
ADATTAR. 

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ISMERETLEN DRÁMÁI. 
(Harmadik, befejező közlemény.) 

II. J e l e n é s . 
Török szobája. 

BOROS magányosan ül, MÁLITS belép. 
MÁLITS. Mért illy magányosan, szomorkodón, 

Uram? talán nem használt a' mesés 
beszéd ? Talán hitelt sem adtak, és hazug 
szövevényeink már nap világra jöttek. 

BOROS.1 Nem semmi még a' nap világra nem jött. 
MÁLITS. (félre) Ne hidd. 
BOROS. Mesés beszédem nyert hitelt, de épen 

,ez rontja meg, nagy kárhozat borúit 
ezzel fejemre. Szinte megfakaszt 
mérgem, 's boszúra gerjedek magamban. 
Kértem, reménykedem szivem szerint, 
térdemre hajlék, mint âz ájtatos 
bálványa mellett meghajolva térdel, 
's érzéktelen rezének áldozik. 
így kértem öt, mindenre a' mi csak 
szent a' könyörgő ajkain, 's mi haszna? 
Meg sincs igérve. tőle, a' mit Atyja már 
tiz évvel Ő előtte esküvéssel 
fogadott. Boszút olthatatlanul boszút 
forral dühében, megvető leány 
a' megvetettnek nyugtalan szive. 

MÁLITS. Helyesen, uram, boszú segítsen, hol 
, a' kérelemnek nyelve nem segít. 

Én készen állok eszközül 's ha kell 
a' mély pokolnak ördögit kihívom 
és fölriasztom sánta mesterét. 
Elidézem azt is, a' ki rászedé 
Évát urával, most segítsen itt, 
ha valaha tett remeket, tegyen velem, 
én jobban értem földi útjainkat 
engem kövessen: én előmegyek. 

1 Kihúzva négy sor: 
Hallgass, merész nyelvű Deák, 's vigyázz 
környületinkre ; mit fecsegsz ? nem otthon 
vagy most. Tanúid meg : idegen házban a' 
falaknak is titkold beszédedet. 
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BOROS. Készségedet köszönöm Deák, de még 
jutalmat értté nem szabok, mivel 
előbb kivánok véle élni ; nincs is 
most illyenekre alkalom 's idö. 
Mejjemben a' boszúnak égető 
heve párosul szerelmemével 
s' gerjeszti a' már csüggedő reményt 
ezer felé koholva útjait: 
Hallottad, úgy vélem, a' közhírből 
erdőnk tömptt részében a' bagoly
várnak meséjét. Retteg a' paraszt 
's minden keresztény lélek arra járni 
megátkozottnak híve romiadékit. 
Ide szántam a gőgfútta vad leányt, 
's nem nyugszom addig, mig Török reá 
nem áll: Akarja ö, hogy én szerencsés 
legyek, s ezért mindent remélhetek. 
Ámbár leányát szereti, rá veszem 
hogy a bagoly várába zárjam Őt. 
Ott tudniillik látva a' kemény 
bánást lemondjon engedetlenül 
ellenkező szerelme tárgyiról 
's hozzám hajoljon. Rónayt ne lássa 
ki, mint te mondád; még ma itt leszen 
és kedvesének üres helyét találván 
hazug koporsóját siralmasan 
tisztelve viszszatérjen. 

MÁLITS. A' koporsó 
szükséges is lesz, hogy ne véljen engem 
hazugnak, a' ki a' leány halálát 
hírül vivém neki. 

BOROS. Meglesz, hogy midőn , 
ez itt koporsót látva elhiszi 
amaz' halálát, az bezárva ott 
mesénk szerint hidjen, 's puhuljon. , 
Ezen okaimmal az öreget vonom 
hálómba, 's azt ígérem, hogy kevés 
idő után, ha tán haszontalan 
leendne próbánk, viszszanyerje ismét 
lányát; Azonban más következik, 
ha lesz, ki bátor, hű segéd karokkal, 
(mig én Törökkel itt leszek) bajos 
intézetimben máshol álljon .érttem. 

MÁLITS. Mondottam immár, hogy ha kell, elég 
elszánt tehetség izgat engemet; 
csak halljam, oh csak ints, Uram, repülök 
azt végbe vinni, a' miért epedsz. 

BOROS. Előbb egyeznem kell az ősz Atyával, 
ha meglesz ez, te menj sietve 's szedj 
néhány legényeket öszsze, 's térj azokkal 
azon mesés falak felé, 's ha lesz — 
legfőbb — Török cselédiből egy, avvagy 
egy pár, kötözd meg őket, hogy ne lássák 
merre viszed a' rajok bízottat, a' 
kit néked el kell ragadnod, értesz ? 

MÁLITS. 'S várunkba vinnem rejtenem keményem ? 
BOROS. Igen, de hogy megtudjam, ott valál-e, 

vagy nem, jegyezd a' falra egy kereszt 
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vonást, 's azonkép a' közel virító 
. * ' törzszökre vágd ki, hogy tanú legyen 

ott létedet'jelentse, 's martalékom 
elfoglalását. Készen álljon addig 
míg a sűrűben jártok, egy szekér, 
melly gyorsan elrepítse a' Menyaszszonyt, 
Te 's társaid ne szóljatok, 's ruhátokat 
fölváltva ismeretlenül tegyétek 
a' lányt lakásomban egy szobába 
kiméivé mindazáltal, és szelíd 
bánással. Éii is ott leszek kevés 
időt mulatva, mint lehet; tegyen 
osztán akármit Atyja, ott hagyom. 

MÁLITS. Nehéz lesz a' bezáratást kinyerni. 
Kemény, 's Atyához illhetetlen ez, 
nem is reméllem, hogy Török reááll. 

BOROS. Tudsz más tanácsot ? 
MÁLITS. Én nem. Ám igen 

jó volna ez, csak teljesítni tudnánk. 
BOROS. Attól ne félj : majd teljesítem én 

a' mit koholtam ; mind szelid okok 
és szinte tréfák lesznek eszközim 
melyek szerint az ősz hajolni 
fog majd szavamra; mert csupán 
csak három órára kérem a* kikémlelő 
próbának hitt ijesztgetést. Azonban 
te járj el híven a' szabott 
utón, 's leginkább a' jelet ne hagyd ki: 
Első legyen 's ha nem lehetne is 
tetted szerencsés, a' jel adja hírül 
ott voltodat. 

MÁLITS. Első lesz az, de esküszöm magamra, 
és arra, a' mi lelkesít, ki nem 
maradhat a' második sem e' kezekből. 
Válhatatlanúl együtt lesz a' jel, 
és a' jelentett. Azt csak ez teszi 
nagygyá, s' böcsössé, ezt meg az deríti, 
világosítja ; nyerje mindegyik 
azon figyelmet, mellyre érdemes : 
Én értem ezt és tenni kész vagyok. 

BOROS. Elkezdem én is dolgomat, te várj, 
mig én ügyemben izzadok, 's ha majd 
vidám enyelgést láttatok, siess, 
amint siethetsz; a' napot ne nézd 
ne kérj tanácsot semmiféle szenttől ; 
mert így időt mulasztasz és pedig 
sietni kell, különben elszalad 
vadunk vadász kezünk alól. 

{mennek, Boros vissza fordul) 
Ha jól siettél, majd uralkodunk, (el) 

III . J e l enés . 
TÖRÖK és CSÓKA. Török szobája. 

TÖRÖK. Ha valamit hűségedre bizhaték 
máskor, legény, és bízva nem csalódtam; 
most főbb reménynyel már nagyobbat is 
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bizok kezedre ; (nem kedves annyira 
ön életem, mint ez) leányomat — 
vigyázz szavamra — lányomat bizom 
rád, kit — de átkozott legyen szavam 
melly egykor így igért — Ígéretem 
szerint ezekre kell ki tennem, és 
atya létemet gyaláznom ennyire ; 
Parancsimat kövesd híven, Pali 
's azok szerint tégy mindenütt : személyed 
ismeretlen legyen, szavad ne mondja ki, 
a' mit titokban tart az álruha. — 
A' mit pedig főkép ajánlok, az, 
hogy szépen és vigyázva bánj vele, 
kíméletlen tett által elvadítod 
s' kétségbe ejted rettegő szivét. 
Ha pedig fölöttébb félne a' rideg 
lakás körétől, borzadozva kérne 
és tépelődve önmagát epesztné, 
szánd meg, nyilatkoztasd ki titkodat; 
tedd öt szekérre, mellyet elbocsátván 
társaidat a' fák köztt közelre kell 
elrejtned e' szűkség megeshetése 
miatt; különben, ha vélheted talán 
hogy három órát tetemes ártalom 
nélkül kiállhat, várj be minket ott 
vele, 's ez idő múlva magam is Borossal 
ott termek; ez rád fog rohanni, és 
kevés csapással megszalaszt, hogy a' lány 
látván magát megmentve általa 
engesztelődjön, 's néki kedvezőbb 
legyen. De újra kérlek tégedet 
intsd társaidat, kiket e' dologra rendelek, ' 
hogy elragadástokat vigyázva, jó 
szerrel tegyétek ; 's már közelget a' 
sétálni járás ideje, menj, siess. 

CSÓKA. Megyek Uram, a' végezet mutassa meg 
nemcsak Ígéret, mennyit érhetek, {el) 

IV. Je l enés . 

LÓRI magányosan (egy szép tájon megállapodva). 
Kedves vidék, míg a' szerencse kedvezett, 
míg öszszezengö leikeink közé 
illy nagy különbség nem szorult ; 
's még akkor is, midőn ledőlve harcziban 
a' legdélibb Hős árva kedvesét 
elhagyta, hü vigasztalóm nekem ! 
Fajid rügyével látta fej leni 
a' jó reménynek titkait szemem : 
gyönyörömre fénylett halmodon futó 
napunk, 's az éjnek nyájas aszszonya, 
vidáman ébredek feléd tekintve 

' midőn pirulni kezde hajnalunk. 
Most életelen vagy, kellemid kifogytak, 
úgy, mint azéi, kit leverttnek hirdet 
vesztemre a' gonosz. — Ki fogja majd 
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karöltve vinni Lórikát? 's nemes 
gőggel beszélni néki harczait, 
mellyekre ifjú tűzerővel 
rohanva győze Rónaym? — Maga 
legnyájasabban tette ezt, midőn 
szemérme tartva nyelve lánczait 
kevés szavakkal mondta viszszatérvén 
hogy a' Hazáért küzködék. — De most 
nem mondja ezt nekem, sem a Hazát 
nem szánja férfias keserveit 
keblembe öntve: mély setét födi 
őt a' koporsó szűk közén 's hogy itt 
szint olly setétség nyomja lelkemet 
érette, hírt hozott sebes futással 
a' más veszélyén fölvidult gonosz. 
'S mert a' hozott hírért utálatos 
a' hírhozó is, színes álnokul 
ezt mondta : én is e' szerént Ítélek : 
gyűlölni hírhozómat, és utálni 
nem szűnve 's mindenütt fogom.1 

Üldözzön ámbár, és pokol nevelte 
mérgét nyugalmam ellen öntse ki : 
a' bal szerencse tűrni bátorít. 
Mi is lehetne még sulyosb nekem ? 
Ifjúi gerjedeimimet magával 
sírjába vitte kedvesem : kihalt 
vidám korom tüze, tompa lett erőm 
és csak panaszra kész fakadni még. 
Ismertt vidék, boríts el alkonyoddal.2 

tüntesd élőmbe halmodon 
a' bús csatáknak sírba dőlt fiát, 
kit egykor itt hozott felém 
első szerelme vallani. 
De ki tudja viszsza bájlani 
az elhaladt idők regéiből 
egy boldog óra kényeit? 
Meilyekben elmerülve leikeink 
ábrándozólag érezek — csak azt 
hogy kedvezőket érzenek ? 
Hah! én botor, miért újítom a' 
múlt jókkal ébredő keservimet ? 
Nincs már kívánni semmi tárgy : 
Előttem a' halál csoportosan 
káprázza durva vázait, 
minden bokorból bús dalok riasztnak 
és mindenütt a' gyászhalom virít. 
Hah ! borzadok : nincs semmi nyugtom itt. (el) 

1 Innen kihúzva: Halmozza jégtetökre a' Dunát a' tél 
hevével a' nyár izzadást szerezzen. 

2 Innen kihúzva : melly egykor andalítva vett körül 
's lángra gyújtva keblemet 
tüntesd élőmbe halmodon 
(olvashatatlanul kitörölt sor) 
kit egykor itt hozott felém 
első gyönyörrel gazdag 
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V. Jelenés. 
Az udvar. 

TÖRÖK1 (nézelődik nyugtalanul, 's járkál) MÁLITS (elöjÖ valahonnan). 
TÖRÖK ! Ej, Ugyan hol ördögben csavarogsz ? 
MÁLITS. Beszélgetek 

itt egy kevéssé. 
TÖRÖK. Ej ! beszélgetél : 

máskor beszélgess, most siess haza ; 
már régen el kell vala sietned. 

MÁLITS. (szólni akar) Hát . . . 
/ BOROS. Menj kérlek és ne szólj. 

MÁLITS. Megyek, repülök. 
(Boros bemegy, Málits pedig elsiet a' háztól) 

VI. Jelenés. 
Ugyanott 

CSÓKA és JULI. 
(Csóka kijö a' házból, 's az udvar vége felé Juli meglátván öt utánna szalad.) 

JULI. Pali, hé! Pali, állj meg. 
CSÓKA. Mi kell? hamar beszéld el. Sietős járatban vagyok. 
JULI. Hová mégy? 
CSÓKA. Hová megyek ! — mi gondod rá ? Uram dolgában járok5/ ha 

épen tudni akarod. 
JULI. Könnyű gyanítanom, ha meg nem mondod is : bizonyosan rád 

van bízva Kis Aszszonyunk elragadása. Szép tisztség ! 
CSÓKA (bámulva). 'S ki mondta néked ezt ? 
JULI. Ha tudni kivánod, megmondom, 's nem titkolódom úgy mint te. 

A Boros író deákja mondta, hogy néhányaknak urunk cselédi közül álorczá-
san el kell ragadni a' Kis Aszszonyt és a' bagoly várba rejteni, hogy ez 
által tán majd Borosnak jobban fog kedvezni ha ez színes segítséggel meg
menti öt a' babonás helyből. De más lappang itt. Ma eljö Rónay, 's ez elöl 
akarják eltakarítani. 

CSÓKA. Mit beszélsz? 
JULI. A legtisztább valóságot. — Halljad tovább. Ezeket mind az író 

diáktól tudtam meg. De került is ám valamibe. 
CsÓKxV. Talán bizony szerelmedbe? 
JULI. Ezen kérdésére, fogom-e szeretni, azt fogadtam, hogy fogok 

szeretni, 's ő kábultságában ezzel megelégedett, 's így még szabad vagyok 
szerelmemmel, és ha te nem engedsz kérésemnek, neki ajándékozom. 

CSÓKA. Ne oly büszkén, leány. 
JULI. Rövid az idő : kereken keli kimondani. A Kis Aszszonyt meg kell 

szabadítnom vagy általad vagy általa ; mert kész vagyok Aszszonyom boldog
ságáért föláldozni szerencsémet. De általad százszorta jobb szeretném irá
nyomat érni. Anyád háza nincs igen meszsze a' Bagoly vártól, igen könnyű 
volna ide rejtened a' leányt, és Atyja, bár most parancsolja is, még köszönni 
fogja utóbb, hogy engedetlenkedtél. — Rónay pedig nem halt meg : épen 
ma érkezik ide, ha meg most útban van, talán előtalálhatod, és kedveséhez, 
Anyád háza felé vezetheted. 

1 Tévesen Boros heve helyett. L. alább. 
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CSÓKA. Bizony mondasz valamit. És én ezt megcselekszem. Úgyis 
szabadságot adott az Atyja, hogy ha nagyon háborgana, megmondhatom 
néki titkomat és megszabadíthatom. •— Már sokkal jobb kedvvel megyek 
dolgomra ; mert magam is irtóztam valamennyire tőle. — Isten veled Juli ! 

JOLI. Hát mégy már ? 
CSÓKA. Sietnem kell ; társaim sincsenek még öszsze szedve. 
JULI. Menj hát, segitsen Istened. Legnagyobb jutalmad lesz azt erezhetni, 

hogy az elhagyotton segítettél. — Rónayt legjobban meglesheted a' róka
völgyi csárada körül, arra kell neki átmenni. 

CSÓKA. Tudom. De te se felejtsd el, hogy te leszesz egyik része jutalmamnak) 
JULI. Isten veled (az elsiet, ez bemegy). 

VII. Jelenés. 
Egy más hely az erdő melleit. 

Alkonyodik, a' hold feltűnik a' hegytetőn. 
RÓNAY és SZOLGÁJA erre lovaglanak és egy kisség megállnak. 

RÓNAY. Szép alkonyoddal, o nap, a' setétedő 
ormok fölött milly ékesen derül 
szelíden útra kelve a' betelt 
holdnak világa I halk futása int 
a' lator homálynak 's ez kitér előle 
berkekbe rejtve titkait: vidám 
arczát nem undokítja felleg és 
nem dúlja csendét fergeteg. Csak én ' 
o még csak én zajgók szivemben 
rám vet csak a' bajszűlte bú homályt, 
mellyet sem a' nap fényre nem deríthetett 
sem csillagok, sem hold tiszta tüze. 
Oh mert nem illyen volt az én napom ! 
's nincs néki holdja, csillaga, 

. melly kölsönös sugárival felém 
sietve hozna tőle enyhülést, (nyugtatást.) 

. De nem anya természet, nem háborítlak 
pályád futásán, melly örökre tárt 
és változatlan; Csillagok ragyognak 
a' Nap koronkint megjelenve süt 
nem késve minden járja szent körét. 
Mi emberek bizonytalan remény 
's komor valóság köztt remegve járunk. 
'S milly boldog az, kit akkor is remény 
ölel, midőn valója már körül foga. — 
(Szolgához) 0 kell-e még, szólj Bandi, meszsze mennünk? 

ANDOR. Még meszsze fekszik innen a' kívánt hely; 
De Rókavölgyi csárda nincs tova, 
betérhetünk oda, fáradott lovunk 
ott megpihenve, majd tovább mehet. 

RÓNAY. Menj hát előre, és, vezess: 
itt nem tudom már jól az utakat, (el) 

VII I . J e l e n é s . 
(Egy düledék látszik a fák közül, mellynek közepén egy még eléggé erős 
rejtek hely van vas rostélylyal rekesztve, kivül egy mécs pislog, hol CSÓKA 

álorczásan jár kel ; belől van LÓRIKA.,) 
LÓRIKA. Ki vagy te itt setétség gyermeke, 

te undokabb még, mint az éj köde, (maga) 
melly vétkeidre átkozott homályt von? 
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A' hold gonosz tettednek elborul : 
szelíd világa remegve jár ama' 
lator körül, kit nem riaszta meg 
sugárival, midőn dühös fejében az 
ártalmait koholta ellenünk. 
0 szólj, ki vagy? kh\födnek e' kietlen 
ruhák? 's azért-e hogy ne féljenek 
szemeim belől még undokabb valódtól? 
Irtózatos vagy, így is, hah! lator! 
Borzadva látlak; 's alélva érezem 
vesztemre hatni tettedet; de ha 
egy szikra van még benned emberi 
természetedből, — oh! — ha van szived, 
's nem nőtt helyébe ködarab, 
mond aggodalmim nyugtatásira 
mit várhatok, miért hozál ide, 
hol e' rideg falak között ezer 
pokol csikorg, 's otromba vázait 
csak rettenetnek küldi ellenem, 
és meg nem Öl (oh vajha ezt mivelné) 
hogy szüntelen 's minél tovább 
kínozza létemet; hol az állhatlan 
üdő megállni láttatik setét 
leplével a' szörnyeket takarva, és 
csak homálynak réme változik; 
hol fürtimen fagyos szelek suhognak el, 
's az omladékok betemetni készek, 
's halált morognak a' t'a lombjai; 
hol az anya természet temetve van 
a' korcs fiaknak rothadásiban. 
0 szólj ijesztő titkaidra kérlek 
és már hanyatló életemre, — szólj, 
mért hurczolál ide? mért vigyázasz ím így 
rám ! hol 's mikor nyom el a' halál fagya ? 
Vagy, oh ha tudsz könyörülni emberen, 
szánj, és vasaddal nyisd meg e' kebelt, 
melly enynyi bajjal csüggedezve ví, 
's gyötrődve újra szüli kínjait. -J— 
Hah! nincs szavamnak sükere: nem felel, 
késik^ vasával, változatlan és 
csak késedelme Öldököl, riaszt. 
Nem ember ő! — Oh sorsom Istene! 
Ne hagyj, reményem elhagyott, nagy Isten ! 

(Ájulni kezd ; Csóka, ki látván őt nagyon háborogni, közelített, de tőle már 
észre nem vétetett, most megnyitja az ajtót.) 

CSÓKA. Én aszszonyom, sem a' pokol fia, 
sem kőszívű vad nem vagyok, sem ollyan, 
ki másnak irgalmazni ölve tud. 
Köteles valék tenni, a' mit eddig 
tettem ; de mostan azt teszem, mire 
van engedelmem, 's más elég okom, 
ezt mindazáltal majd elöbeszélni 
az úton alkalom leszen. Aszszonyom 
ha meg akar attól mentve lenni, kit 
legfőbb utál, 's gyűlöl, kövessen; én 
anyám lakához, melly közel van ide 
elvezetem, ott nyugodhat addig 
míg sorsa változást vehet. 
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LÓRIKA. Hah ! mit gyanítok ? — Mennyi változás ! 
Kábul fejem 's még most iszonykodom 
vélttnél nagyobb veszélyemen. De csak 
vígy, Csóka, o csak vígy akárhova, 
ennél gonoszbra nem vihetsz soha. 
Csak ments meg innen, elfelejtkezem 
minden gonoszról: mert ez a' vidék 
irtózatosb, mint a' halál rideg 
országa. V 

CSÓKA. Menjünk sietve Aszszonyom ! 

III. F ö l v o n á s I. J e l e n é s . 
(Egy szoba a' csárdában padokkal, és asztalokkal parasztosan kirakva. 

RÓNAY az asztalnál szomorún ül. Két iddogáló paraszt beszélget) 
ELSŐ PARASZT. Biz' úgy, pajtás ; nem jó az ördöggel bolondozni. 
MÁSODIK PÓR. Hát csak megijedtél, Jancsi pajtás, meg? 
ELSŐ. Meg biz' én, Pista. A lelkem háza is megrázkódott bele. Osztán, 

ki fene ne ijedne meg a' pokol tornáczától. Tudod pajtás, hogy nem egy 
hamar szalasztaná meg akár miféle Isten embere is ; mert már a' kit én 
megfogok, meg van ám az fogva, pajtás, úgy hogy — 

MÁSODIK (belevág.) Meg biz' a': már az ugyan meg van fogva, {félre) 
mint fonállal a' medve. 

ELSŐ. No hisz' épen azt akarám mondani, hogy akárki fijától nem 
egy hamar ijedek meg. Osztán nem is féltem én az Ördögtől se pajtás ; 
mindég kiszoktam azokat nevetni, kik a böjti boszorkányról 's más efféle 
piszkafán járó öreg aszszonyságokról beszéltek 's utóbb arra biztattak, hogy 
a Bagolyvárt is nézzem meg,1 ha éppen olyan vakmerő volnék. Most erre 
lévén utam egészen megakartam vizsgálni, olly szándékkal hogy ha valami 
ijesztők volnának ott, még azokat is elijeszteném. 

MÁSODIK. 'S kétség kívül el is ijesztetted ? 
ELSŐ. Ne csúfolódj I 
MÁSODIK- Hisz' a' sarkaddal eléggé megfenyegetted őket. — De csak tovább. 
ELSŐ. NO hát, ne háborgass. El is feledtem hol hagytam el. 
MÁSODIK. Az ijesztőket elijesztetted. 
ELSŐ. Igen, igen, (Ugy, úgy) el akartam ijeszteni. Megyek, 's Uramíija, 

ember szót hallok, de mivel messze volt, nagyon érthetetlenül, és már is 
izzadott a' hatom közepe. Tovább megyek, 's még jobban hallom a' siralmas 
szót, és valami tüzet látok pislogni. Örömest kitértem volna már ekkor az 
útból, félre nézegettem, hogy valamikép eltévedhessek, de meg nem akartam 
elállni szándékomtól. 

MÁSODIK. Nem ijesztettél ijesztőt? 
ELSŐ. Eszembe se jutott. — Mindazáltal tovább mentem, a' lélekzet min

dég jobban megszorult bennem, lábaim tántorogtak, de mégis csak mentem. 
Egyszer, hogy' közelebb jutok, hát elhűlt bennem a' vér, borzadok, 's már 
majd öszeestem, hogy megláttam a' falak mellett egy iszonyú dárdájú embert, 
a képe ijesztő, volt, többet, ha agyon ütnének se tudnék róla mondani; 
de szót már ekkor nem hallottam. Hogy osztán lélekzetet vehettem, utszú, 
vesd el magad' neki az erdőnek, mintha az Isten nyila hozott volna, jöttem 
kóron, bokron körösztül futottam mint az esze veszett, ugrottam még ott is, 
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ahol árok nem volt, 's nagyobb vesztemre, mindenütt csupa vázakat láttam. 
No, pajtás mondhatom, hogy illy fojtós ijedtség még körül nem fogott soha. 

MÁSODIK. Igyál rá, pajtás, ne szomorkodj. 
ELSŐ. Nem is. — Olly nagyot iszom rá, hogy a' lelkem is megázzék bele. 
MÁSODIK. Csizmád szárában van az eddig már. (isznak) 
RÓNAY. (Bandihoz, ki kevéssel ezelőtt bejött) 

Bandi, tudod, hói van e mesés hely ? 
BANDI. Én 

Uram, tudom, de soha kivánni sem 
jnerém, hogy azt látogatni menjek. 

RÓNAY. Csak tudj vezetni, láthatod velem 
az ördög-öknek lakhelyét, siess, 
készítsd lovainkat; még ez éjjel azt is 
meg kell kerülnünk. 

BANDI. Hej ! Uram, bizony 
nincs kedvem illyen útra, mindazáltal 
parancsa ellen nem török; de kérem, 
ne tegyen vezérré, hagyj' kövessem, ugy 
mint szoktam eddig, hogy, ha tán futásra 
fordulna dolgunk, én elől legyek 
lustább lovammal. 

RÓNAY. . (boszúsan) Hah ! futás vezére, 
a' támadásban rettegő — te gyáva faj ! 
Mikor került futásra dolgom illy helyen? 
Mikor futottam én veled? vagy is midőn 
pajzsát hadakra verte a' vezér 
vagy tárogatta sípjait, 
hallál-é rút1 futásra biztatót? 
Lángokra lobbant bennem a' csatázni gyűlt 
erőnek égre vágyó szelleme 
valahányszor a' csatára volt jelünk; 
's most e' banyák meséje rettenést x 
öntsön szivembe, 's fussak-é ? 
0 most kivált ! most futni sem tudok, 
ha bár az erdő, mellynek ellene 
megyünk, ijedve szétszaladna is ; 
fusson remegve a' kiterjedett 
lombbal virító, büszke tölgy, 
bár fusson a' jegenye 's magas fenyő 
mellyek fejével zúgva küzködött 
's nem döntheté meg a' csalóka szél, 
sőt a' bokor, mellyet nem ére semmi baj, 
irtózzon és lapulva fusson el; 
Én véle nem futok 
mig megbir a' föld 's benne megfeszíthetem 
lépésimet vagy állni, vagy pedig 
haladni kész erőm. 

CSÓKA. Megállok én is ott, 
hol uram megáll, ha bár pokol maga 
legyen is vagy ördögök gyűlése, mert 
nem gyáva biztatást, hanem merész 
nagy tetteket szokott mívelni mindenütt, {el) 

ELSŐ PÓR. Uram, tanácslom, vesztegeljen itt. 
RÓNAY. Köszönöm tanácsodat, {el) 

1 A rút szó olvasása bizonytalan. 
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ELSŐ. NO már nézze el az ember ! én jót akarok neki, 's ő olly döly
fösen felel. Csak menj hát jámbor, majd elhitetik veled, a' mit én mondtam. 

MÁSODIK. De pajtás, híjába' is beszélsz, kii lomb gyerek a' mint te. 
Nézted volna csak jól meg a' szeme sem úgy áíl, mint azé a* ki meg akar 
ijedni, 's mint a' tied. 

ELSŐ". Ö hát különb gyerek mint én? Jere pajtás, akar mindjárt meg
birkózom vele. 

MÁSODIK. Eleget birkózhatsz a'borral mert ledönt lábaidról nem sokára. 
• ELSŐ. Ne hidd te azt ! {iszik, 's osztán énekel) 

Mig legelve jár mezőn 0, midőn vélem szelíd 
nyájam a' patak mellett kedveként imígy játzik 

ölelget Örzsikém kecsegtetőn nevet 
's víg szava kedveltet : / szép szeme csillámlik : 

vagy midőn sipolgatok nem cserélek ekkor én 
mászva a' liget bérczét, a' világ szerettével 

vagy ülve hallgatom kit vakít csak a' fény 
a* patak ömlését száz adóval lerheí, 

meglep hű ajakkal egy 's boldogítni nem tud, a' 
csókot adva képemre mint szerelme Örzsémnek 

vagy egy virágfürtöt boldogíthat engem 
vet le ijedtemre. V völgye vidékünknek.1 

(A' másodikhoz, ki épen ki akart menni.) 
Hová ? hová pajtás ? 

MÁSODIK. Kimegyek a' lovamhoz. 
ELSŐ. De bej ősz megint ? 
MÁSODIK. Nem én. Künn hálok. 
ELSŐ. Én is veled megyek, nem akarok magam maradni. 
MÁSODIK. Félsz bizonyosan a' boszorkányoktól, kik ma úgy megijesz

tettek. • „ ) 
ELSŐ. Szedtevettét, pajtás de csúfoló ember vagy. (egyet tántorog) 
MÁSODIK. Jobban csúfolod te magadat mint én. Feküdj le, mert el

esel, (el) 
ELSŐ. Jó éjtszakát, Csapláros! (el) 
CSAPLÁR. Adjon Isten kennek is! (el) 

II. J e l e n é s . 
Boros háza körül. MÁLITS, '$ még Mrom álorczás lámpásokkal, botokkal 

MÁLITS. Hát együtt vagyunk már mind? 
ELSŐ. Együtt már, a' mennyit rendelt. 
MÁLITS. Nem ártott volna tán még egyet venni magammal. 
MÁSODIK. Minek ? tán nem bízik erőnkben ? 

' HARMADIK. Uram, megfogjuk mi az eleven ördögöt is ha kell. 
ELSŐ. Meg, akár ííastól. 
MÁSODIK. Ha apró mennykövek esnek, sem ijedünk meg egyhamar. 

i 
1 Utána két soros változat : 

vagy : 
Hej pajtás be nevetem 

a' világ bolondságát 
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MÁLITS. No már így mind jól van; csak azt bánom, hogy korábban 
öszsze nem jöhettünk. Hej ! Jankó ! bizony lassan járt kend. 

ELSŐ. Eleget siettem én, de messze laknak ezek az emberséges emberek 
KETTEN. Az már igaz, hogy meszsze lakunk. 
MÁLITS. Menjünk hát tán még jókor,oda érkezünk. (<el) 

III . J e l e n é s . 
Egy része az erdmek, kocsiút látszik Jioszszában. 

CSÓKA. Ugyan soká jő, vagy talán nem is 
fog erre jöni, s én haszontalan 
várakozom. (Sétál, meg megáll) Eddig utra szánta mar 
fejét Borossal a' szegény török 
Óh! én talán kedvére tettem így. .;',', , 
De hát ha mást gondol Mölem és , . 
leánya vesztét sejti meg. . , 
Boldogtalan! fájdalma sirba dönti ,öt. 
De mit fog a' dühös Boros mivelni ? mit 
szói majd ha látja veszteségeit? 
Ö tudja legjobban: vezér dühét . , , • 
követve dúlni fog, de hasztalan. — . . , 
S Rónay ? mit érez ő, ha szólhatok vele ? 
De csendesen ? dobogni hallok itt 
tán ő siet lovával erre. Félre most. (félre huzza magát-) 

Rónay ;s idánna szolgája lovaglanak az úton. 
CSÓKA (előbbre jo.) Uraim megálljatok ! 
RÓNAY. Ki vagy . te, hogy 

ilJy vakmerőn haladni tiltasz. 
CSÓKA. Én 

nem tiltalak, de kérlek hasznodért. 
Nem számba illik a' parancsolás : 
Hallgasd azonban a' miket neked 
mondok nem adnád éltedért talán. 
Rónay, ha nem csalódom, a' neved. 

RÓKAv. Igen. 'S te ismersz engemet? De Rónay 
mit tudna tőled hallani; 
akárki légy te, nem vagy Istenem: 
pedig csak ő tud oilyat adni nékem 
miért nem adnám éltemet. Ne szólj 
tehát, hanem sajnáld magadban azt 
ha jó szívű vagy, hogy kivesztenek 
a' számomra minden jók az ég alatt. 

CSÓKA. Ne hidd, Uram, károdra szólt irigy 
nyelvével a' gonosz: javadra szól', 
most a' ki jót akar veled. 
Irigy, 's nem isten vette tőled el 
a' jó reményt, melly kedvesedhez íhte. 
Kövess, 's mutassa néked a" való 
minek talán mostan nem adsz hitelt. 

RÓNAY. Ember, te ismerősnek látszol én nekem.. 
De bár ki légy, követlek; ám ha csalsz 
halál fejedre, mert ki vakmerőn 
hazug szavával éltet holtakat 
's élőt halat, nem érdemes tovább 
életre. Jól eszedbe vedd, mivel. ,-; 
boszúm előtt nem rejt el angyalod. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XLVII. 26 
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gem Szirtok öble, sem berek 's ha tán v 

harczolni tudnál, kardod éle sem. 
CSÓKA. Uram, boszúd ne sújtson engemet 

mindig javadra voltam én: de nem 
szokásom elbeszélni tettimet; 
majd kedvesednek karja köztt elég 
hitel szűrődik agg szivedbe. Jer 
mert még veszélybe dönthet éjjelünk. 

RÓNAY. Megyek, vezesse Isten léptidet. ($1) 
IV. Je l enés . 
Török szobája. 

TÖRÖK és BOROS. 
TÖRÖK. Azt tartom, itt az üdő, Boros, mi is 

indulhatunk már. Nem akarom tovább 
kínozni lányomat, ki tudja még 
mi baj éri Őt? és így te hölgyedet 
én lányomat vesztem el. 

BOROS. Hiszen korán 
van még. Ki sem nyugodta jól magát. 

TÖRÖK. Ej! nyughat addig, míg mi utazunk. 
BOROS. NO csak maradjunk egy kevé3 üdőig, 

tán jobban használ majd ha így teszünk. 
Én többet ennél nem leszek neked 
terhedre, tisztes ősz, mert ha most 
nem lesz szerencsém — vége mindenemnek. 

ÍÖRÖK. Mi késedelmezünk 's talán lator 
kezek között forog leányom. 
Boros, te nem tudod aggodalmi mat 
érzeni, különben hajlanál szavamra. 

BOROS. Csak csalfa sejtés, a' mi szíveden 
olly nagy tűnődést áradoz beléd. 
Várj vége lesz majd aggodalmaidnak ; t 

• 's hogy várni jó volt, akkor elhiszed. 
TÖRÖK, Bár a' jövő* szele semmiségbe né 

merítené e' jósolásodat ; 
de én hitelt nem adhatok neki. 
Vén napjaimban nem maradt, egyéb 
sajátom a' keservnél: bánátim, 
és sok bajos veszély öregbedik 
velem ; a' szerencse pillán tátit csak 
elmúlt korom mutatja tükrein, 
mellyeket öregségem sanyargató 
óráji már homályba döntenek. 
El hagy ez is már! — Ó nagy Istenem 
te el ne hagyj ; kívüled a' remény 
mindig csalárd, 's csak színe kedvező! 
(Boroshoz) Menjünk azonban, három óra múlt 
azóta, hogy leányom elvivék 
a' szolga nem vár majd tovább. 

BOROS (meghökkenve) Talán 
van engedelme viszszatérni, vagy 
más helyre vinni a' leányt? 

TÖRÖK. Te csak 
kérdezgelődsz 's az útra nem sietsz? 
Elég legyen tudnod, hogy ha most velem 
indulsz, bizonynyal ottan éred őt; 
ha késni tetszik (?) rám ne vess. 



ADATTAR 391 

BOROS. Megyek 
tehát; nem ellenzem tovább, de hogy 
ott leljem a' lányt, hasztalan ne menjek 
méltán kívánhatom. 

TÖRÖK. Hé! Jancsi! jersze (inas jö) Kész-é a szekér? 
INAS. Immár befogva állnak a' lovak. 
TÖRÖK. Járass elő. 
INAS. Értem, (el) 
TÖRÖK. Jerünk Boros 

nincs semmi hátra már. 
BOROS. Csak a' szerencse! (el) 

V. J e l e n é s . 
Egy alacsony, kis szoba, szegény, de csinos háziszerekkel elkészítve* 

LÓRIKA. (magányosan ül szomorún) Ez volt tehát még hátra: 
boldog szerelmem lelke Rónay: • [elhagyott 
eldúlta őt előlem a' halál; 
Atyám pedig még élve megvetett. 
Erötelen szememre sem tekintve 
illy vészre szánta létemet; Rideg | 
irtózatos vár! mostan is remeg 
gonosz körödtől testem, a' halált 
környékeden találja képzetem, 
söt nem is halált, még undokabbakat. 
De ki adta átkozott tanácsait 
szelíd Atyámnak? és ki vette rá 
hogy elfelejtve jámbor életét, 
melly illypnekkel még nem áldozott, 
söt elfelejtve egykor olly igen 
szeretett leánya életét, kemény 
bajokra vesse gyenge voltomat? 
Hah! gonosz! Atyámnak átkos ördöge, 
te elfajult Boros, neked köszönhetem : 
szived poklából származott bajom; 
de hála Istenemnek, a' csalárd 
tőrökre nem juték, (Csókához) Mi jót hozái ? 

CSÓKA, (sietve jö) 0, Aszszonyom, már vége a' bajoknak; 
örömre nyílnak ajkaim: komor 
aggásnak itten nincs tovább helye. 

LÓRIKA. Mért szólsz Örömről énnekem legény? 
Szivemben annak nem találsz helyet: 
örök lakúi keservem bírja azt. 

CSÓKA. Oh Aszszonyom ! sok a hazug szava 
's a' roszsz szivü. gaz, álnok, hírharang! 

LÓBIKA. Igaz, vigyázz tehát magadra, hogy 
azzá ne légy te is, midőn örömre 
készted sóhajtó mejjemet. 

CSÓKA. Mesét/ 
sőt, nem mesét ; rút költeményeket • 
beszélt hazug Deákjával Boros; 
Mert a' valóság mást mutat : kaján 
nyelvvel kitúrja a' gonosz -közülünk 
kit a' halál még itt hagyott. 

LÓRIKA. (kíváncsin) Legény ! 
te láttad őt? Oh! — mert ne háboríts 
kétséges hírrel: újra éledett 
kivánatimra uj keserveket 
tetézel hogyha nem vigyázsz szavadra. 

26* 
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CSÓKA. Én láttam őt; tanú nagy Istenem, 
tanú ha nyom .valamit, magam szerint 
böcsületem melly nem szokott hazudni. 
Talán ezer lépésnyire láttam innen őt. 

LÓRIKA. 0 mennyi újság gerjedez szivemben! 
Ez egy szavadra' mennyi hit kívántatik, 
Ha ezt hiszem, majd boldogultomat 

v kell hinnem újra! Ember hozd ide, 
hadd lássam Őt, és karjaim között 
hitessen el, hogy igaz hírt hozál nekem. 
Vagy, o, ha jót akarsz velem, miért 
nem híttad erre, mért nem 
mondtad, hogy bánkódva itt leli 
kit olly igen szeretne, Lórikát? 
Te csalfa vagy 's csak játszol a' szavakkal. 

GSÓKA. Nem, Aszszonyom, sem csalfa nem vagyok, 
sem nem kötődöm : erre jő maga, 
és már talán nincs meszsze Rónay, (dobogás hallatik) 
lm ! már dobognak a' lovak. 

LÓRIKA. (hevesen) Mi ez? 0 drága sejtés! Rónaym! 
CSÓKA. Magam is örülök neki, hogy illy derék 

szolgálatot tehettem itt megént. 
Lilimnek is fog ez bizonynyal tetszeni. 
0 ! majd ba én is így siethetek 
ölelgetésre, és ki tudja más mire. (el) 

(Egy kis váraira jönek RÓNA Y és • LÓRIKA, indulatosan, láttatos örömmel 
nyájaskodva.) 

RÓNAY. Tehát hazudtak ellenünk. 
LÓRIKA. 0 ! a' hitetlen álnokok ! 
RÓNAY. Megdúlta kedves éltedet. 
LÓRIKA. És a' tiédet a gonosz. 
RÓNAY. Kedves ! sokat kesergtem én. 
LÓRIKA. 0 ! sirtam én is édesem. 
RÓNAY. Merész szavakkal ostromoltam érted 

Az Urnák el nem zárt egét. 
LÓRIKA. Láttam szerelmünk balmain , 

.<De hasztalan kerestelek. 
RÓNAY. Roszsz hír marasztott engemet, 

'hogy a' csatákról viszsza térhetek. 
LÓRIKA. Meghoztak ismét Istenünk' kegyes 

Végzési. 
RÓNAY. Bírlak újra édesem. 

E' csók jelenese szívemig, 
hogy bírlak újra tégedet, (nyájasan csokolkodnak és 

LÓRIKA. Sok baj veszély környékze harezodon, [ölelkeznék.) 
o mint remegtem éltedért! 

. RÓNAY. Sok bajt veszélyt felejtek itt, 
's mit nem felejtenék el édesem? 

LÓRIKA. 0 hány halál fenyíte, Rónaym ! 
RÓNAY! Hát hány haláltól ment vagyok: , 

őrzött szerelmid angyala! 
'S t»h ! mennyi baj riaszta téged is ! 

LÓRIKA. Öledben, hah! melly édes azt felejteni! 
'S oh! mit nem édes itt felejteni! 

RÓNAY. Tehát ama' zordon vidék körén 
fojtó ijedség nyomta lelkedet! 
szép lelkedet! melly nékem annyira 
féltös javam! — Ki. záratott oda ? 
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Atyád? nem, illy szelídet egy pogány 
atya képtelen nemezni ; hát ki volt? 
Ha! ki lehetett egyéb kívüled oBoros ! (rettentőhangraemel-
Boros, Boros, boszú emelkedik • [kedik szava.) 
dühöm zajából megszorult Szivemre. 
Boros, ellened nevelkedik boszúm : 
te holtnak hírdetél, hazug, 
én majd halottá teszlek átkozott! 
Ha bírja még ősim vaá'át karom, 
és a' böcsület mejjemet, remegi 
vesztemre álnokan törő gonosz! 

LÓRIKA. 0 csillapítsd haragodat, édesem, 
ne ejtsed uj zavarba éltedet: 
;mert bár Boros kikelni nem mer is, 
('s vall yon ki merne ellened kikelni?) 
titkon morog, 's, dühét szivébe fúrja le, 
's csak rejtekéből önti majd beléd. 
Kerüld-az illyeket; szaladnak ők, 
ha üldözöd, 's midőn kikergeted 
őket körödből, yiszsza üldöző^ 
gyilokkal ellened rohannak. Ám 
nem dörgenek mint a' hatalmas mennykövek 
csak lopva rut kígyóként sértenek,. ;: 
így szedte ö rá jó Atyámat is, •.•..?•• 
's o mit mivel most véle, engemet 
nem lelve ott, a' hol kivána ? — 0 Atyám' 
én féltelek, mert ismerem Borost. 

RÓNAY. Ne féltsed őt, kedves, segítek én 
ha nem leend késő segítenem. 

LÓRIKA. Jókor vagyon még most megy útra tán 
Atyám Borossal. 

RÓNAY. Kedves! én megyek. 
De hol maradsz te addig is? 
Nem fogsz-é uj bajokba esni nélkülem? 

LÓRIKA. Nem fenyeget itt már semmi baj, ne félts! 
De majd te süllyedsz uj bajokba Rónaym, 
q melly nehéz elválnom illy hamär. 
Én féltelek; talán miattam a' 
legkétesebb veszélyre mégy; — Atyám! 
nem vétek ellened, talán ha itt 
tartóztatom le B.ónayt; — maradj 
te, kedves, uj kétség zavarja lelkemet. 

RÓNAY.' 0 csendesedj, te lelke életemnek! 
Űzd el magadtól kétidet. — Megyek 
én nem csak a' végre hogy Atyádnak életét 
kifejtsem a' bajok közül, hanem 
ha mentve lesz, még végzek is vele, 
hogy a' jövő nap örömeit setét 
gondok ne döntsék gyászba, és maró 
kétség ne fúrja keblemet; pedig . ; 
ha elmulatva ezt, Atyád kiveszne, 
tudnék-e megnyugodni, édesem?. 
Boldog körömből szüntelen feléje 
vonulna gyászos érzetem, 's Te ? hah ! 
gyötrelmeidnek áldozatja lennél. 
Már drága Lórám ! én megyek. i 

LÓRIKA. Menj hát, szerelmünk angyala 
védjen veszélyes utadon. 
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0, mint kivánom, hogy veled mehetnék, 
és gyengeségem itt ne tartana; 
de menj te csak, békével addig is 
ha tán lehetne várok itt reád; 
gyengén lebegjenek körüled a' 
szelek; ne dúlja semmi kedvedet, 
a' hold szelíden öntse fenn világát 
utadra, 's jól vezesse léptidet. 
'S főkép az Isten, atyja mindezeknek 
kedvezve nézze tettidet. 

RÓNAY. Isten veled ! 
LÓRIRA. Kedveltem ! Isten véled is ! 

(RÓNAY búcsúzó kedvese karjai közül kifejlődik, 's megy.)"1 

LÓRIKA (magányosan.) 0 melly hamar mag'myosan maradt 
e' csendes éjnek komor homálya köztt! 
Kétes nyomokkal járja kedvesem-
miattam, hah ! ez marja szívemet ! 
jótéteménye vészes útjait! \ 
Atyám Boros dühének áldozatja tán 
vagy meg bajából menthető. — Szegény 
szivem, mi sok kétek riasztanak! 
0 hány csaló rém borzogat'2 

A,' sok megeshetők zajos tavában 
borongnak árva képzetim. 
Jőj kedves álom! csendesíts te le, 
lágy szőnyeged csak egy kevés üdöre 
lehelje rám nyugosztó szenderét 

s remegés, öröm futó 
csillag szerint vezettek engemet; 
most, ha lehet, a' nyugalom borítson el. 
(Az asztalra borulva szunnyadozni kezd.) 

VI. Jelenés. 
Török lakhelye. 

JULI. (az udvarról vizsgálva néz a' szekér után.) 
Nem láthatom már a' homály miatt 
őket, sem a' szekér zaját tovább 
nem hallhatom ; már majd elérik a' 
temérdek erdő ritka széleit. — 
Én itt magányosan kerülgetem 
az elhagyott házat: Uram, aszszonyom 
távol bolyongnak kétes utakon; 
Boros, amaz ördöngös dühödt fiú 

1 Kihúzva : 
(LÓRIKA utánna.) 

RÓNAY. Maradj te, kedves itt, setét van ott künn. 
LÓRIKA. Engedd kevéssé, hadd kövesselek. 
RÓNAY. Beküldőm hozzád a' szelid ősz 

aszszonyt, mulasson addig is beszéddel 
mig el leszek. 

LÓRIKA. Kimegyek veled magam is. 
2 Kihúzva: Nyugtot nem ád nekem sem a kelő, 

sem a futó nap fénye; sőt 
elmúlt koromnak... 

a Olvashatatlan szó. 



ADATTÁR 395 

's a' rongy deák, ki véle czimborál, 
kényük szerint hu?.nák le őket a' 
kész tőrre,1 hogy ha átkozott szivük 
nem volna gyarló még azon kivűl 
hogy sok gonoszszal rakva, tömve van-
De nem bolyongok már tovább: riaszt 
mindenfelől a' csendes éjtszaka; 
0, mert magányosan maradni illy soká 
e' bús setétben már elég ijesztő 
félénk nememnek. Ám megyek tehát, 
engedje Isten, boldogabb világra 
virradjon a' jövő nap, és csekély 
gondoskodásom Aszszonyom baját 
legalább kisebbítse ha el űzni nem 
képes : csak a' tehetség volna meg 
ám látja Isten lelkemet, bizony 
többet segítenék. 

VIL J e l e n é s . 
• Ä romlott vár. 

BOROS (kirántott karddal jö lassan, kémlelőévé.) 
Hah! mi ez? üres, — kitártán ajtaja: (vizsgálja a' fákat, 

['s utóbb a falat) 
nincs semmi jel sem a' fa törzsökén 
sem mint kivántam lenni a' falon (ismét vizsgálódik.) 
Nincs törve a' zár — kuJcsa rajta van 
ellenkezők itt mindenek velem, (ismét vizsgálódik, dühösen, 

[de elfojtva) 
Az öreg bolonddá tart csak engemet, 
's ezzel mutatja, mit kivan ; 's miként 
ügyekszik a' fogadást betölteni. 
Hah! én botor! — de mit tűnődöm itt? 
Kész voltam eddig mindenekre; 's most 
csüggedjek, hogy nevessen a' pokol? 
0 nem ! segits boszúnak ördöge, 
végy el szivemből minden érzeményt 
vakulj szemem, — setét borítsd lelkemet 
a' jajgatót ne hallja meg fülem 
rejtsd el világodat hold, ne lásd, midőn 
karom — de nem karom, nem — kardom öldököl, 
te légy csak ébren, o pokol. — (Szünet.) 
A' hold világít, csillagok ragyognak 

Sem bújnak el tettemre fényeik. 
ah ! mást tehát, másféle kínra szántalak. 

Öreg, — remegj ! — közelget ördögöd, (bedugja kardját, megy.) 
(Egy kevés váraira jö Török Borossal.) 

TÖRÖK. Irtóztató hely ! 
BOROS, (félre) Az lesz ám neked. 
TÖRÖK. Itt-szenvedett leányom (közelebb járulva) hah! Boros! 

Nézd késedelmed átka így nyom el. (nézi a zárat) 
(félre) Ezt én nem így parancsolám. 
0 átkozott ígéretek ! de még 
százszorta átkosabb tanács ! Tehát 

1 Kihúzva : hála Istenemnek ! hogy 
én segíthetek aszszonyom bajában. 
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BOROS 

TÖRÖK 

BOROS. 

TÖRÖK. 

BOROS. 
TÖRÖK. 
BOROS. 
TÖRÖK. 

BOROS. 
TÖRÖK. 

BOROS 
TÖRÖK, 

BOROS. 

TÖRÖK, 

nem volt egyéb ú t ? nem lehet szelídebb 
az atya leányához! — Borulj öreg 
fejemre büntető ég mennyköve 
nyílj meg keservemnek csalóka föld, 
melly rejted édes lányomat. 
Oh! hol keressem öt! Mi féle részeken?1 

Keletre ment-e vagy nyugatra? nem tudom. 
Mit is lehet tudnom ? Vigyáztalan ! 
(a* ki mindeddig nyugtalan volti most magában szól.) 
Mit késem én? tán búja engem is 
szánásra készt? (kezdeni akar, de ismét megállapodik) 
(folytatva) Melly vészre tettem életét. 
Kábult öreg fej, csak magadra száll 
a' terhes átok minden ostroma. 
Mert oh! ki érzi lánya veszteségét 
kivűled? és ki szánja józanul 
iüy fájdalomra* ju t toda t? 
(félbe szakasztván tűnődését nagy dühhel megragadja Törököt, 

['s a' szobába tolván bezárja) 
No most, 

itten panaszkodj, és lakolj ha vétkezel! 
(a rekeszt erőlködve megrázza, 's kitolni ügyekszik.) 
Ördög szülötte ! — (ismét rázza) — hah ! bocsás ki szem

telen ! 
Vagy így fizetsz- e kedvezésemért ? 
így kell fizetnem sok csalásidért. 
Förtelmes, én nem csaltalak ; bocsáss ! 
Csaltál; adózz meg; itt üdöd, ,'s helyed! 
(feszegeti, 's rázza az ajtót.) Ördög, pokol ! — hah ! nines 

[erőm kitolni! 
Dühödj! dühödj csak! nem mégy semmire. 
'S még gúnyolódsz sátánfi? — 0 ! mire 
kell kérnem ötét? — a* pokolra kérlek. 
'fi annak tüzére tégedet, gonosz! 
A' kárhozottak jajgatásira 
's kínjaira kérlek tégedet, mivel 
ezekben úgy is részesülsz utóbb ; 
vagy ha tán nagyobb közöd van e' világhoz 
még -arra kérlek, hogy te is Magyar 
vagy, szállj ki vélem kardraj és boszúlj meg 
ha ellened vétkeztem; itt az ég 
nem csalható tanúnk leszen. (kardot ránt) 
lm nézd; kezemben reszket ősöm fegyvere 
könyük remegnek arczomon ; 
ajkam rebegve fejti szókra szaggatott 
szívemnek érzetít; de bátorán 
szállok ki véled3 még is őseink 
dicséretes szokásaként. Bocsáss ! 
Nem, nem bocsátlak! — ott maradsz. 
Bocsáss vagy öszszetörlek átkozott 

(kardjával vagdalja, feszegeti a zárt.) 
Ne vesztegesd erődet, úgy is itt 
kifogysz belőle nem sokára várj ! 
Nincs semmi mentség — elhagyott erőm. — 

Fölébe í rva : tájakon. 
Alatta: bús esetre. 
Kihúzva : nyisd meg a rekeszt. 
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(Boroshoz) Ember! vagy ördög! vagy miként nevezzelek 
hogy meg ne vesd utolsó kértemet? 
Tán még is ember, tán van érzemény 
keblében, és iránytam irgalom ! 
Ember tehát! hallgasd meg embertársadat. 
Hallgasd, 's midőn figyelmezel szavára, 
•juttasd eszedbe hogy Barátja volt 
elhunyt Atyádnak, hogy te általa 
boldog lehetnél most, ha véletlen 
és néki főképen keserves eset 
meg nem zavarta volna rendeléseit. 
Térden könyörgenek előtted itt ; 
de nem tud ember előtt hajolni térdem,1 

hát állva kérlek:2 halljad esküvésemet, 
halljad 's fogadd el: Hogy ne hidj hamisnak 
's embertelennek, azt igérem újra, hogy 
ha meg kerül leányom, azt neked 
azonnal áltadom : parancsolok 
ijesztek, és ha sükeretlen lesz ez, 
kérek, könyörgök, 's addig untatom 
őt, míg szelíd szive meg esik koros 
Atyjának ennyi kínjain, 's te így 
boldog leendesz általam, 's hogy ez 
ígéretemnek adj hitelt, akármire 
kívánod, esküszöm. Gondolj bármi szörnyeket 
én mindazokra esküszöm. 
A' hév pokolnál meg ne állj, tovább 
terjeszszed a' kínzás határait, 
azokra kárhoztasson engem a' 
Mindenhatónak büntető haragja 
ha nem cselekszem úgy miként fogadtam. 

BOROS. Mondám, utolsó itéteményem ez ; 
már semmi dolgom veled itt tovább. 

' / Csaltál, ígéretednek ellene 
itt csak bolonddá tartva engemet. 
Uj ígéreted, 's bár mennyi és nagy eskeid 
hitelemre már méltatlanok. Tehát 
adózz ime' magányban. A' bagoly 
huhogjon enyhülést neked, rekedt 
torokkal a' jövőt3 süvöltve szüntelen 
denevérek, 's mind a' setétnek állati 
űzzék unalmas nyugtodat, 's ha majd 
lelked kireppen, varjakat bocsátok 
testedre, 's éhes férgeket 
hogy mindenestől, és minél előbb 
e' földet elhagyd, melly nagy átkokat 
szült, és nevelt nekem csalárd 
természetedben. — Veszsz, magadra hagylak 
és a' pokolra, melly megöröz itt. (hirtelen elmegy.) 

TÖRÖK, (magányosan) Förtelmes ember ! álnok és kegyetlen, 
mint téteményi, ollyan ő maga. 
Mindent veszélybe dönt, ha kényeit 

1 Alatta: de térdem ember előtt hajolni nem tanúit 
2 Utána kihúzva : hallja Istenünk 

's ez irtózatos táj tanúrjk lehet 
Bocsáss ki, 

8 Fölébeírva: 'a halált. 
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akármiként íoldiilva erezi. 
Hah ! iüyen ördög lenne vöm tehát ? 
Jó hogy szavamra ügyelni nem tudott. 
Ismerte lányom őt, utálatos 
embertelen természetében, és 
kért a' szegény, hogy szinte megrepedt 
szive 's én vak őrült, .boldogtalan ! szavát 
nem hallgatám meg. Ám de hol van ö? — 
Ígéretemnek áldozatja lett szegény ! 
E' gondolatra, haj ! mi foglal el : 
reszketve borzad tetemem, éízetim 
tompulva nyomják lelkemet ; 
miként azét, ki fölszakasztva rejtekét 
gyanús de már reményre gerjedett 
szivvel bolyong szűk útja síkjain, . 
mellynek ha talán végét elérheti 
arany szabadság várja őt, 
's egyszerre vizsga réme a' vidéknek — 
— egy szörny — tűiébe dörgi vad dühét 
's tiltólag útját állva zár közé 
riasztja ismét; veszni Kell tehát 
minden vigasztalás reménye nélkül. — 
Fölséges Isten! küld halálomat 
hamar; eleget szenvedtem életemben, 
méltó, hogy immár nyugtomat találjam. 
Gyarló, de ' megrögzött gonosz soha 
nem voltam : ámde illy csapást 
nem bír tovább elcsüggedő korom. 
0 jöj kiveszni tért szivemre 'sía' jövő 
napnak világától, te ments meg, o ! halul ! 

(Ledől a' bennlevő székre.) 

VIII . j e lenés . > 
Bagolyvártól nem meszsze egy része az erdőnek, út van közepette. RÓNAY 
lovon, BOROS gyalog, jönek ellenkező menetellel- A hold néha világít az iura. 

BOROS, (magában) Ember közelget, — és tán Rónay 
más útra térítem öt akármikép. 

RÓNAY, (magában) Miféle lélek járja a' vidéket 
illyen setétben? Tán leszen vele 
dolgom, meg is riasztom egy kicsint. 

(Leszáll, és megköti lovát 's megy.) 
BOROS, (eleibe megy) Megállj! ki vagy? 
RÓNAY, (félre) 'S még ő az első. — Ez Boros bizonynyal — 
BOROS. Ki vagy barátom — — 
RÓNAY. Senki. 
BOROS, (félre, mérgesen) Szedtevedtét ! 

Még ő bolondot üz belőlem itt. 
(Mónayhoz) A'kárki légy jó földi, hasznodért 
kérdeztelek ; mert nem tanácsos e' 
tájon setéttel járni: Sok lator 
van itt 's rabolva tölti életét. 

RÓNAY. Egy vagy közülök nem de, Jámbor, és te is 
rabolva töltöd éltedet ? 

BOROS, (félre boszúsan) Az átkozott, hogy viszszanyomja vádomat 
de csak tovább. {Rónayhoz) Nem intenélek, ha 
én is közülök egy gonosz, rabolva 

( 
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élnék. Azonban hagyjuk ezt; pörünk 
rnost nem segíthet. — Jobb utat kívánok 
mutatni, minthogy itt veszélybe dőlhetsz 

RÓNAY. 'S miféle szándék, vagy szerencse bírt ide,-
's mi ösztönöz mutatni, hol 's miként 
utazzam? én nélküled is tudom 
utam mivoltát, 's oltalomra kész 
karom — 

BOROS. Csupán baráti szívből intelek — 
RÓNAY. Köszönöm tehát jó voltodat, de azt 

most nem követhetem, csupán csak erre 
lévén utam. . ' 

BOROS. Kérlek, ne menj tovább — 
RÓNAY. Szót vesztegetni nincs üdöm, eredj 

dolgodra, én tovább megyek (indul). 
BOROS, (föltartja) Megállj 

Nem mégy tovább egy tapodtat is — maradj. 
RÓNAY, (mindig dühösebben, tűrhetetlenebb hangon) Mi tartja vissza 

[Rónayt? talán 
te féreg útját állhatod ? 
Lódulj vagy ízre porrá törlek itt. 

BoRos. És ezt Borosnak ? büszke ! tudd meg azt — 
RÓNAY. Épen Borosra illik ez — Te czinkos 

Csatát kerülő elpuhult Nemes ! 
Itthon ravaszkodsz, czimborálsz 
míg ütközetben izzadunk Hazánkért. 
Mindent tudok, sőt azt is, hogy nagyobb 
lator vagy itt mind annyinál, ha tán 
több is van e' vidéken — — 

BOROS. Ennyi vád, 
's rágalmazás méregre gyújt, vigyázz. 

RÓNAY (dühösen kardot ránt). Kardom fenyítse mérgedet, gonosz, 
takarodj előlem, és tanuld meg azt, 
hogy puszta szóval Rónayt ki nem 
térítheted* bár mint hazudj, az útból. 
Vassal parancsolj illyen utakon 
vassal, 's temérdek szívvel állj élőmbe 
csattogjon az, 's hirdesse hogy merész ez 
's csüggedni nem tudó, ha bár tüzet 
szikrázik is dühében ellened, 
és viszszavívó karddal űz, nyomoz. 
De illy kofás mesét ne" költs, ki nem 
térhet az elöl bátor szivü soha. 
Ha kedved ellen van talán hogy erre 
's csupán csak erre vettem utamat 
emeld ki rozsdás kardodat hüvelyből. 

{Boros, ki mindeddig mérgelődött magában, kardjához kap, de ki 
nem meri rántani.) 

Ah ! gyáva ! ennyi biztatás után is, 
csak tétovázol? — nincs helyén szived. 
Nem vagy tovább már szómra érdemes. 
Késtem miattad, renyhe rongy szemét, 
engedj, ha nem vagy képes ellent állani. 

(BOROS hirtelen kardot ránt 's megtámadja Rónayt) 
RÓNAY (visszaveri) Hah ! Csalfa, várrá ! (!) meglakolsz ezért. 

(Küzdenek egy üdéig, BOROS szaladni kezd, RÓNAY utána.) 
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IX. Jelenés. 
Bagolyvár* 

(Hevesen futva jő BOROS, 'S egyenesen TÖRÖK ellen megy, őt a' rostélyon 
keresztül szurdalja, de el nem érheti, utóbb RÓNAY.; 

BOROS. Pokol követje! veszsz te itt előbb, (szurdalja) 
TÖRÖK. Hah! telhetetlen! még tovább is üldözöl? 

De rajta csak ! kívánom úgy is a' halált. 
BCROS (erre nem figyelmezett, hogy Bónayt látta jöni,) 

Torlatlan, és csak magam halok tehát? 
Gyűlöltem ember, halj meg itt velem. 

(Dühösen Rónaynak megy, keményen küzdenek, Boros elesik.) 
Gonosz faj, 9h mért kelle általad 
kivesznem ? 

(Erőlködik fölkelni, 's kardjával Rónayhoz vág.) 
Pokol! ne hagyjad élni ellenségedet. 

RÓNAY. Mi kell? te féreg még tovább dühödsz? 
(magát mérsékelve) De a' levertet nem nehéz csúfolni. 
Boldogtalan! mért álltad utamat. 

BOROS (gyengülő szóval, ábrándozva.) Kivagy te? él-e még Török? 
gyilkolni o pokol ! — jaj ! átkozottak , [segíts 
t i . . . jaj ! ne bántsatok. — Mi lesz ? 
Oh jaj ! «mi lesz belőlem? Veszszetek.. . 
de én veszem csak ! (elhaló szókkal) Lóra jőj — ne távozz — 
Fél tőlem ő i s . . . jaj ! (irtózva) ne bántsatok, (meghal.) 

RÓNAY. Az úton álló így veszt n jutalmat! •— 
0, melly csúnyán haldoklik a' gonosz! — 
Boldogtalan ! nincs néki Istene, 
nincs kit segédül kérne végekor! 
Fogyó leheltét illy reménytelen 
kiadni, melly kész, melly bajos lehet; 
képzelve is már borzadok ! Pokol 
hangzik szünetlen, 's átok ajkain ! 
Gyanús vonaglás,'rettegés, súlyos 
kétek sanyarják gyötrik őt. (a1 düledékhez közelít) 
S ki vagy te üldözött ime' setét 
helyen, miféle roszsz hozott ide ? 
Az elesett mérges szurásival 
kívánta véredet ontani. 
Ki vagy ? miként hevült haragra ellened ? (a zár kulcsát 

TÖRÖK (csendes hangon) Ki létemet kérdtedre Rónay [vizsgálja.) 
rád nézve is bús válaszom. — 

RÓNAY (csodálkozva) Hah ! Török, :s te szén vedéi itt bűntelen. 
Istentelen Boros ! — de több gonoszt tett 
0, hogy sem értté méltó büntetést 
vehessen e' földön, (az ajtót nyitni akarja.) 

TÖRÖK. Nyugodjon ő, 
méltó jutalmát vette már. 

RÓNAY. (Boros felé fordulva.) Illy tisztes őszt e' helyre zárnod 
Ördöngös élted' czímere! [nemtelen, 
(Törökhez) Hol kulcsa záraidnak? A gonosz 
azt is magánál bordozá talán (menni akar). 

TÖRÖK. Ne bántsd, ne fáradj Rónay 
nincs kulcsra szükség: E' bomolt tetem 
melly már kivágyó lelkemet takarja 
nem áll soká vágyómnak ellene; 
mert öszszezúzva, mint az árvizek 
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dagályi köztt sziklákhoz ütközött 
's villámok által szaggatott hajó, 
rongyolva, mint kórette oszlopok 
a' föld anyához hajol, nehézkedik 
e' föld födél; már usy is útja kész, 
Boros, — keserves emlék — megnyitá 
lelkemnek útját. 

RÓNAY. Hah ! Boros ! Boros ! 
Illy sok gonosz tett mennyi vád ! 
(lörökhez) Láttomra itt nem fogsz tovább maradni., 
Vagy törjön a1 zár, vagy nyitót,lelek. (Boros holtteste felé 

[megy.) 
TÖRÖK. Mi haszna fáradsz? érzem a jövő 

halált. Szabad lelkem kireppen e' 
zárak közül csak testem senyved itt. 
0 melly nehéz vég ennyi kár között : 
Bizonytalanság gyötri lelkemet, 
gyanúkkal öl, mar minden óra ! 

RÓNAY, (jő) Jobjával engem támadott meg ; bal keze 
halálba zára tégedet. 

(Nyitja az ajtót, TÖRÖK kijő, RÓNAY egy dombra vezeti, Idilteti. ) 
TÖRÖK. Köszönöm nemes szivednek Rónay, 

hogy érttem, ámbár halni térek, fáradál. 
0 milly szerencsés lenne majd veled 
lányom 's te azzal, ,'s én öreg közöttetek. 
Ha — ám de mit beszélem annyiszor? — 
más útra tértem volna. — Itt bever 
vőm általad leverve, 's bár előbb 
hogy sem fogadtam néki adni lányomat 
lett volna semmivé. Miatta volt 
e' helyre küldve, 's elrabolva magzatom. (Elkeseredve.) 
Számomra nincs már hátra semmi jó ! 
Sírom nyeléssel retteget, 's midőn 
már kéne halnom, nem tudom, miért 
éltem, mi vonszott a' bajokhoz annyira 
hogy még kívánjak élni. Hah ! 

RÓNAY. Nem nézhetem már, hogy keserved így 
szaggassa, dúlja érzeményidet. 
Tudódj szerettem lányodat, csupán 
öt, és magáért — harezra hitt Hazám, 
mentem, mi nyertünk. Gerjelmeim 
meggyültek újra szívemen, 's miként 
a' szigeteket körülölelgeti ' : 
zajos vizével a' világnak tengere, 
készültem őt {."lelni mint hitest. 
S' im a' halálnak hangja hat fülembe 
és sírba üzi csendemet — réményimet. 
Jöttem, borongva őszi fellegekként 
's szolgád — bocsánat néki tisztes '-4-
a' lányt kezembe juttatá. — ;. 
Ha itt maradna, tán te nem viselnéd. 
Boros kezétől e' sebet, 's talán 
hoszszú öregség várna még reád. 
De így — keservek, és merő gyanúk 
szálnak szivemre vesztedért. 

TÖRÖK, (gyenge szózattal) Oh hála néked mindeneknek fö Ura t 
hogy érnem adtad, a' mit annyira 
titkon kívántam eddig is,' de most 
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főkép ohajték. — Légy te boldog Rónay — 
légy Lóra lányom boldog és bocsáss meg 
Atyádnak, ő már most lakol. 
Áldásom — oh ha öszszedúlt valómból 
még szálhat áldás rátok, édesim, — 
kisérje minden léptitek nyomát. 
De már húzódik testem a' komor ' 
üreg felé, melly mindent betemet. 
Sok aggodalmaim, kéteim, 's utóbb 

A az általad hozott üröm sebemmel 
y egyesülve végemet siettetik. — 

Szólítsd csak erre Rónay 
amott, ha nem csalódom, szédeleg 
kocsisom, 's remegve nézeget felénk. 

RÓNAY, (a' kocsishoz) Hé ! szolga jöszte, itt urad. — Ne félj, 
nincs e' helyen vesztedre semmi roszsz. 
(Törökhez.) O tisztes ősz, még mennyi volna hátra 
a' mit veled kivánnék közleni. 
De mégy 's talán többé nem is lelünk 
már élve közttünk. Hála fogja el 
jóvoltodért kesergő szívemet; de mit 
használ hanyatló életednek a' 
tehetlen hála ! vajha véremen 
lehetne még hoszszabbra nyújtanom 
életedet ! -— 0 ! de mind haszontalan. 

TÖKÖK. Érzem 's örülök rajta Rónay ' 
hogy illy szives vagy, 's haladó irántam, 
ki még javadra nem sokat műveltem. 
Látod, ki kell már vesznem a' kiett 
gyökü faszálként, nincs erő, tehetség 
há volna is már kedvem e' világhoz — 
Legyetek ti boldogok, — ti még lehettek — én 
én már eléltem életem javát. 
(Kocsishoz, ki már ide érkezett-) Segits utolszor, régi hű 

[segédem.] 
Nem többször, haj ! nem — csak ma még, segíthetsz. (Föl-

[segítik 's vezetni kezdik)] 
A' KOCSIS. (elkeseredve) Megvénhedett koromra oh Uram, 

millyen nehéz megválni tőled, a' kivel 
. minden veszély baját.együt viseltem. 

A' szép öregség napjait tovább 
gondoltam hogy még véled élhetem. 

TÖRÖK.1 Gondoltad ugye? Jámbor hü öreg. 
Jövendölésünk csalfa itt alatt 
ott fenn nyugosznak a' jövők, 's szegény 
ember kivántát bírja boldog Istenünk. 

(Tovább is beszélnek, de már nem igen hallató szóval.) 
(MÁLITS, a három parasztok sompolyogva, utóbb RÓNAY.) 

MÁLITS. Csak erre, én utánnam emberek. 
ELSŐ PARASZT. A' sok csavargást már meguntuk ám. 
MÁLITS. Itt vége lesz már fáradásainknak 

bátran nyomomba. 

1 Kihúzva: Hűségedért fizessen Istenem. 
Én mélyen érezem, de nem tudok, 
nem adhatok méltó jutalmat. 
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MÁSODIK PÓR. 

HARMADIK PÓR 
MÁLITS. 

RÓNAY. 

MÁLITS. 
RÓNAY. 

MÁLITS. 
RÓNAY. 

MÁLITS. 
RÓNAY. 
MÁLITS. 

RÓNAY. 

(Megragadja 

MÁLITS. 

(lassan) : Viszsza társaim' 
ember közelget kardosán 's amott 
egy halva fekszik jaj nekünk. 
Eh ! hagyjuk itt e' fűszfa roszsz deákot. (Szalad a' többiek 
(ezt észreveszi-, viszsza for dúl) [utána- f 
Hová szaladtok ? viszsza ! hej gazemberek. 
(ide siet, 's ezt a' lőról lerántja.) 
Le' a lovamról szemtelen zsivány. 
(leestében) Oh jaj nekem ! jaj ! azonnal elhalok. 
(egyik kezében lovát, másikban kardot tart.) 
Előbb, de nem most kelle halnod, o gonosz. 

CMÁLITS föl akar vánczorogni) 
Nem kelsz föl onnan. Ott maradj, vagy e' 
kard éle által szörnyet halsz. 
Fetregj porodban, mellyre í 
rút tetteiddel magadat, gyalázatos. 
0 jaj nekem ! , 
(lovát megköti és a' deákot megragadván Boros testéhez viszi.) 

Nézd czinkos, itt Urad 
kivel szövetkezel, ki csak kevés 
üdő előtt is oil y reménynyel élt 
hogy csalfasága, és segéded által 
a' nagy világot könnyen űzheti, 
's dőltének önként hódoland kiki. 
Érdemlenéd, hogy véle itt heverj, 
mert tán, ha illyen czimborása nem / 
lett volna, ő is élne még; te gaz 
fattyú, hazug nyelveddel engem is 
mély búba döntél, 's most ki ment meg itt 
ha tetteidért díjúi halált adok? 
Az ördögök, kik hazug beszédidet , 
segítve pártodat fogak, gonosz, 
szólítsd csak őket, 's bár tűzőkre kérd 
nem nyersz segédet tölök ellenem. 
Félsz úgy-e gyáva ? érzed vesztedet ? 
De illy gyalázott vérbe kardot mártanom-
nem lesz dicsőség; élj te hát —7 
élj, és imádkozz, Urad halála int — 
térdelj, 's imádkozz ! 
(tétováz) Oh Uram bocsánatot ! —* 
Nem; nincs bocsánat, tedd, vagy halj czudar. 
Oh jaj nekem ! nem tettem azt soha — 
én nem tudok. — 

Nem? tanulj tehát. 
Ismerd meg azt, ki büntet általam, 
ismerd 's imádkozz. — (félre) Holnapig remeghetsz. 

s a' hajlékba vetvén bezárja, azután hamar otthagyja,, 's 
lóra ülvén elnyargal.) 

(könyörögve) Uram kegyelmezz ! Istenedre kérlek 
nézd térden állva kérlek — 0 bocsáss — 
már lóra ül — már nyargal, haj! mi lesz 
belőlem itt? A' férgek dúlnak el, 
éhség fogyaszt meg — jaj ! jaj ! elhalok. 
Irtóztató hely! hah! mi ez? — ki az? 
Oda vagyok — (lezuhan) oh jaj ! 

1 Olvashatatlan szó. 
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(Berohan azon három paraszt, ki előbb elszaladt, 's Málitsot kihurczolván 
< pakolni kezdi.) 

ELSŐ. (üti) üsd pajtás, ezt a' roszsz füzfadeákot. 
MÁSODIK (üti) Tépd meg magyarán, minek tartott bolonddá. 
MÁLITS. (jajgát) Oh átkozottak, árulók 's ti is üldöztök engem ? 
ELSŐ. (üti) Üsd az elbugattát, ne hallgass rá. 
MÁSODIK. (üti) Ténta vesztegő fajtalan rongy garabonczás, most (üti 

[még jobban) 
most menj sárkányra nyargalni, (földre vágják 's elsiet-

[nek.} 
MÁLITS. (nyögve) Oda vagyok ! Oh jaj ! az átkozottak 

mind öszszetörték testemet •— szegény 
fejem (emelkedni kezd, döledez) hjaj ! — így jutalmaz a 

[gonosz 
tett — alig emelnek lábaim. 
(Kivánczorog nagy nehezen.) 

X. J e l e n é s . 
LÓRA. (magányosan) Ritkúl-e már egyszer homályod, unalmas éj, 

vagy még talán sűrüdik és nagyúl. 
Oh ha te szerettem gyászolója vagy 
légy még borongobb, 's halál setétségü nekem : 
többé ne lásson virradót szemem, 
ne lásson emberképeket, 
záródjanak fülemnek útjai. 
és síri béke bírja létemet ; 
kivüle semmim sincsen e' világon, 
's nélküle porban mászva szenvedek, mint 
az árva repkény puszta tereken. 
Ő az, kiért még kedves életem * 
's csak úgy kívánom a' derűletet, 
a' szép tavasznak zsenge szűlteit 
ha vélem érzi mind ezek' böcsét 
ö is — 's mik a' pokol setéti, — vázai, 
a' nyelni tágult mélyek énnekem 
ha ő velem van, 's büszke nyájasan 
majd rémek ellen védve bátorít, 
majd szép örömre andalítva bír. — 
Hah! melly pirulát látszik ott az ormokon 
fölül ? Tehát hajnallik immár Rónay 
mégsem siet bús karjaim közé ! 

RÓNAY, (kevéssel ezelőtt becsúszott, most télbeszegven hallgatását, 
[hozzájárul, s megöleli.) 

Siet, — siet ; sőt már jelen vagyon, 
megtelve mint a' földagadt vizű 
tengernek árka. —• Nézzed édesem' ' 
a' kormos éjnek gyásza ott kereng 
viszszás zavarban a' pokol felé 
iliyen borongó, illy setét, komor 
történteinknek képe. — A jövőt — 
nézd, '— itt tűnik ki a' tetőn fö*MI — 
az ékes hajnal festi, hirdeti. 
Jer Lóra lelkem, virradóra otthon 
kell még ma lennünk. 

LÓRA. ' 0 vezess, veled 
akárhová mégy, menni kész vagyok. 
Sejtem szavadból titkodat 's gyanús 
szivem borulni kezd, de csak 
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vígy kedves, o csak vígy akárhova: 
melletted el- nem fáradok, körüled 
nem fog remegni Lórikád, derült 
lesz véled útja a' setétben is. 

CSÓKA, (jön) Szekeret kerestem itten, Aszszonyom, 
ha parancsolod, szolgálatodra fölveszem. 

RÓNAY. Gondos legény, te nagy jutalmat érdemelsz. 
Bizz Lennem, én el nem feledhetem 
hűségedet. 

LÓRA. Gondos, serény, igaz 
voltál te «íindig. Csóka, érdemes most 
hogy boldogulj — én értem titkodat — 
gondom leszen rád. — Jó anyád, ha nem 
ellenzi Rónay, ez után velünk 
's nálunk nyugodtan élhet , 

RÓNAY. . Épen ezt 
i szrándékozám én tenni Lórikám, 

Az a' ki nékem megnyiiá áz eltakart 
Paradicsomot, ki nem csukom belőle, 
éljen körülem ő is, mint lehet, 

-(A többi hiányzik.) 

Szilágyi a világosi várban. 
Hálátlan ! a' ki tőlem egy dicső 

Ország' bírását vette, mint fogoly, 
az általam föl oldott1 Iánczakat 
gonosz kezekket fűzi viszsza rám ; 
hogy átkozódni megtanuljak itt, 
's a' múltak édes álma mind keservvé 
váljék szivemben, — vagy talán, hogy ő 

. tegyen szabaddá majd utóbb maga, 
és hálaképen törje fel csúf záramat, 
de mellyet ő tett bűntelen reám. 

Hah, csúfolódó gondolat! Tehát 
illyen szegénynyé lett-e már Szilágyi 
hogy ajaki e' nyomorult panaszra nyíljanak ? 
(boszúsan) Igen ; mivel keblében hordozá 
az álkigyót, melly őt halálra üldözi. 
Nyilat löveit ki, melly először is 
mérges csapással őiet éri meg. 

Hah, egy koros Magyar gyötrődik itt, 
ki a' Hazáért, hogy szabad legyen, 
minden veszélybe kész volt omlani. 
Ám légy tanúm harczoknak Istene. 
Mondd el, mikor kerültem a csatát 
vagy volt-e rémed, melly ijesztene ?2 

Kard, dárda, pajzs, nyíl, mindegyütt dühödtek 
ősz fürtjeim körül, 's még mindezek között 
bátran vezette fegyverét karom. 
Vagy szóli te, minden bajnak ördöge; 
átkozz, miként tudsz, hab, vagy a' miként 
magad átkozott vagy, átkozz engem úgy, 
ha valaha csüggedett merész szívem 

1 Kihúzva : le tevett. 
2 Innen három sor csillag alatt betoldva. 

irodalomtörténeti Közlemények XLV1L 
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veled az enyészet' harczát küzdeni, 
ha valaha bennem annyi gyengeség volt, 
hogy eJ rabságra érdemes legyek. 
Teremjen ámbár minden, elvetett mag 
sárkányt, oroszlánt, párduczoí, kigyót,: 
szörnyekre fejtse a' fa bimbaját, 
magok az anyák csodát nemezzenek, 
még is kimernék Istenért, Hazámért,1 

bár melly időben szálni ellenük. 
De ki mondhat a' békében is felölem 
roszszat? Kegyetlen, durva voltam-e? 
A' jámbor gyámolatlan ment-e tőlem el, 
vagy agg fukarságom kért-e árva könnyeket"? 
Nem. Özvegy, árva nem szidalmazott, 
nem átkozott meg pórom engemet. 
Nem ! — így nem is lehettem volna olly közel 
hozzád korunknak elhunyt dísze Hunyadit . 
és még is, óh ! és még is itt sanyargok(, 
itt, e' gyalázat' 's bűnhődés' helyén ! 

(Szünet) 
Hah 1 vagy azt akarta volna tá» 
a dölfös önkény-' gyermeke, 
hogy én (—• Igazgatója — ) majd utóbb 
hízelkedövé elfajuljak, és 
a' czifra rabság' lágy bilincsein 
andalgva szedjek pénzjutalmakat ? 
Nem, csalfa gyermek, Istenemre mondom, 
's a' napvilágra, mellyet megtagadsz, 
nem keit ki még olly ember a' teremtés' 
tág birtokából, a' kinek nem úgy 
mernék beszélni, mint szivem dobog: 
Tedd öszsze hős atyádnak tetteit. 
Ruházd magadra, hogy ne tudjalak, 
jósága' kincsét, győzödelmeit. 
Töröld le Várnát és Rigómezöt : 
Add ehhez, a' mit a kaján gonoszság 
elvont temérdek tettiből, 's azont is 
mivel magosban tündökölne ö, 
ha fiatalabb korában a' szegénység 
nem nyomta volna gyenge vállait, 
és a tudatlanság bajával annyit 
nem kellett volna vínia. 
Tedd öszsze mindezt, és ruházd magadra. 
S' hah ! melly dicsőn fogsz majd előttem állani : 
valóban úgy, hogyan nem álla senki még: 
és2 hidd, avagy légy átkozott, ha nem hiszed, 
ősz fürtjeimnek hidd el : én alázatos, 
hízelkedő szót szólni nem fogok. 

Szálljon ki nálad a' nap, hold Budán 
és csillagokkal rakja meg Gelérd' 
hegyét, 's lakásod környét kedvedért. 
Minden csodáit öntse udvarodba 
a' földnek égre habzó tengere, 
vagy bár terüljön a' világ alád, 

1 Utána kihúzott sor: és haj! ha máskép voina — a Királyért 
2 Kihúzva: még is -
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mutassa tündér járatú sorát, 
söt kezdjen újat büszkényedért : 
halljad fiú, — és hallatára borzadj — 
Igazgatód vagyok még akkor is; 
mert a'mi engem azzá rendele 
erős — az ország' szent szava. 

(Szünet) 
De ha csakugyan bírsz hős atyádnak annyi 

nagyságiból valamit. Ha — adja Istenünk — 
még valaha jobb utakra térsz, 
's örülni fog nevednek a' Magyar, 
Mátyás, elérkezik majd egykoron 
a' komoly enyészet' rontó angyala 
kivel te vég csatát fogsz küzdeni 
és sírba dőlsz. Haj ! hol maradnak híveid, 
's a' kész poroszlók, kik megmentsenek? 
Rabbá tesz a' halál : nyugodni fogsz 
olly szűk helyen, millyent kidőltekor 
a' dísztelen test váza1 foglal el. 
Nem lesz körüled semmi éltető; 
öröm, dicsőség tőled elmarad. 
0 ! mert siket lészsz, néma, vak, meredt. 
'S mi majd tovább ? Nézz a jövőbe gondosan : 
fölöttem és fölötted elforognak 
dúló kerékkel a' nagy századok : 
pör lesz belőlünk, hitvány por, 's hamu ! 
A' gőgös emlékkő ledől 's pora 
között hever majd a' dagályos Ur. 
Akkor csodálni fognak tán, 's örülni, 
hogy e' Hazában valaha fő valál. 
«Csodálni és örülni !» Hah ! de még tovább megy 
az andalogva bujdosó Magyar, 
meglátja e' vár omladékit is, 
holott Szilágyit bünteté dühöd: 
a* háládatlanság jut itt eszébe, 
előtte, mint bus felleg, elborong 
és, büszke gyermek, eltakarja2 fényedet! 

Közli: HALÁSZ GÁBOR. 

TIEDGE KOZAK-DALÁJNAK ISMERETLEN 
FORDÍTÁSAI. 

Jókai írja Ne nyúlj hozzám c. novellájában : «Lehetett itt hallani aztán 
gyöngénél gyöngébb sonetteket és madrigálokat. Az újabbkori népdalfélét 
még akkor nem vették be a jó társaságba, hanem azok helyett a félig olasz, 
félig német modorú dalok uralkodtak: Isten hozzád, te csöndes ház! — 
Gyöngyöm-Minkám, meg kell válnom. — Fakadj piros ro-o-o-ózsa, fakadj 
csendesen.» A közbülső, Tiedge Kristóf Ágostnak (1732—1841), az Urania 
szerzőjének népszerű dala, Der Kosak und sein Mädchen. A költemény 
szövegét Tiedge 1808-ban egy orosz dallamra írta, (Nach einer russischen 

1 Eredetileg: romja. Zárójelbe téve, de kihúzva nincs. 
- Kihúzva : borítja 
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