem’' kapаsaн, 
Mint kényszerítést szenvedjek.- Siess 
’S mond meg király uradnak: meg‘vetem 
Zsarnok hatalmát; nö ’s szabad vagyok. (El) 

GABA (mosolyogvn) 

Mint duzzog a’ kis mérgesl- majd segítünk! 
Gyökeres segély a’ vérpad, és ha lágyabb 
Szerrel kiírtni nem tudnók szivéböl, 
Czélhoz vezet шaгl a’ bakó’ keze. 
Im itt jön! — Olly derült a’ jó legény, 
Mint gyermek, a’ 'ki dajka-ölben ül, 

' ’S titoktalanb arcz nincs a’ föld felett, 
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Keblén üveg van, mellyen áttekinthet 
A’ tompa látó is; de sas szemem 
Behat szivének belredöibe, 
’S vizsgálja agyvelöjét .és veséit! 

H. LAszLó cföllép) ELÖBBI. 

lsten hozott, kedves vejem! mi hírt 
Hozasz nekünk? ha arczodnak hiszek, 
Csak jót, csak örvendés’ okát viselsz 
Kebledben. 

H. LÁszLó. 

Ugy van, jó ipam. Ki lenne 
Nem boldog' e’ tudattal, hogy kevés 
Nap mulva vöd leszek. 

' GARA. 

Már jó elöre 
Örül az ekes ünnepnek Buda, 
’S kell is hogy ujongjon, midön Gara 
’S Hunyad nevek fonódnak egy füzérbe. 

H.LÁszLó. 

Ez épen a’ miért hozzád jövék, 
Én elmegyek Budáról. 

GARA (dôbbenve) 
Mit besze'lsz! 

H.LÁszLó. 

Ugy van, derék ipam! barátaim’ 
Tanácsa gyôzött. ’S mégis nem vehettem 
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Lelkemre, hogy téged megcsaljalak. 
Tudd meg tehát, hogy holnap a’ vitézi 
Játék után, kedves menyasszonyommal 
Eltávozom Budáról. Bendélést 
Tettem, hogy a’ seregböl félezer 
A’ vár alatt legyen. 

GABA. 

Mi szándokod? 
Miért ez ? 

' H. LÁSZLÓ.' . 
Oh ne nézz reám haraggal, 

Tisztelt atyám l т van bö okom reá. 
Lásd, a’ király meghültnek' látszik ismét 
Irántam, és egem’ jó csillagi 
Mind elborulnak; ~-- ellenségeim’ 
Csoportja nö;- nincs bátor hely~ nekem 
E’ szük falak közt. Elmegyek tehát, 
Hol rágalomnak nyelve el nem ér, 
’S eröszakos karwnem mer bántani. 

GABA. ' Lehetnek ellenid, megengedem, 
De gyönge had, melly biztos , és szilárd 
Hatalmadat nem képes eltemetni. 
És én miért vagyok Budán? miért 
Nádor ’s tanácsos? 

1I. LÁSZLÓ. 
Ismerem szíved’, 

Magyar becsület ’s emberség lakik benn; 
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Te értem mindent elkövetsz, tudom: 
De védhet-e karod, ha egy csoport 
Rohan reám , ’s a’ biró gyülölöm? 
Ne nézz reám haraggal, oh atyám, 
Söt légy segélyül Тeltett szándokomban. 
Jóllétem, és szíved’ büszkesége, 
Kedves leányod úgy ohajtja. — 

GARA (kémlolv ej 
Bövebbeń: SZÓÜ 

н. LÁszLÓ. 
A’ kieszmélt terv szerint 

Holnap, ha a’ játéknak vége van, 
És a’ király jó kedvre lesz derülve, 
Elébe lépek, ’s bucsúmat veszcm. 
Ha elbocsát, jó, én hálás leszek; 
Ha nem bocsát: sajnálom e’ szeszélyét, 
De nem segíthetek. —- Lovagjaim 
Felállnak a’ teren, menyasszonyom’ 
Karomra füzöm, ’s száguldó lovam’ 
Porával a’ pört folytassák, ha tetszik: 
Volt-e szabad, nem-e, hogy elmenék. 

GARA (Мн) 

Milly alkaloml — madár, törömbe szálltál! 
(Fenu) Jó tervl 

н. LAszLó. 

Te egyezést adsz? 
GARA. 

Milly örömmel! - 
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H. LÁszLó. 
Te j.ó ipam!- Megyek hát, ’s készi‘ilök 
Holnapra! _ Fényes nap leend Budán, 
Napköltekor benyargalnak derék 
Lovagjaim -kiralyi díszruhában, 
Én és ö0séi1i felöltjük a! király’ 
Ajándokát, a’ dús aranyvirágu 
Bihoi'i'uhákat; Zsigmond’ csarnokába 
Lépünk, ’s kihívjuk a’ királyt. Alant 
A’ tér’ szinén korlátok állanak fel 
Egy percz alatt zászlókkal ékesítve, 
’S nagy néptömeg’ tengerzugása közt 
Lándzsát török királyome'rt, ’s azonnal 
Egy másikat mátkámért. A’ harangok’ 
Ércznyelve, és az álgyúk’ durrogása 
Nagy m'essze hintse ünnepem’ hirét, 
Visszhangot adjon a’ távol hegyek’ 
Szirtorma, hogy nyugatról és keletröl 
Fölzengjen egy nagy örvendö ujongás. 
Illy tarka zaj közt lépek a’ királyhoz, 
Ki meglepetve lesz _ ’s megegyezik 
Kivánatomban. _ 

GARA (méliizvii) 

Fölséges! _ dicsö! 
H. LÁszLó. 

'l’etszik tehát a’terv? 
GARA. 

Kimondhatatlan l 
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н. LÁszLó. 

Köszömöm szivednek. Ezt vártam tetöled 

’S magyar szivedtöl. 
GARA. 

’s én швы e’ nyilt 
Szép bizodalmat! (наш да) 

н. LÁSZLÓ (nives kézszorítńs utún el.) 
GARA. 

(Ke'mlelve "Нna néz; azutńn Жанны“ rngndja) 

Gyorsan a’ királyhoz! (EL) 
‚ 

llarmadik jelene's. 

(Заем György’ tere korlátokkal és zászlókkal. Budai la - 
Казак csoportokban. Guntram a/néptömcg мы 1аёmlеlбй 

ve,’s hol egyik hol másikkal beszélgetve.) 

ELsö LAKos. 

Mi szép nap ez, komám! minden olly ünne 
pi; a’ harangok’ zúgása, zenekarok, az utszákon 
pompás lovagok nemes fajú ’s vigan tomboló 
paripákon! —— Isten éltesse a’ békét, mellyet idve 
zült Hunyadi apánk annyi véres 1‘шёzedытen vá 
sárlott meg számunkra. 

MÁsoDIK LAKos _ 
Ej! én mindig ш gondolom, hogy haa’ na 

gyok ünnepeket ülnek, a’ föld’ népe fì'zeti kedv 
töltéseiket, ’s azért épen nincs oкa együtt örül 
ni.- ’S mi akar itt keletkezni tulajdonképen? 
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ELSŐ LAKOS. 

Hát mi egyéb, mint házasság. A’ derék apá- - 
nak derék fia, Hunyadi László, most kel össze 
Gara nádor’ csuda szép leányával. 

HARM. LAKOS. à* . 
Ha az irigy pokol zavart nem csinál a’ szá 

molásban. Mi kár, hogy azon angyalnak olly róka 
lelkü apja van! 

' ELSŐ LAKOS. 
De annál angyalabb ám a’ kisasszony. Oh az 

egy nyájas jó lélek, és szép is, kihez nincs ha 
sonló széles magyar földön. 

HARNLLAKOS. 

Alig hinné az ember, hogy olly apának olly 
leánya lehet. Az a’ sárgazöld arczulat, azon apró 
hiúz szemek, és a’ lázasztó kevélység, mintha 
mi polgárok vadászebeivel tartoznánk egy osztály 
ba. Söt ha jól meggondolom, ezeknek egészen, 
más tartásuk van. 

ELSŐ LAKOS. 

Lassan komám! látja kend- ama púpos bün 
medenczét (Gunn-mu mum); ki sánta, de félszemre 
vak is. 

MÁSOD. LAKOS. 

’S ki az ‘a’ verébijesztö váz? 
ELSŐ LAKOS. 

Udvari kém, 's a’ nádor’ barátja. 
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HARM. LAKos. 

Szép egy bogár, az igaz. 
ELsö LAKos. 

Most is, kétségkivül azért jár itt közöttünk, 
hogy öblös zsebébe gyüjtsön néhány becsületes 
magyar nyilatkozást. Ej', ej, ez gyászos jel. Bi 
zonyosan valami roszon törik fejeiket. 

жив/111111o5. 

Ne vernök el amugy isten’ igazában, hogy 
több nyíláson eresztené szélnek lopott titkait a’ 
szennyes bi'intarisznya. 

ELsö LAKos. 
Isten mentsen! ki öt sérti, az а’ nádort is 

sérti,’s ez most mindenhatól Hej! mióta Hunyadi 
apánk’ nemes lelke elszállt közülünk a’ földrůi, 
gonoszul felfordult itt a’ világ. 

HARM. LAiios. 

Nemes lélek! könyörögj érettünk! 
(Mind hńrman levoszik silvegjniket) 

MAsoD. LAKos. 

Aha! most jön6k a’ vitéz urak. 
ELsö LAKos. 

Az ott 6löl Hunyadi László, aranynyal him’ 
zett piros bíborban. Milly gyönyörü vitéz. Kö 
szöntsétek Hunyadi’ liát. . 

MÁsoD. LAKos. 

’S ki ott’mellette azon büszke tekinteti'i, sas 
oi'rú szép gyermek, gesztenyeszín fürtökkel? 
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ELsö LAKos. 

Az Hunyadi Mátyás, a’ kis tudós, kit Isten 
tartson meg buzogányul a’ gazembereknek. 

шм. LAKos. 

Adjunk helyet a’ vМz uraknak. 
LHUNYADI LÁszLó бв MA'rYÁs, KANIsAI, Bonó, 
MADARASZ,’S (бы) vitézek, fényes öltözetben, lobogó 

мышцы és zenévei mcnnek ait а’ szín’ mélyén) 
мы’; 

Éljenek a’ Hunyadiak! 
lLLÁszLó. 

Köszönöm, kedves hazámfìai. Éljen a’ haza! 
‚ (Bemenuek n’ kir. pnlotńha. A' nêp “Нмk tódúl.) 

GUNTRAM (мир a' néptölneg körñl ; H. Lńszló uh'm mutnlva.) 

Bement, honnét szabadon ki nem jö soha! ' 

GARA MARIA, MADARÁsz HELÉN (siem, ты") 
MÁRIA. 

Hol ö , hol ö?- beszélnem kell vele 
Bár hol legyén! 

GUN'mAM. 

Mit kivánsz, szép kisasszony? 
MARIA. 

Hunyadi Lászlóval, a’ ki völegényem, 
Óhajt beszélni a’ nádor’ leánya! 
Нa kedves elötted a’ nádor’ kegye, 
Vczess utána! . 
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GUNTRAM. 

Ő jó helyre ment! 
László királynál van most udvarolni. 

' MÁRIA. 
Roszabb helyen nem is lehetne! 

GUNTRAM. u 
, Ol 

Ott háborítnod_ nem lehet, kisasszony! 
MÁRIA. 

Nagy ég! tehát már késö! 
HELÉN (félre) 

Jaj nekem! 
MÁRIA. ' 

Ha istenével, és nem a’ királylyal 
Van dolga: szólnom kell mégis vele; 
Vezess utána, ember! 

GUNTRAM. 

Nem lehet! 
MÁRIA. 

Oh' kín! --- tehát itt yárom el. 
' GUNTRAM. 

- Sokáig 
Tarthatna egy kevésé. Hogyha tetszik 
Mulattatóul szívesen ajánlo'm 
Csekély személyem'. . 

MÁRIA. 

Hagyj el. Oh, szívemben 
12 
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Aggság, szorongás, fájdalom dulong! 
Magányt ohajtok! 

GUNTRAM. 

Úgy parancsolád. (EL) 
(A’ nép ismét gyůlekezni kszd.) 

MÁRIA. 

Helén, te kedves, biztos, hü barátné! 
Te érzed e’ zord kínnak égetését, 
Melly keblemen rág;_ oli, sz6l16 k6l16l, 
Te o5zto6 6’ lél6l16i1ló ag'ályl. 

HELEN. 

Ég tudja, hogy szivemböl osztoin azt. 
Vigasztalódjál! (Мн) Oh gyász helyzetem! 
Én, én legyek hát a’ vigasztaló, 
Kit búm megöl, mig halvány ajkaim 
Vigasztalást rebegnek. 

MÁRIA. 

Hallod-e, . 
Oh jaj nekein! benn fegyverek csörögnek! 

HELÉN (remegve) 

Valóban? _ Oh nem! képzeted csala! 
Örömkiáltás az, ’s vidám zene. 

' MÁRIA. 
Nyájas vigasztalól 

' HELÉN (Inlig tńntorogvn) 
Jer Máriám! 

A’ népcsoport körülvesz; kandisága 
Ingerli búdat! jer! 
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MÁRIA. 

Kell látnom Ы! 
HELÉN. 

Látandod Ы. Maradjunk bár közel, 
Csak a’ kiváncsi népnek ujjait 
Kerüljük el. - 

MÁRIA. 

Közel fogunk maradni 
És шт: вы 

HELÉN (Мн) 
Isten segíts! alig 

Bírnak remegve ingó lábaim. (гимны-мы 
ELsö LAKos. 

Ki vala e’ gyönyörü leány? 
HARM. LAKos. 

Hunyadi László’ mátkája, Gara nádor’ Пeá 
nya! ’S a’ másik vele, ama halvány тазa, Ма 
darász György vitéz’ huga. 

MÁsoD. LAKos. 

Búsaknak látszanak. Alig lihegnek 
ELsö LAKos. 

.Mondom, momlom, valami rosz каши. 
GARA, GUNTRAM, ’s FEGYVERES msÉnE'r (ы 

' palotából.) ‘ 
uAnMAn. LAKos. 

Isten segítsenl a’ nádorl (meglwnymkodn-k) 
ь GABA. 

Polgárok! oszoljatok házaitokba. Katonákl 
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szedjétek szét a’ korlátokat ! — A’ harczjáték, 
lontos okok’ közbejötte miatt, nem mehet végbe. 

ELsö LAKos. 

Hallod komám, a’ harczjátékból mi sem lesz. 
MÁsoD. LAKOS. 

Fontos okok miatt! 
4 nLsö LAKos. 

Mondom, mondom, valami rosz készül. 
‚ GARA (hmm) 
Eljen a‘ király! 

NÉP Gassin напиши) 
Éljen a’ király! (выьымь) ` 

GARA (Guntramhol) 

A' шnt János-hegy’ aljában van egy ros 
Виdt ház, benn egy sáppadt czigány lakìk;- new 
nincs, mestersége bakó. Menj ez emberhez, Gun 
Нam, és .súgd fülébe, hogy köszörülje pallosát! 

GUNTRAM. 

Èrtem (El) 
GARA (visszaindul n' Юr. pslotńha) 

Lányom szabad lesz ismét, és királyné! 
(GARA MARIA um», HELÉN km, мы... 

lelkendezve.) ' 

MÁRIA. 

Atyám! atyúmI-ö bement ’s vissza nem МИ. 
H9l völegényem? hol Lászlóm? 

GARA. 

‘ Söìét 
Lakása van. ‚ 
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MÁRIA és HELÉN (feißikoim) 

Szent ég! 
GARA. 

_ Ö pártütö; 
’S a’ pártütök’ méltó jutalma_ vérpad! 

MÁRIA éS HELÉN (ńудни iеrо|ум\к) 
GARA (a' cnelédekhez) 

‘la e, leán Окa‘ baza. 
D 

(Mńri. ¿s Belén elviletnek) 

Fáj a’ csapás, sír a’ fosztott menyasszony; 
De fordul a’ hold, és mosolygni fog 
Az új királyné,_ ’s én a’ király’ ipa. 

(В) ii’ kir. paloińbn.) 

‚ 

Negyedík детям‘: 

(Теrет a’ kirúlyi palotában. A’ K_IRÁLY trónon .ülve. 
GARA, BÁNFI, GISKRA, TUROCZI, UDVARIAK. 

GARA. . 
Nyugton lehetsz,'fölséges úr, tömött 
Sorral vigyáznak híveid körüled, 
Megtöltve örrel a’ szomszéd szobák, 
’S meg nem inenekszik egy is! 

BÁRF1. 
A’ latorhad 

Vesztébe jött! _ elbizott bangaságuk 
Nem képzelé, hogy tervök tudva van. 
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KmÁLY. 

Ám jöjenek, készen vagyunk! 
(Az ajtók megnyîlnak, ’s belépnek HUNYADI LÁSZLÓ, 
MÁTYÁS, тыlsы, nevó , MADAilÁsz, ’s egyén 

baráti a’ Hunyadi háznak.) 
MIND. ° 

Éljenz „как; éljen a’ király! 
H, LÁSZLÓ (n kirńly' eleibe térdel, ’s ogy pompńn Камы 

nyujt ńlhl.) 

Fölséges úr! királyom! eljövék 
Hogy elvezessem fölséges személyét 
A’ harczpiaczra. Fölséged’ magas 
'Ottléte lelkesítse bajnokinkat, 
És engem is, hü jobbágyát. Fogadd el 
E’ tisшa kardot, melly még ekkorig 
Nem szenvedett vérmocskokat. De te 

Nem készülél ünnepre, oh királyom? 
Mit véljek erröl? Ä 

’ KmÁLY.‘ 

Lássad yálaszom! 
(Az oldalajtók megnyílnak ’s fegy‚veros sere! iМи! be) 

BÁNFI (duré-,ö hÄngon) 
Király’ nevébenl rakjátok le mind 

‚ А’ pártütö vasat! 
- п. LÁszLó. 

Mi ez? ваgy Ыen! 
'rlmóczl 

Honárulók! királyölök l -— kemény 



1v. JEL. GAnA швoв. 143 

Fogságba veletek! — ki jót akar, 
Lépjen körünkbe ! 

(A’ Hunyadíаk’ harńti meglepetvo megmeredve Ãllnnak) 
BÁNFI. 

Nem tetszik e’ váratlan meglepés , 
Szép bajnokok? 

н. LÁszLó. 

Szent istenl álom ez 

Vagy tévedés, vagy játék? 
BÁNFI. l 

Erczvalóság , 
Nem álom, és nem játék.- Pártütök! 
Le a’ vasakkal! 

MADARÁsz. 

¿_ Ocsmány árulás! 
Kardokra bajtársim! ki jó magyar, 
Csak (Наîga áron adja а“ vasát. 
Gyilkos verembe csaltak! ——' vért tehát! 

(Ku'dot дм, n’ tôbbiek utńna) 

н. LÁszLó. 

'Nyugtom barátimka’ Ищy jelen van! 
Ö szól, ’s parancsolatja szent nekünk; 
Csak tévedés ez ‚ melly könnyen eloszlík 
А’ szent igazság’ napsugárain. 
Isten velünk, és tisша öntudàt! 

(Mindnyńjan leeresztik иgущим.) 
Nem szólok enmagam, saш ügyemben, 
Ш jó ipám, ki védni fog, Gara ‘ 
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Beszélj atyám, világosi'tsd fel a’ 
Felség’ személyét, és tanácsosit. 
Szólj, pártütö-e lányod’ ,völegénye, 
Nem tiszta hüség lakja-e szivét 
Királyhoz és hazához? 

'GARA chiuse-1) ‘ 

Pártütö vagy. 
H. LÁszLó. 

Oh isten! oh szent természet! _ Gara! 
Apáni, ipam! _ te is?_ tehát te is? 

GARA. 

Vérzö kebellel vallom, pártütö vagy, 
De nem szabad hazudnom, a’ midön 
Hazám, ’s királyom kiván vallomást. 
Igen, te pártütö vagy; ajkaidról 
Hallám gonosz szándékodat; ’s ez által 
Erösödém hitemben , hogy veszélyes 
Tettekre csúbított a’ nagyravágyás. 
Ötszáz legényt hozattál táborodból, 
Hogy a’ Минyт rabbá tedd;_ ’s ajkaim 

. Sáppadva тonще“: _ hogy szentelt személyét 
Vérpadra hurczold. A’ kedves hazára 
Veszélyt koholtál, ’s én megmentem azt ’ 
Tisztelt királyom szent személyiben. 
Szerelmem a’ király iránt elöz 
Minden szerelmet bennem, ’s en leányom’ 
Vérével is kész volnék a’ királyt 
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Megvédni minden rosztól. Зимы‘ a‘ 
Királyi fölkent Тej’ hajszálai! 
’S hiszem, nemesb vér foly lányom' szivében 
Mint sem szeressen illy gonosztevöt. 
Azért nyugodtan mondják ajkaim: 
Légy átkozott! 

н. LAszLó. 

Kegyetlen ébredés! 
нм elvakulva lelked is, Gara? ' 
A’ férfìu, kinek nemes szivére 
Rábíznì mertem volna üdvemet, 
Megcsalva a’ rágalmazó csoporttól, 
Vagy épen ö a’ megcsaló talán? --- 
0h, üdvezült apám! tekínts le ránk, 
Dörögj le fénylakodból! tégy tanút, 
Mellettem,- én olly ártallan vaшoк, 
És mégis igy kell álnom e’ helyen, 
Vádolva, elhagyatva! — hol -barátim? 
Hol Gúti, Országh, a’királyi udvar’ 
Birája, hol Perényi, Bátori? 
Kik védjenek'? — Királyom ! eskuszöm , 
Nem lákja semmi ármány keblemet, 
Шут ’s tiszta az, mint kristály vízmedencze, 
Készen чaдol‘ csöppenként önteni 
Királyomért oltárra véremet. 
Zord férûak! hogy нállt e’ vad g‘yanú 
Rosz lelkeitekre‘?- én a’ jó királyt 

mumn'n JÁ'rńxsziN. 13 
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Uralkodómat és testvéremet, 
Ki annyi jóval álda, sértsem-e? 

nml. 

E’-szemtelen hazugság, mellyre most 
Szorúlt ügyedben nyщak ajkaid ,. 
Nem hat reánk tapaнta" férfìakra. 
Em esküszöm ’s kardommal védeni 
Készen vaды: mindenkor: e’ hitetlen 
Pórfaj királyunk’ életére tört; 
’S koronát aкт ön fej-búhjára tenui. 
Fényes ruhában умe!‘ a' királyhoz, ' 
Mint sima kigyók, rejtve a’ fulánkot; 
De lázzadó had душ: a’ vár körül, 
Melly végre пaуsa vad szándékjokat. 
‚ TUnòczl. 
мы, gonosz МН ‚ 

Gramm. 
Vé‘res bosszu rájok! 

' GARA. 
kann тары a’ királyöwkres 

н. LÁszLó. 

Hamis так! elêgtelen szavam 
Czäfolni enhyi vМat, ennyi szткаt, 
De óriás‘erö a’ sze'nt -igazság," 
És halhatatlanÍrA' kif-1:1101) Szent oт: elött 
Tevél kezembe esküt. hogу szeremi' 
’S pамы fogsz, hogy testvérül fogadsz , 
Légy most igaz bîróm! 

iA 
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KIRALY. 
Az esküvést 

Megsemmisíté bi'möd, pártütö; ' ' 
Te rút bünös vagy! el veled szinemböl 
Börtönbe! 

MADARÁSZ (Ii. Laszióiioz) 

oh, mi тема“ bürrhödöl! 
YGyermek’ „мы“ biztál! 

H. LÁszLó. 

‚ György! ne vМoи! 
’S tiszteld hibáiban is a’ királyt. 
' (A' kirńiyho.) 
Tе elfelejtéd- esküvésedet , 
De nem felejtém én, hogy e’ hazának 
Szabad szülöttje, hogy nemes vagyok. 
Függetlenül itélô, elfogúltlan 
Birót kivánok. Megkövült szivedhez 
Hijába szóltam; a’ törvény legyen hát 
Védem, barátoin! 

BÁNFI. 

Vakmerö bünös! 

Királyod, a’ ki мы és itél, 
’S ezt tenni joggal bir saját ügyében. 

GARA. 

És én ez úttal kérlek, oh királyom! 
Királyi ajkaiddal semmisítsd meg 
A’ nemtelen kötést, melly lányomat 
E’ pártütönek igéré nejéül. 

' i3 * 
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KIRÁLY. 

Megsemmisítem. Illy nemes virágot 
Szennyes kebeli‘e nem tüzünk. ’S leszen 
Gondom reй, hogy elfelejtse Ы! 

(Int, n' Hunyadiak Агентам!) 

. у mnALY. 
ltéljetek Мeт)l‘ , híveim! 

‘ Mm». 

Наш l'ejeikre! 
‘шип. 

Én aláirom. 

‚ ". ‚ . .. g,... 



“Anmmx FELvoNÁs. 

A’vEDANGYALoK. 

SZEMÉLYEK. 

v. LAszLó, kiraly. ‘ 
GARA, nádor. 
VI'TÉZ , püspök. 
nANFl ‚плюсы i ‘так. 
uUNYADl LÁszLó. 
nUNYAm MÁTYÁS. 
GARA МÁМА. 
HELÉN. 
опытмм. 

бв. Amén. Fcgyveresek. 
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\ 

вид Jelenél. 

(Kirůlyi wir.) 

LÁSZLÓ KIBÁLY egyedül, eiôtte egy iromány. 
Egy kézvonás- és annyi élet ôlvel 
Nem! nem! lehetlen!_ én megesküvém, 
Az eskü’ szent hatalina megköti 
Мég a’ királyi jobbot is. Fejemre 
Ezer veszély származnék áradó 
Vérükböl, a’ nép föllázadna, és 
Királyi székem megrendülne. Nem! 
Alá nem írom! (raikei'. iiaimaujm 

És mégis, mikém 
Meiiekszem én különben a’ gyülölt 
Vágytárstól? _ egy rövid vonás- ’s feje 
A’ porba hull, és a’ leány enyém, 
Ényém, ki nélkül éltem bús fenyér, 
’S királyi székem dísztelen ’s unott._ 
Azt mondja minden hü tanácsnokom, 
Hogy pártütö._De hát a’ többiek? 
Ök'is?! nem! ennyi áldozat fölösleg, 
Ök éljenek, lakoljon csak maga. 
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Haljon meg, így kivánják híveim 
’S neheztelést vonnék magamra Иgy 
Kîmélet által. Haljon meg! (Tulln fog.) 

APnóD (MHP) 
Уйтz 

l’üspök kíván elöbocsáttatást. 
“Rы? (bosszunn) 

E’ pillanatban? — Jöjön. — Elvevé 
A’ háboritás bátorságomat. 
’S miért jön ö?- leczkézni a’ kil‘ályt? 
De esküszöm, hogy gyermek nem vagyok már, 
És tis‘ztelésre szoktatandom e’ 
Garázda népet. ’S mégis reszketek. 

.vn‘ńz (MHP) 
xmlmï. 

lsten hozott, püspök! miért jövél? 
vl'rÉz. 

Bátor, szabad, ’s igaz szót zengeni 
вugыt fülcdbe ! — Védelemre kelni 
Ártatlanoknak elnyomott ügyében. 

KmÁLY. 

Hüségedet gyanúba hozhatod, 
Ha véded a’ bl'int, és ügyvéde lészsz 
A’ pár‘tosoknak! 

vi'rÉz. 

Ök nem pártosok! 
[дaл hitemre mondom ’s esküszöm: 
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Nem pártosok. Ki olvas belsejökben, 
Ha én nem! ki öket fölneveltem, 
Ki a’ hazának forró hü szerelmét 
Öntém növendék kebleikbe. Én 
lsmérem öket. Mint atyjok nemes" 
És feddhetetlen voit, úgy gyermekin 
Sincs semmi szenny. 

KmALY. 

’S mégis ha nádorom’ 
Gondos szerelme hün nem örködik 
Fejem fölött: ma nem ища1‘ kiraly, 
De rab; de számüzött, — ’s talán halott. 

vl'rńz. 

Fölség, csalatva vagy! 
mnÁLY. 

Kiméld magad‘! 
‘Világra jött- az átkos pártute's, 
’S hiában a’ szó, hol tettek beszélnek. 

vl'rÉz. 

Hiában a’ szó , és a’ telt maga, 
Hol elvakult a’ szem, ’s a’ fül siket. 

KmÁLY. 

МН“l jogot, hogy így beszélj “мы? 
vlTÉz. 

Tisztem. 
KmALY. 

Tudom becsülni штабet, 
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'Mig illedelnies korlát közt marad, 
De tiszted és kopasz ГМ е‘ felett 
Nem nient ki büntetés .alól! ha szádra . 
Zablát nem illeszt ész és tisztelet. 

vI'rÉz. 

Ugy érdemelnék sulyós hüntetést 
Ha vétkesen hallgatnék, oh királyl 
Hived vagyok, de nem hizelkedöd. 
Hazámat árulnám el megvetendö 
Rút gyávasággal , hogy ha udvarod’ 
Нaz11g veszélyes álnokságait 
Еёl nem fedezném elvaknlt szemednek. 

Büntess ha tetszik; ‚illesd ösz fejem’ 
Méltatlan üldözéssel; vess sütét 
Börtönbe, ММ] bakóért! _ van hatalmad, 
Bár nincs jogod, hogy mindent elkövess 
Bezárni hi'in beszélö ajkimat. 
Tisztem’ parancsa töblí becsi'i elöttem 
Mint életein, ’s mint a’ -király' kegyelme._ 
Hunyadit ’s barátit bi'in nem szennyezi, 
De nádorod ’s гonosz taiiácsnokid, 
Turóczi, Bánfi, Giskra, és Gara 
Irígyei minden érdemnek ’s erényneli. 
Ha van közöttünk átkos pártütö , 
Csak (Ж azok, vesztednek eszközi. 
Nincs árulás a’ Ы! magyar hazában , 
Csak képzeletben él az, ’s a' шину 
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Ki pártütöket Ш minden bokorban, 
Ón lelke’ gyöngesége't rettegi. 

KmALY. 

Pap! istenemre mondom! vakmerö "agy, 
’S e' vakmerényért meglakolsz. 

ты. 

Egész 
Nemzet hatalmas véleménye гenег 
Ez ajkakon.--E’ hü tanácsnokok 
Gyülölt- ’s мáтá zeszik nagy neved’, . 
Önczéljaiknak áldozzák magas 
Személyedet; megfosztnak tégedet 
Néped’ -szerelmétöl, és a’ zavarban 
Haших! egy törekvésök. 

KmALY. 

Felejtéd 
Hogy még enyém a’ nép’ szerelme, és 
Halált kiálb a’ vakmerö’ fejére , 
Ki a’ királylyal örülten'vitáz. 

vI'rÉz. 

A’ nép’ szerelme többé nem tied! 
Hizelkedéstöl (Мt királyi széked 
Már ingadoz, már reszket! nincs Budán . 
E’ pillanatban senki, oh Нинy! 
Ki fel ne lázadt volna ellened 

Lélekben, gondolattal, érzernénynyel. 
Hallgatnak Ы‘, de érzik tенты, 
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És'keblökön sajg a’ nyers' fńjdalom, 

Анюt kiált a’ irón’ kigyóira Minden kebel! ' 
KIRÁLY. ’ 

Hü népem кaрмan 
Fogadja el, a’ mit a’ király itél, 
’S megnyugszik a’ törvény‘ szaván. 

vi'rÉz. 
De az 

Elhangzik a’ bün’ suttogási közt. 
Törvény! te szent név! mint törül ki vétkes 
Kezekkel egy király’ szókönyviböl 

"A’ cselszövöknek mérges Бaржa! --- 
Törvénytelen volt a’ halálitélet, 
Kizártad onnét udvarod’ biráját 
Országh Mihályt, ’s a’ vádlottak’ barátit, 
Boszú itélt ott, ’s nem törvény ’s igazság! 
Búsan bolyongnak a’ jobb honfiak, 
Mert egy hasonló sors várhat fejökre, 
’S kezökben a’ szabadság’ összetépett 
Papirosrongya, melly ha a’ nyomás 
Fájdalmas'abb lesz , fáklyává Iehet, 
Trónt és királyi pálczát égetövé! 
Te esküvéssel igérted nekünk, 
Hoгy ösi jogaink sértetlenül 
Örizve lesznck általad, ’s csak illy " ' 

- готы alatt levél magyar király, 
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’S te elfelejtéd esküvésedet, 
Vádló valál és biró egy személyben; 
Kihallgatás nélkül rend és szokás’ 
Daczára, törvényt sértve, tartatál 
[Мeт barátaim fölött! 

És eljön Alröld, eljön az egész nép, 
Számot kivánni tМed! jól tudod 
Mint védi a’ magyar kedves hazáját, 
Legyen török, legyen nádor Gara, 
Ki sérti шenчeт 

KIRÁLY. 

Botor merész! 

Ki mondta neked, hogy törvények ellen 
ММ királyod? a’ tanácskozáson 
Ott nein valál! 

vrrÉz. 

De ott volt Bátoril 
KIRÁLY. 

Az árulót keményen büntetem. 
Vi'rÉz. 

Nincs már lehetség; ö elinent. 
, KIRALY. 

Hová? 

vi'ri'cz. 

Fegyverre kelni ellened, ’s boszúra 
lzgatni Alföld’ gazdag téreit! 

KIRALY (msnm) 
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l GARA, BÁNFI, TUnóczl, быт. 
KmÁLY. 

Jó híveim! vigyétek e’ papot 
Hüsebb helyekre, vére foп‘, ’s merész 
Beszédeket ГМ! Ez legyen bizonyság, 
Вoду lázadóktul nem félünk. 

"пчёл. 

y Király! 
Isten’ boszúja dörg fejed fölött: 

‚ Hunyadi, ujra mondom, büntelen! 
(Turani, nńnfa as anni anni ennemi) 

' GARA. ’ 

Miért bocsátasz fölséged, színed 
Elébe illy kiszáradt agyyelöt, 
Uram király?-szemét hályog borítja 
’S nem látja fényes délben a’ nаpot; 
’S bár nincs elég fog szájában, csipös 
Fulánkja meg van még. Jó helyre megy, 
Hol lángolási majd elhamvadoznak. 

‘ - KmÁLY. 

Bünhödni ken a’ vakmerönek. _ És 
Beszéde mégis megrázott, Gara! 
A’ nép’ haragja szörnyü! 

GARA. 

Képzelödés, 
Uram 16i11l“;- a’ nép egy konyhaállat, 
Szelid ’s alázatos, ha jól МЫ‘; 
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Ha éhe bántja, ollykor felmorog, ‘ 
De gyáva mérge nem lövel magasra. 
Megrúgni lábbal, vagy jól tartani, ‚ 
Jó így is, úgy is,— ’s ö aludni inegyl 
Uram király! bátor vaдo}: kikérni 
A’ végrehajtandó itéletet. ' 

KIRÁLY. 
Nem Мaт azt alá. 

GABA.' 

Miért ez aggság, 
Fòlséges úr?— a’kelletlen dolog 
Az által enyhül‘, hogyha hirtelen 
Végezzük aт! 

KmÁLY. 

Várjunk még egу kevésé.~--- 
,Kihallgatatlan vèszszenek teыt ? 
Nem! ezt nem!- a’ nép 

GAnA (шум-п) 

Oh a’ nép! 
KmALY. ‘ 

'Ezer 
Körmü lidércz! 

GARA. 

Elvágjuk körmeit. ‘ 
KIRÁLY. 

Kivánom, (‘Эk is részesüljenek 
Törvény, igazság ’s rend’ áld‘ásiban. 
Vedd oldaladhoz Bánfit, nádorom! 
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’S hallgasd ki vallomásikat. Ha bi'inök 
Illy úton is kitetszik: haljanak! (El.) 

GARA. 

Mi lenge háb! mi gyáva ’s ingatag 
Nem bírhatom ‘nég teljes'en. Gyakorta 
Órái jönek, a’ midön kegyes 
És ájtatos, ’s ha illyen alkalomkor 
Мég egy Vitez jô: tervemmegbukik. 
Eszmélni kell‘új eszközökre (gм-“Ими Ы ‘s m 
' júr, egyszerre fólklńlt) Guntl'am'! 

GUN'I‘RAM (мы) 

GARA. 

Te jó kedvü ficzkó vagy, barátom; lelke a’ 
társaságnak, fürge éselmés; nemvolna kedved 
álorczásdit játszani? 

GUNTRAM. 

Ez annyit tesz, nádor úr, mint szokott' sze 
repemlien maradni. ’ 

GARA. ' 

Szoros értelembe vevém a’ szót. Neked az éj 
jel at kell öltöznöd; barna köpönyeged fehér le 
pellel cserélned fel; szavaidnak mély, vastag, mint 
egy sírihangot adnod. 

y ,GURTRAiiL 
'-’S kit fog -e" tréfa ijeszteni? 

' ' GARA. 
A’ királyt. 
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епытмм. 

Valóban ö az egyetlenegy ember az országban, 
kit kísértet megijeszthet. De mi végre? 

QAM.. 

Ö folyvást vonakodik Hunyadi' halálos itéle 
tét aláírni. ' 

GUNTRAM. 

Értelek; eljő Cilley' lelke ’s boszút kíván. 
GARA. 

Te éles elméjü ember vagy, ’s nem szorulsz 
sok magyarázatra. Te ügyqs férû is vagy, 's .jól \ 
végzended munkádat. u 

GUNTRAM. 

De miként juthatok be hozzá? 
GARA. - 

Ezt kérdheti egy. lélek ?--'mire valók a’ kulcs 
lyukak? ’s a? falak titkos repqdései? Hallaba! -- ‘ 
kisértetes lepledben akadály nélkül. juthatsz el 6 
gész a’ király hálószobájaig. Minden el lesz e 
gyengetve lépteidelött. Pontban ejfélkor! 

GUNTRAM. 

Pontban éjfélkor! (EL) . .n 
GARA. 

Most Bánñhoz, ’s vele Ya‘- börtönbe. "Jó ke 
zekre bíztad a’ vallatást, királyi gyermek. (nu.) 

.___ 
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Másodìk Jelenéa. 

(Bartali.) 

4 

HUNYADI LÁSZLÓ. (к „вы méllye'n ar jar .u ’s м) 
11.1‚Аз2ъ6. 

Halál! tetöled félni‘P- nem soha! -— 

Atyám mosolygva halt meg. Átmenet 
Еgy jobb vìlágbal- ez jó, ámde Жду 
lrígy gonoszság’ nyelvétöl maratva, 
Börtön’ sötét lakából nézni egy . 
Csúfols halálnak ellenébe! fájó ‚ 
КeЬeПтen a’ lehetlenség’ kinos ' 
Érzelmivel, hogy a’ czudar feletl 
Diadalt vchessen a’ nyomott igazl--~ 
Ez sаjt ’s lever. De mégis-lássam a' 
Következést. Szabadság’ szép virági 
Nyilnak kiömlö ve'remböl hazámnak, 
Halálom egy nagy jelszó lesz, kiirtó 
Küzdésre a’ zsarnokság’ szörnye elleny 
Meghalni kényszerítve, kénytelen, 
Ez bús dolog; --- akami a’ halált, 
Midön nemes, nagy czél kivánja azt, 
’S így a’ világ-kormánynak bölcs kezében 
Eszköz lehetni olly szent czélra, melly 
Sok századokra ’s mìlliókra hat 

14 
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Ez bátorító, ez vigasztaló ke'p! 
‚Нa Róma ’s Áthén nem lát vértanúkat, 
Kik halni készek egy dicsöbb jövöért, 
Nein lesz tyrannok’ sírja, ’s népszabadság’ 
Oltára. _ Szent igazság! _ Halni igy 
Szebb , mint az élet ’s ifjuság! -Mi mélyen 
-Hiszem, hogy'így van! ’s mégis nein kivánok 
Meghalni?_még illy ifju! ennyi varás7 
Illy sok dicsö remenyl- és Mária!_ 
O sírni fog -töbh _ ö követiii fog! 
Követni fog- ’s igy jólw’van! Lelkeink 
Egy jobb világ’ sugárin egyesülnek 
’S mosolygva néznek a’ szabad hazára, ' 
Mellynek halálom törte lánczait. 

(Еgу нём fekvö fövény órńrn néz) 

Mondd, emberélet. képe! milly idö‘ van? 
Már éj van ott künl- a’ vЛág szüuik 
Zörgetni békóit, ’s nyugodni megy, 
Megtartva öket Iáradt lábain! ‘ А 
Nyugodni megyek én is (Ágyfa '116i) Jó’jszakát, 
Szép Máriáml-te nem sírsz, oh nemes leány? 
Te tiszta keblü hösné!___'nem! nyugodt vaзy, 
Mert ismered Lászlódat. Or! vigyázz! 
Ne háborítson senki! Jó’jszakát! (Elulszik) 

6R. 
Halálra itélt rnb! ’s ö alhatik.- ' 
‚Мoй read zsold, és te megvetett 
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Ruhája a’ zsoldosnak, czafra rongy! 
Eszköz legyek, hogy e’ nemes vitézt 
Elnyomja a’ gonoszság?! az „дoк! 
Sajg keblem, és elpirulok. De mit 
Tegyek tehát? családom, gyermekem 
Mit rág, mivel ruházkodik, ha érte 
Áruba nem hocsätom lelkemet. 

(Zbrgén az дм) 
Ki az? 

HANG. 

Csak egy szót! 
ö“, шт nyìt) .' 

Mit Шoк, leány? 
HELÉN (reeiketve belép). 

Elaltatám a’ külsö örtl-az édes 
Bor ingerének nem szegüle ellen; 
Még egy nehez'ség— oh nagy ég!.segíts 
Legy'özni még ez eщet, ’s vedd ha мы“: 
Enéltemet cserében. Megkisértem. 

(Az дым) 

Ör! légy kegyes, hallgass meg. ' 
ön. . 

Szólj, kisasszony 
De csöndesen, hogy foglyom’ álmait 
Ne háborítsd. 

Oh te эхом !' 
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оп. 

És, csak röviden. Menned kell azonnal, 
Rám büntetés vár kedvezésemért. 

HELÉN. 

Te jó derék magyar- vagy! arczodon 
Jó szivüség ül!--oh mond, van fiad, 
Van gyermeked, ki játszik fegyvereddel, 
Ki kebleden csügg, átölel, czirógat, 
Hizelkedik,- van nöd, ki boldogít? 

Ön. 
Van mind ez! . 

ниши. 

Oh te jó vagy, hát szívedben 
Lágy érzelemnek e's szelid könyörnek 
Kell lakni.-Ugy van! oh vedd e’ gyürüt, 
Értéke nagy- ’s e’ lánczot- sár arany —— 
E’ karkötöt»— a' gyémánt rajta szép - 
’S menj gyermekedhez, menj nôdhöz; nagyon 
Örülnidognak. Nemde fognak? Oh! 
Képzeld mi jól áll nöd’ nyakára e’ láncz! 
Vagy add el azt, és árából neveltesd 
Kis gyermekid’, ’s fiaidból még idövel 
Nemes lehet, nagy úr lehet. Nehéz 
E’ fegyver vgy-e, mellyet itt emelsz? 
Eredj pihenni! n 

on. 

Őr vagyok, kisasszony, 
’S fejem forog veszélyben. 
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HELitN. 

_ Oh ne hidd! 
Lelked forog veszélyben, ör, ha nem mégysz! 

"\ 611. ‘И 
Mi czélod? 

HELÉN. 

Ör! te értesz engemet. 
Ne kérd; te jó becsületes ember vaду! 

6R. 
Megmentni a’ rabot? - ` 

l HELÉN. . 
Megegyezel? 
611. 

Ohajtanám, de nem lehet. Ki lesz 
Kis gyermekimnek atyja? 

HELÉN. 

Menj velòk 
Szilágyihoz, ’s vedd úti pénzül ezt', 
Oh kérlek istenedre, és hazádra , 
És nödre, gyermekidre! 

öß (hatńrozottan) 
Áiii legyen! (imi.) 

HELÉN (n dm3. .ani 111111111“) 

Háláin neked! vedd! nöd’ számára ezt! _ 
'S ezt gyermekidnek! _ ezt hugod viselje!_ 

‚ 6R. 
Ш kulcsaim! Segitsen istenünk! (indue) 
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HELÉN. 

Hálám, nagy ég! az йt nyШ; ö szabad! 
(Az дубn kopogńs) 

Бит szüz , kegyelmezz! 
оком") 

Jönek, mär kopognuk; 
Jaj énnekem! jaj árva gyermekimnek! 
Вeды! el magad! 

“выйду (ыrедмах a’börlön‘ mayer.) 
5R @im nyu) 

GARA MÀRIA (belép ogy lńmpàval kelében, fehér pongyolńban 
еgу kis szekrénynyel 's köteggel karjain) 

бы. 

lsmét 1eány!-hát enn'ek czélja mi? 
MÁnIA. 

Ismersz-e engem’ a’ nádor’ leányát 
Ki nem tanultam kérnî. Szóm parancs, 

’S te annak engedsz. on. 
Védangyal megìnt! 

MÁRIA. 

Nyiltan beszéljünk! - Völegényemet 
Jöttem szabaddá tenиi, ’s eszközim 
Vannak kivíni e’ szándékomat, 
Ha rрsszul illenék is lány’ kezébe 
Véres gyilok. „ 

on. 

Kisasszony! Ö szabad! 
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Ha gyermekim majd egykorßhesek 
’S ruhátlanok leendnek, Идy nekik 
Helyettem ("deм 2i6mm) Ш van társad. (El) 

HELÉN. 
Маша! 

MÁmA. 

Helén!-- швd, félénk leány! hová 
Ragadt, nemes barátném, jó szived? 
’S mind ezt miattam merted, oh Helén? 

HELÉN (попа ьúvnl) 
Тe eljövél;-- segélyem mál' fölösleg! 
‘Ищeтl nemes munkádat; én azonban 
òft шoк ou kun. 

MÁRIA (.Elngadtntvn szemléli nz Дуб Bunyan) 

HELIÉN (msnm) 
Eg, igy rendeléd! 

lm elhozám az ösi kincseket, 
Mindent, mivel birék; de hasztalan, 
A’ лagy szerencse nem nekem мott. (EL) 

MÁMA. 

Èbredj fel, a’ szabadság’ kéje int! 
н. LÁszLó (ébredw) 

Ki háborítja nyugtom? l —- Máriám! 
MÁRIA. 

Lászlóm! -- (Ноsszм fortó ölelés.) 
н. LÁszLó. 

Nemes leány! te eljövél! 
0h, hogy’ jövél be hozzám? шnt egek! 
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Nem ért veszély? _ oh légy nyugodt, ne sirj! 
Vidám vagyok, mosolygok; nézd, mi jól 
Érzem magam! hisz’ ártatlan ‘11i3310l1. 
-Nincs ok remegnem, nincs okod könyezni. . 
Ne'sírj, te szent! légy vidám _mint szeretlek! 

MÁRIA. 

Lászlóm siess! nincs perczünk vesztenil 
Vedd e’ I‘uhát- a’ g'yóntató papé_ 
Ör nincs körülünk, nyitva börtönöd; 
Siess, szaladj , követlek én is! _ menjünk 
Anyád’ ölébel menjünk saslakodba! 
Mi boldogok leszünk! kérlek ne késs! - 

II. LAszLó. 
Elszökni? . 

MÁRIA. \ 

Égy mód , hogy meginentsd nekem, ‚ 
És a’ hazának kedves éltedet. 

„ H. LAszLó. 

Hiszed, hogy ártatlan vagyok? 
MÁRIA. 

Siess! 
H. LÁszLó. 

Becsülsz-e engem` Máriám? 
MÁRIA. 

Ne késs! 
Az istenért! _ már jönek; lépteket 
Hallok kopogni; megfoszt aggodalmam 
Eszméletemtöl ! 
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l 

н. LÁszLó. ‚ 
Hösném, tér1 magadhoz! 

Elszökni‘? nem, Lászlód ezt nem teszi, 
Ártatlan ö, ’s tiirvény itél fölötte. 
Szökésem a’ rágalmas nyelveket 
’lgazlaná, és a’ sötét gyanút 
Valószinüvé tenné ellenem. 

Elvárom, a" mit istenünk reám mért, 
’S te, Máriám , megnyugszol. — А’ király, 
Nem olly rossz a’ mint vélitek. Szivében 
Fölébred a’ jobb nemtö, ’s aлый 
Felmentnek a’ rágalmas vád alól. 

MÁMA. 

Oh a’ királyl- az istenért siess, 
E’ névre tízszerülnek aggodalmim. 
Tudd meg tehát, mit eddig titkolék, 
Kímélve a’ gyöngédebb kapcsokat, 
Mik összefüztek e’ romlott királylyal, 
Tudd meg , hogy engem a’ király шт. 

H. LÁszLó. 

Nemes leány! ’s te megvetéd miattam 
Királyi fényét! oh én boldog! én 
Minden királynál boldogabb! Szeret? 
’S tc hüm maradtál? 

MÁRIA. ‚ 

Í Fuss tehát! szerelmi 
Vágytársad a’ király! 

EвшэEтi JÁTÉKszíN. ' 15 
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н. LÁszLó. ‚ 
Nemes szerelme 

Jobbá teendi öt! szent tüz az, a’ тelly 
Kiirtja kebliböl a’ felvirágzott 
Bün sarjadékotl- Ö szeret! tehát 
Szeretni годa boldogságod’ is, 
’S igaz birómlesz. 

’ MÁRIA. 

0h nem ísmered 

А’ szenvedélyt, melly benne dúl. 
H. LÁszLó. 

Вeшеlj jót! 
Нeт-liá33’ el isten, és a’ népI-sötét 
Gyunúm’ ködétöl megtisztulva мы 
Elödbe majd. — Beszéljünk nyájasabb 
Tárgyakról, óh keblem’ szerelme! 

MÁMA. 
‚ Lelkem 

Вosкat sejt- oh jönöd kell. Hunyadi! 
' (Vonja öl magńvnl.) 

HELÉN @jean baja) 

Siessetek7 lëpések hańgzanak ‘ 
Es fáklyafény közelget. 

MÁRIA (kelen törvt) 
0h лagy isten.' 

Tc veszve vagy! ‘ 
iLLÁszLó 

‘ Szerelmem! menj пaлa; 
Meglátlak újra! 
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MÁRIA. 

Itt, vagy ott fenn! én 
Tied vagyok! сrom» Mem-J 

H.LÁszLó. 

Légy nyugodt, Máriáinl 
MÁRIA. 

Vérezve súgja keblem: most utolszor 
Öleltem öt. (El-J 

HELÉN (Мн) 

’S én búcsutlan megyek! 
Bucsúra, végsö csókra nincs jogom. 

(Utńnn tńutorog.) 
‚ н. LÁszLó. 

Еn kész vagyok! 

' (А’ böi‘tön’ ajena megnyiiik, ’s fakiya fényne'i GARA, 
BÁNFI, és HUNYADI MÁTYÁS Iépnek he, fegyveres 

kisérettel. Asztal ’s irószerek hozatnak.) 
GARA. 

Az ör? 
ВАШИ. 

Hová lett? 
GARA. 

Hitszegö kutya! 
Pallos nyakára, a’ király’ nevében. 

H_LÁszLó. - 

Hagуj11гo1‹ öt! elküldém, hogy nyugodjék. 
Im itt vagyok, ’s egy hajszál sem hiányzik 
Fejeniröl. Örre nincs szükség; saját 

. . »l5'l( 
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Becsületem legbiztosb ör. Miért 
Jöttök, nemes, tudós urak? 

GARA. 

Királyunk’ 
Kegyes parancsolatja ММ ide, 
Feleljetek kérdéseinkre, és 
Ten vallomástokból hoz a’ király 
Идeюl. 

. н. LÁszLó. 

Miért is fáradál, 
Jó nádor? a’ mit ajkam válaszol, 
Jól tudva van te nálad;’s szinte tud": 
Mit a’ királynak fölterjeszteni 
Jónak találsz. 

GARA. 

Méltatlan паgaют! 
Dologra hát; felelji ' 

.BÁNF'I (jegyzi n.’ маты.) 
GARA. 

Ki (тe meg 
Cilley grófot Nándoron‘? 

H. ).ÁszLó. 

I Magyar, 
Ki egy gonosztevöt штaт 
Szentelte kardját. . 

— ‚ GARA. 

` Hogy hivják? 



п. JEL. A VÉDANGYALOH. 173 

H. LÁszLó. 
Neve 

’l‘isztább , ’s nemesb, hogy sem rosz társaságban 
Nevezzem aт. 

GARA. 

Mátyás! felelj. 
. ‚ н. MÁTYÁS 

Megengedj, 
Keresztelöjén nem lehettem ott. 

‚ GARA. 
Régibb barátságból tanácsolom: 
Okosb beszédet halljak ajkitokról. 

H. MÁTYÁs. 

Régibb barátság?! -— bár ne méltatál 
E’ halfogó rothadt falatra. 

GARA (Lńszlóhoz) 

. Milly czél 
Vezérle akkor, a’ midön Миша“l 
Nándorból a’ király’ hadát? 

H. LÁszLó. 

SZOI'OS 

Törvény’ betüje és önvédelem. 
GABA. 

' Milly száińra rúg a’ had, melly zsoldótokban 
’S Szilágyiéban pártütést kohol? 

. y H. LÁszLó. ' 
Шуеп hadunk nincs. Van mégis hadunk 
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Elég erös, hogy ve’dje a’ jogot 
‘’S rettentse a’ hazának latrait. 

GARA. 
Határozottan! 

H. MÁ'I‘YÁS. 

Egy ember esupán, 
De sok karú, és megví több ezer 
Tányérnyalóval. 

GARA. 

Mi czélra gyüjtetéd 
E’ nagy hadat? 

H. LÁszLó. 

Menyegzöm’ ünnepére , 
’S majd a’ törökre ‚ a’ ki új erövel 
Készül hazánk’ szivébe! 

GARA. 
Miért hozád 

Budára öket? milly czélból adandád 
Szent György terén a’ harczjátékot? 

H. LÁszLó. 
. Ezt 

Te úgy tudod, mint én magam. 
GARA. 

Elég! 
. Most ird alá. 

H. LÁSZLÓ (iollat_ve|z, Bńnñ mńsik pnpirost tol 
ВАМИ. 

1tt a’ papir! 

elihe) 
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Щu kigyóval! 

H. LÁszLó. 

Miért . 
Másik papírra ? ‚ 

BÁNFI. 

A’ szokás kivánja! 
н. LÁSZLÓ (össleiépi n’ papirost) 

Mondjátok el, hogy rút lortélyotok 
Dugába dült! 

ВАМИ. 

Bünödnek új jele. 
' GAßA. 

Csordullig a’ 1‹e}iely! (к kalonńkhoz.) 
Helyére ez 

H. MÁTYÁS (‘туда ölcli) 
Bátyám! . 

н. LÁszLó. ' 
J'ó öcsém! 

Taтd tiszteletben boldogult 'atyánknak 
Tanácsait, ’s emlékezzél reám! . 

H.MÁTYÁS. 

Isten veled', ha lenni‚kell! (Eh-»emu 
н. LÁszLó. 

Magam 
Maradtam ismét, ’s nyugton alhatom. 

(Új 3r ńll п njtóra. Не Lńszló ńgyńrn МН.) 
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llarmadìk .ielenén 

(A' király’ .hálószobája. LÁszLó király egyedül. A’ lám 
рада pìslogva égnek.) 

‚ 

KmALY. 

Késö az éj, ’s gyötrelmçs gondjaim 
Neт hagynak elnyugodnom. Rémeket 
Látok lebegni a’ terem’ falán 
`S felém tüzes szemekkel inteni. 

Szolgák! csak egy sincs,—mind mélyen alusznak, 
Ébren csúpán csak a’ király viraszt 
’S a’ lelkiismeret, dúlt kebliben. 
Ágnesz! mióta megvetém szerelmét, 
Elhagyta oldalam’,' gondos keze 
Nem törli izzadt homlokom’, szelíd 
Szemével el hem i‘lzi rémeim'! 

Neт jól tevém ezt, érzem. Дaj nekem, 
Mi gyönge, milly szegény vagyok! 
Hol esküvésem? oh ég! higyjem-e, 
Hogy a’ király nem hitszegö soнa, 
’S nèm штык köztörvények aй? 
Isten bocsássa meg, ha bünt tevék. 
Aludni mégyek.- Мég sem jö Gara 
A’ vallatással?— milly .kétség gyэт, 
Milly aggalom tép! oh szent öseim! 
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Е11“, tamicsot (а’ pislogó lńmpn elnlszik) 
' Hah! az éj sötét, 

Sokkal sötétebb ma, mìnt valaha. 
GUNTRAM (15111r ieреibe11‚ egy vinsz gум'13111i kezêbeii 

megjelen n’ szin’ mélyén.) 
‘IIIRÁLY (МЫ) 

М1 az? mi fény az ajtónál? kinyilt 
Sirbolt okád-e rémeket?_ talán 
Csak képzelödés- nem! felém közelgetl 
Mécset! _ vìlágot! 

GUNTRAM (kinyujioit kezeivel visszantnsitja ; a' kirńly 
karszékéhe rоgу.) 

László! 

KIRÁLY (шипы Ъе1аiнп’а) 

Mond, ki vagy? 
Öreg Hunyadnak lelke vagy talán? 
Menj vissza nyughelyedre: es.küszöm, 
Hogy megbocsájtok. 

GUN'rRAM. 

lsmerj engemet! 
HIRÁLY. ' 

Ki vagy ? 
GUNTRAM. 

Boszút a’ meggyilkoltakért. 
KIRÁLY` 

Cilley’ lelke ? 
опытным. 

А2 vagyok. 
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KmÁLY. . 
Parancsolj! 

‚ GUNTRAM. 
En szenvedek. 

KmÁLY. 

Te szenvedsz? 
' GUNTRAM. 

. Jaj neked 
Ha nem segítesz lelkemen! 

KmÁLY. 
Miként ? 

GUNfmAM. 

Büntesd meg, a’ ki gyilkosom vala. (Elтат) 
KIRÁLY (nléltnn vissznrogy. Lnssnnként magńhoz jövén) 

Te szörnyi'i vendég! eltünt, nincs nyстa! 
H0lla! világot! meg kell tébolyodnom. 

GARA, BÁNFI, APnóDoK gymyákkai. 
. . GARA. 

A’ vallatás megtörtént. ‚ ' f 
’ KIRÁLY. 

Nincs reá 

5ий1‹ség'!ётi égö szemmel néze rám - 
А’ síri hang megrázta agyvelömet 

GARA. 

Fölséges úr! mi ért?.-'mi nyugtalanság! 
Orvost kivánsz ? 

KIRÁLY (folyvńst reszketve) 
Tollat kivánok! 
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GARA (tollat nyujt) 
Ш van. 

KIRÁLY. 
Itéletet! 

GARA (oda nyujtjn н. Lńszló itéletét, félre) 

Guntŕam jól ‘végeze. 
KIRÁLY (alńírjn ’s “запада Garńnak) 

Hajtsd végre a’ benírtat. 
. . (медным karszékébo rogy. Az apródck ńpolják) 

' GARA. 

Pontosan ! 
(Az Нынеt magasin emelve, ещеi Bńl‘яñvnl.) 



NEGYEDIK FELvoNAs. 

VÉRPAD. 

SZEMÈLYEK: 

GARA, nádor. 
szILÁGYI ERzsÉBE'r. 
GARA MÁRIA. _ 
MADARÁsz HELEN. 
GUN'I‘RAM. 

HANGoII. 

MEP.' 



(Terem Gara' házában, mellynek ablakai’s erkélye 
Sz. György’ terére néznek. Az erkélyre vezetö ajtó 
nyitva. Balra еду házi oltár. GARA MÃRIA, MA 
DAnÁsz HELÉN, sziLÁGYi EnzsÉBE'r, ki most 

lép be; mind hármnn gyászbßn) 
‚ 

MARIA (Erzse'bci’nyakńbaborul) 
Anyám! 

EnzsÉBET. 

Beszélj leányom! keblemet 
Nem tépi szélyel hired’ fegyvere 
Azért jövék Budára nagy sietve. 
Нoгy a’ bizonytalanság’ kínjait / 
Biztos tudás’ nyugalma Váltsa fel, , 
Nyiltan beszélj! Jánosnak özvegye ' 
’S Lászlónak anyja áll elötted. 

MARIA. 

Börtönben ül! ö meghal! 
ERZSÉBET. 
‹ BOldOgúli; 

Férjemre esküszöm, nem boszúlatlan, 
„ - МАМА. 
О meghali- oh ki védi öt? - atyám 
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Elárulá szavát! öngyermekét 
Megöltel- oh nézzëtek öt! amott 
Nyargal sаш alakja, vad lován 
Mint egy repülö vész , mint egy halál! -- 
Ö rcndelést megy tenni; olvasom 
Égö szeméböl , arczvonalmiból , 
Miken halál van írva vérbetükkel. 
Kczében végitélet! 

ERzsÉßE'r.' 

Légy nyugott! 
Hová tünék lelkedböl höseröd, 
Mellyet csodálva tisztélénk tebenned 
Mind ekkorig? 

MÁMA. 

‚ Szegény leány vagyok, 
Beteg, szegény, félénk leány, kit a’ 
Természet is remegni szült.- Mi gyülölt 
Elöttem a’ megércz'ült höserö! 
Én höskebel? te trélálsz, jó anyám, 
Én egy könyüvé olvadt lány vagyok. 
Egy gyáva ‚ lengeteg sohaj vagyok, 
Melly a’ vìlágnak szélveszében elhal! y 
Árnyék vaшoк. Ha a’ test eltünik, 
Megsemmisültem én is; nélküle 
Én semmî, semmi sem vagyok. 
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«l 

. ERzsI'zBE'r. 
Remélj! 

MÁRIA. 

Oh sirjatok! hiszen nincs már remény! 
ERzsÉBE'r. 

Valódi léleknagyság abban áll, 
Ha nagy veszélyben tartjuk meg nyugalmunk’ 
’S bizó reményünk’ kincsét. 

MÁRIA. 

Nincs remény, 
Ah! nincs remény többé!_ Ki védi Ы? 
Mi gyönge, halvány nök, kisírt szemekkel? 
És reszketö ajakkala- és kik ellen? 
Egy város’, egy világ’ hatalma ellenl? 

’ ERzsÉßE'r. 

Részünkön a’ jog! a’ törvény! az isten! 
Részünkön a’ nép! 

\ MARIA. 

A’ nép? oh e’ nép! 
E’ nép örül, ha látvány vár reá , 
Bámul, susog, zúg, megjegyzéseket tesz, 
És elmegy újra háza’ tüzhelyéhez 
Jól enni, inni, és aludni. _ A’ nép!" 
Oh e’ vitéz népl-Nézd, anyám, amott' 
Egy vérpad áll, ’s kŕjrüle összetett 
Kezekkel áll a’ népi-Oh volna nyelvem 
Mint bosszu-angyal’ kürtje végitelet’ 
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Napján, ’s az égnek intö hangjai, 
Hogy e’ hideg nép’ lelkét álmiból 
Fölrázni tudnám. Oh, de én- szegény 
Beteg leány vagyok! lábam remeg 
Ajkam kiszáradt- üsszeroskadok. (Helénhezf 
Jer, jer barátnéml-mint tetszel nekem, 
Olly szép fehér vagy--halvány-szótalan! 

HELÉN. 

0h mint szerettem öt! 
’ MÁRIA 

Szeretted öt? 
Ugy-e?-- ’s ki az, ki nem szerette öt? 
'S most elhagyá mindenki. Két leánynak 
Kellett leszállni börtönébe, hogy 
Megmentse a’ nemes rabotl- 's utána 
E’ két leány sír, annyi lény közül, 
Kik öt szerettékl- jer, sírjunk, barátném! - 
Sírjunk szünetlenűH- a’ bú legyen 
Mátkám ezentúl!- ' 

ERZSÉBET (ki ñgyelmesen нeм ki az ablakon) 
A’ királyi várban 

Mozgás keletkezik. 
MÁRIA és HELÉN (felsíkollvn) 

Szent istenem! 

GUNTRAM (belép) 
GUN TEAM.. 

Nádor ö nagysága’ parancsolatja, hogy e’ 
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há‚zból azonnal'távozzatók. Ö nag’ysága’ alvárosi 
lçáába kell me'nnetelc! A’ mi e’ téren történik, 
nem asszonyi szemeknek való. 

ERZSÉBE'I‘' és MARIA (kétfelöl megragadvs Gu'ntrnmot) 
Mi történik ott? 

' GUNTRAM (hidesel) 
Ha a’ toronyóra hatot zeng: Hunyadi László le’ téren fog lelejeztetni..,"S móst az óra három 

negyedehgs Ш perczet щит. 
MÁRIA. ‚ 

Szörnyü l szörnyü! (Kńbumn моду.) 
- HELÉN '(melle' lérdel, ’s imńdkozó llclyzetben так‘! egész 

jelenés щи.) 
ERZSÉBET. 

lmldog, mert elhagyá öntudata. De én éb-. 
ren vagyok, ’s nem reszlietek! . 

GUNTHAM. 
El innét! sietve el! ‚ 

‘ y EnzsÉßE'r. 
Igen , a’ . 'kiraîlyhòz! (Infini) 

HGURNTHAM. 
Asszonyom, mi jut eszedbe? 

ERZSÉBET. 
A’ királyhoz, mondom!Y 

GUNTRAM (Мн) 

Pokol! ez asszony törlést csinálhat számitá 
sunkban! gátlanom kell. Asszonyom, mi jut eszed 
be? (тнiдтч.) A’ királyho’z most nem eresztenek. 

' 16 
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ERzsÈßE'r. 

Meglátom kiállja щука’ nö oroszlánynak, 
ki gyermekét megmenteni jöl? степи а5i6 Мeд 

GUNTBAM. 

Nincs más mód. (НМ'идеи bezńrja nz ‚мы, ’e n’ 
- kulcsot magńhoz Узнай.) 

‘Гс nem fogsz oda menni. 
ERzsÉBE'r. 

Ide a’ kulcsot, ember! 
GUN'I‘RAM. 

Csak nem akarsz velem czivakodni, asszo 
nyom, a’ férfìval? 

ERzsEBET. 

‚ Parancsolni akarok a’ gyávúnak! cran von eis) 
Ide a’ kulcsot! ’ n 

4 GUNTBAM (kiveii A’ kulelot и ablskon) 
Már lehetlen! te fogoly vagy, ’s ti'irnöd kell, 

‘hogy fogságodban én is részt щелeй. 
Eiizsi'nm'r 01H6" мы") 

Fattyú! szörnyetegl_de nem! undok véred 
ne mocskolja a’ nagyobb ’s nemesebb boszúra 
szentelt tört! (п танк’: roban) Kiáltani fogok, mig 

,a’ világot fellármázoml Beszélni fogok, mig a’ 
keblek megnyilnak ’s a’ szivek megi‘epednek! 
nem! nem! e’ szörnyi‘l tett n`em inehet végbe! 
a’ nap, melly e’ szabad hon felett örök éber szem 
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‘ mel дышdт, ыaшdпек illy látványra: e’ bérczck 
itt meg'rázkódnának! 

(E‘ perczben csöngetyů kопа“! meg.) 
' опытным. 

Már késö, asszonyom; a’ menet megindult, 
hallod. a’ csöngetyü’ hangját! 

EBZSÉBET (szeineit befogva elrohan nz ahlаktúl) 
Neт! nem! lehetetlen oda néznem! Istenem! 

öseim’ istene! férjem’‚dicsö szelleme! eröt ne 
kem! -- de még is , tudni akarom, mi fog Юr 
ténni a’ téren! mindent, mindcnt tudni akarok'! 
(Al сиńи'a tńmsnkodntt, д’ kereszthez kарандашk) Beszélj 

GUNTRAM (МН) 

Megörült ez asszony? (fenhansou) Legyen, ha 
úgy akarod , bennem elég élénk rajzolót találsz, 
hogy kínod tízszeresen tépje kebledet. . 
(Csöngetyiî hnllatszîk, melly egész jelenésenß“ Бытие!"- megkondul.) 

GUNTRAM. 

Az utszából fcgyveres csapat közelít, 7s köz 
.ben egy ösz pap’ kiséretében, fedetlen fövel, 

lengö hajfürtökkel , hátrakötött kezekkel, a’ ki 
rálytól ajándékozott diszruhában, Hunyadi László 
lépdel. A’ király kilép palotája’ erkelyére, Gara 
nádortól ’s tanácsnokitól kisértetve. Lovagok' ’s 
lándzsások állják el a’ tért tömött' négyszegü kör 
ben, melly csak a’ palota felé van nyщa. 

Enzsúßm. 
Tovább ! 
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'- GUNTRAM. 

Az elitélt szaba‘d ’s nyilt tekintettel néz КО 
rül. A’ nyugvó nap’ sugári szépítik arczulatát, ’s 
bucsút látszanak töle venni. A’ szög hajfürtök a 
rany hullámokban lebegnek fedellen nyakára. 

ERZSÉBET. 

Oh! ö szép, gyönyörü ifju! atyja’ képe. 
GUNTRAM. 

Háta mögött eдy Herold áll, a’ Hunyadiház’ 
czimerével, ’s едy czig‘ány bakó , fényesre fent 
pallossal! 

EnzsÉßE'r. 
'l‘oválib ! tovább! 

' (Trombinszó hnllatszik fel.) 
GUNTRANI. 

Halld a’ trombitaszót. Ez csöndet parancsol. 
Halld a’ herold’ szavát. 

ншюы) HANGJA. 

A’ király’ ’s törvóny’ ncvében, Hunyadi Lász 
IÓ volt besztercei gróf ’s nándori hadnagy, 
felségsértési ln'lnbcn találtatván vótkesnek, a’ t6i‘ 
vény’ értelmében halállal fog lakolni. Igy bün 
hödjék mindcn, ki a’ királynak tartozott hüséget 
megszegi. Ezennel átaflom Hunyadl László volt 
besztercei grúfot ’s nándori hadnagyot a’ bakónak, 
’s összezúzmn bemocskolt czimerét. 

EnzsÉßE'r. 

0h törvóny’szent этим-Foмжl károgá 
sodat, derék' holló. ‘ ‘ . 
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GUM‘RAM. ‘ 

Hunyadi László fölemelt -fövel ’s bátor sze 
mekkel néz föl az erkelyre, hol a’ király all, és 
szólani kezd. ‘ 

- ‘ H. LAszLó’ шеи. 

Magyar barátim! honii társaim! 
Halljátok a’ haló’ véghangjaitl 
Atyám’ pora’ra, isten’ nagy kegyére 
’S mindenre a’ mi nagy, ’s szent, esküszöm, 
Hogy lelkemet bünsúly nem terheli. 
Átkos koholmány’ áldozatja lettem, 
A’ fejdelem csalatva van. _ Legyen!_ 
Csak vérem e’ hazának 'drága földjét 
Termékenyítse, ’s ázott hantiból .« 
Dicsö szabadság’ sz6p virága nyiljék 
Egy `1ol111 jövönek! _ Emlékezzetek 
Nevemre; rátok bizom a’ boszú". 
Szentelt ügyét. De fejdelem’' személye 
Ment légyen a’ boszútóll- megbocsájtom 
A’ szószegönek vétkét; ’s kérem istent, 
Bocsásson I.’igy meg, mint én megboosájtak! ‚ 
,Áldást hazámra, díszlést és szerencsét! 

RRzsÉREI'. 
Fiamra ismerek; tovább! ' 

GUNTRAM. 

Könyezve ’s jajgatva tördeli kezét a’ néptö 
meg, ’s kegyelmet kérve néz a’ király felé. 

. 16* 
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NÉP’HANGJA. 

Kegyelmet! 
ERzsÉBE'r. 

Hány magyar van a’ téren? 
GUNTRAM. 

Еgy tenger,- több ezer. 
EnzsÉBET. 

Több ezer! ’s kegyelmetl- Jól van; mond 
tovább. 

впытвмь 

Gara int, ’s a’ lándzsások csöndet parancsolva 
verik a’ zajgó ’s rimánkodó népet. A’ király szinte 
int.-Hunyadi László letérdel, ’s reszketés nél 
kül tartja fejét a’ csapás alá. A’ bakó közelebb 

-lép , félre simítja a’ hosszú fürtös haját nyakáról, 
’s fölemeli villogó pallosát. — Már vág 

ERZSÉBET (Еgу pìlhnnüg tńыт'05v“ megnpdjn a’ hńzi 
chńr’ kereszljét) 

Vége van! 
GUNTRAM. 

Nincs még. A’ bakó roszul czélzott. A’ vá 
gás visszapattant erös nyakszirtéröl. (A’nép Hńlf.) 

ERzsÉBE'r. 

Hosszasan, többszörösen halni meg! — még 
ez is! — Eröt! Eröt! 

GUNTRAM. 

A’ bakó másodszor vág,’s ismét sikeretlenül. 
(Népkiilw) Pokol jatéka-e ez? 
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ERZSÉBET (lemen'uve) 

Ég szava! A’ mindenható erö nem enged 
végbe menni illy tetteket! 

GUNTHAM. 

Most harmadszor vág; de pallosa’ éle a’ vas 
tag bársonyruha’ aranyszegélyét éri, ’s Hunyadi 
вáша’ feje még mindig sértetlen! 

EnzsÉnE'r. ‚ 

Isten! csodatevö, hatalmas, szent isten! 
GUN'mAM ст") 

Szent Belzebub! mi lesz ehböl?-- a’ csapás 
melly Hunyadi’ nyakárol visszapattog, könnyen 
fejeinket szelheti. 

EnzsÉBE'r. 
Beszélj, beszéljl- szavadnak diadalénekké 

kell változni, ha ember vagy és nem Жeны/aй! 
ешчтмм. 

Hunyadi felugrik, a’ bakó ijedve visszatántorog. 
NÉP’HANGJA. 

ö el! ö él! 
H. LÁszLó швы. 

Uram királyom, a’ bakó’ нeш 
Egy égi véd irányzá illy szelíden; 
Istenünk itélt; Иgy most igaz király! 

EnzsÉBE'r. 
Mit mond a’ király‘? 

GUNmAM. 

A’ király, úgy látszik, reszket. 
Т 
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ERzsÉBE'r. 

A’ király meg van indulva, a’ kiráiy meg 
' hánta büneit, (wurm «s Heim fairs”. k'ńьuitssgokbói) Éb 

redjetek! Lászlónk élni fog! 
MÁRIA (msnm nerve) 

Mi isten sugá fülembe e’ szavat? Ö él? le 
hetséges’I- nem! nem!_ oh szent egek! Keb 
lem, ne pattanj szélyel- ö él! 

1.‘ Öéuöélt. “ELN 
RRzsÉBE'i'. 

J6i1611! imádjuk istent! ’s rebegjünk hálát a’ 
megmfìntönek, (Letërdiilnek az oltńr mellé; kôzépeit Елаб 

het. — Csönd.) 

- ._ ‚ GUNTRAM. 
(ki ekkorig nggodalmasan nézß a' ie'1rе, öröiiikìńltńsal) 

Ö elesett a’ királyi diszruha’ szélében. Gara 
int. A’ b.akó még egyszer emeli pallosát! Hnnyadi 
László’ feje legördül a’ vérpadra. 

NÉP-KI'AL'IÁS. 

дa]! jaj! ‚ 
(Atnsszonyok kino! fńjdalom’ jeleivel szôknek fel.) .' 

GUN'I‘RAM (1mm) . 
Én elmondám a’ ’magamét, ’s ha megengedi 

tek, kipihenem magamaL (Összekuicsolt kем'i1116i hidegen 
nézi в’ köveikczò' jelene'si.) 

(Еgу под idöben) 
HELÉN (im oltńr ele'bc rogyva) 

Nem volt szabad szeretnem öt!_ ezentúl 
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Szerethetem! тeтeй, repülök egij 
Fényesb hazába.-Lászlóm’ lelke vár] meg! (Elim.) 

GUN'rńAM. 

Szegény gili , kis szíve megrepedt. 
MÁRIA (бп Inj“ tépve, 's kétségbeelés’ jeleivel roban az er 

www) 

A’ szép fej! a’ fürtös fejl- 0h'nemes vér! 
Mint felszökött az ég Тeм! sugárin ‚ 
Szép lelke leng.- Neт hallotok zenы‘? 
Szép völegényem hí- megyek... megyek! 

’ l 

(Az oltńrra te“ iНм megragadjn, ’s ńtdöñ mаgńt) 

ERZSÉBET (Fölegyenesedve lérdepelö helyzetéhr'íl, borzasz 
iНа; emeli я‘ tört.) 

шeи! te fölvevéd Ы szent öledbe, 
Nem adtad élte’ szép ajándokát 

-Az esdve kérö, öszülö anyának,- 
Adj most eröt boszúral- Elmegyek, 
’S karddal kezemben, fcgyveres hadakkal 
Térek Budára vissza. I-Iáborút 

A’ föld’ szinén, ’s boszút a’ szent halottért. 
GUN 'FRAM . 

.' 

A’ nép eloszlik; oltárhoz, pohárhoz, 
Ki mint szokott.- A’ térre éj borúl, 
Éj ós feledség.- ’S móltú-e шт 
Becsületesnek lenni? éj! felelj ! 
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GARA (helër) 

Hol van leányom? hadd vezessem öt 
A’ reszketö királyhoz! Oh barátom, 
Végezve a"nagy munka, annyi éj' 
'S eröködés’ kiszámolt szép müvel 
Lányom királyné lesz. De hol van ö? 

GUNTRAM. 

0tt ! - 
GARA (elszörnyedve) 

Ja' neked ermektelen Gara! (детки) .l i 

ERZSÉBET (Megńll feleite ’s kiterjeszti kujait) " 

Elkezdte müvét 'a’ nagy bosszuló!! 

‚ 



Tudnivalók. 

i. A7 magyar tudós társaság ezen munká 
nak csak kiadója lévén, nem kezeskedik a’ benne 
követett nyelvszabályokról, sem irásmódról, sem 
végre akárminemü nyelvet ’s írást illetö elvekröl: 
egyedül arra kívánt a'kéziratok' bírálatában ügyel 
ni, hogy az elfogadott és sajtó alá bocsátandó 
munka, mint egész , egy vagy más tekintetböl 
ajánlható legyen, ’s a’ literatura’ jelen állapotjában 
kiadásra méltónak tartathassék. 

2. Nem vizsgálhatván meg a’ benyujtott 1‘é1 
"iratokat a’ társaság fejenként és egészben; ezt, u. 

m. Hunyadi Lászlót, melly tizenketted magával 
az l839-ki drámai jutalomért versenyzett, a’ Х‹l. 
nagy gyülés, az ezen pályamunkák’ megbirálására 
választott küldöttség’ ajánlására méltatta elsö ju 
talomra és sajtó alá. 

3. A’ társaság által kiadott kéziratok közöl 
ez XCIII. számú. 

Pesten, September’ 30. 1845. 

D. SCHEDEL FERENCZ , 
titoknok. 
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