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KISFALUDY KAROLY ÉLETE.
Kisfaludi K isfa lu d y  K ároly , Mihály fia, Sándor

nak a költőnek legifjabb testvére, Téten, Győr vár
megyében született, febr. 6. 1788 '). Anyja, Sándorfv 
Anna, a szülés következtén másnap meghalván, magá
val vitte sírjába az atya szeretetét is az újdonszülött 
iránt, kinek gondjait Teréz testvérnénje vette által, 
azon áldott nő, ki szeretetével mind a kemény atyáét, 
mind anyját pótolta egész életében 2). Nem is mulaszta- 
tott el semmi Károlyt/esti lelki jóléte kifejtésében, s de
rekasan elkészítve küldetett 1799., tehát tizenegy éves 
korában, Győrré, hol öt év alatt3) ,  vagyis 1803-ig a 
gyrnnásimni osztályokat elég középszerű előmenetel
lel járta4), miután a histórián kivül a többi tanulmányo
kat elhanyagolta; s viselete is szabálytalan volt, mert 
a gyermek szertelen tüze, melynek psycholog nevelő 
barát a legszebb irányt adható vala, czéliránytalan szi
gor által nem hogy mérsékeltetett, sőt inkább ingerel- 
tetett, s így vadságba esapongott ki. Ekép történt

‘) A nálam levő keresztlevél szerint; s így hibás, régi Kézi
könyvem adata, mely Kisfalud)' saját hibás közlése nyomán mart. 
19-kére te tte  azt 1790.

2) Kisfaludy Sándor levele hozzám april 28. 1833.
3) Csuaor Gergely levele hozzám jun. 8. 1842. Negyedik évi 

nyelvtani osztály akkor G yőrött nem volt, s e helyett a gyin- 
násfumi tanfolyam a nemzeti oskolákhoz kapcsolt minor parva 
V . miniina által e löztetett meg.

1) Az ugyan Czuezor által közlött érdemsorok szerint.
1 *



hogy, midőn tanítója a magát már érezni kezdő fiút 
egykor dorgálásai közben arczul ütné, s ez önmagát fe
lejtve hevében tintatartóját félé veté, az érdemsorban a 
második osztályba vettetnék le'). Atyja tehát a testvérei 
példájára katonaságra 'vágyó ifjút* 2) a Győrött akkor 
megnyílt katonanöveldébe adta, hol egyebeken kivül 
a tánczban, zenében, rajzolásban és nyelvekben is oktat- 
tatott3). Már gyermekségében mutatkozott benne azon 
mértéktelen adakozás és víganélés hajlama, mely egy
felől ritka jószívűségéből, másfélül a korlátlanság sze- 
retetéből fakadt 4), s reá nézve utóbb annyi zavar és 
szenvedés forrásává lett. Esztendő múlva atyja, en

‘) „Classis secundae primus“ Czuczor az id. h. — Ahol hivatko
zás nincs, Kisfaludy Károlynak általam ennek saját elbeszéléseiből 
m erített Életét használom most is, mely Minden Munkái második 
s utóbbi kiadásaiban jav ítva  áll. — Kisfaludy Sándor is emléke
zik az id. h. e czélszerütlen bánásról : „ 0  igen hirtelen felserdült 
és erösült, és tüze az oskolai egyházi tanítók által még szoro
sabban vont korlátot nehezen tű rte .“

2) Kik közöl t. i. már hárman, Sándor, János, jelenleg nyug. 
táb o rn o k , és Dániel szolgáltak volt a francziák ellen , mely 
utóbbi Hagenaunál tizennyolez észt. korában mint huszárhadnagy 
esett el.

*) Kisfaludy Sándor id. levele szerint. A fuvolát is i t t  tanulta, 
melyet u tain a csákánynyal váltott fel, s melyen utóbbi éveiben 
a szabadban is hosszasan mélázni hallottam.

4) „Őbenne — ezek Kisfaludy Sándor saját szavai az id. h. — 
már akkor kifejlett a m értéktelen adakozásnak, hogy ne mond
jam  tékozlásnak, hajlandósága, melynek azonban leginkább jószí
vűség és minden jó t  másokkal megosztani vágyás volt valóságos 
kútfeje . . . Károly oly jószivü gyermek v o l t , hogy ruháját is 
elajándékozta szegény tanulótársainak, k iket szeretett; ellenben 
oly urvágy volt benne, hogy a m egajándékozottaktól szolgálatot 
kivánt. Egykor én szabadsággal otthon lévén, és a győri vásárra 
bemenvén, Károly öcsémet megajándékoztam. Alig tekintettem  
tétova, ö minden pénzt nyomban elkölte, és kedvtelve lakozott 
egy csapat deákkal az öszvevásárlott csemegékben.“ — M elegeb
ben nyilatkozik jószivüségéröl s magáról mások irányában annyi
szor megfeledkező jótékonyságáról akkori házi tan ító ja , utóbb 
győri kanonok Feltinger ú r, velem közlött életrajzi adataiban, 
melyekben több valóban megillető tényeket sorol elő.



gedve kívánságának, Boldizsár fia által Pestre vitette, 
hogy ott az Eszterházy herczeg ezrede kormányával 
végezzen iránta; s így 1804. oct. 1. mint kadét, atyjá
tól nyert csekély hópénz mellett, állott be, s különösen 
unokabátyja Nagy Sándor, az Eszterházy nemzetség 
ügy kormányzója, felvigyázata alatt volt. Félév múlva 
azon tudósítást vevén atyja az ezred kormányától, 
hogy Károly jól viseli magát s a rajzban különös 
előmenetelt tesz, zászlótartóságot akart neki venni, de 
kapitánya azt írván, ne költsön hiába, mivel a háború 
szintén bizonyos lévén, mihelyt az ezred kiinduland, 
anélkül is tisztté lesz, sorsára bízta őt'), mire 1805. 
sept. 1. csakugyan zászlótartóvá neveztetett2). így 
vett részt ezredének olaszországi hadjáratában.

Bátyja Sándor Himfye által korán nem csak meg
szeretvén , de űzvén is a költészetet3), már itt és 
akkor gyűltek versei füzetekre, mik közöl való többi 
közt Hadi Éneke is, melyet önköltött dallam szerint 
társaival a táborban énekelgetett, sőt 1808-ban drámai 
kísérletet is tett : A Gyilkos, szomorúját. 3 felv., mely
nek azonban Írásai közt csak töredékét találtam letisz
tázva4). 1809-ben febr. 16. alhadnagygyá mozdíttatván 
elő, ezredével Jellachich hadosztályánál apr. 16. Mün
chenben volt, máj. 25-én pedig Leobennél harczolván 5),

’) Kisfaludy Sándor id. lev.
J) Az ezrednek nálam levő GrwndAucA-kivonata szerint.
3) „A szépnek elfogadására hajlandó lévén — írja  Kisfaludy 

Károly maga Gaal Györgynek febr. 29. 1820. költ levelében — 
először a bátyám Sándor lelkesített; ha ö nem írt volna, nehezen 
ju to t t  volna valaha eszembe, hogy verseljek.“

4) T. i. az első felvonást s a másodiknak első jelenését, mik 
munkái második s újabb kiadásaiban láthatók.

5) Kisfaludy Sándor az id. helyen azt írja  ugyan: „1809-ben 
ő ezredével Jellachich hadosztályánál egyik ütközetben, már nem 
emlékezem, hol, a francziák által elfogato tt; a fogságból azonban, 
alkalm at lelvén,visszaszökött, és nyomban hadosztályához m ent“ : 
de a tö rténetek  egybevetése a fenjelelt helyre m utat a legna
gyobb valószinüséggel.



ott cl is fogatott, de a fogságból szerencsésen vissza
szökvén, nyomban hadosztályához menekült, s még 
azon évi aug. 23-án főhadnagygyá lett. 1810-ben sű
rűén társalkodóit Pesten a Kazinczy triászával, Sze- 
mcrével, kivel 1805-ben Miskolczon kötött barátságot, 
Horvát Istvánnal és Vitkovicscsal, és csak ekkor val
lotta be az elsőbbiknek, hogy ő is dolgozgat1), s mu
tatta elő egy kötet versét. Nem szenved kétséget, 
hogy e körnek nem csekély befolyása volt azon szán
dékára , hogy egykor mint költő szolgálja a hazai 
irodalmat. A béke beállta után, mely akkor maradan
dónak látszott, Kisfaludy , úgy látszik házassági szö
vetséget is tervezvén kedvesével2), atyja híre nélkül *)

*)Mi egyébiránt ezredénél köztudomású dolog volt. Az 1810-iki 
úgynevezett conduite-listájában találom már e rovato t: „K en n t
nisse in anderen W issenschaften : M ilitärische Zeichnung und 
ungarische Poesie.'"

Ext írja  maga világosan égj barátjához költ levelében, 1. 
az Életraji  ban, a negyedik kiadás VI. köt. 341. 1. E viszonyát 
fel dolgozta regényül is (írásai közt lelt töredékeit ,, Vallomások1" 
ezím ala tt közlöttem Munkái második és későbbi kiadásaiban), 
melynek, m int kételkedni sem lehet, minden körvonala valóság, 
és csak öltöztetése költői. — Kisfaludy Sándor e viszonyt mint a 
katonaságból kilépése okát kétségbe vonja id. lev., s írja: „M iért 
hagyta ö el a katonaságot, m iért nem? m inekelőtte magát más 
életmód vagy hivatal eránt bizonyossá te tte  volna, mikor aty ja 
még é lt, k itől osztályt nem rem cnylhetett, és a ki mind a hét 
gyermekére az árendában lévő anyai jószágnak jövedelmét osztá 
fel évenként, mely hét. részre osztva csak csekély volt, mai napig 
sem tudom, minthogy ő ezt titko lta ; és én sohasem nyomoztam 
valóságos okát. Azonban, mind tulajdon odavetett szavaiból, 
mind mások beszédéből okom volt azt gyaníthatni, hogy bizonyos 
öszveütközés ezredesével, ki egyébiránt pártfogója vo lt, vagy 
talán inkább ezrcdesnéjével, adhato tt arra  alkalm at.“ Lehet e 
dologban is valami; nálam lévő bizonyítványa legalább, melyet a 
tisztikartól adato tt ki magának 1811. aug. 29. (mely szerint „all
zeit brav und ehrlich gedient, sich in allen Gelegenheiten stets 
seinem C harakter gemäss betragen, und sich dadurch die Liebe 
seiner Vorgesetzten und die Achtung seiner Kameraden erw or
ben, mithin in dieser Hinsicht keine Ursache zur Q uittirung 
gehabt“) ezredese által aláírva nincsen. S miután Kisfaludy Károly



s akaratja ellen 1811. augusztus 15. h szolgálatból 
kilépett *), minek következtén a felbőszült atya, kezét 
végkép levonta róla.

Miután így segedelem nélkül a világba kitaszítva, 
kedvese által is elhagyva, szégyen, szükség és önmeg- 
hasonlás martaléka lön, nevelő testvérénél, akkor már 
Farkas Gábor kapitánynénál, szerető elfogadtatást lelt, 
kinél az 1811 —̂ 2-ki telet töltvén, két évvel azelőtt 
készült második drámáját : A Tatárok Magyarország
ban fejezte be vagy dolgozta által. Büszkesége azon
ban nem tűrhetve ezen erkölcsi függést ; s miután atyja 
hajthatatlan maradt, míg, úgymond, „hivatal és hasz
nos házasság által rendes életpályára nem lép,“ miktől 
ő teljesen idegenkedett, eltökélte magát a képírói pá
lyán keresni életmódot; anyai birtokrészét elzálogosí
totta*), s még egyszer Pesten megfordulván, hol Sze
merénél „verses könyvét“ letette, s tőle e szavakkal : 
„Elmegyek ; vagy látsz, vagy soha“ búcsút vevén, 
Bécsbe ment. Itt több jó barátra akadván a régi idők
ből, kik becsületesen segítették pénze elköltésében, ő

saját előadásától a h itelt azért, m ert Kisfaludy Sándor, ki akkor 
aty játó l távol lako tt, róla nem tu d o tt, m egtagadni nem lehet; 
mind a két ok folyhatott be kilépésére, mikhez járu lhato tt még 
a katonai aprólékos, bár szükséges, külsőségek únása, mint 
Hunkor Aulai szíves barátja  írja  hozzám 1842. jul. 6. költ levelé
b en , melylyel a Feltinger kanonok által velem közlött életrajzi 
adatok, s a cs. k. udv. hadi tanács könyvtartószékétöl kinyert vi
seleti kimutatás is egyeznek. Midőn tehát Kisfaludy Sándor Ka- 
zinczynak dec. 16. 1830. ezt írja  : „Ö, midőn mások még katonás
kodni kezdenek, már főhadnagy volt, s atyánknak ak ara tja , sót 
tilalma ellen elhagyá a k a tonaságo t, csak hogy életét s minden 
idejét literaturánknak szentelhesse“ : az testvéri szeretetből eredt 
szépítésnél egyébnek nem vehető. Más befolyások a la tt kezdődött 
Kisfaludy Károly önelhatározása az irodalmi pályára. Addigi ver
selése csak saját keble sugallatainak belső szükségből kifaka- 
dása volt.

*) A fenidézett Grundbuch kivonata szerint, és pedig „gegen 
einjährige A bfertigung ohne Beibehalt des Offiziers-Charakters.“

*) Boldizsár bátyjának, ki oly nemeslelkü volt, a pénzt neki 
ajándékozni s a jószágot visszabocsátani közosztályra. ,



csak akkor ocsúlt fel, mikor erszénye ismét kiürült. 
Arról tépelődött tehát, hogy Oroszországba költöz
zék ki, ott vagy katonai szolgálatba lépni, vagy mű
vészetét űzni, melynek ott több sikerét reményiette; 
mikor egy új viszony húzamosb ideig ismét Bécshez 
kötötte '), hol néhány évig majd kedvezőbb, majd 
szűkebb álhvpotban, csakugyan ecsete után élt (arczké- 
pezésből, gyakran, midőn más munkája nem volt, sze- 
lenczefestésből). Ugyanekkor a műakademiában s néha 
nevesebb festőknél is dolgozott, de fő örömét az ud
vari játékszínben találta, melynek akkori rendes szín
költőjével Körner Tivadarral2) és szinészei közöl a 
jeles Ochsenheimerrel barátságos ismeretségben állt3), 
s foglalkodott aesthetikai és költői munkák olvasásával, 
sőt öndolgozással is. T. i. a lyra mellett, a pesti játék- 
szini mozgalmak által is gerjesztve, újra folytatta drá
mai kísérleteit, s így készült harmadik darabja : Zách 
Klára, eredeti hazai dráma 5 felv. 1812-ben; s gyakor
latúi a jambusos előadásban Voltaire után : Brutus, szo- 
moruj. 5 felv.; de nem lévén még igazi fogalma a mér
tékes versalkotásról, inkább csak számlált tagú prózai 
mint időméretes sorokban. Szerelmi viszonyának fel
bomlása, s hanyag dolgozás mellett — mert csak akkor 
festett, mikor a szükség nyomta, — gyakori küszködé
sei sanyarú sorsával végre elűzték Bécsből, s egyszerre 
mind rokonai, mind ismerősei szemeik elől néhány évre 
eltűnt.

Bujdosása ezen idejét meglehetős homály borítja, *)

Ez volt, m int látszik, azon viszonya egy fiatal tánczosnő- 
vel, melyet Hunkár Antal említ id. levelében, „k itő l, úgy mond, 
m ert ennek anyja azt egy A. . . herezegnek adta el, keservesen 
meg kellett válnia.“

*) Saját szóbeli közlése után.
*) Hunkár Antal eml. levele szerint. Innen vehetett alkalmat 

M . . testvére, ki ő t „mólernek“ csúfolta, a ty ja  őirántái idegen- 
ségének azzal táp lálására, hogy kár 'az elveszett fiúnak pénzt 
adni, „m ert azt komédiásokkal és p iktorokkal egy estve elkölti.“  
Hunkár, szinte ott.



miután ő arról, mint általában hazáján kivül leélt vi
szontagságos és szenvedésektől látogatott éveiről, csak 
ritkán ejtett néhány szót; annyi még is bizonyosnak 
látszik, hogy Németországot, Schweizot, Franczia- és 
Olaszországot egész Rómáig, többnyire gyalog járván 
be, helyről helyre arczképfestéssel s holmi víg jelenete
ket előadó genreképek készítésével kereste élelmét, sőt 
néha oly jó vásárt is tett, miszerint helyenként módot 
és alkalmat lelt Olaszországban régi jó műveket sze
rezhetni, miket jó embereknél letévén, visszatérte után 
Bécsbe maga után küldetett , s azokból, midőn a szük
ség kívánta, pénzelt is '). Megtörve végre hányatásaitól, 
s honvágytól zaklatva, s mind inkább s elevenebben dí
szesebb pályára léphetni óhajtva, 1817-ben jó szeren
csére Pozsonyba jött, s Farkasné testvére közbenjárásá
hoz folyamodott ; de mely engesztelhetlen atyjánál siker 
nélkül maradván, Sándor bátyja Győrré hozta le, oda 
kérve Feltinger akkori mihályi plébánost is, utóbb győri 
kanonokot, Kisfaludy Károly egykori házi tanítóját, kit 
atyja mindig igen szeretett, s kinek segedelmével a ki- 
békitést annál biztosban reményiette ; azonban az most 
is rendíthetetlen maradt, s kijelentette, hogy Károlyt 
mind addig maga elibe nem bocsátja, míg szolgálatba 
nem lép, vagy meg nem házasodik; némi segedelmet 
azonban Farkasné utján adott neki 2), miből K. re
ményt merítve, Pesten letelepedett3).

') íg y  részletesen Feltinger kanonok közleménye. Hunkár, 
kétségkívül az időszak elvetésével, 1812-re teszi egy évi olasz- 
országi gyalog vándorlását. írv a  csak két helyt hagyá vékony 
nyomát e zivataros hat évnek, Gaal Györgyhez szóló leveleiben ; 
így febr. 17.1820. : „Könnyen írok ; eleven érzés s egy kis tapasz
talás, melyet a német és olasz földön gyűjtöttem , könnyítik nekem 
a dolgozást“, s nov. 4. : „S ö tét végzés h íjtott ki a széles világba.1,1, 
. . . Ellenben költeményeiben itt-o tt, sót beszélyeiben, még Becz- 
kójában is, egyenesen saját m últja  s abban költ alanyi érzései 
és világnézetei csillámlanak keresztül. 

a) Kisfaludy Sándor id. levele.
3) Tatay János lövói pléb. levele hozzám juh 10-kéről 1842.



Azonban első pár évét itt is nem kisebb szükségben 
élte át. StettnerMáté kir. ügyvéd (utóbb ud. referenciái-) 
és Hunkár Antal (utóbb főispán) baráti nyílt karokkal 
fogadták, vetélkedve szabad asztalt ajánlottak neki, s 
gyakran pénzsegedelmet is : ő azonban önmegtagadó 
önérzetből amazzal nem rendesen, ezzel csak kölesön
kép élt. Egy becsületes vargánál fogadott szállást a 
magyar-utczában, ott tájképeket festett aquarellben, 
melyet szegény gazdája úgyahogy eladogatott, s mert 
Kisfaludy bámulandó sebességgel dolgozott, néha jó 
vásárt ütött; másszor, ha kevesbbé keltek, vagy neki 
egyébhez volt kedve, vagy barátjainak dolgozott ked
veskedésül 1 ), a zsellér gazdástul titkon nyomorgott. 
E mellett is egész buzgósággal a magyar irodalommali 
bővebb megismerkedéshez látott, melyből bátyja mun
káin s némely barátjai apróságain kivid nem ismert 
semmit; s dolgozgatott is a drámában, de lelke rendkí
vüli mozgékonysága s egy tárgyról másra szökdelései 
közt a sok megkezdett műből keveset fejezve be : mi
alatt a székesfejérvári szinésztársaság, Tatárait, melyek 
kéziratához történetesen jutott, Fejérvárt nagy tetszés
sel adta. Ezután történt, hogy gróf Brunszvik Ferencz, 
akkori haszonbérlője a pesti városi színháznak, e társa
ság ügyességéről hírt vevén, azt 1819-ben meghivá 
Pestre, miszerint itt hetenként két magyar előadással 
örvendeztesse meg a magyarság barátit. Előadásait ez 
az említett darabbal nyitotta meg május 3., melyhez 
Kisfaludy egy az akkori időhöz illő prológot írt, s mely 
rendkívüli lelkesedést gerjesztvén, kevés hia volt, hogy 
a költő a színpadra nem viteték fel. E fogadás buzdi-

^G en rek ép ek e t, eroticum okat a római császárok életéből, meg
kapó eredetiséggel; m agyar históriai vázlatokat S te ttner Máté s 
Hunkár számára, egyszer egy halottak tánczát. Az arczképezésben 
nem volt szerencsés, nem mindig talált; hiányzott türelm e. A m űvé
szet lényegéhez azonban, a feltaláláshoz, compositióhoz és k ifeje
zéshez derekasan érte tt. Lelkes vázoló volt. Ez időben régi b a rá t
jánál, Pestnek akkor első orvosa Stáhly Ignácznál, magántanulói t- 
nyokat te t t  a külső boncztanban ( Hunkár és Tatay leveleik u tán).



tóttá egy más darabja kidolgozására, melylyel a tár
saság junius 16. Pestről búcsút vett : Ilka, vagy Nán- 
dorfejérvár bevétele, dráma 4 felv. Az ország bételt 
mind a két mű fényes sikerének hírével, s minden ol
dali buzdításoknak engedve, az eleinte tartózkodó 
költő kibocsátotta azokat ily czímek alatt : 1. A Tatá
rok Magyarországban, egy eredeti hazai költemény öt 
felvonásban. Irta K. Kisfaludy Károly 1811. észt. Pest, 
1819.; 2. Ilka vagy Nándorfehérvár bevétele. Eredeti ha
zai dráma négy felv. Budán, 1819. Oszszel ismét feljő
vén a fejérvári szinésztársaság Pestre, sept. 7. Kisfa
ludy Stibor Vajdáját adta mintegy rögtönözve, s így 
csekély sikerrel; ellenben oct. 8. azt teljes készülettel 
és nagy gonddal játszván, köz tapssal fogadtatott, 
ámbár az abban nyilatkozó demokratiai irány sokakban 
kellemetlen érzéseket költött '). Fokozta a közönség

’) „Ez a darab nekem itt ellenségeket csinált — írja  Gaal 
Györgyhöz mart. 13. 1820. • — azt hiszik, hogy a magyar paraszt 
nyomatását akarom a világnak hirdetni.“ — 1820. í'ebr. 17. így 
nyilatkozott addigi munkásságáról : „Könnyen írok ; eleven é r
zés s egy kis tapasztalás, melyet a német és olasz földön g y ű j
töttem, könnyítik nekem a dolgozást. M inekelötte a dram atur
giával megismerkedtem, nemzetem charakterét tanultam , s így 
csak a magyaroknak írtam , s nem a világnak . . . Nem poétái d i
csőség után törekedtem, hanem a hazának, erővel teljes előidcjét 
kívántam felm utatni; s így a hazafiság te tt  költővé; ha czélomat 
el nem értem, akaratom  nagyobb volt erőmnél. Darabjaim, dicse- 
kedés nélkül mondhatom, tetszettek , sőt rendkívül való enthusi- 
asmussal fogadtattak, nem m intha nagy lélek szólna belólök, csak 
mert oly eharakterek vannak bennük, melyeket a magyar szeret, 
melyek a nemzetiség bélyegét viselik m agokon, melyekben a ma
gyar m agát feltalálja.’ Az is volt czélom, hogy a publicummal a 
m ulatságnak ezt a nemét m egízelíttessem; azért néha jobb gon
dolatokat clmellőztem, s kedvesen hangzó beszédeket szőttem  be. 
Később való dolgozásaimban ettő l tartózkodtam .“ U tóbb : „Azon 
néminémü helybenhagyás által fe lbá to rítva , melyet darabjaim  
nyertek , most széltiben írnak eredeti színdarabokat; lesz közte 
sok rósz, de tán jó  is; és így reménylhetjük, hogy hosszú álm unk
ból felébredünk, s a pallérozott nemzetek közzé léphetünk.“ Jan . 
8. 1820. ugyan Gaalhoz, ki akkor megjelent" darabjait németre 
forditotta, ezt írta  : „H a egyébiránt a külföldi elmeszülemények



lelkesedését az első színszerű magyar vígjáték : „A 
Kérők“, melyet sept. 24. adatott; s barátjai sürgeté
sére a sajtó még 1819. decemberben hozta : 3. Stibor 
Vajdát, eredeti hazai dráma 4 felv. Pest, 1820. „Zách 
Klára“, és ,,Salamon K i r á l y mind az előadástól, mind 
a kinyomatástól eltiltattak '). A következett 1820-dik 
évben nevezetes változáson ment által Kisfaludy. Gaal 
György gyei, ki darabjai német fordításával foglalko- 
dott, sürii levelezésbe szövődvén, benne nem csak sze
rető tisztelőt, de őszinte birálót és tanácsadót is lelt, 
kit ő annál nagyobb örömmel fogadott, mert szakját * *)

fénye munkáimra nagyon is sürii árnyékot ve t, az is menthet, 
hogy nekem nem volt előzöm, és szinte egyedül állok a magyar 
dram aturgia darabos ösvényén. M ikor a T atárokat írtam , 19 esz
tendős voltam (helyesben 21), s legtöbb darabjaim  gyenge ifjúsá
gomban ira tta ttak , s nagyon sietve. M ost tíz esztendővel öregebb 
vagyok, s tán valami nyomosat adhatok. Stibor V ajdát két esz
tendő elő tt írtam ; kissé erős, de tendentiája  hadd pótolja , a mi 
nem jó  benne“ . S ismét : „Jambusaimról hozott Ítélete tökéletesen 
igaz; azonban egy kicsi részét vétkem nek az ebben még egészen 
műveletlen nyelv darabosságára kell tolnom. Felettébb nehéz az 
affectust tiszta jam busokban kefejezni; a sok hosszú szó a verset 
igen nehézkéssé teszi, úgy hogy sokkal nehezebb alkalmatos szót 
találn i, m int gondolatot. De azt is meg kell vallanom, hogy a 
philologiában még igen sokat kell tanulnom. Gyenge korom óta 
katona lévén, keveset gondoltam  vele, és csak azt írtam  le min
den regula ösmérete nélkül, a m it gazdagabb érzés és melancho- 
liára hajlandó valóm toliamba diétáit. Csak néhány esztendő óta, 
hogy a szolgálatból kiléptem  és magam at egészen a szépm ester
ségekre adtam, kezdettem  tanúlni is.“

*) Egyik sem ta lá lta to tt meg a költő halála után Írásai közt : 
az elsőbbet m indazáltal egy figyelmes hazafi több évvel a Minden 
M unkák első kiadása után kezemhez ju tta tá , s így az a Minden 
M unkák újabb kiadásaiba már bem ehetett ; Salamon Király még 
eddig elő nem került. „V annak drámáim — írja  ezekről Gaalnak 
1820. febr. 29. — melyeknek előadását e ltilto tták , mint A Záchok, 
Salamon Király — nincs bennök semmi, a mi magasabb tek in te t
ből káros volna . . de fájdalmas érzéseket költenek a m agyar
ban . .“ Egyéb, ez időben legalább első dolgozásban nála készen 
állott, darabjai (m aga mondja: „ezeknek még ráspoly kell; néme
lyeket jambusokba kell általtennem “) saját, jan. 8-kai levele sze
rin t : Dobozi, Vak Béla, Belizár, Estoras György szomorújátékok,



értő barátok liíát mélyen és sajnosán érzé *) ; Kazin
czy munkái olvasása folytán pedig, miknek nyelvbeli 
szépségeire főleg Bártfay László által, kivel 1819. vége 
felé gróf Waldstein asztalánál ismerkedett meg, lett 
figyelmessé, a nyelv gondosb és ízlésesb kezelésére kezdte 
fordítani ügyekezetét* 2). Észrevehető különösen ez utóbbi 
tekintetbeni haladása most átdolgozott vagy újból ké
szült darabjain, mik a székesfejérvári társaság 1820-ki 
tavaszi vendégszakában színre kerültek, milyek voltak 
május 3. Szécsi Mária, május 5. A Pártütők, mik oly 
rendkívüli tetszésben részesültek , hogy egész jelene

id és J-, A magyar, honjába, vígjátékok, az imént em lítettekkel 
együtt szinte elvesztek, vagy régibb verseivel együtt maga által 
sem m isíttettek meg (aminthogy ő ily kézirat-égetéseket többször 
ta rto tt) .

') M artius 13-dikán írja hozzá : ,,Sokszor elgondolom , mely 
dicső dolog a poézist űzni felvilágosodott érzékeny emberek, mí
velt barátok társaságában 1 kik nem kapnak fel mindent fanatis- 
mussal, nem vetnek el mindent vakon.u Es m artius 14-kén : „ Ilkát 
több helyt meg kell rövidíteni és változtatni. Csak e g y  értelmes 
és őszinte lélek lelt volna körülöttem, ki munkáimat átnézte volna, 
más le tt volna belőlök ; de magam vagyok, és saját gyermekünk 
megítélése ritkán helyes.“ — April 30. pedig írja  ugyanannak : 
„Sokat adnék é rte , ha ezeket nem adtam volna ki. Boldog együ- 
gyüségembcn azt hittem, hogy eleget tettem , ha kedvesen hangzó 
phrasisokat halmozok össze, s a világnak rendbeszedve feltála
lom! De m egtörtén t, s nincs egyéb h á tra , m int hogy a hibát jo b 
bak által helyre hozzam.“ V. ö., m it Gaalnak reá volt befolyásá
ról a 16. 1. 3) jegyz. maga mond.

2) L. e reá nagy következéséi szövetségről Kazinezyhoz in
tézett első levelét, M. Munkáiban álló többször id. Életrajzában. 
„Nincs hazánkban — írja  1820. mart. 15. többi köz t, lelke szép 
hevében — kit nyugottabb szívvel mernék bírónak meghívni, 
m int T. Ú r, kinek az irigység s rágalmazás tőrei annyiszor le- 
perkedtek melléről; ki fölemelkedve a tudóska ösvényről mélyeb
ben tek in te tt volna be a müvészség templomába. Nem merészség 
tehá t, hanem fiúi bizodalom vezeti toliam at, midőn azt kérem, 
hogy m éltóztassék a T. ú r  munkáimról igaz Ítéletet tenni, hogy 
jövendőben tudjam  a jó t  folytatni s a roszat kerülni; m éltóztas
sék velem közleni észrevételeit : és háladatosságom nak az lesz 
első jele, hogy azokat mindenben híven követendem“ stb. H a a
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teket kellett nyomban ismétlem '); továbbá május 
8-dikán : Kemény Simon, és A Gyilkos : hat nap alatt 
négy diadalma Kisfaludy drámai Múzájának. A min
den oldali sürgetésekre ezek nem sokára nyomtatás
ban is megjelentek; és pedig júniusban : 4. Szécsi Mária 
vagy Murányvár Ostromlása, eredeti hazai drámáé felv., 
A Kérők, ered. vígj. 3 lelv. Pest, 1820.; júliusban : 5. 
Kemény Simon, eredeti hazai dráma 2 felv. * 2) és : Ba
rátság és Nagylelkűség, ered. dráma 3), Pest, 1820.,

két nagy ember közt a levelezés sűrű nem le tt,a  művészeti é r in t
kezési pontok hiánya okozta : Kisfaludy dram aturgiai eszmecse
ré t óhajto tt, Kazinczy („Én e mezőbe sohasem mertem vágtatn i; 
érzettem  kevés erőmet, s ez legalább szerénységem bizonysága") 
egyedül a külső formába bocsátkozott; azonban mi mély és k é t
ségkívül lényeges volt Kazinczy munkái tanulm ányozásának be
hatása Kisfaludy K árolyra, a nyelvnek azon innen gondosabb (1. 
a 16. 1. *) és 17. 1. s) jegyz.), s bátrabb (1. a 14. 1. 2) jegyz.) keze
lése, s a Ráday-nemű verselés feltétlen elfogadása m utatja.

') A tetszés e naiv nyilatkozásáról emlékeznek a Hazai Tu
dósítások is 1820. I. 37. sz.

2) E rrő l írja Gaalnak jun. 24. : „E zt a darabom at legjobban 
szeretem ; tisztán szívemből írtam. A kemény k ritika  sokat fog 
benne találni, de nekem ezek az érzések oly szentek! s ifjúságom 
legszebb álmai vannak benne lefestve". M ár itt, Kazinczy példá
ján neki bátorodott a nyelvújításnak is : „Igaz — írja  Gaalnak 
1821. jan. 18. — a nyelvben erősen haladunk, egy sereg szó meg- 
rö v id ítte te tt, egy sereg új készült, s ki folyvást nem halad a 
nyelvvel, el nem mehet ra jta  m indenütt. M árton oda nem elégsé
ges. Az ilvek : lény : W esen, alkonyat : A b endrö the , lebel : 
Ábendlüftchen, élemény : Genuss, romok : Ruinen stb stb nála 
ugyan nem talá ltatnak ." És máj. 5. : „Én és a bátyám (Kisfaludy 
Sándor) a nyelv dolgában nem tudunk megegyezni. O ellensége 
az újságoknak, én pedig azt állítom, hogy még ezentúl kell poétái 
nyelvet terem tenünk, ha örökre meg nem akarunk állapodni."

3) A censura által többfélekép csonkítva. „E  darabnál — írja 
Gaalnak 1820. aug. 1. — nagyon kelle tt m agam at mérsékelnem, 
s minden politikai tendentiát kerülnöm; s így is törlőt* a censura, 
hol az udvari életről szőttem bele gondolataim at" ; és sept. 1. : 
„A mit barátom Janus Pannoniusról (Barátság és Nagyi), mond, 
igen igaz, de ebben a püspököm et egészen k itö rlö tték  ; ha barátom 
le akarja  fordítani, megküldöm a hibázó helyeket; németben, 
tudom, megengedik. Az új prímás igen vigiláns ú r: ha így marad, 
majd imádságos könyvet irok."
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augustusban : 6. A Pártátok, ered. vígj. 3 felv. ') és : 
Mikor pattant nem hittem volna! '1) eredeti vígj. 1 felv. 
Pest, 1820., miket még ez évben követett : 7. Irene, szo- 
moruj. 5 felv. Pest, 1820., s Kisfaludy Károlyt a szín
költészetnek, közvetlen hatásánál fogva egy nagy kö
zönség nemzeti és hazafiúi érzéseire, döntő fontosságú
nak elismerő kor legünnepeltebb költőjévé, Gaal György 
fordításai által pedig e szerencsés mozgalmakat a fővá
ros német közönsége s a külföld előtt is ösmeretessé 
tették 3).

Az ekép nyert díszes erkölcsi állással, mely anyagi 
állapotját is javította, élete új phásisba lépett; s ebből 
megnyugvással tekinthetett vissza zivataros múltjába, 
melynek tapasztalásaitól, bármi drágán voltak azok vá-

„A  P ártü tö k  tárgyát — írja  ugyanott — Claurentöl 
vettem, a kidolgozás egészen enyém. Kissé aljas, de a czél úgy 
kivár.ta. A censura sok mezitelen igazságot k itö rlö tt belőle, kivált 
az insurrectióra nézve. A kovács benne eleinte insurgens volt; 
legtöbb mondókéinak el kellett m aradni.“ — „Ilogy  a P ártü tök  
— írja  oct. 1. 1820. — az urat m ulatta tták , örvendek. Barátom 
m egértette  tendentiám at ; ha bíró uraimék is úgy értenének 
m eg, nem igen volna tanácsos nekem katonai fedezet nélkül 
utazni. Készen van a Korcsház>i Vásár is 3 felv ., ebbe több satira 
van m ég; reményiem, tetszeni fog.“ Én ennek csak töredékét 
találtam meg Írásai k ö z t, m elyet a Mind. Munkák második s 
újabb kiadásaiba fel is vettem.

2) Első fő czíme — mely a la tt adato tt is — A Gyilkos volt, 
melyet rövidsége m iatt a Minden Munkák kiadásaiban visszaállí
tottam.

*) L. Theater der Magyaren , I. Th., Brünn 1820. melyben a 
Tatárok, Ilka és Stibor foglaltatnak. A külföldi birálatok sokban, 
s különösen az önálló nemzeti irányt kiemelve, kedvezők voltak. 
Kemény S. szinte Gaaltól Kotzebue drámai almanachjában je len t 
meg (Lipcse 1823.) mint eredeti, minthogy oda fordítások fel nem 
vétettek, s némely bírálat által a folyam legjobb darabjának ismer
te te tt el. Mindezek, s a Pártü tök , egy névtelentől, Budán Pesten 
gyakran adattak  németül is, s a  m agyar érzések költésére nem 
kevéssé hatottak. Bécsben a Tatárok nem tetszettek. Stibort 
utóbb g ró f Festetics A lbert is ad ta , trochaeusokban, Pest, 1823. 
melylyel Kisfaludy nem volt megelégedve, és Bécsben elóadatását 
maga gátolta, I. Ganlhoz írt lev. ju l. 8. 1823. Voltak nem kedvező
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tárolva, nyert költészete tartalmat és valóságot '). Nem 
sikertelenül óvta őt Gaal a sokat-irástól -), melyre ter
mékeny tüze, képzelhetetlen könnyűsége s a zajos taps 
ragadozták; s míg e barátjának tanácsai3) s a Goethé-

bírálatok is, mik Kisfaludy érzékeny lelkét nagyon leverték. A 
Tatái-ok Bécsben adásától ta r to tt  : „Nagyon félek, hogy ez a 
zsenge munkám meg fog bukni:akkor jóéjtszakát, poesis!“ s mi
dőn az csakugyan adatván a wiedeni színpadon, a Conversations- 
b lattban  kedvezőtlenül b irá lto tt, írja  : 1821. febr. 17. : „Sokáig, 
tán soha sem nyúlok többé tollhoz. A bécsi recensio lemennydör- 
g ö tt, gáncsot vártam, melyet e fiatalkori dolgozat érdem lett 
— de ily bánást!“ sat. Azonban az ily elcsiiggedés nála csak 
pillanatnyi vo lt, s a folytonos munka néhány nap a la tt m egha
zudtolta azt.

*) Érdekes visszapillantást lelünk arra Gaal Györgyhez írt 
egyik levelében 1820. nov. 4 ., melyet m int becses commentárt 
életéhez idejegyzek : „Nem tagadom , én fiatalságomban sivatag 
életet éltem. Sötét végzés h a jto tt ki a széles világba, biísko- 
m orság , megelégedetlenség könnyű gondolkodással párosulva 
habról habra löktek; minden familiai kötelektől elszakadva, hat 
esztendeig b u jdostam , képírásból é ltem , s aztán nem ritkán  a 
forró vérnek és zabolátlanságnak mindennemű bolondságaiba 
keveredtem. Atyámmal való boldogtalan egyenetlenségem , mely
ben egyébiránt ártatlannak érzem m agam at, minden házi ren
det gyűlöletessé te tt  előttem , és én vad m ulatságokban keres
tem emlékezetem eltompulását. De visszatértem  — jobb érzé
sem elég korán m entett m eg, és bizonyossá teszem , hogy nem 
fogok többé . . poharakat enni. Elébbeni életem et tekin tse  ba
rátom  úgy, mint egy z iv a tart, mely ugyan lételemnek sok vi
rágát összedúlta, de gyökerét épségében hagyta  meg; mely a 
szívekről lesodorta előttem a fedelet, melynek belseje e nélkül 
örökké eltakarva maradt volna előttem. De elég erről . .“

2) „Barátom  vagdalódzik levelében termékenységem m iatt, 
s egy epigrammával kivánja M úzsámat eszméltetni. Ez a nyílt - 
szivűség nagy örömemre szolgál, m ert azt bizonyítja, bár tö 
vises ö ltözetben, hogy igazi barátom , s hogy jó  nevemet szi
vén hordozza. Ú gy fogadom, m int egy beteg a cseppeket, me
lyek ha néha keserűek is , a vért felfrissítik s a teste t lelket 
fen tartják .“ Aug. 16. 1820.

8) „Az úrnak nyíltszivüségét — írja  jun. 24. 1820. — melv- 
lyel m unkáimat rostá lja , nem csak szivesen fogadom, de liálá- 
datos érzéssel is , mely soha ki nem enyészik szivemből. M eg
vallom, hogy levelei véghetetlen hasznomra vannak, s mun-



ÉLETE. 17

veli foglalkozás ')  húzamosb figyelemre buzdították tár
gyai belső kidolgozásában; a nyelvstúdium, mely körűi 
a Helmeczyvel szőtt barátság volt különös hasznára 2), 
a nyelv- és verselésben lett észrevehető. így már 
m o st lassabban haladt alkotásaiban, s míg régibb darab
jait részben átdolgozgatta !), az újakkal nem sietett 
többé. Több nagy históriai tárgyon dolgozgatott, mi- 
lyek : Konstantinápoly Veszedelme 4), Első Ulászló, vagy 
a V árnai Ütközet 5), és Záh Nemzetség fl) , miknek kijö-

kásságra, szorgalomra és rendre tanítanak.“ És 1821. jan . 18 • 
„H a Irene elsőséget érdemel más munkáim fe le tt, kinyilatkoz
tatom , hogy ezen előhaladást a müvészségben csak az úr ba
rátságának köszönöm.“ És 19., midőn Irén é t kíildé meg neki : 
„Dicséretemre mondhatom : correct kezdek lenni Barátom , be- 
eses levelei által jóformán átváltoztato tt. Világosabban látok a 
müvészség és poézis országában.“

') „Csak orvos volnék, úgy tanulnám  betegségét, mint most 
(ioethét, hogy attó l megszabadítsam.“ Jun. 24. 1820.

ö  E rről 1. Mind. Munkái m ellett az É le tra jzo t, a negyedik 
kiad. VI. k. 356, 7. 11.

3) 1820. oct. 1. írja  tíaalnak : „Nem sokára a T atárokat és 
Ilkát átdolgozva adom ki.“ Ilka  változtatásait már apr. 11. küldte 
meg neki, hogy fordítása m ellett használja. Stibor átdolgozásáról, 
melynek lényege Dobrochna jellem ének teljes átváltoztatásában 
■dlott, maga szólt nekem. A P ártü tő k  és Irene átdolgozásaik tö re 
dékei m egvannak írásai közt.M ár 1821. május 5 .írja  e r rő lGaalnak: 
„Irene, igen is, széles; ennek félig a nyelv az oka; de reményiem 
szorgalom és studium által ezt a szirtet is körülevezem.“

*) Töredéke 1820-ból a Mind. M unkák második s újabb 
kiadásaiban.

”) M int munkában levőt említi Kazinczyhoz 1820. mart. 15. írt 
levelében. Izóra monológját belőle az Aurora 1823-iki folyamá
ban közlötte; töredéke Minden Munkáiban áll.

')  1820 dec. 26. írja  Gaal/ioz : „ Jan u ár végén sajtó alá adok 
egy új .szomorújátékot sub titulo : Záh Nemzetség. A thema nagy 
és érdeklő, a kidolgozást az úr Ítélje meg.“ „E rről a k é t darabról 
(Irene és Záh) tartok  valam it;“ s 1821. jan . 18. : „Ism ét egy da
rabom jön sajtó alá : Záh Nemzetség. Az aristokratismus ellen 
van, nem fog földieinknek tetszeni.“ Töredéke a Minden Munkák 
közt áll. — Ugyanez időben írja  : „Egy különös poémán dolgo
zom mindennemű versformákban : Hamupipőke. Ö t felvonásban 
két világot akarok körüljárni. Lesz-e belőle valam i?!“

Kisfaludy K. I. 2
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veteli idejét is meghatározta volt már, de épen ezek 
által gerjesztve egy új szakot vevén fel stúdiumai kö
rébe, a történelemét, többet tanúit mint előállított, s a 
mily hirtelenkedő volt elébb, oly lelkismeretesen két- 
ségeskedő lett most. E históriai stúdiumok vezették őt 
régi kedveltje Shakespeare igazi megértésére, s a neve
zett darabok fenmaradt töredékei mutatják, mely ma
gas álláspontra vergődött már ekkor a történelem fel
fogásában. E pályán akasztotta őt meg egy költői al
manach megalapítása, mely kiszámíthatatlan hasznai és 
Kisfaludy erejének sokoldalú kifejtése mellett őt még 
is a legmagasabbtól elejté, mire kétség kivül rendel
tetve volt. T. i. a szépirodalomnak még akkor nem lé
tezvén rendes közlönye, egy ilyet kívánt ő még 1820. 
elején zsebkönyvformában megalapítani; melyre Sán
dor bátyja a Regéiért nyert Marczibányi-jutalmat fel
ajánlván , s Horvát István izgatásaira más hazafiak i> 
elégséges öszveget tevén össze1), az végre 1822-re meg 
is indúlt, s mind haláláig folyt ily czímmel : 8. Aurora, *)

*) 1820. febr. 29. írja már Gaal Györgynek : „Szándékom van 
jövő  esztendőre egy  magyar almanachot kiadni. Számot tartok  
az ú r barátságára, hogy szinte segíteni fog, és hírneve, nemes 
részvétele s morális ereje által m unkánkat emelni. Nem kívánunk 
egyáltaljában gazdálkodni, hogy azt külsőképen bármely nemet 
almanach mellé lehessen állítani. A palatinus ő herczegségének 
ajánljuk.“ — Kisfaludy Sándor a M arczibányi-jutalmazások ün
nepén Pesten 1820. martius 23. felolvasott hálabeszédében az 
általa nyert ju ta lm at olyan intézetre kívánta fordítta tn i tovább 
is, a milyenből az eredetét veszi, úgy hogy — foly tatja  — azt 
„most m indjárt egy munkában lévő, hasznot m ulatsággal összefog
laló zsebkönyvnek első kiadására, s utóbb más míveknek közre
bocsátására ajánljam “ (1. Tud. Gyűjt. 1820. VI. 31. 1.). Ezennel 
tehát hozzá lá to tt Kisfaludy Károly az ügyhöz; apr. 11. már réz- 
m etszetések dolgában kéri Gaal segédkezését, s azon évi dec. 15. 
az első folyam tartalm át is közli vele, s jelenti, hogy a császárné, 
Görög Dem eter közbenjárására, az ajánlást is elfogadta. E kkor 
tö rtén tek  („1821-ben nem sokára az év kezdete u tán“ mond 
Horvát István, Tud. Gyűjt. 1834. II . 146. 1.) azon a jánlatok , mik 
tulajdonkép biztosíto tták  a vállalat jövendőjét ; mely eleinte 
ugyan az ajánlattevők collegiális felügyelete a la tt,  de már 1823
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hazai almanach, kiadá Kisfaludy Károly. 1822(—1831.), 
Pest (és Buda), tíz folyam. Soha iró ily rövid idő alatt 
oly nagy haladást nem tüntetett fel, mint Kisfaludy Ká
roly az Irene megjelenésétől ’) az Aurora feltűnéséig; 
a természeti nagy tehetségekkel felruházott, de addig 
leginkább csak szerencsés ösztön által vezérlett költő 
itt mint tudós és kiképzett művész lépett föl. A kor je
lességei, valamint az öszves ifjabb nemzedék Kisfa
ludy s a szépirodalom ez új közlönye köré gyűlt ( Au
rorái kör), mely által ő az új iskola második státorává, 
a költészetben a szorosan nemzeti irány fő szerzőjévé, 
személyessége által pedig az új irodalom valóságos kö
zéppontjává lett, mit a Marczibányi-intézet nyíltan el
ismervén, 1826-ban a nagy jutalmat neki Ítélte. Ezen, 
épen személyessége által gyakorlott hatást kimutatni, 
mely közvetlenül nevelő és fejtő volt társaira, s köz
vetve az öszves szépirodalomra kiterjedt, a költészet- 
történet tiszte; itt csak személyével s ez új időszakba 
eső dolgozásai elősorolásával van dolgunk.

A hosszas szenvedéseket és ínséget jobb csillag vál
totta fel. A drámáiból, s majd az Aurorából gyűlő jö
vedelem, melyhez soha egészen meg nem békült de 
testvérei által még is némileg lecsillapított atyjának 
évenként küldött segedelmei, s ennek halálával 1826 
óta téti jószága járult, őt díszes állapotba helyzék, bár 
gyakori megcsalatások, jótékonysága, melylyel épen 
méltatlanok gyakran visszaéltek , élvezni szeretése, 
gazdálkodásban! gondatlansága, s végre becses kép
tára költségei mellett koronként pénzbeli zavarok sem 
hiányzottak, s adósságai növekedtek inkább, mint fogy
tak. De becsülésre méltó jellemét semmi szenny nem 
érte, s ragyogó munkássága országos tisztelettel vette 
körűi. A festészettel most sem hagyott fá, de nem ke-

óta Kisfaludy ónálló szerkesztése mellett jelent meg mind végig 
(v. ó. Ilorvát István közleményeit az id. h.).

') Új pályája kezdőpontjául az Irene Ajánlása (Gaal G yörgy
höz) tekinthető, mely már o ttava rimákban írato tt.

2*
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reset, egyedül gyönyörűség okáért űzte, még pedig 
1822 óta kirekesztőleg olajban; e mellett a históriai és 
aesthetikai stúdiumok, irodalmi dolgozásaival együtt, 
ideje nagyobb részét vették igénybe. Az Aurorában s 
egyebütt megjelent saját dolgozásai évsorban ezek vol
tak : 1822-re : Nelzor és Amída, keleti dráma 1 felv. 
Az élet korai ottáva-rimákban, allegóriái s lyrai dara
bok (részben Böködi és M. J. névjegygyei); 1823-ra : 
Szilágyi szabadulása, hazai dráma 1 felv.; alleg., lyrai 
darabok, köztök A Lantos szerelme ottáva, a Honvágy 
sestína-rímákban s epigrammák (Zordy és ' í. F. név- 
jegygyel is), beszélyek : Barátság és szerelem, Vérpohár 
(B. K. névjegygyei), s Tollagi Jónás viszontagságai I. 
része, mely által soká ismeretlen álneve : Szalay Ben
jamin híresedett el; 1821-re : egy komoly beszélyen s 
lyrai darabjain kivid (köztök egy románcz is) újra Sza
lay Benjámin lmmoristikai adalékai tűntek fel, mint 
Sulyosdi Simon, Mit csinál a gólya? stb.; 1825-re Tiha
mér, regény , s ismét egy pár Szalayád : Sok baj sem
miért, ús : Andor és Juci, parodia az Osszián máj mó
lóira, s lyraiak (románcz, és elegia: Mohács); 1826-ra : 
Mátyás deák, vígj. 1 felv. ’) , két Szalayféle nedélves 
beszéd : A fejér köpeny eg, Bajjal ment vígan jött; ly
raiak; 1827-re : A Vígjáték, A Betegek, vígjátékok egy- 
egy felv. 2) ; Tollagi Jónás II. része s egy el nem ké- *)

*) „M átyás Deáknak — írja Gaalhoz, jan . IG. 182G. — ne húz
zon fel barátom nemet nadrágot. Nem több egyszerű apotheosis- 
nál Hunyadi Jánosra, s Mátyás is cliarakterének csak egy voná
sával van előállítva; a m agyaroknak, kik históriájokat ismerik, 
fog ugyan tetszeni, de a németeknek nem, valam int Szilágyi 
Szabadulása sem. Mind a kettő  részét teszi egy cyclusnak, mely
nek czíme lesz : Mátyás Kora, és ennek életéből m utat fel scénákat. 
Öt van. Szeretném tizenkettőre vinni fel. H a a barátóm  bibliothe- 
kájában Galeotuson és Callimachuson kiviil vannak oly szerzők, 
kik anekdotákat őriztek meg e király életéből, nagyon le fog 
közlésükkel kötelezni.“ (Négy ily darabját bírjuk  máig : Janus 
Pannonius, Szilágyi,Mátyás deák, Hűség Próbája. Emlékezem, kogy 
egy Toldia is volt, de melyet e lve te tt; s utóbb „A sastoll“ balla
dája lépett helyébe.

*) A Betegekben önmagának a hypochondriából kigyógyulásar
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szült regényes-eposi költeménynek „Elte“ töredéke ;
1827- ben : A Leány őrző, vígj. 3 felv. (az Elet és Lite- 
ratura II. kötetében); az 1828-ki Aurorában : Hűség 
Próbája, Kénytelen jószívűség, vígjátékok egy-egy felv., 
s dalok; 1828-ban; Szeget szeggel vígjáték egy felvonás
ban (a Koszorúban); Csalódások, vígj. 4 felv. s a  A két 
Hajós, alleg. költemény Vörösmartynak ajánlva (Költé
szeti Kézikönyvem II. kötetében); az 1829-ki Aurorá
ban : Áltudósok, vígj. 1 felv.; (A Fösvény, vagy) Nem 
mehet ki a szobából, vígj. 1 felv.; balládák s népdalok; 
1829-ben Hős Fercsi, parodia az osszianismusokra (a 
Muzárion IY. kötetében); az 1830-ki Aurorában : Há
rom egyszerre, vígjáték 1 felv.; népregék és népdalok 
(ilyek a Minerva azon évi II. negyedében is); 1831-re 
balladák.

E gazdag, s formában és hangban változatos pro
ductio mellett, mely jobbára almanachja kellékei s ha
táraihoz alkalmazkodott, nem vesztette soha szem elől 
fő szakját, melyet élte czéljáúl tűzött maga elibe:a his
tóriai drámát. Már 1812-ben dolgozta volt ki, mint lát
tuk, Zách Klárát ; e tárgyat, 1821-ben, újra felvevén, 
családi szomorújáték helyett a históriai dráma maga- 
sabb álláspontjára emelte (töredékek az 1821-ki Szép- 
literat. Ajándékban és utóbb Kézikönyvemben); végre
1828- ban kiilebb terjesztett stúdiumok után azon egész 
nagy forradalmat akarta egy nagyszerű trilógiának tár
gyává tenni, mely III. András alatt kezdődvén, az in- 
terregnnmon végig húzódik, s a Záhokon állott véres 
boszúban zárkövét lelte '). S bár 1829. vége felé el kez
dett betegesedni, még is hozzá látott komolyan e mun
kához, s legelébb is a középső darabot (Csákliláié) kezd-

tárgyalja ; személyei közöl: Kistelky Károly őm aga, Rudliázy 
Jó zse f : barátja  Rudics József, Forgay : Dr. Forgó sat.

')  Gaul Györgyhöz jún . 10. (év nélk., hihetőleg 1828.). Az osz
tályok leendettok : I I I .  András, Trencsényi Máié, Zá/i Nemzet
ség. „Közbe-közbe vígjátékokat irok — folytatja  — melyek ma
gamnak is időtöltést szereznek, m inthogy szaporán készülnek.“
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vén meg '), azt annyi tűzzel, elmélkedéssel, éjjelezéssel 
folytatta, hogy orvosa szükségesnek látná őt a munká
tól eltiltani. Jobbra fordúlt ugyan állapotja a bekövet
kezett tavaszszal : „én igen javulok, irá nekem május 
21., a tavasz jóltevőleg hat reám, dolgozni is van ked
vem, és reményem, éltemet ezentúl szebben és a köznek 
több sikerrel szentelhetni“ ! de e javulás rövid volt. Sa
ját vétkei, mert orvosainak nem fogadott szót, vissza- 
hozák s nevelék bajait, a mihez még győri útja (aug. 
1830.) is járult, melyet barátjai intése ellen tett, s egy 
erős meghűlés, minek következtén betegsége a legve
szedelmesebb formát vette fel, mert a lélekzés élet
műveit szállotta meg, s septemberbeu már tüdővészbe 
ment által. Ennek kínjai közt is gondja volt az Aurora 
1831-iki folyamára-, melynek szerkesztését Bajzának 
adta által, s a Jelenkor és Társalkodó ügyére, mely po
litikai és tudományos lapokra azimént nyervén kivált
ságot, annak szerkesztőségét rendezte ; midőn szeretett 
jótevő testvére Farkas Gáborné halála híre végkép le
sújtotta. Ez időtől fogva szokatlan bú hatalmazott el 
lelkén, ágyát többé el nem hagyta ; míg sorvasztó láza 
által végkép kimerítve, megfúlási kínok közt november 
21. negyvenkét éves korában, ép azon perczben adta ki 
lelkét, melyben barátai az akadémiai választásoknak 
hírét vették, mely szerint ez intézet Pozsonyban no
vember 17-dikén megalakíttatván, Kisfaludy Károly a 
nyelvtudományi osztályban helybeli első rendes taggá 
neveztetett.

A két főváros magyar közönsége, eltakarít tatásakor 
fényesen tanúsította részvételét az irodalom első embe
rének ily korai elhunyta felett; mert, daczára a kedve
zőtlen időjárásnak, Pest eladdig ily gyászoló sokaságot *)

*) „M ajd mindég szobámba zár a köszvény — írja hozzám 
1829. nov. 17. — s az a la ttv a ló k a t, melyek tán néha többet is 
ug ro ttak  m int kelle tt volna, nagy szerénységben ta rtja  . . . Jövő  
hónapban neki ülök Trencsényi .Vríténak . . . mi leszen belőle, 
az egek tud ják .“
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nem látott. Kazinczy Ferencz fátyolt kötött az elhúnyt 
felett, a lapok gyásziratokkal töltek meg, a színtársa
ságok mindenfelé előadásokkal üllötték emlékezetét. 
Hamvait a váczi-töltés melletti temetőben barátjai által 
emelt sírkő jegyzetté ; ugyanők, megvevén tömegétől 
Írásait, azoknak öszves kiadását eszközlötték ily czím 
alatt : 9. Kisfaludy Károly Minden Munkái, öszveszedte 
Toldy Ferencz. Tíz kötet. Buda, 1831. *) ; az ebből s 
egy külön „Felszólításra a Nemzethez“ gyűlt öszvegek- 
ből egy márvány emléke készült Ferenczy István szob
rász által, mely a nemzeti múzeumban letéve ott várja 
felállíttatását ; 1836-ban pedig ezen emlék-egyesület* 2) 
szépirodalmi intézetté alakúit által Kisfaludy-Társaság 
néven, mely 1844-ben királyilag is megerősíttetett, s 
jutalmazások, valamint számos nagy hatású széptani és 
költői munkák kiadása által az elhunytnak hatását ha
lála után is folytatni tette feladásává. Ugyanennek meg
bízásából következett 1842-ben Kisfaludy Minden Mun
kái második és 1843-ban harmadik bővített kiadása, 
Pest, egy 4-rét köt. s nyomban, Pest (Bécs) 1843—4. 
egy negyedik hat kötetben3); azon kivül 10. Kisfaludy

')  Hy felosztással : I. köt. Versei, nemek szerint sorozva; 
I I —VI. köt. : Színjátékai öt kötetben, szinte nemek szerint; 
V II .,  V i l i .  köt. : Elbeszélései és Vegyes kötetlen  írásai; IX ., 
X. köt. : Pó tlékok , t. i. A T atárok , I lk a , Szécsi M ária, (m iket a 
szerző fel nem kivánt munkáiba véte tn i); Drámai töredékek : 
I. Ulászló, Csák M áté, Záh nemzetség; Versek a költő  ifjabb 
korából; s É le te, a kiadótól.

*) T agjai v o lta k : Bajza József, Bártfay László, Bugát Pál. 
Forgó G yörgy, Helmeczy Mihály, Sckedel Ferencz, S te ttner 
György, Szalay Imre, Vörösmarty Mihály és W alth err László.

3) Ily  szerkezettel : Öszves versei 1805—30. időrendben; ösz
ves színmüvei, mik az első kiadásban állottak, 1811—30 szinte idő
rendben; Elbeszélései 1822 -2 6 . és Vegyes Ira to k  1821—28. ugyan 
azon rendben; végre K iadatlan zsengék és töredékek 1808—27., 
köztök : A Gyilkos, Zách K lára, Brutus, A koresházi Vásár, 
Konstantinápoly Veszedelme sat. — A negyedik kiadásban m eg
ta r ta to tt  a sor, csakhogy a töredék színművek mind eg y ü tt álla
nak az utolsó kötetben.
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Károly Jelesebb Vígjátékai, Pest, 1843. ’) ; díszes em- 
lékkiadásban : 11. Tihamér, regény. Pest, 1854.a) ; 
12. 13. Kisfaludy Károly Versei, ötödik kiadás Toldv F. 
által. Pest, 1858. (a Heckenast M. Remekírói gyémánt- 
kiadása TII. kötetéül). * *)

') Úgym int : A Leányőrző, Hűség Próbája, Csalódások, A 
Fösvény.

*) Ily  ajánlás m ellett : „Kisfaludy Károly halála X X III . év
napján, midőn több buzgó hazafi a korán elhalt költő nyughelyét 
új és szebb síremlékkel díszesíté, nov. X X L  M. DCCC. L IIIA
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ELŐSZÓ

A VERSEK GYÉM ÁNTKIADÁSÁHOZ.

Sorban ötödször, egyéb munkáitól különválva elő
ször, veszi tőlem itt a közönség Kisfaludy Károly 
Verseit, s ez úttal, a jelen gyűjtemény czéljaihoz képest, 
némelyek kihagyásával. Kisfaludy Károly nem csak a 
tárgyilagos költészet felélesztője, s különösen a drá
mainak lett megalapítója irodalmunkban ; hanem a lyrai 
költészetre, kezdetben alaki, utóbb tartalmi tekintetben 
is, mély befolyást gyakorolt. Példája s élő szavának ha
tása által emancipálta a költői előadást a görög-mytho- 
logiai képes kifejezésmód s a classicai népek életére s 
képzésmódjára czélzó vonatkozások alól, melyekkel az 
érzeményeket eszmésítvén, s így bennünket mindunta
lan más, tőlünk idegen, képzetvilágba áttevén, a költé
szet és élet közt észrevétlenül hézag támadott : ezek 
helyett Kisfaludy érzésmódunk és felfogásunkkal egyező 
kifejezést és érzékitést sürgetett, mi által, különösen 
lyránk, a tudós és idegen szín helyett, több sajátossá
got, életfriseséget és közvetlenséget öltött, s egyszer
smind népszerűbb lett. Később tovább ment. 1828-ban 
a népies elemet hozta be a lyrába, nem hogy az ural
kodjék rajta, hanem mint formát a többi formák mellé, 
de azon elmaradhatatlan siker célba vételével és remé
nyében, melyet az az összes lyra szellemére s külsejére
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gyakorolni fogott. HorváthÁdám megpendítette ugyan 
már a múlt században e hangot, Csokonai és Yitkovies 
szerencsésen követték öt néhány dalokkal, de befolyás 
nélkül összes költészetünk fejlődési menetelére. Akkor 
t. i. a műdal volt megalkotandó a részint mindennapias, 
részint iskolásságával életképességet nem bíró költé
szet irányában: most az megvolt, de el kezdvén hagyni 
a természetes hangot, s felfogásban és kifejezésben mes
terkéltségbe, negédlés vagy túlságba esvén : a népies 
elem beoltása kívánatos, korszerű lett. Innen azon for
dulatot eszközlő hatása Kisfaludy népdalainak, nemcsak 
amennyiben követőket, sőt oly vetélytársakat vontak 
magok után, miivek Czuczor és Vörösmarty, de a köl
tői nyelvre általában. Másfélül a ballada és románezra, 
mely a lyrától csak az énekelhető formát kölcsönzi.Nyúj
tott ugyan már Kölcsey néhány példányszerű, de elszi
getelt mutatványt : Kisfaludy számosb, az Aurorába írt, 
kivált későbbi darabjai drámai élete és népies hangjával 
e formát behonosította, s ez által is az objectiv irányt s 
életszerű nyelvet a költészetben megerősítette.

De Kisfaludy Károly Versei nem csak irodalom-tör
téneti jelentékkel bírnak. Kisebb költeményei, kivált 
melyeket az I. és III. könyvek tartalmaznak, költői szép
ségükön, az érzés, gondolat s eleven előadás egységén, 
túl azon vonatkozással is érdekelnek, melyben azok a 
költő saját bcléletéhez , viszontagságai-, szenvedéseihez 
állanak, s így az aesthetikai becs mellett psychologiai ér
dekkel is bírnak. T. i. azon megillető melancholiai han
gulatnak, mely azokon, sőt legtöbb balladáin is, nehogy 
mondjam egész költészetén, átvonúl, forrása a költő éle- 
ményeiben van, s azért elbeszélő s drámai költeményein 
is kiötlik, s komikai adományzottságával találkozva adja 
azon nedélyt, mely azokban sok helyt, s oly szeretetre 
méltóan, szerepel. Ismerjük életrajzából (új Kéziköny
vemben, s abból a jelen kötet elején) sorsát. Már gyer
mekkora éreztette vele anyátlansága átkát ; a szigorú, 
kemény, kedélye elevenségét korlátozó apa közvetlen
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nyomasztó hatása alól kiszabadulván, tanítói hasonló bá
nása edlen visszahatva, kénytelen az iskolát elhagyni; ka
tonai fenyíték alá kerül, utóbb saját hibái folytán buj
dos»’) lesz; hontérte után hosszas nélkülözések közt há- 
nyódik, melyeket büszkesége az elveszett fiú bánkódó 
meghunnyászkodása helyett önkényt választott : e 
hosszú és komoly iskolája az életnek, szíve veszteségei 
mellett, lett amaz alapérzés szülőanyja, mely, ha csen
des magány utáni vágya teljesülésétől elesvén egy jövő 
életbe tekint ki, korántsem költői fictio, hanem szivének 
legbensőbb lényege. Ezért népdalai is, a népies forma 
daczára, sentimentálisok, sőt, mit drámáiban is érzelgés- 
nek neveztek, saját merengései, melyek gyakrabban le
pik el, mint alakító, egyénítő ereje feltennünk engedné.

Hogy ily kcdélyállapot mellett a reflexio is sokszor 
helyt követel, meg nem lephet; de az Kisfaludynál oly 
bensőleg egyesül érzéssel, hogy, kivált a keresztyén 
költészet álláspontjából, költői jogosultságát egyedül 
ott veszti, hol allegóriába burkolja magát, mely tulaj
donkép csak egy darabjának ad formát.

S így oly költőt adunk itt külön és olcsó kiadásban 
először a közönség kezébe, ki tartalmassága, bensősége, 
életvalósága s az erkölcsi momentum mélységével, mely 
öszves költészetét jellemzi, nem csak gyönyörködtető- 
!eg, de ncvelőleg is hat az elfogulatlan olvasóra.

Test, September 19. 1858.

TOLDY FERENCZ.
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Hatodszor adom Kisfaludy Károly Verseit ez új ol
csó kiadásában öszves műveinek. Az elsőben a költemé
nyek fajok szerint voltak rendezve, s a zsengék a töb
biektől különválasztva; a második, s azt követő két 
kiadásban az idősor szerint. Az elsőbb szerkezet köny- 
nyii átnézetét adta annak, mely fajban és formában mit 
nyújtott a költő, s az olvasó hangulatától, az egyenlők 
együve-állitása folytán, nem kívánta azon szökéseket, 
melyeket az időrendi szerkezet teszen fel, de mely vi
szont a költő fejlődése menetét tünteti ki világosban.

Ügy tapasztaltam, hogy az élvezni, nem bírálni, akaró 
olvasó jobban szereti a fajok szerinti osztályozást, me
lyet e végből a nagy közönségnek szánt Gyémántkia
dásban alkalmaztam ismét, de hogy az időrendi osztá
lyozás czélja is meg legyen közelítve, az egyes ,,körn
yék“ darabjai csakugyan készülésük sora szerint adattak. 
E módot tartottam meg a jelen kiadásban is, mely a 
Gyémántkiadástól annyiban különbözik csak, hogy en
nek tartalmát teljesen kiegészítve adja.

Ugyané rend van tartva a többi nagy osztályok : a 
drámai, elbeszélő és vegyes munkák sorára nézve is; s 
bezárják a sort a kiadatlan zsengék és töredékek, melyek 
elsei csak esetleg kerülték el a szerző általi megégetést, 
sőt „Zách Klára“ idegen kézből jutott birtokomba; 
s ezekkel együtt, részint életrajzi, részint művészi te
kintetben a legkiválóbb figyelemre méltók.

Pest, april 1. 1859
TOLDY FERENCZ.
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L Y R A I  K Ö L T E M É N Y E K .

A LEG SZEBB GYÖNGY.

Van egy gyöngye a világnak, 
Létünk legfőbb értéke, 
Minden földi boldogságnak 
Kútfeje s legszebb éke ;

Melynek remegő tükrében 
A szív magát képzeli,
S adóvevő örömében 
Fájdalmait öleli.

De a nagy világ zajában 
Az csak ritkán láttatik,
A romlott szív birtokában 
Sóba nem találtatik.

Csak szelíd s jó embereknél 
Fakad égi forrása.
Érzékeny s meleg sziveknél 
Tenyészik szent áldása.

Eg ykor szívem nagy ínségét 
Barátomnak beszéltem,
S érettem hullatott könnyét 
E szép gyöngynek Ítéltem.
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HA DI ÉN EK  OLASZORSZÁGBAN.

1805.

Hadistennek vérrel festett 
Zászlói már lobognak, 
Öldöklésre szenteltetett 
Mozsarai ropognak.

Ott áll — talpig beborítja 
A dörgő por fellege -—
Az ellenség; s villogtatja 
Kardját büszke serege.

Diihösködve már reánk üt, 
Hullnak bajnok vitézink, 
Halált terjesztnek mindenütt, 
Ritkulnak már rendeink.

A térségen elszéledve 
Holttetemek fekszenek,
Kik magokat felszentelve,
A hazáért vesztenek.

Jőjenek vérszomjuhozó 
Despotának zsoldosi,
Már annyi veszélyt okozó 
Törvényes vad gyilkosi :

Itt állunk mi Hunniának 
Rettentő bajvívói,
A dicső magyar hazának 
Igaz, hű pártfogói.

Mi Árpád szabad népei 
Mi bátran megütközünk,
S régi vérünknek hívei 
Vagy elesünk vagy győzünk.
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Egy az élet, egy a halál :
Azt kérdésre ki veti ?
Vagy előbb vagy utóbb talál, 
A bajnok azt neveti.

Rajta pajtás! ne félj tehát,
Itt a választó határ :
A mit a jó szerencse ád,
Elet, halál legyen bár.

Tekints dicső nemzetünkre, 
Old vágd az ellenséget,
S diadalmunk hoz nevünkre
Dicsőséget, életet.

A S Z E R E L E M .

Minden földi öröm bajjal párosodik, 
Kivánatink tárgya csalóka tünemény,
Víg kedvünk fajdalom tengerén hányódik, 
Mely ritkán érik meg a legigazb remény!

A tudomány elűz annyi szép kényeket, 
Édes öröm többször méregbe rejtőzik, 
Hatalom elöli az érzeményeket,
Erkölcs meleg vérrel kínosan küszködik,

Míg a habzó szív ver az ember melyébe’, 
A hideg való azt soha be nem tölti,
Üj kívánat jő az elégség helyébe,
S a lelket legédesb álmából felkölti.

Minden a mi itten a szivet gerjeszti, 
Megnyerve elárul s vég múlásnak ered,
Új gondolat becsét, malasztját elveszti : 
Csak az boldog a ki szerettetik s szeret.

3Kisfaludy K. I.
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Kinek a szerencse hatalmas karjával 
Csillagkoszorút tesz imádott fejére : 
Hányszor küszködik az mosolygó sorsával! 
S dicsősége válik élete terhére.

Mit a halandók jót és édest vevének,
Belőle fakada e bőség szarvából;
Magok a jobb lelkek szerelmet értének 
A nagy teremtőnek legelső szavából.

Ki e földön éleng, malasztját isméri,
S örökön lángoló oltárához járul,
Örömit, kényeit *e tündértől kéri,
És hymnusokat zeng égi jutalmárul.

A lélek hatalmat s minden tehetséget 
Egyedül az igaz szerelemtől vészen,
S mágusi erővel minden tehetséget 
Csak könnyen meghódít és valóvá tészen.

A tiszta szerelem bájo.ló körében 
A mennyei láng a mellben fentebb lobog, 
Megtisztul a lélek, s békítő ölében 
A megbántott szív a megbántóén dobog.

Az anya természet frigyes barátnéja 
Meleg karjával a földet átöleli,
A mérget bal sorsunk kebléből kiszíja,
S a világot szelid kebelén neveli.

Szent egységben tartja mind a földieket, 
Boldogító nyomát békesség követi; 
Bózsalánczczal összeköti a szíveket,
És déltől éjszakig egymáshoz vezeti.

Oh ki nem érzette egyszer életében 
Jótevő malasztját a hív szerelemnek ? 
Kinek nem fakada forró kebelében 
Égi forrása e szent gerjedelemnek?
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Ki nem melegedett mennyei lángjánál,
S el nem ragadtatott felhevült szivétől?
Ki nem fellengezett tündér határánál,
S váltig nem lelkesült gyönyörű kényétől?

Légy bár vitéz s laurus zöldelljen fejeden, 
Bírj bár hatalommal, Dárius kincsével, 
Fényes érdemcsillag ragyogjon melleden, 
Meghalsz s felejtetel más nap felköltével:

De a hív szerelem el nem feledkezik! 
Buzgón oltárt emel hívének sírjából,
Ajtatos könnyekkel visszaemlékezik,
S égi vigasztalás tenyészik hamvából.

Ne hirdesd oly szegény ember boldogságát, 
Ki nem sejtvén a szerelem bájos kelyhét, 
Komor gyászban vonja szomorú világát, 
Mert soha nem érzé élte javát, szépét.

E L V Á L Á S.

Kózsaláncza szerelmünknek, 
Sok örömmel telt frigyünknek, 
Boldog életünknek 
Hervadoz, és elválással 
Fenveget, nagy változással,
S búsitó múlással.

Hallod-e! az óra üt már!
Itt az elválasztó határ,
Mely szívedtől elzár :
Ha igaz mit szívem érez, 
Meglátlak ! Jőj hát mellemhez, 
Szerető szívemhez !

3*
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Itt eg y könny, mely sérelmemből 
Reád hull s nedves szememből 
Hű szivedre gördül :
Kér hogy drága szerelmeddel 
A távolt is emlékeddel 
Ihlesd, s ne feledd el !

E  L T  Ö K É  L E T.

Végezd, Sors! a mit reám kimértél,
Ontsd le mérged életem kelyhébc,
Vedd vissza a mit egykor Ígértél 
Az ifjúság aranyidejébe’;
Végy vissza mindent a mit csak szeretek, 
Vezess egy új tövises pályára,
A földi ínség legfőbb pontjára :
A nagy megtörtént : többet nem veszthetek.

Nem rettegek, az idő bármit ád!
Mert az erőszak erőmet neveli :
Lenyomja a gyönge szív fájdalmát,
És a lelket sorsán fölűlemeli :
Habár méltatlan s nehéz üldözések 
Irgalmatlan megfosztnak mindentől,
Ha mind addig, míg létem sírba dől 
Körülfognak vad s kínos szenvedések.

Egy tárgyért hevűlt vala kebelem,
Körűle horgának minden reményiül ;
Oh hányszor fölemelkedtek velem 
Az egekig annyi tűzérzeményim!
Áldott lélek ! egy szerencsés órában 
Elfogadád ajánlott szívemet,
Rózsás útra vezetted éltemet,
Es most ott fekszel a halál karjában.
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Mit adhat, mit vehet a jövendő,
Mit ezután a szerencse játéka?
A megsértett szívből eredendő 
Tökélet az ég legszebb ajándéka : 
Vigasztalást csak enmagamtól várok, 
Ha mindjárt elhagyva, számkivetve, 
Nem ismerve s élve elfeledve 
Magán s egyedül a világban járok.

A KEDVES SÍR JÁ N Á L.

Te is, drága! kifejtőztél 
Az élet fogházából,
Es szebb országba költöztél 
Ott a néma síron túl !
Hol az angyalok sorában,
Az örökség nyugalmában 
Várod hű barátodat :
Ki elhagyva mindenektől 
Némán kora sírodon ül,
S zokogja halálodat.

Míglcn éltél, számkivetett, 
Honom sehol nem vala :
Hű szerelmem átokká lett — 
Remény imígy megcsala. 
Meghaltál ! és a végezet 
Vissza sírhahnodhoz vezet! 
Hol szívem fájdalmába’ 
Hozzád rakom örömimet, 
Csal ogató reményűmet 
A föld hideg gyomrába.

Itt állok, és borzadással 
Szemlélem hűs boltodat,
S kívánkozó sóhajtással 
Ölelem szent porodat,
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Hogy még egyszer felolvadnál, 
Csak egy gyenge reményt adnál 
Hátra levő éltemnek.
Hasztalan! nem jő sírodból,
Nem jő világos honodból 
Vigasztalás szívemnek.

Nyugodj tehát szent békében 
Az élet csendes partján,
A boldogok seregében 
Annyi fergeteg után!
Míg én is elköltözhetem 
Es szabadon elvethetem 
Az élet porruháját,
Míg a halálnak adózva 
Es a lélek színváltozva 
Keresi vég hazáját.

A R EM ÉN Y H EZ.

Ha idő az örökséggel 
Irtózva ölelkezik,
Ha a halál az élettel 
Végső harcot küszködik;

Minden az embert elhagyja 
A sötét sír szélénél, 
Sorsának prédául adja 
Tűnő élte végénél :

Kemény! te vagy biztatója 
Fáradt, bágyadt szivének, 
Te magad vagy fentartója 
Már múlandó létének.
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Benned bízik s kebelében 
Enyhülést, javúlást vall,
Hív követője ölében 
Elalszik — és békén hal.

Ha szilaj kinok szaggatják 
Vérbe borult szívemet, 
Minden örömtől megfosztják 
Szerencsétlen éltemet ;

Ha szerencse fut előlem, 
Utamba’ keresztüljár,
A sors mérget itat velem, 
Boldog óra rám nem vár :

Akkor te, kegyes Reménység! 
Sugárzol bús keblembe,
És az elvesztett békesség 
Visszafordul szívembe.

Híve maradsz az embernek 
Bármely nehéz sorsa lön, 
Kísérője életének 
S barátnéja e földön.

A szenvedő könnyeinek 
Forrását elszárítod,
S a kétség vad seregének 
Ostromát elfordítod.

Édes gondos szorgalommal 
Apolgatod az embert,
Kit a végzet vas karjával,
Bár méltatlan, alá vert ;

Mert elhagyva a világiul 
Azt a reményt találja,
Hogy könnyeit a síron túl 
Egy jó angyal számlálja.



40 VERSEK.

És az ember bölcsőjétől, 
Míg a sír őt elzárja, 
Tőled, első kedvesétől, 
Legszebb örömét várja;

S karjaidban mosolyogja 
A sors forgó játékát, 
Édesdeden általfogja 
Boldogsága árnyékát.

Te vagy a szív békessége, 
Védje a megsértettnek,
S tartandó úti költsége 
E zarándok életnek.

A VÁNDOR.

Fellengző szabad lélekkel 
Elhagytam én honomat ; 
Égig ható reményekkel, 
Tünemény álomképekkel 
Kezdém vándorlásomat.

Az ifjúság kellemekkel,
A világ szép örömekkel 
Énnekem kedveskedett ; 
Elmém, még szabad voltába’, 
A csillagok országába 
Könnyen fölemelkedett.

Az igazság oltárához,
A bölcseség thronusához 
Lépésim siettetém ;
A szerencse változásit,
A világ hiú szokásit 
Mosolyogva megvetém.
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Gyűlölvén a különbséget, 
Széles e föld tyrannját :
Csak magát az egyességet 
S a jótevő békességet,
Mint éltünk legszebb javát

Szívdobogva óhajtottam ;
Nagy dolgokról gondolkodtam; 
Tündér ábrándozásim 
Az egek felé ragadtak,
Es mellemben gyarapodtak 
Kivánó sóhajtásán.

De soha meg nem érhettek 
Ajtatos reményeim;
Valóságot nem nyerhettek 
Gyümölcsöket nem szedhettek 
Arany feltételeim.

\

Mert csak hasztalan törődtem, 
Homályban maradt előttem 
Az igazság simára :
Csak a reménység követett,
S néha bágyadt napfényt vetett 
Pályám sötét útjára.

Láttam laurust zöldelleni 
A köz félénk homlokán ; 
Dicsőséget tündöklőin, 
Érdemcsillagot fény leni 
Méltatlannak oldalán.

Láttam az embert voltában :
A hazafit országában 
Egy Hetaera ölében 
Elfajulni, elpártulni,
Végre más idegent dúlni 
Ősei törvényében.
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Láttam a nagyobb világot, 
Titkait kikémleltem,
És azon nagy igazságot 
Hogy a tündér boldogságot, 
Melyet egykor képzeltem,

Az ifjúság maga kéri,
S senki soha nem isméri, 
Neki bármely sorsa lön;
S hogy az élet békessége, 
Ember legszebb nyeresége 
Egyedül a szívből jön.

A mit a szív buzgón imád 
Fenlángoló hevében;
A mit a tüzképzelet ád,
A mit a szem magasnak lát 
Az ifjúság évében :

Oh be hamar meghódítja 
S keskeny körébe szorítja 
A valóság bilincse,
Hogy az embernek semmi más 
Csak maga a tapasztalás 
Marad legdrágább kincse.

így a lélek visszatérvén 
Csendesen önmagába;
De új élelmet keresvén, 
Artatlanúl bedőltem én 
A szerelem karjába.

A szívnek várt nyugodalmát, 
Az erkölcs égi jutalmát 
Ott véltem hogy meglelem ;
Oh de nyájas eredete 
Uj sebeknek lön kezdete,
S üres maradt kebelem.
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Végre tehát búcsút vettem 
A nagy világ zajától;
Boldog én hogy menekedtem, 
Még ép szívvel kijöhettem 
ízetlen pompájától.

Amott látom hajlékomat, 
Csörgedező patakomat 
A napnál tündökleni;
Szép honom erdős hegyeit, 
Felhőkig meredt bérczeit 
Előttem kékelleni. —

Itt, hol sok szép reményekkel 
Pályámét elkezdettem,
És kiterjesztett kezekkel 
Számtalan örömkönnyekkel 
E tájtól búcsút vettem :

Itt állok most aggott ember,
S szívem megint örömmel ver 
Hogy újra megláthatom,
S hogy magányos csendességben 
Munkálkodó békességben 
Éltem itt folytathatom.

S míg létemnek vég adóját 
Az örökség kivánja :
A jövendő akármit ád,
Itt éltemnek kis hajóját 
A fergeteg nem hányja.

A természet anyamellén,
A barátság hü kebelén 
Megnyugszik a jobb lélek :
Itt tiszta szép szabadságban 
Csendes házi boldogságbant ö O
Megelégedve élek.O o
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A BARÁTSÁGHOZ.

Egek legszebb szüleménye, 
Csak jobb lelkek érzeménye, 
Oh drága hív barátság!
Nálad nélkül gyászos éltünk, 
Soha nem teljes örömünk,
Nem édes a boldogság.

A szív nehéz gyötrelmének, 
Búvának és sérelmének 
Föllegét elszéleszted !
És az élet boldogságát,
Már hervadozó virágát 
Gyámolítvá éleszted.

Minden nemes, magas, jó, szép 
Általad csak egészen ép,
Mert az érzést neveled,
És az élet fogházán túl 
A sors nehéz vaskarjábnl 
A lelket fölemeled.

Az ember minden érdemét, 
Neked köszöni kellemét;
S mint a hajnal harmatja 
A száraz' földet virítja,
A lelket is úgy indítja 
A barátság malasztja.

Ha ifjúban a szerelem,
Ez ártatlan gerjedelem 
Legelőször lángot vet,
Kétszer boldog, midőn látja : 
Vele érez hű barátja,
S szerencséjén részt vehet.



ELSŐ KÖNYV.

Lenyomva a sors kezétől, 
Megbántva az emberektől 
A jobb ember sanyarog; 
Átkozza bús születését, 
Kínos számkivettetését,
Léte alatt csikorog;

Könnye kenyerét áztatja, 
Villám éjjelét mutatja, 
Már-már bedől sírjába :
De rá talál barátjára, 
Felejtkezik fájdalmára, 
Felvidul hiv karjába’.

Boldog kiben uralkodik, 
Kebelébe bezáródik 
E szent s tiszta indulat! 
Ballagjon ő a sors jobbján, 
Vagy szerencse kínzó balján, 
Végre talál nyugalmat.

Az élet nagy örvényében, 
Ezerféle veszélyében 
A barátság maga áll,
Mint a habzó tengerekben, 
Az ordító förgetegben 
Egy erős magas kőszál.

Örömének virágai,
E szent frigynek szép napjai 
Soha el nem hervadnak, 
Rózsaláncza s kötelei,
Két szép szívnek bilincsei 
Soha cl nem szakadnak.

Sem az idő vasfogával, 
Mindent dúló hatalmával 
Változást benn’ nem tehet;
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Sem a hideg sír félelme, 
Rettenetes ijedelme 
Akadálya nem lehet.

Boldog a kit életében,
E világ nagy tengerében 
Az örökös végezet —
Hogy életét szerethesse, 
Rendült sorsát kedvelhesse — 
Egy rokon szívhez vezet.

A NY UGTATÓ.

Leszállsz te is kecsegtető sugár!
Ki rég borúit egemre féltőnél,
S újonnan a remény lágy karjain 
Biztatva szép álmokba ringatál !
S habár csak messziről mosolygtanak 
Felém búszenderítő bájaid,
Bátran megvívtam a jelen hiányait,
Magas bért sejtve kebleden.
Örömszínben, vezércsillag gyanánt 
Lebegdelt képed napjaim körül,
S bájképzetim fellengve bolygtanak 
Jövendőmnek derengő tájain.

„Elég, merész szív! vég határod a remény, 
Ezen túl a szegénynek nincs java;
A szépség felhőtlen tetőre vágy, 
Birtokhoz csak szerencsés juthat el. 
Némulj meg, és tanulj lemondani. 
Nyugasztalódj belső világodon :
Örökségül tündéri álmokat,
Kern földi jót adának istenid.“ 
így  dörge rám küzdőre egy hideg,
Egy vak szokáson szentesült erő ;
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Érczkormányát vadon zajogtatá,
S habok közé sülyeszti partomat ;
Mély örvényt vág frigyes pályánk között, 
S kinézteim homályba oszlanak.

S te még egyszer ragyogsz felém kegyes! 
Gyötrelmem titka lángol könnyeden :
,, Áldozz ! ez élet a földé ; a rény 
Pálmája vad tövis között virul.
Győzz tűrve!“ így vigasztalál, s azon 
Kinos perczben viszonszerelmed 
Vallása reszket bíbor ajkidon ;
S mit a boldog nem nyerhete,
A szenvedő áléit szivén remeg. —
Elválsz ! s utánad ah haszontalan 
Nyilong karom; tompán zug el szavam 
A puszta téreken ; letűnt az égi kép,
Csak könnye reng keblem hullámain :
A múltnak bús, komoly emlékjele.
S míglen borulva veszteségemen 
A távolt méri lankadó szemem,
Szelíd.fény leng körűi; lágy hangzatok, 
Mint a lantnak homályos zengzeti, 
Gyöngén ihletve szerteömlenek ;
S egy bájalak világos szárnyakon 
Csendes méltósággal lebeg felém.
Nem földi kényt lövel tekintete,
Szent béke ül felséges homlokán,
S a merre lép, az ég malasztja kél.

„Te hív valál, s vesztél; fel csüggedő! 
Sorsod csak a mulót ragadta el;
Lángzók maradnak a rokon tüzek,
S a por felett buzogva érlelik 
Tisztult lényük nemesb tökélyeit.
S ha a világ, ha vad korod szilaj 
Dagálya éltedet zavarja, jer 
Berkembe; myrtusim hüs árnyai

. ä
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Ölelnek ott, s az ének szelletin 
A hív körébe szállva, részvevő 
Érzelmin enyhülsz..“ így a mennyei ; 
S míg dalra ébredt lantom húrjain 
Bús hangok rezgenek, lelkem vidúl, 
S a szív zajongó habja csendesül.

É L E T  ÉS PH ANTASIA.

Sötét homályban 
Intézik és szövik 
Komor hatalmak 
A földi kétes 
Pályák irányait ;
S némán, szivetlenűl, 
Tüskéket hintve 
Rejtélyes útra,
Hideg karokkal 
A puszta élet 
Háborgó tengerére 
Taszítanak.

És duzzadó habok, 
Ellenkező szelek 
Forgatják életünk 
Keskeny hajóját ; 
Fel-felröpítve 
Hullámtetőkön 
A fellegig mereng.
S alá sodorva 
Halálos örvény 
Tátong alatta.

S kínos zavarban 
Ott küzd az ember 
A vészözönnek 
Gátlan dühével,
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S dagadt kebellel 
Partnak törekszik, 
Mely biztatón leng 
A távol elnyúló 
Reményköd árjain : 
Ott szebb élet derűi,
S a csendes nyúgalom 
Forrása csörgedez.
De nem talál nyomot 
Esdett fokszirtjain ; 
Fáradtan visszadől 
Zajló habok közé,
S a lankadt szomjuzó 
Egy tiszta cseppet 
Se’ nyerhet.

Kigyók övedzik át 
Baráti kéz helyett,
S fájló botlásait 
Kaczagják ördögül ; 
A váltó nap leszáll, 
Kétségek ostroma 
Körüldöbörgi,
S kiélve jobb hitét 
A jó- s igazhoz, 
Fagylalt melyére 
Rohannak.

Meredve néz 
A holt világra, 
Sülyedte árnyai 
Kísérve rezgetik. 
Gyászszín borítja 
Zordon vidékeit ;
Csak egy villámsugár 
Dereng le néha 
Bús éjjelébe,
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S reménye sírjait, 
A vésfnetetlen űrt,c>
Mutatja könnyes 
Szemének.

lm a környék derűi, 
S arany felhői közt 
Terjengő szárnyakon 
Egy istenné közéig! 
Int, s fénye számtalan 
Alakban úszik 
Kies virányokon.
Varázs tündökletin 
Az ég harmatja reng, 
S szelíd fuvalma 
Serkentő bájt leheli; 
Edenné változik 
A dísztelen vadon; 
Lágy szellők nyájasan 
Suttognak a mezőn,
S himes virágok 
Nyílt kelyheikből 
Edesded álmokat 
Lihegzenek.
A természet virít,
És sírokon keresztül 
Örök tavasz mosolyg.

Az ember istenűlve 
Az égre feltekint ;
S éltét, a zsengedőt, 
Az ifjút, a virágzót, 
Mint hölgyét, olvadó 
Melyére vonva,
A halhatatlanok 
Sorsában osztozik.



Nem járatlan tovább 
Ösvénye titkain,
S teremtő lángjait 
Öröklét hirdeti.

A por nem lelkesül,
Ha égi szellemek 
Nem oldják lánezait, 
Alant hever s letűn;
A Phantasia,
Az ész hív kedvese, 
Bátran kivívja 
Mély tömlöczéből,
S a látkörön túl
Fenten lebegteti
Világokat-
Körűlsugárzó
Bájos szövétnekét. '
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Sötét olajfák illatos hüsében 
1 1 a bús vándor, köny ragyog szemében, 
S mélyen sóhajtva vissza-visszanéz ! 
Kedves hazája tűn fél képzetében, 
Hajlékát véli a távol ködében,
S öröm-reszketve nyúl félé a kéz.

Az esti szellő honnyelvét sugalja,
Szeretti nyájas üdvezlésit hallja 
A szép csalódás szellemajkain ;
Ujúlva kél a múltnak égi kéje,
S vidám alakként lengedez féléje 
A boldog sejtés féllegszárnyain.

Szülőföldéig terjed láthatára,
S békén mosolygva csendes alkonyára

HONVÁGY.
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Édes felejtés karján ringadoz ;
S mint egykor ősi háza szűk körében,
Első vágyási lobbadó hevében 
Könnyűit kebellel ifjan álmadoz.

De ah ! sietve tündérképe illan,
Midőn a déli nap halmára villan,
S dicső felséggel a nagy térre száll;
Fennérzi most, mily messze szép hazája.
S bár itt szelíclebb ég leheli reája,
A sínlő szív nyugpontra nem talál.

Örök tavasz bár zöldell itt körűle;
Ott a természet téli gyászra dűle,
S begy-völgyet zord fagy, zúz, köd, hó tetéz 
De ott szabad! s a gazdaglét öléből,
A földi szépnek büzke lakhelyéből 
Vadon berkére vissza-visszanéz !

Megy a bús vándor sorsa végzetében;
De él hazája bánatos melyében,
S andalgva meg-megáll minden fokon; 
Iveservit tördelt hangokon kiönti,
Keletről térő felhőket köszönti 
S elszenderűl moh-lepte sírokon.

Borongva járdái kérkedő vidékin,
A régi nagy kor roppant omladékin,
Hol minden honni hőst előidéz :
Kik tettikértbár nem nyertek magas bért. 
Bér nélkül tudtak halni a hazáért :
Azon dicsőkre vissza-visszanéz,

Az élet telje bár gyönyörre inti,
S biztatva útját fris rózsákkal hinti,
Kényén röpítve ösztönárjait :
De túllebegve hont esdő reménye,
A külföld minden bájos tüneménye 
Nem oltja lelke csendes vágyait.
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Szakaszt is néha kellemes virágot :
Csak félig érez minden boldogságot, 
Nyiltában hervad minden élemény;
Szelíd hűségért lángol indulatja :
Mi itt magát lágy készséggel mutatja, 
Múló hab, színlett kegy, csalóka fény.

S tovább-tovább megy, míg a czélhoz éré, 
Hol mind az, mit hajdan fellengve kére, 
Édes valóra létesülni kész ;
Bár a szerencse nyílt ölébe zárja,
S körűltündökli a hír csillagárja,
Míg szíve ver, csak vissza-visszanéz.

SZEM HATALMA.

Midőn bájos szemed reám tekint, 
Egész létem gyönyörben olvadoz;
S bár rettegek, ha más szerelmet int, 
S tömjént hódolva kellemeidre hint : 
Midőn bájos szemed reám tekint, 
Szivem biztos reményre lobbadoz,
S ég föld ezer kéjben ringat megint : 
így boldog én! nem érzek semmi kínt, 
Midőn bájos szemed reám tekint,
S egész létem gyönyörben olvadoz.

V I S E G R Á D .

Bús döledék! mily csendesen állsz ködlepte tetődön, 
Né^ve komordan alá a Duna habja közé!

Lakja királyinknak, Visegrádi hajdanti virágod 
Porba omolt, s élted nemzeti gyászba vegyült. 

Barna falad roppant vázként mered a levegőnek, 
Mintha kivágyna korunk mostoha terhe alól. 

Hasztalan ! elhúnytál ; az enyészet vas keze rajtad 
Vad diadalmi jelül hamvadon edzi dühét.
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Küzdél bár, de magas díszeidnek hullani kelle, 
Míg pártolt fiaid oszlopa, sírja levél.

A múlt századokat látom feltűnni körüled,
S lengve vonulni az est sűrű homálya felé ;

S mint a hon-vesztett lángképzeti visszaröpűlnek, 
Lelkem is úgy felleng a kegyes árnyak után. 

Tornyaidat látom büszkén csillogni az éghez,
S játszi habok tükrén képedet úszni alant ; 

Epületid sorait látom — —----

EPIGRAM M ÁK.

1.
Zúg, morog a zivatar, zajog a zord éj szaki szélvész 

Néz a lyányka, remeg, s félve karomba omol. 
Vívjatok égi tüzek! nem retteg tőletek a hív,

Sőt vadon árjaitok partra segítik utóbb! 
így  szólék; azalatt kiderül, a lyányka elillan :

Fény lepi a berket, szívemet éji vihar.
2.

Mily szép s tiszta öröm nyájas szemeidbe tekintnem, 
Menny, föld, s enmagam is, bájgyürüjökbe vegyül; 

Kéjükön életerőm gyöngéd hullámban özönlik,
Bennök halnia kész, általok élni buzog.

3.
Csendes unalmat szül mindennek többszöri nézte : 

Untalan, édes alak! téged imádni öröm.
4.

Többé nem szeretek; minek a sok néma vesződés?
Mit tegyek? a kegyes int : élni szeretni csak egy.

5.
Nem szólál : s bájos szemeidnek rabja levék már:

Szólál : hív rabod én s rab magad istenülénk.
0.

Tudni kivánod: mért epigrammám tárgya szerelmes? 
Hát maga a szerelem mért epigrammi tünet?
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IMPROMTÜ.

„Mindent fontolva tégy,
Kevésből sokat végy“ :
A bölcsek ezt hirdetik.
De ha mind e mellett 
Szándékod füstté lett,
Még több, ügyed nevetik:
Mit tészsz boldogtalan?
Zokogni untalan 
Az erőshöz nem illik.
Az ember egyszer él,
Ki tudja mit cserél.
Ha szűk hantja megnyílik ?
Itt a pohár ! itt a bor !
Vígasztal ez mindenkor,
Ez megvívja sorsodat :
Igyál s felejtsd gondodat.

„A szerelem vad tűz,
Súlyos igára fűz“ :
Ősz tudósok így szólnak.
De ha mind e mellett 
Szív s lélek rabbá lett,
S egy kedvesnek hódolnak :
Mit tészsz reménytelen?
Ha széped kegytelen 
S szíved el nem fogadja ?
Vagy ha szeret is bár,
De sors tőle elzár,
S messze földre ragadja?
Itt a pohár! itt a bor!
Vígasztal ez mindenkor,
Igyál' s nyugtasd szívedet,
S éltesd buzgón hívedet.
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„Tanúlj gazdálkodni,
És fogsz gyarapodni“ : 
így  kérkedik a gazdag.
De ha mind e mellett 
Erszényed üres lett 
S nem kél ki a vetett mag : 
Mit tészsz boldogtalan ? 
Fáradni hasztalan 
Kínnal teljes mulatság.
Pénz a kor istene,
Ki törhet ellene ?
így volt, így lesz a világ.
Itt a pohár! itt a bor! 
Vígasztal ez mindenkor, 
Igyál s tágul kebeled!
Ezt kincsesei föl nem leled.

„Légy bátor, győzni fogsz, 
S dicsőségben ragyogsz“ : 
író s vitéz így kiált.
De ha mind e mellett 
Koszorúd másé lett,
S édes Musád tovább szállt 
Mit tészsz? bús panaszlás, 
Köny, kérelem nem más ! 
Ezt jobb lélek megveti; 
Mint félénk csatázót, 
Gondolat-vadászét 
Minden szél eltemeti.
Itt a pohár ! itt a bor ! 
Vígasztal ez mindenkor, 
Igyál míg tüze meghat,
S lesz bátorság s gondolat.
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A SZELLŐHÖZ.

Ott a kéklő kegy tövében 
Egy ér csörgve folydogál,
S partja füzes ernyejében 
A hív csendes lakja áll.
Lengj e tájra, gyönge szellő! 
Bús magányban ott küzdell ő : 
Boldogabb te! fölleled; 
Szállhatnék bár én veled !

Szállanék! de bájkörétűl 
Tiltva, lép a sors elém, 
Láthatárom elsötétül,
Végső búcsút int felém.
Lengj te hozzá, gyönge szellő! 
Öt helyettem üdvezellő !
Mondd : nem húnyt el érzetem, 
Bár elválni kénytt etem.

És ha keble mély titokban 
Könynyel-áztan ömledez,
S visszavágyó lángzatokban 
Múltja szépin tévedez;
Lengj körűle, boldog szellő!
S édes bún ha így éldell ő : 
Gyengén súgva nevemet 
Szentesítsd emlékemet.

S a midőn hüs alkonyában 
Zeng az árva fiilmile,
S lelke néma lágyukéban 
Ön szerelmit festi le ;
Ot legyingesd, boldog szellő! 
Rózsaillatot lehellő !
S lengve szívhullámain, 
Tűntess fel szép álmain.

■
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Es, ha lassún e tűz árja 
Elhervasztja létemet,
S egy hideg kéz majd bezárja 
Érte lángzó szememet ;
Lengj te hozzá, esti szellő ! 
Sírfüvek között nyögellő ! 
Fogd fel vég fohászomat,
S vidd melléje poromat.

TÜNÖ ÉLETK O R .

Hová tűnél, éltem víg hajnala? 
Derülted annyi szép- s dicsőt igére, 
Míg rózsafénynyel a boldog körére 
Mosolygva egy édent hímzél vala.

De lassudan bájfényed elhala ;
Pályám mindég sötétb magányra téré 
S a küzdő sokba te l t , de könnyű bér 
Emléked csak s e lant komoly dala.

Ha távozál, taníts felejteni !
Kidúlva e kebel hajdanti kéje ; 
Remény-sugalva mit ragyogsz feléje

Az ifjú kornak nyájas isteni 
Búcsúzva néznek a sziv lángzatára, 
Ha már a létnek alkonyúl határa.

VÉG PA RT.

A szenvedő néz messze part felé .
Néz : hol derülne sülyedő világa?
Hol enyhül a seb , melyet sorsa vága 
Mi érező szivét kínnal tclé.
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Oh hányszor véli már hogy föllelé !
De a reményfok, melyre bízva hága, 
Homokhant, szétomol, s várt boldogsága 
El-eltüntén kétség szakad belé.

S mit fenn a fénytetőn nem nyerhete,
Alant megadja egy kis part homálya,
S vég csendre száll a vész-környezte pálya.

A fülmiiének esti zengzete 
Gyöngén reszket le a mély szúnyadóra.
De ő nem ébred semmi földi szóra.

ELSŐ KÖNYV.

M O H Á C S .

Hő svértől pirosúlt gyásztér, sóhajtva köszöntlek,
Nemzeti nagylétünk nagy temetője Mohács! 

Hollószárnyaival lebegett a zordon Enyészet,
S pusztító erejét rád viharozta dühe,

8 vak diadalma jelét robogó villámival itten 
Honni vitéz seregink holttetemikre süté.

Tömöri! büszke vezér! mért hagytad el érseki széked?
Nem halt volna hazánk dísze, virága veled.

Harcz tüze lángítá bizton viadalra kikelted’,
“~S érted mennyi dicsők estenek áldozatul!
Szűk vala egy ország ! be kicsiny most néma lakásod ;

Tárogatód megszűnt, rozsda emészti vasad.
Nyugodj! rajtad üzé dölyfét a csalfa szerencse;

A békítő sír enyhe takarja porod.
Hány fiatal szívet, tele sok szép földi reménynyel 

Sujta le kegytelen itt a riadó csatavész !
Élte kies tavaszán kora sírt hány ifjú talála,

Kit nem rég az öröm lágy öle ringata még!
Dísztelen itt fekszik, deli termete összerutítva,

Száguldó paripák vasszegü körmök alatt.
Szög haja fürteivel nem játszik kedvese többé,

Vér- s tapadó portól elmerevedtek azok.

' XI
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Hasztalan áll az utón váró hive fris koszorúval,
Nem jön-e bajnoka még, félve reményivé vigyáz :

Hogyha levél zördűl, őt sejteti véle szerelme,
Néz, piheg, arcza tüzel s keble feszülve haboz.

Ah! de hiába tekint a távol lenge ködébe;
Elmarad a kedvelt, s érzete búnak ered.

Végre megérti Mohács veszedelmét; gyönge virágként 
Hervad el a szép szűz néma keserve között.

Sírja felett enyeleg suttogva az alkonyi szellő 
S a hűség csendes angyala őrzi porát.

Mennyi nemes bajnok, méltó sok századot élni, 
Fénytelen itt szúnyad s kő se’ mutatja helyét!

Ősi szabadságért harczolt bár férfikarokkal, 
Rendzavaró hévvel vérbe füresztve vasát,

Ámde hol olyan erős, kit meg nem dönt sok ezer kar? 
Testhalmok közepeit küzd, noha élte szakad.

Sínli szokott terhét tűzménje, nyikogva kapar, vág, 
Rugdal, rázza fejét, hosszú sörénye lobog;

Elszáguld, haza tér, s így hírli vitéz ura húnytát,
Kit repedő szívvel hölgye zokogva sirat;

Míg sürü könnye apad, s ő is hű férje után hal,
S a kiürült háznak csak döledéke marad.

A tölgy, mely zivatar közt annyiszor álla kevélyen, 
Dőltében viruló ágait így temeti.

Hány bajnok hala így, de csak a boldog leli bérét :
A meggyőzöttnek csillaga véle tűnik.

így hamvadtak el ők alacsony moh-lepte gödörben,
S a feledékenység éje borítja nevök’.

Hantra dűl a pásztor s fütyörészve legelteti nyáját ;
Es nem tudja kinek hőspora nyugszik alatt;

Titkon még is eped, szomorú dalt zengeclez ajka :
A hősárnyékok csendesen ihletik őt.

A csatasíkon mély borulattal ballag az útas, 
Elgondolva minő kétes az emberi sors ;

Néz, és elkomorúl s lesütött szemmel halad ismét : 
Felpattant sebeit belseje érzi maga.

Ott, hol az esti sugár gőzfátyolt úsztat az éren,
Mintha fedezgetné, hogy ne tekintse szemünk :
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Ott vergőcle Lajos, rettentő sorsú királyunk,
Sülyedező lova érez hímzetü terhe alatt.

Hasztalanúl terjeszti kezét; nincs, nincs ki segítse!
Bajnoki elhulltak, nincs ki feloldja szegényt !

Tátogat a mélység, aranyos pánczélja fakó lesz,
S összezúzott testét hab fedi s barna iszap.

Ekként halni kinos! s kegyalak ! neked életed így tűnt !
Veszteden a magyar ég napja sokára leszállt.

Ifjú valál, örvényt nem sejtvén szörnyen adózál;
Szendergő porodat béke lebegje körűi !

Hajh! s ezt visszavonás okozá mind s durva irigység, 
Egységünk törten törve, hanyatla erőnk.

A sorvasztó láncz így készüle árva hazánkra ;
Nem ! nem az ellenség, ön fia vágta sebét. 

Gyászemlékü vidék ! mi sok ínség kútfeje lettél : 
Párolgó mezeid bánatos oszlopa ez.

Nagygyá lett Szolimán gőgét Buda ormai nyögték,
S kénye vadon dúltán annyi viszályra jutánk.

Hány szűz fonnyada el zsarlónk buja karjain ekkor,
S a Duna szőke vizén hány rabok úsztak alá !

Birtok nem vala már, idegen lett a magyar otthon;
Félhold kérkede szét városi tornyairól —

El! ti komoly képek! ti sötétség rajzati, félre!
Uj nap fényle reánk annyi veszélyek után.

El magyar, áll Buda még ! a múlt csak példa legyen most, 
S égve honéi't bizton nézzen előre szemünk.

És te virúlj, gyásztér ! a béke malasztos ölében, 
Nemzeti nagylétünk hajdani sírja Mohács !

OLASZORSZÁGBAN.

Itt a langyos ég virányin 
Édes illat tévedez,
S a múlt nagy kor omladékin 
Hőskivánat ébredez.
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A természet bájos képe 
Andalító kéjivei,
Felmosolyg a déli naphoz 
Mindig ifjú zöldjivel.

Ah de bármi szép az élet,
A hazátlan árva szív 
Kelyhiből a nyílt örömnek 
Bút csak és keservet szív.

A napkölti ég alatt, hol 
Fellegig nyúl a havas,
Hol sötét erdők hegyette 
Száll s mereng a büszke sas ;

Ott, hol harczfi a nemes mind, 
Ég a szent szabadságért,
S létét kötve birtokához, 
Megvet minden szolgabért :

Ott hazám, hol egykor Árpád 
Érez karral csatára kelt,
S élve halva nemzetének 
Messze fénylő trónt emelt.

Ott hazám, hol a Tiszának 
Fejtnek könnyű habjai :
Arra kelnek, arra szállnak 
Lelkem néma vágyai.

-%■
RÓZA DALA.

Hajnali kellemü fény 
Hinti mosolygva sugárút, 
Melyre az ifjú remény 
Rakja le fellegi várát :



ELSŐ KÖNYV. 68

S édes irányra feszülten 
Nézi magas remekét ; 
Érzete istenesűlten 
Fölleli biztos egét.

így  örömáldozaton 
Myrtusi lenge hüsében 
Kél az erő szabadon 
Tettre hevűlt kebelében; 
Képzete lángözönéből 
Egy alak ömlik elé,
S elrepes élte szűkéből 
Alma világa felé.

A CSAPODÁR.

A tavasz bájkellemében 
A szép rózsa mint virul ! 
Harmat reszket nyílt ölében, 
iS attól édesb lángra gyűl;
S bármi szíven ringadoz, 
Kéj-lehelve illatoz.

Boldog a jelent kedvellő !
Én malasztit érezem ;
S rám melegre a hüs szellő 
Honnan jő? nem kérdezem; 
Kétszer él a csapodár,
Míg a hív tövisen jár.

HŰSÉG.

Bár a sors tőled messzezára, 
Alig e szív ver, csak érted ég. 
Édes szerelmed bájsugára 
Altalhat éltem alkonyára,



64 VERSEK.

S bár a sors tőled messzezára, 
Szent kéjre int emléke még;
S ha ébredsz lantom hangzatára, 
Egy köny legyen hűségem ára, 
Hogy bár a sors oly messzezára, 
E szív még is csak érted ég.

Ó H A J T Á S .

Volna szárnyam! elröpűlnék 
E gy kies vidék felé,
S ott pihennék, hol madárhang 
Eled s a víg csermelyé,
Míg a hívnek gyönge karja 
Édes lángra költené,
És az álmák szép honából 
Szebb valóra intene.

Ott a berki alkonyatban 
Csak mi ketten kedvesen, 
Tudva : senki el nem árúi 
S nem lappang «’így lesen; 
Andalogva hű szerelmünk 
Szent malasztit érzenők,
S hosszú verseny áldozatban 
Bájkelyhét ürítenők.J

Lepje^bár fagy aj. vidéket, 
ííem sóhajtom a tavaszt ;
Egy varázslat, bár havaz künn, 
Visszahímzi nékem azt :
A  derültség tiszta képe 
Hívem kék szemében él,
S nyájas arczin olvadozva 
Eíliommal rózsa kél.
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Zsenge szálit a pagonynak 
Látom karcsú termetén,
S a virágok illatárj át 
Bészivom lehelletén.
Könnye harmat, mely vidítva 
Titkos búmon ringadoz ;
Lelke napfény, s tőle minden 
Eletkéjre lobbadoz.

Ott vidám kedv és szerencse 
Tűn fel minden kény ivei;
Ott az élet ifjan aggul 
S szép álomként lebben el. 
Édes emlék! drága képek! 
Bájitok ha átfutom 
Mily örömmel elröpűlnék! 
Merre ? — azt csak én tudom.

E R Z S É B E T .

Gyászravatal készül, a nép gyűl, tompa harangszó 
Zúg, s keseregve hazánk bérczei visszanyögik. 

Megholt Endre király ! vele Árpád törzsöké dőlt ki, 
Melynek négy század látta csodálta diszét;

Mely rab-utált szívvel hinté törvényi malasztit,
A szabados népnek nagyra emelve hirét;

Es ellenhadakat tápodé fejedelmi erőben 
Büszke hatalma jelét messze időkre fűzé.

Elhúnyt a hősvér ! de miként a bús döledék közt 
Néha tenyész egy bájillatozásu virág ;

8 nyitva szerény kelyhét az örömlét harmatit iszsza, 
Míg a fergeteg őt kegytelen összetöri : 

így maradott egyedül Erzsébet, puszta tetőjén, 
Pártos lelkű felek durva csapatja között,

8 atyjának vesztén siratá a nemzet ügyét is,
Mely önnön fiain edzi dühödve vasát.
Kisfaludy K. I 5
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így leve tömlöczczé eldődei fénypalotája :
O maga árva, szegény : párthive nincsen azért. 

(Halmára hevűlt idegen bár ; ab de magyar nem,
Nem kele, nem buzgott védeni szent igazát.

S elhidegűlve bagyá nagy hőse szelíd unokáját 
Válni örökjétől, mely nem örökje tovább.

„Hunnia, légy boldog ! s bár nincs maradásom öledben, 
Míg piheg e szív, csak — csak teutánad eped.’

Hív leszek én hozzád ha te bár elhagyva feledtél : 
Csak te lehess boldog, szép haza ! szenvedek én.“ 

Ezt rebegé a szűz, nemzője porára borulva,
Nagy koronázottink hajdani békehelyén;

És ott hol komoran barnúltak az ősi koporsók, 
Honjától ott von szív-szakadozva búcsút.

Érzi, miként hasad el bús élete minden örömtől 
S könnyén népének lassú halála remeg.

Elvált ! s kit nem rég ezerek tömjéné magasztalt,
Most távol rejtek néma homálya fedi.

A vigadók zajait s a kény szabad ömledezésit 
Most halavány színnel váltja monostori csend. 

Rettentő csere! mily türelem múlhatja fel e súlyt,
Mely a vétlen szűz lágy kebelére rohant!

Távol kedvesitől, részvétlenül, élve temetten :
Léte kies tavaszát zárja halotti magány.

Síkra kiszállani már nem látja vitézei rendét,
Harsány tárogatók nyers riadalmi között,

S bajnoki játékban diadalra hevűlve szemétől,
Csengni aczélon aczélt, vívni erővel erőt.

Nem, nem a délczeg inú paripák nyílröptü szökésit 
Párduczos ifjaknak verseny iramtok alatt :

Nem, soha nem többé ! mindennek vége szakadt már,
A gyönyörű létnek kelleme, szépe, oda!

A győztes seregek dalait most váltja karének,
Mely remegő ajkin hosszú fohászba vegyül;

Vagy komor árnyékként lépdelve sötét teremében, 
Gyúladozó vérrel küzdve emészti magát.

Nem mosolyog neki a viszonérzés égi sugára,
Mely lágy vonzattal hű szerelemre hevít;
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S hintve reánk a lét bájlóbb tartalmú világát, 
Minden földi öröm kéjözönébe merít.

A gyöngéd anyanév, deli férjnek tiszta szerelme,
És rokonúlt lélek őt nem enyelgi körűi.

Sejti malasztit bár, de lemondás átka felette !
S álma derültében képe áléivá letűn. 

így hervad szomorún örökös gyászkörbe szorúlva, 
így a forró szív a hideg élet alatt.

Mindenek elhagyták : egyedül fájdalma maradt hív, 
Nyújtva töviskoszorút bíbora éke helyett.

Vér gőzölg azalatt Magyarország téréin : a vak 
Pártosság szabadon gyűjti halálra tüzét ;

Míg Rozgony mezején Károlynak fegyvere győzvén 
Méreg-, tőr- s cseleken nyert urasága megállt :

S míglen az új fénynek hódolt s örvendeze a nép — 
Messze vidéken szép csillaga éjbe borúit.

Mint a nyári lebel sivatag közt, húnyt el ez élet ;
Vég jele áldás volt, vég rebegése : haza! 

így( hala Erzsébet, nagy szerzőnk hív unokája ;
És hidegűlt hamvát nem fedi honni virág. 

Nyúgodj, áldott szív ! emlékedet élteti a köny, 
Melyet drága hazánk egykori képe fakaszt.

P I P A D A L.

Gyűlöljön bár sok finnyás orr, 
Édes pipám! tégedet,
Hű vitézed én mindenkor 
Pártul fogom ügyedet.
Te vagy éltem kísérője, 
Egészségem hévmérője,
S játszi bodor füstöddel 
Búmat vígan űzöd el.

5*
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Ha látom a portelkeket 
Ezer kínnal mozogni,
S büszkén rázva bilincseket 
Üres fényben ragyogni ;
Reád gyújtok s azt gondolom : 
Szánandó, kit ily átok nyom! 
Lepje bár arany ezüst,
Léte még is hiú füst.

Hány bajlódik szerelmével,
Néz, szalad, int, áldozik,
Hévül, fázik, nyugtot nem lel, 
Hold felé sóhajtozik.
En rád gyújtok, s azt gondolom 
Szánandó kit ön szive nyom, 
Mert a szép szó s leánykegy 
Vajmi hamar füstbe megy.

Ha valaki tág tüdővel 
Magát hírbe kürtöli,
Fényleni vágy nagy erővel,
S más érdemit elöli;
Én rád gyújtok, s azt gondolom 
Itt legtöbbet az idő nyom,
S koszorúdat neveddel 
Füst gyanánt oszlatja el.

Ha egy úrfi, pézsmán hízott 
FelfürtÖzÖtt üres kép,
Szűk elméjű, de elbízott,
Nagy gőgösen hozzám lép ; 
Magát, javát fitogtatja,
Drága időm elragadja :
Fegyver leszen pipámból, 
Kifüstölöm szobámból.

De ha jő egy lelkes magyar, 
Szívcserére kész velem,
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Szembe nem méz, hátul nem már, 
Nyíltan leli kebelem;
Sokat ugyan nem adhatok, 
Legfelebb egy dalt mondhatok : 
De felcsapván jobbjával, 
Megkínálom pipával.

Némely szépek, idegenhez 
Máskép nem idegenek,
Csak a szegény pipafüsthez 
Oly igen kegyetlenek :
Pedig mennyi gazt táplálunk!
Én úgy vélem : dohány nálunk, 
Bárki mit állítana,
A legjobb indigena.

ALKONYI DAL.

ím kedvesem édes! kék hegyen túl 
A nap remegő sugára leszáll,
És tiszta gyepágyon lágy pihenésre 
Oly biztosan int a berki homály.

Ott gyenge fuvalmak játszva susognak, 
§ hű párja körűi a fülmile zeng,
És illatözönben zöld koszorúkkal 
A boldog aranykor képe dereng.

Ott messze irígylő vizsga szemektől 
A földi szokás rabféke szakad :
Csak a szerelemnek égi hatalma 
Vesz kényeket és új kénybe ragad.

S mint parti virággal víg ölelésben 
A feldagadó hab habba vegyül,
Úgy kéjledez éltünk egybe ömölve, 
Míg a gyönyörűség mélyibe dűl.
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S mint a füzes ingó lombjain által 
A holdnak ezüst világa ragyog :
A teljesülés szép álma felettünk 
Még bájos alakban lengeni fog.

Jer, kedvesem édes! a tavasz illan,
S a fülmile nyájas zengzete múl, 
Majd éji lehelltén a komor ősznek 
A csermelye fagy, a rózsa lehull.

Míg bátor erőben kérkedik a lét,
Es a liget ernyős rejteket ad,
Most éljük az éltet, hervad is az bár, 
A múltnak azért emléke marad.
Nézd a magas égnek csillagirását, 
Mely érzeni és szeretni tanít !
O hadd szemeidben visszaragyogni, 
Mit lelkem epedve s égve gyanít.

KEDV ES TÁ JA M H O Z.

Édes titkom hű tanúja,
Hívem rejtő szép vidék !
Mint hajós a part felé vágy, 
Lelkem úgy utánad ég.
Ah de messze messze tőled 
Zajlik árva életem,
S ködbe szálló nézteimben 
Búra fordul érzetem.
Bár a fák itt is virúlnak,
S tiszta forrás csörgedez,
A madár zeng és azon nap 
Fénysugára ömledez ;
He komor csak és szinetlen, 
Hévre nem gerjeszthető :
Ott, hol ő van, kél napom csak, 
Éj borong, hol nincsen ő.
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Szép vidék! mi boldogabb vagy : 
Öt te bátran nézheted,
S rózsa közt hüs berkeidben 
Tagjait pihenteted ;
Míg kívánat s hosszú küzdés 
A forró s hű szívbe vág,
Ott egy néma és lelketlen 
Szikla lenni boldogság.

Búsan kérdem a felhőket :
Áll-e még a drága hely 
Hol szerelme bájos ajkin 
Legelőször lebbent el?
Ah de zúgva megy felettem 
S összedűl a fellegvár,
S vad dörgéssel vallja sorsom : 
Boldog többé nem lészsz már !

C S A L Ó D Á S .

Lakja zárva kedvesemnek, 
Szómra nem jő felelet :
Tán szabadba csalta őtet 
A virágos kikelet ;
Szép pihenni, álmadozni 
A liget hüs árnyain :
Arra szállók, ott lesem meg 
Titkos andalgásain.

S ím zöldjébül a bokornak 
Keszkető tűz ég elém ;
Ö az, ő az ! lángszeméből 
Hű szerelnie int felém ! 
Kéjlobogva szállók arra — 
Ah de játszi fénye múl,
A midőn a nap sugára 
Kék hegyek közé vonúl.
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Ének ébred bús panaszszal,
Oly szelíd, oly szellet! !
0  az, ő az ! engem hívnak 
Bájhatalmu zengzeti. 
Szívdobogva szállók arra,
Ah de léptem zajlatán 
Némul a dal, és felettem — 
Elröpűl a csalogány.

Félig rejtve, illat-ajkkal 
Rám mosoly g egy gyönge kép 1 
Ö az, ő az ! nyájas arcza 
Mint pirul, mi égi szép !
Öt ölelni szállók arra,
Ah de vérzik hő kezem — 
Rózsa volt, és képzetimnek 
Csak tüskéit érezem.

E G Y  S Z Ó .

Lyányka édes ! csak egy szóra 
Nyisd meg illat-ajkidat,
S mint egy hang az üdvösségből, 
Ifjuló szivemre hat.
Csak kis szó a m’ért esengek, 
Még is oly nagy, oly dicső,
S szebb világba lobban által 
Lelkem, a rég csüggedő.

Kérded mily szó? Nézd a rózsa 
Hajnalcsókban mint pirul ;
Szűz vonzat- s örömnyiltában 
Keble ily szent jelre gyúl. 
Ibolyákon azt susogja 
A nyáresti víg lebel,
Rengve fészkén bájcserében 
A madár azt zengi el.
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Csillagában a teremtő 
Azt irá mint kegyjelét,
Hogy küzdési szép jutalmát 
Sejtse ott az árva lét. 
Lyányka édes ! szép jutalmat 
Adhatsz még te idelenn : 
Mondd a hívség-lelte kis szót, 
Érted égek, mondd: i g e n !

KÉSŐ BÚ.

Rejtsd előlem kéjre lobbant 
Szép szemed sugárait !
Rejtsd előlem édes arczod 
S lelked annyi bájait !
Ennyi kellem édenébe 
Jobb nem is fóllengeni,
Mint utána forró vágygyal 
S csillapítlan érzeni.

Ah de késő ! a mit láttam 
Olthatatlan bennem ég :
Eget lelni s el nem érni 
Hosszú kínra már elég.
Mit használ az édes álom 
A forró szív lángival!
Szebb valóra ha nem ébred — 
A szegény szív kétszer hal.
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MÁSODIK KÖNYV.
NÉPDALOK.

1.
R Á K O SI SZÁNTÓ A TÖRÖK A LA TT.

Miről apám nagy busán szólt 
Hogy itt hajdan szebb élet volt, 
Érzi szívem s felsohajtok,
A mint Rákos térén szántok.

Hol Mátyás az igazságos ?
Te láttad őt boldog Rákos!
Tan itt nyargalt hajdanában,
Hol én szántok mostanában.

Mondják, itten vitéz urak 
Összegyűltek, tanakodtak ;
S ha csatára trombitáltak,
Mint a sasok víni szálltak.

Eltűntek ők; Rákos, te állsz, 
Meződön hány embert táplálsz,
Hej de magyart alig látok,
S nehéz szívvel tovább szántok.

Pest-Budárul sok nép kijár,
S alig érti nyelvünket már :
Hej ! ma-holnap a magyar szó 
Ritka, mint a fejér holló.
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Hűs szél támad onnan felül, 
Zúgó szárnyán sötét köd ül ; 
Tán a por is e szép mezőn 
Nemes szívek liamvábul jön.

Barna leány a falubul !
Hej ne igyál a Rákosbul! 
Magyar csonton foly a vize, 
Könyektül sós annak ize.

Rákos! Rákos! hová lettél? 
Szép hiredbűl de kiestél!
Fáj szivem, fáj, ha ezt látom, 
S hazám földét sírva szántom.

2.

Husvét után két hete már,
A szép leány a kertbe jár. 
Jöszte, Rózsám, jöszte 
Hamar ki!
A bokorban lelsz te 
Odaki.

Zöld a levél, hűs az árnyék, 
Játszanak ott hív gerliczék. 
Jöszte, Rózsám, arra 
Szaporán!
Jobban megy a munka 
Csók után.

„Tüske van ot t , csalfa legény, 
A sűrűbe nem megyek én.
Yan szeretőm nekem 
Odabe’,
Ki majd elvesz engem 
Pünkösdre.“
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3.
Hej violám, szép violám,
Te csak nem is tekintesz rám, 
Pedig ha rám tekintenél 
Kék szememben szívet lelnél.
Barna hajad simítsd hátra, 
Hadd nézzek én szép arczádra, 
Hadd nézzek rá utoljára,
Búm eltemet nem sokára.
Bár csak piros rózsa volnék, 
Kebled felett elhervadnék;
De szived nagy keménységén 
Fejér rózsa lettem már én.
Hej ki ne menj a mezőre,
Sokat sírtam a zöld fűre,
Majd szememnek bús harmatja 
Lábaidat megáztatja.

Isten hozzád édes kincsem ! 
Tovább immár nem tűrhetem, 
A faluban muzsikálnak, 
Elmegyek én katonának.

4.
Nézd a hegyek pipáznak, 
A kaszások megáznak;
Ha szeretőm megázik, 
Nálam azért nem fázik, 
Van nekem jó tűzhelyem : 
Meleg tűzhely kebelem.

5.
, A Tiszának kies partján 

Járok én szép rózsám után.



Tisza! Tisza! mondd meg nekem : 
Szép rózsámat hol keressem?

Tisza! habod azért vidám,
Mert tebenned fürdött rózsám, 
M’óta rózsám vizedbe szállt,
Barna színed fejérré vált.

Hol szép rózsám? mondd meg Tisza 
Válj mézzé ha vized iszsza;
Mondd meg hogyha értem sóhajt, 
Kebelemre visszaohajt. —

Irigy Tisza, te csak nem szólsz, 
Szigetek közt némán lefolysz :
Én is puszta sziget lettem,
Búmnak árja foly körültem.

MÁSODIK KÖNYV.

/ 6.
Vedd sarlódat édes kincsem,
Aratni jer most énvelem, 
Temelletted, édes rózsám,
Mindjárt jobban megy a munkám.

Danolj rózsám, a nótában 
Mint szivünkben szerelem van. 
Szép is a dal ha szerelmes,
Bús legyen bár, még is kedves.

Kösd be fejed a kendővel,
De szép orczád ne takard el, 
Virágos kert az énnekem, 
Örömimet onnan szedem.

Nagyon süt a nap dél felé,
Pihenj le a kereszt mellé,
Dűlj szűrömre édes rózsám!
Enni majd hoz édes anyám.
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Én addig a kútra megyek, 
Hogy fris vízzel enyhítselek, 
Ha csókot adsz érte, rózsám, 
Hárommal megköszöni szám.

Aratgassunk aztán megint, 
Míg az este álomra int ;
Ad az isten így kenyeret, 
így  veszlek el én tégedet.

7.
Messze fénylik a Balaton, 
És'engemet partjához von; 
Immár tudom miért fénylett, 
Mert szép Rózsám bele nézett.

Hej szép Rózsám! tekints rám is 
Hadd derüljön bús szívem is : 
Olyan az mint a Balaton,
Ha felette szélvész vaçrvon.O V

8.

Az én kincsem noha szegény, 
Még is szívbíil szeretem én ; 
Sok legény van a faluban,
De mint Palim egy sincs olyan.

Édes anyám neheztel rám 
Ha durrogat az én Rózsám, 
Mikor házunk előtt korán 
Kiballag szép nyája után.

Ne durrogass jó galambom ! 
Félbe szakad édes álmom :
Jól esik bár ha nézhetlek,
De álmomban megölellek.
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Fris bokrétát kötöttem én,
Neked adom, barna legény!
Tűzd a hűsön kalapodra,
S emlékezz meg galambodra.

Vedd elő kis furulyádat,
Fújd el rajta bús nótádat,
Tán a szellő erre kapja,
Hogy rám gondolsz, megsusogja.

S én a kertben ha gyomlálok, 
Szép nótádra visszadallok, 
Eldallom hogy te lészsz kincsem, 
Míg utólsót ver a szívem.

9.
Legény. Hej csicsergő kis madár, 

A szép leány csapodár. 
Leány. Ha csapodár jól teszi,

A legény úgy keresi.

Leány. Hej a rózsa tövises,
A szép legény negédes. 

Legény. Ha negédes jól teszi,
A leány úgy szereti.

Legény. Hej be csipős a csalány. 
Kesereg a szép leány; 
Ha kesereg jól teszi,
A mint főzte, úgy eszi.

Leány. Hej savanyú a kökény, 
Házasodik a legény;
Ha azt teszi, jól teszi, 
Majd utóbb megérezi.
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10.

Szülőföldem szép határa ! 
Meglátlak-e valahára ?
A hol állok, a hol megyek. 
Mindenkor csak feléd nézek.

Ha madár jön, tőle kérdem. 
Virulsz-e még szülőföldem !
Azt kérdezem a felhőktől,
Azt a suttogó szellőktől.

De azok nem vigasztalnak,
Bús szivemmel árván hagynak ; 
Árván élek bús szivemmel,
Mint a fű, mely a sziklán kel.

Kisded hajlék, hol születtem, 
Hej tőled be távol estem!
Távol estem mint a levél, 
Melyet elkap a forgószél.

11.

Szomszéd asszony udvarába 
Két galamb szállt minapába’ ; 
Bár elmémet mint futtatom, 
Melyik szebb ? azt nem tudhatom.

Egyik fürge mint a kis hal, 
Arcza piros mint a hajnal,
Nem is csoda, két nap süti,
Bogár szemét ha felüti.

Nappal is éj látszik haján, 
Rózsa virít kerek száján, 
Ha ez csókra tiizesednék.
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Mint a hattyú szép a másik 
Mikor rózsák között játszik,
S mintha búzavirág kelne 
A fris havon, olyan szeme.

Liliomból szőtt arczáján, 
Gyöngybe foglalt édes száján 
Szelíd öröm mulatozik,
Onnan más szivébe szökik.

Hej csak ide röpülnének !
Be örülnék a szőkének;
De a barnát is szeretném, 
Szint oly kedvvel ölelgetném.

12 .

Mély a Duna közepén, 
At nem mehet a legény, 
A parton áll hiában, 
Sóhajtozik bújában.

Mért jöttem át a Dunán 
Csalfa szerencse után? 
Túl a Dunán is szegény, 
Innen is az vagyok én.

Hej pedig túl a Dunán 
Vár engem a szép leány, 
Ott áll és int hiában, 
Siránkozik bújában.

Volna hajóm a Dunán! 
Érte mennék szaporán. 
Volnék hab ! be örömest 
Átölelném a kedvest.

i f a h . d y  K á r o l y  Ï ß
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De sem most, sem azután 
Révet nem lel a Dunán; 
Egymásé nem lehetnek,
Hej ! azért hogy szegények.

13.
Túl az erdőn lakik rózsám,
De az álnok nem jön hozzám, 
Búcsú óta nem láthattam, 
Azóta nem is alhattam.
Nem alhattam szerelmemben, 
Úgy befészkelt az szivemben, 
Kitépném, de mint a madár 
Kedves helyre csak visszajár.

Daru megjön és a gólya,
De nem az én kedvem soha; 
Bús leszek én míg az nem jön, 
Ki ott lakik túl az erdőn.

Holnap reggel virradóra 
Elmegyek én a halomra, 
Onnan nézek a szép tájra, 
Kincsem fejér hajlékára.

Hej ! de ott csak füstöt látok,
S eltűnik az, mint az álnok, 
Mint az álnok, ki elhagyott,
S öröm helyett könnyet adott.

14.
Rózsa! rózsa! mit csinálsz 
Egyedül a kertben?
Ha szebb örömre találsz 
Ne élj ott ridegben.
Az élet ha nem páros, 
Téli virág, nem szagos.
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Harmat csillog kelyheden ; 
Ne sírj édes rózsám!
Ha bú fekszik élteden, 
Átültetlek hozzám : 
Kelyhed legyen ajkamé, 
Gyökered a szívemé.

15.
Ha én tiszta patak volnék, 
Galambom kertjében folynék, 
Tán hattyúként nyári este, 
Fris vizemben megfürödne.
Ha én zöldellő fa volnék, 
Galambom kertjében állnék, 
Föltartanám a nap hevét, 
Hogy ne süsse szelíd képét.
Ha illatos virág volnék, 
Galambom kertjében nyílnék, 
Tán víg kedvvel leszakasztna, 
S keble havával itatna.
Ha én gyönge szellő volnék, 
Galambomra legyezgetnék,
S míg édesden álmadozna, 
Ajkam ezer csókot lopna.
Ha én fülemile volnék, 
Galambom kertjébe szállnék, 
Búmat talán meghallgatná,
S szívért szívét odaadná.

16.
A ki szeretőjét 
Igazán szereti, 
Legyen bármi sötét, 
Még is felkeresi.

6
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Sötét van az erdőn 
Ha búcsúzik a nap, 
Kincsem még is eljön,
Ha édes csókot kap.

Kincs virág a mezőn 
A nagy téli fagyban,
De ha kincsem eljön, 
Akkor melegem van.

A konyha füstölög : 
Fergeteg lesz talán; 
Galambom könyörög 
Ne nézzek más után.

Nem nézek én másra, 
Habár szeretne is,
Csak szép galambomra — 
Elég baj az egy is.

17.
Hej ti fényes csillagok,
Y ölnék ott hol ti vagytok !
Nem néznék én a vízbe,
Hanem Rózsám szemébe.

Hej ti fényes csillagok,
Onnan ti messze láttok,
Hol van Rózsám, merre jár, 
Karjaimba jön-e már?

Hej ti fényes csillagok !
Ha jön, csak ragyogjatok :
Ha máshoz megy, hányjatok el. 
A hamis hadd bóduljon el.
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18.

A bimbóbul virág lesz, 
Kincsem mondta, hogy elvesz, 
Hogy piros kendő lován, 
Értem jön szüret után.

De vége a szüretnek, 
Leánytársim nevetnek 
Volt hegyke szép szeretőm, 
Hej de még sincs fejkötőm.

Az ágon szarka csörög, 
Az ablakhoz röpülök, 
Kinézek az utczára, 
Nem jön-e valahára?

De csak halad az idő, 
Elmarad a szerető.
O leányok! higyjétek, 
Hamisak a legények.

19.
Most jer hozzám 
Édes Rózsám ! 
Nincsen itthon 
Néném asszony, 
Darálni van 
A faluban ;
Mert ha itt lel 
Agyon perel, 
Dörög morog, 
Ireg forog, 
Nyelve pereg 
Mint a kerek, 
Pitteg pattog,
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Csitteg csattog, 
Szót nem enged, 
Míg elreked. 
Most jer kedves, 
Senki nem les ; 
Adok csókot, 
Akár hatot, 
Aztán tágulj,
S el ne árulj ;
De elvégy ám 
Édes Rózsám !

20 .

En is voltam szegény legény 
A míg nem szerettem,
De azóta gazdag vagyok, 
M’óta rabbá lettem.

Ha pénzem nincs, rátekintek,
S mindjárt kincset látok ;
Ha megölel, bú, baj, gondok ! 
Nevetek reátok.

Szépen zeng a kis pacsirta 
Ha tavasz kifejlett,
Szebben danol édes Rózsám 
Pergő rokka mellett.

Arcza milyen, keble milyen — 
De azt meg nem mondom, 
Mert többen is megszeretnék, 
Lenne akkor gondom !
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21.

A Dunában sok a víz, 
Jaj ! ki a leánynak hisz ! 
Mint a víz a Dunábul, 
Nem fogy az ki bajábul.

Gyöngyvirág és líliomszál !
Szép szeretőm mellettem áll ; 
Mint a téjben úszó rózsa,
Olyan az ő nyájas arcza.

Hollószárnyak szemöldöki,
És alúlok tűz ragyog ki,
Tűz ragyog, mely noha éget, 
Lángja után von engemet.

Gömbölyű kis piros sajka 
Mézforráson az ő ajka, 
Gyöngygyei rakva szagos öble, 
S fülmile szól ki belőle.

Tajtékhalom az ő keble, 
Rubintbimbó áll felette,
És alatta az a nagy kincs, 
Milyen több e világon nincs.

Mint reggel a játszi lepke 
Szép galambom olyan fürge, 
Két ujjammal átfoghatom,
Ha víg tánczban megforgatom.

Szeretem is én a Rózsát,
S ha úgy rám néz és csókot ád, 
Tudja Isten mit nem érzek, 
Szívem ugrál s alig élek.
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23.
Vígan foly a csermelye,
Hej Rózsám ne nézz bele ! 
Mert ha bele tekintesz,
Vidám kedve oda lesz :
Majd úgy jár mint én szegény. 
Zokogva foly ligetén ;
Zokogva foly éltem is,
Reggel, délben, este is.

A Bakonyban sok a fa,
Több könnyeket sírtam ma. 
Azért oly zöldek a fák,
Mert könnyeim áztatják :
De meghalok azért is,
Tudom akkor sírsz te is —
De Rózsám, ha szeretnél, 
Csakugyan jobban tennél.

24.
Legény-szökött kertembe, 
Ott szívét elvesztette,
A szívét én megleltem 
S kendő alá rejtettem.
Jaj be kínzott engemet, 
Ügy furdalta keblemet ! 
Utóbb el is foglalta,
Saját szívem kitolta.

25.
Az én babám durczás leány,
A legénynek csak fittyet hány 
Be haragszik, ha azt mondom : 
Addsza csókot szép galambom !
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Igaz! sánta! de az hagyján ! 
Csak czipó ne volna hátán !
Még azt is eltűrném benne, 
Csak fél szemre vak ne lenne.

Otthon ülő, serény, dolgos, 
Nappal nyugszik, este álmos, 
Gombóczot főz mint az öklöm. 
Ettem egyet, most is nyögöm.

Bárki mit mond, én elveszem, 
Hív lesz hozzám , azt elhiszem ; 
Nem féltem a katonáktul,
Sem magátul a háláltuk

26.

M O HÁCSI DAL.

Suhogva mint az esti szél 
Mély gödréből a vitéz kél,
S mint halvány köd holdvilágnál 
Mohács térén tétova száll.

Néz a pásztor s keresztet hány, 
Kiált a hív kuvasz után,
A tűz mellé keveredik,
S múlt időrül töprenkedik.

„Hej itt egykor e gyep felett 
Sötétpiros harmat esett;
Fű, virág búsan lehajlott,
S magyar szívből fris vért ivott.

Sok legény jött nyalka lovon 
Győzni a vad büszke taron,
Lova eldűlt, maga fejér,
Néma, hideg, mint őszi dér.
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De a mátka honn könnyezett, 
Yíg dal között kört nem lejtett, 
Várja, de csak halálmadár 
Hozza hírét, hogy nem él már.

Csele patak ! iszapodban 
Királyi nagy temető van,
Azért is oly sárga vized, 
Oszlopod gőz, átkos neved.

Csontba akad s hortyog a ló, 
Meg-megcsorbul kasza, sarló,
A leány fél, s bármi begyes, 
Oltalmára legényt keres. —

Ne félj Rózsám! szebb idő jár, 
Dunánk rabot nem hord immár, 
S újra díszük Mohács táján 
Magyar legény, magyar leány.“

27.

Az ér mellett áll egy fa, 
Szép Rózsám eljár oda :
En is ha zöld fa volnék,
A kedves helyen állnék.

Ágimat lehajtanám,
Hogy más ne lássa Rózsám 
Ha lepihen s hűtözik,
Vagy az érben megfürdik.

Ne lássa szép alakját, 
Aranyhálló szög haját, 
Villámló tűzszemeit,
Fejér galambtetemit.



Ne lássa ! mert magamkint 
Örömet nem lel megint : 
Én is láttam s víg napom 
Érte búban folytatom.

Kalapomon virága,
Melyre kis lába hága,
S a violát kebelén 
Könnyekkel neveltem én.
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28 .

Fogy már a nap melege, 
Kertünkben a czinege, 
Csipős szél fúj a mezőn, 
Farkas kullog az erdőp.

Hadd fújon a csipős szél, 
Galambom attól nem fél, 
Reá veszi bundáját 
S felkeresi Rózsáját.

S ha galambom betoppan, 
Szívem oly nagyot dobban ! 
Pergő rokkám megakad,
S fonalam is elszakad.

S ha nyájasan mellém ül,
Mi nem néz ki szemébiil ! 
Szép szemek, barna szemek, 
Öröm nézni belétek.

És ha a mécs elalszik, 
Ajkaimhoz lopódzik, 
Megcsókol, én haragszom,
S a csókot — visszaadom.
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29.
Messze tőled, édes kincsein,
Komor búban fogy életem ;
Küldj messzirül vigasztalást
Hogy te még most sem szeretsz mást.

Ha megvirrad napkeletrül,
Emlékezem szép szemedrül,
Az is, napom míg boldog volt,
Oly szép tűzzel felém lángolt.

Bár itt is a nap melegít,
Mint szemed úgy még sem hevít, 
Kivül égek, belül fázom,
Mert te messze vagy galambom !

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

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

30.

Piros leány ! barna leány ! 
Megkérlek én szüret után,
Van szekerem, két pej csikóm, 
Azon viszlek szép galambom.

Van kis házam és kertecském, 
Búzát termő jó földecském,
De mind ennél tán többet ér 
Szívem, mely csak éretted vér.
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Csapj fel Rózsám s foglalóra 
Süss egy csókot ajakimra, 
Meghálálom én ezerrel, 
Csipkés szélű fejkötővel.

31.

Monddsza nekem, rózsám-adta, 
Van-e kezed olyan,
A mely nem csak ölelni tud.
De jártas dologban ?
„Van kezem, mely a ház körül 
Tud munkát találni,
Jól tud varrni, sütni, főzni 
S beteget táplálni.“

Monddsza nekem, kincsem-adta, 
Van-e lábad olyan,
A mely nem csak sétálni tud.
De honn is talpon van ?
„Van lábam, mely jó utón jár 
S nem botllk oly könnyen,
A nappal kél, sürögve jár 
A háznak körében.“

Monddsza nekem, lelkem-adta, 
Van-e szíved olyan,
Mely szeret ? Ha van, elveszlek 
Még ezen farsangban.
„Van szívem, mely híven szeret 
S ezt tartom fő jómnak :
De másért ég, nyalka legény ! 
Tiéd kosaram csak.“
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32.
Sárga levél, sárga levél,
Bús utamra miért estél?
„Azért estem, mert nincs ágam, 
Nincs a mi tart, nincs világom.“

Hej nekem is az a sorsom,
Hideg a fold, fázva járom.
Van hazám, de nincsen benne 
Egy kis hajlék, mely fölvenne.

Harmat, harmat, hol termettéi?
Bús szememre miért estél ?
„Azért estem a felhőbül,
Viert víg napom már nem derül.“

Rezgő harmat ! te könynyé válsz, 
Szememben jé forrást találsz. 
Leszállt nekem is szép napom, 
Szegény magyar ! azt siratom.

Fiilemile, te kis madár!
Szép dalod mért nem zenged már ? 
„Azért nem zengem dalomat,
Viert elvesztém hív páromat.“

* Hej fülmile, te kis madár! 
Elnémúlok én is immár.
Mért mondanám keservemet 
Ha nincs szív mely ért engemet.

33.
Komám asszony leányának 
A pártája elveszett,
S ezen bíró uraméknak 
Szíve nagyon megesett.
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„Mondd meg, babám, ki okozta 
Néked ezt a szörnyű bajt ?
Ha megkapom, kalodába 
Záratom a gaz tolvajt.“

„„Szóké Bandi az a tolvaj 
Ki e nagy kárt okozta :
Pártám hagyján! de nagyobb baj : 
Szívemet is ellopta.

Ha kend okos, bíró uram,
Jobb kalodát tudok én :
Szőke Bandi legyen uram,
Majd fogságba' tartom én.““

34.

Minap a kertben jártam 
S egy szép rózsát találtam ; 
A szép rózsa könnyezett, 
Ké*dém : mi bút érezett?
Öt a hajnal rászedte, 
Bimbóbul kifejtette ;
Délben jöttek a lepkék,
De csak szagát keresték : 
Végre az est ráakadt,
S attól csak könnye maradt.

Hej szép rózsa ! szivedbe 
Több csapodárt ne végy be !



96 VERSEK.

HARMADIK KÖNYV.
T A N  É S  G Ú N Y O K .

TH EM ISTO K LES.

Vissza hús melyembe, ti vérsohajtások Î 
Egy lépés még — s marad hazámnak határa. 
Hol eltörlettek a nemzeti szokások,
Nem füstölög már a szabadság oltára.

Oda minden erő a görög honába’ ^
A kinek már nem forr szabadságért vére,
S önkényt bedőle a puhaság karjába : 
Rablánez lesz jutalma, szolgaság a bére.

SZERELEM .

Félni, vágyni, leskelődni,
Múlton és jövőn tűnődni 
Míg a jelen elillant ;
S ha szép álmod el is éred,
Hőn várt s vajmi könnyű béred 
Nem más, csak egy kopott lant ; 
Egy kisértő ijesztő váz,
Szépen festett omladó ház :
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Egy dörmögő agg tündér,
Ki bár csak ismertet áldoz 
S kegyével is unalmat hoz, 
Még is Mind új adót kér.

A szerelem e csalfa szer, 
Előbb czírogat, aztán ver ;
A midőn táplál, emészt. 
Mosolyogva eget ígér,
De ha meghűl egyszer a vér, 
Késő bánatot tenyészt.

REMÉNY.

Bájszíneket tetéz reád,
Mindent igér, semmit sem ád ; 
Hállóból varrt köntös hidegben, 
Szomjat gerjesztő nedv melegben; 
De enni nem kér :
Az mennyit ér!

R E JT E T T  SZÓ.

Hat betűből állok, házi eszköz vagyok,
S használtatva semmit egészen nem hagyok ; 
Láthatsz kezében is sok mesterembernek, 
Ámbár nem árthatok a keményebb szernek. 
Első két betűmnek örül gazda és nyáj,
Általa vidám lesz a mező és a táj ;
Nagy város utczáin élve nem nézheted,
De hervadtan annál drágábban fizeted. 
Három első tagom hangos torkú madár, 
Rengő vetés közt a vadász utánajár ;
Fogva sötét házban akasztja falára,
Halva jó izűen teszi asztalára.

Kisfaludy K. I. 7
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Végső négy tagom nem tesz soha egészet, 
De a végső három annál többre vezet :
Ez ura mindennek, jót, szépet^licsőt szül. 
Csillagot mér s bátran világokat kerül.

A F Ű Z F A  P O E T A  G R A T U L Á L

ö tét m ellőzött egykori S laecénásának.

Köszöntő köszöntést kell ma készíteni,
Mert készet késő lesz a sajtostul venni,
Mely ez esztendőben görbén nyomtattatott,
S harmincz évek óta a ponyván hányatott : 
Hogy születésnapod azzal ünnepeljem,
S vastag érdemedet oszlopra emeljem. 
Abrincsra fogok ma egy koszorút fűzni,
S fonnyadt repkény közé borcsapokat tűzni. 
Sánta Pegasusom begyre akart vinni,
Vinne bár Neszmélyre, hol bort lehet inni,
Mert utálom Castal vízizű forrását,
Az hamar elcsapja az embernek h . .. t.
Bibas vinum, frater, in te nunc est ordó :
Csak legjobb forrás az óval teljes bordó. 
Collégám Apolló! tégy ma hamar csodát,
Hold szarvára akaszsz egy sivító dudát,
H ogy elfujjam rajta köszöntő nótámat,
S érdemed hirdetni feltátsam a számat :

Adjon isten áldást, egészséget, — jajjal, 
Szerencsés napokat teli — gofiddal, bajjal; 
Üres kamarádnak — még több ürességet, 
Pinczédnek jó — vizet, de borban szükséget. 
Kemenczédnek fűtőt, de sustorgó fát — nem, 
Bundául szolgáljon — százszor lyukas selyem ; 
Egyéb ruhát a sors oly bőséggel adjon,
Hogy, ha kimész, otthon — semmi se maradjon
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Pénzed annyi légyen, mennyi — szőr talpadon, 
Legmérgesb ellened üljön az orrodon.
Ha nem lesz kenyered, a szükségtől ne félj,
Dínom dánom között mindenkor — sírva élj__
De már több verseket nem tudok csinálni, 
Engem úgyse ! ezt is sok baj volt firkálni ;
Ez ünnepre hát csak kiáltok egy hujját,
És ha eltemetnek — boldog allelúját !

JE L IG E
a „Szcpliteraturai Ajándék“hoz.

A kezdő mindent jónak tart, könnyen elégszik;
A bölcs tudja minő fáradozásba kerül.

A művészi tökély gőgszemmel nem szók Ítélni : 
Keskeny hézagokat csak szoros elme vadász.

DALFORRÁS.

Minden öröm hangot szül, a bú s fájdalom ismét:
A kikelet zöldjén zeng philomela panaszt.

Ott hol erő s szerelem párúl, nincs messze az ének : 
A nyelv dalra fakad, hogyha vezérli szived.

AZ É LE T  KORAI.

Gyöngén ringatva jó anyánk ölében 
Vigan kezdjük létünk szép hajnalát ;
A játszi gyermekség bájos körében 
Csókoljuk a jelenlét angyalát;
A kétes távolnak sötét űrében 
Hiú fényt ködbe vont szemünk nem lát : 
S könnyű habok között lebegve létünk, 
Minden bájképnek oltárt díszesítünk.

7*
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Minden kelő nap üdvezlő sugára 
Akkor vidám örömre integet,
S ártatlan lépteink minden nyomára 
Édes megnyugvás rózsát hinteget ;
A játékhely fő vágyaink határa,
Csalárdul egy remény se’ hiteget :
Mély sírok halmain mosolygva állunk,
S legkissebb tárgyban nyílt eget találunk.

A bimbó fejledez, s reményvirága 
Egy új élet meleg karjába dűl,
A zsenge kornak tiszta boldogsága 
Szép álmok özönébe szenderűl,
Szorult melyünknek ébredő világa 
Fenlángol. s új világokat kerül;
A hős haj dánkor telt szivünk felé leng, 
S a nagy- s dicsőre lelkesülten éleng.

Szűk már az ősi ház, tovább repülni 
Vágytan vágy a fellengő ifjú tűz,
Kiesb virány látszik felénk derülni.
Hol majd egy szép tündér jobbjára fűz, 
Kivel dühös vihar közé merülni 
Feszül keblünk, a gerjedő, a szűz ; 
Mienk a föld, mienk egész teremtmény, 
S tettekre szólít egy hízelkedő fény.

Künn a zavarban küzdő szenvedélyek 
Gyújtják szivünk magas czélokra már, 
Bizonytalan tárgyért hévül a lélek,
A forró képzelet csapongva jár,
S míg szúnyadoznak a nemesb tökélyek, 
S a lángerő tisztább formára vár,
A föld határin túl szállong az elme,
S ábrándvilágba kél öröm- s gyötrelme.
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S bibor felhőkön mint a szép Auróra, 
Jön egy istenné, s kéjmalasztjait 
Lehelve a szorult ábrándozóra,
Intézi a vad tűznek árjait,
Nem földi kényeket nyújt minden óra, 
S egy bájalakra fűzi álmait;
Es Pharusként a vándor éjjelében 
Szelíden fénylik hullámzó melyében.

Ott áll az ifjú! s tiszta hódolatja 
Szerelmet vall s érzésre olvadoz,
A viszonláng őt istenné avatja,
Midőn a hív karjába’ ringadoz;
Egy pontra gyűlt az élet foglalatja,
Az ösztönzaj csak élvre lobbadoz ;
Míg összeforrt lényök Hymen szavára 
Egész édengyönyört egy perczbe zára.

Kedves lánczokra fűzve a siriglan 
Korunk repül s a szív magába tér,
Az ifjúság szeszélyes álma illan,
S a gondpályán lassúdan hű-1 a vér; 
Férijúlt erőnk valót ölel busítlan,
S a hulladó virág gyümölcsöt ér;
Szent tartozások tenni kényszerének,
S a férjnek szűk, de szebb határt kerítnek.

Midőn hazáját rabbilincs fenyíti,
BőszűJt érzéssel harczmezőre száll;
A szép szabadság hőslánggal hevíti, 
Ivörűldörögje bár ezer halál.
Nem csügged s honvéd tisztét teljesíti 
Míg győz, vagy testhalmok közt sírt talál; 
A jobb utókortól reményivé bérét,
A nyert borostyánon kiontja vérét.
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Mint a szírt, megviván a vész dühével 
Elzúzza óceán dagályait,
A férfi érczpajzsként erős melyével 
Enyelgi a sors csapdozásait.
Épít, munkál, gyűjt, koczkáz életével,
S a közjóért áldozza napjait ;
Szép hölgyén, magzatin, s baráti szíven 
Függ boldogsága s léti czélja híven.

Most a lángész teremtő ihletése 
Ösvényt lobbant sötét homályokon ;
Min eddig jós lelkünk csak sejtve kése, 
Fénynyé villant a büszke homlokon; 
Mindenható elménk istenkedése 
Eg- s földbe hat, mint az, kivel rokon,
S buvárnyilai a lét titkába vágnak, 
Vezér szövétnekül az ész- s világnak.

E pályán lep meg éltünk alkonyat]a, 
Halántékunk télszínbe öltözik,
A gyors idő tüzünket oltogatja,
Világunk bús homályba költözik;
Kiélt keblünk a múlt hamvát mutatja. 
Komoly szemünk csak sírba ütközik,
S mit egykor a szív oly imádva kére, 
Most dísztelen hull a való jegére.

Kivál az elme bolygó képzetéből,
S a fáradtnak magány nyújt gyámkezet, 
Mely a világnak zajló tengeréből 
A béke csendes partjához vezet;
S szelíd malaszttal a távol ködéből 
Sugárzik át a szép emlékezet :
S mint hold csillámai a folyón remegnek, 
Lelkén úgy reszket a borúit öregnek.
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Csendes hajléka árnyékos körében 
Elandalog, mint élte reggelén ;
Szebb lét reménye hitté vál szivében, 
Győz a múlandóság vad éjjelén,
Es megnyugodva sorsa végzetében 
Elalszik békén a szereim ölén;
Kidől; s más vándor lép üres nyomára, 
S az esti szellő játszva leng porára.

LANTOS SZERELM E.

Nem földi ösztön, mely magát emészti, 
S czélnál is kétkedő homályba dől,
A szívet birtok közt új vágyra készti,
S mérget ráz ön virági kelyhiből,
A bút komordan akkor is tenyészti,
Ha rég kivált kisértő fényiből,
S nem-hű karral, mit egykor fenn igére 
Mirigy tűzzel sújt a küzdő sebére;

Nem játszi kény, mely a port vonzogatj 
S hiú gőzén vakon csügg a köziét :
A szép- s nagynak felséges hódolatja 
Érinti a lantos meleg keblét ;
Dicsőn mereng jós lelke villanatja,
S áttörve a jelen ködéjjelét,
Az égi szűz bájtegzét nyújtja néki,
8 tavaszt lihegnek lelkesült vidéki.

Mosolygva tűn fel kedves ideálja,
8 érzelmi lágy körében szentesül; 
Szelíd néztén az ég nyíltat csodálja,
S édes titkának jegyzi frigyesül, 
Tisztább tetőkre nyúl a rózsapálya,
8 ezer vidám alakkal népesül.
8 imádtan a hivet, kiért hevűle,
Kiesb virányokon lebdes körűié.
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Örömhitté vált gyermek bizodalma 
Szívét örök malaszttal élteti.
Szeret : habár a sors kemény tilalma 
A drága lényt kerülni kényteti. 
Önáldozása lesz csendes jutalma,
Melyet forrón ahítva képzet!
Minden kis tárgyra tündérszínt fuvalnak. 
S dicsét vallják a lelki diadalnak.

S mit a kebel mély rejtekébe zára, 
Reszketve kél a lantnak húrjain ;
Szent lángban tévedez reménysugára 
Az érzemény titkos hullámain.
Andalgva néz fel távol csillagára 
S felleng a dal kéjelgő szárnyain,
S míg erdőt berket tölt zengése bája, 
Édes megnyugvás ömledez reája.

Egy kép körűi édelg a biztos ének,
S rokon szívhez simúlva hangjai,
Szerény tanúit gyöngéd érzetének 
Viszonzva lengetik honpartjai !
S felette bár sötét felhők gyülének, 
Lezúgnak a vad kor viharjai.
Merészen áll a fergeteg dühében : 
Kezébe’ lant, szerelme lángmelyében.

S a mit teremtve-áradó hevére 
Kegyajkin a képzés lehelt vala,
Merész iránya érdemczélhoz éré,
S vigan dereng a szépnek hajnala :
Nem vágy azért fénykoszorút fejére; 
Nem ő, a kedves éljen általa,
Mint istennéje a késő időnek :
Felejtett sírján bár moh s tüske nőnek.
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AZ ÉLET.

Míg tavaszunk zöldell, ezer indulat edzi fulánkját ; 
Megbékít az idő : akkor az élet iramt.

ÉLETÖRÖM .

Ilyen az életöröm : míg sejtjük, eget mosolyog le; 
Bírni alig kezdjük, bája enyészten enyész.

ÍR Ó I TANÁCS.

Már ha tudós lettél, illik tudnod mi különzi 
Öt a köz néptől s hírre mi fűzi nevét :

Lassú menés, halavány szín, terjengő kar, izetlen 
Kedv, rejtélyes szó, nyugtalan elmefutás,

Félénk nyíltszivüség, szánó, mély titku mosolygás, 
Gőgös alázottság, jégmelyii andalodás,

Sokra törő unalom, leverő kegy, könynyü Ítélet,
S édes hűledezés puszta dicséret után.

Ez még mind nem elég ; házadra is illik ügyelned, 
Hogy mindenki hamar lássa csodálva ki vagy ? 

Barna szobád falait pókhálló lepje, s halálfő 
Sárgúljon komoran nőtelen ágyad előtt;

Régi szakállos urak koszorúzott szobrai mellett 
Szörnyű irószerszám asztalod éke legyen; 

Ritka-sikállt padlón elszórva heverjen Írásod,
S minden szöglet űrén szú egye könyveidet ;

S hogy bölcs mondását Salamonnak igazlani tessél : 
„Csak hiúság s álom mindened a nap alatt“ 

Büszke lemondássá! tűrd a lét annyi hiányit —
És üres erszénykét nyersz czimeredbe, dicső!
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T O L L A G I.

1822.

Kiballagék andalgva, gyöngyalak!
De ah, irigy felhők zúgtak felettem,
S örömczélom bús áldozatja lettem : 
Megáztam jól, de nem láthattalak.

Most, vad sors! elzárnak hideg falak; 
Repüljön hát ez édes dal helyettem 
Hozzád, kit első perczben már szerettem : 
Lásd innen, mily buzgón óhajtalak!

Beteg vagyok; de szívem indulatja 
Vigasztalásomúl azt mondogatja :
Hogy tán azon hódító játszi szem,

Mely nem rég oly sok szép reményt igére, 
Egy két könyet gördít si rom kövére 
Ka meghalok — de azt alig hiszem.

EPIGRAM M ÁK.

1.
A ki művészpályát óhajt, tövisit ne tekintse,

Bátran törjön elő s tűnnek az éji ködök.
Síkos az út s meredek, szűk az élet : szökni tanúlj, mert 

Gyors az idő, megelőz, s hasztalan áldozatod.
2 .

A késő szerelem kétes láng, téli virágként 
Védő kézre szorúl s fázik az a ki szedi.

OO.
A tudományt szereted, hírt lángolsz általa nyerni ?

Kis jutalom, nagy erő annak alapja, vigyázz.
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4.
Kis dolog is gyakran nagy czélt okoz a sokaságnál, 

Melyet utóbb tetté érlel az egyes erő.
Kezdeni többnek kell? de valódira hatni csak egy tud, 

Ebbe vegyül a sok, s általa mindenik él.

5.
A boldog szerelem hallgat, s titkon szedi bérét;

Szép szavak árjai közt néma halálra siet.
6 .

Ah! az idő rövid : így sóhajt fel számtalan ember,
S mint ölhesse el azt többnyire arra ügyel.

Elmeszorúltságát hány ember leplezi azzal,
Kit gőgfénye gyötör, bár feje s keble üres.

Gyors röptét egyedül maga érezi gyenge szerelmünk : 
Mert kéjpillanatit búba meríti korán.

7.
Ah s Oh fő nyereség a versben mint szerelemben :

Itt érzést jelel, ott tiszta metrumra segít.
A bölcs, szót ha felejt, bátran folyamodjon ezekhez,

Es ha az Ah nem elég, bízza az Ohra ügyét.
Büszke tudósokat is gyakran pártul veszik, és mint 

Gondolatok szöknek a csoda semmi közé.
A lobogó szerető, szintúgy ki szeretni megúnt már, 

Keblük ürességét általok elfedezik.
Hangúi szolgálnak bú-, fájdalom-, álom-, örömnek, 

Minden szép s nagy előtt, s félszegü versek után.
8.

Kis hang a szerelem : ha kiejted, milliomozva 
Zengedez élted víg hajnali álma körül.

9.
Kétes harczok után az az ember fő nyeresége,

Hogy szűk léte körén tűrni s felejtni tanúi.
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10.

A szerelem titkába nehéz béhatni ; mi okból ?
Távoz eszünktől, s vak hitre simítja szivünk.

11 .

Férfiba’ több az erő, lágy érzés asszonyi birtok,
Ez jó szívre, amaz bátor eszére kevély.

így külön ösvényen változnak létök irányi :
Míg a tölt erszény frigyes igára fűzi.

12.
Változat átka alatt nyög minden földi teremtmény : 

Lassú szokás egyedül ellene védpaizsunk.
13.

Ámor számkivetett, még is szabadonta tilosban 
Édes kínos adót lopva szed és mosolyog.

14.
Pislog az éjjeli mécs, eszmélve tűnődik az ember, 

Partra miként szálljon, mint alapítsa ügyét;
Hajnalt vágy, s örvend a sejtett békesugárnak : 

Feltün az ab ! s hidegen néma porára ragyog.
15.

Büszke vitéz hamvát márvány fedi tetti jutalmul :
A hív sírja felett dalt rebeg a szerelem,

S messze időkön míg gyöngéd érzelme elárad,
Hány szobrot letipor vak diadalmi erő !

16.
Múltra jövőre tekints, ha magas bért nyerni törekszel 

A jelen áldásit lágy kebel érzi maga.
17.

Törpe ! nagyot nem lépsz ! ne erőlködj ! kár az időért 
Fenn csügg a koszorú : nagyra nagy elme mehet.
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18.

Hány ezer évek előtt írtak már a szerelemről,
S mindenik annyi gyönyört báj óla s hinte reá;

Én nem ! sőt makacsúl tagadom jótéte malasztit :
Mert tüze lángjától reszket az életerő.

19.
Küzd az erős, de halad; gyöngébb őt lesve nyomozza,

Es ba nem érheti el, régi szokásra kevély.
Az, ki akar s nem tud, kész mindig gúnynyal Ítélni ;

A tehetős hallgat : tette mutassa mit ér.
20 .

Álmod az ifjú meleg karjával ölelve világát,
S a szent lelkesülés szárnyain égbe röpül;

Tiszti bilincsben utóbb csalfénye nem önti sugárit,
Élte szűkén küzdell a hideg élet után.

21.

Messze halad ki tanul, messzébb jut mézes ajakkal, 
Legmesszébb ki örök görnyedezésre szokott.

22.

A ki sokat kíván, az többnyire csak keveset nyer,
Játszi szerencse vakon szokta eladni javát.

Oh ne esengj kincsért, fényes gond annak az ára;
Hogyha szegény vagy is, élsz, s szebb örömekre találsz

A szerelem kelyhén s őszinte baráti kebelben,
Mint a dús, ki penész-lepte aranynak örül.

Hogyha hivem karomon csügg s szép szeme rám lövi lángját 
És dagadó keblén szívem is újra hévül,

Oh te szegény gazdag, számlálgasd pénzedet akkor :
Édes öröm közt én édeni bérre jutok.

23.
Nincs sors, nincs hatalom, ha erőd van küzdni magaddal:

Légy szabad, állhatatos, s mennyei pálma tiéd.
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E P I S T O L A .

TÖREDÉK.

Nézd csak, barátom, a fejér mezőn 
Hazát kiáltva hány vitéz tűnik fel!
Agg s ifjú kor, sőt a szelíd nem is,
Külön zászló s paizs mellé szegődve, 
Harczforrón állnak s gőgösen pörög 
Kezűkben a lud-hordta dárda. Nagy 
Árpád s dicsőség! jelszavok. Mi lesz 
Ebből ? kevés ugyan, de épen 
Elég a czélt bagolyének között 
Elásni — Nem, nem! ez kaján Ítélet. 
Hősvérökhöz hívek maradtak ők : 
Egymásra törnek, és mily lelkesen 
Tudják a hajdani a mostannal összeszőni 
Nem szembe küzdnek, szív sziv ellenébe, 
Hanem csak messziről, mosolygva sőt 
Dicsérve egymást holtig csipdezik.
Kivül nevetnek — benn busán zokog 
Az árva nyelv : védőktől tipratik.

Boldog végzés! mikint előmenénk! 
Pedig rósz lábbal mesterség haladni. 
Nézz szerte, vak barátom; mennyi szép 
Virág tenyész! s alig kél koszorú 
Még rajta; légyen bár minden levél 
Más országból, annál szebb s tetszetősb. 
Hamar csodás mii lesz, ha ismerik 
A kertészt; szinte úgy, ha sejtik 
Hogy egy választott izzadott felette. 
Sonetteket láthatsz csigás tagokkal, 
Érzést ne várj : elég ha láthatod ; 
Stanczák röcsögnek, és ódák sziszegnek, 
Drámák kelnek, hol a magyart dicsérik
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De nem festik. „Ne vádold;  jó az, a mi  
Tets z i k . “ Hát még az ének árjai 
Hány andalgó szivet rettentnek el !
Szép a művészi pálya, mindenütt 
Rokon szivet talál, csak egy szelíd 
Hang süljön el, már ezreket hevít,
S érzésre, mint utánozásra vonz.
Ha kérdezem : mutassatok művészt ? 
„Honáruló ! fuss iskolába“ — szólnak —
S tanulj addálni; már ha egy megye 
Hatvant ád, egy ország mennyit nevel! 
Néhány emberkét látánk a görög 
Földön, nálunk minden Teki nte tes  tudós.“ 
A nagy Horáczot hányán tisztelik,
Tudván hogy a farkas sem ette meg,
Mikor — nem volt ehes. Latánt, latánt 
Kövesd; dicsőbb a régi, légy majom! 
így zúg egyik rend, s nem hiába;
Tudják miért : a leczke régi,
Uj a világ — De hála tisztuló 
Korunknak, vannak emberink, a kik 
— — minden halmon művészt 
Látnak, s azért is annyi tömjént 
Dininek fejőkre, bogy már szédelegni 
Kezdnek, s jaj a szegény fülnek, ki minden 
Hideg könyvben nem hall kész fülmiiét. 
Fellép a dictator s azzal ledörgi :
„Mért nincs füled?“ körülnéz, s toll-ragadva 
Egyet vonít — s utána számtalan 
Torok kiált : be szép ! vagy : Mily gonosz ! 
O mondja, nem kell ok —
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VÁD ÉS T ETT.

Míg más érdemit a köz lélek alázni törekszik, 
Fényre deríteni azt a nemes elme buzog. 

Míglen epés vádat nyomoz a tehetetlen irigység, 
Nyújtani szebb példát a nemes elme buzog.

TITO K TA R TÁ S.

Mondják : asszonyaink csevegők ; pedig él-é csak egy, ki 
Férje előtt titkot sírba ne vinne vele?

PO N T Y I SZERELM E.
PARODIA „LANTOS SZERELMÉRE“ .

Csak földi kény, mely az időt emészti, 
Tükörben él, s a hold szarvára ül,
Hős Pontyi nagy szivét gyors lángra készti, 
Ha jót hörpent a kancsó öblibül ;
De a késő bút csak akkor tenyészti,
Ha lelke fogyni kezd erszényibül,
S a szép, ki oly sokat, szépet igére,
Hitetlen simul gazdagabb melyére.

Furcsa kény az, mely Pontyit húzza vonja, 
S gőzzel hizlalja sovány életét;
Minduntalan más szépnek pillanatja 
Vágyakra költi kitömött keblét.
Mi szépet tud, sebten elmondogatja,
Bár annak maga sem hiszi felét ;
S ha erre a kedves csókot ád néki, 
Meghallják azt Pestnek minden vidéki.
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Minden utczában jár egy ideálja,
De vágyása mindenütt el nem sül,
Azért ő azt csak messziről csodálja,
S pápaszemmel módissan frigyesül.
A szép házáig nyúl akkor a pálya,
S ha elfárad, egy szegletkőre ül,
S mint a kis macska tejfeles fazéknál, 
Ólálkodik a szépnek ablakánál.

Edes-magához tartott bizodalma,
Szivét csapongó gőggel élteti,
Szeret, ha bár atya vagy férj tilalma, 
Kakastűzzel odábbra döngeti.
E bús emléknek az marad jutalma 
Ha sorsát bús rímekbe öntheti,
S a recensensek bár miként lármáznak, 
Versében a szív s az indúlat fáznak.

így sok kosárt, melyet buzgón elzái’a, 
Dallá farag kobozza húrjain.
Sóhajtva néz a kedves birtokára, 
Mosolygja bár az másnak karjain.
Nem csügged ő, sőt írt lel fájdalmára 
Olcsó nyelvek magasztalásain,
S míg a fület sérti zengése bája,
Bús hitelezők morognak reája.

S imé! segédet hoz alkalmi ének,
Mert sok erkölcsöt hintnek hangjai,
S mint annyi pillangóit érdemének 
Tovább adják a gyávák szavai. 
Tágassabb utat nyit már szerelmének,
Ha nőttön nőnek földi javai.
Ilizelkedve lép nagyok küszöbére,
S büszkén magának repkényt csap fejére.

S a mit teremtve mások munkáiból 
Nagy készséggel összelopott vala,

Kisfaludy K. I. 8
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Valóság lészen részeg álmaiból,
S megnyílt neki a hírnek hajnala; 
Előlép mint denevér lyukaiból, 
Hogy más érdem sülyedjen általa, 
És választott kedvesse a dicsőnek 
Lenne siralma minden ismerősnek.

X É N I Á K .
1. Tudom. Gyűjtemény, 1817. I I I .  88.

Sok nálunk az iró, örvendj haza ! mennyire törtél !
Egy megye hatvant ád : mennyi tud írni, csodáld!

A ki tekintetes úr méltán az bölcs nevet óhajt :
Tudja, mi a szép s jó : ló, pipa, puska, 1. . . ó.

2. „T atárok M agyarországban“ .

Sok haza-puffogatás, ok semmi, de szörnyű magyarság, 
Bundás indulatok : oh be ta t ári müv ez!

3. „ Ilk a“ .

Jambus-e, próza-e, vagy micsodás mű?— Dráma pedig szt 
Szép ? — Hm! Győz a magyar : s tapsra az ottfen elég.

4. „Szécsi M ária.“

Szécsi Marinka dörög s hőst szöktet az özvegyi várba, 
Ablakból kapu lesz : szép dolog, és nem is új.

Hogy sereg is mene át a lyukon, már kell ide sok hit : 
Több mint Thalia kér, bár leleménye szegény.

5. Osianisták.

Nagy feszesen neki áll a majomsereg, és a vak ősznek 
Vészben úszó leplét lopva nyakába veti,

S nem bírván kobzát, prózában pengeti hőseit 
Míg orrára bukik nagy buzogánya alatt.
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6. Alkalmi versek.

Megholt : Mása, zokogj ! — De különb jön utána: mo-
solygj már !

Tűzre koboz ! van már kis hivatalra remény.

7. „M árévára.“

Oh Máré, Máré ! tetemes bűn, szörnye korunknak !
Gőg szüle, ámbátor életed árva, sovány.

Mátra nem oly sziklás, mint stílusod. És mi szövésed ? 
Mostani kor pityereg hajdani pletyka miatt.

8. „H ösregék.“

Sallangos machinák hősid. Sors-csípve kidőlnek,
S hamvaikon czifrán pöffedez a szerelem.

9. „Zsebtükör.“

Pusztáról jövök én ízlést terjeszteni köztünk :
Tükröt adok : Músám nála zsírozta haját.

10. M agyar M üllner.

A tüzelő sorsot nyakon öntéd prózavizeddel :
Még te a sorsot is így mostoha sorsra hozád.

11. A Haram iák fordítójához.

Messze' mé né i t  Músád ; magyarúl is németet írtál : 
A ch  tán szellemi lágy flő  te ke r e ng n i  cs i nál t?

12. M. Szegeden.

Vígjátékot irál, s szomorú a Músa felette :
Mást ütnél, s botorul, kába, velődet ütöd.

13. S z __

Kezdve hatál, mi sokat váránk, de te vissza felé szállsz : 
így „Pillangódban“ szinte ten élted irád.

8* I
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14. Egy nyomorult, de tolakodó poétához.

Szólj, mit akarsz? „Nagy hírt.“ Igenis, lészsz példa
bizonynyal

Mely csúnya s émelygős képzet hiával a vers.

15. Érzékeny drámairó.

Drámád érzelgős,ha vig; és ha komoly, csupa könnyár: 
Víz, mely ürge gyanánt végre kiönti hired.

16. Szabadelmű, de csak magának.

A rostát kitüzéd, s magad ájulsz a kritikától :
Új oldalt mutogatsz — kár hogy a színe kopott.

17. Intés.

Sajnállak, te szegény! a sok tömjén neked átok!
Füstét szívod csak s összezavarja fejed’.

18. E gy hiúhoz.

Képedet annyi helyen láthatni. Talán igen olcsó? 
Balga dicsőség ez : kótyavetyére vezet.

19. Term éketlen Mása.

Kotlik bár eleget, zajt ütne, de költeni nem tud.

20. E gy tehetetlen  poétához.

Akarnifs nem tudni írni 
Egek, minő gyötrelem !

Izzadni, s képet nem lelni 
O kába szenvedelem !

De ha nem tudsz, mért kapsz bele :
Véled, hogy hazádnak élsz?

Ó ne hidd, bár gőggel tele 
Dolgozol, még is henyélsz.

Kiben versgyártás szomja ég,
És lelkében nincs ügyesség,

Annak élte szomorú,
Bére töviskoszorú.
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21. Náray és Himfy.

„Állj meg, Himfy, szemlélgessük 
Kedves „Márévár“omnak 

Kellemeit, s fejtegessük 
Érdemét románomnak.“

A tetemes románszerző 
Himfyhez ily kérést tett. 

Himfy megsajnálva szegényt, 
Neki imígy versezett :

„„Munkád oly bő kellemekben,
S gazdag a szép erkölcsben, 

Mint a zordon tél füvekben,
S a száraz fa gyümölcsben. 

Bája elűz mindeneket,
Könnyűsége húz , von, ránt, 

Ha lelni is benn köveket,
Másoké a szép gyémánt.

A munkának intézete,
A tárgyak felfogása,

A stílusnak gördüíete, 
Tartása és folyása,

A néhány vers lebegése,
Mely verseng a prózával,

A személyek bélyegzése : 
Minden jobb Ízlést megcsal.

Mily zokogó érzeménye, 
Indulati hidegek, 

Régi újság leleménye, 
Rendelési ridegek. 

Hőse csupa sympathia, 
Vakon ugrik érzése; 

Szava csupa melódia — 
Ittas bakter zengése.
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A sok panasz pityergéssel 
Ölelkezik képében,

A betyárság gyöngédséggel 
Egymást váltja e mívben.

Ó szép román, kedves román, 
Szegény elme sngára! 

Ennél felebb nem is megy tán 
A rósz költés határa.

Készülete hideglelős 
Másának az íhlése; 

Tanulsága egy érzelgős 
Vén dada csevegése. 

Bajnokinak leirása 
Parókás váz festése ;

A beszédnek lágy folyása 
Társzekérnek pörgése.

Olvasása ásitozást 
Es unalmat osztogat, 

Minden kedvet és andalgást 
A szívben elfojtogat.

A mit a szem a munkán lát, 
S a mit benne az ész lel : 

Ily rémítő, ily vad csodát 
Más bajjal tüntetne fel.

Mély álomba varázslaná 
A legvígabb szíveket,

Jéggé fagygyá változtatná 
Az ifjúi heveket;

A recensenst engesztelné,
Ha gőgös előszava 

Fenhéjázva nem hirdetné 
Milyen dicsőt alkota------ “
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„Megállj, Himfy, fejtegetném 
Porba ejtett ügyemet —

De nem, inkább megtérek én,
S elégetem könyvemet.“

Monda, s szivén ül a nagy gond !
Himfy fennen tapsola :

„„így kell, ezt akarám““ úgy mond 
Felkaczag s elnémula.

22. Egy jó rímelőhöz.

Ha úgy nézed költésedet, 
Rímkovács! mint fő javad, 

Szánlak, gyarló, én tégedet,
Mert megcsalod magadat.

Hidd el, kevés ez magában :
Törött fazék zörgzete,

Üres, feszes tartalmában,
Azért nincsen kelete.

Gondolj szívvel és lélekkel 
Többet, mint a jó rímekkel,

Mert rímed bár minő ép,
Hidd el, versed még sem szép.

23. Egy rósz versiróhoz.

Metrum és rím külön kalauz 
A poeta versében :

Boldog, a kit egyfelé húz 
Mind a kettő röptében.

De tcnálad ellenkeznek :
Ez jobbra, az balra megy ;

S ha néha meg is egveznek, 
Olvasódnak már mindegy.

A mit a recensens óhajt,
Arra füled nem igen hajt,

Sőt tudós haragra gyűlsz,
Pedig nem árt, ha tanúlsz.
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21. E gy majmolóhoz.

Miket, szíved ömledezvén 
Mást utánolt hangokban 

Énekeltél — szánlak szegény !
Nem nagy ész szól azokban. 

Pillongásnak szüleményi 
Versbe nyomott szavaid, 

Vevőnek rósz szerzeményi 
Álomhozó dalaid.

Ha tehetség nincs eredben,
A lant doromb lesz kezedben, 

S élelmed a nap alatt 
Csak agyagból sült falat.

25. Egy hiú tehetetlenhez.

Ha dicső név hallatára 
A szív benned habot vet, 

Ne hajts sokat kis habjára, 
Ne marczangold eszedet.

O mert a vágy nem tehetség. 
Csak csalóka érzemény, 

Bére többször csak nevetség, 
S habként eltűnő remény. 

A dicsőség fényutjára,
Költői név nagyságára 

Hat sonetke nem elég,
Egy kötet kell chez még.
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E M L É K S O R O K .
(l ó v e r s e n y d íj a k r a .)

1. Pest város bilikomán.
Mely szép nemzet előtt érdemleni pályaborostyánt !

2. Károlyi-Széchenyi-bilikomon.
Félve a gyönge kiáll : versenyt fut sorssal a bátor.

3. Kiadatlan.
Emlékűi ragyogok : mint küzd s győz a nemesebb vér.

4. Kiadatlan.
Tettre-nemes verseny nagyot alkot, s edzi erőnket.

5. Sándor-bilikomon.
Hol nincs versenezés, nincs küzdhelye bátor erőnek.

6. Kiadatlan.
Küzdve nyerél, s nevedet diadalban visszasugárzom.

7. Vagy :
Értem küzdni keléi : s diadalmadat hirdetem én most.

8. Széchenyi-kardon.
Engem erő szüle, nyer, s egyedül az bírhat. Azért győzz

9. Női díj. Kiadatlan.
Pálya futása után szépség nyújt díjt az erőnek.

10. M á s.
Győztes lenni dicső : s lehet-é szebb czélja magyarnak ?

11. M á ?.
Verseny pályáján tűnik fel a férfias érdem.
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12. M á s.
Küzdve haladva nyeré az erős e szép diadalmat.

13. Károlyi-Széchenyi-bilikomon.
Nemzeti dísznek ürítsd e diadalmi pohárt.

14. Kiadatlan.
Barmi nehez pályát sem retteg a tiszta nemes vér.

15. Pest város serlegén.
Lóra, magyar ! szép pálya ragyog, ha előre törekszel.

16. Kiadatlan.
Messze időbe ragyog emléke a nyert diadalnak.

17. Kiadatlan.
Lóra, magyar ! versengve közéig nagy pályái czélod.

18. Nők bilikomán.
Küzdve lehet nagygyá az erő és férfi tehetség

19. Kiadatlan.
Bennem szép diadal s nem díj emléke sajátod.

20. Széchenyi-bilikomon.
A kétes pályán nemesen megvíni dicsőség.

A KÉT HAJÓS.
A L L E G Ó R I Á I  K Ö L T E M É N Y .

VÖRÖSMAltTYNAK.

Kék lepelbe nyugszik a föld, 
Csendre szállt a léti zaj;
És az estnek langy öléből,
Mint az álmák szép világa,
A hold rezgő fénye tűn fel
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A felhők ezüstje közt.
Válva most szelíd alakká,
Köd borúi a szirtoromra : 
Mint a csillapítlan érzet,
Mely lebelgő fátyolában 
A sirok közt éjjelez.

Sziklaparton áll az ifjú 
S a sötét tengerbe néz,
Mely végetlen, mint a lélek, 
Elterül hullámival.
„Víg habok! ti merre szálltok 
Lágy füvalmak szárnyain? 
Mily országon visz keresztül 
A szabad kéj szelleme ? 
Véletek mi szép röpülni 
Egy szelídebb hon felé!
S ott élhetni képzetének,
Mint az elmúlt szép időnek 
Fentebb lelkű emberi!
Szebb életnek kell virúlni : 
Sejti keblem, bár valója 
Még homályban rejtezik.“ 
így az ifjú ; s kis madárként, 
Mely kinézve messze térre,
S meg-megrázva szárnyait 
Fészkéből kiszállni vágy;
A nem-ismertet kivárn a 
O is szebb körért eped.

S míglen így áll elmerűlten 
Alma édes titkain,
Bájos ének hat feléje;
S mindég édesb ömledéssel.
Es mind jobban teljesülve 
A viszonzó partra zeng.
Hall az ifjú, keble tágul 
A varázsló zengzeten :
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Ily hangokban olvadozni 
Vágyna minden érzete !
S ím, lebegve mint a hattyú 
Jő keletről egy hajó,
S könnyüded habcsókdozás közt 
Víg futtában ringadoz.
A hajónak ormozatján 
All egy férfi, lant kezében ;
Es a hangok hullámárja 
Most szerelmi suttogással 
Mint a csermely violák közt, 
Majd az indulat hevével 
Mint az orkán vad zúgása;
És a nagy kor hősalakja,
S a jelennek nyájas arcza, 
Fellengő képekbe öntve,
Tőle harsog, tőle zeng.
„Állj meg, állj meg, boldog litas, 
Bizton vár e nyílt öböl ;
Jer pihenni, jer lakomba :
Híd barátság karja ápol,
S földi jókat osztva véled,
Kéri díjul éneked!“

Mond a férfi : „Életemnek 
Távolabb hat ezélja még;
Szebb tökélyre vágyva, lelkem 
Nem szenved leköttetést.
Forrást nékem ád a szikla : 
Lánczot a magas fedél;
És a lant és a szabadság,
Egy dicső mag két virága, 
Együtt kelhet nagyra csak.“

Mond az ifjú : „Merre, útas,
A czél, mely után epedsz?
Mily hatalmas ösztön izgat, 
Mely édes remény vezet?“
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Mond a férfi : „Hosszas utam, 
S azt elszánva folytatom.
Még éltemnek hajnalában,
Mint az ég vidám sugára 
A szegény vak éjjelére,
Tűnt elém egy fény alak : 
Bájszínnel körűlövezve,
Fenség ülte homlokát,
S messze minden földiségtől, 
Szép, kegyes, menynyel rokon. 
És gyöngéded ihletére 
Álmaim holt képei 
Látható valók gyanánt,
Eletet színt nyertének.
Még nem érzett lángozattal 
L dvezlém az égi lényt,
És az első hálaszó 
Énekké vált ajkimon. 
„„Pályatársul s hű vezérül 
Engem küldtek istenid,
De szerelmem koszorúja 
Csak tövis között virul,
Szállj hő szivvel s bízva bennem 
E világ zajtengerére;
S egy virágos partfokon,
Szebb dicsőség birtokában 
Föllelsz majd n y ű g ö t  fele!““ 
így az égi, s rám hajolva,
Érzem szellemajkait 
Égni homlokom felett.
Telt szívvel dőlék elébe,
De a tünemény helyett 
Nyílt karom felhőt ölelt.
Ám miként a szerelemnek 
Első édes villanása,
Leng körűlem képe még. 
így evezve, küzdők, élek. 
Birtokom remény s a lant.“
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Mond az ifjú : „Boldog sors! 
Keblem titka nyitva áll : 
Hattyuélted bájszövése 
Volt, a m’ért epedt szivein. 
Túlemelve szolgaléten, 
Önszabott nemes határ közt 
Bátran elfellengeni,
Mindent felmuló gyönyör!
Hadd kövessem nyomdokod !“

Mond a férfi : „Élj körödnek, 
Szedve a jelen gyümölcsét,
Mely önkényt kebledbe hull. 
Fellegszárnya képzetidnek 
Mennyi szirtbe ütközik!
S törve, már a föld sem kegyli 
Tőle pártolt gyermekit.“

De az ifjú, ingerében 
Szép reményektől ölelve,
Indul a hajós után.

A kelő nap lángsugári 
Szétlebbentik a homályt,
S hölgye, melynek kelt öléből, 
Tűzre lobbanó szemekkel 
Néz fel a dicső után.
A hajósok már haladnak ;
S míg az ifjú büszke szemmel 
A nagy téren andalog,
S minden fénytől elkapatva,
A nagy hullámtorlatokkal 
Versenyt habzik kebele :
Egy irányon csügg a férfi,
Es eg y  pontra gyűlt erővel 
Biztosan továbbra hat.

Mond az ifjú : „Nézd, hajós, 
A szép partot dél felől !
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Melyre a tavasz mosolygva 
Vonta rózsaszőnyegét.
Mely vidám, színekbe’ játszik, 
Egy tündér világ gyanánt, 
Hol csak kéj s öröm mulat!“

Mond a férfi : „Csak múló fény, 
A mi téged arra vonz.
Ott kopár szirtről viz omlik,
S napsugár annak porára 
Vet szivárványszíneket.
Bármi játszi lengetegre,
Délibáb tündérzetekként 
Lebben szét a habvirág ;
S minden bájos hímzetével 
Hiú gőzzé változik.“
Most az ifjú arra fordul,
Es csodálva látja tűnni 
A vidám part kellemit ;
S égő arczczal és borúltan 
Visszatér a férfihoz.
De hevűlt érzéki játszva,
Győztek lelki erején :
S így tündöklő czélt nyomozva, 
Lepkeszárnyrakon csapongva,
A pillantat rabja lön.
Es éjszak felé tekintve,
Szól megint a férfihoz :
„Nézd, minő magas fok áll ott 
Felségében egyszerűn,
Mintha megvetné a földnek 
Minden külső esillogásit,
Oly komoly, mégis dicső.
Arra fordulj ; ott az élet 
Nemesebben rajzik el,
Es közelb a tiszta éghez 
Szebb valókkal párosúl.“
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Mond a férfi : „Állj meg, ifjú 
Köd csak az, mely tornyosulva 
Örvények felett mereng,
Es csalárd dagálylyal rejti 
A kerengő éjutat.
Onnan ösvény nincs a fényre, 
Ott örök homály borong.“

De az ifjú őt nem hallja,
Es a part felé evez ;
Mindég kissebb lesz hajója — 
Végre köd borítja el.

„Eltünél, forró kebel!
S vágyaidnak édes honja 
Egy betegnek álma volt, 
Létre nem virulható.
Fényre törtél, s tenn erőd 
Lön legelső pártosod.“ 
így  a férfi, s egyedül csak 
Küzdel ő a messze pályán. 
Mint az ember sorsa, váltva 
Kelnek tűnnek a napok,
És a kornak rémalakja,
Majd hódolva, majd fenyítve 
Öt leszáll kisérteni.
Vész üvölt, s zúgtán hajóját 
Környezik hullámhegyek, 
Villám csattog, és vad szelek 
Arboczát recsegtetik ;
Mérges fúlánkot lövelve 
Száz torok tátog megette : 
De miként hős a veszélyben, 
Rendületlen és merészen, 
Szent tűz égve kebelében,
A hideg kor ellenére,
A nagy czél felé halad.
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S ím a távolnak ködéből 
Vál ki egy part, esti fényben : 
Csendes, mint a békehon.
És az égi Tünemény,
Mely ifjonti életével 
Már jegyesként frígyesült : 
Csillag-koszorúzta fővel 
A virágos halmon áll.
A hajós néz szív-dobogva,
És ifjúivá nyúl a lanthoz,
A magast üdvezleni,
A mit szép- s dicsőnek tarta, 
Létesülve itt leié !

,„,Jer, te hív küzdő! keblemre, 
Pályabéred itt virul :
Széphez adván a nagyot,
Fényben élni fog neved.““ 
így az Égi, s napsugárként 
Lángoló karjába inti.
Hű lantját mellére zárva 
A hajós borúi elébe;
Egyszer még tekint reája,
S elhúny szeme, szíve áll.

„„Földbe száll, mi tőle sarjadt, 
De az érdem szép jutalma 
Innen szebb malaszttal ébred;
S a jelen megőszül bár,
Itt megífjul a világ.““ 
így zeng fellegek között;
Es az égi Tünemény,
Ragyogó csillaggá válva,
A hajós sírjára száll,
Es örök sugárral onnan 
Leng a késő kor felé.

Kisfalud}- K. X. 9
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NEGYEDIK KÖNYV.
BALLADÁK. KÖLTŐI BESZÉLTEK.

É J J E L I  M ENY EK ZŐ .

„Megállj, fiain, megállj! légyen elég 
Mai utunk, úgy is barnái az ég,
S mindenfelől felhő tornvosodik ;
Itt egy hajlék! ide szállhatunk,
S míg a kelő vihar mordonkodik,
Mi addig békében nyughatunk :
Alert a sötétségben,
E nagy sűrűségben 
Könnyen elbódulhatunk.“

„„Mit nekem itt? nem mulatok, atyám! 
Édes öröm vár az éjjel még rám 
Egy kegyes szépnek forr«') kebelén,
Kinek lángot gyújtók szívében :
Hozzá, a kedveshez sietek én,
Vígan kéjelgni bájkörében,
S új lángra hevűlni,
Váltig elmerülni 
Kényei Özönében.““

„Hallod, fiam, a szél ordítását,
A tolongó zivatar zúgását?
Mindjárt reánk szakad ! még van idő, 
Térj vissza! vad bátorságodat 
Bú fogja érni; oltsd el emésztő
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Zabolátlan indúlatodat !
Végy erőt szíveden,
Buja szerelmeden,
Hadd el bűnös czélodat !“

,„,Nem, atyám! míg bennem a lélek él, 
Nem rettent el semmiféle veszély ; 
Megyek, habár a vihar eltemet,
Habár enmagam károsítom;
Ez éjjel még gyönyörű hívemet 
Dagadó szívemhez szorítom.
Zúgjanak a szelek,
Nem gondolok velek,
Szándékom nem másítom.““

„Hallod, fiam, a sziklák ropognak,
A zápor hullámi mint locsognak!
Elhunyt az égi fény, a villám nyújt 
Csak világot sárga tüzével,
Csattogva hull, s hegyekbe, fákba sújt 
Földrázó rettentő dölyfével !
Öli mért nem mulattál,
Vesztedbe indúltál :
Iligy nekem, ez nem jó jel.“

,,„S habár eged még inkább morogna, 
Villámival körűlem harczolna,
Nem hagynám cl édesded czélomat;
Ezen szív nem ismer félelmet.
Vígan, atyám ! fogadd el karomat,
Jer s ne oltsd e tűzszenvedelmet !
Nem messze vagyon már 
Azon óhajtott vár,
Hol adnak s vesznek szerelmet.““

„Mi az, fiam, mi ott oly magosán 
A hegytetőn áll, s oly magányosan 
Fényűk közül az ég felé mereng?

ÍV
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Mély borzanást tenyészt látása,
Vég enyészetet hirdetve körűlzeng 
A halálmadár kiáltása ! *
Fiam, igen félek,
Hogy az nem jó lélek 
Hanem gonosz lakása!“

„„Félénk öreg! légy egyszer nyugodtan, 
Csak egy puszta kápolna áll ottan,
Hol szép hívem reám várni szokott, 
Midőn őt látogatni jöttem.
Nekem drága és jeles hely, mert ott 
Sok édes perczeket töltöttem,
Midőn elvonulva,
Szív szívhez hajúivá 
Kedvesem ölelgettem.““

„Az óra éjfélt üt! Fiam, állj meg : 
Nézd csak minő fejér árnyék lebeg 
A bérczeken! szememmel játszik — 
El-eltünik s megint közelget;
Hol inteni, hol fenyegetni látszik,
S é"ő szövétneket emelsfet.
Az egesz kápolna,
Mintha tűzben volna,
Reánk halvány sugárt vet.“

„„Hah, atyám! ő az, a rég szeretett! 
lm mely híven elémbe sietett,
És elhagyá puha nyoszolváját ! 
Érettem a szabadban mulat;
Itt virrasztja a lelkek óráját,
Felkölté a belső szorulat.
Atyám ! maradj magad,
Engem hozzá ragad 
Egy hatalmas indulat!““
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„Fiam! ne menj, hallgasd bús atyádat, 
Még lesz idő ölelni mátkádat.
Oh ne szaladj bizonyos vesztedbe, 
Mert ama csalóka kisértet 
Örök kárt tesz ártatlan szivedbe’,
S letöri virágzó létedet.
Maradj, fiam, maradj !
Kétségben itt ne hagyj !
Szabadítsd meg lelkedet.“

De az ifjú tüzes indulatját 
Követvén, elhagyja kérő atyját; 
Egyedül csak váró mátkájához 
Száguldva lépésit sietteti ;
Es mentői közelebb jön czéljához, 
Erejét annál jobban készteti.
Végre vad mozgással 
S örömkiáltással 
Magát karjába veti.

És háborgó szívének hevében 
Bűnös kívánat égvén mellében, 
Kénybe elmerülve, tüzesen 
Üdvezli s öleli mátkáját,
S tele kívánattal, édesen 
Csókokkal fodözi arczáját.
A mátka hallgatva,
Magát odaadva 
Még neveli vad lángját.

És hogy egyszer meghűlt meleg vére, 
Minekután’ kedvesét kényére 
Ölelte — kifejtőzik karjából;
S felmegy a puszta kápolnába,
Mely ékesen sok ezer fáklyától 
Tündöklik ünnepi pompába’;
S énekzaj, dobzódás,
Táncz, lárma s riadás 
Hallék romladékába’.
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„„Szép mátkám, szólj! minő mulatságra 
Jövünk oda a magányosságra?““
„„„Ott vannak a hivatalosok 
E gy holt s élő menyekzőjére :
Ott vigadnak a lakodalmasok 
E ritka párnak örömére.
Szép ifjú! siessünk 
Hogy oda érhessünk 
A boldogok helyére.“““

„„„Rajta, vendégeim! múlassatok,
Jelen nagymesterünk, vigadjatok!
M íg a végzés sírunkat bezárja 
S visszahajt a kakas szólása,
Addig kiki holti tánczát járja,
S az éjnek rezgő harsogása,
A földet rengesse,
S az eget keresse :
Úgy a lelkek szokása.“““

A LELKEK ÉNEKE

„Mély gödörben eltemetve 
Por fedi csontjainkat,
Míg az éjfél új életre 
Feloldja lánczainkat;
S míg az élő álomba dől, 
Kizudúlva üreginkből 
A föld színén tévelygőnk;
S homályos dalt zengve, 
Sírok körűi lengve 
A sötétben enyelgünk.

Temetőkben forgó szélként 
Tartjuk víg tánczainkat;
Fél az utas, midőn hallja 
Recsegő tagjainkat,
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S beterítve lepedőkkel 
Völgyeken le s hegyeken fel 
Szíriről szirtre lépdezünk ;
S a tenger habjain,
Felhők hullámain 
Zajogva örvendezünk.

Nevetve a föld fiait 
Kik ébren tépelődnek,
S hiú gőggel, ezer bajjal 
A világgal vesződnek ;
Az eszmélet kis mécsétől,
A fösvényt rejtett kincsétől 

. Elrezzenti játékunk:
Az öröm szépére,
Szerelem ölére 
llalálszínt von árnyékunk.“

❖  ❖

Így zeng a menyekzősök rémdalja, 
Az ifjú azt borzadozva hallja;
De a mátka őtet karon fogva 
A vendégek sorjába vezeti,
Es a csodálkozót mosolyogva 
Nyájasan a tánezhoz készteti;
Es vele sebesen 
Csak ketten, kedvesen,
A rendeket követi.

Es hogy az ifjú már elfáradott,
S rég bedőlt oltáron nyugodott, 
Egyszerre a kápolna körében 
Halotti csendesség támadott.
Csak a mátka, egy pohár kezében, 
Az ifjúhoz fordúl, s így szólott : 
„„„Kedves! igyál ebből 
Az élet kelyhéből,
A melyet sorsod adott.“““
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És ő a kelyhet kezébe veszi,
Már irtózva ajakához teszi — 
Már-már iszik — bogy kivűlről atyja 
Kérő szava : „Fiam, ne igyál!“
Az ifjúnak füleit meghatja. 
Megdermedve s kétségben ott áll, 
JNem tudván, mit tégyen,
Hogy kimentve légyen 
A megbántott atyjánál.

Hasztalan! a szép hizelkedése 
Többet nyoma, mint atyja kérése,
S az ifjú a kelyhet kiüríti 
A vendégek egészségére :
De a tűzital őt megszédíti,
S oda dől az oltár szélére;
Mátkáját kiáltja,
És gyűrűjét váltja 
A menyekző jelére.

Es azonnal az óra egyet üt,
És mindjárt sötétség lesz mindenütt; 
A táncz zaja s dobzódás megszűnik, 
Az egész kápolna megrendül,
A társaság egyszerre eltűnik,
S csörögve egy csonthalomba dűl; 
Végtére békesség,
Halotti csendesség 
Uralkodik egyedül.

Ott az ifjú szörnyű ijedtségben 
Maga lévén a nagy sötétségben ; 
Búbánat szorúlván keblébe, 
Lappangva keresi mátkáját,
Végre lelke kínos kétségében 
Atkozza létének óráját.
Élve eltemetve,
Keresi reszketve 
A kápolna ajtaját.
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S a csontpályán egy gödörbe lépe —
S előtte áll kedvesének képe :
„„Te vagy, drága? oh mint kerestelek 
Itt a gonoszok lakásába’;
Jőj, hogy többé el ne veszesselek,
Csak gyorsan férjed hű karjába !
Szép mátka! siessünk,
Hogy innen mehessünk 
Fel atyádnak várába.““

De a mátka hosszan sóhajtozva,
Es előtte csontvázzá változva 
Az ifjúhoz így szól fel sírjából : 
„„„Ifjú! kit kéréséi, hamuvá vált, 
Szülői átkával a sírba szállt; 
Megfosztva a lelkek nyugalmától, 
Erőszakos halált szenvedett. 
Számkivetve a jóknak sorából 
Eldúlva tovább nem élhetett,
S szilaj kétségébe’
Tőrt ütvén mellébe 
Önnön gyilkosává lett.

S te, ki hűtelenűl feláldoztad,
S indúlatoddal vesztét okoztad.
Itt mátkád ményekzŐs nyoszolyája, 
Minden kivánatja szívednek!
Itt végződik létednek pályája :
Szép ifjú! vége életednek!
Az úr, a hatalmas 
Legyen hát irgalmas 
Szegény bűnös lelkednek.“““
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A K Í S É R T E T .

V e n d é g .

Ott a kertben, a mint látom, 
Egy szoba vagyon még :
Oda szállni, jó barátom,
Már óhajtottam rég.

Gazda.
Nem, nem! azt nem tehetem 
Kedves vendégem !
Mert lelkiösméretem 
Megtiltja nékem.
S mi okból kívánnám 
Veszedelmedet ?
Sót felette bánnám 
Ifjú éltedet :
Mert abban a szobában,
M’ óta épült már,
Az éjféli órában 
Egy kisértet jár.

V e n d é g .

Es hogy’ támadhatott 
Az a gondolat,
Hogy éjfelenként ott 
Egv lélek mulat?

Gazda.
Midőn a szoba épült,
A gerenda összedűlt,
8 egy szegény munkásra esett, 
Ki benn dolgozott vala,
Úgy, hogy mindjárt meghala. 
De tudja! mit cselekedett, 
Hogy az isten őt bünteti,
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Es elkövetett vétkéért,
Valami nagy titkos bűnért 
Sírjából ki-kikergeti !
Hányszor láttam őtet már,
Ha a kakas kiált,
Szép estvéken kivált,
Hogy a szoba körűi jár!

V e n d é g .

Engedj hát oda szállnom 
Házadnak a hasznára,
Es ma éjjel ott hálnom 
Tán a lélek javára;
Mert vagy ötét megmenthetem,
Vagy a titkot fölfedhetem.

Gazda.
Mentsen isten ! jó ifjú ! '
Hogy utóbb is késő bú 
Téged ne találjon,
S hogy szörnyű kívánságod 
És bűnös bátorságod 
Károdra ne váljon :
Mert ily halottakkal,
Kivált kárhoztakkal 
Nem tanácsos tréfálni :
Sőt, hidd el, félelmes,
Nagyon veszedelmes 
Ovelök szembe szállni.
Ennen magamról tudom én,
Mely kelepczébe estem,
Hogy lelkemre nem ügyelvén 
( )tet egyszer meglestem,
S véle szólni kerestem.

V e n d é g .

Kérlek tehát, beszéld el,
Mint voltál a lélekkel ?
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Gazda.
A gonosz szegény lelkemet 
Mind addig kerülgette,
Míglen csalárdul szívemet 
Arra is reá vette,
Hogy a lelket lessem meg ; 
Huh most is még rettegek 
Ha csak eszembe jut.
Gondold nem rég hogy járok.

, Egy szép estve, holdvilágnál 
Éjfélig fen maradok,
Es a kertben egy agg fánál 
Magamat elröjtöttem.
Senkivel sem közlöttem 
Vétkes föltételemet;
S ámbár a titkos félelem 
Meg-megrázta szívemet,
Még is az a hiedelem,
Hogy a lelket megláthatom, 
Vagy talán meg is válthatom, 
Bátoríta engemet.

Az óra éjfélt üt,
S a lélek csendesen 
A kertben megjelent,
És csak egyenesen 
A szoba felé ment.
Én lassan mindenütt 
A lélek nyomában;
Minden már elhallgatott ;
Még ben a szobában 
Sem hallék semmi neszt :
Csak a bagoly huhogott 
A templom tornyában.
De egyszerre elkezd 
A kisértet odaben 
A szoba sötétibei
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Titkosan susogni 
S magában morogni; 
Némelykor nevetett,
Hol megint elhallgatott,
S mintha nem maga lett 
Volna a magányban ott 
Nékem többször úgy látszott, 
Majd oly mélyen sóhajtott 
Az a szegény kárhozott!

Én félre elvonulva,
Egy szögletbe szóróivá 
Mozdulatlan állottam,
S esak félve vizsgálódtam! 
De ő még észre vett,
S komor helyhezetben,
Holti öltözetben 
Az ajtóból kilépett :
Már-már utánam nyúla, 
Hogy szívem meglágyúla; 
Mert valóban láttam 
Halovány képét,
De ki nem állhattam 
Kínos tekintetét. 
Oszveborzadtam,
S tettemet megbánva, 
Kereszteket hányva 
Visszaszaladtam.

V e n d 6 g.

Már ha annyira jöhettél, 
Vissza ugyan mért siettél?

Gazda.
En is úgy vélekedtem;
De betekintvén szemébe, 
Haragos sárga képébe, 
Bátortalan lettem!
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V e n d é g .
Hiszem károdra vál,
Hogy abban a szép szobában 
Soha senki nem hál,
Ámbár házad tájékában 
Legszebb helyen áll.

Gazda.

Az még mind tűrhető kár;
De az nagy ínségem,
Hogy szegény feleségem 
Az időtől fogva már,
M’óta a lélek visszatér,
Oly nyughatatlan,
S maradhatatlan,
Hogy a házban hálni sem mér. 
O szinte megérzi 
A lélek jövetelét.
Es úgy szívéhez vészi,
Hogy mihelyt csak közelít, 
Egyedül hágy magamat,
A szomszédba szalad,
S bárhogy ejtem szavamat, 
Mellettem nem marad.
Megjön ugyan hajnaltájba',
De egyenest be az ágyba ;
Mert többnyire oly fáradt,
Es annyira elbágyadt,
Hogy míg magát kinyugoszsza, 
Messze föld a naptól;
S néha úgy is for dúl 
Hogv a clélt is elaluszsza.
A jó asszonyt sajnálom!
Mert igen igen fél,
Ámbár tudja, hogy nálom 
A lélek — nem jár s kél.
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Ve n d é g .
Már ez nehéz dolog,
Siralomra méltó ok.
De szólj ! hogy lehetsz nyugodtan 
Mi ff feleséged máshol van,
S ha a kisértet csatáz?

G a z d «.

Én azalatt imádkozom 
És velem az egész ház,
Az ég urának áldozom.
Hogy rajtunk könyörüljön,
És amaz ijesztő váz 
Bennünket elkerüljön.
Míg az óra egyet üt,
S elhallgatnak mindenütt;
A kisértet eltűnik,
Félelmem is megszűnik.

Ve n d é g .
A lélekkel megjáratnád,
Ha a szobát lerontatnád !
Gazda, mit gondolsz ?

Gazda.
Ifjú, a mit szólsz,
Azt már rég meggondoltam,
Sőt meg is parancsoltam 
Hogy a szobát rontsák el.
De igaz szívességgel,
Deákunk, egy tudós ember, 
Fejemből kibeszélte,
S hogy az által semmit sem nyer 
Házain, ő azt Ítélte :
('sak liogv épen vendéget 
< )da ne szállítsak,
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S mindennemű ijedtséget 
Mástól elhárítsak :
Az volt neki bölcs szólása, 
S barátságos javaslása.

Míg imígy vetélkedtek 
A kerti szálláson,
De nem egyesülhettek 
A kivánt háláson ;
A háziasszony belép,
Egy mosolygó vidám kép. 
Nyájas kellemei,
Es fekete szemének 
Szikrázó tüzei 
Szerelmet igérének.
Nyílt s bátor tekintete, 
Szeszélyes viselete 
A szerelem kedvelőjét 
Es tapasztalt mesternéjét 
Nyilván elárulta.

A tűzre pattant vendég 
Könnyen kitanulta, 
n °gy dönthetetlen hűség 
E fürge menyecskében 
Alig talált lakhelyet,
S hogy öreg ura mellett 
A szerelem kertében 
Még más is ültethet,
S gyümölcsöket szedhet. 
Azért, mihelyt kifordítá 
A gazda lépésit,
Az ifjú tüstént ujítá 
Előbbi kérésit.

A menyecske tűz-szemekkel 
Az ifjút jól megméri,
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'S sokat Ígérő jelekkel 
* Várakozásra kéri ;

S azzal tőle elfordulván,
Egy rejteket felzára,
S kezében egy ruhát tartván 
Közelget nem sokára.
Piros arczczal egy lepedőt 
Vet az ifjú nyakára,
S melyéhez szorítván őt 
Egy csókot nyom ajkára : 
„Légy te ma a kisértet : 
Hiszem, ifjú, elérted.“

A MAGÁNYOS SÍK.

Keskeny völgye rej tekében, 
Egy magányos sír tövében 
Ül s andalg a remete;
Barna felhők tornyosúlnak,
S halk morajjal felvonódnak;
A nap búcsufényt vete.

Távolt mérő lángszemekkel 
Egy utas jő gyors léptekkel ; 
„Merre utas ?“ „„Messze még ! 
A sötétlő fenyvesen túl 
Utam a kék hegyfokig nyúl, 
Azt elérni szívem ég.““

„Utas! útas ! fergetcg kél; 
Hallod mint zúg s ordít a szél, 
Szállj meg kis hajlékomban; 
Vészre gyűlt a földi pára, 
Elhúnyt már a nap sugára ; 
Nyugodj édes álomban.“

,, „Boldogé az édes álom,
En e völgyben nem találom ;

K i « f » i l n t U  K  1 10
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Messzebb vágy hű kebelem!
Túl az erdőn, túl a berken 
Lelkem új életre serken,
Hívemet ha föllelem.““

„Borzasztó az éji pálya,
Vészt lappangtat bús homálya,
S fendöbörgő fellelek 
TűzÖzönben vívnak immár,
Sújt a villám, végveszély vár : 
Utas! útas! rettegek.“

,,„A veszélytől csak boldog tart : 
Reszket s néz hol a biztos part ; 
Jámbor ősz! nem félek én. 
Rendületlen hiedelmem,
Küzdve győzök, s lángszerelmem 
Megjutalmaz lágy ölén.““

„Utas! útas! nézd ezen sírt : 
Bennalvó is lángszivet bírt,
Kéjre termett lyányka bár ;
O is hű kebelre vágya;
Most kemény föld szűzi ágya, 
Nem szeret, nem érez már.

Hány rabot tőn szép alakja!
Dús kérőktől fórra lakja,
S ő csak egyben egynek élt ;
S bár az messze harczba téré 
Honja hősi védletére,
Hív maradt, várt és remélt.

Hajnalfényben és napeste 
Kedvesét könyezve leste 
Állva e szirtek felett :
Egykor így — vész dúl körűle, 
Reng, szédül s a mélybe dűle — 
Szíve áldozatja lett.
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S a mint a vadonba’ jártam, 
Föllelém s e sírba zártam;
Orma zöld ! itt hamvad ő !
S az kit oly sóhajtva vára,
Nem sóhajt hideg porára!
Gyula, Gyula még se’ jő.“

„„0 az! ő az! Hunyj el éltem!
A mit vágytam és reméltem,
E szűk hant már elnyelé;
Szórd villámid, rettentő ég!
Ordíts szélvész, mit vehetsz még ? 
Létem a buéjjelé.

Vissza hát a harczba! vissza!
Majd a föld ha vérem iszsza, 
Lelkem ottfenn nála lesz.
Isten hozzád, jó öreg te ! — 
Tördelt hangon ezt rebegte — 
Gyula tőled búcsút vesz.““

S ment. A felhők szétvonúlnak, 
Víg tavaszszínben virulnak 
Erdők, berkek mindenütt :
Benne zajlik, s nem sokára 
A nap feltűnő sugára 
Néma sírhalmára süt.

A J Ö V E V É N Y .

„Röpülj vígan, kis csolnakom, 
A part nem messze már! 
Amott fejérlik hűs lakom,
Hol édes béke vár ;
S ott egy hajlék, ott él a hív, 
Kiért lángol tisztán e szív.

10*



US TERSEK.

Kincset hozok, gyöngyöt hozok, 
Küzdésim díjait :
Mind ezzel néki áldozok,
Emelni bájait,“
így a hajós ; evez s örül ;
Vidám képek lengik körűi.

Örül, evez, s a parthoz ér :
Hő keble mint dagad!
Erében forr szökell a vér, 
Szemébe’ köny fakad.
Kiszáll és néz mindenfelé, 
Honnan röpül a hív elé.

De nem röpül a hív elé,
S a jámbor érkező 
Andalgva tér a ház felé 
Vélvén, ott rejtez ő !
Ott rejtez ő hiis árnyain —
De más boldognak karjain.

Néz a hajós, mélyen sóhajt, 
Keblét bú tépdeli ;
Kiért megvívott annyi bajt, 
Elpártoltnak leli.
Elszörnyed, bús haragra kél,
S kezén villog halál-aczél.

Boszút lövell tekintete,
A míg egy gondolat,
Nagy és erős, mint érzete, 
Elszánt keblére hat : 
Vészpályán nyert kincsét veszi, 
S a szépnek lábához teszi.

„Fogadd ezt vég emlékjelűl 
Uj mátkádnak melyén ; 
Frigyünk örök homályba dűl — 
Légy boldogabb mint én!“
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Kezet nyújt, és eltávozik,
A kedves bár siránkozik.

Sír a kedves, de hasztalan, 
Késő bánatja már ;
A parton áll minduntalan,
S a hív jöttére vár.
Ott áll, remény kecsegteti : 
De már azt hullámsír fedi.

EPRÉSZLEÁNY.

Halld édes anyám, melegen süt a nap, 
Forr szinte a vér az erekben; 
Meghűteni kis kosaramba megint 
Epret szedek ott a berekben.
Így' szól deli Ilma s a völgybe röpül, 
Kis lába nyomának a fű is örül.

S ott a mogyorós sűrű lombja között 
Eprét szedi gyönge kezekkel ; 
Hollóhaja hattyunyakára omol 
Habkönnyű lebegtin alá fel.
A csintalan ág le-lehajtva magát, 
Fölleplezi gömbölyű keble havát.
Majd állva a tó sima tűkre felett, 
Andalg- : mi tűz ég fel a vízből?
Bár ön szeme lángja belőle ragyog. 
Mint égi sugár a sötétből.
S míg karcsú alakja virágra borúi, 
Csillagtalan a víz is elkomorul.
Most víg dalolással a gyepre pihen, 
Es illatozó koszorút fűz.
Egyszerre kopó riad, ing a bokor, 
Döbbenve szökik fel a szép szűz,
S míglen hüledezve a zajra vigyáz, 
Elébe kizörren egy ifjú vadász.
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Néz Ilma, s zavartan iramni akar ;
Oly édesen esdik az ifjú : '
O lyányka! szemed nyila szívbe talált, 
Kéj rengeti habjait és bú;
Adj bút, de maradj ! nyerek azzal is én,
A bút is ölelve körödnek egén.

Szép Ilma pirúl, de iramni felejt, 
Leszögzi a feldagadó szív ;
Oly nyájas az ifjú, alakja nemes, 
Tekintete oly meleg, oly hív.
S mint két tiizi lángozat egybe vegyül,
A két rokon érzet is összehevűl.

S hűs árnyon a fülmile lágy dala közt 
Oly édes-enyelgve bolyongnak,
Míg a hegyeken remeg alkonyi fény,
S a vártorony érczi lekongnak.
Elválnak epedve s a vég búcsúszó 
Csókvillanat, mélyen a létbe ható.

Felrajzik az élet az ifjú felé 
S kéjt űzget a lyányka hevével.
Mily rózsavilágba nem álmodozók, 
Eltelve a múlt gyönyörével !
Öt látja szünetlen, az ő szeme int,
Ha bizton a csillagos égre tekint.

Ködszárnyakon illan a rémletes éj, 
Bájszínben özönlik az új fény ;
Berkébe repül deli Ilma viszont 
Hol megjelen a szeretett lény,
Úgy képzi : s ha lomb zörög, őzfi szalad, 
Oly szűk leszen, oly teli, keble alatt.

Ott vátja lesengve, sóhajtva nevét, 
Elhangzik az illati lebbel.

i
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S mint kémli habozva, lel öblös edényt 
Megtöltve aranynyal ezüsttel :
Ó csalfa szerencse ! kegyednek ölén 
Csak néma keservre szegényülök én.

így búsan a lyányka; de anyja örül,
S fenhirdeti magzata sorsát;
A hír repes, és gyalog és lovakon 
Agg és fiatal lepi házát.
Pór és nemes hódolatára kele,
Vágyók frigyesűlni örökre vele.

Szép lyányka! mi báj lebeg arczaidon? 
Nem földi az : égi lehellet;
A szegfű szagatlan, a rózsa komor 
Valód magas ékei mellett !
A liliom éjszin, a viola vad :
Tőled csak a kellemek árja fakad !

tgy zengi sok ifjú a lyányka díszét, 
Zengtébe lihegve szerelmét.
De Ilma szivében a berki vadász 
Nem tünteti másra figyelmét.
S bár nem leli, érte, csak őneki él, 
Kínjára mosolygva hiv érzetinéi.

Egy tél halad így; kiesűlve megint 
Zöldcinek a barna virányok,
Eprészve sürögnek a lenge hiisön 
Sugár tagú fürge leányok.
S mint a tavasz angyala tűnve elé, 
Száll Ilma is édeni völgye felé.

S ím harsog a kürt, a kopó riadoz, 
Több férfi tűn a sűrűn által,
S egy termetes ősz, a vidéknek ura 
Lép Ilma felé komoly arczczal,
S szemlélve sokáig az elpirulót, 
így ejti a büszke liatárzatu szót :
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Berkembe te kincset emelni szőkéi, 
lm mostan el-ére hatalmam,
Ismérd uradat; de szelíd leszek én,
S inkább megelőz bizodalmám.
Sors kincseket, én deli férjet adok.
Kit szíved is áldva eléffleni fo£.

Önvérem az, ősi nevére dicső,
Szédelghet-e álmád ezen túl ?
Nézd ott a tetőn ama büszke falat,
Az jut neked hölgyi lakásúl !
Azt mondva egy ífjat elébe vezet,
Új frigyre bogy annak Ígérne kezet.

Vedd tőlem a kincset, a bánatadót ! 
Gyöngygyei fizet érte szemem csak ; 
Véredhez emeld fel a névre dicsőt,
Hagyj engem a berki vadásznak, 
így ömlik a szűz nemes érzetiből,
S elillan az agg s köre nézti elől.

Szép völgy ! te kinőni- s örömimbc szövött, 
Ali! tőled is elszakadok már!
Bút zeng a madár, s kies árnyaidon 
önkény s nem a hű szerelem vár.
Zöldellj vigan ! elhal az égi remény,
IIűs fáid alá soha nem megyek én.

Míg küzdve imígy a leányka borong, 
Ellepve az út lovagokkal ;
Mint ünnepi czélra, közelgnek azok 
Szép nászi selyemlobogókkal.
S egy karcsú vitéz aranyos paripán 
Lejt kéjre derülten a nászok után.

A vár ura jő, s gyűrűt, ékes övét,
S több nagy becsű mátkaruhát hoz.
Néz Ilma, csodálja lûmes javait,
S így válaszol a kegyes agghoz :
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Fénylő ugyan, ah! de hideg jutalom : 
Pártám csak a hű szerelemnek adom.

Annak jut az, Urna! viszonz az öreg, 
ím kedvesed atyja ölel meg.
Gondom vete cselt, kitanulni szived : 
Győztél hiven élve hívednek.
Int, s míg deli Ilma varázslata múl, 
Szép berki vadásza szivére simúl.

BUDAI H A R C ZJÁ T ÉK .

Ólomlábon jár az ellen,
Bús a bajnok élete,
Harczmoraj kell a magyarnak, 
Hogy vidúljon érzete.
Így szól Mátyás, és Budára 
Összegyűjti híveit,
Játszi hadban feltünetni 
A csatának képeit.

S a borostyán édes álma 
Győzni a király előtt,
Sok vitéznek lángszivében 
Olthatatlan vágyra nőtt ;
S versenytűzre lobbadozva 
Gyűlnek a várpiaczon,
Melyre a nap gazdag fénye 
Számtalan nézőket von.

Ekkor Mátyás udvarába 
Beköszönt cseh Holubár,
Nagy hatalmú a vivásban, 
Hír-emelte bajnok már.
Mint egy árbocz úgy magaslik, 
Izmos, vállas és kemény,
Néki láncsa, kard, parittya 
Legvidámabb élemény.
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Gőgje — oly nagy mint alakja — 
Dísznyerésnek itt örül,
S fityma dölyffel hánykolódva 
Jár a bajnokok körül.
Itt aczélom, kiizdni szomjas, 
Szembe most a ki vitéz ; 
Esküszöm ! ma porba fürdik,
Es az égre háttal néz.

És Kinizsi, a nagy lejtő, 
Rátekint, és fölrobog,
Vállán párducz, és kezében 
Mázsás buzogány forog.
Mint védtornya ősi hírnek, 
Szótlan áll ki a vezér,
Bár feszülten ég erében 
A hadrontó szittya vér.

Már a négyszeg pályatéren 
A cseh nagy dárdát ragad,
A vezér is pörget egyet 
Melyet el nem bírna hat.
Mintha két vasbércz inogna 
És hegyettök ülne sas, 
Szárny-legyintve dördültökre — 
Rémalakjok oly magas.

S ím a fekete seregből 
Egy szép dalia kivál,
S szél-nevelte karcsú ménen 
A sorompón általszáll ;
Ez nem szálas termetére,
De hajlékony és sugár,
S még felette ifjúkor leng, 
Vassal fedve arcza bár.

Bízd reám e bajt, vezérem !
Ne csevegje a kevély,
Hogy több férfit, kiizdni bátort,
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Nem talált Kinizsinél.
Hadd erődet szunnyadozva,
Marni míg kel új agyar,
Rábélyegzem én is erre,
Mint ví s érez a magyar.

így a bajnok, és Kinizsi 
Öt szemlélve kéjre gyúl,
S megzörrentve szörnyű pajzsát 
Bizton enged s elvonul.
Délczeg bőske! — méri a cseh — 
Gyönge vagy, hozz társakat !
Tett után szólj! — a magyar mond — 
Könnyű a nyíl s még is hat.

Harsog a jel, s Gútlii nádor 
Mint bíró helyére ül ;
Minden ajkon elhal a szó,
Minden élet szembe gyűl.
Es körösleg a f övényen 
Nyargal most a két vitéz;
Hosszú dárda markaikban,
Mindenik lökésre kész.

Trombiták rivalnak ismét,
Összezúg a versenypár ;
Pajzsa széthull a magyarnak 
Úgy rácsattant Holubár.
Nem rendűi az, s új erővel 
A kevély ellen robog,
S érczbuzgánynyal büszke mellén 
Szinte fölcseng úgy koczog.
Három ízben egybetörnek,
Habzik a cseh vaslován,
Míg körűle csak szőkéivé 
A magyar néz rés után ;
S egyet lelve, mint a villám 
A habzó ellen feszül,
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S úgy döf rája : hogy lovastul 
Az hanyatt a porba dűl.

Diadalmat ünnepelni 
Jönnek most a magyarok,
Ot emelni pajzsaikra 
Nyiladoznak száz karok.
Jő Országh is, s kegygyei inti 
Szellőztetni sisakát,
Hadd ismerje és becsülje 
A király s hon bajnokát.

„Mint elsője szép hazámnak 
Első védje is vagyok,
S kétszer élek nagy hírében, 
Ha nevem tettel ragyog.“ 
Ekként szól önérzetében 
S fordul a gyűlt nép felé,
Es a fóltüzött sisakból 
Mátyás képe tűn elé.

Meghökkenve érti a cseh,
S szégyen-telve lábra kel;
S mily rátartva jött Budára, 
Oly leverten illan el.
De örömzaj harsog itten,
S buzgón így az égbe száll : 
Éljen Hunyad vére Mátyás,
A vitéz, a nagy király!

L E Á N Y B Ú.

Szép lyányka! az estve leszállt, s egyedül 
Jársz itt epekedve s örömtelenűl ?
Nincs szebb honod, mint e komor sivatag, 
Hol zúgva szakad le a szirti patak?
S a fülmile zengzeti bája helyett,
Búsan huhog a bagoly odva felett ?



NEGYEDIK. KÖNYV. 157

Nem hallod az éjszaki durva szelet,
Mint szórja utadra a hárslevelet?
Borzadva keres menedéket a vad,
S csörtetve a bokrot űrébe szalad.
Míg csendül az óra s a föld pora kél, 
Megnyílnak a sírok, az élet áléi.
Jer lyányka, lakomba vezetlek el én,
Nem messze fejérlik a sík közepén!

„Hadd zúgni az éjszaki durva szelet, 
Jámbor fiú, nem megyek én teveled !
Búm képe a fergeteg, a sivatag,
KÖnnyim sűrű árja e szirti patak.
Hadd folyni, zokogni, ha szívein eláll 
Szebb fényre kel a komor éji homály.
Nem messze a völgyi sötét temető :
Ott hamvadoz a deli hív szerető;
S bár szép szeme zártan előmbe nem ég,
El bánatom és szivem érzete még.
Hadd zúgni üvöltni a durva szelet,
Elhallgat a hív kora sírja felett.“
Szép lyányka! nem hallod, a hárs csikorog 
Vész dörg le s a szikla utána morog? 
Felkárog a varjú, röpös denevér,
S a lég hideg szelletin elfagy a vér!
Jer! jer deli lyáuyka, lakomba velem.
Art kellemeidnek e késedelem;
Majd hókebeledre a lég hűvé hat.
Megvérzi tövis liliomkarodat;
Villáma szemidnek homályba borúi.
Szép arczaid éke, virága lehull.
Rózsás nyoszolyára vezetlek el én ;
S szebb létre virulsz fel az álom ölén.

így esdik az ifjú, a lyányka zokog :
Haj a tövis, a hideg ártani fog !
Rettegve az ifjú szivére simúl.
És útnak eredve lakába vonúl.
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A felleg eloszlik, a hold letekint,
A víg lehel illatit hordja megint,
S a vad zivatar rivadalmi után 
Bájkellemü dalt rebeg a csalogány ;
S a nap mire hajnali fényre kigyúlt, 
Szép lyányka felejti hogy este busáit.

KARÁCSONÉJ.

„Nosza hajdú! jer vadászni, 
Hajtsd ki a jobbágyokat,
S vendégimnek hozz estére 
Tánczra víg leányokat!“
„„Urfi, úrfi! a harang szól,
Szent karácson napja int,
A jó lélek térdre hullva 
Most az istenhez tekint.““ 
„Szent nap ide, szent nap oda, 
Tedd parancsom gyáva szolga.“

Hajdú elmegy, hajtok jönnek, 
Bús szemökben köny remeg. 
„Rajta, rajta !“ s száz hahótúl 
Harsog; zúg; a rengeteg;.
A sas víjog, farkas ordít,
Vad kan röffen s csattogat, 
Szarvas dobban és ropogva 
Szaggat tördel ágokat;
De üres zaj, vad nem tűn ki,
Es haragban ég az úrfi.

„Rósz hajtás ez, kezdjük újra, 
Rajta, rajta! lomha nép!
Lesre hajdú, börtön annak 
A ki csügged s hátra lép !“
S át hegy völgyön, bokron árkon 
Zajlik a hajtó sereg,
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Nincs oly rejtek, nincs oly sűrű, 
A melyet ne szállna meg.
De hiában, vad nem tűn ki,
S dühben ég, dúl, fúl az úrfi.

Es a mint zúg, és a mint néz, 
Völgyben majd patakra lel, 
Partján hajlék és előtte 
Biztosan egy őz legel,
S angyalképü kisded lyányka 
Úgy simítja, úgy örül,
Életet hoz s oly vigan lejt 
A szelíd állat körűi.
A ki látja mind megindúl,
De az úrfi fegyverhez nyúl.

ïérdin esdik a kis angyal : 
,,,,Oh ne bántsd jó őzemet!
Ï éjjel tartja bús anyámat,
Ölj meg inkább engemet.
Nincs apám, megölte ura,
Hadd anyámat élni még!““ 
így  a lyányka, s kék szemében 
Ártatlan szép lelke ég,
És mint rózsagyöngy a szirthez, 
Reng fel könnye a vad szívhez.

De fölötte villan a cső, '
S a hív állat porba dűl :
„Kis galamb te! végy anyádnak 
Téj helyett most vériből!“ 
így az úrfi, és kaczagva 
Martalékján elrobog,
És utána vérlángokban 
A hajlék is fellobog;
Borzasztón süt rémutjára,
S a rezgő fák sudarára.



160 VERSEK.

Ködbe sűlyed a nap fénye,
Egy szép csillag sem tekint,
S vissza-vissza téren halmon 
Száguld a vadász megint. 
Fel-felröppen a sok varjú 
S őt károgva követi ;
Fél a pásztor s nyáját haza 
Más utón terelgeti ;
Majd egy puszta templom alján 
Ily gúnyszó kel szitkos ajkán :

„Oly fejéren mi kacsingat 
Ott felém a fű között?“
,„,Úrfi, úrfi! az halálfő,
Ember egykor s üldözött; 
Tömlöczödbül itt tettük le,
Eve lesz, mint öngyilkost.““ 
„Haha! így nem félti hölgyét,
S itt hevét lefázza most, —
S hetykén rúg a koponyához, — 
Nosza csont, jer vacsorámhoz.“

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

Föl barátim ! csókra, tánczra, 
Hadd perdüljön a leány ;
Víg dalunk az égig hasson,
Van borunk! húzd rá czigány!“ 
„„Úrfi, úrfi! szent misére
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Csendül ismét a harang!““
„Hadd konogjon, sokkal édesb 
A pohár- s szerelmi hang.“
S a ház sarki szinte rengnek,
Nyalka tánczban úgy kerengnek.
Majd leülnek vacsorához,
Bujdosik a tölt pohár,
És szilaj kedv- s tombolásban 
Nincs sem mérték, sem határ.
S ím! éjfélt üt, szörnyet csattan 
A szobának ajtaján,
S a halál fő hempelyeg be,
Még sírföld meredt haján ;
Kígyó ül sötét szemében,
S a vendég fut rémültében.

„„Még a sírban sincs nyugalmam 
A hová kétség vetett!
Gyilkosom te ! fölriasztál,
Halld tőlem hát végzeted :
Durva ösztön- s kénynek éltél,
Térj magadba!““ „Nem, nem én !“
„„Istent, embert megvetettél,
Térj magadba!““ „Nem, nem én!“
„„Jer tehát, int a vég óra,
Sírbul e csók foglalóra.““

S undok szörnynyé duzzadozva 
Kénköves lángot lövel,
Egy-egy mennykő csontütése 
S így tátongva rálehel;
A bűn fia összeomlik,
Száz forgó szél csap bele,
És üvöltve szórja hamvát,
Baglyoké lesz lakhelye ;
S ott huhogják minden éjjel,
A mi történt a vad szívvel.

.K isfaludy  K á ro ly . I 11
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A VÁLASZTÁS.

Útközben ül egy szép leány 
Pihenve a fa árnyékán,
Olyan szelíd kökény szeme,
S rózsánál is több kelleme.
Hová, hová te szép leány?
„Ah én szegény, jobb sors után!“

Az úrfi mond : jer énhozzám,
Van énnekem selyempárnám; 
Pihenj vigan kertem hüsén, 
Szellőtől is megóvlak én.
De a leány hallgat, hallgat,
Az édes szó reá nem hat.

A gróf így szól : jer énhozzám, 
Van énnekem nagy palotám, 
Vannak benn száz tükrös szobák, 
Számodra száz aranyruhák.
De a leány hallgat, hallgat,
A büszke szó reá nem hat.

A herczeg mond : jer énhozzám, 
Van énnekem ezer szolgám, 
Főhajtva mind neked hódol,
S rubintszéken kezet csókol.
De a leány hallgat, hallgat,
A méltóság reá nem hat,

Mond a legény : édes rózsám! 
Nincs aranyom, sem palotám,
De van szivem, mely tégedet 
Minden sorsban híven szeret. 
Útközben nincs már a leány, 
Hanem a szép legény karján.
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BANDI.

Útnak indúl szőke Bandi,
Bunda vállán, s bús fején 
Pántlikás új báránysapka,
Piros rózsa tetején;
Süvegét jó anyja vette,
Rá a rózsát Orzsi tűzte,
Ott viríta kebelén.

Szőke Bandi meg-megállva 
A hajlék felé tekint,
Tán szép Orzsi a padlásról 
Lopva még utána int.
Tegnap volt hogy őt megkérte,
De csak ezt a választ nyérte :
Jőj, ha gazdag lészsz, megint.

Bandi jár a Dunaparton,
Mély soliajtás csak szava,
Es tűnődik, küzd magával, 
Szomorún néz tétova,
Zúg a szél, a Duna habzik,
Bandi szíve szintúgy zajlik : 
Menne, menne — nincs hova.

így találja őt az este, 
így találja őt a vész,
És előtte, és utána 
A vidék homályba vész.
Menne, menne, de alig lát, 
Megfordítja hát a bundát,
S fűz megé leheverész.

A vész csattog, Bandit rázza,
S rajta tölti vad dühét,
Néki sújt egy forgószél is,
S elragadja süvegét;

11*
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Ezzel annyit nem gondolna, 
Csak rózsája mentve volna,
Ez furdalja csak szivét.
S ím a hajnal szebb időt hoz,
S szőke Bandi talpra kél, 
Széttekinget hol süvegje, 
Merre vitte azt a szél ?
S mint lenéz a víz tükrébe, 
Szint egy rózsa tűn szemébe; 
Ivis homokhant szélinél.
„Szép virág te! árva mint én, 
Elszakadva itt virulsz,
Csók után mint Örzsim arcza, 
Oly szépen felém pirúlsz!
Jer bujdosni, légy te párom, 
Míg a főidet összejárom,
Míg velem majd sírba hullsz.“
így szól Bandi a rózsának, 
Mely víg hab közt ringadoz ; 
Érte is megy, érte is nyúl,
S keble mint feldagadoz: 
Süvegét is ottan leli,
Szép aranyfóvénynyel teli 
Vésziül mosva a parthoz.
„Nékem a szél is barátom,
Jól kifújt, de jót miveit,
S a szép rózsa, Örzsim képe, 
Adta rá az édes jelt.
Majd én szerzek házat kertet, 
Pár lovat, kis szántóföldet 
S ehhez még egy hű kebelt.“
így örülve csak szivatja 
A szerencse-süveget, 
Harmadik nap megrakodva 
Bizton Örzsihez siet.
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„Rizsám ! rózsád tön gazdaggá, 
Tégy te engem most boldoggá! 
Vedd pártádért kezemet.“

Örzsi képe fölhajnallik,
S hű melyéhez zárja őt,
Atyja is megáldja Bandit,
Mostan már a gazdag vöt,
Es a nászok és vendégek 
Víg robajjal összegyűlnek,
Üllni a nagy menyekzőt.

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

ZUÁRD.

Nyargal Zuárd az éjben, 
Tajtékzó paripán,
S szelíd érzet szemében 
Reng a vitéz ölében 
Egy karcsú szép leány.
Szél kapkod szög hajába,
Ág és szirt fátyolába.

Vitéz ! mi zaj mögöttünk ? 
Bú tépi keblemet.
„Bátyád zudúl mögöttünk 
Gátolni hű szerelmünk,
S hí küzdni engemet.“
Ah mély börtön lesz sorsom! 
„Ne félj ! segít jó kardom.“



166 VERSEK.

S fölcseng a kard, s nyugszik majd. 
A lyány zokog s fülel :
Vitéz, legyőzted a bajt?
A fák között ki sóhajt ?
.,Bátyád, jer hagyjuk el!“
S tovább-tovább vad kéjben 
Nyargal Zuárd az éjben.

Vitéz! mi zúg mögöttünk?
Fagy rázza keblemet.
„Atyád zudúl mögöttünk,
Atkozza hű szerelmünk,
S hí küzdni engemet.“
Ah, most halál a sorsom !
„Ne félj ! segít jó kardom.“

S fölcseng a kard, s nyugszik majd. 
A lyányt kétség űzi :
Vitéz, vitéz ! ne vívj bajt,
Atyám a sírba sóhajt,
S ott lelkem üldözi.
S hóként a barna sziklán 
Csügg szótlan hőse karján.

„A nap kel, mátka, nézz föl! 
Megnyílt az ősi vár!“
De a sötét szemekből 
Zuárdra nem ragyog föl 
Szerelmi bájsugár.
Hideg s holt a szép mátka :
Lesujtá atyja átka.

AZ ÁLM A TLAN KIRÁLY.

Sötét az éj, sötét a vár,
Szép álmok közt a lét enyhül; 
Aranyszékén gonddal tele 
Csak a király álmatlan ül.
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Előtte a nyert korona,
Melyért eladta álmait,
S véres tetőn felesküvé 
Az éj undok hatalmait.

Komor mint a sír szelleme, 
Gyorsítaná a rest időt ;
Erőn bizik, veszélyt gúnyol,
S víg leblek is rettentik őt.

S tűnődve míg a zord király 
Belső vésztől így hányatik.
Szelíd hangon s mindég közelb 
Föl a kertből szó hallatik.

Irigy sorsként néz a király : 
Jelenni ott ki merhete?
Vigyáz, sötét gyanún eped,
S haragra gyűl vad érzete.

S mint éjjel hűs csermelyt keres 
Az őz, a nappal üldözött,
Oly bizton egy szerelmes párt 
Andalgni lát virág között.

„Hah! minden kény csak a poré, 
S az én párnám gyémánttövis ?
A legszebb álmot élik ott,
Ha engem fut, szűnjék az is.“

Mond, ívet és nyilat ragad,
A nyíl suhan, szűz melybe hat. 
Végsőt nyög az s a gyepre dűl, 
Halványon mint a hófuvat.

De a kedves fölötte áll,
Merőn, némán a gyász cserén ; 
Emléke nincs, csak kínja ég,
S enyészet dúl lázadt erén.
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S karjára fűzve szép kivét 
Eltér, nyomán vért hagyva csak, 
S a vár fölött a csend közé 
Baglyok várjúk sí vitának.

Éjfélt üt, és tört hangokon 
Dal reszket így jajjal vegyest : 
„Alugy, alugy jó kedvesem,
Ne könnyezz vért, pirosra fest !
Oh szép kebel, fejér kebel !
Hol bájoló hullámaid ?
Karom ringat s te most pihensz, 
S nekem hagyád fájdalmaid !“
Vérszomjusan kel a király, 
Midőn hozzá egy őr rohan : 
„Uram segíts ! vad rém kisért, 
Átok, halál szemlángiban.“

S alig mondá, halkan belép, 
Holttestet hozva karjain,
Egy ifjú, szép, de őrülés 
Borong szétdúlt vonásain.

„Szelíd lantom szivet nyere : 
Nézd csak mi szép, minő hideg! 
Rejtsd a nyilat, titkon hamar ! 
Sír a Halál, nem sérti meg.“

Az ifjú így, de a király 
Reng, folriad; fagy, láng teli :
Ön lyánya a kedves halott,
S lelkét ezer kín tépdeli.

A két hü szív rég hamvad már, 
De él a zord király buja: 
ínsége új, bár fürte ősz :
S ez a nagy ég nagy bosszúja.
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B A JN O K D ÍJ.

Három ifjú bajnok égé 
Egy szép szűzért hajdanán, 
Már is érte kardra kelnek,
De imígy szól a leány :

Ily küzdés csak búra kisztet, 
Más adót kiván e szív ;
Künn az ellen, kardot annak, 
Hon s szabadság arra hív !

S a ki nékem onnan hozza 
Majd a legszebb hősi jelt,
Még ha keble értem érez,
Bírja ezt a hű kebelt.

Es az ifjak vészbe szállnak 
Nyerni kettős koszorút,
S vívnak, míg a tört ellenhad 
Futva végez háborút.

Büszke Tódor jő először,
Lova szinte roskadoz,
Annyi boglár csillog rajta, 
Annyi gyöngyöt kincset hoz.

A vad Ákos jő nyomában,
Bús rabok kisérik őt,
Hoz fegyvert, hoz paripákat, 
És egy izmos basafőt.

Későn érkezik jó Béda 
Nyájas arcza halovány,
S mint hó közt a rózsa kelyhe, 
Eg seb mellén, homlokán.

Halvány bajnok ! érzetemnek 
Titkos vágya ím betelt,
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Mély sebet hozsz, hősvirágot, 
Tettben dús szerelmi jelt.

így a szűz; de büszke Tódor 
Porba sújtva kincseit,
A seb, szól, még nem elég jel, 
Mondja kiki tetteit.

En az ellenvárba dúlva, 
Vérpatakhoz ontva vért,
A vezértől küzdve nyertem 
Ezt a kedves csalfa bért.

En magát ölém, mond Ákos, 
Bár hires volt ereje,
S minthogy népe véle dőlt le, 
Kincsinéi nagyobb feje.

Én törék mind erre útat,
Én első a vár falán : 
így  levétek győztesekké 
Elszánt tettem vérnyomán.

így  szól Béda, s nem vitatja 
Senki már a hősi jelt,
És ő nyerte és ölelte 
A kéjhabzó szűz kebelt.

A SZERETŐ K  SÍR JA .

A Bakonyban hűs patak foly, 
Kis halom virít partján;
S a kis halmon andalg egy szűz 
Oly szelíd, oly halovány.

Egy vadász jön a patakhoz, 
Képe vidám és tüzes,
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S még szivén is új tűz lobban,
A midőn enyhet keres.

Édes vágygyal csügg a szűzön 
S bizton andalog vele ;
Nyugszik a vad, nyugszik a nyíl,
A patak lesz kéjhelye.

S bár a földön túllebegni 
Látszik a mély titku lény,
Keble kiszti, el nem válhat 
Annyi csendes báj körén.

így remény közt s lelki frigyben 
Sok kedves nap, este múl,
Múl tavasz, nyár, hervad a szűz, 
Mint halmán a rózsa hull.

S őszi völgyben menyekzőre 
Fűz magának koszorút :
,,Isten hozzád, jó vadászom !
Int az ég!“ így vesz búcsút.

Nem sokára bús harang szól,
Száz szövétnek tűn elé;
S le a várból gyászkiséret 
Indul a patak felé.

Ötét hozzák, a kegyes jót,
Minden arczon néma bú ;
A koporsón rengedez még 
A menyekzős koszorú.

„Édes álmát a hív mellett,
A ki oly vitéz vala,
S vad pogánynyal küzdve, győzve, 
Érted, értünk itt hala.
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Edes álmát ! áldott lélek !
Már ez élet nem rendít!“ 
így  sóhajt a nép, s hamvára 
Földet és könyet gördít.

Két kis halmot egy kereszttel 
Lát a vándor és remeg, 
Rémet képez, mely felette 
A viharban szendereg :

A vadász az, ott mereng ő 
Elhunyt élte csillagán ;
Zúg az erdő, keble zajlik, 
Képe zordon s halovány.

A LANTOS.

„Lantos, lantos ! mi baj talált, 
Mért hallgat éneked ?
Jer énhozzám, majd én adok 
Sok szép aranyt neked.“ 
Kevélyen így szól a király,
De a lantos csak szótlan áll.

„Vagy tán magasb fény ösztönöz 
Vedd hősi kardomat.
Te lészsz első vitézim közt,
Bird legszebb várómat.“
De a lantos csak szótlan áll,
S haragban így zúg a király :

„Hah! szolgavér, csekély kegyem 
Börtönbe hát veled;
Hol éj s ínség ölelkezik,
Ott légyen lakhelyed!
Ha ennyi díj reád nem hat, 
Rettegd, érezd hatalmamat.“
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S Zenő esd, a királyi szűz :
„Ne fűzd vad lánczra őt,
Hideg díj nem hevítheti 
A forró éneklőt;
Adj érzetet, s gyúl kebele, 
így zeng, így él a fűlmile.“

De nem hall a sötét király,
S dölyfös boszút dörög,
A szép Zenő eped, könyez,
S a zár midőn zörög
Sóhajt Zenő, szűz arcza vér :
„Szegény lantos, szivem kisér!“

Halálcsend a lantos körűi 
S komor dohos falak;
De szép csillag dereng felé 
S egy kedves fényalak,
S míg érzetén a dal hévül,
A bú, a sors elszenderűl.

Zenő, Zenő hangzik mindég, 
Éltének színt ez ad ;
Szerelmet könnyet énekel.
Míg szíve megszakad :

ö  Ö

De lantja él s kiért hevűlt;
A vad király mély ködbe dűlt.

TABÁN.

Hová, hová, te szép leány,
Ily későn, ily magányosan? 
„Hol Vezekény, addig megyek, 
A kedves ott temetve van.“

Itt Vezekény, itt a halom,
Mely sok nemes hamvát fedi ;
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De hagyd e helyt, a holtakat, 
Sem köny, sem bú nem költhet!
„Vitéz, vitéz! az eskü szent, 
Hiába küzd a zord halál :
Ha majd éjfélt üt a harang 
Ébred Tabán s karomba száll.
S hervadjak bár hűs ajkain,
Hős mellett szép álom lebeg,
S hűségem e szelíd hitét 
A zordon éj sem rázza meg.“
Nem úgy, nem úgy, te szép leány, 
Hűségednek szebb sors virúl, 
Majd a kedves meleg karján 
Szíved megint új létre gyúl.

Tabán még él s esküje szent, 
Habár vesztett sok vért, időt; 
Hajdan szivén, hajdan szaván,
A hol győzött, ismerd meg őt.

Tabán vagyok s utón feléd, 
Ébredj lelked merűltiből. —
S egy pillanat s kéjrezzenés,
A két hű szív egymásra dől.

A Z  Á L O M .

Búsan zeng egy ifjú dalnok, 
Es fölnéz a sziklavárra,
Mely szép Eldát fogva rejti 
Hű szerelmük gátlatára.

Hasztalan zeng, őt nem látja : 
Angyalképe nem mosolyg le. 
Búsan tér el a ligetbe,
Hol párján nyög a fülmile.
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Majd leszáll az est homálya,
Hárs alá dől a ligetben.
Ez tanúja szebb időnek,
És elandalg képzeletben.

Es sötét lesz és sötétebb,
Csak a vári csarnok fénylik. 
Nyugszik minden, csak a várban 
Bús harang, bús ének zajlik.

„Mi fejérlik a nyiláson,
Mint a holdnak bájsugára?
Mily homályos ének reszket ? 
Olvad a szív hallatára.

Elda, Elda! — hol rózsáid,
Hol villáma szép szemednek ? 
Fázol, kedves? oly hideg vagy, 
Csókja még is öl hevednek.“

„„Édes dalnok ! a kakas szól, 
Hívja nőjét a fúlmile,
Zengzetére esküm ébred,
Sírból szállók én hozzád le.

Nincs atyámnak már hatalma, 
Vilii lettem, vágyam telve,
Lejtsd el vélem a menyekzőt,
S húnyj el itt forrón ölelve.““

Es a dalnok keble rendűi,
Jéggé vál az éj fölötte —
Míg egy hő csók létre gyújtja, 
Fölnéz, s Elda áll mögötte.

„Édes zengő, mint kereslek ! 
Almodám hát s nem vagy lélek?“ 
„.„Megkérlelve már atyámat 
Élek, és mint hölgyed élek.““
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S mint a nászok serge gyérül,
S kit jó bor, kit fáradság nyom ; 
Hölgye keblén esd a dalnok : 
„Hagyj, ég! holtig így álmodnom.“

A S A S T O L L .

A királyi palotában 
Már elhagyva, ősz fürtökkel 
Áll hős Toldi. Ifjak körzik 
S egy közölök gúnyra is kel,
Egy új sarkantyús vitéz,
Ki hegykén mindent lenéz.

„Ej, te vén sas, de kopott vagy ! 
Volt erőd be rút hamvvá lett ! 
Nyom ruhád is, hadd e fénykort, 
Már neked jobb kályha mellett, 
Ott forgasd az olvasót,
Hadd nekünk a földi jót.“

Toldi méri : „„úgy van, úrfi,
A vén sasnak tolla is súly ; 
Érzem azt, azért segíts te, 
Köntösöm vedd, s keblem tágul. 
Azt ne bánd hogy éktelen,
Sok csatán volt már jelen.““

A király jön, hall, s parancsol,
És az úrfi bár mint szörnyed, 
Köntösét rá adja Toldi ;
De alatta már is görnyed,
S addig nyomja kétfelől 
Míglen hamvként összedől.

„Ez varázs!“ zúg, s a király int : 
De nyugtán mosolyg hős Toldi, 
És ujjából köntösének

.. , j m e _  . • . . . . .
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Vastekéket s buzgányt húz ki : 
„Ősz van, itt hűs szél legyint, 
Megbéleltem egy kicsint.“

A BÁNKÓDÓ F É R J.

Szatmárban egy kis csárda van, 
Trézsi asszony lakott ottan.
Ejfél baján, bogárszemű,
Kerek tagú, őz termetű;
De jaj, mi szép oly csintalan, 
Rózsás ajkin pör úntalan.
Most kezde csak honn kis vitát, 
Csőről, pőről, ver a mit lát. 
Férjén a sor, ki szugban ül, 
Midőn ily szó harsog kivül : 
„Jön a tatár !“
Rémül, sír, fut, bujkál a nép ;
De szép Trézsi hegy kén kilép :
Ö férfitól hamar nem fél,
Kivált az ügy ha nyelvre kél. 
Még harcztól lángzók arczai, 
Lejtnek hókeble halmai,
Midőn jön egy zömök tatár, 
Szivén zsákmány, szemén tüzár. 
A szép Trézsi kényére hat,
Nem kér soká, felé ugrat, 
Derékban őt átöleli,
Magához lóra emeli,
Eltér s öröm-lobbantában 
Rá-rá pislog nyargaltában.
Búsiíl a férj szép asszonyán, 
Utána néz — mint vész után;
S a mint eltűn, köny könyet hajt, 
Sajnálná őt, és felsohajt : 
„Szegény tatár!“
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E LT E .

KOMANOS KÖLTEMÉNY ELSŐ ENEKERÔL

1.
A sötétlő véres kard 

Síkra inti a magyart,
S a királynak jelszavára 
Száguld honja oltalmára. 
Mindenütt már fegyver csillog, 
Pánczél, dárda, láncsa villog ;
A nemesség lóra pattan,
S bátran a törökre csattan,
A ki, dúlva telkeit,
Lánczra fűzi híveit.

Hol Moravnak szőke árja 
Nissza téréit bejárja,
Ott tanyáz az ellenhad;
Onnan csap be népzsarolva,
Szüzet ífjat elrabolva —
Arra robban el Hunyad.

2 .

Büszkén fénylik már a félhold 
A magyar sereg felé,
Mely a tarral vívni lángolt,
S bosszuczélját fölleié ;
Készen áll az vak dühében 
Elbizottan erejében,
S mint közelgő vész morajjá, 
Mindég rettentőbb robajjá.

Néz Hunyad, s komoly tüzében 
Harczra inti táborát,
S végig futva érez sorát 
Győzelem kél nagy lelkében.
Nem rettenti őt a nagy szám :
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Kürtöt harsant, pajzsa dörren, 
Harcz jelére kardja zörren,
S elzudúlva mint a villám,
Tör Murat rab nemzetére,
S dől, kit egyszer karja éré. 
Hősnyomán röpül magyarja 
S a pogány rendét zavarja. 
Mint terhes két fellegek 
A forgó széltől zaklatva, 
Vívnak most a seregek,
Bús haraggal, vért izzadva. 
Elbarnúl a nap sugára 
A fakón kelő portul,
S a csatázok vad zajára 
Minden szikla elmordúl.
Száz irányban forganak,
Fel s alá hullámzanak,
Láncsa pattog, nyílözön hull, 
A ló horkant, ember jajdul; 
Száz alakban sújt a vész,
Itt fő pördül, ottan kéz,
Vág, öl, ront, tör mindenik, 
Testhalommá nő a sík,
S az enyészet zordon váza 
Sorsokat gúnyolva rázza. 
Forrton forr a harcz dühében, 
Messze csöng az éles vas,
S elbámulva fellengtében 
Néz alá a büszke sas.

3.
Hév dultán a két bajhadnak 

Hat nehéz órák haladnak,
S még vitézség és erő 
Nem lön egymáson nyerő. 
Elborúl Hunyadnak arcza,
Ily soká hogy kétes harcza, 
Lángszemébül bosszuszikra

12*



180 VERSEK.

Szétlövell a csatasíkra.
„Győzni kiszt hazánk reménye. 
Itt ne húnyjon hősi fénye!
Fel, vitézek, új vivásra,
Most utánam vég csapásra!“ 
így dörög, s zászló kezébe’ 
Vágtat a tar sűrűjébe.
Elszánt népe lelkesítve 
Új erőre s tűzre gyűl,
S kard-suhintva, nyíl-röpítve 
A vezér után zudúl.
S elbőszülve, sort szakasztvar 
Vérit ontva, vért fakasztva, 
Testhantokra testet hány,
Míg nem tágul a pogány !
Ez gyéren fut nem sokára,
Éltét bízva gyors lovára,
Merre csak nyilást talál;
S zászlóit fenlobogtatva,
S diadalmat harsogtatva.
A győző utána száll.

Elfoglalva Nissza vára, 
Lángözönben mindenütt,
S a pogány ok vér útjára 
Borzasztó világgal süt.

4.
Mindég távol- s távolabb hat 

A futamló és űző had,
S mint nyáresti villanások 
Hévség-szülte kék felhőkön, 
Játszadoznak a tetőkön 
Szerte fegyvercsillogások. 
Elhangzott a had dörgése,
A bajtéren csendesség,
Csak a haldoklók nyögése 
Kél remegve néha még,
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Kik az édes lettül válnak,
Jégkeblén a zord halálnak.

Kora váltát szülejétül,
Váltat édes kedvesétül 
Itten sínli egy vitéz ;
Még utolsó pillanattal 
Ama drága földre néz,
Hol szerelmes indulattal 
Rengve hű karok között 
Kéjrül kéjre röpdözött.
Hasztalan vív ifjúsága,
Megragadja a halál,
Es emléke s boldogsága 
Nem múlandó éjbe száll.

Ott egy bajnok a fövényen,
És magát sebzett agyában 
Vélve még a büszke ménen,
Levegőt vág, s elhúnytában 
Tág kebellel, szív-feszülten,
Vérkedvébe elmerűlten
Felszökik, s örömkaczajjal
„Győztünk! győztünk!“ harsog, s meghal.

Itt egy durva harcz-magzatja 
Hörgő ellenét szaggatja,
Vég erővel kardot kap,
S még annak szivéhez csap;
Most imádság, majd szitok dűl 
Sebtől tátogó melyéből,
Míg elhuny lélekzete,
S vérbe fúlad élete.

Honja bátor védletében,
Vég perczén ott áll egy hős;
De a hit szelíd ölében 
Lelke most is még erős :
Tetteit keresztülfutja,
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Tisztét teljesítve tudja,
S így nyugott szent végzetén, 
S mint a szálló nap sugára, 
Lebben szét a földi pára 
A dicsőnek életén.

Mély porágyon elterülve 
Látni így a hőseket,
Üldözésük lángja hűlve,
Most örökre békesűlve 
Egy föld iszsza véreket.

5.
Merre Haemusz kék ormával 
S köd-leplezte homlokával 
A magas felhőkbe nyúl,
S néztit messze földre hányja, 
Arra száll a harcz iránya 
S mindég távolabb vonul.
S most az erdők sűrűjébe,
A barlangok éjjelébe 
Rejtezett bolgári nép 
Ismét a szabadba lép;
S részint visszatér lakába, 
Melyet épen hagya el,
S most pusztán s hamvadva lel 
Sok tódúl a had nyomába,
Hol piroslik még a vér,
S földet vagy segédet kér ;
Kit szelídebb érezet 
S embertársa szenvedése,
Kit méltatlan díj nyerése, 
Zsákmány s martalék vezet.

6.

Közepén a bús piarcznak, 
Legdühösb helyén a harcznak, 
Hintve annyi hűlt tetemmel

___
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Tarkán egy halom tűnik fel, 
Hol a nap sorsát intézve, 
Harczistenként szertenézve, 
Félvilágot tartva válla,
Nagy Hunyad nem régen álla ; 
Most felül a holtakon,
Kikre mérge csattogott,
Egy szép ifjú fekszik ott,
Mint vitézi hamvakon 
A leroskadt emlékkő,
Még dőltében is dicső.
Nyílt sebén patakzik vére, 
Köd borúit vidám szemére, 
Elzsibbadt érzéke már 
Ifjú lelke késik bár;
Még liheg mélyen, halkan, 
Még erében élet van.
Tor da ez, kit a dicsőség 
S halhatatlan hősi tett, 
Melyért a nagy szív s erős ég, 
Harczveszélybe kisztetett;
S mint zászlósa a vezérnek 
Megfelelt a baj nők vérnek, 
Melyből fényre szármozott, 
Melyre új díszt bokrozott.
Ott a halmon hű melyével 
A hegyes tőrt ő fogá fel, 
Melyet orzó gyilkos kéz 
Oldalast Hunyadra sujta,
A midőn az ostromvész 
Mindent vég csapásra gyújta, 
S Izsabég dölyfós tüzének, 
Vad rohantu fegyverének 
Győzni a szerencse ott 
Csak múló reményt adott.
A roppant Egész, szemében, 
Elmerülve nagy tisztében,
A vezér nem látja őt,
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A miatta vérezőt;
S néma bár, de szép tettével 
Torda holt gyanánt maradt el.

Messze téren tétova 
Száll s nyerít délczeg lova,
Majd megáll s néz fül-hegyezve, 
Kedves terhit kémledezve,
S őt nem hallva szózatán 
Száguld a küzdők után.

7.
Esti bíbortűzben égnek 
Erdős bérezi a vidéknek,
S a nap válva nagy körétől 
Csendes felségben leszáll,
S hegy völgy fosztva lángszinétől 
Kékellő homályban áll.
Édes illattal tele 
Kél az alkony hűs szele,
És enyhítő lengzetében 
Reszket a lomb és zörög,
S a patak sebes lejttében 
Most vidámabban csörög. 
Harmatgyöngyök fényledeznek 
Rengő zöld fűszálokon;
Csüggedt bimbók éledeznek 
A kisült virányokon.
Most a rekkenő melegtől 
Eltikkadt virágkebel 
Csókolgatva langy szelektől 
Kelyhét szebben nyitja fel :
Mint a szem, mely könyüjében 
Érző szív után tekint,
És a részvét lágy ölében 
Édes nyugtot lel megint.

8.
Holttestek mellől kivéve,

Ékes nyoszolyára téve,
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Egy magányos lak hüsében 
Hol csendes nyugalma lön,
Torda eszméletre jön ;
S mindjárt első érzetében 
Kardhoz kap — de hő kezet fog, 
Mely gyöngén ápolva hajlog 
Y asterhét feloldani,
S nyílt erét elfojtani.
S ím a bágyadt lámpafénynél,
All egy szép alak fejénél,
Egy alak mely bájvonzattal, 
Egyszer látva mint az ég, 
Képzetünkben él mindég,
És derengő arczulattal 
Lesve mozdulásait,
Szívja bé vonásait.

Barna fürtje omladozva 
Lengedez hóvállain,
S leple félig bontakozva 
Reng a szív hullámain.
Egy fejér sugárnak látszik 
Deli, karcsú termete,
Melyen kéj-lehellve játszik 
A tavasz víg szellete.
S a teremnek ajtajánál 
Egy komor de tisztes ősz áll,
S hárfát tartva karjain :
E dal reszket ajkain ;

„Kies gyöpön ki fekszik ott, 
Homályba tört szemekkel?
Te vagy bajnok? már elzugott 
A harcz, s te még se kelsz fel? 
Nincs koszorúd szép tettekért? 
Tőlem ne várj szerelmi bért ; 
Nyugodj’ akkor vitézem!
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Inkább halálod nézem;
S hullámként, melyet hajt a vész, 
Te is majd úgy felejtve lészsz.“

„„Van koszorúm szép tettekért, 
Mely fényt övez fejemre ;
De tőled várok édes  bért,
Es írt égő sebemre.
Szép szűz, ne félj : a bajnokvér, 
Földet mos bár, de égig ér;
A szerelem e színben 
Lobog a hősi szívben,
S habár felejtett sírba kél, 
Szerelme mint szép tette él.““

9.
Mintha álom lepte volna,

Hosszú álom és nehéz,
S most az ég reá hajolna,
Torda a szép szűzre néz;
S a csatának mord dühében 
Fendörgött tüzes kebel 
A kegyesnek bájkörében 
Most lekötve szót nem lel.
Néz — de mint a lét reménye 
Benne újra éledez,
Akként minden érzeménye 
Szent hálára gerjedez;
S bár utóbbi sorsa kétes,
Mert kevés bolgári szív 
Volt itt a magyarhoz hív,
Sebje még is kétszer édes :
El Hunyad még, s általa !
S mint a földet-ébresztette 
Hajnalcsillag, áll felette 
A vidék szép angyala.
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1.

DOBOZI.

ELSŐ ÉNEK KEZDETE.

Múzsa! te kit többször fellengző lelkem imádva 
Sejte; jer isteni! ó hagyd el fény-lepte tetődet,
S hirdesd egy bajnok tettét, mint szállá ki harczra, 
Mint nyere ő diadalt, mint lelte vitézi halálát.
Lengj ihletve körűi, s buzdúlt elmémet erősítsd!

„Rajta magyar! nyergeid paripádat! előre vitézek! 
A törökök jőnek, Szolimán rabigába akarja 
Vetni nyakunkat! Fel, fél védeni drága hazánkat!“
Ily szózat harsog mindenhol Hunnia földén,
Es a véres kard fegyverre kiáltja lakóit.
Es tódulva nemes seregek mindjárt gyülekeznek 
Ifjú királyokhoz, hogy az őket, szittya szokásként, 
Ellenségük elé a vér piaczára vezesse.

Dobozi is fegyvert ragad, Árpád hív unokája,
Es szeretett hölgyét dagadó keblére szorítván 
Kész elválni : „Magyar vagyok én is, szent kötelesség 
Harczra kiált ismét, és elragad édes öledből.
Hallod a tárogatót? legutolsó Dobozi nem lesz 
A ki szabadságért kész mindég ontani vérét,
És ha hazája kiált, nem hibáz a bajnoki sorból.“ 
így szólott, s éles kardját, rezgő buzogányát 
A falról leszedé, s próbálva súlyát, felövedzi ;
Aztán domború pánczélját mellére csatolván,
Érez sisakot lobogó toliakkal nyomva fejére,
S mint hadi isten előjő s hitvese színe előtt áll,
A ki nyugott s bátor lélekkel nézi hivének 
Készületét, elszánt érzéssel kész vala tűrni,
Hogy férjének erős szive ne gyengüljön idétlen 
Fájdalom által, s némán őt a vár kapujához
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Kíséré, hol már szép rendbe’ lovagjai álltak,
És vidám kedvvel várták az urok jelenését.
„Menj, úgy mond, bajnok férjem, menj merre dicsőség 
Lángösvénye vezet; híven lelsz minden időben.
Czélod nagyságát lelkem méltánylani tudja.“
Dobozi arra nemes hölgyét még egyszer ölébe
Zárja : „Tejó lélek, légy boldog, kedvesem ! úgymond,
És ha ezen harczban létemnek vége szakadna,
S e szív, mely híven szeretett, vérfagyba hever, légy,
O légy akkor erős, s enyhítsen ama nemes érzés,
Drága bizonyság, hogy férjed mint bajnok esett el 
Ősi szabadságért, Érted, s a drága hazáért.“
Dobozi ezt mondván, erdélyi lovára felugrik,
Mely hortyogva kapar földet, hogy kénytetik állni ;
S zászlót kapva erős jobbjába, kiszöktet az útra, 
Elszáguld, s egyenest a nagy táborba iramlik.

Lina csodálva soká ott áll a vár kapujánál,
Fellengző szemmel néz bajnok férje után, míg 
Elrejté őt a távoliét szürke homálya.
Annakután’ felment csendes várába, s magányos 
Helyre vonúlva szorúlt kebelét enyhíti könyével.

2 .

SZIRM AY KLÁRA.

Kit zokognak lekanyargó 
Barna Tisza’ habjai,

Kit siratnak Ugocsának 
S Szatmár nemes ífjai ?

Bús folyam ! hol partjaidnak 
Messze fénylő világa, *)

Annyi szív titkos reménye,
Ugocsa szép virága.

*) Varians : E lhunyt, Tisza, csillagodnak 
Benned égő világa.
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Ott hol néma gyász borong most 
Szirma régi termében,

A napok mi szebben folytak 
Az öröm nyílt ölében.

Vígan jöttek a vendégek 
Csöngtek a telt poharak,

S szíves honi dalok közé 
Durrogtak a mozsarak.

Köztök édes kellemében 
Klára, a szép hajadon,

S nyájas arcza lágy figyelme 
Mindent közelébe von.

Benne tűnt fel égi színben 
A szép s jónak fensége,

Tőle rajzott, hozzá símúlt 
A nap gyönyörűsége.

Félre bajnok, fegyvereddel, 
Melyet bízva forgatál :

Most csőjében éltet lesve 
Rejtezik a zord halál.

De Inában! felvillámlik —
S Klára hó keblére vág,

S így véletlen, de keserves 
Torrá Ion a mulatság.

CT

3.

Ifjonti szárnyakon 
Őszült alakban 
Röpül a gyors idő 
E porvilág felett;
Hol alkot, hol temet,
Emel s alátipor,
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ígér, ad és vészén 
Titkos hatalma.
Sötét távol felé 
Siet szünetlen,
S a végtelenség 
Homályain remeg,
Mint éji rémzetek 
Az eszmélő körűi.

A tiszta hajnal 
Arany sugáriban 
Ég arcza jöttekor,
S körűllebegve 
Édes remények 
Mosolygó sergitől —

4.
Távol a fényűző hideg világtól,

Hol csalfa játék minden érzemény,
Hol lánczra fűzve annyi vak szokástól 

Bánattá válik minden élemény ;
Raboktól messze, kik jőnek s enyésznek, 
Mosolyg egy szép hon a szabad művésznek.

5.
Andalogva ernyős hanton 
Ül szép Emmi s koszorút fon 
Kedvesének homlokára,
A ki messze hadban jára,
S most a béke szent jelére 
Visszavárja kebelére.
A kerengő útra néze 
Nem jön-e még szép vitéze,
Minden zajra szíve dobban 
S arcza édes lángra lobban, 
Fel-felszökdös por ha látszik,
S lombok közt a szellő játszik.
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Harsog a kürt, fegyver csillog, 
Pánczél, dárda, lándzsa villog; 
Több vitéz jő s bú-feledve 
Újra kél az élet kedve.
Boldog néptül forr begy és völgy, 
Ott hű mátka, itt vidám hölgy 
Bajnokát remegve várja,
S a jövőt karjába zárja;
Víg daloktól hangzik a táj — 
Csak szép Emmi szíve még fáj : 
Félve kérdi hol maradt el 
Karcsú Zolta fegyverével,
Sok halált osztott-e karja,
Vagy már őt is sír takarja? 
Szánakodva mond a kérdett : 
Légy erős — s avval búcsút vett. 
Több hős vágtat el mellette, 
Ámde köztök nincs szerette------

6.

Vészes éjben nyargal Toldi 
A Bakonyban egyedül,

Lova fáradt, nyughely nincsen, 
Víz alatt, villám felül,

S mindég útlanabb az erdő,
Míg átküzd, s egy barlanghoz jő.

A barlangban izzó tűznél 
Ül egy férfi komoran,

Mély vonásin elszánt lelke 
Rémjelekkel írva van,

Es mögötte nyugszik egy lyány, 
Szög fejével ízmos vállán.

sfaludy K. 13
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A le g s z e b b  g y ö n g y ,  31. 1. M egjelent a „Szépliteraturai 
Ajándékában 1821-röl.

H a d i  é n e k  O l á h o r s z á g b a n ,  32. 1. A költő legrégibb 
darabja azok közt, melyeket ism erünk, első háborúba-m enetel 
idejéből. — „Vérszom.^Jiozó despotának zsoldosi“ : Napoleon 
katonái.

A s z e r e l e m ,  33. 1. Töredékesen megjelent a „Széplitera- 
turai Ajándék“ban 1821-röl, s később teljesben az 1829-ki „U rá
n iá b a n .

E l t o k  é l e t ,  36. 1. A negyedik versszakban „ tökélet“ e ltö 
kéltséget jelent. íg y  fordul elő m ásutt is.

A R e m é n y h e z ,  38. 1. Része átm ent „Kemény S im o n b a  
(1. a IV . köt.). — Az utolsó versszakban : „ ta rtan d ó “ annyi mint: 
tartós. M ásutt is így.

A v á n d o r ,  40. 1. Később átm ent részenként a „F e jé r köpö
n y e g b e  (1. a V III . köt.).

A B a r á t s á g h o z ,  44. 1. Á tm ent részenként a „B arátság és 
N ag y lelkűségbe  (1. az V. köt.).

H o n v á g y ,  51. 1. Átdolgozása egy Zrínyi-versü elegiának, 
melyet a költő olaszországi bujdosásában írt.

V i s e g r á d ,  53. 1. Töredék 1823. „B arna falad . . . M intha 
kivágyna korunk mostoha terhe alól“ czélzás az akkori tö r té 
netekre. . .

V i g a s z t a l ó  da l ,  55.1. Im prom ptu egy elvesztett fogadás 
következtében.
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O l a s z o r s z á g b a n ,  s a három köveik, dal 61. 62. 63. 11. a 
,Tiham ér“ból véte ttek  (V III . köt.).

E r z s é b e t ,  65. 1.E rzséb e t,III . András királynak,Á rpád utolsó 
í'éríiivadékának leánya, k it a koronától, mely öt illeté, pártdüh 
foszta meg. Úgy látszik, midőn I. Károly a rozgonyi ütközet« 
után Rákos mezején a többségtől királynak választato tt (1310) 
csak akkor vonult Helvetiába a tizennyolcz éves királyi szűz, hol 
is Diessenhofen melletti sz. K atalin völgyében királyi bíbor he
lyett szent Domonkos apáczai fátyolát ö ltö tte  fel. A költő, 
■zéljaihoz képest, vele már elébb hagyatja  el a hazát,s egyáltalá

ban korosabbnak is sejteti.
P i p a d a l ,  67. 1. Az utolsó versszakhoz a, költő az 1827-ki 

indigenákra való czélzás közönbitésére szükségesnek itélteaz 1828-i 
„A uróra“ban e jegyzést szúrni : „Ezen hazánkban bő termésű 
plántát 1496. Pane Román spanyol barát hozta be először Do- 
mingóból Európába; utána Nicot János franczia által még inkább 
ismeretessé lön. Nálunk B átoriak a la tt kezdett honosodni.“

R á k o s i  s z á n t ó  „a török a la tt“ 74.1. Az idéző jelekkel jeg y 
zett szavak a magok idejében útilevélül szolgáltak a darabnak. 
M ert a szerzőnek csakugyan saját kora forgott elméjében.

K o m á m  a s s z o n y  . . . 94.  1. „T o llag i“ el nem készült I I I .  
részéből.

M i n a p  a k e r t b e n  j á r t a m .  95. 1. A „Hűség Próbájá“ból 
(1. V. köt.).

R e j t e t t  szó,  97. 1. M egoldása: Fűrész, fű, für, rész, ész.
Az é l e t  k o r a i ,  99. 1. A harmadik versszakban „éleng“ éled 

helyett áll.
E p i s t o l a ,  110. 1. Kifakadás azon gőg és öntúlbecslés ellen, 

mely akkor (s valljuk be, most is) igen napi renden volt, úgy 
a kritika ellenségei, dictátorkodás stb ellen. — „M ár egy me
gye . . .“ : V. ö. e helyet a Xéniák elsejével, 114. 1. — „A nagy 
H oráczot“ szeszélyes czélzás Ilorácz e helyére : Namque me silva 
lupus in Sabina . . . Fugit inermem (Carm. I. 32.).

P o n t y i s z e r e l m e  112. 1. Parodia „Lantos szerelmé“re 
Pontyi a la tt egy Kovacsóczy Mihály nevű irodalmi nyeglér élő 
képe festetett.

X é n i á k ,  114— 120. 1 egyrészt a Kritikai Lapokban jelentek
13*  '
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meg. Hozzájok m agyarázatokat írni még most is korán volna. 
A magok idejében m egértettek. 2 —4 sz. maga ellen vannak 
intézve.

E m l é k s o r o k ,  122. 1. A pesti lóversenyek eszközlői felszó
lítására készültek, külön időkben.

É j j  é l i  m e n y e k z ő .  130. 1. A „Lelkek éneké“ben „eszmélő,, 
elmélkedő értelemben vétetik . íg y  másutt is.

A k i s é r t e t ,  138. 1. E dévaj já ték  költőnk első zsengéi 
közé tartozik, mit az ügyetlen nyelv m utat, de sok szeszélylyel 
lévén elbeszélve, nem tartózkodtam  azt az újabb kiadásokba 
felvenni.

B u d a i  h a r c z j á t é k ,  153. 1. T örténeti alappal.
A b á n k ó d ó  f é r j ,  177. 1. Művészi vetélkedés Vörösm arty- 

val. Ennek darabját 1. a nemzeti kiadás (P est 1847. 4rétb.)
08. 1 „Szép asszony“ czím a la tt. T . F .
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SZEMÉLYEK.

Kajuk, tatárok fővezére.
Zelraíra, leánya.
B ebek  Z sigm ond, Szádvárnak ura. 
Em el ka, leánya.
H im fi Elek, Zsigmond nevelt fia. 
B álin t, várhadnagy.
Orbán, zászlós.
Orangzeb, egy tatár osztály vezetője. 
B alázs, Zsigmond szolgája.

Tatár népek, szádvári katonaság.

K obut
Batu kúnok.



PROLOG.
Azon alkalmatossággal mondatott, mikor a pesti városi thea- 
trumban a Székesfejér vármegyei színjátszó társaság ezen da

rabot először adta. (Május 3. 1819.)

A múlt századoknak komor geniusa a magyart is 
egyedül Bellona véres pályáján vezette, és így elfordul
ván az életnek annyi csendes örömétől, szittyái szíve 
egyedül csak harczokat kedvelle; s eltökélve ott halt, 
tudván : hogy épen marad jól védett hazájában nemzete 
s királya dicső méltósága.

De bármely erős vala a vérengző csatában lelki te
hetsége : még is alattan marada ; a szép és szelíd érzé
sek, melyek az életet kedveltetik, a lelket elragadják 
és a mennyei rokonságot oly nyilván hirdetik, ezek az 
ég legszentebb adományi be nem hathattak pánczélos 
mellébe. ' ,

Most, midőn a köz világosodás csendes ihletése a 
régi vadságot lefosztá szivünkről, és a szelíd Múzsák
nak már tündöklő oltárt emelhetünk; most, midőn a 
tudományok kedvellése, a magyar nyelv tenyésző ér
deme Hunniának szerencsés lakosit egy boldog nemzet- 
séggé teremti, most érezzük a józanabb élet boldogító 
maiasz tj át.

I tt , Thalia pompás templomában, hol a múlt idő 
újra megjelenik; itt, hol eldődinknek nemes tetteik a 
halandóság örök éjjeléből kiragadtatván, a jövendőnek 
elevenítve általadatnak; itt, és ma legelőször mi is, bár
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gyenge erővel, Melpomene oltárán áldozunk, és a hall
gatóknak , kiket egy nemes tárgy e helyre vezetett, 
drága hazánkat leggyászosabb állapotában mutatjuk; 
midőn, megrázatva gyökerében, alig hogy örök rom
lásba nem dole. Ily veszélyes időben a költés egy férfiút 
rajzolt, ki királyához és kedves hazájához hív, mint 
bajnok életét végzi. Az erkölcsöt látjuk ma szenvedni, 
végre önmaga hamvából Fölemelkedni, és édes jutalmat 
nyerni.

És ha csekély mesterségünk fel nem éri a külföldnek 
régibb remekeit, engedelmet várunk, mert az igaz igye
kezet legelső kezdete a szebb tökéletesedésnek.

De ha azt, a mit mindegyikünk szív-emelkedve óhajt, 
hogy honi Múzsánk a hazafit újra felébreszti, és fentebb 
érzésre bírhatja; ha azt érhetjük , hogy minden jó ma
gyar ezen képekben magát feltalálja, akkor ez a tárgy, 
mely bennünket lelkesít, elérte végső czélját, érdemét, 
jutalmát.
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E L S Ő  F E L V O N Á S .

ELSŐ JELENÉS.
Szádvárban.

E m c l k a  az ablaknál .

Em elka. Mely szépen nyugszik ott le a nap! mely 
gyönyörű kilátás az annak, kit még szép remények táp
lálnak! Engem nem kecsegtet; a természet édes képe 
kihalt már mellemből; üres és komor minden körülöt
tem, és minden tekintet felborzasztja szivemet.

MÁSODIK JELENÉS.
Zsigmond és az e lőbbi .

Z sigm ond. Ismét csak könnyeket látok. Emelka, 
mondd, hová vezet végre téged nagy szomorúságod?

Em elka (megilletödve). Kedves atyám !
Z sigm ond. Nem, Émelka! kedves nem lehetek, 

mert sziveden egy tünemény árnyék több erőt vehet, 
mint szerető atyád. Vérzik szívem, ha látlak életed 
legszebb tavaszában hervadni, és hogy ősz atyádnak 
nincs annyi tehetsége téged vigasztalni. Emelka ! a vélt 
holton az élőt elfelejted, és bút szerzesz végső nap
jaimnak.

E m elka (lágyan). Oh drága atyám! messze legyen 
tőlem oly szándék, inkább repedjen meg ezen szív, 
mint neked bút szerezzen; bocsáss meg, ha a íájdalom 
erőt vett jobb tehetségemen, s ha szemeim nem akarva
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ez elmúlt idő örömit siratják; bocsáss meg, mert azon 
tárgy, mely engem keserít, neked is kedves vala.

Z sigm ond. Megvallom igaz lelkemből, szerettem 
Eleket úgy, mint saját fiamat. Emelka ! tiszta szerelme
tek engem boldogított: de a végezet úgy rendelte, 
melylyel a halandó hasztalan küszködik ; azon felül, 
még minden remény el nem hagyott ; talán megtartá 
őt az igazat védlő ég ; még visszajöhet mind a kettőnk 
vigasztalására.

Em elka. Nem hallottad, atyám! hogy a pogányok 
foglyaikat mind öszvegyilkolták ?

Z sigm ond. Nem következés, hogy Elek is áldo
zatok lett ; valamely szerencsés környülállás könnyen 
megmenthette.

Em elka. Mely édesen folynak szavaid mellembe 
és utat nyitnak enyhítő reményeknek. Drága atyám ! 
többé könyeket ne láss, csendes békével elvárom sor
somat.

Zsigm ond. Hányszor fogadtad! de elhallgatom; 
csak azt tartsd szívedben, hogy a bizodalom ritkán 
csalatkozik, s a méltó gyötrelmet boldogság követi ; 
a kétség fellege nagy fergeteggel jár, fel ne vedd szí
vedbe, bízzál a mindenhatóban, légy erős ; lelked önnön 
magát vigasztalja, melyet, reményiem, a bal sors letör
het ugyan : de meg nem szédíthet.

E m elka. Örökös vonásokkal beásom szavaidat 
mellembe, és, ha lehet, magas lelkedet követem; de ne 
felejtsd el, hogy az erős férfiú tud így gondolkodni; 
bátor mint egy kőszál a veszélyek között, midőn csen
des könnyek nemem tulajdona s egyetlen fegyvere.

Z sigm ond . Mit látok! nem Bálint az a ki itt kö- 
zelget ?

Em elka. Szokatlan háborgást mutat komor képe, 
én rettegek új veszedelmektől.

Z sigm ond. Légy békén, Emelka, mi oly időben 
élünk , melyben egy óra sem szabad a rósz hírektől, 
azért a nevelkedő veszedelem józan észt, bátor szívet 
kíván.
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HARMADIK JELENÉS.
Bál int ,  Balázs ,  és az e lőbbiek.

Z sigm ond . Köszöntlek, barátom! nem jó híre
ket olvasok szemedben.

B á lin t (tűzzel). Rakd be a sírba régi csontjaidat, 
nincs már neked hazád ! Oda Hunnia ! oda a király ! 
hah ! és mi még élünk !

Zsigm ond. Mit szólasz itt ?
Bál int .  Halig ásd csak, már a Dunán túl is a tatár

parancsol.
Zsigmond.  Oh haza! — Ki hozta megint ezen

szerencsétlen hírt ?
Bál int .  Mindjárt elbeszélem, csak széket adass 

előbb, vén lábaim alig tartanak. (Balázs széket ad neki, 
Bálint leül). Ügy, barátom, de bort, bort is adj , hadd 
olvadjon fel öregségem jege ; a torkom oly száraz, 
szívem oly tele, hogy élni se kívánok. (Balázs elmegy 
borért).

Zsigmond.  Senkit sem találtál?
Bál int .  Oszvejártam a ligeti hegynek túlsó völ

gyeit, mert tudod, a váraljai erdőt csak minap keres
tem ki; már vissza akarók térni, midőn egy szikla 
öblében sóhajtozni hallottam, nézek : s hát egy ember 
tűnik szemembe, ruhája magyarnak mutatta, megszó
lítom, s telel hogy ő is magyar nemes a Duna túlsó 
vidékéről : ott is, úgy mond, Kádán mongol vezér tüz- 
zel-vassal mindent lerontott, és Béla királyunk orszá
gát elhagyni és idegen tartományban segédet keresni 
kényteleníttetett.

Zsigmond.  Hát ennyire jöhetett a magyarok 
sorsa! — Tovább! tovább!

Bál int .  Még több kell? nem elég ez is már a szí
vet felgyulasztni, és a szendergő haragot sírjából fel- 
ordítni? Ördög pokol! több kell-e még? Add fogaim 
közé a világot, és addig zúzom töröm rágom, míg 
olyan leszen mint fájdalmam. Hah ! gyilkos gondolat,
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a magyar egy pogány rabja! Oda veszett minden, 
Hunnia egy tátott sír, mi hibázunk még, és örökre 
bezáródik.

Zs i gmond (tűzzel). Nem, barátom! Hunnia oly 
mélyen nem eshetik, még vágynak hazafiak, még él 
Béla, és vele reményünk. De hol maradott szomorú 
hírmondód?

B á l i n t .  Odalenn hagytam a várkapu alatt, mert 
tovább menni nem tudott, az éhségtől annyira elbá
gyadt. (Balázs bort hoz és elejékbe teszi).

Z s i g m o n d  (Emelkákoz). Menj kedves leányom, le
gyen gondod reája. (Emelka és Balázs el).

B á l i n t .  Ha felerősödik, tudom többeket is beszél, 
különben az egész ember nekem nem tetszik : képe oly 
idegen, minden szivesség s kinyíltság nélkül, egy csepp 
nemesi vért sem tapasztaltam benne ; mely szolgai alá
zatossággal köszönte meg fáradságomat, holott arra 
mindegyünket az emberiség kötelez. Ki tudja micsoda 
keveret!

Zs igmond.  Talán csak a félelem, vagy bágyadt
i g  —

Bál int .  Mit? félelem! Melyik magyar tudna ily 
szomorú állapotban a haláltól félni ? Ezer életet adnék 
egy dicső halálért, ha vele hazámnak használnék.

Z s i g m o n d .  A vér mezein halni, éles kardját vi
téz markába szorítva, hah ! barátom, ily halál kívána
tos! De midőn az éhség mérges fogaival lassanként rá
gódik az életen, és kék ajakéval cseppenként szíja a 
vért az erekből, midőn a lelket csak úgy csalogatja kes
keny csontházából; nem, Bálint ! te nem értettél ; oly 
halál rettenetes, és az ember méltán retteg tőle.

B á l i n t .  Inkább úgy halok, mint tatárt szolgáljak. 
(Iszik) Ah! új erő tenyészik mellemben, az  öregség 
múlik —

Z 6 i g m o n d. Bálinti rósz újságot hoztál, de míg 
Szádvár fenn áll, még szabadok vagyunk, és esküszöm 
a magyarok istenére, hogy ezen szabadság csak éltem
mel múlik el.
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B á l i n t .  Éljen a szabadság!
Z s i g in o n d (poharát felemeli). Éljen, míg egy ma

gyar lehel.
B á l i n t .  Ha a múlt időkre visszagondolkodom, 

Zsigmondi az egekkel porolnék, hogy eddig nyújtották 
éltemet; valahányszor a ligeti hegyre megyek, annyi
szor égő könnyek állanak szememben a nagy változás
nál ! A szép táj, mely csendes, mely komor most, a 
mező sárga és dísztelen, megfosztva gyönyörű ékétől. 
Ott, hol előbb a munkás gazda danolva ekéit vezette, 
ott most néha egy farkas lappang és magyar csonton 
rágódik. A legelő nyáj vidám kolompolását holti csen
desség váltá fel, és a lakosok örömet zengő dalait a se
tét sír nyeli el. A népes faluk, a csinos tanyák eltűnté
nek, a szőke gulyák, a büszke ménesek az ellenség 
prédái, a magyarnak minden értéke elenyészett, haza 
nélkül a külföldet futja; csak a megölettek lelkei lát
szanak az erdők setét homályában bujdosni, és boszu- 
ért esedezni. Zsigmondi ily pillantatban a vér forr ere
imben, és kezem nem akarva ököllé válik; ekkor egész 
táborral harczolnék, és szinte óhajtom őket még egy
szer Szádvár falaihoz.

Z s i g m o n d. En nem, sőt retteg szívem ezen gon
dolatnál, nem magamért, mert érett vagyok a halálra, 
de Emelka! Széles e világon nincs menedékhelye, hová 
vonulhatna az ellenség dühétől, és kezeik között — 
hah ! ezen gondolat maga a pokollal határos.

B á l i n t .  Boldog a kit a jótét atyja férfinak alko
tott, mert bátran néz ő a jövendőbe; dicsőséges véget 
mindenhol találhat.

Zs igmond.  Es a kit a természet ily veszélyek kö
zött örök kötelekkel más szívhez nem kapcsola, köny- 
nyen viseli az az élet terheit; de én érzem kedves leá
nyom fájdalmát, és az ő szerencséltetése bájolva a vi
lághoz vonszon; te boldogabb vagy, mert fiad meg
előzött.

Bál int.  Mire emlékeztetsz! (Gondolatba merül, egy
ezerre feltüzesűl). Nemde derék vitéz vala? most is látom
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mint harczolt, és mennyi pogány hullott súlyos karja 
által. Zsigmondi ha te láttad volna, örömkönyeket sír
nál kora halálának. (Fellengezve) Minden felől már vesz
tenek társai, de ő állott ; egy mérges nyíl akadt mel
lébe, ő állott; és végre mire a segéddel oda érkeztem, 
azt a tatárt, ki először a falra hágott, látván bizonyos 
vesztét, utolsó erejével megragadá, s magával együtt a 
mélységbe rántá. (Szomorúan) Oda van ő! az ifjú : én 
üreg még élek.

Z si gmond.  Csendes nyugodalom neki, ő már el- 
végzé pályáját. De Elek, ki szivemet Emelkával oly 
híven felosztá, ki tudja mely nehéz rabságban sanya- 
rog? véle egy szép reményem eltűnt. Tudod azt, hogy 
Elek atyja nekem hív barátom vala?

Bál int .  Es oly vitéz, melyhez hasonlót nem egy 
könnyen szül a letiprott Hunnia.

Z s i g mo nd .  Himfi László, az a magyar bajnok, 
végső órájában nekem általadta Eleket : neveld, iigy 
mond, a haza dicsőségére, mint saját fiadat! s ezek után 
kimúlt. Elek megfelelt vitéz atyja vérének, igaz és deli 
vitéz vált belőle, titkos örömmel láttam Emelkának 
iránta való hajlandóságát, ártatlan szerelmök szinte 
felifjított; — oda van ő, és véle erősebb gyámola él
temnek.

Bál int .  Hadd nyugodni a holtakat! ha igaz, a mit 
szívem érez, szebb tökéletességben őket feltaláljuk.

NEGYEDIK JELENÉS.
Z á s z l ó s ,  az  e l ő b b i e k .

Zászlós  (sietséggel). Uram! készülj a csatához. Az 
őrálló jelenti, hogy a váraljai erdőben tüzet és népeket 
lát ; úgy látszik, hogy a tatárok ismét felénk fordúltak.

Zs igm ond. Váratlan támadás! de a vár jó álla
potban vagyon.

Bál i nt  (vad örömmel). E z  kell nekem! szinte tánczol 
a szív kebelemben, hogy a tatárral még egyszer szembe 
szállhatok.
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Zs i gmond (a zászlóshoz). Te Orbán! járd sorra a 
bástyákat, és a legények mind talpon legyenek.

, (Zászlós el).
Bál int .  Én is a kapuhoz sietek öszveszedni a vité

zeket. Zsigmond ! közelget öldöklő angyalom. (El).
Zsigmond (leveszi kardját). Jer tehát oldatomhoz, 

végső segélyem! talán utolsó szolgálatot tészsz most 
uradnak, s ha most ki nem segítesz, eleget éltem. Fe
kete kétségek, kínos aggodalmak és nehéz sóhajtások 
tolongnak mellembe. Émelka! a sors vesztünket eltö
kéli ! (Magával küszködni látszik, végre bátor eltökéltséggel) 
Félre csalárd érzemény, a haza kiált, karomat kívánja, 
ez a gondolat megnyugtat. (El).

ÖTÖDIK JELENÉS.
(Tatár tábor).

Kaj uk, Kobut ,  Orangzeb,  és több tatárok.
Kajuk.  Ez az utolsó harcz, melybe vezetlek ben

neteket. Tatárok ! még csak ehhez kölcsönözzétek erős 
karjaitokat. Holnap, mire a nap első sugárit a földre 
terjeszti, a vár felé indúlunk, és azt ostromoljuk; eskü
szöm az istenekre, hogy mire lenyugszik, egy kő sem 
marad helyén ; az egész várat nektek prédára bocsá
tom, legyen minden kincse tiétek, nekem elég a rajta 
vett boszu.

Orangzeb.  Szabad hív szolgádnak az okát kér
deni, hogy miért löveinek szemeid oly emésztő tüzet? 
mi ingerel haragra? Sok nagyobb helyeket láttalak 
megvenni, de ily indulatot még benned soha nem ta
pasztaltam.

Kajuk.  E várnak látása gyulasztja újra fel boszú- 
mat, ez az oka, barátom ! hogy e várt még egyszer fel
kerestem. Már több esztendeje, hogy falait víttam, de 
lakói kétséges védelme győzni nem engedett; hasztalan 
újítottam háromszor a csatát, be nem vehettem : ne
gyedszer bajnok fiam vezérlése alatt már közel volt 
estéhez, hogy egyszerre, midőn már a győzedelem ke-
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zében vala, már zászlóink a falakon lebeglek, ő elesett. 
Ott nyugszik teteme. A környülállás azonban nem so
kára elhúzott e vártól, és a hadi állapotok jelenlétemet 
másfelé kívánták, de mellemben hordoztam forró bo- 
szúmat, melynek mindeddig böjtölni kellett. Most az 
idő, és azt mondom : hogy a ki leggyilkosabban öl, az 
tőlem királyi jutalmat várhat. Hah ! mely szégyen 
volna, tatárok, ha ez a maroknyi nép győzhetetlen ma
radna, midőn az egész országot fegyverem meghódítá. 
Nem, a dicső napnál! vérökkel fizessék meg hajdani ká
romat. Most menjetek, készítsétek el a népet a holnapi 
viadalra, mely addig magát az erdőben tartsa, hogy a 
magyarok ittlétünket oly hamar ne sejdítsék. (Int s a 
tatárok elmennek).

HATODIK JELENÉS.
K aj u k , Kobut .

Kajuk.  így, barátom! holnap váratlan reájok ütök, 
és forró boszúmat vérökben enyhítem.

Kobut .  Méltán bünteti haragod e büszke nemze
tet : de engedd, hogy meggondolt tanácsomat veled 
közöljem.

Kajuk.  Szólj; csak azt az öldöklő érzeményt ne 
kivánd kioltani mellemből ; egyetlen egy fiam halála 
áldozatot kiván.

Kobut .  Mely neki meglegyen, de az én szivem 
más gondokat táplál, melyek egyedül dicsőségedre czé- 
loznak.

Kajuk. Hadd halljam.
Kobut.  Tudod, győzödelmes vezér, hogy nemzeted 

honába készül, és már több része népednek haza taka
rodott. Ez a puszta ország neked többé eledelt nem 
adhat — mit is ott egy bajnoknak , hol a dicsőség kely- 
hét úgy is már fogytig kiüríté —

K ajuk. Értem, de mire czéloz beszéded?
Kobut. A szerencse neked szebb pályát készített; 

itt tovább nincs maradásod. (Fontosán) Oktaj fejedelem
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halála a thrónust üresen hagyá; vájjon ki ülhet méltób
ban belé? ki teheti több igazsággal a mongol koronát 
fejére mint te? kiben az egész nemzet egy hatalmas 
vezért tisztel ! egy szó tőled, és a nép lábaidhoz borúi. 
De vannak, mint magadtól haliám, ellenségeid is, kik 
hátráltatni fogják igaz vágyódásod ; azért hatalom 
szükséges, mely őket tiszteletben tartsa; vitéz katonáid 
imádnak, soha el nem hagynak. Vezesd haza őket, és a 
ki azután szeretni nem tud, az rettegjen tőled.

Kajuk.  Sok igazat találok szavadban, de még nem 
látom mi hátráltatna a vár ostromától.

Ko but  (félre). Rövidlátó! (Rajukhoz) Én nem javas
lom az ostromot, mert mutatok egy utat, melyen egy 
csepp vér nélkül eléred szándékodat; de különben is, 
ha valaha, most van okod népedet kímélni ; mert láttad 
több ízben mint harczol a magyar. Igaz, ők sokáig szá
mos seregnek ellent nem állhatnak, de kétséges erővel 
harczolnak, és életöket drágán adják fel; oda vész, hidd 
el, népednek fele kipótolhatatlan károdra. Ismerem én 
azt a magyar nemest : vele mértekezni nem mindennapi 
dolog, sőt neked veszteség, mert mindegyik bátor fér
fiú, ki itt elhull, egy elvesztett drágakő koronádból, és 
visszataszít fényes reményedtől.

Kajuk.  Mit szüle csalárd elméd? ha lehet —
Kobut.  Én mint követ felmegyek a várba neved

ben, és ama nemesnek békességet, kegyelmet viszek ; 
neki Ígérem az ország kormányát, ha hozzád lejön és 
meghódol. Ily nagy Ígéretek, reményiem, szívét meg
hódítják; s ha egyszer táborodban lesz, tégy vele a mi 
tetszik. Hogy pedig több hitelt adjon szavamnak, fel vi
szem magammal azon foglyot, kit már jó ideje körülöt
ted tartasz; bízd reám, és ha követségemnek más 
haszna nem lenne, legalább kikémlelem a vár álla- 
potját.

Kajuk. De mit gondol felőlem ama magyar nemes, 
ha a tatár vezért oly számos sereggel csalárdsághoz 
látja folyamodni ; méltán dicsekedhetnék ő, hogy Ka- 
jukot egyedül csak maga győzte meg. Nem! dicsőségem
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azt nem engedi. Ily diadalmat rajtam Ő ne vegyen, én 
harczolok s győzök : ez legyen Magyarországban végső 
diadalmam, és minden magyar rettegve emlegesse Ka- 
jukot, a nagy tatár vezért. (El).

Ko but (maga). Menj csak a dicsőség szép gondo
latával, te vak eszköze fontos végzésimnek ! Mely 
gyarló az ember, a halhatatlanságról álmadoz, s rövid 
szeme nem látja a lelket, mely általa dolgozik. Álmod
jál békén, tápláljon a nagy név, engem csak aranyod 
kecsegtet. (Gondolkodva) A  holnapi ostromot hátráltat
nom kell ; bár mibe kerüljön, mindent reá fordítok, 
hogy előbb a várba mehessek. Emelka! a sebes emléke
zet újra felgyulasztja szívemet, és felszakasztja a régi 
seb hártyáját. Már három nyár múlt el, hogy nem lát
tam, mely angyali szépség lehet ő most! És te büszke 
Bebek ! Neked is közelít mérges ellenséged ; egykor a 
Rákoson csak csendes átkokkal feleltem mérges sza
vaidra, most már itt van a boszu véres napja, és nyil
ván elnyel tehetős haragom. El van végezve, előbb a 
várba megyek, elvégzem a nagy remeket, mely nekem 
szép jövendőt igér. Most Rajukhoz.

(A kárpit lefordul.)

B
E
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MÁSODIK FELVONÁS.

ELSŐ JELENÉS.
A s á t o r  e lő t t  E lek  hosszú  lá n czo n .

Elek.  Hát még láthatlak, kedvelt Szádvárom! s 
téged felséges tájék! Az ifjúság gyönyörű képei kápráz- 
nak előttem, és szivemet édes felejtésbe merítik. (Fel- 
lengezve) Itt, hol most vérző szívvel állok, hányszor itt 
ültem Emelka mellett, ki nekem koszorút font víg hom
lokomra! Ez azon erdő,melynek sűrűiben vadakat nyo
moztam nevelő atyámmal, elfáradván egy vén tölgy alá 
dőlve kezdé akkor ama buzgó hazafi harczait beszélni, 
őseimnek s a hajdani vitézek tetteit leírni. Minden ár
nyékban látám olyankor Scipio és Hannibal lelkeit fe
lém mosolyogni, s égő szivem dicsőség után vágyott; 
minden térség Arbelának tetszett, és szivemet elra- 
gadá a régi görögök honjába. Hiú remények, arany fel
tételek! a hideg valóság kiszakaszta a képzelet csendes 
köréből, és ide vetett a fájdalom sanyarú markába. Itt 
állok mint rab, magammal tehetetlen, vadaktól kör- 
nyülvéve! sorsomat vádolom, s bágyadt kezekkel lán- 
czomat emelgetem. Hah! ez az élet nehezebb ezer ha
lálnál, és ki nékem e szívet átszúrja, legyen ő angyal 
vagy ördög, én őtet áldani fogom.

MÁSODIK JELENÉS.

Z e l m í r a ,  az  E l ő b b i .

Z e 1 mira. Megbocsáss Elek! hogy háborgatlak, de 
az atyám ma oly komor és haragos, hogy jelenlé
tét szinte kerülnöm kelletik. A te látásod újra felvi-

Kisfaludy K II 2
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dit, de mely szomorúság fekszik képeden ! Szólj Elek ! 
talán segíthetek; vagy legalább veled osztom fájdalma
mat, ha az enyhülést egy sebes szívnek adhat.

Elek.  Áldott lélek!
Zelmíra.  Nem illik a visszatartás irántam; a 

szavak által, a mint mondád, megkönnyül a szív nehéz 
terhe, azért —

Elek.  Nem, jó teremtés! nem terhelem ártatlan 
melledet nehéz panaszimmal; bár soha ne erezd azt, a 
mi most szaggatja haldokló szívemet. Hagyj el Zelmíra! 
a magányosság erőt ad, mely nekem oly szükséges.

Zelmíra (mély érzéssel). Miért tanítottál érzeni, ha 
ily kegyetlen visszataszítasz. (Szomorúan el akar menni.) 
Légy boldog!

Elek.  Ne Ítélj balul barátod felöl! Ha szívem tit
kait előtted takartam, ezt a visszatartást igaz barátsá
gom szülte; ismerem érző szívedet, azért kímélem. De 
te voltál pártfogóm, te enyhítéd rabságomat, azért ne
ked bizodalommal tartozom; ülj le mellém, és hallgasd 
okát méltó fájdalmimnak.

Zelmíra.  En akarom hallani, legyen bármely 
rettenetes (leül), és ha nehéz sorsodon könnyeim hulla
nak, ne ügyelj reájok, mert éretted folynak, és nekem 
édesek.

Elek.  Látod-e azt a várat napnyugat felé a hegy
tetőn ?

Zelmíra.  Látom, és a mint haliám, azt atyám 
ostromoltatni akarja, szörnyű boszút esküdött lako
sinak, mert már egyszer hiába vítta meg, és falai alatt 
egyetlen testvérem elesett.

Elek.  Ez a hír hasítja szívemet! Oh Zelmíra! ha 
tudnád — az a vár születésem helye.

Zelmíra (ijedve). Szerencsétlen! most értelek.
Elek.  Midőn atyád vérszomjuhozó népével Hunniát 

ellepte —
Zelmíra (képét eltakarja). Ne nézz reám Elek, én 

is tatár vagyok.
Elek.  És éltem védangyala! de hallgass tovább.
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Alig haliám hazám veszedelmét, felkészültem annak 
védelmére. Akkor itt hagytam egy jó atyát, és egy 
leányt — egy leányt, oly szépet s jót mint te —

Zelmíra.  Tovább! tovább! öntsd keblembe szí
ved gyötrelmeit, van erőm hordozni.

Elek.  Nem kérődzőm vissza régi örömimet, csak 
azt vallom, hogy szerencsés voltam. Jelen voltál ama 
véres harczban, melyben atyád népe győzött,- melyben 
a sokaság a vitézséget lenyomta, és oda veszett Hunnia 
virága ; Sajó habjait magyar vér festette, és a szittya 
szabadságért sok ezer bele dőlt a halál karjába.

Zelmíra.  Született vadságomban akkor annak 
örültem, mitől most irtózom.

Elek. A keresett halál engemct elkerülvén, bal 
sorsom kezetekbe vetett ; te tartód fel éltemet, mi
dőn egy tatár mérges nyilát már mellemnek sze
gezte : egy életet, megbocsáss Zelmíra, melyet lelkem 
átkoz, nem hogy rahláncz terheli kezemet, hanem hogy 
bizonyságává kelle lennem hazám romlásának, és most, 
hah fene sors ! kedvesim ily szomorú végének.

Zelmíra (felkel, magában). Drága ifjú! sorsodat 
könnyebbíteni igyekszem. (Elekhez.) Ha boldogíthat 
egy remény súgóra, légy békén s bízzál Zelmírában. 
Az atyám kegyetlen ugyan, de nincs minden emberiség 
nélkül, és engem szeret; még ma lábához borulok, ne
ked szabadságot és a vár lakosinak kegyelmet kérek.

Elek.  Míg az atyám harczolni tud, kegyelemért 
nem esdcklik ; békességet hasztalan remélsz, mert atyád 
kemény szíve boszu után lángol.

Zelmíra.  Első kérésem éltemben, ő meg fogja 
hallgatni. Mely üdvösség ! mely gyönyörű gondolat ! 
ha én lehetnék a te szabadítod, és feloldozhatnám rab- 
lánczodat. Oh te felséges nap! ki szent tüzet gyújtasz 
az élők keblében, légy hatalmas segédem, és titkos szó
szólóm; segítsd azt végeznem, a mire az emberiség s a 
szerelem késztet. (Nagy indulattal.) Elek! Elek! te azután 
szabad lészsz és boldog, szerettebbed karjában. (Könnyes

2*
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szemmel). Én elhagylak. (K arjába dől) Légy boldog Î (E l
szalad).

E lek  (maga). Mely isteni szív! kár ott neked ér
zeni, hol mását soha fel nem találod. Mit akar a sors, 
hogy ezt az ártatlan lelket életem tövises útjára veti ? 
O volna kiválasztva eimem megmenteni a kétség vas 
karjából ; ha Kajuk •— nem nem ! bár merre fordítom 
elmémet, reményt nem találok, tornyozva áll előttem 
a lehetetlenség hideg óriása, és gyilkos fájdalom 
emészti éltemet.

HARMADIK JELENÉS.
K o b u t  e g y  T a t á r r a l ,  E l e k .

K o b u t (Elekhez). A tatár vezér veled szólni akar, 
sátorában várakozik reád.

E lek  (megvetéssel). Mit kivánhat tőlem, hogy téged 
küld hozzám ?

K obu t. Meg fogod hallani ; használd a szerencsés 
órát, melyet készíték, s magadra vess, ha hiába elillant. 
(Tatárhoz). Te oda fogod ötét kisérni.

E lek. Megyek, hogy gyűlölt jelenlétedtől magam 
elhúzhassam.

K obut. Ügyedet megszántam ! barátoddá lettem.
E lek . Te az én barátom? inkább a mérges hyae- 

nát szorítom mellemhez ; a te kezedben az öröm is mé
reggé válik. Gonosz fejedet e lánczczal tőrömbe, lia 
még egyszer nyelved e szent nevet említi.

(El a ta tá rra l.)
Köb ut (maga). Nevetem tüzedet, nem soká dühödök 

Örülj Kobut, munkád jól kezdődik. (Gondolkodva). De 
még is veszedelmes játékba kaptam, Kajuk büszke fel
tételét egy igért leányért feláldozta, de ha én nem tel
jesítem ? akkor könnyen általlátja titkomat, és én leszek 
az áldozat. Kobut! Kobut! itt egy örvény, mely hogy 
engem el ne nyeljen, Kajukot kell bele taszítnom. Ki 
jön itt ? Orangzeb ! épen jókor ; most segíts , kép- 
mutatás !
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NEGYEDIK JELENÉS.
K o b u t ,  O r a n g z e b .

K o b u t. Hová oly sietséggel barátom ?
O ran gzeb . A vezér parancsolatját hirdetem ki a 

népnek ! ezen pillantatban monda le az ostromról.
Ivobut. Mit tartasz ezek felől ?
O rangzeb. Csodálom a vezér oly sebes válto

zását, különben állandóbb feltételeiben.
K obut. Ez az én munkám! láthatod, hogy nem 

kevés tehetségem.
O rangzeb . Valóban? így hát te messze vitted!
K obut. Reményiem, hogy ezek után nagyobbakat 

hallasz. De elég erről, mást akarok neked kinyilatkoz
tatni. (Enyelegve). Gondold csodálkozásom ; most hogy 
idejöttem, Zelmírát a magyar ifjú karjai közt láttam. 
(Orangzeb haragját lilában akarja titkolni). Ez a nyughatat- 
ság, ez a bizonytalan tekintet különös érzésre mutat : 
valid meg Orangzeb, te szereted Zelmírát.

O ran gzeb  (tűzzel). A dicső napnál! ez olvas a szi
vekben. Kobut ! ezen hírért meg tudnálak ölni. Szólj, 
ki fedezte fel előtted titkomat ?

K o b u t (e'desen). A barátság! (Átöleli). De vigasz
talódjál beteg szív! bizzál bennem, én leszek orvosod.

O ran gzeb . Most világos előttem Zelmírának 
irántam való bánása, de boszút állok magamért.

K obut. A magyar foglyot szereti.
O rangzeb. Ezer átok reá! én őt porrá töröm.
K obut. Légy nyugott; azt a magyart Zelmíra ma 

utolszor látta, én örökre elrejtem előle. De minekelőtte 
titkomba beiktatlak, szólj : vannak-e a nép között 
hív barátid ?

O rangzeb . Egy egész osztály kész szolgála
tomra.

Kobut (titkos örömmel). Több mint elegendő ; en
gedd, hadd öleljelek, barátom! A vezérhez sietek, az-
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után felkereslek, és még az éjjel kinyjjatkoztatom, mit 
készített csendes iparkodásom barátom javára.

O r a n g z e b. Elvárlak. (Jobbra  balra elmennek.)

ÖTÖDIK JELENÉS.
(K ajuk sátora).

K a j u k ,  Z e l m í r a .
Z elm íra . (Kajuk lábai előtt.) Meg egyszer, kedves 

atyám ! ne tagadd meg gyermeked legelső kérését ; te
kintsd kényeimet; én boldogtalan leszek, ha ő oda vész.
Oh drága atyám ! a dicső napra kérlek, hallgasd meg 
esedezésemet.

Kajuk. Állj el kérésedtől Zelmíra, kérj akármit, 
csak azt ne kívánjad.

Zelm íra. Add nekem az egész világ kincsét : Elek v 
nélkül nincs érdeme előttem.

K ajuk (keményen). Nem reményiem hogy őt hiú re
ménynyel biztattad, melyet én soha nem teljesítek.

Zelm íra. Csak arra biztatám, a mire az emberiség 
tanít.

Kajuk. Elég, tudod mit végeztem. Én mint egy 
félénk e várat elhagyjam ? ezt a tájt, mely fiam hamvait 
elzárja: Nem, ha e várat úgy által nem adják, ostrom
mal veszem be; dicsőségem és fiam kiontott vére azt ki- 
vánja, és ezeket egy leány kényeiért fel nem áldozom. 
Menj. (Zelmíra el.)

Kajuk. (maga). Az ifjú éljenzés legyen szabad.

HATODIK JELENÉS.
E l e k  s t ö b b  t a t á r o k ,  az  E l ő b b i .

E lek  (bátran K ajuk elébe áll). Miért hivatal?
Kaj u k (a tatárokhoz). Szabad férfiúval akarok szó

lam. Vegyétek le lánczait.
(Lánczait leveszik, és el.)

E lek . Add vissza fegyvereimet is, akkor leszen sza
badságom teljes.
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K aju k . Az is megleszen, de viszont-szolgálatot 
kivánok tőled. Minekelőtte győzödelmes seregemet ho
nomba vezetném, akarom ezt az országot, melyet ka
rom meghódított, egy érdemesnek adni, ki mint hely
tartó itt országolna.

E lek. El Béla királyunk, neki helytartó nem szük
séges.

K ajuk. Bélát lenyomta fegyverem ereje; ő elha- 
gyá thrónusát és országát.

E lek. El nem hagyja a magyar jó fejedelmét, bár
mely sors találja. Győztél ugyan eddig vezér, de ne 
kérkedjél vele , mert a hadi szerencse változó és az iga
zat védlő ég a magyar fegyvert újra fölemeli.

Kajuk. Hiú reménység ! ezen várnak csekély népe 
áll egyedül seregeim előtt, ha akarom, az is széllel osz
lik; nincs oly része országtoknak, mely ne rettegne ne
vemtől, de elég a diadalom, már több vért ontani nem 
akarok. Menj azért a várba és mondd annak a nemesnek : 
hogy Kajuk tatár vezér becsülni tudja az igaz vitézsé
get, és ötét tiszteli mint elsőt nemzete közt; mondd 
neki, hogy nyissa meg kapuit, és vegye által barátság
ban azt a nagy hivatalt, melyért nekem csak esztendőn
ként adózik.

E lek . Csalatol, vezér! midőn ily ajánlást tészsz a 
magyarnak, s országot osztogatsz, melynek birásától 
sok éles kard visszatartóztat. Hogy általam ama ritka 
vitézt hitszegésre mered bírni, azt csak fegyvertelen 
fogságom engedi.

K ajuk. Hogy a magyar fegyver nekem nem árt
hat, azt megmutattam; hogy te nemzeted sorsát takarni 
akarod, azt szeretem; bátor szívre mutat, és tüzedet 
dicsérem. Gondold meg ifjú, hogy kegyelmem éltedet 
f'entartá, s alkalmatosságot nyújta hazádnak szolgálni.

E lek . (eltökélve). Add vissza lánczomat.
Kajuk. Menj fel a várba, és ha ama nemes lába

imhoz borúi, elfelejtem neki, a mit itt vesztettem.
E lek  Egy magyar a te lábaidhoz? — de ezekre 

haláloddal felelnék.
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Kajuk. Vígy neki békességet.
E lek . Hogy az által könnyebben lest készíthess 

neki.
Kajuk. Ifjú, tudd meg, hogy csak a gyenge csal, az 

erős parancsol.
E lek . Mely igazsággal?
K ajuk. Győzödelmem által.
E lek . A magyarok titeket soha meg nem sértettek, 

itt nektek semmi igaz keresménytek nem volt; nem ren
des harczczal, hanem vad rablással öntéd el hazám szép 
környékét és éhezve a prédára estetek; dicsőséget attól 
soha ne várj.

Kajuk. Mérsékeld tüzedet s kegyelmemet haragra 
ne gerjeszd! tudod kivel beszélsz: kit illet ez a merész 
bátorság? Rettegj iíju : egy tekintet tőlem, és a porban 
heversz.

E lek  (érdemmel). Látom véres kezeid közt az erő
szak vas kormányát, de halni tudok, megvetem ha
talmad.

K ajuk (félre). így szeretem az ifjút, akaratom ellen 
tiszteletre buzdít. (Elekhez). Most még jóakaród vagyok, 
menj fel a várba és mondd ama vitéznek, hogy érdemes 
arra, hogy Kajukot megismérje, s engedjen a szükség
nek és önnön hasznának.

HETEDIK JELENÉS.
O r a n g z e b ,  K o b u t ,  az  E l ő b b i e k .

O rangz eb. Győzödelmes vezér! véghez vittem a 
mit parancsoltál, a nép örül, hogy holnap nyughatik.

Kajuk. lm hallod, ifjú, hogy az ostromot elhalasz
tóm, és a békességet valóban kivánom; azért holnap 
követemmel felmégy a várba, a kelendő nap már ott ta- 
találjon, különben örökös rabság leszen makacsságod 
bere. (Kobuthoz.) Te vedd követségem jeleit s parancso
latomban eljársz. (K ajuk a többiekkel el a sátor jobb felén.)

E lek  (maga). Oh mennyei igazság! világítsd elmé
met ! Két út van előttem, melyre ez a pogány késztet,
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és mindegyik kedves szivemnek : Emelka áll az egyi
kén angyali képével, és örök egyesülést igér ; a másikán 
a haza gyámolangyala áll, és borostyánkoszorút tart 
kezében, de csak a síron túl adja meg jutalmát. (Nagy 
érzemcnynyel). Emelka ! téged látni, e szívhez szorítni ; 
nem, azt a boldogságot magamtól meg nem tagadhatom. 
Felmegyek és elkészítem arra a nagy s örökös útra : 
lássa ő, hogy híve maradtam mind halálig hazámnak és 
szerelmemnek; lássa Zsigmond, hogy érdemes voltam 
fiának hivatni. (Felháborodva). Félre gyászos képek! ti 
ijesztő kétségek ! által ne lépjétek éltem keskeny kö
rét, melyben egy új Éden tenyészik; ne keserítsd, 
gyilkos fájdalom, a jelenlét örömét, és vond ki mérge
det üdvösségem kelyhéből ; egészen hadd érezzem még 
egyszer azt a boldogságot, melyet a szerelem édes bája 
keblemben gerjesztett, azután — azután engedj meg
halni.

NYOLC ZADIK JELENÉS.
K a j u k ,  K o b u t , O r a n g z e b ,  t ö b b  T a t á r o k  és  a z  E l o b b i  

Z e l m í r a  e g y  m á s  s á t o r n á l  h a l l g a t ó d z i k .

K a j u k  (Kobuthoz a sátorból kijővén). Ezen a r a n y  le 
sz e n  ju ta lm a d ,  h a  a z t  v é g b e  v is z e d  a  m it  fo g a d tá l .  
(Elekhez fordul.) És t e  mit v é g e z té l  ?

E lek . Felmegyek a várba, de ha azt véled vezér, 
hogy a haláltól való félelmem hazaárulóvá tehet, in
kább öless meg azonnal.

Kajuk. Hazád hasznát akarom, különben nekem 
mindegy — de minden esetre visszavárlak : ezer sze
mekkel vigyáztatok reád, és kinos sors fog követni, ha 
vissza nem térnél.

E lek  (érdemmel). Kíméld szavadat. Hogy visszaté
rek, azt hitemmel bizonyítom ; de hogy a várnak ura 
utolsó csepp vérig harczolni fog, azt is fogadom : lé
gyen ez elég. (Elmegy, Kobut utána.)

Kajuk. Büszke magyar! Ha az ország romladékai 
ittlétemet s győzödelmimet nem hirdetnék, azt vélném,
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hogy győzhetetlen. A dicső napnál! az emberek számát 
mind eddig gyűlöltem; ezen ifjú kényszerít az erkölcs 
érdemét tisztelni. (El.)

KILENCZEDIK JELENÉS.
Z e l m í r a  (más felöl előjön).

Zelm íra. Elek visszatér, őt még látom, ez már ele
gendő vigasztalásomra. (Gondolkodva). Minden körülöt
tem nyugodalomnak készül, maga a természet szender- 
gésnek ered, csak engem kerül a nyugodalom. Lelkem 
fellengez, és hasonlítást keres mostani s régi életem 
közt. Illendőbb ugyan mostani életem , és az emberhez 
jobban vagyon alkalmaztatva, de csendes könnyek foly
nak még is régi vadságomért, és sokszor azt kivánom 
— megbocsáss Elek — hogy bár soha ne láttalak volna. 
(Indulattal.) Szelidebb érzésekre birta ő szívemet, és 
sokért, a mi voltam, nem lennék, de az egész világ kin
csét oda adnám, ha, a mi most vagyok, nem lettem 
volna. (Lágyan.) Egykor csak örömek tölték óráimat, a 
kelő nap látása, az atyám mosolygása már boldoggá 
tehetett; rózsaszínben állott előttem a világ, s minden 
tárgy vidám kedvre ingerle, s felém örömet lehelle, az 
egész teremtményben legboldogabb valék — most, 
számtalan tűzkivánatok terhelik mellemet, a lehetség 
határit elhagyja elmém, ámbár tudom, hogy vagyon 
határa ; a szerencsés kábaság elhagyott , világos lön 
keblemben, de szívem szüntelen susogja, hogy nem va
gyok szerencsés. Elek! Elek! nem vádollak, de tanításid 
elragadták nyugodalmát éltemnek.

TIZEDIK JELENÉS.
O r a n g z e b ,  a z  E l ő b b i .

O rangzeb. Ily magányosan, és búba merülve?
Zelm íra. Nyugodjál meg rajta, megvallom te r.em 

vagy az oka.
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O rangz.eb. Nem is volt szándékom neked bút sze
rezni.

Z el mír a. Valóban Orangzeb? annyi érzeményt 
nálad nem kerestem.

O r a n g z e b . Mit nem tehet a hatalmas szerelem ! 
Zelmíra, tovább nem titkolom, hogy a te bírásod éltem 
legszebb kívánsága; az atyád, reményiem, nem fogja 
hátráltatni, minthogy nemzetségem a tiédhez hasonló, és 
értékem is annyi, hogy bőségben táplálhat ; mihelyt elér
jük a hazai földet, felosztom veled csendes hajlékomat.

Z elm íra. Ne oly hirtelen, Orangzeb; én érzése
det sajnálom, mert nem viszontagolhatom.

O rangzeb. Nem lészsz szerencsétlen ! Emlékez
zél vissza, hogy már mint gyermekek egymáshoz köt
tettünk, s hogy még a honi földön legszebb prédámat 
neked Ígértem. (Kihúz egy gyűrűt). Nézd ezt a drágakövet.

Z elm íra. Mint gyermek örültem volna neki, most 
nem kecsegtet; tartsd meg ajándékod.

O ran gzeb . Vedd ígéretem s tiszta szerelmem 
jeléül.

Z e 1 ip í r a. Hagyj el! őrizd vezéred drága életét, 
és engem ily ajánlással ez után megkímélj.

O ra n g zeb . Elesek szavaid, de hiszen nem jönnek 
szivedből.

Z elm íra (félre). Nem, a dicső napnál! te őt ki nem 
törlőd. (Orangzebhez) Hagyj el.

O r a n g z e b . Nem, Zelmíra, szavaid el nem ijesz
tenek, tőled el nem állok, bár mibe kerüljön, — jön az 
idő, s tőlem rettegsz.

Z e 1 m í r a. Idétlen dorgálás ! Légy férfi, Orangzeb, 
és ne tedd nevetségessé magad egy gyenge leány előtt.

O rangzeb  (felháborodva). Hah, nékem ezt!
Z elm íra. Elfelejtem a mit tőled hallottam, oltsd el 

szived lángját, és tedd tovább is érdemessé magad 
atyám kegyelmére. (El akar menni).

O ran gzeb  (visszatartja). Maradj Zelmíra! Szólj, 
mely reményt vihetek magammal?

Zelm íra. Legyen elég a mit szóltam.
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O rangzeb  (titk o lt méreggel). A szerencse többé íg y  
öszve nem vezet, mit reményihetek?

Z elm íra  (megvetve). Hogy atyámat kérni fogom, 
mentsen meg utóbbi üldözésedtől. (E l.)

O rangzeb (maga). Elég Zelmíra! a mit a szerelem 
nem eszközlött, végezze az erő, de soha el nem felej
tem, hogy egy alacson rabnak áldoztál fel. Ivobut! most 
téged követlek.

(A kárp it lefordul.)

HARMADIK FELVONÁS.

ELSŐ JELENÉS.
Szádvárban.

K o b u t ,  B a t u .

Köb ut. Mely szerencse, barátom! Téged ezen a 
földön látni nem reményltem.

B atu . Változó csillagom sokfelé hányt vetett, s 
végre tegnap e várba hozott, a mint látod nem a leg
jobb állapotban. Veled, úgy tetszik, a szerencse jobban 
gazdálkodott.

K obu t. A mint veszed ; én ugyan magam kohol
tam sorsom talpkövét, ama vak istennére nem sokat 
bízok : a ki mint vet úgy arat; nekem jól mennek dol
gaim, kivált hogy reád akadtam. Beszéld el rövideden 
sorsodat, mert nem sokára a várat elhagyom ; itt, gon
dolom, senki nem háborgat.

Batu. Mind oda lent vannak az ifjú körűi, kit ma
gaddal hoztál; az úr neki a vár falait mutatja, én el
hagytam őket.

K obu t. És reám találtál. A mint látszik, ez az ifjú 
itt nagyon ismeretes.

B atu. Mint haliám, a vár urának nevelt fia s 
Emelka jegyese.
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Ko but. Szerencsés követség! — Beszéld el éltedet.
Batu. Kúten királyunk halála után azon titkos 

gyülekezetben, a mint emlékezem, te is jelen voltál, 
melyben véres boszút esküttünk a magyarok ellen, 
hogy nagyobb részét nemzetünknek megölték. Akkor 
én elváltam és Tugut vezérhez adtam magamat, kit 
mindenfelé az országban vezettem, és rablani segíték; 
végre Frangepán ötét meggyőzte; seregét elszéleszté 
és kincseit elfoglalta; maga Tugut a csatában elveszett, 
egy része népének Kádán vezérhez szalada, de nagyobb 
részét a győző elfogta. Én elillanték, soká elhagyva té- 
yelyegtem, ezen ruha mentett meg több ízben a halál
tól ; míg ezen tájra jutottam, hol az éhség s a bágyadt- 
ság annyira elértek, hogy már magamat a halálnak 
szántam : de véletlen tegnap egy magyar a kősziklák 
között előttem termett, s földiének tartván, e várba 
hozott. Ttt van egész életem, s több esztendei vándor
lások után nem maradt más, mint törődött testem, s 
azon hiedelem, hogy esküvésemet híven megtartám.

K obu t (átöleli). Kúten megbántott lelke ! tekints le 
hív szolgáidra.

Batu. És te barátom ?
K obut. Értelek, Batu. Bátran kezet foghatok ve

led, mert én is szorosan hitem után jártam. Eleintén 
Kádán vezérnél voltam útmutató, s én voltam az, a ki 
az erdőkbe elrejtett magyarokat egy hamis levéllel ki 
tudtam csalni, s a halálnak áldozni. Most Kajuk első 
titkosa vagyok, ki ide küldött mint követet; azonnal 
visszatérek, és a várat  ̂ostromol tatom.

Batu (megijedve). Es en? •
K obut. Téged oly bátor férfiúnak ismerlek, ki egy 

két könnyön meg nem indul, hulljanak bár a legszebb 
szemekből.

Batu. Már azon túl vagyok, most már csak nyugo
dalmat és könnyű életet kívánok.

Kobut. Mely teljes mértékkel megleszen; de előbb 
en is egy csekély szolgálatot várok tőled.
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K obut. Láttad ama magyar nemesnek leányát?
Batu. Igen.
K obut. Én annak a magyarnak eskütt ellensége va

gyok ; halála elkerülhetetlen. O nemzetünknek mindég 
ellensége volt; s azt vélem az utolsó országgyűlésen 
mélyen éreztette, s gondolom ő volt egyik Kúten király 
gyilkosai közűi is; de leánya már akkor magához vonta 
szívemet, mostani látása szerelmemet újra felgerjeszté ; 
ezt a kincset a tatároknak prédául nem adhatom.

Batu. Az pedig a várnak bevételével elkerülhe
tetlen.

Kobut. Én találok benne módot, ha segéd kezeidet 
nekem nyújtod. A csatától gyenge egészséged miatt 
magadat könnyen elhúzhatod, az alatt tartsd szemmel 
Emelkát, s ha a vár közelít estéhez, akkor —

Batu. Hát ha ellenkező történik?
K obut. Öt száz ember ötven ezernek?
B atu. Hát mit tegyek vele?
K obut, Ha már látod, hogy a félelem elfogta szí

vét , akkor könnyen bírhatsz vele, s bevezeted ama 
kőszikla alatt lévő barlang belső rejtekébe ; én az alatt 
elvégzem a több szükségeseket, s utánad sietek a bar
langba.

Batu. Arról bizonyos lehetsz.
K obut. Számot tarthatsz köszönetemre.
B atu. Itt kezem.
K obut. Kedves barátom! ez után sorsod az enyém

hez leszen kapcsolva. De most hagyj el, hogy valaki 
együtt ne találjon. Légy boldog, s teljesítsed kérésem.

Batu. Bizonyosan. (El.)

MÁSODIK JELENÉS.
Ko b u t ,

K obut (maga). Ez nekem bizonyos, nem hiszek 
ugyan szavainak, de a szükség kényszeríti nekem hasz
nálni. Valóban úgy látszik, mintha valami hatalmas 
lélek lépett volna velem szövetségbe, ki látatlanúl kö-
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rülöttem jár, és mágusi erővel minden környülállást 
hasznomra fordít. Emelka ! mely édes név, de még ezer
szer édesebb s kívánatosabb bírása. Mely szép ő, arra 
alkotva, hogy szerelmet gyújtson az emberi szívekben 
— Szerelmet? de akarja-e ő azt viszontagolni ? nem 
hallám-e hogy már választott ? Együgyű okoskodás ! 
melyre egy idétlen elme fakad; nem kell nekem szíve, 
én benne egyedül nemét csodálom. (M agát elfelejtve.) Ha 
ezek a karok őtet általszorítják, ha gyönyörű ékei úgy 
előttem állanak — mit akar a szív, ha egész létem tes
tesült öröme karjai között olvad el, s az ő könnyei, szűz 
vergődései, lassú elhalása ölelgetésimet édesítik. Ezt az 
üdvösséget el kell érnem, bár mibe teljék is az.

HARMADIK JELENÉS.
Z s ig m o n d , E l e k ,  B á l i n t ,  Ba l á z s ,  Z á s z l ó s ,  t ö b b  s z á d v á r i  

K a t o n a s á g ,  és  az E l ő b b i .

Zsigm ond. Es semmi módon nem lehetne vissza
térésedet hátráltatni ? Kedves fiam, minden értékemet 
oda adom váltságodért.

E lek. Noha az aranyat a pogány imádja, Ivajuk 
mégis szavát annál nagyobbra becsüli. Dicsőség s nagy- 
ravágyás az, a mi vad szívét vezérli.

Z sigm ond. Mely keserves fordulat! Te, ki után 
atyai szívvel sóhajtoztam, végre megjősz, új erőt, új 
életet öntesz keblembe, és egy óráig tartó boldogság 
után készülsz örökre elválni! Emelka! szegény leányom! 
ez a hír letöri létedet.

E lek. Kit neveztél atyám! Mindent a világon el 
akarok szenvedni, szólj a leggyilkosabb kínokról, csak 
ezt a nevet többé ne említsd, ez a név aláveri lelkem
nek erejét.

Balázs. Csendes szunyadásban hagyám el őtet, 
melyre sok szívreható érzeményi késztették; szép álmok 
kápráznak előtte, azt angyali mosolygása mutatja, s 
édes sóhajtások között többször Eleket kiáltott.
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E lek. Kíméld, oh kíméld szívemet! érzem, szaka
dozni kezd. Emelka! Emelka! az élet még is szép.

B álin t. Maradj nálunk, jőjön a pogány egész né
pével éretted, és mi győzünk.

Z si gmond. Ha pedig a sors úgy végezte —
Elek. Ne tovább atyám!Te voltál tanítóm, te vezet

tél az erkölcs útjára : nem érdemelném fiadnak hivatni, 
e szent nevet hordozni, ha valaha kitérnék fényes 
nyomdokából. Visszatérek hát, s szavamat megtartom. 
Lássa Kajuk önnön kicsinységét, s tanúljon emberséget, 
hűséget.

Z si gmond. Felséges ifjú! tündöklő szemeid erős 
lelket hirdetnek.

Z ászlós. Könnyen elválsz te életedtől.
B á lin t. Keménylem még öszvetalálkozunk.
E lek. Ott hol rózsaláncza szerelmünknek soha el 

nem szakad. Barátim ! a halál nem félelmes, és ily álla
potban az élet remekje.

Ko but (előlép). Bebek Zsigmondi hallgasd általam 
mit izén Kajuk, a tatárok hatalmas vezére.

Z sigm ond. Mit akarhat ő velem? A mit hirdetni 
akarsz, azt előre láttam; mondd neki hogy készen állok.

Ivobut. Ne ítélj hirtelen: nem jött Kajuk e tájra 
ismét magyar vért ontani, sőt veled szövetségre lépni 
eltökélett szándéka. Ötven ezer győzni tanult népével 
áll Kajuk a falak alatt, és ha az ész szavára nem haj
iasz, váradat lerontja; egy tekintet tőle, és egy kő sem 
marad meg helyén; fontold meg hatalmát. Ö, ama 
dicsőséges vezér, neked békességet s kegyelmet igér ; 
nyisd meg nekie váradat, és minden károd nélkül ho
nába visszatér.

Zsigm ond. Elvégezted?
K o but. S minthogy őreá a mongol korona vár> 

neked átadja Magyarország kormányát, melyért te neki 
csak esztendőnként adózol.

Z sigm ond. Mondd vezérednek, hogy Bebek még 
szabad s kegyelmére nem szorult; mondd neki, hogy 
hazám ellensége előtt váram zárva marad, és hogy
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csak holttestemen keresztül jöhet bírásához. Hogy har- 
czolni tudok, ő azt már érzette, és ha az ég úgy ren
delte, hogy esnem kell, itt állnak védjeim ! bizonyí
tást olvasok szemeikben : ha esnünk kell, dicsőségben 
esünk. Hogy pedig hasztalan ne legyen jöveteled, 
mondd vezérednek, hogy e magyar fogoly váltságáért 
kész vagyok.

Elek. Atyám! esküvésem leköt, vissza kell térnem.
Z si gmond. Oh Elek! nem tűrhetem tovább, el nem 

ereszthetlek. (Félre). E g y  titkos út a föld alatt elvezet a 
várból, azon mentsd meg Emelkát, s habár a szerencse 
mostohán szolgálna, ti ketten mentek lennétek, és én 
könnyebben harczolok.

E lek . Zsigmond! hová ragad az atyai szerelem! 
vissza kell térnem , hamindjárt előttem a pokol meg
nyílik.

K ob n t. így hát tovább itt nekem nincsen kere
setem.

B á 1 i n t. Most adj erőt e karnak égi hatalom, s 
engedj végeznem!

Z sigm ond . Nem tartalak, Elek! menj, én is kö
vetlek. (Robothoz) Te pedig mondd meg vezérednek, 
mit láttál.

Ko but. Még egyszer kérdem : nem kell békesség?
Z sigm ond . Békességet kötni nincs hatalmamban. 

Béla él : ha urad azt óhajt, hozzá folyamodjék. Barátja 
nem lehetek, mert nagy a seb, melylyet hazámon ejtett ; 
de ha igaz szándéka a további vérontást kerülni, s ve
lem értekezni akar, jőjön fel a várba, neki magának 
megnyitom! Itt, fogadom, oly szabad lészen,mint maga 
népe között.

K ob u t (félre). Ezt elhallgatom. (Zsigmondhoz). Te- 
hozzád illik a megalázódás.

Zsigm ond. Azt nem fogom.
K obut. Akkor sem, ha ennek az ifjúnak véres fe

jét zászlóúl előttünk hordozzuk?
Z sigm ond  (fájdalommal). Halj meg fiam! (Szava

eláll).
Kisfalud; K II. 3
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E lek (indulattal). Drága atyám! a te áldásodat (Zsig- 
mond kezét fejére teszi, s nedves szemeit az égre mereszti). Légy 
boldog, vigasztald Emelkát!

E g y  katona (előáll). Mi nem eresztünk. Elek úrfi, 
együtt harczoljunk! de ez a vad pogány, míg mi élünk, 
oly könnyen véredben nem gázol.

Elek. Mit tartana Kajuk felőlem, ha adott szavamat 
megszegném?Nem, barátom, ezt a diadalmat rajtam ne 
vegye. Két esztendeig hordozom e lánczot, ezer képek
ben láttam a halált körülöttem, és ez a lélek soha nem 
csüggedett : most pályám véginél mint egy köz félénk 
éltemet sajnálnám? Nem! nem! elvégzem sorsom ren
delését. (Zúgolódás a katonák között).

Z ászlós. Maradj közöttünk, s ha a sors úgy 
mérte, halj mint egy bajnok a csata vérengző piaczán.

Elek. Ez a kar gyenge, fegyvert már alig emelhet; 
a rabság kiszítta cseppenként testemnek erejét; vérem 
elszáradt, csak lelkem maradt épen; ez az árnyék test 
egyedül a sírba tartozik. Váljunk tehát, vitéz társaim, 
békén el egymástól, a ti nemes lelketek végső órámat 
nem fogja keserítni. Ott az örökség éjjelében, melyet 
erkölcsünk világít, feltaláljuk egymást.

Köb ut (Zsigmondhoz). Követségemet elvégeztem, 
de minekelőtte elválnék, tudd meg Bebek Zsigmond ! 
hogy Kobut, ama szabad szájú ügyész áll előtted, kit 
hajdan üldöztél — most már rajtam a sor.

Z sigm ond. Hah!
B á lin t. Elek! rósz kezekbe estél!
E lek. Légy békén, ily alacson lélek, mint ez , nő

ként nem félelmes, nevetséges mérgét más karjába 
önti, félénk szíve egy tekintettől retteg.

Köb ut (titko lt m éreggel). Ezt nekem? reszkess 
fogoly.

Z ászlós. Köszönd, hogy itt talállak először.
E lek . Kijön itt? O égi irgalom! Emelka!
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NEGYEDIK JELENÉS.
Emelka,  az e lőbbiek .

E m e  lka (nagy háborodással Elek karjába szalad). Mely 
szomorú hír támad ! Elek ! nemde hazug költemény a 
mit hallottam? Uj r aelhagynál ? Nem! nem! most midőn 
szerelem, öröm, boldogság reánk vár — nem! Elek azt 
nem teheti. f

E lek . Es neked kellett jönni, ezt a szívet, mely 
bátran a sírba nézett, újra felkölteni ? (Indulattal átöleli) 
Oh elvesztett üdvösségem! nálad hagyom az élet érde
mét ; lelketlen s erőtlen szállók a mély sírba. Légy 
erős, és tanúlj veszteni.

Emelka. Az élet csak egy rövid perczenet, engedd 
karjaid közt elérnem múlását. O légy szánakozással : 
a kétség, érzem, öleli szívemet.

Elek. Vigasztald magadat, rövid az elválás, szerel
münk örökös.

Z sigm ond. Tűrni tanúltam, de ha ezt látom, lel
kem akkor méltán a síron túl jutalmát keresi, mert ezt 
pótolni egy élet nem elég.

B álin t. Itt állok, s nem tudom, sirassam vagy cso
dáljam-e őket ? Szerencsétlen ifjú ! kettős halállal halsz 
te meg.

Kobut. Meddig várakozzam?
Elek. Nincs mit tennem, a hideg kötelesség elra

gad szivedtől. Emelka ! légy boldog.
E m elka (Elek karjába dől). Ölj meg elébb hogysem 

éltem elhágy : el nem válók tőled.
E le k.Szerencsétlen ! ha tudnád mennyire szenvedek !
E m elka. Szerencsétlennek mondasz, s még is, még 

is ell íagysz! ó mely kínos gyötrelem! (N agy fájdalommal). 
Elek ! Elek ! soha sem szerettél. (A tyja karjába dől).

Elek. Légy boldog, drága lélek! ez a fájdalom 
vigyen örök üdvösségre. (Nagy érzeménvnyel). Atyám ! a 
mit rajtam tettél — nem, szívem ellágyúl — (Zsigmond 
nyakán). Légy boldog atyám ! Bálint! és ti! Nekem nem 
lehet (Kirohan az ajtón, utána Kobut és a többiek).

3*
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ÖTÖDIK JELENÉS.
Z s i  g m o n d ,  E m e l  ka.

Z sigm ond (Em elkát á p o lg a tja , csendes érzéssel). Te
kints le mennyei jóság! és ne hadd ez ártatlan szívet a 
kétség markában ! és te Reménység! te az élet legszebb 
virága s az ember hív barátnéja, térj vissza mellébe, 
hogy kiállhassa e rettenetes próbát. Szerencsétlen ! 
csak rövid idő múlva mind elhagyunk, a kiket szerettél.

E m el ka (szakadozó szavakkal). Atyám! Elek —
Z sigm ond. Emelka!
E m  el ka (feléledez). Láttam ő t  véresen elesni, végső 

pillantása még- engem keresett.
Z sigm ond . Ez csak a képzelet tünemény képe : 

vesd ki fejedből, nem így kell ezen erős ifjút tisztelni, 
hanem légy hasonló hozzá ; én is elvesztem őt.

E m elka. Ily sebes fordulat, így visszataszíttatni ! 
ez az, atyám, a mi engem keserít.

Z sigm ond. Légy erős és szenvedd eltökélve sor
sodat, még más felleg is támadhat fejünkre. Emelka! 
meg kell vallanom : a tatárok bizonyára várunkat 
ostromolják ; ha a sors könyvében éltem ki vagyon 
törölve —

Em elka. Oh akkor, atyám, téged s Eleket kö
vetlek.

Z sigm ond. Nem, kedves leányom! éltünknek urai 
nem vagyunk ; és az ég keményen bünteti meg az erő
szakos halált ; hallgasd hát a mit mondok : történhetik, 
hogy én elveszek, mert a dicső oltalomhoz életet kell 
kötni

Em elka. Veled éltem, engedj veled halnom.
Z sigm ond . Fogadd meg atyád előtt, hogy éltedet 

kíméled.
Em elka (magával küszködik, végre atyjára borulván mély 

érzeménynyel). Fogadom.
Z sigm ond (melléhez szorítja). Jó lélyk! mely szépen 

jutalmazod atyai gondviselésemet; új evőt adsz lelkem-
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nek e fogadás által. Édes szorgalmimnak eddig adósa 
valál, ezzel lefizetted, a mivel tartoztál.

E melk a (indulattal). O engedj örökös adósodnak 
maradni.

Zsigm ond. Ha a tatárok győznének, én, én, —
Te sírsz ?

Eme lka. Hadd mossák könnyeim atyai melledet, 
égi vigasztalást tenyésztnek szívemben.

Z sigm ond . Ha én nem leszek, Emelka, siess 
azután azon titkos utón, melyet csak neked mutattam, 
siess ki a várból, és így megszabadulsz a nehéz rabság
tól; Balázs fog kísérni, áldásom s az ártatlanság véd- 
angyala tovább vezérelni.

HATODIK JELENÉS.
B á l i n t ,  a z  e l ő b b i e k .

B á lin t. Eltűnt már szemem elől, s ím visszatérek 
hallani mit rendelsz.

Z sigm on d . Bálint vitéz bajtársam! az óra közel- 
get, mely minket vagy elválaszt, vagy szorosabban ösz- 
veköt. En megbékéltem a világgal, s nyugottan várom 
halálomat, azt pedig ezen áldott léleknek köszönöm.

B á lin t. Azt vártam Emelkától; nagy lelke atyjá
nak lakozik benne, és Hunnia szülte; a magyar szűz 
nem retteg az áldozattól, ha a haza s a dicsőség kíván
ják. Zsigmond ! a katonaság együtt van, akarsz velők 
szólni ?

Z sig m o n d . Vezesd fel őket. (Bálint el. Emelkához). 
Te Emelka! menj szobádba s ott várakozzál reám. 
(Emelka el).

HETEDIK JELENÉS.
Z s i g m o n d ,  B a l á z s .

Z sigm ond. Hív szolga, ki ifjúságodban velem 
osztád fel sorsodat, s kit szívem örömmel barátjának 
fogadott ! még egy, talán utolsó, szolgálatot kér tőled 
nem urad, de egy aggott atya s barátod.
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B a lá zs . A mit eddig tettem, arra a kötelesség 
vitt, kegyelmed legszebb bérem vala ; de mutass utat, 
legyen bár mely félelmes, legyen magában a hosszú 
örökségben , ha neked békét szerezhetek, bátran elkez
dem. Az idő megfej éri ti ugyan hajainkat, de ifjúságot 
érzek tagjaimban, ha neked szolgálok.

Z sig m o n d . Mondja bár valaki, hogy szerencsét
len vagyok! a ki ily emberektől környülvéve élhet, 
annak sorsa mindég örvendetes marad.

B a lázs. Keskeny hajlék vala születésem helye, 
de mellem elég tágas azt megtartatni, a mire tanítot
tál; és én mint a te szolgád senkit sem irigy lek.

Z s i £>- mond. Balázs ! nekünk el kell válni; a tatárok 
holnap a várat ostromolják, a csata kimenetele bizony- 
tálán, s ha én oda veszek, legyen legalább Emelka 
megmentve. Mely sors vár reája, ha őt a tatárok elfog
ják ! Bús tekinteted, látom, megértett, téged választot
talak, szabadítsd meg őtet,

Balázs. De már késő, merta tatároka várat körül
táborozzák.

Z sigm ond. Egy titkos út váramból a ligeti hegy
nek lábához és a sűrűség közt a nagy erdőbe vezet ; 
addig Emelka az utat tudja, odáig vezesd, és onnan a 
merre az ész, szerencse és az isteni sugárlás. A tatá
rok, hamindjárt beveszik is a várat, elhagyják ezen vi
déket, mely eledelt nekik többé nem adhat.

B alázs. Nehezen esik téged ily szükségben el
hagyni ! de Emelka gyermeked, az elég. De nem volna 
jobb Emelkát arra a jövevény magyarra bízni ; ő bá
gyadt , és a csatában keveset használhat.

Z sigm ond . Egy idegenre ?
B a lá zs . Elég hogy magyar! O az utakat tudja, s 

Emelkát Hollóvárig elvezetheti ; a mint állítá, a tatá
rok honokba készülnek ; Béla királyunk is új sereggel 
közelít, ki Bebek Zsigmond leányát pártul fogja.

Z sigm ond. Vezesd hozzám utóbb őtet, de min
den esetre te is készülj az útra; nem sokára követlek. 
(Balázs elmegy).
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NYOLCZADIK JELENÉS.

Z si g m o n d ,  B á l i n t ,  Z á s z l ó s ,  k a t o n a s á g .

B álint. Itt állnak Szádvárnak védjei, a haza buzgó 
szeretete lángol szívükben, és általam régi hűségüket 
irántad újítják.

Z si gmond. Köszüntlek bennetek vitézek! A haza 
és a szabadság újra erős karjaitokat kéri. Kajuk nagy 
táborával várunkat már körülvette, és azt általadni 
kívánta. En régi vitézségtekben bízván követjét visz- 
szaküldém, és eltökélém magamat inkább váram falai 
alá temettetni, mint rablánczot hordozni.

B á lin t. Azt merem én is mondani magamról : míg 
csak élek, egy tatár sem szegezi zászlóját Szádvárnak 
falára.

Zsigm ond. A csata, barátim, egyenetlen lesz, a so
kaság ellen egyedül vitézségünket állíthatjuk, azért 
rend s okvetetlen szófogadás szükséges. Ha valaki volna 
közietek, ki hazáját el tudná árulni, és a viadal alatt a 
vár feladását említni, azt én enncn kezemmel kitörlöm 
az élők rendéből. Pia valaki életét oly igen szeretvén 
inkább hordozza a szolgaság jármát, az álljon elő, 
hagyja el váramat, és boruljon a pogány lábához ! — 
Ti hallgattok? Jó, esküdjék kiki hűséget mind halálig.
(K ardját kihúzza, közéjük megy).

(Az egész katonaság kardot húz,  s valamennyen kardja ikat 
Zsigmond kardjához értetik).

Esküszünk!
Zsigm ond. Köszönöm, vitézek, a haza s királyunk 

nevében.
Z ászlós. Most már jöhet Kajuk, mi valamennyen 

egyért ! nem félünk dühétől.
B álin t. A szabadság legyen csatakiáltásunk; az a 

szó, mely eddig a magyart annyi győzödelemre ve
zette , annak legyen szentelve egy jó magyar élete s 
halála.

Zsigm ond. És ha bár éltünkkel áldozunk e nagy
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czélnak, a történet, a világ legigazabb bírája, nevünket 
féntartja, és tartandó érdemoszlopot emelünk maradé- 
kink szivében. Ha a jövendő tetteinket csodálja, és lau- 
rust ültet füves sírhalmunkra, akkor ez a vér, melyet 
most szivünk ont, rajta fog ragyogni, és éleszti dicsősé
günk halhatatlan virágát. Ha egy magyar hívtelen kezd 
lenni dicsőült véréhez, ha elfajúlva őseitől a szabadság 
már szívét nem emeli, ha oly magyar e romladék alatt 
elmegy : lelke felébred, és talán visszatér elei dicső 
nyomdokába. Rajta tehát vitézek ! harczoljunk a király
ért és szeretett hazánkért. Most a vár falára.

(A  kárp it lefordul).

N E G Y E D I K  F E L V O N Á S .

ELSŐ JELENÉS.
Sátor előtt.

K a j u k ,  O r a n g z e b ,  Z e l m í r a  s t ö b b  T a t á r o k .

Zelm íra. Jó reggelt kedves atyám! a kelő nap új 
örömet készítsen szívednek.

K ajuk (kegyesen). Miért kerülöd atyádat Zelmíra? 
tegnap csak alig láttalak. Különben tele arczád a haj
nallal vetélkedett, most oly halavány, és a fentöltött 
éjszakát nyilván hirdetik beesett szemeid. Zelmíra! 
mely sokat változtál, mióta a sajói ütközet után tőlem 
elmaradtál !

Zelm íra (félre). Rettegek, hogy titkomat tudja. 
(A tyjához). Álomtalanság és a nyughatatlan élet, más 
semmi.

Kajuk. Orangzeb most vallá, hogy értékét veled 
osztani akarja.

Zelm íra. (A tyja mellére borúi). Nem, csak most ne.
Kajuk. Értelek — és soha.
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O rangzeb (félre). A méreg megemészt; ezer átok 
reátok.

Kajuk. Es erről , akarom , többé köztünk szó 
ne legyen. De hol marad Kobut ; még tegnap est
vére vártam, és egész éjjel oda marad, nem legjobb jel. 
(A tatárokhoz) Minden esetre a nép készen legyen, mert 
az első kürtszóra a várat ostromoljuk. (Egynéhány tatár 
elmegy).

O r a n g z e b .  Talán a magyar nemes őt megfogva 
tartja, vagy amaz ifjú —

Kajuk. Nem hihetem, ama vitéz magyarban több 
erkölcsöt gondolok, mint hogy azt cselekedhetné : nem 
fér ily alacsonság szivéhez ; ő nekem tisztelt ellensé
gem, s ha őt nagynak nem tartanám, nem kívánnék 
vele mértekezni.

Zelm íra. Az ifjúban is nagy lélek lakik.
O ra n g zeb  (fontosán). Mely kész szószólója lett 

Zelmíra annak íi fogolynak!
Z elm íra. Es méltán. Tudod, kedves atyám, hogy 

kérésemre őt életben hagytad, és velem visszaküldöt- 
ted az ország szélire. Mely állhatatosnak s nagylelkű
nek mutatta ő magát, mely csendes erővel hordozta 
lánczait, és békén nézett nehéz rabságába : egy rab 
sem volt hozzá hasonló.

K ajuk. Megvallom, az én szívemet is meg tudta 
indítani.

O rangzeb . Kobut közelget.

MÁSODIK JELENÉS.
K o b u t ,  az e l ő b b i e k .

K obu t (Elek véres ruhájával). Győzödelmes vezér! 
ama nemes makacssága azt teljesíteni nem engedte, a 
mit fogadtam ; nyúlj azért fegyveredhez, és áldozd fel 
őket keménv haragodnak. Bebek Zsigmond nevetve 
fogadta követedet, és azt izeni, hogy gondolkodjál 
vissza, s ha még egy fiad volna, küldd az ostromhoz.

Kajuk. Hah! ezért véreddel adózol. Orangzeb! fú-
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romot.

Ko but. Soká ellent nem áll, csak ötszázan őrzik 
Szádvárnak falait. (Az egész táborban kü rt harsog, O rang
zeb vissza jó ).

K aj uk. Harmad része tehát népemnek elég, sőt sok- 
is. (Orangzebhez) Te további parancsolatomig a  tábor
ban maradsz.

Ko but (félre). A szerencse ismét részemre dolgo
zik. (R ajukhoz) Nem volt oly ocsmány név, melylyel 
nem illette felséges személyedet.

K ajuk. Elengedem további mesédet; hol a ma
gyar ifjú? „

Ko but. O elesett az én karom által; itt véres ru
hája szóló bizonyságom.

Z elm íra (nagy in d u la tta l). Setétedj el ó n a p !  húnyj 
el éltem csillaga ! Oda Elek ! oda nyugta éltemnek. (E l
megy).

Ko but. Megbocsáss hatalmas vezér! én őt meg
ölni kénytelen valék : a falakon kiviil engem meg
támadott , egy elrejtett tőrrel akarta mellemet ke
resztül szúrni, és csak a jó szerencse mentett meg 
a haláltól; látván vesztemet, kardot húztam, s mivel 
már a várból segédje közelített, gonosz fejét ketté ha
sítottam.

K aj u k (kihúz egy zacskó aranyat, és megvetve neki veti) 
Annyi vitézséget nálad nem kerestem. (M erőn szemébe 
néz). Kobut, keresztüllátom lelkedet ; rettegj haragom
tól, ha nem igaz a miket szólottái. (Elmegy, Orangzeb kö
veti).

K öb ut (maga). Valóban? tehát csak annyira vihet
tem, hogy ez a pogány is keresztűlláthat? De mely ha
landó tudja a történet kormányát vezetni; hibázni az ő 
sorsa, de az okosé a hibát helyre hozni. Egy véletlen 
gondolat ütött fejébe, mely szavaimat előtte kétsége
sekké tette, ez nem gátol semmit, sőt feltételem inkább 
erősödik, melyre maga Kajuk ösztönöz. Egy lépés van 
már téve ; nagy lépés, mert Emelkát karjaim közé ve-
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zeti ; a másikat Orangzeb könnyebbítse. Kajuk veszté
vel új világ nyílik meg előttem.

HARMADIK JELENES.
A z e l ő b b i ,  O r a n g z e b .

O rangzeb (sietve). Jó hogy talállak, barátom, se
gíts, tanácsolj, kérlek. A szégyen és a méreg szüntelen 
üldöznek.

Kobut. Mely háborodás ! mi történt?
Orangzeb.Zelmíra nekem el vagyon vesztve;Ka- 

juk, kiben minden bizodalmám vala, nekem maga meg
tagadd.

K o but. Es te ?
O rangzeb. Mit tegyek? az övé a hatalom, legki

sebb mozdulás életembe kerül.
K obut. Szegény ember! oly könnyen elveszti lel

ked, erejét ? oly hamar lemondasz a szép reményről ? A 
porba védetek alacson törpék! alig érdemli meg a fá
radságot, véletek vesződni. Köszönd igaz hajlandósá
gomnak, hogy még szeretlek, és szerencsédet kívánom.

O ran gzeb . Az az egy remény táplál, hogy a ma
gyar fogoly halála után az idő Zelmírát megkérleli, és 
otthoni földön még hozzám kapcsolja.

K o bu t. Egy szó tőlem minden reményedet a 
porba dönti. Az ifjú él, és gúnyolva neveti hasztalan 
tüzedet.

O ra n g zeb . Mit? hát nem esett el a te kardod 
alatt ?

K obut. El mondom, és csak tőled függ — Elrej- 
tém ót a barlangba, addig ott legyen, míg vére jobb 
hasznunkra folyhat. Ruháját lehúztam, Kajukot vele 
hitetni; ez a vér (Elek ruháját elébe ta rtja) — nézd mit 
tettem éretted! tulajdon vérem. De mi haszna, veled 
nincs mihez kezdeni.

O ra n g zeb . Van erőm, Kobut, csak tanácsolj mi
tévő legyek; ez a kéz tanúit az ölésben, a boszuállás 
elfelejteti velem a mit eddig szerettem.
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Ko but. Orangzeb! te nagyot szóltál, én többet fe
lelek. Rajuknak meg kell halni. (Hallgatás.) Mit, te el
fordulsz ? Irtózol? Szegény ember! te csak szenvedni 
születtél. Most értelek már, Ivajuk ! Zelmírát bátrabb 
szív nyerje el, értem mire czéloztál.

O ran gzeb . O velem sok jót tett, a nap elhúzná 
sugárait tőlem, ha őtet megölném.

Ivobut. Vagy te, vagy Ivajuk! egyitek áldozattá 
lesz. Dolgunk már annyira mene, hogy hátralépést nem 
szenved. A nép el van készítve, és téged örömmel vezé
rének választ; akkor Zelmíra is önkényt karjaidba re
pül. Félre ily asszonyi gyengeséggel! a férfi dicsőség 
után vágyjék, arra van ő teremtve : vérengzzen bár 
annyi sziv, arra ő nem ügyel, és bátran czéljához siet.

O rangzeb. Nem, én eloltom azt a tüzet, mely ben
nem dobzódik. ’

Ko but. És az a magyar nevetve áldja félénkségedet 
Zelmíra kebelén. Jó , az ostrom után mindjárt Rajukhoz 
megyek; vallást teszek neki mindenről, ő nekem meg 
fogja bocsátni, hogy a barátság irántad annyira bírha
tott. Azt nem hallgathatom el, hogy azt a magyar ifjút 
is a te segítségeddel rejtém el; mert tudd meg, hogy 
ama biztos társaidat arra fordítottam—én mindjárt —
' O rangzeb (felkevülve). Megállj! (M agával küszködve). 
A szerelem és a gyiilölség dobzódnak mellemben. (E ltö 
kélve). Kölnit! ím eltökélve látsz : ő engem megbántott, 
a boszuállás győzzön. De mint lehet végbevinni? a nép 
őt szereti, és a legkisebb gyanú bennünket feláldoz.

Ko but. Bízd reám! a gyanút magunkról könnyen 
másra hárítom.

O rangzeb. Légy rövid; az ostrom/kezdődik, ne
kem mennem kell.

Ko but. Hallgasd tehát; ha a nép Rajukkal együtt 
visszatér a táborba a harczot kinyúgodni, mert nem 
könnyű munka leszen a vár bevétele; és ha Ivajuk sá
torában édesen aíuszik, akkor te éjfél tájban add őtet 
által az örök álomnak. Légy férfiú, Orangzeb, bátor 
szívnek ez csak játék.



0  ran grz eb. De a játék kimenetele — Kobut!
Kobut !

Köb ut. Te mint első Kajuk után, ki sátorába sza
badon ki s bejársz, kit a nép tisztel, ki merné benned 
keresni a vezér gyilkosát? Sőt halála után helyébe 
emelnek, és a hol most kértél, ott akkor parancsolhatsz. 
De hogy a népnek kétsége ne legyen, azt a magyar 
foglyot titkon ide hozom, ruháját Kajuk vérébe márt
suk, te arra lármát üss, és a nép majd nem hallgatván 
az ifjú mentségére, úgy is mint gyűlölt ellenségét mér
gének áldozza.

O rangzeb. A harcz, hiszem, nem soká tart, az 
után erről még többet beszélünk. (Kezet nyújtja  neki). 
Kobut! te győztél, a tied vagyok minden esetre.

K o b u t (örömmel). Menj kedves barátom ! és ne fe
lejtsd el mint vezér,hogy én valék egyik eszköze fényes 
nagyságodnak.

Orangzeb. Számot tarthatsz érdemes jutalomra.
(E l.)

NEGYEDIK JELENÉS.
K o b u t  ma g a .

Kobut. Fáradozásaim gyümölcsei gyönyörűen ér
nek, már nem vagyok messze czélomtól! Kajuk! igazán 
mondád : ez lesz Magyarországban utolsó harezod; jól 
jövendöltél, mert a kürt hangja többé fel nem ébreszt. 
Zelmíra éljen, ő nekem nem ártalmas. (H allgatódzik) 
Ott harczolnak, és az ég visszahangzik dühös lármájok- 
tól; az a szerencsés a ki jobban gyilkolhat, és ha az ész 
világánál nézzük, egyik sem tudja miért : ezt az 3, tü
nemény láng, a hazai szeretet, azt amaz emésztő fúria, J 
a nagyravágyás és rablás ösztönözi. De nekem mindegy, 
sőt ily tekintet nevetségre csiklándoz. Közelebbről né
zem ezen öldöklő játékot, hogy ez után annál könnveb- 
ben a várba teremhessek.

N E G Y E D I K  F E L V O N Á S . 45
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ÖTÖDIK JELENÉS.

Szádvár előtt. A csata kőzelget, a verekedők előre nyomulnak, 
Z s i g m o n d  a magyarokkal hátra nyomatik, azonban B á l i n t  egy 
osztálylyal a tatárok derekára rohan, kik az után visszaszalad
nak; a csata között Z s i g m o n d  megsebesedik, a Z á s z l ó s  ötét 
védelmezi, az ütközet eltávozik, csak a zászlós marad, és Zsig- 

mondot egy kőpadra segíti.

Zsigm ond. Itt engedj nyugodni, Orbán! sebeim 
égetnek; itt az árnyékban talán könnyebbül fájdalmam : 
leginkább az szomorít, bogy oly hamar tehetetlen let
tem. Menj Emelkához, mondd neki hogy hagyja el sietve 
kísérőivel a várat, siess és vidd neki utolsó áldásomat. 
(Zászlós el). Az a remény, hogy gyermekem megmene- 
kedik a fogságtól, édesíti végső órámat ! nem soká még, 
és visszaadom a földnek a lélek porruháját, elvégzem 
pályámat; ez a virág, melyet a haza leszakaszt, az örök 
tökéletességben újra feléled.

HATODIK JELENÉS.

E g y  K a t o n a ,  az  E l ő b b i .

K atona (sietve). Uram! Bálint az ostromot vissza
verte, és minthogy téged nem talált, engem küldött 
állapotod iránt kérdeni.

Z sigm ond. Mondd vitéz barátomnak, hogy még 
élek, de két nehéz seb erőmtől megfosztott; mondd 
neki hogy Szádvárnak szabadságát védelmét az ő ke
zére bízom; és ha a vár mentve marad,legyen ő Emelka 
atyja, ha én elköltözöm.

Katona. Légy boldog, Zsigmond! én visszatérek 
a csatába; győzni, vagy halálba megyek. (El).

Z sigm ond  (maga). Vitéz Bálint! visszanézvén éle
tem útjára, téged mindenütt híven mellettem látlak, jót 
és roszat velem felosztani.
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HETEDIK JELENÉS.
Z á s z l ó s ,  az E l ő b b i .
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Zászlós. Emelkával szóltam, átadtam Balázsnak, 
és amaz idegen magyarnak; csodáltam őt oly nyugottan 
látni ; nehéz sebeidet eltitkolám előtte, hogy még szép 
reményt vigyen cl Szádvárról. — De minő zaj ez ! 
Új támadás !

Z si g mond. Menj fel a falufokra, onnan kilátsz a
szabadba.

Z ászlós (felmegy). Valóban új ostrom, három cso
porton rohannak a várra.

Z si gmond. Hol harczol Bálint?
Z ászlós. A várkapu felett; már a falaknál vannak, 

mint a felhő úgy repül a nyíl felfelé — vitéz népünk 
kiállá — most lajtorjákat tesznek a falakra; a miéink 
egyre harczolnak, Bálint legeiül — a tatárok hullanak

már szaladnak — Bálint győz! győz! O Zsigmondi 
hogy ott nem lehetsz !

Zsiíjmond. O égi igazság!
Z ászlós. Kajuk új népeket küld, az egész hegyet 

bélepi sokasága; új ostrom, — a kaput feszegetik — 
Bálint visszaveri őket — szörnyű vérontás — több több 
tatár hull — ismét új osztály közelít, a mieink ritkád
nak — új ostrom a falakon — Bálint mindenfelül vité
zeinket gerjeszti — a tatárok a holttetemeken a falakra 
másznak. Hah Zsigmondi Bálint elesik — fejét egy 
karóra függesztik, a tatár zászló — nem, nem, ez a 
tekintet megöl. (Sebesen leszáll.)

Z s i  gmond (nagy maga-megerőltetésével kardot húz.) 
Hah! nagy isten ! most adj még erőt ! (A várkapu felé 
megy). Szabadság vagy halál ! (Azon közben a tatárok béro- 
liannak. Orbán és Zsigmond egy ideig velők harczolnak, végre a 
Zászlós levágatik, és Zsigmond a gyengeségtől lenyomatván meg- 
fogatik. A tatárok felül a falakra másznak, Szádvár ég, e lárma 
a la tt lefordul a kárpit).
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Ö T Ö D I K  F E L V O N Á S .

ELSŐ JELENÉS.

Sötét barlang.

K o b u t  több T a t á r o k k a l ,  fáklyákkal, E m e  l k á t  
bevezeti.

Kobut. Itt e rejtek barlangban tanúid tehát meg
ismerni, hogy Kobut arra kényszeríthet, a miért előbb 
esdeklett. Itt panaszold e kemény szikláknak sorsodat, 
hallgasd a szelek ordítását, önnön nyögésed viszhang- 
zását, a kígyók sivítását, és a halál lassú lépését, ha 
édes szavaim terhedre vannak. (Egy ideig hallgat) 
Emelka! még szeretlek, még csak rajtad áll — (Lábához 
esik). Nézd, térdemen —

Em elka (érdemmel). Vissza szörnyeteg! te kit a 
természet vad haragjában szüle, hagyj el; jelenjen bár 
meg előttem a legmérgesebb állat, könnyebben leszek, 
mint gyűlölt képed előtt.

Köb ut. Vedd hát jutalmadat. (E lfordul és egynéhány 
hátul álló tatároknak je l t  ád. M agában) Előbb ismerje meg 
kedvesét; ez a tekintet lefosztja a szív kemény kérgét, 
és közelebb viszen az ő bírásához. Az a halavánvság és 
az a bús tekintet gyönyörű képén, a félelem hagyo
mányú neki még új kellemet adnak; én őtet nem szere
tem, de annyi szépség mást ne boldogítson , inkább 
keblemen hervadjon el. (Elek bevezettetik  kísérőivel, Kobut 
a fáklyásokkal elvomíl).
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MÁSODIK JELENÉS.
E l e k ,  E m e l k a .

Elek. Mire élek még, kegyetlen Végezet! Ó 
engedd ezt utolsó órámnak lenni.

Em elka. Hála az egeknek! újra szabadon lehellek.
E lek . Egy fogoly társ!
Emelka. Mely ismeretes szavak! mely mélyen be

hatnak szívembe.
Em elka. Mely ömledező hang, akárki, én megszó

lítom.
Emelka. Talán ő is szenved, vagy hasonló áldoza

tot és vigasztalást óhajt, én megkérdem.
Elek. Ki vagy? felelj! Mely bal történet hozott e 

helyre?
Emelka. O égi irgalom, mely szózat!
Elek. Mit hallok! ez Emelka szava! Emelka! 

Emelka!
Em elka. Te vagy kedvesem? és eljöttél a síron túl 

is híven Emelkát vigasztalni. O áldott lélek! még 
visszatart a sors, nem követhetlek. Ne hagyj el, vigasz
taló lélek, mint az életben elhagytál : járulj körülöttem, 
és erősítsd lelkem et.

Elek (nagy indulattal). Emelka itt, hah ! mely rette
netes eset !

Emelka. Vagy ha az égi igazság egy titkos bűnért 
kizár az örök üdvösségből, szólj, mit tehetek válsá
godért, ?

Elek. Emelka! még élek, ó egy szerencsétlen 
életet.

Em elka. Elek, Elek, te élsz ! O egek ! adjatok 
erőt ez örömet viselnem. De hol vagy? szemeim hasz
talan keresnek.

Kisfaludy K II 4
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Elek. Oly közel hozzád; de szólj, hogy jöttél ide? 
rettegek, ha Kobut kezébe estél.

Em elka. És méltán, hallgasd csak : Minekelőtte a 
várat elhagytam volna, az a földink, kit Bálint a várba 
hozott és az atyám kísérőmnek rendelt, Balázst, azt a 
hív szolgát, orozva megölte. Én az atyámhoz akartam 
folyamodni, de ő megragadott, és kardját mellemnek 
szegezte — a többit nem tudom, de mire életbe jöttem, 
itt e barlang bemenetelénél Kobutra találtam, ki czin- 
kosának épen akkor egy tőrt döfe mellébe; vedd, így 
ordíta, szolgaságod bérét ; és az ezer átkok között lába
imnál lelkét kiadta.

HARMADIK JELENÉS.
K o b u t ,  T a t á r o k k a l ,  az E l ő b b i e k .

Em elka. Elek! téged látlak! mely boldogság!
E lek . Emelka !
Kobut. (Elekhez.) Te magyar ifjú, te már a halálnak 

voltál szentelve, im én fentartottam éltedet.
E lek . Félre! veled nincs szólásom.
K obut. Hogy is jöhetne gyilkoló gondolat fejembe, 

midőn egyedül a szerelem lelkesít. (Emelkához.) Ezt 
egyedül a te kedvedért cselekedtem — te elfordulsz? 
Tudd meg tehát, hogy gyűlölni is tudok, és hogy hara
gom oly nagy valamint szerelmem, azért nézd, itt sze
med előtt haljon meg —

Emel ka.  Megállj gyilkos! Én — nem, nem, vedd 
el éltemet.

El ek .  Engedd az  én véremben dühödni. (K obut ú jra 
megtámadja.)

E m e l k a  (felháborodva). Hadd el, nem birhatom to
vább ; itt, itt vagyok.
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NEGYEDIK JELENÉS.
O r a n g z e b  k i v ü l r ó l ,  a z  E l ő b b i e k .

Orangzeb.  Itt ezen barlangban kell nekiök el
rejtve lenni, itt vigyázzatok. (Bejön.)

Kobut .  Hah! ez Orangzeb! Vallyon mit akar ő.
Orangzeb.  Kobut! mit mivelsz?
K o b u t. Azt én kérdezhetem tőled, mi hozott té

ged ide?
Orangzeb.  Megvesztegetted ugyan szivemet, de 

a jobb erkölcs felébredt mellemben, és tudd meg, hogy 
vezéremnek igaz vallást tettem : e helyre pedig azért 
jöttem, hogy gonoszságod áldozatit tőled elragadhas
sam. (Emelkát meglátván.) Még egy fogoly ?

Emel  ka. Elek! közelget a szabadulás érája!
Kobut .  Barátom! térj eszedre, most fő pontján 

czélunknak, és te — Orangzeb, mit fogadtál?
Orangzeb.  Félre minden megbizottsággal, szé

gyenlem, hogy veled valaha csak szóba is állottam.
Kobut.  Tudd meg tehát, hogy te is elveszesz ve

lem együtt.
Orangzeb.  (A tatárokhoz.) Ezt a két foglyot vezes

sétek a fővezérhez minden tisztelettel, és ezt (lvobutra 
m utat) kötözzétek meg.

Kobut .  Hah! nekem ezt? ismersz te engemet?
Orangzeb.  Vess számot a világgal, többet nem 

diihödöl.
Kobut .  Hah! menj tehát — (kardot ránt, ős Orang- 

zebet megtámadja, a ki vele öszvecsap, és levágja). Atkozott 
légy örökké ! (meghal). ’

Orangzeb.  Vedd jutalmadat. (A tatárokhoz.) Ezt a 
testet vigyétek, és vessétek a barlang gödrébe, hagyjá
tok temetetlen, és a vad állatok lakozzanak vele ; ő azt 
érdemiette. (A tatárok elviszik K obutot.)

4 *
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ÖTÖDIK JELENÉS.

Z e l m í r a ,  a z  E l ő b b i e k .

Z elm íl'a  (örömmel Elekhez szalad). Elek! Elek! Te 
élsz! (Emelkát meglátja.) Ki vagy te? Elek! hogy jősz ily 
társaságba ?

E lek . Emelka, Bebek Zsigmond leánya, ő az kiről 
oly sokszor szólottára.

E m elka. Kobut ide e barlangba zára (Orangzebre 
mutat) míg ez az ifjú meg nem szabadított.

Z elm íra . (Orangzebhez.) Orangzeb ! ez elfelejteti 
velem a múlt időt, te hibáztál, az atyám megbocsátott, 
(kezét nyújtja  neki) légy nekem is barátom!

O rangzeb. Zelmíra! mely szépen jutalmazsz, én 
megyek, és a fővezért mindenekről tudósítom, addig 
maradjanak a te oltalmadban. (El.)

E lek. Zelmíra! mennyi köszönettel tartozom. (Emel- 
kához fordul). Emelka! ebben a jó  teremtésben nézd él
tem megmentőjét, biztatóját és angyalát.

Zelm  ír a. A te szerencséd legszebb jutalmam !
E m elk a . Ki vagy te angyali jóság? vedd buzgó 

könnyeimet! ezek áldanak téged, mást Emelka nem ad
hat — de te elfordúlsz, szemeid kerülnek. (Gondolkodva.) 
Talán Eleket szereted? Hah! ki ne is szeresse. (Oda ve
zeti Elekhez.) Nagylelkű leány! légy te az övé, neked 
hozzá több igazságod van, légy szerencsés.

Z el mira (ömledezve). Piste?
Emelka. En nálatok maradok, és boldog bizony

sága leszek szép szerencséteknek.
Z elm íra. Nem, a dicső napnál! e szent frigyet soha 

el nem szakasztom. (Emelkához.) Te meggyőzted utolsó 
kétségemet, ily nemes szív megérdemli Eleket. Legye
tek boldogok.
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E 1 e k (nagy érzéssel). Es Zelmíra?
Z el mira. En atyámat Ilonába követem, és téged 

először teljes igazsággal mellemhez szorítlak avval a 
szép hiedelemmel, hogy Zelmíra élni fog szivetekben.

E lek  és E m elka (öt általfogják). Míg porrá nem le
szünk.

Z elm íra. Kedveseim! most siessünk az atyámhoz : 
én nektek szabadságot kérek ; jertek. (El.)

HATODIK JELENÉS.

Szádváron udvar. K a j a k  a tatár  sereggel, mely öt pajzsokon 
előhozza.

K  aj uk (leszáll). Vitéz tatárok! segítségtek és erős 
karjaitok által elértem czélomat, a vár hatalmamban 
van, és kezem közt a várnak ura ; most már diadalma
san hazánkba indulhatunk. De azelőtt még elesett fiam
nak áldozatot hozok, és felszentelem ama büszke ma
gyar életét, a ki népemben és ennen szivemben oly nagy 
károkat tett. Hozzátok elő Bebek Zsigmondot. (Négy 
tatár el.) Megvallom, nem kis munkába került a vár be
vétele, méltó dicséret illik az igaz vitézséghez, ellen
ségeink emberül harczoltak; magam is csak alig mene- 
kedtem fiamnak sorsától : mert egy ősz bajnok keresz
tülvágván seregem derekán, nagy veszedelembe hozott, 
melyből Orangzeb vitézsége szabadított ki.

HETEDIK JELENÉS.

O r a n g z e b ,  a z  E l ő b b i e k .

O ra n g zeb . Győzödelmes vezér, elvégeztem híven 
a mit parancsoltál, a barlangban azt az ifjút feltaláltam, 
és vele Bebek Zsigmondnak leányát.
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K aj uk. Hah ! Bebek ! ez a hír szívedet érdekli.
O ra n g zeb . Kobut, midőn titkait felfedezve látta, 

ellenem kardot rántott, én vele öszvecsaptam, és kion- 
tám gonosz vérét. A foglyokat Zelmíra kíséri lábaid
hoz, itt jő.

NYOLCZADIK JELENÉS.

Z e l m í r a  E l e k ,  E m e l k a ,  az  E l ő b b i e k .

Zelmíra. Atyám! drága atyám! itt Elek —
E lek. Köszöntlek tatár vezér! Hogy a várból 

vissza nem tértem —
K a ja k . Mindent tadok, és hogy te is lásd, ifjú, 

hogy a tatár tadja az erkölcsöt becsalni, tehát ez órától 
fogva szabad vagy, menj a hová tetszik.

Elek. Érzem ajándékod teljes érdemét, de még^egy 
kérést teszek szívedhez : én ama nemesnek nevelt fia 
vagyok, itt áll egyetlen egy leánya, tarts meg engem 
foglyodnak, Emelka legyen szabad.

E m elka. Nem, tatár vezér! az atyám ellenséged 
vala, én rabod maradok.

Elek. A gyenge leány neked nem ártott, én a csata 
vérmezején elfogatván, igaz foglyod vagyok, áldozz fel 
engem, Emelkát tedd szabaddá.

KILENCZEDIK JELENÉS.
T a t á r o k  b v.*z-t k Z s i g m o n d o t ,  az E l ő b b i e k .

Kajnk. Ha i ! bászke magyar! erre, tudom, szá
mot nem iart tt l.

E g y  tatár. Vezér! ez a magyar még most is ma- 
kacskodik me t seb.-ö.ő^ét maga leszakasztván, ön ha
lálát s.e.tet .
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Em el ka. Atyám! atyám! hát így látlak meg
megint?

Zelm íra. (Emelkához.) Légy erős, ez utolsó fáj
dalmad.

Z si gmond. Ti is, kedvesim, itt az ellenségnél? Ó
ez sok!

Kajuk. (Zsigmondboz.) Bebek Zsigmondi tudod ki
előtt állasz ?

Z si g mond. Öless meg és áldani foglak. Gyerme
kim ! nekem a halál int, viseljétek békén sanyarú sorso
tokat. (Leeresztik a földre.)

Zel mira. Atyám ! te az erkölcsöt becsülöd, kegyel
med legyen hasonló lelkedhez : add gyermekit szaba
don ! ez legyen Magyarországban legszebb diadalmad.

K ajuk. Te győztél, vitéz Bebek, tekints fel meg
békélt ellenségedre. Vitéz férfiú! az életben egymást 
gyűlöltük, vedd halálod óráján igaz tiszteletemet. A 
szívet csiklandó győződelmi fény, és a fiam haláláért 
való bosszúállás váradba hozta számos seregemet; de ez 
a végső harcz : nyújtsd kezedet hosszas békességre.

Em el ka. Nagy isten; szemei homályosodnak — 
atyáin! A,

E lek . Zsigmondi ne hadd el gyermekidet.
Kajuk. És hogy példáját adjam barátságomnak, ím 

halljad még, hogy szeretett gyermekidnek szabadságot 
adok.

Zel mira (atyja mellén). Atyám! ezt vártam telkedtől* 
Zsigm ond (kezét nyújtja). Légy boldog, tatár! 

(Élhaló szavakkal.) Ernelka! Elek! áldásom reátok. Di
csőség, békesség hazámnak. (Meghal).

K ajuk. Tatárok! ide nézzetek, így halamagyar, 
így hal meg az igaz bajnok.

E rn elk a  és E le k  (Zsigmondra borulva). Atyám ! 
atyám !

Kajuk. Fedjétek be őt a vitézség czímjével (a tatá-
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rok zászlókat tartanák Zsigmond felett), azután temessétek el 
tulajdon várában; megérdemli ez a nemes, hogy azon 
helyen nyugodjék teteme, a melyet oly vitézül védett. 
(Hozzája áll ki terjesztett kezekkel, hangos szóval.) Sírköve 
legyen : örök dicsősége.

(A kárpit lefordul.)
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SZEMÉLYEK.

K á ro ly  R ob ert, magyar király.
E rzséb et, királyné.
Lajos, magyar koronaherczeg.
K ázm ér, lengyel herczeg, Erzsébet testvére.
Z a lo v szk y , Kázmér nevelője.
F a 11 e n s z k y, titoknok.
Zách F elic iá n .
K lára } rr, i i •T . > Zách o-yermekei.János )
C selén, egy udvari ifjú.
B ab on ics, a királyné tiszttartója.
Lanka, ennek hitvese.
K e s z i B eren d a , magyar nemes.
G yula, Lajos herczcg nevelője.
U dvari t isz t .
A p á c z a.
B á lin t , Zách öreg szolgája.
E g y  gyerm ek, mint genius.

ítélő bírák. Ország rmgyjai. LTdvari dámák. 
Udvari szolgák. Ör. Népség. Bírák.

A darab történik Budán és Visegrádon 1330.



ELSŐ FELVONÁS.

Budán királyi terem, a falakat a régi királyok képei ékesítik.

ELSŐ JELENÉS.
K e s z i  B e r e n d a  maga.

B e r e n d a .

Mely idegen minden, mely nagy változás, csak 
ezeknek a nemes férfiaknak képei mutatják, hol vagyok. 
X szem vígan keresztülfutja az oszlopok rendéit, és a 
falak ékességre, új ízlésre mutatnak ; de félve gondo
lom : talán új szívekre is. (Árpád képe ala tt  megáll.) Félre 
tehát szemfényvesztő árnyék — itt, itt egyedül nekem 
a világom. (Fellengezve.) Dicső királyok ! nemzetem 
szerzői ! miért voltatok ti is halandók — tetteiteket 
híven fentartjuk, de a tehetség és a lélek visszaköltö
zött világos honába. Ez Árpád ! mely erőt mutat képe, 
mintha magával az örökkévalósággal lépett volna szo
ros szövetségbe ; mégis őtet is elérte a múlandóság 
karja, mint a magas dicsőséget. — De hol marad Zách? 
soká várakoztat.

MÁSODIK JELENÉS.
E gy  1 dvari  Tiszt ,  E lőbbi .

U. T iszt. Egy idegen? Vallyon mit akar ő? Bará
tom, talán — —

Berenda. Ismersz te engem, hogy barátodnak 
nevezsz? Valóban a barátság, mint látom, igen könnyű 
szó nálatok.
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U .T isz t  (büszkén). Mi élni tudunk. Ha talán valakit 
keresnél (kevélyen) én az udvart szolgálom, segíthetek.

B erenda. Köszönöm.
U. T iszt. Vagy olykor egy jó tanács sem esik 

a porba, p. o ., ha valami ügyed vagy valami kérésed 
lenne; egy kis eligazítás, útmutatás olykor sokat hasz
nál. Mi, kérkedés nélkül szólván, sokat tehetünk.

Berenda. A tehetség nem legjobb kézben lenne.
U. T is z t  (megbántatva). Uram —
B erenda. De ha épen nekem használni akarsz, 

szólj, én egy magyart keresek, ki hív királyához és ha
zájához, nekem minden kérdésemre igazságot felel.

U. T isz t . Ez a kérdés a régi időből való, én nem 
értem.

B erenda. Gondoltam, azért sajnálom, barátságo
dat nem használhatom.

U. T is z t .  De ha a királynál valamiért esedezel, 
akkor szükség némely tudósítás, t. i. ki bírja kegyel
mét, kinek a közbenvetése legfoo-anatosb — de ha nemo  Ö
akarod —  (el akar menni).

Berenda. Ha már erővel nekem szolgálni akarsz, 
mondd meg : azon sok között, kik a királyi kegyelem 
és méltóság körül lebegnek, kit különböztet a király 
legjobban ?

U. T isz t. A szalerni Drugetek mellett kiváltképen 
Záchot, ki előbb neki mérges ellensége vala; de elhagy
ván Trencsénvi Máté részét, kinél nádori hivatalt vi
selt, a király ötét kegyelmébe vette és nagyon szereti.

B erenda. És méltán, mert ő józan, és bölcs férfin.
U. T isz t. Meglehet ; de neki máskép az egész ud

var ellensége, és köztünk szólván,magam is gyűlölöm, 
mert oly kemény —

B erend a  (rá sem hallgat). Ott jön maga —
U. T isz t. Hát ismered őtet ?
B erenda. Mint régi barátomat.
U. T isz t. Mely szerencsés történet, hogy oly nagy 

ember barátjával megismerkedhettem, valóban örülök. 
Mondd neki, mely tisztelettel viseltetem iránta. (El.)
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HARMADIK JELENÉS.
Kes z i  B é r é n  da, Z ách .

Zách. Még egyszer köszöntlek barátom, és áldom 
azon órát, mely téged Budára vezetett. Mely öröm ne
kem, hogy egyszer még is sok kérésemnek és tulajdon 
jobb érzésednek engedvén, lemondasz minden pártos
ságról.

B erenda. ( salatkozol, ha nálam oly vándor elmét 
és hűséget keressz. Tizennyolcz esztendeje ugyan, 
hogy Károly Rozgony téréin győzedelmeskedett, és az 
országot elfoglalta: de vannak még hazafiak, kik őt 
csak hódítónak tartják, és elvonulva jobb időre várván 
a tüzet nevelik.

Zách (sebesen). Es csalárd iparkodások jármot 
készít önnön hazájoknak. Titkos örömmel nézik ellen
ségeink, hogy Hunnia alighogy magát önnön fiaitól 
vágott sebében váltig el nem vérzetté.

Berenda. Úgy lehetne sorsa, ha minden magyar 
csak téged követne. Megbocsáss barátom, hogy most 
is, ámbár oly régen nem láttalak, ellenkezem veled; 
de azt tudod, hogy az igaz magyarnak hazája boldog
sága legelső gondolatja.

Zách. Nyisd meg bátran szívedet előttem, érzem 
teljes érdemét; és ámbár balul vádolsz, még is neked, 
hidd el egyedül magadnak, elmondom mentségemet. 
En Trencsényit elhagyóm, mert nálánál hazámat job
ban szerettem , melynek Ivárolytól több szerencséjét 
reméltem. Eltűnvén buzgó csalódásom, nyilván láttam, 
hogy Máté nem ember egy kormányt vezetni; mert 
nem a közjó lelkesíti őtet, hanem egyedül a személyes 
hatalomnak veszedelmes bírása, és így jobb tehetségem 
csakhamar felébredt, és világosodott elmém szebb 
czélhoz vezetett.

Berenda. Tartandó tökélet a tárgyat nemesíti. 
Legyen úgy mint mondád : őtet szebb útra vezetni, 
nem pedig elárulni volt kötelességed, egy hibától irtóz-
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ván, magadat egy idegen karjába vetetted. Ki tudja 
mit Fódöz az idő homálya!

Zách. Elhagyám ugyan őtet, de el nem árultam, 
mert titkait, melyeket velem, mint barátjával közlött, 
most is híven elzárva mellemben hordozom ; karomat 
vontam el egyedül tőle, és arra fordítom, a merre a kö
telesség vezet ; és áldom azon órát, melyben cseleked
tem, mert tiszta tökéletem gyümölcsei érnek. Hogy 
alacsony vágyódás meg nem tántoríthat, azt megmutat
tam, mert nádorispán méltósága, melyet Máténál visel
tem, nem vala elegendő hazámat elfelejtetni. Ismersz, 
ily tünemény jó rajtam erőt soha nem vehetett.

Berenda. Az nem; de a régi szokások unalma, és 
a külföldi életnek magához vonzó nyájas kellemei. Ó 
barátom, nekem épen az a félelmem; mert a mely ke
belbe a puhaság beszáll, onnan a szabadság csakhamar 
elillan.

Zách. Az igaz szabadság valóban az élet legdrá
gább értéke, de oda vész jótevő mulasztja, ha csak fegy
veres kar és halál mutatja bírását. A szelid természet 
szebben használja, és az emberiség javára fordítja. Ily 
boldog pontra juttathat bennünket Károly országlása, 
ha nemes igyekezetét magunk nem hátráltatjuk. Mély 
fájdalommal látom Hunniában az egyenetlenség sötét 
fellegét tenyészni, és itt, a szívesség, barátság honában, 
sem szivet sem érzést már nem találni. A nemzeti tár
saság láncza elszakadva, semmi terhet nem bírhat, és 
egyenként erőtlen tagjai csak könnyen a porba tiprat- 
nak. Valóban, ki azt szivére nem veszi, nemzete ellen 
vétkezik.

B erenda. Ha az vétek, hogy szerelemmel nézem 
Árpád utolsó vérét, ama királyi szüzet András leányát, 
a külföldön egy klastrom magányában életét elnyögni; 
ha az vétek, hogy hazám híre és régi dicsősége szivemet 
betölti ; akkor (a képekre mutat) akkor ezek itt hasztalan 
éltének.

Zách. Azt ne engedje az ég ura! Törvényünk még 
ép, mely a királyt hozzánk, minket a királyhoz kötött.
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III. Andrással kihala Árpád dicső nemzetsége, és árva 
Hunnia fő nélkül erejét hullatá, és önnön fiai, kik nagy 
vágyódásokat gátolni nem tudták, majd hogy vég rom
lásba nem hozták, mert mindegyik királyságról álmo
dott ; nem gondolván a nemzet ügyével, nem az ország 
boldogsága, csak a thronus fénye ragadá el őket. Ily. 
veszélyes időben a római széktől Károly ajánltatik, kif 
a világ már bajnoknak ismert. Az egyházi rend s az o i \  
szág egy része mindjárt hozzá álla. A sebes hír sok jót 
hozott felőle, és ámbár Máté azt titkolni akarta, még is 
elért mihozzánk is —

Berenda. Es te mindjárt hittél esáesogó szavának!
Zách. Nem hirtelenkedtem, mert tudom jól, mely 

üres hang sokszor egy nagynak erkölcse, és a híelzke- 
dés hányszor méltatlannak tömjénez. De keresztülláttam 
tiszta akaratát és szivem meghódolt. Mi g Máté minden 
módon czélját erőltette, addig Károly hazánkat adósává 
tette, mert megalázta ama büszke Velenczét, mely 
most egész napkelet kincseit bírja. Az ország kincstára 
kiürülvén, magaviselte a háború terhét, mert tulajdon 
kincseit zsoldnak ereszté. Jól tudja ő, hogy még sokan 
vesztére törekednek; de sajnálván a hazai vért, csöndes 
békén várja fiai megtérését, és megnőtt hatalmát szebb 
czélra fordítja.

B erenda. Volt egy idő, hogy máskép gondol
koztál.

Zách. Míg a jobbról meg nem győződtem. (Teljes 
szívességgel.) Barátom, nem gyermeki öröm szól belőlem 
de gyönyörű valóság; nézd körül magadat Budán, és 
akaratod ellen örülni fogsz királyunk szép rendelé
seinek.

B erenda. Az volt czélja utazásomnak.
Zách (sebesen). A király! De menj! —
B erenda. En maradok, akarom Őt látni, ő is csak 

ember.
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NEGYEDIK JELENÉS.
K á r o ly ,  K á zm ér , Z a lo v s z k y .  E lő b b ie k  (magukat 

hátra húzzák).

K ároly  (Kázmérhoz). Vedd tehát, kedves sógorom, 
jó szívvel a mit hív városom adhatott. Ha dolgaim en
gedik, mindjárt követlek, és remélem, hogy Visegrá- 
don talállak; addig is Erzsébet gondja legyen ottlétedet 
kellemetessé tenni.

K ázm ér. Mely szépen tudod használni a nemzet 
erkölcsét, és kegyelmeddel még azt nemesíteni. Itt töl
tött napjaim fóljegyzem szivembe, és ezután is híven 
emlékeztessenek kegyelmedre és a magyar barátságra.

K ároly. Légy boldog, és vidd köszöntésemet a ki
rálynénak. (Kázmér, Zalovszky el. A király észrevevén Zá
chot és Keszi Berendát.) Zách !

Zách. Fölséges király!
K ároly. Mi tartóztatott, hogy még ma csak alig 

láttalak.
Zách. Egy munka, mely ha teljesednék, nekem sze

rencsémre , és királyomnak hazámnak nagy hasznára 
válnék.

K ároly . Kicsoda az az öreg ott? idegen előttem.
Zách. Keszi Berenda, egy ősz bajnok, kinek szá

mos napjait sok jeles tettek örökítik, Hunnia paizsa, és 
az ellenség félelme.

K ároly . Sajnálom, hogy ily jeles férfiú oly ritka 
királyánál. (Keszihez.) Miért húztad el magadat szemem 
elől? ily hazafi nekem mindig kellemetes.

B erenda (bátran). Király uram, én gyűlölöm a kép
mutatást, és ámbár hatalmadban vagyok, megvallom, 
hogy ellenséged voltam; maradok-e, azt ez az óra vá
lasztja el! De minden esetre előtted vétkes —

K ároly. A mely ellenség a te lelkeddel bír, az ne
kem tisztelt minden időben, és csak a köz ember retteg 
előtte. Mi a kérésed?

Berenda. Tőled semmi, király.
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K ároly . És mi gerjeszti szívedet ellenem?
Ber en da. Mint ember tisztellek mint valódi férfiút; 

királyban egyedül az idegent gyűlölöm. Hallgasd igaz 
vallásomat, mert hazudni soha nem tanultam. (Fontosán) 
Együtt nevelkedvén ezen barátommal, együtt nőtt szi
vünkben hazánk szeretete ; de utóbb mindegyikünket 
más vélemény vezetett, én ellened, ő éretted liarczolt; 
le az ifjúság szép hajlandósága mellemben marada, és 

ámbár elhagyá frigyünket, őtet még is barátomnak ne
veztem.

Ivá roly.  Nemes érzés.
Bé r é n  da. Hogy Trencsényi Mátét lenyomta ha

talmad, elvonultam a világtól , de mellemben egész há
zad ellen gyűlölséget tápláltam, melynek most új élel
met adni, vagy egészen elfojtani föltett czélom vala. 
Most tudod, király, mi hozott Budára.

K á r o l y  (érdemmel). Nem nyúltam én erővel a kor
mányhoz, a nemzet akarata emelt a thrónusra, és ke
zembe adá törvénye szentségét. Nápoly szült, de Hun
nia fölvett gyermeki sorába, mert királyi vérem már 
folyt érette. Bal vélemény az, és idétlen büszkeség 
szülöttje, mely néhányat közűletek ellenem fölgerjeszt. 
Karjaimban még erőt érzek, és ezen mellben tehetsé
get. és míg az el nem hagy, fentartom igazságom. Fe
lejtsd el a mi voltam, és hol születtem, tekints arra a 
mi vagyok, és úgy tégy Ítéletet.

B er en da (félre). Ily szózat egy királytól szívemet 
ta lá lja  (magéval ^küszködni látszik).

Káro l y .  És te ősz bajnok, menj haza szabadon, 
árulót nálam hasztalan keressz. Próbált emberséged el
felejteti velem, hogy neked is a királyod az, kit balga
tagúi megvetsz.

B e r e n d a (tűzzel). Igaz királyom vagy s maradsz, 
míg e szív ver. Király, te győztél. (Lábához esik) Vedd 
ez órától fogva hív szolgálatomat.

Károly .  Kelj fel, és légy bizonyos, hogy a te hű
séged egy szép reményt betöltött.

B e r e n d a. Én megyek igaz hűségem próbáját le-
Kisfaludy K U 5
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tenni. Légy boldog királyom! nem sokára, több igaz 
magyar társaságában újonan tisztellek.

K á r o l y  (kegyesen). Itt királyi kezem igaz barát
ságra.

B é r é n  da (érzéssel). Legdrágább értékem, király! 
Én neked ártani, és teli gyűlölséggel jöttem Budára, 
de kegyelmed arra vitt, a mire a legkínosabb halál sem 
vihetett volna, megtértem, és éltemet királyom javára 
szentelem. A jövendőség legyen bírája tettemnek. (A 
király előtt magát meghajtja, Záchnak kezét nyújtja s el.)

Zách.  Mely sokat adott ez a pillanat, azt a barát
ság érzi.

K á r o l y .  Szerencsés fordulat, az ég segéd keze 
mely szépen teljesíti buzgó óhajtásán, a gyűlölség mér
ges fúriája elhagyja Hunniát, és a sziv.esség, emberiség 
visszatér régi lakhelyébe.

Zách.  Vedd kegyesen új szolgádnak, kit eddig 
csalárd vélemény vezetett, vedd teljes bizodalommal 
a meggyőzöttnek igaz ajánlását, szorosan fog ő kegyel
medtől függni, mert a szép lelkek bizodalma a tiszte
let szülöttje, és a hűség legmélyebb gyökere.

Káro l y .  Te pedig, kit szép tulajdonságok nekem 
érdemessé tesznek, hordozd nyilván kegyelmem jelét 
(egy aranylánczot levesz nyakából és Záchéba akasztja). L a s 
sa  egész világ, hogy a király szeret és méltán külön
böztet.

Zách.  Drága királyom !
K á r o l y .  Semmi köszönetét ! Légy ennekutána is 

az a mi eddig voltál, én is mindig kegyes királyod ma
radok.

ÖTÖDIK JELENÉS.
U d v a ri S z o lg a ,  E lő b b ie k .

U. S z o l g a .  Felséges uram, a cseh követ tisztelni 
és búcsúzni akar, a thrónus előtt várja felséges sze
mélyedet.

Károly.  Meg fogok jelenni. (U. Szolga el — Záchhoz
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lordul.) Es te készíts el mindent az útra ; lia a követtel 
végezek, Visegrádra sietek. Ott megint ember lehetek, 
elvonva a világ terhes dolgaitól, mint boldog férj, mint 
boldog atya csak ott érzem az élet édességét, ott a házi 
boldogság csendes kebelében vígan megújulnak az ifjú- 
ság álmai, mely tündérországban maga a hideg tapasz
talás is örömest mulatoz : ott könnyebben szenvedem 
két reménynyel telt fiam halálát a még élők körében. 
Atyai szíved tudom téged is oda von.

Zách.  Gyermekimet ott tartja kegyelmed.
Károly.  Azután a tanácsban elvárlak. (El.)
Zách.  A mint parancsolod. (Egyedül.) A mit eddig 

remélni alig mertem, mit ez a szív olv régen óhajtott, 
igaz valósággal tenyészni látom. Hazámban egyesség, 
békesség és az a gyönyörű kilátás a jövendőbe, hogy 
még valaha a magyar\ a fél világ'ufalja.

M Á S O D I K  F E L V O N Á S .

V is e g r á d o n  K lá ra  s z o b á ja .

ELSŐ JELENÉS.
K lá r a ,  C se lé n .

Klára.  Hiába erősíted, hogy szerelmem lmblogít, 
ez a bús tekintet más indulatra mutat.

Csel én.  Ne Ítélj oly sebesen. Gondold meg, hogy 
többször a szív és az ész egymással keményen harczol- 
nak. Megvallom, hogy vérzik szívem az ész hideg dia
dalmán, de nem békétlenkedem sorsomon, hamindjárt 
téged más karjában látlak is, csak te boldog lehess.

K l á r a  (félre). Hát még is igaz, hogy őt nem ismer
tem egészen ; ez a vad érzés rejtezve maradt előttem. 
Nagy szive, látom, félteni is tud ! (Cselénhez.) Te érzé
ketlenségedet szép szavakba akarod takarni, ily gondo-



68 Z A C H  K L A R A .

latokra hogy jöhetsz? ily hasonlatosságot hogy keres
hetsz, ha a szerelem csak maga lelkesítne. Cselén, ret
tegve nézek szivedbe, bizodalmát irántam nem találok 
benne.

Cs e l é n .  Nem, Klára, benned kételkednem messze 
volt lelkemtől, de érzem alacsonyságomat ellenére szi
vemnek. Menj, és uralkodjál, és ne hátráltasd magad 
fényes pályádon az én csöndes fájdalmam által. Kázmér 
szeret, tisztel, és kegyelme szép jövendőt igér ; könnyen 
fölemel ő érdemed szerint hatalmas karjaival; és én — 
én első leszek, ki tömjénez nagyságodnak. Engem csak 
felejts el, az a rövid boldogság leçryen elég, melyet 
szerelmed adott. Szegény s árva néni mérhetem magam 
a herczeg ékes kellemével; egy thrónust adhat ő, midőn 
nekem szerelmem öröksége minden értékem. Válaszd a 
herczeget; panaszt tőlem soha nem hallasz, és szemem 
csendes könnyeit soha nem látod. Míg te boldog lészsz, 
szerencsétlen addig soha nem lehetek.

Klára.  Szebb örömet reméltem; de látom hogy 
szíved tőlem eláll, és elfordulva engemet vádol. Nekem 
nem marad más, mint az a hideg tapasztalás, hogy te 
oly érzékeny mint nagylelkű valál.

Cselén.  Elevenen rajzolod sorsomat. Visszanézek 
éltemnek legszebb napjára, midőn szemeid először kez
dők vallani kebled érzéseit — Klára! akkor be egészen 
más valál. De átlátom most, hogy szánakodás vala. 
melyet akkor irántam érzettél.

Klára.  Kifejtődzvén a gyermekség gondatlan korá
ból, te lettél életemnek tárgya , kivánatim, érzésim 
minden foglalatja; ez a szív a régi, és a mi előbb vol
tam, most is vagyok. — de az udvar előtt — Cselén, te 
értesz! — kínosan elrejtem tüzes érzésimet, és mennyi 
könny, mely éretted hull, látatlan elszárad !

Csel én (megilletődve). Nem, a nagy istenre! ezek a 
szemek csalni nem tanultak, világos tükrében tiszt; 
szivedet látom. Drága lélek, megint megbántott két
ségem.

Klára (édesen). Es ez a szív neked újra hűséget
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igéi-. De siess e mérget kivetni szivedből, mert ha 
‘lgyökerez, nekem és neked nagy gyötrelmeket szülhet.

Cselén.  Pirulva nézek reád ; érdemetlen vagyok 
ennyi szerencsére. Megvallom, hogy a herczeg tűzte- 
cintete és a mai öszvejövetel a kertben szívemet furdal
ják, és elmémet ezer kínos gondolatokra vezették. Nem 
akarva kezdém tagozni az ő nagyságát, és az én semmi
ségemet, minden képben magamat csalatva láttam.

Klára.  Szerelem egyedül a szerelem bére, nagyság 
nem volt soha kivánatim tárgya : ez a szív nekem tel
jesen megfelel, nálad éltem java.

Cselén.  Legszebb boldogságom! de miért hallga
tod el Kázmér lépéseit ?

Klára.  És minek azt? O nekem nem félelmes.
Cselén.  Én rettegek nagy bizodalmádtól.
Klára.  Önnön képzeleted árnyékától.
Cselén.  Nagy a szépség hatalma, Kázmér meghó

dolt. Klára! veszedelmes a fölébredt indulat! Kerüld 
őtet.

Klára.  Ismered tejól, mely síkos úton kell járnom 
az erkölcs s az illendőség között. — Hogy Kázmér 
szüntelen üldöz, nem az én vétkem ; de ellenére sem 
tehetek, mert a királyné őt igen kedveli, és e zabolátlan 
indulat szemében az ifjúság ártatlan játékának látszik.

Cselén.  Tudja a királyné a herczeg tetteit? Nem, 
Erzsébet tiszta erkölcse vadtüzét eloltaná. Klára, meg
bocsáss, hogy e szív, mely benned él, reszket éretted ; 
nem elvesztésed vagy másulásod miatt, hanem a go
noszság kivetett hállójától, melybe utóbb, bár hogy ver- 
gődöl, még is be kell esned. A csalárdság tekervényes 
útján az erős is meggyengül, s nem tudva maga sietteti 
romlását. Nekem Budára a királyhoz kell mennem, te 
itt maradsz ellenségid között. Klára! ne vesd meg ta
nácsomat, kerüld azt az örvényt, mely elnyelni fenyeget, 
vesd magadat a királyné karjába, és keress nála mene
dékhelyet.

Klára. Félre minden kétséggel, légy békén; és míg 
az a ízép óra üt, mely minket örökre összeköt, engedd
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nekem azt a dicsőséget, magamat védeni. Üj öröm 
tenyészik aztán félelmedből, és csodálkozva meg kell 
vallanod, hogy a szerelem a lelket nemesíti.

Cselén (mély érzeménynyel). Felséges teremtés! ki a 
nap alatt mondhatja, hogy ily szerencsés ? — életem 
egy hajnali álom és szívednek isteni sugári világítják 
rózsás pályámat. (Melléhez szorítja.) Légy boldog kedve
sem, én Buda felé sietek (El.)

Klára.  Jó ifjú! a ki téged szerethet, az egy koro
nát könnyen elfelejthet.

MÁSODIK JELENÉS.
L a n k a  bejön, az ajtónál megáll, látván C s e lé n t ,  nagy hábor

gást mutat. K lára.

Lanka (színlett barátsággal). A királyné a kertben 
sétálni akar, téged választott társul; és minthogy már 
úgy is rég nem voltam nálad, magam jöttem hirdetni 
parancsolatát. (Fontosán) Sajnálom, hogy ily alkalmat
lan és kelletlen követséget hoztam.

Klára.  A királynét szolgálnom nekem dicsőség, és 
legszebb kötelességem, ezen pillanatban hozzája sietek 
(el a mellékszobába).

Lanka (maga). Most hát bizonyos, hogy Cselén ezt 
a Klárát szereti — tagadni nem lehet, mert karjai közt 
láttam (méreggel) és nekem, ki oly hív szívvel eleibe 
jöttem, csak egy nyomorult tekintetet sem szánt ! 
(Növekedő indulattal.) Hah ! ezt nekem érezzétek — így 
megbántódni — így visszataszíttatni —Cselén! én most 
gyűlöllek. Félre szerelem — félre ti édes kivánatok, 
melyek egykor e szép ifjúhoz ragadtak — bosszú! 
bosszú most minden óhajtásom. Mely megelégedés, 
mely vidám kedv sugárzott ki szeméből : de fogadom 
nem lesznek tartósak. Ha engem megvetettél, boldog te 
sem leszesz. (E l.)



M Á S O D IK  F E L V O N Á S . 71

HARMADIK JELENÉS.
Kert.

F a l le n s z k y  és B a b o n ic s  karon fogva járnak.

Babonics .  Légy rövid, barátom, a mi rajtam áll, 
azt örömmel végbe viszem. En gyűlölöm Záchnak egész 
nemzetségét, és romlására mindig segédkezet nyújtok.

F a l i  enszky.  Mennyit törekedtem, hogy Klárát 
megnyerhessem, hasztalan! Zalovszky ellenem dolgozik, 
a dolgot erőltetni pedig nem lehet, mert félek, hogy a 
várban zendülést teszem

Baboni cs .  Azt nem, azt én hátráltatni tudom.
Fa l l e n s z k y .  Az asszonyi szem ily dologban min

dig messzebb látó. Barátom, nem tudnál valakit —
Babonics .  Lanka, az Záchnak nagy ellensége. 

Várva! itt jön maga.
Fal l enszky.  Komor tekintete nem legjobb kedvre 

mutat.
NEGYEDIK JELENÉS.

L a n k a , E l ő b b i e k .
Lanka (magában). Ha minden kivánatit már czél- 

nál véli , ha legszebb gondolatát már elérni látszik, 
akkor csapjon reá boszúm. (Gondolatba merül) De hogy? 
— íg-y — nem — nem — ez — Hah, felsésres gon
dolat!

Babon i c s .  Lanka!
Fa l l e ns z ky .  Barátom, nekünk épen egy jó gondo

lat hibázik, véghez vitelét magamra vállalom.
Lanka  (fájdalmasan). Hogy őt először láttam, erejé

ben, tüzében, hogy magyarlelküsége szívem elragadta, 
mely boldog, szerencsés valék, mert azt véltem, balga
tag én, hogy én vagyok szíve bálványa ! (Mérgesen nevet) 
Haha ! így megcsalatni, mely gyermeki botlás, együgyű 
elveszés ! pedig mind azon szép gerjedelmek, annyi 
édes ömledezések, annyi sok lángtekintetek egyedül 
Klárát, csak Klárát illették !
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B ab o ni cs. Mely fájdalom rágódik szíveden? Ez 
a bús tekintet nyilván elárulja, hogy férjed előtt egy 
titkot rejtegetsz.

Lanka.  Nem titok már a mit a világ tud, hogy 
Babonics hitvese, előbb egy királyné barátnéja, most. 
hacsak érdemmel akar az udvarnál élni, egy Zách le
ánytól kell nekie kegyelmet koldulni.

Babonics .  Ez vala tárgya beszédünknek, őt meg
alázni legnagyobb szorgalmam : vagy én, vagy ő az 
udvart elhagyja, teljék bár éltembe.

Fal l enszky .  Tégedet, szép Lanka, vártunk fri
gyünkbe, bennem is Klára ellenségét nézd.

Lanka .  Jól — én oly útra vezetlek benneteket, 
melyet ha követtek, Zách szomorú vesztét el nem ke
rülheti.

Fal l enszky.  En kész vagyok mindenre.
Baboni cs .  Szólj Lanka, engem eltökélve látsz.
Lanka.  A mint észrevettem, Kázmér kedveli 

Klárát —
Fal l ens zky .  Teljes indulattal, melyet én is ne

velni el nem mulattam.
Lanka.  O nekem szükséges, őt választám esz

köznek.
Fa l l e n s z k y .  Érette felelek; nehéz volt ugyan 

Zalovszky szeme előtt őtet minden álmodott erkölcsök
ből kivetkőztetni, de már nyitva melle, és mindent 
képes elkövetni Klára bírásáért.

Lanka.  Barátom, mi győztünk! Mely diadalom 
ama büszke Záchon, kit ellenséges csillaga Károlyhoz 
vezetett ! Látom, mint fog dühödni — így — ez a tör
ténet őt letiporja, ki minket letiprott, és a porba veri 
egész nemzetségét. Most megyek, mert a királyné a 
kertben sétálgat. Az alatt elrendelem, és veletek köz
löm. (Babonicshoz) Te mindenek előtt nekem szerezd 
meg Klára szobakulcsát. (E l.)

F a l l e n s z k y  (Babonicshoz). A  herczeg jön, egy-két 
szót vele, és követlek. (Babonics el.)
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ÖTÖDIK JELENÉS.
K á z m é r ,  F a 11 e n s z k y.

Ivázmér (sebesen jő). Mindenhol kereslek barátom! 
gondold meg, az atyám haza vár — lehetetlen hogy 
most engedelmeskedjem.

F a l l e n s z k y .  Az legkevesebb; egy kis betegség 
halasztást szerezhet, de hallgasd az én újságomat : a 
királyt minden órában várják, vele jön Zách, gyönyörű 
játékunk alig tarthat tovább.

Ká zmé r  (hevesen). Minden körülmény ellenzi sze
rencsémet , minden fonákul megy. Oh barátom ! mely 
felséges teremtés az a Klára!

Fal l enszky.  Mikor szóltál vele?
Kázmér.  Ma reggel, még most is forr a vérem.
Fallenszky.Használtad az alkalmatosságot? mert 

a reggel a szerelem barátja.
Kázmér.  Hallgasd, hogy jártam. Égő szerelmem 

az álmot elűzvén szememről, a hajnal aranyfénye 
ébren tünekedve annyi édes fájdalmak közt talált ; a 
gyönyörű reggel, a kelő nap élesztő sugára kicsala 
ágyamból, és nem tudva ide e helyre vezetett. Itt el
merülve a tavasz szépségében, a harmat gyöngyei közé 
némán s magánosán ültem; már a lágy szellő álomra 
gerjesztett, hogy egyszerre egy isteni szózat füleimbe 
hatván, mágusi erővel hangja után húzott. Klára volt, 
ki reggeli dalát az égbe küldé. Ékes testét csak egy 
könnyű ruha födte, és vizsgáló szememnek legszebb élel
met nyújtott; angyali képe piros rózsáival a hajnal ve
télkedőit, és barna haját a víg zephyrek ingatták. Ily 
szépnek még soha sem láttam, a képzelet maga szeb
bet nem alkothat : ott állék, és szent félelem rázta meg 
szívemet, egy istennét a hajdani időből gondoltam 
őbenne; megdermedve, imádva állék ott e több mint 
földi szülöttnél, minden hang mélyen behatott mel
lembe, és lelkemct édes kények tengerébe mérité ; úgy
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álltam ott egy ideig szerencsés kábaságban, és egy lé
pést is tenni nem voltam képes —

F a l l e nszky.  Oh boldog életkor !
Kázmér.  Nemsokára elhallgatott, az alatt közelíték 

hozzá, már karjaimat terjesztém utána, hogy ő újonnan 
szavát fölemelvén, édesdeden és tündöklő szemekkel 
szerelmet éneklett, akkor elvesztém magamat, szerel
mem fellobbant, és őt erővel forró keblemhez szorítám 
— nem tudom mit szóltam, mert egész valóm karjai 
közt elenyészett. Magamhoz térvén nem láttam őt 
többé, de mellemben maradt a szerelem fulánkja !

Fa l i é ns z ky .  Engedd dobzódni míg egy szép óra. 
kivánatidat czélhoz vezeti. Nagy harcz után több ér
deme van az elnyert prédának.

Ká zmér. Bár merre tekintek, vigasztalást nem lá
tok. Klára hideg, midőn engem emésztő tűz éget; és 
itt, hol ezer szem vigyáz minden tettemre, hol vastag
falak kizárnak előle, a királyné maga, az illendőség — 
nem engedi vele érzésem közlését.

Fal l ens  zky.  Valid meg mit akarsz tenni?
Kázmér.  Tudom-e magam is? elmém tétováz, az 

idő rövid, mit tegyek? A király — az atyám — Hah, 
ő nekem el vagyon veszve.

Fa l l e  nszky.  Ha nekem szabad kezet engedsz, 
szép reményt Ígérek.

Ká zmér.  Barát .m, nálad teljes bizodalmám, min
dent adok. kérj a mit akarsz, csak azt vidd végbe, hogy 
legalább vele szólhassak. (Felhevülve) Klára ! mely bol
dogító maga a reménység!

Fal l ens  zky.  Magamra vállalok mindent, de a ti
tok közöttünk maradjon, senkit se, legkevésbbé pedig 
Zalovszkyt iktasd frigyünkbe. Későbben látlak. (El.)

Ká z mé r .  Kedves drága barátom ! (egyedül) Lehe
tetlen Klárát elhagynom, most midőn szerelmem fő 
pontját elérte. (Gondolkodva fel s alá jár.)
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HATODIK JELENÉS.
Z a l o v s z k y ,  E l ő bb i .

Za l o v s z ky .  Oly magányosan lierczeg? Valóban 
valami nagynak kellett történni, hogy ezt a vidám 
homlokot búfelleg borítja.

ív á  z m é r  (magában). Bár merre fordulok, üldöz 
kedves képe. Klára! 1 tiled el nem válók.

Zalovszky.  Most értelek.
K á z m é r (tüzesen). Nemde , te is csodálod ötét, oh 

hát Didóm, el nem kárhoztatsz. Ha te is csodálod ékeit, 
mit tegyek éti, kit már egészen elbájolt.

Z a l o v s z k y .  Kár, hogy a politika és nem a sze
rető szív teszen választást a thrónuson.

K á z m é r. Engedd elfelejteni, hogy király fia va
gyok : hadd enyhítse tüzes szerelmemet az az édes re
mény, hogy Klára legalább szívemet tiszteli.

Z a 1 o V s z ky. Hiú remények !
Ká zmér. Hát én, kit boldognak hirdetnek, kit még 

a bölcsőben a sors annyira fölemelt, én magam erez
zem, hogy szerencsétlen vagyok ?

Z a l o v s z ky .  Mi a szerencsétlenség egy ifjú mellé
ben, melyet múlandó szerelem okozhat ? tünemény ár
nyék. mely hamar elillan , vékony felhő, melyet minden 
gyönge szél eloszlat. Te kiléptél a gyermekség korából, 
és magasan állsz az élők sorában : hozzád illik a magad 
meggyőzése ; a mit a sors megtilt, a minek bírását az 
udvari szokás és a törvény nem engedi, azt nagylelkűen 
vesd ki szivedből.

Ivá zmér.  Tartsd föl a gondolatot sebes röptében ! 
az hozzá siet, és a szív vígan követi. Parancsolj véred
nek. hasztalan! a szív örökké fentartja igazságát.

Zal ovszky .  Hol az ész és a lélek magokat vissza
húzzák. Kázmér! győzd meg magadat. Mely szép er
kölcsünk, mely nagy a diadalom, ha a vad indulat, mely 
csak rontani tud, ki nem állhatja az ész jótevő világát.
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Kázmér.  Az idő, látom, meghidegített, nem érzed 
hatalmát —

Zal ovsz ky .  En is ifjú valók. Idegen érzés öleli 
szívedet. Kázmér! rettegek éretted — Mit jelent ez a 
vad láng szemedben, mit ez az epedő gerjedezés? Fé
lek, igen félek, hogy oda hagytad szép ártatlanságod.

Kázmér  (bizonytalan). Miért vádolod szerelmemet, 
melyet egykor magad is az élet legszebb javának ne
veztél ?

Zalovszky.  Kétféle a szerelem : az egyik piinden- 
napi, de olykor erősebb, csak vérünkben lakozik, for
rása egyedül ereinkben támad, a bujaság neki legjobb 
barátnéja; ha elárad, hatalmaskodik, és a lelket leti
porja. A másik az igaz tisztelet szülöttje, nem ismer 
vadságot, csak szelícKérzeményt : ez igém állati ösztön, 
sem az erek játéka; az erkölcsöt követi ez, és föltett 
czélja a tökéletesség. Égi örömet ad, szüntelen boldo
gít, és legnagyobb fájdalmait vigasztalás éri, csöndes 
békét osztogat, mely soha el nem múlik, sőt az öreg
ségben is még nő isteni malasztja. ítélj : szerelmed me
lyikhez tartozik.

Kázmér  (illetödve szemeit a földre mereszti). En? — 
nem, nem — mit gondolsz felőlem?

Zalovszky.  Hogy az a gerjedelem az ifjúság mú
landó játéka, mert megfontolt választást a józan ész 
teszen.

Kázmér.  Klára tökéletes, és méltán szeretem őt.
Zalovszky.  Hogy az ifjú az indulat nagyot látó 

szemével mindenhol tökéletességet vél, az régi dolog. 
De valid meg, nemde Klára kellemei, ékes teste, egy 
szóval külső ékei tették őtet kívánatossá előtted? ha
gyott-e forró véred a hidegebb észszel tanácskozni? Te 
elfordulsz? hallgatsz? Nem, nem Kázmér! te őt nem 
szereted, és utóbb is általlátod édes csalódásod. For
dítsd szemeidet jövendő országodra, hol milliomok 
akarnak szívedből részesülni. (Érzéssel) Kázmér, én va
lók tanítód és nevelőd, ne cselekedjél valamit hirtelen, 
hogy téged késő bánat, és engem bú ne találjon.
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HETEDIK JELENÉS.
K i r á l y n é ,  K l á r a ,  az E lő b b i e k .

K á z m é r. A királyné — hah és Klára !
Ki rá l yné  (mentében Klárához). A nyíltság, mint ta

pasztaltam, magyar erkölcs. Örülök szíves vallásodnak : 
ha királyi férjem elérkezik, igaz szerelmetek szószólója
leszek.

Klára (megindulva). Felséges asszonyom! anyai ke
gyelmed —

Királyné.  En is szerencsés vagyok — téged is 
annak l á tn i  igazán ohajtlak. (Észreveszi K á z m é r t ;  a beszéd 
között Klára és Zalovszky magokat hátra húzták.) Köszönt— 
lek kedves öcsém! e szép tavaszi nap, mint látom, té
ged is kiesalt a téli falak közül, és méltán, mert a ter
mészet lehellete, a fák fakadozó zöldje, a kies mezők, 
és a megújult föld illatja a szivet vídámitják, és az em
bert éij életre gerjesztik.

Kázmér.  Nálad kivételt találok, mert a mely em
ber a te lelkeddel bír, annak szivében örök tavasz lakik.

Királyné.  Hizelkedő — azonban örülök hogy meg
vagy itt elégedve.

Kázmér.  Ki hagyta el valaha Hunniát, hogy buz
gón ne emlékeznék vissza a magyar barátságra. Csak 
azt sajnálom hogy tovább nem részesülhetek benne, 
mert épen egy kellemetlen újságot kell veled közlenem, 
mely elragad korábban, mintsem ohajtám, szeretett né- 
némtől. Csak előbb kapám atyánk parancsolatát, melv 
haza hív.

Királyné.  Az elsőség őtet illeti, azonban remény
iem. hogy legalább királyi férjemet bevárod.

Kázmér.  Mely ember siet onnan, hol a szív igaz 
örömmel múlat, és a szívesség tartóztat ?

Királyné.  Most ugyan még magad felől rendel- 
kezhetel, most még táplál a viszonlátás szép remény
sége ; de ha magas czélodra jutsz, akkor nemesebb ér
zések elvonnak karomtól.
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K á z mér. Hamindjárt tőled messze földek választ- 
nak is, szívem itt marad.

Ki rál yné .  A nap éget, ha tetszik, Kázmér, kísérj 
föl a várba.

HARMADIK FELVONÁS.
Királyné szobája.

ELSŐ JELENÉS.
K i r á l y n é ,  Z a l o v s z k y ,  u t ó b b  U d v a r i  D ám a.

Királyné.  Most vetted tehát csak észre a herezeg
nek Klárához való szerelmét ?

Za l ovsz ky .  Már Budán, midőn Felséged ott mu
latozott.

Királyné.  En most hallom először.
Za l ovsz ky .  Mert akkor még nem volt ellenemre.
Ki rá l y  né. Nem? Mit reméltél oly eltévedt érzés

től, hogy eredetében azt el nem fojtottad?
Zal ovszky.  Sokat, és semmit.
Ki rál yné .  Sokat? Mit vélsz azzal? Zalovszky, 

félek, hogy magadat megcsaltad.
Za l ovs z ky .  Nem, fölséges királyné! nekem az ég 

szép szerencsét készített, midőn királyom fiát, jövendő 
uramat, kezeimbe adá. A haza reám néz, és szerencsé
jét teljes iparkodásomtól várja; és én minden tehetsé
gemet arra intéztem, hogy az utóbbi király az embert 
soha el ne felejtse, mert e nélkül szomotú rabság a vi
lági élet —

Ki rál yné .  Nemes szándék; de minden szép, jó, és 
nagy bizonyos formába van öntve, melyet elmellőzni 
nem lehet, hacsak a társaságlánczát einem akarod sza- 
kasztani.
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Zal ovszky .  De a hideg és érzéketlen lélek leti
porja a földi szerencsét. Láttam a lierczeg szivében 
szerelmet tenyészni, és titkos örömmel magam is felhe- 
vűltem mennyei lángjától. Tiszta valója engem boldo
gított , mert minden valóját szivében képzeltem. Jaj 
annak az embernek, kinek üres melle a szép és jót be 
nem tudja fogadni, bosszú balál az oly ember élte, bú 
és kétség egyetlen barátja, fekete gyászban nézi a vi
lágot, és komor tekintete egyedül a sírok közt múlat ; 
nem mosolyog neki az öröm vidám képe, és minden 
boldogság elszárad alatta. Láttam a herczeg szerelmét 
kezdetében, oltani nem mertem, és nem is akartam, 
hogy a szelíd érzeméhyt vad lemondás ne kövesse, mert 
jövendő léte a szerelemnek legyen egyedül szentelve, 
csak a bujaságtól szivét megmenteni vala minden 
gondom.

Királyné.  Es menekedett?
Z aló vszky.  Nem, egy ellenséges daemon szivét el- 

fordítá, és tiszta tüzébe mérget kevert. A mit előbb 
csak a lélek ismert, azt a bálványt lerontá forró vére, 
és a buzgó tiszteletet kivánat váltá fel.

Királyné.  Szép álmokkal tele elfelejtetted a her
czeg ifjúságát, mely mindig kíván, és határt nem ismer. 
Zalovszky , nem lesz-e késő az ész vigyázata? az 
indulat dühösködő árja leront minden gátot.

Zal ovszky.  Félek ugyan Kázmér meleg vérétől, 
de nem szívétől; szíve még jó, hamindjárt vad hábor
gások azt olykor elárulják.

Királyné.  Én szeretem ö í^ é s  szíves örömmel a 
jobbat elhiszem.

Zal ovszky.  De most én is úgy tartom, hogy ve
szedelmes Klára jelenléte, azért azt tanácsolom fölsé- 
ges királyné, hogy ők egymást többé ne láthassák. Az 
elválás által a kivánat meggyengül, és az indulat el
veszti élelmét. Vagy Kázmér, vagy Klára hagyja el az 
udvart.

Királyné.  Jól — de hogy? Kázmért el nem ereszt
hetem, mennyi ideje már, hogy testvéri szeretettel őt
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nem ölelhettem ! engem kedveket jelenléte. Azonban 
Klárát is nehezen küldöm e l , mert értelmes társasába 
hozzája szoktatott; az atyját sem akarnám szomorítani. 
ki eljön férjemmel,gyermekei látogatására.

Zal ovszky.  En őt bölcs férfiúnak tartom.
Ki rá l yné .  Igaz. Én tehát mindjárt is teszek ren

delést, hogy Klára a klastromba vitessék. Azok a csön
des falak rejtsék őt el addig, míg Kázmér nálam tartóz
kodik. (Csenget,  az asztalhoz ül, és ír.)

Zal ovszky.  Az idő lerontja mit az indulat épít, 
a herezeg elfelejti Klára szépségét, a képzelet megtom- 
púl, és így a szívnek visszatér régi békessége.

K i r á l y n é  (fölkel). Nem sokára a király elérkezik, 
egy kis házi ünnepet rendeltem fogadására , ott meg
látlak öcsémmel. (Zalovszky el, egy Udvaid Dáma megjelen.) 
Ezt a levelet add Klárának, és mondd neki, hogy további 
udvarlását elengedem, és szobáját el ne hagyja. Akár 
mit kérdez, ne felelj, Bahonics tüstént jőjön hozzám. 
(Udvari Dáma el.) Kázmér! nem vádolom szerelmedet: 
de tanulj veszteni, nem a mi sorsunk a szív által boldo
gulni. (Gondolkodva.) Minden titkos nyomozásokat kí
vánnék elmelltfc*zni, mert félek, hogy a munkálkodó 
nyelv a valónál mindég többet hirdet.

MÁSODIK JELENÉS.
B a b o n i c s ,  a z  E l ő b b i .

Baboni cs .  Kegyelmes asszonyom!
Királyné.  Hívségedre számlálok. Menj Zách Klá

rához , és minden halasztás nélkül vezesd őtet szent 
Margit klastromába, minden fellázítás nélkül; add őtet 
által a fejedelemasszonynak, és mondd, hogy bizonyos 
okokból hozzá küldöm. Te mindjárt visszatérsz, és igaz 
hírt hozsz küldetésed felől. Semmit se tudakozzál, és ke
gyelmem elvesztése (.alatt e dolgot titkon tartsd. Még 
egyszer, reád szárnyalok.

Babonics.  Híven elvégzem. (Magában.) Ez segít 
rajtunk. (El.)
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HARMADIK JELENÉS.
Egy rejtek hely.

R é t  b e b u r k o l t  E m b e r ,  u t ó b b  F a l l e n s z k y ,  K á z m é r .

Az egyi k Ember.  Itt megállj.
Másik.  Hol marad mesterünk?
Első.  El nem marad ő.
Másik.  Inkább a halálba mennék; én borzadok cse

lekedetemtől.
Első.  Együgyű! még sokhoz kell szoknod, ha me

legedni akarsz a méltóság sugaránál.
Másik.  Mégis — én Klárát csak egyszer láttam —
Első.  Hallgass nyomorult — tiéd a tisztelet, csodá

lat, inasé az öröm. Hallod, jőnek már. (Fallenszky és Káz- 
mér jó.)

Fa l l e n s z k y  (az emberekhez). Jó hogy itt talállak, 
már most tudja kiki mit cselekszik.

Első.  Mindent tudunk.
F a l l e n s z k y .  Menjen kiki rendelt helyére, és a 

legelső jelre jelenjetek meg. (A két ember el. Kázmérlioz.) 
Kázmér, közelít az óra.

Kázmér  (magában). Még van idő, még visszatérhe
tek. O égi igazság, engedj erősnek maradnom !

Fal l enszky.  Légy férfi, Kázmér, az üdvösség ka
puja nyitva előtted, és te okoskodol? Most, vagy soha 
többé, mert tudd meg, hogy a királyné maga rejti el 
előled, Babonics most ada hírt.

Kázmér.  Nem, azt nem tehetem, inkább lemondok.
F a l l e n s z k y .  A tüzes szerelem bátorságot kiván.
Kázmér.  Halálig harczolni Kláráért, de —
Fal l ens zky .  Félre ily gyermeki félelemmel.
Kázmér.  Irtózás és kivánat tódulnak mellembe! 

Mit tegyek ?
Fal l enszky.  Élj ott, a hol lehet.
Kázmér.  Mutass szebb lehetséget, és végső órá

mig adósod maradok.
Kisfaludy K n . 6
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Fal l enszky.  Legszebb örömet ad a tiltott sze
relem.

Kázmér.  És hol találom azt?
Fal l enszky .  Egy tiszta forrás előtted, és te szom- 

juhozol !
Kázmér.  De a következés — Mit Ítélne felőlem a 

király, mit Zách és az egész világ ? Megvetve nézne 
tettemre, és átkoznák emlékezetemet. Érdemel-e egy 
múlandó öröm annyi áldozatot?

TI enszky .  Mi köze a királynak csendes boldog
ságodhoz? Zách, az a büszke magyar, megelégedve 
nézi leányát egy herczeg karjában. De minek tagozni a 
szív kényeit? Ha egyszer hervadni kezd az élet virága, 
ha az idő ólma éltünket terheli, akkor ehez elég idő 
lesz még, addig érezzük gyönyörű ma'lasztját.

Kázmér.  Ily jó teremtés legyen a vad indulat pré
dája? Mily igazsággal vegyek egy örömöt számtalan 
könnyeken?

Fa l l e ns z ky .  Könnyeken? (Nevetve.) Hahaha! mely 
rosszul ismered az asszonyi szívet. Tudd meg, hogy a 
bátor eltökéltség teszi kívánatossá a férfiút a szépek 
szemében — tiéd az elsőség, és Klára a többit vígan 
utánad intézi.

Kázmér.  Romlott erkölcs tud így cselekedni.
Fa l l ens zky .  Az élet kelleme az élők legszebb 

java, és azt a bölcs fel nem cseréli egy tünemény er
kölcsért, mely igér ugyan, de soha nem táplál.

Kázmé r .  Sőt jutalnfîtz belső békességgel. Nem, 
hiában késztetsz, azt nem cselekszem, ámbár boldognak 
nevezem azt, kit a jobb szerencse keblére vezet.

F a l l e n s z k y .  En leszek e jobb szerencse.
Kázmér.  De úgy —
Fal i  e nsz k y. A mint csak egy halandó kívánhatja. 

Hah ! hova ragad elmém, mely öröm, mely boldogság, 
maga a gondolat az éggel határos. Karjai közt úszni, 
látni mint örül és sír, kér és fenyeget, mint változik 
színe, szeme szakadoz, egész valója egy hosszú sóhaj
tásban oszlik el —
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Kázmér.  Hah, ember! mely ördög szült tégedet,
mely örvénybe vezetsz !

Fa l l enszky .  A molyhn| kL nom kivánkodol— 
Félre minden kétséggel, légy férfiú! idétlen elme retteg 
csak a jótól, ha nem mindennapi úton kell hozzájá
rulni.

Kázmér .  Tovább nem tűrhetem. Barátom, reád 
bízom ügyemet, talán ez az óra szivét önkényt az enyém
hez kapcsolja.

Fal l enszky.  Legalább szólasz vele és nem tartasz 
hallgatók fülétől. És ha tettünk napvilágra jőne — az
után, Kázmér, nézd mit tesz a barátság, azután hor
dozza nevemét, és legyen sajátod.

K á z  mér. Mely jó angyal szól belőled ! Klára csak 
egyszer megnyerhesselek, mostani vétkemet mely szé
pen teszem jóvá.

Fal l enszky.  Elvárlak tehát.
Kázmér.  Minden esetre (ábrándozva.) Klára! Klára! 

hát ennyire vittél. (Felháborodva.) Vagy talán te jöttél fel 
a pokol mélyéből ez ártatlan szívet háborgatni — em
ber, rettegj!

Fa l l e n s z k y .  Klára az a ki háborgat, enyhítsd 
őnála tüzes szerelmedet.

Kázmér.  Igaz, oh igaz! csak ő ellenségem; vagy 
úgy érezzen mint én, vagy velem együtt emészsze el 
őtet is szerelmemnek lángja (El.)

F a l l e n s z k y  (maga). Most tehát bizonyos, és czé- 
lomon vagyok. Ez a titkos vétek a herczeghez kötöz, és 
én mostani fáradozásaim hasznait aratom. (Gondolkozik.) 
De ha Klára megvetné kezemet, ha maga kiáltaná — 
nem — nem — de ha mégis letiporva magát megbo- 
szúlja —; ha kemény atyjának tettünket megvallja, mit 
akkor? En magam vesztek! — Nem, ő még tiszta — az 
indulat mérges lehellete nem érte még szivét, és így a 
szemérem és kívánat szólni nem engedik, és enyém a 
jutalom (El.)

6*
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NEGYEDIK JELENÉS.
Szabad hely a vár alatt.

K i r á l y n é ,  L a n k a ,  u d v a r i  d á m á k ,  L a j o s ,  G y u la ,  f o ld  
n é p e ,  k o s z o r ú s  G y e r m e k e k .

K irá lyn é . Már közelít királyi férjem az uralkodás 
nehéz terhétől e csendes helyen magát kinyugodni, és 
gyermeki körében az élet rózsakorát újonan élni.

Lanka. És itt Yisegrád gyönyörű tájékán, melyet 
a mesterség új díszbe öltöztetett, hívei között önnön 
maga teremtményében annyi fáradozás után, népe sze
rencséjén nagy szívét kedveltetni.

K irá lyné . Ezen naptól annyit reméltem, de érzem, 
hogy a teljes örömtől valami visszatart. Hol Kázmér? 
ő is ide Ígérkezett.

Lanka. Talán ő felsége eleibe ment, a tüzes ifjúnak 
nehéz a várakozás. (Trombitaszó hallik.)

K irályné. Jön már a király, szivemnek erősebb 
verése igaz bizonysága.

ÖTÖDIK JELENÉS.
Több Udvari Tisztek. „H elyet a királynak!“ A Férfiak jobbra, 

az Asszonyok balra állnak. — Mars.

HATODIK JELENÉS.
K i r á l y , Z á c h , C s e l é n , J  án  o s , B á l i n t ,  t ö b b  u d v a r i  

n é p s é g .  E lő b b ie k .

Nép. Éljen Károly! Éljen nagy királyunk!
A f é r f i  ak .

A ki rettenetes a véres csatában,
Mert a halál követi lépését,

De ember mégis szép diadalmában,
Mert kész hallgatni a jámbor kérését,
És javunkra szánja boldogító létét.
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A s z ü z e k .
Ott jön! és a békesség olajága 

Szépen zöldellik királyi kezében,
O, kitől jő éltünk minden boldogsága,

Visszatér hívei körébe,
A szeretet édes kebelébe.

Nép. Éljen ! éljen !
K irály . Jó magyarok! többet érez szivem, mint 

mondani tudok, vegyétek köszönetemet.

E g y  K is  G y e rm e k

(mint genius öltözve koszorút viszen a királyhoz).

Az igaz bajnok jutalma egyedül 
Tetteinek halhatatlansága.

Midőn az fenn, a dicsőség szárnyán ül,
A jövendő akkor a világa,

Es míg neve a levegőben hangzik 
S körülfogja az érdem sugára,

Addig a szeretet csak könynyel áldozik 
Es koszorút fon drága homlokára.

(Letérdepel és a koszorút általadja.)

K irály (megilletődve a közelítő királynéhoz). Erzsébet! 
mely szépen jutalmazod férjed hív szerelmét. (A koszorút 
elvevén, a királynénak nyújtja .) Ezen koszorú teljes érde
mét általad nyerje el, és ím átadom, hogy tovább is 
zöldeljen élesztő kezedben, és míg a jövendő szebb 
világot termend, függjön a szerelem oltárán, ( ö t  által- 
fogja.) Erzsébet, ily pillanat többet ad , mint a világ 
minden dicsősége.

Lajos. Királyi atyám, köszöntlek Visegrádon.
K irály  (karjába szorítja). Te is kedves fiam?— valóban 

oly szerencsés vagyok — (megilletődve.) Mi szebb a házi 
boldogságnál.

K irályné. Veled szövetkezve földi üdvösség. — 
Most ha tetszik, indúljunk a várba ! az útazás nyugo
dalmat kiván.
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K irály . Az öröm nem ismer fáradságot, azonban, 
ha úgy akarod —  (a néphez fordul.) Még egyszer, vegyé
tek köszönetemet kedves magyarjaim f  és legyetek 
meggyőződve, hogy míg csak élek, igaz királyotok és 
atyatok maradok. (E l mindnyájan. M ars.)

Nép. Éljen! éljen magyar királyunk! (El.)

HETEDIK JELENÉS.
Z ác h , C s e lé n ,  J á n o s  és B á l in t .

C selén. Hiába keresik szemeim Klárát, az egész 
udvar jelen volt, csak ő maga hiányzott. Mi történt, 
meg nem foghatom.

Zách. Talán a királyné találmányos szerelme fent a 
várban is férjének örömet készített — Vagy hah! Klára 
magát annyira el nem felejtette — *•

C selén. Nem, nem atyám! Klára nem hibázott.
János. Drága jó atyám, mely öröm nekem téged 

t láthatni.
Zách. Már esztendeje, hogy nem láttalak kedves 

fiam, hivatalom eltartóztatott. (Nézésében elm erül.) Hogy 
megerősödtél — nem sokára abba a szolgálatba lépsz, 
melyet a királyi kegyelem számodra készített. (Bálinthoz.) 
Te is régi barátom — örvendek egészségeden, de mit 
akar ez a bús tekintet? mit nézsz oly fájdalmasan 
reám?

B álin t. Hogy hív szolgádnak kell legelsőnek lenni, 
a ki tégedet szomorít, és vidám kedvedet rontja : de 
szólnom kell, bár későn ne legyen.

C selén . Rettegek — Klára!
Zách. Mit fogok hallani ?
János. Én is féltettem Klárát, de téged látván 

elmúlik félelmem.
B álin t. Valami nagynak kellett történni a királyné 

és Klára között, mert nem rég a Dunaparton sétálván, 
láttam Klárát a Dunán átevezni; egészen aláverve, 
mint a testesült fájdalom ült ő Babonics mellett, a ki 
őtet kísérte. Engem megpillantván, betakarta szemeit,
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nem szóla ugyan, de nehéz sohajtási mutatták gyötrel
mét; én erővel őt kérdezni akartam, de Babonics meg- 
tiltá a királyné nevében.

C selén. Újra lehellek. Atyám, lia a királyné paran
csolatjára vitték el őtef, minden jót reményiek.

Zách. És merre, hová vezették?
B á lin t. A szomszéd szent Margit klastromába.
Zách. Mi lehet az? Jól — én egyenesen a király

néhoz megyek, őt megkérdem. Önnön érzéséből leányá
nak fogadta, nekem mint atyának felelni tartozik. (El.)

János. Mondottam, hogy atyámat felháborítod.
B álin t. O tudja mit mivel.
Cselén. És a lengyel herczeg ?
B álin t. Azt sehol sem találják.
C selén. Most világos előttem. A királyné rejté el 

őtet, bizonyára észrevette Ivázmér szerelmét. (Gondolko
dik.) De mit jelentnek Klárának könnyei? Ha talán — 
Hah! mely gondolat, — ha őtet siratná — nem, nem, 
nem — Klára azt nem tehette, félre csalárd érzemény ! 
Klára, megint ellened vétkeztem. (El.)

B álin t. Mi az ember élte, ha balesetek a sorsot 
intézik ; mi az öröm, ha ritka mosolygását fájdalom 
váltja fel. Szép reménynyel tele siet ez az ifjú kedvese 
karjába, égi üdvösségről álmodik, és könnyeket talál. 
Nyugodt szívvel jön az atya gyermekei közé, megelé
gedve nézi szép szerencséjüket, és azokat velők osztani 
kívánja; de nehéz jajgatások álmából fölserkentik.Zách, 
mi lesz belőled, ha igaz a mit rettegve gondolok. Bol
dog isten! ha igaza mit már az udvari nép susog. (El.)

János (Bálintot követvén). Te sírsz öreg?
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N E G Y E D I K  F E L V O N Á S .

ELSŐ JELENÉS.
Szoba a klastrombán.

K i á r  'a, A p á c . z a .

K lara (mély fájdalommal fejét karjába rejtve gyászru
hában).

A p ácza . Szüntesd könnyeidet, viseld békén a mit 
a sors reád mért, mentsd meg' legalább lelkedet.

K lára. Bár egész létem egy könnynek eredne. O 
te azt meg nem foghatod, a mit én szenvedek! Minden 
boldogságtól, utóbbi életemtől oly rútúl megfosztatni ! 
O az rettenetes ! Megvetésnek és szégyennek prédául 
adatni! Mihez nyúljak, mit miveljek? sehol sincs ment
ség, sehol vigasztalás, talán még te is rosszul Ítélsz fe
lőlem.

A pácza. Nem, kedves leányom, elszoktam én már 
a világi dolgoktól. E csendes falak között bal vélemény 
nem mulat. Ha bűnös vagy, nagy a mennyei irgalom, 
bocsánatot nyerhetsz — ha nem — légy békén, a mél
tatlan szenvedés a lelket fölmagasztalja.

K lára. Neked, drága néném, meg merem mon
dani, mely hallatlan gonoszság volt kínjaim szerzője —

A pácza. Hadd el, ne terheld mellemet földi titkok
kal — tartsd szivedben a mit mondok : gondolkozzál 
az égre : onnan jön a legszebb vigasztalás, oda útasít- 
lak — légy állhatatos, és győzni fogsz a múlandóságon.

Klára. O tiszta lélek, el ne kárhoztass —
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A pácza. Végezz sziveddel, és a lélek szabadon 
fölemelkedik a porból, és csak fölfelé néz az örök 
világossághoz. (Egy A p á c z a  bejő, és titkon vele beszél.) 
Az atyád veled szólni akar, azonnal itt leszen, én addig 
elhagylak.

K lára. Oh égi irgalom!
A p ácza . Légy békén, kedves leányom, gondold 

meg, hogy a  szerencsétlennek a halál az élete (az égre 
mutat) és ott minden reménye (El.)

K lára  (maga). Rettegek ezen pillanattól. Ó nyílj 
meg föld, temess el örök éjjeledbe — Atyám, ó 
atyám ! (Ledől az asztalra, képét elrejti.)

MÁSODIK JELENÉS.
Z á ch , E lő b b i.

Zách (bejő, az ajtónál megáll). Hah ! (K lára nézésé
ben elmerül.) Klára! tehát így látlak ismét! (növekedő indu
lattal) Vissza, atyai érzemény ! vissza mellembe dühös- 
ködő fájdalom, csak most — most az egyszer lehessek 
még nyugodt. Klára! egy szörnyű hír hozott ide en
gem — és én itt állok, nem tudom sajnáljalak-e vagy 
átkozzalak téged?

K lára (elfordított képpel magát atyja lábaihoz veti). 
Atyám ! O hidd e l , én ártatlan vagyok !

Zách. Es ez a virág útjokban vala, őt le kellett 
szakasztani! — Ördög és pokol! És tudták, hogy az én 
sajátom. De ha már le vagy szakasztva, hát vérben her
vadj el! — Nekem ezt a szégyent ! —  (magához tér, fájdal
masan) Klára! szerencsétlen leányom! jőj atyai mellem
hez — te nem lehetsz vétkes — nem, nem — te áldo
zat vagy — siratnom kell szomorú ügyedet (mellére 
bájtja fejét). ,

K lára. Ö engedj sírni — meleg vérkönnyeket 
sírni, drága atyám, míg létem elenyészik, és itt atyai 
melleden enjTészik el. Kázmér — ó ne fordulj e l , mit 
tehettem én, egy gyönge leány —

Zách. Hah rettentő istenség, hol maradt villámod?
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K lára. Itt a királyné levele, melyet nekem kül
dött —

Zách (a levelet sebesen átolvassa, mérgesen nevet). Azért 
küldött ide, hogy alkalom nekik ne hibázzon. Most 
világos előttem, haha! Ö férjével szerelemről szólott
— Erzsébet ! utolsó csepp véremet érted adtam volna 
(fájdalmasan) és te — te — nekem ezt cselekedted.

Klára. Csak egy pillanatot kértem tőle, hogy vele 
beszélhessek ; — sem ő, sem szolgái még nem is fe
leltek.

Z áeh. O tudott felőle, itt tartom igaz bizonyságát. 
Erzsébet! így tud cselekedni egy hatalmas királyné ?
— Világos mint a nap előttem alacsony tette ; de bo- 
ezúm is nyilvánságos legyen. Erezzed azt, mit tehet 
egy megbántott ember. Azért hozatott e helyre, hogy 
a szentség takarja embertelen tettét. Mely erkölcsöt 
színlett, melyre legszebb értékemet bíztam, és még is 
mellében a pokol tüze égett — Klára! a világ örömétől 
a gonoszság megfosztott, de az én boszúm újra föl
emeljen. Ó egy új halált engedj kigondolni, te a boszú 
rettentő istene! engedd végeznem, és egyedül téged 
imádlak.

HARMADIK JELENÉS.

C s e lé n ,  E lő b b ie k .

C s elén  (kívülről). Hasztalan tartóztatsz, repedjen 
meg e szív, én akarom őt látni (bejö).

Klára. Cselén, hah! -  Még most is szeretem őt
— félre, félre, hagyj el — szemeid megölnek. Méltán 
féltem ezen szomorú órától.

C se lén  (lágyan). Ez hát az az égi öröm, melyet én 
reméltem! De mit veszték? — nem, nem, — Klára te 
élsz, én szerencsés vagyok.

K lára  (elfordulva). O hagyj el, kérlek — hagyj el 
drága ifjú ! megvetésed nem fáj úgy, mint további sze
relmed.
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C selén. Úgy ítélsz felőlem? Te az enyém voltál, 
vagy és maradsz, míg csak élek — egy alávaló csele
kedetnél erősebb szerelmem. Míg szíved hozzám hajlik, 
addig tőlem senki el ne ragadjon. Vesd le e gyászruhát, 
és kísérj az oltárhoz ; és a ki az én szeretett hölgyemet 
megbántja, azt karom megbünteti. Mit veszt a liliom 
gyönyörű ékéből, mit a rózsa édes illatjából, ha egy 
csapodér lepke tiszta kebelére szállá? Klára, engedd 
nekem azt az üdvösséget, ezzel szerelmedet megérde
melni.

K lára. Nem kedvesem, én méltán szenvedek. 
Gyenge valék, mert magamat erősnek tartottam; ma
gam vagyok az oka. O ne nézz reám Cselén, megvet
vén szíves tanácsodat, ily mélyen estem.

C selén . En fölemellek, és veled maiamat a boldo- 
gok sorába. Jer, hadd el e szomorú helyet, én kiviszlek 
a világ zajából; a föld egy szegletében mi is bátor ma
radást találunk; és ott a természet csöndes kebelében, 
messze minden irigységtől, magunknak elegek, egyedül 
csak szerelmünknek élünk.

K lára. Igaz, hát igaz, hogy nincs oly gyötrelem, 
mely ne enyhülne a hív szerelem által? — Ó Cselén! 
{karjába dől) mely kín, mely gyilkos fájdalom — mely 
égi boldogság !

C se lén . Engedj buzgó kérésemnek, kövess engem, 
és karjaim közt téged a pokol ellen védlek.

K lára  (Cselénre borulva). Bár itt hagyná el lelkem 
szomorú fogházát.

C selén. Jer atyádhoz! (K lárát Záchhoz vezeti.) Zách! 
a mit jobb időben fogadtál, tarsd meg fiadnak : itt áll
nak gyermekeid, és végső áldásodra várnak.

Z á c h  (ki mind eddig komor helyzetben állott, közikbe lép). 
Elég! Te ifjú! nemes szivet hordozsz, szebb szerencsét 
érdemlesz! Te Klára! némulj meg , míg méltó boszúm 
újra meg nem tisztít. (K lárára egy fekete fátyolt vet.) Ad
dig maradj mély sötétségben.

K lára (nagy indulattal). Cselen, kedvesem, légy bol
dog!
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Zách. És gyilkos halált annak, a ki előbb ezen fá- 
tyolt fölemeli.

C selén  (Záchhoz). Atyám! Zách! mit mivelsz ?
Zách. Hah, nézz ide, és maradj férfiú! Ily szé

gyent érdemlett fáradságos éltem ? (Indulattal) Hah, 
égess, dühödj fene tűz mellemben, még használni fog
lak. Nekem ezt! Ivázmér, egy gyermek, mulatságot ki- 
vánt, és ő, egy királyné, eztet adá neki, ha mindjárt az 
atyjának szíve megreped is. De ezért az övé is vérez- 
zen. Elszaladt a gyermek, de itt van mesternéje.

Cselén. Zách! az istenért ! ne hirtelenkedj ! legyen 
ez már elég.

Z ách (felháborodva). Es minden magyar reám újjal 
mutasson : ez az, a kinek leányát megfertőztették — és 
hogy az egész udvar gúnyolva nevessen?. nem — nem! 
boszút, boszút kiált legutolsó szavam. (Letérdel.) Hall
gasd esküvésem te rettentő isten ! így esküszöm hatal
mas létedre, e szégyent, mely engemet talált, lemosni 
fejemről — valahány lélekzet, annyi átok találja lelke- 
met, maga az örök kárhozat legyen kevés büntetésem, 
ha gyermekem estét meg nem boszúlom. (Fölkel.) Itt ál
lok, és a föld ne tartsa poromat, gyilkos fájdalom 
szívja ki karomnak erejét, ha esküvésemet híven meg 
nem tartom; teljék bár életembe. Vért kiált gyaláza
tom, vért e jó lélek szerencsétlensége. (E l.)

K lára  (utána). Atyám! atyám — Nem hall, szé
gyen és harag dobzódnak mellében. O mint fog vég
ződni e boldogtalan eset.

Cselén. Te szeretsz még?
Klára. Cselén!
C selén. Életben és halálban!
Klára. O ne hadd el atyámat — vigyázz reá, 

hogy véres boszúja ártatlant ne találjon. Az ő legfőbb 
indulatját felkölté a királyné. Cselén! én rettegek új 
veszedelemtől, — menj kérlek, siess azt hátráltatni, és 
vidd magaddal szerelmem örökségét. Ha mindjárt egy 
ellenséges csillag kizár is karjaidból, ez a szív, míg 
csak ver, neked lesz szentelve. Menj kedvesem! ne en-
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tőlem.

C selén. Klára, én elhagylak — az atyádat talán 
lecsillapítom : a fergeteg mentői nagyobb, annál hama
rább eloszlik, különben a király dolga a vétkest bün
tetni. (Lágyan.) Drága lélek, még fekete fátyol borítja 
szemedet, mely tisztán mint tavaszi nap sugárzik szi
vembe; de eljő az idő, hogy ezen könnyeket égi boldog
ság letörli. Légy hát boldog! nagy a próba, melyet a 
sors reád mért, de még örömet ad méltó fájdalmad
ért. (El.)

K lára (maga). A rokon szív veszélyek közt mutatja 
érdemét. Drága ifjú ! úgy akarta az örök rendelés, itt 
szerelem, és ott — (az ég felé m utat) ott — egyesü
lés. (E l.)

NEGYEDIK JELENÉS.
Utcza.

Z á c h ,  J á n o s ,  B á l i n t .
Zách. Itt magunk lehetünk, itt senki nem háborgat.
B álin t. Jó uram! mi a kivánságod? O győzd 

meg haragodat!
Zách. Bálint, először hozzád fordulok, te kinek 

hívségét ismerem. Itt áll fiam, talán egy óra múlva árva 
— még vezető nélkül ki nem talál a világ labyrinthu- 
sából. Az ifjúság botlékony, légy te azért támasztékja, 
vezetője, atyja, ha én már nem leszek.

János. Atyám! mely halotti beszéd ez, mit vétett 
fiad, hogy őt eltaszítod?

Zách. Szíved még gyönge e terhet viselni: ha lel
ked megérik, akkor átlátod, és ha szabad férfiúnak szü
lettél, tettemet köszönöd. Légy békén, mert minden 
pillanatom fel vagyon számlálva. (Bálinthoz fordul.) Légy 
te istápja e gyönge virágnak, hogy időnek előtte a fer
geteg őtet le ne törje.

B álin t. Reám bíztad a szerencsében, semmi bal 
eset többé tőle el nem választ, ősz fejem nem lesz áru-
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lóvá. De ha még találsz mentséget — Zách, fontold 
m eg, térj vissza ha lehet, és állj el gyilkos szándé
kodtól.

Zách. Te is hát ellenem esküdtél? — de tornyozza 
bár az egész világ magát ellenem, egy szivet eltalál 
mégis kardom éle.

B álin t. Fejed ég, jó uram — az indulat maga te
het igazságtalanná.

Zách (megilletödve). Bocsáss meg barátom! érzem, 
hogy ez az élet már nem a földre való, mert kihalt már 
az emberekhez való hiedelem mellemből : teljesítsd ké
résem.

B á lin t. Szólj, parancsolj, én híven elvégzem.
Zách. Lehet, hogy itt egy dolog történik, mely 

ezen ifjút is, ámbár ártatlan, károsan étdeklené, készülj 
azért az útra minden múlatás nélkül, menj Lévára, és 
vidd ezt az ifjút Kopay vömhöz, és Séba leányomhoz; 
mondd nekik, hogy vele együtt rejtsék el magokat min
den üldözéstől, mondd nekik hogy az okát meg fogják 
hallani. Keresd fel azután régi barátimat és kérd őket 
nevemben, hogy minden kitelhető módon, teljes tehet
séggel, férfiúi erővel oltalmazzák Hunniát a polgári 
háborútól. (Egy erszény aranyat kihúz.) A mit szorgalmam 
félre tehetett, itt vagyon, nem sok ugyan, de a szük
ségtől benneteket még is védelmez, — aranyra többé 
nem leszen szükségem, éles vas egyedül végső segedel
mem. Többet nem tudok mondani. (F iá t kezénél fogja', k i
fakad.) Ez itt minden hagyományom.

B álin t. Te sírsz! ó hatalmas isten, adj neki köny- 
nyeket, engeszteld fájdalmát, küldd régi békességét 
vissza e megsebzett szívnek.

J á n o s. O atyám, ne hagyj el, csak alig láttalak, és 
tőled örökre elválok.

Z ách. Tőled fiam csak egyet várok, csak ezt telje
sítsd, és tartsd híven eszedben; hallgasd a mit mondok. 
A nagyravágyás soha ki ne csaljon csendes hajlékodból, 
kerüld a csalfa világot minden méltóságával, vonulj 
vissza önnön magad szivébe; szerezz neki élelemre va-
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lót, a melyből híven költhess, mert hidd el nekem, hogy 
a nagy világ füsttel szokott táplálni, a szívet terheli, és 
arany láncza csakhamar békává változik. Ballagj békén 
ekédnek nyomában, és szerencsés leszesz, úgy is hasz
nálhatsz nemzetednek. Az alacsony sors egyedül ál
landó, mert a nagy világ annyi rab emberit, az indulat 
és történet forgandó változásit, bátran nézi igaz sza
badságból. Ezeket tartsd szivedben. Legyetek boldo
gok! — (Bálintnak kezét nyújtja, sokáig hallgat.) Bálint, so
kat bíztam reád.

János. Atyám, hát így kell neki lenni? (nyakára
borúi).

Z ách (kezeit áldásképen fiára teszi, nagy érzeménynyel). 
Légy oly szerencsés a mint megérdemled. Légy boldo
gabb atyádnál. (El.)

B á lin t. Jer hát kedves fiam, itt neked tovább nin
csen maradásod (elvezeti).

ÖTÖDIK JELENÉS.
Kert, hátulról mulatóház, melybe szabadon belátni.

K i r á l y ,  K i r á l y n é ,  L a j o s  h e  r e z e  g és  G y u la .

K i r á 1 y n é. Az idő ma oly vidám, a levegő oly 
tiszta, ide a mulatóházba parancsoltam az ebédet, ha 
tetszik.

K ir á ly .  Nekem mindegy; mindenhol fűszerezi azt 
jelenléted.

G yula. Ez a hely, felséges király, hol Lajos har- 
czolni szokott, fölállítván katonáit. A világ keskeny 
neki, ha Arbelát említem.

K irá ly . N emes tűz ragyog szemében, ez az ifjúi 
hajlandóság, követe egy bajnoki léleknek. Kedves fiam, 
ha az ég úgy akarja, szép pályára vezetlek.

L a j o s. De ez a gyermeki játék, atyám, többé nem 
kecsegtet : oly emberek után vágy szívem, milyeneket 
minap nálad Budán láttam; magam is azután vasba 
öltözöm; a sisak elrejti majd fiatal képemet, és beállók
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gatni. -

K irály . Eljő az idő és fogod használni ; többé el 
nem eresztelek. Nem sokára úgy is fólteszem a koronát 
fejedre, és korán beiktatlak a nagy hivatalba, mely reád 
vár, ha én elköltözöm.

K irá ly n é . Mely különös az anyai szív.! én kedvet 
találok fiam bátor szivében, és még is rettegek azon 
pillanattól, mely őt tőlem elragadja. (A mulatóházban 
asztal térítte tik .)

K irály . Az ő élete egyedül az országé, annak dí
szére akarom nevelni, nyugtasd meg tehát anyai szíve
det, a nagy czélnál szebb tökéletességben újönan felta
lálod.

K irá ly n é . Nem Zách az ott? (fe'lre) Hasztalan kí
méltem szivedet.

K irá ly . Mely háborodást mutat képe, mi történt? 
bú és harag változnak szemében.

K irá lyn é  (félre). Bizonyosan tud már mindent. 
Ivázmér ! mit miveltél!

HATODIK JELENÉS.
Zách, E l  ó b b  i ek.

Z á c h  (jön, és a királyné e lő tt megáll, ki tek in te té t kerülni 
látszik). Félelmed vádol, királyné! te vagy a bűnös.

K irá ly . Mit jelent ez?
Z ách. A fölébredt lelkiismeret tettedet vádolja — 

a pokol nevet, eljött végső órád.
U. S zo lg a . Ha tetszik fölségteknek ! (Az a la tt a szol

gák az ételeket hordják.)
K ir á ly  (Záchhoz). Délután elvárlak .szobámba ; nem 

kérem titkodat, de ha valaki illetlen megbántott, elég
tételt tőlem remélhetsz (be a m ulatóházba).

K irá ly n é . Szerencsétlen atya! méltó fájdalmad 
engem is talál, és szégyellem Ivázmér tettét, de nem 
támadott az ártatlan szivében, ördögi fáradságba ke
rült őt annyira vinni. A királynak elhallgatám, hogy ne

96 ZÁCH KLÁRA.
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ro n ts a  kedvét ez az alacsony történet — légy férfi. (Be 
a király után, és együtt Lajossal az asztalhoz ülnek, harmonia 
hallatik .)

Zách (maga). Szerencsétlennek híva, ördög, pokol! 
meg sajnál engemet, most is még csalni akar, és ártat
lant játszani, meg ő tanít arra, hogy férfi legyek. (M ér
gesen nevet.) Egész boldogságomat oda adja férjének jó 
k e d v é é r t!  Porba hát veled átkozott kegyelem! (az arany 
lánczot leszakasztja melléről, és kardját kihúzza) és te, te légy 
most mindenem. (Egyszerre megáll.) De a király őt sze
reti, csak őbenne él, és én őt meggyilkoljam ? Ezt a jó 
királyt, hazám atyját, jótevőjét az által megszomorít- 
sam? Nem! nem! inkább önnön mellembe mártom ezt a 
kardot, és elvégzem sanyarú pályámat (fájdalmasan el
hallgat).

HETEDIK JELENÉS.
B a b o n ic s ,  E lő b b i .

B a b o n i c s  (látván Záchot, hozzá közelít látható megve
téssel). O ly  g o n d o lk o d v a , és az  a r a n y  lá n c z  a  fö ld ö n ?  
V a ló b a n  k ü lö n ö s !  T u d o m  a z t  az  id ő t, h o g y  ezen  k e g y e 
lem m el fö lö t te  k é rk e d té l .

Zách. Most már átengedem neked.
B abonics. J ó  —  szívesen (föl akarja  venni).
Zách. Vissza! — igaz keresményem.
Babonics. Tartsd meg — nem is remélem (nevetve 

megy). Nekem nincsen szép leányom.
Zách (szörnyű háborodással). Ali volt ez ? Hall! ily 

megvetés ! ily szégyen ! Királyné ! ezt te okoztad 
(magán kivül). Diihösködj lélek! Vezesd karomat öldöklő 
angyalom! azután engem is gyilkolhatsz. (Berohan a mu
latóházba, a muzsika elhallgat.)

Kisfaludy K II
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NYOLCZADIK JELENÉS.
C selén  (sebesen szaladva). Zách! Zach! megállj, a 

királyné ártatlan. (U tána rohan. A m int Zách dühösen bero
han, a király felugrik, és a királynét védelmezi, míg Zách a kar
dot k iü ti kezéből, a királynét megvágja, ki sikoltással a földre 
esik. Az a la tt elérkezik Cselén, és Záchchal küszködik, ki neki 
kardjába sza lad , Zách elesik. Több Udvari Nép ö tét a földön 
megöli.)

KILENCZEDIK JELENÉS.
C selén  (egyedül, kivont karddal, nagy indulattal). Hah ! 

a nagy megtörtént, szörnyeteg én! atyámat megöltem. 
(K ard jára  tek in t) ez atyámnak vére. (Fölháborodva) Klára! 
(k a rd já t elveti m agától). Klára! nem vagyok az oka. Sze
rencsétlen ! (szörnyű indulattal) es én még élek !

Ö T Ö D I K  F E L V O N Á S .

ELSŐ JELENÉS.
Királyi szoba.

Lanka (egyedül). Megalázni Záchot, megboszúlni 
magamat Klárán, ki Cselént tőlem elragadta, ezt vad 
indulatom okozta — az isten fölöttem van, ez volt csak 
szándékom ; de ily következést, ily véget bizony nem 
reméltem. Még is, bárhogy szépítem tettemet, én ma
gam vagyok vétkes.

MÁSODHv JELENÉS.
B a b o n ic s ,  L a n k a .

B abonies (sietve, örömmel). Most tehát vége van — 
Lanka, a királytól jövök.

Lanka. Rettegek.
B abonics. Az ország nagyjai végső Ítéletet hoztak.
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Lanka. Szólj kérlek!
Babonics. Mindnyájan, kik Zácliehal a harmadik 

ízig atyafiságban voltak, minden testvérei, leányai, 
azoknak gyermekei a hóhér pallosa által, a többi rokoni 
pedig örökös számkivetéssel büntettessenek meg. Zách 
minden jószágait a király elfoglalja, és egész nemzet
sége szolgaságba essék. Minden vármegyének össze 
kell e fajnak minden tagjait fogdostatni, rablánczon 
Budára küldeni, hol elvesztetnek.

Lanka (m egilletödve). Szörnyű! szörnyű! ez több 
mint kivántam, több mint boszúm remélt.

B abonics. Már egy közűlök meg is adózott. Zách
nak egyetlen egy fia, ki szolgájával el akara szökni, 
elfogatott, lófarkon hurczoltatott, és roncsolt testét 
ebek ették meg.

Lanka (betakarja képét). Elég ! elég! nem tűrhetem 
tovább. Nagy isten ! mely rettenetes az ember dühében, 
— és mindezeknek én, én vagyok az oka. Atkozott 
legyen az óra, melyben azt cselekedtem ! és átkozott 
légy te, ki dühös indulatomnak eszköze ttalál.

B abon ics. Lanka, mi bajod? mely háborodás ?
Lanka. Nem érzed azt hyaena szülöttje! üres mel

ledben nincs helye már a jobb érzésnek. Örülj gyönyörű 
munkádnak. Szegény ember! Zách már nem él, talán 
nagyobb polczra kaphatsz.

Babonics. Az öröm szól belőled, hogy gyűlölt 
ellenségünk el vagyon temetve, tiporva, megalázva.

Lanka. Eltaláltad bölcs ember! valóban úgy örü
lök, vigadok (mély fájdalommal) hogy szívem majd meg
fakad. Zách! Zách! rajtam már meg vagy boszúlva.

B abonics. Mely sebes változás! csak nem rég 
mérget, boszút forraltál kebledben, és most czélodon 
keseregsz? Lanka! félre ily asszonyi gyöngeséggel, 
mert nyitva áll most a méltóság útja.

Lanka. Jó szerencsét. Oda éltem szépe, lelkem 
békessége! (nagy érzeménynyel) Nagy isten, mit művel
tein! Klára! Klára!

7*
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B abonics. Vígan — talán őt sajnálod? (Lanka reá 
sem figyelmez.).

Lanka. így elveszteni magát, így kilépni az em
beriség határiból! Vissza! vissza undok kisértet. Hah! a 
pokol int. O hagyj időt a bocsánatra! (magához tér) A 
tejem ég, mellem lángol, mit tegyek? Klára, hozzád, 
hozzád, a te lábaidhoz. (E l.)

B abonics. Ez a történet megrázza belsejét, erős is 
volt ugyan egy asszonyi szívnek, de az idő őt meggyó
gyítja, és siránkozva örül utóbb Klára esetének. — A 
király —

HARMADIK JELENES.
K ir á ly ,  B a b o n ic s .

K irá ly  (egy Írással kezében). Ha messze földről jött 
volna gyilkos szándékával, ha tele gyűlölséggel velem 
nyilván harczolt volna, úgy megbocsátanék; de így 
kicsalni az embernek szívét, csalárd erkölcsökkel hi
tetni, és oly hív szolgálattal biztatni — az sok! bünte
tést érdemel. Ha az egész világ ellenem törekszik, ha 
minden szív irántam gyilkos mérget forral, békén tű
röm, emberi sors : de ettől hűséget, háladatosságot 
érdcmlék, mert igazán szerettem. Veszszen tehát egész 
nemzetsége ! (Az asztalhoz megy, to llat vesz, gondolkodva 
megállapodik.) Egy tollvonás, és sok embernek veszte, 
sok árvák könnyei — nem, nem — (kívülről lárma halla tik) 
Ki van itt ?

B abonics. Felséges király !
K irá ly . Jó hogy talállak. Az ország nagyjai íté

lete alatt nevedet is olvastam, adj számot vélemé
nyedről.

Babonics. Ily hallatlan gonoszság ritka példát 
érdemel, Zách Felicián e fölött eretnek és pártütő vala. 
Magyar törvényünk őtet kínos halálra Ítéli, s minthogy 
nemzetsége vele egyet értett, ők is a hóhér keze alá 
valók.

K irály . Büntetni illik aAri^Lyhoz, és sokszor az
■V'
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ország java úgy hozza magával; de a kegyelem, ó a 
kegyelem szép és boldogító.

B abonics. Tekints a királyné fájdalmára, melyet 
ártatlanul szenved. O a halállal küszködik, és fölséged 
elméjében még kegyelmet forgat?

NEGYEDIK JELENÉS.
Koszi B erend a, E lőbb iek .

B e r en da (kívülről). Ereszsz ! adj helyt, ha éltedet 
szereted.

K irá ly . Mely zaj! mely bátorság! ki mer itt 
erőszakoskodni? Nem parancsolám meg, hogy senkit 
elémbe ne ereszszenek ?

B a b o n ics . Mindjárt eszközlöm. (Az ajtóba kinéz) 
Hah vissza ! (kimegy, kardot húz) Vissza ! ne ereszd ! 
vágjatok le! (Bejö harczolva Koszi Berendával, az ajtónál le- 
vágatik általa.) Hah átkom rcád marad ! (meghal).

K irály . Mit! ismered királyodat?
B erenda. Megbocsáss királyom! itt fekszik szol

gád általam megölve; de nem hív szolgád, senem ma
gyar, hanem korcs.

K irá ly . Mely merészség! (kiált) Strázsa ! (strázsák 
bejönnek, több udvari szolgákkal).

B erenda. Ne félj királyom! a jó magyarnak szent 
királya élete. lm fegyveremet lábaidhoz teszem, igaz 
jeléül tiszteletemnek. Öless meg, de előbb hallgass 
szavaimra.

K irály . Menj, parancsolom, rettegj haragomtól.
B erend a . Mentsd meg jó nevedet a történet 

könyvében : nem puszta szó az, hiszem, egy dicső király
nál. Ne áldozz fel egy ártatlan nemzetséget, mert egv 
tagja oly vétket követett e l , melytől az egész világ 
irtódzik.

K irá ly  (megbántva). Nem kértem még tőled taná
csot, dicsőségem, hírem, nevem fentartása végett. Lá
tom, vele szövetkeztél, menj te is vesztedbe.
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B e r e n d a. Király ! király ! a kapu felett függ 
Záchnak eldarabolt teste, rémítő példának, h o g y  minden 
magyar lássa, mely szent királyának élte. Ártatlan fiát 
a lovak szaggatták el. Király, legyen ez már elég, 
kíméld leányát, kíméld nemzetségét, mert ha azt cse- 
lekszed —  (nagy indulatta l) Király —

K irály . Te dorgálsz! (Felháborodva az Ítélete t alá
írja , és egy udvari szolgának adja.) Ok meghalnak, es t e  
velők.

B erenda. Most látom, Kázmér tettét el akarod 
takarni, hogy egy bizonysága se legyen az élők között 
sógorod alacsony tettének. (Lábához esik) Légy irgal
mas ! higy nekem, nem barátid azok, kik arra késztet
nek, nem — csak az irigység és boszú vezeti nyel- 
vöket. «.

K i r á l y  (a strázsákhoz). Vezessétek el.
B erenda. Még egyszer, király, légy irgalmas!
K irá ly  (kem ényen). Mit parancsoltam?
B érén da (nagy indulattal). Király,te ezt cselekszed ! 

Öless meg, király , meg akarok halni , mert nem jó itt 
már élni. (Elvezetik.)

K irá ly  (egy udvari szolgához). Itt az Ítélet aláírva, 
hajtassák végbe. Ezt (Babonicsra m utat) vigyétek az 
orvosokhoz, talán még életet találnak benne.

U. S zo lg a . Felséges uram, örvendetes hírt hozok, 
a királyné minden veszedelmen kivül van, sőt még 
a seb hidege is kezd tőle távozni.

K irály . Mindjárt megyek látogatására. Erzsébet! 
meg leszesz boszúlva.

ÖTÖDIK JELENÉS.
C s e lé n ,  K i r á ly .

C selén  (sebesen). Kegyelmes uram!
K irály . Mi a kérésed, bátor ifjú?Neked köszönöm 

éltemet, azért a pataki ispánságnak örököse leszesz, és 
Zách minden jószágait neked adom jutalom jeléül.

C selén. Ha igaz, hogy oly szerencsés voltam ne-



ked szolgálni, hallgasd meg esedezésemet : bocsáss 
meg Klárának.

K irá ly . Állj el kérésedtől.
Cselén. Atyja véres igyekezete rejtve volt előtte.
K irály. Már el van végezve.
Cselén. Király, én szeretem ő te t, és éltem leg

szebb boldogsága kezedben van, mert éltem is oda 
foly ártatlan vérével.

K irá ly . Én is szeretem hitvesemet. (El.)
Cselén. O megy, sz;ve meghidegűlt, megnémúlt 

már a kegyelem szava. Halj meg tehát Klára ! halj meg 
áldott lélek! Tövises volt élted pályája, és rútul kocz- 
kázott veled az álnok szerencse. (Fájdalm asan.) Menj 
hát békességben a nyugodalom ölébe, én is követ
lek. (E l.)

HATODIK JELENÉS.
Tömlöcz.

B í r á k  fekete öltözetben fél kerékben állnak, közepében K lá r a .

E gy b író . Nem találsz hát semmi mentséget? 
még egyszer kérdezlek, igaz vallás könnyebbíthet sor
sodon.

Klára. Én ártatlan vagyok; az irigység és gonosz
ság szomorú áldozata. En az atyámat nem gerjesz- 
tém fel soha a királyné ellen, és a sír torkánál is 
nem ismerem őt el pártütőnek : többet nem tudok 
mondani.

B író. Rövid idő múlva elhagyod e világot ; gon
dolkodjál lelkedről.

Klára. Kész vagyok az áldozatra.
Bíró. Makacsságod még jobban kárkoztat, hall

gasd tehát a rendek végső Ítéletét. —  (E lő á ll, egy írást 
kivesz, hangos szóval.) Zách Klára, ZachEeliczian ifjabbik 
leánya, ki részt vett atyja gonosz cselekedetében, és 
mérges dühét a királyi ház ellen nevelte, veszszen el a 
hóhér pallosa által.
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Klára. Végy magadhoz örök istenség! hozzád, 
hozzád emelkedik szemem!

B író (tovább olvas). De hogy a nép lássa, mint bün- 
tettetik a király gyilkosa, azért Klárának orra, ajaka, 
fülei és kezei elvágatnak, és csonkúlt teste egy lói’a 
köttetvén a városon keresztül hurczoltatik, és ezen 
szavakra : ,,így járjon az , a ki a királyt megtámadja“ 
kínok között kényszerittessék.

K lára  (nagy indulattal). Ez sok, nagy isten, ez sok!
— több mint érdemlettem.

Bíró. Végezz tehát az éggel, és készülj a halálra. 
Az úristen legyen irgalmas szegény bűnös lelkednek. 
(Az Írást elszakasztja s lábához veti. A bírák el.)

K lára. Ily rettenetes véget! (j égi igazság! h á t  
erre születtem ? (tétováz). így elhagyva csak egy szív 
sem ver részemre széles e világon ! így feláldozva — 
(Öszverogy).

HETEDIK JELENÉS.
C s e lé n ,  E lő b b i .

Cselén. Klára! (meglátja ötét) Klára! térj magad
hoz, Cselén az, a ki hozzád szól. O nyisd ki szemei
det, tekints még egvszer reám, áldott szerencsétlen 
lélek.

K lára. Félre — segítség!
Cselén. En vagyok, Klára! — szörnyű a mit hal

lottam! Király! ez nem jő a te szivedből. Kedvesem! 
ennyire jutottál! (N agy indulatta l). Hah, rendülj meg 
föld, roskadj össze mennyei boltozat, zúzd porrá az 
élők sziveit, hogy ne nézhessék azt, a mi itt a nap alatt 
történik. (E lhallgat) Nem, azt nem engedem míg élek
— így (kihúz egy tö rt)  te szabadítsd meg őtct — itt fek
szik, egy gyönge taszítás, és ez a csepp élet elköltözik, 
mely annyi fájdalomra e mellben lakozott. (Fölemeli 
karját, de nagy érzéstől elnyomatva, k iejti a tő rt)  Oda ka
romnak ereje. (Reá borúi.)

Klára. Cselén!
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C selén. Térj magadhoz.
Klára. Te vagy — és híven ide is eljöttél! Köszö

nöm jó ifjú, új erőt ád a te látásod. (A tört meglátja) 
Hah! te mentesz meg a szégyenhaláltól ! (fölveszi). Cse
lén, ezt a gondolatot a szerelem adta.

C selén. Ezt a tőrt én magamnak szántam. Klára, 
add nekem, nem menthetlek ugyan meg, de veled halni 
tudok.

K lára. Cselén, te élj, élj hazádnak. Nekem való ez, 
le van már törve éltemnek virága, ez az élet nem a 
földre való. Élj kedves, és ha a világ megvetve a sze
rencsétlen Zách nevet említi, légy te pártfogója az ár
tatlan nemzetségnek. Te ismerted Klárát, és ha valaha 
egy érző szív reám visszaemlékezik, áldozz te is egy 
könnyet szomorú végemnek, és mondd, hogy Klára szebb 
sorsot érdemlett.

C selén (megilletődve). O Klára! így tőled elválni, 
így élni — nehezebb a halálnál.

Klára. Élj magyar hazádnak, dicső nemzetednek.
C selén. Nagylelkű!
Klára. Ezt az erőt a te lelked kölcsönözte. (A tő rt 

elveti) Sorsom így akarta, elvégzem pályámat. Cselén, 
légy erős, és ha egykor a gonoszság vidám napjaidat 
keseríti, és elhagyva a világtól nem találsz nyugodal
mat, folyamodjál síromhoz és ott vigasztalást találsz.

Cselén. Mire késztetsz — Klára, én élek, de har- 
czot, harczot adj te jó szerencse, hogy ott dicsőséggel 
onthassam ki véremet.

NYOLCZADIK JELENÉS.
Lanka, Előbbié k.

Lanka (t'élbódúlva). Itt talállak? Nemde tudja Lanka 
a koczkát forgatni? Szegény leány, ez a te menyekződ ? 

Klára. Még ezt a kelyhet !
Lanka. Cselén — hah! ne nézz reám. O én is 

szenvedek.



K lára. Lanka, te is eljősz még; látom, te nem 
vagy ellenségem.

Lanka. Nem — barátnéd, mint a pokol legmérge
sebb ördöge a tiszta léleknek.

KI ára. Rövid még életem. Lanka, légy boldog a 
mint lehetsz.

Lanka (hosszú sóhajtással). Boldog — ki meri mon
dani, bogy szerencsétlen vagyok? Te itt hagyod Lan
kát — (magához térve) Klára, jó lélek ! nem — nem — 
szívemet szakadozni érzem, — vissza fekete kétség, 
ijesztő képek — Klára ! áldott lélek (Lerogy lábaihoz) 
csak egy tekintetet! Cselén! — ölj meg kedvesed lábá
nál, én vagyok gyilkosa. (N agy hallgatás.) Még is el ne 
kárhoztass, mert hidd el nekem, ó hidd el, hogy a jobb 
embert is sokszor a meleg vér és jndulat vezérli. 
(Fájdalm asan) Egy emberhez kapcsolva a kit sem sze
retni, sem becsülni nem tudtam, hidegen folyt éltem, 
de Cselént meglátván fölébredt a szív, hazám leve
gője forralta véremet, és tűzindulatomnak te lettél ál
dozatja.

Klára. Jer szivemhez — te ötét szeretted — szi
vemből megbocsátok.

Cselén. Jőnek már — O égi irgalom!

K1LENCZEDIK JELENÉS.
N é g y  E m b e r ,  kivont karddal, E lő b b ie k .

E g y  ember. Klára, kövess bennünket.
K lára (L ankát és Cselént átöleli). Lefolyt már éltem

nek órája — Lanka, Cselén, legyetek boldogok!
Lanka (magán kivül). Ennek így kellett történni — 

tud ő — az örökös büntetni. (Szivéhez nyúl) Mely üres 
— Klára ! Klára ! (megdermedve áll).

K lára. (Cselén nyakán). Cselén, utolszortehát jőj hív 
karjaimra, légy boldog, és ha egy szívre találsz, mely 
téged úgy szeret, emlékezz vissza Klárára, — isten 
hozzád !

106 |ZÁCH KLÁRA.
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C selén. Klára, nem tűrhetem! —  (nyakára dói). 
K lára. Meg kell lenni, a hóhér int. (Fájdalm asan) 

Éltem így végződik. Légy tehát boldog ! nekem nem 
lehetett. (E l az emberekkel.)

C selén  (m egáll, szomorú helyezetben). Klára! (utána 
siet).

L anka (m aga; nagy hallgatás után). El van hát vé
gezve , ennek meg kell halni ; két tűzindulat tolongó 
árjai összecsaptak ártatlan fejeden, és téged, jó teremtés, 
magukkal az örvénybe húztak------ egyik részét sor
sodnak atyád viselje (fergeteg hallik — L anka el akarván 
menni, Klára íté le té t észre veszi). Mit, mely hagyomány ez ?
— (olvassa és az értelm ére az Írásnak indulata is nő) Szörnyű
— így — Klára, így kell hát elveszned? Hah! szaggasd 
mellemet átkozott fájdalom! (nagy fájdalommal) elég már
— enyhítsd ó égi irgalom, enyhítsd szívemet, adj kön- 

* nyékét, csak egyetlen egy könnyet. (Lassan térdére eresz
kedik, kezeit kiterjeszti az ég felé.) Te a mennynek és föld
nek teremtője, te ki a csillagok felett a szegény halan
dók ügyeit intézed, adj erőt ama szencsétlennek, hogy 
a  kétség ne árthasson ártatlan szivének. (Lassan el. A 
fergeteg nó.)

TIZEDIK JELENÉS.
Visegrádi vidék, elül falusi hajlékok, hátulról hegy, melynek alját 

a Duna vize mossa.

K é t  f é r f i  és e g y  a s s z o n y .

E g y i k  férfi .  Tovább nem nézhetem, akármit vé
tett, bár mit mondjon az udvar ellene, én szegényt saj
nálom.

Más ik  férfi .  Nekem az atyja jóltevőm volt, min
denemet neki köszönöm.

E l s ő  férfi .  Akár mit tett a szerencsétlen, ily 
büntetés nem emberi !

A z a s s zo n y .  Mely szörnyű fergeteg! úgy lát
szik, mint ha az ég maga haragudnék ily kegyetlen
ségért.
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E lső  férfi .  Nézd csak ki jön ott — mint a két
ségbe esett ?

A z asszo ny.  Szinte félek tőle. Uram, ments meg 
a gonosztól.

TIZENEGYEDIK JELENÉS.
L a n k a ,  E lő b b ie k .

Lanka (elszórt hajja l, egészen magán kivül.) Zúgj ! 
zúgj ! ne kíméld villámodat, — ordítsd fel a lelkiismere
tet, — — egy nagy sírhalommá fordítsd a világot, 
zúzd porrá e nyomorúlt emberek szíveit, bogy ne érez- 
zen (folmegy a hegyre, és a m it utóbb a parasztok beszélnek, 
indulatjával k im utatja).

Első férf i .  Vigyázz — oda nézï a dombra
M á s ik  f é r f i .  Már megállnak — mely zúgás*— 

nézd — nézd, a szerencsétlent a lóról leemelik, székre 
ültetik — most — most a hóhér előlép — pallosát emeli
— nézd szegényt! feje elesik------

L a n k a  (ah eg y en ). Klára! Klára! téged követlek. 
(Leugrik a folyóba.)

A három p araszt letérdel, kezeiket az ég felé terjesz 
tik, egyszerre : LTristen, vedd magadhoz lelkét !

(A kárp it lefordul).
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SZEMÉLYEK.

Salamon,  magyar király.
Géza, herczeg.
Bort? Gyula ) magyar nemesek. 
Menyhárt  J 
Ilka, magyar szűz.
Niketas ,  görög vezér Nánclorfejérvárt. 
Zimias, görög tisztviselő.
Alexis,  görög ifjú.
Görög szolgák.
Vár lakosi.
Magyar és görög katonaság.

A dolog tö rtén ik  1073. esztendőben.



E L S Ő  F E L V O N Á S .

ELSŐ JELENÉS.

S z o b a  N á n d o r f e j é r v á r t .  

I l k a  és A le x is .

I l k a .

Hogy végre így bánik velem vezéred, 
És ily alacsony méltatlanságra 
Fakad, váratlan nem jön ez, mert 
Csalárd szivét már rég keresztűl- 
Láttam, s mindenre el is készültem.
De zárjon el legmélyebb tömlöczében, 
Azért még is híve fogok én maradni 
Magamnak, erőt ő rajtam nem vészén. 
Te sajnálsz ifjú? légy békén, mert 
A tiszta szív veszélyek közt magát fel- 
Emelvén, érdemét csak akkor 
Mutatja.

A le x is .

Érdemes szűz ! bár éltem 
Vesztével sorsodon segíthetnék!
De hasztalan ! mert súlyos állapotom 
Engem lekötve tart, s nem enged 
Szabad választást tennem, és minden- 
Felől mély örvény tátogat,
És szüntelen eltemetni fenyeget.
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Engedj meg Ilka, hogy nekem kellett 
Ezen kelletlen hírt hoznom, de mit 
Miveljek? én Niketas nevelt fia 
Vagyok, velem sok jót tett. nékie 
Hálával tartozom. (Indulattal.) De téged is — 
Nem, el kell hallgatnom.

I l k a .

Mi háborgat ?
A l e x i s .

Mennyit küszködtem én magammal,
Az ég urát ó ! hányszor kértem, hogy
Szabadításodra lehetséget
Mutasson : hasztalan ! nem hallgatott meg,
S buzgó sohajtásim sikeretlen 
Maradtak.

I l k a .

Szándékod nemes lélekre 
Mutat. Köszönöm jó ifjú! résztvevő 
S barátságos szerelmedet ; én vétked 
Által nem is kívánom a szabadságot.
Niketas veled jót tett, maradj híve,
8 ne csald meg szép bizodalmát.

A l e x i s .

De tégedet tömlöczben látni !
Ezt a kezet terhelve lánczokkal —

Ilka.

Akármi történik, vigasztal az,
Hogy ámbár el vagyok hagyatva 
Az egész világtól, egy szív még is ver,
Mely részt vészén méltatlan sorsomban.

A le x is  (megindulva).

Ó Ilka ! Ilka !



I l k a .
, Es ezen felül

Édes remény kecsegtet hogy hazám 
Előbb-utóbb fegyvert ragad, s megment 
Niketas rabló kezétől.
Aztán, barátom, ezen rabságot 
hzebb öröm felváltja, s szenvedésemet 
Vígan majd elfelejtem a szabadság 
S szerelem édes keblén, s csak úgy 
Tekintem, mint hűségem próbáját.

Al exi s .
A sorsok mely különösen vágynak 
Az égtől elrendelve, Ilka !
Te a tömlöczbe indulsz, nem sokára 
Talán rablánczot hordozol, s nálam 
Még is szerencsésebb vagy; mert még a 
Jövendő néked boldogságot 
Ígér, sok szép jelenések kápráznak 
Előtted, édes kények várnak 
Read, midőn éltem szép hajnalát 
Már bús felleg borítja.

I lk a .
Ha ifjúságod,

Ha a szív békessége elégedéstC? O
Adhat, virágzó éltedet mi 
Szomoríthatja ?

A l e x i s .
Volt idő,

Hogy égi békesség lakott melyemben,
S ártatlan örömök közt folytak 
Gondatlan éltemnek vidám órái.
Most, most nehéz sóhajtások, kétséges 
Gyötrelmek változnak szivemben,
És ifjúságom tündér álmait,
Fellcngező reményeit
Egy ellenséges indulat váltig
Elemészté.

ELSŐ FELVONÁS.

Kisfaludy K 11 8
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I lk a .
Mely gyengeség ! mely 

Ábrándozás! nem illik az, nem 
A férfiú erős szivéhez,
Barátom !

A le x is .
Égykor én is úgy 

Gondoltam, hogy a férfiút egyedül 
Nemes tettek dicsőítik ;
Már annak vége! (Felerősödve, tűzzel) Nem, 

nem Ilka !
Ne hallgass rám ! érzem, hogy jobbra 
Születtem. Ilka ! én szerencsés 
Vagyok.

I l k a  (m egilletödve). *■
És ez a könny, mely szemedben 

Ragyog? nem Alexis! oly könnyen 
Meg nem szabadúlsz. Titkos bút 
Látok sziveden rágódni, valid meg 
Igaz okát.

A le x is  (nagy érzeménynyel).
Ilka ! csak azt ne kívánd.

I l k a .
Szólj Alexis! csendes fájdalmidat 
Tovább nem tarhetem ; szólj ! mert bús 
Gyötrelmed engem is keserít.

A le x is .
Legyen tehát, és hallgasd azt,
A mit eddig még ennen magamnak is 
Megvallani csak alig mertem.
O Ilka! Ilka! én téged szeretlek.

(Nagy hallgatás, Ilka  megilletödve elfordul).
Ne fordúlj el! ne vess meg annyira!

(öm ledező fájdalommal).
Viszont-érzést nem, nem szerelmet 
Kivánok én tőled, mert érdemeden
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Vagyok mind arra : mélyen érzem 
Nagyságát lelkednek. De engedj meg 
Ha szívem erővel hozzád hajlik,
S egész valómat elragadja.
Nem vétek az, lia a szegény halandó 
A porból feltekint az örök 
Világossághoz, és imádva 
Szemeit az égre felveti. Ilka! 
Szenvedni tanultam, és fogok;
De tőled elállni nincs tehetségemben, 
lm most tudod, tudod keservemet;
De ne ügyelj rá : csak úgy tekintsd az 
En éltemet, mint egy gyenge virágot, 
Mely néked útadban szép illattal 
Kedveskedett, s te elfordulva, 
Könnyezve azt leszakasztottad,
S nem akarva öszvetiportad.

I l k a  (felre).

Megtörtént a mitől féltem.
(Alexishoz). Csalatkozol jó Alexis ! 
Szép ifjúságodnak szelíd természete 
Azt a szíves hajlandóságot 
Szerelemnek tartja, a mi egyedül 
Nehéz rabságomon való 
Felgerjedt szánakodás és irgalom.

A l e x i s .
O értelek ! nagylelkűen te nékem 
Békét szerezni akarnál, és 
Ennen csalatásommal 
A kénytelenséget könnyíteni.
Ne félj jó Ilka ! nem leszek terhedre ; 
Nagy lelkedet van erőm követni,
És állhatatosságot tetőled 
Tanulni. A kit jó szived választott, 
Az éljen melledben ; nekem már az 
Elég, ha csak láthatlak s csendes 
Erkölcseidet csodálhatom.

8 *



116 ILKA, VAGY N Á N D O R F E JÉ R V Á lí  BE V É TE L E.

I l k a  (megilletődvé).

Jó ifjú! -
Én is szeretlek, úgy mint legjobb 
Testvéremet. Jer karjaimba!

(Alexis reá borúi, nagy erzeménynyel) 
így ! e szivbéli szent frigyet csak a 
Halál szakaszsza el.

Alexis (fellengezve).

Nem, a balál
Csak a szivet, a porból valót, emészti el.
A lélek élni fog, s világos 
Honában is téged keresni.
Hadd jőjön, hadd tegye csontujját 
Dagadó szivemre, az életnek homályát 
Oszlatja el csak és levonja szememről.
Ott! ott örökre bírhatlak.
Más néked a világ, mert annyi szép 
Öröm virágzik még számodra.

Ilka.
Mn is hazámban, nem tagadom, szerencsés 
Voltam; egy férfiút szerettem,
Kinek szép tettei, és magyar 
Nagylelkűsége engem elragadtak.
Öt feltalálni, őt meglátni,
Öt hallani, őt szeretni
Egy pillantat vala. (Szomorúan). Már közel 
Volt egyesülésünk, már én 
Magamat az egekben véltem, hogy 
Pogány csoportok megtámadták 
Csendes házunkat, s cn^em elragadván 
Szeretett szüleimtől, ide Belgrádba 
Hurczoltak, és Niketasnak eladtak.
De bízok hazámban, és bízok jó 
Királyomban, hogy nem soká fogják 
Halasztani szabadulásomat.
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Alexis.
Nem titkolom tovább liât, Ilka! 
Reményed teljesedik, mert a 
Magyarok már is Belgrád alatt vannak.

I l k a .
Hah! Alexis! mely jó angyal szól 
Belőled? Most tehát világos 
Előttem — Fél hát, fél Niketas a 
Magyar fegyvertől, és azért zárt engem 
Tömlöczébe, mert itt fenn már nem tart 
Bátorságosnak. Alexis! szólj! szólj!
Mit hallasz a magyarok felől?

Alexi s.
Sokat kívánsz; mert a mit én a 
Magyarok felől tudok, nem válik az 
Dicsőségünkre, és én mint görög 
Tulajdon szégyenünket hirdessem?

Ilka.
Megismeri a nagy lélek mását,
S becsüli az erkölcsöt még az 
idegenben is; mert a jámbor s igaz szív 
Mindenkor tiszteletre méltó, verjen 
Az bár a legmérgesebb ellenségünk 
Vagy leghivebb barátunk mellében.

Alexis.
Ó Ilka! Ilka! mint játszol velem!

I l k a .
Barátom szólj! mint harczolt a magyar? 
Kik vannak a táborban ? O siess,
Beszéld el hogy mi történt.

Alexis.
Hallgasd

Tehát! Niketasnak unszolása 
Es pártfogása alatt többször már 
Pecsenégi csoportok a Szávát ált-
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Hajózván, országtokra rohantak,
És nagy vérontás, rablás s pusztítás 
Után, nagy prédával hazájokba 
Tértek.

I l k a .
Niketas ! HahJ neked 

Köszönöm hát elragadtatásomat !
A 1 e X i s1.

Salamon király ezt hallván, hogy 
A görög hívtelenséget meg- 
Boszúlja, és kirablott népének 
Elégtételt szerezzen, öszveszedvén 
Vitézeit, Zalánkemén alá 
Mozdítá táborát. Vele jöttek 
Első Bélának, atyja testvérének 
Dicső fiai, Géza és László,
László! ez az ég kedveltje, a kinek 
Hatalmas karja csak nem rég Kérlés 
Elszéledt bérczeit kunok vérével 
Festette, és az ellenségen oly szép 
Diadalmat nyert. A nemesek 
Közül Bors-Gvula legjelesebb ; 
Bors-Gyula, a kinek villámként száll 
Az ellenségre villogó 
S öldöklő kardja ; ez a kinek a 
Halál bajtársa, mert a merre csak 
Tekint, ott hullnak a vitézek.

I l k a  (elragadtatva).
Hah! Gyula! Gyula itt! Most Alexis! most 
Szabad vagyok, s ti görögök,
Ti vagytok a rabok.

A l e x i s .
Nem értelek.

I l k a .
Tekints szemébe, és megértesz.
Ne félj jó ifjú ! egyedül a csatában
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O rettenetes, szelíd azon kivűl,
S érző szive csak könnyen megindul. 

(Fellengezve).
Hah! téged látlak Gyula! és te 
Fogod diadalmasan kivezetni 
Rabhölgyedet a setét tömlöczből, s kedves 
Hazámnak visszaadni. Gyula! Gyula! 
Örök szerelmem tettedért jutalmazzon.

A 1 e « is.
Mely tűz lobog szemedben ? Ilka!

I l k a .
Az öröm eláradt mellemben.
Nem titkolom tovább előtted 
Barátom, néked megvallom, kedves 
Testvérem, hogy az a vitéz bajnok,
Hogy Gyula, a kit oly szépen festettél, 
Hogy Gyula az én szerettem, kedvesem.

Alexis.
Nem Ilka! ezt nem, én nem tűrhetem.

I l k a .  ""
Légy neki is barátja; melle 
Elég tágas, jó ifjú, téged is 
Befogadni. Szólj! tovább mi történt?

Alexis.
Niketas Belgrádot felszabadítni 
Akarván, Kazárt, a pecsenégek 
Herczegjét, hívta segítségül;
De csak a várandó prédáról 
S nem a veszélyről is ait tudoiitá.
Eljött Kazár seregével, és mindjárt 
A bácsi és soproni osztályokat 
Dühös tűzzel meg is támadta;
Eze-k vitézül elfogadták őtet,
Sokáig kétséges volt a csata,
Hogy L ászló herczeg és Bors-Gyula 
Keresztülvágván Kázár népén,
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Az ellenség erejét egymástól el- 
Szakasztván, teljes győzödelmet 
Nyertek. Kazár úgy megveretett.
Hogy csak keveset! magával 
Menekedhetett meg a rabságtól.

Ilka.
Hah! Gyula! mondád! Gyula! mint dagad, mely 
Büszkén emelkedik szivem, hogy 
Ily férfiú, ily vitéz bajnok 
Egykor kedveiéinek választott.

Alexis.
Mi a falakról láttuk a magyar 
Király diadalmát, és Niketas 
Titkolt haraggal nézte a miként 
A vármegyék számos foglyokkal 
És a nagy prédával szép rendben 
Felállottak királyik sátora 
Előtt. De tégedqfcmind ezekről 
Tudósítnom Niketas eltiltott.

Ilka.
Mely szép s örvendetes hír ! Alexis !
Ily sok barátságért örökös adósod 
Fogok maradni. A magyarok ha 
A várat elfoglalják, és már Gyula 
Éles kardjával társaid között 
Halált, szükséget és sebeket indít.
Akkor, jó ifjú —

A l e x i s .

Akkor vérzeni
Engedd szivemet, mely már úgy is 
Örökre elvesztő minden nyugalmát.

I l k a .

Nem Alexis! te élsz; és létedet még 
Sok szép s nemes tettek dicsőítik.
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MÁSODIK JELENÉS.
E g y  G ö r ö g  s a z  E l ő b b i e k .

G ö r ö g.

Vezérem küldött, Alexis!
Több ízben kérdést tőn irántad.

A le x i s  (a göröghöz).

Mindjárt követlek. (Görög el).
Ilka, jer tehát a 

Vezérhez; ó de ne gerjeszd 
Haragját, és kerüld boszuját, mely 
Ha fellobban, nem ismer mértéket;
S ha megszorulnál végső szükségedben, 
Folyamodj hozzám, én védlek s véremmel 
Felelek mindenkor drága éltedért.

I lka.
Légy békén Alexis! a vár alatt 
Áll Gyula! érted mit teszen az?
O itt! már én szabad vagyok.
Akármire törekszik Niketas;
Dühödjék, öljön és dúljon; de Ilka 
Magyar szive nem tanult rettegni.

(El mind a ketten).

HARMADIK JELENÉS.
Magyar tábor.

A K i r á l y ,  G é z a ,  M e n y h á r t ,  m a g y a r  N e m e s s é g  és  
K a t o n  as ág.

K i r á l y .
Kedves bátyám! a bölcs tanácsod,
László erősiés győzhetetlen karja,
S seregem próbált vitézkedése 
Bizonyossá tesznek, hogy csak nem 
Sokára elérjük czélunkat,
S Nándorfejérvárt, mely már annyi
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Rablásoknak adott menedékhelyt,
Az ellenségtől elfoglalhatjuk.
Dukás görög császár az esküvéssel 
Kötött békességet rutái meo-szeg-te,
Es ellenünk pogány csoportokat 
Küldött; nem érdemel kimélést.
Niketas pedig, ki szüntelen 
Alávaló álnoksággal szomszédi 
Barátságot színlett, vegye el most 
Azon jutalmat, a melyet keresett.
Nem szenvedem, hogy Hunniát a 
Pogány többé prédálja, háborgassa,
S szabad lakossait rablánczon 
Orozva a külföldre vezesse.

G éza .  *■

Királyom, kevdes öcsém! bízzál a 
Magyarban, s szép feltételeidet 
Ezek dicsőül elvégzik. Kivált most, 
Minthogy atyafiságos szeretettel 
Egymást általfogjuk, reményiem 
S hiszem bizonynyal, hogy csak egy ellenség 
Sem lépi át büntetlen Hunnia 
Határát.

Menyhárt .
Es ez után érzi a 

Magyar, s azt szívdobogva vallja,
Hogy mely szép s édes az élet egy jó 
Király alatt.

K i r  á 1 y.

Ue a magyar vért 
Sajnálom, mely ezen várnak 
Ostrománál elfolyna. Menj tehát,
Vitéz Menyhárt! fel még ma a várba,
Es értekezz Niketással a fel- 
Adása végett. Én egész seregének 
Szabad kimenetelt engedek,
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Ha általküldi Nándorvár kulcsát,
És meghódol. Ha kérésemre 
Nem hajlik, akkor azt, barátim, 
Ostrommal béveszszük.

M e n y h á r t .

Király uram !
Egy óra múlva hírt hozok teneked.

G éza .

Azt vélem én is : hogy ha nem hajlik 
Niketas kegyes s -barátságos 
Ajánlásodra, úgy közönségesen 
A várt megtámadjuk; de mentői 
Előbb, hogy a görög vezérnek 
Alkalma ne lehessen magát 
Jó rendbe hozni és romlékony 
Falait félépíttetni.

Király.
A gyors támadás

Fél győzelem; kedves bátyám! egyet 
Értek veled.

G éza .

Már két hónapja
Lesz, hogy tehetetlen itten múlatunk, 
Ideje már a dologhoz kezdenünk,
Hogy ne tompuljon meg az ellenség 
Félelme. Még ma éjfélkor 
Tulajdon osztályommal elhagyom 
A nagy tábort, s holnap a hajnal 
Hasadtával László öcsémmel 
Nándort Duna felől ostromlom.
Király! te népedet a Szávának partján 
Állítsd fel.

M e n y h á r t .

Felséges király! az én 
Tanácsom Gyulát is bevárni.
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Ővele jönnek Veszprém és Zala 
Lovagjai, derék, harezban forgott 
Vitézek ; és Gyulát magát is 
Óhajtom, mert vitézségével 
Szép példát gerjeszt a seregben.
Es mint egy győzödelmi csillag, úgy 
Tiindöklik a csata zavarjában.

Király.
Mindenre nézve jó a készület.

Géza.
A mint egy kém hirelte, bolgárok 
S görögök védelmezik Nándort,
S nem legjobb egyezségben vannak. Ezen 
Viszálkodás nekünk használhat, s minden jót 
Reményltet.

K irály.
En csak a magyarba 

Teszem minden birodalmamat ; 
Mert néki hazája boldogsága,
S hazája szerelme aczélozza 
Szivét. El van végezve, a várat 
Mi ostromoljuk. Kedves bátyám ! 
Tudósítsad mind erről Lászlót, 
Izeiül királyi tiszteletem'íieki,
Es annyi bajnok tettekért szives 
Köszönetemet; azon kéréssel, hogy 
Ez után is maradjon Hunnia 
Paizsa, és az ellenség félelme.

M en y }i árt.
Mely fegyverzörgés ? Hah! király! itt Gvula!
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NEGYEDIK JELENÉS.
ula egy elfoglalt zászlót lobogtatva jő, több katonasággal, az 

E l ő b b i e k .

K i r á l y  (látható örömmel).
Vitéz bajnok!

Gyula.
Győztünk, győztünk király !

(A király elébe lép, és a zászlót lábához teszi), 
Udvözlégy jó királyom! és te Géza 
Dicsőséges bérezés» ! Király ! im itt 
Tartom szép győzödelmemnek jelét ;
Es lábadhoz teszem rémítő 
Például, hogy imígv tiporja le 
Az ellenséget a dicső magyar király.

K i ra ly.
Koszorúk fia! Te a ki annyi sok 
Szép érdemeld által hazádat és 
Királyodat lekötelezed, vedd 
Köszönetemet ; dicső bajnok !
Csak győzni születtél; mert a hol te 
Jelen vagy, s éles kardod villog,
Már ott nem kétes a harez. Mit látok,
Te vérzel?

G y ula.
Semmi az, király!

Egy kard akadt meg homlokomban ;
Még többnek is van itt helye.

K i r á ly .
Beszéld el Gyula, mit végeztél.

Gy u 1 a.
Hiven mind azt*v a mit csak parancsolál,
Az ellenség nekünk többé nem árt,
Se többé nem háborgat; hallgasd :
Egy része a Ivázáv megvert népének
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Magát elrejté a hegyek közé;
Ezek magokat ott öszveszedvén 
Reánk akartak ütni, és az által 
Niketással egyesülni; majd négy 
Ezerre mehetett a számok.
Elejökbe mentein én, és őket egy 
Szép térségen fel is találtam.
Nagy megbizottsággal s dühösen be- 
Rohantak ők félannyi seregem 
Rendébe, emberül harczoltak,
De a magyar vitézség még is 
Győzött. Nyolcz százan ott fedik a csata 
Mezejét, s tizenkétszáz foglyot 
Hoztam magammal a táborba. Ott 
Alinak ! hogy lássa a görög vezér 
Es lássa Nándorvár, hogy mit ' 
Reménylhet; azonban miközülünk is 
Elestek egynéhányan, és dicsőül 
Meghaltak a hazáért.

Király.
A király

S a nemzet háladó szivében él 
EmlékezQtök.

Géza.
A rab hal csak meg,

El a szabad vitéz ; mert szép s örök 
Ifjúságban virágzik annak a dicső 
Hire, neve.

Kir ály.
(Tulajdon kardját leoldozza, és Gyulának adja). 

Gyula, bátor férfiú!
Vedd ezte4 emlékűi szép tettedért.
Ne nézd a jutalomnak külső érdemét,
De az adónak hálával tölt szivét.

G é z a .
Aranyárt adhatnék néked Gyula !
De ily múlandó fényesség nem
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Kecsegtet tégedet; bajnok szived 
Tudom előbb vágy szebb valóságra,
Itt hát kezem igaz barátságra.

G yula  (eltüzesülve).
Király ! herczeg ! mely szépen tudjátok 
Nagylelküségteket használni.
Király ! hah! ily jutalmat a magyarnak! 
S háláadó szive magát fölemeli,
Es őt a dicsőség ebében hordozza, 
Hazaja szerelmét keblében neveli,
S királynak, hazának éltét feláldozza.

(A kárpit lefordul.)

1» Á S 0  D I K F E L V O N Á S .

ELSŐ JELENÉS.
Niket.is szobája.

N ik e t a s ,  M en y h á rt ,  Z im ias és több G ö r ö g ö k .  

N i k e t a s.
Miről te engemet vádolsz, magyar,
Titeket talál az, ím magad ellen 
Szólasz. Ti rontottátok el 
Azon szent békességet, császárom 
A melyre oly sokat épített. Ti,
Ti jöttetek fegyverrel által 
Határunkon harczolni mívelünk.

M e n y h á r t .
Késő már, hasztalan minden mentséged, 
Csalárd játékod már nálunk is tudva 
Van, és kezünk közt biztos társaid,
Kiket Kázár herczeghez küldöttéi 
Azon kéréssel, hogy csak bátran



Kabolja és pusztítsa békességes 
Országunkat. Kazár aztaf-hiven 
INIeg is cselekedte. Azért válaszsz,
Mert az idő csak múlik : vagy a várt 
Add által a rablóit prédával együtt :
Vagy jőj le velem a magyar táborba,
És zálogéi maradj addig nálunk,
Míg császárod királyomnak 
Illendő és méltó elégtételt 
Nem ád.

N i k e t a s.
Nem, én azt nem fogom soha 

Cselekedni. Még fenállnak Bclgrád 
Falai, még aztÄfc'védeni is tudom.

M enyhárt.
Ne várj segédet többé senkitől.
(Az ablakhoz megyein és azt kitárja.)
Nézz csak le a mezőre, s ott meglátod 
Barátidnak hideg tetemeit 
A földön elszéledve feltűnni.
Nézd csak czinkosaidat, a kik 
A rablott prédát oly hiven feloszták 
Veled; nézd most már mint rabokat 
A Száván átevezni.

K ik e t  a s.
Nem, mondom, nem!

Ián harczolok!
M enyhárt.

Kíméld t\ népedet.
Nem igaz vitézség a vérvesztegetés.

N i két  as.
Mindenre el vagyok tökélve,
Menj! és vígy háborút uradnak.

Me n y hárt.
Nem akarsz ? nem? Hát szaladj ön vesztedbe.

(El a görögökkel).
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N ik e t a s  (egyedül).
Van még elég népem, még tarthatom 
Magam, és az egyezésre
Idő lesz mindenkor. (Gondolkodik.) De ha még is 
Az ellenség elfoglalná a várat,
Mit akkor? én csak magam vesztek,
Magam leszek csak áldozat,
Magamat talál az öldöklő 
Boszújok. Hát igaz, igaz, nekem 
Elveszni kell, vagy szégyennel tetézve 
Kérésre fakadnom ? Nincs mentség ! nincs 
Segédreményem önnön nemzetemtől,
S előbb-utóbb elnyel még is
Az erő és a nagyobb hatalom. De így
Leszállni a szokott uraságról,
S egy büszke ellenségnek megvetését 
Szenvedni! nem! az élet nem ér ily 
Nagy áldozatot; nem, inkább, inkább 
Harczolva meghalok. (Csendesebben) Még is, most, 
Most a haláltól rettegek,
A gondolat maga megrázza 
Egész valómat. Ilka ! Ilka ! ezt 
Nem a félénkség, nem, de forró 
Szerelmem s indulatom okozza, mely 
Bájolva vonszon a világhoz, és 
Az életet velem kedvelteti. Nem,
Így nem végezhetek, nem, nem; legalább 
Múlandó éltem egy szép órát 
Számláljon, és ezt Ilka adja meg.

MÁSODIK JELENÉS.
Egy G örög , N ik eta s .

G ö rö g  (sietve).
Uram vezér! az cllensé" igen
Nagy mozgásban vagy cm, s az egész tábor
A vár alá húzódott. Úgy látszik,
Hogy ostromhoz készülnek, mert nyilván

Kisfaludy K II. 9
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Lehet kivenni, miként a faltörő 
Kosokat s lajtorjákat 
Előkészítik.

N i k e t a s .

Hadd jőjön! mi is 
Még férfiak vagyunk s harczolni is 
Tudunk. Menj ! a külső bástyákra 
A nyilasok és parittyások 
Mindjárt felálljanak, legelőször is 
Az ellenséget ezek fogadják,
A bolgárok pedig a vár nagy 
Piaczán várják további parancsomat.

Görög.
Vezér! a bolgárok zúgolódnak, '
S a vár feladását szemtelen 
Kivánják, megrettenvén a magyar 
Seregnek késziilésitől, nem 
Akarnak már tovább szolgálni.

Niketas.
Mit? és ti öszve nem konczoltátok? 
Büntetlen ezt ők nem teszik. Siess ! ^
S tégy rendelést nevemben, hogy mind a 
Görög katonák talpon legyenek,
A bolgár zsoldosokkal én magam 
Végzek, s fogadom hogy engedelmeskednek.

(Int,  a Görög el.)

HARMADIK JELENÉS.
A l e x i s  jő, N i k e t a s .

N  ik  e t  as.

Mely régen vártalak már, Alexis !
Szólj, Ilka mit csinál? — de légy rövid, 
Mert sürgetős dolgom van — mit beszel ? 
Meglágyult-e szive már? mint gondol 
Felőlem? s hogy tetszik az újabb lakása?
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Alexis.
A régi ő most is, s félek, hogy 
Erős szive másolást nem is szenved. 
Idegen minden köz félelem leikétől,
És legkisebb panasz, sem jajgatás 
Otőle nem hallik! vidám, bátor, 
Mosolygva játszik lánczával, s csendes 
Békével várja sorsa változását.
Niketas! megvallom sok reményt 
Nem adhatok; te Ilkának szivét 
El nem nyered soha.

N i k e t a s .

Nem? legyen hát,
A mit nem eszközölhetett kegyelmem, 
Nem vár'kozásom, sem buzgó kérésem, 
Sem drága ajándékim, azt az 
Erő vigye véghez; csak makacsság,
Más semmi; és azt megtördelni 
Az én gondom legyen.

A le x is .
Már Ilka

Szeretett. Nehéz s nem is lehet az első 
Szerelem hatalmával küszködni.
Ereszd őt vissza népéhez; most 
Van legszebb alkalmad reá,
S hidd el nekem, hogy győzni fogsz 
Te a magyar sziveken.

N i k e t a s .
Nem! már elég! azt nem 

Teszem; s ha még Niketas barátságát, 
Vezéred jóvoltát tovább is fel 
Kivánod tartani, azt többé 
Ne említsd, most még egyszer elfelejtem. 
Hogy tőled ily tanácsot hallottam.
Ha engem nem szerencséltet, veszszen 
Akkor látatlan Belgrád tömlöczében;

;9*



132 ILKA, VAGY N Á N D O R FE JÉ R V Á R  BEV ÉTELE.

S ha, a mit nem reményiek, e várt 
Bevennék a magyarok, és- én dicső 
Védelmem áldozatja lennék,
Akkor halálom néki ne használjon,
Sőt ketté messe fonalát életének. (El.)

A l e x i s  (egyedül).

Ily úton nem szabadulsz, kedves !
Mert a jobb emberiségnél 
Nagyobb Niketas vad indulatja.
Es hogy? hogy lesz véged, ha a magyarok 
Győznek? Nem tudja senki is hová 
Zárattál, s élve eltemetve 
Sírodat majd tennen nemzeted tiporja,
S nehéz kétségek közt szörnyen múlsz- 
Ki ezen világból! Félre! félre 
Ijesztő képzelet! hagyj el 
Marczangló,gyötrelem ! mit gerjeszted 
Szivemet ? En ártatlan vagyok. —
Mé<r is, még- is, csak én segíthetek 
Egyedül; én, én vagyok Niketas 
Titkossá — hah! hová ragadoz elmém!
Mely mély örvény nyílik előttem? S még is, 
Vagy őt elárulnom kell, avvagy Ilkát 
Prédául adnom förtelmes sorsának.
Niketas! nem, el nem árullak. (Lágyan)
Te! a ki a szegény árvát fel- 
Fogadtad, ápolgattad és szerelem 
Között tápláltad, s én alattomos 
Módon romlásodat eszközölném?
Nem, ily rút és alacson vétek
Nem fér szivemhez. Oh de Ilka! Ilka!
Mi lesz belőled ? (Mély gondolatba merülve az 
ablakhoz megyen.) A magyar tábor 
Ott a völgyben fejérlik:
S a búcsúzó nap vég sugárai 
Elszéledt sátorit aranyozzák.
Mely szép tekintet! mely bájos kilátás !
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Ott az a szerencsés, a kit Ilka 
Szeret! ott az erős férfiú,
Tündöklő csillaga nemzetének.
És én — itt! hah ! mely gondolat ! ha én — 
így ! így fog menni, hozzá, hozzá !
Mindenről őt tudósitom. (Felkevülve)
Éretted, Ilka, életemet koczkázom !
Te testvérem vagy, és ezen szent 
Nevet megérdemelni feltett 
Szándékom, és kötelességem. (El.)

NEGYEDIK JELENÉS.
Magyar tábor. G y u l a  és M e n y b á r t  sátorai általellenben. 
vannak helyheztetve. A hold épen kelőben vagyon, és hátul 

a hadi tüzeknél m a g y a r  k a t o n a s á g  fekszik.
G y u l a  és M e n y h á r t .

G y u l a .

Egy nap megint múlt el, megint 
A sírhoz egy lépés közelb.

M e n y h á r t .
Nem úgy, barátom! a mindennapi ember 
Számlál napokat, de a bajnok élte 
Köz sors alá nincsen szorítva.

G y u la .

Érzem, hogy nem 
Üres hang még is a dicsőség,
S hogy a nemes szív méltán vágy utána.
De, oh barátom! az élet még sem 
Kellő, ha egyszer hulltanak 
Az öröm virágú

Menyhárt.
Semmi okod nincs 

A legkisebb panaszra, mert 
A sors kiválasztott, s rendelt 
Pályádra szép örömöket hintett.
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G y u l a .
De még is azt jól érzem, hogy már hátra 
Maradt legszebb boldogságom,
Es a jövendő bár mivel kedvezzen,
Oda éltem szépe, czélja és jutalma.

M e n y h á r t .

Elégtelen ! még több szerencse kell ? 
Midőn úgy is már a dicsőségnek 
Elérted fő pontját? A nemzet ismer, 
Szeret a király, becsűi a sereg,
És a te melled még bús gondokat 
Táplál ?

Gyula.
Igaz, hogy a dicsőség *

Sikos útján én szerencsésen jártaid,
S diadalmi fény fejem körűi sugárzik ; 
De még is — ó barátom, a szépen 
Virító koszorúzsengéjében 
Valami rejtőzik, mely megfosztja 
Vidám zöldjétől, és azt csendesen 
Elszárítgatja, és oda vész, ha nincs 
Egy kéz, mely azt«.t öntözgesse 
Az élet élesztő nedvével :
Ha egy szív nincs, mely érezhesse azt, 
Nincs egy kebel, mely megtarthassa.

Menyhárt .
Megint a régi aggodalmak ?
Nézd csak körül magad Magyar- 
Országban, hány szűz nem virágzik 
Számodra ? Es te válogathatsz, mert 
Az erőset a szerelem kedvelik

G y u la .

Az a szelíd érzés s az a bájos 
Szivbéli gerjedelem tőlem búcsút vett. 
Egyszer szerettem én csak, s avval a
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Szerelemmel mellem tán örökre 
Bezáródott. Csak egy leányra 
Találtam, a melynek keblén kívántam 
Nyugodni, egy valódi szívre 
Akadtam, mely nekem teljesen meg- 
Felelt, mely öszvehangzott énvelem !
Es az most hol vagyon, nem tudhatom.
Ó Ilka! Ilka ! mely föld szegletében 
Nyugszol? vagy — hah ! rettentő gondolat ! 
Talán undok pogányok közt nyögöd 
El éltedet. Most széles e világban 
Magam én egyedül állok, s nincs a ki 
Sebeimre enyhülést csöppentene,
Nincs n ki éltemet kedveltetné,
Es a ki öregségemnek gyámola 
Lehetne.

Menyhárt.
Mely hiú álmák ezek ?

Mért táplálsz ily fájdalmakat melyedben 
Te, egy bajnok ?

Gyula.
Barátom! ez nekem 

Legboldogabb órám, mert néhai 
Szerencsém szép emléke égi 
Vigasztalást tenyészt keblemben,
A múlt idő örömeit édesen 
Élőmbe adja, s a jelenlét 
Gyászfátyolát gyengédeden levonja 
Szememről ; ekkor látom én magamat 
Megint az ifjúság hevében,
Fellengző álmaim megújulnak 
Megint, s a képzelet felemel 
A boldogok sorába. Nem, barátom, 
Legyen vétek, legyen bár gyengeség,
Nem titkolom, sőt kedvelem 
Ezt a fájdalmat.

-
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M e n y h á r t .

, Vesd ki elmédből ;
Es ott ne álmadozzál a hol a 
Valóság új életre és örömre 
Int.

G y ul a .

Már az ifjúságnak szebb korát el- 
Haladtam, általestem életemnek 
Felén, megérett emberkorban 
Vagyok, és így a koristen azt megtiltja 
Most tőlem, a mire az ifjút ingerli. 
Barátom! én szeretni, én harczolni, 
Meghalni is tudnék kedvesemért; '
De ez a báj ömledezés, az ifjú 
Tulajdona, tőlem már eltávozott.
Nem, nem ! most is még Ilka létem 
Bálványa, őt szeretem most is.
B-epűljön bátran más virágról 
Virágra, de én szeretni csak 
Egyszer tudok.

M e n y h á r t .

Szeresd tehát
Csak képzeletednek árnyékát, ha téged 
Szerencséltet; de megbocsáss, barátom! 
Hogy gerjedelmét el nem értettem 
Szivednek, ámbár érdekel fájdalmad. 
Harczban nevelkedtem, csak fegyvert 
Forgatni tanúltam, más szelíd érzést 
Nem ismertem. — Barátom, holnap hát 
Hajnalkor Nándort ostromoljuk ;
Dolog lesz ! én alunni megyek.
Nézd, nézd mely szépen csillámlik a hold
világnál a vár tornya.
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G y u la .

Bár viradna
Már; a fegyver zörgése, a csata- 
Iviáltás s a lovak dobogása 
Minden bút elfelejtet.

Menyhárt.
Hány magyar,

Ki vígan még most álmodik, holnap 
Ilyenkor tán örökre alszik.

G y u la .
A mint a végezet rendelte.
Az élet egy, és egy csak a halál is.
Én azt* kérdésre nem veszem,
Akár mikor talál, készen vagyok.
S ha meghalok kedves hazámért,
Beteljesedik legszebb kivánatom,
Mert azt tudom, hogy fenmarad nevem 
A történet könyvében, s nemzetem 
Áldást mond szendergő poromra.

M e n y  h á r t .
S hogy a jövendő század is, ámbár 
Sirunk már béomlott, vitéz tettünket,
Dicső halálunkat hiven fentartja,
S a jobb magyarnak például fog az 
Szolgálni mindenkor. Hah Gyula!
Mi az élet ily dicső halálért ?
(Kezét nyújtja  neki). Jó éjszakát, kedves barátom

Gyula.
Nyugodjál hát szerencsésen.

Menyhárt.
Mig a

Tárogató fülemben nem harsog. (Be sátorába.) 
G y u l a  (egyedül).

Szerencsés ember! téged nem kerül 
A nyugalom, csak egy kivánat



Tölti be szivedet, és azt már holnap 
Elnyerheted, s hazádért meghalhatsz.
Kedves barátom ! résztvevő szivvel te 
Ezen sebet enyhítni s bégyógyítni 
Akartad, és azt még jobban fel- 
Szakasztottad. De még is érzem 
Jótéteményét; mert elvesztvén 
Kívánatos tárgyát szerelmemnek,
A fájdalom lett nékem kedvesem.
Oh Ilka! Ilka ! hol vagy ? hol? csak a 
Tágas levegőben oszlik el 
Kiáltásom, s nem jő válaszszo,
Csak en nehéz sóhajtásom felel.
Elég hát, vissza! vissza áldott kép,
Rejtsd el megint magad melyemben.
Ott a te helyed. (Körülnéz, hallgatás.) Meíy szép az estve, 
A hold világa s a hadi tűz mely 
Yigan mulatják a szemeket! talán csak 
Idekiíf nyugszom, jó lesz itt. (Hallgatás.)
Ma erős napom volt.
(Párduczbőrét a földre terjeszti .) Mellemet meg- 
Tágítom. (Mellvasát feje alá teszi s lefekszik.)

így! most jer, jer édes álom !
S erősítsd fáradt tagjaimat, mert 
Holnap sok erő kell. Ilka ! Ilka !
(Álmosan fejét leteszi.) Nándornak el kell esni.

(Elalszik.)

ÖTÖDIK JELENÉS.

A l e x i s  fejér köpönyegbe takarva,  vizsgálódva előlappang, az 
E lő b b i .

A l e x i s  (magában).

Itt kell találnom őte4, erre 
Igazítottak ; mint ver szivem ! mely 
Ellenkező érzés ! félek, de
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Örülök is azon embert meglátni,
Kiről a köz hír már annyit hordozott.
Azt a hatalmas férfiút, azt
Kit Ilka szeret — valóban ez nehéz
Menetel; de őérette, az ő
Jáváért —  (Észreveszi Gyulát és hozzája közelít.) 

Mit látok ! valóban
Itt alszik egy magyar — ha Gyula volna 
Maga? Ö az! ő! nem is kételkedem.
(Megrázza Gyulát). Kelj fel magyar! Heh kelj fel.

G y u l a  (felébred).
Ki vagy ? Kezdődik a csata ?

A le x  is.

Szólj ! Gyulát hol találom ?
G y u la .

Es mit kivánsz ? magam vagyok.
Alexis.

Te vagy? Valóban Gyula! te vagy! (Félre)
Az egeknél! Ilka! ezt kellett 
Neked szeretned.

G y ű l  a.
Es mi a kérésed.

Alexis.
Barátságos kezet kérek tetőled,
Érzem mélyen, hogy azt megérdemeltem.

Gyula.
Talán eltévedtél jó ifjú!

Alexis .
Nem, Gyula ! sőt igen jól mentem,
Ismerlek Gyula! a mint rég már téged 
Képzeltelek, úgy állsz most szemem előtt.

Gyula.
Nem foghatom meg, mely idegen szózat!
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A le x i s .

Idegen még most, de nem lesz az többé,
Ha betekintesz mellembe. O Gyula! —

Gyula.
Ki vagy te különös ifjú? szólj, mit 
Akarsz te tőlem?

Alexis.
Ismerj meg tehát ! (Elveti köpönyegét.) 

lm egy görög áll most előtted!
Gyula.

Hah! hogy jöhettél eddig? megvallom 
Szép bátorság! De tudd meg ifjú, *
Hogy emberedre találtál — Még is,
Te engem alva leltél, életem 
Kezedben volt; látom nem jöttél 
Orozva rablóként gyilkolni,
Benned nem koz lélek lakik,
Azért látásodon örvendek.

A l e x i s .

Vitéz ember! mást lelkedtől nem is 
Vártam. Hallgasd tehát, mi hozott 
Engem, most ebben az órában,
Ide a magyar táborba, mert nem
Lehet mulatnom, minthogy minden perczenet
A melyet itt töltök, fontos és drága.

G y u l a .
Hallom, szólj !

A l e x i s .

Egy magyar szűz van 
Belgrádban fogva, a kinek élete 
Most nagy veszély között forog. Mig a várt 
Mi birjuk, addig én védelmezem.
De ha a várt elfoglalnátok,
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Akkor sorsát, bai'átom, a te 
Kezedre bízom. Minden rejtekhelyét 
Keress ki, járd mind öszve a 
Fogházakat, és őt feltalálod.
De azt, hogy őt ki tartja fogva,
Azt, Gyula, tőlem ne kérdezd,
Szent esküvés leköti nyelvemet.

G y u la .

Különös ! és én ?
A l e x i s .

Te csak magad 
Segíthetsz ; téged érdekel 
Legjobban, s méltán. Gyula! O 
Egy felséges teremtés, melynek szép 
Tulajdonságait, csendes 
Méltóságát és ritka erkölcsét 
Bámúlva csodálom és imádom;
Az én néném, tanítóm,
És mennyei kedvesem.

Gyula.
Nénéd

Es kedvesed ? Légy értelmesb, ifjú !
Alexis.

Egy embernek hatalmában vagyon, 
Kinek szerelemre lobbant fel 
Iránta vad szive; és ha forró 
S dühös indulatja el nem érheti 
Czélját : kész őt magával együtt 
Végső romlásba dönteni.
Hogy én álljak közöttök, a sors úgy 
Akarta; s ezt minden méltatlanságtól, 
Azt minden hirtelen vétektől 
Igaz szeretettel visszatartóztassam.
De szép kötelességem nem tarthat

-
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Tovább már. Hozzád jöttem azért,
Te, te szabadítsd meg őt, ha én már nem 
Leszek; mert tudd meg azt, hogy ő ama 
Szűz, Gyula ! azon felséges 
Nagy lélek — Ilka, a te hölgyed.

G y u l a  (elragadtatva).

Hah! nem! nem — ah szólj, ifjú !
Alexis.

Ilka, mondom,
0 , a te kedvesed, már régen őt 
Belgrádra hozták a pogányok.

G y u la .

Nénéd ő néked? hah! vagy kedvesed? 
A l e x i s .

Már két esztendeje, hogy vigyázatom 
Alatt vagyon. Mindennap láttam,
És mindennap szebb és szebb , több és több 
Tökéletességet találtam 
Őbenne. ítélj ím magad, hogy 
Maradtam volna érzéketlen 
Iránta? Látta ő csendes érzésemet,
Mert a mély tisztelet szólnom 
Nem engedett; látván ő titkolt 
Szerelmemet s hervasztó búmat,
Szive rajtam megindult, és égi 
Kegyességgel nekem még szebb szerelmet, 
Testvéri szerelmet ajánlott.

G y u l a  (Alexist melléhez ragadja).
Jer, jer szivemhez ifjú ! Ifjú! mely 
Felette boldogítasz — Oh ifjúságom 
Édes emléke —

Alexis.
Gyula! én most vissza- 

Térek; mit izensz Ilkának?
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G y u 1 a.
Hogy utolsó csepp véremig 
Érette harczolok. lm vedd ezt 
A gyűrűt, nekem egykor ő adá ;
Itt, itt, vedd és add neki, s mondd : 
Valaminthogy ezt hiven magamnál 
Hordoztam, oly bizonyosan 
Öt megszabadítom, vagy ha azt nem, 
Érette meghalok.

A le x is .
Barátom, légy

Hát boldog! Gyula! holnap már talán 
Egymás ellen fogunk harczolni.
V e d d  e z t  (Gyulát megcsókolja).

szerelmem és barátságom 
Jeléül. És ha egy magyar 
Éles kardját szivembe mártja,
Ha vérem Belgrádnak falait mossa, 
Akkor, ha győzödelmesen hazádba 
Hölgyeddel visszatérsz és mint boldog 
Férj létedet kedvelled, Gyula!
Akkor majd rólam is emlékezz meg 
Szép boldogságodban. (Sebesen el.)

Gyula.
Barátom !

Köszöntsd Ilkát, Isten veled. (El.)
(A kárpit lefordul.)
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H A R M A D I K  F E L V O N Á S .

ELSŐ JELENÉS.
Belgrádon.

N i k e t a s ,  Z i m i a s .
N i k e t  as.

Az ellenségtől annyira nem félek,
Mint en seregemtől. Elfajult 
Nép már az a görög. Mig egy kard,
Egy pánczél, egy paizs volt minden 
Értéke, addig győzött, és 
Szép tetteit csodálta a világ :
Most elfelejteti szép hazáját 
Az arany, mely néki egyetlen bálványa,
S azért nem szégyenl már idegen 
Előtt is porban heverni,
Magát tipratni, hogy csak életet 
Nyerhessen, és kiváncsi szemekkel 
Múlandó kincsét vizsgálhassa.
Valóban az embert nem lehet becsülni,
Ha egyszer belsejét meg kezdjük 
Ismerni.

Z im ia s .

A bolgárok ismét
Fegyvert fogának, hogy nekik több zsoldot 
ígértél ; én részemről elhitettem 
Velők, hogy nem sokára császárunk nagv 
Sereggel várunkhoz közelít,
Es a magyarokat elveri a falak 
Alól ; azonfelül még kincseiket is 
Elásattam velők, hogy azoknak 
Féltése a viadalra őket
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Jobban kisztesse. Én reményiem, hogy 
Ha csak különös szerencsétlenség 
Nem ér bennünket, Belgrád mentve 
Marad. (Fontosán) De magadtól tartok és 
Hogy titkon dolgozol ellenünk.
Vezér bocsáss meg, én —

N i k é t  as (hevesen).
Zimias !

Z imi as.
Miért küldötted ki Alexist a 
Magyar táborba ?

N i k e t a s .
Én őtet

Küldöttem ? s még a magyar táborba ? 
Különös, azt meg; nem foghatom.c? O

Z im i a s .
Alig sötétedett be, s Alexis 
Mindjárt egészen betakarva az 
Alsó kapuhoz jött, s kikéredzett.
Az őrálló őtet ki nem akarván 
Bocsátni, aztat még keményen 
Haragoddal s büntetéssel 
Fenyegette ; ez tudván, hogy Alexis 
Nálad mely nagy kegyelemben van, s he 
Ötét fiadnak is fogadtad,
Kaput nyitott s kiereszté.

N i k e t a s .
Mi ez? mit akar ő ! Hah ! és még 
Az én tudtom nélkül ?

Z i mias.
Már éjfél is

Elmúlt; s Alexis vissza még se tért.
N i k é t  as.

Itt egy titok vagyon, nekem fel kell 
Aztat fedeznem — Alexis ! Ha még

Kisfaludy ük II. 10



Te is megcsaltál volna! Alexis?
Nem! még azt nem hiszem. Zimias !
Mihelyt ő visszatér, tüstént add 
Tudtomra. A sereg; mindég; ébren 
Legyen, vigyázzon, és az osztályos 
Tisztek és mind az elöljárók 
A nagy piaczon jelenjenek meg,
Velők szólásom lészen. Menj, és 
Ezeket tartsd jól eszedben.

Z i  m i as.

Uram
Vezér ! szokatlan szél támadt, én a 
Népnek megtiltám a falakon való 
Tüzelést nevedben, hogy ártalmas 
Következés ne találjon bennünket.

N  i k e t  a s.

Bölcsen cselekedted. (Zimias el.)

(Niketas egyedül, mély gondolatnak ered.)
Azt jól tudám,

Hogy Alexis mindég különbözött 
A többi emberektől, és nem 
Volt ellenemre, mert nem emberem 
Az, a ki a járt úton tántorog 
Sirjába, mint egy gyermeki báb,
És nincs elegendő bátorsága 
Csak egy lépést is félre tenni 
De árulóvá lenni ? nem, nem —
O engemet szeretett — De még is 
Ha Ilka őt megvesztegette,
És a tapasztalatlant színlett 
Erkölcsökkel csalárdul hállójába 
Bevonván, arra is rá vette, hogy 
Atyját, jótévőjét megcsalja ?
Yalóban így van, hah! így, így vagyon,
Ö engem megcsalt, azt nyilván látom : 
Azért esdeklett ő annyit Ilkának
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Szabaditásáért ? oly komor 
Azért volt s oly magányos, így van! 
(Elhallgat, gondolkodva.)
Bizonyos hát, ő szerette Ilkát,
S annak kedvéért engemet feláldoz,
Engem! hah! engem jóakaróját!
(Érzékenyen.) Az élők közt, Alexis, te voltál 
Egyedül, kit én igazán szerettem.
Nálad kinyílt és háladó 
Fiúi szívre számot tartottam,
S atyai szorgalmam azt meg is 
Érdemié. Alexis ! ha már te is 
Megcsaltál! hah! kiirtok akkor 
Minden jobb érzést mellemből,
S te elfajult, rongált, elátkozott,
Megútált emberi nemzet! téged 
Tiporni, rontani, üldöztetni 
S megalázni szentelem fel éltemet.

MÁSODIK JELENÉS.
Setét tömlöcz, melyet egy lámpás világít. 

I l k a  (egyedül).
Az álom elkerül, csak hasztalan 
Erőlködöm ; s egy titkos érzés 
Susogja szüntelen, hogy már közel 
Vagyon sorsomnak fordulatja;
Békén elvárom, kész vagyok mindenre.
S váljon mitől rettegjek? nem hallám, 
Hogy Gyula Nándor alatt, talán már 
Harczol! harczol s győz — hah! és győz! 
De mit akkor, hogyha ő vitézségének 
S bátorságának áldozatja lenne?
Ha bajnok életét ezen falak 
Alatt elvégezné, ha még Niketas 
Belgrádnak ura marad?1 hah! akkor Ilka 
Te is akkor már eleget éltél; inkább 
Nem élni, mint rabságban élni. (Hallgatás.)

10*
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Mely nagy csendesség ! Minden élő 
Ezt a setét helyet kerüli,
Minden s z í v  ez elől irtózik ; csak 
En, én mulatok egyedül ezen 
Tágas sírban ; bal sorsom engemet 
Ide vetett, s így virasztom a lelkek 
Bús óráját. Elhagyva a világtól,
Hazám édes kebléből elragadvao
S szülőim drága szerelmétől! minden
Felül hatalom s erő fenyeget, és
Vesztemre törekszik. Nem, nem, így élni
Nem az ember czélja; ily szomorú
Elet nem a nagy alkotó kezéből
Jött; s attól menekedni vétek nem
Lehet. (Kihúz egy tőrt.) Te vagy most, éles vas,minden
Értékem, csak te emlékeztetsz a
Világra, hát te légy segedelmem — és mit
Rettegjek a haláltól? Egykor boldog
Voltam; boldog midőn szerettem,
És egy szerencsés szép pillantatot 
Éltünkkel meg lehet fizetni —  (Feleszmélvén)
Mi volt ez? O ne hallgass most reám,
Ó meg ne büntess égi igazság! hogy 
Magamat így elvesztem. Az éjnek 
Komor jelenési elmémet magokkal 
El-elragadták. (Elveti a tőrt.) Tűrni és szenvedni 
Született az ember, fájdalom 
S ínség e földi örökje.

HARMADIK JELENÉS.
N i k e t a s  az ajtó t  kívülről felzárja, I l k a .

N i k e t a s.
Engedj meg Ilka, hogy ily éjjeli 
Időben téged látogatni 
Jövök; rövid de fontos szólásom 
Vagyon tevéled, és csak igaz vallás 
Ment meg haragomtól.
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Ilka.
Es mióta

Fél Ilka tőled ? valid meg nékem azt !
Niketas ! már azt tapasztalhattad 
Több ízben is, hogy a dorgálás 
Erőt rajtam nem vesz; vagy tán 
Azt gondolod, hogy tömlöczöd, hogy 
Ezen setét hely, melyben méltatlan 
Elzárattál, megmásít engemet ?
Be nagyon csalatkozol ; ne véld azt :
Itt én magam vagyok, nem háborgat 
Itt senki engem, és a képzelet,
A szerencsétlennek legdrágább java,
A régi szép szabadságomba vissza 
Helyeztet. Szólj! mit akarsz tőlem?

Niketas.
Valid meg te nékem, mely szövetségben vagy 
Te Alexissel ? hol van ő, miért ment 
Ki a várból.

I l k a .
Magától kérdd azt.

N ik e t a s .
Te okát tudod, mert nem is az ő 
Szivében támadt e cselekedet.
Valid meg, hol Alexis?

Ilka.
És ha titkos

Tettét velem közlötte volna,
Ne gondold azt, hogy őt elárulnám ;
Mert meg vagyok győződve, hogy rósz úton 
Nem járhat Alexis : s ha még irántad 
Viseltetnék legkissebb tisztelettel,
Annak köszönd csak, hogy nevelted őtet.

N i k e t a s .
Azért, tudod, hogy ő nekem mivel 
Köteles. Szólj ! Ilka, szólj kérlek ! még jó- 
Akaród vagyok.

_
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Ilka (a tömlöczre mutat).

Tapasztalom jelét 
Jóvoltodnak. De látom, tiszta 
Barátság nem fér melledbe, s a 
Yad indulatnak mindent megbocsátok.

N i k e t a s .

Valóban szép erkölcs ! nemes érzés ! 
Megvesztegetni annyira egy ártatlan 
Ifjút, hogy elfelejtse, a mivel 
O tartozik barátjának,
Atyjának s jóakarójának.

I l k a  (felháborodva).

Niketas !
N i k e t a s .

De ne gondold, hogy sorsodon ez által 
Segítesz ; Alexisnek tette rajta .. 
Nem könnyít semmit is , sőt terhi ÍA 
Még azt. Én őtesf elveszettnek 
Tartom, de míg élek, hatalmam ellen 
Te hasztalan vergődöl.

I l k a .

O ne gondold
Hogy félek tőled, vagy hogy védelmezni 
Fogom magamat, nem, mert ily puszta 
Szavakat megvetni szoktam én.

N i k e t a s .

Nem! Ilka! Ilka! nem árthatok neked. 
Szólj ! ó szólj ! hol van Alexis ?
Tekints úgy engem is, mint legjobb 
Barátodat.

Ilka.
Niketas! te hát 

Igaz barátom lettél!
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N i k e t a s .

Kérdezheted ?
Még azt

I l k a .

Szabad tehát tőled 
Barátságot kérnem ?

N i k e t a s  (sebesen). 

Mindent, mindent,
Csak szólj ! mindent hiven elkövetek; 
Parancsolj szolgáddal.

I l k a .
Hagyj el!
N i k e t a s  (felháborodva).

Hah! nem bánom! legyen tehát; de tudd meg,
Hogy nékem azért szörnyen megadózol.
Megyek! de ne bízzál már többé 
Szivemben; már nem ismer az, hanem 
Vérlángra ellened fellobant,
S elemészt téged. Rettegj, csak egy nap 
Haladjon, és a porba vagy tiporva. (El.)

I l k a  (egyedül).
Menj! és forrald fel mérgedet; öntsed azt 
Keblembe; dühödj, fenyegess, de tőlem 
Barátságot nem nyersz. (Gondolkodik) Még is, még is 
Azt meg nem foghatom, hogy Alexis *
Elhagyta Belgrádot? mely gondolat,
Mely vélemény késztette arra?
Különös, hová és merre ment 
Ily éjjeli órában, s mi a szándéka ?

NEGYEDIK JELENÉS.
A l e x i s  sietve jő, I l k a .  

A l e x i s .
Megtörtént! Ilka! Ilka! meg vagy 
Szabadítva.
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I l k a .
Alexis! hála

Az ég urának! téged látlak 
Megint : már éltedért reszkettem.
Vezéred most volt nálam, és téged 
Keresett.

A l e X is.
Gondoltam. Ilka! légy békén. Te 

Szabad leszel, most már könnyen halok.
Ilka.

Nem értelek, barátom, szólj !
Mi történt? honnan jősz? alig lehelsz — 
Szólj ! kérlek.

Alexis.
Gyulától jövök,

Evvel bizonyítom. (A gyűrűt általadja neki.) 

I l k a  (elragadtatva).

Hah! igaz, igaz!
Ezt a gyűrűt jól ismerem,
Én adtam egykor Gyulának hűségem 
Jeléül. Alexis, jó ifjú!
Te ezt cselekedted?

A le x  is- 
Gyula azt

Izené neked, hogy úgy mint ezt 
A drága adományt eddig is hiven 
Kebelén hordozta, oly bizonyosan 
O megszabadít nehéz rabságodból,
Vagy meghal éretted.

I l k a  (megilletődve).

Hah! Gyula!
Azt tudtam, hogy méltán bízok tebenned,
S te áldott lélek! ily szerelmet,
Ily szép barátságot mivel, ó szólj,
Mivel háláljak meg?
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A le x is .

Legszebb jutalmam 
Szerencséd. Ilka! e pillantatot 
Nem adnám éltemért, s ez a 
Cselekedet megbékéltet enmagammal. 
(Lágyan) Te engem érdemetlent testvérednek 
Fogadtál, és az az égi szép rokonság 
Hasonló áldozatot kivánt.

I l k a  (érzékenyen).
Jó ifjú, Alexis! most áldom 
A sors súlyos csapásait, sőt 
Köszönöm, mert isteni szivedet csak 
Ezek által nyerém el; nézd, nézd 
Ezt a setét mély tömlöczöt, s ezen mohos 
Falakat; csak nem rég irtóztam tőlök,
Most a világnak fénye fel nem múlja 
Pompás ékességét ; most nyitva áll 
Előttem az égi üdvösség, mert 
Te, jó ifjú, te lettél angyalom.

A le x is .
Nagyobb jutalmam érdememnél.
A boldog én vagyok. Ilka !
Ne lágyítsd most szivemet, mert az 
Erő oly szükséges. Hallgasd csak,
Mi ösztönözött ezen tettemre.
Niketa8 tüzindulatja téged a 
Halálnak szentelt, őt ha meghallgatni 
Tovább is ellenkeznél. Ezt tudván,
S ismervén lelkedet, magamat elszántam 
Váltságodra, s Gyulát választám 
Eszköznek; azért siettem a magyar 
Táborba, hogy mind erről őtet 
Személyesen tudósítsam. Nem 
Sokára, mint értéin, a várt fogják 
Ostromlani; Ilka! Ilka!
Ha a magyarok győznének — Ilka !
Ha én Niketassal elhalok, hát senki
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Nem tudja, hogy hová zárattál,
Es nemzeted se sajdítván 
Ittlétedet, mely fertelmes halált 
Szenvedtél volna! így majd Gyula fel- 
Keres, és kivisz a jobb és szebb életre. 
En a csatába készülök, érzem hogy 
Közelget immár végső órám.

I lk a .
A földön ily szivet ritkán találni!
Ily boldogító élet oly gyorsan 
Ki nem múlhat; nem, nem, jó Alexis !
Neked kell élned. Jer Magyarországba, 
Nálunk az igaz szabadság és szivesség 
Még szép díszben virágzik : még az érdemet 
Ott tisztelet nyomozza, oda, oda '
Jer velünk, Alexis ! jer, s légy magyar 
Te is. Örömmel félvészen Hunnia 
Hív gyermekei közé, maradj közöttünk,
És szép egyezségben mi boldogul 
Élünk.

Alexis.
Nem; én görög vagyok,

Én is szeretem hazámat, és azt 
Meg; nem tagadhatom soha.
Nem! Ilka! véled nem mehetek, nekünk 
El kell válnunk. És majd, ha messziről 
Hallom, hogy Ilka szerencsés, akkor — 
Akkor majd égi öröm sugárzik 
Mellemben, s így szólok magamban : 
Ott ! ott egy boldog pár lakik, mely 
Most is reám hiven meg- 
Emlékezik, ott lakik az 
Én kedves testvérem, tanitóm !
Ha pedig a végezet megnyitja 
Síromat, végső sóhajtásom te- 
Hozzád röpítem, és utolsó 
Szavam nevedet rebegje; és azon szép
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Bizodalom közt távozzon lelkem 
Romlékony csontházából, hogy szivedben,
Míg csak ver, fenmarad szerelmem.
Most már könnyen halok ; mert mélyen 
Érzem, hogy hasztalan nem éltem.

I l k a .
Ne búcsúzz tőlem, azt nem tűrhetem ;
És mely halotti szózat ez ?
Oh Alexis! ne válj el tőlem,
Miért készülsz te halni, midőn alig 
Éltél?

A le x is .

Rövid, de szép vala életem ;
Mert a mit rég már oly buzgón 
Óhajtók, s a mit a gyors képzelet 
Csak félve forgatott, imé elértem :
Téged szabadítva látlak ; ez vala 
Kivánatimnak tárgya, most már 
Megelégszem. Ilka ! légy hát boldog ! 
Szerelmem végső áldozatját 
Hiven megtettem : ismét, a mi voltam,
Görög leszek. Megvirrad nem sokára,
S a véres munka elkezdődik :
Megyek tehát én is vasba szoritni 
E mellet, és vitézül a magyarral 
Harczolni. Ilka! Ilka! légy tehát 
Boldog, s ha majd hallod, hogy Alexis 
Elesett, egy könnyet áldozz akkor 
Hideg tetememnek, és meglészen 
Kivánt jutalmam. Ilka! légy boldog!
(Szava eláll. I l k a  mcgilletödve A l e x i s  nyakába borul.)

-
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ÖTÖDIK JELENÉS.
N i k e ta s ,  az E l ő b b i e k .

N i k e t a s ,  látván I l k á t  A le x is  karjában, nagy haragra gerjed, 
mit testének mozgása mutat.

I l k a  (Alexishez).
Kedves testvérem, Alexis jó ifjú !
Jer mellemhez, míg élek, képedet 
Szivembe fentartom, s bár merre 
Vezet sorsod, buzgó hálám s testvéri 
Szerelmem mindég fog kisérni.

A l e x i s  (Ilkához).
Oh Ilka! kedvesem! mely szépen 
Jutalmazol, nem, szivem meglágyúl,
Légy boldog! (El akar menni.)

N i k e t a s  (dühösen kardot húz, s Alexist keresztüldöfi). 
Menj kigyó a kárhozatba !

A l e x i s  ( I l k a  lábához rogy).
I lk a .

Ö égi irgalom! Niketas! Niketas!
Mit, mit mi véltél?

N i k e t a s .
Nem tetszik ? Hah ! 

i En ezt véremmel tápláltam,
Es ő, ő ezt cselekedte ! nézd csak, nézd 
Fekete vérét, mint foly ki fertelmes 
Fészkéből, nézd vonaglásit 
Édes szerelmének! miért nem örülsz 
Szép kedvesednek ?

I l k a  (felindulva).
Gyilkos ! gyilkos ! ölj 

Meg engem is, ha ezt az ártatlan 
Jó ifjút így megölted! ölj meg 
Hóhér! — Ó Alexis! hát így kellett 
Végezned ?



HARMADIK FELVONÁS. 157

N ik etas.
A te sorsod is ez leszen,

Reszkess! közelget végső órád. (El.)
A lexis.

Légy békén, kedvesem! én szerencsés 
Leszek, ím karjaid között halok —

(Szakadozó szavakkal).
Jer, jer szivemhez! a halál int,
Ó Ilka! isten véled! Ilka — (Meghal).

Ilka (fájdalommal reá borúi).
Ne hagyj el Alexis ! — meghalt! meghalt! 
Szemeit bezárta örökre,
S ez az- élet visszaköltözött világos 
Honába. Alexis ! értem, ah értem 
Vérzettéi. Drága lélek! az ég magához 
Vett, mert nem is a földre való 
Ily mennyei jóság. Itt! itt fekszik ez 
A gyenge virág, letörve a gonoszság 
Kezétől, s fájdalom követte gyors 
Jelenését. Drága ifjú! érted 
El nem szárad forrása könnyeimnek,
Meg nem szűnik siralmam hív 
Szerelmedért, és mindég szent leszen 
Előttem boldogító léted szép 
Emlékezete.

(Hallgatás, az után szomorú helyezetben felemelkedik).

Ki szeretett így?
O Alexis! ó Alexis !

(Ömledezö fájdalommal.)
Nyugodj tehát szent békében 
Az élet csendes partján,
A boldogok seregében 
Annyi fergeteg után;
Mig én is elköltözhetem,
Es szabadon elvethetem 
Létem agyagruháját,
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Míg a halálnak adózva,
Es a lélek színváltozva 
Keresi vég hazáját.
Nyúgodjál szent békességben!
Ott az égi üdvösségben !

(A holttestre borúi, a kárpit lassan lefordul.)

N E G Y E D I K  F E L V O N Á S .

ELSŐ JELENÉS.
Belgrádban szoba, az asztalon gyertyák égnek. 

N i k e t a s  (egyedül).

Onéki úgy kellett meghalni; úgy 
Kívánta a hadi törvény, nem mint 
Atya, hanem mint vezér öltem meg 
Otet. (Mérgesen nevet.)

Haha ! mely boldog teremtés 
Az ember, mert képes békességet 
Hazudni ön melyében, a melyet 
LTtóbb valóvá tészen a szokás.
Legyen tehát, úgy mint vezér ölém meg — 
De ő nekem kedves volt, őt káromra 
Vesztém el — ő valóban nékem kedves 
Volt, azt mutatja fájdalmam.
S mind ennek, Ilka, te vagy oka,
Te vagy bűnös, s azért adózzál.
Ezt a rejtek helyet, hová most 
Bezártalak, csak egy lélek se tudja,
Segédet itt mástól hiában 
Reménylesz, és vagy engem boldogítsz 
És a szerelem kelyhét, melyért oly rég 
Esdeklek, tenmagad általnyújtod,
Vagy élve eltemettetel ezen
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Gödörbe. — Még egyszer szólok vele 
Minekelőtte a csata kezdődik ;
Talán a múlt történet megrettenté 
Ot, és megtörte makacsságát,
S utóbb a félelem karomba 
Vezeti. (Az ajtót bezárja.)

Bezárom az ajtót, hogy őt 
Ne lássa senki, és ne háborgassa.
(Egy rejtek padlat-ajtót felnyit.)

MÁSODIK JELENÉS.

I l k a  (feljön), N i k e t a s .

N i k e t a s .

Ámbár előbb neked boszút esküdtem,
Még is kímélem éltedet, s szerelmem 
Nagyobb haragomnál. (Kegyesen hozzá járul.)

Ilka! hallgass meg;
I l k a .

Hab ! félre gyilkos, félre, hozzám 
Ne közelíts.

N  ik e ta s .
Ilka! még magadon áll 

Szerencséd, oh ne kényszeríts keményebb 
Bánásra.

I lk a .
Te és szerencse? hurczoltass 

Inkább fogságról új fogságra,
Öless meg; csak kímélj meg 
Magadtól.

N i k e t a s .
Ilka! ne költsd fel újra. 

Boszumat, ne juttasd nékem azt megint 
Eszembe, hogy mit veszték éretted.
Tudd meg, hogy ettől a pillantattól függ 
LTtóbbi sorsod.
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I l k a .
Megvetem hatalmadat, 

Oless meg, jót nem is várok tetőled, 
Mert csak gyilkolni s ölni tanultál.

N i k e t a s .
Nem, Ilka! messze tőlem minden gyilkos 
Szándék ; mert hív szerelmem tölti 
Most bé szivem.

I l k a .
Láttam szerelmedet.

Ott füstölőt; most is még- annak aÖ o
Nemes ifjúnak kiontott vére!
Avval szövetkezvén voltál még csak 
Ember, most már alattam állsz, hyaena 
Szülöttje!

N i k e t a s  (felkevülve).
Ilka! Ilka — nem, nem,

Békén maradok. Valóban, Ilka! nagy 
Próbára teszed szerelmemet, legyen 
Elég már, nyújts kezet.

I l k a  (sebesen).

Neked ? hah félre ! 
Minden lehelleted átkot hány 
Az emberiségre.

N i k e t a s .
Ilka! mely

Balul ismersz, ámbár tégedet minden 
Kitelhető módon szerencséltetni 
Legfőbb kívánságom —

I l k a

Ne gondold,
Hogy szép szavakkal elkábítasz engem, 
Ismerlek én, Niketas, a külső festék 
Leesik csalárd álorczádról,
És ördögi kebled nyitva áll előttem.
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N i  k e t a s .
Mi háboríthat így fel ellenem ?

I l k a .
Idétlen kérdés.

N i k e t a s .

Szólj! és mostani 
Hibámat, vétkemet ki fogja 
Pótolni hív szerelmem utóbb.
Határozd el magad, mert nagy dolog 
Siettet engemet ; most, vagy soha.

Ilka.
Mindenkor úgy, mint most.

N i k e t a s .
Hah ! veszsz tehát ! 

HARMADIK JELENÉS.
G ö r ö g  kívül, s az E l ő b b i e k .

A G ö r ö g  (az ajtón kopogtat s bekiált). 
Uram vezér! az ellenség a várat 
Megtámadd, már a dunai kaput 
Erősen vívják.

N i k e t a s  (a göröghöz).

Menj csak és siess !
Tüstént követlek én is. (Görög elmegyen.)

I l k a  (fellengezve).

Hali ! dicső
Királyom! kedves nemzetem ! most harezolj! 
Győzz! győzz! és Ilka szabad lesz!

N i k e t a s  (Ilkához).

Az ellenség várunkat ostromolja,
Tudd meg tehát hogy —

Kisfaludy K I) U

-
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Ilk a  (hirtelen).
Azt el is -foglalja,

S érdemlett béredet neked megadja.

N ik e ta s .

Oly hirtelen ne ítélj, nekünk is van 
Karunk és fegyverünk; de legyen bár úgy, 
Keked nem fog használni, sőt 
Vesztedre válni; mert tudd meg, hogy én 
Ezen tömlöczben hagylak, és innen 
Szabadulást hasztalan reménylesz,
Innen se jajgatás, se kiáltás 
Fel nem hat a földnek színére;
Itt végzed éltedet kinosan.

Ilka.
Itt is , mint egy szabad magyar halok meg ; 
S ha dicső királyom s nemzetem 
Sirom felett diadalmaskodnak,
Megérzi azt hidegűlt hamvam,
Sőt azt kivánom, hogy poromba 
Szegezze lobogó zászlóját.

, N ik e ta s .

Jer vélem, Ilka! a várból kiviszlek :
Sok kincsem és sok az értékem,
Mely téged bőségben táplálhat.
Jer vélem, s a hová tetszik, oda 
Vezetlek, Ilka! térdemen kérlek —
(Térdre esik). Hallgass meg !

(Ilka megvetéssel.)

És te mersz szerelmet tőlem 
Reményleni? O szegény ember!
Megvetlek minden kincseiddel.
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NEGYEDIK JELENÉS.
Más Görög kívül, az E lő b b ie k . 

G ö r ö g  (az ajtón kopogtat s bekiált.) 
Vezér! az egész vár ostrom alatt 
Vagyon már; a nép zúgolódik,
Hogy ily szükségben őket elhagyod,
S jelen nem vagy.

N i két as (a göröghöz).
Siess! mondd, hogy jövök már. (Görögéi.)

N ik e ta s  (Ilkához fordul).
Még egyszer kérlek! jer velem,
Jer Ilka! — (Hozzája közelít.)

I l k a .

Félre! nem megyek. 
N ik eta s  (mérgesen).

Nem akarsz? nem? nem? Hah! rettegj 
Tehát ! ne a szerelem kisérjen téged, 
Hanem az erőszak hurczoljon 
Az oltárhoz — nem, azt sem, még az is 
Kegyelmes lenne, azt sem érdemelted : 
Legutolsó szolgám ragadja 
Le pártádat. Köz prédának bocsátlak, 
Hog y minden ember irtózzék tetőled, 
Utáljon, és az egész világ megvetve 
Gúnyoljon. (A padlatnyílás felé megy.)

Jer kövess! tüstént kövess.
I l k a  (eltökélve).

Nem, nem, nem, itt maradok.
N ik e ta s .

Kövess !
Nem? Hah! (Ilkát magához ragadja.)

II
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I lk a .
Niketas! egy szóra! (Niketas alább hágy.) 

Megállj ! — ha tudnám, hogy barátom lettél,
Igaz barátom —

N ik e ta s  (kegyesen).
I lk a ! (Ilka karjába dói és ót általfogja; az 

alatt kardját kirántja, hátra szökik, és méltósággal Niketas elótt 
megáll.)

I lk a .
Most, most

Parancsolj !
N ik e ta s .

Hah! szolgák! szolgák!O o
Ilka.

Hatalmas isten! csak most adj erőt!
N ik e ta s  (kiált).

Szolgák !
Ilk a .

A szolga életét kedvelik
Vagy elet vagy halál ! (Az ajtóhoz megy, a zárt le- 

vágja, mely csörögve leesik; kiszaladtában.)
Szabadság. (Elsiet.)

N ik e ta s  (egyedül, nagy háborodásban utána kiáltoz). 
Szolgák ! utána ! Hah ! szolgák ! (El.)

ÖTÖDIK JELENÉS.
Nándorfejérvár piaeza, elül egyes házak állnak. A szél zúg, a 
hajnal épen hasad, két G ö rö g  kétféléi előjön, az egyik fáklyát, 

a másik kivont kardot tart kezében, lappangva vizsgálódnak- 
végre öszvetalálkoznak.

E lső G örög .
Senkit sem láttál?
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M ásik G örög. 
Erre kellett néki 

fordulni; elvesztettem a házak 
Közt a nyomát. Derék leány ! 
Vezérünktől sem fél.

E lső  G örög .
Mely rettenetes

Szél fúj !
M ásik  G örög.

Úgy, mint ha ki akarná 
Sarkából vetni a világot.

E lső  G örög.
Hah! látod, ott valami mozog!

M ásik G örög .
Lassan! talán csak a magyar szűz!

E lső  G örög.
\  igyázz, közelít, eleibe megyek.

M á s i k  G ö r ö g .
A rableány! fogjuk meg!

HATODIK JELENÉS.
I lk a , az E lőb b iek .

(Ilka kivont karddal előjön, az E lső  G örög elébe megy.) 
E l s ő  G örög.

Add meg magadat !
M á s i k  G ö r ö g .

A vezér
Megfogni parancsolt.

Ilka.
, Vissza! vissza tőlem,

Ha éltedet szereted!
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El s ő  G örög .
Nem eresztlek.

Tovább, jer a vezérhez, többet 
Ugyan meg nem szabadúlsz kezemből,
Jer.

M á s i k  G ö r ö g .
Meg kell lenni !

I l k a .
Legyen tehát!

(Az első göröggel öszvecsap és azt megvágja, az elszalad, másik a 
fáklyát elveti és pajtása után fut. I l k a  egy ideig tétováz, bi- 

zonytalanúl minden felé néz, magában.)
Mihez kezdjek most? merre forduljak ? 
Mindenfelől ellenség, mit tegyek?
Ha én — így , hah ! felséges gondolat ! 
í g y  ! most segítsen a szél. (A fáklyát felemeli).
Égj hát város ! égj ! égj magas lángokban ;
Világíts a magyarnak győzödelmi 
Útjára, és mutass a vár falára!
Égj, város! égj, és rettegj ellenség!

(Feltartott fáklyával a házak között elenyészik. A város lassan
ként lángba borúi. Minden felül zaj, végre lárma és liaran- 

gozás hallatik.)

HETEDIK JELENÉS.
Minden nembéli lakosok a házakból nagy ijedtséggel elősietnek, 
s félelem közt ide s tova szaladoznak, hátul látszik a mint a lako
sok házaikból portékáikat kihordják ; nagy rémülés és zavarodás

E g y  L a k o s .
Tűz! tűz! ég a város. Tűz! tűz!

E g y  A s s z o n y .  *
Segítség! elveszünk, segítség!

M á s i k  L a k o s .
Lehetetlen már ezt oltani.
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M á s i k  a s s z o n y .
Rettentő nagy tűz ez, szerencsétlen 
Eset! oda most, oda minden értékünk.

E g y  L a k o s .
Hallod miként harczolnak ? az ellenség 
Betört már, hallod! hallod!

M á s i k  L a k o s .
Rettenetes

Csata! Hah nézd, a magyarok! jertek,
Jérték.

E g y  A s s z o n y .
Segíts uram isten rajtunk !

Seo-íts, mert elveszünk, ah elveszünk.O 7 , ,
(Elszaladnak mindnyájan.)

NYOLCZADIK JELENÉS.
X viadal közelít, dob, trombita, tárogató harsog. A csata lát
tatik, melyben a magyarok a görögöket a játékszínen keresz
tülhajtják , azután velők együtt eltávoznak , és a csatalárma is 

lassanként megszűnik.

KILENCZEDIK JELENÉS.
Géza,  Menyhár t ,  egy osztály magyar sereggel.

Géza.
Győztünk magyarok ! csak a felső 
Várt tartja még az ellenség. Azt is 
Soká nem védelmezheti.

M e n y h á r t .
Hasztalan

Már minden iparkodása, Nándor a 
Mienk, s megalázva a görög.
A kis várost László herczeg víja 
Hadával, s azt be is veszi.
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Géza.
Az égő

Város nagy félelembe hozta 
Mind a görögöket.

M e n y h á r t .

Egy bátor magyar 
Szűz, mint haliám, gyújtotta azt meg.

G é z a .

S az által könnyebbítő Nándor 
Bevetelet. (A magyar sereghez fordul.)

Ha lehet, oltsátok a 
Tüzet; kíméljétek meg a szegény 
Föld népét, és mentsétek meg 
Az ő vagyonjokat. Vitézek !
Magyarok vagyunk, nem rablani jöttünk. 

(Int,  és többen elmennek a sereg közül.)

M e n y h á r  t.

Mely szép s kívánatos a diadalom,
Ha nagylelkűséggel van öszve 
Kapcsolva, valóban az igaz bajnokot 
A győzödelem örökíti : de a 
Szelid kegyelem és irgalom azt jobban 
Dicsőíti s ékesíti. — Herczeg ! 
lm a görög követ közelít.

TIZEDIK JELENÉS.
Z im i a s  három más göröggel.  Az egyik fehér zászlót, a másik 

egy vánkoson Nandorvárának kulcsait ta r t ja  ; az E l ő b b i e k .

Z i m i a s  (a herczeghez).

Felséges herczeg!
G é z a .

Mit kivánsz? Szólj.
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Z im ias.

Te kinek kegyességét az egész világ 
Isméri, s hirdeti, ím lábadhoz 
Borulok, és magamnak, nemzetemnek 
Kegyelmet esdeklek. (Lábához esik.)

G éz  a.

Kelj fel !
Nem szokta a magyar büntetni 
S üldözni a meghódolt és fegyvertelen 
Ellenséget. Kelj fel ! mi a kérésed ?

Z im ia s .

Nagylelkűségedben bizván, vezérem 
Niketas Belgrád kapukulcsait 
Elküldi általam, már meghódolt 
Népével.

Géza.
A görögök megkímélését 

Fogadom királyomnak nevében; 
Különben ötet- illeti ez 
A tisztelet.

M en y l iá r t .
A király !

TIZENEGYEDIK JELENÉS.
Hadi muzsika. A K i r á l y ,  I l k a .  több M a g y a r o k ,  K a t o n a 

s á g ,  és az E l ő b b i e k .

G é z a  (a K i r á l y  elébe megyen őtetrköszönteni).

Királyom! itt köszöntlek, Nándorvár 
Falai között; megalázva 
Az ellenség, országod bátorságban, 
lm nagy czélnál vagy.
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K i r á l y .

Minthogy most 
Az ég megáldd fegyverünket,
Az örök bírónak tartozunk 
Legelső hálával.

(Fe jé t  lefódözve lassan előlép, és szemeit az ég felé vetvén, keze
it kiterjeszti. A jelenvalók mind leveszik sisakjokat. Lassan, h an 

gos szóval.)

Te, a ki
Fénythrónusodról a csatát intézed,
S az igaznak ügyét mindég fel- 
Emeled, tiéd a dicsőség és a 
Hatalom, csak téged imádunk.

(Felteszi a kalpagját, a sereg utána.)
Kedves bátyám, s ti vitéz magyarok !
Itt ? itt Nándorfejérvárnak szabad 
Piaczczán köszönöm vitézkedésteket. 
lm a görög hatalmát megtörtük,
Es Hunnia többé nem retteg 
Az ellenség rabló dühétől.
Te pedig, bajnok leányzó! a ki 
Nehéz rabságban is fentartád 
Hazád szerelmét, s hathatós 
Nagy eszköze voltál győzödelmünknek,
Vedd hát megint az új szabadságban 
Köszöntését királyodnak !
Tevéled Hunnia méltán 
Büszkélkedik ; mert kebelében 
Nem csak nagy férfiakat, de nagy 
Szüzet is nevelt.

I l k  a.

Most érzem létemnek 
Valódi érdemét, czélját s jutalmát;
Mert nagy királyomnak figyelme 
Rám is sugárzik.
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K i r á ly .

Nem kérdem
Nevedet, mert már nemes lelked 
Úgy is rég megnemesített.

I l k a .

Ilka
Az én nevem, Magyarország honom,
Egy bajnok kedvesem, királyom 
Kegyelme és hazám szeretete 
Minden értékem s legszebb dicsőségem.

K i r á l y .
És nék'em első gondom lészen téged 
Jutalmazni. Bátor szűz! egy bajnok férj 
Fonjon koszorút nemes tettednek,
És avval ékesítse a szerelem
H a b z ó  k e ly h e t .  (Ilka szemeit a földre veti s elfordul.) 

Z i m i a s  (a királyhoz).

Felséges úr !
G é z a .

Király! itt hozza e követ Nándor- 
Fej é r V á r kulc sait.

Z i m i a s
(a görögtől elveszi a kulcsokat, s térden a királynak átadja). 

Kegyelmet
Dicső király !

K i r á l y .

Legyen az! de a várat 
Fegyvertelen hagyjátok el,
És térjetek mind vissza honnotokba.
Mondd azt vezérednek, hogy a felső 
Várat minden halasztás nélkül adja 
Által László herczegnek; mert ha 
Tovább még ellenkeznék, hát kegyelmem
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Könnyen méltó haragra fordulhat,
Es ő adózni fog makacsságáért. (Int.)

Z i m i a s
(megy a görögökkel, hallgatás).

K i r á l y  (körülnéz).
Barátim mind jelen vágynak, csak egv 
Hibázik még, hol Gyula ?

G é z a .
ü  volt a

Legelső a várnak falain;
Ott láttam zászlóját legutolszor is lobogni. 

I l k a  (félelmesen).
Megholt ő? Nagy isten! Gyula?

M e n y h á r t .  «.
A várban eltűnt énelőlem is,
Nem tudhatom hová lett.

I l k a  (nagy szorultságban).
O felséges

Uram! barátim! hol, hol Gyula?
Elesett? — hah! úgy van, ő elesett!

K i r á l y .
Azt nem reményiem — és te ismered 
Gyulát? különös valóban.

I l k a  (magát elfelejtve). 
Ismérem-e ? hah ! én szeretem.
Szeretem Gyulát ! Oh jó király ! ne hagyj 
Ily rettentő bizonytalanságban.
Hol Gyula? hol maradt ő?

M e n  y h á r t .
Itt jön.

I l k a  (kifakadó indulattal).
Hah! Gyula! Gyula! te élsz! élsz! oh mely 
Öröm, mely boldogság!
K i r á l y  (Ilkát visz anyomj a kezével, és elébe áll).

Maradj békén.
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T1ZENKETTÖDIK JELENÉS.
G y u l a ,  az E l ő b b i e k .

Gyula(szom orúan mély gondolatba merülve előjön).

Csak hasztalan kerestem, én sem Ilkát,
Sem az ifjút nem találom — Ilka!
Hát elvesztettelek megint? Már oly 
Közel véltem magamat legszebb 
Szerencsémhez, hah! és mit nyertem?
Mire élek még?

K i r á l y  (Gyulához).
Vitéz bajnok!

Szólj, mely szomorúság fekszik képeden!
Mi háborgat? Ha megint egy szép virágot 
Fűztél koszorúdba, kérj tőlem 
Kegyelmet.

G y u la .
O király! bár a falak 

Alatt találtam volna én is 
Siromra annyi bajnok társaimmal 
Együtt ! s szerencsés volnék.

Király.
Gyula !

En néked egykor szép jutalmat 
ígértem hív szolgálatodért, ím most 
Szavamat hiven megtartom. Gyula!
(Ilkát hozzája vezeti)
Vedd hát királyodtól szép hölgyedet.
Ti érdemesek vagytok egymás szivére. 
Légy szerencsés.

I l k a  (nagy indulattal karjába szalad). 

Gyula !
G y u l a

Ilka!
O h  Ilka! (Egymás kebelére dőlnek.)
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A z e g é s z  s e r e g .  
Éljen jó királyunk! 

G é z a .
Adja isten, hogy közöttünk 
A szent béke megálljon,
S hazánknak szép győzödelmünk 
Igaz javára váljon !
S hogy itt drága Hunniában 
A szabadság országában 
Ily pár ne fogyatkozzék;
Es a magyar urodalma,
Dicső királyunk hatalma 
Még soká virágozzék.

(A kárpit  lefordul.)



A KÉRŐK.

V Í G J Á T É K  H Á R O M  F E L V O N Á S B A N .

( E l ő s z ö r  a d a t o t t  P e s t  v a r o s a  s z í n h á z á b a n  s e p t .  2 4 .  1 8 1 1 ' )



SZEMÉLYEK.

H ős vár y, ezredes.
Bal t  a f‘y , kapitány 
Máli,  ennek leánya.

L id i0/ 7 ’ \ fogadott gyermekei. 
Báró Szélházy.
P e r f ö l d y ,  ügyész.
Margit ,  Baltafy testvér nénje. 
F e r e n c z ,  káplár.
Tamás, Perföldy inasa.
.János, Baltafy inasa.
Vi lhelm,  Szélházy inasa. 
Kertészek.
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ELSŐ JELENÉS.
B a l t a  fy l a k á sa .

M alç_(egyedül ,  az asztalnál ül, olvas).

,,Szerelem-e az, avagy nem,
A mit érzek keblemben?

Avagy ha az nem szerelem,
Hát mi lakik szivemben?

Hajó, hát mért oly bánatos,
Annyi kínba mért tellő ?

Ha rósz, mért oly kívánatos,
Mért oly édes és kellő ?“ —

kn is így tűnődöm magamban, és nem tudom, mely 
titkos érzés játszik szivemmel, melyben hol kivánat, hol 
fájdalom dobzódnak. Félek, igen félek, hogy az a test
véri hajlandóság Károly iránt forró szerelemmé vált, 
és annak mirigy tüze lángol keblemben. És ő — nem — ő 
nem szeret — nem — úgy látszik meghidegűlt szíve 
irántam, azért kerül.

MÁSODIK JELENÉS.
K á r o l y ,  az E lő b b i .

Károly  (lassan belép, magában). Hogy gondolkodik! 
ki leltet tárgya ezen csendes búsongásnak?

Mali (Károlytészre veszi). Te vagy! nem is hallotta
lak jönni.

Károly.  A kit az ember nem óhajt, azt nem is látja.
12K i s f a l u d ?  K.  H .
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Máli. A kit az ember megvet, azt kerülni szokta.
Károly.  Talán háborgatlak, inkább — (el akar 

menni).
Máli (hirtelen) Maradj! (félre) Szívtelen ember (Ká

rolyhoz) Maradj, ha épen jobbat nem tudnál cselekedni; 
úgy is csak elvétve láthatlak.

Károly.  Némelykor a kevés is sokká lesz.
Máli. Azt nyilván magadról tudod.
Károly .  Legalább érzem.
Máli. Miért van a legjobb ember is változás alá 

vetve !
Károly.  Miért kell a szegénynek mindég megve

tést szenvedni !
Máli. Sokszor ellenkezőt mutat a képzelet.
Károly .  Többször a szív méltatlanért eped.
Máli. Károly! ez sok, ezt nem érdemlettem.
Káro ly  (megilletödve). Bocsásd meg vad indula

tomnak ezen megbántást. Máli, hallgasd miért jöttem 
— én — én elhagylak.

Máli. (megijedve). Mit hallok! mi ösztönöz arra? 
tudja már atyám?

Károly .  Még senki sem tudja; te vagy az első, ki
nek megnyitom keblemet.

Máli. Ha szebb bizodalmát nem tudtál benne ta
lálni, inkább hagytad volna örökre bezárva.

Károly.  És érdeklene elválásom? Máli!
Máli .  Ha szebb pályára vezet, akkor megnyug

szom.
K áro ly  (indulattal). Máli! |Máli! (félre) Nem! félre 

csalárd remény! többé nem kecsegtetsz.
Máli. Mi ingerel barátom?
Károly.  Barátom! mely száraz szó!
Máli. Mi ád okot ezen sebes szándékra?
Károly.  A felébredt lélek és ama belső büszkeség, 

mely megvetést, nem szenved.
M ál i. Igazságtalan ! nyúlj szivedhez, és azt nem 

mondhatod !
Káro ly .  Nem akarok tovább visszaélni atyádnak
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jóvoltával. Ö eddig felnevelt, taníttatott úgy mint sa
ját fiát, és csak azért, hogy atyámnak jó barátja volt.

Máli .  Jótételének önmaga érzi jutalmát.
Károly.  Már kiléptem a gyermekség korából, és 

magam eltartásáról illik gondoskodnom. Lidi még ezu
tán is itt marad atyai oltalmában, én háladó szívvel to
vább költözöm.

Máli.  Érzéketlenségedet mely szép szavakba taka
rod! Károly ! más a te vezérlőd.

Károly .  Mit gondolsz — nem —

HARMADIK JELENÉS.
L i d i ,  az  E l ő b b i e k .

Lidi  (sietve). Az öreg úr megjött a városból —  Te 
itt bátyám! a szobádban kerestelek. Mit látok? mi tör
tént? Ez a szegletbe néz, ez az ujját számlálja — való
ban szép tarsalkodás. (A könyvet felveszi az asztalról) H im f y  
Szerelmei ! most tudom már!

Károly.  Én —
M á li. Én épen —
Lidi.  Nehéz a szó; legyen tehát, elengedem.
Máli. Gondold csak! ő el akar menni.
Lidi .  Vadászni?
Máli. Örökre — örökre.
Lidi. Úgy! már az más — és hová?
Máli .  Messze — messze a világba.
Lidi .  Nagy dolog! és mindjárt ha merem kérdezni?
Máli Már búcsúzni jött.
Lidi.  És nekem, testvér húgának, nem is szól — 

ezt én méltán rósz néven vehetem.
Károly.  Lidi!
Lidi .  És mikor lesz reményünk megint tisztelni?
Károly.  Soká nem — talán soha sem — én katona 

leszek.
Máli.  Hallod! hallod!
Lidi .  Megbocsáss bátyám, de szemeid egészen 

mást vallanak: alig hiszem, hogy el tudnál válni;
12*
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erősebb azon láncz, mely lekötve tart, mint az aka
ratod.

K ároly . Ne gondold! az a láncz elszakadt, és véle 
minden szerencsém!

L idi. Az igaz szerelem láncza nem oly romlékony.
K ároly. En is úgy véltem szép álmomban; de meg

nyíltak szemeim —
M ali. Es tulajdon érzéketlen szivedet látják.
K ároly . Magáról szokott az ember mást is megitélni.
L id i. Látom már, igazságot kell közietek tennem 

— tehát én vagyok a bíró! Adjátok elő ügyeteket.
K áro ly . Hogy tudsz most enyelegni, midőn bátyád 

minden földi szerencséje koczkán áll, midőn legszebb 
reményimet letiporva látod.

M áli. Midőn hidegen elhágy, és magával viszi él
tem nyugalmát; midőn engemet vádol, és maga vétett; 
midőn ő haragszik, és nekem volna méltó okom reá.

K ároly . Midőn már napok-számra sem szól velem.
M áli. Midőn, ha meglát, elfordúl, még rám sem 

tekint.
K á ro ly . Midőn — eh jobb elhallgatom, és megyek 

a merre lábam visz.
Máli. Midőn — nem szólok — mert úgy is hasz

talan.
L idi. Midőn — midőn nincs eszetek, egyik sem 

taidja mi a baja •— utóbb még engem is bele kever
nétek.

K ároly  (félre Lidihez). Nem hallottad tegnap estve 
bátyánkat — férjhez akarja adni.

M áli (félre Lidihez). Nem hallottad hogyan ellenkez
tem az atyámmal, és ő még is ellenem dúl.

K áro ly . En azt nem tűrhetem.
M áli. Az fáj !
L id i. Most legyetek békével.
K ároly. Nehéz így megvettetni.
M áli. Ártatlan így szenvedni.
L id i. Elég! (Károlyhoz) Te itt maradsz — és bízzál 

mind addig, míg több okod nem lesz a kétségre. (Máli
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rad közietek.

M áli. Lidi! kedves Lidi!
K ároly. Kedves édes húgom!
L id i (Károlyhoz). Nem kedves, mert velem lesz dol

god; csak készülj a viadalra. Mit írtál az asszonyok fe
lől? (Málihoz) Gondold el, mely rútúl festé ő le szegény 
nemünket —

K ároly . Lidi! ez nem szép!
Li di. Hiában mented magadat, hasztalan integetsz ! 

megmutatom mint Ítélsz rólunk. Máli! csak hallgasd; 
előbb bemegyek szobájába és ezen töredék dal az asz
talán fekszik. (Elővesz egy papirost és olvas) :

„Szép az asszony! de könnyen változik,
És egyedül kényének áldozik;
A szíve ritkán jó ;
Csalárd és kártékony.
Soha nem állandó,
Erkölcse botlékony,
Ereje romlékony,, — és a többi. Mely fekete 

leírás! Mit tudsz mentségedre szólni?
K ároly. Egy komor kedvnek szülöttje — ne figyel- 

mezz reá.
L id i. Máli! mit érdemel ily gonosztévő?
M áli. Minthogy bennem képzelte az egész asszonyi 

nemet, tehát — megbocsátok.
L id i. Most ez egyszer büntetlen megszabadúlsz; 

de reményiem, hogy ezen hibát helyre hozod, és szeb
ben fogod festeni nemünket.

K á ro ly . Máli! ha megbántottalak —
M áli. Nem — nem; mindent elfelejtek; csak ví- 

gabb lennél !
K áro ly . Hogy lehetnék víg, midőn minden órában 

kell tartanom a legrosszabb, legutálatosabb, leggyűlöle
tesebb hírtől; nem, vidám nem lehetek, mert elégedet
len vagyok magammal, mással, és az egész világgal. 
Hogy legyek nyugott szívvel, midőn látnom, hallanom 
kell az atyád szándékát?
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Mali. Mit tegyek ellene?
K ároly . Az epeszt, hogy nem is akarsz ellene 

tenni —
M áli. Ismered atyámat; a régi katona természet 

most is benne van, és mindenen keresztül akar vágni. 
Légy békével, ez is elmúlik.

L idi. Lassan! az öreg úr jön — Károly! mérsé
keld tüzedet ; mert ha a rántás megég, kozmás lesz 
az étel.

NEGYEDIK JELENÉS.
B a lta  fy és az E lőbb iek .

M á l i  (eleibe megy, kezét megcsókolja). Ham ar m egjött 
édes atyám .

B altafy . Meg is izzadtak a szürkék! de hála az 
istennek, általestem legnagyobb gondomon. Máli, sem
mi újságot sem látsz rajtam?

K ároly. Háború lesz?
B a lta fy . Elég zavar volt a világban, már békesség 

legyen — aztán úgy is rossz a kezem —
L id i. Szép paripát vett a bácsi?
B alta fy . Azt magam nevelek — feljebb !
M áli. Karját jobban érzi?
B alta fy . Igaz — azóta az sem fáj — megmondom 

tehát : Lakodalom lesz ! Mennydörgő-rázta! Menyasz- 
szony van a háznál.
1 L id i. Kit vesz el édes bácsi?

B a lta fy . Van-e eszed? én —
L id i. Igen —
B altafy . Én hatvan esztendőmmel? mit gondolsz? 

(Málira m utat.) Itt áll a menyasszony!
K á ro ly  (magában tűzzel). Hah ! ezt hallani !
B a lta fy . Máli! még te nem is örülsz?
M áli. Örülök uramatyám jó kedvén!
B a lta fy . Igazán ! nem tréfa a mit mondottam; te 

férjhez mégy.
Máli. Nekem is csak kellene arról tudnom.
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B áltafy- Megtudod nem sokára.
Mali. Egy kis időt még is enged édes atyám?
B a lta fy . Egy pillantatot sem; mindég válogatni! 

egyik sem tetszik. Még utóbb úgy jársz, mint a mesé
ben az ember, a ki egy kertben pálczát akarván vágni, 
addig keresgélt és válogatott, míg egy görbe görcsös 
bottal meg kellett elégednie.

M áli. Talán csak nem fog kényszeríteni, édes 
atyám!

B altafy. Ha már magad által nem látod szerencsé
det, tehát köteles vagyok mint jó atya arra kénysze
ríteni.

Máli. De ha boldogtalan leszek az által?
B altafy. Eh! minden a szokástól függ. Mikor én 

pipázni tanultam, eleinte émelygős és keserű volt a 
pipa, most már el sem lehetek nála nélkül.

Lidi. Szép hasonlítás!
M áli. És már annyira terhére volnék kedves atyám, 

hogy erővel ki akarna rajtam adni?
B alta fy . Egy szó annyi mint száz! férjhez kell 

menned; tovább veled nem bajlódom. Soha sincs nyug
tom, a kérők szüntelen ostromolnak. Most is a város
ban minden ember azt kérdezte : „És a kisasszony férj
hez ment-e már?“ és hogy kit választottál? Mennydörgő
rázta! pedig magam is csak annyit tudok mint más. 
Nem! többet nem engedek, férjhez kell menned.

Máli. Még is — nemde azt fogadta édes atyám, 
hogy szabad választást enged?

B a lta fy . Válaszsz! de menj —
M áli (hirtelen). Szabad hát szivemet követnem? ó 

édes drága kedves atyám !
B alta fy. Válaszsz bátran édes leányom, válaszsz a 

kettő közül.
Máli. Kettő közül? nem értem.
B altafy. A kérők közül —
L idi. De nekem csak soha sem hoz újságot édes 

bácsi.
B a lta fy . Beád is jön a sor —
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Máli. A kérők közül ?
B a lta fy . Igen — minden órában vendégeket vá

rok. Báró Szélházy úr felkeresett a városban, és téged 
megkért, még ma eljön háztűz-nézni.

K ároly  (félre). Én őt porrá töröm — kihívom — 
összevágom.

L id i. Lesz füst a konyhában.
Máli. És hogy jövök ily szerencséhez?
B a lta fy . Kérdezd magát — nekem csak azt mon

dotta, hogy el akar venni.
L id i. Az nem sok — és bácsi mit felelt?
B a lta fy . Hogy vegyen bízvást.
M áli. Még nem is láttam.
B a lta fy . Meglátod most.
M áli. Nem is ismerem.
B altafy . Megismered ha férjed lesz.«.
M áli. Akkor már késő! hát ha össze sem illünk?
B a lta fy . Miért nem? a mértéket megüti, huszár 

is lehetne.
Máli. De ha nem tudom szeretni.
B a lta fy . Az legkevesebb, az megjön utóbb. Hány 

szegény legény fél a katonaságtól, és utóbb még is 
örömmel szolgál.

L idi. Az egyiket tudjuk — hát a másik?
B alta fy . Igaz — mennydörgő-rázta ! a másik még 

a zsebemben van. (Zsebjét keresi.)
L id i. Mely könnyen hordozza bácsi a kérőket.
B a lta fy  (kihúz egy levelet). Itt van! olvassátok.
L id i (elkapja). Én, én olvasom! (olvas) „Minthogy a 

házi cireumstanczlik — úgy hoz —
B a lta fy . Holló! mint van az? Károly olvasd te!
K aroly  (félre). Még ezt is! (elveszi a levelet és olvas) 

„Spectabilis kapitány úr! Minthogy a házi circumstan- 
tiákúgy hozzák magokkal, hogy a házassági vinculumba 
lépjek, tehát voluntarie szemeimet a spectabilis úr kis
asszonyára vetettem: és véle az élet tengerén keresztül 
navigálni eltökélém. Azért humillime jelentem, hogy 
első septemberre praefigáltam a terminust, a melyen in
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persona udvarlására leszek az egész úri háznak; és'leg- 
ottan az oculátát elvégezvén , a matrimoniális docu- 
mentumokat mindjárt solemnisálni és atithenticálni fo
gom. Különben úri fávoriba magamat recommendálván 
vagyok Spectabilis úrnak alázatos szolgája Perfóldy 
Tóbiás Jakab, Juris utriusque et Philosophiae Doctor, 
és feleskütt ügyész.“

B a lta fy . Hallod leány?
L idi. Már ez bájos ömledező levél, mely heves, 

mely forró szerelem lehel ki belőle ! Valóban, Máli, 
ezen meg kell indulnod.

B alta fy . Hányadik van ma?
K ároly. Első September.
B altafy. Mennydörgő-rázta! hát ez is eljön — an

nál jobb — egyszerre mindent elvégezünk. (Károlyhoz) 
Öcsém! mit gondolsz? nemde szerencse, ha ily okos 
ember jelenti magát?

K ároly. Igen — én örvendek — de még is úgy 
vélem, hogy sem tudomány, sem érték nem elegendő 
mindenkor a szerencsére — különben én — (akadoz).

L idi (félre). Kisegítem —  (Baltafyhoz) Azt véli bá
tyám, hogy Máli mind erről legigazabb ítéletet hozhat.

M áli. Úgy — úgy van édes atyám!
B altafy . Ily embert megvetni nem tanácsos — 

tudd meg, minálunk én egy pertől jobban félek, mint 
egy ágyugolyóbistól — ez egyszerre öl, az lassanként 
emészt.

L idi. A kosárért pert nem indít senki, avval hall
gatnak leginkább a férfiak.

B altafy . Már a leányom férjhez megy; ha most 
nem — tehát soha — mert tudd meg, hogy az én udva
romba több kérő nem jön.

K ároly  (hirtelen). Ne is jőjön, csak reám bízza bá
tyám, én mind eligazítom.

L id i. De ha már benne is van —
K ároly . Lidi !
B alta fy . Szeretném én azt látni! hiszem az egész 

háznál csak hárman vagyunk férfiak, én, Ferkó és Ká-



186 A  K É R Ő K .

roly. Mi ketten a Ferkóval, mennydörgő-rázta ! már mi 
általestiink a határ halmon, már mi kosorat kapnánk, és 
ez (Károlyra m utat) ez a levegőben keres magának höl
gyet, könyveket forgat, és verseket firkál.

L id i. De némelykor a földre is leszáll.
K ároly. Lidi!
B a lta fy . Aztán szegény legény! pedig a legfelsé

gesebb óda sem tartja ki a házat.
K ároly. Az igaz, szegény vagyok; szívemnél nincs 

egyéb értékem, mást nem hagytak szüleim; de van aka
ratom tanulni és dolgozni.

B altafy . Az mind szép — de még is csak jó 
akarat.

M áli. Minek őneki — elég van minekünk.
K á r o ly  (indulattal). Máli! Máli!
B a lta fy . Jól van édes leányom —'■míg én élek, el 

nem felejtem, hogy ezeknek az atvjok leghívebb bará
tom volt, a ki velem is jót tett, és éltemet megmentette. 
Mennydörgő-rázta! gyermek! az volt ám a derék ma
gyar ember! Midőn kezemet ellőtték, és én tehetetlen a 
földön hevertem, az ellenség már körülvett, már ve
zetni akart — mikor ő mint egy nyíl felém vágtatott; 
rajta legények! — így kiálta — ne hagyjuk pajtásun
kat! és egy pillantat múlva hűlt helye sem volt az el
lenségnek — azután tulajdon lován hátra vezetett és 
sebemre vigyázott. Nem, fiam, míg én élek, azt el nem 
felejtem.

K ár oly (m egilletödve). Kedves bátyám! azt a szol
gálatot már kétszerezve meghálálta rajtunk ; fiúi szív
vel megismerjük.

B a lta fy . Megelégszem veletek édes gyermekeim 
— én szerencsés vagyok ; csak az bosszant, hogy leá
nyom nem akar férjhez menni —

M áli. Hiszen még reá érek.
B a lta fy . A mi ma meglehet, ne halaszd holnapra. 

Akarom tudni, kinek a kezére jutsz, ha én a más vi
lágra költözöm.

M áli. Mely gondolat!



ELSŐ FELVONÁS. 187

B a lta fy . Hallod-e, öreg a legény! ma holnap ki- 
szólítnak, legalább a mars jó rendben találjon.

M áii. Atyai szorgalma arról gondoskodott, hogy 
utóbb is semmiben ne fogyatkozzam.

B a lta fy . Mind nem elég — az igaz, van miből él
ned, szép jószágod ; de a leánygazda a háznál olyan 
mint a kard markolat nélkül. Aztán minő kifogásod le
het kérőid ellen? Szélházy szép ember, jó nemzetségből 
és világra való. Perföldy pedig egy érdemes, tudós és 
vagyonos úr.

Máli. Már úgy ismeri őket édes atyám?
B altafy . Az egyiket hirérők nevéről; Szélházyt 

most a városban láttam.
Má 1 i. És oly igen megtetszett?
B a lta fy  (megszorulva). Hm! úgy — úgy — menny- 

dörgő-rázta! biz én érette nem hazudok — nekem nem 
tetszik — azonban más a fiatalság ízlése.

L idi. Epen azért mi jobban megválogatjuk.
K ároly . Újra lehellek — ez már nem félelmes.
M áli. De én egyiket sem láttam, sem ismerem, sem 

hallottam, és még is —
B a lta fy . Meglátod, megismered, meghallod, férj

hez mégy, és punctum.
L idi. Ebből semmi sem lesz, punctus.

ÖTÖDIK JELENÉS.
F  e r  en  ez és az E lő b b ie k .

F er en ez. Uram kapitány uram! vendég jön!
B alta fy . Kicsoda?
F er en ez. Nem ismerem, soha sem láttam, ily em

ber nem szokott mihozzánk járni.
B a lta fy . Hát miért nem kérdezted.
F er en ez. Egy embere sem tud magyarúl.
L idi. Hogy néz ki?
F er en ez. Tarkás, fején egy kis csúcsos kalap, az 

orrán egy pár téli ablak, kificzamlott dereka, és igen 
bő vászon nadrágja van.



188 A  K É R Ő K .

Baltaf'y. Ez Szélházy! be nagyon sietett!
F eren o z . Siet is az, engem ligy segéljen! mert 

majd eldöntött, úgy forgolódott kocsia körűi. Sürgetős 
dolga lehet.

L idi. Hol a férfiak pengőt éreznek, oda sietve to
longnak.

K ároly  (félre). Kezdődik a fergeteg.
B a lta fy . Máli! tehát készülj.

HATODIK JELENÉS.
J á n o s ,  T a m á s ,  és az E lő b b ie k .

Ján os (B altafyra mutat). Itt a mi urunk!
Tam ás. Az én uram grátiát commandéroz — és —
B a lta fy . Mit commandéroz?
Tamás (m agában). Nem tud ám deálad. (Baltafihoz) 

Az annyit tesz, mint az én uram magát az úr kegyel
mébe ajánlja, és udvarlására jött.

B a lta fy . Ki az urad?
Tamás. Tekintetes nemzetes Perfóldy Tóbiás Ja

kab úr, több nemes vármegyéknek comitatussa, és en
gem úgy se ! porokátor.

B a lta fy . Minek esküszöl? elhiszszük.
Tam ás. Mert ő is feleskütt.
B a lta fy . Helyesen! hol van?
Tam ás. Az utczán megállóit.
B a lta fy . Mennydörgő-rázta! nem tudja azt urad, 

hogy a magyarnál mindég nyitva van a kapu : az any- 
nyit tesz, hogy szívesen lát vendéget. Jancsi, járasd 
be. (János, Tamás el).

L id i. Lesz zűrzavar a háznál!
B a lta fy . Most megyek. Máli! te is soká ne késsél 

—  (el akar menni, egyszerre visszafordul) vagy csak ma
radj — ide vezetem őket. Ne búsúlj édes leányom, egy
szer meg kell lennie, vagy előbb, vagy utóbb — de ne 
makacskodjál ! ̂ hallod-e ? ne makacskodjál. (Elmegyen.)

K ároly. Én kardomért megyek — (Málihoz) Máli! 
hát csak el kell válnunk.
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M áli. Légy nyugottan!
K áro ly . Ha érzenéd, mi (szivére mutat) itt szoron

gat, oly könnyen nem vennéd a dolgot.
M áli. Bízzál hív szerelmemben.
L idi. Most menj.
K ároly. Máli! Máli! tőled el nem állok — teljék 

bár éltembe — és jaj annak a ki tőlem el akar ra
gadni. (El).

Ferencz (Málihoz). Hehehe! a mint látom a kisasz- 
szonyért jönnek; ej ej, nem is szólt.

L id i. Ferencz ! abból a jó somlyaiból hozok fél —
F eren cz. Csintalan! szinte meglátja mi esik jól az 

embernek.
L id i. Kérők vannak a háznál!
F eren cz. Hát lakzi lesz! tehát magam is eljárom 

— örvendek.
L idi. De az a bökkenő — egyik sem tetszik.
F eren cz . Hát nem örvendek.
L id i. Meg kell őket csalnunk — kend segítsen.
F erencz. Hogy hogy?
Lidi. Csak menjen kend bátyám szobájába, mindjárt 

én is eljövök, és elvégezzük. Addig is ha valaki kérdést 
tesz irántunk, csak azt mondja, hogy én vagyok a kapi
tány leánya.

Ferencz. Ej be hamis a kisasszony, maga akarna 
férjhez menni.

L idi (hízelkedve).sFerencz ! úgy-e megteszi kend? 
dupla portiót hozok.

F erencz. No no — csak a kapitány úr ne hara
gudjék.

L idi. Nevetni fogja.
F eren cz. Pia úgy van! nem bánom — hehehe! az 

öreg Ferkó megteszi a magáét. (E l.)
L id i (utána). Ferencz! számot tartok kendre —
M áli. Lidi ! mit akarsz?
L idi. Csak bízd reám — mindent magamra vál

lalok.
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HETEDIK JELENÉS.

M a r g i t ,  az  E lő b b ie k .

M argit (sietve). Ali gyermekek! az istenért! vendé
gek jönnek— pedig két kocsival — ah mit tegyek? mi
hez nyúljak? merre forduljak? hová rejtsem magamat? 
így nem mutathatom magamat. Nagy isten ! mit mivel- 
jek? még a reggeli öltözetben vagyok, pedig majd mind 
rám néz, én vagyok a legöregebb a háznál, ah én meg
halok —

L id i. Hát menjen a szobájába, édes néném!
M argit. Nem — nem — én akarom őket látni, mit 

hoztak, miért jöttek, mit visznek, minő emberek —
M áli. Azt utóbb is megtudja asszonyom néném.
M argit. Az nem lehet, nekem kell velők szólnom 

— én tudom legjobban az egész ház állapotját. Iste
nem! mely nagy szorultságban vagyok! a merre tekin
tek,mindenhol rendetlenség — ezek a katona emberek! 
Isten bocsáj! mindent széllel hánynak! Minek ez a 
könyv itt? vagy imádságos könyv? (Felteszi pápaszemét.) 
Mit? (Olvas) Himfy Szerelmei! szörnyűség!. Isten bo
csáj ! mely eretnek könyv ! a tűzbe vele !

L id i. Azért hoztam! mindjárt bevetem — (elrejti) 
Az agg szívben nem gyújt tüzet.

M argit. Mely romlott az ifjúság ! Rózsás Kert való 
nektek! Isten bocsáj! szerelmes könyvet olvasni! Mely 
undok, rettenetes vétek ! Vegyetek tőlem példát, én bö- 
csülettel megöregedtem, és a Genovéva históriáján kí
vül semmit sem olvastam. Isten bocsáj ! a sátán van a 
a könyvekben, az kandikál ki minden betűből — Már 
jönnek! (Forgolódik) Nem tudom mit tegyek — szaladni 
akarnék, de lábaim nem bírnak. Ah már itt vannak!
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NYOLCZADIK JELENÉS.
S z é lh á z y ,  P e r f ö l d y ,  B a l t a f y ,  és az E lő b b ie k .

S z é lh á z y ,  P e r f ö ld y ,  B a l t a f y  (az ajtón kívül megállnak és 
coinplimentíroznak).

B a lta fy . Tessék!
S zélh ázy . Kérem —
P erfö ld y . Rogo humillime —
B altafy. Menjenek az urak!
S zé lh á zy  (keresztülfutva a szobán vizsgálja mind őket). 

Bonjour! örvendek, hogy szerencsém vagyon tisztelni 
ezen úri famíliát.

P erföldy. Különös szerencsémnek tartom megis
merkedni ily érdemes úri házzal.

B a lta fy  (M argitra  m utat). Ez Margit, az öreg né- 
ném! (M álira) egyetlen leányom! (L idire) kedves kis 
húgom.

M argit (magában). Öreg — öreg — mintha nálam- 
nál nem volna öregebb. (A vendégekhez) Alázatos szol
gálója az uraknak! én boldogult tekintetes nemes nem
zete« és vitézin Ivukoróczy úrnak, több nemes várme
gyéknek az elsők közűi való táblabirájának hátra maradt 
özvegye vagyok. Tessék leülni, mindjárt elbeszélem 
egész életünket. Én születtem —

B altafy  (titkon M argithoz). A fej kötőd félre áll — 
igazítsad helvre.

Ma rgit. (megijedve). Mit szólasz ? az isten bocsáj ! 
Kegyes urak! egy kis házi foglalatosság miatt el kell 
távoznom, mindjárt megjelenek — oh érdemes azt ki
hallgatni — valóban igen példás életet viseltünk mi 
szegény urammal — most megyek, de tüstént meg fo
gok jelenni — majd azt is elbeszélem, hogyan halt meg 
— hogyan sirattuk, ah! az volt a szomorúság —

B altafy . Margit!
M argit. Megyek — hát addig is alázatos szolgá

lója — mindjárt ezen pillantatban jövök. (El.)
Baltafy. Szegény öreg néném jó asszony, de ke-
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vessé sokat beszél. Kedves uraim! tessék házamat úgy 
tekinteni mint önnön magokét, és mindenben kényök 
szerint élni.

P er fö ld y . Agnoscálom grátiáját spectábilis úrnak, 
és mindjárt is az után cselekszem.

S zélh á zy . Vous me pardonnez, monsieur . . .
B a lta fy . Tessék velem magyarúl szólani, én ele

get küszködtem a francziákkal, de nyelvöket nem 
tudom.

S zé lh ázy . Sok nyelveket tudok, nem akarva is ki
ejtem az idegen szókat.

L id i (Félre Málihoz). Ezen kiadunk.
B a lta fy . Szép és dicséretes az idegen nyelvek ta

nulása, de tudja előbb az ember hazai nyelvét.
P erfö ld y . Azt én is affirmálom, mert mely ember 

az idegen nyelvet cultiválja és negligálja a magáét, az 
hasonló azon kertészhez, ki tulajdon gyümölcsét el
rothasztja, és az idegentől drága pénzen a roszabbat 
megveszi.

S zé lh á zy . Igaz ! de a nagy világ úgy akarja.
B a lta fy .  A magyarnak világa a haza.
S z é lh á z y . A bon ton úgy hozza magával — már 

magyarúl nem is szól az ember!
P erfö ld y . Nyelv teszi a nemzetet; ki usuálja sza

bad jussát, húzza termékeny földének hasznát, az tudja 
honi nyelvét is — sat est —

B a lta fy . Nagy zűrzavar hányta vetette a világot: 
mi bátran néztük a veszélyeket, törvényünk, nemze
tünk megmaradt jó királyunk alatt. Elég erről — ha 
tetszik, menjünk a kertbe —

P er fö ld y . Miként parancsolja —
S zélh á zy  (félre). Ach! mely hátra vagyunk!

(El mindnyájan).
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M Á S O D I K  F E L V O N Á S .

ELSŐ JELENÉS.
Szoba.

F e r e n c z ,  T  am ás.

Keren ez. Az a te urad hát csak híres ember ?
Tamás. Nagyon, csak úgy nyeri a Állukat és pusz

tákat, tele van perekkel, még az ágy alatt is azok he
vernek.

Ferencz. Kinek nyer annyit?
Tamás. A Princis Pálnak.
F eren cz. Ki az a Princis Pál?
Tamás. Már én azt nem tudom, több testvéreknek 

kell lenni ; mert minden untalan más más jön hozzá, kit 
annak nevez.

Ferencz. Fiát jól bírja magát?
T amás. Hogy ne! midőn egy replicáért ötven ara

nyat is fizetnek.
F erencz. Mi az a replica?
Tamás. A replica nálunk tudósoknál oly irás, me

lyet zsinórral öszvekötünk, és a kuriaárkába teszünk.
F erencz. Nem romlik meg az árokban?
Tamás. Tudatlan ember! nem oly árok az, mint 

nálatok a G»tó«*eárka, hanem egy oly nagy szála, mely 
tele van fiókokkal, melyekben a kauzsák tartatnak.

F erencz. Lgy! te mint látom deákul is tudsz, már 
te a pappal is beszélhetnél.

Tamás. Az embernek csak van esze, csak tanul va
lamit, ha mindennap tudósokkal van dolga.

F erencz. És mi dolgod van?
Tamás. Sok — kimondhatatlan sok; én a proces- 

susokat hordozom, azokra vigyázok, leporozom, és az 
uramat a paróka torjába kisérem.

Kisfaludy K II. 13
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F e r e ncz. Már parókát hordoz ?
Tam ás. Ej de keveset tud kend bátyám! paróka 

torja magyarúl az a hely, hol ezek az urak öszvejön- 
nek, pedig magyar köntösben. De hogy el ne felejtsem, 
tudja-e kend : miért jöttünk mi ide?

F ere ncz. Gondolom, per miatt.
Tam ás (fontosán). Házasodni!
Fer encz. Lehetetlen!
Tamás. Már otthon elgondoltam, mert az uram 

szokatlan gálába vetette magát, arany piksist tett zse
bébe , aztán szent Mihály napra nagyobb szállást fo
gadott.

Ke r e n ez. Már így bizonyos.
Tamás. A kapitány hallom gazdag.
F er en ez. Még a török háborúból vannak aranyai.
Tam ás. Azért kacsingatott az én uram arra a bar

na kisasszonyra — nemde az a kapitány leánya ?
F ere ncz. Nem, az a fogadott leánya.
Tam ás. Hiszen uramtól liallám.
F erencz. Megcsalnak, a szőke az igazi — ej! el

árultam, pedig meg volt tiltva ! Földi, most tudod — 
de ne szólj ! hallod, tovább ne mondd! (Félre) elsült —

Tam ás. Eu uramnak mindjárt referendálom. (El.)

MÁSODIK JELENÉS.
V ilh e lm , F e r e  n cz .

V ilh e lm . Huszár! háj kell —
F eren cz. A kulcsárnétól kérj.
V i lh e l  m. Mit rossz eszik —
F erencz. Ha rossz, nem tehetek róla.
V ilh e lm . Ah! nem érteni — szenet —
F eren cz. Ü gy! talán szénát — mindjárt megyek.

HARMADIK JELENÉS.
M a r g i t ,  az E l ő b b i e k .

M argit. Jó, hogy találom kendet Ferencz ! mondja 
meg nekem —

A  K É R Ő K .
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F er en ez. Ha elvégeztem dolgomat. (El.)
M argit. Keserű ember! nem is lehet vele szólam. 

Fiz a vendég inasa. — Hej jó barátom ! mi újság van 
a városban? Micsoda ember a kend ura? hogy bírja 
magát? mi a hivatala? mikor megy? hová megy?

 ̂ i 1 h e 1 m (vállat vonít). Kern tud —
M argit. Nem tudja kend? hát kend hová való? 

régen szolgálja urát ? kik voltak szülei? micsoda val
lást tart?

Y ilh e l m. Mag yar peszít, nehez emper. (El.)
M argit (egyedül). Minden oly titokban megvon 

ezen háznál, senki sem felel mint illik, már a lakoda
lomról kellene gondoskodni, sütni, főzni, és semmi —

NEGYEDIK JELENÉS.
M áli, K ároly , M argit.

M argit. Ti vagytok? mondd meg édes leányom, 
hol vannak vendégeink? mint mulatják magokat? mint 
tetszik nekik szegény házunk/

M áli. Nem tudok semmit! (Felre Károlyhoz.) Itt nem 
szólhatunk.

M argit. Valid meg nekem,melyik tetszik inkább? 
az egyik igen fürgcncz emberke; emlékezem,míg fiata
labb voltam, nekem is volt — Isten bocsáj ! Ah ! most 
is könnybe úszik szemem, szívem sóhajtoz, mindjárt el
beszélem —

M áli. Édes asszonyom néném ! (Félre) Be rosszkor 
jöttünk !

Károly. Kedves néném! én tudok valamit.
M argit. Mit? mit? szólj édes öcsém, hallom, 

siess !
K ároly . A kérők most alkusznak az öreggel.
M argit. Lássa az ember, nem is hívnak! nem is 

szólnak! nem, ez égbe kiáltó, ily nagy dolgot nálam 
nélkül véghez vinni. Most sietek, szörnyűség ha már 
végeztek volna ! Máli ! tudod? aztán sírj, érted ? zokogj, 
mert szokás; ha mindjárt örülnél is, ne mutasd, érted?

13*
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Mikor engem szegény boldogult uram elvitt, tizenkét
szer elájultam, többször is elestem volna, de jó helyet 
nem találtam, és a szép ruhámat féltettem; no most 
sietek, Máli, az volt ám a szép ruha, mindjárt elbeszé
lem, líliomszál, nefelejtskék —

K ároly. Későn fog jönni.
Ma rgit. Igaz, isten bocsáj ! az az én öcsém minden

ben úgy siet. (El.)
K ároly. Máli! most állok éltemnek fő pontján, 

most esik koczkája sorsomnak.
Máli. Mindent elkövetek, hogy a dolgot hátráltas

sam. hiszen ennen szerencsémre válik.
K ároly. Bízom szívedhez, bocsáss meg, hogy eddig 

is kételkedni tudtam, és indulatosságom annyi szép 
óráktól megfosztott.

M áli. De az atyám! mit fog szólni szefelmünkhez ? 
nem fog haragra lobbanni, ha magát megcsalatva látja?

K ároly . Nem mérkőzhetem ugyan sokakban a ké
rőkkel, de érzem , nem vagyok méltatlan atyai áldásá
ra , és a mitől a szerencse forgándó játéka megfosztott, 
kipótolja hív , tiszta szerelmem. Reményiem, atyádnál 
többet nyom a jobb érzés az arany múlandó fényénél.

M áli. Igaz, ő mind ezekre nem sokat tart, de szereti 
az egyenes utat, és azért méltán fog neheztelni reánk.

K ároly . Nem titkolom tovább, bátran megvallom, 
hogy téged szeretlek, úgy is terhemre van titkos érzé
sem. Én mindjárt — (El akar menni.)

M áli. Megállj! hirtelen! most rosszkor esnék val
lásod; hadd múljék el ez a förgeteg. Szélházy, mint lá
tom, neki sem tetszik.

K á ro ly . Kinek is tetszhetnék?
M áli. í)e Perföldy!
K áro ly . Én őt porrá rúzom !̂ Máli! nem, más kar

jában nem gondolhatlak, én —
M áli. Megint égsz ! lángolsz!! mi végre ? légy nyu- 

gott ; talán valami környülállás segít rajtunk.
K ároly . Szomorú vigasztalás!
Máli. Hol marad Lidi?

A KÉRŐK.
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K ároly . A vendégeket mulatja a kertben.
Mali. Valamin mcsterkél! előbb igen elmerülve 

láttam őt Szélházy val beszélgetni, ki több ízben neki 
lábához borúit.

K ároly. Itt jön, álljunk hátra. (Visszavonulnak.)

ÖTÖDIK JELENÉS.
S z é l h á z y ,  az e l ő b b i e k .

S z élh áz y (magában). Ilahaha! csak igaz ! a szép 
embernek mindenkor kedvez a szerencse. Szegény sze
relmes leány ! atyjának titkát elárulja, hogy részesüljön 
szerelmemben; soha sem véltem, hogy ezen öreg kato
nába annyi finom érzés szorult, hogy a kérőket ily pró
bára tegye; ha leánya elragadtatva szivétől igaz vallást 
nem tesz, a másikat választom.

K ároly  (titkon Málihoz). Ez Lidi munkája.
S zé lh á z  y. A másik jobban tetszik; de nekem 

pénz kell, sok pénz kell.
M áli. Mely szerencse !
S zé lh á  zy. Haha ! mely aventure! meglát, belém 

szeret, és meg'vallj a hogy a kapitány leánya, de nem is 
csodálom. (Kihúz egy tükröt zsebéből.) Ali ! hogy áll a ha
jam, mon Dieu! minden fürtök derangirozva vannak! 
he A ilhelm ! Vilhelm ! (Ki akar menni, észreveszi Károlyt és 
Málit) Kisasszony! örvendek! (félre) Mint sajnálom a 
szegényt !

M ál i. Örvendek hogy szerencsém van!
S zélh ázy . Részemről. Mint áll a szív környéke? 

sajnálom, hogy ily szomorúságot okozok a kisasszony
nak, komor tekintete nyilván elárulja csendes sérelmét, 
de ne tulajdonítsa nekem, oh ne az én jó szivemnek, én 
tisztelem, becsülöm, sőt szeretem is a kisasszonyt; ha
nem a sors! a körnvülállás ! Ach !

M áli. Nem értem báró urat!
K ároly  (félre). Maga sem érti ez magát. Ó párdu- 

czos Árpád! ha ilyen az unokád!
S zélh á zy . Ne is értsen, nem is akarom, ó szegény
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kisasszony, ne is értsen. Nem vagyok én bárbár, nem 
tyrannus, még hagyok kis reményt, egyszerre boldog
talanná nem teszem, nem, ismerem én fáj dalmit a meg
vetett szerelemnek. (Félre) Lassanként tudja meg, hogy 
szememet másra vetettem. (Málihoz) Hol kapitány úr?

M áli. Az atyám? szobájában leszen.
S z é lh á z y  (hirtelen.) Az atyja! (Félre) Szegény! 

erővel atyjának fogadja, hogy engemet elnyerjen. (Ma
lihoz) Ezen úrhoz ugyan volt már szerencsém, de nevét 
nem tudom.

M áli. Várhalmai Károly atyánkfia; jó barátunk, 
Lidi testvérbátyja.

S zél ház y (félre). Tulajdon bátyja! ezt is megta
gadja. (Károlyhoz) Ilm, úgy! haha! örvendek. (Csengetés 
hallik.)

M áli. Az atyám csenget, nekem •■mennem kell. 
(Mentében titkon Károlyhoz) Légy nyugott! én változha- 
tatlan maradok. (El.)

S z é lh á z y . Ez is bizonyosan egyet ért az Öreggel.
K ároly. Mely kevélyen tekint reám a képzelt ma

gasságról.
S zé lh á zy . Apropos! én hasonló képet láttam va

lahol a világban.
K ároly . Nem lehetetlen.
S z é lh á z y . Nem volt az úr külföldön?
K ároly . Nem, hazámat kívántam előbb megis

merni.
S zé lh á z y . Pauvre diable! kár, nagy kár; csak az 

utazás adja meg az embernek igaz érdemét.
K ároly. Ki tudatlan s kimegy, többnyire úgy is 

jön vissza, avval a különbséggel, hogy a kevés jót is 
elhagyja, mit kivitt magával. Talán báró úr is sokat 
járt?

S z é lh á z y . Igen. Oszvejártam Olaszországot, és 
Fr ancziaországnak nagyobb részét.

K ároly . így szép tapasztalásokat tetszett hozni 
magával ?

S zé lh á zy . Mely kérdés!
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K áro ly . Ez által hazánkban a szépmesterségek új 
ápolót nyertek.

S zé lh á z  y. Én kedvelem a szépet, és értek is 
hozzá.

K ároly . Azt az első pillantat mutatja. Mely sze
rencse annyi szép- s nagyot látni, csodálni. Nem lehet
nék oly szerencsés valamit hallani ?

S zélh ázy . Ahoz napok kellenek. Ach ! sok fátum 
ért engem ; de a nagy lélek nem retteg.

K ároly . Példának okáért?
S zélh ázy . Gondolja az úr! Olaszország szélén . . . 

hah, rettentő eset !
K ároly. Megtámadtatok ?
S zélh ázy . Kocsim felfordult, eltörött, és nekem 

egy egész fél óráig gyalogolnom kellett.
K ároly. Ezt a tapasztalást magyar utakon is igen 

könnyű megtenni ; különben mely városokban tetszett 
múlatni ?

Szélh ázy . Velenczében, Rómában, Párizsban — 
sokat, sokat láttam.

K ároly . Mely ritkaság ébreszté leginkább figyel
mét ?

S z élház y. Velenczében egy gyönyörű leányt lát
tam! ach! egészen elbájolt; az után egy Pierrot a 
theátrumon, uram —

K ároly. Megelégszem. Hát Rómában? ott a. régi 
nagyság és hatalom sírjában ? hol a szép mesterségek 
örök dicsőségben kérkednek, ott, hol a bedőlt omladé- 
kok is a régi világ urát nyilván hirdetik, nemde égi 
gyönyörűség lehet az ott való lakás ?

S zé lh á zy . Szép, szép! endékezem, hogy igen jól 
múlattam magam, kivált igen édesen aludtam.

K ároly . Kár volt a költségért, aludni otthon is le
het. És Párizsban ? A  A

S z é lh á zy . Oly ebédet sehol sem ettem.
K ároly. A magyar élelemért nem megy külföldre.
S zé lh á zy . Mely vad gondolkozás! a jobb ízlés G <* 

mindenkor az ebédnél kezdődik, az a világosodásnak

.O lkAZ*
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legelső lépcsője; barátom! ott én oly étkeket láttam, 
melyekről mi szegények nem is álmodunk. Ach ! mely 
hátra vagyunk még !

K áro ly . Bár abban maradtunk volna hátra! de alig 
hiszem; a hívságban versenyt futunk minden nemzettek 
Ki hasának él, ritkán él nemzetének.

S z é lh á z y . Szívesen tanítanám az urat, de men
nem kell, egy lehajló ág minden fürtjeimet lerontá. 
Nem, nem, kedves úr! nem múlathatok tovább, azt 
maga általláthatja. He Vilhelm! Azonban jó barátok 
maradunk, ha mindjárt atyafiságos szövetségbe nem 
léphetünk is. Nekem az úr húga Máli kisasszony tet
szik, jobban mint a kapitány leánya, de a sors — ach 
legyen elég. He Vilhelm, Vilhelm! (Eltánczol.)

K áro ly  (egyedül). Ki érti ezt? és még is ő a sze
rencsés ! gondatlan éli világát, minden szavát aranynyal 
fontolja, külsejét a község bámulja, és a majmolásban 
számos követőket talál ; nemesebb érzeményt nem 
ismervén az állatok életét éli csak. Valóban ! ha a 
gazdagság ily útra vezet, akkor a józan ész azt méltán 
megveti. Nem, ettől nem rettegek! He az ügyész! igaz, 
az is egyetlen nemében, de tisztelni kell sok szép tulaj
donit. Most megyek kikémlelni a dolgot ; mire a nap 
leszáll, megtudom mi zárja fel inkább az emberi szívet, 
az arany-e, vagy a hív szerelem. (El.)

HATODIK JELENES.
P e r fö ld y , L id i.

P e r fö ld y . Assecurálom a kisasszonyt, hogy szí
vemet mindeddig conserváltam : egy kis kutyácskán 
kivül et sic porro, nem is emlékezem, hogy valamit 
sincere szerettem volna.

L id i. Igen tetszetős, hát jövendő hölgyének avval 
kell szivét felosztani?

P er fö ld y . Rogo, nem úgy van, szegényt ellop
ták a szolgám negligentiája miatt.

L idi. És így hát szíve m
y

! 'V  o  m  ■'/ \  'V *  ;

\  T,* l
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P e r fö ld  y. Nem; újra megtölt szerelemmel, és 
annak egész masszája a kisasszonyra szállá, minthogy 
ily bona fide mindent kivallott. Az felséges principium 
a kapitány úrtól, hogy csak a tiszta szerelem nyerje 
el leányát, és elváltoztatá ékes személyöket ; mert igaz 
marad az, vett portékának nincs annyi érdeme, mint az 
ajándéknak.

L id i. Nagyobb lelket gondoltam Perföldy úrban, 
mint hogy alacson nyereség vezérelhetné ; azért igaz 
vallást tettem.

P erfö ld y . Ez a motívum nekem tetszik! dero
gál is az igaz szívű embernek. En már régen azt deci- 
dáltam magamban, hogy ebben a dologban egyedül szi
vemből procedálok, praemittálván azt, ha a meritum
ban megegyezhetek.

L idi. De teszem azt, ha én szegény árva, és nem a 
gazdag Baltafy leánya volnék?

P erfö ld y . Akkor is leobligálnám magamat avval 
a conditióval, ha a szegénységgel primo ennyi virtus, 
secundo ennyi szépség egyesülve volnának.

L id i. Nemes érzés! szinte óhajtanám —
P erfö ld y . Nem is recedálnék, sőt recapitulálom 

azt, a mit a kertben demonstráltam, hogy tudniillik a 
pénz nem mindenkor elegendő a házi boldogságra; de 
ha ez a punctum is exstál, már akkor ugyan jobb.

L idi. En is úgy tartom ; és nagyon örvendek, hogy 
oly férfiúra akadtam, ki egyenes szívvel s minden ha
szonkeresés nélkül lép a Hymen oltárához.

P er fö ld y . Én pedig gratulálok, hogy fortuito ily 
ki ncsre akadtam , melyre fundálhatom szerencsémet. 
En ime duplicálvan kérésemet, még egyszer submittá- 
lom szívemet akisasszony kegyes* judiciuma alá, re- 
ménylvén hogy favorabilis sententiát nyerek, és elvég
zem szívemnek involutus perét et sic porro.

L id i. Tehát a mennyit az egész dologból értek —
P erföldy. Örökre kivánnám lekötni magamat et sic 

porro —
L idi. Tudom becsülni, de előbb meg kell fontolnom.
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P erfö ltly . Optime! ily dolgokban sok dubium for
dul elő ; azért jókor praemoneálom a kisasszonyt, ne
hogy egyik pars megcsalódjék : diliberálja a kisasszony 
még egyszer a dolgot, confrontálja szivét az eszével, az 
után tessék velem közleni resultátumát, és én a compe
tens forum előtt publicálni fogom, et sic porro.

HETEDIK JELENÉS.
T am ás, E lő b b iek .

Tamás (borzasán besiet). Tekintetes uram! oda va
gyunk !

L id i. Mi történt?
Tam ás. Tessék kijönni, legyen bíró közöttünk.
P erfö ld y . Ki citáltat? minek ez a sietség?
Tamás. A vendég inast megverteiç.
P er fö ld y . Micsoda violentia! és az?
Tam ás. Visszavert engem.
P e r fö ld y . Hát minek az arbiter ?
T amás. Még is instálom, a másik úr is ott van.
P er fö ld y . Mindjárt megvizsgálom a dolgot. Kis

asszony, addig is recommendálom magamat, tüstént 
compareálok. (El Tamással.)

L id i (egyedül). Veszedelmes játékba kaptam! Málit 
akaróm megmenteni, utóbb ennen szívemet kell őriz
nem ; mást akartam csalni, és magamat csaltam meg. 
Ez a Perföldy minden szegletessége mellett szerelemre 
méltó, mert ritka embersége s nemes tulajdoni elfelejte
tik azon hiányosságokat, melyeket egy tárgyban való 
munkálódása reá bélyegzett. Különös! mást akartam 
kinevetni, és majd engem nevetnek.

NYOLCZADIK JELENÉS.
M áli, L id i.

Máli. Mindenhol kereslek, szólj, segíts, tanácsolj 
kérlek! az atyám most parancsolt reám, hogy kezemet 
Perföldynek nyújtsam. Szólj! mit tegyek?

Lidi. Engedelmeskedjél.
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M ali. Én Károlyt szeretem, másé nem lehetek. 
Lidi! beszéld le rólam valahogy kérőimet, mondj min
den rosszat felőlem, gondolj ki ezer hibákat, csak hogy 
elálljanak tőlem.

Lidi. Ne félj! úgy sem kellesz nekik, j
M ali (örömmel). Hála isten! Lidi! mely angyal szóla 

belőled? igaz? valóban igaz? nem kellek nekik? szólot
tái velők ?

L id i. Nem még, de a férfiak változók.
M áli. Ha nincsenek igazabb jeleid! menj! soha sem 

szerettél. Ily szorultságban elhagy barátságod.
L id i. Ezért adózol! megmutatom, engemet kér

nek meg.

K1LENCZEDIK JELENÉS.
K ároly , az El őbbi ek.

Károly. Édes kedves húgom! mit végeztél?
Lidi. Édes kedves bátyám! én hallgatok.
Máli. Kedvesem! már csak magunkban jbízhatunk, 

Lidi is ellenünkre dolgozik.
Károly. Mindenen keresztül török*; míg karomat 

bírom, el nem ragadnak tőled.

TIZEDIK JELENÉS.
Keren e z ,  a z  E l ő b b i e k .

F ereu cz. Csak igaz marad, egy leány több zavart 
okoz a háznál, mint száz férfiú.

K ároly . Ügy van Ferencz! előbb csendesség, bé
késsé«; volt a háznál.

Ferencz. Most az emberek nem is értik egymást, 
még is verekednek.

L idi. Es kik verekedtek?
Ferencz. A vendég inasok azon vesztek öszve, 

hogy melyik visz haza menyasszonyt, és öklökkel mu
tatták meg egymásnak jussaikat. Én tettem mankóm
mal igazságot köztök. (Titkon Lidihez) Kisasszony, én 
már elvégeztem.
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L idi. Köszönöm, lesz áldomás!
Ferencz. Szabad tehát igazságot szólnom ? mecr- 

úntam már hazudni.
L id i. Csak rövid ideig hallgass.

TIZENEGYEDIK JELENÉS.
B a lta fy , az E lőbb iek .

B a lta fy . Alig várom,hogy megmenekedjem. Máli ! 
fogadom nem lesz több kérőd.

M áli. Nem is óhajtok.
B a lta fy . Tulajdon házában felforgatják az embert ; 

olyan az udvarom mint táborban a markotányos ta
nyája, hol a legények előre megiszszák a nyerendő 
préda árát, aztán se pénz se bor.

F erencz. Kapitány uram! ha én*1 kisasszony vol
nék, mind a ketten kosarat kapnának; majd jön egy 
szép huszár —

B a lta fy . Nem értesz ahhoz, agglegény vagy.
F eren cz. Semmi az, tudom én most is mi a jb.
B altafy(K árolyhoz) Hát te mit gondolkodói? talán 

menyekzős verseket csinálsz ?
Károly. Azon gondolkodom, hogy mindnyájan 

széllelmegyünk, Máli, én —
M áli. Károly!
K ároly . Valamely regementhez megyek.
L idi. Elválik.
B a lta fy . Menj! nem tartóztatlak; azt kivántam 

ugyan, hogy segédem maradnál végső napjaimban, de 
ha kedved van, menj ! A magyar szereti hazáját szol
gálni, és tudja is miért. Mennydörgő-rázta ! szép huszár 
lesz belőled.

TIZENKETTEDIK JELENÉS.
M argit, az E lő b b ie k .

M argit. Az istenért! tudjátok-e már? csata volt a 
háznál ! emberhalál történt ! az egész falu zendülés
ben van.
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B altafy. Mit szólasz ?
M argit. A vendégek duelláltak ! Máli! ez igen 

nagy jele a szerelemnek. Értem is viaskodtak sokat a 
férfiak, ki pisztolylyal, ki karddal, ki ököllel harczolt; 
isten bocsáj ! egynek az orra hegyét lőtték el, egynek 
a fejét, mindjárt elbeszélem —

B a lta fy . Már ezzel is megelégszünk.
M argit. Az egyik kérő nem tetszik, igen sokat be

szél, pedig én gyűlölöm a sok beszédű embert ! Ah ! 
már a másik ! az kihallgatott ; elbeszéltem neki egész 
éltemet, és csak harminczkétszer ásítozott; már az bol
dog —

B alta fy  (szavába esik). A ki süket, és téged nem 
kénytelen hallgatni.

TIZENHARMADIK JELENÉS.
S z é l h á z  y, P e r f ö l d  y, az  E l ő b b i e k .

P erfö ld y  (Szélházyhoz). A mint mondám! a kölcsö
nös kék foltokat kell nekik büntetésül imputálni; mert 
ha a dolgot megponderáljuk és investigáljuk, tehát 
azon fnndamentomot találjuk benne, hogy a szolgák 
űrökhöz való hűségüket demonstrálni akarván, egy
mást aggrediálták et sic porro.

S z é l  ház y. Az én emberem hív, meghal értem, 
érzékeny jó lélek.

Perföldy.  Az enyém nagy asinus, de jó ember; 
minden esetre jó volt a dolgot complanálni. (Baltafyhoz) 
Engedjen meg domine spectabilis! hogy a famnlusok 
excessusok miatt úri házát turkálták, már conciliáltuk.

Bal tafy.  Semmi az.
Per fö l dy .  Minthogy szándékommal praeveniál- 

tam a spectabilis urat, tehát most minden praefatio 
nélkül azon objecturara inviálom, mely engem úri há
zába hozott.

Szél  ház y (félre). Még szólani mer, holott tudja 
szándékomat. (Baltafyhoz) Mon capitaine! tehát én is —

Baltafy.  Tessék szobámba jönni, ott végezzünk,
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de azt előre bocsátom, hogy minekutána leányomat az 
urak közül csak egyik veheti el, és neki szabad válasz
tást engedtem, harag ne legyen közöttünk.

P e r f ö l d y .  Sine dubio! egyik parsnak hátra kell 
állni, már azt a kisasszony decidálja ; nekem már van 
securitásom et sic porro.

S z é lh á z y. Nvugottan várom.
Bal tafy.  Ha ú g y  tetszik. (Perföldyvei el.)
Szé l ház  y (Lidihez). Nem sokára üt az óra, mely 

szerencsémet zengi. (Malihoz) Sajnálom ! vigasztalja 
magát. (El.)

Margit .  Mennek, nem is szólnak, pedig jelen kell 
lennem! Máli, mondd meg szándékodat, majd én be
szélek helyetted, tudod, majd én ékesen adom elő. (El.)

Káro l y .  Máli, légy hát boldog ! %
Máli .  Híved maradok, bármi történjék.
Ferencz .  Mi lesz mind ebből? (El mindnyájan.)

HARMADI K FELVONÁS.

ELSŐ JELENÉS.
L i  d i ,  F e r e n c z .

L idi. Mindenre reá állott Károly ?
Ferencz .  Nagy nehezen vettem reá, majd hogy 

magam is nem pityeregtem, midőn elbúcsúzott a Máli 
kisasszonytól, de még is kitett magán. Én csak azon 
bosszankodom, hogy előbb észre nem vettem szerelmö- 
ket, pedig megszoktam én látni ha valami történik a 
háznál.

Lidi .  Senki sem látta hogy elment Károly ?
Ferencz .  Senki csak mi hárman, úgy szólván mi 

ketten, mert Máli azt gondolja, hogy örökre búcsút 
vett. Hehe ! majd néz az öreg, elgondolom miként 
mennydörgöttéz.
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Lidi .  F er en ez! ha jól végződik dolgunk, meg
háláljuk a kend segítségét.

F ere ne z. Szívesen cselekedtem, ha mindjárt orrot 
kapok is a kapitány úrtól.

MÁSODIK JELENÉS.

Má i  i, az E l ő b b i e k .

Máli.  (magában). Mely szomorú a mi sorsunk! ha a 
durvább férfiú ész intézi e földi pályánkat, ha a hideg 
feltételek letiporják a szív édes gerjedelmét, nincs ak
kor támasza éltünknek, nincs semmi malasztja. Mit ér a 
magában élő aszonyi érzésnek a méltóság, mit a dicső
ség, ha annak szíves rabjává nem lehetünk, kit igazán 
szeretünk. Atyám! megismerem jóakaratodat, de más
kép rajzolja szememben magát a szerencse.

Lidi.  Mely búsongás! Máli, mi bajod?
Máli.  Kérdezheted? Lidi! te azon szép frigyet, 

melyet Öszvehangzó szívünk mind eddig táplált, hide
gen elszakasztád. Te tudtad Károly szándékát és tit
koltad; te is, ő is megcsaltatok ; kire bízhatnám ezután 
magamat? kinek hihetnék többé e földön? Csak egy 
nyomoréit szót sem kérésemre! jég szívvel búcsúzott.

Fer en ez (félre.) En nem nézhetem mint szomorog, 
mindent megvallok.

L idi. Ferencz! férfiú kend?
Ferencz.  Eh megállóm én a sarat, bátran benézek 

az ágyú torkába, de egy szép szemnek a könnyeit — 
(hirtelen Lidihez). Szabad szólanom? nem?

Lidi .  Nem, nem, még nincs idő!
Ferencz.  Hát megyek. (El.)
Máli.  Legalább azt mondd meg, mi vitte őt ily 

gyors eltökéltségre ? nem haliád hogy hívséget fogad
tam neki?

Lidi.  Atyádat nem akará felgerjeszteni, nem akart 
hálaudatlannak látszani szemében.

Máli .  Az atyám jó, végtére engedett volna. Nem,
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nem szeretett.

Lidi .  Légy nyugott, jobb búval kezdeni, s öröm
mel végezni.

HARMADIK JELENÉS.
M a r g i t ,  az E l ő b b i e k .

Margi t  (nagy bokrétával). Megvan, estvére kézfogás, 
öröm, vígság, táncz — mindent elintéztem. Máli ! az 
atyád valamit akar, a kertbe zárta el magát ; de én a 
kis ajtón beszöktem ! meglesém, ah! nem szabad szóla- 
nom , nagy ünnep lesz. lm ! vedd, vedd ezt a szép bok
rétát, tulajdon kezemmel szakasztám, nézd menyasz- 
szonynak való! Mit? te szoinorkodol? jól van, jól, ha a 
szív tánczol, a szem sírjon. O édes leáfiyom! hát én, én 
voltam aláverve, csak gondold e l , három egész eszten
deig sirattam pártámat, azon nap , hogy Kukoróczival 
megesküttem , tizenkét kendőt sírtam tele. (A bokrétát 
Málinak nyújtja.) lm, tűzd melledre.

Mál i .  Köszönöm fáradságát édes néném, de nem 
használhatom, nem vagyok menyasszony.

Margit .  Szinte úgy vagy mint én, magam is utolsó 
pillantatig tagadtam , már asszony voltam , még is ta
gadtam; azonban nekem megvallhatod. Szólj édesem, 
melyiket választod ?

M áli. Egyiket sem.
Lidi .  Mi hajadon maradunk, valamennyi férfiaknak 

gyiilölséget esküttünk.
Margit .  Én is olyast érzek, senki többé ne kérked

jék szerelmemmel, nem, örökre bezárom mellemet — 
de majd elfelejtem, Máli ! még fel sem vagy öltözve, 
mint illik a menyasszonynak, isten bocsáj ! pedig az a 
legelső, jer, siess !

Mál i  (félre). Sehol sincs nyugtom! (M argithoz.) Mind
járt megyek.

Margi t .  A szép ruha az embert ajánlja, kedvelteti, 
én arra sokat tartok.

208 A KÉRŐK.
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NEGYEDIK JELENÉS.
S z é l h á z  y, a z  E l ő b b i e k .

Szé l házy .  Mely kellemetes társaság!
Margi t .  Alázatos szolgálója.
M a l i  (félre). így  raegmenekszem. (E l.)
Sz é l há z y .  Én jövök —
Margi t .  Mint van Báró úr? épen most küszködöm 

húgommal (há tra  néz). Máli ! elment, bocsánatot kedves 
úr; de tovább nem lehet szerencsém, ó! annyi a bajom. 
Lidi! múlasd e drága nrat, sajnálom — Máli! gonosz 
leány. (El).

Szé l házy .  Tehát nemsokára a szerencse beszáll 
ezen házba.

L i d i  (ásítozva). Mely boldogság !
Szé l házy .  Ezen édes ajaktól kivánnám hallani a 

szív vallását. Ah kedves! az én szívem mint ver, mint 
rugdalódzik !

Lidi .  Ach! (félre) az enyém hallgat.
Szé l há zy .  Értem ezen kivánatos sóhajtást, ó! 

értem ezen bájos ömledezést, látom szép szemének égi 
mosolygását, mely engem idvességre ragad. Ach miért 
nem tud a kisasszony francziául, hogy forró szerelme
met jobban le tudnám festeni, előadni, magasztalni, 
emelni.

Lidi .  Én hív szerelmet óhajtanék, nem üres sza
vakat.

Szé l házy .  Hívség, hívség, mely közönséges szó: 
én az vagyok, az leszek, még a síron túl sem nézek 
másra.

Lidi .  Valóban, egészen el vagyok ragadtatva.
(Ásítozik).

Szélházy.  És méltán, mert kérkedés nélkül szól
ván, én nagy ember vagyok, személyemet nem is em
lítem.

Lidi .  Hogy érti azt báró úr, mit tart nagynak?
K i s f a l u d y  K. II .  14
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Szélházy.  Mely kérdés, nem hiába, nem ismeri a 
nagy világot. — Kinek van szebb lova? kocsia —

Lidi .  Akkor csak az erszény nagy.
Szé l há zy .  Nálam forr az ember; játék, öröm ural

kodik házamban.
Lidi .  Minden szép, de tudom szebb tulajdonságok 

ékesítik báró urat, nagylelkűség, hazafiuság —
Szé l há zy .  Megavult szó! tempi passati.
Lidi .  Tudom hogy egy részét annak, mit a szeren

cse adott, nemzete dicsőségére, méltóságára fordítja.
Sz é l h á z y .  Szóljunk szerelmünkről.
Lidi .  Kiváltáén nagy mértékben érzem —
Szé l házy .  En az érzés tengerében úszom, mely

ben elmerülnék, ha a kisasszony szivébe nem kapasz- 
kodhatnám. Hah! mellem csatázik, fejem tétováz, el
mém szaladgál. Hah! tőrt döfnék mellembe, ha nem 
szeretne, és piros vérem ezt a helyet mosná! íme! lábá
hoz borulok — (Lábához esik.)

ÖTÖDIK JELENÉS.
P e r f ö l d y ,  és  az  E l ő b b i e k .

P er f ö l dy  (az ajtónál megáll). M it látok! mit hallok' 
levátát tartanak.

Szélházy.  Alkalmatlan ember!
Perföldy.  Minő localitásban találtam a bárót, ta

lán de causa sanguinis tractált! liquidálja nekem ezt a 
kisasszony!

Lidi .  A báró nekem örök hívséget Ígért.
Perföldy.  Protestálok, vagy más törvényszékhez 

relegálom.
Szé l házy .  Itt a kisasszony a bíró; közöttünk, úgy 

vélem, a választás nem nehéz.
Lidi .  Már az igaz.
Per f ö l dy .  Ez laesio ! azonban a kisasszony legyen 

mediator közöttünk, kénye szerint, de ne praecipitanter 
manipulálja a dolgot, úgy megelégszem. Reményiem, 
nem fogja revocálni az előbb Ígértet.

A KÉRŐK.
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Lidi .  Semmi esetre; az egész dolog állapotja csak 
egyben változik.

Per fö l dy .  Rogo! micsoda az?
Lidi .  Még nincs idő, talán korán is fog jönni az

israzság.
TD O  •  t  rPerfö l dy .  Mely peremptoria exceptio! szívem 

perplexitásba jön.
Szél  ház y (félre). Nem érti : nem kell a leánynak. 

(Perföldyhez). Ezen dologban talán —
Perföldy.  Instálom, itt nincs helye az ingessiónak.
Lidi .  Minden esetre azt előre bocsátom, hogy nem 

magam dolgát viseltem.
Szé l há zy .  Már ez kosár, valóságos kosár!
Per föld y. .Inconsulte nem szoktam cselekedni, ha 

bővebben informálni fog a kisasszony, tehát elállók az 
institutumtól.

Lidi .  Én pedig örülni fogok, ha szíves szándéko
mat átlátni s megismerni fogja.

HATODIK JELENÉS.
J á n o S ,  az E l ő b b i e k .

János.  Kisasszony! kapitány úr a kertbe kéri a 
vendég urakat.

Lidi .  Jövünk.
Szé l házy .  Sietve jön már a szerencsés idő, szívem 

azt mélyen érzi hogy nem vagyok ember, hanem az ég 
lakosa, már fel-, fel-, felemelkedem.

Lidi  (Perföldyhez). Ha Úgy tetszik.
Perföldy.  Méltóztassék. (Elvezeti L id it.)
Szé l házy .  O mely édes az a gondolat! az ég 

nyitva áll, hol a karja kedves? (m egfogja az inas k arjá t) 
ott, ott, látod? látod ?

János .  Semmit sem látok.
Szé l há zy .  Hah! engem elragad, jer karjaimba! 

mely szép kezecske! (A m int szájához viszi János kezét, m eg
fordul.) Parbleu! mi volt ez? menjünk. (E l.)

J á n o s (homlokára mutat). Itt hibázik! (El.)
1 4 *
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HETEDIK JELENÉS.
K ert, egy lúgosban három ülés.

B a l t a f y ,  F e r e n c z ,  K e r t é s z e k .

B a lt al y (a kertészekhez, kik a lúgost virágokkal ékesí
tik ). így! kész minden. Ferkó! látd, az embernek öreg 
napjaira is marad öröm hátra; én oly szerencsés va
gyok, mint ha az ellenséget megszalasztottuk volna.

F erencz. Örülök , csak azért hogy kapitány úrnak 
jó kedve van.

B altafy . Aztán Ferkó, ha egyet rikkantok, süsd el 
a mozsarakat, érted ? egy salve végezze ezen öröm
napot.

F erencz. Már kész minden.
B a lta fy . Most csak török muzsika hibázik. Ej 

Ferkó! a nagy sietségben elfelejtettük Hősváry óbes
tert meghívni. Ej! be sajnálom! de az esküvés után 
mindjárt küldj lovas postát, érted?

F eren cz . Értem.
B alta fy  (a  kertészekhez). Ti most elmehettek. (Ker

tészek el.)

NYOLCZADIK JELENÉS.
M a r g i t ,  M á l i ,  az E  lő b b ie k .

M argit. Én úgy bosszankodom Málira ; semmikép 
sem akar czifrán Öltözni, pedig a menyasszony —

B a l t a f y .  Hadd kedvére.
M á li. Édes atyám, fájdalom, de kívánságát betöl- 

tenem lehetetlen; én ezekhez a kérőkhöz nem mehetek.
B a lta fy . Máli! mit mondottam? ne keserítsd 

öreg atyádat, ki tégedet úgy szeret.
M áli. Ó drága atyám! éltemet feláldozom, csak 

ezt ne kívánja.,
B a lta fy . És mi okból gyűlölöd őket? Ha Szélházy 

nem tetszik, válaszd Perföldyt, az egy talpig derék 
ember.
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Máli. Mind igaz, de én már (akadoz) szeretek.
B alta fy . Mit szólasz?
M argit. Az átkozott könyvek! úgy van, megmon

dottam, isten bocsáj ! ha a sátán máskép nem tud incsel
kedni, tehát szerelmes verset ír.

B a lta fy . Es kit szeretsz?
Máli. Károlyt, már ifjúságomtól fogva.
Baltafy.Mennydörgő-rázta! annak magam vagyok 

oka, azért volt oly különös az a gyermek.
M argit. Lássa az ember! mi nem történik nálam 

nélkül a háznál.
B altafy.N em , abból semmi sem lesz. Ferkó! küldd 

hozzám Károlyt.
F ere nez. Lovára ült és elment.
Máli. Örökre elbúcsúzott.
B altafy . Eli! megmosom ha megjön, rósz gyer

mek !
Máli. Atyám! atyám!
B altafy . Nem, már késő, kérők a háznál, kihíresít- 

nek! már akár mit csinálsz, férjhez kell menned.
M argit. Úgy van édes leányom! az a czélja lé

tünknek. Nézd, én már megérett asszony vagyok, még 
is ha valaki igen szépen kérne, feláldoznám magamat.

Máli. Atyám! kész vagyok mindenre, ó de ne 
tegye koczkára földi szerencsémet.

F eren c  z. Kapitány uram! én a jobb karomat te
szem rá, hogy az egyik kérő pénzért jött hozzánk, kü
lönben alig ha messzebb nem keresett volna hölgyet, 
bocsánatot, de —

Baljtafy. Nincs gondod arra, meg kell lenni. Máli! 
szót fogadj.

M argit. Minek ezek az ülések?
B alta fy . Mi hárman fogunk leülni! rendet kell 

mindenben tartani.
M a r g i t. Jönnek már !
B a lta fy  (Ferenczhez). Menj a mozsarakhoz. ,



F eren cz . Nem jól megy a dolog! Szegény kisasz- 
szony ! (Fejcsóválva el.)

B a lta fy  (M álihoz). Leány! még egyszer mondom, 
ne ingerelj.

KILENCZEDIK JELENÉS.
L i d i ,  S z é l l i á z y ,  P e r f ö l d y ,  J á n o s ,  az  E l ő b b i e k .

B alta fy . Köszöntőm az urakat.
M argit. Nagyon örvendek! tessék leülni.
B a lta fy  (Margithoz). Hallgass! állva szokás kérni. 

(Málihoz.) Jer Máli. (Leülnek.) Itt ül mellettem leá n y o m !  
a mint értém, az urak közűi mindegyik óhajtja őt fe le 
ségűi ; én neki szabad választást engedtem, azért ha 
egyik hátra marad, harag ne legyen köztünk.

S zé lh á zy  (félre). Jól játszik az öreg, de okosabb 
emberekre talált.

B altafy . Mi az értékemet illeti, mint látták ura- 
ságtok, annyi van, hogy bőségben táplálhat; nemesi 
jószágom minden készülettel halálom után egyetlen le
ányomra száll. így  tehát a kérőké az első szó, tessék 
kinyilatkoztatni magokat.

S zélh ázy . Megvallom, az a kisasszony a tökéle
tesség remeke, de szívem máshoz vonszon. (L idire  mu
ta t .)  Itt áll, a kit választék.

B a lta fy . Jól van, jól, Lidi is az én leányom, ör
vendek.

S zé lh á zy . Triumph!
P erfö ld y . En a dolgot resummálván, úgy conve- 

niáltam magammal, hogy csakugyan a házasság szere
lem nélkül rózsákat nem terem, azért Lidi kisasszony
nak nyújtom kezemet.

M áli (felugrik). Hala isten!
B a lta fy  (hevesen). Hah! mely szégyen! Jól van, 

jól, találok én azért férjet leányomnak. Mennydörgő
rázta! mely megvetés! Jól van. Hé! Ferkó! Ferkó! — 
Még nagy a világ, még —  (mozsár durran).

M arg it. Ah! mint ijesztgetik az embert.

2H  A KÉRŐK.
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B a lta fy  (in teget). Megállj! Jancsi! fuss, ne lőjenek 
többé ! fordítsd fel a mozsarakat. (Jancsi el.) Menny- 
dörgő-rázta ! a méreg megemészt , minden visszára
megy.

L idi. Édes bácsi! urak! tessék meghallgatni.
F ere n ez (előjön). Mi történt?
B a lta fy . Szegezd be a mozsarakat.
L idi. Élőször is bátyámhoz fordúlok, kit mint 

atyámat tisztelek, és megvallom, hogy ezeket az urakat 
megcsaltuk.

Ferencz. Ügy van biz az, megcsaltuk.
Lidi .  Nem tudom, haszonkeresés vagy tisztább 

akarat hozta-e ezen érdemes urakat házunkba, de azt 
tudtam, hogy bácsi Málit férjhez adni eltökélé, azt is. 
tudtam, hogy Máli bátyámat szereti ; azért bácsit késő 
bánattól, Málit szerencsétlen házasságtól megmenteni 
akarván, Baltafy gazdag leányának adtam ki magamat, 
és ezen urakat avval hitettem, hogy bácsi tudni óhaj
taná melyik szeret igazán —

P e r fö 1 d y. Jól allegál !
S z é l h á z  y. Szörnyű fátum !
Lidi .  Ferenczet magát iktattam frigyembe, és 

híven segített. lm ez vala hállóm, az urak beakadtak.
Má li (Lidi karjába). Lidi ! kedves barátnőm-! -
B a l t a f y  (megszorulva). Hm,  mennydörgő-rázta! 

mit tegyek! Ha meggondolom — valóban — Lidi! jer 
mellemhez ! több eszed volt mint nekem.

Máli.  Édes atyám !
Bal tafy.  Nem haragszom, és hogy lásd, — mely 

robajt hallok! a kertajtó nyílik, Jancsi nézd meg.
(Jancsi el).

Szé l házy .  Könyörgök! kit mondottam én csak?
Bal tafy .  Lidi húgomat.
Szé l házy.  Hát igen rosszul mondottam, Máli kis

asszonyt értettem.
Baltafy.  Sajnálom! már késő; tessék máshol há

zasodni.
S z é l h á z y  (félre). Hah ! keserű sors !
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Per f ö l dy  (félre). Hogy consequens maradjak, és 
collegáim ne vexáljanak — (L idire tek inget) a leány 
szép, a nagyobb szállás megvan, ergo meg kell lenni. 
(Baltafyhoz). Spectabilis ! én szavamnak ura vagyok, 
Lidi kisasszonyt kérem házastársúl.

János .  Hősváry óbester !
Bal ta fy .  Az én barátom.

TIZEDIK JELENÉS.
H ő s v á r y ,  a z  E l ő b b i e k .

B a l t a f y .  Hozott isten barátom!
H ős Vá ry. Baltafy ! van-e még leányod? tudd meg, 

én is kérő vagyok.
Margi t .  Különösen örvendek , bogy láthatom 

óbester urat, már régen nem volt szerencsém.
Hős váry .  Jó napot anyám! la! mint fel van .vi

rágozva.
Mar g i t  (félre). Anyám ! minő megbántás, ily öreg 

fiam még sem lehetne.
H ő s v á r y .  Barátom! hallom megint heveskedtél, 

és leányodat erővel férjhez akartad adni.
Bal tafy .  Vége már; itt gondolom lesz egy pár! 

(Perföldyre és L idire m utat.)
P e r f ö l dy .  Ha nem prohibeálja spectabilis.
B a l t a f y .  Legjobb áldásomat !
H ősváry.  Most én szólok, de előbb is (Máliboz) 

Édes kisasszony ! én szívéért esdeklek, egy szép huszár 
nevében megkérem.

Máli .  Az atyám felel helyettem.
H ő s v á r y .  Oly hamar el nem állok. He öcsém!
Ferencz.  Durrongás lesz ennek a vége (el).
Hősváry .  Talán több sikere lesz, ha maga meg

jelen.
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TIZENEGYEDIK JELENÉS.
K á r o l y ,  az E l ő b b i e k .

Ká ro l y  (huszár ruhában). Atyám!
Bal tafy .  Mennydörgő-rázta! gyermek! mi lett be

lőled?
Máli .  Gonosz Károly! mely szorultságba hoztál.
H ő s v á r y .  Hozzám jött, megvallott mindent; én 

visszahoztam és hív szerelmüknek szószólója vagyok.
Bal tafy.  Köszönöm barátom! hogy többé el ne 

szökjék, tehát örökre lelánczolom. (Málit Károlyhoz v e 
zeti.) Legyetek szerencsések.

P er  föld y . Öcsém uram, gratulálok!
S z é l h á z  y (félre). Mely unalmas érzékenységek! 

(Baltafyhoz.) Magamat ajánlom, köszönöm barátságát.
Bal tafy .  Nincs mit.
Szé l házy .  Ach! mely hátra vagyunk. (El.)
Ba l ta fy .  Elhiszem; kiben a nemzetiség kihalt, az 

nem találja fel magát hazájában. (Lidihez) Mint látom —
Lidi .  Ha jobban megismerjük egymást —
P e r f ö l dy .  Reményiem nem ellenzi szerencsémet 

et sic porro.
Ba l t  afy. Barátim és ti kedvesim ; ez a nap teliát 

gyönyörűen végződött. (Mozsarak durrognak.) Vegyétek 
egymást és éljetek a haza javára, díszére, dicsőségére. 
(Károly s Máli az öreg mellére borúinak; a kárpit lefordul.)

Kisfaludy K.  li.
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