
VILLI TÁNCZ 
Helmeczy. 

65. így oldatának fel. 'S Olindnak épen 
yaió szerencsés e' története: 

Hogy illy tettén a' büszke Szűz' keblében 
Szerelmivel szerelmet kisztete! 

A' máglya nász, rab hüs lön, 's férjeképen 
Ölelte öt a' Hölgy kit szerété. 

Kész volt hogy véle hal 's éltét bezárja ; 
'S mivel nem halhatott, most élte' párja. 



K o m o r szemekkel nézett Oroszlánkőnek kevély 
Ura a* vár' fokáról alá az útra, melly a' hegy
oldalonlecsavarodva végig terjed a'Vágvölgyön 
Trencsény felé, 's távolban oszlik el a' tekintet
nek. Éppen most szöktet ki a1 várból egy szép 
Ifjú délczeg lován, tagosabban eresztvén azt vi
dám utjának. Vadon kaczag a' Báró boszús ha
ragjában, 's harsány szózattal kiállja egyik szol
gájának, hogy leányja Emelka jöjjön elő. 

Mint a' szerelem1 csillaga a' borúlat alól ki-
tündökölve , úgy jelentbe a' leány atyjának sza-
bájába. Ez szótlan viszi ki a' márvány oszlop-
zatú folyasóra, és „ látod, ismered e ama' szá
guldó lovast?" kérdé hevesen. Háborgó érzé
sek 's elfogódás között „Igen is , Atyám, Zalán 
udvarnokod a z " rebeg a1 leány; —• „\s kit te 
most utolszor látsz u utána dörgé az öreg. A' 
remegő szűz elhalaványodva szédeleg le a1 mély
ségnek , de atyja izmos karjával visszarántja , 's 
aléltan adja által leányzóinak. 



Zalán elhaladóit, nem sajdítva a1 tort, mel
lyet a' sötét homlokú Báró készített életének. 
Utjának czélja, vélé , a' Templomvitézek7 Pos-
tyéni Hospitiuma : mert egy levél vala nála ezek
nek Priorához olly paranccsal, hogy titkon adja 
kézhez. Vágyott ebben is Urának kedves szol
galatot tenni, titkos követségét bizadalom jelé
ül t.ekinté, 's újabb fényben derültek reá, a' 
szerelmesre, jövendőjének tündér álmai. 

Alkanyodáskor küldetése7 tájára juta; de jobb
nak vélvén sötét alatt érni be , az erdő7 szélein 
vára az éjt. A 7 legszebb májusi nap után gyö
nyörű est álla b e : felette a' szelíd nyugottnak 
aranybíbora elolvadozva a' magasság7 felhőtlen 
kékjébe , 's a' mélyebb csendü völgyek7 terjen
gő homálya, 's a' magány7 ünnepélyes halga-
tása átnyögdellve a' fülmile7 csattogásitól, 's a' 
lerigeteg7 játéka a' könnyümozdulatú lombokon, 
—> mind , mind olly erővel tolakodtak szívére , 
hogy a' tág világot óhajtotta volna melyéhez 
szorítani. 7S a' mint az élet' zaja elszenderede, 
's az ég* fényei tisztábbra csillogának; a' távol 
harang7 lágyantévedező kongása továbbmene-
telre emlékezteté. Elhagyá a' sürüst \s a' ^ág 
mellett lovagola; sebesen zuhogott a' folyam 
harsagó hullámain, mintha szerelem7 indulatja 

hajtotta volna. Végre elejbetűne a'roppant M o 
nostor , komoly és hideg helyhezetében, mi
ként az élet gyakorta a' szerelemnek. Megálla 
's Ura' tanítása szerint jelt ada, hogy bebocsaj-
tasson. 

A' vasajtó minden zörrenés nélkül nyila meg. 
„ A 7 szerzettől?" kérdé a' homályban egy tompa 
szózat. „ A z Oroszlánkő Urától a' Priorhoz" 
felel Zalán. „Kövess " mond 7 a'Servfens. A7 kes
keny boltozató tornácz végigzenge lépteiktől míg 
egy kereklépcsőhöz értek, 's azon fel az épület.7 

felső osztályába. Az első ajtónál megálla a' V e 
zető , 's hármat koczogata halkai de hirtelen, 
és belölrül „magam vagyok" lőn a' válasz. A7 

Serviens bemenetelre mutata Zalánnak 's eltűnt. 
Zalán bényitá az ajtót. 

A ' Prior egy régimetszésü Karszéken üle bá
gyadtan körülcsillámolva mécse7 világától hason-
lólag néma veszteglésében a' sírbolt7 szobrá
hoz ; 's midőn az Ifjú közelebb lépe, végig 
huzá tenyerét homlokán , mint a' kinek lelké
ben múlt dolgok 7 emlékezete kél, 's azokról 
tisztább képet óhajt magának. Szótlan nyitá fel 
az általnyújtott levelet; 's az olvasás alatt mindég 
nagyobb komolyra vonultak arczvonási, 's me-
rőbben szegzé szemeit az irásra. Zalán a' mély 



csendben szivének is halhatta dobogását.—»„A' 
neved?" megszóllamla a'Prior. Zalán.—'„Szü
léidé ?" Thekui Geysa atyámé, Lodán Ágnes 
anyámé. Lassú elpirulás futa cl a' Prior' hal
vány képét, széket mutata Zalánnak. -—• ,,'S a' 
gyürü ujjadon ? " Haldokló anyám' ajándéka. —• 
Az öreg elandaloda ; de majd felsóhajtva elme-
rüléséböl, Báród , úgymond , a' mint látom nem 
tudja még, hogy itten a' Priorságban változás 
történt. Előm hirtelenebb hivattatott el innen, 
mintsem tudósítást adhatott volna ; a' levél még 
őtet illeti, *s annak ime' sorai: „halált e' leve
lem' kézhez-adójának, halált, mert alacsonyabb 
sorsú létére leányomat meri szeretni; titkon ki 
vele az élők közzül" —• még ahhoz vannak in
tézve. 

„ M i t ? ismer a' szívnek tiszta gerjedelme 
ősi származást!" felkiált az Ifjú. 

„Itt arról nincsen szó, mond' a' Prior; né
kem e' tisztemben Felsőségemtől szorosan meg 
van hagyva a' Báró' kívánságait teljesíteni —•** 
Elhallgata, 's Zalán tűzben állott fel. 

„ F i a m ! szánakodom rajtad, szóll az Öreg; 
esküdj hallgatást, 's megmentelek." Az Ifjú 
megesküvék. 

Szelíd hangon, mellyben a' szívnek régen-

fedezett lángjai leggyengédebb kiömlésokben re
megének, monda a' Prior: „Elkeli távoznod 
még ez éjjel, távoznod halasztás nélkül. Itt egy 
levél. Horvátországi Mesterünkhöz : másnak szá
mára van ugyan írva, de vedd, olvassd, 's jól 
jegyezzd meg foglalatját; Mesterünk által a' Rend
be felvétetel, légy erős , többit bízd az Égre , 
*s ha minden elhagy —• fordulj hozzám!" 

„ M i által érdemeltem ennyi részvétedet?" 
kérdd a' mélyen illetődött Ifjú ázott szemekkel. 

„Múlt időkre vezetsz vissza, felele a' Prior; 
ellágyulva szivem , kihagyja mondanom , a' mi 
titkos rejtekében él , a' mi ki nem jöve még aj
kaimon: tudd meg, anyádnak kétszer köszönöd 
életedet. Ah ! szerettem én őt' egykor az ifjú
ság' szép korában, szerettem az édes indulat' 
legforróbb hevével, 's a' veletöltott boldog órák 
most is vezércsillagai éjjelimnek! Gyakran lát-* 
tam a' virágzó leányt atyjának várában, ott látta 
atyád is, és szerette, valamint én, 's ki ne 
szerette volna? —- Kimondjam e szivemnek kí
nos küzdéseit ? Nem tűrhetem tovább sorsom* 
bizonytalanságát, 's egyszerre kívántam azt vég
képpen elhitározni. Kiindulék megvallani előtte 
szerelmemet, 's a' mint atyja' várához értem, 
egy fegyveres akada élőmbe a' kapuban, jókor 



200 

JovÖk, mond' a' kézfogásra, öröm zajog min
denfelől , Ágnes éppen most jegyeztetik el. —t 
Láng 's jég futa végig velőmön; egy gyürüt 
vevék elő , 's kértem , adja által tőlem Kisasszo
nyának : megfordítva lovamat visszavágtaték , 's 
Templáriussá lettem. —• Egyszer, minekutána 
az öszvekelés megtörtént, 9 én már fogadás 
által lekötém magam' a' Szerzethez , egy Lovag 
jelene meg a' Hospitiumban, holott valék. So 
kat beszélt, mellyre nem figyeltem, de a'mint 
anyádról szóllott , szívem feirezzene. ElŐbe-
széilé a1 menyegzői lakodalmat, és azt, mi bús 
vala a* hölgy, 's miként tartja a* közhír, hogy 
szíve másért égett, 's hogy férjének csak mag
zati kötelességből adta kezét. Minden szava tőr
döfés vala szivemnek. -—• Azólta semmit sem 
hallék felőle, 's igyekeztem is egészen vissza
fojtani a' vágyat, utána tudakozódnom. Ren
demtől Napkeletre küldetem; kerestem a' ha
lált a' vérmezőn, ?s fel nem találám ; néhány 
hetek előtt Hazámba , néhány napok előtt ide 
rendeltetem , 's nem zúgolódom végzetem iránt, 
hogy nem hagya vesznem Saracének' kardjaik 
alatt, mert íme szabadítod lehetek!—• Ifjú! int 
az idő, a' csillagok hanyatlanak, mennj, siess, 
Isten veled! 's ha keserveid alatt roskadozol, 
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emlékezz reám, emlékezz, hogy én is kimond
hatatlan' szenvedek." 

Néma érzeményben dőle az Ifjú a* Prior1 

karjai közzé; ez csengetett, 's a' Serviens be-
lépe , Zalán kitámolygott 's nyeregben üle alig 
tudva, mi történt vala. Búsan tekinte a' táj 
felé, hol majd Oroszlánkő ragyogland a' ko
ránynak feltűnésein, mély bánatban merengve 
szíve, midőn lovát ismert ösvényéről az újra, 
az idegenre fordítá. 

Azalatt Oroszlánkő' várában szomorú csend 
uralkodott. Alig nyitá fel Emelka szemeit áju
lásából , midőn a' Pöstyéni Priortól olly izenet 
érkeze, hogy a' Báró' követje keresztül akar
ván úsztatni a1 Vagfolyón , annak sebes árjaiba 
fuladott. 

Emelka, a' Háznak egyetlené! emésztő be
tegségben sirilőde. A' Báró' kőkebíét rettegés' 
gyötrelme szállja meg, 's egy orvosló Szerze
test hozat leányához ; ez megmenti ugyan eny
hítő szereivel a' közel haláltól, de ah! kínjai
nak fő okát nem képes elszéllyeszteni. Így mú
lik el a' tavasz, így a' nyár, így az ősz is: és 
Emelka mindég hervadóíag. —• 

Beáll a? fanyar tél. A' Báró gyakran futa be 
vadászaival a1 rengeteget, kanok' üzésében ke-



resvén eloltani nyugtalan tüzét; de még gyak
rabban jára el Temetvény' Lírához , kivel nagy 
dolgok felett látszaték tanácskozni. Sürü pillék
ben repdezett a' hó öszvevissza, fuvatagjai alá 
borítva a' vidéket. A' magára hagyatott Emelka 
szomorún nézett ki ablakáról az időbe, melly 
háborga, mint kebele; 's midőn a' tunya ho 
mály elterjesztgeté unalmas szárnyait, 's min
den még borzasztóbb csendbe süllyede, hogy 
azt csak a' fagyban meredő sas1 vijjogása csak 
az elhintett egyes őrök siket felkiáltásaik zavar-
gaták : lehajtá fejét párnájára a' boldogság vesz
tett leány, 's néma fájdalomban szabadulásért 
esdekle fel. Eléggé törekedett hü Dajkája, az 
Öreg Gunda, szorgalmas szavaival felvidítani 
Nevendékét; de csak ritkán vonhatá el azt bús 
képzelgéseitől regéjivel, a' kandallónak recsegő 
lángjainál. Regélt az élőkor* történeteiből: a* 
Magyarok' költözéséről, bajnok Vezéreikről, el
ső Téritőjik' csudatételeiről; előadta vigasztaló 
példában, mint koronáztatik meg az el nem 
csüggedő szerelem, mint suhog elő még a' sír
ból is éjfélenként a' kisértet megbőszülni a' hit-
szegést, milly' örömben ölelkeznek az élet után, 
kik a' világi tekintetek miatt itt alant egymáséi 
nem lehettek. 'S midőn Emelka e' mesékben 

tulajdon sorsát, érzeményeit, önmagát találta 
fel: hol szelíd megnyugvásra, hol ismét ujabb 
keservekre olvadoza. De legédesebben mulato
zott ábrándozása a' V i l i i r ő l * ) szólló regén; 
ezt az öreg mindenkor így kezdé : 

„Viliinek, kedves gyermekem! azt a' leányt 
hívják, a' ki mennyasszony korában hal meg. 
A' Viliik szüntelenül kerengenék idestova, ke-
resztútakon tartják tánczaikat, *s ha ott vala-
meliy férjfit kapnak elő , azt halálig tánczoltat-
ják, 's ennek árnyéka osztán a' legifjabb Vilii
nek vőlegénye, \s az a' Vilii akkor mégyen 
nyugalomra. Hlyen szerencsétlen leány a' hú
gom is , ah! sokszor láttam már én őtet a' 
holdvilágnál." — E' bevezetés után elő szokta 
volt (xunda beszélleni testvére' szerelmének, 
kínjainak, \s halálának szivreható történetét. Így 
szeretett a' mélyen-szenvedő Emelka egy tün
dér világnak tájaira elszállongani bánatjainak 
súlyai alól. 

Kozelíte ismét a' tavasz, midőn egy nap' 
visszatérvén a' Ráró Temetvényről, leányának 
azt jelenti, hogy menyasszony, és pedig T c -

* ) A.' V i l i i k ' tánczáröl T r e n c s é n y 's más szomszéd VÁR
MEGYÉKBEN ma is 'mesi í l a' l i u z n é p . 



Báró hidegült leányja felelt. Nem síri, mert 
kÖnyüje nem volt: de a' szép a' jeles Ifjúnak, 
kit egykor maga is kedvelt, szántszándékos ki
végzése lelkét a' legdühösb kínokkal marczan-
golá. 'S midőn Emelka az éj' sötétében szovét-
nek-világnál sírjába vitetek, leordíta a' kísérők
nek, álljanak meg, 's eszeveszve rohana a' ko
porsóra —« hasztalan! a' holtakat örök álmaik
ból a' megbánás' legforróbb özöne sem idéz
heti fel. Egyedül tévelyge tavaszát - vesztette 
Várának puszta szobájiban: eltűnt belőlük a' 
tárgy, mellyhez kötötte volt kevély feltételeid 
„Bővségedben nyomorult halandó!" fel—• fel
kiált oza Öklével ütve homlokát; 's mintha Emel-
kának elsuhanó árnyalakja e' szókkal riasztgatná 
fel nyugtalan álmaiból: későre térsz magadhoz 
Atyám! nem ősi nemes vérből származott e* 
Zalán? 's annyi derék tulajdona nem ért e1 fel 
Temetvény várával ? —* Nem tűrhetvén már 
tovább vétke' furdalásait, egy szerzetest hiva
tott, meggyónt, 's a'világról lemondva, ugyan 
azon erdőben, hol Emelka' sírja álla , remete
ségbe vonta magát, 's imádkozásban tölte napjai!. 

Oroszlánkő' elpusztulásának híre Kereskedő 
utasok által sebesen elszárnyala Horvátország
ra. „Vissza, vissza sirhalmához!" felsohaji\a 

metvcny Urának menyasszonya. Emelka, atyjá
nak megátalkodottságát ismervén hallgatásban 
távoza el. A' Báró öntetszéssel tekintgeté végig 
a' Vág' völgyét, „ i t t , és jobbra, és balra, 's 
túl a' hegyeken—»e' roppant birodalom enyém 
's leányom' Uráé, 's én mindenütt egyiránt pa
rancsolhatok az egyezés szerént!" csak e' gon
dolatot hánytorgatá dagályos lelke. De Emelka 
szobájába érvén, eldöle. „ A z én kebelem szív
nek , gazdag szívnek nyílt! nem csatolhatja azt 
löbbé magához bár mennyi kincsnek büszke 
birtokosa, üres ragyoglás engem'boldoggá nem 
tehet." Ezt nyögvén, szavai érzésébe fojtódtak, 
's halványan terüle el. 

„Isten segíts! oda Emelka!" jajgatá Gunda 
a' Báró'elébe; ez harag' 's ijedés' szenvedelmé
ben fut leányához, 's látja, az oszlatás' szine 
fogta el arczát 's ajkait, látja szemeinek fényét 
homályba borulni, hollóhaját gyürütlenül le
folyni vállán 's karjain: Emelka még egyszer 
nyitja fel az atyai szózatra szemeit, „ m e g b o 
csátom néked Atyám! hogy Zalánt keblemtől 
elszakasztád" —• ezt rezgé haldokló lehellete, 
's kevés pillanatok alatt Gunda' karjai között 
múla ki. 

Mint egy mennykőcsapott dermedten álla a' 



Zalán égő keserveiben , 's ulnak indúla az éj 
alatt. „ Nem hasonlít e életem olly virághoz i 

melly örömvirultában letapodtatott? hullongja
nak el hát a' hervadt levelek ott, hol egykori 
boldogságom nyugoszik; vagy ha még azt sem 
szenvedné a' vad Báró, hogy együtt őrizzem vele 
leányja' sírját, öljön meg ! " 

Késő est vala, midőn hosszas vándorlása 
után e'-végre Oroszlánkőhöz érkezek. Vonszó-
dása legelsőbben is a' mély titkú erdőbe ve-
Zérlé . Lágy suhogás lenge itt körül, miként a' 
szélforgatott őszi levelek' zördülete, 's gyönge 
hangzatok, mint a* távolban elhaló sípzengés , 
szakadoztak feléje; szállongó fénybogarak' szik
r á z á s a k é n t repeső csillám lövellé által a' söté
tet —• — - a ' hold felhője a lól kitüne 's az éjfél 
z u g a le a' bús tetőről: a' vándor keresztúton 
álla 's Viliik között. Szelíden emelkedének szó
zatjaik; egy homályos dal, mint ohajtozásnak 
lebegése az epedő szerelem' szárnyain , árado-
za szellem ajkaikról, 's mindég erősb kerengés-
ben zajogva, a' villogó gyürük, a* myrtusz-
párták tisztábbra tündököltek, hajaik elnyulon-
gó köd gyanánt széllyelúszva fodraikban : —* 
e k k o r egyikéjök egyenesen a* bámuló felé leb-
des, és karjainál fogja, Zalán feltekint „Emelka!" 

Gróf M a i l á t h J á n o s . 

kiált, 's pillantatja elmered, a' Vilii melyére 
öleli 7S az Ifjú szive eláll —• 's kedvese' alakjá
nak csókjai között hidegüle meg. 

Bejárván a' Báró másnap a' völgyet reá 
akada egy rózsabokornál a' holt testre 's meg-
ísmeré egykori Udvarnokát. „Irgalom' Istene 
bocsásd-meg bűneimet!" felfohászkoda forró 
könyüjiben, 's vállaira öletve az Ifjút leányá
hoz temeté. Azolta gyakran jelent meg álmai
ban a'boldogságot nem ért pár, hajnali csillag' 
ragyogásaként, 's égi vigasztalása lemosolyogva 
a' kesergőre! — 


