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Remény a5 Katonát mind addig típlállyst, 
MidŐn véres Marsnak piros títtyát üsállya; 
A ' még az ellenség' nyila nem íatóllya; 

; Hogy ható fíradott," az-utdh sajnállya* • 
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ATTAMFXAX! 

J£me ismétt új munkámmal kedveskedem azoknak , ' 
tik eíöbbeni Könyveimet "énnek-elotte jó fzívvelol* 
vasgatták) avagy még mostanában-is ohassák* 

Azon iparkodtam: hogy honnyí Történetein* 
ket vegyem írásomnak tárgyául, 'sfo-képpen azon 
embereket Orfzágunkban? kik9 midőn éltek5 nagy 
névben és böcsuletben voltak; de holttjok után olly 
fele dékens égbe jöttek f hogy ha annyi derék tetteik 
vagy hitvan kis Iráskákban^ vagy d parafztoV 
[zajában nem forogna, mivel íróink semmit se 
hagytak írva felollbk, örök feledékenségbe% a setét 
Tartománynak völgyeiben hevernének. 

Ezek közül vagyon Toldi Miklós % U régen* 
meg4rdemlette volna á tollat s kiről igen csekély 
emlékezetet téfznek Illosvai, Rddai Pál9 Bél-Má
tyás 9 de kinek se hazájában^ se életének idejében 
meg-nem~egygyeznek« 

\Én otet Nógrád Vármegyeinek lenni állítom^ 
akár Told faluban*, akar Nagy faluban fgületrtt: 
mert mind d kettőt mondgyák fzületése helyének? 
úgy vefzekedvén érette, mint Bomérusnak. fzületése* 
Hely éj ért hét városok vejzekedtenek* 

/ A 3 Tol- . 



*TUM éleiének f$fyamátt$a9 és fiatal kordban 
mghe vitt dolgai a jegyzetekben vannak: m.eft' 
Szegedi lakásat a* Játék-fzínre kévántarn alkalmaz* 
tatni9 hogy annál édesdedebben follyanak az ok 
pasáknak árán Meg-magyarosítottaní, tehát egy 
Eorfúi történetet r és igazán 9 magyqr romára 
fzabván^ t^lajdonomipá^ és Eredeti Játékká tettem* 

Meg-kévántam ezzel mutatni** hogy lehessen 
d- Magyar játékszínbe magyarul befzéltetni ,d 
iülsdket-iso ..Ninc&is előttem nagyoib éktelenség x 
mint mikor egy Anglust német ruhába 9 avagy egy 
SpaúyoUorfzági embert fzéles bugyogójába magya
rul fzolláni hallok; *s-füleinibe d sok iqn Pie.trók^ 
áqti (jotizétespk hangz&nah 

fíátra vannak még egynehány érdemes Ma? 
gyáraink 3 kiknek emlékezettyeket méltq volna a* 
bofzfzabb időkre terjefztenu Hlyen Kinizsi PSf 

Hlyen J^agyar Balázs ^ Matyás-Virályunknak gyozx 
hetetlen Fitézjei* Hu Toldi Miklóssal \edvtt 
találhatok (d-mint nem kétlem: mert• Ma^ám*' di
csőségére dolgozom\ elo-véfzem^ ha ürességem lé-. 
fzffl} Ü\ t&bjhitrism Iram Pesten 1794 efztenSbctu 
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ELSŐ RÉSZ. 

T rezsinek -siralma* 
QRVINÜS MÁTYiS (ama0 .híres, ésjiev.es 

Magyar Királyunk) kinek dicsőséges tetteivel 
tele vagyon az egéfz világ; minek-utánna % Tö
rököket Szabács váránál nem csak raeg-verte, 
hanem fzmte el-is-ényifztette volna-. hogy azok
nak ez-után történhetendS ki-ütésjeket meg-.gá-

A 4 toh 
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§ TOLDI MIKLÓS. 

tolhassa 5 Szeged várassanak • oltalmazására ren
delte'TOLDI.MIKLÓST, ama' híres Ezredest, 
ki az akkori Magyaroknál úgy neveztetett FE-
KEffe. SEREGET (i) olly dicsőségessen igaz
gatta a' Törökök ellen* 

Ezen nagy Nevü9 és érdemű MAGTAR., 
hogy a Királytól reá-bízattatott tifztes hivatal-
•ban annál, nagyobb hafepnnal eljárhasson , leg-

is 
( i ) . Széged-várossának örök emlékezetére méltó azt-is 

fel-jegyezni.; hogy ama' győzhetetlen Hufzárjaink ( kik 
Fekete Sereg' emlékezetével annyira el-híresedtek az egéfz 
világon.) m*nc* neveket, mind állításjokat Szegeden vették 
azon Diétában, mellyet Mátyás Király tartott 1459-dik 
efztendŐbeH, Jannáriusnak ötödik napjai, azon templomban*, 
mellyet Havi Boldog Afzfzonynak neveznek, mellyet az 
akkori időben a' Prémonftratensis fehér Barátok bírtam V 
és még ezen kívül Iiarmincz Prépostságokkaiíényeskedtenek; 
de mellyeket vagy a' Tatárok, vagy a* Törökök, vagy 
az .honnyi nyughatatlanságok el-törlcttenek* A'*mi a3 

Bazároknak fel-állíttásjokat illeti, meg-bizonyődik Mátya^s-
királynak Szegeden ki-adott leveléből, mellyel az ott tartott 
Diétának czikkellyeit meg-erösíti. Azon levélnek idetar
tozó fzavai ezek: „ Az-is rendeltetett: hogy a' fölséges' 
„ Fejedelem Mátyás, isten* kegyelméből Magyar-orftság^ 
„királlyá; a' mi leg-kegyelmessebb Urunk, mind maga 
„ fzeméüyének, mind az égéfz Orfzágnak örizetére, te-
„ het$ége fzerént BANDÉRIUMOKAT ( záfzlő alatt ha~ 
„ dakoző vitézeket) rendelni tartozzon* É s , hogy minden 
?, Városok, Jőfzágok és királyi Vagyonok mindemitt nz 
4, Orfzág' kerülete kozöfcfc C Id-vévén csak azon királyi 

.'• y Városokat, snellyek tehetségnek fzerént a5 hadi dologban 
•< . ' ' m a -



I. SZAKASZ. L RÉSZ. 9 
is-leg-elsSben SZILLÉR MÁTYÁST, ^Város
nak akkori Bíráját, ízíyes barátságába fogadta* 
Szép okoknak gyakori előállításával arra-is-vit-
te a* Szegedieket 5 hogy magokat a' fegyverben 
igen gyakorolnák, és azon okra nézve mind- N 
nyájan iparkodnának: hogy5 ha az el-kefűlhetet* 
len fzükség magával úgy hozandaná., a' ki*ütS 
Törökök ellen annál inkább védelmezhetné mind 
a* Várat, mind pediglen a' Városit 

' A 5. ... $o~ 
..„ magok foglalatoskodnak ) megszámláltassanak HŰSZ-
?, HÚSZ Jobbágyaknak fzámára az alább meg-iranddmád 
„ fzerént. És a' Királyi Fölsegítek fzabadságában legyen 

' „ azoka t záfzld alá venni, é s , a'-hol kedve tartya^ • 
,5 vélek hadakozni* — Ugyan-azért í minden Bárók ? Ne-
„ mesék, és Vagyonosok, akár hol lakjanak az Orfzág* ke-
?> rületiben, akár Nagyobbak , akár Csekéílyebbek legyenek^ 
„ az előbb meg-j^gyzett fzámlálás fzerént, ügy-mint mind-
«' egygyik HÚSZ-HŰSZ jobbágyak közölj kik•uroknak. 
M ÁRT fizetnek, egy fegyveres lovassal jál el-kéfzülve t 

„ karddal, Paissal, Tegezzel, Kéz-ijjal és lándsával ha-
„ dakozzanat -•*- Azután a' Király Úr váiafzfzon Szítán 
„ látó Nemeseket '̂ azon Vármegyéből 3 kik a' meg-fzám-' 
w tálassal tartozzanak —-Ezen kivül a5 Király Űr egy 
„ Ezredest rendellyen vagy a' Vármegyének Fő-ispánnyát, 
n vagy más hivjét, a'kit akar, kinek kezeiben kelletik 
„ fzolgáltatni a' lajstromokat, és ezeknek párjokat a' 
,f Király Uramnak-ís adgyák. - - - Költ ZEGEDEN Három 
„ Királyok napja előtt 1459-dik • efztendőben, azon eml/-
„ tett közönséges Gyűlésben. Ármint tehát ama' királyi 
levélből kketifzik: HŰSZRA-HÜSZRA olvastattak a* 
Jobbágyok, kik Uroknak ÁRT fizettenek, és mivel ezes 

Hii- -



tó' ' TOtDI MIKLÓS, ' 

Sokáig ízép barátságban éltek mind TOLDI,-
iiííid pediglen SZILLÉR, De SZILLÉR igen 
feslett erkölcsű lévén 3 éppenséggel nem fzen-

4védhette-' azt: hogy TOLDINAK Intézetei mm 
.áenköron .. előbbre mennek, sott -a' Királytól 
meg-dícsértetnek; meg - is - ajándékoztatnak. EU 
lemben magának cselekvénnyei vagy. el-f&leltet-* 
tiek, vagy jóvá nem hagyattatnak,.'vagy peclig 

• meg-is-fenyíttetnek.-

Sűfeak' árából fekíilítatott egy fegyveres, ezt flŰSZ-ÁIU 
fiak nevezték. Mivel pedig egy Záfzló alá nem yalánafe 
több Hufzárok rendelve, hanem négy-fzázan.,. a'Záfzlót 
pedig -az Qiafzok, (kik MÁTYÁS Királynak idején 
tel temérdek fokán yalának Magyar-ovfzágban) BAN** 
PÁNAK-is? ' BANDIERÁNAKVis neveznék; Mátyás^ 
királyos ezen négyszáz emberből álló egy felekezetet Ban«* 
derimnnak nevezte. Decsi Samunak bizonyítása fzerént 
(mivel Toldi Miklós akár Tóidon\ akár Új-fataban fziite-
tett, Nógrád vármegyei ember volt) Pírul fira maradott 
fzo-befzéd az Nográd-vérmegyében: hogy Mátyás-Király^ 

' siak győzhetetlen fekete ferege többnyire ezen vidékbe 
fziiletett tenyeres-talpas magyarokból állott* Enftek Örök 
emlékezetére, midőn a* Magyar Koronának Béesbol vifzfza-
faozattatáfa1 alkalmatosságával 1790-dik efztendóbeti annak 
Budán lett meg-ŐEsésére Banáeriumok rendeltettek, Nógrád* 
yár-megyenek Bandériuma (a ' többiek Milömb-fxínt válafet-
ván magának , mellyek meg~vannak írva Decsiben) Mátyás 
király' győzhetetlen Fekete vitézei öltözetének fzínét vá;̂  
lafztotta maginak.; Én ezen Bandériumokat fzemeimmel 
láttató'. A'Nógrád vármegyei Fekete Bandériumot Decsi-
»ek -Csáváival - ipade . Fekete . Róka-torkos mentéje (feh 

< ,- ••: ö l t - - - " 



L. SZAKASZ. L KÉSZ, I I 

Midőn Szeged- várossának ezen nevezetes 
két Igazgatói íilyetén fél -ellenkezésben élnek 
egymás •között; TOLB! MIKLÓST Budára fel* 
hívattatta a- Király, hogy vele V '-Németek el
len felTmennyen5 kik a- magyarokat háborgattyák: 
yala. Az el-végezendp dolgoknak terhes volttá 
jniátt, meg-nem-fzabadálhatott a'Királytól. Kö
zeikét holnapokig kénteleníttetett Budán matadiiio 

' ' " " • • ' •" ' " S z i l , ' ; ' ' • 

öltve;) aratiy gombokkal ékeskedett* .Hasonló fzínü vak 
arany zsinórral, és fujtassál ki-hányott és által-kötött nad
rágja* Aranygombokkal, és pafzománttal mó.dossan ffza* 
bott király-fzinü Eamizollya : ( En inkább mellyre-való-
»ak, avagy kurtábban Mellytyűpek mondanám ) Csizmája-
wak fzíne sárga , annak Sarka karmazsin píros, borítása 
arany , farkantyúja aranyos* Magyar süvegének fzína, 
király fzín, azonn három sor pafzomáti aranyból. Tolla 
fekete, vkcz-kötése Selyemmel elegyes ezüst. Bal-tompp*. 

^áján függött, aranyozott kardgya, Setét-veres fzíjjakon 
király Czínű pafzamántos tarsolya , mellynpk közepében* 
.fölött a- magyarkorqua, azonn alóla' nemes vármegyének 
czímere arany fonalakkal ki-varva; tudnj-illft egy setét
veres mezon álló pánczélos, és sisakos * Magyar, kinek 
Jobb kezébe^ egy ki-vontt görbe kard , bal-réfzébeu pedig; 
áz orfzág* czímere. Ezen ezimert Mátyás-kinflytél nyel
ték a* Nógrádiak. A' Fekete-seregii Papi huízárok mind-ÖízveL 
hat-ezerén voltak. Leg-elsök-is vökak Európában, rM,k 
állhatatossan katonáskodtak* Mert ennek-elotte vitézeink 
csak akkor nyúltak a' fegyverhez, midőn Ofzágunkat asj 
Ellenség meg-támadta. Vége lévai a' hadnak, haza meft-
tek, és a' házi dolgokban foglalat9skodtak. Ellemben a* 
Fekete sereg feűwetlen fegyverben állott, ugyan-azért:. 

nem 



1% • TOLDI MIKLÓS. ".. 

Sziliéinek Szája íze fzerént esett TOLDI 
MIKLÓSNAK illy sokáig tartó-itthon-nem4étte. 
Addig-is a' Várost kénnyé fzerént forgatta. — 
Szívogatta a5 Polgároknak zsírját ^;;és^( a-mileg~ 
mevezetessebb vala) TOLDINAK egygyetlen-
egy leányát TRÉZSIT (kinek fzépsége igém 
híres vala. az akkori időben Szegeden.) ..fizSbe-
vette, és azt magájévá tenni kévánta* Szép 
erkölcsök valáuak a' Kis-afzfzonybaiv Legyár

tat-
nem csuda, hogy , a" fzunetleft való gyakorlások miatt * 
annyira mehettek, hogy mindenkoron nyertek, ugyan ezen 
okból gyazhetetkneknek-is neveztettek. Ezeknek vitézség-
jeket látván a' többi Királyok, a' Magyaroktól tanulták az 
állhatatos katonaságnak meg-tartását ( milites Stationarii.). 
Hazánknak régi történetei között találtatnak imide amoda 

"ezen" Fekete ..féregnek némelly homályos nyomai* De a'. 
"fíufzár név el-temettea' Fekete féregnek nevét, de bátor 
és győzhetetlen erejét el-nem-temethette. Meg-van máig-is 
Bufzárjainkban azon vitézség, melly ennek-elötte a'fekete 
Seregben találtatott Ki-mutattáfc ők ennek-elotte minden
koron magokat, különossen pedig a1 mi emlékezetűnkre az 
el-tnúltt Török háborúban, és e" mostani 1794-dik. efzten-
ben tartó Franczia hadban-is. Sajnállom, hogy ama" 
győzhetetlen Fekete Seregről több bizonyossat elő-nem-
adhatok. IJgy hallaták : hogy a' Ghémesi Gróf Forgách 
famíliának leveles, tarjában ehhez tartozandó több dolgok-is 
lennének, de kik azt omiat kérték,-mind eddig ki-nen* 
nyerhették. Ezt méltó lenne ml velunk-is közleni. Hogy 
ha Nógrád vármegyének Füleki varjában ellejtetett leveleit 
i553™dik efztendoben a' Tűz \ és Mahometnek mafzlágos 
Unokái meg-nem emiíztették volna , azon győzhetetlen 
fekete seregről többet lehetne mondám. 
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tatlanabb mulatsága a' Táncz, és a* Hajókázás* 
Ezek fölött édes attyának, és annyának nagy 
tifztélője vala* 

TRÉZSI-kis-afzfzoiiy, SZILLÉRNEK gya-
kor látogatásaiból, enyelgéseiböl, annak fel
lobbant ízívét által-fzemelvén, futott, a'-men-
nyire lehetett, gyanúba vett fzeméllyétőL — 
Soha néki alkalmatosságot nem akata adni a? 

különös befzélgétésekre. Soha édes Aunyának 
ízeméi elSl ekiera-távozott* Sott: mivel -TOL
DI , egéfz háza - népével ,'•• a* várban lakozott; 
SZILLÉR pedig, a' Vár előtt, a' Városnak házá
ban: vagy maga sajdította-meg TRÉZSl-kis-afz-
fzony SZILLÉRnek a' Várba jövetelét, a' vár
nak bástyám sétálgatván; vagy, ha maga' a' 
Szobába menni kénfzeríttetett, azon Önökre bíz
ta el-jövetele' meg-jelentését; kik, a* FEÉÉTE 
SEREG közül, a' Vár' kapujának Őrzésére 
voltak* 

SZILLÉRNEK sok félefortéllyaít, és enyel-
géseit igen meg-únván TRÉZSI,' csak- alig 'vár
hatta édes Attyáuak Budáról vifzfza-jövetelét* 
Egy,éjtfzaka ifeonyító- álmai lévén, igen fzo-
mőrúaii esett a*' reggeli fel-kelés. Hogy:.fel
öltözött, egyenessén egy magános fzobájába 
takarodott* Itt sírva fakadván, így kezdé ke~ 
serveit 

TRÉZSI: Teremtő Istenem! ~ Vajha egy-
fzer egéfzlen ki-sírhatnám immár magamat! Ta

lán 



ü _ TOLMMÍKLÓá 
ím meg-komiyednének biis gondolataim* —» öli 
jfeerelinés atyáin! Sok könyveket Mllattaiii 
immár éretted, midőn fzeirénesétlens^geidiiek el-
befzéllését Hallottam akár Szábáes alatt a55 Tö
rökök ellen (2); akár Kofztoláiiiiál a; Cséhekf 
gőnofzságjok között (3), De spfia nem sírtam 
fennyit, riiint ezen napokban* Későre tettfzífe 
haza-jöveteled Buda-várából. — öli még-is rée-

te-
(á). MÁTYAS-kirdlynal Szábácsi gySáédelöíét ezeíí 

havakkal irják-le á* régiek •„ Mikoron imának Ktifztitó 
Urunk' fzületésé után 1475, Mátyás-kiráíy alá-méhé i. éi 
Szabács várát meg-fzáüá. Mert addig-még etigede a' Pápa9 

értékelésének; és véfzékédék hadakozással a' Csehek elleni 
Addig fekjö vének, a* Törökök $ éá inég-építék Szabács-* 
Várát a* Sááva-parton, Mert: mind-májd hét efztendeig 
tóind pda vefzádék á' Csehek ellen; és a' Lengyelek elleiio 
A9 Török pedig hallván : hogy Mátyás-király vifzfea-jötí 
vdlna Magyai>örfzágba; ízép; és leg-erossebb vitézekét 
válaízta-ki az ö ferege közül, és bövfzámmal küldeazok
ban Szabácsba, és üiindeh-képpen meg-erŐs/té mt* Mikoröiit 
az-okáért Mátyás-király négy léfid néppel (a" fekete Se
reggel) ÍSzabács ellenébe jutott vólha í Száva -parttá;-' 
mindgyárt áítal:kéle á' vizeh , és árkot ás&ta, és falánko
kat ásátá-fel Szabács' vára k§rűi, hogy _ .séóki élést be-síé-*, 
vihetne. És éjjel hozzá kezde mindgyárást a9 vát-víttatá-
sához, és nagy csatázások lőnek közöttöki Hogy {tünet
ién víttatá a' várát, semmi nyugodalmok nem lehete a"" 
Törököknek* Gyákorta-is, fenn a' kőfalakon, és a5 Bás* 
tyákon vívának erössefn egy mással* De a* Keréfztények 
vifzfza«veretteténeka Nagy róéréfzséget látának itt Mátyás 
kWlyban;M«rc egy csónakba íie csak egy Inassal* és az hah 
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tenetes álmaim! — Szívem! mit dobögfz? «— 
Talán nincs elegeiidő helyed Öfzfze-fzorúltt mej-
jemben? 

Hogy ezeket el-mondá yismétt efzébe ju
tattak gyötrelmei*. Kitekintett az ablakon > és 
Öt-halom' felé nézett 9 ha láthatná-é édes attyá--

, nak fzekerét. Semmit se vehetvén fzemre5 
meg - erefztette könyveinek sürü záporát, és 

igen 
jóssal, és alája méné a' várnal% és meg-kémlé, éjjel, és meg-láto-
gatáa' víz felől való-BástyáítSzabácsnak. És, mikoron az őr i 
zők efisekbe vették volna őtet, reá-igazítának egy Taraczkot, 
és el-lövék mellőle.az Inaft* De a* Király nem gondola 
avval femmit;vhatiem mind raeg-nézegeté a' várat, és 
úgy jőve viízfza. És az egéfz Tábor csudálkozék az Ő 
vakmerő bátorságán* Mikoron az-okaérí fok üdéig víttatta 
volna Szabácsot, és njeg-nem-vehette volna; fortélyokat 
kezde gondolni. Az-okáért éjjel el-bocsáta egy nagy Sere
get a' táborból az vár megett egy völgybe. Annak-után-
na igen reggel indítá a' tábort az ostromnak, és napestig 
mind vefzodék az ostromon. És mikoron estve bé-setéte^ 
dett volna, ^1-indxtá a' Tábort, i s ei-kezde menni. A* 
Törökök igen Örűlének, és enni-inni kezdenek, és nyngo-
dalomra adák magokat némellyek); némellyek pedig, ki
jővén a1 várból % fzéjjel mórálnak vak minden félelem 
nélkül. Azon-közben ki-jöve hirtelen av sereg a' völgyből^ 
a'-hová el-rejtezett vala» És mindgyárást a' várra esének : ; 

•és, a'-kik kin vatának, mind kin rekefzték azokat,, és le-
vágák Őket; és hamarsággal az ostromlásban meg-hágák a* 
várat, hogy a* Törökök benn ingyen sem vették volna 
jól efzekbe* A' Király-is vifzíza-küldé mindgyárást a' 
Hufzárokat, ü maga-is utánnok érkezek* Hagy a' Király 
Első Könyv ® - B . Je~ 
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igén bovefi síra. Űgy tettfzetfc mintha jfeívö 
meg - kőiioyebbe4ett volna. W végre elobbeni 
fzavait így folytatta rövideden 

TRÉZSI: Köfeönöm néktek, "édes. Köny
veim! íme minden csoppel egy súllyos terhei 
faeíigerítetteixi-le vállamról. Néked-is, oh Iste
ni gond-viselés V" fzívemböl köfzön&m ezer aján-
•dékidat. 

jelen volna', fzívet.vőnek a* vitézek,* és etőssen vínafe 
vala fenn az Törökkel a' kerítésen/és a*Kerefztények 
meg-tolák a' Törököket ? és ott benn a* várba nagy sok 
Törököket le-vágának* A ' tobbik meg-adák magokat, és 
mind ineg-fogák Őket* Lön pedig az a' meg-fzailasnak 
titínna harminczadik napon. Másad napon mindgyárást az 
ásáshoz kezdete Mátyás-király, és környűl-vivé az várnak. 
as Száva' vizét: hogy fzigetben lön annak titánná Szabács 
és minden-képpen megerősítette azt. Hogy Hír Ion. ebbe 
hogy Mátyás-király meg-vette-volna az erős Szabácsotf 

mellyet a* Török Magyar-orfzág' Határára épített vala; 
liagy öröme lön az egéfz Orfzágnak rajta. Es mindenek 
hálát adnak vala az Istennek, Az Olafzok-is örülének 
rajta* És a* Pápa bocsáta Róniáböl egy Püspököt követ
ségbe Mátyás-királyhoz, és attól külde neki ötven-ezer 
arany-forintot (az-az : eg3'-egy forintos arany o t ) ajándék 
kon* A* Törökök pedig igen meg-ijedének, hallván, hogy 
az erős Szabács el-kolt volna tollak* Es Mátyás-király 
el-bocsátá a7 fekete Hiifzárokat, és azok eifzágűldván $ 

mind Szendroig el-dúlák a' földet Ánnák-utánna Mátyás-
király utánnok indúla aJ fekete hufzárokkal / és Szendro 
alá méné, melly a' Duna parton vagyon „ BELTA1 Gáspár* 
E&en embernek Krónikája ki-nyomtattat ott újra • Győrbe* 
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/MÁSADIK. RÉSZ, • 

Magádnak bíztatása. 

Valamint TRÉZSI maga' nappali fzobájábaH 
siránkozott, úgy annak édes annya MAGDA 
keservessen busáit a? magájéban. Ezen ékes, 
és ki-váltt nagy efzességű afzfzony azon MA~ 
TYAI ISTVÁNNAK leánya vala Szegeden, ki, 
a* Kereskedésben való különös iparkodása mel
lett, ki-mondhatatlan nagy gazdagságra jutotta 

B 2 Ugyan-
1789-dik efztendöben Streibig József bötíiiveL Ezen IÍJ 
ki-nyomtatás azon könyvből kéízíttetett, melly Kolosváratt 
X574-dik efztendobe jött-ki, Mátyás-király után fzáz efz« 
tendoveh Heltai Gáspár nem tett egyebet, hanem Bonfint 
meg-kurtította* Kár, hogy e' mostani nyomtató a* régi 
írásnak módját m.eg-változtatta. Másként Valdcbiát, avagy 
Oláh-orfzágot nem irta volna Havas-elvodnck , hanem 
Havas-sil-födnek, amint azt nevezték, 's-nevezik mostaná* 
ban-is mind az Magyarok, mind az Erdélyiek 

(3). Mátyás-királynak idejében, a' Csehek gyakorta 
M-ütöttek Magyar-orfzágra, és ifzonyító károkat-is tettek, 
Giskra nevdtetü Tábornoknak vezérlése aktt. Sokfzor 
meg-verték okét a'Magyarok* De, kevés idő múlva isméit 
öfzfze-fzedték magokat, és orfzágunkra ki-útöttenek, és rút 
károkat tettének. EZEN MERÉSZSÉGJEKET Ama hitvdn 
Tótoknak el-únván a' Magyarok; vifzfza-hivták Zágrábból 
a' Királyt. Ez vitézeivel által-raenvén Efztergomnál a* 
Dunán, Nagy-Szombathoz jött, és megszállotta KoíztoHnt, 
mellyben a* Csehek tanyáztak* Az, itt vett riadalmat így 
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Ugyanazért; fzinte el-törftltetvén MÁTYATiM-
ve , közönségessé* GAZDAG ISTVÁNYNAlC 
neveztetett, és azoii üttfzát-is, melíyet Sze
geden maga' költségén elsőben építtetett, Gaz* 
dag úttfzának mondották. Midö'íi -fennek elö'tte 
húfz efztendővel Madaráfz-töi Szállásáról haza 
jönne MATYAI ISTVÁN még akkor hajadon 
MAGDA-leányával, a* város előtt által-akarváa-

s .• ko-

irja-le egy régi írő t „. Erős vala pedig a* Kastély, mel-
lyet, nagy népnek vefzedehne'nélkül, nem vehetnek-vala-
meg. Miéit-hogy pedig sok nép vala benne, úgy tettfzik 
vala: hogy éhezéssel könnyebben megvethetik vala, Meg-
látá SVEHLA (kia ' Cseheket igazgattya Vala ) hogy sokam 
volnának benne, é s , hogy ahhoz képpest az élés igen 
kevés volna; ezt-is meg-hallá$ hogy Istránggal fenyegetné 
otet naponként a* Király , az okáéit iüyen álnokságot gon
dola. Éjjel le»metélteté a' palánkokat lassan, és hidat 
csinála belŐlle más felöl, éski-vivé népét éjjel lassan azoiu 
Csak két-fzáz Kurvát, és három-fzáz ülle-fulle népeket 
hagy benne* Mikoron a' Király ineg-éitette volna, hogy 
el-fzaladtanak volna mind a' Kastélyból, mindgyárást után-, 
nok bocsátá as fekete hufzárokat, és más darabantokat* 
E s , mikoron el~érték-vólna őket,, nagy sokat le-vágánaL 
Ö maga a'Király azon éjjel a' táborba méné, és a' fekete 
seregnek nagyobb réfzét utánnok üzé. A' Cseh Prédálók 
pedig az erdőnek esének-bé, és minden-képpen el-rejték 
magokat Hogy ebben hír lön másod napon, fel-támadá* 
nak af paraízt népek, és ezek vadáfzni kezdek Őket az 
erdőben. És , meg-találván Őket, meg-fofztyák vala« És 
mind levágják vala őket: miért-hogy ez-előttnyomorgatták 
é$ meg.föíistottík valá; íSkec. Meg-fogának pedig 'benn* 
. . " • " ' h a r * 
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kocsizni a' Tifzámk egy erén^ abba belé $űl-
:lyedett9 és fcinte leányostul el-veízett. Á' lo« 
vak se ide, se amoda nem mehettenek? és sen
ki se találkozott., a* ki segíthette '.volna. — 
Megfened vén € dolog TOLDI MIKLÓSNAK^ 
ki akkoron még Kapitány.volt:a' F^keteSereg-
t)én9 öfefze-fzedte az egéfz Városnak köteleit* 
és 9 katonáival ki-nyargalván»ágnál .hamarébb, kî  

B 3 . .'•:-.í húz-
harmad-fél fzázat, és azokat ekhozáfc aV Királynak* A1 

többit mind meg-ölék* Kevés idő múlva, SVÉHLÁT-is 
fogva hozák a7 Kir% ^leibe. Mikoron a* Királynak eleibe -
hozták volna, monda Mátyás-király néki: Jut-é efzedbe: 
hqgy gyakorta meg^fenyegettelek, és meg-mondottam ? 
hogy nem menekedel-meg az én kezeimből? Tudod-é : 
hogy megmondottam: hogy békét hagygy a* latorságnak ? 
mert ákaCztó-fa léfzen koporsód. Tudod-e: hogy annak* 
clotte-is gyakorta meg-érdemletted az Istrángot ? de meg-
kéméűéttelek *' tq vitézségedet, ReáJiajtott immát a* 
Szerencse és a' te L^torságod: hogy az akafztó-áín tpeg^ 
fzáradgy. Es meg-hagyá: hogy bé-vinnék a* Fog-házba* 
És parancsoiá MAGYAR Balázsnak: hogy másod napra 
a* latroknak büntetésére gondot visellyem MAGYAR • 
Balázs másod napon a' Kastély előtt renddel sok akafztő-
•fát csináltata, Annak-utánqá miad ki-hozatá Őket a* Fog* 
házból, és a* harmad-fél fzázat renddel öiind fel-$kafztatá» 
hogy reá-néznénék a1 latrok a* Kastélyból, A magos akafzr-
tő-fíra pedig közép iránt £el-£üggefztet$tté a* Svehlát, és ' 
két felöl melléje a* több Hadnagyokat* Svehlásiak fzinte 
a' jobbjára feUkafztatá. az ő Papját* más 'felöl p^dig u< 
apródját- Látván ezt a* Kastély-béliek% ig^n meg ijedéföeb* 
és a* Királynak kegyelmességjére £el~ad$c a' kasíélyt Meg* 
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hűzúk Matyait9 mennél inkább hevítette TOL* 
Dl Miklósnak £zívét MAGDÁNAK ékessége, 
kit már ennek elotteJs nagyon ízeretett. E' 
fzerenesés meg •*menekedós után e5" két dolog 
esett-meg; TOLDI Miklós el-vetté MAGDÁT; 
Matyai pedig, hogy többé a' fzetencsétlenség 
se magán.» se leányán né essen, a* Tifzánafe 
azon erére egy híres hofzfzá fa^hidat építtetett* 
mellyet a' régiek Matyai hídjának 5 % mostaniak 
Marya-hidjának neveznek. Ezen egy pár dê . 
fék fzeméllyektol fifúlettetett tehát TRÉZSI | ki 
ezen időben attyának itthon nem lette miatt % 
ífzoiiytiképpen kesergett j ós siránkozott — 
Hogy édes. Annyát hozzája jönni tapafztalta 
Trézsi, n@4iogy néki iüy idején feomorúsagá-
m légyen\ el-akam könyveit titkolni. KI-nez-
vén, az ablakos^ törülgette ízemét könyves keíz-
kenojével, és, a*-mint lehetett^ fz£rítg$tta a5" 
csöppoket. Ez volt azon oka, mellyért nem 
kevés ideig édes Annyától ei-fordúlva maradott; 
kinek eleibe ennek datte olly fzaporán fea* 

la," 
fogata a* király mind-a^aVom fzázat, mind a' két-föfe 
kurvákkal egygyiitt* És BÁTORI Istvdny ezeket mind 
hajóra rakatá, és al&vívé őket Budára a' Csonka tpronyba.. 
Az Udvar-Bíró GZOBOR Mihály nem gypzé őket "tartani* 
Az-okáért nyolczankéit éjjel ki-hoz4 őket , "és köveket 
köttete nyakjokr*, és mind a* Dunába vetteté őket. így 
v«ízéneLfmind-el a* kót>orl<í latrok n HELTAI Gdspdn 
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ladott. Leányát ? egy ideig alattomban és ke
seregve nézvén3 így fzóilította~meg 

MAGDA: Hát Te, kedves Magzatotok 
édes anyádtól el-fordúlva állafzfz ? Ezt te ennek 
előtte nem cselekedted. ..Ide, karjaim közé 9 
édesem. 

Édes annyának ezen leg - édessebb fzavalt 
hallván a* fzoraonl Trézsi , akarattya ellea-is 
meg-fordúk , de igen meg-veresedett jzemi' héj-
jaivaL El-hűlt édes annya, a5 Szemek9 jtüzes-
ségét látván* Ezeknél többet, midőn édes An
nyának nyakába édesdeden borúit 3 nem fgóllha-
tott pedig 

TRÉZSI: Oh fzerelmes Anyám! 
MAGDA: Édes Trézsim! Te, a'-mint lá

tom, könyveztéL Talán én vagyok siralmid-
aak oka ? — Én ezt ugyan nem vélném. 

TRÉZSI: Oh éppen nem, édes Kedves 
Anyám, édes mindenem ! 

MAGDA: Csudálkozom hirtelen'.-váltoaá-
sodon. Te ezekhez nem fzoktál 

< TRÉZSI: Hozzá kell fzqknom mindenhez. 
MAGDA: öntsdJti anuyai kebelembe í& 

vednek fzorongatásait Fiam! fzéles e' világom 
nincs jobb barátod, mint az édes Anyád. 

TRÉZSI s Édes Anyám! nékem a? Szívem 
nincs helyén, — Űgy4s tettfaik: mintha másutt 
dobogna. — Igen fzűken vefjgem a' lélekzeteris. 

B 4 MAG-
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MAGDA: Majd elmúlik fiam* 
TRÉZSI :•• Miólta édes Testvér-bátyámat 

••.el-temették Szatymazon, nem sírtam annyit y 
mint e* mát nap. Mennyünk-ki édes Anyám a* 
Szatymazi köröföthoz. Hadd lássam édes Bá
tyámnak Ormos koporsóját a* dombnak tetején* 
Én azt virágokkal kömyííl * ültetem! Azoknak 
gyökereit könyveimmel -áztatom., hogy Örökké 
tartsanak. 

MAGDA: Ne epefzd magad' édes leá
nyom. Sándor fiam ugyan ido élott holt-meg; 
áe katonássan. Egyedül maga kergetett tiúfe 
Törököt öt-halom felé. De-, Szatymazhoz ér
vén 5 a* többiektől köralvétetett} és dicsősé-
gessen le-vágattatott. 

TRÉZSI: Oh édes bátyám! ki vígafztal 
immár engemet! Oda édes Atyára-is* 

MAGDA: Az Istenére, Trézsi* mi lelt? 
Talán hallottál valamit Atyádnak betegségéről j 
avagy talán (a8-mitől az Isten meg-mentsen) 
haláláról'is ? 

TRÉZSI: Nem hallottam, édes Szülém, 
-A* mi engem' gyötör, az csupa gyanú ? de irtóz* 
tató gyanú. — Már harmad-napja, hogy a* Tás
kás elérkezett Budáról Valakinek csak isme-
rŐsse vagyon Szegeden,., Budáról egy levelet 
kapott* Csak mi magunk vagyunk klrekefctve 
V-. boldogságból — Tehát el-felejtett bennünket 

édes 
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édes1 atyám?--— Oh Istenem! hogy fzeretet! 
p e d i g ! . \ •• , 

MAGBA s Édes Gyermekem! légy nyugodt* 
tabb elmével/ Talán édes atyád maga lefz azon 
levél-, melly haza-jövetelét velünk közöli -*•, 
Tudod 9 hogy már sokáig el-nem-maradhat* 

TRÉZSI: Oh csak jönne immár! hogy át 
maimnak hafzontalanságát .lássam. Mert ezek 
engemet nagyon ifzonyítaiiak* 

MAGDA: Hányfzor hallottad * fiam, ér
des atyádtol:, álom, esüs idő, magokíól-is el
múlnak. Hogy ezeket mondotta-3 leányától el-for* 
dúítj és igen alattomban így folytatta fzamitz 
Jaj Istenem! maganns koporsómról álmodtam% 
hogy bele tettek, és Sándor fiam mellé temettek* 

TRÉZSI: Oh édes anyám! hit ha ekiem-
múlnak az én álmaim? 

MAGDA? Én ugyan álom-fejtő nem va
gyok. Se Cziziót nem igen olvastam* Mind** 
az'-által: hadd hallyam. 

TRÉZSI: A' zöld fzobánkba valék Uram-
atyám* képe elikt Néztem reá nagy örömem-
ben. Szemei vidámságot, mosolygó fzája nagy 
Örömet mutatott MidSn ezekkel így legelem 
fzememet, íme bé-jön a* Szobába egy utálatos 
teremtés. Meg-ragadgya a* képet, le4s-fzakaíz« 
•tya. Kértem, esedeztem előtte; meg-öleltem 
térdgyeit; de minden hafzon nélkül Öfzfze* 

B 5 • • t i -
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tiporta a* képet, engem' pedig as bástyáról-le-
sodrott* 

MAGBA:' HadcUel, édes leányom* Ha-
fzontalan tünemények mind-ezek. Szánny-meg 
engemet-is. Tudod: hogy egéfzségem gyarló* 
Á* Te bú-goiiáod öregbíti az enyimet* 

TRÉZSI: Nem azért befzéllettem, édes 
anyám 3 hogy raeg-fzoindríttsalaka Egy kis jó 
kedvecskét tehát. Már fzívera-is fzqkott he* 
Jyén dobog. Oh be köiiiiyen lélekzek! Taláíi 
valami jót ad az Isten. Oh bár csak koxlH* 
karolhatnám édes Aíyámat. 

HARMADIK RÉSZ,. 

Toldi Szegeden* 
C :- ' 

sak alig mondhatta-ki előbbeni feavait .Tré-
zsij íme* igen váratlan, bé*toppana hozzájok 
Toldi pánczélos ruhájában. EWiüítek annak 
láttására mind Magda, mind TrézsL Karjai 
közé fzoritván mind a* kettőt, így fzólk 

TOLDI: íme! Kedveseim, itt vagyok!' 
— — Oh be nagy gyönyörűség, a' házi gyö
nyörűség. — úgy-é ? régtol-fogva nem láttátok 
Apátokat? — Két hokiapja^ kilencz napja. — 
Láttyátok ^ hogy olvastam a' napokat! — De 
egy idom se volt hoízfzabb, mint Szatymaztól 
a', városig, ügy tettfeett: mintha Szeged-vára 
mindég előbbre ment volna' Soreg felé. Néha 

Tá-
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Tápénak tartott, néha pedig Gyonek-is* «-——-
De vallyon, mi lelhetett tikteket? — Egy fzot 
se fzóllotok. Talán-halakká változtatok.' Úgy
is elég van a* Tifzában* 

TRÉZSIs Jttydnak kezeit* nagy fzíve* Örö
mével meg-csákotváni öh édes Atyám* 

MAGDA t Urat mfzfza-Ölelvm: \ ,Oh éden 
Uram! 

TOLDI: Áldgyoii- meg az Isten benneté* 
ket, édesim. Isnrétt csak azt mondom .2 Oh 
be nagy gyönyörűség a' házi gyönyölíség! — 
Mi á' hires név? t— mi a* kincs? — mi a 
Tifztség? — Semmi se, ha az atyai gyönyörűség
gel ofzve-téterik — No fiaim! ezen gyönyörűség
gel bőségessel! fogunk élni nem sok idS múlva* . 

TRÉZSI: Hogy-hogy édes atyám? 
TOLDI; Meg - hallgatta alázatos kérése^ 

inét a1 Király* íme mind a* Várnak Védelmê  
zésétől, mind magától a' Katonaságtól kegye-* 
sen fel-jfeabadított. Fiaim! sokat föenvedtem 
életemben* Kifogytam mind erőmből, mind if
júságomból* Királyomtól csak a' nyugodalmat 
kértem* meg4s~nyérhettem* 

MAGDA: Hah légyen az Ur. Istennek! 
Ez-után efzteiidők^t tölthetek húzomos jelen* 
lettedben! 

TOLDI: EMiifzem, édes Magdám, hogy 
ezen húzomos jelen-lételemet igen jó' fizfavel 

- hal-
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hallottad. Be van ám még valami f »*mit jó 
fzívvel fogfz hallani, 

MAGDA: Miklós?• ez. lehetetlenség. 
TOLDI: Hallyad tehát. Hogy öregség 

giinknek napjai unalmasok ne legyenek; a? Ki
rály valamicskét ajándék ózott* Tulajdonommá 
tem a* Nagy-Péteri jóíkágo.t így-tehát., édes 
Magdám 5 Jófzágos Nemesek lettlink másutt-is, 
(4) . ^ _ No hát érre- mit állatok ? — M é r t 

, ..;•. nem 
(4)- A 'TOLDI NEMZETSRÖ (mellyétILLÓSVAI', 

THQLDINAK nevez mindenütt , de közönségessebben 
TOLDINAK intftatik) már ezen TOLDI Miklós elotfc 
tneg-neinesedefct. Bírt-é ennek-előtte valami jófzágot, nem 
tudni 3 noha bizonyos az : hogy Nógrád-vármegyében Told 
nevezetű falu vagyon még most-is* Ezt BEL Mátyás a9 

TOLDI Nemzetségnek örökjévé tefzí, de meg-nem bi-
Eonyíttya, Magát TOLDI Miklósuk nem Told faluban, 
Hanem' NAGY-falukan fzülefettnek lenni pondgya tyósvai 
Péter* Attya volt TQLÖI L'örinc%> Ennek két fiai 
yalának, ^ örebbiket Györgynek, % kissebbiket Miklósnak 
nevezték. György hamarébb jött a1 király udvarába, és* 
szível MIELOS-öcscse tanulni nem akart, igen ellenzetté 
azt az Ő Báttya György, midőn Ő-is magát leg-elöfzöü 
az? Udvarnál mutogatni akarta* De nieg-kedveltetvén a* 
királytól, csak ugyan bé-féikezett, és lassan-lassan elore-is 
menü Adott néki.az annya egy hív fzolgát-is fzáz ara
nyokkal ; . de ezeket fiának kezeibe nem adta, jól tudván 
tékozló indulatait; hanem alattomban, egy téfztába csinál
ván, azt parancsolta a* ízolgáhak: h®gy csak akkor adgya 
azt Miklós eleibe, midőn el-keriilhetetlen nagy fzüksége 
lenne* Vette-é hafznát valaha, nem tudni. Mert ezen 

fzáz 
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Bem örvendeztek? — Azt gondolám-5 hogy 
majd borotökből-is kiugrótok; 

TRÉZSI: Oh! fzollyon édesAfzfzony-
anyám! Én Örömemben nem fzóllhatok! 

MAGDA t Be mit fzóllyak én-is? — A9 

királynak ? édes Mátyás-királyunknak adakozó-
ságát imádgyam-é? Avagy > édes Miklósom^ 
a* te érdemeidet böcsüllyem-é? nem tudom* 

TOLDI t Se ezt\ se atntötj: édesem! -^ 
hanem az Ég-belieknek hozzánk ki mutatott kfef 
gyességjeket* 

MAGDA: Áldott légyéit tehát Mán**- a* 
Magyaroknak nagy afzfzonya! 

TOLDI: Jól mondád; édes Fiam!'™ 
Hogy Máriának 5 a* Magyarok' iiágy afzfóonyá-
iiak kegyességjét valami-képpeii meg-hálálhassam! 
tüstént fel-fogadtam: hogy5 neve' tételétére, 
egy templomot építetek. Hordatom-isimmár 

' . ^ 

íziz aranyokról semmi emlékezetűt nem tefenek TOLDI 
Miklósnak utóbbi Történetei, ILLOSVAI Péter 9 ki 
TOLDIöak életét magyar vefsekkel le-irta 1574-dik efzten-
dőben, azt mondgya: hogy TOLDI Miklós 5 Károly és 
első Lajos királlyaink idejekben élt- Születésének efztendejét 
Űrünk után téfzi i32o-dikra. De ebben ellenkezik véle az 
egéfz Hagyomány, melly Őtet Mátyás-király'idejére vefzi; 
Ellenkezik véle RÁDA1 Pátis t ki Béliusnál TOLDIT 
liasonló-képpen Mátyás-király' udvarában virágzónak mond
gya. Azon kivül Nógrád-vármegyeinek állíttya. Ellenkez
nek mindnyájan mások-is, kik TOLDI Miklósról csak 

fedllanak. ILLQSVAfc RÁDAI. BÉL Mdtyds. 
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a' köveket Péterire. Nem adok néki egy effe* 
tendő't, egéfzlen el-kéfzűl. Fiaim! elsőbb nz 
Istenre, oteúna világra. 

MAGDA: Te tálled tanultam, édes Mik
lósom, hogy , a'-mint az Istent tifztellyük, ügy 
látogat-meg bennünket. 

TOLDI: De magunkról se' feletkeztem* 
ám -meg, édes kedves Magdám. — A' Szent 
Kút mellett egy fzép Kastélyt magunk' fz& 
munkra. Itt hagygyuk Szegedet Szillérrel 
egygyiitt. Oh! édes feleségem ! sok tormát "tört 
8 nékem az én orrom alá. De engedgye-meg 
„néki az Isten! — Fele-baráttyának rofzfzat ké« 
vánni, nem katona dolog.— De Te , Trézsi-
kám, semmit se feóllafzíz? 

TRÉZSI: Édes Atyám! a Nagy örömnek 
jele a' hailgatás-ds lehet. 

TOLDI: De lehet ám a" Szomorúságnak-* 
is* — Talán Szeged-várossát nem Örömest cse* 
rélnéd-fel egy hitvány faluval. Tudom a' leá
nyoknak fzokását. Mind-áz'~által, édes leá
nyom 5 juttasd efzedbe; hogy Szeged várossá 
nagy, de nem a' miénk. Nagy-Péterinek csak 

•a9 Neve nagy, magában kicsiny, de enyim! 
Kastélyomra-is csak ugyan ezt fogom Íratni deá
kul : Parva , sed mea* 

MAGDA.* Trezsi-is egy gondolattal va
gyon mî -veiünk* 

TOL- s< 
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TOLDI: Ej van valamié néki itten Szegedéig 

&*-mi az 6 ffeívét • itt le-cze vekéin Hallosé» 
Trézsi, isméred-é Vendrödit ? 
> TRÉZSI: Édest Uram Atyám! Mi kedve 
telhetik Örcza-pirúlásomban ? 

TOLDI: No no3 édes leányom! nem 
azért mondottam,— Meg-ne-pírúlly -*-.. Ide kö
zelebb hozzám. Meg-veregeivén ouzdjdt: látd 5 
édos gyermekem 5 az atyai fzemek minő lüefz-
fze eí-látnak!—Még a' Szí vekbe-is bé-lépneky 

MAGDA: Talán elég-is volna már ett$L 
Mi más újság Budán, édesem! 

TOLDI: Van ám még egy9 pedig Vend-
rSdiroL —-No tehát édes Trézsikám, hogy ki-
mondgyam az igazat. Azon nagyobbra menen
dő Mátkád ne tartsa immár titokban hozzád való 
hajlandóságát, * Meg-eiigedem: hogy te-is őtel; 
feeressed. 

' TRÉZSL Oh édes Uram Atyám! 
TOLDI: No ? — talán nem fzád' kérőjére 

fzóllottam? 
TRÉZSI: Ismétt meg-pirúltam. 
TOLDI: Nem úgy, édes leányom. Énkato-

iiássan fzólloL Macskát zsákban árulni neto-akav 
rok. Hallyad tehát. — Midőn Mátyás-királyunk' 
engemet hivatalomtól megszabadított, Vendrodte 
maga' Titoknokjának fogadta.' Fel-megy o-isnem 
sokára Budára. Mind én tehát, mind pedígleil 
VendrSdi egylzerre • itt-hagygyuk a' Várost- — 

Én 
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Én Szegeden a* Polgárokat nagyon fzerettem* 
mert Őket királlyokhoz leg-hivebbeknek-. tapafz-
taltanu Ellem'ben Szillér, ama' gonofz Bíró ^ 
€gy napot ei-nem-múlatott, mellyben ezer köny* 
veket 4ú-nem-facsart volna fzemekboL — Ha az 
Isten reá-segítj hogy a' várost itt hagygyuk % 

^közelebb esünk Budához* És így ama' gonofz 
embernek egynehány rendeléseit meg-másolhat* 
tyúk a' városnak hafönára...- Mert fiaim! él még 
Mátyás Királly5 él még az Igasság! 

MAGDA * Oh édesem ̂  be sok orom QZ 
egyfzerre. Többet nem-is várhattunk* 

TOLDI: Jöfzte Karjaim közekédé? Fe
leség! Most én olly Örömömben vagyok'* mint 
Budán voltam akkor y midőn Szent Zsigmond 
kápolnájában, a' Királynak jelen léttében öfzfze-
esküdtünk. —•— De igaz-bizony! majd el-
is-felejtettem*••— Én tíkteket meg-pirongatiak án>! 

MAGDA; Engem-é? édesem— No ugyan 
meg-járorcu 

TOLDI: Nem csak Tégedet\ hanem 
Trézsit-is« 

TRÉ2SI-. No már én csak eMfcenvedem: 
mert tudom, hogy azon pirongatás valóságos 
atyai fzeretet* Oh ismerem én ezen atyai feívet. 

TOLDI: Láttyátok Ti! — Ti — Ti! — 
Kedvesim! Midőn Budáról Szegedre indultam, 
9gy levelet küldöttem azon Táskás által 9 ki a" 
királyi parancsolatokat le-hozta* Ezen levelem

ben 
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ben söeg-írám néktek azon órát-is, mellyben 
Szegedre éfke^ek* ~— Éíi;, tíkteket nagyon fze* 
reto ember, azt gondolám: hogy elombe jöttök 
S^atymazig b avagy legalább Örfialoffiig. És tik 
eztet reá-iiem-éltettétek* Oh pedig, hafzíveüH-
be láthattatok volna, hogy kévántalak mennél-ha-
marébb meg-ölelni benneteket ! Ej! Ej! Fiaim! 

MAGDA: Lelkem Miklósom!—Mi azon ^ 
leveledről semiüit se.tudunk* •.• * 

• TOLDIt Semmit se tudtok? 
MAGDA t Két héttil fogva semmi iráso-* 

dat üem.;láttuk. 
TOLDI; Nfexfi láttátok? — A' Táskás te* 

hát kezetekbe nem adta? 
MAGDA: Egy bötüdet se', Édesem*. 
TOLDI\ .E».márrendes'dolog! —Talán 

SL Táskás lusta volt? .-— Meg-lehet: hogy a* 
Kutya-kaparási 'Csárdában•••iddogált* -**- Avagy 
talán Makra ? —^ ama' . gonofö Komornok ? — 
Halló A-é, Te,.Mákra!' 

Ezen Makra, TOLDI Miklósnak Komornok-
ja vala« Még kis-korábau ei-halván édes Szüléi, 
ölly nyomoráságra jutott, hogy íi fzemét-dom-
bon féinte a? tetők meg-ették. Történet fzerént 
iarra menvén TOLDI, meg-konyörült rajta, és,.-
házába fogadván, tifetességessen fel-ís-nevelte*'. 
Miiiek-ütánna emberi - koífa él t , a5 Fekete Se-
tegben Trombitássá rendelte; de, igen gyarló 
lévén lehéllete, onnétt el-vette, és Házában Fe-í 
Első Könyv. C le-
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leségének és leányának Komornpkjává tette. —• 
Most: hogy Urának ízavát hallotta, így jőve- bé 

MA.KRA: Parancsollyon Nagyságod. 
• TOLDI: Eredgy a' Város-házához: és 

aézd-meg, ha a' Táskás el-érkezett-é Budáról. 
MAGDA: /Mar annak harmadnapja9 édes 

Uram, hogy el-erkezését hallottuk. 
TRÉZSI: És csudállottuk-isj hogy Uram 

atyámnak semmi levelét nem vettük. 
TOLDI: Harmadnapja? És a' levél még sincs 

itt? Hallod-é Makra! Szívire fzólly a'táskásnak. 
MAKRA: Igen-is, Uram. Makrael-wene. 
TOLDI • Soha S Soha! illyet no ! — Ta

lán a' Biró ütötte belé az orrát ? •— Nem r—•» 
Ezt reá nem. foghatom. •••» 

MAGDA: Miklós! mintha koczogna va
laki az ajtón. " 

TOLDI: Szabad. 

NEGYEDIK RÉSZ. 

Vendrödi Toldinál 
V 
I-'zen időben Polgár-mesterséget viselt VEN
DRÖDI Szeged Várossában. Ifiá volt az ember, 
és nőtelen, Maga-viselésének hírével annyira 
mehetett, hogy mind a' Polgároktól, mind a' 
Fekete Seregtől nagyra böcsúltetett. Ugy tu
dott Szillérrel, a' Város' Birájával bánni: hogy 
ez Sietnem csak tifztelni, hanem tölle ki-mond-

ha-
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hatatlan -képpen tartan»-is.- TOLDI Miklósnak 
házában ismeretes-'lévén, és ezen Ezredesnek 
magyar erkölcseit látván , semmit el-nem-mula-
tott, hogy inkább, meg-meg-inkább meg-tessen. 
Ötét miud-nyájan ugyan, de fiS-képpen TRÉZSI 
fzérette. Most, hogy TOLDI Miklósnak Budá
ról haza jövetelét meg-hallotta, mivel aniiak je-\ 
len-nem-léttében házát meg-nem4áíogatta, fea-r 
porán hozzá fzaladott. Kit hogy meg-látott,. 
hozzája e' kurta fzavait mondotta 

TOLDI: Isten hoztfVendrocii-Polg^mes-
ter Urat! • \ '. / . 

VENDRÖDI: Tellyes fzivemből örvendek 
Ezredes Úrnak fzerenesés vifzfza-jövetelén. — 
Tele Városunk a* nagy Örömmel, hogy Nagy
ságodat láthattya* 

TOLDI: Köfzönöm: édes VendrSdim. — 
De bezzeg Buda-várossa-is Örvendezik ám, hogy 
az Urat, mint Királyunknak érdemes Titoknok-
ját, láthattya. Pedig nem sokára* 

. VENDRŐDI: el<báműfoa%X$mmI — — Ha 
éri • Titoknokká tétettem, azt nem' másnak, ha
nem Nagyságodnak köfzönhetem* — Alázatos-
san köfzönöm hathatós fzó-fzollását. 

TOLDI : Bizonyomra mondom Polgár
mester-úrnak, hogy el-nem-találta. Azt senki* 
nek másnak, hanem csupán magának kofzönhe-
tí. Ha a' Titoknokságot másnak fzó-fzóllása ál
tal nyerte-vólna-el az Űt, soha %z Urat annyi-

C a ra 
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ra-neffl b Öcsökéin volna* Hanem a'. KMíftíák' 
fzemei le4áttak egéfz Szegedig, Ez tehát csu* 
pán az Űr5 érdemeinek bére* 

.VENDRÖDI: Nemes fzívü Férj-fiá! — 
Igaz 5 hogy VendrŐdi eiinek-elo'tte soha se fzo* 
rúlt más emberekre 5 de Inegrengedgye Nagy
ságod b ha most az Úrra féorúlok 5 és( Trézsirá 
tekintvén) fiúi alázatossággal atyai kegyességéhez 
folyamodom* Csak még £gy fzerencsét óhajtan 
iiék magamnak! ' . ' ,-

TOLDI í - Talán többet, irilnt a Titoknok* 
ságot? 

VENDRŐDI i . A' Titoknokségot nem Nagy-
ságodnak föó-ízóllása által nyertem-ei 5 a'-minC' 
ez-előtt mondani méltóztatott De még egy. 
nagyobb fzerencsémet Nagyságodnak jóvá-ha-* 
gyásától várhatom.-. 

TOLDI: No! Mi patvar lelte, az Urat? 
Én ezeket éppen nem értem r ha csak Trézsi 
útba nem igazít,: No,Trézsi mit mondafzfz te 
erre ? 

(:; TRÉZSI s Én-é, .Uram-atyára! Éii-é? Én~é? 
VENDRŐDI:. Én én, édes Uram'Atyám, 

édes Afzfzony' anyám! Én én gondolom Tré* 
zsi-kis-afzfzonyt ollyamiak lenni, kilengem9: bol
doggá.'tehet. 

. TOLDI: Ejnye ! no ! — Ugyan csak hamar 
meg-támadtál 9 édes fiam. A' Török ütközetben 
ifi tapaíztaltam illy hirtelen .fordulást Hát Te, 

Mag-
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Magdám t mit mondanál erre,' ha fzépenkér
nélek ? 

MAGDA: Én Trézsimnek fzándékára,. Mik* 
• jósomnak jóvá-hagyására várakozók, 

TOLDI: Trézsinek fzándékára ? —. Hallottad: 
hogy darabolta előbb a' fzavakat ? — Harapó
fogóval se húzod~ki belőlle a' fzándékot* — 
JPirúlly orcza ! pirully ! 

TRÉZSli Édes uram Atyám! ismétt? 
TOLDI: Noí — hiízenezelott-is mondámV 

iiogy Vendrádi urat bízvást fzeretlieted* Kell~é 
több? Egygyík a9 mésikgt meg-érdemli, 

. ÖTÖDIK RÉSZ* 

Tdpainé Éövetsége. 
T

ÁPAINÉ egy igen fcifztességes Özvegy áfi&-
fzony vala. Nemmefzfze Szegedtol azon Ta-
pé-faluját bírta , mellyet meg^holtt Ura Mátyás-
Királytól nyert azon Vitézsége miatt, mellyet 
a' hadakban ki-mutatptt. >A* Királynak ezen ada-

' kozóságávalnem sokáig élhetett feegény TÁPAL 
A5 sok csaták beLnyftvén minden erejét, két efz-
tendSk előtt meg-hala* Jófzágát Feleségére, és 
egygyetlen egy leányára hagyta ? kit az akkori 
időkben, különös ékessége miatt 5 PIROSKÁ
NAK neveztek. Ezen PIROSKÁNAK lelki-
barátnéja vala MANCZIKA^ ki Szegeden %* 
LADÁNYI Nemzetségből eredett- Gyakran 

C 3 va« . 
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valának egy mással mind-addig, még ezen Mm-
ezika, SZILLÉRTÓLel-csábíttatyán> meg-csök-
kent erkölcseiben. De$ SZILLÉRRE nézve, 
más okból se fzenvedhette ofztán PIROSKA 
Manczikát. Mert SZILLÉR, telhetetlenségétol 
reá~bírattatván,erofzakossan el-vétte TÍPAINÉ-
TÓL annak faluját , és , mint tulajdon jófzágát, 
egy efztendotől fogva égy bírta* TÁPAINÉ., 
leányával egygyütt egéfzlén el-fóegényedvén,' 
Szegeden lakott egy nyomorúltt viskóban. Ha 
TOLDI Miklósnak, és fó-kóppen TRÉZSINE& 
adakozósagát nem tapafztalták volna, az éhség
től ekiyomattattak volna. TÁPAINÉ ?. TOLDI 
Miklósnak vifzfza-érkezését , és annak Budán 
hathatós párt-fogóságát még-értvén, maga akart 
hozzája menni ̂  hogy annyifzor ki-mutató.tt ke
gyességét meg-hálálhassa. De igen Beteg lévén, 
leánya-is PIROSKA ezen napokban oda haza 
nem lévén, MANGZIKÁRA bízta az egéíz1 kö
vetséget, és miket fzóllyon TOLDI Miklós eKtt, 
elegendo-képpen meg-tanítván, őtet a' várba 
küldötte. Az elŐbbeni befzélgetéfekben valának 
TOLDI Miklós, VENDRÓDI,TRÉZSI, és MAG
DA, midőn egyfzeribe bé~toppant, és ezeket 
mondotta 

MANCZIKA • Meg-engedgyen , Ezredes 
Űr , fzokatlan bátorságomnak ; hogy magamat 
bé-nem-jelentettem. Egy beteg Özvegy afefoony-
»ak. kérésére jöttem, hogy Nevével-Ezredes 

Úr-
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Űrnak fzerencsés vifzfza~jo vétele miatt örvend-
.gyem. 

TOLDI: Ki lehet az, ha kérdeni merem ? 
MANCZIKA: Érdemes Úri Tapainé aláza« 

'tossan köfzöni az Úrnak azon fzívességét9 mel
lyel érette a* "Király előtt esedezni méltózta
tó tt • j . Tapé-falujának vifzfza-nyérése iránt, ó 
fzegény beteges állapotban vagyon. Ugyan azért 
• el-nem-jöhetett '9 hogy az Úrnak ezen kegyes
ségét meg-köfzönnye. Másfzorra kellet hagynia 
ez@n fzerencséjét*" Mivel pedig édes leánya 
sincsen • Szegeden, vegye , Ezredes Úr, jó nevén 
azon hála-adó fzavait, meliyeket reám bízott^ 
hogy érette eknondgyak* 

TOLDI: Már ez igen fok — Valóban igen 
sok. Én egyebet a' Király előtt nem tettem 9 
hanem, hogy az igazságot víttattam. Ezt min
den böcsűletes ember meg-cselekedte volna® 
Él-is még Mátyás-kit ály5 él-is-még az igazság. 

MANCZIKA: Csupán abba bízott Tápainé-
is. Imádgya as Királynak nagy erkölcseit, 

HATODIK RÉSZ'.. 
Toldinak gondgyai. 

MAKRA : meg-rettenve, és félig el-hdavanyod" 
va: Nagyságos Uram! voltara a' Város' házánál. 

TOLDI: hathatóssan: Nem csak a' Város' 
házához, hanem a' Táskáshoz-ís k'úldottelek 
efztelen! C 4 MA-
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MAKRA: jobban Megrettenve : A- Táska * * « 
as Táska-hordozóval-is fzóllottam. 

TOLDI; felpattanva* Hol aMevél ? 
MAKRA : Azt * - -• azt-T - azt mondgyák - -

, azok az izék - - *: hagy majd- - -, majd meg-lif* 
•, tyák - \ fel-is- --.- fel-is?fofgattyák a' Task - «••* 

TOLDI: fenyegetve; Ej Makra I Makra! «̂ -
• Vigyázz magadra ! ~ Talán embert öltél 9 hogy 

,, illy meg-ijedve jattéi'? — Lódully fjeméin elől* 
MAKRA % eUmemén 5 es aluttombm: Is,ter 

Bem t Istenem 5 tiová legyek! 
TOLDI; Soha m'eg-nem-foghatom -w Min-

., den királyi parancsolatok el-érkeztek — Vélek 
küldöttein a*, levelet-is* — Soha meg-nem-fogba-
tom* —*Mamzikához fordulván t Kérem a' le-
^iiy^afzföonytMBennyeii-vifzfza Tápaing-aízfzo- : 
•nyomhoz,, és mondgya-raeg neki* hogy a' mi
ket érette tettem , azt,mind kötelességemből 
cselekedtem. Parancsollyonvetem v másokbaivis 
CzolgáloL 

:MANCZIKA : Ezredes Úrnak -. vj&Sságos' 
atyai fzívét tapafztallya az egéfz város. Aján* 
lom- magamat-is; azon atyai' fzívességébe* 

TOLDI: Kévánok jobb egéfzséget Tápainé 
aízfzonyomnak. 

' MANCZIKA. Az o < nevében alázatossal 
kÖ'feönöm. El-megyen, 

TOLDI, Mennyluik mí-is Kedvesíra*. én 
•elfáradtam. Haddnyúgodgyam-ki magamat. 

HE* • 
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HETEDIK RÉSZ/ .-
.• .Makrának félelmi.-

1-ikiieae TOLDI feleségestől és leányostól mái 
ízobájába, holott vélek le-íüvén5 el-beföéllé mindi 
azok^ menyeket a8 Királynál végbe vitt Ázom* 
ban MAKRA y qsinnyeinek vefzedelmes kimene
teleitől félvén 5 as fzékeket rakosgatta^el az eKSb* 
beni fzobában* Nagyon ineg-ijedett TOLDI 

Miklósnak elobbeni nyers fígavaitóL Most, a* 
fzékek' és f afztalok* etfakosgatása'között., így 
fzóllott 

MAKRA! Bár csak kezemben lenne immár 
azon átkozott levél! — A* rofz lélek-isméret 
g onofz partéka* Még-is el-akarta Vindplac ve
lem hitetni csak a* minapiban: hogy az csupa 
velo-fzülevény 5 magában pedig-semmi. —...Ej 
de-hogy az! — ügy rettegtem Toldi Miklós*' 
•tói* mintha nyakon akart volna kapni, és fel-
pkafzcani, isten bizony' nagy munkába kereked* 
Jietik? még a5 gonofzságot annyira viheti az 
• ember, hogy lélek-isméretének fordulásait egéfz-
• len el-nyomhassa. Még én arra a9 tökéletes
ségre nem mentem* De él-ért-bezzeg Vindplaí,. 
Szillérnek, azon gonofz lelkű íráfzfza* (5). Jaj 
.nála a* ez égeres gonofzság-is csak fitty* 

C 5 NYOLv 
($)• Ellenem állottak némellyek, kik magyar nyelven 

fepűottaik , és engemet ^neg-is-fz4llxtottak; hogy , ha a* 
Magyaroknál ama' régen bé.vett fzót: IRÓ-DEAK meg«u 



4* TÖLBT MIKLÓS. 

NYOLCZADIK RÉSZ. 
Vindplaf okoskodása. 

T 
X érjünk egy kevéssé SZILLÉRNEK hajlékába, 

és visgállyuk-meg annak házát éles fzeraekkel. 
Maga gőnofzj és igen ál-orczás lévén, úgy 
tettfzett, mintha az Isten-féloket gyomrából nem 
fzerette volna. A' leg-rofzfzabbakkal leg-hama-
rébb meg-egygyezett. Ugyan-azért leg-kedves-
sebb embere-is vala VINDPLAT, egy Erdélyi 
Szite, de régtől fogva meg-magyarosodott. 
Szeme sem állott Isten-igazában. Maga-magával 
elégtelen. Hogy most az afztalhoz ült, így 
feolla 

.'VEND-
másolni ( a'-mi nem vdlná tanácsos ) , és kurta'bbra , az-az 
egy fzóra venni akartam, mi-okra nézve mondottam aztaj 
IRÁSZNAK, és inért nem így. ÍROKNOI? Én, leg
elsőben arra, hogy nem volna tanácsos a' régi bé-vett 
havakat meg-másolni, azt mondám: hogy ezen elő-ítéletet 
bár régen le-tettük volna, eddig nyelvünket a' sokbafzon-
telan deák-fzavafcből régen fci-tifztítottuk volna. Ki-vetettük 
immár a' PRÓKÁTOR nevet, helyébe ÜGYÉSZ nevet 
tévén. Mért nem vethetném-ki tehát az ÍRÓ-DEÁK en-
vet, helyébe ÍRÁSZ nevet tévén? Ama' másik ellen
vetésre : mért mondottam ÍRÁSZnak, és nem ÍROKNOK-
flak, azt felelem: hogy én ezen fzó toldalékot NOKcsak 
éppen azon hivatalokra adom, mellyeket valóságos Tifzt-
ségeknek lenni gondolok, tígy-mint: TÁBORNOK ( Dux, 
Imperátor Belli).TANÁCSNOK ( Consiliarius). TITOK
NOK (Secretarius). TÁRNOK (Tavernikus). TÖMLÖCZ-

NÖK 
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VINDPLAT*- Ismétta, dologra — Énnél 
átkozottabb kenyeret soha fel-nem-találtatni.,—* 
A' munka annyi ? mint a' Mátra fzele; ar bér 
pedig, mint egy mák.ífeelet ffeomban hafe-
nora, Aludtomban bérem — Nincs annyi tehet* 
ségem, hogy Úr lehessek*— Mind-eddig nehéz 
fzolgálatokban kénlödtam~Szillér,a'Bíró! Jaj! 
néki bntty a világ* Most-is majorjában tobzódik, a 
Tifzának egy ere mellet. Ha haza érkezik r 
alá firkállya magát a? papirosra > és neki ez az 
egéfz dolga. Én pedig ? mitit a'fzekeres ló* 
fziraetlen dolgozom* Magamban semmi fogyat
kozást nem érzek* Efzem ollyan5 mint a8 káp
talan*, még se mehetek valamire, 

.Ki- • 
NÖK ( Castellanus )• Ezekolly Tífztségek Örfzágunkban,, 
inellyeknek bérjek nincsen, és nem annyira pénzért, mint 
böcsületért fzolgálnak. De kiknek fzolgálatjokat, csupán 
csak azért: mert munkálódnak, fizetéssel ki~elégítik5 sőtt 
átkos fzamra-Is fizetik, azok az Á S Z , ÉSZ, toldalékkal 
meg-elégedhetnek. Hlyen az ÍRÁSZ, illyen a^ÜGYÉSZ: 
mert se az író-deákság, se a* Prókatorság Orfzágunkbaíii 
Tífztségek nem váltanak* Bezzeg mást mondok ám arról, 
ki a* Királyoknál az írás-bell efzközöket forgattya. Eú 
úz előbbeni Magyar lirállyaink NOTÁRIUSnak azért ne
vezték, íHertf a' fel-jegyzés, fogtalatosságjában állott* 
Hlyen volt Béla-királyunk alatt ama' Nótárius^ ki, a' Ma-

. gyarok* történeteit le-írta. Az-után hivták CANCELLA-
RlUSnak azon afztaljok miatt, mellyet azért vettek körül 
kar-fákkal ( cancellis ) , hogy az irások róla olly könnyen 
le-ne-essenek. Én már Orfzágunknak, és Királyunknak 
ez-m Tiíztjét méltán nevezhetném ezen fzóvab ÍRNOK, És 
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KILENCZEDIK RÉSZ, 
Szillé r V ind platt ál 

Q • 
^ZILLER : Bl-késodtem egy kevéssé 5 édes 
Vindplatom. De hamarébb nem lehetett, — Van-é 
már el-végezve valami? Mi újság ? 

VINDPLAT: Nincs semmi különös. íme 
a* feleletek a9 királyi parancsolatokra. Kéfzen 

, vannak az alá-írásigf íme itt könyörgő Jrár. 
$ok-*is. 

SZILLÉR í-Ezekre ez-iitán4s elég az idő* 
Hát még mi hír? 

VINDPLAT:ímeManczikától-is egy levél 
SZILLER: Vigye a' patvar levelével egy-

gyíite. Ö már nékem nem kelL Másba torom 
•a*-fejemet. Nincs más valami? 

VINDPLAT 2 De van-ára egy külösiosu Háza-
sodik valaki.' 

SZILLÉR: ugyan ki? ' ! '" 
V1ND-

. így Summám Cancellarium FÓ-ÍRNOINAK, Vice-Can-
cellarium AL-IRNÖKNAK mondanám. De Romában, a* Ke* 
refzte'ny Anya^zemt-egy-háznak elején, ezeq ÍRNOKOKAT 
így nevezek: DIACQN: és mivel soha más nyelven nem 
írtak, hanem Romai, avagy látiuminyelven4 ezen nyelv
hez pedig a' mi régi Magyarjaink-is igen neki feoktak, a8 

Rtfenai nyelvet DIACON nyelvnek mondották, és a' ki 
fialunk ezen nyelvet tudta, Pál-diáknak, András-deáknak 
mondották. Ez tehát igaz eredete nálunk eme régi fzónak 
ÍRÓ-DIÁK, avagy ÍRÓ-DEÁK* Ekettfzik tehát, hogy 
ezt éltán mondhatom IRÁSZNÁK, a' fö-tifztségut pedig 

•• ÍRNOKNAK, 
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VINDPLAT : Nemes, és Nemzetes vitézlS 

VendrSdi Ür i vefzi magának Házas-társül * - ~ 
tigyan kit? 

SZILLÉRt Ne bolondozz Vradplat, talán 
bizon Toldi Miklósnak Kis^afzfzonyát Trézsit? 

VINDPLAT? Nem úgy. Vefzi magánakbá- , 
zás t̂ársüT Nemes és Nemzetes vitézlő' Tápai-
nénak egygyetlen-egy Kis-afzfzonyát Piroskát. 

SZILLÉRt AV már más. Tudfz-é még va
lamit ? 

VINDPLAT: Kurkó Marisúénak az Üra a' 
Tifzába halt. Hat Árvái maradtak. 

SZILLÉR: Még csak a' héjjá, hogy a' 
hal-piaczon a' kefzegék* árát, Rácz-piaezon a* 
veres hagymák' fzámát ki-mondgyad» 

VINDPLAT; Ügy bizony! fziute el-felej« 
tettem a' leg-nevezetessebbet. Egy levelet kül
dött Toldi Miklós Budáról* Ezt Makra kezembe 
fzolgáltatta* -

SZILLÉR; És éztutóllyáfa kell hallanom? 
. Hol az efzed? Fel-van*é már fzakafztvá? 

VINDPLAT; Olly fzerencséssen •. hogy, egy 
kis veres vonáskát ki-vévén, semmi jelet nem 
tapafztalni rajta. 

SZILLÉR Í Hol a'levél? 
.. VINDPLAT t Itt vagyon. 

SZILLÉR: á levélnek el-ohasása után. Sem-
ini víz az én malmomra. Éppen semmi! 

VINDPLAT • Semmi?— Hát az Utó-irásr? 
SZIL--
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SZILLÉR : Van tehát Utó-írása-is? olvas
sa nyilván 9I> Az t-is jelenthetem ,. édes Magdám^ 
hogy Sziliéinek 5 a' Város9 Bírájának meg-paran* 
csolta a' Király, hogy Tápé-falut ? mellyet ma
ga' réfzére Istentelenül el-rablott, tüstént vifz-
fza-adgya Tápainénak^ ama' fzegény özvegy-
afzfzonynako Oh nem annám sokért r hogy az 
el-tiportt Igazság 3 Királyunk' idejében 5 talpra 
állhatott. Abban-is örvendezek, hogy feó-fzól-
lásom foganatos lehetett 39 Meg-haraguáván:Áh% 
Toldi Miklós Uram! — Tehát a' te fzó-lzól-
lásod? — 
,v VINDPLAT: A'levelet tüstént Toldihoz 
kell küldeni: mert, a''mint hallom5 nem régen 
haza-érkezett. 

SZILLÉR: Itthon van tehát? No-hátpe-
csételd-le fzaporán* Toldi Miklósnak pecsét 
nyomója hol vagyon ? 
- VINDPLAT; Nálam van uram. 

Ezeket el-mondván VINDPLAT, ki vefzi 
zsebjébol TOLDINAK pecsét-nyomóját, és le
pecsételi a' levelet. De, mind-a'-kettőuek fze~ 
rencsétienságjékre ? a' pecsételés után le-henge-
xedett az afztalról a' pecsét-nyomó, és a' föld
re le-esett. Se-le-hengeredését9 se annak a9 

főidre esését éfzre-nem-vehették amazok «, ugyan 
azért így fzóllott 

SZILLÉR: Hallod-é Vindplat! - Pórázon 
feeli tartani Toldi Miklóst: mert, a-mint tapafö-
talom $ naprúKnapra nagyobb a' méréízseg benne. 
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VINDPLAT: Uram fiem-is árt. Ha Bíró 

Uram égy ismerné otet, mint én; soha magát 
barátságába nem ajánlotta volna. Mind-az'-által 
Makrával kellene befzéllenem , avagy más vala
kivel ezen levél feloL Itt kint léízek Uram* —• 
El-megyen. 

SZILLÉR: A' te Szó-fzóllásod tehát Ez
redes Uram? — — Várrá embertelen! •—Ezéít 
ugyan meg-lakolfe.-. íme illy gyönyörű Jófzá-
gomtól meg-fofztott a' tiaramjá. Ezt fzárazon 
el-nem-viheted'— Tüzes menydörgo* Egy kis 
várás utáni De vallyon kit fenyegetek? —• 
Az én kedves Trézsikámnak édes attyát! —. 
Oh Trézsi! mért nem fzerethetem úgy édes 
atyádat , mint Téged'fzeretlek? Vóltvóít 
ollyan idő, mellyben Atyádat nagyon fzerettem* 
Be arany lánczunk elszakadozott* Nincs olly 
Őtves , ki öfzfze-forrafztaná. Hallod-é Vindplat! 

VINDPLAT: . Parancsollyon Bíró Uram. 
SZILLÉR: Nékem ki - kell valamit gondol

nom Toldi Miklós ellen. Egéfz óráig senkit se 
erefzfz hozzám. Azt. mond: hogy-a* Szilién 
majoromba mentem, ."Ha Toldit meg-nem-ron-
tyuk valahogy, 6- ront-meg bennünket. — 
Senkjt se erefzfz hozzám. El-megyen. 

VINDPLAT: Jól van Uram. Rendes ter-
méfzetj ha itthon van, azt mondgya nem vagyok, 

. nékem pedig vagy akarom, vagy nem, haZ.ud-
nom kell mellette. • 

, TI-
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TIZEDIK KÉSZ. 
Makra VindplattaL 

MAKRA Lelki ismeretének furdalásait tovább 
kintiem-állhatván5 sebes ilyargalással futott a* 
Város házához* Szobájában vala még ekkotf 
VINDPLAT, és a* papirosokat íelldbe fzede-
gette* Hogy lélek fzakádva be-jÖvé9 így fzólk 

MAKRA: Az Isteíi fzeíelméjért, add idő 
azt a' levelet. Ügy morog Toldi 'Miklós, vâ  
lámiüt a' Medve. 
, VINDPLAT: flol pokolba voltál, tehát 
ennyi ideig? A' NAP-koícsmájábá; á'Kakásnál, -
é?- Medvénel-is kerestettelek; áehól se voltáL 
Tálán: a* pokolba ittál! — Akafzfzaíiak - fel 
ttiég ma. 

MAKRA t' Ugyan Víndpkt 5 moiid - meg 
igaz lelkedre: az én nyakamra illéne-é. inkább ír 
vagy a9 tiédre ama7 kendéiSnyakía-való. • Tége
det'a* fzél ollyan fzépefl forgatna",'inííit"a' üyátf* 
£a4evelet. . • . 
' VINDPLAT: Hagygynk abban .tf tréfát 

mert annak fel-is igaz feokott kíinL Haiieiíi ehöl 
a*"levél," Ehól Ufamtólis fáradságodéit Valami*.. 
— De Makra! • Szem-füllel minden felé. 

MAKRA: Valamint a£ agár, 'ELftalad. 
VINDPLAT Í Ama' levéllel ísméfct egy pafi* 

Varságot tettem-' És mi hafznöm benne? 

TL 
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TIZEN-EGYGYEDIK RÉSZ. 
Vendrödi Findplattal 

Hol van Bíró űr ? 
VINDPLAT: Nincsen mostanában"-ide haza* 
VENDRÖDI: Nincsen ide haza? Hifzen 

csak ez-elott jött meg Szilién majorjából. 
VINDPLAT : Van talán valami különös dol

ga Polgár-mester-úrnak ? 
VENDRÖDI: Azt Uraságodra nem bízták. -
VINDPLAT: Én fcöcsülletessen el-fogom 

végezni. • 
VENDRÖDI: Én Bíró-urat keresem, nem 

kendet. Akarok, kell-is vele befzéllenem. Királyi 
parancsolatokkal jövök. 

VINDPLAT: Meg-kö vetem Polgár-mester-
urat; o ugyan ide haza vagyon 5 de 

VENDRÓDI: Mennyen Ked hozzá, és mond-
gya meg; hogy királyi parancsolatokkal érkeztem. 

VINDPLAT; Igen-is meg-inoudora. El-megyen* 
VENDRÖDI: Bizony rendes dolog. Már 

§,4s el-zárja magát, mmt-ha, tudgya Isten, mi ki
rályi írnok lehetne* 

TIZENKETTEDIK RÉSZ*' 

Szillér Fendrödiveh 

^ZILLÉR; Oh! alázatos Szolgája Polgár-mes
ter-úrnak. Meg-kovetera barátságossal Nékem 
Első Könyv. D "..igén 
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igen fzorgos dolgaim valának. Ugyan - nzétt t 
senkit se kévántam magamhoz erefzteni. — De 
ha tudtam volna, hogy az Űr légyen— Oh 
bizonnyára 'fölvessen látom éjjel-nappal fzegény 
hajlékomban*.... űgy-is. van valami befzédem az 
Úrral. 

VENDRÖDI: Be nékem-is az Űrrah Mind- • 
az-által: talán terhessebbek az enyimek* Fog
juk tf könnyebb végét. Szóilyon az Úr , mit 
akar* 

SZILLÉR $ Tudom, hogy Polgár-mester-
lir igen ismeretes Tápainé' házában; mert van 
ám ott valami, nevetve* De semmi az. Kiki maga' 
fazeka mellé fzít. - - -

VENDRÖDI: Csak velejére V dolognak. 
SZILLÉR: Igenis; tudgya tehát az Űr 

ama' porunkét Tápé-falu iránt ? 
VENDRÖDI: Tudom az egéfz dolgot, és 

javaslom Bíró Úrnak, úgy, mint jó baráttya : 
vigyázzon magára —• Él még Mátyás-király í 

SZILLÉR: Ugyan-ezért: máskép* intéztem
éi a* dolgot* Lelkem' ismerete fzerént ugyan, 
igen jól tudom: hogy Tápé-faluhoz igazságom 
vágyom De azt-is tudom: hogy az emberek, 
már így, már amúgy-is fzóllanak; — Nem ke-
vánnék pedig rofz hírbe keveredni Polgárjaim 
előtt. 
,,• VENDRÖDI: Hogy egy Bírónak jó híre 
legyen, az. nem csak kéváriságában, hanem kft. 
tetességébeiHs álL' SZIL-
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SZILLÉR : ügyatf azért: el-tökéllettem ma
gamban : hogy a* Jófzágot .Tápoménak viízfza-
adom. .: 

VENDRŐDLt El-baműha , Bitó-úr! Maga 
é ? avagy az Isten9 angyala b előlié ? 

SZILLÉR; Magam fzóllok igen-is, De 
TClem vagyon az Isten' angyala-is. 

VENDRÖDI: Követem Bíró-urat, én eddig 
ínás vélekedésben voltam az Űr felőL 

SZILLÉR: SStt nagy bizodalommal arra 
kérem Polgár-mefter-urat: maga méltóztasson 
Tápainéhoz menni fzándékomnak ezen ki-nyi- . 
latkoztatásávaL Jó hírt fog vinni Piroska-kis-
áízízonynak-ise 

VENDRÖDI: Piroska-kis-afzfzonynak-i$ ? 
SZILLÉR: No-no!Hifzen a9-többit reá-

érthettyük. * Úgy-é: hogy azt meg-cselekfel 
Piroska kedviért? 

VENDRÖDI: Annál inkább meg-cseleked-
hetem; mert éppen erről a' Királynak parancso-
Íattyát-:is vettem* 

SZILLÉR: A'Királynakparancsolattyát? —* 
VENDRÖDI • Igen-is. — Dicsérem pedig 

az Úrnak hamarébb történtt el-tökéllését. Mert 
másként az Urat a' jófzágnak vifzfza-adására 
kénfzerítettem volna. ímhol pedig a' parancso
lat 9 oda adgya a Királyi leveltt. Ez az Urat 
illeti* Nékem pedig kötelességemben áll: hogy 
erről a* Királyt tudósíttsam mennél hamarébb. 

D % . Az 
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Az Űr lássa mit cselekfzik. Bizonyos tegyen' 
pedig abban * hogy én kötelességemben él-járóké 
Mátyás-király kurtán meg-ijefztl az embert (6)* 

SZILLÉR: Meg-vakargatta homlokét. Ke-
i vés időnek el-fogyta után > így fzállott t VendrŐdi! 

az Űr nemes ember* — Yan^é a* mellett nemes 
ízíve-is? 

VENDRÓDIs méltóságos sem* Bíró-úr! ••' — én 
a* nemességet '"nem egy rongyos' papirosban .* 
hanem a* fzívbep helyheztetem* 

SZILLÉR: Ezt igen nemesseíi mondotta 
az Űr. Tudósíttsa.tehát öFolségét arról : hogy .*-
én áTápai Jófzágot hamarébb vifzfza-adni fzán-
dékoztam9 ipiiit a9 Királynak parancsollattyát 
vettem/ VEND-

(6>* Egyfzer ugyan ^ íkokása fzerént, kurtán meg-is 
ijefztette Mátyás-király a'Budai Polgárokat, ezt írván nékik 
(mivel talán magyarul nem tudtaiiak) deákul; 

Mathias 
Dd Gratía 

Hungaföttitn Réx 
Boimm mane Cives. Ad Regem otmm®' 
Si non veneritisj, Capita perdetis 

Budae« 
Mátyás 

Isten5 kegyeline'bol 
A* Magyarok királlyá* 

Jó Reggelt Polgárok. Mindnyájan a'Királyka: 
Ha el-nem-jöttök ^ fejeteket el-vefztitek 

Budán. 
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VENDRÓDI: Igen-is: ezt m'eg*cselekedhe-
fcem: mert5 minekelőtte a5 királyi parancsola
tot az Úrnak kezébe adtam a jó ízáiidékját 
hallottam. f > 

SZILLÉR: Oh! most tapafztalom az Úr
nak nemes eredetét* — De még csak egyre 
kérném az Urat Polgár-mester-urat*, gízhatik-é 
bár-adatosságpmban ? • 

VENDRÓDI:- Én fzolgálatomat senkitol se 
sajnállottam? ha böcsöleteramel'meg-egygyeáetti 

SZILLÉR* Oh! ez• ismétt meraes fzívének 
jele* Nem-is máskép' kérem/— Kedves Ven-
drŐdim ! édes jó Barátom! — Toldi Miklós' 
házát tndom jól ismeri az Úr* Szeretik ottan 
az.-Urat-is. Oh édes VendrÖdlm9 van abban a' 
házban valami s akni fzívemet csiklándoztattya. •• 
Szóllyon kérem egy pár fzót az én rófzemre. 

• VENDRÓDI: Szí vessen. ^Csak tudgyam , 
miben fzolgálhassak. 

SZILLÉR. Oh Trézsi!, Trézsi! 
VENDRÓDI: No! — mit akar az Úr azon 

Kis-afzfzonnyal *? 
SZILLÉR: Oh! ha Stet reá vehetné! 
VENDRÓDI: Szívessen. De mire? 
SZILLÉR 2 Azon meg-testesültt angyalt! — -
VENDRÓDI: Meny-orfzágba vifzfza-fzál-

líttsam ? 
SZILLÉR; Nem nem, édes Vendrodim ! 
VENDRÓDI; No hát mit? 

D 3 SZIL-
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SZUXÉR j Oh! ha enyímmé tenné í 
VENBRÖDI t Az Úrévá tenném! — Saj-

üállom! 
SZ1LLÉR« No hát. no ! miért ? 
VENBRÖDI: Nincs ember, a"ld Toldi 

Miklóst erre bírhassa. 
SZIH.ÉR r Nincs ember ? 

: VENBRÖDI; És így, ennem hafználhatok* 
SZILLÉR: Nem hafználbat ? W Be űgy-é ? 

nem-is akar az Űr ártani? 
VENDRŐBI: Mentsen^meg az Isten*.' 
SZILLÉR s íme az Úrnak nemes fzívét is* 

snétt tapafztalom. Kérem -tehát: fzóllyon n% 
Űr Toldi Miklós előtt: .hogy én vagyonos 
ember vagyok* Hogy, Tápainénak halála után^ 
ama* Jófóág-is reám kerekedik,, mosolyogva: ha 
csak Piroska-kis-aizfeony s# Úrra nem pillán-9 

tott. — Be így már ízívesseji oda engedem "az 
Úrnak minden jófzágát. 

VENDRŐBI; A' m< Piroskát, illeti, S igen 
•tifztességes fzemélly. Megrpillantotfré engemet 9 
nem tudom ; de azt bizonyossan tudom : hogy 
én azon drága Némelynek csak tifzteloje léfzek* 

SZILLÉR: No ifzen no! tudom a9 többit, 
Minden fzerencsémet az Úrra bízom* Egy kis 
dolgom vagyon fzobámban* Tüstént itt termek, 
Jikmegyen* 

VÉNBRÖBI; De Trézsiben ugyan nem 
kopik a' fogadó 
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TIZEN-HARMADIK RÉSZ. 

Vendrödi Vindplattal. 
VINDPLAT s Ismétt alázatossan meg-követem 
Polgár-mester-urat. •-*- Ha tudtam volna, hogy 
a* dolog olly sürgető 

VENDRÖDI: Jól van jól. 
VINDPLAT-. Igen sajnállanám , ha, elSb* 

beni cselekedetem miatt, Polgár-mester-árnak 
kegyességéből ki-esném, 

" VENDRÖDI: Jol van jól. Ne bofzontsoa 
annyit. Én azt jól tudom : hogy §gy fzolga 
nem nagy Úr. Kend azt cselekedte, a'-mit paran
csoltak. 

VINDPLAT: Oh igen okossan. Láttya te
hát az Úr - -

VENDRÖDI: Hallya kend: ha más dolga 
nincs itt, hanem hogy velem befzédbe ered-
gyen, Isten' hírével, el-mehet. 

VINDPLAT: Köteles fzolgája Polgár-mester-
Úrnak. El-menttében alattomban: Lássa az ember! 
én fzolgája volnék Sziliéinek 1 

VENDRÖDI: utálatos lév-esapó! — Azt 
gondollya az ostoba, hogy előttem mézes inad' 
zagjai kelendők -— De barátom! Tetőtől talpig 
ki-ismértelek. 

D 4 TI-
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TIZENNEGYEDIK RÉSZ. 
Manczika dllapottyá. 

JOogy ez előtt rend-kivúl való hamarsággal 
el-méne Vendroditől SZILLÉR, az volt az oka3 
hogy Manczikának leveléből > mellyet kezéhez 
Vindplat ízolgáltatott, bizonnyal ki-tanúlta: hogy 
a* rendeltt i ízein-piilantásra maga*is ott terem 
Manczika* El-is-érkezett éppei^ akkorra^ midőn 
Vendroditől fzóbájába méné. Eleget únfzoltá 
Szillér Manezikát^ hogy Vendrődihez ki-jőjjöii5 
de ez erre vállát vonyogatta. Mind-az-ákal $ 
csak ugyan kihozván Őtet, így fzólla 

SZILLÉR: Megkövetem Vendrodi Urat, 
hogy itt si^gánossan hagytam. Sokáig-is fára
doztam : még ezen Tifztességes Személlyel el
hitethettem 5 hogy ®z Úrnak jekn-léttébeiHS 
ki-jöhetj és előállhat tifztességes maga' viseld 
tével. 

VENDRODI: - Talán nehezeié esik a* leány^ 
nfzfzonynak ? 

MANCZIKA :• Éppenséggel nem, 
VENDRODI: Én immár hivatalomban 'el

jártam* Ajánlóin magamat. Ehnegyen* 
SZILLÉR: Követem a' Kis-aföfzoayt^ még 

valami befzédem vagyon Vendrődi-úrráL El-me
gyen o4s Vendrodi után. 

MANCZIKA; Oh láttalak ismétt, édes 
Vendrődim! Oh drága ifiii! én tudom 9 kit vefz* 

tet-
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tettem-ette-benned!'"— És kivitt engem'' arra 3 
hogy tégedet el-vefzefzízelek ? ~. Ezen gónofe 
ember, ki már engem* nevetett> ki-is-neve
tett, — íme hogy tébolyodtam-el én nyomorulttá 
és az orromnál tovább nem látó leány! ~ Sze
rettem Szillérnek hízelkedő fzavait, —- El nyötte 
ártatlanságomat ? raár-ís úgy hurczolom testemet., 
mint valami dögöt* Uram! Teremtőm f ne vigye-' 
el eí/t fzirazon ama5' gonofz pára — Ha te 
gyarlóságommal vifzfza-nem-éltél volna 5 eddig 
immár föerencséssen élhettem volna kedves Ven-
drodimmeL Már Ő engem' el~hagyott. Jól tette: 
mert ? hogy otet meg-érdemellyem, azon igazán 
soha se iparkodtam, Add̂ meg Uram bérét Szil
l e l csábításainak. Meg-vallom ugyan, hogy 
bűnös leányod vagyok. Be hallgasd~meg kö^ 
iiyörgésemet s mert azokat töredelmes fzi'vbol 
eregetem* •" > 

v Hogy ezeket el-móndá Manczika5 történet 
ízerént az afztal-lábhoz kinézett, és ott meg
látta a' le-hengeredett pecsét-nyomót Fel-kapta 
nagy hamarjában, és azt kevés ideig nézvén* 
meg-is-isníérvén * elShbeni fzavait így folytatta, 

MANCZIKA: Úr Isten mi dolog éZ ? — 
TOLBI Miklósnak pecsétnyomója; pedig csak 
ólomba ki-meczve. — Hol leltem pedig meg? -— 
Szillérnek házánál! — És vallyoti mikor ? mi
dőn Toldi Miklósnak levele olly későre érke
zett — No már értem a dolgot Ssillér-u-.-

D 5 tam 
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ram! — Nem kell hirtelenkednem! Hadd érjen* 
meg a* gyümölcs* A1 pecsét-nyomót zsebébe tgtu 

TIZENÖTÖDIK RÉSZ. • ' 

Sziliét ManczikávaU 
IXIinden• hafzon nélkül fealadott ez-előtt Szil* 
lét Vendroái után. Arjraakará Őtet ismétt kér
ni, hogy Trézsinek elnyerésében segítené* De 
Vendrodi erről hallani sem akara valamit* Reájj* 
kegyeden ízemeket vetett as Polgármester^ 
Nagy fzomorúan vií?fza-jövén, így fzóliamla^ 
meg 

SZILLÉR: Soha soha illy kegyetlen munkát 
- MANCZÍKA: No Bíró Űr! honnant jöttek 

ágon mélly gondolatok ? 
SZILLÉR: Semmi sincs, semmi! ~ • 
MANCZÍKA: Semmi sincs tehát ? — SsAU 

Ut Űr! —? & Semmi csak semmi;— A' sem̂ » 
miről olly mellyen gondolkozni nem lehet, 

SZILLÉR : Semmi sincs semmi — mintha 
$ fejem fájna. 

MANC^IKA : Több kölietik lenni ennéMs. 
, SZILLÉR S Semmi sincs Semmi*. 

MANCZÍKA: Bíró Űr ! talán az igen neve
zetes semmi. Példának okáért: — A* király 
MZt parancsoilya; hogy Tápainénak Jófzágát 
vífzfza adgyal —Toldi Miklós meg-nem en
gedi, hogy Sziliét annak leányát eLvegye. ~ 

, " Ezek 
•"£ 
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Ezek lehetnek ára azok a* nagy semmik 9 mei-* 
lyek Bíró Úrnak fejét fájlalhattyák. • Ugy-4y 
meg-találám az eret? I 

SZILLÉR; És ezen tudósításokat kitSl 
vette Manczika ? 

MANCZIKA : Elég az > hogy tudom, — 
Avagy talán mind ezeket titkoknak véli Bíró 
Úr ? — Kiáltyák a- Tápai Nyersek 5 rikojtyák 
a? Gyévi Kótyagok, éneklik a' Ballagi-tói Hat
tyúk 5 hirdetik a' Szilléjri Batlák. 

SZILLÉR: Hagygyon békét JManczika. Éti 
ezekről semmit sem akarok tudni: éppen semmit* 

MANCZIKA 1 Israétt Semmi ? Meg-meg 
ismétt Semmi? 

SZILLÉR: Hagygyon el: Semmi fzüksé^ 
gem magára. 

MANCZIKA: Ismétt a< Semmi. Alig5 h*& 
giró urat Semmiből nem teremtették. 

SZILLÉR- Hagygyon-el5 mondám, 
MANCZIKA "* De miként gondolhattya zz% 

Jiogy én Biró Urat elrhagygyam ezen állapot? 
tyában. Hát ha ismétt Semmivé változik? 

SZILLÉR s Hányfzor mondgyam, hogy hagy* 
gyon-el? Se lelkemnek 5 se testemnek nemkelL 

MANCZIKA : No Biró Úr, még csak egy-
gyet kérdek 9 az-után eknegyek* De fzóllyoti 
bátorságossan "• mert tudgya : hogy én egyébb 
nem vagyok immár 9 hanem fele-baráttya, Mond-
gya*meg egyenessen: fzereti-é Toldi Trézsit ? 

SZIL- • 
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SZILLÉR- Már ez minek? — mimtaz'-
által: Szeretem igeti-is. 

MANCZIKA: És 'Őtet, a' fzokás fzerént5 
elsőben kéz-fogással , az-után esküvéssel akar-
|9 mtgájévá tenni? 

SZILLÉR: Úgy igen-ís. 
' M.ANCZIKA: Abból semmi se lefzfe, 
SZILLÉR: Én azt jobban tudom. 
MANCZIKA: Javaslom az Úrnak: ha Tr<K 

zsit magájévá kévánnya tenni <, ragadgya^el metiT 
ítél hamarébb. 5 

SZILLÉR•? Ei-ragadgyam ? 
MANCZIKA: Igen-is: eriSfzakossano 
SZILLÉR; Mit ért ez által ? 
MANCZIKA : Haliya Biró Űr, de 'jól efeé-" 

ben tartsa. •— Ha mind-a'-két fzelenezében csak 
egy-egy font vagyon ? meg-taitódik a5 esillapat. 
De ha csak egy kis nehezékkel több lefeíz m 
egygy& fzelenczébe 5 felbillenti a' gémet ? fzin-

f-te úgy; mint-ha mind-egygyik fzelenczébe fzáz-
fzáz mázsa lenne, — Meg-értette az Úr ? —* 
Jó egéfzséget! Szerencsés fel-virradást. Elmegy. 

SZILLÉR: Bezzeg az ám a' kérdésy ha 
igazat nem mondott-é? Ti'ézsit ugyan erofzak-
kai alig vihetem-el: mert Toldi Miklós elég erős 
ember (7). De, ha ennek fzelenczéjébe egy kis , 

alat-
(7)* TOLDI Miklósnak erejéről ezeket találtam a' 

régi fel-jegyzésekben, hfzer: Néki gyermekségében igen 
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alattomos nehezéket vetek (íigy-mint költött 
vádokat, patvarságokat); már akkor 6-kegyel-
mét-is meg-billenthetenu Bizony Manczikának 
helyén az efze, — De elsőben Toldi Miklósnál 
jóval kezdem-el a' dolgot* Meglátom,, ha-ez
zel valamire mehetek* — Ha így elmem-sül-, 
már akkor bunkót a' kard ellen• — Vagy törik3 
vagy fzakad5 de Trézsinek az enyimnek kell 
lennie Tüstént Toldi Miklóshoz megyek. Meg* 
látom mire mehetek. 

TIZEN-HATODIK RÉSZ, 

Trézsi Vendrödivel 
VENDRŐDI : Valósággal lelkem, édesTíézsim5 
mostanában én olly örömemben vagyok, hogy 

/:..',"•; ' tó-
kevés hajlandósága vala a* tanulásra, ugyan azért otthon 
nem igen társalkodott a' Tanűlttakkal, hanem csupán a' 
tenyeres-talpas béresekkel í és más e'-féle betyár-emberek-
keL Leg-nagyobb vitézségét abban helyheztette, ha meg
győzhette a' leg-izmosabbakat. Egy se volt, a} ki rajta . 
ki-foghatott volna. Il-y&or: A' malom köveket könnyen 
fel-emelte, llhfzor : a' nagy rudakat két annyira bagyította, 
mint a* többiek.' IV-facr: Egy erős Bérest, kivel kü£z* 
ködik vala, lígy találá a' földre le-vetni, hogy az tüstént ^ 
ki-adná lelkét Éppen ekkor haza jőve Báttya Budáról, 
kinek haragját hogy elékerülhesse Miklós ( mert tudta, hogy 
ezen Béres igen kedves embere vala Báttyának) tüstént 
d-fzökott, és , az ereken túl , a'nádasba tartózkodott. Itt 
ütet az Annya Szárcsa-tojásokkal tartotta mind addig, még 
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kkiem-mondliatom* Oh ha el-gondolom $ Mnf 
emberekkel tehetek jót ^ midoa a' Király mellet 
léfeekl, ^ 

TRÉZSI • Igazán nagy dolgot tefzunk, ha 
fele-barátiükkal jót tehetünk. Oh Vetídrődi, ha 
akkor látta volna fzívemet $ midőn édes Atyáiíi 
meg-engedte öföve-kelésünket! Soha azon fzera-
pillantásnál édessebbet nem éltem t mert tüstént 
efzembe jutott: Vendrodi énvelem jót téízen. **: 
Oh tegyen az Űr másokkal-is^ ha lehet 

VEND- . . 
Báttya meg-nem-engefztelŐdött« V-jfaer; Laczá András^ 
Mátyás-királynak nagy embere, Erdélyből Váradnak tart
ván, ekvefztetté az utat katonáival egygyütt* Hogy Nagy* 
fefanak határjára" jött, elő találta Toldi Miklóst, és 
tolle Buda' tájjékát ineg-kéírdezte* Miklds megJkapván egy 
nyomtató rudat annak végénél; Buda felé mutatott , csupán 
jobb kezével. Yl~f%or: Otthon a' tobbieken győzedelmes-
kedvén Miklós, Buda felé vágyódott. Nem mert nyilván 
járni, Bányának nebeztelésétöl tartván, ki Őtet, úgy-mint 
tanulatlant, fzégyenlette Test-vérjének mondani* Alattom
ban el-érkezvén Budára, Mátyás-királynak konyhájába ils> 
íatta^bé magát, és itt csupa éleleméit kuktáskodott, mo
sogatott, fiit hordott, és 5 a'-mi legnagyobb tsudálkozás-
jókra volt a' Szakácsoknak, két nagy kondérokat véve két 
kezébe, és a' Dunáról a* Várba vitte a' temérdek vizeket, 
Vll-fzer: Midőn itt a Vitézek nagy Gömböket, avagy9 

köveket hánytatlak; o néha a? konyhából ki-tekíntvén, 
mindég-továbbra vetette a' nagyobbakat* írigylették néki 
ezen erejét* Ugyan-azért nem maradhatott Budán, hanem 
Pestre által jött*. V i l i k o r : Itt a' Méfeárosokuál fzolg#t 
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VENDRÓBI. Engemet erre kérni nem fzük-
ség« Kit fzárnyain hordoz a' Szeretet, az sen
kinek semmi rofzfzat nem tehet. A' Szívnek 
érzékensége tefz bennünket valóságos emberek*8 

kéé Kik soha nem fzer ettek r . azoknak ko-fzí-
vek lehet. Útállyák inkább az embereket, mint 
arról gondalkoznak 9 hogy tehessenek jót vala
kivel. De ahhol az én Trézsimnek munkálko
dásai láttatnak 5 nyájas befzédgyei hallatnak"; ott 
a' farkasok bárányokká, av Rókátis-nyulakká 
változnak* Meg-vallotta mind-ezeket Szillér-is. 

TRÉZSL Szóllott tehát vele felőliem ? 
VEND-

a* Veséjért, ffiellyet igen fzeretett* MidÖn egykor egy 
fzilaj Bikát le^akarának a' legények vágni; a' Bika, eMza-
ftafztván a' kötelet, az ott ácsorgó embereknek nagy ve-
fzedelmével, a' vágő hídról el-ízaladtt, Utánna Toldi, és 
farkán fogva vifzfza-húzta, és mind-addig tartotta, még 
fejfzékkel le-nem-veretett* Ez-után meg-kettŐztettek a* ve
sét , májat-is adtak hozzája. IX-fzer Által-csalattatván a* 
Budai méfzárosoktől, itt a' le-vágott marha darabokat vállain 
vitte-fel a' Budai várba* X-/«er: Egy nevezetes csele-

. kedete után ( mellyet, mivel nem éppen ide tartozik, az« 
után fogom elŐ-adni) bé-vétetvén a' Királyi házba , első
ben Mátyás-királynak csaridssa léve* Ekkor ofztán mente9 

űjjában hordozta a* buzogánt* Prágában lévén a' Királlyal, 
egy vele-vetélkedo Csehet megakarván alázni, és ijefzte-
ni , kettőt-hármat forgott, és buzogányos mente-újjaval úgy 
le-csapta az embert, hogy tüstént fzörnyÜit halt. Ótet 
az ítélet eleibe nem idézhették9 mert: buzogánját nem 
litván , magokkal a' Csehek el-hitették:. hogy azt a\.föé3 
titötfe-légyen-jneg. 
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VENDRÖDL Szállottam igeiws. De 8 hoz-
ta elő. 

TRÉZSL Oh bár ne feóllott volna. 
VENDRÖDL Mért nem édesem? Nem vk 

lik-é az erkölcsnek dífzfzérev ha azt a' Go-
nofzok-is dicsérik? — De olly kHéjezésekkel-
is élt v mintha Trézsit nagyon fzeretné* 

TRÉZS'I: Én nem az Ő ízámára fzülettem* 
VENDRÓDI.: Sött annyira ment; hogy élőt-

tem-is kihallaná fzeretetét* . , 
TRÉZSL No ez immár fzép! 
VENDRŐDI De kért-is engemet: hogy 

ötét Trézsinek elnyerésében segíttsem. 
TRÉZSL Ezt Vendrodi talán meg-is-ígérte ? 
VENDRÓDL De akkor Vendrodinek fzíve 

egy mák-fzemnyi apróságra törődött A* reméti-
ség, a' félelem, fel-váltották magokat fel-háböro-
dott feívemben. De5 hogy oíztán magamhoz 
tértem, kkievettem a' bolondot. 

TRÉZSL Mind-ennek fele se jó édes Ven-
driWhn. Én attól az embertől 9 tudgya Isten , 
igen nagyon félek* Semmi jó híre a' városban* 
Egéfz nap házasodik^ még-is magánossal! megyén 
fekünni. Oh ! ha nevét hallom^ már-is rettegeké 
Bár soha nevemet fzáján ki-ne-erefztené* 

VENDRÓDL Mi • hafzontalan félelem ez 
édesem? Ezzel én-is gyötörtetem9 ha Trézsi-
met félénknek látom*. De hagygyuk-el ezeket. 
Csal? még egy najp múllyon y oh minő boldo-

;. . . . . ' - . . . • g o k 
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gük lé&iink! — Nem-de azt mondotta Atyánk: 
hogy holnap •? '—-. Igen*is holnap fzereiicsések 
léfzünk« Éllyen addig-Is édesem* Vesse-ki a* 
bú-gondot fzívébíSL Setétedik azidő* Trézsit 
^zer angyal őrizze. El-megyeri» 

TRÉZSlV milyet, tapogatván s Oh Te félénk 
fzív! mi okod e1 nagy dobogásra* Vendredi a* 
tiéd* És mit kévánhattfz többet. No Trézsi 
mennyünk. Adgyon Isten jó ejtfzakát fzívem, 

TIZM-HETEI)IK,RÉSZ. 

S z ill ér T 0 Iái v ak 
ÖZILLÉR: egygyütt menvén Toldival 1 Azt az 
Ezredes-úr bizonyossan ki-nem*talállya 5 mi ho
zott engem' házához. — De elsőben fzépen 
köfzönöm Ezredes Úrnak barátságát Meg-ké* 
vánom fzdgálnL 

TOLDI: Én pedig éppen nem tüdőm, mit 
köfzönh.etne-meg Bíró Úr* 

SZILLÉR: Bizonnyára rendes dologrhogy 
mi emberek olly hamar hifzfzük ay röfzfzat má
sok felöl, íme, alig tefz valaki egy kis hibáig 
tüstént úgy vélekedünk felőlije: hogy soha ma
gát meg*nem-jobhíttya« Igaz ngyan , hogy én, 
Tápainéra nézve 5 hibáztam; de gondollya-é Ez
redes-úr , hogy én azon hibámat meg-neip-is* 
mértem? —-* 

$1$Q %onyv* B TOL, 
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TOLDI: Bizony maga* hibáját meg-ismérni5 
feép dolog* Annyit teíz^ mintha félig meg-job-
b í t a n á ; •••••' 

SZILLÉR:' Igen-is:.meg-ismértem, és9 mi-
nek-elotte as Királynak parancsolattyát .vettem, 
annak vifzfza-adását el-tök ellettem.-

TOLDI: Jól tette az .űr. Ez valóban di
cséretes dolog* 

SZILLÉR: Nékem pedig úgy tettfeik::mint-'" 
ha Ezredes Űr-is dolgozott volna abban, hogy 
a* Király annyira siettette Tápé-falunak vifzfza-
adását Ezt nagy fzívességgel köfzonom. 

TOLDI: Hogy minden tehetségemmel raj- -
ta -voltam ,"a' már igaz. De ezt mért köízöni 
az Úr 5 azt nem tudom* 

SZILLÉR: Higygye-el Ezredes-űr: soha 
ŰZ Úrnak emberisége felől úgy meg-nem-gySzet-
tettem/ mint Tápainé* dolgában. Ez különös 
fele-baráti fzeretet volt hozzája. .-• 

TOLDI: Kötelességemben állót az igazság 
mellett fel-kelni 

SZILLÉR: Oh nemes feívu ember* Én 
ugyan e* Városnak Igazgatója vagyok.. De azt 
kévánnám5 azt óhajtanám: hogy az Űr lenne 
az én Igazgatóit! mindenben*' • Meg-látná -Ezre
des-úr : hogy egy fiú nem engedelmeskedne ügy 
édes attyánafe, mint én az 'Úrnak/ 

TOLDI: Igen sajnálom^ hogy ezen óhaj
tását béneiu-tölüjétem.' ; 
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. SZILLÉR ^ De mért m tölthetné %?; ••' ' 
TOLDI •' Nem sokáig maradhatok Szege* 

dett. . Meg-engedte'Királyom-: hogy le-tegyem. 
•'hivatalomat,.. Helyembe más. rendeltetett. Kz 
holnap el-jo. ÉH.holnap után-reggel el-megyek. 

SZILLÉR: Holnap után reggel? 
TOLDI- Avagy talán elobtns* ' 
SZILLÉR: EÍobb-is ? — Oh én fzereíicsét-

len ember 9 ki csak most láthattam élőikor bol* 
dogságom* elejét. Magamat Igazgatása alá adom f 
és íme Igazgatómat illy hamar ekvéiztem* Nem 
lehetne-é ezt valamiképpen meg-gátolni ̂  avagy 
leg-alább későbbre hagyni ? 

..: TOLDI v Mért nem? — Visgállya-meg 
•Biró-ár Lelke5 ismeretét. Az soha nem hazudik. 

••••' SZILLÉR': Oh Toldi Úr.! ,csendesíttse4e 
ezen Lelkem" ismeretét. Azt az Űr bizonyos-
san teheti, 

. TOLDI:. Én tehetem ? V 

SZILLÉR : Oh igen-is. Ezredes Úrnak te* 
hetségében vagyon, hogy én- leg-jobb ember 
legyek. • 

TOLDI: Hogyhogy az. Istenért? -
SZILLÉR: Az Urnák kis-afzfzonya! *•• ". 
TOLDI: Az én leányom ? 
SZILLÉR:.Igenis: az Úrnak Trézsie. Öli 

mire nemi vihetne ez engemet! 
TOLDI: Biró Űr: katona emberségeim 

mondom : fiagyoE sajnállom, hogy, maga' mcg< 
£ % lofa 
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jobbúlásáiiak végbe-vitelére ? illy bizontalan efz-
közbe kapott. 

SZILLÉR: De mért volna bizontalan ? 
TOLDI: Nem csak bizontalan ? ié lehetet* 

SZILLÉR: Még ex ainaníiál-is rofzfzabb* 
De miért lehetetlen ? 

TOLDI: Mivel már az én leányom mást 
válafztott magának, 

SZILLÉR : Mást válafztott ? — Én azon 
Tolvajt fel-akafztatom« 

TOLDI: Most egyfzerre az Űr azt abba* 
fogja-hagyni. 

SZILLÉR: Sott meg-mutatom 9 hogy én 
Bíró vagyok* Mi neve annak a' harám jának? 

TOLDI: Meg-inondhatom* Mátyás-király
nak Titoknokja. 

SZILLÉR: Titoknokja ? —: Már a' más. — 
Vallyon mi neve' azon leg~fzerencséssebb em* 
bérnek? 

TOLDI: VendrŐdinek nevezik* 
SZILLÉR: VendrSdinek ^ Én ezen giliífe* 

tát öfzfze-tapodom* 
TOLDI: Ne gilifztázza az Űr e* becsületes 

embert! 
SZILLÉR: Kicsoda ? micsoda ? ki-parancsoi 

nékem ? 
TOLDI: Én mondom az Űrnak* 
SZILLÉR: A' katonák belé ne üssék or-

tolat a* Polgári dolgokba* TOL-
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TOLDI r Csak csendessen Bíró Úr. Elfelej
tette tehát, hogy éppen ez*el8tt engemet Igaz
gatójának fogadott ? —Mennyei! az Űr dolgára—* 
Bíró Urat még boesőjébe se'ringatták jóra* 

SZILLÉR: Én el-megyek — Igen-is el
megyek — Toldi Űr f ezt meg-bánhattya vala
ha* Bl-megyen* 

TOLDI A5 kutya ugatást a* fzél-is el-hord-
gya« Oh emberekéi emberek! 

TIZEN-NYOLCZADIK RÉSZ. • 
' Tolái MakrávaU - ••• 

MAKRA-. Nagyságos Uram! itt a' levéL " 
TOLDI: Hol maradtt iliy sokáig ? 
MAKRA: Meg-feletkeztek rólla. \ 

, TOLDI: Vifzfza-ment-é a* Táskás ? 
MAKRA: A' Táskás? A' Táskás ? — Nagy

ságos Uram! én nem hazudtam, ha mindgyáit 
a' Táskást ide hívattya^is. De már el-ment* 

TOLDI: Makra Makra! Vigyázz magadra. A 
kéretlen védelmezés, vétek-jelentés —Dolgodra* 

MAKRA: Megyek Nagyságos Uram, JEí* 
megyén. 

TOLDI; A" pecséttye hibátlan. Soha meg-
nenv*foghatom 5 hogy jöhetett illy későre* Ezt 
holnap jobban meg-visgálotr*. Adgyon Isten 
boldog éjtfzakát 5 ízerencsés fel-virradást a* jó 
katonának-

E 3 ' MÁ.-
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Ezeket, nagy gyötrelmei, nagy fzív-fzak 
roiigatásai között , el- végez vén Toldi * el-ment 
különös fzohájába, és, az utazásnak kedvetlen
ségétől eUbádgyadván, igen jó-ízűn el-aludtt. 
Nem mondhatni még-is, hogy ezen jól izűn esett 
álma-.valami fzerencsés dolgokat jelentett volna, 
Meg-érzette a9 következendő fzeréncsétl'ensége*-
ke: Trézsi, ki mind Attyáról, mind pedig , és 
fő-k éppen édes Annyárol igen ízív-véfztegetS. 
álmokat álmodozott* Hajnallott azomban az ég® 
Ki mint vagy baját érzette, vagy Örömét lelteA-
úgy vagy örömmelv vagy. fzomor'úsággal fel-
kelé. Senki nem volt érzékenyebb fzívű Tré-
zsinéi Ugyan-azért egy se találkozott, ki na* 
gyobb.fzomorusággal fel-ébredett volna. De mi* 
nek-elotte Toldi9 házának reggeliéről befzéllyek^ 
Szili ér' házának estvéllyét fogom elő-venni , 
és ott reggelig mik történtének, leg-kurtábban 
elS-befzélIcni. A? Dolog tehát ügy esett, a'-
íiinfc as másik Szakaikban következik® 

v^»wyiaaa^^ 

MÁ-
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XIV. Szillér és Vindplat* 
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Manczika intézetei 

1-jÖtt, fzokása fzerétit, a' Bíróhoz Manczi
ka , és nem kevés ideig várakozott azon pitvar-
fzobájábapu mellynek falain négy gyertyák ég
iek ; az afztalon pedig kettő világosított. Nagy 
csendesség vala * az egéfz házban* Manczika 

E 4 el- . 
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el-őnván a* hofzfzas várakozást : hol le-Ült BZ 
afztalhoz9 homlokát vakargatván 3 hol isméte 
fel-kelt j és mellyen gondolkodott* Végtére meg-
bofzfzonkodván , és az alvóknak nyugodalma* 
val semmit se gondolván ,igy kezdette Tzavait 

MANCZIKA: No Kerékre-yaló, meg-akarom 
vetni mennyegzos ágyadat. De jól tüdőm, 
hogy forgatod benne magadat* — Hogy Trézsi 
Vendrodivel Öfzfze-házásodik, annál most nincs 
bizonyossabb Szegeden. SZILLÉR tehát ko
sarat kapott, Ezt nem. annám az egéfz Bánát* 
ért. Bangossan nevetvén •: Oh be jól esett. 
Ugyan meg-böQsűlték a" Város* igazgatóját, a® 
Bíró Ur»t.. Mérgessen: Be még ez igen kevés 
hallatlan gonofzságidért, utálatos lidércz. Mást 
fogok én még főzni Uraságod ellen. Űgy le-for* 
rázlak f hogy nieg-nem-köfzönöd. pe illyfe* 
kete gondolatokat setétben keli forgatni. 

Hogy ezeket el mondotta 5 néki-meiit a" 
falon égq gyertyáknak^ és azokat rend fzerént 
el-oltogatta* Hallgatódzott az-után az ajtókon; 
ismétt onnétt-is el-jövén* fel-és-alá sétálgatott* 
Mindenütt nagy csendesség vala." Azombau já
rásának, és már érre 9 már amarra, csavargásá
nak alkalmatosságával, • mint-egy •• darabolva* ar 

ízavakat így fzólla 
MANCZIKA: Ezt így *~ amazt -• amúgy — 

Bizonyossan roeg-lehet , De még-is sok • a' 
gyertya. Az afztúlon egy gyet elokmn* 

Vagy 
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Vagy törik, vagy fóakad9 de azon úton fogfz 
menni 9 a' mellyen én akarom. — — Most jön 
már az utolsó irtóztató gondolat — Eredgy 
te-isf utolsó gyertya-világ5 pokolba!— El-oltya 
az afztalon lévő utolsót* Igen-is: Igen-is! el-kelL 
vefzned gyalázatos. Pedig Makra fzolgának 
kezei által fogod venni halálodat ? kinek go~ 
mofzságával éltél Toldi Miklós ellen—-Ki van 
immár dolgozva halálodnak módja-is. Szaporán 
Manczika! Siess! tédd-meg af rendeléseket* Eh 
fzalad* 

MASADIK RÉSZ, 

-Szilléf Sebőkkel 

^ZILLÉR? nem állhatván háló •föobájában, ki* 
jött a' Pitvar-fzobába, hogy magát kiszellőz
tesse* Háló ruhájában lévén,. senkit se látottá 
Szolgája-is a9 mellék feobában hortyogott. — 
Hogy kevés ideig ide; tova járkált t végtére 
így fzóllott 

SZILLÉR: Soha illy nyughatatlan éjtfea-* 
kát. Ez rofefzat jelent vagy nékem, vagy más-*. 
nak* AV gyertyák-is el-égtek. Éj-fél tájnak len-* 
ni kelletik, mê t addig tartanak* Ballod-é Se* 

,fa6kt Sebők! ' "' . 
SEBŐK: a" mellék fzobában: Hallom ürwa l 

" SZILLÉR; Gyertyát ide?. 

E-i ' SZIL« 
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SZILLlRNEl feokását jói tuáta -Séták, 
hogy éjtízakának idein, mint valami nyughatatlan • 
lélek, ide tova kerengene; most ezt, most amazt 
parancsolná9 és , ha néha Sebők véghez vitte. . 
parancsblattyát, hafztalanúl dolgozott, mert. azon .-
kivül, hogy annak fzolgálattyával élt volna, • 
Szobájába fzokottbé»menni,. és isméit'el-alunni. 
Most-is otet régi Jzokásában lévőnek lenni gon~ 
•dolván Sebők5 kezébe se fogta .a' tüz-követ, 
hanem fzájávat' olly csettegéseket tudott csinál
ni, melly a3 tűznék ki-utéséhez igen hasonlított . 
vala. Ezt hogy az ágyón-űlve'el-végezte, is* * 
iiiétt' le-fekíidtt, "azt" gondolván a? régi 'fzokás-
ból, hogy ura-is nem sokára dolgára jmenende-
iie« De a*' gyertya-világra várakozván, ezeket 
mondotta 

6ZILLÉR.; Ügy téttfzett eWzenderedésem 
között,-mint-ha itt egy Késéitetet járni hallot
tam volna. Hallod-é Sebők? Sebőknek ismétti 

.Jzáj-*cstttegétése után: Ha az úgy volt ; az 
Ördög volt. afzfeony' képében.- Mert fzavát 
vékonyan ejtette.. Sebők Te!. d cscttegetés után: 
Kutya alufzékony.feolgája. De várrá meg-lés-
lek, .Meg-látom mit cskálfzv Sebők t e ! .. 
V i l á g o t ! •••;•• ; ". . . 

Hogy az ".utolsót fen fzőval el-mondotta 
Szillér, bé-csúfzott igen-lassan- a9 Szolgának 
ágya mellé,% és- efere- vette, hogy Sebők .csak 
ismétt fzáját ' csettegted, és magát a' le-hevere- ; 

. - : . d é s - . ."••. 
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désre kéfzítv -.Ekkor"jól.-.még jegyezvén bolr 
léttét, hozzája közelebb állott, és fzömyü-kép-
peú meg-pofozta. Ezek után? nagy boízfz'onko-
áásival ki-jővén, ezeket' mondotta 

. SZIIXER: Ejnye kutya-véru gonofz feol-
gája! Kézibe se vette a* tilz-követ 5 hanem 
ízájával emígy csettegett: csettegteti o-is fzáját* 
Még se tudom úgyya'-mint Ő tudgya. — De 
Csettegtem ám én<-is. ügy, nyakon csapáma hogy 
fzint'-úgy durrogott. Gondolom* másfzor el
felejti a* fzáj-csettegtetést.-: Sebők nem tndfó 
egyfzerre ki-utni ? 

SEBŐK: gyertya világgal: Én mindég csak 
egyfzerre ütök-ki Az elobbeni ütések csak 
próbáké .•' 

:SZILLÉR: Gyújtsd - meg a? gyertyákat* 
Bn-is egyfzerre ütöttem-ki, pedig semmi próba 
íiélkíil. Ugyan fzáraz volt ám a5 tapló. 

SEBŐK; Jf gyertyák' gyujtogatása közötti 
Be már annak fele se volt barátság. —• Azt 
gondoltam: a? menny-kő csapott le mellettem* 
<— Még most-is tüzes a? pofám! Ezt, ugyan 
nem reméliettem mára* . Az afztaliak gyújtása 
"között: Csak azt csudállom^ a? setétben hogy 
találhatta meg-pofámat. 

'föÍLL'ÉR: Gaz ember! a* fzikrák után 
jártam, mellyeket a' feadból húllaftál. Hány az 
óra ? 
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SEBŐK; Nincs talán-, még éjfél. A' mása.* 
dik kukorikolást nem hallottam. 

SZILLÉR: Nem tudod, alufák-é az Iráfz? 
SEBŐK: Csák ez-előtt jöte-fel az Udvar

ból , még talán le-se-yetkazött. Magával befzél-
getett ,• mint a' bolond. 

SZILLÉR: Hidd-el§, ha le-nem-feküdtt9 
SEBŐK-. Igen-is Nagyságos Uram! El-

megyén, 
SZILLÉR: , Meg-kell próbálnom Iráfz Ura

mat j elég méréfzvé a' gonofzságra. Másként 
tüzes Ifiú, és nálam-is "Ördöggel béüeltebb. 

HARMADIK RÉSZ. 
Szillémek zonofzsáza. 

VlNDPLAT.' Mit parancsol Bíró Úr? 
SZILLÉR: Most semmit se, hanem azt 

kérdem az Úrtiil: Van-é kedve az elo-menetelre? 
VlNDPLAT: Van-é kedvem? — Ez-is 

ugyan rendes kérdés ám! -— Ki tatárnak ne 
vóhia ? 

SZILLÉR: Igaz ugyan, hogy kedve va
gyon mindennek. De az élo-menetel nemcsak 
a' Kedven áll ám, hanem a' hozzá-foghatósá' 
gon-is. 

VlNDPLAT: Abban sem érzem héányos-
ságomat. 

SZIL-
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SZlLLÉR: Az a' kérdést ha Vindplat 
bele mer-é avatkozni egy fontos dologba 5 és * 
ha egyfzer bele avatkozott 5 azt végre hajtatl 
tudná-é? 

'.VI.NDELAT:' CsudáHom^ hogy Bíró-Űr 
engemet jobban nem ismén Bele *» fáradtam-é 
abban 9 a'-mit egyfzer vállaimra fel-vettem ? 

SZ1LLÉR: Úgy ám! Be hát ha arra kelne 
a* dolog ? hogy valakit láb alól el-kellene ta* 
fzítani? 
~ VINDPLATV A* mftvéfe nem csak ura, 
hanem teremt&je-is az 6 mlivjének, , .-.•> 

SZILLÉR: Jól mondád. Tegyütóf te
hát ezen'történetet. Vindplatnak egy igen Jó 
helye lenne egy nevezetes Tifztségben. De 
azon embert? ki mostanában azon-tífztségetvi
seli ', a' más világ felé kellene igazítani.— Vol
na-é elegendő fzíved velem egygyet érteni^ ki 

"csupán te éretted fáradozom ? 
VINBPLAT: Csudálatos kérdés! 
SZÍLLÉRÍ A' környülállások kedveznek; 

á? fortélyok alattomosok; a' jó ki-menetel bi
zonyos ; a* Te fel-magafztaltatásod fzenr igaz 
Csak tudgyam: ha máskép'nem lehet, akarfz-é 
gyilkossággaí magadon segíteni? , . 

VINDPLAT! Bíró-úr! A' farkast főbe 
üttyük, ha utunkban áll. Embernek pedig em
ber a* farkassa* 

SZUXÉRs % ám; hát ha ar lélek-is
meret ?" ' " VIND-
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VINDPLAT t . Ezen már régen túl vagyok* 
Ha minden ház eleibe három, dogot vetek-is-* 
a* többit értse-reá az Úr. 

SZILLÉR: Nem keli annyi. Csak egy 
régi odvas fát irtunk-ki az útból, ofztán igye-
nessen mehetünk. Nékem; ebben semmi más haíz* 
nom; hanem, hogy egy Olvasót-morzsoló-- he
lyébe , más böcsúletes tétetik* 

VINDPLAT: -Alig. Várom, hogy nevét 
hallyam* 

SZÍLLÉR: Igaz bizony-," Majd-'el-is-fe-
1 lejtem. Voltál-é valaha katona'? ,'• , • 

VINDPLAT : .Gyermekségemtől fogva ka
tonáskodtam as fekete1 Seregben. SzabácsnáHs 

, ki-állottam, al török tüzet, úgy mint Százados* 
SZILLÉR: Ez ugyan csudálatos. Hát mért 

változtattad-meg ( pedig Mátyás-király idejében!) 
. ar Katonaságot eme* Ténta-nyalással? 

VINDPLAT : Jaj1 erre elég okom vala.w 
Toldi Miklós Ezredesem, vak, Ö engem*, tud-

Vgya miért, nem fzenvedhetett* Meg-nem-egy-
' |yezhettem :Ba]-társimiiial-is/. 

SZILLÉR-.. : Már 'most tehát fel-akarnál-é-
vállalni egy valami Tifztséget," de a" Katonaság-
.mái ám ? • 

VINDPLAT :. Nékem mind-egy,- akár tollal,: 
akár karddal fzolgálui. • 

SZILLÉR: Jól vagyon. Segítts tehát 
engemet egy Katona-tifztnek el-oltásábán, és an
nak helyét bizonyossan elfoglalod. VINXK, 

« c * 
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VINDPLAT;' Azon Katona-tífztoek neve ? 
•SZILLÉR: Tartok tSUe: ne-hogy, nevét 

hallván, fzándékodac meg-másold. . 
VINDPLAT; .Azt tehetném? pedig haík-

.nom ellen? 
SZILLÉR V Annak neve tehát Toldi Miklós. 

. VINDPLAT; . Toldi Miklós? 
SZILLÉR: Nem mondám: hogy fzáiidé-

kod* raeg-másolod? 
VMBfLÁTiMs-sondölkoddsautdnt Hogyfzán*' ! 

dékomatmeg-másöllyam;-nincs-okomé1 Sott ínég 
egygyél annál-is több: hogy Toldi Miklóst gyü-

: löllyem. Ó vetétt-ki engemet a* katonaságból. 
Mini-az'-áltál : tudgya-é. Bíró-úr":' hogy fzereti 
3 tét nem cáak a* Katonaság, hanem a8 Polgárság-is? 

SZILLÉR : ) De •'• az • már igaz, 
VINDPLAT •• Hát még ? Matyás-királynnk^ • : 

nak nem' lelke* .tokjaié az Ezredes? 
SZILLÉR: De a? inár váló. ' ' 
VINDPLAT: Uram! Kinizsi Pál sebírna " 

vele, nem hogy egy Bíró.(8). Nagy fába vág* 
jufc a' fejfzét, noha odvas* 

' SZIL-
(8). Nem csak Toldi Miklós egyedfii vala ekkor Má

tyás-király' idejében Magyar-orfzágban, kinek csudáliatos 
erőssége igen híres vala; hanem hasonló erejük voltak 
Magyar Balázs-is, Kinizsi Pál-is. Ezen Kinizsi leg-elobb 
Magyar Balázsnak Ezredeben köz-katona , és paraízt ein- / 
ber vala; és , noha írni se tudott, minden lépcsőkön a 
legnagyobb • Uraságokra íeUiágott* Tábornoki* 9 Temed 

Gróf-
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.SZtLLÉRY Odvas-ís, Redves-ís. Nem s o 
Icára magátóHs fci-dülne. Bizd iám a9 dolgot 
Én munkálkodók abban legtöbbet* 

VINDPLAT i De bezzeg: mi móddal •—« 
Az ám a' bekkenő* 

SZILLÉR: Már azt régen ki -gondoltam. 
Hallyad csaL Jút-é efzedbe- minő félelemmel 
Tála táborunk Zimon mellett, midőn a* Belgrádi 

Ördf-is, és Offzág Bíraja-is lett. Fiatal korában a* Tm 
akós hordót fel-einelte, és belőlle ivott* A' pánczéks 
katonát (maga-is pánczelban tévén) foga közé fogta* és.f 
Őtet imide, és amoda hordozván., vele egygyütt tánczok* 
Ezen emberben három dolgot csudára méltónak látok I-faer 
K&zeT hűfz nagy csatákban lévén, soha egy sebet nem 
kapott; H-yaor: Nyolczvan efztendeig élven, soha beteg 
nem volt. \ÍI-(%QT: Leg-föbb Tifetségekre fel-hágot, Vírígy-
je űem találtatott, Ennek vitézsége leg-inkább a5 .Ke* 
nyér-mezőn tettfzett-Jri , holott > Bátoii Istvánnak .elJan-
kadtta után, fzerencsére oda jött» és harnúücz-ezer Tö
rököt le-vágott. A ' törtenetet így irja-le egy régi írd .,, 
Mikor pedig ekképpen nyavalgana Bátori István a' Vajda, 
és immáron vifzfza nem mehetne az álló sereghez, íme 
KINIZSI PÁL egy fzép négy-fzegií fegyveres sereggel ereíz-
kedék a' hegyen alá „ és meg~kezdé a' Törököket bátill. 
Nagy trombita-fzókkalj dob-ütéssel > nagy kiáltással, és 
nagy feneséggd reájok rohana. És az első ütközetbe nagy 
sokat le-vájpfeak a' Törökökbe, KINIZSI Pál mindekéi 
oldalára fegyvert kötött-vala-fel, és , mint egy Orofzlány, 
©ily fene vala a5 viadalban. Valamelly felé fordul vala, 
mind le-vígja vala a' Törököket, és rakva vala mind-a'-
két, keze vérrel, És erős kiáltással bátorittya1 vala az ha

da-
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TSíökok iánk akartak csapjai? —Akkor el-hi-

.. tette .magával- Mátyás-király: hogy valaki táho-
ruiikat' fel-adta. Nagy .meg-jutalmazást-is ígért 
azon embernek 5 ki ama' gyalázatos fel-adót 
meg-jel entené. 

VINDPLAT;. Hát oíztánf ,: 
SZILLÉR: Mind-eddig fekieiMalálliattál? 

ama* nyársra- való ti 
VIN1K ; 

áakozásokat, és nódíttya vala Őket a' viadalra ~ ̂  -és bé~vágá 
magát a* viadalnak derekába* És hogy oda jutott, .kiáltani kezde: 
Bátori István hol vagy? SáóllyáL Eü vagyok te atyádfia 
Kinizsi Pál. Ha élfz ínégb kérlek tégedet, felelly enné-
kein* Felelly, kérlek tégedet, édes Társam* Bátori Ist
ván igen sebes,. rakva vérrel, ki-máízkála a' holtt testek 
közül: és monda:,ihol vagyok, édes társam; még éiekT 

de mindén eroiti d-fzakadott« Kérlek, fzerelihes atyám
fia, vitézkedgyél a' keretóteny hitért, a'koronáért, és 
édes Hazánkéit* Monda Pál: háig Istennek, hogy még-is 
élfz. Az Isten velünk vagyon* 'És inifldgyáf a* Törökök* 
hoz kezde, kik a* Vajdát körül-fogák vala , és mind-le-
vagá azokat, és meg-fzabadítá őtet, 's-inind az ö fzolgáit, 
kik ííiajd mind oda lefznek vala. És bíztatni kezdé íiépét$ 

és a' több Törökökhöz kezde, és fzéjjel le-vágák azokat* 
Mikoron a" Törökök látták volna ? hogy mind elöl 9 mind 
hátul ineg-fzorították volna áket, oldalul el-íutaniának, és 
el-fealadának a' nagy hogyre ? és az havasokra, és hátra 
hagyák táborjokat mind a* nagy prédával egyetembe 
Ez okáért mindnyájan az ütközetnek helyén maradának, 
és nagy vigassággal evének vacsorát a' holtt testek között* 
Végre: a* ]6 borból meg-melegiilvén, a'táiiczba ménének--r 
Első Könyv, ' F . . és 
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VINDPLAt.: Fel-találta talán az űr? ' 
SZILLÉR: Nem taláitani. Hanem azt aka

rom, mondani: hát ha mi azon fel-adást Toldi 
Miklósra fognánk ? hogy Szerviát a* Magyar 
birodalomtól el-feakafzfza (9)* 

VIND- • 
és mikoron minden Vitéz ott tobzódott vóba, intették a' 
Vitézek Kinizsi Pált-is , hogy ő-is meg-mutatná az 6 dia
dalmas vígasságát. Fel-fzokellék ez-okéit, és fogaival fel-
Jiarapáegy nagy Töröknek hói tt Testjét, és azt fzájába 
hordozván sokáig ott tánczola véle -.--' A* Kerefztények 
közül nyolcz-ezeren vefz'tehek-el az ütközetben, a' Törökök 
közül pedig harmincz-ezerén. -* Annak utánna találatiak 
a* vizben vagy kétezer Száízokat, és Oláhokat, kik belé 
holtának vateu5, 

(9). A* Magyar Szent Koronához ezen tíz Orfzá* 
gok tartoznak, úgymint annak el-idegmrethetlen jófzágjai: -

hfzer: MAGYAR-orfadg. Ezt Arpád-vezér nekköfzon-
hettyük: Mert, Erdély-orízággal egygyütt Ő foglalta-el 
Pannóniát, és azt Nemzetsége nevéről Magyar-orfzágnak 
mondotta: 9100-dik eiztendobem 

•tt/aw: EöRV&tE-orJzdg. Ezt Szent LáfzlÓ király 
toldotta Magyar-orfzághoz: mert az utolsó Királlyá a' 
Horvátoknak ( a* ki Szent Láfzlónak hugát tartotta fele
ségül) maradék nélkül hala-meg 1095-dik" efztendöben. 

itl-fzQr: SKLAV QNl A-orjzdg (avagy TÓT-orfxágnnk* 
is nevezik. Ezt-is fzent Láfzló Király toldotta Magyar-
orfzághoz, fegyvere által, 1096-dik efztendoben. 

IV-/«cr : .DALMATIA-or/feág* Ezt Kálmán4dráiytink" 
vette Magyar-orfzághoz , minek-ntáhna ellenségeit meg
győzte noi-dík e&tendőbeiw. 

• • V -
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'., V1NDPLAT,s m már • jó volna* • De. hal 
bálinak a* bizonyítások ? .. 

SZILLÉR i' - Arról se gondolkozz.. Kéfzea 
vannak azok*is. 

VINDPLAT - A8 tatáit ? Hogy lehetett illy 
hamar? Talán hójag5 hogy fel-fúhatta az Űr? 

SZILLÉR i Hallyad csak • intézetemet. — -
Vannak a' ládámban két fzáz török aranyok.— 

F a • -*Eze-
Vjzer: SZERnA-orfzdg. Ezt inkább SZERBIÁ

NAK kellene mondani, mivel magok-is úgy nevezik miüd-
eddigtett magokat. Ez Salamon királyunk alatt jőve a? 

Magyarok' birodalmába, ki meg-fzállván Belgrádot, akkor 
vette-meg, mikor egy Magyar fzolgálló (kit annak elptte 
aa Szerbíusok el-fogtak) a' várost fel-gyuitotta. Ez az 
Koronának első jussa Szerbiához. De ismetfc ki-üzettetvéa 
onnétt a' Magyaroki Ők bírták Zsigmond királyig, ki-
Györgynek,. az akkori Szerbiusok' királykájának^ egynehány » 
városokat adván, viMza*vetíe Belgrádot, mellyet a' Tö~; 
rökök fenyegettek. 

; Vtjzor: RÁMA-orj&rfjf másadik Béla 'alatt ( k i t kÖ*" 
zonsegessen.vak Bélának neveznek) jutott Magyar-örízág-
•hoz . 1128-dik eTztemíÖbétt azért, mert ezen vák Béla fe
leségül tartotta leányát azon Urozius királynak, aki ofkám 
Rámában utólsó uralkodott Ezen Rámát néínellyek Szervia'T 
némellyek Bosnia* rélzének lenni mondgyák. 

Víl-Jzer: GAllCZl A* orfzdg 9 Ezt harmadik Bek 
Királyunk vette Magyar-orfzághoz 118 5-dik efztendőbeiü 
Mert a' Lengyelektől ekizetett Vlodomer, Galicziának 
királlyá, harmadik Bélához folyamodott, és az Orfeágot, 
néki adta. 'Béla, fiát Andrást GáÜcziába küldvén;, azt 
a' Magyar koronához toldotta. 

.VIII. 
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Ezeket Toldi MMckboz kell igazítani egy köl
tött levéllel^ mintha a'Belgrádi Basa iiieg-kö* 
fzönné iléki a' Tábor' fel-adását. 

VINDPLAT: E még nem elég, 
SZILLÉRt Hallyad a többit~is» Lé váti 

nálam rajzolva Táborunknak akkori fekvése* 
másadfzor: Szegedről egéfz Belgrádig a' leg-
kurtább utaknak le-irása$ harmadfzor a* Szegedi 
és Zimonyi Tár-házakban a* lifztnek, a' gaboná
nak^ a* fzénának valóságos lajstroma, 

VINDPLAT: Ezeknek mi hafznáe vehetni? 
SZILLÉR: Mind ezeket v valami álnok

sággal 5 Toldi Miklósnak fzobájába kell rejte
nünk. Meg-cselekízi ezt Makra ̂  az Ezredes
nek feolgája« 

VIND-
Vm&triLODbmRlA-orftdg. Ezt maradik Att* 

|irás adta Magyar orfzághoz 1213-dik efzténdöben, oda küld
vén Kálmán fiát a' népnek kévánságára; mivel, magok 
féléikkel meg-nem-elégedvén, fzüntelen zenebonában éltének. 

EZrfzeri CüiMLANIA-or/%%. , Ezt negyedik Bek. 
kerítette kezéhez 1239-dik efztendőben, Kuthen, a' Kunok 
vezérje, a' Paczinaczitáktól sanyargattatván ? Bélához jött , 
és orfzágját néki ajándékozta. 

X-fzer 1 BOLGÁRIA-or/idg1: ezt ötödik Istvány $ 

negyedik Bélának fia forrafztotta magyar-orízághoz 1267, 
még attyának életében. Ezen orfzágot karddal vették-meg 
a3 magyarok. 

Ezen tiz orfza'goknak ZáMái vitetnek a* király előtt, 
midőn meg-koronáztatik. A5 Záfzlók' fzínét, *s-az Örfzá-
gok* czímerjét meg-láthatni Decsi Sámuelnek könyvébe^, 
mellyet a' Magyar £zent Koronáról írt9 
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VINDPLAT ; Be már látom a többit. 
SZILLÉR: Látod-é hátazt-is % hogy nem 

teremtetett olly ember r ki Toldit ki-fzabadittsaf 
a* Csukja se hafználhat néki. (xo), ŐtQt tehát̂  
mint Orfzág' árulóját 5 el-fogathattyuk* Vixid-
platót a* Király (mint ezen Orfzág*-árulónak 
meg-jelentojét) a' Szegedi várnak igazgatójáyá 
tefzi* Ezt pedig reám bízhatod. 

VINDPLAT: Úgy ámí" De, hát ha a9 

dolgot jól meg-vizsgáltattyák? Mátyás-király 
fura efzu ember. Nehéz Őtet meg-csalni. Hát 
ha még a' Belgrádi Basát-is megkérdezteti mind 
a* levélről * mind a* két fzáz aranyok feloL —• 
Akkor ugyan fel-aggattat ám bennünket a9 BÚ-
el-felejtore! 

F 3 SZIL-
(10). A'-mint a* Nagy Uraknak Palotájokban meg* 

fzokott történni, hogy néha valaki jó kedvekben, néha 
haragjokban esik, éppen így történt Toldi Míklóssal-is; 
Nem tudni annak okát, de et-kelletett mennie Mátyás-
királynak Palotájából; Vifzfza-se-jöhetett egéfz három efz« 
tendeig, Azomban Olafz-orfzágból egy Baj-vivó Olaíz 
érkezvén Magyar orfzágba , Buda-várossába méné, és sokat 
meg-gyozött a1 Magyar Bajnokok közül. Ezeknek meg-
gyozettetésjekgt igen fzívére vévén Mátyás-király, Toldi 
Miklóst kezdé azok előtt emlegetni, kik néki jó baráti 
valátiak, és elöttok azt mondani: hogy, ha Ö most Budán 
íelen volna , azon Olafzf emberségre meg-tanítaná. Ezt 
tüstént meg-izenék Toldi Miklósnak azok, kik illy alkal
matosságot régtől vártának* J3e mm mere maga* fzemél-r 

lyé. 
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• SZILLÉR: • Tök-kolop í Majd biz a9 Tö^ 
foköfc vallani fognak valamit a5velekjót-tévok 
elleii"!'•'• • ' 

; VINBÍLATr Igen .igen... I g a z — 'de bez
zeg! "'---

• S2ILLÉR- Ej csak ne bezzegeznél an-
tiyit!•'—»' Jofzte a' belsőfzobámba. Ott vannak 
az aranyok. Azokat ? török-módra ? egy Zsats-
kóba kössük* írasd-meg ofztán a' török leve
let. Tud ahhoz Zsíkó. Semmit se félly. BÖcsrilet* 
tel el-végzek mindeneket, 

NEGYEDIK RÉSZ, 
Trézsi az Attyával. 

1> rezsinek'ezen éjtízakája (mintha meg-érzette 
volna a' következendő fzerencsétleiisegeket) 

igen 
lyéb.en Budán meg-jelenni ( mert e' volt a' királynak fzoros 
parancsolattya) hanem, eleget törvén bús fejér, midőn 
Pesten által ment, hogy maga* fzeméllyében járni ne láü> 
fzattasson, a'Gvárdiántól, barát ruhát kére , melly-Öltözet-
ben, lovára ülvén, fel-méne a' vári Piaczra, és az Olaízt 
viadalra hítta. Tüzes fzikrákat hánytanak Toldi' paripa-
fának patkói 5 niidön kietlen nagy dorongjával ide-tova 
fcadaráízott az emberek5 láttára* Elo-állott az Olafz, de 
meg-se-áímodta, midőn Tolditól a' nyeregből ki-vettetett, 
és,"nagy izégyennel, a' fóld-fzinére teríttetett* Kérdezte" 
a* király: kiJégyen ama' nyertes barát ? Hogy őtet Toldi
nak lenni hallotta, magát el-nevette, és isméit a' Palotába 
bé-vette* Toldi Miklós az-után mindenkor azzal kérkedett: 
bogy nékí-is hafznált a5 barát csukja, ILLGSVAÍ. 
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igen nyughatatlan- vala. Fel-kele unalmas ágyá
ból a* ha] naF hasadttakor 5- és ki-ménvén kertyé-
ben/virágjak nézte5 ha nem hervadtak-é. Meg
állván egygyik előtt, igy fzólla fzomoriian 

TRÉZSI: Oh gyönyörű virág! be fzép 
vagy ? még ei-nem-hervádol! — Ha egyfzer le-
hullának'ékes leveleid, senkinek se kellefzfz. 
Á'- föidon-is fel-rugnak. Oh leányi fzépségnek 
valóságos képe ! 

TOLDI: Hát te immár ide jöttél édös leá
nyom ? Ugyan hamar fel-keltéi! . 

TRÉZSI : Oh kedves Uram atyám! Szeren
csés fel-virtadást! — Be nem-is alhattam. Szil-
lér Úrnak esti befzédgyei ., mellyeket mellék 
fzobámban akaratom ellen-is hallottam; egéfe 
éjtfzaka elmémben kódorogtak. 

TOLDI: Te ? a'-mint látom , sírtál-is édes 
leányom ? 

TRÉZSI- Hogy a' hajnal hasadott, ki-jöt-
lem9 hogy magamat virágjaim között gyönyör
ködtessem- De azok' képében magam' fzemél-
lyét képzelvén, őket könyveimmel öntöztem. 
Vélek egygyütt nem sokára el-múlok-

TOLDI: Nó már ez micsoda képzelodés 
reggelre. Semmi bajod fiám. De5 ha vólna-is^ 
Te katona-leány vagy. Katonás MVQÍ fiam! 

TRÉZSI : Édes atyám! Köfzönöm atyai 
bíztatását. Csak az Isten valami roízfzabbat ne 
adgyon9 e1 jelen yalókat katonássan el-tflrhetem. 

F 4 TOL-
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TOLDI: Semmitől se tarts, édes leányom. 
Én pedig olly jó .izűn aludtam, hogy mind-
eddig felse-ébredtem. Oh be édesdeden álmo
doztam arról •* hogy téged* Vendrődivel Szeren-
esésnek láttalak. 

TRÉZ3I: Oh ! édes Uram: Atyám! ;• 
•.TOLDI: Oh fiam! a^mit az édes.atya, 

gyermekinek valóságos föerencséjébeB tapafztal, 
azt ki-nem-mágyarázhátni. — Én most olly jó 
kedvemben vagyok! Olly jól érzem magamatl —• 
Hagygy itt, édes Magzatom! 

*TRÉZSI: Magát Uram-atyámat? 
TOLDI Igeivis. Magam akarok itten ma

radni — Áldani fogom az én Teremtőmet — Jó 
kedvemből majd olly jó izííen elmondom regge
li imádságimat! Hagygy itt édes gyermekem* 
Imádkozni fogok mind édes Anyádért;. mind Te 
éretted-is; mind pedig Vendrődiétt. Egy fzó* 
val • mind-hyájjotokért, kik fzívemben vagytok* 

TRÉZSI: De fo-képpenén értem, édes U* 
ram Atyám ! mert nékem van leg-nagyobb fzük--
ségem az én Istenemnek áldásaira,' Elmegy en9 meg
csókolván atyai kezeit* 

TOLDI Istenem! Teremtőm! ki minden 
állatot boldoggá akarfz tenni! Szegény jó leány. 
Te vagy még nékem egy világi gyönyörűségem* 
Igen-is: imádkozom fiam, Te-éretted fő-képpen. 

ÖTÖ--
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' '; ÖTÖDIK RÉSZ, 
Vináplaf fortélítja. 

H • • • ' • ' ; • , ' . • • • ' 

ogy amazokat eknondá Tóidig él-méne a* 
kertnek azon réfzére , melly, a1 sűrű bokornak 
tömöítsége miatt , elég magánosnak láttfzatott* 
Ott le-térdelvén , nagy buzgósággal foháfzkodott 
alattomossal!* Azomban Makra-is, annak kő-* 
mornokja, a* kertbe érkezett igen véletlenük 
Meg-látván Urának fzívbeli foháfzhodásait, sír
va fakadott. Meg-átkozca hitetlenségét, végté* 
re alattomban így fzóllott 

MAKRA s Istenem! — hogy térdepel ot
tan ! •— így imádkoznak az égi angyalok! — 
És én 5 Ördög' hadnagygya , meg-támadgyam-é 
azon Uramat, ki engem* a' Porból fel-emelt, és 
emberré tett ? Cselek edgyem-é azt, hogy di
csőséges katona-életét úgy végezze-el f mint egy * 
gyalázatos áruló ? — Nem —Nem! Meny-
le-pokolra eskufzöm; soha nem cselekfcem — 
Nem cselekfzem: ha .bál aranyokkal telédes-teli. 
.töltik Zsebemet. 

Minek-utánna ezeket töredelmes fzívvel 
el-mondoíta Makra: íme Vindglat, Őtet minden 
fzeg-lukakban keresvén, és, a* - kert-ajtónak 
lassú fel-nyitása után, meg-látván, igen örven
dezett, Vifzfea-tekintvén , meg-látta otet Mak* 
ra-is« Az ajtónál állván, ezeket mondotta 

VINDPLAT: Makrai- Makra ! egy feóya \ 
F s MAK̂  
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MAKRA: Látod-é amott az Isten* angyalát 
foháfzkodiii! ••— és Te, Istentelen Teremtés! —-< 

VINDPLAT: Gyeré-ki átkozott 1 
; Ezeket mondván Vindpiat 9 mivelMakrának 

másra tökéilett fzivét tapafötalta, karját nagy 
erofzakkal megfogta V & a* kertből ki-Mzta. 
Azomban Toldi 5 el-végezvén fzíves foháfzko-
dásait, fel-kele. Senki se vala immár a' kert-
ben* E' fzavait mondotta 

TOLDI- Oh be jól érzem magamat! —Be 
nagy a* csendesség fzívemben l — Csak igaz 
az: hogyanén katona legjobban tudgya meg-
bocsíilni az Istent! — Oh gyönyörű Nap! Ta
lán ma látom Szegeden leg-utóllyára fel-kelé
sedet ! — Meg-látom : mit csinálnak az én Ked-
vesim. 

Hogy ezeketeknond'á, ki-ment a" feértből, 
és leányának fzobájába iparkodott. Ennek el
menetelét látván Vindpiat, "hogy Makrával ma-
gáíiossan beízéllhessen, Ötét ismétt; erSfzakkal 
a9 kertbe bé-huzta 5 és vonta* Innént-is el-akara-
fzökni Makra; de, egy tekerts papirost, tartván 
kezeibe, így fzólla hozzája .; " 

VINDPLAT: Egy tapodást se innent, át-
kozott* ; 

MAKRA: Hafzontalan! —» Reá nem vihet 
lelkem' Ismerete, 

VINDPLAT- Még te Lelked' isméretét fi
togtatod előttem? — Jól vagyon! — Mivel te 

egy-
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egyfzerre fzent emberré lettél, meg-tefzeni azt: 
hogy még fzentebb legyél. Még ma egy pa
pot rendelek, ki holnap az akafztó fához ké
sérjen — 

MAKRA Oh Istenem! mire jutottam! 
VÍNDPLAT: Mond-meg,akafztó-fára való: 

meg-akarod-é-cselekenni azt , a'-mire ez-elott 
kértelek ? 

MAKRA: Bizonyisten, elevente el-ragad 
az Ördög, ha azon papirosokat Uram' fzobájá-
ba vifzem. Azokban egy sánta ördögnek kel
letik fekiinni. Ha belÓliok ki-ugrik, majd úgy 
járkál a' házunkban, mint a' tüzes Lidércz. 

VÍNDPLAT : Oda akarod-é vinni, vagy 
nem ? 

MAKRA: Hifzen eddig-is gaz embere vol
tam Urain' házának. Ugyan hogy kévánhattyá-
tok , hogy gyilkossa-is legyek ? 

VÍNDPLAT: Ki akar téged' Urad' gyilkos-
sának tenni ? — Tedd ezen papirosokat Urad
nak fzobájába; a' következem!Őt lelked ismere
tére éppen nem veheted. 

MAKRA: Oh de hogy nem vehetem! 
VÍNDPLAT: Soha illy ostoba teremtést! — 

Mond meg gaz ember; ha Urad azt parancsol
ná : tedd-fel ama' Cserepet a' Ház' tetejére. Te 
fel-tennéd. És az nem sokára le-esvén , agyon-
ütne egy embert s- te vóhiál-é azon ember' gyil
kossá '? 

MAK-
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MAKRA; Én ugyan nem volnék. 
VINDPLAT: No látd ostoba3 hogy a,2 

orrodnál tovább nem láttfö. 
MAKRA: Bár csak Te-is ne cs$k Pécsig 9 

hanem az Égig-is néznél. 
VINDPLAT : Ökörtől feámár gondolat. «™-

Akarod-é, vagy nem? én tüstént el-megyek8 
MAKRA: No csak várj egy keveset, 
VINDPLAT: Ne a' papiros. Ne pénz-is 

e' kis fáradságodért, Oda adván d kettőt, eh 
megyén, 

MAKRA: Oh be-vifzket a' nyakam! EIH 
nek alig ha akafetófa nem iefz a' vége, 

HATODIK RÉSZ. 
$!agáánetk Ínségei 

Még Toldi a' kertben ahitatossan imádkozott, 
addig egéfz népe fel-kerekedett 9 és mindene* 
ket el-is^takarítotL Öízve * gyűltek Trézsinek 
fzobajába. Jelen vala, és ezeket mondotta 

VENDRÖDI: Oh láttam édes Atyánkat reg. 
geli imádsága után fzobájába menni* Oh adná 
az Isten > édes Trézsikám , hogy mlnket-is ol-
lyannak lenni tapafztallyanak kedves Magzataink^ 
a? minőnek Ötét tapafztallyák fiai. Mint a9 reg
geli harmat, úgy tündöklőitek, Izeméiben a5 köny
vek. 

TRÉ-
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TRÉZSI- Oh édes VendrSdim! Nem mást 
lehet 6 felőlié mondani,, hanein, hogy valóságos 
atya. 

MAGDA. Azt-is, édes leányom •. hogy 0 
• valóságos Férj. Oh, édes VendrŐdim, ha te-
is olly Ura léfzel kedves Trézsimnek, amicsó-
dás Toldi édes Magdájának, akkor Trézsi olly 
fzerencsés léízen , valamint én vagyok. 

VENDRŐDI: Arra segít az Isten atyánk
nak áldásával. 

TOLDI: No jó reggelt Lelkeim! 
VENDRŐDI: Édes atyául! adgya reánk ké* 

rem atyai áldását, 
TOLDI: Azt már régen el-nyertétek fiaim. 
VENDRŐDI: Adgya reánk még egyízer! 

A'-ki úgy imádkozik , mint édes Atyám a' kert
ben, annak áldása igen foganatos. 

Hogy ezeket el-mondotta Vendrodi, meg
fogta Trézsinek kezét, és vele egygyütt Toldi 
eleibe le-térdelt. Fel-emelvén áz egekre ízeméit, 
két kezét amazoknak két fejekre tévén, így 
foháfzkodott 

TOLDI: Uram! ki ezeket teremtetted, vi-
selly gondot reájok. 

VENDRŐDI fd-keivén; Hála légyen örök 
Istenünknek! 

TOLDI: Te Makrai itt vagy-é ? 
MAKRA: Parancsollyon Nagyságod. 

TOL-
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• TÖLBÍ: Eredgy a" Szobámba* Az hó %ÍÉ* 
tálkámon • egy Zatskó pénzt taíálfz. •" Hozd-ki 
feaporán. , 

MAKRA •od&memtelekw : Istenem! mit te
gyek?. ' 

TOLDI: No mit fóhá&fcodilt-araaz-is?•'••' 
, 'MAGDA : Szokásában vagyok.:. 

• TOLDI« íme fiaim! azon elobbeni atyai 
áldásomat ̂  egy kis alamizsnával akarom . foga-
natossabbá tenni. Egy afzfzont láttam a\Tifza' 
partján sírni, kinek ura 5 midin-a* lovakatitat* 
ta^ lovaival a* Tifzába-yéfzett. 

" TRÉZSI: 'Édes atyám !•ki*búzvdn trfypnnyét) 
én4s adok néki az enyimbol valamit.' -

TOLDI:' Jól van • édes ; leányom. Segít* 
tsünk, amint lehet fzegényen. 

MAKRA: Itt az effzény Uram! • ' 
TOLDI: ímhol'eztet-is, oda adván- Tríz-

siet: vidd-el Kurkó Marisnénak. Isméred-é ? 
MAKRA : Ismerem Uram ! el-megycn* 
TOLDI: Hat gyermek a' nyakán. • És sem

mi kenyér a* háznál. 
MAGDA; Jaj lelkeim! — — Én rofzfzúl 

vagyok, 
TRÉZSI: Mi lelte édes anyámat ? 
MAGDA : Magam se tudom. Hogy Makra 

a* Izóbába ment, mintha késsel hasogatták vol
na fzíveraet. 

VEN-
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VENDRÓDI :•JSjjöii édes, anyáml-el-ve-
•Síetenu 

- MAGDA: Csak maradgyatok* El-megyen. 

.••.'•'.•'=;.. HETEDIK RÉSZ. : 

Szillé r Toldinál 
A orkig tele lévén minden álnokságokkal Szil-

léi , minek-utáiraa Vindplatot , mi tévő legyen, 
meg-tanította, egyenesen- Toldi Miklóshoz ipar* 
kodott a' várba, Magdának el~níenetele ntáo, 
egygyütt vala Toldival Vendrödi és Trézsi. 
Hogy fzobájokba érc, így fzóllott hozzájok 

SZILLÉR: Alig vehettem magamnak annyi 
méréfzséget: hogy Ezredes-Úrnak fzeme7 eleibe 
jöjjek. 

TOLDI : Hozta Isten Bíró Urat. 
SZILLÉR: De5 tegnapi ebúl-viseletera miatt, 

nem kévánhattam az t-is: hogy minek-élStte el-
vállyunk 5 meg-ne~engefztellyem az Urat. 

TOLDI f Mit ért ez-által az Úr? 
SZILLÉR Í Engedgyen -meg , Ezredes-űr, 

egy illy hamar fel-pattanó embernek, ki se ma
gát^ se az Urat voltta-képpen nem ismérvén , 
érzékenségeitól ide-tova rántatott. Adgya ide 
kezét. Ugy-é raeg-bocsát ? 

TOLDI; Meg-bocsájtok , igen-is. 
.- SZILLÉR: Hát, Vendrodkk, és Trézsi 

kis-aföfzony mit mondanak? 
VEN-
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VÉNBRŐDX: Én nem fiöktart haragot taí-
tafti. 

TRÉZSI: Éti se gyűlölök senkit * meri 
a££al tartozom t hogf éllenségemet-is fzeréssera* 

SZILLÉR: Óh minS embertelen.. voltam5 

lei e" drága fzeméllyeket fel háborítottam* De 
megfogják-tapafztalni az Utak • hogy ezen Úri 
ittég--eiigésztelŐdést íeám iiem vefötegették. 

SebSfc, Szilléraek ífeoígája, reá lévén Urától*' 
és Vindplattól tanítva, nem sokára ura utáii be
jött Toldi Miklós8 házába Minek-iitáiiua ámá* 
ízavait el-végezte Sziliét, kezébe adván a'kirá
lyi parancsolatok* formájú leveleket, így fzólla 

SEBŐK: Nagyságos Uram 1 Ezen levelek 
érkeztének Budáról . El-ákar menni a* Táskás, 
Azt kérdezi alázatössan ,- még-várja-é a' fele
letet ? 

SZILLÉR s Ezredes-űr! há meg-etígedi! 
TOLDI: Avagy talán jobb lefzfe, ha. maga', 

alkalmatosságával él Bíró Űr $ és mellék feobém-
ba menni tettfzik* 

SZILLÉR: Igen jól vagyon* Sébok el-me-
hettfé*. Úgy-is' tietti sokára vifzfza-fordúlokö Ezefa 
után Sziliét Toldinak mellék fzohdjdba ment* Seb$k 
háta iparkodott* Sziliét uzon mellék [zabában 
mint-ba eholvasná azbn leveleket 9 magát úgy tet
tette 9 noha már ennek-el'ótte igen jól tudtu azoh 
ntii faglalvdnnyáu 

NYOL^ 
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NYOLCZADIK RÉSZ. 
Polgárok*' követsége. 

MAKRA : Egy Polgár vagyon oda kint* Ez-
íedes-úrral akar befzéllenié 

TOLDI: Már mondottam: hogyne jelen* 
tsék-bé- magokat $•• hanem egyenessen bejöjjenek* 

MAKRA: Eleget mondottan! néki $ de be
jönni nem akart. 

' TOLBI: • Hadd-jojjöti fzaporán, : 
MAKRA : Miüdgyárt üfam, Ehnegyefté 
SÁRI Makrától bé-erefzteivén: Jó' napot^ 

Eátfedesnúrriak 3 Nagyságodnak*' 
'TOLDI: Hozta Isten Sári-urat! Ugyan nií 

jót kéván ? 
SÁRI: Meg-értétte a* Szegedi Polgársága 

hogy Nagyságodat nem sokára éí-veíztL Enge
met azért küldöttek, hogy azoknak könyveikét 
.Nagyságod eleibe teríttsem. 

TOLDI- Oh drága emberek! 
/SÁRI: Azt fájiallyuk fS-képpétíj hogy 

Nagyságod maga kereste az előmenetelt* Talátí 
nem tettünk eleget kötelességünknek ? Követ-
íyük alázatossal!• hogy sokat búsítottuk kéré
seinkkel. • 

TOLDI: Oh éppen nem. Én tó érdemes 
Polgároknak kéréseit igen jó ízívveí meg-hallgat-
tam; bé-is-tellyesítettein. 
Első Kün^if* © $A-
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SÁRI: Az± tapafetaltuk Nagyságos Uram, 
És 5 mivel mi ezekért elegendő hálát nem ad
hatunk «) fizesse-meg az Isten. Oh ha Sziliéi-
úr-is így bánt volna velünk 1 Ha, Nagyságod 
el-megy, kifogja pártunkat ? 

TOLDI: Az, aki helyembe ide érkezik* 
Hódi Istvány Fő-strázsa-mestere Mátyás-kirá
lyunknak. 6 Szegedi termés. Ugyan azért vé
delmezni fogja édes Polgár Társait, 

SÁRIí No hála* légyen az Űr Istennek. Is
merjük minden nemzetségét. Mindnyájan talpra 
esett emberek* 

TOLDI: Az-utáii: Mátyás-király-is nem 
sokáia itt terem. Bezzeg fzereti ám Ő-is a' 
Szegedi eket.-

SÍRI: A'-mi tollúnk ki-teJhetett-, soha se 
sajnállottuk Királyunktól. Hallottuk^ hogy Gyu-
íést akar tartani Szegeden, ( u ) . Czövekelik-is 
immár Ballagi tó mellett a' Sátorokat. Adunk 
£zénát-> abrakot Meg-áldott az hten mindennel. 

TOL-
(ix). El«is-jöve valóban Szegedre Mátyás-király,-hogy 

as Törökök ellen rendeleseket tegyen* Ezt így jegyezte-
meg egy régi író,: „ Mikoron Mátyás-király meg-értette 
volna annak utánna , hogy ollyan korczot (mostanában 
kuvarczot) vallott volna, hogy csak az hírtűi úgy futott-
vólna-el t nera akara ismétt viízfza-inenni: hogy meg-fzál-
laiaá Zoiniczot , hanem nagy gyűlést hirdete Szegeddé , 
hogy ott tanácskoznék az Qrfzággal az Orfzágnak állapot* 
tyáról, és a'jövendő hadakról* Szegeddé gyülének.az-okáért, 

mind 
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TOLDI: Bizonyos légyen abban a' Polgár
ság, hogy Szeged-várossát ez-után se fogom 
el-felejtenű . , 

SÁRI: Köfzönnyük Nagyságodnak. De 
Trézsi-kis-afzfzonyt-is fzánnyuk ám. Hol láttyuk 
párját a' tánczban ? Oh be fzépen forgott̂  mint 

G- 2 a* 

mind m Urak? kik között válásiak fo-renden Szitsi Díenes 
az Efztergami Érsek: Pannonius János a' Pécsi Püspök „• 
ama* jeles Poéta* Orfzág Mihály (mert MátyásJdrály el
vévé a' Nádor-Ispánságot Gara Láfzlótól, és adá azr Or-
fzág Mihálynak ) , Kevés ido múlva meg betegüüe Dienes 
Érsek, és testamentumba hagya nyolcz ezer arany forin
tokat az efztergami Egy-háznak építésére* De Mátyás-
Mrály, az Ő halála után, el-vevé azokat, és a' katonákra 
költé* És az Érsekséget adá Vitési Jánosnak a' Várad! 
Püspöknek. A* Gyűlésben ott Szegeden végeiének a* Törö
kök ellen való hadak felöl. Itt két önkort válafztának 
Rómába , egygyiket Pannonius Jánosig az Pécsi Püspököt, 
másikat, az Urak közül, Rozgoni Jánost, hogy ezek Pal 
Pápától segítséget kérnének a' Törökök ellen. Ezek mind' 
lettének a' Koronázás után első efztsndoben. n De meg
koronázása elott-is vala Mátyás-király Szegeden „ és itt " 
vétetŐdott kérdésbe a" koronának ki-váltása. Ezt így írja-
h azon régi író „ Mátyás-király azonközben hagyta vak 
aJ Korona váltságának dolgát a' Vsfradi Püspökre \itesí 
Jánosra. Ez alattomban traéhüván a' Római Csáfzárral^ 
annyira hozta vala a' dolgot: hogy Mátyás-király adm 
néki a* Korona' váltságáért hetvenezer arany-forintot. Hall
ván ezt a' Magyar Urak 9 igen biísúlának rajta, Es levélét 
irának as Csáfesfrnak; hogy nagy cs&da v©lma Ő-nékik: 

• •• h o g y 
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a* Karika. De mit tehet.az ember. A* "ffiitiek 
meg- kell lenni, bizonyossal! meg-léfzen. l>é 
mi se feletkezünk-meg NagyságtókróL Ha Isten 
Szegedről arra talál vinni, ahhol Nagyságod 
lakni fog 5 ekiem-múlatcyuk , hogy egy kis 
fzáraz hallal 5 avagy más aprólékokkal ne ked-
veskedgy'dnk* Tudgyuk: hogy az Űr erre soha 

se 
hogy az Önnön korotiájokat ölly fzertelen sotnmán meg-
kellene váltanioL És-kérik vala o-fölségét: hogy meg
látná: miképpen, és mit végezne János Püspökkel: mert 
a* Tanács meg arról semmit se végzett avagy el-tökéllett 
volna; kinek végezése nélkül a' dolog mind semmi volna* 
Midőn a' Csáfzár a' Tanácsnak levelét meg-olvasta volna, 
mindgyárt a* János Püspöknek íra 3 és meg-jelenté néki, 
hogy a' Tanács az Ő végezésének nem akara állani, és 
nem akarnák az elvégezett váltságnak sommáját meg-adni; 
inert sokainak azt, Ez-okáért-kéri vala János Püspököt, 
hogy mentől-hamarébb bizonyossá tenné Őtet unnd ezekről, 
lenne-é a' fzerződésnek valami helye ? avagy nem ? János
püspök, Váradon meg-olvasván a' Csatzár' levelét, Mátyás
királynak küldé a' levelet az-Önnön levelével Szegeddé* 
Mert ott vala akkor a* Király 4 és népet gyűjt vala az 
BaVás-Elvo Vajda ellen, Es meg-jeíettté a' királynak né-
melly Uraknak telhetetlenségét, és nem igen jámbor volt-
tát „ De Mátyás-királynak Szegeden való gyakori mula
tozásának az-is jele, hogy ott sok Diplomákat adott-ki 
külömbféle dolgokról* Én azok közül hatot találtam fel: 

I-faerz A' Veízprémi Káptalannak meg-parancsollya •: 
hogy, mivel Timár nevezetű helységnek réízét oda ajándé- • 
kozta légyen Timári Jozsának és Antalnak (az Egri Kano
nokok között Castosnak) amannak Testvér jenek f és mis 
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se vágyott; de raí fzerenesénknek mtyuk3 
ha valamit tollúnk eWetmi méltóztatik. 

TOLDI i Nem lefz semmire fziikségem éde* 
$eim; Sott Nagy-péteri pufztámon én fogok 
kedveskedni jó embereimnek. 

SÁRI : Azt-is köfzönnyük Nagyságodnak, 
Mi tehát magunkat éz-ntáim-is ajánlyuk 3 és ize-
rencsés út^t kévánunk közönségessen* 

TOL-
Tímár Antalnak Simonfinak; Őket bé-iktassa* Költ Zege* 
den Szent Egyidius Abbásnak napján (az-az: i-a Septembris) 
1458. 

11-fzort Rpzgoni Sebesténnek érdemei fzerént (£Ő» 
képpen: hogy a* hátam ják ellen jql hadakozott) Cserép nevű 
Kastélyt ajándékoz. Költ Zegeden* Szent Egyidius Abbás
nak napján ( az-az : a'-imnt ez-elott-is mondottam, i-a 
Septembris) 1478* 

llhfzor ; Meg-engedi Berze^iczi Istvánnak; hogy Ber-
xevicze-kastéllyát, mellyet minapiban a' Csehektől ki-váltoft, 
fiddig magának meg-tartsa, még Tést-vérjei elegét-nem-
tefznek érette* Költ Zegeden (6-a Septembris.) 1458* 

IV-jfeer: A* Bartfíai Polgároknak azt parancsollya: 
hogy Berzeviczi Istvánnak (ezen nevezetű Kastélynak meg-" 
'Őrizése végett) egy ágyát, és két puskát küldgyenek, és 
Őtet a' haramják ellen segíttsék.- Költ Zegeden Kis-afzfzotf 
napján (az-az: 8-a Septembris) 1458* 

V-fzÖr: A* Szegedi Diétát meg-erositi. Költ Zege
den Három királyok' napja előtt (az-az: 5-a Septembris) 
1453. 

Vk/ísor: Száfzvárosi Polgárokat elabbem fzabadság* 
jókban vifzfza-állíttya. Költ Zegeden Boldog Priska Szüg 
és Már árnak napján (az-az: i8-a Januarii) 14590 
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TOLDI: Magam-is minden jókat kávának 
lelkeim. Áldgyon-meg az Isten benneteket. 
Legyetek fzerencséssek. 

SÁRI: Isten mindnyájunkkal. El-megyem 
SZILLÉR: Wfzfza-jövén a mellék fzobdbét, 

és Fendfodinek lezébe adván d pecsétes leveleit 
Oh igen Örvendezek az Úrnak Polgár-mester-
úrnak 9 e' különös fzerencséje végett. Igázás 
Mátyás-királyunknak Titoknokja léve. 

%OLDI : Éllyen Vendrodi. Űr sokáig-
TR3&SI-: Vegye jó. fzívvel Örömemnek. 

ki-adtát. 
VENDRODI s Szívemből kofzönöm közön-

ségessen a* valóságos igazi fzíveknek. 
SZILLÉR: Buda-vára csak ugyan fzép 

vár. És Mátyás-király7 Palotája az egéfz vilá
gon híres. Ott öromestebb el-lakhatik az Űr̂  
mint Szegeden. 

, VENDRODI: Én Szegedi lakásommal-is 
meg-elégedtem, 

SZILLÉR •: Toldi Úrnak el-meneteléről-ís tu
dósít a'Király! Oh Űr! bár csak még valamiben 
Szolgálhatnék az Úrnak. Most tettfzenek-ki az Úr
nak régi érdemei. Ugyan mivel fcolgálhassak ? 

'TOLDII KeresseV Szegedi polgároknak 
javokat* Legyen Gyám-attyok a9 ;• Szegények
nek. Szánakozzon a' nyomordttakon* 

SZILLÉR: Mindent fzívessen az Úrnakked-
viért 5 és ime eme" csókom léfóen animk bizonysa*'; 
gos jele. ' •' '^r^-' :KL 
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KILENTZEDIK B.ÉSZ. 
Vindplatnak gonojzsága. 

M eg*csókolta ekkor SZILLER az Ezredest 
áruló csókjával 3 és ezeíi csók vala annak jele^ 
iiogy Vindplat bé-jojjön: és goaofeságát Toldi 
Miklóson el-kezdgyev Hogy hozzájok érkezett* 
irtóztató fzemeket vetett Toldira 3 az-ütán Szil* 
lérliez igy fzólloti 

VINDPLAT: Meg-engedgyenBíróŰr? hogy 
ezen gyalázatos háznál-is -keresnem kelletik,, A* 
miben jöttem 9 «igen terhes dolog 3 de sokkal 
sietosbh. 

Ezek után félre-fzóllította Sziliért9 és mint-
lia ez az egéfz dologról semmit se tudott volna, 
úgy tettette magát, mintha néki a* Belgrádi le
vélről 9 a' küldött aranyokról mondana valamit* 
Ugyanis mutogatta a* levelet. Tipogott lábá
val és tapogott. Ezeket nagy türedelemmel hall* 
gatván, igy fzóila 

SZÍLLÉR: Nem hihetem Vindplat Bizo» 
iiyossanhibázol, Jól.meg-visgáltad-é a1 dolgot? 

VINDPLAT : Nem tudnám > miben hibáz
tam volna. Szárnyas fzemekkel láttam az egéfz 
dologhoz. 

SZILLÉR: Még se hihetem: mert eZj 
ollyan emberről mondatik, kinek böcstiletes maga
viselését az egéfz Orfzág hirdeti* 'Nem — Nem — 

G 4 . Ezek 
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Ezek nem elegendők arra5 hogy ellene Tanú
bizonyságul áilyan^ 

VINDPLAT: Micsodát? Nem elegendők ? 
Hát ezmi csomó aranyok ? ezen levél ? annak, 
akitol ezqfcet. el-vettem* hirtelen el-fzaladása ? 
Nem bizonyságok léhát ezek ? 

SZILLÉR:. El-nem-hihetem, hogy Toldi 
Miklósra 5 Ezr^des-Űrrg 5 okosság-gyanakodhass
anak. 

TRÉZSI: Oh Istenem mi az?, 
TOLDI; Békességgel fiam. 
VINDPLAT i Kire gyanakodgyam tehát ? 

Nem néki fzóll ezen levél ? Nem néki adódnak 
ezen aranyok I •— Bíró Űr! é$ az Urat arra In
tem: tegyen kötelességének /eleget* 

SZILLÉR: Micsodát? Kimeri azt nékem 
mondani ? — Elég az : hogy én Toldi Miklós 
Urat ártatlannak ismerem*, —*• Te pedig kÖtelesr 
ségemre merfe Inteni.? —• HaUod?é ? el-nedfe-
lejtsd ? mi légy. 

. . VINDPLAT : Királyomnak híve vagyok. 
,. SZILLÉR : Az én Iráföora%. 
. VINDPLAT- Voltam, de ezután nem le-; 

Méh E?:en.fzem-plllantásban le-mondok hiva
talomról ., és most úgy befzéllek az Úrral \ mint 
Királyomnak Polgárja. ~ Toldi Miklósnak go-
fioízsága bizonyos. Ennek próbái kezeimnél. 
vannak, .És-j aki Ötetvédeltne^i, orr-gazdának 
k i á l t o m . '.,• .••••.••::.• 

:- /SZIL- \' 
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SZILLÉR s- Csak lassabban Vindplat 
VINDPLAT i Bíró Űr! zárassa~le Stet &s 

tömlöczbe 9 és jó gondgyat visellye* 
SZILLÉR: Hát hü azt nem cselekedhetem ? 

.' VINDPLAT : Ha eztmeg-nem-cselekfzi, 
meg-írom a? Királynak; az-után., a' Várnak kerek 
bástyájára fel-állok 5 és ki-kiáltoin5 hogy Szil-
tér Toldi Miklóssal czimboráz. 

SZILLÉR;. No hallyuk hallyuk. De bizo* 
iiyos vágy-é az egéfz dologban? —"Hát ha 
mind a' nép 9 mind $? katonaság fel-zendül •, ki 
tefz róla? 

VINDPLAT: Oh bár fel-zendűlne, és 
azt kiáltanák tele torokkal: hogy Toldi Miklós 
?izen-kilencz 9 Szillér pedig egy-héjján húfz, 

SZILLÉR : Lassabban egy kevéssé, 
VINDPLAT: Uram! egy fzó mint fzáz* 

Meg-akarja-é fogatni ? Le-akarja-é záratni ? és 
még a' nap le-niegy, fel-akafztatni ? 

SZILLÉR: Lassan, mondám, egy kevéssé. 
VINDPLAT: A) Bíró tehát késedelmeskedik? 

AV nyilvános gonofzfzat pártfogása alá vefzi "? 
Órrö'k ! ,Örrök! hol vagytok ? 

Midőn Vindplat az egéfz dolgot ki-fŐzte 5 
el-nem feletkezett arról-is, hogy csenclesíttsé-le 
a' katonákat, ha Toldi Miklósnak védelmezed 
sere kardot rántanának. Tehát ez-elStt alattom
ban öfzve-hívatta a' Századosokat, és-.aZöt*'. 
nak az egéfz hazug történetet el-befzéUvéíu 

G 5 * ' mind-
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mind-nyájokat sorra vitte elsőben, hogy Toldid 
nak einbersége felől kételkednének, az-után 
gyanakodnának valamiről, végtére mindent el-
Iliimének* Hogy a' katonaság' fzivét megnyer
te"; egy Tizedest két legénnyel ki-kért a' Szá
zadostól •. hogy Toldit , úgy mint katonát, nem 
a' Polgárok, hanem katonái által-vitesse a' Vá
ros' házához. "Vindplatnak elobbeni fzavait hall* 
váu,bé-jött a' két katonákkal, és ezt mondotta a" 

TIZEDES : Paraucsollyon az űr. 
VINDPLAT : Lánczollyátok - le Toldi 

Mikiőst. 
TRÉZSI: Istenem! Vendrodi! 
VENDRŐDI: Egy íráfznak parancsolafc-

tyára meg-ne-merjétek. Itt a' Bíró, itt a? Pol
gár-mester - is. Mi ezt néktek meg - nem - enged-
hettylik. 

VINDPLAT: Micsodát ? Hát Bíró-úr erre 
halgát? Nem nidgya kötelességét? 

SZILLÉR: Úgy, de a* dolog még nem 
'bizonyos. 

VINDPLAT: Nem bizonyos? — Olly 
bizonyos, valamint hogy az Űr-is Orfzág' áruló* 
Vitézek! fogjátok-meg a5 Bírót-is* Ö-is akafctó 
fára való* ' 

VENDRŐDI: De azt már meg-engedem; 
hogy Szillér régen meg-érdemlette az akafiztó-
üu De , a'-mi Ezredes-urat illeti, ennek bö-
•csúlete mellett ki-állok. 

SZIL-
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SZILLÉR: Micsodát? — Hát Polgár-mes-
íer-ár így kofzöni-meg azon jó fzívemet, mel
lyel Toldi Miklós Urat mind - eddig védelmez
tem? Ez-é bére kegyességemnek -• - Lánczol-
lyátok-le az Ezredest. A5 Bíró paraücsollya* 

VENDRÖDI<, kardot rántván: Egy tepo* 
dást se Vitézek S Koröfztúl-vágofli fejét, ki Ez-
redesséhez .nyál.. 

TOLDI: Ne erofzakkal, édes fiam. Ti-
is Vitézek ! Csendességben legyetek* — Mond* 
gya-meg Bíró-úr: mi vétkemért akarnak a* toin-
loczbe vitetni? •* 

SZILLÉR : Oh kedves jó barátom; irtóz
tató a* te vétked 5 ha igazak a' Tanúk. Oh 
Vitézek! tegyenek kérem arról 3 hogy a' pol-
gárok fel-ne-zendúllyenek ^ és fo-képpen a* várba 
ne jöjjenek. Kedves Toldi úr? ezt az Úrnak 
bátorsága végett rendelem* Immár mostani 
édes jó barátom, látod-é ezen Torok levelet? 

VINDPLAT: És ezen csomó Torok ara
nyokat? ízeket Toldinak a' Belgrádi Basa 
küldötte:. hogy néki a* Magyar Tábort fel-adta. 
Orfzágunk* fzerencséjére mind ezek az én ke, 
zembe. jutottak* ' 

TOLDI: Istenem! TeremtSm! Ez igen 
veízedelmes költés ellenem* 

VINDPLAT : Bíró úr lánczoltassa-le a' go-
nofz-tév8t. Nékem még dolgom vagyon az Ez
redes9 fzobájábaxu Jöjjön velem Tizedes- úr -is. 
El-mgya9 Tizedessel* SZIL-
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' ÍSZILLÉR: Én Istenem! Én Istenem! IgaK 
lehefeé az t. hogy Toldi Miklóst így meg-tárito-
ríthatta a' -török arany í -~ Oh édes Barátom! 
mért Tzeréttelek én téged' olty nagyon? tudni 
illik: hogy fzerencsétlenségedbeii veled, -egy* 
gyatt fzenvedgyek* 

.TRÉ2SIi Oh Bíró-ür * "Cseressé most* is 
édes atyámat, Ö bizonyossan ártatlan. 

SZILLÉR: Oh ki óhajtaná azt jobban én
nálam? Avagy, h$ lehetne,-.ki n§ fzabadítaná* 
ki édes baráttyát? -«*. Kedves Kis~afzfzony! -s^ 
gídietek-é valamit édes attyán, ha 6 maga ma* 
gán nem segít? -rr Szóllyoii Ezredes-úr: hogy 
lehessen meg-erőtleníteni a* tanú-bizonyságokat? 

'•• TOLDI:' Azt.nem tudom. De bizonyos? 
san tudom : hogy Istenem előtt ártatlan vagyok* 

VENORÖDI: Bíró-úr! Nézzen egyenes-
sen fzemembe! — Én- ezen difznó fzovevényes 
költeményt meg^nein-foghatom;' de reá-mernék? 
eskünni, hogy az Űr keverte a* vállút. 

.,-: SZILLÉR ; "Egy Polgármester uesn tudom 
mi -vak-merőséggel mondhattya ezeket, 

• " VENDRÓDI: Én a Király8 Titoknokja va. 
gyök. Ugyanazért: add-meg BÖcsületemet.—r 
Eb ura fakó* De várrá $ tudom ezer gonoíz-
ságidat. Bizonyos légy benne : hogy addig se nem 
efzom, se nemifzem, még ezen kolteményedet-is 
fél-nem-födözöm — Sárgűlfzúgy-é, gonofz féreg ? 
í)e Jól van € dologi Már félig meg-nyertelek. 

TL 
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TIZEDIK RÉSZ. 
Vindpíaf 'fortéllyai.-

ViNDPLAT: . ímliöl tóhát Toldi Miklós urain! 
Tagadd most a* valóságot. íme a Tábor fek
vésének le-írása ; mintha nem Ezredes , hanem 
éppen Tábornok lettéivóina. Itt a' Tárházak' 
lajstroma, Talán a' Török-háborúba Fo-tár-mes* 
ter lettéi? Itt az Utak' le~irása. Talán Tábor-* 
verőnek rendelt a' Király. Ezek igen sok Tifzt-
ségekegy Ezredes emberre. Szóily már," ha tudfz 
erre valamit* : 

TOLDI: Ha csak az Isten nem irgalmaz!•* -
• " VINDPLAT 1 Bfcó-úr ! -zárassa-le az 

Ezredest.. , 
'• TRÉZSI;. ..:Bíró-űf.j édes atyám az Úrnak 

jó haráttya. Gondollyon-ki valamit. 
SZILLÉR: -Jöl vagyon. Én a'-mit éret

te tehetek^ fzívembol meg-cselekfzemé 
VINDPLAT: Bíró~úr, ha valami -képpen 

eWzökik ? Előre mondom: Jaj lefz az Urnák.. 
Ehnegyen* 

SZILLÉR: Vitézek ! \ Ezen ízöbát házi' 
áristomnak rendelem* Meiniyenek4a , és az aj
tó előtt virraízfzanak. d Fitézek ki-menetele után r 
Toldi! az Istenért! Szabadítts-ki engem', fza-
badítsd-ki magadat. Ha másképp nem lehet-is, 
hazudgy valamit ártatlanságod mellett. Gon-
dolly-ki addig valamit, még hozzád vifzfza 
érkezem. r . TRÉ* 
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TRÉZSI: Oh BÍKS Úr! gondoilyon az úr-
is valamit. Éli meg-nézem, mit csinál édes 
anyám. Biró^ár, légyen ember-fzereto. El-megyem 

SZILLÉR: Oh kedves Kis-afzfzony., be 
* meg-érdemlené a* feerencséssebb atyát* Mind-

az*-ákal vigyázz magadra édes jó barátom. Én 
el-megyek, és azon lefzek fo-képpen, hogy a* 
dolog jobban meg-rostáltasson, és téged* ártat
lannak lás salak. Éfonegyen* 

TOLDI: Örökké-való Igazság! — Engem' 
nem más, hanem a' Te csudád fzabadíthat-ki.— 
Ha magambâ  fzállok, semmi vétkemet nem ta-
pafztakmu De, mit hafznál az ártatlanság, ha 
a* Bírák gonofzok? — Ej Szillér! Szillér! 

VENDRÓDI: Egy fzó mint fzáz. Én 
azon lefzek : hogy Uram-atyámat ki-föabpdifc* 
tsam* Ismeretes ártatlansága a' Polgárság előtte 
Én azokat fel-zendítem, és Szüléinek házát, 
majorjával egygyiitt, talpig le-rontatom. '*• 

TOLDI: Azt fiam ne cselekedd, mert 
akkor lennél valóságos vétkes. Ap Polgárság 
akkor leg-jobb, mikor leg-csendessebb. 

VENDRÓDI: De, ha Uram-atyám ki-fea-
fasdálására.más mód nem adódik, ehhez kelle
tik nyúlnom. Királlyainknak el-fzórtt hamvaik
ba se bízhatom (ia). . TI-

(ia> Vagy azért mondgya Királlyainknak el-fzörtt ham
vait, rnert aJ temérdek ellenségeknek s kik orízágunkat gyak
ran él-$uMkottik, kéiiyességjek .fiserént, valóban d-Caó-

tat* 
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TIZEN-EGYGYEBIK RÉSZ-
Uj fs-erencsétlenségé 

JL REZSI: Jaj! édes atyáin! talpig oda vagyunk* 
TOLDI: Na mi lelt',- édes leányom! 
"TRÉZSI: (Jaj az én izerelmes édes anyám! 
TOLDI:" Talán nagyon beteg * 
TRÉZSI: Jaj! e'még kevés volna! 
TOLDIs Istenein!'talán bizony;haldoklik! 
TRÉZSI: Oh még ezt-ts eUehetne-tűrai! 
TOLDI: Oh látom!—Bizonyossan meg-hólt* 
TRÉZSI: Ki van nyújtóztatva a* zöld házba! 
TOLDI: Istenem! e' nagy látogatásod! 
YENDRÓDI: Oh ifzonyító csapások! . 
TOLDI: Fiam! Élly bölcsességeddel. — 

Vedd-
írattattak (ki vévén csupán Szent Istvánnak jobb kezét, 
ffieliy most-is a* Budai várnak kis kápolnájában, és Szent 
Láfzlónak fejét, meily a' Győri, öreg Templomban tnnto* 
gattatik). Vagy talán azért: mert Királlyaink egy helyre 
nem temettettek* ' 0 temetéseknek helyek, és eiztendejek 
ipie így következnek: 
L ÍSzent ISTVÁN - ~ Székes-fehér varat: - 203! 
IL Német Péter - * Pécsett - 1047 
III. Aba Samu - - A* Sári Monostorban - 1044 
IV. Első András - - Székes-febér-vatát - 1059 
V. Első Béla. - - A'Szekfzárdi Monostor. 1063 
VI. Salamon * « Polábaü Istriafaan - 1186 
VIL Első Geyza - - Váczon ^ - 1076 
VIII.' Szent Láfelö - - Váradon ^ " " " - 1096 
IX. Kmyvss KÁLMÁN - Székes-féhér-váratt - 1114 

X. 



110 f OLD! MIKLÓS. 

Vedd-eto az Itíiát-is. Csak e kettő hozhattya 
hellyre'kétségbe-ésésünkett 'Hajtiük' föála item ' 
esik-le fejűnkről az Isten* akarattya nélkül. 

~ VÉNDRÓDI: Oh mi lelhette hírtelen. 
•: TRÉZSI: Hogy Uram-atyámnak fzefencsét-

fenségét hallotta 5 egy&éribe le-rogyott* Utolsó 
fzavai egek voltának : édes Miklósom ! édes 
leányom! Vendrádi! 

: TOLDI:. Oh boldog lélek! —-Nem sok 
ido ihálva. iflagam-is követlek! —* Jöfzte-köze-

' lebb^ édes VendrÖdim! — f e-is9 édes Trázsim! 
Öfzfze-adván kezekei: Legyeitek ízetencáéssebbek 
mint Szüléitek voltának! —Utolsó órátok -iá 
nyugodalmassabb. a mi súllyos ' óráiiknáL -^ Csak 

X. Mástdik ístvati * Váradon 
XI. Másádik Béla •* Széke>Fehéf-váratt , 
XII. Masadik Geiza - Szekes-Fehér-váraít 
XIH. Harmadik István - Sáékes-Fefhér-váratt; 

* XIV* MásadLk Láfzló « Székes^Febéi>váratr 
,„ XV. Negyedik István * Székes-Fehér-váratt 
X XVI* Harmadik Béla •* Székes-Fehér-Varatt 
%f XVÍL Első IMRE - Egerben 
^ XVIII. Harmadik Láfzló - Egerben 

^ XIX. Másadik András - Egresi Monoftorban 
^ XX. Negyedik Béla ~ Efztergoiiii Barátoknál - 1370 
^ ^ XXI Ötödik István* •- A' Nyulak* Szigetébén - 1272 

^ "XXIL Negyedik Láfzló - Csanádon . 1290 
ÍSXIÍL BarmadilANDRÁS Budán _ . _̂  _ - ijgL, 
XXIV. Venczel - Olmiczba « 1303 
XXV- Ottó -. Baváriábaü ' -"13x2 

XXYL 

* 
«" 
-
-
-
-
A 

-
-
-
-

a* 
ó 31 
1141 
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Í173 
1172 
1173 
119Ő 
1204 
1205 
1235 
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a* táplálhattya még Toldi Miklóst: hogy valaha 
fzerencséssek •• lefztek. •— Már én jól vagyok 
Fiaim, — Magamra nézve nem gyötrődöm; mert 
halálom bizonyos. 

TRÉZS I: Oh édes atyám! még nem bizonyos. 
TOLDI: Fiaim! A5 tanú-bizonyságok ter

hesek! Árulóim igen hatalmasok. 
Azomban Vindplat és Szillér újra el-)árták 

a' Századosokat. ElŐttök Toldi Miklósnak go-
iiofeságait olly eleven festékkel le-festették, 
Mátyás-királynak Szegedre jövetelével úgy el-
ijefztették : hogy magoknak tanácsot nem ad
hatnának; hanem e* -gonofz efnbernek ja válásira 
reá~állanának« Két.katonákat magával hozván, 
így jött-bé 

":'.'•. . V3NÍ-. 
XXVL Első Károly•'*•'."•.Szátes-Fehér-váratt - 134^ 
XXVII* Első Lajos *- Székes-Fehér-váratt - 138a 
XXVIII.'EisÖ Mária. - Szekes-Pehér-váratt - 1393 

íj XXIX. Másadik Károly - Visegrádon - -1385 
% J | XXX. Első ZSIGMOND Váradon . 1437 

*" XXXI. Albert - Székes-Fehér-váratt - H39 
^ XVXII Első Vladislaus . Várnánál a' mê ŐB - 1444 
| XXXIII. Ötödik Láfzlö - Prágában - 1457 
VvXXXÍVa Mátyás-király - Székes-Fetá>váratt - 1490 
J N o X V . Másad. VLADIS, Székes-Fehér-váratt - 151Í 
^ XXXVL Másadik Lajos - Székes-Fehér-váratt - iJ2<? 
\ J g C p ^ ^ - 154* 

XXXVIIL Első Ferdinánd Bécsben ~" - 1564 . 
XXXIX. Maximilián - Bécsben - i57$ 
Első *Könyv«' ' > * -H XU 
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VINDPLAT : Hát Te még-is itt vagy Vén, 
SzetfzáiiT? Rajta vitézek! A* Tömlöczbe veit. 
El-megy- Toldival és a FitézekkeL 

VENDRÖBI, Kardot rántván: Meg-állyatok 
Gyilkosok ! Utánnok fzalada* 

TRÉZSX: uram! Teremtőm ! ez nagyobb 
csapás5 mint-sem elviselhessem! 

TIZEN-KETTEDIK RÉSZ, 

Tdpainé* izenste* 
T - < •• 

OLDI Miklóst földig rárontván Sziliéi, nagy 
örömmel sétálgatott maga' fzobájában. Egy be
pecsételt levél Vala kezében. Ezt csak ez-előtt 
adta néki Sebők-lzolgája; mellynek hogy czím-
jét alattomban el*olvagta9 így fzólla 

SZILLÉR: Tápainétól egy levéh Vallyott-
ffiit akar ez-is ? FeKörvén3 így olvassa th „ Nagy 

alá-
XL» RUDOLF • * Bécsben - 1612f 
XLL Másadik Mátyás - Bécsben - - 1919 1 
XLIL Másadik Ferdinánd - Bécsben - 1637 
XLIIL Harmadik Ferdinánd Bécsben *. 1637 
XL1V* Negyedik Ferdinánd Bécsben - 1654 
XLV, Első LEOPOLD - Bécsben . 1705 
XLVL Elsojósef - Bécsben - 1711 v 
XLVII* Harmadik Károly - Bécsben - 2740 * 
XLV1IL Mária-Tfaerézsia Bécsben * 1780 -
XLDL Másadik Jásef . Bécsben ,. ^ . - 1790' 

. L«. Másadik Leopold - Bécsben ,- 1791 
LL Első Ferenci <~v - 'jhfct'^ A 
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alázatossággal kérem Bitó-urat * rendeliyeii egy 
bizonyos órát, mellybeíi ÜZÚrral izembelehes* 
sek« Terhes foglalatosságbaü vagyok. De két-
három fzóvai el-végezhétera i5 Soíia se tudom9 
mit akar* Olly beteg V hogy csak hálni jár 
bélé a' lélek. Hallod-é Sebők ! 

SEBŐK: Halíoá uram. 
SZILLÉR: Régen van-é már itt a? levél ? 

, SEBŐK: Csak éppen most hozta Tápainé-
iiák fzolgállója* 

SZILLÉR: Szép-é a9 leány ? 
SEBŐK t Szeplős Üráffl 5 iiiint a' Pajka tojás* 
SZILLÉR: Egye-meg £ holló. Hol lakik 

Tápainé ? 
SEBŐK: Alsó Városon, £ fehér Barátok 

meliett (13) . Úgy gondolom a' város Ispotál-
lyában. H á 

(s3> Hogy Szegeden a' Szürke Barátok áott a*Fré-
möhstratenzis nevezetű fehér barátok voltak a* Havi-Boi-
dog-afzfzony mellett, olvastam azon könyvbe / öielly ezért 
Szerzetnek történeteit le-irja* A' templom építésének 
így lévén ki-tévé efztendeje: 1103, tudtii méltó dolog* 
hogy a\ Templom Kaímán-király alatt (aki Szánt Láfz* 
lónak fia vala) épittetett-fel. De ekkor mindgyárt kik 
végeztékkel Szegeden az Isteni tifzteletet, nem tudni* ügy 
gondolom valaki áz akkori Plébáriusok közül; mert még 
ekkor a' Premoristratenzis Szerzet fel-neín-támadott, tó-
nem , e5 templomnak fel-építése után, kilencz efztehdö'vel 
ugyan csak Kálmán-király alatt, az-az : H12 efztendŐbeü. 
Meglehet teHt, hogy c^ea templomot nékjek adta Kálmán 

fel-
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SZILLÉR: Két fertályig oda, két fertályig 
Idei Eredgy mond-meg a* feolgállónak : egy óra 
iliúlva el-jöhet Tápamé* / 

SEBŐK t Igeivis. Elmegyen, 
SZILLÉR: Nékem ma annyi a' bajom, 

hogy azt se "tudom: hol áll a* fejem. Csak.va, 
laná mulatságom leheüte.-; 

TI-
íel-építésének egynehány efztendeje után. Ha ekkor ke
zeikhez nem vették a' templomot,. mint egy bizonyos 
hogy i04o-dikben jutottak hoázá Negyedik Béla-királynnk' 
idejében, ki a' fzürke Barátokat-is bé-hozta az Orlzágba 
fehér lobogó alatt éppen ezen ido tájban, hogy a' tatár 
járás után. Jegy ének lelki tanítók, és hélység-rakok. Birták 
e' templomot a* Premonstratenzisek Mátyás-király* idejében-is 
egéfzlen a' Mohács-vef zedelniének fzoinorá idejéig. Ekkor, 
fiogy a' Törököknek súlyos csapásait ne érezzék a' Pre
monstratenzisek, e! hagyák Szegeddel egygyütt a5 templo-
mot-is. A 'Torok időben mind a' Kálvinisták mind a' 
Szürke Barátok sürgették. A5 Kálvinistáknak pártyökát fogta 
KIS István Szegedi-fi, ugyan azért Szegedi Kis Istványnak ne
vezik az írók. Ez Szegeden fzületett 1505-dikben. Lip-
pán járt Oskolába és Gyulán. Meg-halván fziiléi, Lengyel-
orfzágba ment Krakóba, és ott Tanítónak tétetett; és 
Nevének nagy hírével tett eleget kötelességének. Mivel 
penig Lüternek, és Melantonnak hire igen el-járta mind 
Leugyelí, .mind Magyar-orfzágot, Kis István 1541-dikbefl 
Vittembergába ment, és ott hallotta mind Lutemek, mind 
Melanktonnak tanításait. Egy efztendo múlva vifzfea-jövéti 
Szegedíe, leg-elso volt, ki Szegeden a' Reformata hitet 
fzórogatta , és a' Török- Basától a' Havi Boldog-aízfzony* 
templomát kérte az új Isteni fzolgálatnak végbe vitelére. 
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>/ Trézsinek ip&r.kodésa, 

JL rezsi kis-aMzony, a? sok véletlen csapások
tól .el-nyomattatván, csak alig volt, hogy két
ségbe nem esett. Végső módgyát, mellyel 
édes attyát kiszabadítani kévánta, áztat próbál
ta: hogy á* Bíróhoz mégyen, és előtte térden-
állva esedezik. De felgyulladott benne a' ha
ragos, jnaidoua Bírónak igazságtalanságát jobban 

H 3 ki-
Kérték más felől a' Baratok-is. Végtére Kis Istvány a* 
Törökök előtt teendő vetélkedésre hívta a5 Barátokat, és 
kérte a* Basát, hogy annak engedné a* templomot, ki a* 
vetélkedésben nyertes lehetne. Kis Istvánnak efze, .tanulása 
nagy vala. Nem volt tehát csuda, ha a' Barátok hatalmas 
fzavaitól egy kevéssé tartottak. Sokáig vetélkedett minde
két fél, midőn egy Fráter fel-áilván azt kérdezte Kis 
Istványtól, hányan lennének a? Nagy Próféták ? Erre né
gyet mondván Kis-istvány, ugy-mint Ezekhielt, Dánielt, 
Jeremiást, és Izaiást, hozzá-adta ezekhez a' Barát Fráter 
Mahometet-is, és így a' Nagy Próféták1 fzámát Ötre ter-
jefztette. Ez meg-tettfzvén a* Török Basának, a' Havi 
Boldog-afzfzony' templomát a' Barátok' fzámára engedte 
1542-dik efztendőben, mellyet mostanában-is bírnak. A* 
Reformátusokat pedig Szegedről el-tiltotta* ^ Kis István 
éfzre-vévén, hogy hazájában Próféta aem lehetne, a'Sze
gediekre rúgván bocskorának porát, eknéne Tasnádra, 
holott bé-fzegodvén , az Hiúságot tanította, és a' templom
ban az igét hirdette. E' volt oka, hogy a' Királyi Kincs* 
tartónak parancsolattyára kegyetlenül megverettetett, lábai* 

ra 
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ki-tanulta. Ugyan azért nem tudor,.-ha ezea 
időt válafzfeibé Attya2 ki-fzabadításáiiak alkal
matosságául. Le-csillapítván 9 amint lehetett f 
tüzes haragját 5 el-fzánta a' Szillérhez való nie-
Heteit* Nem akarta Sebők megjelentés iiélkűl 
bé-erefzteni, kinek még kívülről igy fóóllott 

TRÉZSI: Nékem bé-kcill-mennemf Ereíafz* 
hé gyalázatos. 

SZILLÉ R i No már ezt a* miilatságot fee-
retem. • 

TRÉZ* 
ra vas Saruk hivattattak, közel kétfzáz davab könyvei toüe 
el-vétettek, és végtere 1545-ben Tasnádról ki-csap^ctatott, 
Gyulára jött ofztán, de itt se lehetvén békével, Cziglédre 
ment; holqtt Tanitó-is vak* Áz-utón a* Temesvári Gróf
tól, PETROVICS Péteriül, Temesvárra hivattatván, oda 
ment Lippal Kristóffal kedves Földiével. Itt inind-a-ket-
ten tanítottak mind az Oskolában, mind a' Szent-egy-ház-
ban. Petrovicstiak halála után Lpsonezi István lett a' Te-
iî esi Gróf. Ez Lippait, és Kist nem Szenvedhetvén ? 

őket a- Bánátból el-tíltotta. Kis István 1551-dikben -Thiírra 
jött a* Berettyó Partyára; holott ismétt tanított, Inneiit 
1553-dikban Bekeqesre hivattatott, és a5 közei-lévő Kara-
póni Vezérhez vitetett > de az útban valami katona által, 
•ki néha tanítvánnyá vala, kiszabadulván , a' Körösön által-
fzökött, és életét meg-mentette, Ofztán Tolnára ment 
tanítani. Innent 1554-ben, Lafekdra hivattatván, egéfz Bá
nátnak Snjerintendense léve. De 1558-cfikbaii Kálmánt-
semre menvén, a' Törököktől el-fogattatott, és tőllök so
kat fzenvtdett* Meg-fzabadülváh Kevire jött 1563-dikbatu 
Itt ofztán meg hal$ 1573-dikben, életének hatvan-hetedik 

„efz-
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TRéZSÍ, bétfvini Itt volnék tehát! — 
Istenem ?" hogy állhassani-ki \ Le-ved magét egy 
fzékre* 

SZIL&ÉR i Mi lelte lelkem TrézaMris-afz-
(kőnyomat? 

TRÉZSI: Oh az én édes Atyám ! 
SZJLLÉR ; Rólla ne fzofgalmatoskodgyon. 

Jöjjön csak egéfelen vi&fea magához. 
H 4 •:.• -TRÉ--

efztendeje'ben. Eltemettetett. 3-dik Májasban. Efzének hát
ha tósa'gát ezen öt könyveiben -mutatta-K, 

í, Tabulae Analyíicae inProphetas. Davidem scílicet* 
Esaiam, Danielem, Ezechielem)&Hiereiniam,Sphfhausae 159:^ 

II, Tabulae Analyticae Evstngelistarum Matthaei & Joan-
nis. Aftorum Apqstolorujn. Omnes Epistohs PauH, & 
Apocalypsinu Basileae 1598* és 1610.. in foL 

III. Confessio verae fidei de Trinitate eontra quorun-
dam deüramenta, in qiiibnsdam Hungáriáé partibus exorta. 
Genevae 1573. in 8vo. 

IV. Speculum Pontificum R.omanorum.in quo Impérium, 
decreta, vitae, prodigia, intentus, & elogia sccurate propo*> 
nuntur, cum jucundis de Tra&tioaibus Pontificts qnaeftioni* 
bus.'": 160%. in 8vo» 

V. Locí cómmunes- Theologiae sincerae de Deo & 
Homine, cum cojnfessione de Trinitate, perpetuis Tabulis, & 
Scliol^sticorum dogmatis fllustrata. Basileae 1603/ in fal. 

Ezen utolsó könyvének E1Ő beízédgy ében Skaricz Mátyás 
Magyaivorízági-fi egéfz életét le-irta Szegedi Kis-Istvánnak, mel-
iyet ofztán fzorói fzdra maga könyvébe iktatott Adami Meny* 
Jiárd, mdlynek foglalva'nnya azontanúltt embereknekélettyek, 
kft Német'Orfzsfgban, é^másutt virágzottak. ZVITTINQER. 
H STOR. fratmonstratu DEZERICZKI, HQRÁNYI. 
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TRÉZSI 3 térdekéi Az isten9 fzerelmére 
kérem az Urat': fzabadíttsa-ki édes atyámat. 

SZILLÉR 5 felremeivén: Erről ez-után-is 
befzélhetunL Most arról ? ami hozzánk köze
lebb esik* 

TRÉZSI: Nékem atyám az első köteles-
jegem* 

SZILLÉR; Be ennél nagyobb köteles
ség a* házasság 5 mert ezért el-fel ejti ember 
Attyk és: aimyát* 

TRÉZSI: Soha Bíró Úrnak törvényes fe
lesége nem volt ? se pediglen inagzattya. Ugyan
azért: nem-is mdhattya valóságossal! ama5 íz ere- i 
tetet, méllyel édes attya gyermekeihez *> gyer
mekeik édes attyokhoz viseltetnek*Tudom én, ki 
Toldinak, olly atyának magzattya vagyok. Ugyan
azért : fzivem* repedte vei esedezem az Ur elő.tta 
adgya-vifzfza édes atyámat. 

SZILLÉR : Hifzen én mindent meg-akarok 
tenni,, csak azénTrézsim fzebb fzemeket vetne 
én-reám.. 

TRÉZSI: Mit ért ezzel az Űr? "*— Édes 
Atyám a* tömloczbe* Kedves anyám ki-nyuj- . 
tóztatva. Bátyám el-is temetve. Magam el-
•hagyattatva, és fzép fzemeket vessek azon em
berre 9 ki mind ezeknek oka! — Oh irgalmas 
Isten! 

SZILLÉR: No hogy töltse m-bé tehát a8 

Kis-áízfzonynak kévánságát ? 
TRÉ~ 
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TRÉZSI: Bíró-úr! Angyalom! és Minde-
iiein ! bé-tolti minden kedvemet 5 ha vifzfza-
adgya atyámat* 
„ SZILLÉR*; Ha lehetne! 

TRÉZSI: Csak akarja az Úr, bizonyos
sal! lehet-is. 

SZILLÉR: Édes TrézsimI lágyállyoa-meg 
fzíved,, és édes atyád-bizonyOSSOT ki~ízabadul5 

talán még ma. 
TRÉZSI: Még ma ? Jöfete édes ördögöm, 

avagy Angyalom akarám mondani; Én Atyá
mért életemet fél-áldozom 9 csak ki-menthessem/ 

SZILLÉR: Oh ne életedet5 hanem csak 
ízívcdet. 

TRÉZSI: Oh erefefze-ki a* tomlöczbíií, és 
ínég ma itt hagygyuk a' várost. 

SZILLÉR: Itt hagygyák a* várost. Be 
az olly könnyen meg-nem eshetik. A' királyi" 
parancsolatok fzenteL Az Orfzág' árulói ellen 
pedig rettenetesek* És édes'attya fzóllhatott-é 
valamit maga" védelmezésére ? Ez még nékem 
nagy fáradságomba. kerekedik* 

TRÉZSI, alattomban: Oh átkozott fzínléí! 
előbb azt monda 9 hogy még ma ki-fzabadíthat-
tya. Most más felé csavarta a' rudat. 

SZILLÉR: Sött még magamat-is vefzede^ 
lembe kell erefztenem érette. Azután fzaba-
.dúl-ki állhatatossal!. 

H 5 • TKÉ-
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TRÉZSI : Oh feabadíttsarki már egyfzer 9 
ne fzóval2 hanem cselekedettel Akkor ofztán 
az Űrnak dicséretek 

SZILLÉR: Minek a? dicséret ? Trézsiöt* 
iiek barátságát ! 

TRÉZSI: Még-lefe az*is* 
SZILLÉR: És annak fzerétetét? 
TRÉZSI: Mindent! Mindent! 
SZIJXÉR s Annak patyolat kezét-is ? 
TRÉZSI: Mit? — az én kezemet? — 

Te anyám* Gyilkossá ! Te atyám* emífztője! ~* 
Mered-é e' kezemet kérni; mellyet Atyára Ven* 
drodinek jübjával immár Qfzve-foglalt, 

SZILLÉR: félre tafzítván Trézsit: Eredgy 
tehát VendrSditiez 5 és bizd rá atyádnak ki-íza-
badítását Macska-fi! Én pedig atyádat a' pelen* 
gérre köétetem, bárét le-húzatom, húsát bé̂  
sozatom; csontyait Öízfze-töretera 3 a' kerékre 
fel-akafztatom ; porrá égettetem, és hamuját a* 
Tifeába fzoEatom. Vagy ez 3 vagy a' te kezedé 

Midőn ama* kegyetlen fóavait még kegyetle
nebb módra fzórogatta Szillér, ime Trézsi, attyá* 
nak keserves kén-fzenvedéseit hallván, efzében 
ugyan meg-tébolyodiií kezdett ? végtére meg.%* 
bolondult. Minek utánna ide tova csudálatossal 
jié£egelt 5 így kezdette tébolyodott fzavak 

TRÉZSI i Oh mit látok amott előttem — 
Vigyázz vigyázz —'Reám vigyorit — Egy 

Sze-
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Szerecsennek képe. — Oh be fekete a5 lelke*ls —. 
liie meg-ette -édes atyámat, 

SZILLÉR; Úgy 9 úgy. — Légy bolond — 
leg alább Apád' halálát eföedre nem veheted* 

TREZSI: Nem látom édes atyámat-Oh 
jaj ! o immár Szerecseii,orfzágba ment. —•> En* 
gém' itt hagyott — Látod látod Sziliéi* - -

SZILLÉR; Látom látom 5 eddig talán le
húzták a' borit. 

TRÉZSI: Oh bizony lehúzták — Oh Te 
fzegény atyám , be még-fázoi a' télen. Várj 
válj 5 édes atyám, bé-takarlak ruhámmal. 

Ezek Htán Trézsi le-vette nagygyábói ra* 
fiáját.; .úgymint; elŐ-köcajét, nyakáról a9 kendőt* 
és azokkal, mintha édes attya a* földön előtte 
fekünne, a' földet bé-takargatta. Ezt látván, 
és örvendezvén, ezeket monda 

SZILLÉR: TJgy úgy, édes Trézsim: vet-* 
kSzz-le még tovább. Még-is fázik Apád* 

TRÉZSI: Hazudfz. Nem fázik! — Te 
fzemérmetlen!—fel-fzedvén ruháját*. Gyere édes 
Atyám haza* -*• Ott jobb gondodat viselem* —* 
Levest főzök. Tudod ollyat,' a*-méllyet íze* 
rettélt — Oh már én árva vagyok! — Se Apám 
se anyám- Oh ne kévánnyátok ezt magatoknak 
leányok ! Ez nagy súlly 9 nagy teher. Gyere 
édes atyám. El-meut biczegve* 

SZILLÉR: ügy kell a gyalázatosnak.-^ 
Szeged-várossá bírájának-kosarat adni ̂  hifeen ez 

• égbe 
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égbe kiáltó vétek —- De hátra van ám még a* 
fekete lév. Az én' fzívem nincs helyén. Hát ha 
még ebből valami kerekedik? 

TIZENNEGYEDIK -.RÉSZ. 
Szillév és Vindplat, 

YINDPLAT\ No Bíró uram! jól jádfeöttam-é 
Személlyemet Toldi Miklós ellen? 

SZILLÉR: Jól JÓL Igen-is jól. De bár 
ebbe soha ne avatkoztunk volna. —< Ej Vindplat! 
Vendrodi éles efzű ember — Vefzedelmes lehet 
Makra-is — Vallyon a' Polgárság tud-é valamit 
Toldi Miklósnak le-zárattatása felöl? 

VINDPLAT: Még semmit se. Azt gon-
4ollyák, hogy az valami jövevény 5 ki Toldid 
val ide érkezett* 

SZILLÉR: A' dolgot tehát úgy intézd-el 
Vindplat, hogy a5Polgárok előtt örökre akttoni-
ban maradgyon. 

VINDPLAT :' Mért alattomban ? 
SZILLÉR: Azért: mert Tök kolop vagy. 

Nappal se láttfz tovább az orrodnál. 
VINDPLAT: Micsodát ? nem látok! akkor 

nékem vakon kellett volna fzületnem > mint Ge« 
dei gyermekének. — Nem látok! — De Bíró 
Uramnak fzívébe-is bé-látok—'Mind tudom ku
tya-gondolatait, 

SZIL-
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SZILLÉR r Hátrább az agarakkal* Kallód
éi ne olly hangossati. . 

. VINDPLAT: De lelkem Uram! az igaz
ságot nehezen titkolhatni* 

SZILLÉR r ífo hát mit gondolfz ?, Mit aka
rok én most cselekedni? 

VINDPLAT t Azt a' Rot*fzamata4s tüd-
hattya* Sziliét mostanában abban töri fejét, 
feogy vegye-el Trézsit; aonak attyát hogy fza-
hadktsa-ki 9 és engemet a' Sárba hogy hagygyon* 

SZILLÉR: ugyan hogy juthattak ezek 
e ízedbe ? 

VINDPL AT : Oh Bíró Uram, nem vagyok 
én olly ostoba macska? kinek, az Úr' majma, 
kezét meg-fogja, és azzal kaparja ki a' tüzes 
gefetenyét. 

SZILLÉR: Hát nem vagyok magam-k 
fzinte ügy a' dologba bele keverve ?-

VINDPLAT: Kutyaságának csak egy je
gyét adom. Mikor nékem meg~igérte az Űr; 
hogy Toldi Miklósnak hiyatailyát bizonyosság 
el-nyerem; mért titkolta-el tollera: hogy helyébe 
Hódi rendeltetett. 

SZILLÉR í Én azt akkor nem tudtam* 
"VINDPLAT: Nemttidta? Mért hűti ha-

föon nélkül a' fzáját? — Bíró-úr! nékem-isvan 
«pém l — Olly keserút tálalhatok elejibe 5 hogy 
róllam a' más-világou-is még-émlékezhetik. 

SZIL-
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. 3ZILLÉR:' "Űgjfcdé̂  ha' lelkeiif ismerete 
arra iiem vihet5 Hogy Toldi Miklóst annyira 
meg-f ontsuk! 

, VINDPLAT* - Hallotta mái: az Ür-is hírét 
a* lelek-isméretíiek'? — Vallyon iltellyik Bordély. 
házba?-— Bíró. úr-. Száz fzóűak-is csak egy 
a' végéé —*- Éti Toldi Miklós ágyát jól meg-
Vettettem. Többet~is tettem^ iliiot az Úr ké-
vánhatott* Ha ebekben valami ostoba'-változá
sokat téfzeii^ tudgya-meg: hogy nékem-is vau 
bika-csököm. Van tatár-körbácsom-is. Jól efeé-
be tartsa áz űr. Bl-ment* 

SÍ2ILLER :: •• Ejnye 'hogy itteg-alázott az 
ákafztiVfára váló! Boesületemben-is minő talpacs 
fisavaival gázolt ~ EJ Sziliéi! Sziliét! ládd 
mibe avattad magádat!— Vindplatodnak rabjá
vá lettel. Netti elég, hogy Trézsit el-vefztót~. 
tem^ haxiem ínég fzolgámnak kelepczéjébe-is 
estem. Ezt örömest el-íkenVednéíti,: tísak Tf é-
zsimet bírhatnám* De leg-elol Vindplatnak kell 
ínég-vetni az ágyát 9 hogy tolle meg^meneked-
gye'tn.- "Öfótán iehet valamit Trézsiíoí 9 és at» 
tyának ki-fzabadításárói gondolkodni. Hallod-é-
Sebők! Dö. tudom mit cselekfzek ViiidplattaU 
SebSk Te. 

Ekkor Sebők' iiem Volt a' Pitvar-fzobábaii, 
Bauem másutt fetrengett valahol* Be kint valá 
Préda ̂  ki a9 BfróMk. fzavait. hallotta. 

TI-
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TIZENÖTÖDIK RÉSZ. 
Gyilkos fentfelés. 

vJ'lafö Örfzágból érkezett Préda Magyar ~or« 
fcágba. Mesterségeié nézve híres Gyilkoló vak* 
Sokakat meg-gyiikolt Veüéeziábfm. E' volt az 
okai, hogy öüiratt el-illautott? és Szegedre ér
kezett azon fzín alatt, hogy o vándorló* Ké-
péket, és egérfogókat ho2a magával<> hogy ma
gát annál inkább eltitkolhassa. De tüstént raá 
ismert Szillérre 5 és néki magát* ki légyen ? ki
nyilatkoztatta. Szerette Szillér ennek mester 
ségét* Gonofz lévén, fzíinetlen azoknak meg
gyilkolásai ól gondolkodott 5 kik gonofzságánák 
elenében állttak* Ki-végeztetett iíiimáf a' világból 
egynehány ellenséget* Most4s azért jött hozzá 
Préda*, hogy meg-kerdezze», nem adna-é valami 
martalékot kezére. Hogy fejét az ajtón bé-tette^ 
még kivűrül így fzóllott 

PRÉDA: Nagyságos ér! Nincs valami? 
SZILLÉR: Van vaii Préda! gyere bei 
PRÉDA: Pafancsollyoü Nagyságod* 
SZILLÉR: Éppen hivatüi akartalak* 
PRÉDA: Annál inkább fzeretenu 
SZILLÉR: Van egy itthonasom. Igen 

mellyen kukkantott dolgaimba. Azt akarnám ,> 
hogy amúgy 5 tüdod-é? 

PRÉDA i Tudom Uöm. A? fflás világra 
taljmllyoiu 

SZIL* 
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SZILLÉR..: Igen-is. Nincs''"semmi benne. 
Egy hitvány Ténta-nyaló* A' kutya se ugat-
tya-meg halálát* 

PRÉDA:' Annál bátofságosssbb á*. gyilko
lás- — Húfe vonás forint érette* és egy jó paripa* 

SZILLÉR: Meg-íefz* Fogj hozzá. 
PRÉDA : Leg-alább a' lovat uram előre: 

h o g y , ha fzaladásra kél a' dology el-ne-érhes-
senek a* gaz emberek. -Minapiban-is: ( midoít 
Rózsa Marczit meg-ölette nagyságod) csak ke
vésbe múlt-el^ hogy el-nem-fogtak három fza* 
marakon* 

SZILLÉR; Igáz? bizony, még meg-se^ 
mondottad, hogy végezted-ki Rózsa Máíczit* 

• PRÉDAí Ördög vigyen? ha nem igaz*' — 
Ötöt kellett rajta • ízúniom ? még jól kknerefz* 
tettQ Izeméit. Oliy erőssen volt benne a* lélek, 
mint a' Kan-macskában. De ugyan emberől el* 
találám ára az ötödik bele-verésseh 

SZILLÉR: Bizony nagy mesterség* 
• 'PRÉDA; Oh uram! tudni-is kéli azt.- •— 

Azok .a' pajafzt emberek azt gondollyák 9 hogy 
a\ Gyilkolok nem Mester-emberek. Deifeen 1 
Százfzor nehezebb a* Szabó-mesterségnél. A* 
Szabóknak ezer Őtésjük után se lát az ember 
valamit. Én egygyet kettőt ötök,. a5 világból-is 
ki-fótozom az embert. 

SZILLÉR : Ej ha lehetne ezt-is egyfzerre! 

* ERÉ-
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PRÉDA: Né bűsáilyon Nagyságod* Egy 
kép-hordozó Olafz-pájtásom* csak tegnap előtt 
hozott egy gyilkot Venécziából az én fzámomra* 
Ennél soha jobbat néni* láttáim. Csupa új módú 
Úgy kéréfztol megy' az emberen ̂  mint az írós 
vajon* Ebben-is okosodik a* Világ* Mindég 
alkalmatössabbak az Efzközok. Gyermek ko
romban még csak bicsakoltuk^ líem gyilkoltuk 
öz emberekét. Már most ezen űj módi gyilok-
kai igen tíagyra mentünk, A'Tzél se mégy kön* 
nyebbett által a' lukas köpönyegen > mint azaz 
emberen* Nem arinám egéfz Bánátért, 

... .-SZILLÉR: ímhol a* pénz,* Végy jó pa
ripát-is* 

PRÉDA-: Köfzönöm Nagyságodnak — 
Untai 5 de ha valami kéjpen úz akafztó fára 
kerülnék 5 könyörölíyön rajtaöi* 

SZILLÉR: Még én Bíró lefeek; attól 
he félly. 

PRÉDA: Abban-is bíztam mindenkora — 
No Uram! egy óra után nem éL Úgy bi^oiíy -
majd el-is-féiéjtém nevét kérdeni. 

SZILLÉR: Viiidplatnak hívják* 
PRÉDA : Vindplat,. ama* Gzudar eiríbef ? 

Szinté ízeretetó, hogy S-kelmébe akadtam* -^ 
Gondollya-el Nagyságod * fél e&téndo etéttazt 
kérdezte tSllém: hány Vonáá - forintért ölném-
meg Toldi Miklóst? Én harmincz-kettőt kér
tem 5 Ő a' ZsíványV »«&* i$étt többéi háromnak 
EISQ Könyv* ' • l Mit , 
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Mái az iliyen fosvény teremtés/meg-érdémíi-é 
az életet ? -— Bé bezzeg meg-érdemli ám Nagy* 
ságod. Ha parancsollya 5 Alsó Városon a' Pré-
!HOilstrátus~Priórt4s megölöm.. Úgy-is- vetett va
lamit a9 latba* Mert,- hogy Rózsa Marczit 5 a* 
Csölika^Sztiz' ofzlopátiál 9 a' templom előtt'meg* 
fzorítottam•;- reám. isméit 5 és fenyegetett. Ej 
be ízeretném kövér hasába verni a- gyükot* 
Dé múlik az ido* Uram! Vindplat mintha halva 
fekünne. -Az Űr pedig éllyen* Eí-menu 

SZILLÉR: No, Vindplatnák tehát jó éjt-
fzaka! Nincs már ellenemre semmi-is. Halála 
után ki ízabadítem Toldit 5 és Tfézsit el-vefeem* 
• E'leiz olztán a' jó élet, a' gyöngy élet, 

>< • TIZEN-HATOD1K RÉSZ... 
Manc%ika7 és Szillé t\ 

MANCZIKA, kivul az Inashoz t Nem Mik* 
séges. Én soha se fzoktam bé-jelentetni maga
mat* 

•SZILLÉR: Oh köteles'feolgája Manczi-
ka-kis-afzfzonynak. Mit parancsol vélem? 

- MANCZIKA: Semmit se. Hanem nagy 
örömmel jövök. Majd ki-ugrora bSrömboL 

• SZILLÉR: Ugyan mi oka e* nagy örömnek? 
MANCZIKA: Soha se. hittem volna, hogy. 

javallásöm olly hathatós légyen. Bíró-ár. 
•Felrvan immár a gém billentve^ Egygyik, fze* 

.' •. len- , 
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Temzébe- yt5bb nehezéket téve* Meg-aagyobbo* 
dotr a* súly — Az Úr. ki-mondhatatlan nagy 
b'ajftokv Dé iöég én~iŝ  ki ezen nagy bajnokot 
fel-vertem* Bíró4rral mindenkor nagy böcsül* 
letet valihátoké 

SZILL^R•: Én ezekből semmit se értek* 
MANC^IKA t Hogy a' Patvarba nem ? — 

Hát'"Toldi Miklósnak k-zarattatása nem remek 
munka I 

SZILLÉR * Ezt a' refflebiíiunkát se érteim 
M ANCZI&A * Azt mondgya inkább az űr: 

hogy érteni iiem akarom* Hát nem Bíró-úr 
rontotta-meg azon Toldit 5 ki valaha Cseh Mi-
kólát meg-rontotta (14)*? 

I 2 SZIL* 
Ct4> A* Magyaroknál a8 BAJ-VIFÓK azok ínoiidat* 

fcanak5 kik együiást vagy egy fzál kardra á ha gyalogok 
tfóltak j ki-hívták; vagy $ ha lovasok valának * lándsára. — 
Ha valamelyik á' Baj-vivók közül. magában fteifc bízván, 
Segédet kére magának (secundans), a? Baj-vívdiiák ezen 
Társát BAJ-TÁRSNAK nevezték, a* nyertest pedig BAJ
NOKNAK, Néha az illyén baj-vívásokban vér - ontás-is, 
fealál-is következett mindeii büntetés néML Azt magok
nak tulajdoníthatták öiind a' Baj-vívók, mind a' Baj-társak 
ha valami kárt vagy vérjekben, vagy élletjekben vallottak. 
El-mülváti náltmk ú* baj^visások, a* Baj+társ fzónak ér-
telirie-is megváltozott* Már most Pajtásnak mondgyuk, és 
sfoás értelemben* Ama' régi Baj-vívásoknak elég íiyoráait 
találháttyuk Magyar embereinkben* Mátyás-király té-hátoü 
landsával vívott egy nagy erejű Némettel, kit Holubárnak 
neveztek} és ezen Német meg-gyozéftetetu Toldi Mifc* 
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SZILLÉR: Micsodát ? én rotitottam-ínegf 
6 maga magát xoütett'a-meg. Afzfzonyom iliy 
czigány garatok nálunk „neffl kelendők* Igazán 
feóllyon azafzfzony* 

MANCZIKA : Gondollya talán: hogy ha* 
ziidok? avagy az egéfz kutyaságot áeffi tudora? 

SZILLÉR- Ezek csupa fzavak* Hol a' próbák* 
MANCZIKA: Ennek első próba-köve az 

Urnák lelke-ismérete, Az-után pedig ezen pe* 
cséMiyomó. HöHs van? íme! itt van* Isméri-é 
az Úr? — Ólomba"van vágva — Toldi Mik
lós' czímere. 

SZILLÉR. t Manczikám! édes Matiezikám! 
MANCZIKA: Mire művelték ezt a* Do--

fozs-
lásnak Baj-?ívása-ís igei* nevezetes, melly ide tartozó.-— 
A*-'dolog így történt: Hogy leg-elsoben Toldi Miklós; 
Budára érkezett, egy özvegy Afzfzonyhoz fzállott, kinek 
két fiait a' Baj-vívásban neiíi csak meg-nyerte, hanem 
meg-is-plte egy Cseh - orfzági ember, kit akkoron közön
ségessen Cseh Mikolának neveitek. Ezen négy erejű és 
vítézségu ember, mmek-utáuna tizen-két Vitéz Baj-vívókat 
le-tett, és azoknak jófzágát C ^nert más államiíny alatt 
ffiem-is vitt) javára fordította, úgy el-híresedett, hogy 
kevesen akarnának beléje kapni 5 futnák pedig még tár
saságát-is* Toldi Miklós , hogy azon Özvegy afz-
fzonynak, kitől Budán jól tartatott, adakozóságát meg
hálálhassa, Cseh Mikolát egy fzál kardra ki-hitta a» 
Nyulak5 fzigetjébe. Öfzve-gyűltek a5 Duna partyára a" te
mérdek sok emberek, midŐíi ef két Baj-vívó két kiscsó-
mkoH a' Nyulak' fzigetébe evedzett.. Hogy Toldi a* csó

nak-
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fozsmai czigányok? Talán hogy az egerek 
farkára süsse a9 viaMot? ..... 

SZILLÉR:' Manczikám!He tréfálódgy 
annyit. 

* MANCZIKA: Bíró - Úr ! Szabadíttsa - ki 
Toldi Miklóst: mert másként a' Király minde
neket meg-tud* Ezzel a' pecséttel fogom bé-
peeséltetiii Bíró Űrn&k torkát3 hogy, valamint 
a? Sodor, a' fán érjen-meg, 

'SZILLÉKt Manczikám 3 ne olly kegyet
lenül! 

MANCZIKA: Ki &aba#ttya-é? vagy nem?— 
Egy fzóval 

I 3 SZIL* 
nakból ki-ugrott, a$ csónakot meg-rugta* rnelly rúgással 
Budára egéízlen a' partig vitetett. Ennek okát hogy a2 

Baj-vívd kérdezte; azt monda Toldi: hogy itt a' Sziget
ben egynek el-kellene vefzni. Ugyan-azért a* vifzfza-me-
saetelre egy csőnaknái nem volna többre fzüksége* Erre 
Cseh Mikolának fzíve ineg-retteiit* De jobban ki-vette 
Toldi amannak fzívét, akkor, midőn, a' baj-vivás előtt, 
barátságos parolát kérvén tolle, ügy megszorította jobját: 
Iiogy a' vér ujjain fzökdöcsölne ki-felé. Hogy a' földre-
•veretett, kérte Tolditól életét. De ez, az Özvegy-afz-
fzony' fiainak halálát ízemére hányván, fejét le-csapta, és 
azt az afzfzcnynak eleibe vitte, néki ajándékozván minden 
azon Jófzágokat, mellyenét Cseh Mikola a' meg-gyozött 
Bajnokoktól ekvéve* Ez volt Toldi Miklósnak első cse-
Jekvénnye Budán, mellyet a* Király hallván, otet maga mellé 
vette, és lassan->lassan többre* $neg*meg*tQbbre vitte. 
GALEQTTU3. ILLOSVAI, 
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SZILLÉR: Igen4s: a^onlefzek édes Mmi-
ezikám. • • 

MANCZIKA s Elvárom a', mái napot Ha 
estére kkiem-fzabadíttya ,' hogy otthon báüyoii,; 
egy nap Végy éjtfzaka alatt Budán a' Királynál 
vagyok. 

SZILLÉR r Édes Manczikám 5 meg-lefz 
•igen-is* 

MANCZIKA: Így tehát örök hallgatásban 
fogom tartani e' pecsétaiyomótv Még egy al-
lamány alatt fogadom a'hallgatást. El-ne-vegye 
Trézsiti mert meg-nem-érdemlő Én ki-síniám 
föemeicietj ha azon drága Kis-afzfzonyt az Ur
nák karjai között boldogtalannak látnám. Fe
jére parancsolom az Úrnak r e* kettőét végbe 
vigye-, mert holnap után virradóra a' Szent 

.'Geller högyén ki-kukoríkolok mindeneket. ' EU 
ment* 

SZILLÉR: Ejnye kutya-parancsolta lotyc^ 
ja,. be le-gyalázott. íme Vindplatnak holta után-
is van kitol félnem. De ránczba fzedlek én 
tégedet-ia. Él még Préda ? és annak gyilok ja. 
Hailod-é Sebők! Hidd elő a' gyilkoló^ 

TIZEN-HETEDIK RÉSZ. 
Tápainénak Szívessége* 

C 
^?EBÖK: Bíró-uram ! Tápainé van oda kint ? 

SZILLÉR^ Más dolgom van. Nem lehet.. 
SE-
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/SEBŐK : Igen alázatossan kéri Bíró-uramat 
SZÍLLÉR! Már mondttam s hogy nem lehet* 
SEBŐK: Azt mondgya: hogy fontos be-

fzé.dgye légyen. 
.SZILLÉR i Százföor mondgyám-é még, hogy 

nem lehet? 
SEBŐK: Egy órára halafztotta az Űr ide-

jövetelét. 
SZILLÉR: Űgy, de ha dolgom nincs. 
SEBŐK x Tüstént el-végezi. 
SZILLÉR : Erezd-bé tehát. 
SEBŐK: Mindgyárt Uram* El-megyen> ' ' 
SZILLÉR : Ollyanofc azok az afzfzonyok9 

mint a kullancsok. Egygyik a5 másik után ra~ 
gafzkodik belém* 

Bé jött Tápainé. Gyáfzolta meg-holtt Urát. 
Gyengesége miatt két ízeraéllytol vezettetett-bé. 
Le-iile egy Izékre. Szillér nagy fzemeket 
merefztett reá. így fzólla pedig 

TÁPAINÉ ; Nagyságos Uram ! alázatossal! 
kérem Uraságodat: hallgassa-meg egy ízegény 
haldokló afzfzonynak utolsó fzavait. 

SZILLÉR : Mire az elo-befzéd ? ~~ Mit 
akar? Nekem dolgaim vannak. 

TÁPAINÉ: Vannak nékem-is. De az időt 
lidvességesebben nem tölthettyük, mint-há va
lakivel jót tefzünk. 

SZILLÉR: A' hoízfzá Prédikatziót a tem
plomban se fzeretem. Vegye kurtábra. 

I 4 • ' TÁ-
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TÁPAINÉ Egy beteges aízfzonynak tébo-
lypdott fzavait ne magyarázza rofzra az Úr. 

SZILLÉR: Csak fzaporáii: mit akar? 
TÁPAINÉ: Alázatossan kérem Bíró-uramat: 

fzabadíttsa-ki Toldi Miklóst a' vefzedelembpl. 
SZILLÉR: Azt nem az afzízpnyra bízták, 
TÁPAINÉ: íme Bíró Uram, ha azt meg-

tefzi, az Úrnak ajándékozom Tápé falumat. 
SZILLÉR: Oho ez már más, De jól meg? 

gondolta-é az afzfzony, mit akar? 
TÁPAINÉ? H-vévén tgy papirost; Igen-is:. 

jól meggondoltam* Ezen papiroson vagyon az 
ajándéknak leírása <» nevemmel, és pecsétem? 
jnel egygyutt. Oh vegye-el az Űr,* és fzaba-
díttsarki az Ezredest, 

SZILLÉR: ügy de magának nagy kárt 
télken az afzfzony* 

TÁPAINÉ: Oh Bíró-uram! mi hafznomafe 
láthatnám azon jóízágban, ha azt el-vefzteném$ 
kinek fzófzóllása által kezeimhez vettess! Ké* 
rem az Urat vegye-el. 

SZILLÉR: Nem vefzem-el. 
TiPAINÉ: Mért nem? 
SZILLÉR: Nem lehet, 
TÁPAIN^: Lehet 5 ha akarja, 
SZILLÉR : Azt nem az afzfzonyrp bízták* 
TÁPAINÉ: Ha Toldit ki - fzabadítani nem 

lehet-is, csak arra kérem az Urat: halafzfza meg-
ítéltetését a*' Kiirály' eljöveteléig, 

SZIL-. 
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SZILLER: Azt én nem akarom. 
TÁPAINÉ: Kérem alázatossan, cseleked-

gye-raeg csak eztet. íme így-is az Urnák aján
dékozom Tápé-falumat. 

SZILLER: Már mondottam : hogy el-nem-
vefzem, Hagygyon itt az afzfzony. Dolgom 
van. 

TÁPAINé.: Nem hafználnak tehet remén-
kedéseim? Nem hafználnak köqyyeim? 

S:ZILLÉR: Már mondám: mennyen dolr 
gára. 

TÁPAINÉ : Nincs látom. semmi könyörü
letesség!. Tégedet tehát, édes Toldi Miklósom, . 
az Istennek oltalma alá ajánlak. —Az-utánarra^ 
is kérlek Teremtő Istenem: hadd hallyak-meg 
mennél hamaréhh: hogy e* goipfz Bírónak ke* 
gyetlenségét fzent fzíned előtt ki-nyilatkoztas-
sara. s 

SZILLER: Vigyétek-ki mondám. Másként 
vele egygydtt ki-hányatlak benneteket. Én a' 
haldoklót nem fzemlélhetein. 

TÁPAINÉ;' El-menttében. A* haldoklót nem 
fzemlélheti, de az akafztó fán hánkoiódót víg 
fzemekkel nézheti. El-megyen. 

SZILLER: Hála Istennek: ettol-is meg*, 
menekedem, ütánna kell látnom Manczikának, 
másként ebül járhatok, El-megyen. 

I s : : - , Í v V ; : ^ 
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TIZEN-NYOLT2ADIK RÉSZ, 
Trezsi Vendrödiv 2,1. 

OZILLÉRTŐL haza-érvén Trézsi, hogy édes 
aimyának azon fzobájába bé-toppant 5 mellyben 
eme' ki-nyújtoztatva fekiidtt - úgy tettfeett; mint
ha ezen irtóztató látásra efze vifzfza-térhetett 
volna. Hogy újra el-ne-tébolodgyoii 5 más fzo» 
bába vitték. Itt így fzóll vala 

TRÉZSI: Hogy mentem a* Bíróhoz ?" azt 
jól tudom: de hogy jöttem viízfza, azt nem 
tudom* : — Oh. Fejem! fejem! be nagyon el--, 
gyengültél 1 — Ha jól efzembe j ut 5 ,azt moiidá 
SZ1LLÉR5 hogy, ha kezemet néki adom9 ki-
fzabadíttya édes atyámat :—- Istenem! hogy 
borzadoz testem! — C s a k éti lehetnék tehát 
azon áldozat? — Istenem! le - mondhatok-é 
VendrSdirSl ? Meg-nem-ölöm-é ezt r ha atyámat 
ki-izabadítom ? Oh édes atyai név! be édesde
den hangzola5 magyar fülekben! — Úgy-é hat-
hatósabb-is vagy a' Mátka névnél? — Mit 
okoskodom annyit ? — S0I13 se tehetem - le 
fzebben életemet 9 mintha annak kedviért ve-
fzek-el, as ki' ez' életemet adta! — Ki-fza3ba-
dítalak tehát édes atyám* EUokéllettem* 

VENDRÓDI: Oh Trézsi! be nagy a' mi 
nyomorúságunk! 

TRÉZSI: Meg-segít az Isten, édes Ven-
drődim* 

VEN- ' 
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VENDRŐDI: Eleget dolgoztam, de ha-
fzontalanúl. A' Polgárságnak iparkodása se for
dulhat hafznunkra. Oh atyám! atyám! ha vé
remmel lehetne! 

TRÉZSI: VendrŐdi! Jól ismerem fzíve-
det. Nemessen gondolkodói. Meg-tefzed, a'-
mit meg-ígérfz. Mond-ki lelkedre: kéfz vagy-é 
mindent fel-áldozni atyámért ? . 

VENDRŐDI: Lehet-é kételkedned? — 
Gondolod talán: hogy Te otet inkább fzereted? 

TRÉZSI: Nem gondolom. Elég lefz, ha 
úgy fzereted, mint én. Rajta tehát VendrŐdi! 
Atyám' ki-fzabadúltta rajtad áll. 

VENDRŐDI- Rajtam áll?—Ohfzóllyaz 
Istenért — De Trézsi, a'-mint látom rettegfz. 

TRÉZSI: Istenem légy velem! Segítsd 
leányi gyarlóságomat. Dobogó fzívém el-ne-
hagygy. 

VENDRŐDI: Ki vele édesem. 
TRÉZSI: Vendrodi! Mindent fel-áldozol 

atyám ért ? 
VENDRŐDI: Oh mindent! mindent. 
TRÉZSI: Jöfzte édesem! utóllyára hadd 

Ölellyelek-meg. A' meg-ölelés után : mindent fel
áldozol tehát"? 

VENDRŐDI: Igen is. Igen-is. 
TRÉZSI: Áldozd-fel tehát Trézsidet, és 

Jd-fzabadítod atyánkat. 
VENDRŐDI: Mit? Trézsimet? 

- TRÉ-
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TRÉZSI: Engedd-meg.: hogy Sziilérhez — 
VENDRÖDI: Meg-álly — Hogy .atyádat 

ki-fzabadítsd 3 magadat el - akarod vefzteni ? — 
És így nékem se atyám > se Trézsim ne légyen? 
Lehetetlenség — Száz más módot találhatni ki* 
izabadítására» íme f&is egy ,Elo rántván d 
fei-porzott• pistöitt Rajta Vendíqdi. EUfzdad* 

TRÉZSI: Utánna fisaiadom; V^ndrodi! %% 
Istenért* . t . 

TIZEN,KILENCZEDI& RÉSZ, . 

Fendrödiy és Szilién 
V^da haza eleget gondolkodván a? Bíró Toldi 
Miklósnak ki-ízabadítása felöl, azt el-is-tökél* 
lette, Vindplatuák minden iparkodás^ ellen. — 
Most azért iparkodott Trézsihez 9 hogy néki 
a" látogatást vifzfza-adgya, és még egyfzer , ke* 
ze' ajánlásával, hajlandóságát meg-próbállya.— 
Elő-találta Őtet az útban Vindplat; és , alatto
mos úttyának nem hivén f mindenütt nyomba 
követte. Erre megrbofzfzonkodván, midőn Tré-
zsinek feobájába befértek * és ott senkit se lát* 
takj, így fzóll? Vindplathoz 

SZILLÉR 5 Éti pedig néked meg-rimitatora 
gyalázatos $ hogy Szeged - várossának Bírája 
vagyok* 

VINDPLAT :• Én-is pedig az Úrnak meg
mutatom- hogy Vindplat vagyok* 

SZIL*k 
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* SglLLÉR: Mi Toldi Miklós el-nem-véfe. 
VINBPLAT: Annak pedig meg-kell lenni, 

pedig mennél hamarébb. 
SZILLÉR: Vigyázz: Vindplat: hogy ma

gad ne ess azon Véreifibe, melíyet Toldinak ásol. 
VINBPLAT: Én a* Vermet megástam, 

pedig az Urnák paraiicsotettyára. • Reá-kéfzül-
tek mindenek. Nincs egyébb hátra feje le
ütésénél* 

SZILLÉR: . Az ma meg-iieiî esheük, — 
parancsolatot adtam a* Hohérnak-is. 

VINBPLAT: Ha kezif4ábat meg-efói-is 
Bíró-úr 9 de mind-ezeket vifzfza parancsoltatoflu 
Eltfzalad. 

SZILLÉR: Be iízen nem sokára ki-pa-
fancsolnak téged* 

VENBRÓBI; fel-vont pistoltyalt Itt talál-
talak-fel Istentelen teremtés. Vald-ki ? hogy Te 
vagy Toldi Miklósnak árúlója. Másként mind-
gyárt oda lefzeL 

SZILLÉR; Süvegét Venámdi ekihemivdn i 
Vendrodi-Úr £ mit akar ? 

VENBRÓBI; Téged fSbe lonni, mint a' 
kutyát, 

SZILLÉR: Az Istenre térem* 
VENBRÓBI: Héjjába* A' Süveg nem 

fegyver ellen való. Azoü~ts körofzttil hajtom a' 
ifi&got* 

SZILLÉR5 Ja} Gyilkosok! Gyilkosok! 
VEN-
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VÉNDRÖBI: DögÖUy - meg Istentelen* 
Ezeket hogy Vendrodi él - mondotta' 5 reá-

sütötte ú* pistolt, de annak csak sörpenyőéii 
lobbanthat tá l a' puská-port, Hagy mérgessel! 
el-^etette % Pistolt5 és * kardot rántván 5 ete
ket mondotta 

' VENDRODI: Kit a' Pistol nem fog, meg* 
fogja a* kard* 

SZÍLLÉR: Az Istenért Veüdíodi 
VENDRODI t Dögolly^meg* 
SZILLÉR: Segíttség! Segítcségl 
Ezek-után hirtelen ei-fzaladott Sziliéi.". -—»• 

ütánüa ízaladott Vendrodi-i^ De a? kin álló 
katonáktól meg- hátráltatván, Sziliért le - nem* 
Vághatta, :' 

HAíu 
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L Toldi a' TÖmlöczbeü. 
II. A' Tizedes Toldinál. 
HL Vindplat a' kertben* 
IV. Makra Sebőkkel. 
V. A' Titok' ki-lztiltte. 
VI* Vmdplat' meg gyilkoltatása* 

VII. VeadrŐdi Vindplattal 
VIIL Szülér a' Tizedessel, 
IX- Manczika Szilieméi. 
X. Trézsi SzilléniéL 
XL Jó hírek, 
XII. Rofz hírek* 

JL̂  

ELSŐ-RÉSZ* 
Toldi a? Tömlöczbett, 

16-Vette Toldí-Mlklóst Vindplat, és, ellené 
á' Századosokat fel-lobbantván, Tanú-bizony* 
ságait tele torokkal élo-hozván , az Ör&ág* árú
lói ellen hozott törvényeket kkniitogatván,, árrá 
vitte a" Katonaságot * hogy halálra irékeráse 
iránt semmit se fzóllanának; #oha alattomban 
ezen nagy-telkű Ezredesjeket sajnáliottiL 

A' 
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Ai Tömlöczbe volt akkor Toldi 9 melly a* vár 
kapuja alatt elég erösüek láttfzatotti Bé-méne 
egynéhányad magával Víndplat, és Toldinak 
feje vételét fflég-jelentótte.-.. Erre TMdi semmit 
se fzóllván, meg-se-ijedvéü 9 le-ölt egy kő
darabra; és, á* faltuk tám&fötván fejét> amazok
nak ki-mdittek után 9 jó izöii el-aludtt* Trézsi 
Szillérhez igyekezvén, hogy íiéki válósággal 
oda adgya kezét, és így édes áttyát kMzaba-
bádíttsa* fzemközbea találta VendrSdit, ki i 
Szüleitől jővén, Trézsihez iparkodott. 

Kérdeztetvén Trézsi mostani úttyáról, mrá 
merte meg-mondaíű Vendrodiiiek $ hová igyeke
zett. Mind-az-ákal: hogy ne gyanakodhasson ,• 
azt felelte néki, hogy Vetidrődit kereste 5 kivel 
édes fcttyának tomlöczjábe menni akará. El
mentek oda .mind-a'-ketten* Áttyát aluími lát
ván , és nem kevés ideig Stet-ikemlélvón^így 
foháfzkoda. 

•TRÉZSI: Oh be édesdeden düfzik ! Oh 
toino fzelíd vonásai vannak ártatlan Ofezáján! — 
Oh Ti embertelen gyilkosok 1 jöjjetek ide 5 és 
lássátok: ha ezen emberben Orfz-ág-árúlót lát-
tok-é. — Istenem mutass módot kiszabadítá
sára! mert az emberek süketek 9 nem hallyák 
foháfzkodásimat* 

VENDRQDI: Hagygyuk itt Trézsi Hadd 
álúgygya-ki magát* • Űgy-is nem sokára vefzteni. 
viízik, 

TRÉ-' 
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TRÉZSI* Vfefzteni vifeik! —Oh irgalmas 
Isten! hifzeii még meg-se-ítélteít? 

VENBRÓDI: SŐtt fejére is olvasták a' köz-
ítéletet 3 ebbeii Y töfcnlöczbétt. 

TRÉZSI: Oh gonofzok! Oh Istentelenek! 
VENDRŐDI: Tiézúm! — Halálának: órája 

közéigét. Ötét talán csak ki-üém-késéred ? 
TRÉZSI: Én már őtet el-nem-hagyhatom* 

'Ki-késérém egéfz -a* Féléngérig* Mert3 ha jól 
emlékezem 5 azt mondotta Szillér; hogy ott. 
kénoztattya-megi 

VENDRŐDI: Oh bár azt ne néznéd éde
sem! 

TRÉZSI - Egy kis jó kedvelj édes Ven« 
árSdifm Nékem úgy tettfzik j mintha semmi 
Bajunk se volnat Éri legalább igen jól érzem 
'magamat* ; . . • 

VENDRŐD11 Oh Trézsi] Trézsi! Ezen 
külötiös állapotod 5 nékem éppen nem tettfzik. 
Máregyfzer meg-tébolyodtálfzomoráságod miatt® 
Most ̂  midőn a' köniyűlaiények Íeg-fzoiíioráb~ 
bak , leg-nagyobb Örömedbe vagy. Oh lelkem 
Trézsim ! e' valími nagy fzéréúcsétlenségnek 
jeléé 

TRÉZSI •: Nem íehet nagyobbnak 9 töint a'--
minőt most tapafztahnk. — Oh bár egéfzlen 
meg-bolondtilnék! — OtíVendrődi! aíig ha iga
zat1 nem ízóllottál —- Nékem .a* fejem igen 
fzédeleg —- De ime-iiüe — ébredez immár - - -
Első Könyv. K . • 'TOL-
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TOLDI:" Fiaim ! mit csináltok itten? Ezen 
hely az akafztó fára valóknak .helye* Mennye-
tek-el innétt édes fiaim* 

VENDRÖDI >. Oh. fzerelmes atyám! 
TöLDI: Én az istennek rendelése elleti 

mm morgolódok. 
TRÉZSI: Oh irtóztató rendelés ? 
TOLDI: Jöfztetek idább édes fiaim ! Meg* 

ölelvén 'óiét: Meg-ölelteiek benneteket; de nem 
utóllyára. Már most hagygyatok itt5 Fiaim $ 
hadd imádkozzam* Menyetek haza, és édes anyá~. 
toknak tifztességes el-takarittatásáról gondolkoz
zatok.* Egy Öra múlva ' vifisfiza-jöhettek. Men* 
myetek édesim.' 

VENDRÖDI: El-megyűtik édes Atyám, 
de ixti-is egyenessel! a' Várbeli fzent Örz;sébetf 
templomába (15)5 "és Uram-atyám* könyörgései
vel egybe-foglallyuk.a' miénket-is. 

TRÉ~ / ' 
(15). Szent Őrzsébetnek templomát a* Szegedi -várba, 

építtette Ötödik Láfzló-király 1350, Első Vladislausnak 
(aki Várnánál el-vefzett) magzattya. Oka fel-építésének 
az vala,' hogy az Istent ineg-engefztellye Attyának azon 
vétkéjért, mellyel Szegeden, Jolianus Cardináíisnak ja-' 
.vallására,"a* Törökkel kötött frigyet meg-ízegtei, és így, 
hadba keveredvén , életét-is vefztette* Azt mondgya Csetei: 
hogy,., midőn a'Templomnak ál-apját ásnák, egy meg-rodhadat-
lati Testre találtának ollyatén Pánczélos ruhába felköltözve, 
aminőnek írják közönségessen Kadika-kapitányunkat, és 
• hogy ezen Test mind-addig Szent Dömötör templomában 

tar-
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TRÉZSI t Itt iefzünk egy óm múlva. Ad
dig pedig el-ne-hagygyon bennünket. 

Meg-csókolták mind-a' ketten Toldinak ke« 
Zeit 5 és nagy fzív-báiiattal ekávoztak tőlle* 
Hogy ki-mentenek 5 ezeket mondotta a' magános 

TOLDI: El-nem-hagynálakbenneteket̂  édes 
fiaimé ha kéntelen nem volnék. Csak azért 
küldöttelek-eI benneteket 5 hogy az el-bécsázás-
liak keserveitol meg-fz.abadíttsálak. Ez nékem-is 
nehezemre esne. Tik ugyan, édes fiaim5 engem 
többé nem láttok. Az Isten visellye gondotokat® 

• MASADKRÉSZ. : " 
. A9 Tizeáes Toldinál 

JDé-jÖtt a' Fekete Seregből az elSbbeni Tize
des két katonáival. Erre vala bízva Toldinak 

Kz ki-., 
tartatott légyen, még Szent Örzsébet ternploina ekiem-
kéfzült-, a' mellybe ofztán ismétt el-temetettett* Ezen tem
plomnak omladékját magam-is láttam gyerrnek koromban 
de hogy az-után , Mária There2ia Királyiléisk alatt ? a* 
Tifza felé ama* Kafzamátik fel-épittettek, ennek dülledek-
jei-is el-rontattak: mivel tőllök nem mefeCse vak által elle
nekbe* Ama' hufzon-két templomok közül, mellyek ré-
genten igen pompássan állottak Szegeden, nincs több ket
tőnél : Szent Dömötöré a1 Palánkban, és a' Havi Boldog-
afzfzonyé az alsó városon* Ujjabbak ezen Négyeit: Szent-
Györgye fölső városon* Szent-Miklósé ez élobbeni mellett* 
Az-utan Szent Rokusé , és a? Kálvárián* A' mostani vár
belit tudtomra építették, nem külömben az ó hitueknek 
Palánki, és fölső városi két Templomjokaws. CSETEI* 
A ' HAGYOMÁNY, A s TAPASZTALÁS, 
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ki~vitetése , és a* l?eíeiigérnél % midőn fele véte* 
tik, annak őrizése, Éíég víg fzetaekkel nézett 
•rei Toldi Jól ismerte a* katonát b és hozzá 
¥aló hajlandőságát-is elegendődképpen tapafzták 
ta« Így fzólla hozzá a' 

TIZEDES: Uram! mi tagadás benne, itt 
az ido, 

TOLDI; Itt az ido? Fiam! a" katönátialt 
Hliüdeii'íof itt az ideje. Tudódj a* véres há
borúkban egygyütt forgottunk* Soha Toldit tieiii 
láttad s hogy a\ fzemközbe jovo halál túl meg
rettenti volna* Soha jobban nem féltem, mint 
&* Budai Kriptában (i6). 

Hogy; 
(16), Toldi Miklósnak, meg fiatalkorában, igen még* 

tettfzett Budán egy ifiá Özvegy afzfzony, de ki , a-mint 
az-után ki-tettfzett, semmi hajlandósággal nem vafa hoz
zája : mert akkori időben igen fzegény vala még a' legény* 
El-únván annyifzor történtt hozzája jövetelét a* iríc~ 
aiyecske % egy orofzlánynak képét fából faragtatott, és aat 
úgy tétette az ablakra a' másadik emeletben, hogy kevés 
hozzá-nyulás után ki-felé billenne* El-jÖtt Toldit arra 
kérte az özvegy * hogy tánczollyon (mert o a' tánczot 
igen fzereti vala, jól-is tudott hozzá) az~utáii, midőn, 
meg-hevesedett, arra kérettetett, hogy, ha könnyűséget 
meg-kévánná mutatni, ugordana-fel amaz OrofzJányra. Toldi, 
hátra menvén, és neki ugordván, fel-ugrott ugyan evet-
könnyűséggel az Orofzlánra, de ez meg-billeiivéii, Toldit 
lebuktatta a' vár piaczczára* Itt sok ideig tébolyogván 
Toldi 4 bé-ment egy Lakatos műhelybe, és nála reggelig 
fzállást kért l jól tudván, hogy a' királynál bé-záfattfittak 

inín* 
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Hogy 'ezt .eWégezte Toldi, r vitézek 
kfizSj. egygyik' egy fehér kezkenot ada a' Ti
zedesnek* Ezt Toldi meg Játtá* így fzollott ' 
pedig a* Vitéznek ama1 

TIZEDES : Tartsd magadnál Nincs még 
reá fzükséguiik. 

TOLDI: 'Mit akar ** vitéz apia' {^kenő
vel? 

TIZEDES: Ne kérdezze Nagyságod, 
K 3 . T0-

mindenek, oda immár vifzfza-nem-meíietne, Befzélgetés 
közben elo-hozza Toldi azon Kis-afzfzonyt, melly, a' Ki~ 
•rilynénak ftqba-leánya lévén, nem régiben meg-hala , és 
Zsigmond-templomának kriptájában igen gazdagon él-temet-
tetett. Sajnáltetta Toldi azon gazdagságot, hogy ott min
den h^ízon nélkül heverne. Kérte a' Lakatos gazdát: hogy 
a' Templomot kí-nykni, és fele-nyereségből a* kincsnek el
nyerésére segítené* jó fzívvel ajánlotta magát a' Lakatos* 
Meg-nyitotta a' Templom9 ajtaját, Segítette Toldit a* Kripta* 
kövének fel-enjeléséb^n* Bé-menvén Toldi a' kriptába y 

meg-nyitván a* gazdag koporsói, mindenekét a'lakatosnak 
ki-adott. Gonofz intézető lévén a' lakatos, Toldira vifzfza-
fordította az ifzonyií nagy kövér: hogy ott vefzízen s é$ 
maga bírja a* kincset De Toldi Miklósnak ki-mondhatat-
lan nagy ereje meg-gyozte végtére a* követ, és a* kriptá« 
ból nagy nehezen kijöhetett. De bé-lévén csukva a'tem
plom ajtai, egéfz reggelig a* templomba várakozott* el
rejtve lakatos ruhában* MQg-bofzfzullotta-é Toldi mind 

' $z.on Özvegy afzfzonynak Csalárdságát, mind ezen lakatos
nak Istentelenségét, íiem tudni* De hagy fzárazpji ekiem« 
vitték $ d-gondoHatm' IIXGSVAI* 
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TOLDI: Fiaim a' Nagyságos nevet a?Fekete 
Seregemnél hagytam. Itt egy fzegény legény 
vagyok* Hanem mit akarái ama' kezkenovel ? 

TIZEDES: Ezredes Úr Katona. Az -egéfz 
Örfzág böcsűii az Urat. A5 haláltól nem féL 
Ezen.'kezkenS ..arra való: hogy feje vétele előtt 
ízeméi bé-köttessenek : mert úgy végezték-el a' 
birák: hogy itt nem mefzfze végezzék-ki életét* 
Oh Uram bár Szabács alatt maradtunk volna, és 
ott hagytuk volna fogunkat Ott nyilván, itt 
alattomossan veízünk-eh 

TOLDI: Jol tudom az okát, mért akar
nak alattomban el-vefzteni. De hagygyuk-eL 
Hanem arra kérlek ? édes Baj-társam: Ha ama* 

" kezkeno el-végzi maga" kötelességét 5 tartsd-meg 
magadnál mind-addig9 még holtom után ki-tudó-' 
dik ártatlanságom. Akkor ofztán add-oda azt 
édes leányomnak 5 és , mond - meg - néki: hogy 
ezen kezkenS édes attyának utolsó fzeinpillán* 
tásában atyai áldásának jele lenne. ' 

TIZEDES: Mit hallok' Uram !. Ártatlan te-
'hát Ezredes Úr? 

TOLDI» Te hallgass-meg engemet, a'-ki 
teremtettél! Én Szillérnek vádolásait meg-nem" 
érdemlettem. Meg-halok., úgy-mint ártatlan. 

TIZEDES : Ha'ez. úgy "van 5 fel-lázzafztom 
az egéfz világot. Jöjjön Nagyságod* Meg-segít 
az Isten. : , 

TOL^ 
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TOLDI; Én a' Máira kéfzeiivágyoL In-
dullyunk. 

HARMADIK RÉSZ. • 
Vindplat a' kertben* 

J \ Vár előtt egy fzép kis kertje vala Toldi
nak : nem annyira magának ? mint leányának fzá* 
mára. Ezen kertbe alatomossan bé4opodzván9 
így fzólla magánossan 

VINDPLAT ;. Erre fogják Toldi Miklóst 
vezetni. Innent bátorságossan ki4áthatom: ha 
a' halálnak félelme meg-nem-váltóztattya~é or-
czáját. Oh be nagy hallgatás vagyon mostaná
ban Toldi Miklósnak eme' kertyében * holott 
emiek-előtte annyi vígasságok és örömek vol
tának. Bizonyára.- még tegnap nem hittem, hogy 
én, egy Iráfz, olly hatalmas legyek. Egy illy 
házat megbontani ; egy illy erős embert 9 a'-
micsodás Toldi, lábáról le-ejteni , nem csekély 
állapot. — ímhol jönnek immár. Várj csak 
Toldi! Ha Te.egyfzer ottlefzel5 a'-hol lenned 
kelletik? meg-van a' nyereség. —De íme íme^ 
mind a' Polgárságot > mind a' Fekete sereget 
feWázzafztotta valaki. Ezt meg-kellétik látnom 
és eHgazítanom. El-fzdad* 

K 4 , NE~ 
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NEGYEDIK , RÉSZ, 
Makra Sebőkkel 

np 
JL oldi Miklósnak hftláka Ítéltetését 9 és annak 

immár a1 vefztésre-is vivesét meg-tudyán 9 a* 
kertbe sietett 9 és ott így jajgatott 

MAKRA: Istenem Istenem! hová legyek! 
ínit tegyek ? — Én pnfztitottamtki eme' kert-? 
nek legrgyönyöruségessebb virágját, ama* drága 
Trézsit. Én tettem némává Toldi Ezredesnek 
Udvarát. A' Zöld f^óbában, holott ez-előtt 
annyian sereglettek, annyiag vigadoztak y nincs 
mostanában több s egy Véti afzfzonynál 9 ki Tol
di' feleségét sirattya. Oh Makra ! Makra! Istened 
előtt hogy adhattfz fzámot ezekről? 

SEBŐK : Makra Makra! hallódé? 
.MAKRA: Hallom, Mit akaríz ? 
SEBŐK: Ej Makra! Makra! rof?fát tettél 

á1 tűzre. 
MAKRA: Kinek ini gondgya reá* Aki 

bánnya tegyen róllat Aki fzánnya vegye-el roll?. 
SEBŐK: Ne.olly hangossan Makra* Én 

•a'Bíró* fzolgája vagyok* 
MAKiiA.: Derék, ember a* kocsis, hogy 

előre űl Én pedig egy ezredesnek Komor-
. nokja vágyók, 

SEBŐK: Azért néked-is kettő az orrod' 
Inkay mint nékem* De' hallöd-é Makra , ne 
mond r hogy az Egredesnek Komornokja vágy9 
hanem voltál MAK-
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V PAKRA: Istenem! voltam igeu-is* 
SEBŐK; Az Ezredesnek fejét eddig lába 

közé tették. Ugyan azért* te-is az én Uram-' 
nak hatalmába estély 

' MAKRA: El̂ g goiiofz einbernek esteip 
Körmei közé, 

SEBÓK: Illik tehát Makra , hogy mivel 
£gy sorsú emberek vagyunk, egygyik a'másikát 
segíttse. 

MAKRA: No! mi hír Budába? 
SEBŐK : A- Szegedi hírek rofzfzabbak. Én 

ugyan ebül vagyok leírva a' Bírónál; de Te 
,eb81-is ? kutyáál-is , komondorúl-is •? — 

MAKRA: A' meny-követ ? 
SEBÓK : Már téged' a9 dög-iovásra rótt. 

Ha ínég ma fel-nem-akafztat 3 ugyan csudálhatod, 
MAKRA : Az ördögöt ? 
SEBÓK: De, ha ma nyakon kaphat---
MAKRA: Jaj! talán torkomon-is már a* 

kötél. — De Sebők! te az én nyakammai ne 
tréfáló dgy« 

. SEBÓK : Nem fzokásom a5 tréfa, 
MAKRA: Hifzen én a5 Bírónak semmi rof?-

fzat nem tettem, 
SEBÓK: Ugyan azért akafötat-fel, hogy 

vele jót tettéi 
MAKRA: Mi kórságot- befzélifz f 
SEBÓK: Hát nem tudod, miben feplgál-

tál a5 Bírónak ? Toldi Miklós* leveleit hozM h.Qr-
K 5 " dot* 



i5» •' TOLDI MIKLÓS. • 

dpttad.'.Pecsét-nyomóját a' Borosmai cigá
nyokkal ki-vágattad, A' rajzolatokat Urad' fzo-
bájában el-rejtetted. 

MAKRA: Jaj oda vagyok!-.• Ki-tud,ódtak 
minden gonofzságaim. Ugyan kitol hallottad*? 

SEBÓK; Uramtól-is-, Manczikától-ia, A* 
pecsét-nyomóval öfzfze-járta Manczika a' Várost, 
Fel-lázzafztotta a9 polgárokat Csupa zűrzavar 
ban a* Város* 

MAKRA: Oh még mi lefe belSllem? 
SEBÓK: Téged' a> Bíró fel-akaiztat. - -

Mert igen tart attól , hogy ezeket valaha ki* 
föcsogöd , és otet meg»besteleníted. Be ha majd 
jól meg-kötik a Zsákot, semmi ki-nem~fojhat 
belolled* így tehát a5 Szádat-is bé-tapafztyák* 

MAKRA: Tapafzfza-be' a9 vastag Pannáét* 
SEBŐK: Ugyan azért jöttem: hogy meg-

intselek* Azt izeni Manczika-is: vigyázz ma
gadra* És 5 hogy bolond'volnál-, ha magadat 
fekikafztatnád* 

MAKRA: Be lelkem! ha el-keríilhetem — 
Akafzfzák fel-akárkinek sodorát Az én sodo-
ront még nem ízárítani való. 

SEBÓK: Be lelkem vagy arra, vagy nem 
arra való, de ha kézre kerúlhettfz, ugyan be-* 
sóznak. 

MAKRA: Ejnye! egye-meg a* Franczia* 
Be jól esik nékem. Istenem Istenem! Énvefz-
•tettemmel mind Uramat, mind pediglen magamat* 

At-
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Átkozott Pecsét-nyomója. Istenem Istenem* — 
Én Ördög vagyok. Én áriiltam-ei édes Oramatf 
ki engem' a1 porból felemelt* 

ÖTÖDIK RÉSZ. 
# Titok' ki-s ültté. 

Alogy Makra ntólsó fzavait mondotta5 éppen 
ekkor jött-bé Véndrodi, ki ennek-elötte Toldit 
a' TÖmlöczbe kereste 9 de ott nem találhatta. — 
Most a' Kertbe azért jött hogy bátorságossal! 
ki-láthasson minden-félé, és Toldinak hol-léttét 
meg-tudgya. Makrának azon utolsó fzavait meg
hallván, jól meg-is-értvén, így fzólla 

VENDRÓDI: ördög voltál Makra5 De már 
Istennek fzent angyalává változtál. Vétkeztél; 
de vétkedet meg-bántad. 

MAKRA: Oh Uram! Véndrodi Uram.-— 
Szúrjon köröfztúl. Inkább az Ür keze álta^ 
mint a' hóhér* madzagán. 

VENDRÓDI: Semmitol se tarts. 
MAK3A: Én öltem-meg Toldit, Én fa-

ragtattam a pecsét-nyomót. Én tettem Szobá
jába a* rajzolatokat. A' török aranyokról, ti 
levélről - is tudok valamit. Oh Uram fzúrjon kü-
röfztülj avagy vegye elő Toldi' buzogánnyát (17). 

VEN-
(17). Toldi Miklósnak azon Fegyverei: mellyelirégi 

időtől fogva a' Budai várnak Bécsi kapujában fei-akafztva 
függőitek, ennek előtte nyolcz darabokból állottak, ck 

t már 
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VENDRÓDI: Nem bántal»k. Gyere 8 ' 
Fekete Sej*eg eleibe. Befzéld-ld ezeket a' Szá« 
zadosok előtt, és meg* fzabadítod , ha későn 
nem vagyon, Szegény Uradat. 

MAKRA.: Qh fzaladgyunk Uram! EUmz* 
g}e$ Fendfddivel -, és Sebükkel^ 

RATODIK RÉSZ, 
Vindplat m e g-gy ilkolt atás a. 

FílÉDA, ké-fzokvén d kertbe ; Mondgyik vala i 
hogy Vindplat itt kereng* Vagy neiji mef^fze 
Inneni*/ Kezem-rtízera ! ne hibázz ! — íme! 
íme! amott látok Vindpktozni valamit — Jói 
ízemre kell vennem y hogy el-ne-faibázzam« — 
Ö. bíz' az — És íme a* kertbe iparkodik*"—»-
Meg-vá|rom barátság fzíne alatt az ajtónál* 

VIND-
már most vagy le-bű31ottak 4 és talán el-k-vefztek s vagy 
egy két icze borért az Örr-állóktól 0-adattak S és így el* 
tévelyedtek, 

L Hiífz., vagy talárt több ko-galacsinok * az-a? oköl« 
oyi , avagy talán annál-is nagyobb golyóbisok, mellyeket 
Toldi Miklós, az igen régi hagyományok fzeráit, a9 Dm 
nának egygyik partjáról a' másikra parittyából bagyított* 
Ezen golyóbisok bal kéz felől vannak fel-akaCptva, a%mint 
a! várból as Bécsi kapun kj-tnegyunke 

II. A' kapunak jobb kéz felől való falán függ az 
emberi Főnél nagyobb Golyóbis kőből, mellybe egy vas 
vagyon bele csinálva; a' vas pedig eme9 buzogánnyal Ián-
czon fugg« Azt mondgyák: l̂ ogy ezt övén hordozta, a? 

• ' ' ' '" ' had-
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VINDPLAT: No Préda, iáit akarfö ? 
PRÉDA: Csak a£ Úrra várakoztam * ha 

üem pararicsolnia-é vakmit. 
VÍNDPLÁt.V Bizony, hálo&é, iöóndafzfe 

Valamit. Hát, ha Sziliért, az-után Makrát? Ama* 
ké t /zá£ Torok arány a* tiéd> Imhöl vak. —. 
Vedd-eL 

PRÉDA : El-vévén az aranyat 9 és Findpla-' 
tat meg-Mélvén9 és d gyilkot ágyékába fzürvátié 
Oh kofeönöm az Úrnak* Meg • is-föolgálofn* 
El-fzaladk 

VINDPLAT: Jaj átkozott! —Meggyil
kolt. Oda vagyok! — Le-esik -** Oh átkozott 
Toldi t be hamar állott bofzfzút én íajfcanL - ^ 
Oh Toldi! Toldi! 

BE-
hadban, és velő ,fcgy kézzel könnyen hadaráfzoít, melíyct 
mások két kézzel-is alig emelhetnének~fel. 

IIL As Buzogány mellett vagyon ama' híres Szín-
tó-vas, mellyet, erejének elsőbbi ki-mutatása végett 
Zsámbékon lándsá jávai könnyen köröfztul döfött, Mátyás-
királynak jelen-léttébén* 

IV* Néni mefzfze ezektől vagyon Toldi Miklósnak 
áma' Paissa t ávágy Kar-vasa, mellyet a' nyilak , land-
sák3 és katdok ellen bal karján hordozott* Vasból, vagy 
aczélból vagyon meg-horgasítva, és olly nehézségű: hogy, 
a* mái emberek közül, alig vihetné-el onnatt egy-valaki * 
aki el-kévánná lopni. 

V. Vólt r de már nincs ott, egy LÁNDSÁJA Toldi 
•Miklósnak, jotiellynek csak vasát fél-mázsának lenni mondót* 

•'• . • - * & , 
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HETEDIK • RÉSZ* 
Vendrödi FindplattaL 

V E N D R Ö D I I K Í jajgat itt? Ki kiáltotta Toldit? 
VINDPLAT s Jaj" oda vagyok' VeiidrSdL 
.VENDRŐDIt Te vagy ..tehát ördög* had-

nag^gya? Vald-ki gonöfzságodat «, és bánd-meg5 
minekelőtte el-enyífzfz. Hová tetted Toldit ? 

VINDPLATt Toldit? af-ki engeirf îneg^ 
gyilkoltatott? Ve&feen-eliMs * ha én el-veCzek* 

VENDRÖDl: Kérlek Vindplat: tekíiits az 
Istenre- Ügy-é te költötted a* két fzáz aranyokat? 

VINDPLAT: Nem igaz. Toldi Miklós or-
föág^árúló. Hallyon-meg 8-is velem • egygyütt, 

• VENDRÖDI i Vindplat! az Istenért! mondgy 
igazat 

VINDPLAT: Igazat mondok. Toldi az én 
gyilkosom* Hallyon-meg S~is. Ránkódva meg+hal. 

t VEN* 
táltj itiellynek högye egy~nagy*vastag-fzéles vasból egyene
s í t e t t , \011y nagysága vala pedig s hogy ama1 régi Ór
iásoknak se volt magossabb fegyverjek* ' ' 

VI. Volt, de már nincs ott,Toldi, Miklósnak ama5 

PÁNGZÉLJA, mellj7 csupa vas karikákból fíizettetett, és 
valami ing módra < fel-vettetett* Erről azt mortdgya Bél 
Mátyás "hogy az 6 idejébeü csak fele vala azon Pánezél-
nak feVfüggefztve : mert, úgy mond: ha egéfz voka, azt egy 
mostani ember el-nem-viselhetné* 

•VI I . Volt, de tóár most nincs otts Toldi Miklós* • lo
vának egy kietlen PATKÓJA,; mellyböl ki-lehetett-venni 
azon lónak temérdek líagyságját* és erosségjét, mellyen 
Toldi Miklós Ül vala, ••• :-•:''•• //• : : Vffl,, ;: 

file:///011y


III. SZAKASZ. VIÍL RÉSZ. 157 

VENDRŐDI, dnfzonyodvat Oh Istentelen 
teremtés! Most fejezted-be as leg-nagyobb go-
nofzságot*' Már most az Isten-is meg-fordít 
mindeneket. Rajta Polgárok, Döutsük-le Szil
iérnek házát 5 vagy ffiagát-is bele-égessuL Raj
ta fegyver! Rajta VendrSdi 

NIOLCZADIK RÉSZ. 
Szillér, és d: Ti&edes. 

tU-mene valóban VendrSdi 5 hogy a* Polgár
ságot fel-lázzafzfea 5 és Szillérnek házát hamii-

.• b á "'" 

VIII. Volt i de mar most nincs ott, Tdldi Miklósnak 
fzétes, hofzfzú tarajos SARKANTYÚJA, mellybol csizmá
jának nagyságát meg4ehetett ítélni, és a* régi fzokást a* 
mostanival egybe vetni* 

Fel-mentem magam Buda-várába 1794-dik efztendő-
beu Februariusnak hetedik napján, és Toldi Miklósnak fegy
vereiből nem tapaCztáltam többet ott függeni, amint mon
dám, ezen négynél: úgy mint: ott vannak a' Galaesinok, a* 
Buzogány, a' Szántóvas, és 2? Pais, avagy a' .Kar-vas* 
A' többi négy darabok el- veíztek, noha éjjel nappal ott 
az örr-állók. Láttam magam-is gyermek koromban 1756-
dik efztendŐben mind azon említett fegyvereket. Látta., a-
rnint írja, maga Bél Mátyás-is , maga' idejében. Elég 
az : hogy mind ezen régiségeket meg-nem-tudták Őrizni 
azok, kiknek gond-viselésjekre a* fŐlsoségtől bizattatott. 
Kárt ugyan az Orfzág, hogy ei-vefetek, vélek nem vallott; 
de meg-érdemlette volna Toldi Miklós ebben-is az örök 
emlékezetet* Csak már arra vihetnok a' dolgot, hogy ama* 
most ott találkozó négy darabokat meg-őrizlietnék a' gon-
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ba fektesse* Szillér. ekkor fzobájában Má5 ét 
a* dologiak'kétséges-ki-menetele' felül ízomo-
rüan gondolkodott* Bé-jöté ho£feájav kire Tol
dinak.. el-véfztéséÉ bízta 5 a* Tizedes*: Ehheá; 
így feóllött 

SZILLÉR: Nö efcveföett-é Toldi? 
TIZEDES: Azt végbe vinni nem lehetetté 

Hogy Toldinak le-záratatását riieg- hallottá a* 
Polgársága nagyobb lármát indított a* török lár-
xöáüáU Vas-villákkal járták a* tömioczökét* 
liogy ki-fzabadíttsák* Hogy á* Félefcgéf felé 
vivém, riofzfza meg-támkdták eiigetíí'-is* Nékem 
az Ember-ölés parancsolatomban nem lévén * 
senkit se bántöttafti kozullök. Toldit nékik iáján* 
dékoztann A* Papok5* Bandériumba se fzabadít« 
hattá vóliia-ki 8tét kezekből (18). 

SZIL- . 
dátlariok. Csekélységet kérek ugyan a* Budaiaktól, de,-ha 
meg-tefzik 3 Örök t?mlékezettyekre méltót. Tegyenek ár* 
ról, hogy Utóink meg-«e-átkozzák hamvokái 

( i8> Mivel a'Fekete Seregnek, kiket, áMMnt mon
dám, Bánderiuiiiökra ofzt@tták , és az-utáii Hüfzároknak 
nevezték, annyi tofznát látnák kiirállyairik, ezt Örökre fel
tartani akaî ván, á'Papi Rendré-is ízabták á'Bandériumok
nak fel-állítását. Ennyi fzáimiial adták pedig a'vitézeket* 

• i . Az Elztérgatni Étsek két Bandériumot, avagy 
ettóyi fzamá hufzárokát - - »* ..- 8oo 

2. A* Kalocsái Érsek ~ ;.'•-". - — •- : 400' 
3. Az Egri Püspök . ; . - ' , - ' •'- -•• • .- 800 
4. A" Várad! Püspök - - -".'" - - ' - : 400'; 
5. A Pécsi Püspök••"'•''"*' *:'- -"; • -". - :- 4°o 
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SZÍLLÉK: Hát még t e - i s "'ellenségein 
lettél? 

TIZEDES: Csak az Igazság mellett állottam* 
SZILLÉR: Eredgy Pokolba. 
TIZEDES: Élőre Bíró tizen-két porcióval* 
SZILLÉR: „Még gűnyolódol? 

. TIZEDES :' ISÍem gúnyolódom, hanem iga
zat mondóké SZIL-
6. Az Erdélyi Püspök , - — - -••,'"• 4°o 
7. A' Zágrábi Püspök - - - - - 40a 
8. A' Győri Püspök - * - •- •-•'. - aoo 
9.-A' Vefzpréihi Püspök - - * - .200 
10. A* Váczi Püspök - * * ; _ * . * 200 
i i . A* Csanádi Püspök - - ~ . *• . ioa 

12* A! Szerémi Püspök - - 5°* 
13. A ' Nyitrai Püspök 50 
14. A ' Pécs^váradi Apát-úr - - •* - • '200 
15. A ' Szökföárdi Apát-úr * * - 1 0 0 
160 Péter^váradi Ápát-úf * ** - 20a 
17. Szent Mártonyi Apátaír * áoa 
18* A* Lövöldi Karthuziánusok* * - - 200 
19. Az Aürátiai Prior • * * * .. - 400 
20. Az Efztergariii Káptalan - aoo 
2*1. Az Egri Káptalan * , « * » - soo 
aá* A* Váfadi Káptalan * « * * * aaa 
23. Az Erdélyi Káptalan * * * * 300 
24, A* Pécsi Káptalan * * - * ao® 
ay* A* Bácsi Káptalan - * * * - aoo 
M , Székes-fehér-vári Prépostság A • • * 10® 
27* A ' Tételi Prépost * - -• » * 8<* 

Mitíd-'Öfzvé azon Hüfzárok' féáma » mellyel a' Papság 
adfri t a r tozo t t , fel-ment 6909-hufzárokra* 

EU'á Könyv* L 



i6o TOLDI MIKLÓS. 

SZILLÉRt Eredgy dolgodra.. 
TIZEDES t Ei-megyek. De tudd-meg etöl* 

.mért jöttem ide. Azért: hogy Toldinak ki~fza* 
"badálttát, Sziliéinek el-vefzttét meg-jelentsem* 
.Mát. most vefzfz-el? de ne as Nemes Magyarok* 
kai (19). El-rnegyen* 

Mj 

K1LENTZEDIK RÉSZ. 
Manczika Szilieméi 

lANCZIKAt Az Úr-é még a5 Bíró? 
SZILLÉR: Már ez mini? kérdés? 
MANCZIKA? Mért le-nem*csiüapíttya a*. 

.Várost? 
SZILLÉRt No mi újság?- MAN-

, (19). Ama9 régi Magyar Nemeseink közül, kik va* 
laha dicső Orfzágunkban virágzottak, ezek -a' főbbek * mel* 
!yek Jri-Mtak, és most immár csak könyveinkben élnek; 

17. Corvinus. 33* Dubokü 
ig. CzibaL 34. Garai. 
29. Czobor. ^35. Gémesi. 
ao. Csobányka, 36. Gyula, 

Csáfzár. 37^ Érdi. 

1. Aba. 
a* Lindvai Báifi. 
3. Ba'tori* 
4. Somlai Bátorig 
5. Békési. 
C Pelsoezi Bebek. 

'7 , Bott, 
8. Bissenayei. 
$L Bélai* 
:io; Borz. 

Bocskai. 
Bosnyák* 
Bla'gai. 
BufzlaL 
CanisaL 

lő . Carloviczú 

• i i . 
1.3. 

.13. 
*4-

24. 
25 . 

QO. 

Cseh* 
Czorom* 
Csont, 
Drágfi. 
Derenezlai. 
Ders. 
DersfL 
Drágony* . 

DoczL 

33* 
34-

~35-
36. 
37-
38* 
39-
40* 
41 . 
42. 
43 

Erniifzt. 
Egervárit 
Foki. 
Fogarasi. 
Földes. 
Frangepán* 

44. GrőfGvecsree 
45. Geréb* 
46. Hedervári. 

•31. Dombai 47.-Hagytna'si. 
3a.Homo»naiDruget48. Veglesi Horvát, 

49- Ja-* 



i n . SZAKASZ. IX. RÉSZ. 161 

MANCZIKA: Fel-zendúlt az egéfz Pol̂  
gárság. Egy házból a' másikba futkosnak. -— 
Toldit 5 és Sziliére keresik s hogy Toldit ki-fea-
badíttsák „ Sziliért iel-nyársollyák* 

SZILLÉR: Jaj Istenem ! 
MANCZIKA: Mi lelte az urat? Igen el-ha-

laványodott! Talán fején immár az Ítélet? Széna-éj 
yagy Szalma? az-az-. Kard-é? vagy akafztó-fa? 

SZILLÉR-. Oh Manczika Manczika! ha 
tunttádl Én valamibe avattam magamat. Alattam* 
ha n: Nem vallom-ki azért-is. Meg-nem-érdemli 
bizodalmamat a' lotyó. 

MANCZIKA: Nohát! Hol fáj az Úrnak? 
SZILLÉR: Odavagyok egéfzlen! *Le-ziL 

" -• MANCZIKA: alattomban: De átkozott lel
kű, még e* kevés. Egéfzlen porrá törlek. — 

.. L 2 ap-
4<j„ Jakusics. 
50. Ilsva, 
51. Kadika. 
52. Kéve* 
53. K011L 
54. Kinisi* 
55. Kompoltii 
56. Korlátkor 
57 • Losonczi* 
58. Láfzlófi-
59. Leleszi* 
60. LifztL 
6u Morothu 

67. MaxczalL 85* SluhL 
68. Giithi QríHg* 86. Szechi 
69. Gróf Oklicz, 87- TetegdL 
70. Pázináíi, " m 

71. Potk 
72., Pog'rányi. 
73. PesthL 
74. Kvefencsi. 
75* Rákosi. 
76* Radolti. 
77* Raskai. 
78* RozgonyL 

88. TorqvatL 
89* Thurzó* 
90. ToröL 
91* Gtóf^Tráguri 
92. Tlialócz* 
93v Valpó, 
94. VárdaL 
$5*.UgtítiL 
96. Utiguot* 
9^„ Újlaki 
98. UrósL 

79. SarmagegL 
6aá Gróf Mödrüs. 80* Szóliiokű . . _ 
63. Mosonyói, 8 u Gróf SpalatL 99; Vessení 
64/Magóczi. ga# Gróf Klissfcr, 100. Veseleni* 
65, MilitisL 83. GrófSzeguiai, I Ö I . Zambo 
66. t&kulkfa. 84. Sübór, to*, Zwmmt&u 
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Nyilván*. Látom látóra^ hogy ebül Vaö. Hát k 
Bíró-úr ezeket meg-érdeinlette ? 

SZILLÉR: Manczikám ! hát én ezt érdem* 
lettem-é-meg kedves Manczikámtól ? 

MANCZIKA: Valamint Szűz a' koföorúc. 
SZILLÉR: Hogy-hogy az Istenért?". . 
MANCZIKA: Hát az Útnak emlékezete 

olly kurta, valamint a' nyúl-fark? — Nem vól-
.tain-é én két efztendok előtt egéfz Szeged-
várossának hajnali csillaga? és nevezetes fzép-
.ségü tizen-két Vármegyében? 

SZILLÉR: A' volt igenis. 
MANCZIKA: Egykor élőmbe-csúfeott egy 

utálatos Kígyó* Reára-fútta mérgét* Az Úri 
életnek, af gazdagságnak fnllánkjával csiklandó* 
zott. Hogy az-után eUiiteteit^ végtére meg
harapott, Vki-kaezagván, eRiagyott. 

SZILLÉR: Ugyan ki lehetett az Manczika ? 
MANCZIKA: Te vagy azon Istentelen lé

lek , ki gyengeségemmel viízfza-éltéh Meg-
értemletted a' Poklot, és annak minden kénnyait* 

SZILLÉR : Mit mondafzíz Manczika l 
MANCZIKA: Ha minden Vér csopped , 

annyi könyv-csoppekké változna; eleget nem 
sírhatnál azon gonofzságidért, mellyeket mind 
Toldi Miklósnak házán, mind az én fzemél-
lyemen méltatlanul el-követtél. 

SZILLÉR: Édes Manczikám! • megsimítván 
oteU 

MAEí- . 
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MANCZIKA i Eredgy Pokolba. Kéfz az 
Út annak közepéig. Két felöl strázsákat állanak 
temérdek gonofzságid. Ott vár" a' jutalom, mel-
lyet két ezégéres Istentelenségeidre fzabnak: 
A' Bujaságra, és Igazságtalanságra. 

SZILLÉR: Édes Manczikám! 
MANCZIKA: Egy kis csomóba kötöm 

minden gonofzságidat, hogy azt az emberi 
ízem egyfzerre által-láthassa. Magára mutatván-. 
Meg-csaltál egy ártatlant, de kebeledben kigyót 
nevekéi. Meg-rontottad az Özvegyeket. El
nyelted az Árvák jófzágát. Másnak pecséttyé-
vel hafznodra- éltél. A' rajzolatokat el-rejtetted. 
Egy atyát meg-Ölettél, hogy leányát meg-egyed. 

SZILLÉR: Oh Manczika! Manczika! 
MANCZIKA : Minden ezen Istentelensé-

ged után, az gyötörheti leg - inkább fzívedet: 
hogy mind ezen gonofzságaidnak annyi hafz-
nát nem vehetted, a" mennyit vefz azon gyer
mek , ki egy diót lop, és azt meg-efzi. 

SZILLÉR: Oh igazat mondottál Man
czika. Jaj — Jaj — Jaj! 

MANCZIKA: Saller! —f Ezen Jaj fzók 
a' Pokol' kénnyainak eleji. — Én mindenütt ki
hirdetem: hogy az Ördögök el-ragadtak, és, a' 
Cse_r-fák' tetején, a' Bakonyi erdőn köröfztúí, 
a' kénköves pokolba vittek. El-megyen. 

h 3 SZIL-
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SZILLÉR i Ejnye 9 Kutya" loiyófa r hogy 
íe-gyalázott* Hol ördögbe Préda? Hifztsn ennek 
légen előre kellett volna ^ pokolba menni* 

•:•••• " TIZEDIK . RÉSZ, 
T rezsi Szilieméi 

A REZSI: meg-tébotyodva : Én már tehát ke
iken vagyok* — Lássa $z űr lássa —^ minő ha-
lavány a' hold* Be ami házasságmik1 napja 
he fényes! 

SZILLÉR: Eredgy te-is pokolba, fürtt efzü, 
TRÉZSI: JSjjöti m Űr velem, Toldi ko

porsója mellett három a* táncz. 
• •'- SZILLÉR- Bolondozik-é "? avagy talán 
még-gunyolódik-is? 

TRÉZSI: Ott vár a' Pap, Ott a' Hóhér. 
is. K pap meg-eskiidtetc & Hóhér tánczol—• 
n vérben. 

SZILLÉR: Ismétí meg-bolondúlt. Lódúly 
mondám Viz-efzíi, A' fattyú csemetének soha 
mély gyökere, 

TRÉZSI: Nem vagyok én. fattyú. Én 
tífztességes3 és, a'-mi több, a? te mátkád vagyok. 

SZILLÉR: Most már fzámot vet az efzéveL 
TRÉZSI : Jöfzte tehát hozzám 9 hadd 

Ölellyelek-meg. 
SZILLÉR: Be már helyén az efze. Az 

enyim vagy tehát' édes Trézsikám? Meg-is-
akarfz-ölelni. TRÉ-
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TRÉZSI: -. Meg igen-is. Öe ügy: hogy 
mind föádoB9 mind orrodon ki-bugyogjon a* 
vér. Te pedig magad el-enyífzfz. 

. SZILLÉR! Lódálly , mondom, a' Bolondok1 

h á z á b a . ' • • • • ' 

TRÉZSI: Nem oda \ hanem Szerecsen-or-
fzágba. Én tehát a' Szerecsenyekhez állok. ~-
-No Trézsika! Orfzág Világ.. 

SEBŐK: Uram! Bíró-Urám! az Istenért 
rejtse-el valahová magát. Vendrodi az egéfz 
Polgárságot fel-lázzafztotta. Egyenessen az Űr 
ellen jönnek* El«fzalad. 

TRÉZSI: Jöjjön jöjjön! Mennyünk Sze-
recsen-orfzágba. El-jön velem édes atyám-is. 
Szaporán .föaporán.. No maradgy itt édes Sze
ged-városom! Én fzerecsen-orföágba megyek. 
El-fzalad. -

SZILLÉR :• Jaj hová rejtsem magamat. — 
Vendrodi bizonyossan meg-Öl. Oda lefzek egy 
Izem-pillantásban. Csak valahová bújhatnék.— 
Be minek fealasLok, mint az efztelen? Elő
vévén egy pistolt*. ezt fejembe IShetem, és elől-
lök úgy el-rejtem magamat, hogy soha reám 
nem akadhatnak. Fejének fzegezi d pisíoit; mint
ha, e* világi nyughaiatlanságokból M-menvén (pe« 

'dig fzántt-akarva), nagyobb 'gyötrelmekre nem 
menne 3 pedig ostoba el-biteté$e mellett* 

• L 4 ' T l -
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TIZ1^E0YGIEDIK RÉSZ* 

£?ó hírek 

V E N B R Ő D I : Meg-álly gyalázatos* jf'fís* 
tolt kifacsarván hezéhol : Még elég időd a'- po* 
kolba,— Szólly: hová tetted Toldit ? Az egéfz 
várba nem találhatni* Meg-fogvánmellyét^ és^ a , 
pistűlt meüyébez fotgezvém S2Ólly mondám: 
másként köröfztul lőllek. 

SZILLÉR: Emberségemre mondom, egy 
fzöt se tudok felőlié. A* Tizedesre bíztam,— 
Ó meg-mondhatná 5 ha itt jelen volna, 

TIZEDES: Itt jelen vagyon, meg-is-mond^ 
hattya. Titoknok Uram! hogy előbb Ezredes• 
Urunkat a' Polgárok' Védelmezésébe adtam> ok 
fzegények egy híd alá bujtatták Toldit, hogy 
mind-addig ott légyen, még a' Fekete Seregnek 
hírről adgyák Ezredesieknek ártatlanságát. —-
Keveset hagyván Örizetére\ ar többiek ide - to
va .'fzéllyedtek. Azomban: a9 Bírónak Gaz-em-
herei öfzye-csodülvéu, és a* hív Polgárokat 
fzéjjel-kergetvén "y Toldit as híd alól ki-vontak,* 
és a* Pelengérheg vezették. 

VENDRÓDI: Oh átkozottak! 
TIZEDES: Már-is kivonta kardgyát a' 

Hóhér- Én mt mefzfziről meg-látván, tele to
rokkal kiáltottam a' Fekete Sereghez > hogy 
Ezredesünk ártatlan* Ekkor őtet.fetkapák nagy 
örainjokbeiif De ' SzUléraek Gm - embereit egy 
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lábig le - kafzabálták* Vélek egygyütt oda a' 
Hóhér-is. 

VENDRÖDI: Ez már meg-esett. Be hol 
van Toldi Miklós ? 

TIZEDES: Meghallotta: hogy Titoknok-
ár, és Trézsi-kis-afzfzony itt Szüléméi valának, 
tüstént ide térítette úttyát.. Elmegyek, és tüs
tént meg-látom. Hirtelen tí-megyen* 

VENDRÖDI; No Bíró-úr," mit reméllhet 
ezek-mán? 

•SZILLÉR: Oh Titoknok-Úr5 csak a' Pol
gárságot le-lehetne-csillapítani! 

.VENDRÓDIs Tudgya a' Szélvéfzt le-csil-
• lapítani.,- ha el-kezdeni tudta. 

SZILLÉR : Oh ebben tehetetlen vagyok* 
utál engemet az egéfz Polgárság, 

VENDRÖDI; Rejtsem! tehát magát ̂  csak 
addig 9 még a' bofzfzá el-mál. Másként öfzve-
fzaggattyák. 

SZILLER: Oh Istenem hová rejtsem ma
gamat! Talán a*' Pelengér mellett nem keres
nek! Oh Istenem hová legyek! . Ehnegym 

TIZENKETTEDIK RÉSZ. 

Rofz hírek. 

í OLDI : Megszabadított az Isten, 
• VENDRÖDI: Oh feerelmes Atyám!' 

TOLDI: Széket ide fiam!, nagyon él-fá
radtam, L 5 "VEN-



m TOLDI MIKLÓS... 

VENDRÖDI, alvadván a* Széket^ ímhol 
van, édes atyáin. Oh! hogy én soha meg-nem-
tudhattam 5/hol hure^ollyák édes Uram Atyámat 

TOLDI: A' Pelengérnél voltam* És |me 
Makra oda fei-áila. Elo-befzellette minden go~ 
noízságait* Hogy adta Sziliéinek leveleimet $ 
mit tudott a' két-fzáz Török aranyoktól; hogy 
rejtette-el fzobámba'a' rajzolatokat, 

VENDRÖDI, Igeq% Meg-igérte? hogy 
ihifiden gonofzságát ki-vallya, hogy Uram-atyá-
niat kiszabadta,, 

TOLDI: Oh Fiam ! láttad volna mind a* 
Polgároknakr mind a' Fekete Seregnek Örömét! 
Alig jöhettem-.ki csoportok közül. És9 mivel 
meg-hallottam: hogy.Te, fiam, Trézsivel egy-
gyiitt 9 itt a' Bírónál lennel, tüstént hozzátok 
iparkodtam, ~ De hol van az én édes leányom? 

VENDRÓDI: Gondolom oda haza. léfeen. 
Mert én5 édes Atyámnak fel-teresttében fog* 
laktoskodván* vde nem lehettem. 

TOLDI; Oh mennyitek ha^a édes fiam. 
/aW& Alig várom, hogy Trézsimet láthassam, 
Annyának holttá után 5 Q benne minden gyönyö
rűségem! ~ •• 

TIZEDES: .bérjövénf%omorúan9 és álattom-
lan fzóllvdn:. Istenem! hogy mondgyam-ki a 
.többit. 

, VENDRŐDI, No Vitéz! plly föomorá 
Idiettföf Mi hír V-Városban?' :'.'"• 

• ' " • T I - - . ' 
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,. TIZEDES: Uram igen feomoráakkaT j8 vök. 
../. VENDRÖDI; El-ne4jefzfzPajtás. Nagyob-. . 
baknak vélem ? mint igazában vannak. 
.• TOLDI:.Mi hírt hozol: fiam? 

"TIZEDES: 'Soknál-is többet Nagyságos . 
Uram. Elsőben Nagyságodnak PIRÓK lova , az 
Istállóból ki-fzabadúlváa, a' fzemét-dombon teii* 
gődik. Nincs erő, mellyőtet haza vezethetné (20). 

TOLDI: Ez fiam tűrhető. Hát még? 
TIZEDES: Makfa? a' Pdengérnél találván a* 

Bírót 9 Őtet minden irgalom nélkül meg - Ölte* 
Az-utáa; hogy' roagát-is el-akarák-fognî  maga 
ágyékába ütötte a' Kardot 5 és a' Bíró mellett fel
dőlt 9 és meg-holt. 

VENDRŐDI: El-nyerte mind-aMcetto jutalmát, 
TIZEDES: Oh Istenem! hogy mondgyam-

ki a' többit! — Bár csak olly csikorgó hidegek 
lennének 9 hogy e' hír annak előtte meg-fagyna, 
minek-elotte Nagyságodnak füleibe mjpznsu 

TOLDI: Ki vele , édes Bajtársam, Ym 
annyi fzívem: hogy mindentel-tlirhetek, 

. TIZEDES; Trézsi-kis-afefzony - - - . ; 
TOLDI: No! az én leányom - - -

. VENDRŐDI:.Hol vagyon? 
TI-

(50). Máig-is Példa befzédfaen van a' Magyaroknál 9 

midőn valakinek nyoraorúltt sorsáról fzóllanak: hogy olly 
kénossán tengődik., mint Toldi Miklós' lova-a1 Szemetén. 
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TIZEDES: Azt mondotta Sebők, Sallernek 
feolgáfa: hogy foünetlen Szerecsen --Orfeágról 
befzéllvén, és édes Attyát keresvén, fel-hágott a* 
Vár bástyáiéra 9 és, annak kerekdékérol magát le
vetvén, a* Tifzába bukott, Vel-vefzett 

TOLDI: az egekre tekintvén? a9 többi eU 
ifzonyodván : Istenem! Teremtőm! Te adtad né
kem azon meg-böcsúlhetetlen kincset— Té-is 
vetted-el éntSllem! — Légyen áldott a* Magya
rok1 Istenének fzent neve.. 
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MÁSADIK DARAB. 



Vágd-ki, hólttom után, mejjemböl Téged* igazán' fzereto 
ízíveniet* Olvasd-el rajta nagy araray bőtökkel ki-
tákott ETELE uevedet: 

^ ETELKA. IL Könyv, 
IV* SZAK. XL RÉSZ; 



•» 

É£Ö* INTÉS* 

dt^stelkának Kar jeli vifzontagságait *> Etelének re* 
méntelén történeteit vettem írásomban: mert ezen 
dolgot emlékezetre méltónak lenni gondoltam* Soha 
el-nem«bihetné, cl*se*göndolbatná az ember 9 hogy 
annyi gyötrelmeken mennyen azon ember köröfztu^ 
üt egyfzer a változó Szerencse forgó kerekére 
fel-kapott* 

Voltak ^ kik midtn ezen Munkámba fogtam $ 
azt javallottak: hogy ezen könyvemetns a fzerént 
írjam $ mint 5 hat efztend'ök előttb Etelka történe
teinek két könyveit írtam* És igy t mostani dol
gok ama9 két könyvekben foglaltt történeteknek foly
tatásai legyenek^ így az*után Etelka $ három köny
vekben állyon elo* 

De> hogy ezt ne eselekedgyem^ két okaim vol
tak* Első az: mivel Etelka9 végének ott kelletett 
fzakadni* midőn Etelével Filágoson egybe-jött* 
Akár mi többet adtam volna ahhoz «> az a Szabások 
és minden jó ízlés ellen való lett válna. így fzar 
kafztya félbe Firgilius-is Éneissét 9 midőn Turnus 
megöletett* így fzakafztottam*el én4s $ d Gyapjas 

Fi-



Vitézeket $ midőn Jázon aZ Arany gyapjas bárány™ 
nok borét kezéhez vett€é Korpázzdk-is azért Ho-
mérust: hogy Odissedjdban többet fzóllott^ mint 
midőn Ulisses Feleségéhez érkezett* 

Másadii okom ez vala: meg^kévdntam kéméi* 
leni azoknak fáradságjokat9 kik ezen munkámat-u 
a Jádzó-fzínre akarnák alkalmaztatni* SÓÓS^ 
ENDRODI Urak dics'őségessen fáradoztak : hogy 
amaz ugyan Etelkát, eme* pedig az Arany Pe* 
teczéket fzent eleibe tégy éké Iparkoddsjoknak azon 
borét vették9 hogy munkdjoiat mind ̂ Magyar-Or* 
jzdgban Pesten és Budán9 mind Erdély-Orfzágban 
Kolosvdfait örömest látták 5 és hallották a' Magyar 
fzem*fülek* 

En. tehát Etelkának Karjeli történeteit tállaim* 
ra vettem ̂  és magara kivontam d jdték-fzínre 
állítani. Úgy gondolkozom: hogy ezzel édes Ha* 
zárának 5 mind örömére, mind 'bafznára tárgyalok® 
Iram Pesten 1794-ben. Első Májusban* 



ELSŐ SZÁKASZ, 

I. Étele egy fzigetbeíi. 
ÍL Etenek csudáíkozásá* 
HL Nagy habi Tába'ímaJL 
IV. A* Titok'elejei-
Vé Hengerinek mi-vöItta. 

VT* Krékáitak artatlaiis^ 
VIL Ketelanak el-jötteT 
VIIL Ketéla HéngeriveL 
IX. Eréka jo hirreL^ 

1| X* Hengerinek keménsége* 

ÉLŐ-BESZÉD, 
Bé-vezétés. 

i-^oha Etelének édes Annya, Héjjá 5 nyilvános-
fzavaivai kérte Zoltánt, a? Magyarok'_Fejedel
mét : hogy egygyetlen-egy Fiát sokáig ateg-ne* * 
tartóztassa iflagáuál ( i ) ; még se verhette magát 
azon feerencsére: hogy ama' nevezetes Etelkát, 
kedves fiának világ-csiídáltta feleségét^ meg-lát-
hattá volna* Több okai voltak Etelének, inel-
lyek otet , noha Haza vágyódna 5 négy egefe 
efztendeig Mágyar-orfzágban meg-tartóztatták, 

Eh 
(i). Űsd Etelkának Történeteit IL Könyv* Hl* Sz* 

kafz* V. Réfz. 
Másadik Darab* M 
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Elsőben: .ki-mondhatatlaü képpen ízetette 
édes Etelkáját.. Semmiben se kévánta kedvét 
meg-fzegnn Ugyati-a^ért: mivel nagy fzorga-
iommal gyakran éfzre-vette •• hogy Etelka édes 
Báttyát Zoltánt, é s , a'-kí nagy, föeretetét meg-
érdemlctte , kedves ángyát Hanzárt fö lőtte igen 
kedvellené; és vélek nem csak örömest társal
kodna; hanem a' Karjeli útról emlékezetet se 
tenne; ő se kévanta arról meg-fzóllítani: ne-ta-
lán-tán, édes társaságoknak ide4iagyása* elő* 
hozásával valami-képpen meg-fzomorítaná. 

Be Etelének Karjelbe vifzfza-menetelét maga 
Zoltán-is' meg-gátlotta vala* Mert néki igen 
aagy haíznát vette a3 Katonai Gyakorlásokban* 
S5t t , Uralkodásának első efztendejében9 reábíz
ta a1 Sereget 3 hogy 5 maga egéfzségteleíi lévén, 
•Lajos-csáfeárra vigye a' Magyarokat 3 és annak 
hirtelen fel-támadott embereit Scithiai módra le-
gyalázza. (z)9 

• • " • ' A * " 

(2). Német Lajos, Árpidnak halálát meg-hallván, le
tette azon félelmét, mellyel, annak életében, Csomyű-kép-
pen háborgattatott 9 és, Zoltán Fejedelemnek fiatal-korát nem 
becsükén, a* Magyarokat haddal akarta meg-támadni. — 
Igen fájlalta tudni-illik egéfz Pannoniának ei-vefztéset, méh 
tán-is tárthatott attól, ne-hogy, ha illy hatalmas ellenség
gel* a'-minők a' Magyarok, határos maradj nem sok idő* 
múlva nem csak Austriát, hanem Bávariát-is el-vefzefzfze* 
Lajos-királynak ellenkező fzándékát meg-értvén Német-or-
fzág, nagy örömmel Katonákat feedtek nem csak a5 Világi 
birodalmak, hanem a* Püspokségefc-is, és Sízve-gyűltek 

Ssent«» 
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A' hírtelen Hadnak ezen el-futamodott híre 5 
és ebben Etelének Fo-vezérsége oh be sok tiyug-
hatatlanságot okozott a* Szerető Etelkának. — 
Elsőben: tűzessen teánitött Zoltánra«, és Őtet 
meg-támadta : hogy , maga' $ úgy-mint Magyar* 
orfzágnak dicső Fejedelme $ itthon maradván, 
édes Eteléjétj a Karjeliek' Urát9 a' vefeedelmek-
be ugrafztaná* Az-ütán; Etele előtt-is sírva pa-
íiafzolkodott arról: hogy a' képzeltt dicsőség 
Után úgy-annyira vágyódna t hogy Hitessenek va
lóságos fzeretetét semmire böesölni láttfzattatiiaé 

De még-is (Etelének fzíves kérésére <> Zol-
tannak és Hanzáfnak hathatós esedezéseire) Etel-
káüftk meg-keményedett fzíve lassan-lassan meg-
lágyúlliata* Végtére el-erefztette magától édes 
Urát, utolsó csókjával árra kérvén édessét: 
hogy Vitézsége ugyan a* bátor cselekvényekre? 

M 2 de 
Szent-Flórián íievezetü Varosnál 17-dik Jimiusbatt 907-dilí 
efztendoben. Itt Lajos az egéfz Sereget három felekeze
tekre • ofötotta. Maga Amsiburgba maradván, Luitpoldot 
(Austriának akkori Vezérjét) a' Dunának éjtfzaki réfeére5 

Theodoinárt pedig (Szalczburgnak akkori Érsdtjét) a* többi 
Papokkal és Barátokkal Pozsony felé rendelte > A* harma
dik felekezetet, hogy a' Magyarok minden felől háborgat
tassanak, a* Dunán bajákon vezérelte Szigard, a' Szeiio* 
noknak Fejedelernjek, fizeti nagy háborúnak eko fzelét 
vévén a* fzeia-fules Magyarok, rioha még Arpádfcak hala* 
la mkítt ízór&orkodtiának, írá!íd.az-áfcöl Orfzágjofeiak, fa 
gyermekjeiknek ve'dehíiezésjekért testéit Iára ültek, és^ 
mintha a* Bavarusok riteü ftodftaaáfc sumáeft erejüket, k«-

vés 
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de Etelkájához Voiifcó fzeretete otet a' Magára* ví* 
gyázásra" lobbantsa* 

EHehet gondolni: Etelkának ezen kurta\ 
de elmés el-búcsúzása után, Német* orfzágra 
rohanván Etele9 minek-utánna a* Vitéz Magya
rokat (kik az o vezérlésében igen gyönyör
ködtek) mind fzavaival, mind példa-adásával fel
lobbantotta.: hogy űzte,.'hogy kergette*-hogy 
emífziptte a" Németeket. Nyakkal nem győz
hették kardját Valamerre ment, jég-eső módra 
döntötte a' futó ellenséget, Ö konezolta-le ,-
§ sózta-bé a' leg-hiressebbeket. Magát BIZEN-
GRINT, más .tize'n-Öt uralkodó Berczegekkel. 
a* Táborban le-vágta. •;• A*;; Dunán csajkázókat 
fzerte-fzéjjel - el-fzórta9 avagy a' Dunába halni 
•kénfzerítetté. >DITMiRT, af Szalczburgi Ér-' 
seket, két más Püspökökkel egygyütt apróra-is* 
hasábra-is izélte. Urá-
vés lovmczokxiük arra-küldésével a* ravafzságot elegendő
képpen tettetvén 3 kemény nyargalással néki-estek Pozson 
mellett as Papoknak, és Barátoknak, és a' Vélek tartó egyébb 
katonaságnak. Ezekre zápor eső mddra fzórták a' sebes 
nyilakat, a' Bavanisok ellen lándzsákkal dolgoztak; hol előre 
ayargalődztak „ hol ismétt, hogy az ellenséget meg-csal-
iyák, vilziza-íijtottak, Zoltánnak, akkori fiatal fejedelmünk
nek ezen első ízerencsés hadakozását Aventittusnak fza-
vaival fogom le-írni; mert akkori Magyarainknak Hadi-
Mesterségjeket igen viságossan ki-adgya. „ A5 Magyarok t 

tígy-mond, midőn felőllök azt gondolánk* hogy távúi van
nak, tustént nyakunkon termettek: egyenlő serénséggelkö
vettek bennünket, és tollúnk futottak. Midőn magadás 

nyer-
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-. Urának ezen hallatján Vitézségét9 "és ezer 
csatáiban ki-mpndhatatlan nagy fzerencséjét hall* 
Tán Etelka (mert mindeneket meg-ír vala néki 
Etele) nem tudta örömének özönét meg-tartoz
tatni Szegeden, holott akkoron kedves Ángyá
val Haaz árral mulatozott. Vigasságokat indított 
az egéfz Varosban* Be fo-képpen a' Várba 
csődítette a' leg-tánczosobb férj-fiakat és leányo
dat. Maga-is Hanzárral olly kedvében vak: 
hogy (noha mind-a'-kettónek terhe elég súllyos 
volna) a" tánczolásbán még-is a* leg hiressebb * 
könnvíi-íánczosokkal vetekedett., 

E? különös vigasságnak végét azon törté
net tette- leg-örvendetessebbuek5 hogy a' Feje-
delemnéknek mind-egygyike , ngyatt azon egy 
éjtfzaka^lég-édessebb Terhét fzereocséssen le-tette; 

,M 3 Etel-' 
nyertesnek lenni gondoltad, akkor leg-nagyobb vefzedeleni« 
ben voltál. A' Magyarok mefzízirol lüvoldoztek bennün
ket nyilakkal 3 mert még akkor nem tudtak a' gyalog hada
kozást , as nyilvin vald ütközetet, közelről a* vagdalko-
zist, a' Városok' meg-fziíllását,-a' Virak' és Kastélyok' vi-
V-ísát, hanem, most vifzfza-tervén, Isméit reink rohan van, 
igen ravafz niódra fzokták magokat viselni. Olly nagy 
vak pedig berniek a' dsalfesíg, hogy bizonyossan ki-nem-
tanulhattuk, ha (serénységjekre, és hadi tudomán^yokra 
üézve) vefzfidelmessebbek-é fzaladva, vagy űzve; békes
séget tetteeve, vagy hadakozva; távúi, vagy közeliévé.— 
Tehát: fza'rnyas lovakon ülvén, hirtelen reánk rohannak, 
Bie-g-fordítvari isméit lovokat, űznek zavarnak bennünket, 

vázé* 
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Etelka ugyan TABÁN-fiát fzulvén, Hanzár pe* 
digTOKSOT^Szent-Istváii-királyiiak nagy Attyát. 

3ü-írhattya-Íe azon örömfet, mellyet Etele , 
minek-utánna af hadból diadalmassan vifefza-jött, 
magában erezett5 azon Szerencséjéről gondol
kodván: hogy a' Karjeli Fejedelmeknek fzámát 
egy gyönyörű magzattal fzaporította-nieg Etelka? 
Be Zoltánnak fia-is nagy Örömet hozott az egéfz 
Orfzágbau. Mert, házasságának egéífc négy efz* 
tendejéig semmi magzatot nem fzúlvén Hanzár, 
arra a1 gondolatra vitte 5 meg-is-rémítette a* 
Magyarokat, ne-talán-táu Árpádnak, ama'nagy 
Nevezetű Fejedelemnek., magva fzakadgyon, és 
így más vegye birtoka alá a7 Magyar birodalmat* 

Haladtak izomban az idők; múltak az efz** 
tenáok-is, midőn Etele, Magyar-orfzágban tárté 
mulatozásának negyedik eíztendejéré jutván A 

Héj^ 
rnind-a'-kéf módon nyilaznak, lándzsáznak bennünket* Raj
tok mennek az el-ík'radott Bdjusokon (Bavanisokon), Őket 
sneg-gyozik, le-nyakazzák, kilenczedik Augusíusban, Éjt-
fzakának idején által-menvén a* Dunán, Luitpoldot (Lajos-
kirilynak kovetjét); az-után Eizengrint (annak Afztalnok-* 
ját) az egéfz seregével, tizen-öt Uralkodó Herczegekkel a* 
táborban megölik. Az-után; az-az, ia-dik Augustusban, 
azokat y kik hajókban voltak, semmi munka nélkül könnyen 
meg-ijefztvén, hasonló véggel múlafztották-ki. Három egéfz 
nap tartott a* Hadakozás* A3 Bojárusoknak Nemessége na
gyobb réfzrűl eWefzett; a' köz-katonák £zim nélkül le-
elettettek „ Ezek voltának Aventinnsnak fzavai, mellyekkel 
azon siralmas hadat le-írta, melly csak első volt azöíi ha* 

dak 
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tíéjjától, a9 Karjeliek' fejedelemnéjétoi egy le
velet véve, mellyben, anyai fzorgalommal, arra 
kéreti etfect: hogy a5 Vifzfza-jovetelt siettesse 5 
mivel magának egéfzsége igen hanyaöana 9 nem 
mefzfze-is volna immár a5 parttól 

Ezen levelet Etelkájának megkutatván Eté-
le 5 semmi ellen-vetését nem tapafktalta; sott 
öfztönözni-is láttfzattatott arra-/hogy, a'vife-
fza-menetelt siettetvén, bamar meg-láthassa Héj
ját, és Ötét, mint édes annyát, fzívéb81 meg
ölelhesse. Ezen fölött, éfzre-vévén az alatto
mos kéfzűleteket, fzinte meg-neheztelt Eteléje* 
re: hogy az el-indúlásiiak idejét titokban tartaná? 
mintha o , édes Urának fzerelméjért, kéfzeii-nem-
tartaná magát mindennek el-hagyására. 

De az el-menetel* meg-nem-jelentésének oka 
másból-is állotta Etelét ismétf meg-tartóztatta 

M 4 Zol-
dak közül, mellyekkel az-utin, Zoltánnak idejében 5 Né-
met-orfzágot rútul mep-csufítcttík a* Magyarok. A* Szalcz* 
burgi Krónika, azok kozul, kik ezen hadban el-vefztek, 
czekrol-is emlékezik: Ditmár Érsek; Ottó, és Zachariás 
Püspökök* Az Admontai Krónika még két más Püs
pökökről-is fzolU — Ezen hadakozás, és nyereség utan-
is csak ugyan ki-nem-mehetett az Zoltánnak fejéből, hogy 
noha a' Németeket hat eíztendctól fogva nem bántorták a* 
Magyarok;, ötét még-is meg-inették-támadni a* nyughatat
lanok. Ugyan-azért: tüstént a' következendő efzdendors 
újra teájok ütött, és egéfz Saxoniat TuringiávaJ egygyütt 
le-kafzabáita, meg-olvén Búrchardot-is a5 Toriagusok* Ve* 
zérjéto Ezek történtek Zoltán Urajfcodásánafe &ő^ és ow* 
saüik eCsteadejébea. 



' • i82 • ETELKA KAR JELBEN. 

•Zoltán-Magyár-orfzágban, és újra Tábornoknak 
tette* Lajos,; n Németek* Csáfzárja? elobbeni 
meg-verettetését, és ebből következett gyalá-
zattyát igen fzívére Tévén, két annyi sereget 
gyűjtött a* Magyarok' megaláztatására. Nem 
lehetett a" Hadban maga jelen Zoltán* Még az 

•Orfzágot, és annak kormányozása' módgyát 
egéfeleii el-nem-igazíthatta. Tehát: sok foglala* 
tosságai lévén, Etelének efzességére, és a* Né*' 
meték ellen gyakorlott Hadi-mesterségére bíz-* 
•váa azégéfz Hadnak el-intézését, otet atyafiság 
gos fzeretettel kérte: hogy ismétt magára válr 
lallya a* háborút, és a" temérdek ellenségnek dü̂  
•hösségét, valamint az-eiStt, ismétt meg-alázza. 

Örömest, magára' vállalta Etele eme' súílyos* 
'sabb"vefeedelmet-is. Be , a* Táborba költezé-
sekor, semmi oily nehezére nem esett, mini 
Tabán-fiának el-faagypsa* "Ezt ő nem ferefztette 
fejben és vajban; hanem, katonaságra fz oktatván / 
gyakran magával ki-vitte az nnalmas levegőre* 
Midőn otet, a'hadba-meneteleelott, karjai közé 
fel-vette, és meg-csókoíta, abban telhetett min? 
den gyönyörűsége, hogy a* három-efztendps 
gyermek magának egy kardot kevánt, és, édes 
Attyának védelmezésére, vele a" Németek ellen 
el-akararindúlni. SStt reáJbefeéllette Toksot-is: 
hogy vele Lajos ellen índúllyon (3). El-

(3). Zoltán uralkodásának negyedik efztendejében tör
tént azon híres csata, melyben Lajost 5 aa Németek' ki-
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Ei-ment mind-az'-által Etele 0 mind Etelkának, 
'mind Tabva-fiának sírásai3 ,.és jajgatásai-.köaött.-
Most még híressebbeu diadalmaskodott temérdek 
•ellenségein/ Mennél tösiottebbek yalának a* 
'csoportok, annál nagyobb károkat téve közöl
tök r mert' okét hamarébb öfz ve-zavarba tta. — 
"Aita-Vette az egéfz Birodalmat :.• hogy a' Magya
roknak- adó-fizetSi • lennének a'' Németek. Sok 
kincseket hozott- Zoltánhoz/ -Arra-is bírta Né-
inet-orfeágot :• hogy (Etelének-Karjelbe .menetele 
után-is) meg-ádta''minden- efötendobeii..aá 3<lót9-
•békével-is élhetett/ 

" M 5 - Ezen 
rállyát, másadfzor meg-verték as "Magyarok Sváb-orfzágban. 
A5 Magyaroknak ezen fzerencsés hadjokat Luitprandösnak 
fzavaival fogom le-írni * ki ezen időkben élt, ügyan-aztrt leg-
igazábban-is le-írh'atta. Luitprandnak fzavai ezek 51 Lajos-* 
király tehát maga5 népének vefztességét, a1 Magyaroknak 
pedig kegyetlenségét meg-értvén; minden jobbágyjainak fzí-
veket azon félelemmel gerjefetette-fel: hogy, ha valaki azon 
hadban (mellyet mostanában a5 Magyarok ellen eVfogna 
kezdeni) jelennem találna-lenni, azt bizonyossan ffel-akafz* 
tatfcya* Ezen Királynak öfzve-tódultt serege ellen, a' Ma
gyarok9 leg-roízfzabb Nemzetségének fzámlálhatatlan serege5 

ellenébe iparkodott* Nem-is tapafztalod: hogy a? fzomjú-
hozó lélek tüzessebben kévánnya a5 hideg viz-italt, mint 
ezek óhajtották az ütközetnek napját. Nincs-is azoknak 
másra gondgyok: hanem, hogy hadakozzanak. Valamint 
pedig azon könyvből, melly a3 Magyarok' eredetéről ízóll,. 
tanultán^ mihelyest ánnyok el-fzűlék a'gyermeket, tüstént 
éies vassal ábrázattyokat meg-metéllik: hogy minek-előtte 
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Ezen győzedelme! nfeán5 mivel viízfea-jö* 
vétele ismétt sürgettetett édes mnyítol, el-ren-
deltetett az Ido3 mellyben Etele édes Etelkájá
val ̂  és JMagyar-orfcágban fzületett, és nevelte
tett egygyetlen-egy fiával Tabánnal 5 Karjelbe, 
édes Hazájába utazott. Sok boldog idoketr vár
hatott Etelkájának Társaságában, -Örömmel hal
lotta a* Karjelieknek kévánságjokat. Élefztette 
annyának reá-várakozása, fiának nagyra-ménen-
dosége, Én-is9 midőn ennek-előtte Etelkának 
Magyar-orfzági történeteit két könyvembe fog* 
toltam, fzinte reá-mertem volna eskiinni: hogy, 

an-
& tejet fzopják* a* Sebek türedelméhez fzokjanak* E^t 
d-hitetík velünk azon sebek-is, raellyeket testjeken vágat
tatnak akkor-is, midőn valami jő barítjok meg-hah Csak 
aüg jött Lajos-király öfeve-gyujtött seregével Augasta aLí 
Cmelly varos a' Sváboknak, Bavarusoknak, és Nap-keleti 
Frankoknak fzélin vágjon), midőn a' Magyaroknak nein ke-
vántí, hanem inkább nem^s-reméllett jelenlétieket halljuk* 
Tehát, másad-napra Likus-folyő mellett annak térségére 
(melly hely a* katonaságnak alkalmatos vala) mind-a'-két 
tábor le-telepedett. De minek-eloíte a* hajnal hasadott; a* 
Magyarság, melly a* halált fz'omjúhozza, a' csatát kévánnya; 
a'-mi-Kerefetényeinket f kik* még akkor csak áhsítoztak va-
Iá, el-nyomja. Némellyeket hamarébb fel-költöttek a* nyi« 
lak, mind a' kiáltások* Mert hamarébb hagyta-el Őket a* 
lélek, mint pedig az álom. Nagy lett tehát mind-a'-két 
felől a* Csata* Hátat fordítván a* Magyarok, serényen 
vifzfza-fordítván fegy verjeket, sokat le-öidösnek* Másokat 
pedig alvő helyekben agyan-ízűrván, vélek se a* lármát 
nem hallatták, se a' sebeket nem éreztették* Már a* Ie-

al-
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annyi boldogtalanság után., boldog idíkrejutaa* 
danák 9 és minden siralom nélkül tölthetik víg 
elegeket, 

Def kit a' Vefeedelem. egyfzer tizSbe ve* 
hetett, és 5 valamint a' Czalonnára, reá fzokha-
tott; annak bokrossabb nyughatadaaságait-is eb 
intézhette* Mert íme! alig érhettek a' Kaijeli 
Határokra 9 Etelének édes annya iíéjfa 5 minek
előtte azon óhajtott Etelkát meg - látta volna, 
Eteléjével és Unokájával csak egygyet-is feóli-
hatott volna, a* más világra koközött. Le-nein-
Írhatni Etelkának jajgatásait5 midőn y haza érvén 

kéj-' 
alkonyodott nap hét óra felé járt, és Lajos-királynak ré-
izén. még fzerencsés vala a25 ütközet, midőn a' Magyarok, 
efz^k' furcsasa'ga fzerént, alattomban el-rendelvén más fe
lől a* Leseket 5 a* fzaladást tettetik. És íninek-utánna a* 
Királynak-ezeket-éfzre-nem-vévö" emberei Őket nagy serén-
seggel kergetik, minden felől ki-rohannak a* Lesek, és9 

mint már rneg-győzettettek, meg-ölik a' győzőket Maga 
a' király-is csudájlotta magát, hogy mint győző meg-győ~ 
zettetett E* változás igen véletlenül esett* Láthattad vol
na as ligeteket, a5 mezőket Cserte-fzéjjel holtt testekkel be
födve , a' vizeket, emberi vérrel öfzve-vegyulve, vörösre 
festve. A8 Lovak' nyerítése, a* Trombiták* harsogása ijefz-
tették a' fzaladő mieinket, bátorították a' kergető Ma
gyarokat, Ezek, elérvén tárgyjokat, a* Kerefztényeknek 
illy végetlen öldözésekkel xneg-nem-elégedtek; hanem, hogy 
bofzjfeújokat ki*Öntsék3 as Bavarusokra, Sváhokra, ésFran^ 
kokra esvén, azoknak Orfeágjokat tűzzel puíztították. Nem* 
is volt egy valaki, ki ezeknek ei-j"óveteleket meg-akarta 
volna várni a' leg-erossebb várakban* Es igy, egynehány 
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Héjjáuak Testjét ki-nyujtóztatva látta, Panafeoi-
kodotc az Egek' ellen-is:'hogy őtec az Anyák
ban illy fzerenesétlenné tették, Orczájára te
kintvén ̂ 'noha az immár halavány,. sott sárga-ig 
lenne, de ki-vefaette azon' méltóságot 5 meliy 

• homlokában volt 9 és Etele* orczájához igen 
hasonlított. 

Héjjának tifztesseges el-takáríttatása után ̂  
a* Szerencséuek diihösködése meg-nem-állapodott 
ezen egy esetnek kegyetlenségében. ElS-fogták 

* ofetán Etelét a" honnyi gyötrelmek* Egy rofz 
Polgárnak (aki nem-is, Karjeli' ivadék: vak) tör

vén-
efztendeig, ezen fzép Nép as Magyaroknak Adó-fizetője 
léve „ . Luitprandnak ízavút így folytattya Mútzius: n 

Lajos-Csáfzár, hogy vélek, békességet köthessen, az ellen* 
ség9 Vezérjeiriefc alattomban sok pénzt ofztogatott* Adott 
sokat nyilvánossan-is; sott még többeket- ígért* Meg-ígérte 
HZ efztendo-beli adót-is, és alig vehette^rá a'Magyarokat, 
hogy Haza-mennyenek „ Mind ezeket csak nem fzóriíl fzóra 
meg-bizonyíttya Urspurgi Konrád. Szóll erről BélaJűrá-
iyunkuak Nevet len Imokja-is, de e' kurta fzavaival „ A ' 
nap-kelsíi Frankokat-is (Frankóniának, és Baváriának izéiéin) 
sok ezreket le-Öldösvén közülök, nyilak* lövéseivel rút 
ízaladásra kénizerítettéke É s , azoknak minden Jófzágjokat 
el-rabolván, Zoltán fejedelemhez Magyar-orfzágba vifzfza-
jöttek „ A' Magyaroknak ezen' fzörnyü gyozedelemjek úgy 
annyira meg-alázta aJ Német-királyt Lajost, hogy ezután 
nem sokára meg-hala, a9 sá'ba vivén magával utolsó ma* 
radékjít azon Nagy Károlynak , ki- Budán az Avarus-Ma-
gyarokatr annyira le-gyalázta, Ekkor a' kölcsönt elég-kép~ 
jjen vife&a fizethették. 
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kéntelen maga-viselése ágy el-ejtette Etelét, hogy* 
kit Magyar-orfeági ezer csaták meg-nem-gyoz* 
hettek, Rókának Patvarságai le-nem-vethettek (4)* 
azt 'Honnyának nyughatatlansága le-tiporta, és 
fzinte kétségbe-is ejtette. 

Etelének Karjeli vifzontagságjai5 Haza-jöt
tének két efótendeje után kezdettek, és (hála 
légyen a7 Magyarok' Istenének) hogy nem to
vább ? hanem tizen-hat efzténdeig tartottak.- -— 
Ezen időnek el-folyása között9 életének víg 
napjait egéfzlen el-felejtette. Minden kedve csu
pán a' bujdosásban telhetett* Mit fzeiivedett 
pedig ezen időkben, hofzfzú vóiíia, és talán 
tinalmas*is elŐ-befzéileni* Magam-is írtózom a* 
kegyetlen gyötrelmeknek ki-nyilatkoztatásátóL 

Ugyan-csak ; ezen okra nézve * abban-hagy* 
ván a' tizen-hat efzténdeig tartó ínségeket; ezek
nek végén kezdem a' siralmas történeteket; mi
dőn, tudniillik, Etelének hajóját látom a? Bal
tái tengerben úfzkálni, a' vad fzigetek felé tar-
tani ? és -annak egygyikébe ki-is-fzállani. 

ELSŐ RÉSZ. 
. Etele a vad Szigetben, 

I rgaíinatlan'iiagy fzélvéfzek valának azel-raűltt 
éjtfzaka* Minden felől menny-dörgöttek a' leve
gők, Úgy-annyira hányattatott Etelének Jiajója: 

hogy 
(4). Lásd Etelka Történeteit, I* Könyv* IV* Ssalíafe 

V H L Ré&» 
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hogy ezen vad Szigetnek partjára nem ízíntt 
akarattyából 9 hanem a' Szgl-vizeknek kéntelení-* 
tésébol fzárniazott a? ki-költozködés* Ide tehát 
ízükség képpen, és igen véletlenül érkezett. 

Mindenfitt magával hordozta Tabán-fiát 9 és 
más valami fel-serdűltt Ifiat-is, kit mindenkoron 
fiának, Etének-is nevezett. Tabán eMialadta im
már as hufzon-két efztendSt. Mind-ekkoráig nő- -
telén lévén, sokfzor el-akará venni a' Lápok' 
fejedelmének kis-afzfzonyát Márnát; de* Attyá-
nak kedvetlenségét látván 5 mind-eddig Házassá
gának kévánságában gyötrődött* Ete két efz~ 
tendovei vala fiatalabb Tabánnál* 

Hogy azon éjjeli zúf-zavarok után reggel 
a* Szigetre értek 5 és feerencséssen ki4s-kotöt~ 
tek; Etele tüstént meg-parancsolta embereinek: 
hogy Sátorokat üssenek* E'Szigetet 5 beleun
ván a* sok kódorgásokba^ lak-helyéül valafztotta; 
mert leg-vadabbnak 5 és az emberi munkálódás
nak minden nyomától meddőnek tapafztalta. -— 
Elég kincset 5 és embereket hozván magával 9 
soha innént Karjelbe vifzfza-menni nem akart. 
Ki-hozatván a' hajóból mindeneket, azokat sá-
torjai alá rakatta* Az-után egy ko-darabra ül
vén 5 meg-pihent. Kis várakozás után5 így 
fzólla hozzája 

TABÁN: Az én atyám talán bűskodik? 
fíifzen3 akár mi nyomorültúl-is 9 raég-is itt va-
gyünk* 

ETE-
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ETELE: Igett-is Itt vagyunk édes fiairin 
Hála légyen a Magyarok' Istenének; hogy a* 
tengeri vizek közül kiszabadultunk.—Fiaimi 
ezen Sziget igen alkalmatos léfzen örök laka* 
suükra. Itt egy Afzfzoiiyra se találhattok, kik 
feíveteket meg-ronthatnák, és benneteket ma* 
gokhoz csábíthatnának. 

TABÁN: Itt ugyan írrúl se lehetne egy-
gyet találni. De hol-is vennék itten magokat? 

ETELE: Oh- Fiaim! Szaladgyatok ezen 
késettetektől. , Ne higygyetek nékik*. Ezek 
rontyáfc-meg fzívetekben .a' valóságos Magyar 
erkölcsöket, 

TABÁN: De5 édes Atyám, irgalmatlan 
nagy Szélvéfz vala ám az akkor, És mivel éjt* 
fzakára dörgött, annál félelmessebbek voltak 
kövei. 

ETELE: De Tík-is, kedves Magzatiig 
ugyan-csak emberSl viseltétek ám magatokad 
A' hajós legények • csak fittyek hozzátok kép
pest, Kí-tettfzett bennetek a* Magyar vér. 

ETE: Csak azon örvendettem fz.él-vizeink 
között: hogy egy Afzfzony se vak hajónkban* 
Széplaki Fejedelemnek Gályájában, tudom, hogy 
jajgattak az afefzonyok. Az ő hajóját-is a* mi 
Szél-véfzünk hányhatta* Mert, a'-minta' sötét
ben éfzre-vehettenu mindenütt nyomunkba eved-
zettek* 

TA-
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TABÁN: Istenem; ha Széplakinak hajójá
ban mind ei-vefztek az Afzfzonyok! be irtóz-. 
tató gondolat:. — Atyám! ha ők oda lettek * nem 
te vagy-é valóságos oka méltatlan haláljoknak?-

ETELE: * ÉH lehetnék oka? — Talán :azt 
akarád mondani *. hogy én vagyok oka ki-fzaba-
dűlásjoknak. Mert: ha én okét (a'-mint esedez
tek vala). hajómra vettem volna; és hajós le-
génjeim 9 a* fzéivéfzek között., azoknak lármái
kat ? jajgatásjokat hallottak _ volna, mind-nyájati 
ízívjeket el-vefztették volna 9 és így mind-nyájan' 
most n nedves iiqfzojábaH fekünnénk a" Tenger* 
fenekeik •. 

ETEt De a* már bizonyos/ 
ETELE: Be pedig én legénjeimhez fel

kiáltottam : Fiaim! így mondék: ílajta köröfztól. 
a* hullámos habokon. Mi afzfzonyok nem va
gyunk 5 bpgy hafztalamii jajgassunk. Emberei-
lyük-meg maguukat. Semmk se féllyúnk a' ú~. 
vító fzelektoíL — Mind ezeket nem mondhat* 
fcam«» 's-legényeimet nem bátríthattam volná > ha 
azon jajgató partékák hajómban lettek volna. 

Midőn ezeket 5 és az elSbbenieket mondot
ta Etele , feünetlen imide, és amoda nézegéit 
Ete 9 és 5 e* Szigetnek minden réfzeire vetvén 
ízorgalmatos fzemeit 5 eleget nem csudálhatta dn-' 
nak ékességét. De úgy't^ttízett^ mintha 9 egy 
különös helyre vetvén fzemeit 5 csndálkozott 
volna* Minduntalan lopogató fzeniekkel néze-

•"gé l -
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gélte otet Etele. De, elSbbeni csudáikozásiből 
még vifzfza-mem-térhetvén, Etelének elobbeni 
befzédgyel után, zúr-závárjai között ezeket 
mondotta 

. ETE: De a* már igaz — Ugyan úgy-é % — 
de a' már más — És ugyan rendes. 

ETELE: Halló A-é, Fiók? ;M[i lelte fejedet, 
hogy ím-ide és ám-oda csavargatod ? Mit ku-
kucskálfz annyit ama' tájjékokra? 

ETE: EHfzonyocha^ és álmélkodva: Isten 
bizony; énnékem úgy tettfeik: mintha már egy-
fzer ezen Szigetben tévelyegtem volna, 

ETELE: Talán el-ment az efzed? 
TABÁN: No, édes Öcséin! most ugyan 

botlottál. Hifzen e' Szigetbe a' Szelek se bot-
lanak-meg* , 

ETE: De , Bátya! a'-mit én egyfzer meg
látok , meg-vagyon as látva. — Látod ama9 ko-
fziklát? — Látod ama' le-hengeredett Cser-fái:? 

ÍABÁN: Ko-fziüákat, Cser-fákat másutt-
is látni. Én-is láttam eleget. 

ETE: De én iilyet soha se, hanem két 
efztendo elStt, midőn itt valéL — íme! íme! 
Bátya! itt a* túz~hely-is. — Oh irgalmas fények"! 
Immár tudom hol -vagyok. 

ETELE: Jofzte idább 'Ete-fiam. 
ETE: Parancsollyon Uram-atyám, 
ETELE9 meglapogatván homlokát, és erétz 

Nézz jól a' fóemembe. Kis -várakozás utánx 
Másadik D*rab. N Te 
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Te 3 Isten úgy tartson, forró betegségbe estéL 
Ha nem érzed-is, de bizonyossan rófzfzúl vagy* 

ETE: igen nagy lánggal: Erefzfzen-el 
Uram-atyám!—íme Öfztönöz engem' valami*—* 
Lám! Lám! — azon Bük-fát-is!—ama' horgas 
partokat?— amaz annyit, meg annyit! 

Ezeket mondván nagy nynghatatlanságbait 
vala az Ifiá. Meg-fogta néki nagy haraggal ke
zét 5 és így fzólla 

ETELE: Egy tapodást se innent, efze-
vefzett ifiú! Mi lelhetett tégedet? 

ETE: Minden tartóztatás hafzontalan*— 
Tőrjön, vagy fzakadgyón, el-kelletik mennem! 

ETELE > baragossan: Hát én a' Te atyád 
nem vagyok ? — Szalma-török talán ? — és né
ked nem parancsolhatok? •— Meg-álly^ mon
dom* Avagy tüstént a' Hajóravifzfza-takarodgy* 

ETE , meg-ménékelvén magát: Atyám 1 le-
faet-é a' Szívnek parancsolhatni? •— Mind-az*-
által: nem bánom — De meg-engedhetni még-is 
egy engedelmes fiúnak«, hogy a* Szigetnek ezen 
erdejében el-mennyen. Viízfza-jövök , ha vala
mit meg-látok. 

ETELE: Soh^ illy balgatagságot felőlied. 
No jól vagyon — Hallód-é Tabán! Lelkedre 
kötöm öcsédet. — Ha tapafztalod: hogy kép-
zelodései meg-ízünnek, avagy hagymáfzfza el
múlik; erezd 5 hadd fussa-ki magát* 

TABÁN; Gondom lélfeen reája, 
ETE-
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ETELE: Ha pedig látod: hogy valóság
gal meg-bolondált; tapodásnyira se erezd. — 
KÖsd-meg Őtet, és vifzfza vele hajónkba. Ott 
fog múlni tüze, ahol víz vagyon. 

TABÁN: Taláu nem olly vefzedelmes hagy-
máfzfza. 

ETELE: Szomorkodva-. Szegény Fiók! — 
bizony sajnállanám, ha meg-bolondulna, alat
tomban : Tfé mit hafenai nékem-is : hogy ép 
efzem vagyon ? — Nyifoánossan: Fiaim í én el
megyek. — Talán le-fekfzem. — Három éjjel 
bé-nem-húnhattam fzememet. El-méne. 

MÁSADIK KÉSZ. 

Étének csodálkozása. 
AABÁN, Anyának elmenetele után-. Az Isten
re kérlek, édes Öcsém: mi juthatott efzedbe? 
Ébren vagy-é ? avagy álmodozol? — Fontosok-é 
atyámnak gyanúi? Avagy ezen Sziget 

ETE: Ez az ez, édes Tabánom! Itt va
gyon az én Kincsem el-rejtve, mellyet két eíz-
tendó'k előtt láttam. • • 

TABÁN: Bizonyossan igazat mondott 
Atyám. Te meg-tébolyodtál. 

ETE: Oh meg-nem-tébolyodtam, édes Bá
tyám. Két eCztendŐk előtt két napokat töltöt
tem ezen Szigetben. Itt láttam akkor azon 

N a *&• 
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kincsemet, kit még mostanában-is fzívemben hor
dozok. Egy drága teremtést. 

TABÁN: így tehát nem álmodozol? 
ETE: Oh nem álmodozom, édes Bátyám. 

Mert az álom illy hathatós nem lehet. Való
ságot mondok. Itt van az én angyalom í •— 
ErrSl én egy feót nem mertem mondani édes 
'Atyánknak. _ 

TABÁN: Azt okossan-tetted: mert már 
eddig a? hajóban lelted volna magadat. 

ETE: Oh "Istenem! hacsak hírét hallya-is 
valahol az afzízonyoknak 5 tüstént oda van, és 
fzélvéfzbe keveredik. 

TABÁN: Oh pedig 3 ha azt-is meg-tndgya: 
hogy én-is fzeretek? —* Öcsém egy bajunk mind-
a*-kett5nknek. Szívem' hajlandóságát előtted 
immár nem tagadhatom. 

ETE: Eddig~is el-tagadhattad tehát? 
TABÁN: Nem te tőlled, hanem Atyánktól* 

valamint te-is, tartottam. Széplakinak hajójában 
vagyon ama' drága Teremtés, ki fzívembe be
hatott ? ki-se-léphet belőlle* — Oh ! ha azmúltt 
éjtfzakai fzél-vizek között -el-feízett! Oh ha 
Stet többé nem láthatnám ! Bocsásd-meg Isten •> 
de talán atyámra-is meg-neheztelnék, hogy otefc, 
annyi kérései -után, mi hajónkba nem vette. — 
El-velzett-é 65 édes öcsém?. 

• ETE: El-nem-vefzett édes Tabánom* —• 
Széf laki Fejedelemnek w kóiasányössa" 'Vízaknai 

talp-
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talpraesett ember. Azt ígérte: hogynyDimmkbaii 
iéfzeii. Ha fzereíicséje fzólgált, még ma itt terem. 

TABÁN: Igaz ugyan: hogy kétségbe nem 
kelletik esni a' jó kormányosnak. De mi hafz-
nom abban-is: ha fzerencséssen ide érkeznek. 

ETE: No bátya miért? 
TABÁN: Oh édes Öcsém: a*~mi édes 

atyánk ? minden jósága mellett, igen kemény 
ember. Egéfzlen reá-vetette fejét, hogy soha 
meg-ne-házasodgyam. — Minden-nap hallom azon 
fzavait: hogy az afelzonyoknak a" leg~jobbika 
sem ér egy törött Rokka-talpat, egy ketté ha-
sadtt perefzlent. Ezen fzavak köröfztül-jáfják 
fzívemet. 

ETE? " Nem-is csekélység így le-gyalázni 
a* fzép nemet. 

TABÁN: Hallyad csak a'-mi inkább hóhé-
roHya fzívemet Széplakinak kis-afzfzonyát ha 
csak emlegetem-is előtte; egy fűién bé-vefzi, 
a* másikon pedig hamar ki-erefzti. 

ETE: Ez már fájdalmas dolog illyen efz-
tendődben. 

TABÁN: Midőn leg-is-leg-elsoben befzél* 
lettem a' Kis-afzfzonyal 3 és annak elevenségét5 
ábrázattyának gyönyörű vonásait, tagjainak 
gyönyorüebb ejtéseit emlegettem előtte; meg-
fogta nagy atyai kegyességgel kezemet, vala
hová vezetni-is lakára* Hogy a* Kis-afzfzony 

N 3 mel-
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mellett el-mentíink5 néki illy kurtán ízólíott: á* 
Icis-afzfzony* foga az én fiamban nem kopik* 

ETE: ugyan kurta valá'a' válafz. Hát 
te néked mit feóllott? 

TABÁN: Hogy ofztán magnak lévénk5 
illy kurtán ízóllott nékem-is: ha még egyfzet 
rajta kaplak benneteket, akkor ofctán bővebben. 
Be Te Öcsém faallod-é? Nem-is hallod befzé-
demet.—Egéfzlen el-andalodtáL — Hallod~é Ete? 
Ete-öcsém! 

Valóban Tabánnak elobbeni befzédgyeire 
éppen nem hallgatott Ete: mertt körös-körül hor
dozván izeméit, meg-látta azon fát, mellyre ma
ga' nef ét fel-mettfzette valaki* Midőn ama' fá
hoz nagy &ív~dobogással méné, így fzólla 

ETE: Oh Tabán, ki hallaná fzavadat, ha 
illy kömyülméíiben volna? — Látod eme* fán 
Ete-nevemet* Meg-csókohán á fdi\ Ez- az én 
Szigeti Nimfámnak keze'-írása! —-'Sírt, tudom^ 
midőn akkor tőlle meg-váltam. Be mást nem 
tehettem, mert, akaratom ellen, eWiurezolta-* 
mak. Tudom sóhajtozott utánnam*— Isten ve
lünk bátya! Én elmegyek 5 és felkeresem Őtet« 

HARMADIK RÉSZ, 

Nagy habi Tabánná 
*-*zen időben Etelének híres Kormányossá vak 
Nagyhabi. Héjjának r Etele' arnyának. közel-
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3-81 való Attyafia-is vala. Ugyan-azért: mind 
magától Etelétől, mind annak fiaitól nagyra bö-
csültetett. Szerették otet ezen Inak, és előtte 
bátorságossan ki-is-fzokták-adni fzíveknek min* 
den titkait. Hogy mostanában dolgát a* hajónál 
el-végzette, Etelét-is, kévánsága fzerént, az ár-
bocz-fa mellett le-fektette, az Ifiakhoz érkezvén* 
így fzólla hozzájok 

NAGYHABI: Soha, még élek, nem ör
vendettem annyira 9 mint mikor hajónkat e* Szi* 
getnek partjára ki-kötöttem 5 és az árbocz-fa 
mellé fzegény Atyátokat le-fektéttem. Három 
éjtízakakbé~nem-húnta fzemeit. Ezen el-múltt 
éjtfzaka én ugyan fzemeire vetettem: hogy ma* 
ga tartaná a* kormányt; az én mesterségemben 
pedig nem bízna. De o csak azt mondotta er* 
rei HalIod-é^ Nagyhabi! Fiaim vannak a* hajó
ban: azoknak nincs jobb kormányosok édes 
attyoknál. 

ETE: Igen jól mondád, édes Nagyhabim. 
Etele ugyan valóságossan egy igazi atya. — Oh! 
bár csak fel-tételeiben ne lenne egéfzien a* nya-
kasságig állhatatos. 

NAGYHABI: Lassabban édes Öcsém; Ö 
néked atyád. 

TABÁN: Te-is valóban, Öreg Bátya! bi-
zonyossan jó atya-fi-is, emberséges ember-ia 
vagy. Oh! ha néha-néha többet fzóilanál édes 

N 4 Atyánk-
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Atyánknak; talán eddig meg-lágyíthattad v.Jlna 
kemény gondolatait* 

NAGYHABI: Fiaim ! én tikteket 9 mint 
valóságos atyafi, nagyon föeretiek. Deleikéin' 
ismeretének csendességét még inkább (kereteim 
Ha a' kormányosnak lelke' ismerete nincs helyén, 
bár kezébe se venné a* kormánt, 

ETE: ügy 5 de mi gátolhat-meg abban: 
hogy fzíveink' érzékenységeiről 9 ártatlan fzerel-
münkroi5 vele egygyet-kettot ne fzóllyált 

NAGYHABI: íme, édes Atyámfiai I én 
Atyátok elStt Testemre-lelkemre meg-eskudtem; 
hogy soha a' ízerelemrol, soha az afzfzonyi 
fzeméllyekről soha egy ízöt elo-nem-hozandok 
előtte. Már most tehát: ha ngyan-csak még-is 
fzóllanék; talán, mint attyafiát, magától el-nem-
kergetne; de én9 mind le-kötött hitemet, mind 
lelkem* ismeretét pokolba kergetném; és így$ 

Isten úgy tartson , eddig a' mi hajónk-is a* Po
kol' vidékinél fetrengne. 

ETE: De mi okra nézve jó Bátya? 
NAGYHABI: Mert én, rofz lelkem' is~ 

mérete miatt 5 a* vefzedelmekben hamar el-tébo-
lyodnáim Szünetlen e* fzavakkal fzóllítanám-meg^ 
magamat: Nagy habi! ugyan ebül viselted Urad 
iránt, magadat. Lehetetlen: hogy e9 vefzedeleiih 
bői kknenekedgy* 

TABÁN: így tehát én Széplaki kis-afe-
fzonyról«% soha veled nem fzóllhatok* 

" NAGY-
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N AGYHABI: Velem ugyan fzóllhattok, mert 
azt atyátoknak meg-nem-igértem. De nem a' vé
gre, hogy azon kis-aízfzonyról atyátok előtt-
befzéllyek. 

TABÁN: Oda tehát minden reménségem. 
NAGYHABI: Még-sem úgy vagyon. Ime~ 

hogy meg-mut»ssam, hogy tíkteket valósággal 
fzeretlek; tudtotokra adok valamit, a'-miroi ta
lán nem gondolkoznátok. 

ETE: Csak fzaporán, édes Nagyhabim-. 
itert nékem sietős dolgom vagyon. 

TABÁN: El-tökéllette talán édes Atyám, 
hogy engem' Széplaki-kis-afzízonnyal, ama' ked« 
ves Márnámmal, meg-bóldogít? 

'NAGYHABI: Azt tökéllette-el: hogy ezen 
Szigetben veletek egygyütt holttig meg-marad, 
dé úgy ám, ha Széplaki-fejedelemnek hajója ei-
sullyedett, és vele egygyütt az ott lévÖ afe-
fzonyok mind el-vefztenek. 

TABÁN: Oh kegyetlen gondolat. Mi oka 
lehetne ofztán itt maradásának? 

NAGYHABI: Mert ezen el-hagyattatott 
vad Szigetben semmi fehér-fzeméllyeknemleíz-
aek, kik benneteket el-csábíthassanak. 

ETE, el-mosolyodva-. No' ugyan ki-találta 
az Atyám! — 

NAGYHABI: No mért nem? 
ETE: De lelkem, ott-is teremnek a'Fejér-

aépek, ahhol őket nem vetiL 
N 5 TA« 
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TABÁN 5 nevetve: Soha Atyánk így el-nem-
vétette az utat.. 

NAGYHABI: Mi a* Tatárt gondoltok ? 
Atyátoknak ezen okos intézete talán nevetségre 
méltónak látifzik előttetek? Azt ugyan nem gon
dolnám. 

TABÁN: Nevetségre valónak ugyan nem; 
de csndálkozásra méltónak minden bizonnyal. 

NAGYHABI: Hogy-hogy Öcséim? 
TABÁN: Mert van. valami ezen el-hagyat-

tatott Szigetben-, a'-mi atyámnak efze-ágába se 
tűnhetett Itt egy gyönyörű Leány tartózko
dik , Ete-öcsémnek kedvessé. 

ETE: És ezen Virág-fzálhoz én tüstént el-* 
futak. Nagyhabi! Soha annak párját nem láttad* 

NAGYHABI: Egy fzót se többet. Ép. 
azon leányról hallani sem akarok valamit. 

TABÁN: Édes Öcsém! Ne tartson sokáig a* 
feéízéd. Szalagygy r hogy hamarébb vifzfza-térj* 

ETE: Igen-is fzáladok. És 9 ha fel -.talá
lom kedvesemet «> már akkor engemet itt-felejt
het az atyám. Oh föerencse .«l~ne-hagygy! 
í&ntegyen* 

NEGYEDIK RÉSZ. 

J£ Tito ff eleje. 

IN AGYHABI: Ha úgy rm a5 dolog, Etele 
**gyan gondolataiban meg-csalattatottv A'-hql 

egy 
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egy leány találtatik, vannak ott többen-is. Te
hát, ha Széplakinak hajója el-süllyedett, talán 
Tabán-is egy Szigeti Nimfához ragafzkodik. — 
Márna-kis-afefzonynak halála után, ez igen ren
des lenne. 

TABÁN: De mért ijefztgetel engemet? 
NAGYHABI: Nem ijefztgetlek tehát. Ha

nem csak azt kérdem tSlled: nem tunnád-é né
kem meg-mondani az okát, mért gyűlöli Atyád 
annyira az afzfzonyi Személlyeket ? 

TABÁN: Csudálatos dolog! ezt nékem 
tőlled kellene kérdenem. 

NAGYHABI: Hifzen néki-is vala Felesige 
Etelka, kit o ki-mondhatatlan-képpen fzeretetL 
Nem tudfz-é valamit e' történetről? 

TABÁNt Én erről éppen annyit tudok, 
a'-mennyit te tudfz. Csak három eíztendős voí-
tam, midőn édes Atyám Szegedről Budára ho
zott, és Zoltántól, a' Magyarok' Fejedelmétől, 
el-búcsúztatott. Akkor atyám Karjelbe jött egy 
afzfzonyi (zeméllyel, kit én édes anyámnak mon
dottam, 

NAGYHABI: No tovább ezen anyádról. 
TABÁN t " A' többiről éppenséggel nem em

lékezem. Azt tudom: hogy két efztendők' el-
folyása után soha többé édes anyámat nem lát
tam j soha felőlié semmit se hallottam. 

NAGYHABI: Atyád nem emlegette többé I 
TA-
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TABÁN: Sott azon volt; -hagy fzívemben 
az afzfzonyok ellen való dühösséget fel-iödíttsa; 
és így engemet ezen aízfzoüy-gyülolő állapotom
ban holtomiglan meg-tartson. "Soha se tapafz~ 
taltam az-után: hogy valami fehér fzeméllyei 
ízóllott volna, és néki gorombaság9kat nem mon
dott vóina. ' 

NAGYHABI: Igaz igaz: elég .vastagos 
bánt vélek* 

TABÁN: Oh édes Nagyhabimi mennél 
ocsmányabb .'festékekkel fettette - le elSttem a' 
Fehér-népeket, és azoknak Majom-ábrázattye-
.kat (tndgya a* Manó, mi okból) de azok min
dég fzebb angyaloknak láttfzattattak előttem* 

NAGY HABI: Ez nem nagy csuda. 
TABÁN: Sott: minek-utámia Széplaki-kis-

afzfeonytmeg-pillantottam, már akkor atyámnak 
minden okoskodásaival semmit se gondoltam- — 
Istenem! ha majd azt-is meg-mdgya, hogyEte* 
öcsém-is fzeret, és Kegyessé ezen Szigetben 
tartózkodik; már akkor az eget a' földdel Öfz-
íze-keveri. 

NAGYHABI: De így hát nem sokára fel-
fzedgyük a' Vas-macskát 5 ki-is-terjefztyük vi-
torjáinkat Oh be kévánnék betegségének va
lóságos okára jönni, nem más végre bizonnyal; 
hanem: hogy ki-tanúlhatnám: volna-é valami re-
Hténség M«gyogyálása: feloL 

TA-
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TABÁN: És azt o néked meg-nem-inon* 
dotta akkor, midőn Testedre-ielkedre meg-eskiid~ 
tetett: hogy vele semmi afzízonyok felöl ne 
fzóllyál. 

NAGYHABI: Mindgyárt ei-mondom: hogy 
esett azon nagy esküvés. Hogy egyfzer a' Bál* 
tai tengeren hajóztunk; irtóztató nagy fzélvi
zek támadtak. Én a kormánt tartottam; 0 mel
lettem állott fejét konyökjére támafztva, és gon
dolkozva. Szorgalmatossan nézte a* Szeleknek 
honnan-jöttöket, a* GönezÖl-feekerét, a* fias 
tyúkot. Uram (mondék) mért vagy olly fzo-
morú? Ó erre így felelt: Hallod-é Nagyhabi. 
Éppen tizen-hat efztendok előtt (midőn a* Lá
pok' fejedelméhez menni akartam: hogy otet 
Orfzágomba híjjam, és néki Etelkámat, az én 
kedves Etelkámat, meg-mutassam) éppen illy* 
vefze.delemben valék. Olly fzívessen imádkoz
tam a* Magyarok Istenének: hogy meg-fizabadít-
tson. Meg-is-fzabadított. Azt gondolám akkor 
hogy Öröm napjaimból ki-nem-fogyhatok. De 
adta volna az Isten, hogy akkor, hajómmal 
egygyütt el-süllyedtem volna: mert az-után ott
hon valamit nem láncain vóína. 

TABÁN: No mit látott tehát ? 
NAGYHABI: Ha akkor békét hagytam 

volna atyádnak, talán a' titkot egéfzfzen ki-tá-
ialta volna. De, sok kérdéseimre, és úntatá-
saim„a meg-bofzfzonkodván, engemet Testemre-
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lelkemre meg-esküdtetett: hogy soha többé e* 
dologról nem kérdezősködöm , soha előtte az 
afzfzonyok felől befzélleni nem fogok* 

TABÁN: De már most xeá-mernék-eskün-
ni: hogy Őtet valami afzfzony nagyon le-gya« 
lázta. 

NAGYHABI: így jár vélek ntóllyára af 

férjfiú* 
TABÁN: De édes Nagyhabim! nem min

denik fehér-fzemélly egy forma* Oh csak egy-
fzer hallana bennünket édes atyánk, midőn Szép-
laki~kis-afzfzoBüyaÍ egygyütt beízéllünk! jmeg-
jsiásplná, tudom,'gondolatait, és azt mondaná: 
hogy vannak még a* fehérnép között tifztessé-
ges Személlyek. 

NAGYHABI: Jól mondád kis öcsém. — 
De mi itten csak el-kotyognánk, és a5 hajóhoz 
nem látnánk, holott Etele le-heveredett* Men
nyünk édes kis öcsém* El-megyen Tabánnak 

ÖTÖDIK RÉSZ. 

Hengerinek mi-vóltia* 
vJonofz és förtelmes lélek lakott Hengeríben* 
Eme* vad Szigetbe-is (tizen-hat efztendők előtt) 
azért vettetett-ki Urától: hogy az emberek'fzá-
inából ki-vefzfzen, és senkivel semmi rofzföat 
m tehessen,-. Nagyon meg-nyoltt ekkot fekete 

\: fea- '..-.•. 

i 
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fzakálla (5). Bore-is ízmte csontyaihoz'afeódtt, 
még se hagyták-el a' fertelmes kévánságok, meJp 
lyekhez magát még • Ifiúságában hozzá-fzoktatta. 
Ördöngös gondolatokat forralván most-is magá
ban 5 a' Szigetnek más felére ment 5 és magában 
ezeket mondotta 

HENGERI: Éppen ma vagyon tízen-hat 
eíitendeje, hogy ezen Szigetbe ki-tétettem* -és 
valamint egy Gonofztévo5 Örökre itt hagyat* 
tattam. Egy efztendovel utóbb esett az: hogy 
két Fehér-fzeméllyet, hajó töresjek ntán, a* ve-
fzedelembol ki-fzabadítottam 5 és mind-eddig okét 

(5% Elejétől fogva mind-eddig a5 Szakáinak és a' Haj-
bak fzinte egy fzerencséjek vala. Szakállat viseltek eleinte 
mindenek. A ' Zsidókat arra kötelezte a' Törvény. A* 
Görögök azt férj-fiúi ékességnek, valamint a' Serényt az 
Orofzlányénak tartották- Diogenes azért viselé a9 feakai-
laí, hogy magát férj-fiúnak lenni el-ne-felejtené; és annak, 
kit történet ízerént fzakallaüant látott, azt monda: talán 
fkégyellené, hogy afzfzonynak nem teremtetett? Egy fsá-
lat abból erővel ki-fzakafztani, nagy vétek* A' Filozo« 
fosokét csak illetni-Is, £zentség~törés vala. A* Magyarok
nál a* Szakáira való fogadásnak bé-kelletett tellyesednie* 
Egy Gallns (nem tudván a* Római fzokást, melly a' Sza
kállat meg-illetni nem hagyta) hízdked&bSl Papiriüsnak 
(Római Tábornoknak) fzakállát meg-törülgette. Ezért otet 
főbe ütötte Papirius elefánt csontból kéfzúlt páczájávaL 
Melly méltatlanságért fel-indúlván a' Gallusok, Rómára ro-
feanának; és, a? fő-embereken kezdvén, az egéíz Tanácsot 
Jtoeg-ölték. Sokba keröit Hannonnak (az Ammoniták5 Kt 
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(bizony nagy fzorgalommal) meg-is-tartóztattam; 
mert én a* fehér-népekkel örömest társalkodom* 
Eleinte azt gondolám: tu.dgya Isten mi nyere
ségemre válik azoknak ki-fógása.. Azafzfzonyt 
lti-xBondbatatlan-képpeBL fzerettem: mert még ak
kor leánya csak három efzteniŐs lehetett. Már 
most arnyát nem annyira fzeretem: mert leánya 
tizen-nyolczadikra fordult. Mindég igériaz An* 
nya: hogy egyfzer birtokomba adgya* Már to
vább reá nem várakozhatonu Orromon fogva 
többé magamat nem húzatom. Vagy ma ide ad-
gya leányát, vagy a* halállal gyfirűt vált. Meg

ölöm 
rilly&ak): hogy David-Mrálynak kövérjeit fzakáüok', és 
egéfz ülepig a* Ruhák' el-vágattatásáva! meg-bö estei enítette. 

Megváltozott Nagy Sándor idejében a1 Szakáilak* 
böcsülete. E z , minden ütközet előtt le-nyirette Katonái
nak Czakálljokat, mert éfzre-vette, hogy ez leg-nagyobb 
fogantyií , mellybe az ellenség bele-kapafzkodhatik. Meg-
fettízettek Nagy-Sándornak Szakállatlan katonái egéfz Gö» 
rög-orfzágban. Nem sok idő múlva csak a' Filozófusok 
maradtak izakállassan, Ki-terjedett ezen Szakállatlanság a* 
Róinaiakra-i^ Mert Hadrianus Csáfzárig egynek se lát-
tyúk pénzét, a'-hol a* Csáfzár fzakállas állal volna ki-verve* 
Ez kezdette ismétt a' Szakállnak böcsületét sieg-adni. — 
A-mi a* Scitbákat illeti y azok mind fzakáilasok voltának* 
Anakharsis Scitha meg-nem-ismérheté földiét Toksaristy 

mert álla meg-vala beretválva, Szicíliának kényes Királlyá 
Oionizius, féltvén Torkát a' Borbélyok' késétől, maga* 
leányai -által beretváltatta-meg magát; de végre, ezeknek 
hivségjdcet-á*. gyaaűba vévén t tüzes dicWiajjal maga por~ 

zsö-
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Ölöm a* vén medvét; akkor leányával azt tehe
tem* a*-mit akarok* És íme felém tántorodik 
hantos hátával. — -^ Lassan-lassan. Nem a 
biz* az) hanem annak leánya Kréka* 

HATÓDIK RÉSZ. 
Erikának ártatlansága. 

ü z e n gyönyörű Virág-fzál, életének mindgyáft 
elején 5 a* Zúr-zavarok közé hányattatott * és 
berniek neveltetett. Édes annyával Ketelával 
hajó-töf ést fzeilvedvén, véletlenéi ezen Sziget* 
be vettetett, és, azon annyának vezérlése által, 

2söli-valá-el a9 fzŐröket« Azl Arábiai^ beretvaltattáfe 
magokat. A' Francziák hol meg-hagyeák, hol le-tették a° 
Szakállakat. flly módi lett Orfságünkban-is. Királlyalsk 
kepeiben hol látunk feakállat, fcölnem* De a' bajufzt.mind* 
©gygyike hordozza. 

^Az-utána* Szakállat csak azok hordozták, akikgyá* 
fzoltak, vagy nagy bánatot viseltek i vagy külső orfzágo* 
kon bujdosták, Oziris, világnak indulván, felfogadtat 
Ixogy Borbély9 kezére nem bízza állát, még Orfeágába vi&-
íza-tietn-jövendo Midori Maiilius tömlöczbe vettetett* az 
égéfz Romai tiép xneg-hagyá bújjában fzakállát. As Római 
közönségnek elromlása után, Cátó-is fzakállassan járt. — 
Mái napon ezek viselik a' Szakállat: A' Törökök és ve-
lek a1 többi Nap keleti Nemzetség. A' Nap-keleti Anya-
fzent-egy-háznak fzertartásait követő Mufeka, Rácz, Oláh, 
és Orofz Papok, A* Zsidók, a' Kapuczimisok, as Szer 
ráták, és.régenten a* Paulinusok; némelly vén̂  Oláhekoa 
Mvül fzakállas Világiakat ísÜL se láthatunk, 
Mdsadik Darab* O 
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olly ártatlanságban neveltetett: hogy, noha Hen
gerig ama* gonofz lélek, fzűnetlen utánira les-
kölÖdoe, ptet magához csábítani kévánná, még 
se pörzsölhetett-le fűzeivel csak egy mák>fzem-
ftyit-is tifzta erkölcseiből Hengeri , noha nagy 
gaz-ember lenne, és alattomban égne; még-is9 
ha Krékának eleibe került, annyira bocsülhette 
benne (pedig akarattya ellen-is) az igazi erköl
csöt: hogy előtte semmi tifztátalanságra nem fa
kadhatna. Mindenben édes annyának nyomát 
követte, kit noha a* Szerencsétlenség annyira 
le-gyalázott, hogy ezen vad Szigetből semmi 
féle képpen Haza nem mehetne (mert egy lel
ket se láthatott mind-eddig , ki e* Szigetbe csu
pa feerencsére érkezhetett volna) maga magát 
még-is el-nem-hagyta: hanem édes leányát (a*~ 
mint e* Szegénységben tolle ki-teíhetett) min
den jura , minden dologra fzoktatta, Csudálko* 
zásraméltónak láttfzattathatott az4s; hogy ezen 
vad Szigetben, holott semmi feoq&ületes fzemek 
nem laktak, még-is Krékátolly tifztességesRu
hában járattatta Ketela: hogy skár minő Szin* 
városban se járnának külomben* Mert édes An^ 
nya , midőn hajó-törést fzenvedtek, kiszabadít
hatta ládáit, mellyékben maga* ruhái voltának. 
Hogy Kréka fei-not, Ketela maga* czifrázásá-
val semmit se gondolván, minden ruháit reá
egyengette, és minden nap tifztességessen jár. 
tattá. .Nem vólt\tehát csuda: hogy Ete9 Ete-
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lének fia, két efztend&k előtt ezen Szigetbe lé
vén 5 és Krékát meg-pillantván, bele fzeretefct, 
mosfc-is utáiraa iparkodott. Isméét gyönyörűen 
feHéVén öltözve 9 ki-jott5 és5 fzokása feerént, 
vígan így fzólla 

KRÉKA: Jó napot édes Hengerim! — 
Oh be gyönyörű reggel ez! — Azt mondotta 
édes anyám; hogy az el-múitt éjtfzaka ifzonyá 
nasy fzélvéfzek •> és fzörnyu nagy menydörgé* 
sek voltának* Én pedig semmit se hallottam: 
merc mind-a'-két fülemre aludtam* 

HENGERI; Hát most mire iparkodfz éde§ 
Erek ám*? 

KRÉKA: Most majd öfzfze-futkázom a9 

Szigetnek partjait > az-után a' högyre-is fel-hágoL 
HENOBBI: Ismétt azért: hogy valami ha* 

jóra találty9 mellyben egy ETE légyen ? kit 
inkább fzeress, mint engemet? Hadd-el ezen 
fzorgalmatosságodat* Eme' vad Szigetnek feléje* 
se-jöhet egy valaki* 

KRÉKA: Talán még-is ide vetődhetett egy 
hajó* Mert nagy fzél vala az el-múltt éjtfza* 
ka. Leg-alább igen óhajtya édes Anyám 5 hogy* 
ezen Szigetboí ki-fzábadúllyon. Ö már egy* 
átallyában itt maradni nem akar* Minden nap 
új reménye támad 5 hogy egy hajó egyízer im* 
már el -érkezik % melly bennünket innent ki~fza~ 
badít. Az-után: azt-is mondotta: hogy, ha ha
mar M~mem«fzabadúl $ fzfcrencsétlen léfzen. Ezt 

Q 2 pe-
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pedig azon-jó anya meg-nem-érdemlette. Oh' 
édes kedves Hengerim! teremts ide egy hajóté 

HENGERI: Ennem teremthetek. Anyád. 
kévánsága ..balgatag. Talán azt gondollya : hogy 
én Isten vagyok ? 

... KRÉKA: Ó azt nem gondollya. -Mert 
fékünk egy Istenünk vagyon.., a' Magyarok' Is-' 
tene. Hanem *> ha • halgatni tudnál, •mondanék 
én valamit ? a'-mirol édes Anyám'gyanakfzik. 

HENGER! : No hát: miről- gyanakodhatik ?.. 
KRÉKA : - Mindgyárt meg-mondom* .Mi

dőn ama'. Te-nemedhez-hasonló Ete-úr-fi itt vala 
(mert 6 nem a9 mi Nemimkhez hasonló) akkor 
egy ;bajó-is.:yaUi-itt#; ;T.e"pedig azon .Hajót el
kergetted, és vele egygyütt azon derék Ete--
úr-fi-is el-takarodott. 

HENGERI: Már ez tűrhetetlen gyanúi • 
Hifzen akkor egéíz éjifzaka veletek; voltam 
A' barlangból egy tapodást ki-nem-mentenu. Vir
radóra pedig Éte-úrfi el-ízaladtt.....?. 

KRÉKA': Édes anyám azt moiid'gya's :hogy 
el-fzaladttának te voltai az oka..: Azt-is mond-
gya: hogy itt akkor sok illyen férjfiük voltának^ 
a' micsodás Te... vagy, • • És te: &Éokkal... Öfzfze-
bpföéUettéí, hogy Etet el-vigyék. Ezt "néked 
cselekedni nem / kelletett volna; mert mi'Étét 
fzerettük. " • 
" ._ HENGERIt A' Te •* anyád 5, valamint -a 
kaacza-ló > á l l v a á l m o d o z i k , •••'•• 
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KRÉKA: Ne mond eztet anyámról, éieé 
Hengerim. 

HENGERI: Tehát: hogy igazabban feol-
lyak, akkor mi mind-nyájan álmodtunk* Mert 
látod-é: Ete itt volt, és mindgyárt el-tfint. Ö 
tehát valami Lélek volt. Ember bizonyossan 
nem volt: mert az olly hamar el-nem-tünhetik* 

KRÉKA: Ki volt volna azon Lélek ? 
Anyám azt mondgya: hogy a' Lelkek láthatat
lanok* Az-után* csókot sem áda7 lélek,-feeret-
ni se tud. Ö pedig fzeretett-is engemet; meg-* 
meg-is-esókolt nem egyfzer* 

HENGERI ? alattomban: Vefzett volnapo« 
kolban. 

KRÉKA: Az-iitán azt-is mondotta édes 
Anyám: hogy vagyon valahol ollyan Orfeág, 
ahhol sok-sok férjfiak vannak, ollyanók, a-mínt 
te vagy* Ezt én néki elsőben nem hihettem 
(noha Ő soha se hazudik), Azért nem hihettem 
pedig; mert ollyan sok-sok férjftakat nem láttam; 
hanem csupán •• tégedet. De . minek?utáuna Ete-
úr-fiat meg-láttam, miiident-mindent el-hittein. 

HENGERI: Ete-úrfi, és ismétt csak Ete, 
úrfi* Valamint képzelheted, hogy lelket láttfz, 
fzinte-úgy képzelheted, hogy meg-csókolt. 

KRÉKA: Ezt édes anyám nem hifzi. —• 
Én se hihetem* 

HENGERI: Hallodré Kréka.I Ha anyádat 
d-atarod-hitetni, csak azt mondd néki': hogy Te 

0 3 eiv 
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engemet nagyon ízerettfz; hogy nálam nélkül 
nem élhettfz; hogy , ha feleségem nem léfzel , 
a' tengerbe ölöd magadat: meg4átd: hogy anyád, 
nagy öröme miatt , a' boribol-is kwigrik* 

KRÉKA: Oh l ha azt tudnám, hogy ezzel 
otet fzereneséssé tehetném, ezeket néki bizo-
nyossan meg-mondanám. Mert: hogynehazud* 
gyak, én tégedet feereüek. ~« Miért ne fzerefr 
nélek?— Ezen Szigetben te tartottál bennün
ket. Te adtál ennivalót. Mi már magunk ré* 
gen el-vefzhettünk volna, 

HEN6E&I; No már ezt ízeretem édes 
Jtrékám: hogy megesméred a* jó téteményt —• 
Sgerettíz tehát engemet? pedig egyedül engemet, 

KRÉKÁ: Azt én Isten-igazában nem mond* 
feátotii: mert én Ete-ár-fiat (azt, aki nem Lélek) 
inkább fzeretem. Étének ugyan éppen illyen for
mája volt, mind néked; de 5 nálad sokkal fzebb* 
Az-után: mikor velem ízóllott, igen fzépen 
ejtette a'fzavakat. Ha o azt mondotta nékem: 
oh édes Krékam, ezt az o fzájából fzázfzorte 
jobb ízűn hallottam, mint a* tiédbŐL Én pedig, 
látod, nem hazudok: mert anyám se hazudik sohs» 

HETEDIK RÉSZ, 

Keteídntk eMöt'ie, 
iT^ idán amazok; így befeéllgettefc egy-mással, 
feq^zájok érkezeti Ketela, Irékának édes annya* 
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Kedves leányára fzánván minden ékes ruháit ̂  
magára csak azon öltözetét vette, meliyekkel 
nem aJ fzemekre, hanem csupán a' Tifztességre 
vigyázott. Elobbeni ékes fzeméllye, a' bú-bár 
natok' bokrossága miatt, meg-csappant. Orczá-
jának-is hajdani kellemetes vonásai le-kanyarul
tak ; de meg-maradott benne azon méltóság, meí-
lyet a7 leg-gonofzfeabb emberek-is méltán imád« 
háttak. Ésvallyon, kit ne sanyaríthatott-vólna-
meg a' tizen-öt efztendeig tartó magánosság? 
Ha nagy Születési! nem lett volna, hafzívében 
az igazi erkölcs gyökeret nem vert volna, ed
dig nem csak hamvai bé-estek, hanem porai-is 
el-fzóródtak volna* Magát mindétig bizonyos 
ártatlanságával, és a' Szerencse-keréknek jóra-
fordtilttávai vigafötalváü, el-törhette azon ifzo-
nyú gyötrelmeket, mellyeknél nagyobbakat a9 

haragos Istenek se fzállíthatnának a' gyarló te
remtésre. Most-is nagy méltósággal elS-állván, -
és a? Egeket nézvén, így fzóllott 

KETELA: Oh be fzép, tifzta, és kellé* 
inetes reggelre jutottunk az éjtfzaki Menny
dörgések után* El-nenvhágy bennünket az Is
ten, noha néha meg-zavar. Néked-is jó reggelt 
Hengeri. — Édes leányom! nem meunénk-fei 
egybevesse pma' menedékes hogyre, ha talán 
ineg-láthatuók azokat, kik Szigetünk' partjaira 
hányattak? Léfzen olly jósága tlengerinek, 

O4 ll°gy 
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hogy bennünket vifzfza hívj íia as falatozásnak 
ideje el*jövend. 

HENGERI: De Hengerít ugyan Afzfzony-
ságod az iliyetén Szolgálatokra alkalmatosnak 
véli. Mind-az'-által: ha meg-engedaé, én ei-to^ 
kellettem valamit magamban 5 és csupán magának 
akarnám elq-hefeélleni. Kréka-kis-afzi?ony ki-. 
sétálhattya magát* 

K ETEL A; Eredgy tehát, édes leány om$ 

ama* hogynek bérczjére. Ott igen mefzfze el-
láthattfz as tengernek fzínén. —•. Istenem! tel-
lyesitsd-bé a£t5 mellynek kellemetes végén más 
inost-is Örvendezek. — A* Magyarok* Isten? a* 
Jónál egyebet nem adha?» 

Hogy ezeket el-mondotta Ketek^ kifakad
tak könyvei édes leányának* Soha annyát illy 
fzép fzínében, illy jó kedvében nem látta* — 
Meg-iitközött e* különös látományra Hengeri-is* 
Meg-törulvén pedig könyvezo fzemét5 így fzólk 

•KRÉKA: Oh édes Anyám! Látom tehát 
egyfze? örvendező orczádat! — Fel-futok ap 

hogynek leg-magossab bérczjére. Jór az Isten! 
Meg-könyöríil rajtunk? Elfaalada. 

HYQLCZAPJK RÉSZ, 

Eeteia Hengerével. 
f f " , ,: "' • • " ^ " • • • 
A -i ENGERI 9 Krelánok -, el - menetek után: Má^ 
ptosts hallod-é'afzfzonyí. Tedd-félsre vállaidnak i 

vo~ 
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yonyogatásait. Értsd-meg fzavaimat Éppen ina 
vagyon tizen-üt efztendeje? hogy én tégedet ̂  
azon leányoddal, nem mefzfze imént 9 elter
jedve 5 és fél-halva'fekünni láttalak 5 hogyezett 
vállaimon barlangomba hoztalak.. Szavadat há
rom nap alatt nem vehettem: mert halál 9 és élet 
között küfzködtéL Gondgyát viseltem leányod-
isak-is3 még te egéfzfzen három holnapok alatt 
fel-gyógyúlhattáL 

KETELA : Ezen jó tetteted meg-isméreit̂  
Vmeg-is.-kÖfzÖnöm. Sott: ha tehetségemben 
léfzen * meg-is-jutalmazom« 

HENGER! s Azon jó akaratomnak nem 
más bérét kévántam akkor te tSUed, hanem híi 
Kasságodat. De Te erről hallani sem akartál 
valamit. 

KETELA: Meg-se-hallgathattalak5 mert ak
koron másnak felesége- voltam* 

HENGERI: -De, hogy ofztán Uradnak ha
lálát meg-hallottad 5 még jobban el- idegenedtél * 
és fzívedet egéfzlen kové-keraényítetted* 

KETELA: Uram* halálának siralma; hogy 
' valaha innett ki~fzabadűllyak5 azon reménségem-

nek el-vefötése; fel-felejtették velem minden gyo* 
óyor&s egeimet. 

HENGERI: , Ezt alcfeor megengedtem né- . 
ked* Nem-is kénflzerítettelek. De az-után-is-" 
nem ébrelztettem-é-fel fzerelmedet ? JTem-fze-
rettelek-é igazán ?. 
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KETELA: Igen-is, Egéfzl<?n a' gonofe-
ságíg. Mivel , mind az Isteni, mind az emberi 
törvényeket le-tapodni akartad* Vifzfza-köile-
tett tafzítanom erőfzakjaidat — Hány éjtfzaka 
nem aluttam semmit , reám törésedtől tartván.? — 
Hány ezer adtádat fzórtad mind ellenem y mind 
leányom ellen? 

HENGERI: Ezeket érzékenségeim facsar-. 
ták~ki belöllem* Be Te.akkor, magadhoz tér
vén v.öt • efztendíS utánra halafztottad házassá-
godat« Én azzal meg-elégedtem* Ezen ido 
alatt mit vétettem ellened ? 

KETELA: Az alatt ugyan semmit se. — 
De minek-utánna azok el-múltak , lábaidhoz kel
letett magamat meg-aláznom* El-hervadott fzép-
ségemnek elo-kozása meg-aem-orvosolhatta vol
ná fzívedet, ha leányomnak akkor ki-kel o vi
rágjai fzó-fzóllóim nem lettek volna. Engem9 

ofetán el-utáltál, és leányomat űzőbe vetted® 
Óhi- Néked akkor egy áldozatot adtam, mel-
lyet nem volt volna fzabad el-ajándékoznom. 

HÉNGERI: Mintha én akkor Krékát bir
tokom alá vettem volna. Ö akkor fel-serdíílni 
kezdett. Te kegyetlen, Krékaután, isméit hat 
efctendeig várakoztattál* Hogy azok-is él-foly
tak, és. én azon tandérkét el-akarnám veimig 
te fzavadat meg-nem-tartottad* 

KETELA: És ezt nékem fzememre mé*. 
red"vetni^ Te Gyilkos? — Ki-mentette-ki ak

kor 
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kor körmeid közül leányomat? Ki jelenl-meg 
akkor ezen Szigetben ? Nem de Istenünknek an« 
gyala, ki-törekedéseidet meg-gátolhatta ? 

HENGERI? Az ördögök* kengyeWutója 
vaia5 egy Úrfinak képében. MojuUmeg: hová 
lett azon tekergő? 

KETELA: Én kérdezhetem áztat te tol-
led. Nékem ifzonyú gyanakodásim vannak el
lened, Egéfz két efztendeig köröfztúl - kosul 
járom a* Szigetet, hogy azon helyet meg-lek 
lyemj holott holtt tetemei fekfzenek. 

HENGERI t Keresheted a' Világ" vége-
zetéig. 

KETELA i Hogy ha fel-találom! — Te 
gonofz! 

HENGERI; Ketela! és te engem' ezzel 
vádolhattfz? 

KETELA: Vádollak mind-addig: még mél
tó okaiddal gyanúimat el-nem-veheted. Éti ogyan 
mostanában semmit sem akarok fzóllani véleke* 
déseim felöl, se-nynghatatlan és ijefzto álmain 
felől, mellyeket ollyan ember ̂  kinek se Istene* 
se Pokla 5 a5 micsodás te vagy9 fen-kaczagással 
ki-nevet, De, hállod*é, az én fzenjeiiíi sohase 
hibáznak. Azon nap 9 mellyben Ete-úr-fi tollúnk 
cVtöne, hofzfzába jártam az egéfz Szigetet.— 
Ennek éjtfzaki végén egy TíiZrhelyre találtam^ 
rajta sok el-alndtt fzénre 9 körülötte több em
beri nyomokra. Végtére íme eme' keizkenore 

ta-
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találtam 3 mellyet most nyakamon hordozok* «*•** 
Ez nem másé, hanem Ete-úr-fié —. Oh ha vér*. 
csöppoket láttam volna rajta! 

HENGER!: Mát akkor mit cselekedtél 
volna? 

KETELA: Ne síirgesd feleletemet. Ha 
ezzel meg-nem elégfzel; meg-mondom: Bir-ád 
lettem, volna* — Ete-úr-fi azon hajóval el«nem~ 
mehetett Ö azt nem cselekedhette: mert leá
nyomat, az én jóvá-hagyásomból, nagyon meg-
fzerecte* — Meg-Ölted tehát Őtet gyalázatos* — 
Gyozz-meg engemet, hogy ezt nem cseleked? 
ted. Ha gyanúimat ki-vefzed, akkor befzéilhe-
tünk Gfztán Kréka felöl. Vefzfe-el, ha fekete 
gyanúimat meg-iiem-világosíthatoda El-ment Ketela* 

HENGER!: Én. még-nem-őkem ama' meg-
ízeretett Eteteket. De hogy tégedet .akkor el
követett ravafeságom felöl Világosságba-hozza^ 
lak, abból semmi se lefe. —» Már látom: hegy^ 
ha Te élfz, leányod enyim nem lehet* Dögölly-
jpieg:,mert <;sak Te állaíz-körafztűl •d-lméiMt 
utamon. 

JCfLENCZEDIK. RÉSZ,. 

Kréka jó hírrel 
J^RÉKA* sehessen eliS-jövém Egy hajóy egy; 
hajó! —Anyám! Édesem—Hol van édes Anyám?. 
Hengerr! hol. vsai? 

HEN-
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HENGER! 5. meg+böttmve: Mit ? mitf mi
csodát? — Egy hajó érkezett? Mértékletessen : 
Talán egy habot láttál"? Isméred-é a* Hajót? 

KRÉKA: Ismerem5 a'-mint édesanyámtól 
hallottam. Egy fa-épület. Rajta egy árbacz* 
Váfznak pedig az árboczon. 

•HENGERI: Nagy-é? vagy kicsin? 
KRÉKA: Még ugyan kicsinnek láttfeik, 

de talán azért5 hogy mefzfze van. -Gyerecsuk 
gyere. 

HENGERI: Bolondságot befzélleízíz. Te 
hajót soha se láthatták 

KRÉKA: Anyám! Anyám! Édesem! —-
Ha te el-nem-jöfzfz, addig kiáltok 9 még édes 
Anyám meg-hallya — Anyám! édes anyáml 

HENGERI: Lassan lassan Kréka. Mar 
radgy nálam egy kevéssé. íme én javatokra 
iparkodom. Anyádat feMázzafztani nem fzük-
ség. Ha az hajó nem- volna 5 édes anyádnak 
könyveit 9 minden hafzon nélkül, ki-fakafztanád* 
Egy Hajónak mostani ide jövetele 5 csupa lehe
tetlenség. 

KRÉKA': Vagy az5 vagy nem az; de ezt 
édes, Anyámnak tudnia kelletik. Meg-vannak a* 
Yicorják fefztilve* Úgy tettfzik: hogy fzigetünk 
felé iparkodik. EreCzfis-el. Édes anyámhox 
megyek. 

TL 
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" TIZEDIK RÉSZ, 
Rengerinek keménsége* 

-IV ETEL A , d högyrol sietséggel k-jövén t Hajó, 
Fiam* hajó! — Igen-is hajót láttam Kréka* -—* 
Meg-hallgatta Isten forró imádságomat, — Sza
porán a' hogyre Hengeri! — Bmellytik - fel a' 
pozmU Intsük okét: hogy felénk tartsanak. — 
Mi-is 5 édes leányom,, kiábállyunk : hogy ide 
Jöjjenek, t . . 

HEKGERI:" Nem úgy, Afzfzonyom! Én 
többé magamat meg-csalatni nem hagyom. En
nek előtte el-ámittattam magamat, és tizen-négy 
dztendoket-is el-vefztegettemt hogy valahára 
boldog lehessek* Most már egy fzem-pillantás-
5s káros* Azt már tőllem senki se kévánhattya; 
fiogy azon kincsemet, mellyet immár tulajdo* 
siómmá tettem5 más* Ölébe fzemléllyem. En..a'-
ii^S felé egy tapodáskát nem tefzek* 

KRÉKA; Édes lelkem Bengerim! Tedd 
jti& az én kedvemért* Hifzen máskor mindent 
iifg-tettél 5 a'«mire kértelek* Gyerünk a* hogy-
m Lásd: édes anyám sír* És, ha o sír, né-
•tem-is sírnom kelletik/ .. 

/ KETELA: Oh Té' embertelen teremtés! 
Bem segíté&fe" tehát bennünket* — Nöf jól va
gyon— Én azt mind el-fogom-követei, a"-mi 
.®gY afefeonytól ki-telik. A' bofzfzú-áilás Iste-
aemaek gondja* Ha pedig iparkodásommal sem-

mi* 
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mire se meíietek ? leányomat még-is- birtokodba 
Bem adom: mert sárba hagytál vefzedelmes 
ügyemben* Esk'űfzöm az Egekre -

HENGER!: Hadd-el, a?-nrit akarfz mon. 
dani. Hallyad utolsó meg-határozásomat. ígérd-
meg nékem ezen áiló helyedben; pedig leányod
nak jóvá-hagyásával: hogy, ha téged azon ha
jóval el-erefztelek': 9 leányodat itt hagyod. —-
Igérd-meg ollyan esküvéssel, meliy lelked* is
merétét a9 megtartásra vihesse. 

KRÉKA : ígérd-meg édes anyám. Én Örö
mest nála maradok 3 csak tégedet boldognak lás
salak* 

KETELA: Oh bárakkor, veled egygyütt 
•a' tenger' fenekére süllyedtem volna, midőn 
Testvéredet Héjját a' habokba temettem/ De 
íme a5 hajó el-kerüli a* Szigetet. JS âporáii 
Hengerl fzaporán. 

KREKA.- Oh ígérd-meg édes anyám. 
KETELA: -Megígérem igen-is, de: azon 

egy áiiamány alatt: ha azon hajóban fite-úr-fi 
nem találtatik. Ha 8 ott vagyon, igéretemet 
ineg-nem-tarchatom* Jofzte Hengeri, térül a*' 
hajó. 

HENGERI: No már azt se bánhatom. 
Alattomban; Azon két napok, mellyekben Eta-
nálunk múlatott, nem tehettek annyit fzívében: 
hogy Krékát ismétt fel-keresse* Nyihdnossan 

Re* 
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Keteldbozt Rajta J;ehátAMzony0HL "Ekfzaladott 
KeUláwU 

KRÉKA-s Hála légyeii az Istennek* As 

baja Szigetünkbe jö« Édes anyám Szerencsés 
iéfzen* Ete-úf-fi-is el-érke2ifc* Vele égygyütt 
%ok emberek jönnek* És-azokat Kréka meg* 
láttya* Oh édes anyám fzerencsés* Hogy eze* 
let elvégezte Kréka y egymessen annyit, után Jza* 
íMdűtté 

^=-^^,^z,^^m,> 
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f. Kréka' ízomorúságá* 
II. Ete Krékáuál; 
HL Keteia Étével. 
ÍV. Héngerinek intézetei. 
V. Vízaknai' el-érk'eáése, 
VL Széplaki Etelénél. 
VIIv Ballaginak követsé

gé. 

VIÜ. Kandának gyanái 
iX* Etelének bofzfcúságá* 
X. Nagyhabi és Hengeri 
XL Hengeri Etelénél 
XII. Etelének gondjai. 
XICU Nagyhabinak okosfeo* 

dásai. 
XIV. Eté Márnával. 

ELSŐ RÉSZ. ' 
Kréka fzomorúsága* 

17 
Eil-ménének, a^mint az-előtt mondám9'Keteia$ 
Hengeri, és Kréka: hogy, a'högynek bérczjé-' 
re fel-kapafzkodván, ama' hajónak, .úieílyet a*" 
Sziget feié tartani ez-előtt láttának y erre tar
tását siettessék* De, raidön a* Högyre fel-áll
tak, a' hajót ugyan még látták, de5 hogy vagy 
a* Szigetet éppen el-akarná hagyni, vagy talán 
annak el-rejtetett pártján ki-kötni, fzoinoráan 
tapafetalták* Mind-az'-által: hogy valamit él-ne-
Mdsadik Dwal* B hagy* 
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hagygyanak , Hengeri ugyan fel-emelte a' póznát^ 
ték kötvén mind Ketelának, mind Krékának ko-
ténnyeit; Ketek pedig és Kréka, a*-mint tőliök 
ki-telhetett, ifzonyá képpen kiáltottatok. Sem
mit se hafználtak az igyekezetek: mert? a*-mint 
mondám;, ama* hajó a5 fziget mellett el-csapni, 
és talán másuvá tartani láttfzattatott- -Láttfeat-
tátott mondám: mert valóban Széplakinak, a' 
Lápok* Fejedelmének5 hajója lévén, Etelének 
hajója után iparkodott, és a9 Szigetnek más fe
lén fzerencséssen ki-kötött. Ezen ki-kötést eme9 

Szigetiek éfzre nem vehették. Oka Széplakinak 
a' Lápok9 Fejedelmének , hogy Etele után ipar* 
kódolt, az vak* Levelet véve nem régen Ta-
bántól, Etele5 fiától: mellyben ezen iM így 
jelentette-ki mind háborúit, mind érzékenségeit-s 

Hatalmas Fejedelem! Keserves állapotomnak 
ki-jelentésével kezdem levelemet* Édes atyám, 
minden afzfzonyi fzeméllyektSl irtózván, fs-ma-
ga mellett senkit se fzenvedhetvéii, engem* ar
ra kötelezni láttfzattatik: hogy minden Házas
ságnak reménnyébol lassan - lassan ki - híillyek, 
^-valameddig 5 égvilágon léízen^meg-ne-pára* 
sodgyam. Én, édes atyámnak halálát, tiidgya 
a* Magyarok* Istene, éppen nem óhajtom. —«*• 
Mert 5 , ki-vévén a' Fehépfzeméllyekhez való 
hajólbatatlanságát, más mindenekben olly atya, 
kinél jobbat nem látni fzéles e' világon* Éti 
életemnek hnfzon-két ©fztendeiben vagyok; 

••Anyám"-*">•-"• 
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Anyám engemet ha£ efzteiidos körötöban d-ha* 
gyott$ és a'̂ mint gondolom , Magyar - offzágba 
vifzfza-metiCé Oh ha azon drága anyát még 
égyfzer láthatnám * tüdőm 5 meg-fzántiá sorsomat̂  
és a' házasságra segítene* Most tehát, Anyám
nak távul létté* Atyámnak keménsége miatt ma
gamra hagyattatván, kéntelenítteteffl magam felöl 
gondoskodni, és Fejedelemségednek minden el* 
thkolás nélkül meg-jelenteni;. hogy én Fejede
lemségednek Kis-afzfzoüyát Márnát úgy annyira 
fzeretem: hogy annak birtoka nélkül magam* 
boldogságát nem réméllhetenio Szeret engemet 
Máfiia*kis-afzfzöny-is Fejedelemségtek tudtára. 
Ugyancsak nem-is vóltia' (a'-mint magammal el
hitetem) egyébb hátra ? hanem: hogy Fejede* 
lemségteknek Orízágjokba menvén, azon Ke
gyest még-kéfjent, éá erigedélemjekkel maga* 
mévá tegyem. De láttyák Fejedelemségtek: minS 
környülmétiyekben vagyok* Atyám' meg-fzo* 
morításának félelme ^ és Márna-kíá-afzfzonhoz 
troafeó érzékenségeimuek bizonsága között lé
téén b nem mondhatom magam felöl hogy éíek: 
Jhauem e' világon séníek* Ezeíi állapotom5 még-
orvosolásának minden ki-gondolható módjait fzor* 
galmatossan meg-fontolván-, nem látok semmi 
toást lathatósabbuak lenni ? hanem 5 ha a' Ma-
gyaf fzokás ellen i Mámatkis-áfzfzounyal Feje
delemségtek Karjel&e jt>, és engemet, édes Atyám -
előtte meg*kéret# Talán meg-lágyictwty'a fziyét 

P 2 Már* 
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Máma - kis-afzízonynak'jelen-létté, ki nékem"-
minden érzékeiiségeimet el-foglalta. Imeegéíz-
len ki-adtam' fzívemet; nincs-is egyébb hátra; 
hanem hogy Fejédelemségtéket a* Kaijeli útra 
kérjem, és így rajtam könyÖr&ilyeneL Ezen; 
titkos fzeretetemét mind-eddig az Öcsémnek se 
kévántam meg-jelenteni. • Amint Fejedelemségtek 
boldogságomat óhajtyák, úgy Karjelbe jövetei-: 
jeket-is siettessék, és boldoggá tegyék Tabánt 
a* Karjeliek5 heíczegét. 

Hogy ezen levelét vette Széplaki,;tüstént 
hajóra ült Kandávai, és Márnával. Magával 
el-vitte "Vizaknait-is, ki néki közelről-való at-/ 
tyafia vak, és egyfzersmiíid Korniányossa-is® 
Mert ama* régi időkben nem külömben vagy atya
fiakra, vagy nagy emberekre bízták a* kormánt*? 
mint mostanában a* Sereg-vezérlést. Mert azt 
gondolák : hogy valamint a' Sereg* vezérlőnek 
hívnek, okosnak, és fŐ-képpen fzorgalraatosnak 
lenni kelletik, hogy az ellenséget meg - verje,' • 
és Fejedelemjét meg-mentse: úgy a'kormányos-' 
nak-is ugyan azon erkölcsökkel fel-ruházottnak 
lenni, hogy a' Szelek ellen harczóllyon, és 
Urát meg-tartsa. Mást pedig oilyannak lenni 
nem tapafztaltak , hanem vagy az attyafiakat,'' 
vagy a' nagy Vérből fzármazott leventás'urákat.: 

Midőn ezek. nagy örömmel'Karjelbe • érte-'' 
nek, íme Etele hajóra tette fiait; meg-rakta azt: 

minden feSkségqjekfesl, és. Karjelbokágy el-akaía^ 
. ' : • • > . • • • , . . 
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•távozni, hogy azt többé fzemeivel. sé lássa. —-. 
Ekkor a*Karjeli Magyarok9 térden állva esedez
tek előtte: hogy • Orfzágját, hív népével egy-
•gyütt, meg-fzánnya*. és Őket el-ne-hagygya» Kér
ték otet ésesedeztek előtte fiaws. Széplaki Kar-
jelnek következendő zur-zavarjait emlegetvén ., 
le-kéváiita verni fzándékáróL De Etele ki-mond-
hatatlat>képpeti meg-fzomorodyán , minden gyö
nyörűségétől meg-£ofztatván9EtelkánakMagyar-or-
ázágb$ viízfza-tértte után, minden világi gyönyörű* 
ségrSl le-mondván , él-fzánta bús fejét, és Szán^ki-
vetésbe iparkodott, a'-mint valójában el-is-ment. 

Etelének ezen vefzedelmét jól raeg-fontol-' 
ván SzéplakiV és mind Karjelnek, mind Tabán
nak: sorsán nagyon 'búsulván, ntánna eredett 
Etelének/a' gondolattal lévén: hogy sok befz-éd-. 
gyei, f eménkedései, és kérései által arra yivendi 
otet: hogy ? ha maga immár uralkodni nem akar
na Karjelben, leg-alább Tabán-fiát, Márna4eá-
íiyával öfzfze * párásodul hagyná >: és otet a' Bi
rodalmi fzékbe ültetné. — • Mindenütt utánna jár
ván Etelének, ezen el-múltt éjtfzaka a' nagy 
fzél-véfzek miatt, fzinte el-tévelyedett Be5 Ete
le* hajójának arboczjára fzüntelen vigyáztatván, 
egy órával későbbre a* Szigetbe verdodStt. 

Széplakinak hajóját, mintha más felé ment 
volna , meg-siratván Ketela, egy kevéssé a' hogy-
nek bérczjén maradott, és annak merre tartását 
.ki-kémleli vala. De a' Várakozást el-únván, és 

P 3 ' " *' 
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tf högyrol a* leg-elsqek koztl le-jövéii* ezeket 
mondotta magában 

KRÉK A: Édes anyám azt mondgya: hogy 
Jönnek. Henger* pedig a^t moadgya; hogy'ek 
mentek* Ki mond tehát igazat? Én még-ís édes 
anyáin mellett állok: mert ő soha nem ha?udiks 
és íeg-iiiefzfzebb-islát. Oh5 Istenem, bárcsak 
el-érkezne azon hajó! Oh hát csak sok embe
rek lennének lenn?. Mert még é# egyfzerre 
sok embereket nein láttam. Itt e% vád Sziget* 
ben nőttem Anyám <> és Hengeri mellett, 01^ 
.Istenein! bár csak Ete-úr-fi-is â oQ Hajón lenne| 

MÁSADIK: RÉSZ, 

. Eté Krék énál 
a'-mint mondám, Attyától és báttyától 

el-távozván > egyenessel! a'-közeUévo erdőnek 
iparkqdqft, hogy Krékáját mennél hamarébb fel
találhassa. Ennek-élotte két eíztendavel-is itt 
vala9 de sokáig nem maradhata* Oka akkori-ide^ 
jöttének ez vala: 

Mídon Etele tizeivhat efztendak plStí bujr 
dosásnak eredéit3 ugy akarta el-intézni dolgát^ 
hogy soha tcbbé jíarjelbe .vií#fza-nem-jÖvend* 
Ugyan azért: maga hajóján kivpl̂  m^gr rakatott 
egy másikat minden feje ollyasokkal y melly az 
embernek élelmére lehettek? Hogy ezen két 
fiajókkal {iieg-indúlt éppen ezen vad Sziget mei? 

lett 
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lett nagy fzélvéfzfze támadott -> melly ötét ter* 
hes hajójától el-válafztotta. így nem lévén Ete
lének mit enni azon más Szigetbe, mellybe & 
Szélvéfztol vitetett? egy efztendo múlva haza 
ment 5 és Etelkát otthon nem találván, magát 
nagyobb búnak erefztette. ^Két efztendok előtt 
efzébe-jutván, hogy azon gályában nagy kín-
csei-is valának, azon gályának ki-nyomozttára 
el-küldötte Etét3 ki ezen Vad-ízigetre talált, és 
Krékával ? és annak annyával meg-ismérkedett* 
Uind - ezeket mm fzívelhetvén Hengerig ki 
Krékának el-qsábitásától tart vala9 alattombai} 
.&' hajós legényekhez ment5 és ezen Szigetnek 
el-hagyatott állapattyát, sükeretienségét elo-be* 
fzélvén5 arra vitte a* legényeket, hogy két aap 
múlva Étét érővel ki-hurczolták ezen SzigetbőL 

Ezen két napok alatt Krékának fzeretetébe 
kotelSdzvón Ete3 azt gondola, hogy örökrei£t 
marad. Ugyan-azért 5 nem vala addig ideje % hogy 
a' Szigetnek minden réfzót úgy ki-tanúlhatoá5 

inelly tudománnyának most-is hafznát vehetné* 
Nem vala tehát csuda > hogy5 Etelétől 3 és Ta
bántól el-ménvén? tüstént reá nem akadhatott 
Krékára, Ide tova kerengvén a' Szigeten 9 
meg - pillantotta Krékát azon időben: hogy a' 
högyre fel-mentek, és Széplakinak hajóját fzera* 
lelték. Addig-is 3 még le-jonnének 5 a' harafztok 
közé ei-bújván , hogy mostanában Krékát meg*-
látta 5 és annak előbb elo-adott fzavait hallván 
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ETELKA EARJELBEN. 

ki-jőve a* harafztok kozűl nagy sietséggel 3 és 
ezeket mondotta 

ETE: Kréka! Kréka! itt vagyok. 
KRÉKA: Ki van itt? — — Oh Ete! 

Te vagy-é ? —. Édes lelkem Etem í itt vagy 
tehát énnálam? 

Erővel esett, a'-mmt mondám^ ennek-elotte 
két efztendovel Étének ki-vitele ezen Szigetből 
két napi mulatozása után. Ugyan azért el-se-. 
búcsúzhatott KrékátüL Kréka ezt akkor nagyon 
fzívére vette, és Ete felöl nzt gondolta- hogy 
fzeretetét csak fitogtatta ^ valósággal pedig csa
lóka lenne. Most hogy Étét .meg-látta, örö
me miatt 9 azon fcépzeltt csalfaságáról me'g-nem-
emlékezhetett. Ugyan azért: a^on el-mondott 
fzavai után Étének ellenébe fcalado.tt, és iStel 
meg-akará ölelni. De éppen ekkor efzébe jut
ván amannak el-feökése 5 eíobbeni fzavait ( mfc 
Bek utánna Étét magától el-ta'fzította) így foly
tatta 

KRÉKA: Nem úgy. Én Téged- meg-nem* 
csókollak, mert elszaladtál mi tollünk* — Mért 
fzaladtál el? — Látd: §{les anyám meg-sir-ato.tt, 
Én-is-sírtam utánnad. ' Hengert - pedig nevetett., 

ETE: Édes Krékám! ismétt veled lehe? 
lek ? Az én fzemeim meg-nem-csaltak engemet; 
de3 úgy tettfeik9> ízívem se:,midőn azt gondot 
tam-: hogy, róllam Örökké" meg-fogfe-emlékezni, 
§§ soha jneg-íieBpi-feletkezeh 
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"KRÉKA: De ki-másról emlékeztem-vóltta-
meg? — Édes Axiyáraról-é ? — Hifzen ez min
denkor velem'van; Ama' Hengerirol-é ? Ezt'köl-
letinél-is többet láthatom. Azon sok-sok embe
rek közül pedig y kikrŐl édes anyám annyit 
befzéllett, nem ismerek többet, csak téged'. Így 
tehát csupán róllad költetett weg?eralékeznem. 

ETE*: Hát egyebet mit tettetek még itthon? 
KRÉKA: Édes Anyám mindenkor foháfz-

kodott® Én pedig; Ete-nevedet egy fára fekmett-
fzettem3 meg-is-csókoltam. 

ETE: 'Én-is-.meg-csókoltam Kréka. Mert. 
mihelyest azon nevemet meg-láttamD tüstént el
talál tám-3 'kinek, keze"' meczczése* 

KRÉKA:'; -Az -után -is gyakran ki - sétáltam 
pda'i.'és- így meg-csókoltam. Megcsókolván Étét 
ffiag'dtói otety át mintha nem -akarva 9 vifzfza ta-
fzíttya* Lássa az ember! íme én tégedet meg-' 
csókoltalak* Te pedig itt hagytál bennünket. 
El-fzaladtál mi töllünk.-— De ugyan hoHs vol
tál eddig ? — Hol kaptál kenyeret % — Hal 
aludtál"? hol-hoi? — No fzólly tehát valamit. 

" ETE: Én semmit se fzóllhatok. Csak reád 
bámulok* Nem nézhetem-ki eléggé magamat. 

KRÉKA: No látod": ha itt maradtálvób% 
mindég reám nézhettél volna* • Látod 9 mit-cse? 
lekedtéL, Én-is fzeretek reád '.nézni.' Hengerít 
minden nap látom, de még se olly" jóízűen, 
mint tégedet. 

? 5 ETE 
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ETE: . Be nékem el-kelletett nteMein* — 
Erővel el-vitték innént. 

KRÉKA * Erővel? ' — Ki cselekedte azt? 
ETE: Azok a* sok emberek a' hajónt 
ÉRÉK A: Tehát voltak még többen-is? 

Mért nem fzollottál erről valamit? ': 
ETE: Meg-tíltotta Hengerig Sötcazem-

feereket-is o verte reá: hogy emgení el-vigyenek® 
KRÉKA: ó verte reá? Ezt édes anyám 

sokfzor fzemeire hányta; de o tagadgya* Azt* 
is mondta: hogy Te lélek voltál 5 de én $e hit
tem néki — Nini Etel Látod-é? Édes anyám 
jo* Szaporán-fzaporán: rejtsd-el magadat amt*: 

harafztba* Szaporán % itt van immár, 

HARMADIK RÉSZ, 

Keiéin Étével 
¥ • , • " •• 

i^ETELA: elo-jöttében: Olly fzerencsétlea 
afzfzony^ a'-micsodás én vagyok, mind--eddig 
nem teremtetett. 

HENGERI: Jaj édes Krékáml Azon ha-
jó eknene* Én a' póznát az-ntán-is eleget in
gattam, kurjántottam-is* S'őtti kölletinél-is t$b* 
bet tettem éretted; de semmit se haüznált: más 
felé tartott5 és el-ment. 

•KRÉKA: Édes anyám-, ne búsúlly.- Hadd 
mennyen-el. azon • hajó. Én ugyan semmit se 
gondolok véle* 

KE- •' 
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KETELA: SmílWm: Ktékaí Mi dolog 
ez I 

HENGERT-,- ügy édes Kxékám úgy, — 
MOIKMQ az Igazat* Szólly anyádnak Szívéhez* 
Mi hafzna a' sok sírásokba«, a'sok jajgatásokba? 

KETELA: Kréka Kréka! meg-nc csalása, 
magadat A* te mostani állapotod és sorsod nem 
a' leg^obbik* Ha egyfzer meg-hagyod csalatnt 
magadat9 örökre el-vefetél. «— Hallod-é Hen-
geri! .Ama* Hajó talán a" Szigetnek más part
jára igyekfzik ? Eredgy oda kérlek* Talán meg-. 
segít bennünket•'az Isten;, 'hogy imént £irfza* 
Vadulhassunk, 

HENGER!: Én oda nem mehetek, Lá-
baim rofzfzak. A* fzelek pedig igen jók. 

KRÉKA: Édes anyám! Már nékünk azon 
hajó nem kell* , 

KETELA:. Fiam! oda vagy! Ki babona-
zott-meg? 

KRÉKAt Senki se9 édes anyáin* .Mind* 
.azf-által: ha éppen azt akarod: elküldenék én 
a* Sziget-partra valakit: ha attól nemiéinek:' 
hogy ismétt el-fzalad* 

ETE t Ekiem-fzaladok gyönyörű Krékámi 
.'• KETELA: Az Istenért Etel — Te vagy-

i ? avagy csupán lelked? . . , 
, ETE:. Én magam vagyok 'jó Afzfzofiy^ 

Isméit ide- segített, afc. Ist#i. 

KB-
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; ' KETELA: Most értem immár leányomnak: 
Csáváit. .De'fzinte el-hitettem - magammal V-mit 
Hengeri költött, hogy Te Valóságos lélek vagy. 
Hozott Isten lelkem! 

HENGERI9. Alattomban: Áz ördög hozta 
ide ezen két lábú lelket. Talán e5. Szigetben 
Pokla van , hogy annyiföor itt terem. Ny Hmm 
Bizonnyára, édes Ete-úr-fiam! ezen fzeren.csé-
ittet meg-se-álmodhattam volna* • Eí-tűnni vala
mint a' villám, és .-ismétt itt fényeskedni, csu
dálatos dolog. . -

• KRÉKA: Tudom én már9 hogy-esett. 
Meg - mondotta' Ete. Majd el • befzéllem édes 
Anyámnak. Be elsobeftrEte,. ígérd-megnékem: 
hogy többé' tölliink • ekiem-fzaladíz. . 

•• ETE : Akkor se fzaladtam-vólna-el, édes 
Irékam, ha erővel a* hajóra nem vittek vólaa.. 

KRÉKA t Ugyan hozd ide azon hajót, 
hadd lássam* ., - . •;-. 

ETE: A' hajé Vas-macskákon áll,-és nehéz. 
KETELA: • Istenem! bó töltötted tehát ké-

tánságimat.-' Oh: 'édes: Etem!. Te .vágy ,az éu 
meg-fzabadítóm. "Vígy oda kérlek azon embe
reidhez., kik tégedet "ide hoztanak. HaddkÖ-
fzönnyem-meg. jó akarattyö.kat. . 

HENGERI, Akttombm: • így tehát már 
két hajó volna; ezen vad Szigetben? Az én 
réfzemre nézve, ez nem'-egjrébb, hanem Sze

ren-
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rencse-üldözés. Tizen-két efztendők alatt egy 
se ̂  most egyfzerre .kettői. ; 

- ; ETE: Afzfzonyom S Tégedet a Hajóhoz 
vinni , nem tanácsos dolog* .- -

KETELA : Nem tanácsos ? — Az Istenért S 
ebben fekfzik valami;' —• Ete-fiam!. Te.a'-imnt 
látom 5 nem akarod , hogy veled innéntt. el-men-
nyiitik. Magad akarfz el-evedzenu • Oh ne cse
lekedd azt$ édes fiain, újra. ki-cserepesednének • 
sebeim* . - , 

• KRÉKA,:'. Ö azt, édes aüyám, nem csele
kedheti: mert nékem meg-igérte, hogy el-nera-
fzalad tollúnk • ' 

E T E : Mentsen meg az Isten, hogy azt 
gondollyara. 

KRÉKA: Mit gondolfz tehát? 
ETE: Az én atyám, ki most a' Hajóban 

vagyon ? nem fzenvedheti az afzízonyokat. Ha 
én tíkteket eleibe vinnélek 9 tüstént fel-fzedetné 
a5 Macskákat, és el-evedzene. . , 

. • HENGER! : Alattombant íme! Reménsé-
' gémnek egy kis fzikrája. Nyilvám Tndod-é 
mit, K'etela? Már látom; hogy .-Krékát maga
mévá nem tehetem. Tehát bóldogúlástokra for-
-dítom minden tehetségemet* El-megyek Étének 
.'édes Attyához, és előtte siralmas, sorsotokat 
egéfzfzenel-béízéllem. Arra fogom kérni: hogy 
inind-nyájatokat hajójára vegyen^ és valami boldog 
Orföágbá vigyen. . . 

KE-
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KETELA : Oh tedd ezt • velünk , édes Hes* 
gerim* Ezen emberi tettedéit nagyira foglak bo* 
cstilni. És , noha bár leányomat el-nem-vefzed-
is, téged5 még-is ollybá tartalak^ mintha fiam 
volnál. 

KRÉKA: Látod Hengeti? 
KETELA: Azon lefzek: hogy öfeg nap 

|aid unalmadra ne4égyenek# Jó fzívVel el:fo* 
god felejteni, a'*mit el-nem-nyerhettéL Eredgy 
tehát, édes Hengerim, és .mentői-előbb a9 jó 
Mrrel ne csak jöjj, hanem föpülly "Inkább ml 
hozzánk* . 

KRÉKA: Te pedig ̂  édes ttém^ velem 
fú0z a* barlangba jönni. Szép ám a'~mi baflan* 
gtink* Mz nékem könnyebbségemre esik • meri 
eHzökésedtöl nem félek* 

ETE: Oh, de-liogy feöknéifrel tóíled* 
KRÉKA:. Ha pedig a' Té Apád (avagy 

miiiek-is mondottad azt- az embert 3 ki a* mi ne* 
* műnket nem fzereti) tégedet itt fog hagyni* úgf 

fogok cselekenni veled, inific édes önyám-rHen-
gefiyef*-

•ETE:: Mit, édes Kfékásfi? 
KRÉKA: Hízelkedni fogok * tűeg-is*csó* 

kolíak* Meg-tefzem azt-ist hogy napjaid ümh ,. 
masak ne legyenek® 

. ETE: °KöíZünöiíî  édes Krékáifi. 
KRÉKA s Ha pedig eltakarnál fealáűHÍj 

ükkor ái téged* ©Ily erössen komUkarolkk5 
- ', hogy 
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hogy le-nem-rázhatol; hanem magaddal a" hajó-
•/,ba el-vifzel. Mennyünk.. édes anyám. Ete bi--

Zonyössatt ehetnék* Elment Eíével és az. an« 
nydvah 

NEGYEDIK. RÉSZ. 

HénfFvrinek intézetei 
ENGERI*, maga - maradván:. No csak .no* 

Bár ne tapsolnátok -:olly hamar, *— Még néktek 
Hengeri ollyan vermet áshat 5 melly mmd-a'-hár-
matokat ekiyelheti. Mi-hafenomra gyotröttem 
volna npgamat tizen-Öt efztendeig? tudniillik : 
hogy más fzedgye4e azon fáról a*. gyümölcsöt* 
melly et én neveltein* Magamnak tehát mézes 
madzagot húzassak-el a9 fzámon ? éppenséggel 
aem. — Várjatok csak várjatok* A* Hajónak 
ura előtt úgy foglak én Tikteket le-festeni-
hogy5 ha az igaz, a**init az Aízfzonyok*• gyü--
1 ölése félol fzóüott vak Ete, tikteket éppei 
ördögöknek véllyett* Ne bú-súllyatok^ Ide fogja 
küldeni utolsó 'emberét v hogy Étét körmeitek 
közül .kidagadhassa* És5 ha belé kaparzkodtok-

;•••• is,-le-fog-rázni magáról5 Veknegyen* Tik per. 
í% ezen, Szigetből egy tapadást se tettek* 

• • Mifene®.. „ 

&lQ-
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ÖTÖDIK RÉSZ. 
Vízaknai' el-érkezése. 

VÍZAKNAI, Etele után jővén: Be Örvendek 
hajónknak: hogy, mindenkor Fejedelemséged 
után jővén, föörencáésseii idé érkéztünk. 

ETELE : Ez az én' réfeemről semmi íze-
rencse. Minek vagytok mindenkoron, nyomom
ba? Hát nincs több út a*. Bakai tengeren,, ha
nem csupán az 5 .mellyen én járok? —*-• Micso-* 
dás .Kormányos vagy Te Vízaknai, ha magad
ra nem hagyhatod magadat? Bezzeg más.forma 
ember'ám..az énNagyhabiin* 

' VÍZAKNAI: Mi mind-nyájaü meg-vagyunk 
gySzettetve abban: hogy, ahhölFejedelemséged 
jár, ott mi-is bizodalommal járhatunk* Mind-
az?-áltai: bátran ki-mondora az igazát* Szépen 
köfeönöm Fejedelemségednek, .hogy se Szép-
iakinét, se annak Kis-afzfzonyát hajójába ilem 
vette. Mert ezek voltak.azok* "kik -'engemet, 
az éjtfzakai menny.-dörgések között $ bátorí
tottak* 

TABÁN? No lássa édes atyám, minő" drá
ga, partékák af bátor afzfzonyok! 

ETELE: Te pedig, Tabán-uram, hallgass* • 
Akkor felelly, mikor kérdezlek. Hallod-é- Vi* 
zaknaL Nékem azon afzfzonyokkal élőmbe na 
W}jt mert, vélek egygyütt, aeg-fzal&íktalak. 

VI* 
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. VÍZAKNAI: Én-ugyan elo-nem-állítom 
Sket, de» ha magok* jó Szántókból elő-állanak, 
arról nem tehetekó 

ETELE: Lássa bár az ember: minő fogá
sokkal állanak.ellenem! —* Ezt el6re küldöttek: 
hogyelo:tem az afzfzonyokat dicsérje. Az-utáu 
pedig talán magok-is itt termének : hogy emen
nek fzavait fel-vegyék^ é$5 magok magokat 
meg-dícsérvén ? fzíyemet magokhoz lágyíttsák* 

VÍZAKNAI: Ez ugyan Uram e&Unkbe se 
jutott* 

ETELE: De9 barátom., régen ismerem ém 
az afzfzonyokat* Nincs annyi lelketek ? hogy 
meg-csallyátoké 

VÍZAKNAI 1 Azt tenni nem akarjuk, 
•ETELE: Mond-meg-tehát: mit akar Szép

lakiné. Mit akar annak Ufa-ist. hogy minden* 
kor nyomombt vagyon? —'.. 

VÍZAKNAI: Javát keresi • Fejedelemség 
gedtieké 

• ETELE: Nincs ,talán néki maga* Fejede
lemségében elég dolga?-

VIZAKNAlt Éppen annyi, mint Fejede
lemségednek a' Magájában lenne ? ha a* tengeri 
kóízálásokban kedve nem telne* 

ETELE. Nékem van okom 3 miért hajózok* 
Én az afzfzonyökkal élni nem akarok. Meg
akarom tSllök fiaimat-is menteni* Mind-addig 
fogok a' vizeken utazni** még olly Szigetre 
Mdmdik Darab, . Q, &ka-* 
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akadok 5 _ mellyb'en afzfzonyok nincsenek. És 
íme ide segítettek az Egek. Itt már boldogul 
élhetnék, ha Széplakinét ide nem hozta volna 
a Manci 

VÍZAKNAI: Ne gyanakodgyon Fejede-.-
lemséged annyit reája* 

ETELE :• Mond-meg tehát: mi okok né
kik az ide-joveteíre? Nem más5 hanem hogy 
Márnát Fiam" nyakára kössék. 

VÍZAKNAI: Kegyelmes '.Fejedelem:. nem 
elegendő vólna-é ez-is? De van más okok-is* 
Ki-mondhatatlan-képpen fzánnyák Fejedelemsé
gedet: hogy, minden Birodalmait elfagyván * 
magát a? keserves bnjdosásnak adta. 

• ETELE: Mit hafznál nékem a ti fzána-
kozástok ? 

VÍZAKNAI: Szánakozásjokkal azt reméli-
•hetik, hogy Márna-kis-afzízonynak Tabánhoz 
.való menetele éízre-téríti Fejedelemségedet, és 
örömmel vifzfza jön Kaijeli Uradalmába. 

ETELE5 baragossan: Hallod-é Nagyhabi! 
Eredgy a' Hajómhoz., Töltsd-meg aV hordókat 
édes Vizekkel. Számláid-meg a* Hajósokat-is. 
Azon légy: hogy mindenek kéfzen legyenek. 
Itt nékünk maradandó helyünk nem lehet, 

VÍZAKNAI:' El-indúlna tehát Fejedelem
séged? Ezt még az én" Uram nem fogja csele
kedni. 

ETfc 
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ÉTELÉ: Éppen azt akarom. Mert Hogy 
mindég utánnatn járjon, azt éppeá üem akarom* 
Nagyliábi — ácsorogfz? 

NAGYHABI: Uram! a* Nép fel-zendöL 
Ki-Se-nyugodték még magokat*. 

EfELEt Micsodát! 
NAGYHABI: A' tengernek föömyű csil-

lapattya nagy fzelekkel fenyeget* Talán etvár-
hatnók a* Zavarokat ? 

ETELE: No máf azt nem hinném, bog? 
a' fzelektol-is félnél. Én pedig féeréneséftben* 
és efzemben bízom* 

NAGYHABI t Ha" éppen ágy van a5 dologi 
én se. tarfiok seitimitoL ELmme* 

• HATODIK ÉÉ32* 
Széplaki Etelénél . 

A Lápok" Fejedelme valá Széplaki*" (6). íSáj* 
tiállotta, a? mint mondámr Etelének izontorá 

a % ái-
(6). LÁP-orfzág (ejfzáköti aJ, Fehér tengernél kezd* 

Tén maga5 eredetét) valamint föl-felé a* tengernek partjai 
Vannak, igen fzélesseü és höfzüzan el-terjedett valaha. A3 

mit atlnak előtte egy Fejedelem bírt, azt most a5 Királyok 
közül toírmaii magok között fel-ofztottík: a'- RüSZSZUS, 
V SVECüS^ a' DÁNÜS. Bírja í Rufzfzus azon réfeét, 
melly jobb kézre a* Fehér-tengernél kezdődik, és Sveczia 
Norvégia Körül végződik* Alól pedig Finoro-Orfzággftl ha
táros. A' Svecus azon réfeéű tartya, melly most ejfzafe 
felé Svecásiáiak nagy réfee. A" Dánus pedig afct, melly 

éifeak 



&±z ETELKA KARJELBEN, 

állapottyát, kivel még annak- előtte -is, minek
előtte Magyar-orízágba le-jove, igen barátságos* 
san élt: mert mind Etelének, mind Széplakinak 
Annya Testvérek voltakba* Finomi Fejedelem-
nek leányai. Midőn mostanában Eteléhez Kar-
jelbe érkezett 5 hogy leányát Márnát Tabánnak 
el-jegyezze, semmit sem akara Etele hallani a" 
házasságról, hanem hajót kéfzítfetvén, ügy el" 

aka-
éjfzak felé Norvégiának csúcsa* Ezen Lápokat meg-lá
togatta Sajnoiics Jézsuvita Szerzetes, kit én jól ismertem 
és Barátomnak tartottam 9 ki-is azt akarja meg-vittatni azon 
Könyvében, mellyet ezekről, és fő-keppen mostani nyel
vekről íra : hogy, a* Lfipoinak , és Magyaroknak nyelvek 
tgytnlü* Sort- így-ís befzéll tovább: merem mondani: hogy 
egy Magyar J%ót se találunk itthon, mellyet vagy Finom-
or/zdgban , vagy a" Svécziai Lápoknál, vagy Fin-Mar-
chiaha (V Norvégiai Lápoknál) fel-nem-t aláihat ndnlz* Saj-
novics úrnak ezen fzava-járattyáról azt mondgya Schlötzer 
egy Német í ró : hogy Ő nem ismeri jól se az Ejtfzaki 
népeknek sokaságát, se maga' Magyarainak kóborlását! 
másként több magyar fzavakat találhatott volna mostanában 
a' közelebb lévő Vogúioknál, és Permáknál, mint a5 méfz-
fzebb-lakó'Lápoknál. Ezt most meg-határozni nem ide 
tartozandó. Elég az: - hogy , a* Régiségnek minden tanú*. 
bizonsága fzerént Európának-éjfzaki réfzere-is ki-terjedtek 
a* Magyarok, -a'-honnan az-után,- igen meg-sokasodván, 
mint a' Méh-rajok, minden-felé, (a* hol virágos kerteket 
láttak) el-terjedtenek.' De az éjfzaki Magyaroknak leg-
fzebbike volt a' Fiaom-orfeági Magyarság. Mert, mind : 

•a' Lápok, mind a' Karjeliek ezeknek ivadékjok. A5 Lá
pok igen gyönyörködtek a" Veres ruhában,. Ugyan azért" 
azoknak Fejedelmek mindenkor abban ' jsfrt. 
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akara KarjelbSi távozni: hogy soha többé abba 
vifzfza ne jönne. , Ezt meg-értvén Széplaki* 
leg-alább arra kérte ötét:'.hogy leányát Márnát 
hajójába.vegye, azt r'eméllvén felölle: hogy, 
ha-annak igazi erkölcseit látatidgya, vele gyak
rabban társalkodik , úgy meg-is-fzereti: hogy fia9 

feleségének rendeli. De Etele, minden-afzfzonyi 
fzemélyt meg-vetvén. Márnát se akarta venni 
magához 3 hanem fiaival 5 tengernek indölt. 
Márna, nagyon bele fzeretvén Tabánba,- és, a-
mint gondola,.nála nélkül élni se akarván, arra 
vette Attyát: hogy Etele után. mennének, és 
Stet mind-addig el-ne-hagynák, még fzívét helyre 
nem. állíttyák. Ez volt tehát azon ok: hogy 
mindenkor Etelének nyomába voltak, és otet a* 
vefzedehnes habok közt-is mindenkoron késérték* 
Az el-íiíúltt éjtfzakai •fzélvéfz el-fzakafztotta 
ugyan egymástól Etelének, és-Széplakinak ha
jóit, de' Márnának köfzönhették azt:, hogy fze* 
meit9 még a' setétben se fordítváii-el Etelének 
hajójától, fzűnetien utánna tartatott, és jól meg-
jegyzetté azon tájjékot, mellynek réfzére Ete
lének hajóját iparkodni látta. Egy órával ké
sőbben érkezhettek ezen vad Szigetbe. Hogy 
oda ért, így feólla Eteléhez 

SZÉPLAKI: Oh be örvendek, édes Öcsém! 
hogy életben láthatlak. Mert én ezen förgeteg-
nél, ezen éjtfzakai mennydörgéseknél soha ke
gyetlenebbeket nem látom, 

a 3 KAN-
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KA#PA:' Oh be nagy hálát adhatunk n& 
isteneknek: hogy fzerencséssen Lki-fzabadülhatf 
tónk* 

MÁRNA: Én pedig "életemért nem adná%_ 
hogy Tabán-ujracsot ki-feabadúlttnak láthatom^ 

' TABÁN: Kegyes Fejedelmek! — Oh Már-
pa-kis-afzfzony! Be könnyebben mn . ízíyem: 
hagy Kis-aízfzonyságodat láthatom* Istenem! 
hogy refekectern! hogy dobogott fziVem! mi
dőn a' Mennyei kövek hajójok mellett le-csap-
tak* ügy vagyon 7 kiket az ember fzeretve. 
tifztel 5 azokért ezer annyi gondjai támadnak* 

SZÉPLAKI: Azt ugyan ? édes Öcsém Éter 
• |e ? igazán mondhafom: hpgy Vízaknai Kor
mányosom úgy tndgya mesterségét 5 mint a1 pa-

. feamantós. Köröfztíil hasította a' legrnagyohb 
habokat. 

VÍZAKNAI: Az tiidoinányomban»is, kö« 
teiességeiiiben-ís állott* 

SZÉPLAKI: Hanem Vízaknai tndocM mitf 
Nékem úgy tettfzik: hogy mi-immár egyfze? 
ezen vad-'Szigetben voltunk. Úgy tettfzik,;. 
hogy tizen-Öt? vagy tizen-hat ?f?texidok előtt 
ide tettem-ki egy emberemet ? ki a* sánta Öt* 
dÖgnélris hamissabb lehetett* .Ha lehetne örö
mest ki-tanúlnám; él:é meg itten nm*t~ Gaz-ein-
ÍJefj avagy az Ördögök bele izereftek, és ma: 
l'okkal el-vitték. Soha annál átkozottabbat kk 
it-goqiolhatiiíu ' • -

PÁRt . 
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MÁRNA: Oh kedves Tabán-uracs! én ligy 
örvendezek, mint maga: hogy mellette itt va
gyok. Mí-is éppen annyit gyötrődtünk maga9 

végett .5 mint maga mi végettünk fzenvedétt* 
Egyfzerre .Etele-Fejedelemnek hajóját el-vefe-
tettük fzemünk elSl. Ekkor édes atyám azt ta* 
lálá hírteleniben mondani: "hogy talán a' Vízbe 
süllyedtek, Én pedig nagy sírásra fakadtam, 

ETELE: Hallod-é,Vízaknai! Sírásra mi. 
ként fakadott eme\Kis-afzfzony? —» De barár 
tom/'azt te mások előtt ? ne elSttem hazudd: 
hogy illyen síró állat ízívet adhat a9 Korma-
nyosnak 5 és efzét fel-ébrefzthetL Te az illyen 
parókákkal a'• Szelek* martalékja lettél volna, 
ha több, nem lett vólfla fzereiicséd5 mintef&ed. 

KANI)A: Űgy vagyon. igen-is: Én^ a' 
.magam' réfzérol mindenikbe fzívet öntöt-teixh 

VÍZAKNAI: No fzóllyon tehát -maga a* 
Fejedelmemnél Szollyanak a' többiek - is , kik 
fzemekkel látták az akkor történtt csudákat, 

KANDA: Valamint egy hajós legény ^ úgy 
meg-ragadtam az Evedzot* Egy emberünk ki*, 
fittyenti nofzfza rajta meg-ragadtam haját, és 
ki-ragadtam a' vizboL 

., VÍZAKNAI: És azon emberünk leg-jobb-,. 
's-leg-erassebb "vala hajónkban. Ha 6 akkor 
el-vefzett volna a én nem tudom 5 ha miatta két
ségbe nem estem volna. 

Q. 4 ETE~ 
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ETELE5 alattomban: Szép dolog egy 
Kormányostól. 

VÍZAKNÁÉ: Hát még Máraa4cis*afzfzony? 
Bezzeg ki-tett ám 8-is magáért. A* hajónak ors 
iára ült azon mefzfze-el-látó kökény fzemecs-
kéivel. Olly setét volt pedig: hogy három lé-
pésnyire-is alig láthatott az Evező* Ó pedig jé 
mefzfzirol meg-látta Pajtás hajónkat, és egy 
deregjét* Ez ugyan el»evezert-vólna mellettünk^ 
és talán örökre el-tébolyodott volna 3 ha % 
Kis-afzfzony meg-nem-látta volna. 

ETELE: Dühödtt a! bele no. Ezek,te-
Mtaz akkor történtt nagy'csudák? — A'leány 
jól lát;*az annya pedig jól ragad. — Tedd te
hát ezen jó ragadót evezőnek, ama' jó látót 
kormányosnak > az-ntán fzerencsés utat mind-
nyájatokrak. — Távozzatok-el tőllem. Nékem 
úgy. se kelletek* 

SZÉPLAKI: Be már ez fzép dolog vóh 
m itt hagyni tégedet* 

ETELE:- Kegyelmed pedig 5 Márna-kis? 
afzfzony9 azon meízfze-eUátó kökény fzemecs-
kéivel'bár ne kukucskálna annyit Tabán-fiamra® 
A: Hajóho? Tabán* . Ott fzorgondossabb a" 
dolog, 

TABÁN: Kedves édes Atyám. Én-'min
deneket' el-végeztem, zz én- réfzemrőL Csak 
jnég egy-két ízempillsntásig. -

SZÉP-
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• SZÉPLAKI: • Én nem bánom: hogy hajód-
iá nem vetted leányomat* Be te bánod9 a'-mint 
látom: hogy utánnad fzerencséssen érkeztünk.' 

KANBA: "És- talán Márna-leányom az 0 
ízeméiben a* tövis. '• 

SZÉPLAKI: Öcsém Etele! Ha mindene
két' az Isteni Gond - viselés vezérel, ha eme* 
két hajónkat-is 5 tartotta-meg$ ki az embere1/ 
-sorsát fel-fog ja; hadd egygyütt ezen két fze-
reto lelkeket. Kérlek, mi hafenodat láthatod , 
édes Öcsém^ ha a5-fzerető'fizíyekre.olvafztórvi
zedet • Öntögeted? 

ETELE t Bátya! keress magadnak más Ve
jet, Az éii fiam Tabán soha meg-nem-házasodik. 

KANBA: Kérem ? ne tettesse magát ennyi 
ideig- Tabán-uracsnak fzikséges a? "házasság* 
Hasonlóképpen cselekedett maga-i$9 midőn Ma-
gyar-orfzágban kedves Etelkájába beie-fzeretett.' 
Tabán-is éppen így fzereti leányomat;* -O nem 
fát* Egyenlő a" Vér. Erkölcsei nem külömbeti 
-ttífzesek. • Volna*é valami, ^-mit.föemére vet
hetne? 

ETELE: Talán nem? ' 
KÁNBA: Kérem: mi-lehetne az? 
ETELE: Mi lehetne ? ,— Az - -..az - - az 

hogy leány — Ez elég *— Kérem a* Fejedelmi 
afzfzonyt; kérlek öcsém Téged'-is j kérlek mind
nyájatokat: ne bofzfzontsatok, — Tüstént ha
jómba ízállok. Meg-látom: ki vefz annyi bátor« 
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ságot, íiogy ott alkalniatlankodgyon. Fene, 
aki nem ide való. Láb alól, még fzépes 
feóllok* 

.HETEDIK RÉSZ, 

Ballaginak követsége* 
•Dallagi, Etelének ezen úttyában, kormányos 
legénynek kötelességében foglalatoskodott. A9 

Személy gyönyörű, és nagyobbra feületett, 
sem-mínt, hogy illyetén fzolgálatra állyón. Ez 
jól tudta, ki légyen Etele; de Etele meg-se-

'álmodhatta, benne kit kellessék tapafetahria.— 
Nagyhabmafc- mefzfze terjedett okosságától füg
gött, hogy a' hajóba vétessen, és, el-titkolván 
Űri eredetét, az evezőkhöz tétessen. Hogy 
most Eteléhez érkezett, hozzája így fzóllott 

• BALLAG!; Nagyhabi kormányos Űr, nzt 
izmi általam Fejedelemségednek -•*•--

ETELE: Tüzes mennydörgős Ezen hajós 
legénnek-is itt kelletett mostanában termeni-™ 
Ki tudgya, honnant van keze lába? Gyom
romból nem fzenvedhetem ,- és csupán-' csak 
azért: mert: leáiiy-ábrázattya vagyon. 

TABAN's Űgy-de, édes atyám 2 igen 'jói 
viselte magát a' veföedelmek között. KezébSl 
az evedzot senki ki-nem-veheti. 

VÍZAKNAIS Honnant való.vagy fiam? 

BAL-
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BALLAG!: Azt a9 jó Isten, és Nagyha-
M»ur tudgya* ó vett-fel a' hajóba* A'-mit tu
dok 9 néki kÖfzÖnhetem* 

V Í Z A K N A I ; Fiam I nem vólna-é kedved 
Széplaki Fejedelemnek hajójába fzegodnöd? Ott 
mind-nyájan fogunk téged' feeyeüin Látod,: itt 
Etele Fejedelem nem ízeret* 

B A I X A G I : Be ö Fejedelemsége nem-is 
gyűlöl engemet. Ha nem fzenvedhet-is 5 de nem 
bánt* • En Ö Fejedelemségét el-nem-hagyhatöm* 

ETEJJE: . En pedig néked meg-is-kÖfz§-
t iom, ha tollem el-távozoL Nékem Férjfi ábra-
zatóak . kellenek 9 nem olly majom Orczák, mni 
é tiéd v és az afzfzonyoké* 
. V Í Z A K N A I : Fejedelemségednek ezen fzí-

y es ajálídékját 5 nagyon köízönöm® Jofzte iai% 
Széplaki-fejedelemnek hajójában meg-mutatow. 
dífzes helyedet; 

ETELE: Szívessen oda engedem* I)e 
hallod~é Ballagi, majd eHs-felejtettem: mit izemé. 
Nagyhabi 

BALLA6I: Jelenti alázatossan : hogy a 
hordók meg-vaunak immár töltve ívó vizekkei 
A! Legénség-is Fejedelemséged3 parancsotokéra 
várakozik* De - - - •*•"-

E T E L E : Kutya Majontábrázattya! Mit 
akarfz azon B e fzavaddal? 

B A J X A G I : Uram!- ki*nem-merem mondani* 

EXE-
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ETELE: No ne félly. Hifzén meg-nem-
efzlek. Egyen-meg a' farkas. 

BALLAGI: Azt jelenti: hogy mind-nyá-
fan jelen- vannak % hajóban. Csak éppen Ete*-
tiracs nincs ottan. 

ETELE: Micsodát? Ete nincs a' hajónál? 
Kutya-parancsolta Majom-ábrázattya! hát téged" 
hafzon nélkül tartsalak? Hallod-é. Te idétlen ̂  
ha Etet vifzfza-nem-állítod, lefz gondja a Bika-
csoknek. Tüstént farodhoz kötöm'• sarkadat. 

• , BALLAGI: Istenem! hol talállyam-fel? 
ETELE: Hát minek ama3 két fzemek Tök-

fejedbe ? Nem tudfe koröfztul nézni az erdőn. 
Avagy talán a' tövisektől félfz 5 ha ütánna buj-
kálfz? No ifzea csak elo-ne«add5 meg-tanítalak 
a- Magyarok5 Istenére. Még-ís itt állafzfe? 

BALLAGI: Oh Istenem! Istenem, . el 
megye?i9 

ETELE5 Ballagimk elmenetele után: Hát 
Te Tabán? Erre' mit felelfz ? Nem kötöttem-é 
lelkedre Ete-öcsédet? — Hová lett ? — Szólly, 
Már most látom: hogy igazat mondanak•-a* Ha
józó Fejedelmek:-midőn azt tartyák:• hogy bá-
torságossabb várakat feknem-taláihatnak a* ten
geri vizeknél* Ezeknek bástyáin ki-není-ugord-
hatnak. Ha a5 földet, érjíik;' tátva-nyitva a* 
i:apu« Ili a9 berek 9 nád a* kert, 

TABÁN: Atyám! meg-tartóztattya ötét á9, 
Szigetnek partya. 

. ' - E T E / . " • 
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ETELE: HazudfZé A" Szökevénynek,» és 
<f Szerelmesnek nincs gáttya* Már látom: hogy 
magamnak keli utánna látnom.-— De minek köl-
lott e' Szigetbe ki-kötnörn? Ti afzfzonyokl 
afefzonyok l Ezeket nagy Jzív buzgósággal mond* 
vdn-$ el-fnene* 

TABÁN * Attydnak tgéfzlen elmenetele után: 
íraé! hábonilttában itt.felejtett.engemet.- Után
na mennyekké? itt maradgyak-é? Engedgyék-
meg Fejedelemségtek: hogy Máma-kis-afefzon+ 
myal el-mennyekv Eme* kurta időt- javamra aka-v 
rom fordítani. Hadd befzéliyem-ki magamat 
ezen édesemmel Jó az .Isten, jót ad. 

SZÉPLAKI: El-mehettek Isten hírével. 
De sétálástok' soká ne tartson. El-fenM éáet 
atyád, 'ha viMza-jÖttödre várakoznia kelletik. 

. TABÁN: Kurta ugyan, egy óra-is ízi vem* 
ki-adására. Mind-az'-által • tüstént itt termünk. 

Ezek után el-mene Tabán Márna-kis-afefzon-
iiyal a7 Szigetnek közeUévo partyára, holott, 
minden tartalék nélkül, kinyilatkoztatták •haj-
landóságjokat. 

^ NYOLCZAiflK. RÉSZ. 

Randának gyanúi 
Azomban Széplaki (Tabánnak, és Mániámfc 
el~menetelek után) ezen két. igazi fzerelmesek-
aek állap ottyokoij .jízonyá-fcéppen gyötrődött, 

Ete-
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Etelének el-tokéilett fzándéka ellen 3 leányát 
Tabánnal öfzve - házasítani > illetlen dologgal 
tellyes gondolatnak lenni állította* Sétálgatott 
egy kevés ideig; de mire vetemedgyen, magá« 
ban el-nem-tökéllhette» A* Fejedelerimének há* 
botéi kegyetlenebbek valának* Mellyen gondol
kodott (az afzfzonyok* fzokása feerént) Etele" 
allapottyának vifeontagságjai feloL El-tökéllésé-
jiek, és fzinte bolondságainak okác már eme% 
már ama' történhető környul-állásokra fogta, — 
Végtére: hogy eleget gondolkodott, így fzölk 

SZÉPLAKI: Soha ei-nem-hitethetém ma~ 
gtntmai: hogy mi Etelének gondolatait meg-
másolhassuk* Ötét fel-tett fzándékábán , egéfz-
len a* "nyakasságig 5 állhatatosnak lenni tapafzta-
lom. Oh tengeri kŐ-fzálaknál hajólhatatlanabb 
emberi ÍZÍY Í 

VÍZAKNAI: Nékem, úgy tettfzík: hogy 
•a" házasság dolgában leg-többet tehetne Etelé
nek fia Tabán. 

. KANDA: Jól mondád Vízaknai* Ha éti 
Tabánnak ..yólnék, egyenessen ki-mondanám A-
tyámnak: hogy házasodni akarok. Ha meg-nem* 
engeded 3 talán az-is meg-f Ötténhetík: hogy aka
ratod ellen cselekedgyem, vagy pedig egéfz-* 
ízen el-hagygyalaké 

SZÉPLAKI: Csak. lassabban* Kanda5.las
sabban. A* mit magunknak nem kétónunk^ azt 

< mással ne cseiekedgyuk* Mitmoidánánk mí4$% 
ha 
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ha leányunk itt hagyna, — Tabán talpig em
berséges embere Attyának igazi fia» • Én o'tet 
nagyolt 'fzeretem. Ha nem mehet*is valami aka-
fattya ffceréut, még se illik egy fiához, hogy 
attyát meg-ízonioríttsa* 

VÍZAKNAI: Erről magaffl-is így gondol
kodom. Nem akarnám s hogy Márnát-is 5 ágy-
mint atyámfiát, sarkába kövesse Etelének átka* 
Hanem, Uram! nékem egy kérdésem volna, 
faa fzóllani lehetne, 

' SZÉPLAKI:, Moad-meg: mit akarafz* : 
VÍZAKNAI: Fejedelemséged mindenkor 

Jfcép barátságban-vak Etelével. , Ő tehát min
den gondolatait ki - nyilatkoztatta. Reá-nem-
iíiehetett-é Fejedelemséged 9 mi idegesíthette - el 
qtet.:: annyira a£ afzízony*-állatoktól* 

SZÉPLAKI: .Igaz ugyan : hogy-mi ketten 
igen jő barátok vagyunk 9 voltunk ennek-elo tte» 
is.. Sokfzor fel-rándúla ho2zám. Én tizen-hac 
efztendok előtt egyfzer mentem hozzá: hogy 
ama* Híres Etelkáját meg-lássam* .Láttam benne 
olly afzízonyt, melly az Istenek5 kezében-is 
remek lehetne. Be'tüstént éfzre-is vettem; 
hogy nem igen. jó karban . lennének; otthonos 
dolgai, 
* KANDA: De mit hafenálnaTc ezen. keren-
•g$.5 és'homályos befzédek? -.A' házas emberek, 
kíizptt.. gyakran meg-esnek ,a*.,zenebonák* . A* 
•Ferjfiák'-s« >siiinden̂ Qr aigyalok* ' .. 
•> • \ ^ : - . . • ' \ ' j ; - / - ' ' ' •.' • :^ ; : -- S Z É P * - • 
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•SZÉPLAKI: Ugyan úgy-é? Nohát mii 
gondölfe?. 

KANBA: Mintha nem tudnád. Azt gon
dolom..:, hogy Etele-úr *-- Be mért békélteted-
cl velem, ha magad mindeneket jobban tudfz ? 

SZÉPLAKI: Mégfis Örömest hallanám er
ről egy Fejedelemnéllek gondolatait* 

KANBA: De lelkem! a' Fejedelmek-is esak 
embereké Ök-Is le-fzelik 5 a'-hol meg-sült* 

SZÉPLAKI: Bizonyomra mondom, nem 
hittem volna: hogy olly fzemes légy. No te- • 
hát miként estek Etelének zúr-zavarjai'? 

KANBA: „ Miként esett a' dolog* nem tm 
éom* Be miként .eshetett-tneg* azt el-találni 
leg-kÖnnyebb. 

SZÉPLAKI í E* lehetséget-is Örömest hal
lanám* 

KANBA: Ha kévánod nem bánom. Az 
egéfz Karjeli zúr-zavar így történhetett-meg t 
Talán Etelének Felesége ..nem. igen" jó váfzon? 
Etele pedig otet nagyon fzerette. A" többit reá 
lehet érteni. 

SZÉPLAKI: 'No csak tovább, 
KANBA: .Ha jól'cselekedte-é Etele*. 

hogy o'fetán Feleségévei olly keménnyen bánt % 
hogy Magyar-orfzágba vifzfza fzökhetett $ a'me-* 
gént más kérdés. -

SZÉPLAKI: Mert -az afefzofiyok ellen 
van3 úgy-é?' és a*'Férjfiakat közelebbről ér*' 
d e k l i . , ; K A N * -
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KANDA; Mert bizony befzéllik ám Kar* 
jelben s hogy Etele-uram se jobb a'Deákné* váfe-
nánáU . • ' 

SZÉPLAKI: Hallod-é Kanda ! Egygyet 
mondok 9 de jj61 efzedbe tartsd/ 

KANDA: No hallom hallom!' 
SZÉPLAKI: Etelka Magyar-orfzági lva~ 

déki Und-váron fzíiletetett. Világoson ne-
veltetett* 

KANDA:, Mintha Mletésünk* helye tehet
ne ebben valamit* 

SZÉPLAKI: Ne 'feaggasd befeédemet. ~* 
Hallyad egéfz végig 5 az-után"ítéld-meg fzavaimat® 

KANDA: No: Etelka tehát Magyar-qr-
fzági Ivadék* 

SZÉPLAKI: Magyar-orfzágban pedig csak 
egyfzer feeretnek a' * Magyar -kis- afzfzonyok; 
és csupán csak egygyet (7) . Ó nem ollyker-
tele.tlen virág,*hogy minden ragadó kéz hozzá 
férhessen* Soha semmi rofzfzat nem hallottam 

fe* 
(7)* Midőn Gyula arra kénfzerítené Etelkát Világo^ 

sönt hogy* Etelének meg-ismérése iitán, Zalánfihoz .men
nyen, ' Gyulának ezeket mondotta Etelka: Édes Atyám! 
egy ©Ily Magyar-kis-afzfeony, -.a* micsodás én -vagyok * 
csak egyfzer fzerethet tellyes életében, és csupán csafe 
egygyet. Nem kóborló, nem bitang az én fzeretetem* 
Ebből-is M-veheted: hogy Magyar-leány -vagyok,, és mél* 
tó a' Fiúi névre. Lásd: Etelka* 11* Könyv,, IV, Szakaid 

Mésudik "Darab* R 
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felolle* Csak éppen? inidő'ü, a*-mint mondani,-
tizen-íiat efistendSk élott Karjelbe' mentem eíso 

-látogatására5 láttam valamit a* házban. De az-is-. 
oliy homályos dolog, mint azon éjjeli éjtfzakáink5 
mellyek két holnapokig tartanak* 

KANBA: Valaminek raég-is lenni, kölletett. 
A? vásár'kettőn ízokott .állani. 
I SZÉPLAKI: És pedig Etele ellen egy ízót 
se hagyok fzóilanL Soha. se nem láttam , se 
nem hallottam illetlen maga-viselését*. Talpig 
emberséges ember* 

KILENCZEDIK RÉSZ* 

• .Etelének •• bofzfzúlság0*-
ETELE, hírtelen bé-jövén: Emberséges ember 
akar maradni-is tellyes Életében. — Ugyan jól 
eshetett Tabán, hogy itt felejtettelek, Kóttl, 
nézvén és-fiát nem látván: -Mi a9 Patvar ez?-—. 
Vízaknai! hol a* fiam? Szóily* 
' ;.VÍZAKNAI: Ki-ment. sétálni Márna-kis* 

afzfeonyal. 
'ETELE: Micsodát? ~" .:' ' 

. VÍZAKNAI: Meg-akarták gondoloma* 
Szigetet látni: mivel Fejedelemséged úgy*is ha* 
mar el-akar innétt evezni®: 

ETELE: Tabfo Márnával? —AttyokJw 
Annyok — "Meg-engedhettétek ezt nékik? — 
Nem tudtátok,. hogy azt én tellyességgel nem 

- akarom? ^ :. SZÉP-
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SZÉPLAKI: Mért el-nem-vitted tehát ma* 
gnddal? 

RANDA: A-mi leányomat illeti: kedvire 
hagytam: hogy oda mennyen5 ahová'akár. Ta
bánnal pedig nem parancsolhattam/ Ugyanazért 
meg-se-tíkháttam f hogy utánna ne mennyen* 

ETELE: De azt jól tudom, hogy a' yé-
delmezések tüstént jelen vannak* 

KANDA: Ha Tabán az én leányomat el
akarja venni (pedig .még atíyánafc akarattya el-; 
len-is) én akkor se parancsolhatok más ember* 
nek fiával. 

ETELE: Ugyan fzaporán foly nyelvek, 
ha a' moslékba akadnak. Hát ezen gyönyört 
fel-tételeket Széplaki nyúgott elmével,, hallgat* • 
hattyaf ^: '" * ' ." • 

"SZÉPLAKI: Nem feép lenne Tabántól, 
ha attya'^ híre nélkül meg-házasodna. De,.ha 
valamidképpen meg-torténne a? dologi ki tehet
ne rólla ? • Az én leányom'" otQt egéfz fzívvel 
•fzereti* Vele magát fzerencsésnek. gondollya.' 
Én, mint jó atya , egyebet-nem kévánhatofc le
ányomnak. 

ETELE: " No! haÜyátök tehát az én .ké-
•vánságomat4s0 Amott állanak immár' Sátorjaim 
ki-verve, ki~is~czö vek elve® így tehát ezen Szi
getet birtokom alá vettem, minek-elotte ti ide 
Jöttetek, Tehát egy fzó mint ízkz: az én bír-

R % ' t e * 
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tokombői takarodgyatok-ki $ pedig mennél ha
marébb,, 

SZÉPLAKI:. Csak látom, édes öcsém, 
hogy gondolataidban meg-rogzöl. Lássad: mit 
csináifz. Eroltetel ugyan mostanában az el-me-
netelre; de bízonyossan meg-bánod. -Lehet
ne oíly idő, mellyben hozzám kévánkoznál 
tanácsért* 

ETELE: No ha akkor Ikttfz, midőn hoz
zád tanácsért folyamodom, úgy soha-napján nem 
látafzfz. Mind-az-által: Bátya el-mehettfz, és 
gondolkodhattfz azon tanácsról. . -

SZÉPLAKI: Meg-látod, ' öcsém, hogy 
nem csak Fejedelem, hanem jovendölö-is va
gyok.. Isten hozzád. El-mene* 

VÍZAKNAI: Nékem sincs itt dolgom, 
El-megyen* 

ETELE: Kinek leg-elSl kellett volna el
menni , leg-titóllyára marad* — Hát: Fejedelem
séged itt maradtt?-

KANDA; Itt igen-is; 
ETELE: Pedig magánossan?. 
KANBA: Magánossan igen-is, 
ETELE: -Mi.okra nézve.?". .' 

, KANDA: 'Hogy az igazat bátrabban ki
mondhassam -a' magánosságban. Édes Etelém! 
Ha Magyar-orfeágban nem-tanultál egyebet, ha
nem a5 fehér népek ellen zsémbeíSdni; bár,itt
hon., maradtál volna. Most látom: hogy néked 

sö-
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solia: se volt efzed', nem-is íefas. Élly magadé 
iiak." Isten veled, • El-mene. 

ETELE, Randának elmenetele után hveset 
gondolkozván: Nem várhattam egyebet egy afz* 
fzonytóL -^ Mondgyon o5 arait akar; csak 
tollem fzáz- mértföldnyire legyen; — Oh Ete
le t Etele! — Bár soha az illyetén teremtmé. 
nyekkel nem társalkodtál Volna! — Istenem! 
hogy fzerettem Etelkát! Hogy kereste "kedve
lhet a* Csőn ka-Toronyban (8).* MidSn ártatlan
ságát meg-támadták, hogy le-mosta Rókát (9)^ 
és Zoltánt (io)I Oh Zoltán! Zoltán! Miéit 
liem maradtam Mágyar-orfgágodban? El-vefzhet* 
tém volna a? Német Zenebonák között, midőn 
nálam nélkül ismétt reájok QtottéL (n)« -^ 

R 3 De 
(8)* Lásd ETELKA, IL Kónyv. IIL Szak. L Réfer.. 
(9)a Lásd ETELKA. L Könyv. IV. Szakafe. VL 

Héfe». 
(19). Lás4 ETELKA- II, Könyv.,IL Szakafz, IL 

Réfz* , -
(**)• Zoltán Fejedelem Negyven efztendeig uralko

dott; 'é» Uralkodásának első efztendeiben rútul megrver-
te , a'-mint' az 'elobbeni jegyzetekben mondottam, a' Né* 
nieteket. Oka annak, hogy ekkor más Nemzetségeket nem 
bojgattak a' Magyarok, az valat-tnert a4 zavaros vízben 

'lég-fzerelicséssebbnek lenni tudták ' $' • haláízatot* Lajos 
Csatárnak halála után, ki-halván Nagy Károlynak .nemzet-

,sége5"löki vágyott af Csáfzárságra. SÖtt 'az-után-is;, mi
dőn ' Konrádot falafztották Csáfzárnak^ .Német Orfzág-

nak 
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3e íme egygyik fiam sincsen mellettem,. íste^ 
pem9 még ez-is horzafztya Testemet: hagy 
Tabán fzeret, Ete pedig bolondozik. — Itt 
8ket csak ugyan nem hagyhatom 9 -ha el-akarolf 
menni. ~ El-megyek pedig bi^onyossan, mert 
§zen afz&onyok fziiiietleíi nyakamon lefeoek« 
Tudom: mit cselekedgyem. A' hajóhoz me
gyek , és a^ El-indulót meg-fúvatom, Majd 
ott termének mind a" Szerető, mind a* holoa^ 
dozót Eknene Etele* • 

TIZEDIK . RÉSZ, 
Naguhabi* és Mgntieru 

itiek-utátina Etele azért küldötte-vólna-el 
fíagybabit a3 hajóra 9 hogy azt egéfelen el-ké* 

fzít-
palc Nagygyai néki engedelmeskedni nem akartak;_ hanem v?» 
lágossan élene támadtak. As Fel-támaddk között ezek 
vaknak a'főbbek: ERHARD Lotharingiának • BERTOLD 
Brabantziának; ARNOLD Bavgriának; HENRIK Saxóráí-
sak és Tburingiának Vezérjeú De Konrád, lassan-lassan 
ellenségein győzedelmeskedvén, • 5RBARDNAK 5 ésBEIU 
TOLDNAE fejeket vétette. Ezt megsértvén Arnold 9 

Zoltánhoz fzaládott, kitől Magyar-orfzágban egéfz háza8 

uépéve} tifztességessen tartatott. Ezen Zenebonákat javofc? 
ra. kévánván fordítani a' Magyarok, leg-is-leg~elsoben, 
Zoltán' Uralkodásának tizen-kettedik tájjában , Bavárián kö-
röfztül (mellynek, Arnoldnak kedviért., akkor meg-kedvez-

fenek) a' többi réfzét Népiet-orfzágnak, iígy-nii|^t^:o^ 
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feíttsey és, nem sok ido múlva 9 elnevezze
nek.: j íme niinek-utánna'mindenekkel kéfzen vóltjj 
és "Eteléhez, ennek hírrűl vitele miatt, iparko-, 
dott, véletlenül Hengeribe akadó tt, ki-is hason* 
ió-képpen Eteléhez sietett,,. Jól előre áltaMát* 
van -Hengérinek gonofzságait 5 tgy föóll vak 

NAGYHABI: ' • Hallod-é Barátom'! í n téged' 
nem értelek. Add-ki nyilvábban mit akarfei 
Azt mondád: hogy Étének hívják azon Ifiat. 
Ha az úgy van, a' más nem lehet, hanem a? 

IBÍ Eténk* De 6 nékem, fülem hallattára, azt 
kondgya vak: hogy azon leány, ki eme' vad 
Szigetben tartózkodik, és a'-kit ő nagyon meg** 
fzeretett, igen fzép fzeméiy légyen* Te pedig 
azt mondottad felőlié:, hogy azon Személy na-
gyoii'útplatoSf 

•••• ^ :•••/•• •'• • • • • • : ' R 4 / H E N ^ • 

íiiát, Thuringiát, Atsátziát, Lotharitigiát"'el-pufztították, 
Baziléa-várossát fel-forgattak. Haza se jöttek a' télen, 
hanem , néki-fzokva lévén a* hidegeknek, éjjel-nappal béke* 
?el tiem hagyták a* Németeket, pedig mind•-addig,' még 
Konrád meg-halvfc, Remik léve Csáfzárrá, ki5 a*-mint 
ez-előtt mondám,. Saxoniának,. és Thuringiának Vezérje 
vala. Ez' alatt vifzfza-meiat Magyat-orfzágbói Bertold ar 

Bavarok' Vezérje* Hogy otet a' Magyarok feerették, ab
ból tettfzetc-ki: mert életében soha Ötét; többé nem boj* 
gattík. Henriktol-is raeg-kapták az adót, ugyan-azért ar 

Németeket sokáig nem • bántották, HERM ANNUS Con* 
trahus. Cantinuator REGINONIS, TH0RÓCZ. ANO
NYMUS Bel* not. 
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HENGERI? A' miként a' dolgot feWefM 
az ember* A-mi külső tekintetét Illeti ? a' leány 
pem utálatos* Termete sngár; Orczája piros y 
kökény fzeme gyönyörű. Karja Gömbölyít* 
A* Mba csak falat. ?; 

NAGYHABI: Már ezek valóban megrtettfc 
tettek a' mi Eténknek, $£it mondafzfz erkok 
cseirol? 

HENGER!:' A'-mi azt illeti , igen faragat*. 
lanok* Soha annál feketébb lelkűt nem láttál. 
Mennél tifztább ruhája; annál fzennyessebbeíc 
"gondolatai. Minden férget meg-bofzfzant -.mert 
ezen Vad Szigetben nincs egy embere 5 kire 
„mérgét ki-Öutse. 

• NAGYHABI: Ezek immár rofz indulatok, 
HENGER!: De bezzeg, ha egylzer era«? 

fcerek közé keveredik, ki-fogja akkor mutatni 
foga" fehérét, 

NAGYHABI: 'Az már igen 'rofz.volna. 
HENGERÍT -Kérlek édes jó barátom, hidd 

Ide Uradat, avagy vezess\ozzá engemet, hogy 
ezeket.néki meg-jelentsem. 

NAGYHABI: Mért akarod ezt néki meg
jelenteni? 

HENGJSRI: Azt hallom: hogy igen jó v^ 
le az afzfzqnyok felől fzóllanL 

NAGYHABI ? SŐtt meg-se-halgat, -ha f* 
lőllök feóllafzfe. 

HEN-
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HENGER!:•• Tudniillik: ha valakinket 
•dicséri* De• ha gyalázza * - •,' ••• 

NAGYHABI: Húj a5 vállára malacz. Hol 
tanultad azt az emberséget3 hogy másnak gya-
iázattyával hízzál? Bizonyos vagyok • benne: 
hogy Te GalyibarfzerzŐ gaz-emberré lettél 

HENGERI: Ki mondhattyá eztet felőliem ? 
NAGYHABI: Én mondhatom Moslékos 

Dézsa* Te azon leányt bizonyossan fzetetecL 
Ö pedig Etéf inkább fzereti* E5 fordallya ízi-
vedet És így-, Te most abban fáradozol: hogy 
mi Etet el-vigyiik9 és te magad itt maiadgy* 

HENGERI: Semmi feám-vetcsem te veled. 
Uradhoz akarok menni. 

NAGYííRBI: Oda pedig nem mégy láb-
mosadékf KoröfztŰHátom gondolatidat Ama" 
gondatlan Ete kí-adhatta föívét előtted^ És Te 
azon barátságával vifzfza élfzt i E2'őésmány 
billeg akar minő állaton. 

HENGERI: Azt te. reád nem bízták. 
NAGYHABI: És Te még Uramat meg-

" akarod abban erősíteni ̂  hogy az afzfzonyokat 
gyíílöllye ? 

HENGERI: Én cgak 'azt fogom néki mon
dani, a'-mí igaz. •• 

NAGYHABI: Az-után: két Szeretőknek 
fzíveket el-akarod egymástól válafzűani? Taka-
rodgy innett. Egyen meg a' - penífe. Van annyi 
efze Étének., hogy maga' dolgát okossan el* 

R $ < in-; 
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intézi. Ugy-is kevesen vannak, kik fel-tételeit 
eio-mózditanák. Most tehát, Isten hírével, eí-
mehettfz. 

HENGERI: Igen-is Uradhoz, 
NAGYHABI: Vifzfza Füst-faragó. Hogy 

lajtorján húzzanak a' koporsódba. Egy tapo* 
dást se Uramhoz. 

TIZEN.EGYGYEDlK RÉSZ. 
Hengeri Etelénél 

INTELE: No! mitiS lárma ez? 
HENGERI: Uram 1 Magát keresem Ura

ságodat. 
ETELE: • A" lármát embereim között nem 

Szenvedhetem. 
NAGYHABI: Erővel Fejedelemségedhez 

akart menni. Hogy itt meg-tartóztattsm,, még 
néki állott föllyebb. 

ETELE; Mit akar itten eme Pokol ábra. 
zat? — Hallód-éf Ki• vagy? 

HENGERI•• Kegyelmes Uram! ÉH valami 
különöst akarok fzóllani Fejedelemségeddel. 

, ETELE-1 Nem feükség a3 különösség. Ez 
sékem jmind Kormányosom; mind atyám-fiai:—? 
Semmi. titkom előtte* 

HENGERI: Kegyelmes Uram!. • Én itt n 
vad Szigetbei lakom. 

ETELE: . Meg-lehet, hogy megkérdem? 
letted. : ... HÉN- ' 
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HENGERI: Még velem két fehérféméi* 
lyek vannak® 

! ETELE: Micsodát? „ 
HENGERI: Annya, a* leányával ; 
ETELE: Lehetetlen dolog. 
HENGERI: És íníe Ete-V « . 
ETELE'; Micsodát? ™ MI- történt Eté- -

vei? Isméred-é őtet? 
.* HENGERI : Közünkbe vetette magát ? és 
a* leányt el-akarja tollera ragadni* 

ETELE.t- Ejnye tüzes menydörgo! •" 
HENGERI: .Pedig $ már régtől fogva az 

'én Szeretőm* 
ETELE: Ez tehát Étének valóságosfizán--

áékja?.;- • 
•, HE^GEftl; Mtt e!-tökélle«e á' Há^as-
ságot-is* : v 

ETELE: Nem* de nyomorait * feereiicsét-
len ember vagyok én e9 Világ' hátán* Fiaimat 
ízerte-fzéjjel hordozom a5 tengereken :( hogy 
valakibe belé-ne-fzeressenek.,. és lám: a" vad 
fzigetekben-k ugy teremnek a5 leányok, mint 
a* vad kortyély^k? 

HENGERI; • Pedig ha tudná Fejedelemség 
ged5 minő málé-fzájúba fzeretett. 

ETELE: De még néked^s ugyan málé 
fzájának kelletik ám lenned9 kocsi por* JK-
fzen Ete még gyermek, és csupa kutyó Ko

mon*? 
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niondorságodhoz képp.est* Mért el~nem~ marod 
a? konczról? 

• HEiSÍGERl: Kegyelmes Uram I Én igen 
fzerenesétlen vagyok. Tizen-három efztendeig 
fzolgáltam azon leányért az Ő annyának* Né
kem otet az annya. meg-igérte, ide-is adta vól-> 
na* de két efztendok előtt véletlenül nálunk 
termett Ete - - -

ETELE • Ebben ugyan nem haziidfz* Hát 
ofztáo ? 

HENGERI: Alig látták-meg otet 'azon 
két Szeméílyek? tüstént belé fzerettek. Énraj
tam pedig úgy ki-adtak3 mint a' rongyos ruhán, 

•ETELE: Soha illy történetet. 
HENGERI: Igaz ugyan, hogy akkor két 

nap múlva el-mene innétt azon Atyafi 9 de íme 
két efztendok után ismétt ide hozta a' Tatár 9 
pedig éppen abban a" feem-pillántásban: midőn 
a' leány kezet adott volna, • 

ETELE: Hát az afzfzony erre mit mon-

.HENGERI: Éppenséggel nem akar a" Szi
getben maradni, El-is-fog-jönni Fejedelemséged
hez, és alázatossan kérni: hogy leányostól ha
jójába fel- végy e* 

. ETELE: Kérjen ofztúl tavaikig.;., avagy 
mától fogva 9 efztendo illyen-korig,, még se ve-
fzem hajómbas 

HEN-
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HENGER!:, Nem-is étnek egy moj~ette 
kucsmát 

ETELE-: Talán még feslett éíetüek-is? 
HENGER! :• Az • aunya tefz fát tehetett 

a' tűzte még. ifianta. . 'Sémivel leányának ál-or-
czája-üem rútj otet-is azon ikra akarná erefz-
teni 5 mellyen 0 lépdegelt5 ha valahogy embe
rek közé jutnának. 

ETELE : Arra én nékik iítat nem mutatok;' 
HENGER!s Ők pedig iliyen vad fingét-

be inkább illenek::•' .mert::itt• semmi alkalmatos* 
ságjok aVroízra/. • • Tudgya pedig az Isten-is,, 
•kinek Subát,-..kinek,Gubát.. 

ETELE,* Maradgyanak itten örökre* —-
Moild-meg;öékik;.hogy felém né jöjjenek: meit 
én az afzfzonyok dolgába nem avatkozom. — 
Ne merjenek'jönni ízeméin'.'eleibe.. 

. HENGER!: Meg-mondom-Üraiö. 
• ETELE: Hallod-é Nagyhabi. . 
NAGYHABI: Hallom Uram/ . 
ETELE: Ne csak hallyad; hanem jói éfe 

íe-is vegyed. 
NAGYHABI: • Azon lefzek: hogy mennél 

jobban el-igazódgyon a* dolog* 
. ETELE: ' Eredgy ezen gonofz •• lélekkel 

Etéjért, és mentsd-ki ötét azon Pokolból. 
NAGYHABI: Megyek uram, El-mcne Htn* 

geriveb 

TI-
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TIZEN-KETTEDIK RÉSZ. 

Etelének gondjai. 
V 
*-*TELE 9 Nagybabinah, és Hengerinei eUmene* 
telel után: Mennydörgős háború. Most jutott 
valami efzembe* Ezen Vad-fzigeti -gaz-ember-
»ek* annak k öllé tik lenni, kit Széplaki ki-tett 
gonofeságí miatt;, és éppen ezen Szigetben*-— 
Mennydörgős háború! Ezen embernek Orfzágos 
gaz-embernek lenni kelletik* — Azon két fehér 
fzeméllyeket körme között hagyni nem-taná
csos* Hát ha őket el-rontya? — Rontsa-el:: 

mert afzfzonyok* Afzfzönyok ugyan áíMzo-' 
nyok, .de még-is fele-barátaink, és ember tár
saink —• Ha ők a^ok; ez emberiségnek fzabá-
sait meg-kelletik Ő-irántok tartanom, Ballydval 
meljét vervén: — Oh ízívem! Oh ízívem! mért 
érezheted ezeket? —: De9 az emberiségre te* 
kíntvén9 ha azon ember istentelen (az pedig 
6 minden bizonnyal) még" sem illik:' hogy azon 
két fzemélyt körmei között hágygyam. -Meg
kérdeném még-is Nagyhabit 9 ha jelen volna. <—*-
Nagyhabii Nagyhabi! Itt-vagy-é még? 

TIZENHARMADIK RÉSZ.. 
Nagyhabinak okoskodásai 

1 \ AGYHABI:.. Parancsollypn Fejedelemséged*. 
ETELE: Nem mentéi még Etéjért? : : .. 

• - NAGY. 
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•:••> • NAGYHABI s Éppen fzeffiközombe jötték-
két hajós legényeink* • Azokat küldöttem - el 
étette* 

ETELE;: Jól vagyon. Be Nagyhabi! mit • 
inonda£zf2 Te ama' Kütya*vérÖ vad emberfői? 

.NAGYHABI * Azt: hogy aka&tó-fára való.- • 
ETELE: Hát azon két afzfzonyoknak ál* 

lapotjokrólV'kik itt vele laknak? 
' NAGYHABI: Uratoí a* Szél lecsillapo

dott* .A' Tengernek habjaitól nem félhetünk1 

immár* • ' 
• ' ETELE t : ÍEzt már feeretem. Be hállod-é* 

mit goüdolíz azon Gaz-embernek vádolásairól ?• 
NAGYHABI: Azt: hogy minden fzavában 

hazudik*' Ő kénzó Palota ;• és a' Teremtésnek 
gyaláfcattya. .• 

ETELE Í ' Hát azokkal a' két afzfzonyok-
kai vallyou mit legyünk 2 

NAGYHABI: Azt mondgya .Vízaknai:-5 

hogy ók4s ei-evez-nek hónap* Ismétt nyomunk* 
"ba-lefznékv ' , 

, . , ETELE: De majd ttízéa én arról. Téc* 
fiink az elobbenire*. Mivel tehát ama1 vad em
ber igen gonoíz,. vallyon » jó lélek - ismeret* 
tel 5 körmei között hágygyuk-é azon két afe* 
fzonyokat? 

• NAGYHABI s Ha jól látnak feemeim, ama* 
tájon nem sokára földre találhatónk ismétt. Ha; 
a' setét éjtfeakát bé-várjuk-, W Szigetnek ama* 

mkr 
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másik réfzén alattomban el-csúfzunk , talán meg-
csalhattyuk Széplaki-fejedelmet, hogy utunkra 
n* találhasson. 

ETELE: Eriöl.ez-után. Most felefly .kér
désemre* - Ül-vigyük-é magunkkal azon -afzfzo-
nyokat , hogy ama' vad embernek kénzásitól 
meg-mentsük ? 

NAGYHABI: igaz bizony,.majd el-is-fe* 
lejtettem. A' Vitorjákat ki-kellene fotózni. Jól 
uieg-fzakadoztak az .el-múltt éjjel. 

ETELE: Mennydörgős háború! meg-vál
toztatod föavadat, mint valami Zsivány: hogy 
meg-csally valakit (ra). Fótozd~ki tehát, az-
Etán feleliy --arjfa, a'-mit kérdeztem/ Mire tar
talak tehát av hajóban 9 • 

NAGY-
(i2)y Hogy az utóbbi idokben-ís voltának Orfzágunk-

bm olKms Zsiványok 9 kik a* Nyelvet meg-másolták, és 
egymásközött ügy befzéllettenek; kkiyüatkozik eme' kö
vetkezendő hiteles Történetből: 

«lJunno 1782.-DÍV t^ma Április, [uh Sedria DiftriBus 
Ffivílegiatorum Öppidorum Hajdonicatíúm Caufarum CrU 
•minalium Rsvifaria in Oppido Böfcörmény cdebrata 9 Con* 
fignatia Terminarum, & Focum9 quibus Fures Nundina>* 
lesj vulgo-'Sivdny, Jeu Vasári Tolvaja itt mutuo collá* 
quio, occafione patrandoYum.furtorurn uti consueverunU 

Feculiares Fbces Fumml Interptetatio Hunga* 
nundinalium. ricaé 

Fejes - * • - . . . • Tifze Ur. 
Kutya *..,.. - * » ? \ Hajd4 
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NAGYHABI: Kormányosnak uram. Kö
telességemben állj hogy hivatalombeii dolgok-" 
róL befzéllyek leg-elSU Az-után, ha idom "en
gedi , más valamiről* Ezt úgy mondom Feje* 
delemsegednek •, mint Uramnak. 

ETELE:. Befzélly velem, .mint atyádfiával • 
és jó barátoddal. 

NAGYHABI: Ha meg-engédi .Fejedelem
séged, nem bánom. — Hát ki dngta-béízámat, 
hogy az afzfzoűyokat Etele előtt ne-is-emleges-
sem ? Avagy talán olly kurta emlékezete Feje
delemségednek : hogy "'azon veffeedelmes Szél-
véfzroi nem emlékezik, midőn az esküvést 
tettein? Nékem jól jut efzembe* 

Tifztarto •-

Rikkantó - * -
Sógor - - - . - -
Ördög - - - -
Fasék - - - -
Lobogó ~ - - « 
Topánka - - « -
Topánkásodni - -
Füstölő - - - . 
Szürliordó -
Qagyi • - - -
Nagy Viz - • - •. 
'Sivány - - « . 
Perge - - - - -
Leves - - - - . 
Komnyik - - ' - -
Rút Ember - - -
Kanaforia - - -
Meg-rúházni - - -
Mdsadik Darab* 

• ETE-
Második Személly az -ím 

"('Siványok közt. 
Katsa, vagy Rátzs* . 
Német* 
Lakat.-
Fély. 
KeízkeoŐ. 
Bor, Pálinka, 
Réfzegeskednú 
Pipa. 
Kondás* 
Arany* 
Sokaság a' Vásárban 
Tolvaj* 
Kotsi, vagy Szekér 
Ezüst pénz. 
Orgazda, 
Hóhér. 
Akaíztófa* 
[Verni, vagy csapni. 

s 
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ETELE; ' meg-csókoltán Nagybábit: Te te
hát olly nagy embere lehettfz fzavadnak? 

NAGYHABI> Uram! Zittyai fajzat vagyok 
én~is* Szavamra annyit tartok, mint emberségemre.-

ETELE: Ember vagy Nagyhabi. Ezért 
ugyan fzeretlek. Hanem 5 fel-oldozkk mosta
nában azon kötelességedtől, Befzéllhettfz ve
lem, azon afzfzonyokról: mert.bölcs tanácsod
ra mostanában nagy fzukségem vagyon. Látod 
Nagyhabi! Én bennem igen nagyon harczolnak 
egymás ellen ezen Indulatok: az • afzfzonyok, 
és áz. emberiség/-

- NAGYHABI: Már regtől-fogva kévántam 
én errSl Fejedelemségeddel'befz elleni* 

NAGY* 
Rúhi - -
Piíczika -
Jordán 
Czaffka -
Belek - -
Kafzakolni 

Szúfzogd -
Itkd -• -
Czaff. -
Vágván --,. 
Czoltcvaj 
Csatsogó 
Kontírozd 
Nehadúváj 
Paráz - -
Kígyó 
Paiíbő -
Gj7ertyázz 
Fel-tévő -

| Csapás, 
Riília* 
'Sidó* 
Kurva. 
Az Ura. 
Öfzve .feoritam a' Vásárt* 
Az újj 'Sivány ok közt leg jobb* 
DífznóV • 
Vásár. 
Egy forintos, 
Bitsak j vagy Penna czillus*. 
Fizes. 
Kutya* 
Tagadd* 
Ki ne kiáltsd* 
Erfzény nélkül páiz.a'.JZseb-
"TűízŐ. (be,...: 
M e n t e , ••-• * _j: 

Vigyázd 
Káarje 
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ETELE : No fzólly hát lelkem Nagyhabiiü* 
NAGYHABI t Eí-higygye Fejedelemséged: 

Telünk fzületik a' fehér-feeméllyekhez való haj* 
landóság. Ha mind-nyájan ágy meg-csala'ttatnánk 
az afzfzonyokbaii, mint Fejedelemséged; akkor 
oda lenne a*-Világ-' De vannak ám tifetességes 
afzfzonyok-is, kik valóban nemessen gondolkoz
nak a? Férjfiak iránt* 

ETELEr Ejnye! Eb vezette Nagyhabijai 
Ugyan pörög a' Nyelve-j 'ha az afzfzonyok9 

moslékjában locskáL Én -pedig azt gondo* 
lám felőlied: hogy valamint én, úgy gyulö* 
löd 'az afzfóonyokat* 

S % NAGY-
pel-rántó - - -• * 
Lábra való -" - -
Rajzolni'- -• ' - -, 
Kapkodás, -
Pozdorja - - - -
Csengettyű -
Posterium - - * 
Kafznya - - - -
Füles - - . - ^ 
Buga - * - - -
Lettengeng - • -• 
Szoros - - - -
Koporsó - - - -
Szlepriska * -. * 
Olvasó - - '-.' •*. 
Piarista - '- - -
Bánya - . . * 
Kaparó - - - -
Delivator * - -
Kaizer * * - * 

Csizma* 
Nadrág. 
Lopni. 
Kankó, 
Gyólts vá&oíu 
Zsebbe váltó órü«I 
Tömlötz. 
Szoknya^ 
Ló. 

Lökör.-
Köpönyeg* 
Banda, 
Láda. 
Katon.su 
Bilints-
Pulyka. 
Lúd. 
Tyúk, 
Bitskás Tolvaj. 
'Siványok kis«Birája» 

http://Katon.su
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NAGYHABI: Éppenséggel nem. Kegyel
mes Uram!'• én*is úgy föeretek, -mint akár ki^ 
kinek ®fze van* 

ETELE: Talán bizony ezen Szigetiek 
közül egygyet ? 

NAGYHABI: Nem . kévánom Ete - uracs" 
ízivét felkavarni. Szeresse o ay magájét. 

ETELE: Éppen bizony: Egy; Fejedelem
nek fia? égy vad leányba fzeressen! 

NAGYHABI: . De most már az élőbbe-
niekre. Uram! ezen vad ember,, a'-mint én jól 
éfzre vettem 5. egy orfzágos gaz-ember* . Ha az 
afzfzonyokat nála hagygyuk5 az emberiség el
len vétkezünk* 

ETELE: El-vigyük,é tehát magunkkal? 
NAGYHABI: Ha mi el-nem-vifzfzük-is9 

itt van Széplakínak hajója. De jobb volna, ha 
•a' miénkbe vennénk. 

ETELE: Mi okra nézve? NAQY-
Kút - - -
Eútazni - -
Nyalavi nyelv 
Mindennapi -
Profitetium -
Pufira innya-

Zseb. 
Zsebbiil lopni. 
Zslványi nyelv* 
Kenyér, 
Vármegye Kenyere-
Hitelbe . innya. 

Singula. - • - - - - . - : Kurva* 
Plede - - - » - --. - '.Szalagy. 
Meg-Kaptúválnak - ..* '-' Meg-fognak, 
Gyertya ég - » - «• ^"' Vigyáznak. 
Sógor fel-rántó - - - .-' Stibli. 
Sőgor lábra való - - - Phindra. 
Sógor Kapkodás •• - - •' - Kapót* 

Per JoanneM Petes Jab'iouczaí 
BisttiBus Qr.din* Jur. Notarimn* 
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• Á NAGYHABI: Mert ott imipár vannak afz-
jfeonyok.' Az afzfzonyok pedig ez afzfzonyok-
kai nem oliy könnyén alkufznak-meg 9 mint a" 
férjfiakkal. 

ETELE: Jói befzéllettél Nagyhabi No 
Isten néki. Eredgy érettek 9 és hozd ide, Nem 
bánem, ha velem lefznek-is. Mert a' Szeren
csétlenek ineg-érdemlik a' fzánakodást. 

NAGYHABI: Minekelőtte. Sket; ide hoz
zam 5 csak azt mondom Fejedelemségednek. ~» 
Jól ismerem Ete-uracsot. Az 6 ízíw peines^ 
Ugyan azért nemessen gondolkodik* 

• ETELE: No mi lefz még: ebből! 
NAGYHABI: Ha 5 ezen Vad leányba be-

le Szeretett,; bizonyos vagyok benne5 hogy 
egygyjk a* másikat meg-érdemli..'- Két igazán • 
Szeretőknek fzerencséjeket meg-ne-gátollya Fe
jedelemséged ?' mert a* Magyarok'- Istene meg-
veri* Ehnegyen* 

ETELE9 .Nagylakinak eUmenetele után: Bár 
ne'hagytam volna annyit befzéileiiL Íme fzi--
vemet 5 mint az irós vajat9 minden formába 
öntötte. De még-is csak igazat fzóllott az eb-
ágy ából kerültt. Az emberi nemzet afzízony 
'nélkül nem . gya'rapodhatik. Elég rofz bíz az, 
de még-is csak igaz. Ha tehát fiaimat meg-nem* •• 
házasítanám; Atilának vére az én felekezetem
ben - - - haragossan: Mennydörgős háború! r— 
Íme Tabán-fiaimat látom M[áraa-kis-a£zfzonnyal% 

S 3 .; _ tó-
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sétálüi 5 és éppeii mostaniban: midőn az afzfzo-
tiyok felöl csendessel! gondolkozom* Hát ha 
el r Családnak .tSHem, ha itt meg-látnak? -—' itt 
marádgyak-é ? El-fussak-é? — magam se tudom* 

' Hogy ezeket nagy Íja mars ággal el-hadará Eteles 

. elfejtette magát a' harafztok közé 9" meg-akar* 
yán plattomban érteni amazoknak intézeteit. 

TIZÉN-NEGYÉDIK RÉSZ, 

, Tabán Márndval 
íl/zen két Szerelmesek 3 minélMitánna ez-elStt 
Szüléiknek engedelmébSi a5 Szigetnek erdeibe • ' 
mentek* és ott egy-mással *isgy édesdeden sé
táltak 9 egéfzlen ki-nyilatkoztatták hajlandóság-
jókat* Mindekét ré!z leg-fo-képpen abban-ál-
lapodottrmeg: hogy öfzve-kelések éppen ne lé? 
gyen Etelének "ákarattya ellen* Mind-a'-ketten 
jó fiak lévén 5 ízorgalmatossan kerülték attyofc? 
nak megrbántásátJ Hogy vifzfza-felé jöttek ? és 
Etelének bokorja mellett, a'-hová magát el-rej? 
ti vala^ karon fogva előmentek* így fzólla 

TABáN: Tehát édes Márnám abban ina-' 
radgyunk: a?-mir81 befzéllettünk. Édes ugyan* 
és;; igen kellemetes az igazi fzeretet; de n% 
Atyámhoz való kötelessége erős.,• és, ha most, 
ezen állapotomban nem kellemetes-is 9 de idoV 
vd azzá lennie . kelletik? : 

i A* 
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MÁRNA: Oh kedves Tabánom! be jól 
gondolkozol I 

TABÁN: A' mi fisívünket semmi sem fogja 
el-válafztani, ha Testünket el-yálafztyák-is egy- • 
mástól* 

MÁRNA: Jelen lettedben én-is azt foga
dom: hogy soha Mánia másé nem léfzen, ha
nem Tabáné, A' mi fzíveink öfzfze-forrottak* 
Oh ha édes, atyád jóvá hagyná ezen fzovet-
séget, 

1 TABÁN • Hát ha ezt nem • eselekfzi ? 
• MÁRNA: Akkor.az én fzeretetem a'más 

világra, nem eV mostanira teremtetett* • 
. TABÁN: - Nem sokára el - kell * válnunk, 

és a* hajóra kelnünk édesem, Oh, a'-.vizek* 
..mostöhasága miatt, minden ízem-pillantást halá
los vefzedelemnek vélhetünk,, 

MÁRNA: Pedig nálad nélkül a' tengeren! 
TABÁN: Oh tí hideg vizek! be ellene < 

vagytok a" Szeretet' meleg tüzének! Minden 
habról úgy vélekedhefiii: hogy .feeréncsénket 
eltakarja nyelni, Oh atyám 1 Oh édes atyám! 

MÁRNA: Oh' édes Tabánom! A' te. atyád 
igen'"nagy érdemű ember előttem, 

TABÁN: ^Az o bizonnyára. Csak veled-
néha olly kegyetlenül ne bánna. Ez érdekeli 
fzíveinet* 

MARNA: -De'én Ötét akkor-is nagyon 
ízeretem, midőn le-pirongat. Szeretem pedig 

S 4 őtet 
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ötét sem csak azért; mert engemet néked aján
dékozhat; hanem azért-is: mert engemet alat
tomban kedvel 5 de ki-nenwnutattya: mivel az 
fel-tételeivel ellenkezik, 

TABÁN: Ö tégedet én tollem el-tilt, ki 
engem' leg- boldogabbá tehetnél. És még se 
gyűlölhetem Ötét. Ő engemet bizonyossan íze-
rec Óhajtya fzereneséjnet-is® De ingerjei tü
zesek 5 és állhatatosuk* 

MARNA: Ugyan-ezért: kérlek 3 édes Ta-' 
bánom: meg-ne-fzomoríttsiik otet valamiben. —• 
Sokra mehetünk nála magunk* jó-viseletével <> és 
a' kéréssel. 

. TABÁN: A'' már igaz* Ezeket • nagyon 
kedvelli* 

MÁRNA: Tehát: ha egyfzer jó kedvében 
látod; jelentsd-meg néki ártatlan-, és állhatatos 
föeretetünket. 'Kérjed nagy buzgósággal: en-
gedgye-meg öfzfze-k élésünket. Ha elsőben er
re el-kergeü-is • magától: azzal meg*ne-fzömo* 
rodgy* ó még-is igazi atyád marad, Szeret 
Ö bennünket minden-bizonnyal. Majd én-is Iá* 
baihoz borulok. Egyfzer-akkor. meg-lágyúl..... 

ETELE: serényen elo-jövén: De.-ki ne lá
gyulna - meg, ha fzavatokat hallya ? E •: dolog, 
gyermekek5 éppen nem-jó bennetek: hogy olly 
jó-fzívíiek vagytok. Ha ez sokáig így tart; 
nincs más mód benne, öfzfze-kell-házasodnotoL 
De ezt ugyan még se engedhetem-meg. "Ek r 

akar a menni* " TA-
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TABÁN: Jttydt meg-tartóztatvám Atyám! 
Én fzerelmes atyám! . 

ETELE:Erefzízetek-el: mert másként 
egéfzlen magatok' réfzéte csábítotok. El-megyen® 

TABÁN: Öli Márna! már fzerencsések 
vagyunk. 

JVfÁRNA? -Rák Istennek .5'. #zok vagyunk 
ígen-is. Hát nem mennénk édes atyánk,után? 

TABÁN: Megyünk igen-is.' Addig verjük 
a5 vasat, még meleg.. 

MÁRNA: * Addig tekerjük a'.gúzst, még-, 
u" vefzfző hajlik* Szaporán utánra izáporás 
El-fzakdnah 

"^^mu^^mmsmmm^s^ 

HÁR^ 



HARMADIK SZAKASZ. 

L Tabán fzerencséje* 
II* Kandásak hizelkedése* 
HL Etelének háborúi* 
ÍV. Étének dolga. 
V* Kréka EtdénéL 

VL Perbete HengeriyeL •' 
VII. Ketelának fzerkcsétlen* 

sége. 
VIIL Széplaki és Ketela* 
IX* Ketelának tó-nyiltta. 

A: 
ELSŐ RÉSZ, 

Tabán fz.ereücséje*. 

-mint ez előtt Etele el-mene, és Tabán után-
na eredé;.ennek hathatós kéréseire, de fő-kép* 
pen okaira,' meliyeket bokrossan elo-hordott, 
meg-lágyálhatött Etelének fzíve. Efzébe jutván 
Nagyhabinak^ és Márnának-is fzavai; nem meíz* 
íze volt immár attól: hogy e' két fzerelmesek* 
nek házasságjokat ineg-engedgye.' Ezen el-tö-
.kéllését, édes annyához vitte Márna 5 hozzá-
fzaladván, és magát föerencsésnek. lenni állítván. 
Tabán előtt így jelentette-ki fzándékát • 

ETE~ ;.;• 
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ETELE: * Mind T e , mind pediglen Nagy-
habi 5 az-iitán Márna-is egéfzlen ki-forgattatok 
intézeteimboh Soha se hittem' volna: hogy 
nékem 5 Magyar lettemre, illy ingó fzívem len* 

^jie..- Soha se hittem volna: hogy., ki az afz-
fzonyokat bizonyossan gyűlölöm ̂  az afzfzo 
nyokkal-való társalkodásban valaha gyönyörű
ségem telhessen. 

TABÁN t Jóra fordított az'Isten minde
neket 

•• ETELE: Midőn éíi téged9 Márnával állani 
láttalak 5 fiiidon füleimmel hallottam: hogy azon 
atyátokat *. ki tíktéket el-akara egymástól válafz-
tani 9 nem átkoztátok; akkor - egéfzlen más em
berré lettem* Fel-ébredett bennem azon fzív , 
wellye) Magyar-orfzágban. ízérettelekt így gon
dolkodtam-: Az én Tabánom • Márnával fzeren-
csés léízen. 

TABÁN: Oh jut efzemben édes 'atyáml 
•0 midőn ? Magyar-orfeágban lakiunkkor, Szeged

ről Budára ' vittél, • hogy Toksont*, Zoltánnak 
fiát, meg-látogassam, bennem minő gyönyörűsé
ged telhetett Hogy ismértettéd-meg velem azon 
halmokat 9 mellyeket Magyarjaink hánytak az 
ellenségnek ki-kémleléséreo 

ETELE: • ügy van édes Fiain! Még kis
korodban beléd kévántam önteni az igaz magyar-
vén * a' magyar éízt, és ítéletet 

TA-
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TABÁN: Jut efzembeti: minek-elotte Par~ 
tiskomra értünk 5 miként mutogattad-meg a" 
meízíze-ki-tettfko gatyás fákat-is (13)* - Midőn 
egy kis erdő mellett ei-csapánk, íme fiam ? így 
mondád9 tüstént Ócsám érünk, melly földet 
édes Nagy-atyád Árpád ácsának .ajándékozott; 
kedves Jiiassának. 

ETE- . 
(15). Hogy azon helyen, holott mostaniban Kecske

mét* Várossá vagyon, már a' régi időkben-is más nevezet-
tó helység vak, ki-tettfzik ama' régi Föld-íróból Ptoiomé^ 
UsbóU Ó ezen tájon a' Metanafztai Jazygyéseket fe-írván, 
éppen ezen tajjon valami városról ~ is emlékezik, mellyet 
Partiskomnak neveztek, Hogy vefzthette-el. pediglen ezea 
dicsőséges'nevét, és mért nevezték ez-után Kecskemétnek,, 
ennek semmi nyoma a' régi írókban. Mondgyák nemei-
lyek, hogy Partískom-várossa a' sok hadak, és boiiByi vi-
ízontágsagok miatt xmgy el-rongyollodván, vagy éppen el-
pufztiílván, annak helyén két kis helységek támadtak, egy* 
gyíkét .Kecskésnek, másikát pedig Métne?* nevezték* Bol
dogabb időkben meg-fzállván ezen helyet a' Magyarpk a és 
ezen két falut 'öfzfzeTragafztván^ belollök egy Várost csi
náltak, a' Neveket-is egybe foglalván, és így Kecské-Métnek 
neveztetett légyen, A'-mint Szegedről Kecskemétre men
nek > jóknefzízirol ki-tetfcfzenek1 ollyatén magos fák, inel-
lyeknek ág-bogjaik fziote a' föld' fzinen kezdődnek; ugyan-
ezen okból gatyás-iáknak-is neveztetnek. Ezen fák egy 
Magyar Példa - befzédnek', avagy inkább köz -.mondásnak 
példát-is adhattak: mert midőn a9 Magyar ollyas valamit
akar jelenteni 3 mellyet mefzfzirol lehet meg-látni, azt 
fzoktá mondani; mef%J%t el - iettfzik, mint a3 Kecskeméti 
Qatyds-fa, Azl-után9 midőn valami csendes emberről akar

nak 
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ETELE: Oh azon időmnek Örvendetes 
emlékezete, sírva fakadván: De mi okra nézve 
emlékeztettfe ezekre. Jobb volna boldog nap- . 
íjaimat el-felejteni; örök homájba és setétségbe. 
temetni. 

TABÁN: Oh édes atyám! Én téged1 Ma-
gyar-orfzágban soha fzomorúnak, hanem min
denkor jó kedvedben láttalak. Ide-háza ellem-

; ben 
Bak "fzőllani, ezen köz-mondással élnek: kalgat, mini d 
Kecskeméti Sz?éUmalom. Ezen kiviül: midőn gyakorta lát-, 
nak egy valakit otthon teremni, kinek haza-jövetelét se 
©em i'eméllették se nem óhajtották, azt fzokták mondani: 
haza jdr9 mint a* Kecskeméti Pástétom* Végtére: midőn, 
valami kevély emberekről fzoilanak, ezen .köz-mondással, 
élnek: FeU-tartya az ®rrát, mint as Kecskeméti Kuvafo 9 

midőn Ü' Tdkot vifzu Ezen fző által pedig: Ták, 
azon vékony bort értik, melly a' Telekes bocskorban be
lől találtatik. A'4á Kecskemét - várossának fiatalabb ideit -
akarja raeg-tudni, olvassa-el ezen liofzfzá Czím alatt 1775-dik 
efztendőben Nagy-ízombatban nyomtattatott Befzédet: Al
földi Magyar»orfzágnais Tipza 's~Dma között Fö-mez'S-
várossában Kecskeméten., Váczi Püspökségben^ Ezer-hat 
fzdz-negyven negyedik Efztendotul*fúgva Szeraficus Szent 
Ferencinek Keményebb Rend-tartású Szerzete-béli Atyák-
túl , udvözituYŰL Provinciájában viseltetett Egyházi Péjz* 
iQrkodásnak 8ety»iartását Ezer~hét-fzáz-hetven-ketteáik 
efztendüben ? Pünkösd után Bujzon-kettedik Vasár-napon * 
Szent András9 havának nyolczadik napján, Szent Mikm 

íós Püspök* Templomában , Ezen Befzéddel fejezte - bé. 
Azon Szerzet és Provinczia - béli Atya Blabó Vincze* 
Ugyan Kecskeméten É%er-bét-fzd&* otven^barmadiKban Kis* 
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ben soha vígnak y hanem mindenkor ekmako-
zottnak tapafztaltalak® . 

ETELE: Ne kérdezd ennek okát fiam. — 
Maradgyon a? föld5 gyomrában, a' mély setét* 
ségben* • Soha senkinek ki-nem~iiyi!atkoztattara: 
mert Hazám* és Házam' böcsűletét fen-tartani 
kévántam* 

• TA-. 

de&eknsk Lelki Tanítója* Ezen említett Befzédben a' má
sadik levél a' fel-jegyzésre méltó, Illy képpen. „ Anno 

' Dosúni 1596. Eger5 vételekor. 'Midőn a1 másadik Maho
met Török Csáfzár Magyar-orfzágban jött volna, az Kecs
keméti Polgárok eleiben menvén, ajándékot vittek néki 
Hat-fzáz ju tó t , Száz ökröt, és tizen-négy Szekér-ketiye-
•ret:'hogy égy' Tsaufzt bíildene hozzájok, ki azon által-
menő Vitézektől ineg-oltalmazná őket. Az Tsáízár három 
fzáz aranyokat adván nékik, és egy vontt-aratiy köntöst; 
meg-fcagyá: hogy haza mennyének; és 9 haivalaki bántaná 
őket, az kötiröst inutatnák-meg néki* Az-okáért: mihe-
lyesc valami Török Sereget láttak; az Bíró, az köntöst-
reá-vévén,. elejékben ment^ Kit látván a'Törökök, Lövők
től le-ugordván, az köntöst meg-csókolták, és, ha a5 Bíró 
sieg-engedte, ott háltak magok' költségén, é s , ha"pedig 

' jaeg-nem-eűgedte, elébb állottak „ Ezen levélre azt mondgya 
azon emiitett Blalxó Vincze: „ E* történetet majd fzórái 
Izóra így hozza elő P. Káldi György , VIz-kerefzt. után 
harmadik Vasárnap másadik Ptédikátziójában*' Alig-is le-
bet megítélni, ha abból lratott-é •• e' Kecskeméti levélke f 

vágy ebből vette a? P* Káldi, amit befzél ' E' köntösnek, 
pedig már hamva sincsen Kecskeméten „ De hqgy4s le-
becne hamva, mivel vontt aranyból volt? Méltó a* hato
dik Levélből elő hozlú'Lippai Györgynek, m akkori Ef&* 

* ,ter* 
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TABÁN:- Oh édes atyám! Ezen izomo-
fáságaid el-emífztik fzívemet. Taláat ha# okát 
tudnám 9 meg-konnyébbulhetnék. 

ETELE; .. Semmi-képpen nem édes fiam* 
Igaz bizony, majd el* is-felejtettem. Mikor 
kellene el-evezni innent? Mert csak, él-tökéi-
lettem immár: hogy Karjelben foglak meg-há-

• zásítani* • De íme Szépkkinét látom ide kullog* 
iii* Csak ezt rázhatnám-le nyakamról, 

' MÁ» , 
íetgomi -Érseknek a' kecskemétiekhez írt levelének elejét t 

hogy meg*mutassam'azt:- hogy már akkor*is- serényen 
gondolkoztak a' magyarok, midőn magyarul írtak, a' deák 

' Czímeket Magyarra fordítani íme as Levélnek ekje így 
" vagyoá: w Mi Lippai György, Isteni Irgalomból Efzter-
gomi Érsek (ArcM episcopus Strigonisnsis) azon helynek 
örökös Fő-ispánnya (kei ejusckm Pzrpetuus Comes) .Ma-

- gyat-orfzágtiak'• Fó-papja (Regni bungafice Primas) Szü
letett Követ (Legátus natut) A Királyi Levelek* M adá
sában , leg-fébb titkos Korlátos Tifzt (Summus $££teíariu$ 
tánc diát tus), As Csáfzár és királyi Felségnek belső Ta--

. uácsossa. (Casarecc &? Regi-ce Mafeftatis Intimus Consiliü^ 
•Hus)* Már akkor tehát a* Cnncellariust Korlátosnak nevez
ték azon korlátokra nézve (Cancelli), mellyékkel .afztala 
körül-vagyou-véve. Még egy kurta levelet ide iktatok,' 
fiiellyet Pap György, Szegedi Al-Kapitány a* Kecskeméti 
Bírónak Sárközi Pálnak írt. A' levél így vagyon „ Szol
gálok kigyelmednek Bitó uram» Mái napon érkezett hí
rem , hogy Király Jantsi, a* Kigyelmetek Göbölyössé, 
tneg-hagyván valami Gőbölyt, azt mondgya: hogy azért 
fi'em nyngfzik , valameddig az ott hagyott GÖbölyt \ avagy 

* Kecskeaiéti Városi embert' Gyulára j»ém vifizen; Törökkel 
fzán* 
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Randának hizelkedése. 
leányával bé-jövén : Jó napot Fejedé* 

leraségednek* 
ETELE: Nékem 30 napom vagyon min

denkor* 
. KANBA : Befzéllhetett] tehát leányom Fe

jedelemségeddel? Leg-alább- dicsekedett ezen 
fzerencséjével 

ETELE: ' Befzéllett igen-is. " 
- KANDA: Olly örömmel jőve hozzám., 

mint egy meny-afzfeony. Fejedelemségednek, 
kegyességét, dicsérte. 

ÉTELE: Mzto meg-is-érdemlette. 
t KANDA: Most én Fejedelemségedet an

nál inkább kedvellem. 
ETELE: Ez-is elég hamar jutott efzébe* 

KAN-
ízátidékozván a* Tifzán által-jönni az Pufetára. 's-a'-t® 
Kigyelmed vigyáztasson, magam-is azon lefzek: hogy mind 
éjjel-nappal a? Tifzán-lévö réveket vigyáztatom. Ezután-
is 5 ha mi olly íij híreim léfznek, mindgyárt tudósítom 
ííigyelínedetm Dátum Szegedini 15* "Jnnii -1693. Egyel-,, 
snednek jó akarója fzolgál, a* Szegedi Substitutus Kapitány 
Pap György m* p» „ A'-mit ezen levélben tapafztalok^ 
tapaíztaltam más régi levelekben-is: hogy ezen fzavak Ku 
gy'dmedés Kegyelmed külorab értelemben vétetnek* Amazt 
€ közembereknek, emezt a' Fejedelmeknek, avagy Fa-
eabereknek adgyák. : 
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KANBAt Ha én azt réméllhetteiíi vóínas 
hogy FejedelediségediLiy.kegyesáen meg-fogja 
másolni intézeteit; minden környülményekben 
nagyobb tifztdettel viseltettem volna űri Sze-
tnéllyéhez* 

ETELE t Soha a* Tí&télet a9 Kiknyűl-
löényektál Bem függ* 

K ANDA : Higygye - el Fejedelemséged s 
hogy az én Mániám derék egy fmmélf* 

TABÁN: Ö ugyan az5 édes Atyám. ' 
ETELE: Néked inkább el-hifeem, mint 

&z áfinyáüáki 
KANBA: Eflügyati, ihivel annya vagyok* 

bár lié- dicsérném ixiagzatömate Be mi iagadái 
benne: Ő derék égy Személy* 

ETELEi Arról még-gyözettetteiit nefltan* 
jttya9 hanem Kis-afzfóonya által. 

KANBA: Azt még anttál-inkább fzereténu 
Mit lehet.többet óhajtani?. 

ETELE • Óhajtottam volna: ha aönak an-
tayá-is meg-gyozött vólüa maga9' eCzésségérŐU 

HARMADIK ÉÉSZ* 

Etelének háborúi 
ALtAGff* Etrfden befővén % Kégye^ Üraöi! 

Én semmit se - - - . 
ETELE: No ml újság isméié? 

B 

^ídsadik Darab* t ŐAt-
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BALLAG-!: Én semmit-se tudok - - •-
ETELE t Semmit se tudfz? Ez ugyan elég 

kevés. No miről? 
BALLAG!: Semmit se tüdők Ete-uracs 

feloL Körofztűl-kosúl Jártam az egéfz erdSt* 
Ö Sehol sincs* 

ETELE; Semmi fiam semmi Majd elő*' 
kerül* 

'BALLAG!: Én semmiben nem "'hibáztam' 
kötelességemre "nézve* 

ETELE: De én hibáztam: mert. Ete-után 
egy- idétlen ifiat küldöttem, Orczádra., és ter**' 
metedre nézve QZt cselekednem nem kelletett 
volna* No másfzor meg-kéméllek fiam, 

NAGYHABI: Kegyelmes' Fejedelem! mi-'; 
tagadás benne® Tllik-is: hogy meg-kéméltessen 
nem csak orczájára, hanem fá-képpen nemére* 
is nézve. 

KANBA: Micsodát? Neméfe-is nézve'?' 
Mit akarfz ezzel mondani? 

NAGYHABI: A* Titkot: immár' továbbra •: 
nem halafzthatom. Ballaginak csak .ruhája, és 
neve. férjfiii; maga-pedig leány* 

KANBA: Ballagi leány? 
MARNA: Az lehetetlenség! 
ETELE: - Menny-dörgős háború! Mi dolog ' 

ez? Mennél inkább kerülöm a3 Eehér-népeket,-. 
annál inkább közelebb"- tafzíttyákhozzám -a?, fű-l 

.zes 
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£ÍBS'Tatárok. Ki gondolta volna: hogy férfi 
ruhában-is én hajómban eveznek! HétTe Nagy
habi!-nem-fzólíhattál erről valamit? 

NAGYHABI: Meg-'eskiidtettél uram: hogf 
soha fejedelemséged előtt az afzfzonyoktól ne 
feóilyak. 

ETELE: Hát fesküvésedtSI fel-hem-feaba* 
d-ítottalak-é ez-elott ? 

NAGYHABI: Jelén neiü , volt akkor Bal-
tagi*. Éppen most találtam kinyilatkoztatásának 
idejét 9 Randának és Márnának jelen-lettekben^ ' 

•ETELE: ;Hól Bokolba'kerítetted kezedre? 
NAGYHABI: ügy vettem Stet kezemhez* 

mint .-valóságos fzegei.it ^ kit minden ember el
hagyott* ótet édes attya nem ismeri 9 és5 ha 
meg-isöién-is, iheg-Veti* és leányának nem tar-• 
tya* Annyát régen ei-vefztette.'Mgy tehát vâ  ' 
lóságos árva -9 kikén av Pogányök-ís meg-konyo-
fúlnék. 

• MÁRNA: Édes ieánkám, árva vagy? Én 
tégedet nagyon fzeretiek Í és húgomnak fögallaké 

- RANDA: És még édes Szüléidet meg-
találhatod, jiddtg~is engemet tartsál édes anyádnak*. 

BALLAGJ.: Oh köfzönöm Fejedelemség-
tekttek. 

MÁRNA: • Haddtüdgyani tehát valóságos 
nevedét* 

BALLAGIi Eíigetí csak Baliaginak hívtak 
mindenkoron* 

t * NAGY-

http://fzegei.it
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NAGY HABI: Fejedelemségednek azon Ko* 
mornokja.Hóbiát, kit Szegedről Karjelbe hozott 
magával5-halála előtt azt mondotta énnékem, 
midőn Ballagk feorgalmamfa bízta: hagy az 8 
valóságos neve Héjjá lenne az ő nagy-aniiyáről. 
/ ETELE5 irtózva: Mit? Héjjá? Ez nékem 
édes anyám vaia* Mennydörgős háború! Men» 
nyiluk Tabán mennyünk* Ideje immár s hogy 
innéet el-evezzünk* 

TABÁN; Oh édes atyám, nyomozzük-ki 
leg-elől az igazságot Héjjá felöl. 

. ETELE: Áz most nem lehet Mellnél 
többet'múlatok, annál nagyobb csudákat tapafz-
falok* Meg-van-é • Ete ? .Hallyátok-é? HolEte? 

NEGYEDIK RÉSZ. 
. Étének dolga, -

VlZAKNAl, Étével bé-jovén: Itt van Uram 
eme' fzökevény. . Ó pedig nem bolond. 

ETELE: No örvendek fiam: hogyefzedre 
térhettél Az atyai fzív sokat fzenved a* Fiú
nak fzerencsétlenségébeiu 

ETE': Én ugyan az Atyai nevet minden
kor nagyra böcsűllottem. Gyönyörködtem Her* 
czegi fzületésemben~is* De kéntelen' léízek mind,,, 
a'-kettorŐl le-mondani,- ha azon leányt ".el-nem-
vehetem, kit éti (Isten igazában) ízeretek.' Oh 
Atyám! Édes Kedves atyám! könyörűllypn rajtam. 

ETE* 
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• ETELE: Isten úgy tartson.: nagy feeren* 
esédre válik t hogy jó ícedvembe találtál. Egy
két órá előtt másképp8 befzélietükik volna egy** 
mással. 

ETE: Oh hála légyen.az Úristennek! 
ETELE. . Tüzes Mennydörgő! Azt talán 

csak nem akarhatod. Hogy vaktába házasíttsa-
lak-meg? Azt mondotta ugyan Nagyhabi; hogy5 
ha Te "•••valami leányba beleszereted annak-hoz
zád illőnek lenni kelletik. Hogy jó ízlésed lé
gyen 9 azt magam-is tapafetaltara* De hallod-é 
Ete! Látniis akarnám ám azon partékát,, meh 
lyet; megtakarnál vennie Vallyon meg-érdsmel-é 
tégedet! 

ETE!" Oh édes atyám! Ide hozhatom te« 
Mt otet?< 

. ETELE ? . Ne kép. pedig.- Egy óra múlva, 
el-megyünk. 

ETE: Be valóban meg-akarja Őt látni édes-
atyám? 

ETELE3 Macskát.Zsákba nem vefzek* ~ 
Meg - kell a* Csikó «£ogat*is visgainL Hozd ide 
fiam! hozd*. 

ETE: Oh; édes atyám! Miólta ismerlek*, 
soha illy kedvedet nem láttam.. Én ebhSlnagy 
javamat reméllem* 

ETELE: De mit áesorogfz ennyi ideigV 
ETE: Nem mefzfze van innétt. Hallod-é 

Édesem! Hallod-é? Szabad el-jönnod* 
T a ' öiő-
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ÖTÖDIK RÉSZ. " 

Kréka Etelénél 
¥1 
JLlogy Étének fzavát meg-hallotta Kréka3 ki
jött az erdoboi9 és amazoknak'társaságába erefz? 
kedett. Nem tudni: Kréka csudáliotta-é 'azon 
jövevények* fzámát, és azoknak magájával nem • 
egygyezö viseleteket , vagy' a' Jövevények 
Krékát, annak deli termetét 5 ós még az Orcián* 
is-ki-tettfaS feíiiezetlen ártatlanságát.-. Hogy oda 
érkezett, és a* jelen-lévo sokaságon koraWitte ' 
esndálkozó fzemeit̂  így fzólla 

KRÉKA s Oh. .be sok-sok Emberek ezek ! 
Ennyit egyfzerre soha nem láttam. 

MÁRNA: Krékához menvén ésotet fzhes-i 
scn mcg-'ólelvén z Oh lelkem! Be nagyon orvén-" 
dek: hogy ezen vad Szigetből ki-feabadúlhattfz. 
•Nem ezen helynek kietlen magánosságára teremt
tettek téged5 a9 tov^látó Istenek.. .. • 

KRÉKA: Márnához: Te. a'-imint látom, 
MZ én.Nemem közül való vagy. ' A' neved-é 
néked> a' mely énnékem? 

MÁRNA: Engem' Márnának neveznek. 
KRÉKA: Márnának ? Ejnye be csudálatos 

neved van. Én azt-gondoltam: > hogy minden 
leányt úgy neveznek, mint engemet. Anyádat-
is Márnának .hivják?' / .'. 

MÁRNA:' Nem édesem.,• hanem-.Kandánaki -
És íme itt vagyoa édes anyán* Ez az. •-• • 

1 • •" ." ; .'- K R É - • • • • • • 
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KRÉKAÍ Oh istenem!.be sokkok'' embe
rek-, ezek! Hozott Isten nikd-nyájaiokat Ez 
tehát a' Te anyád? • 

MÁRNA; Ez igen-is. 
KRÉKA: Ejnye be feép anyád van. Né-

Kem-is vau édes anyára* Ó-is.&ép. ám#. 
MÁRNA : Hol vagyon ? 

• KRÉKA: Maid el-hozom .aa-ütáö. — Oh 
édes Márnám! ha 6 téged' látni.fog, bizonyos
sal! meg fzeret. Be,Te! Mániának mny&! Te-
Is feeress . engemet., • 

KANBA:. 'Oh de ki-ne fzerethetse tége
det édes lelkem Gyermekem? Hifzen te igen 

' fzép teremtés vagy®. 
KRÉKA-.. Azt mát nékem Ete-úr-firia saoi* 

áotta i hogy- fzép̂  vagy oka . 
KANBA*. És Te lelkem! Itt neveltettél* 

fel ezen kíetlea.vad-feigetben? 
KRÉKA: itt igen-is. , • •- •••• -
MÁRNA: És. ekiennintad magadatf 
KRÉKAt: Hagy/únhattara-vólna-el magâ , 

mat ? 'hifzen, édes Anyámmal laktam. 
.TABÁ.N: Oh édes Öcsém Ete! be boldog 

vagy a* teremtett állatok között, hogy illy ác-
tatlant fzerethettfe. 

KRÉKA*. Hifzen Tí-i* mindnyájan ártafr 
lamok vagyok? 

KANBA:. Azoknak-azoknak kellene ám 
lenni édes. Magz.atom* 

T 4 Klá~. 



%94 ETELKA KARJELBEN. ' 

KRÉKA: Hát mért nem vagytok ? '' 
KANBA: . Jaj édesem! a* nagy Világban 

csak hamarébb el-botlik* az ember* 
KRÉKA: Soft inkább a5 nagy Setétségben 

botliink-el 9 nem a' nagy Világban, Ugyan yen* 
elessen be&élletek ám tik, ha el-kezditek* 

KANBA: No hifzen meg-látod: nii tefö 
belöileá-is ̂  ha a' Nagy világra jövendefzfz 5 a' 
meg-vílágosodtakhoz® 

KRÉKA: Én ebeket csak felibSl értem. 
~ NAGYHABI: Most tapafztalom • elsőben 3 

hogy Ete-uracsnák ízléséről jó Ítéletet tettem, 
Nincs e^en leánynál se feebb^ se terméfzetessebb, 

VÍZAKNAIr Istenem! be fzép a*'Termén 
fgetl Ki He fzeretné benne az ártatlanságot, 
mivel azt fzeretetre méltónak hiízik a* leg-go<? 
aofzfeabbafc-is. 

KRÉKA: Oh he igen örvendek: hogy en-. 
gémet mind-nyájan fzeretnek, Én?is fzeretlek 
benneteket. Oh be jók ezen nagy-világi einbe-
rek! De még csak egygyet kérdek tolletek -. 
Fogjátok-é fzeretni éd^s anyámafris?-. • 

MÁRNA:.. Szeretni fogjuk Igen-iSj- ha lát-
tyúk. 

. KRÉKA: Ha íáttyiik? Nékem pedig édes 
anyám azt fzokta mondani; hogy (az emberi
ségre nézve) azokat-is-kell'feéretnünk': kiket 
soha se láttunk. Az én édes anyám pedig nem 
hazudik;* . . ,-.... 

ETE:, 
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:" * ' ETE: Édes atyám! Vessen csak féi fze-
met-Is. ezen ártatlan- teremtésre. 

1ÖIÉKA: Eteléhez közelebb alhűm Te 
lilikeddig egy fkot-se fzóllottáL ..Pedig én Te-
reád-is -néztem. Azt mondotta pedig nékem az 
én kedves Etem: hogy az jó iz'ún esik t ha egy 
valaki arra néz, kit igazán -ígérek 

.ETELE, igen hideg he]%éddel: Nézz reám, 
nem bánom, Hifzen azért van két föemed, ~*' 
Talán: meg-nem-efzéU . 

KRÉKA^ Ételinek Műt cziréiáhán; Éirpe-. 
dig Tégedet nagyon fzeretlek* Ha kérdené 
valaki: mért fzeretlek? Én annak okát soha 
adni nem tudnám* 

:. ETELE 5 , morgolódva : Bizonyossan még 
arra jutok? •hogy, az egéfz Világ' Afzfzonyai 
mellettem termének* • 

KE ÉK A: Oh 5 Te jó ember! fzerettfe-é 
íe*is engemet? 

ETB'LE: IgeiHs: ha tollein el-távozoL ' 
•Az afzfzonyokra. nézve, azokat fzeretem leg
inkább : kiket soha se láttam. 

KRÉKA: Szeretéd-é édes anyámat? 
ETELE: Náladnál inkább: mert soha se 

J láttam* 
KRÉKA-; Ugyan bizony: Te néked még

is igen rendesnek lenni kelletik* Talán bizony 
Te vagy azon ember: ki bennünket el-nem-akar 
vinni ? 

T § ETE-
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1TELE: édesdeden: Ki ez^elStt el-nem* 
akartalak; én vagyok. De most ej-nem-akarlak 9 

$z én nem. vagyok# 
KRÉKA:- Oh Istenem! Istenem! Ezen, 

nagy.világi emberek be mellyen hefzélieiieko -^ 
Én nera értem feleletedet. 

ETELE: Én arról nem tehetek, 
KllÉSA: Csak Szigeti módra felelly tehk 

nékem; ízerestfz-é engemet. 
ETELE 5 kevés haraggal: Leány! . Mmiiiéi 

többet befzéUek, annál inkább. fzej;etlek®;' Mi az 
oka ^ nem tudom. 

KRÉKA \ Látod, ' édes Etem f engemet 
valamennyien fzeretnek. Szeret engem* ezen 
nagy Űr-is.. Ezek ám a' valóságos Magyar em
berek (14)0 Te pedig azt mondád; hogy Ne-
mankhez kegyetlen. 

ETE 
C14). Hogy mind a* Fitioinok,' nőnd •••a* Karjeliek $ 

mind pedig (a\mi leg-fó-kégp.@u ide tartozik) ama*, nagy , 
Áúh a* többi "Htmnusokkal nem Tőtök, hanem Magyarok 
voltának, ez a* Magyaroknál olty közönséges, hagyomány; 
hogy erről kételkedni sem leheteti entiek-elotte, de sen
kinek tíze' ágában se'V<Jk: hogy erről csak kételkedm-is 
lehetne, , Ugyan-azért:.. éppen nem • csuda 2 hogy Magyar 
íróink £ Hutmusoknak.nyelvjekről semmit se irtanak: mi
vel anaak magyarságatói nem-is-kételkedjenek. Leg-elso 
Joan-Georg-Eccard, ki ^zon kööyvében ^ mellyet a'Fran--
cziák' tett-dolgaikrdl- í r t , harmincz-egygyedtk könyvében , 
nyolcz-van-kettedik fzám alatt testestőt-lelkestól azon ipar
kodik ; hogy 4tilat á'- Hunmisofckal egygyíitt Tdüiak te-
' • egy-
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- ETE : • Igen-is: a* gondolattal valék ez*elStt. 

Be íme nagy'javunkra fordultának mindenek* •— 
Szerelmes édes atyám! Én Örömemet ki-ieitt-
adhatom. " Lehet-ó reméllenem : hogy ezen ár
tatlan teremtéssel"valaha egybe kelhetek? 

ETELE: No esak lassan a' Többivel, — 
Tik ollyanok vagytok : hogy, ha feátok1 kérS-

• jére mondok-valamit; azt egyfzeriben ekiyeli-
.. t-ek* Ha -mi ellenkezőt hallotok; • oda • vagytok 
egéfzlen* - KRÍ-. 
'gye. -; Meg-nem-tudhattam, •. mi bérletté ezen Német em
bert erre; Azt se, mi jutalmát vette hsfnkolődásának. Lás
suk téiít Sógor, minő okaid vannak. Rostáilyuk-inegkon* 
koljaidat. 

Eccardnak első vitíatása, tulajdon fzavaival: Prishií 
(minden •ki-vétel' nélkül hg -nagyobb tanú) h*, úgy-mint 
Csáf%átnak kSvetje , Atibámk udvarát látta % &zt bizonyít-* 
tyu: hogy abban csak két nyelvek 'gyakoroltának > a <5o-

.íbiai, és ' Hunniái. £- Gothiai nyelv a* Német nyelv.• B'a 
az Hunniái nyelv nem volna Tót nyelv (bamm magyar) 
még igy- nyelvnek kellett válna ottan gyakoroltatni (ugy 
mint a9j Tái-nydvnzk) mivel akkor AHI4 0* Tótok* 'köze
pében lakottá No lássa a'-- Magyar ember ezen ízemét 
okoskodásnak hitvánságát* Hazudik :• hogy Atila (eletének 
idejében) körűi vala véve Tótokkal: mert másutt maga* 
mondgya Eccard (magáról meg-fektkezvén) hogy a" Tó-

.toknak a*. Duna-felé-vató költözések akkor történt, aiikoff 
a9 Gothusok Itáliát meg-vették* Ez pedig az ötödik Szá
zadnak utóllyáti yrflt, midőn immár Atila régen meg-hala. 
Tudhatta tehát Eccard: hogy a' Tótok csak egy felől va
jának határosok az Httnmisokkal. De, más réízéről hatá
rosok voltak a? Göi.ÖgökkeWs, •*' Latinasoktaá-is-: i»ég 
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KRÉKA: Én ezeket isméit nem értem*' 
ETELE: 'Hallosé leány!. Itt ízülettel-e 

ezen fcigetbea? 
KRÉKA: Hiföen én Féreg nem vagyak? 

hogy a" ko-feiklák közt teremjek. 
ETELE: Ide tehát' másunnajit jötték — 

Hoanant fzármaztál?-
KRÉKA: Az t én Uram nem tudom, D e 

tudgya Hengerk . Ó azt mondotta ? hogy anyá
mat •. 

se lé te ebből ki-facs^raí: hagy a* Q'ómg és hitziumi 
nyelvek Atiia* .udvarában gyakoroltattak. Márt ho^ta-ki 
tehát Eccard a5 Tát-nyelvöek gyakorlását? azért: hagy* 
vagy patvarkodott,- vagy a,' Logikát nem tudta* 

Üccardnak másadik vittatása tulajdon fzavaival: 
Mágud Mumusoknak 9 avagy a* Kottásoknak, nevess Lo* 
vast te/zen, és begy ok mindenkor 9 valamint as Tataitok, 
\ik okét követték, lovakon nyargalództak, rf-*. régiek ird* 
sokból bizonyos* Fejtegessük tehát Eccardnak fzavait* 
Elsőben M-mutattya tudatlanságát: midőn a* Honnu&nfzőt 
egyenlő érteleinhe véfzi' a" Komis fzcJvaL Hogy Kony 
Sanyit téfzen a1 Tótoknál^ mint L ó , azt tudgyuk; de f 

hogy Hón avagy Hun éppen Annyit tegyen, meg-nem* 
l>iaonyíttya* A ' Magyar pedig annyit hifzen valakinek s 

a' mennyit bizonyít, Ez-is tehát. hafzontalan erőlködés*. 
Eccardaak harmadik vittatása tulajdon fzavaival; 

yornandesy Atüának torjM le4rvdnz nagy Strdvdról9 az-
ÜZZ evés4vdsrál emlék&zii* Stráv.a pedig még most4s an-« 
nyit téfzen d tót nemzetségnéla mint el-k'oltés9 és ven* 
dégeskedés. E&t a* németek, tffyttti, az-azz eUkolteni, en« 
niénnya mondgydk; és gefinntf}, el-költés, vendégeskedés^ 
W-t* Sqha se imné az e&iber̂  hogy ollyan nagy költő 

lé. 
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mat a'- feigetnek partyán találta* Szállott erről 
édés-'anyám-is valamit* Pe azokról meg-felet̂  • 
keztem. 

ETELE: Valamit még-is tudnod kelletik! 
KRÉKA: Csak az juthat efzeíöbe; hogy 

édes anyámat az Ö Ura el-hagyta «, pedig Kar
jelben. Anyám pedig hajóra fzáflott: hogy Urát 
fel-keresse. Ekkor, ofztán a* hajó eltévelyedett. 
Hajó törést fzen ved tünk. "A*. Szél-vizek ezen 

vad 
lágyén Bccard-uram* M^i-m^-ékü: dsvbmt Ezen'okos* 
kodás hasonló ehhez* Pestrfc jővén egy idegen ember, 
midőn a' Magyar Játék - fzinhen elő - adandó Víg,' vagy 
feomorkásy vagy fzomorű, vagy énekes Játéknak papiros
sín ezeket olvassa Franziájúl: Abonncmene (Bérlés) Abon-
nernent suspendu (a* Bérlés-fzünet) ; Biliét (Bér-jel) Par
tere nohle (Nemes ofztáiy, ofztán Polgári öfzcály, vég
tére ; Koz-ofztály) Loge (Ofztalék); azt gondollya-é a* 
Magyar Játék-fzini Társaságról, hogy, mivel mindeneket 
Francziáúl ejtenek (ki-vévén a* Zárt fzékeket, és a* Játék* 
ízinnek első és másMik emeleteit) ők jnind-nyajatr Fran* 
cziák: inert amazokat magyarul ki - nem - mondgyák, 
avagy talán ki-se- mondhattyák >. vagy pedig restellik a' fő 
törést ? Fel-találtad fzarva között a' tőgyét. Mdsadfzor i 
Hogy meri azt mondani4, hogy a* Strdva ízó annyit té-
fzen, mint* Vendégeskedése Bizoímyára azon jegyzésekben, 
ptellyekkel űjjonnan ki-jött Jornandes (Lásd Sctiptores Ita-
lis Tonu I. pag. az 6) a' Stráva-ízó nem magyaráztatik 
Vendégeskedésre; a2 se mondatik ott: hogy tót, hasáéin Go-* 
íhiai ízó; és (a'-mi több) bizontalan értelmű* Barmadfeor 
De engedgyük-meg1 Eccardnak: hogy a* Strdva-ízó való
ságos tőt fzó» Engedgyük-meg azr-is í hogy ezt jornandes 
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vad fgigetbe hajtottak. ItHs maradtunk * nem 
feántt akarva-; hanem csupán kéntelenségböl* —. 
Öh az,, én édes anyám mindenkor Kar jelbe vifö* 
fea^vágyódotf* De mind eddig e.g^ falat hajói 
se-láttunk. 

ÉTELÉ:" Leány! Kinek hívnak tégedet? 
'KRÉKA: Jaj Istenem! ügy fel-háborog 

dol* mint az akkori íz él -vizünk* Hifzenéa-
semmi joföfeát nem mondtam* • 

feTÉ-
a* Hunausok% avagy éppen AtiUmk fzájátöl hallotta , ép-" 
pen ágy nem mondhatni okét Tótoknak •> mint a* ••mostani 
Magyarokat Nemeteknek y ha egy-két német fzót mondanák-i«g 

• koz-befzédgyekfaen. Hát as Spanyol fzoban . hány . Szere* 
csen fzavak találtatnak? A"s Belgák között hány Franczia: 
és Deák fzavak vannak: még se mondhattya a* tudós: 
liogv av-Spanyol nyelv egy a* Szerecsen nyelvvel, se pe
dig hogy a' Belgiumi nyelv egy a* Francziával és deákkal* 
Ez-is tehát Füz-fa-kard Eccard-uramnak kezében. 

Eccardnak • negyedik vittatása tulajdon fzavaivah n 

>% Hogy a? Magyaroknak éppen olly Czó-ejtések légyen * 
to mint a* Finomoknak' egy valami nyelvek, leg-elso volt 
.„ Comenius , aki éfzre vette. Inneni vett magának alkal« 
ymatosságot Fogel Márton néhai-Hamburgi "Orvos: hogy • 
„ sok Finomi fzavakat a' Magyar fzavakkal egybe vetvén ' 
^ azoknak egyenlőségét tneg-rautattá azon könyvében, mell j 
15 meg mosi-is Írásban lappang Hannovérában aJ Királyi 
„ könyv-tárban. Én magam-is nem kis munkámmal ofzr ' 
w ve-tettem a3 Magyar -nyelvet a' Finomi * Efztóráai * Lí- -
•n \7oniai« Lápi* Szamojédjai, és Ofztiai nyelvekkel, és 
i9 tapafztaltam: hogy egyenlő hangon ejtetnek* Végtére: 
p midaa olvasnám -azon könyvbe, meilyet Fabricz (a* * 

. Sve« 
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. ': ITELE :', Kiiiek hívnak leány? 
KRÉKAÍ .Krékáiiak* 
ETELE: Nagyon fii-háborodva ' Hát űz; 

anyádat ? 
KRÉKA t' Jaj Istenem! Eiiíiek igen kegyet* 

lennek lenni kelletik, íme hogy forognak íze
méi ,- mint a' • karikák. Édes Etem { föaladgyunk* 

1TE: Édes "atyám! mérté'kellyé-még magát* 
Kréka illyéiiekhez .nem fzokotté"-. Könyöraüyöii 
rajta,- *'• . EIE-
n Sveeziai királynak 'a*-. Bersákhoz kovéttye) utazásáról 
,5 Írattatott: hogy nem mefzfze Volga* vizétől, holott as 

n Kaspiai tengerhez közelít, egy Nemzetség találtatott-£el5 

^ méllynél á' Számok5 nevei igen hasonlítanak a'Fínomo* 
„ kéhoz, és ezeket a' Fínomok meg-is-értenék; arra a* 
„ vélekedésre jöttein: hogy Európának és Áriának Ej-
T> fzaki réfzét valaha olly nemzetek lakták , melly a' Fino-
,% mi Nemzetséggel egy vala, vagy leg-alább annak attya* 
„ £a« A5 Folyó-vizeknek fcevei, mellyek Finomi nyel-
>, ven valamit jelentettek, ezen én véleményemben enge» 
„ saet álnál inkább meg-erosítettek h No lássa már a9 

Bölcs ember: Eccard hogy sütheti-ki ezekből, hogy á' 
Magyarok és Totók egy Nemzetség v&h* Én ugyan'* 
ha báí? a* Magyarokra haragudnáin-is; ezt soha az előb-
beniekből ki-nem-süthetném. Még4s azt mondgya Eccard: 
hogy a* Magyarokat ez-is Tótokká teheti. Talán valamk 
mondott volna, ha előre azt megbizonyította volna: hogy 
a' Finomok, a' Karjeliek tótok voltának. De nem vol* 
annyi lelke, hogy ezt csak egy fzóval-ís meg-bizonyíthat-
ta volna* Itt-is tehát csak Füst-faragó Eccard^utam. 

ficcardnak ötödik vittatása tulajdon fzavaival: Jot-
nandti) ki ta* Gélai • Történeteket irta, megJíütQmbSztetí 
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ETELE:. Bb leányi tehát íte Félly* iöfeee 
közelebb* Még4s közelebbi. Moud^meg nékem 
mi neve édeá anyádnak? 

KftÉKAt Űgy dé haragfeöl! 
•ETELE: Meg-mertékeltéirt magamat* 
KRÉKA i Eíe! nézd-ineg jól s nem haragé 

ftfik-é* 
ETE: .-Nem háragfeík lelkem.' Élőbb se 

beragadott; hanem csodálkozott Mond-kl tefc 

hát * 
a* Htmnusokat a9 fíungarusoktól s tíket Humgarusöknal 
nsvez, *s~ezekr'Sl azt mondgya: hogy maga idejében Ej" 
jzák felé a* Taurik&mi Kherfzonezus fölött faltának s és 
r>yestekkd% Vmár e* féle bőrökkel kereskedttnek* Ez-okéti 
xélbttnit hogy Szibériába* közel voltanah Ha az* igaz 
(a*-mit Eccard mond) hogy Jornándes nem tefz fcülöm-
bozetet a' Hungarus és Hunugarusok között, hazudik: hogy 
ezeket a5 Bimousoktól nieg-kiilöüibözteti. Le-írja az ötö
dik réfzbeft Jornafídes. Scithianak nap-nyügoti réfzét. a''Du
nától kezdvén, egéízlen a" Fekete tengerig, ennek fölibe 
a* Bolgárokat tefei * a' Bolgárok után így fzóll a' Huhnu-
sokrói: Az-utm vannak a7 Hunnusok, fcffe, valamint az 
ieg-trössehb nemzeteknek leg-boségessebb mezeje ? két-féle i 
Népeknek iübösségére sarjadzottak* Egy réfze Alczidgrok-
íutfc, mis réfze Avaroknak neveztetnek, kiknek lak-hely ek-
is külömhöúih Kberzon mellett (a'-bová Ázsiának min
den javait bé-vifzi a7 mohon^kereskedo) az Alctiagrok lab* 
naky kik nyáron a* tér-mezot futkossák, oda helyhezUU 
vén magokat 9 holott Barmaiknak eledelt kaphatnak. Te-
len, isméit vifzfza mennek a7 Fekete tengerre* A* Bunu<* 
gdrol pedig abban ismeretessebbek, hogy Ny estekéig 9smá% 
e* jele bürökkel> kereskednek $ tiktól annyim félt ama' Vitéé 
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hát édes Anyádnak nevét; tüstént jó barátod 
léfzeii* 

KRÉKÁ i' Ais éft anyámat mostanában Ke-
telának nevezik* De éz néki liem igáéi tteve® 
Azt mondotta ejgyfzéfc: hogy névének bötüit 
bújjában meg- változtattad' Mondotta 6 nékerti 
igazi névét-is; de már el ̂ -felejtettem; Ugyan 
kérlek találd-ki.. 
, ' ETELE: Nem Lékétaf , 

KRÉKAt Nem az*' ÉtÉ* 
"&otbusoknak mircfi&ségei Há ki Joriíáridéstiék elobbení 
feaváít jól meg-fon'toilyá, éfzre-yéfzi elsőben azt: hogy 
ott Jortiandtis, a* Scitháknák külamb neméit elő-adván , és 
azoknak laká-hélyeket ki-mutátván; semmi különös helyet 
nem 4á az Üngaroknak* Adnia kelletett volna pedig, va
lamint az égélz Humwsságnák adott, há őket a' Hunmi-
sóktól itaeg-kufömböztette volna* Mdsadfzor: Jörnándes* 
nek azon utolsó fzávai: kiktől annyim félt a9 Vitéz Go* 
thusQknak méréfzsége, á* Hungá'rok felől moiidathak; de 
éppen ezeket másutt Jornandes Hunnusoknak nevezi ezea 
fzavaival: Ái nap-nyugoti Go'tbusok {Vesegotbts) a9 Nap* 
keletieknek. Pajtásak ? attyok* félelme miatt ̂  meg-retten* 
vén, mit fognának felUUk végezki, az Bunnusok? tiernzeU 
ségére nézve, csak azoti gondolkodtak. Sokdig törvén fe* 
jeket, végtére e-gygyet értvén, Ronkdnidba követéket fezil-
d'öttet Valens csdjzdrbozi bogy^ékik Trdczidnaí ? avagy 
Méziának egy réfzét ide-etigedné a\ müv'elésn; meg'-ftig". 
údk fzabasait tartani r ét fzuvdt fogadni*, Éz valóban 
meg4s történt Vdlmsnek jávd-bagyásábQh Látod, immár 
hogy azon Hungatok 9 kiktől a'. Öotfhusok annyira féltek „ 
hogy iák-helyeket-is nekik engednék, valóságos Htmnusök 
voltak. Hazudik tehát Escard: hogy azokat Jteiandes 
Mdsadik Darab* V üteg- , 
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ÉTEEEr- Talán Ekletaf: ;•.,-. ;: f • 
KRÉKA:'' Az.'- sem a&*> ..'.. '• 

.=• .ETBLÍB;.1-Avagy ;Elketa? 
RRÉKA: ,-ügyaü közel járfz' áín mar hoz*' 

za; de még sem az.:' : - . 
:- ETELE:.. Talán bizony Etelka? 

; ETE: . Úgy vatl 'úgyi. Etelkának -.hívták* -:". 
• ETELE, ÉHáfzítván KrékáiiMlxs $wíít* 

tya nemzetség* Törultéssen-ki•.' ezeii Tifztessé* 
geí 

meg-k'ű&BbÖztetí. Né bűsálly; kötve bifzek ez-után a1 

Tótok* Pártfogójának, 
Eccárdnak hatodik vittátása tulajdon &aváivaii\%3? 

Ravennai föld-irá a' Fekete tenger,, mellett egy tj®%át mond,, 
mellyet Önogaridnak mondának 9 mellyet B'iílci Libanus a* 
Meotxiai TónUk bögyén helybeztet; h%t mondván: hogy 
dti jok fzomfzédok laknak & vélek* de, «' vad emberek mód* 

•jdra% Szigetekben. Eme' Ravennai Föld-író-fiak ízavaiból 
miként hozhattya-ki Eceard azt: hogy a'z Hifnnusok a* -
Hunnagsrusoktól avagy Hiitigarusoktól fciilömböznek, én 
ugyan éppen nem látom* Tudnia költött volna áztat £ o 
cardnak: hogy ezen Szavak : Humras > Hunnngarüs, Hun* 
gai-us; avagy ezek: Hounus, Honnogarus >« Onnogarus ; 
Oflgarus, Ongrus csupán egy nemzetet tefznek, és csak 
a* külömbfále nyelvű Ttoktúi neveztetnek illy külömbféte . 
módon. De , a-kinek magyar ízemé vaii y azon ízavafc* 
ban meg-találhattya az egyenlőséget* Ha ki ezt magával 
könnyen el-hiteti, nem akad-fel abban: hogy némely ré
gi írók a* Hunnnsokat a* Meotziai tóhoz fzabják; mások 
pedig azt mondgyák: hogy a* Kaspiuml tenger mellett a2 
Utigarusok laktanak. Mert könnyen' láthattya,' hogy, az " 
Hunnus fzó aáHunnugárus, Hungarus*, Ungatus fisóval egy. 

gyet 
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.jgés név á' 'Nemes Magyar-afzfzcmyökhak neve
ik közöl. Szállyou reája azon átok5 mellynefc 
határját nem találhatni-. Hasadgy<on-kett6 a' FŐd5 

és nyellye-el ötét hitetlenségével egygyütt. 
KRÉKÁ» Sznjfl fakadván: Istenem! édes 

tóyámat gyalázzák! 
ETELE: Ne fzknyá azon hitetlen afz~ 

fóotiyt semmi-féle teremtés 9 ha-annak sír-hat, 
mán csupa kórót, és csalányokat fzemlél. —-

U a . Csófz-
jgyét tévén , ezeii faöfzfzan el-térjedett földet egéfzlen el
foglalták* Ezt ha • tudta volna Eccard * nem mondhatta 
volna: hogy Jortiandesy és ama\ Rávenned Fold-iró nem 
tudtak különbséget tenni a Meotziá-tó 3 és Kaspiumi ten* 
ger között', és hogy ok az Hungária okát d Meocziai* 
tóhoz helyheztették, kiket inkább a* Kaspiumi tengerhez 
kelleti volná belyheztetniek: mert niíhd a* két helyen lak<< 
tanák a' Hunriusok, Hunnűgárusok, Hungatusoki 

Hogy pedig a' Hunnusok není csak a' Meotziai tó* 
hál laktanak, hanem egéízleii áz 'éjfzaki fagyos tengerig 
el-terjedtenék, hallyad Ammiéiusnák fzavait: fi Bumm--
soknak Nemzetségé , kikről a' regiek csekély emlékezetet te/z-
nek * éjfzakig lakván, a' kegyetlenségnek minden módját föliiU 
haladgya. Éppen ülyéket mond a' Méltisi Krónika a* Hun-
garasokról. Ugyan-azért ki-tettfzik: hogy a* Hunnusök* 
Hünnugírusök, és Hutigu'rusok egy Nemzetiség vala* KI 
íheri pedig azt mondani: hogy a' Hútigarusok Tótok? 
mért mondháttya tehát azt Eccárd a' Hurittusokról» követ-* 
kezo képpeh Atiláról-is? 

Több illyenekkel lehetné meg-torkbíni Eccaídot, ha 
nem félnék, hogy a' jegyzés hagyta terjedne, A*-ki azo
kat, mellyeket gceárd ellen 'mondottéra % több vittatááok-

' M 
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Csúfefzanak rajta V kígyók!'Huhogjanak ag 
éjjeli fliles bágjoké Bernyákollyaiiak a'.. Vád* 
fzigeti macskák*; '-. 

Hogy ezeket, nagy Menny - dörgései. ko*_ 
:zött5 kegyetlen indulatokkal el-hadarta Etele; 
kevés időre ott hagyta mind-nyájokat* ;Kíéka 
pedig 5 ki az illy kemény fzavakhoz hozzá nem 
fcokott7 azoknak kegyetlenségétől 'ifzonyú-kép
pen meg- retten vén el - kjúlt 5 és minek előtte 
le-rogyna, így jajgatott 

KRÉKA: Jaj Istenemi oda vagyok, — 
Ezek után nagy veíkedelemmel a* földre le* 

esett* Elgondolhatni ^ mint ijjedtek-meg a' Kör-
nyül-állók -> kik se ezen esetet nem reméllették, 
se Krékának tifztessége felől nem kételkedtek 
Hozzá feafedtak mind-nyájan, és Krékát fel
emelték 3 es lassan-lassan fel-is-ébreíztettóké ™* 
Ázomban így jajgatott 

. *" " - BTE 
kai káváflftyá meg-erositeni, lássa !-/ier Amniánust, ki 
.áV.Hutinusoknak és Hungarusokhak egyenlő Nemzetségeket 
ifaind a1 kettőnek egyenlő feokusából hoZza-Já TL-fzof 
Jornandest, ki egyfzer Hungarusoknak nevezi azokat, ki
ket gyakran Hunnusoknak mond. UL/ZQT Szimocattát, ki 
az Unugarosokat aJ Hunnusok között fzámla'llya* Mhid-
efcek hiteles ínSk, többet-is hihetni nékiek, mint Eccdrd-* 
uramnak: mert vagy éppen akkor éltek, nfikor a' Hunnu
sok Európára ki-törtek, vagy nem sokára az-után* A" 
Hunnusok tehát Atilával egygyütt nem Tdtok. A-ifli-
fflostanában vittatni való volt* 



í!L SZAKASZ, V. RÉSZ* 307 

- ETE-: Oh emberi fzívek.! keményebbek a* 
Vad-fzigeti fzikláknál. — Leheoé valami érzé-i 
kenség az egéfz világon? — Nincs egy Te
remtés, a'-.ki Jzanakodni tudna* Ezerén vannak 
azon 'Gyilkosok, kik bennünket gyötrenek* — 
Mert kelletett $z emberi Nemnek termeni? 
Mért? Mért? 

KREK A > El-.ájükísábol magához fővén * Oh 
Ti kies Erdők! , - Oh éitfzaki "fények! — Hol 
vagyok* avagy hol voltam? - ' . - - • 

ETE* Oh Kréka! 
. KRÉK A :• Intenem ! mit' vétettem ? ™ Hi-

fzen én semmi rofzjzat nem tettem. — Hol vao 
édes anyám* • . ' 

•' ETE: Itt- vagyok én5 édesem. Tér} ma" 
gadhoz kérlek*. ' < ' • 

KRÉKA; -Oh édes*. Etémf featodgyunk-el 
ianett ezen nagy-világi csudáktól Énnékem a* 
T e embereid nem kellenek* — Mért hoztál ide 
hozzá] ok í—tudni-iliik hogy elsaben fzeressenek, 
az^után el-.ta&ittsanak?-— Bár soha illy embe
reket ne láttam volna,, Oh boldog Szigetem.* 
snellyben édes. anyám mellett neveltettem* — 
Kevés ugyan., itten az. öröm. s de annál k.evese.bb 
9* gyötrelem*. 

ETE< Ne epezd" ágy-annyira magadat^ 
Kréka> Téged" azon ember nem gyűlöl j hanem 

. feUráborodott, 

ü 3; " KB& 
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KRÉKA: Soha többé egy hajó után se 
fogok kiabálni % ha fzázat látok-is fzigetilnk 
mellett el-menni. Hol van édes anyám? Oh? 
letérdepelek előtte: hogy a' nagy világra soha 
se vágygyon. Mennyünk édes. Etem* Nékem 
a' Te Nagy-viiág! embereid nem kellenek. Is-. 
ten hozzátok , ha így feerettek* -

ETELE 5 kevés id'o múlva elo-jövén^ és a* 
Ichxlarabra le-JlUvén: Vigyázok- é? avagy álmo
dozom*. 

KRÉKA: Jaj itt van isméit. Mennyünk 
édes anyámhoz x o engem' magától, soha el-nem-
taföított. Ehnent Étével. 

TABÁN: 'Édes Atyám! 
- NAGYHABI: Uram! Ez fcántt-fzándékból 
vólt-é? avagy talán - - -

BALLAG!: Oh fzerencsétlen Kréka! ép,"0 

pen így történik velem-is. 
MÁRNA: Oh { Férjfiak !• Férjfiak! be.kön

nyen áll nálatok. 
ETELE: Félre fzemem elöl valameniiyien* 

Hol van Széplaki? Ez hozhattya helyre eseti-
dességemet. * 

KANBA: Ö most azon embert keresi, kit 
tizen-bat efztendok előtt e' fzigetbe ki-vetett. 

ETELE: Oh Égi fények! mért láttalak-
benneteket ? Mért hoztátok fzemem eleibe Kré~ 
kát? Le voltam ez-elptt csillapodva® • íme mos
tanában űj feélvéfzekbje evezek, 

• • -KAN-
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• KANBA; Szóllyen Fejedelemséged az én 
Uraimnál, Ó le-tudgya- csillapítani a* zúr-zava-
yokat 

ÉTELE: Kérlek: mennyetek-el előliem. 
TávozzáUel Ete Krékával a' világa végéig^ hogy 
benneteket soha se lássalak. Ha-'Tabán-fi&m-is 
ci - akar - hagyni 5 és Márnával el -menni, nem 
bánom. — Éti magamat egy kietlen magános
ságban el-rejtem* és,ott meg-átk ózom-ágon fzem-
piilantqst ^ mellyben a* Világos-vári templomba 
bé-mentem, és a" fákját az oltárhoz vittem (15% 
'Kzek'Utdn mind-nyájan el-ofzlottah 

H. 
HATODIK RÉSZ, . 

Férheti- HtngtriveL 
Lajos. legénnyé vala Perbete Etelének* Nagy-

habitól azért klíldetet^el az erdSbe, hogy Étét 
felkeresse, és attyához hozza* Ó ugyan eddig 
fel-nem-találhatta otet* hanem > etö-találván Hen* 
gerit-̂  ezt monda 

PERBETE: No jó, hogy fel-találtalak. 
T;e vagy tehát azon hires Hengeri? ' 

HENGERI: Ármint mondám > én vagyok* 
PERBETE: .Á* Nevedet se mondhatni-em^ 

fcerségesnek;. Néke-d egy Orfeágos Gaz-embeis 
eek lenned kelletett. " 

' Ü 4 • • BEN- . 
(15), Usd ETELKA L BSpg^ L Szi*aík-VHI* 
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, HENQERI: Az csak attúi fagg y ak ikén t 
a*-dolgot fel-vefeecL' Ha akkor- meg-gyözhet-
tem- volna Széplakit , o. lett ...volna Gaz? ember* 
JVfivel pedig o győzött-meg engemet Í nékem 
kelletik ar Gaz-ember iievet viselni. 

PERBETE: De mért .hosatfrő-el tégedet 
.•• JCagelbŐl f Mért hagyott itt ? Mért nem evez-, 
tél vele egéfzleii a? Lápokig ? . . 

HENGER!: -Meg-csalt% midőn Karjelbe 
fel-vett, Kap.itáaságot igéit a9 hajóbay és. ha-' 
tudott. 

PERBETE.: De lelkem i Illyen-v^d-fziget-? 
ben nem héjfába hagygyák az embert. Meg-, 
értemletted Te ezen büntetést. Csak umett-is 
M-tettfzik : hogy akafetófára való, voltál, 

' HENGJBBJ: ugyan" csudálhatom, efztekifc 
aégedet. Te-is hajós. vagys és nem" tüdőd az 
evezőknek ízereneséjeket* vagy fzeremcsétlea-
ségjeket. -Hogy Sarjéiból, el -mentünk 9 semmi 

;Kapitánságot nem adott, hanem kÖZ-evezonek 
tett* Midőn ez ellen morganék, meg-kötöz--
tetett és e'- Szigetre ki -vetett 5 holott immár 
tizea-hat efztendeig ártatlanul'ízenvedek. 

PERBETE; Ofa te ártatlan bárány!- Hal-. 
íod-é! Más elStt-hazudhattfe, de én előttem 
nem. Mert: midőn af-hajóban egy fzívvel egy 
lélekkel ekkárhozcatnak, és az-után ki-is-tefe-
nek valakit, annak Ördög - hadnagyjának lenni 
kelte cik. 

HEN-
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' HENGERL. Kik engem9 el-kárhoztattak, 
azok mind-nyájan Széplakinak emberei voltának* 
Mást várni tőiiok éppen nem lehetett, 

PERBETE: Hallod-é Bengeri! Űgy be-
fzéiiy^ hogy, minta' harist, feavadon ineg-ne* 
fogjanak. E* Szigetbe van ám Széplaki* Mand-
gyák pedig: hogy igen igazságos Fejedelem. 

• BENGERl/ Micsodát? itt lenne? 
PERBETE : Itt igen-is. Ne busúlly, el-

mem-kerülod $z Eb-ugra£ztók De erről az-ntán^ 
is gondolkodhattfz eleget, Mond-meg még csak 
azt; mivel éltél eddig ezen Szigetben? 

HENGERI, egy- írást- ki-® év én : íme meg* 
tudod ezen írásból 5meliyet itten egy barlang
ban találtam egy meg-holtt embernek kezeiben. 
Olvasd , ha akarod* 

PERBETE , az írásban foglaltakat így oh 
yassa-eli Ha ezen Szigetben meg-taláiok halni, 
tudtára adom, annak , ki engemet ^tzen Barlang
ban talál: hogy én Etelének, a* Karjeliek5 Fe
led elmének embere vagyok, Meg-rakatott egy 
hajót minden éiésseL Azot\ kivíil sok kincse-
ket-k hordott beléje* Hová intézte úttyát, 
nem tudorai. Elég az-: hogy bennünket egy 
fzélvéfö egy-mástól el-föakafetott. Ötét többé 
nem láttam.,. Az én embereim sárga hideg-lei és-. 
he esvén , CZQÜ vad Sziget mellett raeg-bokak. 
Én magam a* hajóvá! nem birván,, lassan-lassan 
beloüe "mindent ki-hordottam, és e'Szigetbe" 
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rejtettem." Ha valaki rám talál, temesse-el tes* 
temet, Izennyermeg pedig Etele-uramnak,, a* 
Kar jeliek* Fejedelmének, hogy Jófzágá/;, fő* 
képpen ama' nagy kincsét kezéhez vehesse. 

HENGER!: Én tehát (midőn ide ki-vet
tettem : hogy éhei meg-rhallyak) nem sokára ezen 
barlangra akadtam és. belolle éltem azon említett 
két; aízfzonyokkaL 

PERBETE: Hát a' kinos hová lett akafz--
tó-fára való? Szólly feaporán. 

HENGER! * Én azokat azon afzfzonyok-
siak ajándékoztam, kik", a-mint mondám, szá
ntán € Szigetbe a* Szélvéfzektol vettettek, — 
Ás ruhákat ugyan alkalmatossal!, de az élést 
egéfz-ien el-fogyafztottuk, Eg5̂  két nap múlva 
éhei kellett volna immár meg-halcunk. A' kincs-
pedig egéfzlen ap Barlangban vagyon. 

íme az Magyarok' Istenének Gond-viselése, 
mellyel mindenkoraim Etelkahoz- viseltetett, 
ezen hájóból-is ki tetcfzik. Ezen hajó volt az, 
nteliyet Etele, ennefcel&tte üzen-hat efztendok 
előtt, mindenekkel meg-rakato.tt,' hogy Karjel-
b.Ől el-hujdoshasson. Egy egéfz efztendeig te* 
kergett a" tengereken, de hogy ofztán ezen ha* 
jójától el-fzakadt*, .és* hová vetődött, nem tud-. 
ta , vifzfza^méne Karjelbe, de otthon- nem ta
lálta immár Etelkát. Ez leányostól ezen Szi
getbe vetSdvén, éhéthol^vótoa-megj ha Eteló-
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nek ama3 hajója ? olly fzerencsétlenül járdán ? 

ide nem vetodot-t volna*. 
PERBETE: Hol vagyon Ete-M? mert én 

annak fel-találására küldettem Nagyhabi-kormá-
uyosointóU 

• HENGER!: Ő most azon két afzfzonyok-
kai léfzea valahol* Sétálgatnak talán e9 mellék 
erdőben. 

• PERBETE: Add^elŐ otet mennél hamarébb, 
HENGERI: De tuáqd-é vallyon az elő

adásnak leg-bizonyassabb módgyát?-. 
PERBETE: Hallyuk az ökörtői a' Szamár 

tanácsot.. 
HENGERI: Eogy-ha Őket elő-talállynk, 

ne befzéllyiink mi? ketten . barátságossan: mert 
azt gondolnák az afzfzonyok 3 hogy én árultam-
el Ete-űracsot És így reám támadnának 3 Étét 
pedig el-dugnák: mert- nagyon fzeretik. Te 
tehát ellenem légy 1 mkit-ha eltakarnám okét • 
titkolni, 

'PERBETE: Tok-fejedtói elég jó tanács, 
Be^ még-is ki-tettfzi-k : hogy rettegfz ama' vad 
aföfzonyoktól, ne»hogy fzemeidet ki-vájják. 

HENGERI 1 És- íme amott jön az afzfzouy. 
I)e se Leányát3 se Ete-úr-fi&t nem látom* "*?~ 
Rajta Perbete fojtogass* *— -?-! Jaj | a j Ketela. 
Segíts az Istenért®,. 

HE-
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HETEDIK RÉSZ. 

Eetelin&h /zerencfétíensége. ' 
ETELA : No mi dolog ez ? 

HENGERI; Oh hozott Isten ide! Ez az 
ember meg-akar engem* fojtania 

PERBETE; Nem csak fojtani 5 gaz-ember; 
hanem diribról-darabra öfzfee-fzaggatni, az ár-
boc2ra fel-kötni, ha Ete-úr-fíat elo-nem-adod* 

HENGERI: OhKetela, add.eK Ete-úr-
fiatj mert másként egy nyomással meg-fbjt-.-

KETELA: Bagygyatofc békét egymásnak* 
Étével leányom-is él-ment a* Hajónak urához* 

HENGERI, alattomban Perhetcbez: Ne hidd 
azt néki. Hazudik $ mim az Ördöge Csak fof* 
togass. Jaj!- Jaj! 

PERBETE: Mért hazudfö Te vad afz, 
fzony? As hajónak ura tiz lépésnyire nem erefz* 
ti magához az afzfzanyokat. Nála lehetne te
list a* te leányod? 

KETELA: A9 hajónak urát Ete-uraesjob
ban ismeri* ó hívta oda leányomat; és talán 
eddig meg-is-ny érték az engedelmet: hogy öfe-
íze-házasodgyanak* Térjetek a* hajóhoz vifz-
fza5 ésmeg-.láttyátok9 hogy raind~a% kettő ott 
vagyon. 

HENGERI , alattomban Perbeiébez.:, Vigyázz 
magadra* Farkas verembe esel- Ne higygy 

* • né-

K 
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: ftéki: mert 3 ravafz elme. . Csak fojtogass, 
Jaj! jaj! 

• PERBETE; És tó vad afefzony! aztgoiL 
dolod5 hogy én magamat orron-fogva hurczol* 
tatom általad ? Talán magad akarfz Étéhez féfj-
hez-menni-; leányodat pedig még-csalnú 

KETELA: En egyebet semmit sem aka~ 
rok* hanem a'-mi egy anyához illik* Ete-ura~ 
csőt fzereti az én leányom 5 otQt ei-akarja-venni* 
Ha erre 'ótvt a" hajónak- nra reá nem (fzabadít~ 
tya; nzt ínondgya Ete % hogy el-bocsátását meg3-
kéri* Ez pedig néki fzántt akarattyáh 

HENGERE, alattomban Perbetébezt Látod 
az Öfzfze-esküvéstJ- Csak fojtogass* Jaj! jaj? 

PERBETE: Látom afzfzony, hogy min
den-felé csavarogfz* ki-hűzvan kését $ és Henge* 

srit elhagyván: Te vad állat! add«elo Éte-úr-
fiat 5 inert 5 mint aJ halat, fel-hasítalaL 

KETELA: Mit akarfz Te Vadabb ember! 
..•• Hogy. bánhattfz illy hararaja módra én velem? 

HENGERI*, alattomban Perbetébez t Lidát 
még 6 néki áll feltyebk S2úrd agyon, 

, PERBETE: Afzfeony! hakniit veled el
követek d azt nékem ne tulajdonítsd* Parancso-

- latomban vagyont hogy Ete-úr-öat el8*adgyá* 
tok; avagy ezen gaz-embert tüstént egy fáíá 
akafztdm* 

HENGER; Oh Ketéla! add vifzfeá Éte-
ár-fiat* Oh én fzerencsétleu teremtés! hogy* 

hogy 
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hogy jöhetek én'az akafetó-fára anöyi 'sók jó 
cselekvényim után? 

PERBBTE: Téged', akafztalak - fel előre* 
iitánnad az afzfzonyt ? ha Ete-iir-fi elö-nem*kerül. 

KETELA: • De mért Vetentedel erre* Vígy 
engemet a* Hajó5 urához. Jöjjön oda Héngeii* 
is* Ha Étét leányommal ott nem taláilytik9 ak~ 
koir ófztán hajtsd-végre el-tfrkéilésedét* 

PERBETE, késének vifzfö&tittit alatti Ezt 
ugyan jói el-taláita Vad efze. R' mellett meg^ 
indulhatok* 

HENGÉRI* áláttomhán PerbeiébeZi ÁZt úe 
cselekedd halldd-éi Ez esiipa mézes madzag* 
Ha mi a' hajófioz kidűlünk^ és 0 égy parányi 
időre kap; úgy el-dugja Étét 5 mint -u halálos 
vétket Bottal ütheted üyoihát. Rajta ama vén 
feerfzámon* Kénozd-meg^ ofzfcán üsd-agyon* 
Űgy-is semmit sem ér a5 töpoitOé 

PERBETE: Te Öifzágos Ghű-émber! Hát 
Hlyeket javasolhattfz egy áfzfzoiiy ellen? Az 
emberölés* parancsolatomban .nincsen.. Azt pe* 
dig nagy véceknek-is tartyák Karjelbén* 

KETELA: Ne hatagtidgyatok egymásra* 
Én igazat mondottam. Embéröl-is gondolkodom® 

PERBETE*. . De mást befzéll ántemé' Sze~ 
mét-einber; Azt jávasollya a* Gyilkos: hogy' 
téged' meg*támadgyalak. Az-ütán: Mivel igazat 
nem fzóilafzfz, mhid - addig • kéüozzalak * ínég 
Etét.elo-nem-állítod*^ "• 
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KETELA • Hengert tanácsolta "ezeket ? Oh 
emberi teremtésnek igazi gyalázattya! — Hó
héromnak tefzed magadat? El-hifzeih: mert e" 
volt régi. fel-tételed:• hogy engem' meg-Ölly; 
az-után leányomat el-ragadd* Most pedig más* 
ta bízod a* gyilkolást, 

PERÍETE* Most tapafetalom itíimár: hogy 
ézeii Istentelen lélek iiera csak gonofz3 hanem 
ravafz-is* Imes hogy* megcsalt: hogy ingéiiett 
engem* ezen afzfzony ellen. 

KETELA: Édes jó", barátotok Még egy-
ízer azt mondom: Éti igaz-járatú afzfzoiiy va
gyok* Emberségessen gondolkodom Étének 
hoMéttéítfl. 

PERBETB: Azt ifflmár éUrifcein. Ez-pe
dig Istentelen > és akafztó-fára való. 

NYOLCZADIK RÉSZ, 

Széplaki és KetBla* 
Elég sokáig kereste Széplaki azon gyalázatos 
•Hengerít, kit, üzen-hat efztendok előtt (gonofz* 
sága miatt) kistévé; -de5 mivel a' Szigetnek 
£zög4ukak • nem ismerte, reá nem akadhatott. 
Most: hogy azon úton jött^ mellyen Hengerí 
Ketelával^ és-Perbetivel. befzéllettj mihelyest 
őket fel-találta ? tüstént reá ismert -Ugyan-azért 4 
annak .látására fel - háborodván $ Perbetének - is 
elSbkbeni-feavait igazaknak lenni vélvén,'' hírte* 

lesi 
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' len elo állott. Meg-döbbenték aatazokj így 
fzólla pedig 

SZÉPLAKI: tgen-is: jói mondottad Per-
bete. Ez ám ama' gonófz ember; ki még án
gya' hasában meg-érdemletté a' kereket-. Hát te* 
gonofz lélek, még-is élfz, hogy másokat gyö
törj. -•- El-nem-fzófódtak hamvaid, hogy gyö-
kerest81 ki-vefzfzél ? — Nem te ütöttél pártot 
ellenem > hogy hajómat vezéreld $ és "az-rután 
engemet el-témess? 

PERBETE, ki-búzván Hs&: Uram! *t-é 
ama' gonofz ember? Kowfziül döföm * ha pa* 
rancsolod* 

SZÉPLAKI: Hadd-el Perb'eíé* Hamar eá* 
ae a? Pokolra fkáilása* A' Karjeli Udvarnak fel
háborítóját nagyobb kéiiokra kell tartani* ; 

P E Í B E T E ^ vifzfza-tévén késéti Jól vún 
Uram. De arra kérem Fejedelemségedet j bízza 
reám: ha bocskor fzíjjat kelletik ífcelni hantos 
hátáról*. 

-. SZÉPLAKI: Ki^kelUveíiiíéittbelSlie, a*-mít 
alattomban főzött Etele-fejedelemnek -Magyar-or-
íkági Itiassávál. Az-után reád bkom l?erbetü * 
ha ? valátfihit a' csukát 9 még-fzárítod-iSé 

PERBETE : Hát o az én uram dlen% ve* 
tett valamit? Oh hogy nincs egy'menny-kő 
zsebemben! 

HENGERT: Engemet Fejedelemséged a* 
". hajóba yett$ meg-iwgérte a? Kapitányságot*--
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Éri most arra magyarázhatom azon fzándékát: 
nem tetfe egyebet; hanem5 hogy Karjelből ki-
csallyon* —- .Ki- csalt igen- is , és így engemet 
köz hajósnak tévén 5. még-böcstelenített. Fel
lobbant bennem Ü tiiz, Mgy lángra-is kapott* 
Szeme' közé mondottam átkaimat: mert magam3 

tudomásáról meg-győződ ve valéL Szemem-
re vetette Fejedelemséged: hogy Etelének Ud
vara ellen magamat böcstelenül viseltem. Erre 
még jobban meg-tüzesedtem. Fejedelemségedet 
a' Tengerbe vetni akartam*. Reá-befzéHette f£ 
hajósokat. Engem' meg-fogtak, és e* Sziget
be ki-tettek. Meg-érdemlettem-é mind ezeketf 
Fejedelemséged lett a* Bíró. Tanácsnoki vele 
tartottak* Én.,pedig lesüllyedtem* Há más lett 
volna a' Biró, avagy Magyar-orfzágban a* Kár
kánok kezébe jutottam volna (16); benne ve« 
fzett volná Fejedelemséged.- Most-is mellettem 
állana az igazság. Ezt Fejedelemséged fzára« 
zon él-nem-viheti. 

* ".. ..: PER«; 
(*6> A' kiket a'Régi Magyarok HADI-Vezéreknek 

mondottak , azokat a* tót Nyelven fzollö emberek VOJ. 
voddknak Nevezték- És mivel Constantinus Porfirogenneta* 
(azon Bölcs- Leónak fia, ki Árpád' idejében Gsáfzárkodott 
Coostanczinápolyban) a* Magyaroknak történeteit fo-képpen 
a' Rüfzfzusoktól avagy az öroízoktól tanulta, azoknak 
Hadi-vezérjéket (mivel V-bÖtújok nincsen zy Görögöknek, 
a' helyet B-bötüvel élvén) nem VOJ - voddknak, hanem 
hoe-boddknak, nevezi (B^ebadi), Ezen Töt VOJVODA 
Misudik Darab. X feít 
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PERBETE: Még pedig féuyegetSdzölakafe-
íó*fára-való ? Hol ' tanultad. 4Ren embertelensé* 
get? lily Szemét - embernek fkámot agygyon 
maga' tetteiről egy Orfzágló. Fej edelem? Uram! 
ezzel soká késni nem lehet. Mennél hamarébb 

: annál jobb* Soha nem .várhatni meg-jobbdlásáu 
Midőn ezek így czivakodtak egy-mással^ 

Széplaki j amazoknak fzavaira semmit se .hajt* 
ván> fzúnetlen Ketelára .nézett Hol hozzája • 
méné 9 és fzemei közé tekintett. Hol el-állott 
.tolle, és tetőtől talpig meg-visgáka termetét* 

Nem-

fzőt soha Örfzágló Pejeádmeínk fel-nem-ve tték Magyal 
ötfzágban, de Erdély - örfzágban aJ EAQI-ve^rt VöJ-
vodának neveztették, avagy: az-után kurtábbra vévén a5 

fzát, azokat VAJDÁKNAK mondottak. Lengyel Orfzág 
máiglan-is illyete'n VAJDASÁGOKRA Vagyon fel-ofztva> 
A* Magyarok (midőn még Scithiábati laktak) hét Vezér* 
ségre valának fel-ofztva > de úgy> hogy közönséges egy' 
Ffejedelemjek' nem volt, hanein kiki maga Vezérségének 
feje volt* Mind-az'-által *> ha valamellyik Vezérséget az 

, ellenség meg-támadta: a' többi Vezérségek, annak sege* 
deíniére 3 tüstént ott termettek* De minek-előtte Ásiából 
Európába ki-ütnének, abban initíd-nyájan meg-egygyeztek l 
hogy Álmost ismernék' olly Főnek, kinek vezérlésévei azt ' 
cselekedné a' többé Vezerség, a'-mi néki tettfzéne., mind* 
az'-által: ha mi földet el-rabolna valamellyik Vezerség 9 

azt a' maga' réfzáre meg *-, is -tartaná* De.látván azt-is : 
hogy egy valóságos Fejedelem nélkül nem élhetnének, Ár
pádot, Almosnak fiát, még Attyának életében, Paissokra 
áltatván és feKemelvén, a* Kazárok* mődjokra9:a'-kikkel 
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Nem külombeia Kétela^ ^mannák ábrázattyát 
visgálván^ úgy tettfzett: mintha álmélkodott 
vólni*. Sok gondolkodásai után így fzólla ive* 
teláhóz . 

SZÉPLAKI:. Álmodok-é? avagy valósága 
gal látok.?. Mit -aéz Afzfzonyiágod olly fize
tessen feeinembe ? 

KETELA: Talán, azon ókból, mellybS! 
Uras'ágó'd-is ízemem közé nézeget 

SZÉPLAKI: Nékem úgy tettfeik.j mlnt-há 
afzfzonyságodat ismerném* 

X 4 ^ K&-

sgy vérből válánaK'-, Ötét igazi fejedelemnek rendeltek 
Ezen fejedelemség tartott Árpácl után * enhek fia után 
Zoltán után, ennék fia után Toksüs után; ennek fiaután-is 
Géyza után * egéfzlén ennek fiáig Szent Istványig, a'-ki a' 
Fejedelemből Királyságra hágott. De 2oltáii uralkodásának 
harmadik efztendejébén; az-az: Urnák' fzületése Után 909-
dikben j látván a* Fejedelem: hogy sok hadakozásai kö
zött mindenre reá nem érhetne, és fő-képpen ELSŐBEN 
.az Orfzágot (maga a' Csatákban lévén) nem igazgathatná; 
MÁSADSZOR se az igazságot ki-ném-fzólgáltathatná, és. 
így a' károkat ki - nem-pótoltathatná, egyenlő meg-egy-
gyezéssel két fo-tiíztségeket rendeltek Orfzágunkban, az 
ELSŐT, iilIvel ^ az Qiízág' javára Gyűlést hirdettethetett, 
GYÜLRSZNEK nevezték; A3 másikat-, mivel a* Károk
nak Bírája lett, KÁRCHÁNNA& mondották, Áz első
nek Tifztsége inég-égjgyez a' Palatínuséval, avagy a' Náti-
dör-ispányéval A' inásik ahriyit tett: mint Judw €urice 
avagy Qrf%dg Bírája. Leg-ebo Palatínus valá LEHEL f 

leg felső Orlzág Birája BULTS& BOTOND pedig az-utáa 
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• KÉXELA; . Nékem-ís, ippe'fí úgy5 <mi&&* 
Uraságodat valahol láttam volna* 

SZÉPLAKI s - Talán ugyan Karjelbeto ? 
KETELA:* Talán a' Lápok' Fejedelmét 

Széplakit? r -
•• SZÉPLAKIs Én pedig, talán azt,- sf-kit.'kf-

láttri nem kévánnék' — Oh Egek! Ó ' az , neüi 
' is - ö á s ! r— - . . ; • " " 

KETELA: -Meg-ne hábörodgyon Féjérdé̂  
iemségeda Én a9 nyomorúságoknak néki ízok* 
tam, ezen irtóztató látományt^is ^feöftVedlte* 
ten*. . . SZÉP-

' a# SeÉsgeC vetórfefe ' -'€ai&4mtífntt''^étiróg^nnfta- ;HÜ Jf 
'•" Mágyarotó^ ^ a'- GYŰLÉSZT 
' ii»e3á .01LÁSNAK; a*KÁR-CHÁNT Carchdnnak. öond-
*gya9 mivel a' Magyar ifeavaknak erejét nem tudta* Azt-' 
Is mondgya: hogy-'a' GYULÉSZÍ Tifztség nagyobb '.lé« 
gyen a' KÁR-Cf^ÁNI'-tifztségnéL A' GYÜLÉSZBKNEK 

. nevezetek haiiíarébb'változötc-ei, minta' KÁR-CHÁNOKÉ; ' 
ífet* a* Gyúléfzt, már Szent. Istvánnak' idejében. I*alatfa 
jmfmt nevezték; de a' Kdr-cbdn név meg-itiaradött égéfz-
len Szent Láfzló királyig, azzal a' tólömbs^ggel* hogy ek
kor (nem* tüdőm valóságossatwS ,* avagy.az akkori Iráfzok-
tiák gondatlanságok miatt). Sárchdmknok- nevezték, mert;. 
in Corpore Juris Bungdrici.- S\ Ladislai'-Decreíi^,^ CV a*. 
ezen fzavak olvastatnak": .Qaoí'.'á* Tímpors Régis. Andreé 
•& -Ducis -Belce &. ír desiripmm ^udidr.Swtchm 'noúine 
V-a'-í* Az-ís meg-lehet: lhbgy:;"étén:'Orízág,

1 Birájának ne** • 
ve -Sárkás vala,' kit némellyel Dárfeásnak4s olvasnak.' J e^ 
•gyezzíik-fel tehát *#•• Zoltánnak,, örök -emlékezetére ;* llOgy , 

" Qrfzágunküak.ézen kél ;Íevez#&s.,Tíf£ts;é^'.-á;- a k t e t e v 
- ' etettek» és xmud-é-koíáig meg-;raara<itafc« 
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SZÉPLAKI: Melly nyomorűságokat maga* 
ízérzetté magának. ~ Nem -ízégyeuli Fejedelem* 
gégéd :• hogy fzemem' 'eleibe került ? 
. - KETELA/... Szégyenellyék magokat az el-
kárhoztatott gonofz tévők. Én azok-fzimok 
közül nem vagyok. 

SZÉPLAKI; Ezen vad Szigetben? tizen
öt e&tendoktol fogva? boldogságban élhetni? 

KETELA : Tudtam 'valaha valamit a1 bol
dogságról.- Boldog ideimfcen voltam, midan Fe
jedelemségedet legbelsőben meg-láttain.' 

SZÉPLAKI; Melly boldogságát méltán el-
¥efztette,*egy törvéntelen cselekvénnye miatt. 

KETELA: Ezen illetlen rágalmazások nem 
^gy Orfzágló Fejedelemtől 9 hanem egy valami 
Széplakitól jöhetnek.- El-nyomorodott vagyok 
igenriSf De FejedelemnÖ vagyok a' Születésre 
nézve; Magyar pedig Isten' kegyelmére nézve. 

SZÉPLAKI: .A?' Magyar, feületést így le
gyalázni 5 még-is magát illy ártatlannak tartanig 
tűrhetetlen dolog. Oh hátra van még a8 fekete 
leves 9 meilyetha fel-tálalók^ ezen nyugott elme i 
.el-qnyífz, 

KETELA; Mi légyen a* nyágott elme$. 
azt mostanában-is jói érzem. - Mért nyomorgók 
pedig ennyi ideig, azt as Magyarok9 Istene tud* 
gy&« Velem nem közlötte, 

.SZfiPLAKX:- Oh közölni fogja általam.— 
• .Szeme9 elejébe terítem azon okokat3 -melly^k 

X 3 • a9 



ETELKA KARJELBER 

a* Maglók* Istenét reá-vehették * hogy így 
büntesse azokat., kik meg*érdemiették a' sok 
efztendei fenyítéket. — Hallod- & Perbete •?* tár 
<vozzál-el tolunk* Vidd-el magaddal Hengerit-ise 
Be lelkedre kStöm a' gonpfztv hogy-fl-nf tifc 
la:iitson, 

PERSETE: Lefz reá gondom. Uram. Azt 
mo.ndgyákt hogy Magyar-orfzágban kötve-hifz* 
Bek a* komának* Meg-kötön> a mittf a'- rofe ke
reket. 

SZÉPLAKI :. Csak addig meg-ne-old'* még 
egy titkot ki nem-vefzQk belő He* Áz egélz Kar
jeli Zavaróknak ezen goaofz teremtés a' fek 
indítója-

PER&ETEi Tehát annál nagyobb gondom, 
lefz reá, Indálly akafzeófa* virágja,, El-mcgym, 
Béngerivel. 

1ELJENCZEM1. RÉS^v" "••., 
Keíeídnak ki-nuilttat. 

< 5 : ; v . " - : • : ' '•• ' • • • • ' : . • • • . 

pZÉRLAKI:-'- Afzfzony!' magunk '.vagyunk..—. 
Hogy minden rendetlenséget el-kerüllyúnk (no
ha bár jol ismerjük egymást) csak azt kérdem 
előre: maga-é Etelének«, a' Karjefi Fejedelem
nek ? Hitesse? 

KETELAi Oh mennyei fények í be ke
gyesek vagytok 5 hogy édes Etelémnek nevét 
tízen-Öt efetendok után, füleimbe faangoztattyá* 

COÜ0 
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tok,.' Hozott Istenbenneteket, édes könyveiéi 
hozott isten bernieteket. Igen-is Széplaki , én, 
vagyok azon fzerencsétleii Etelka. 

SZÉPLAKI :• Igazán mondgya Fejedelem-
űéjixd: hogy fzerencsétlen. Ki mind Urát, mind' 
r.'igAt (pedig oíiy sok ideig), & bú-bánatoknak 
tengerébe buktatta. 

KETELAr Éri buktattam-é . uramat >? 
SZÉPLAKI: Azon igazi Férjet, azon ér-

ctémes' Fejedelmet, azon hasonlí hatatlan jó em
bert, gyalázacossan elrhagyta. 

KETEL A - Teremtő Isten í mit hallok! Le-
hetett-é nékem Etelémet el-hagynom? Gondolhat-' 
'ta-é- Ö azt Etelkája fél61? Oh ismerem én az én 
Etelémnek feívét. 6: azt nem.- gosdolhata felőliem.. 

SZÉPLAKI ;„ Lássa bár a* teremtett állafc 
Azon sok nyomorúságok, mellyeken, tizen-ot 
efeteB-doktoi fogva , által-mennie kelletett, meg-
Hem-törhették úgy fzívét-, hogy a' fzínlést x azon 
Istentelen ál-orczát, le-tehette-yóhia. Mondgyon. 
igazat Fejedelemségéé.. Csupán- cssak - a* tőre--. 
delmesség" "fogja fzföhii'Etelével való" meg-egy* 
gyezést* , • 

K.ETEL A: Oh bár olly igaz- volna az 
egéfe Világ , a'-imnt igazak az én ízavaim. —. 
Széplaki !•• a'-fci tizen-öt- efzcendakig (sok fzen-
védések, ezer vifzontagságok közptt) maga ár-
tatlaaságá'tól meg-gyozet-tetve marad'; az méltaft 
mondhattyar maga* felöl: én ártatlan vagyok*. 

X 4 , SZÉP^ 
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SZÉPLAKI. Teremtő Isten! Lehet-é en
nél nagyobb fzínlést találni! — Haliya Fejedé^ 
lemséged. — Azon tanú bizonyság , ki Fejedé-
lemségednek fzavait meg-hazuttoüya* a'~ki Fe
jedelemségednek nyakát-is törheti ,'• eme* vad 
Szigetben lakozik* ke-fogja ez az ál-orczát 
vonni, és fzerae közé mondani: Te voltál Te, 
ki én érettem Etelét el-hagytad, és így egcfz 
Karjelt tövestől fel-forgattad? 

KETELA: Oh ki-mondhatná ezt fzemem* 
be! ~ Állítsd-elo ^zon gyalázatost: hadd fzól-
lyak magyarossal! fzívéhez. Soha engem' a* 
nyomorúság le-nem-rgyalázhatott annyira, hogy 
testemmel egygyiitt böcsűleteraet-is le-gyálázta 
volna, Allítsd-elo azon gyalázatost,' ki azt fze« 
membe merné mondani, 

SZÉPLAKI: Nem ismeri tehát azon era* 
bertj pedig ezen Szigetben 9 kiért Eteléjét éh 
hagyta, és a?-fci után ide jött? 

KETELA:' íme bizoniágiii hivom az Is* 
tent? hogy? ha bár fejemet le-csapnák~is, egy 
ollyan utálatos felől, semmit se tudok* Állítsd* 
elő eme* Mocsok-embert 

SZÉPLAKI,, csúfolódva? Hogy - hogy ke** 
rulhetett tehát Fejedelemséged egygyüvé (pe
dig ezen el-hagyatott vad föigetben) anj&'v Hen
gerivei? 

KETELAr Teremtő Isten! lehet-é ennél 
nagyobb gyalázat! 

SZÉP-
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SZÉPLAKI: Éti hoztam-ki Hengerít Kar- -
jelből *" és , hogy Fejedelemségednek gyalázafc-
tyát őrökre el-temessem, otet e? vad fzigetbe 
ki-tettem , hogy &? vadaktól öfzfze-fzággattasson* 

KETELAs Büntessen-meg az Isten, ha 
•erről csak egy feót-is tudok? 

SZÉPLAKI: Egy efztendo múlva, meg. 
Jiallotta gondolom Fejedelemséged: hová vittem 
Hengerít; Mert másként hogy jöhetett volna 
ujánna? Tagadgya ezt Fejedelemséged. 

' KÉTELA: "Oh egek' fénnyei! — I>het-é 
ennél ocsmányabb dolgot koholni! •*-*> Én9 a5 

Karjeliek' Fejedelero-afzfzonya! — Édes Ete
lémnek igen kedves Hitesse! — egy Hengert* 
nek kedviéit el-hagyhattain volna Uradalmimat, 
<5? vad Szigetbe jöhettem volna: hogy itt a' 
Nyomorúságokkal gyürtit váltsak, az éhséggel 
jegybe járjak, af sanyarú gyötrelmekkel Ölel
kezzem, ' Oh tüzes Menny-kövek, hogy nem 
hullotok azoknak fejekre, kik felőliem így gy^ 
.xíaícodhatnak! 

SZÉPLAKI: A8, 'gyanú kevés volna, de 
a* tapafztalás? ' 

- KETELA: El-hagyhattam volna Etelémet, 
kit még most-is ki-mondhatatlan-képpen ízére*' 
tek ? és pediglen egy 'pqruttya emberért? egy 
.gonofz Hengeriért? kit'én soha életemben nem 
láttam, kivel egy fzót (ezen vad Szigeten ki
viül) soha nem beízéllettem,.•— Széplaki! En* 
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gémet talán meg-akarfz*csalni ? Ezt -tolleÜ _ meg-
nem-érdeidettem.' Vigyázz magadra: az ártat
lanság Istennek védelmezése alatt Csökött- lenni: 
me^ne-büntessen. 

SZÉPLAKI: Éti. Fejedelemségedet meg-, 
csalni nem akarom* 

KETELA:% Boföfeantani tehát s - ^ Ez még 
amaimál-is rofeföabb. 

SZÉPLAKI: Se newt bofefzantani, hanem 
vallatni. 

KETELA: Ki tett téged* Bírómnak? 
SZÉPLAKI:- Az- atyafiságos. Szeretet*. 

»el ly arra Öfztonözött :• hogy Fejedelemségedet 
ki-keressem 3 töredelmességre vehessem-, és Ete
lével öfzfze-b ék éltessem. 

KETELA:- Kiknek feíveik soha. egymás* 
tói el-nem-vfzakadtaikj, azokat öfzíze-békéltetni 
nem fzüiséga 

- SZÉPLAKI: . Afefzanyomí Ezek valóság, 
gal mind- £z„é$ fzavak^ '.Ufe-5 megkövetem.,., nem 
igazak ,- hanem: csupa hitetok. , '•'.'.' • • s -

. KETELA:- .-És ez t fzemembe. meri Szép-, 
laki mondani? pedig iliy bátran ? • . 

•. SZÉPLAKI:- Ég|jen oüy bátran, ,nMttt,;Fe-
•jedélénts-éged- én -előttem :meri 'mondani :• - hogy 
- soha •• Heogerivel^ e* Szigeten- kivÖlj; nem : ízőlloífc- •• 
Én előttem ..mondán*.; ki - ezen két-' ;ízemeimmel 
láttam azt:>; a > # t bár, ..soha:-ne- láttáim volna* 

KE-
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KETELA: Láttáké valamit, Yagy semmit* 
azt nem tudhatom: mert a te fzeroeid nem az 
enyimek* Ha láttad pedig-1 hogy éa valaha 5 
ezem Szigeten kivűl," Hengerivei fzóllottam * 
az, vagy ördöngös babona 5 vagy fzemrfény-vefz-
ío bofzorkányság vala, Most-is azt mondom: 
soha Hengerít életemben nem láttam 5 soha ve
le nem bé&éllettem. , 

SZÉPLAKI: VefefeekTel, ha valaha ennél 
nagyobb csudái; láttam. Ez^utáa immár* fzemeim-
^ek se hihetek, 

KETELA: Sfótt Magyar-.orfeAgí hitemre 
mondom* holott Isten9 kegyelméből a9i világra 
ízületiem: hogy, ha meg-kéiioziiáimk-is 9 soha 
annak okát adni nem tudnám: mért bujdosott-el 
Orfzágából kedves Eteléin. Hogy tollem el
evezett, el~se;bűcsézott-5 egy- egéfz efztendeig 
vifzíza-se-jöfct. • 

SZÉPLALI: No mér én egéfzlea oda 
vagyok. 

KETELA: Édes-.Etelémnek el-bújdosása 
után ki-fzáraztottam fzemekneL Kerestem otet 
de nem. leltem.;. fojtiáfzkodtain utánna, de nem 
hallotta ;_ Hívogattam, hajiékaimban % de nem • ér
tette* 

SZÉPLAKI:, Ez-'-a^ afzfzony engemet 
egéfzlen bolondja téfzen, 

KETELA:, Egéfz egy-efztendeig bé-zár 
rakozva vártam vif2fza*javetel&. • -Végtére sífni 

nem 
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siem^ hanem pokol-kénnyaimmal magamat émífz* 
teni • tudtam. Útra indultam magam~is; hogy 
Ötét fel-keressem. És íme, hajó-törésem uún^ 
ezen fóigetre -ki-vettettem, 8* honnétt mind
eddig haza-nem* mehettem: mejrt soha £Z*után 
hajót erre nem láttam, 

SZÉPLAKI; Most immár olly biiontalau-
• ságban vagyok: hogy azt se tudhatom: lártam-é 
akkor valamit 5 vagy semmit se* Mi> hafznom 
immár: hogy fejembe fzemeket viselek* -— 
Csak azt akarom még ^érdeni? tudgya-é Feje*-
delemséged, hogy e' Szigetben légyen.az, a*-
ki , a'-mit én láttam, o-is fzemeivei látta, , 

KETEI.A: Ki lehet az , Széplaki? 
JSZÉPLA&I: Itt itt e? Szigetben vagyon. 
KETELA: Kicsoda? 
SZÉPLAKI; F Szigetben vagyon Etele! 

Hogy Etelka e' Szavakat hallotta- ki-mond-
hatatlan nagy csudálkozásjft, de még ennél-is 
nagyobb örömre fordult. Tizenhat efztendofc* 
tol fogva semmit se hallván édes Eteléjének él
te 5 avagy holttá felől, hogy most nem c^ak él
ne, * h*nem e* Szigetben-is lenne, ezt igcfu csu-
dállotta-r hogy pedig Stet láttya, meg-öMheti, 
ezt örömének mondhatnia Alig mondotta-ki 
Széplaki ama5 fóayakat, nagy Örömjébe lévén, 
így kezdette 

KETELxi: Mit! — Etelém vagyon itt? 
Etelém vagyon ^ Szigetbe? • < 

SZÉP-
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' SZÉPLAKI - Itt vau igen-is, de íieffi úgy 
ftiüf Fejedelemségednek hitese, höüent ítéío 
bírája. Ö4s látta azt, a'-ffiit én láttam. Azár^ 
tatlanság elég erős ofzlop. Ahhoz íámafzkod-
gyoíi Fejedelemséged. A?-mit én előttem ízé-
yal mondott ártatlansága felöl, az cstipa nád-fzáí, 
reá-könyökolni nem lehet* Etele fontos ember. 
A-mit" én eMuhetek; 0 azt gyengeségnek tart-. 
hattya* 

KETELA: Oh Te Széplaki! én befzéde-
idtől tartok: mert te az éh meg-csalásontfa ipaí-
kodoL Hol venné itt magát az én • édes' Ete
lém ? — Oh feólíy igazán: itt van-̂ é ? és hol 
van ? 

; SZÉPLAKI, Mattomban: Ezen afzfzoűy-
ság 5 a'-mint látom 5 urának bírságától nem íéh 
Ez még annál csudálatos'sabb, * 

KETELA : Látod: hogy nieg-ákatfz csalni 
Mi gyönyörűséged beniie: ha egy kézzel nyúj
tod as vigasságot, és azt két ké&zel kapdosod 
vifzfza? Mond* meg igazán: e' Szigetben vaa-é 
édes Etelém, 

SZÉPLAKI:- Itt van igen-is ezen ízigefr 
ben. A' nap-nyúgotí partra kötött-ki, inuéntf-
nem- mefzfze* 

KETELA , kimondhatatlan nagy öftim-'dzdnei 
lözbtt:'. Öh hálákat adok néked Magyarok' Is-

, tene: hogy engem' meg vfgaíztalni akartál, mi-
nefc-elfftte c' Világhói ki-fzóllítani kévántál. Oh 

, ., •• Szép-
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Szépkki! soha af Tefméízet ökossabban nem 
gondolkodott,-., mint mikor a' jó-IiirMnoiidó Fe
jedelmeknek fzáj okban a* nyelvét teremtejtte. -— 
Oh Széplaki! ide látnál az én fzívembe* ~ Oh 
gyere fussunk hozzája!— Hadd Ölellyem-meg$ 
ha mindgyárt %z-utkú meg-halok-is* El-akar a 
mennih 

SZÉPLAKI ̂  Vifzfza tartoztatni akarván 
Ketdáí: Még csak egy fzót afzfzonyom ! 

KETELA: Egygyet se Széplakitól* Ezre-
ket édes Etelémtől. 

Ezek-után ki-törte magát Etelkái" Alig-is 
várhatta hogy édes Eteléjét meg-lássa* Be hátra 
vala ám még a' feketfe leves* 

m< 
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I. Étele* okoskodásai. 
1L Márna Etelénél. f " 
III* Etelének gyötrődésig 
IV, Ballaginak ki-vdlttsu 
V* Etelének gondjai. 
VI. Marnának elő-jötte. 
VIL A' Titok' ki-nyílttá* 

VIII. Éeteía Etelénél 
IX. Etele'' kegyetlenségé, 
X. Kréka'iiak elo-jötte. • 
XI. Széplaki KetekVaU 
XIL Ketelának fial 
XIIL' Hengerinek vallása/ 
XIV. A' titok* ki-sneiiexelet 

v. Xl< 

ÍLSÓ 'RÉSZ, 

Ételé okoskodásai 

TELE :•• íme! .hogy íneg^gyökeresedteíii égeti 
Utálatos Szigetben* Se előre0 se hátra nem' 
mehetek, Se efzem helyén 5 se fzíveta. Mint
ha enyim se vólüa a* hajó, aüíiak se merek pa^ 
raiicsolíii — íme ! Etele el-akáína menni j és ládd 
Se kormányossá ^ se fiai. — Etele el-akarná 
tnétini^ és belál a? fzívbe kiált valami: maradgy 
•még itt, maradgy itt — Etele tehát a' Nagy* 
Semmi immár®' Oh Zoltán! mért nem maradtam 
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nálad: hogy, Berengárnak feerencséjére^ enge
met küldhettél volna Olafz-Or&ágrá (17).. Tal
ián ki-műltara volna eddigi és Pápiáiiak'hamvai 
között hallgatnéké 

(17). Zoltánuralkodásának .tizenötödik efztendejébeö 
Berengarius volt fiz Olafzok' királlyá. A ' Németekkel bé
kességben élvén 2! Magyarok, el-úaváh a' henyélő életet, 
alig várták, hogy valami nemzetséggel hadba fcéveredgye-
nek. És íme ezen alkalmatosság adta töaga't élő. Be-
retígariust el-ótáiván az Olafzok, rnás királyt akaratiak ma
goknak válafztani Az Olafzoknak ezen Zenebonáit véd
vén Zoltán, Tósd-Vezért, Kun-Bogár hadtíagygyal Otefz-
örfzágba küldötte: hogy a' dologhoz -xsagyarossan lássa
nak, és vagy az új Király váafztást meg^gátollyák Vagy 
Ölafz-orfzágot Zoltán réfzére el-foglallyák. Azomban a? 

nyughatatlan Olafzok Rudolfot válafzcoíták királyoknak, ki 
Burgundiának vezérjc lévén, mmek-utánea Bufchardnak; 
a' Svábok vezérjének,- leányát Bertát feleségül el-vette, 
nagy gazdag embernek tartatott. Éppen azon időben, 
inidön Rudolf a' Brixiai hegyekre ért, hagy inn'ént Olafz-
orfzágba üierivén, azt el-foglallya: a' Magyafok-is Veroná
ba jöttek, es miriek-titáfina Berengariussal fzóliottak", an
nak pártyát fogván, amazokra ütöttek, és vélek riiit tettek 
Luitprandnak fzavaival fogom le-iroi" „ ALBERT Mar
cii* és ODELRICÜS Comes PalaHi, az-után Gróf Gi-
zeíbeitus ? több lilásokkal, líűdőn Brixia várassanak ho-
gyére érkeztek, melly ötven (Oíáfe) mért-fóldnyire va
gyon Veronától, és ott öfzve-joveteleket tartanának Béren-
gáriusnak le-tétele iránt; kérte Berengarius a* .Magyarokat, 
hogy 9 ha Ötét fzeretnék ? ellenségeire rohannyanak. Ezek 
pedig (valamint a' vért igen fiaorajtfhozta'k) Kalauz adat
ván* Berengariüstól, töretlen tokon ezeknek éppen hát-. 

jókra 
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MÁSADIK RÉSZ.-

M'árn:a Etelénél 
Oaniárébb bé-jott Márna 5 sem-tniht Etele elöb-
beni fzavaít el-végezte volna-* Űgy rendelte 
mincUáz'-áitai magát: hogy efzre-iie-vétessen* 
Sajtiállotta fel-háhorodásait. Fel-feí-emelte az 
egekre fzertiek. Végtére 5 hogy Etele izavait 
el-végzetté, így ízÓlia hö£zájá 

MÁR̂  
jókra kerültek, éá őket olly hatnársággál köröfztűl-nyársol-
ták , hogy időt nem eftgedtek se fel-Öltözesre • se fegyver-
ragadasrav Még-fogtak, meg-is-oltek sokakat* ODELRI-
CUS, Paíatii Comes b ki magát emberől védelmezte, meg
ölettetik; ALBERT Marám pedig, katona ugyan nem 
lévén, de kiben tí.agy vaia az eló-látás, és ravafzáág, mi-
nek-utánna a' Magyarok' oda-rohanását látta, és élollök 
el-nem-fzaladhatott, az övet, az arany pereczeket, 's-mmh 
den kincsét el-vetfette ? és köz-katonának hitváü ruhájába 
öltözött: hogy á' Magyaroktól meg-ne-ismértessen. Még-, 
is meg-fogattatván, és^ ki légyen, meg-kérdeztetvén s ma
gát egy Tifzt' fzolgajáhák lemii mondotta; kérte-ís a7 Ma* 
gyarokat; hogy átet a* közel-iéyo kastélyba vezessék (meU 
lyet Kalczinárnak neveztenék) Ott - lennének fzűléi> kik 
otet örömest ki-váltanák. Oda vezettetvén, alá-valö pén-
zep tó-váltattatott: mert m'eg-nem-ismértetetL GrófGizelr 
bertus pedig, mivel reá ismertek, meg-tatár-korbácsoltatött; 
és fél-meztelen Berengariüs-kírály^kibe Vitetett. „ Ezeket 
irra Luitpratidus a' Magyaroknak akkori cse'ekedetjekrök 
Hozzá adgya azt-is: hogy azoti Gizelbert * kit meg* 
verve BereHgáriüshojfc tittek a* Magyarok , azon Berenga-
Mdsadik Datahi, Y rius-
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MÁRNA: Oh'ha jobb kedvét láthatnám". 
Fejedelemségednek I De el-halgatok P még meg-
fcünttét látom háborúinak. Mi-is egygyütt fzen* 
védünk. 

ETELE: ' OhJ mit tudtok ti a' fzenvedésrolf 
MARNA: De nékünk-is esnek ám nehe-

bünkre valamik-
ETELE : Ha csizmatok' el-fzakád;• ha haj^ 

fíirtjeireket a? fzél meg-bontyaD há fzeretőtok 
mishoz áiL 

MAR-
nusíól viGtfza-efefztetett, dé tó , ' - a ' gaz-emberek* mócV 
gyára, meg-nem-koízBnvéti a' jó akaratot, az egéíz Serég* 
r.ek Kalauzzá volt, midőn oCztán Olafz Qrfzágra 'ütöttek 
Rudolfnak katonai. Berengariusnalr, Olafz-orfzág királlyá-
mk halála után s csak ugyan azon említett Rudolf, a' Bur-
Snndok! vezérje, hivattatott as Kira'tyságra." Ezt hogy 
rce^oízízúllya Zoltán, Rudolfnak otthon nem léttében ^ 
Olafz Orízágra ment a' Magyarokkal.- Pápia várossának 
íalait sánczczal körül-vette s és körös-körül el-rendelvén a* 
katona sátorokat, a'Polgároknak ki-jovetéleket meg^gátlotta, 
Luitprandüsnak fzavaival élvén „ Pápia-várost, &* Íeg-né-
pessebb, e's gazdagabb várost meg-gyújtyák, holott fza'm-
lálhatatian kincs vefzett-eL Fel-gyujtattak negyven-három 
Templomok. A' Városnak Püspöke, más" Verczellai Püs
pökkel , a'-ki akkor nála vala 7 a'- tűzbe és füstbe ' meg*-* ' 
íViliiidtalu Azon ' fzámlalhatatlan sokaságból alig maradtak 
Ket-fzázan, kik as Városnak hamvai'között az el-olvádott 
ezüstöt í el-k eres vén, annak nyolcz vékáját a' Magyarok-*> 

• hoz .virrék : hogy az Üres Városnak bástyáit éleíjekkel egy-
gyíif b&e-spggel bírhassák, LUITPRANDüS/-MüRA- : 

TORIÍT.S. 
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MÁRNA: És raég; ha Fejedelemségedet 
bú-bánatban láttyuk, avagy csak lég-kissebb^ 
ízenvéd. 

ETELE; Ki-moiidhattya azt felőliem: hogy 
fzeávedek ? Hallod-é Márna! Én férjfiú vagyok. 
Te pedig leány, . Ez mostanra eiég« 

MÁRNA: De mit ért ez által Fejedelem* 
séged? 

ETELE • Azt: hogy én magamnak elegen
dő vagyok j tik pedig reám nem fzoi'últatok* 

MÁRNA:. Oh kegyes Fejedelem f mi elég
képpen láttyuk: hogy magunknak elegendők nem 
tagyunk* íme Tabán-uracs vígafztalhatatlan* — 
JStirics hataltnaiíiban: hogy bánaíjait le-csiílapíctsam. 

ETELE: Ismered ötét; avagy, ha nem 
ismered 5 vísgáld-meg fzíttétj és gyógyítsd-mag, 

MÁRNA • Akár azt ismeretségnek mond-
gyám, melly &dk félelemiöél vagyoli Öfzve-ke-
verve; akár fzívünk* gyákör visgálááának nevez-
zem5 van valami még-is a' dologban:, mellyef 
ki~mondani átallok-

ETELE: Ki veié, a9 mi fzíved' gyötri. 
MÁRNA í A9 mi fzeretetüsik mindenkor 

állhatatossabb 3 VefizesSebb* 
ETELE t No hát rajtat. • Végyétekel egy

mást. • 
/ MARNA: De níeg-égygyeztünk abban: 

hogy semmi ollyast ne tegyünk 5 a-mi Fejede
lemségednek elienére lenne. 

Y 2 ' ETSr 
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ETELE: No lássa az ember* Ezen kis 
. faiat4s: hogy tudgya mesterségét* 

MÁRNÁ5 hízelkedve 1 Noha bár nehezünk^ 
re fog esni: ha azon reménytől le-kelletik 
Mondanunk *> mellyet Fejedelemségednek kegyes 
tekinteteiről 9 mint valami rózsákat 5 le - fzakafz-
tünk; még-is csupán azért jöttem ide9 hogy ar
ról le-mondgyak\ és fzerencsétlenségemet megA 

vallyam* 
ETELE: Ez már talán neiü tréfa. 
MÁRNA: Igaz ugyant hogy Tabánnak 

el-válásával 5 minden világi gyönyörűségemtől 
meg-válok- de magamat az 6 társaságára mél
tónak nem ítélném, ha Fejedelemségedet azon 
drága fiától meg:fofztanáxiU Ő se kéván engem9 

el-venni 9 ha Fejedelemséged meg-nem-engedi* 
Ez a1 mi erős fel-tételünk* 

ÉTELE:. No lássa az embeí 9 mínö erős 
fel-tételek ezek! És ez valósággal így volna* 
Nem tettetitek "magatokat ? 

MÁRNA: \ Oh nem! éppeíi nem! 
V ETELE : Hallod - é Márna. 'Engemet^ az ; 

afzfzonyok fzem-fény-vefztése soha többé meg-
nem-csah Azt gondollyátok talán: hogy etáé. 
jó fzíveteknek ki-adásával,,.-engemet meg-lágyí-.' 
totók? Oh. éppen 'nem.; Ugyan azért: mivel" 
Tabán-fiamról le-mondafzfz <, el-fogadom ajánlá
sodat. Tí, mind-a-ketteii. "Szém-fény:v.efztp ala^ 
kosok vagytok, : •'. . 
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MÁRNA :• Oh metósen-meg attól az Isten, 
Mind Tabán, mind Márna oily anyáktol fzület* 
tek 3 kiktől a' fzínlést^ áz alakosságot ineg-nem-
tanulhatták. : 

ETELE: Oh bár igazae mondanál! 
MÁRNA:- De ugyan hogy-is Iqhetne más.-, 

ként a* mi házasságunk fzerencsés ? — Ei-raúl-
hatna-ó egy nap, mellyben mi magunk * között 
azt nem kérdenénk: mit* csinál most a" mi édes 
Atyánk, Áldgya-é házasságunkat? Örömest lát-
tya-é édes Unokáit\y kikre a' Karjcli birodalmat 
bízhattya. 

ETELE: Na lássa az ember, mi módok
ra fakad. 

MÁRNA:-, És mi magunk között mit fe
lelnénk ezekre? , Csupán ezt: Ó fzomorkodik, 
és miattunk föerencsétlen lett. Ugyan ezen 
okrs* nézve, a mi fekételiitik állhatatos.; El-
sem-akarunk tolle állani,. És íme jönnek bizon^ 

.'ságaink.. ' ' 

. • HARMADIK ! RÉSZ, ~ 
EtelénRk gu.Qiröiés&l - ' 

V IZAKNAI; Éppen nem kedveznek a* fzeí.e-k* 
Az-is csudálatos: hogy Fejedelemségednek em
berei egéfeien el-fzéllyedtek. Nagyhabin , és 
Tabánon kivííl^ kiket ide hoztam 5 a* többit nem. 
találhatni* Econiiracsot se tudgyuk^ hoi kód.ör* 

I 3. ' ' • wg, 
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rog5 hol csatáiig* A* mi hajónk' egy óra mai
vá meg-iadúi. Miaek-elotte el-mennyünfc, egy-
gyet kérnék* 

ETELE: Hák Istennek, találkozik még
is egy ember, af~ki kér valamit íollem ! Egyébbr 
ként minden ember parancsol. Ugyan hadd MU 
lyam , mit kérfz ? 

VÍZAKNAI: Ama' kis-hajós-legényt Bal-
lagit, ha Fejedelemséged meg-engedné, "a*-mi 
hajónkra akarnám venni. Ott az afzfzonyo.k 
közo.it inkább el-múlathat̂  Itt el-nqm-titkolhatr. 
nk föeméllyét. Csáfot-is űznének belolle. 

ETELE: Hát még nines valami más okod? 
Annyit horda£z£z-elo * mintha tndgy' Isten 9 mi 
nagy kincset néni kérnél tollem. 

VÍZAKNAI: Az-ntán : Fejedelemséged-is-
csak fél vállról imígy-amúgy nézzen reája* - Ná-
Inns íkeretni-is fogják. A'-nú több : eredetére 
nézve tiíztelni-is. 

ETELE;' Eredetére nézve?- No tífzteld 
tehát j és vidd-el, nem bánom, ha Nagyhabi 
nem mond ellene. Ha pedig ellene mond* vidd-
el vele egygyütt Nagyhablt-is. Ha ' Márna-kis-
afzízon Tabán nelkúi el nem-lehet, vidd-el őtet-is. 

VÍZAKNAI: így tehát magát hagygyuk 
Fejedelemségedet. 

ETELE: Igen-is: azt akarom. Én majd 
azt fogora-fel gondolataimban: hogy ' valami új 
világra által-tétettem, holott magamnak új., és 

' * fzám 
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jT«ám-Í25e-íkerédt-vaIó.. embereket kelletik.terem- > 
tenenív 

• VÍZAKNAI: " El-vihetem .tehát'Ballagltt 
,; . ETELE: Ne kérdezz- annyit. Vidd-el 
Örökre* \ 

VÍZAKNAI: Be o , minek-elStte el-men
nyen, jó napát akara mondani Fejedelemséged-
nek^ és. még valami vigasságot hozni. 

ETELE:, Vigasságot? hifzen én elég víg 
Fagyok, Nékem a* nagy vigasság meg - árthat* 
Csak maradgyon-el*. • Vidd-ei otet mennél, ha- •' 
marébb, 

'• : NEGYEDIK RÉSZ. 

-:' .Balláginetk ki-voltta. 

Vízaknai amazokat befzéllette Etele- • 
vei," azomban Ballagi, már afzfzonyi ruhában 
lévén* felköltözve, a* Harafztok között "elrejt
ve'maradott, és várta az alkalmatos ído£9 mi
dőn Etele eleibe állhasson. Etelének utolsó 
fzavai után jelt vévén . Vízaknaitól 5 elo-áilotL, 
és5 Eteléhez menvén y így fzóilott 
" • BALLAGI: E.n -pedig azért jöttem íie 5 
hogy Fejedelemségeinek örömére tegyek* , Oh 
bár meg-eiigedné azt az Isteni -

ETELE r kegyetlenül red-tekitttvén : Mi bal
gatag reménység ez te talled: hogy néken : 

örömemre lehess, 
Y-4 BAL--
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BÁíXACrl: Qh ne vessen Fejedelemségei 
olly kegyetlen fzemeket reám* 

• NAGYHABI: .-Ugyan-:azért: hogy- ezen 
^egyetlen fzemeket el ~ kerülhesse 3_ a' Kis-afz-. 
fzonyt által fogja tenni Vízaknai a' másik ha-
jóba* 

ETELE: ftíicsadát?. ps-afzfzony. No, 
mit n Világon, leány sincs. • Valamennyien nün:4 
Kis-afzfzoiiyok. 

VÍZAKNAI: Igen-is, drága Ri-s-afzfzony* 
A" mi hajónkban soikal barátságosabbak az em
berek* Emberségemre fogadom: hogy tf fizél-
mek se hagygynk meg-fújni^ és minden reggel 
tejbe-vajba fÖrofztyiiL 

ETELE: Látd, mko jó dolgq.4 léföen!-
Vizaktiax, vídd-el már egyfzér fzemem elöl. 

BALLAGJ: 0h én ÖrÖmestebb maradnék 
Fejedelemségednek hajoján# 

ETELE £ Mi tatár lelhet engedet* Az 
égéfz világ ellenem esküdött., 

BALLAGI: 0b ha mindenkor Fejedelem
séged, mellett- maradhatnék % ez volna az én vi-
ági gyönyörűségein, 
'• ETELE: Lássa a^ €mber: hogy* jádzik 

velenj a' gonofz izerencse* Azok fzeretnek^ 
iikec én nem fzenvedheíek* A'-kit pedig éle
temben egyfzer ízerettei% az engemet elhagyott. 

BAL-
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BALLAGI: , Oh be édesdeden * be nagy 
Örömmel nézek Fejedelemségedre* Nézzen ké
rem reám-is, KönySrÖUyon rajtam. Boldogít-
tson-meg csak egy pillantással. 

Hogy ezeket el mondotta Ballagi 9 Etele aa-
oak ízeméibe nézett* Leg-elol annak láttására 
el-bámúkj az-után: vifzíza-lépvéii, így fzóilofct 

ETELE: Meg.vagyok-é bofzorkányozva? 
avagy ezen leánynak Orczájáhan látok valamit 

BALLAGI; Oh lát igén-is valamit; melly 
Fejedelemségedet meg-vidíthattya. 

ETELE: S&t fzívemet egéfzlan körofztül 
hasíttya* Lodúlly előliem % ne is lassúak. Vi
gyétek a9* hajóba 5 ne-hogy kétségbe ejtsenek 
gondolataim. 

BALLAGJ* Etelének kezeit térdcn-alha meg
csókolván : Oh nézzen még reám Fejedéi emse-. 
ged? ha íiiitxdgyárt csak egyfzer-is. 

TABÁN: Édes atyám konyönMlyon rajta* 
ETELE: Oh Tabán!- ha tudnád5 kinek 

ábrázattyát viseli ezen leánz-o. 
BALLAGJ: Nem másét, hanem Etelkáját 

az én feegény el-veföett anyámét* Ezt moiv 
dotta nékem Fejedelemségednek azon Komor-
nokja5 kit Magyar-orfzágból magával hozott 9 

és â '-ki- engem*' (édes anyámnak aJ tengerbe veíz-
te. után) feknevelt.. Édes. Atyám i Szeressen 
engemet, 

Y S; - fiTfr 
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ÉTELE: Mit? Én as Te atyád? Te pe
dig az én leányom? Lehetetlensége — Nagyha-
bi! alattomban : Orczájának vonásai mondhat
nak ugyan igazat* Meg-lehet; hogy hitetlen 
Etelkámnak leánya; de az enyim soha. se. 

TABÁN: Oh édes atyáin! Ez valósággal 
az én Hugóm, Fejedelemséged' leánya. Oh ér-
zeni belől a5 Vért kiáltani: Héjjá a 'Te húgod. 

ETELE: Nem igaz* Nékem nem leányom* 
TABÁN: O az édes atyám, Bizonyos

a n az o* 
ETELE -. Tehát arra akartok venni , hogy 

Házamnak gyalázattyát 5 mellyet mind-eddig fkor? 
galmatossan el-ötkolhattam, ezen egy leányért 
az egéfz világ előtt ki-nyilatkoztassam ? Meg-
mondgyam-é néked-is leány, hogy Te Etelká
nak fattya vagy ? 

BALLAG^: Én Etelkának fattya? Oh Te* 
remto Isteni be le-vagyok-gyalázva, édes 
anyámmal egygyütt: 

NAGYHABI: Uram! gyalázni se az :árr 
fátlanokat,,, se a' ixieg-holttakat.nem illik.. Akár 
ély akar nem él a' Karjeli Fejedelemno 5 de az 
ártatlan* Fejedelemségednek Majyar - orfzági 
Komornokfa felöl nem lehet azt mondani, hogy 
Bíidon haldoklott ,> igazat nem mondott volna. 
Ö ir*ondo.tta pedig halála előtt: hogy Etelka 
ártatlan; Héjjá pedig Fejedelemséged' leánya* 
O adta nékem Héjjá? kezembe. Én ezekről 
bizoiiságot tehetek*' : - ' :ETE-:• 
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ETELE: Oh bár mind igazak letetnének, 
a-míkeü a' haldoklók hazudtak, — Oh Nagy
habi! Mért vetemedtél erre? — Most gyűlöl* 
ni-is kezdelek; mert a' leány mellett hazudfe. 
Én ellenein vagy, ki Atyádfiar Fejedelmed -»is 
vagyok* 

• NAGYHABI: Engedgye - meg Fejedelem
séged : hogy Márna-kis-afefeony el-távozzon 
valahová BalkgivaL Olly valamit mondók^ 
mellyet elSttSk ki-nem-moodhatok* 

ETELE: Távozzatok^. Soha még Nagy
habi meg-nem-cs.alta Fejedelmét és attyafiát. 

MÁRNÁD Adgya Istent, hogy fejedelem-
stégedhez örvendetessebben vifzfza-térhessünk. 
El-mene Ballagivah 

ETELE;, Mariának k Ballaginah el-mene-
íelú titán : Meg-lett tehát ez-js* SzóUy a9 do
loghoz velo.ssen. 

NAGYHABI -. Uram! Fejedelmem í Atyám
fia ! — Soha nem hittem volna : hogy egy atyá
nak fzíve* midoii édes leányát fel-talállya» Örö
mének valami jelét ne mutassa. Most tapafe* 
talom elsőben: hogy rofz világot élünk, . 

ETELE: Tudod; a' feó-fzaporítást nem 
' fzen védhetem.- Ha föavadnak nyele van3 meg

markolhatom, 
NAGYHABI: Etö-adok tehát elly csuda-

latos történetet, melly'bizonsága lefz annak: 
hogy Fejedelemséged meg*csalattatott» Etelká

ja 
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Ja ellen gyatrába esett És így a* Fejedelemség 
get meg-iieai'érdemlett omladókjába döntötte. 

ETELE: Ha atyámfia nem volnál, ezen 
fzeinre-háiiyásokafc eknem-fzenvedhetném. Miud^ 
gz-áltsl toyéhb. 

NAtíYHABI: Meg-mutatom azt-is: hogy 
csupán Fejedelemségednek hirtelenségéből fzár-
mázott, midőn ama* két fzíveket^ mellyek a' 
Világosi várban egybe forrottak, minden meg* 
visgaiás nélkül, ketté-fzakafztotta* 

ETOLE: Ha csak -fzával tartafefk, elfe
lejtek mimderi atyafiságot 
- NAGYHABI: Elo-fogok adni olly csuda. 

la|a^^otrt#ietefc5 melly^t mkd-eddig etkelletett 
titkolnom ? mind azért : hogy Fejedelemséged
nek magával-el-hitetett békességét újra fel-ne--
zavárjam; mind pedig azért: mert- soha valamit 
ízemére vetni nem akartam. m 

. ETELE; Add-eio már egyfzer, a*-mk elo 
adnod kelletik*. 

NAGYHABI: Ha Fejedelemségednek atyai 
fzive erre se fag érzékeny lenni; akkor én Fe
jedelemségedet % minden tifztességgel 5 el - ha
gyom: mert előttem5 mindenkor fzentebh az 
ártatlanság5 sem-mMt vagy az atyafiság, vagy 
a* Fejedelemség* -Ha Fejedelemségedben a*!t~er~ 
méfzetnek törvénnyé ekoltatik, oltasson-el azon 
reraénnye-is : hogy valaha vagy Attyafk 9 vagy 
iormáiiyQssa. tegyek. Ezá után elment* • * 

ÖTÖ-
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ÖTÖDIK RÉSZ* " 
Etelének gondjai 

FATELE 9 Nagyhabinai el-menetek utam Láss* 
a' Teremtett állat, mire jutottam! — Hát te 
&éked? édes Tabán-fiam, nincs valami ollyasod^ 
a'-mit fzememre vethetnél, 

TABÁN: Öh édes Atyám 1 Lehet ~é az 
Istennek olly fiút teremtem,. ki édes attyát 
gyötörje? H& él-fzenvedhetem Fejedelemséged
nek azon gyötrelmeit j inellyekrol eleinte a'vé
lekedéssel voltam: hogy nem egyebek, hanem, 
hafzontalati képzelődések j mennél inkább fel-
fzenvedhetem mostan: midőn éfzre =-vefzem: 
hogy fontos okokból fzármaztak* 

ETELE i Most tapafztalom* édes Tabá-
ttom: hogy* Valóságos fiam vagy. Tégedet éti 
Magyar-orfzágban nemzettetek •, holott egy férj
fiúval meg-elégfzik egy afzfzony. Már most 
látom : hogy előtted minden titkaimat ki-adhatom* 

TABÁN : Öh eiinyi idotol fogva erre ér
demesnek leírni gondolom magamat. 

ETELE: Tapafztalni fogod: hogy tizen
hat efztendők nem vaiának arra elegek, hogy 
ízfvemnek séf veit ki-gyógyithatták volna, És, 
a'-még élek* soha meg-nfcih-gyógyithattyák. — 
Óh fiam! fiam! Te még nem érezheted azfc 
midőn a' Saereté fzív meg^asgatíaük* 

HÁ* 
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HATODIK RÉSZ. 

Márnának elo-jötte. 
MÁRNA, Ballaghat eío~ állván: Meg. en-
gedgyen Fejedelemséged: hogy magára hagyni 
nem merjük* Héjja-is egéfzles el-hakványődott 
és fziate ei-ájáltj mmek-utánna Fejedelemséged
től él-távozott. Azt moödgya; hogy, ha édes 
sittyát láttya, talpra fog állani. Keire itt Fejedé-
feniségedet: könyörüllyön rajta* 

ETELE: Megbocsássatok fiaim. Reátok 
ti átkot nem bízhatom, ifiért afzfzoiíyok vagy
tok. Hallod-é Vízaknai i Vidd-ki még őket 
egy kevés időre. Fiaim! távozzatok-el. Majd 
ismétt meg-látlak benneteket. Vízaknai! Vedd 
Őket mind arra5 hogy el-mennyeiiek j mind pe
dig srra-Is : hogy ezen kis ideig tartó -eltávo
zást békével fzenvedgyék® 

VÍZAKNAI; Drága kis afzfzöhyok! A* 
Fejedelemnek kérését' líieg-netó-véthett^ük* Én 
o fzívét ismerem* Bizony os-is vagyok beiine; 
hogy fölséges efze "diadalmat véfzen njfttghatat-
laiiságain, • *— Mennyfitik édeseim! És * ha, senki 
se fogja-is .pártotokat, én' qlly ember léfzek, 
ki az ártatlanságot eltapodtatni liem hagyom/ 

BALL ÁGI: • Édes atyámnak biztatása töb
bet tenne " az '. .egeik • világénál Istenem!, • Én 
égéíklen oda lefeekl . • •• 

TA-
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TABÁN : Édes' atyám!' Héjjá foháfekodik* 
Kár'volna el-vefenie. 

ETELE: Ne búsúlíy leány." Ha én atyád 
lehuékj legnagyobb érzekeriségekkel fzívemhez 
fzorítanálak, és.még-mütatnám, els8 látásodra-
iá, mi ereje légyen az atyai fzeretetnek. Most 
pedig csak jó barátod lehetek. Ez-után pedig 
még jobb léfzek 5 ha fzíveiimek kegyetlen há
borúi lecsillapodnak* Kedves Márnám $ Bará
tod léfzek néked^is. Kérlek tayozzaíok-eh — 
Héjjá! ismétt mondom: jó barátod vagyok. 

BALLAGI5 ' meg-csokoltan keiéit Etelénél: 
KofzonÖm addig-is^ még Fejedelemségedet édes 
atyámnak mondhatom. 

ETELE: Tudort fiain!• hogy ezen nyug
hatatlan komof kedvemet nem fzeretitek: fze-
meínre-is hányhattyátók 5 hogy a* ti kegyes tár
saságtokban • nem gyönyörködhetem* De ezen 
egy-két órák* inelíyekben veletek vagyok$ el-
nem-nyomhattyák azon gyötrelmeimet9 mellyek-
kel tizen-hat efztendotŐl fogva kénoztatom. 

MARNA: . Minek-elotte el-mennyiinkf esalc 
azt ihondom Fejedelemségednek: hogy Nagy. 
habi ez~el8tt velünk befzéllett, és azt jelentet
te:' ' hogy olly bizonságot fog elő - hozándaní* 
mellytöl Fejedelemséged egéfzlen meg-fog-gyŐ-
zettetnia* felol? mellyriSÍ mostanában gyanakfzik. 

ETELE:' Azt'",6"tŐlle-is hallottam., de 
rnég "meg-TOm-gySzéttettem* . 

MAR-
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MÁRNA: Lehetetlennek állíttya az egéíz 
világ! hogy Héjjá, Etelkának igazi leánya9 egy 
senitelen afefeonytdl feülettetett volna* Vis-
gáitys-meg Fejedelemséged Nagyhabinak tanú
ját, és adgyon örömet azon él-fceseredétt ízi-
veknek, mellyek mostanában. Fejedelemséged*' * 
dei egygyütt fzenvedneki 

TABÁN: Oh Istenem add-vifkfza csendes-
S'égiinket! 

MARNA: Maga-isj édes Tabánom, ves-
se-meg minden erejét: hogy édes-Atyánknak 
hábordí le-csillapodgyabak. Szeretetünket /csak 
oílyannak tartsuk, mellynek' éiefztöje édes A~ 
tyánknak nyugodalma légyen* Édes, Atyánk! • 
adgyon áldást reánk** 

ÉTELÉ: Isten veletek. 
MÁRNA-: Nem sokára itt.téfinünk:-.E/-m€. 

ne £ adagival és Plzaknaivak , * , 

HETEDIK RÉSZ. 

£ Titvk* ki-núiltt'á. •• 

INTELE; Oh édes Fiam! éppen illy gyönyö
rű teava3 járattya valá édes anyádnák-i§# Nem.. 
kevesebbet hittem hízelkedéseinek 5 mint Te Már-; 
n'ának'. Én otet hogy sokkal inkább- föerettem, 
mint Te ezen Márnádat j abból lehet el-göridol-
nod: hogy miatta még mostanában-is nyughatat
lankodom. Vakarni- Te Márnád" mellett meg

mer-
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mernél esk'únni.,. hogy vele boldogságodat el* 
nyered, úgy meg - mertem volna én - is: hogy 
soha boldogtalan nem léfzek, 

TABÁN: Édes Atyám! de a-mit én má
soktól hallok! 

ETELE: A'-mit te másoktól hallafefe, 
meg-nein-gyógyithattya fzívemben azt, a'-mit két 
fzememmel láttam* 

TABÁN: Istenem ! én borzadozom. 
ETELE: Nem illik ugyan: hogy egyFíá 

az o annyának böcstelenségét attyának fzájából.. 
hallya. De mért vifztek tehát annak kinyilat
koztatására , a'-mit tizen-hat efztendőtol fogva 
olly fzorgalmatossau ei-titkoltam"? 

TABÁN: fejedelemségednek le-csillapítása 
végett. Találunk talán valami módot 5 mellyel 
édes atyámnak ítéletei meg-másokatnak* A! fiá 
leg-jobban lelheti-fel a' gyógyító • ízért, mer£ 
édes attyát leg-jobban fzereti. 

ETELE:' Haliyad tehát fiam. Hogy tizen-
nyolcz értendők előtt Magyar - orfzágból Kar-
jelbe jöttem édes anyáddal% őtetén, mivel igen 
lzerettem9 mind-égygyik Fejedelemnek meg-mu-
íatni akartam: hogy erkölcseit csudállyák, és. 
aagyra-is-böcstillyék* 

TABÁN: Hallottamé hogy tele volt min* 
jden tifztességgeL 

ETELE: Voltam vele a* Fínomok* feje
delménél : mert oda Csárazon el-mehqttem* Nem 
Mdsadik Darálj 1 "\ YÓlt 
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volt annyi tehetségem-: hogy velem a" Lápok
hoz vigyem, mert oda hajón menni kelletett. 
Ó pedig a* Tengeri haboktól nagyon írtózott, 

TABÁN: Ei-hifzem y mert: Magyar-orfzág-
ban ugyan, a* tengereket meg-nem~fzokhatta* 

ETELE r Ott a' Ballagi tónál nagyobb vi
zet se látott- Fel-öltem tehát nála nélkül a" 
hajóra, hogy Széplakihoz mennyek, őtet Kar
jelbe le-hozzam5 és meg-mutassam néki azon 
kincsemet, melynél nagyobbat sohp az Isten
től nem kévallhattam. 

TABÁN: Talán fzereiicsátlenüí járt édes 
Atyám. 
'\ ETELE: SÖtt igen fzerencsés voltain ab
ban, hogyj csak egy nap*-hajókázván3 esce-feié 
elo-találám Széplakit, ki hasonló-képpen Kar
jelbe iparkodott, hogy híres Hitesemet meg
lássa. Oh be örvendettem: -hogy tölte sokáig 

'el-maradnom nem kelletett* Hogy-hamarébb 
ve'e lehessek 5 még azon estve vifófza - fordul
tam j és ̂  mivel a' ízeiéig igen .kedveztek 3 haj
nal hasadtábau Karjeibe értünk* 

TABÁN: Oh tudom Örvendett ezen az én 
édes anyám. 

ETELE: Meg-akartam előzni a' • hírt. -=* 
Hogy más valaki-meg-ne-vigye "vifzfza-jövétele
met 3 magam mentem Széplakival anyádnak háló 
fzobájába* És íme? midőn bé~lépénk5 élőnkbe 
jött anyádnak Szeretője; minket ei-tafeftott* 
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's-el-ugrott. Irtóztató elnémulásomban nem tud
tam magamon segíteni* El-• fogott a3 M-bánat* 
Vifzfza- mentem hajómba 9 és fzerce-fzéjjel af 

tengereken eveztem, Es volt tehát azon híres 
Etelka 5 ki engemet így le-gyalázott: hogy ofz* 
táa az emberek9 fzemei elől el-futnék, és csu
pán a' vad Szigeteket keresném. 

TABÁN: Irtóztató történet! 
ETELE: No fiam? mit mondanak felől

iem az emberek'? Tüdőm kárhoztatnak: mere 
bujdosásomnak okát nem tudgyák. Oh bár so
ha se~is tudnák* Tégedet pedig a' Magyarok* 
Istenére" kénfizerítelek: ki-ne-nyilackoztasd vala
kinek anyád" gyalázattyát. Hadd maradgyon 
az örok/feledékenségnek tartománnyában, 

NYOLCZADÍK RÉSZ* 

Ketela Etelénél 
I\ETELA, timikol fzóllvánx Hol van édes 
Etelém! bi-jov.én; és _ Urának meg-változott fzim 

nén álmélkodván,: Oh Egek! — Te vagy-é? 
ETELE, el-ifzony odván: Istenem! mit látok? 
KETELA: Lehetetlen: hogy Te légy. 

El-fonnyadtál Édeáem! 
ETELE: Afefeony! — Ezen feigetben ? — 

Félre! 
KETELA :' Nem" úgy» kedves Ételéin! — 

Már megesmértelek* — Hogy tólled d-vállyak, 
Z a , azt 
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azt íiem tehetem: meg-alehén* ' Magamhoz fzo-
rítalak — otty- erSsseü :• mint Budán a' csonka-
toronyban* 

ETELE: Féke, mondám* el - tafzítván: 
Félre I" 

KETELA: Tifzen-hat efztende]e: hogy 4 

utánnad sóhajtozom. ~~ Ez-é bére állhatatos-
Ságomnak ? 

ETELE: Még egyfzer mondom: Félre! 
KETELA, álmélkodva: Nem te vagy. —* 

Ha pedig az én. Etelém vagy; tekints reám 
azon fzemekkei, mellyekbe Világoson édesde
den néztem. — Azután Örömest meg-halok« 

ETELE5 Kevés gondolkodása után: Hogy 
az ido* járattya 9 a' bokros efztendok a9 bú-bá
natot meg-enyhítik 9 azt hallottam 5 de magam
ban nem tapafztaitam® Hogy pedig a* bitetlent , 
hívé tehessék: 9 azt se nem hallottam, se nem-
tapafetaltam, se nem hihetem. 

KETELA: Édes Eteléml. Én ezen fzavaid-
hoz soha uem fzoktam* Ugyan-azért: nem-is 
érthetem. 

• ETELE: Avagy talán nem-is tudgya Fe
jedelemséged : hogy ' .hitetlensége felől * meg
győződve vagyok? 

KETELA, . Az én hitetlenségem felöl? 
ETELE: Tudom: hogy nem a1 magamé 

feloL El-hÜzem, hogy engemet SÍZ egéíz Világ 
. előtt 
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élott Hitetlennek kiáltott, és talán sokan annak* 
is tartanak. Azomban én hitetlen soha nem 
voltam. Felőliem a' Világ akár mit tartson* 
csak arra kérem Fejedelemségedet: távozzon-
el toilem. 

KETELA : Mind ezek még-sem az én ré
gi Etelémnek fzavai. — Talán el-tévelyedtem? 
Én édes Etelémhez jöttem: hogy vele élhes* 
Sek* Mond-meg, akár lei légy? hol van édes 
Etelém? 
"' FTELE : - Bar soha otet fel-ne-találhatta 
volna Fejedelemséged* Mert ezzel magát^ az 
egéfz világ előtt 5 a' gyalázatos fzégyen~k5re 
id-tette* 

KETELA: Mondgyon tehát a* világ akár
miket ellenem. Ki-mentenek minden gyanúból 
fzemeimnek vifzfza-érő fénnyei, ezen fzívem-
'nek örvendetes dobogásai, hogy édes Etelémet 
látom. Tedd fzívemre kezedet, és lásd azon 
örvendetes veréseket. 

TABÁN: Oh fzerelmes anyám! 
KETELA; Úristen! mit hallok? ~ Te 

vagy talán az én kedves Tabánom! 
TABÁN : Én vagyok édes anyám. 
KETELA: Oh be fzépen fel-nottél édes 

Szegedi fajzatom. Már most el-felejtettem min
den bánatima t« 

TABÁN: Oh anyám! fzerelmes édes anyám! 
gyíilülnöm kellene annyai Személlyedet, midőn 

, Z 3 azon 
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ázom gyötrelmekről gondolkodom, mellyelcet 
édes atyám fzenvedett* _ És valóban nem fzeret-
hmélek^ ha ártatlanságod felől, jó gondolattal 
nem volnék* 

KETELA: ' Most látom, hogy nem csak 
fzép, hanem bölcs fiu-is vagy édesem* 

TABÁN: Oh látom benned az Isten* an
gyalát, ki azért küldettetett ide: hogy könyv-
Jiüllatásinkat meg-törüllye, vifzfza-is-adgya csen* 
dességüHket. 

KETELA: Mi zűr-zavarban vagytok Éde* 
sim? 

TABÁN: Tedd-le édes atyám régi gya
núidat. Ezen én anyám bizonyossan ártatlan* 
Oh! Tedd anyámat-is ismert fzerencséssé* 

ETELE: Efzteíen mzgzutl Ha egy el
vetemedett anyának gyalázattyát magadra,vál
lalod , légyen úgy, Higygy-el néki mindene
ket* Nékem semmit se. 

TABÁN: Oh menfiyünk haza édes atyára! 
Űtt vár bennünket a' régi csendesség* 

ETELE í Én ugyan ezen Szigetben öro* 
üiest lappangottam volná 5 ha ezen afzfzony 
magát nem láttatta volna* Neve' hallására egéfz-
Jen fel-zavaródfcak csendgyeim* Köröfztííl va
gyok verve! — Oh Etelka! ftidod~é: hogy 
feerettelek ? 

KE-
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KETELA: Tudom édesem^ Éppen ez az 
oka: hogy mostani fzavaidat nem értem — 
Etele! — El-hagyhattad-é édes Etelkádat? 

TABÁN :•• Oh édes Atyám! még fzeraed-, 
re-is hány valamit. Ezt egy vétkes ízemély 
nem cselekedhetne — Atya! az élo Istenre 
kénfzerítelek: add vifzfza édes anyámnak böcsü-
letét5 és nyugodalmát: mert ezekkel tartozol* 

ETELE: Ki óhajtaná azt inkább énnálam! 
TABÁN: Oh be gyönyörűséges állapott 

midőn valami fiúnak édes annya van. Midőn 
azon édes anyának mind fzeretetében, mind 
fzenvédésében réfzt vehet. 

ETELE: Nálad ezen érzékenség újság. 
Azért-is vefzen ero.t gyenge. fzíveden. Mind-
az'-által: Ez néked valóságos igazi anyád* — 
Benned a' terméfzet'tör^énnyét fel-bontani nem 
akarom* Néked kötelességed vagyon ezen afz* 
fzonyhoz; nem csak azért-, hogy anyád; hanem 
ázért-is: hogy soha meg-nem bántott. De meg
bántott engemet. Bevessen: Ugyan-azért bofe-
fzút-bofzfzút keli állanom* Csendessebben: Fiam! 
távozzál innént. 

TABÁN: Atyám! Tölled tanultam: hogy 
a' bofzfzú-állás csupán az Istené. 

ETELE: Ki-facsarom tehát az igazságot^ 
és magamat meg~nyugtatom. 

KETELA: Menny-el édes Fiam! Én édes 
atyádat jól ismerem. El-végezziik ketten a' 
.dolgot/ \ Z 4 . T A ^ 
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TABÁN : 11-megyek tehát, ha úgy páran-
csoüyátok. Oh Istenem add-?ifzfza édesanyá
mat. Add-vifzfza a" csendességet. El-megyen® 

KILENCZEDIK -RÉSZ. • 

Etele kegyetlensége, 
J-/TELE; Oh csendes békesség! melly már 
Magyar-orfzágban uralkoctol5 be mefzfze vagy 
tollem (ÍÖ)- Oh! vailyon hogy kezdgyek pa-
iiafzinmak és böfzlzúmiiak ki-fejezéséhez! 

KE-
. ( ig) . Német-otfzágnak három ízbeli ki-pufztítasával 

semmit se gondolván a9 Magyarok, Zoltán* Uralkodásának 
tizen-kilenczedik efztendejében ismert reájok ütöttek egéfz-
len a* Podami tóig, mellytol nem meMze vala Szent-Gáli 
Kalasírom az Apáczáfcé, holott egy Viboráda-nevti Apá
czai meg-is-ölrek aJ magyarok reá-törvén az ajtót* De 
az egéfz torténtt dolgot Hartmannak fzavaival fogom le
írni: hogy meg-tudgyák a' mostaniak, minő gondolkozás
sal voltak a* régiek, midőn valami dolognak le-irásához 
kezdettek* Ezek téhit Hartmannak íz&vai „ Égy efzten-
dovei ez eloít meg-jelentődött Viboráda-fzüztiek: hogy a* 
Magyaroknak kegyetlen nemzetsége a' következendő efz-
tendőben első Májusban (más földeket Öfzve-kőborólván és 
ki-pufztítván) Szent-Gál* Kalafztromjába jövendene, és azon 
jelenésben meg-mutatódott néki: hogy fa* Martiromságnak 
dicsőségét (megsebesíttetvén a* Pogányoktól) és fzeiive-
de'sének bérjét az égi boldogságban nyerendené-eL Mî  
dőti azon efztendőnek kereke forgana, és Májusnak ideje^ 
melly-a' Szűznek álom által meg-jelentődött, közel lenne, 

fair-
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• KETJBLA: Vifzföa-adtak az Istenek. — 
Hála-adásunkról kezdgyiik öröm-befzédinkefc 
Sokat sóhajtoztam utáunad. Most3 mivel lát-. 
hattalak 5 minden eiŐbbeni gyötrelmimmel sem
mit se gondolok. 

ETELE: Oh be tudgya festeni ártatlan
ságának képét! Afzízonyom'! Az Istenre ké
rem: még az ido kedvez-> rejtse-el valahová 

Z 5 fée« 
hirtelen -el-menvén híre a: földeken, meg-ízenődik: hogy 
a' Pogányok egéfz Bojoárián éUzéllyedték. De az em
bereknek fziveik (ügy hozván magával]a* Vétek:-hogy u* 
vefzedelembőí ki-ne~fzabadülhassanak) mivel igen kemények 
voltak a' hitel-adásra (ismétt hirül jővén a3 Pogányoknak 
el-jöveteljek) annak-előtte hinni nem akarták 5 hanem mi-
siek-utánna a* halálnak kardgyával kegyetlenkedő Pogány 
nemzetség a' Potamiai tavat-is körul-vette, sokat, és feám-
nélkül meg-Ölt. Minden javát a' Majorságoknak tiizzel el-
pufztította. Azomban. egy meg-bódűltt, és Isten-haragjá
ra méltó Magyar, több hasonló társakat vévén maga meí-
lé 3 Szent Gálnak Templomába egygyütt sietnek, és a* 
Szíiznek lakása alá tüzet tévén, az , az Istennek erejéből, 
el-oltódott* Midőn látták volna: hogy gonofz ízívcknek 
indulatait végbe nem vehetnék, körös-körül járják a* lak* 
helyet, ha ajtóra akadhatnának, és hozzá hé-mehetnének. , 
És midőn azt fel-nem-találnák, kettő közülök a' ház-tető^ 
re fel-hágött, és, le-vetvén a' cserepeket, minden ellen
zőt ki-vágnak, lukat vájván, le-ereízkednek, és láttyák: 
hogy a' Szent Szűz egy oltárka előtt a' mindenható Isten
hez erefztené ájtatos imádságát, és magát néki ajánlaná^ 
Ötét ruháitól meg-fofztptták, és így minden takarót, ki-* 
vévén az alsó durva Törédelem-ruhát 9 séki vágván a* 

kard* 
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feeméllyéfc Az én ízívemhen irtóztatók a5 ha-
h&mk* Bofzfzú-állás ntán törekedem* Mag-es
tetik: hogy'életébea kárt tefzek. 

" KETELA: Azt az én édes Etelém nem 
cselekedheti* Ö nem Zalánfi5 hogy mellyembe, 
verje a* kardot (19). Mind-az*-áltsd: ha hofö-
feádat meg-érdemlettem, hol egy gyilok 9 verd 
fcelém* Kéfzebb lefzek meg-haki * mint Etelém

nek 
fcffdáa!, z' fején három sebeket ejtenek, és z fél-halva hagy
ván, el-fzaladtak „ Eddig voltak Bartmannak feavai, &zt 
SM»clgya ezek után Katona-iir: hogy jó volna, ha ezen 
Sziaet-is, kit Pogány Eleink az égbe küldöttek, azoknak 
Bi&adeld, jobb lélektől vezéreltetvén, fzlnte úgy tifztel-
fiéük, mint Szent Ursmla-Százet tifzteflyuk, kit meg-öltek 
a* Kunosok* Halíyuk ez titán Yitikhindasnak fzavait .n 

WímS pifztításokat tettek pedig azon id:«ben, avagy hány , 
iOastromokat gyújtották - fel 9 Inkább el - üalgatom , mint 
sj^morgatásainkat fzóval-is öregbítsem* A ' Király (Heti-
Ak} szm városnak védelmezésénél vók^ xnellyet Verlarn-
ímk neveztek (Vefztfa!iában> Mert még tanulatlan , és a7 

»y§váöüs hadakban nem gyakorlott katonáiban sem bíz
tatott azon kegyetlen nemzetség ellen* Meg-történt pedig:. 
hogy, a" Magyaroknak fo-emberei kozul, egy el-íogatta-
tm$ és íánczolva a* Király eleibe vitetett* AJ Magyarok 
pedig annyira fzerették őtet,. hogy meg-fzabadúlásáért fzáns-
láSbatatian ezüstöt és aranyat igémének. A\Király, meg* 
vetvéaíaz aranyat, békességét kért, és meg-nyerte9 

hogy* vifzfza-adatván a' fogoly sok ajándékokkal, kilencz^ 
dzteadeig tartandó Békesség fzerződött w .Bezzeg ezeö 
Hadak után, a' Békesség idejében okosodtak - meg a* Né
metek. Henrik Mrály ezen Békességnek, kilencz - efz-

ten-



IV. SZAKASZ. DL RÉSZ. gői 

nek 'Szomorúságát látni* Be előre mi maü^oshr-
hogy lelkem' ismerete nem vádol* 

ETELE-: Igaz' fzavai lennének-é ezek *£ 
én régi Etelkámnak ? Avagy Urát-csaló mézes 
madzagok? . 

KETELA: Oiiy igazak, valamint hogy ég 
Árpádnak leánya ,* és ártatlan vagyok* 

ETELE: Igen jól vágyon* A£ ártatlan-
ságnak csupán egy próbája vágyói: tudniillik: 
a' bátorságos haláU Ki * csendes lélekkel meg*" 
fialván 9 minden félelem nélkül által-költözik &* 
Magyarok' Istenéhez, m már maga felöl azt 
mondhattya minden bizonnyal.- én ártatlan vtr 
gyök. 

KETELA: , Etele! mit akarfe ezen kétsé
ges, fzavaiddal ? **'• :;,.;.';,',:../;'.:.„ -

ETELE: Éri a* valóságos #taj|aiífl4gjri& 
próbáját 9 a' zsebemben hordozom. Etfifasém 
egy tokot: íme ez az a* tok5 melíyben valaha 

- ezen 
tendeit arra "fordította: hogy oíztán -a' MagyaroKkalfze-
rencsésebben hadakozhasson* Sok várakat és Városodat 
építtetett ellenek* A' fóldet-is-muvelő katonákat fzámbg 
vévái5 mindenik kilenczedikét a*-Várakba tette, és aró . 
den jövedelemjeknek kilenczedik réfzét ezeks> élelmére for
dította. A5 Németeknek nemessebb embereit a* latidsav 
hagyításokban, és más effélében jgyakorlotta* HART* 
MAN. HÉPIDAKL VITICHlÉX ' ' , 

(19)* Lásd Etelkának II* ÉÖfijtf* IV, $2akafz» X t 
Réfe. :• : 
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ezen ereklyéd foglaltatott 5 mellyet mostanában-
is melyeden hordozol (20), De most, benne 
nem azon méreg foglaltatik, mellyet Világos-
vét&tt Dajkádtói kaptái (« i ) , és-mellyet a* Sze
gedi várban Rókának kebelébe dugtál (22);' ha-

-nem valóságos méreg* 
KETELA: Az' Istenért! • mit akarfz ? • 
ETELE: Biráddá tennem magamat, egy 

liite-ízegett feleség ellen. Ezt ngyan el-keüe-
űk koltened, és bátorságos haláloddal meg-miF* 
faenod ártatlanságodat. 

KETELA: Etele! az Istenre kérlek: meg-
fie-oliy. Mitid-addlg ártatlanságomat az Egekbe 
vhoá nem akarnám 9 még tégedet felolle meg-
tfem-gyoizmélei;. 

ETELE: A-mit két feemeim láttak, ar
ról fzáwú meg-n^m-győzettetem* Csupán ezen 
méregnek el-költése y és bátorságos halálod bi-
zonyíthattya-meg:' hogy ártatlan vagy. 

KETELA: Én ugyan sok vifzontagságok-
ban forgott életemmel keveset gondolok*- Nem 
bánom, csak halálommal csendességedet vifz-
ízartéríthetném* 

ETE~ 
(30). Lásd Etelkának L K5nyv. IL Szakafz, V1L 

RéJk • • 
• (sí). Lásd Etelkáaak EL Könyv. II, Szakafz* V, 

Réfe. 
(2a). .Lásd Etelkának* IL Könyv. IL . Szakafz* V1L 

6>3)-
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ETELE: Bízonyossan vifzfza-térítheted* 
KETELA: De meg-iásd: hogy Jhólttom 

után-is ki-tudódik ártatlanságom. És te akkof 
olly bánatra erefzkedel, melyből soha senki ki-
nem-segíthet 

ETELE: Ezek mind csattogások. Vo-
nyogatod úgy-é vállaidat? Oh afzfzonyi fzía* 
lés! Előbb azt monda: hogy a* halálra kefe. 
lenne. . . 

KETELA: Most-ís kéfz vagyok? csak agh 
zal nyugodalmadat remélhetném., 

ETELE: Vifzfza adódik minden bízoniiyaL 
KETELA: Még egyfzer a8 Magyarod Is

tenére kérlek: Magadért, és magzaómért: fzáad-
meg; éleimet* 

ETELE: Én-Is ngyaa azon Magyarok" Is
tenére kérlek: Szánd-meg Etelét Bizonyítód-
még ártatlanságodat 

KETELA: Ha más módja nincsen éim®» 
lanságom' ki-mutatásának ? ide a' mérget Isten 
néki, , 

ETELE: Esküdgy-meg elöl az élő Isten
re: hogy ártatlan" vagy: hogy azon esküvés-k 
a',lelkedhez• fzáradgyon, ha as Magyarok' Is*' 
tene' eleibe áüafzfz* ' -

KETELA;" Esküfzöm azon-. Istenemre*, 
kinek Egyházát Világos - várra rendeltem (23) é 

' hagy 
{53). Lásd Etelkámé -1 Könyv/1 Szafcifc 05 
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hogy lelkem* ismerete semmi vétekkel nem vá
dol, és ártatlan vagyok. 

ETELE: Afzfzony! ha ártatlanságodat ha
zugéi adodei&nbe, meg-lakolfz a* más világon* 
Kt-toraltedk neved az érdemes Magyar Afzfzo-* 
nyoknak neveik közöl. ' Soha Árpád' eleibe.nem 
keriHfe, és S téged* leányának nem fogad. Egy-
gyött léfzei Rókával, ama" gyalázatos Titkos
sal. Gondold-meg mind ezefeet, minek-előtte 
sí mérget el-vegyed,' • 

KETELA: Meg-gondoltam mindeneket, 
Add ide. 

ETELE y £'mérges iáinak oda adásával % 
Itt vagyon* 

KETELA: Már látom édes Etelém: hogy 
irtóztató nagyok a te gyanúsagaid.' Látom azt-
is: hogy ezeket le-se-teheted,-hanem halálom^ 
mai. Isten néki édes Etelém. -Ezt-is meg-cse-
lekfzem* csak nyugodalmad' lássam. Mind-az*-
által: hallgasd-raeg utolsó fzavaimat, és teliye-' 
sítsd-bé utolsó kéréseimet — Vitesd-le holtom 
mán Testemet Magyat-oífzágba (24),. ama" híres 

Bu-
(34). Azt motidgya Martius GALEOTTU5: bogy 

a* Magyarok a> királyi Tartományokat M-nem-tudgyák 
faondaoi: lia csak eme* fzót: Orfzág^ hozzá nem told-
Cy&, ijgy-mist: Néraet-oxfzág; Magyar-orizág; Cseh-
reizág; Lengyel-orfzág; Spanyol-orfzág; Angol-orfzág; 
Qláh-OvMg; Burkus-orfzág; Franczia-oifzág; Orofz-or-
ftafe; Olafcorfzág; Tót+oxizig; Homihofízág; Török

őr-
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Budára* El fakadván sírva: Hadd nyúgodgyaiö 
Árpad mellett, édes atyám mellett, mint annak 
mindenkoron ártatlan raagzattya. Kérlek am~ 
is: Szeresd édes Gyermekeimet: Tabánt, és 
Krék'át. Ezeket én néked nagy örömmel fzM-
tem. Most annál nagyobb gyötrelmeim között 
vállhatok-meg tollök. Meg-engeded-é*. hogy 
utollyára meg-ölellyem Őket? 

ETJB-

fjrfzág; Rácz-orfzág; Rosnyák-orfzág; Bolgár-orízág* Ezt 
*jgyan eddig jói mondotta Galeottus; de okát-is keletr 
volna adnif ha tudott volna hozzá, mért mm nevezi &* 
Többi tartományokat Qrfzág-névnek hozzá toldásával., es 
mért nem mondgya a* Magyar: hogy Portugallia-orízág™ 
ban voltam, hanem csupán Portugáliában, Dániában, Sve~ 
cziábáo, Seotziában, Hibei^iában, Korsikában, MhBtu&ao, 
Szabaudiában, Szibériában, Litvániában. Oka ennek ez: 
3iert az elobbeni Orfzágoknak és nemzetségeknek magi 
adott a' Magyar különös neveket, ugyan azért különössem 
orfzágnak-is nevezi , hogy az Orfzdgot a* Nytivtoi JBfgr. 
Mlomböztesse, A' többi tartományoknak neveiket másak
tól vette, ugyan-azért, semmi toldalékot hozzá nem á£» 
Ezen igazság még jobban meg-bizonyodik abból: bog)̂  
azon elobbeni Tartományokat (mellyekhez Orfzag ne*re£ 
fűggefzt) ha maga nem ád nékik néveket s Qrfzdg fzőt se 
fúggefzti hozzá* Ugy-mint: Tót-orfzágot Sdlavoniának; 
Horvát Orfzágot Kroatiátiak, Orofz-orfzágot Moskovi|p^ 
Olafz-orfzágot Itáliának mondgya* Csupán Brdéiy Jetó* 
álk-ki ezen feabás alól: mert ezt egyenlő képpen E^ély* 
aiek~is s Erdély~orfzágnak-is nevezi. Soha se mondgya ^ 
áig Magyar-orfzágot Magyariának, avagy Magyarod 
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ETELE: Csak az időt vefztegeted. Men
nél előbb, annál jobb. 

KETELA: Oh fiaim! az anyai fzív melly. 
nehezen váiik-el-t6Uetek! — Mind-az'-által: töb
bet tűrtem immár 5 el-tűrhetem eztet-is.' 

Ezek-után meg-uyiiá a? Mérget. Úgy tett-
íkett: mintha halálának bizonyossága el-rémitette 
volna egéfzlen* Meg-változott fzínében.. E* 
változásait látván így fzóila 

ETELE: Afzfzony! még egyfzer arra in
telek: A* Magyarok Istene" eleibe' hazugsággal 
menni ̂  irtóztató dolog* Vald-ki inkább hitet-
lenségedet^ és íme meg-engedem életedet. — 
Haza küldelek Magzatiddal Karjelbe. Én itt 
el-rejtem magamat 5 . és meg-esett Személlyedeit 
egéfz halálomig siránkozom. 

KETELA: Nem illene édesem; ha én vét
kes volnék ^ te lakolnál-meg az én vétkemért. 

ETELE: Most végtére, kérlek ; ne ha~ 
zudgy az Egek* rovássára. Mondgy igazat g, 
©inek-előtte a* mérget ineg-ifzod* Jol meg
gondold a' dolgot. 

KETELA: Igen-is: -jól meg-gondolváa 
mindeneket 7 még csak arra kérlek utóliyára té
gedet: ha holtom után ki-tudódik ártatlansá
gom (bizonyossan ki-tudódik pedig) meg-ne~ 
Ölesd magadat a' bű-bánatok által. Szükséras 
* te életed kedves magzatidra nézve. Fe le j t 
el engemet-^ és élly boldogabban nálam néikv^ 
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mint velem élhettél.- Éngedd~meg: hggy utói-
lyára meg-ölellyelek. 

ETELE: •. Most ezekről ne-is gondolkozz® 
Hanem vigyázz boldogságodra. Esküdgy-meg 
még egyfzer ártatlanságod mellett, Az-után edd-
meg a* mérget, 

KETELA: "Mindenkor engedelmes 'Hite
sed voltam* Az akarok lenni halálom' óráján-
is. Az Egek' hallattára mondom: hogy ártat
lan vagyok. És íme ezzel meg-halok* Éily 
Te édesem* Ajánlom-Fiaimat!.- - -

• Ki-se-mondhátta jól e' fzavakat, íme9 nagy 
fzív-bátorsággal, meg-nyitotta a* mérget 9 és azt 
ajakihoz vitte: hogy valósággal meg-egye. El
irtózott erre Etele: és fzíve nagyon dobogott® 
Csak kevésbe múlt-el: hogy Etelka el-nem-kök 
tötte. Hamar oda fzaladván? kezeiből ki-csapta^ 
és ezeket mondotta 

ETELE: Afzfzony mit csinálfz? eHapod-
van d mérget^ és egy ko-darabm magát U-veivém 
Istenem-Teremtom í már azt.se hihetem, af-nik 
két fzememmel láttam* ' 

. TIZEDIK RÉSZ, 

Krékának elö-jötte. 
iABÁN^ egy felül hé-pvén: Istenem !• min© 

dörgést hallék? 

Másadik Darab® A a KE-

http://azt.se
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• KETELA: TeremtS-Isten! le-térlelve i há
lákat adok néked, ha Etelémnek ízi vét meg
győztem.— Ha pedig meg-nem-győztem, irtsa-
tok-ki engemet, hogy 6 gyarapodhasson. 

KPiKKA, más felöl elo-kériihém Itt-vagy, 
édes "anyám? Oh be nagy fzorgalommal keres-
telek. — ])e Te mi-okra-nézve térdepelfz? Ta-
lán valaki el-tafzítot* tégedet-is ? Mennyünk 
édes anyám a" mi barlangunkba* Azok'a ' sok
sok emberek semmit sem érnek. El-tafzigálnak 
bennünket. Kelly fel-édes' anyám, Fel-emelé an-

KETELA, .Fel-kelése után: Oh'fzerelmes 
Magzatim! Legyetek Ti ki-pótolói azon kin
csemnek , mellyet édes atyátokban el-vefetettem. 

TABÁN: Az én édes anyám bizonyossal!" 
ártatlan. Oh I vígaíztallya magát ezen gondolattal. 
Lehetetlen: hogy mindenünk et-vefzfzen« 

Kréka pedig, Tabánra nézvén, csupán ar
ról gondolkodott:' .mi-képpen hívhattya 5- ari-
.nyának azon * Ketelát, kit o-is aniiyáoak tartott* 
.Azomban fejét • csudálkozásában ide-tova. csa
varván, hírceien meg-látta Etelét, és , magát el-
sikojtván, így föóllott : •-' 

KREKA-. Ja] amott látom azon gyilkos 
embert! Ö el-táfzított már engemet magától. 
Talán tégedet-is Ő taízított-el édes anyám? 
Szaladgyunk-el tŐUe. Hadd ménnyen-el hajó-
án«- Mi Ete-uracscsal Itt maradgyunk. Ó most 
' ., -' Hen-
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Hengertér t ment- . Azt mondgyák; hogy fzük-
ségjek vagyon reája, 

ETELE ^ hirtelen feHelhén 3 és Etelka ellen 
nagy méltósággal állván: Afzfzonyom! Én még 
azt akarnám fzemeire vetni 9 a-mit két fzemem-
mel láttam. De mivel már olly keverékben 

. vagyok, hogy azt • se hihetem 9 a5-mk magam 
• látok , fzóllyon Széplakival * a'-kí hasonló kép-
pen két ízeméivel látta. Ö bátorságossabban 
fel-fedezheti azt5 a'mit én nyelvemre nem ve
hetek. Mint a' tökoíben, meg-láthattya akkor 
hitetlenségét. 

KRÉKA: Mennyünk/édes anyám. Lám 
hogy villog a' fzeme, Ismétt el-akar-tafzítani 

ETELg :. Afzfzony! én Tizen-hat efzten* 
dŐtŐi fogva sanyargok. Az afzfzony annyi efz-
tendSk ntán-is semmi törédelmességre nem ju
tott. — Az ártatlanság fzéles e* világon egy
forma. Az> az afzfzonynak ábrázatján igen 
külÖmbozS festékekkel vagyon le-festve* Ezek* 
után el-mene* 

- TIZEN-EGYGYEDIK RÉSZ. 

laki Ketelával. 
^ÉPI.AEI. Hol van Etele-fejedelem? . ~ 
: . KÉTELA-:-. Éppen most mene-el knétt 
"' SZÉPLAK*'. -Megrengettekett: : ' 

Szép 

A a" % ..' • KE-



37° ETELKA KARJELBEN-

KETELA: Azt monda: hogy Fejedelem-' 
segédet fel-keressem. OÜy valamit fogna, ki
jelenteni énnékem 5 a'-mit két fzemei láttának, 

SZÉPLAKI: ígen-is mondhatok. És ha 
azt tagadni fogja: akkor • ofztán mihez kapjon 
'Etele? nem látom. 

TABÁN: Nékem ügy tettföik: hogy éáez 
"atyám igen kegyetlenül bánt még édessebb 
"anyámmal.. 

SZÉPLAKI-: • Ha Etele azt cselekedte: 
arra néki oka volt. Oh nem ok nélkül mozog 
fán a* levél. 

KRÉKA: -Oh ezen ember-ís gonofz* — 
"Mind-nyájan Öízíze-esküdték ' édes" anyám "ellen. 
Én. pedig .édes; anyámat el-nem-bagyom* 

TIZENKETTEDIK RÉSZ. •'...." • 
• Ketelának fiai.-
Baüagii bé-bozv'dn: • Oh kedves"Ba-

rátném! Az Isten adott ízeméin* eleibe. Te ugyan 
{Szerencsétlen voltál,.. édesem , de meg - segít az 
Isten*. íme magám-is jó hírrel jövök ™ elődbe. 

KRÉKA: Csak igaz az: • ne anna az em-
~ber egy afzfzont fzáz •. Férfiak ért: mert; az.afö-
feonyoknafr fzázfzorta jobb fzívek vagyon. —' 
íme ezek nem -gyötrik; édes jmyáffláfc •Ugyan 
•mi jó hírrel jöttéi Te Mároának: annya ? . 

KAN-
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KANDA: ímhol vagyon • édesem egy má
sik leányod-is; kit Héjjának neveztél 

KETELA, EHámidmi Az Istenért! Élet. 
ben. vagy még, kit már régen el - vefóettnelc 
lenni gondoltam? 

BALLAGI: Oh édes Anyám, meg-ne-ves? 
úgy engemet 5 mint édes atyám meg-vetett. 

. KETELA; Oh Héjjá! .édes leányom! így 
tehát mind-nyájan jelen volnátok édes Magza
tira! Engemet-is meg-vetett édes Atyátok, 

BALLAGI: De immár sokkal lágyabb £zí-
ve, Meg-könyoral rajtunk. 

KETELA: Oh kedves leányom, hogy
hogy találhattalak-én-fel tégedet. Ó Kandal 
nem tudod-é a5 történetet? ; 

" KANDA: Jnt-é • efzedhe azon Magyar-or~ -
- fzági Komornok, kí9 midőn,két leányoddal a* -

tengerre mentél, veled evezett? 
KETELA-, Jut igen-is; de otet tizen-it 

efztendotől fogva nem láttam, 
KANDA: Ezen Komoniok,. midőn hajó

tok ketté - hasadott , fel - kapta * Héjját, és vele 
nagy Szorgalommal úfzván, el-értegy kis.hajót5 
meliy, minden" ember |iélktíl, a' vizek*' hátán 
lebegett* 
• • ' BALLAGI :• • Űgy mondotta nékenws azon 

' Komotn'ok. ' 
- "KANDA:; ':Két napi hányattatása után § • 

egy^ Gályára' -talált, ^mellyfel Nagybabiba jött 
: " •' ' -.. . A'a. 3. ' ' ' (25)* 



mz ' ETELKA KÁRJELBÉN. 

(35); és 5 a* Tí' vefeedelmeket bizonyosnak vél
vén 9 ott-is maradott. Ö as leányt^ mint-ha édes 
attya lett -volna-, úgy nevelte-fel.^ 

BALLASI: Igen-Is: mindenkor édes 
atyámnak neveztem, és éppen halála előtt jelen-
tette-meg, ki legyek. Áltakidott Nagyhabinak, 
minek-utánna ki-vallotta édes anyám ellen el
követett ravaföságát5 és anyámnak 'ártatlanságát 
bizonyosnak lenni mondotta. 

SZÉPLAKI: Szeretem azt benned édes 
leányom: hogy édes anyádnak ártatlanságát • tá* 
mogatbd. Oh mért láttam én valamit"? íme é t 
tenném befeédidet, és meg-nyugodnék. 

; _ ETE^ 
, (55), NAGYHABI nevezetű &ép varos ott vak a* 

régi időkben, holott mostaniban a' Mofzka-czároknak Lak-, 
Bílvek rag von: méü^et PÉTER-várnak neveznek* Ez-is-
Earjelben vsgyon 5 és Nagyhabinak, ki Etelével egy vér
ből volt, öröksége vala* Midőn ííagyhabi kezeihez- vette 
Héjját, örömest meg-jelentette volna Etelének, de ennek 
az afzfzonyok ellen fel-dühödött indulatait jól ismérvén; 
azon-kivül, hogy felcllök soha emlékezetet sé teendene, 
esküvésével le-köteleztetvén: csupán olly alkalmatosságra 
várakozott, melyben a' leányt ki-nyiiatkoztathassa* Most-
hogy hajóra keltek, Őtet oda-haza hagyni nem akarta, ha
nem azon okból magával el-vinni, hogy, kt-befzélvén néki 
eredetének fényességét, égyfzer ofztán édes attya'- eleibe 
erefzfze, és vele meg-ismértesse* De tudván: hogy Etele 
a' Fehér népet hajójában nem fzenvedhetné, férjfi ruhába 
bkoztette-? és, hogy felölle annál 'kevesebbet gyanakod* 
íratna Etele, a* hajósok között köz-legénynek rendelte. 
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•KETELAr Mond-megs mit láttál? Ete-
léin-is azt monda: hogy egy valami gonofesá-
gomat te tőlled halihatoin. Mond-ki mindem 
bátorsággal. • 

SZÉPLAKI: Oh Fej edelem-afzfeoiiy! jól 
ismerem. én azon latrot 3 ki Fejedelemségednek 
háló fzobájából azon reggel 'ki-jött, midőn én 
Etelével bé-akajtajn menni. 

• _ KETELA: Tehát az Egeknek haragja feór-
ja reám minden nyilait, ha ezen történetről 
csak egy fzót-is tudok. ' 

SZÉPLAKI: Afzfzoiiyom lassabban %z át-
kozódásokkal. Hát ha az Isten meg-taláilya 
halgatni? 

KETELA: Ugyan-azért: mi hafzna ezen 
•'b^ízédemnek ? Az éá-állhatatossagom igen na
gyon meg-van-rázódva. 

SZÉPLAKI: ^ De még jobban meg-fog-rá-
zódni 9 ha azon latrát fzeme5 eleibe hozom. •—• 
Tüstént itt lefzek. El-mene* 

KETELA : Azt ugyan soha fzeraeim elei
be, „nem hozod. De elég az nékem : hogyfced-

^yes". Magzatimmal vagyok* Leg-alább ezen édes 
Örömemet meg-nem-keseríthetik a* rakonczátlan 
nyelveké . . . . - . ' . . 
,,; KANI) A:.' Oh he mgy. örömedre lehetnek 

'ezen áldott' fiaid? kedvei/Etelkám* • 

' •'•,' '." " :,'" y\'Á.n-4 . ,.!. "]:'•/ KE-
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KETELA:; Én ugyan sírni fogok: 'hogy 
Etele-uramat Örökre el-vefztettém; de egyfzer-
' Vmind -Örvendeni-is: hogy Tíkteket fel-talál tálak* 

KítÉKA: Tehát azon Vad ember , ' .a '-ki 
engem'-Is Téged'-is magától el-tafzított, • a- Te 
Uradf édes. anyám? 

KETELA: Igen-is; a5 Te édes atyád. . 
KRÉKA: Nem bánom én, akár mi légyen. 

,Én atya nélkül eddig-Is el - élhettem. Bz-mán 
* .se kölL Ete-úr-fi az én atyám, - és mindenem* 

Az minket .soha el-riem-tafzított, sott még ma-, 
gához húzott ^ és melyéhez fzorított. Gyerünk. 
édes -anyám 5 még ismétt kÍ4iem-tafzigáliiak ben
nünket 

TABÁN: .Édes Hágom, mi kl-nem-tafzi-
> gálunk tégedet. Meg-látod, hogy édes atyánk 

se fog, téged bántani* 
BALLAGI: Édes Hágom, mi mind-nyájati 

ízeretünk tégedet, Szerettyük édes anyánkat~is* 
KRÉKA: No-'már ezek. min8. fzavak' • is

métt? —- Édes anyám ,, ez tehát az én bátyám? 
Ez pedig, azon Néném; ki felől ízt mondottad : 
hogy a' tengerbe-'- veizett ? 

KETELA: *Igeu.-.is;.,édes;leányom,', -ók9 
, a*-mint látod, élnek.' És noha csendességemet 
egéfzlen vifzfza^iem-adjiattyák-is ^ de reménsé-
gémben meg-erősítenek. ,'•..'; .*•> 

. KRÉKA:. És te a z o Annyok-'vagyává*• 
lainínt az enyiin? • : , ..." 

•\KE* 
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. KBTELAV Éppen ollyas annyok 5 valamiül: 
a* tiéd* 

BALLAG!:' ' Mi pedig nagyon örvendezniifc 
azon: hogy édes anyánkat fel-találtuk * vala
mint azon-is, hogy a' mi kedves Hágunkat-is 
m e g - l e l t f i k , •••. * 

KRÉKA: Oh Istenem.! Istenem! én-is 
nagyon .Örvendenék, ha azon vad ember efzem-
be nem |atna* Ha tolla gondolkozom, füstént 
oda van minden örömem* Most-is azt nézem: 
iiemjün-é? .**• 

TABÁN: Én azt néked meg-igérem, édes-
húgom: hogy azon ember egy rofz fzóval se 
fog téged' illetni* 

BALLAGI: Sott azt-is meg-cselekfzij 
hogy Ete-uracs örökké a9 tiéd légyen. 

KRÉKA: Azt o-reá nem bízták. Elég 
erre Étének fzeretete, a'-ki engem' úgyfzeret> 
mint tik fzerettek* Mind-az'-által: hát aztmeg* 
ígéri tek-é: hogy édes anyámnak se tefz valamit? 

BALLAGI: Meg-igeh-is* 
KRÉKA: No most tehát én-is nagyon 

örvendek. Mert láttyátok: én igen fzeretem 
magam korul a? sok embereket. Csak5 ha tol-
lök félnem kelletik, akkor nem örömest látom, 
Tik mind-nyájan olly fzépek' vagytok! 

BALLAGI: Oh fzép vagy Te-is édes 
hngom5 és igen jó® 

A a 5 . KRÉ-
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KRÉKA: Azon vad ember-is ízép terme* 
tű • és ábrázatú , még-is rofz. Láttyátok: hogy 
nieg-csalódifc az ember a* izép orczákban! 

TIZEN-HARMADIK 'RÉSZ. • 
Eengerinek vallása. 

JL ERBETE, Étével és Bengerivel etö~ állván t 
Hol vagyon Széplaki-fejedelem? Ö ezen fogoly
nak meg-orizését reám bízta volt* -De el-feö-
kött kezem, közül. Ete-árfi meg-látta* hogy 
magát egy barlangba vette. Onnatc ofztán ki* 
húztak.. És9.hogy többé el-ne-illantbasson, in
kább ide-hozni akartuk.'< 

'. KRÉKA* Oh édes Etem, mért bántottad 
Hengerít? : 

ETE: Azért: mert orfzágos. Gaz-ember. 
KRÉKA: ötét annak nem mondhatni Etea 

Ö engem' £zeret3 és itt édes anyámmal -'6 tar
tott-ki bennünket. 

ETE: Oh édes Krékám! • Nagy dolog 
láppang eme' fzemét-emberben. 

PERBETE; Néki valóban gonofznak lenni 
kelletik.. Sok kincset igért a* koldus: ha Ete-
úr-fiat ezen Szigetből el~vifzem5 és ama9 két 
fehér fzeméllyeket, 5s4eg»alább azon Ifiabbikat 
Itt. hagyom* 

KRÉKA: No már ez nem Csép- volt t81-
fed Hengerig hogy Ete-ár~fíat .!él-akartad-kül-

de~ 
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4eiii." Te pedig azt jól tuttad: hogy én Etet 
fzeretem* Keressetek 'magatoknak akárhol más 
Étét , de m az enyiiB. ügy-é édes Etem ?' 

- -; • • ETE? Oh nem vagyok már én a? Tied 
•édes-Krékám! 

KRÉKA? Micsodát? Ki mondotta azt? 
ETE: ' - A' termeiket1 fzabása. Csak ez-clott 

hallottam Nagyhabi tói, hogy Testvérem lennél. 
. " KRÉKA ̂  örömmel z tehát te az m bátyám 

volnál? 
ETE: Nagyon sajnáltam, édes Krékáou 
KRÉKA: Már mért? 
ETE: Azért; mert Hógom vagy* 
KRÉKA: Ugyan rendes fzokásjok vagyon 

ezen nagy világi embereknek. Most benntta* 
ket magokhoz vefznek, az-után lel-tefzigáhiak; 
most fzeretnek, nz-vttkn nem ígéretnek, ífr* 
ízén néked azon örvendeni kellene; hogy. én 
Húgod vagyok* 

ETE; Csak inkább Örvendeném, ha az lea 
volnál. " 

KRÉKA: Anyám, édes Anyám! hallyad 
-csak hallyad: hogy- boízfzont ~ez-is engemet. 
Oh anyám I maradgyunfc ?zen\kis Szigetben.— 
Ne mennyünk ama' nagy "Világba. Lattd-ó: wfr 

• nok otton a9 Férjíiak. 
SZÉPLAKI 3 mostjovén-efá. Hengitwák keres* 

•téboí-t Éppen amay Gaz-embernek keresésébea 
fáradoztam. Jó, hogy itt talállak akafetó-fárt 

ve ló. 
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waló* íme Etelka t ezen ember ám ama'go- , 
nofe pára , ki Etelének csendességét fel-háborí-
tom, Mondgya most fzemébe Fejedelemséged, 
ha meri: hogy soha Hengerivel semmi barát
ságban nem volt Karjelben* 

KETELA: Én?- — Hengerível? — Barát
ságban? — Karjelben? 

SZÉPLAKI: 6 suhant-ki akkor Fejede
lemségednek háió-fzobájából^ midőn én Etelével 
bé-akarék-menni* 

KETELA: Az én hála fzobámbóí? azo?i 
pnruttya ember, kic én soha Kaxjelben nem is
mertem , nem-is láttam soha. Szóliy Hengeri: 
igazat mondok-é? 

HENGERI: Igazat mond Fejedelemséged. 
Soha engem' nem látott:- velem soha se beföéllett. • 

SZÉPLAKI: Hát Te Orfzágos Gaz-em
ber! nem azért tettelek-é-ki tzm vad Sziget
be , hogy Etelének Házát meg-bőcstelenítetted? 
Mért nem fzóllottál akkor valamit? Mért hagy
tál bennünket illy utálatos hifzemben ? 

HENGERI: Mert engem9 akkor meg-nem-
skart hallgatni Fejedelemséged. Vefzett neve
met költötte 5 mivel el-akara*vefzteni» 

SZÉPLAKI: Nem te jÖttél-ki5 .azon reg
gel, Etelkának háló fzobájából^ midőn én Ele-, 
lével bé-akartam«menni ? 

.HENGERI:, Én jöttem-ki igen-Js. De eb
ben a* Karjeliek9 Fejedelemnője ártatlan : mert 

fe-



IV. SZAKASZ..XIV. RÉSZ. ' 379 

felőliem semmit se tudott. Másra Intéztem-el 
akkor czélomat.-

KANDA: Oh hála af Magyarok* • Istené
nek! Ez másképpea meg-se-eshetett. — Hol 
•vagy Etele? 

TABÁN: Oh az én édes anyám ártatlan* 
'Oh édes anyára! ha bele-tekínthetnél fzívembe: 
•minő öröm fbglalta-el minden érzékenségeimet I 
Exékaí Héjjal ör vendgyetek Tí-is. 

KRÉKA : Tehát tik édes anyámat Rofe-
nak tartottátok? — Oh istentelen emberek! 
Hagygyuk itt édes anyám ezen nagy világi em-
berekét* Még bennünket ollyan lúgba kerernek, 

' hogy lefz mit ki-feappanyozni. 

TIZEN-NEGYEDIK MSZ. 

£ Titok9 ki-menétele* 

Márnával 9 és Nagybabimi ti~jövénz 
Már látom, édes Nagyhabim^ hogy: noha Etel-

- kánmak csekkedete irtóztató s még se kelletik 
-oliy keményen bánnom.egy afzfzonynak gyen
ge fzeméllyéveL 

* . NA0YSABI: • Sokat -el-kelletik "lijjakk 
*• közt nézni. Ha az Istenek-is.'minden embert 
* minden vétekért -meg-nyUazninak/'eiidig'k^fogy-
-*a& voliíva,iaen^yköveikbŐL •*•; 

-ETELE: ' Te-is édes Márnám,' "seg-ligyl-
tottaá fzívemei*' • ".,;" 

- " * " "" ' , ; MÁK-
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MARNA: Édes Tabánom! A* mi atyánk 
oiiy jó , olly kegyes, hogy csupán azt láttfzat-
tátik óhajtani, a*-mit nii akarunk. 

NAGYHABI, JLetelábozi Kegyelmes Pe« 
jedelem-afzfzony, ha mindgyárt egéfzlen meg* 
nem-gySzhettem-is édes urát Fejedelemségednek 
ártatlansága felöl, leg-alább annyira vittem a* 
dolgot: hogy azon illetlen látományról kétel
kedni kezdene* Ha ki-nem-űzheti-is egéfzlea 
emlékezetéből; még-is ( a'-mint Etelének jó" fzí-
vét ismerem) Fejedelemségednek bizonyossan 
meg-enged* 

ETELE:. Igen - is-, Etelka , meg- engedek 
léked* . , . ". '. 

KETELA: Oh hála, ezer hála ezen fza-. 
vadért. De engedgy - meg édesem teliyeg 
ízívedbol. . -

ETELE: !gen~is: tellyes fzívemboL ' 
. KETELA: OhkÖfzönömNagyizívÜségedet. 
- SZÉPLAKI:' Fejedelem - afzfzony! — .A* 

kinek csak meg-engednek, annak Vétkeznie kel
letett* Ezt pedig 3 valamint ei-kezdette 9 ma
gáról le-rázhattya* 

"KETELA: Oh lelkem Szépiakim! Vagyon 
egy érzékenség az afzfzonyi fzívben5 melly 
.mindent fölül halad. Tudniillik: hogy Etelém
nek csupa meg-bocsátásával-is^ .vele'boldogul' 
élhetek, 

SZÉP* 
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•'-- .SZÉPLAKI: -De én Fejedelemségedet még-
bóldogabbnak látni kévánom: mért ártatlanságát . 
-el-akarom' Etelével hitetni* így a* bocsánatra 
fzükségiink nem léfzen. ' 

KETELA: Oh kedves Szépiakim! Talán 
ez a' mái napra elég-is volna* A' bocsánatra-is 
meg-fefzült fzívem örömembe;-attól tartok^ hogy^ 
ha nagyobb'Örömet véfzen, egéfzlen mégrreped. 

ETELE: És Te , Széplaki,Etelkát ártat-
lannak-is tarthatod? Rajtam a' hitetések nem 

.fognak* 
NAGYHABI:- Uram! Fejedelemségednek 

azon Komornokja, kit Magyar-orfzágb ól ho
zott , ki .Héjját a9 tengerből ki-mentette, és 
fel-nevelte, egygyet értett azon Gaz-emberrel 
ki Etelkának alvó . fzobájából ki-suhant. Azon 
ember: sok ajándékok' meg-igérésével,' arra 

'vitte a' Komornokot: hogy otet éjtfzakára a* 
Fejedelemnőnek háló fzobájábaerefzfze, bé-is-
erefztétte. Erről pedig Etelka semmit se tu
dott, ímhol vannak az írások, mellyekben ama* 
haldokló Komornok bizonságot téfz-en mindenek 
felöl. Ó ezen írásokat Héjjának kezeibe adta. 

SZÉPLAKI: Hála légyen az ür -Istennek. 
Már . most az- igazság ki-sűlhet.- "Mert azon Gaz
ember, ki akkor Etelkának háló fzobájából ki-, 
suhant, és kit mi-ketten Etelével. fzemejnkk'el 
láttunk, ezen Hengeii vak* • 

' . ETE- -
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ETELE: Hengeri volt azon. ember?- Én 
d'úhösségemben lévén, akkor nem - is láttam: 
ugyan azért ezen Szigetben meg-se-ismérhe.ttenu 

TABÁN: Olr ha van valami %irgalmasság 
feívedben, édes Hengerim I mondgy igazat. —» 
Tégy bizonyságot édes anyámnak ártatlansága 

• f e lSJ . • f í , . 
MARNA; Én éretted esedezni fogok9 

hogyne báotsanak* Szólly igazat, édes Hengerim. 
ETELE: Oh átkozott lélek l mit refckettfz? 

Avagy inkább, édes lelkem Hengerim! hitesd-
el velem: hogy édes Etelkám ártatlan, és íme 
én Tégedet TestvéremBek fogadlak, Fele-orfzá-
gomat néked adom* Szólly Hengeri fzólly* 

- HENGERI": Már látom:'hogy tovább af 

dolgot el-titkolnom nem lehet. Én Etelka-feje-
delemuét, mihelyest Karjelbe érkezett, nagyon 
meg-fzerettem: mert otet, fzépségjére nézve, 
a* világ* csudájának láttam* Be mivel' fzebb 
erkölcseiről többet hallottam, annak meg-hóáí-
.tásá< alig -reménlettem.' Még4s, hogy kezemre; 
keríttsem .,, fzívjeknek el - válafztásárói-, gon
dolkodtam* 

KANBA: Tudta Mesterségjét a' gonofe-
HENGERI: Etelének tüzes indulatairól 

meg-valék immár győződve* Alkalmatosságot 
vártam; hogy Karjeíbői el ~ menny en8 Midőn 
Széplaki után indult, tudtam^ hogy reggelre 
viizfea-jövendene. Ugyan-azért reá-vettem az 

Ko-.; 
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Ko'alorttokat^ ki~engems Etelka" fzobájába bé-is-
'ef étetett. Etelka-aludtt immár, és e5 dologról 
-semmit se tudott*" Én ágya alatt meg se iaocz* 
••ezantam addigi még' Etelénekvifzfza*jövételit 
reménségeih fzerént, meg^haliottam* Akkor ki* 
ugrottam * és örvendettem : hogy a' két "ízimi 
egymástól el-válalztottam. 

. KANDA: Istentelen ember. 
HBN6ERI: . Hogy ezt Széplaki meg-látta; 

mintha iiem-is tudta volna 5 hogy az én voltam* 
hajójába csalt ̂  és Kapitánságot-ígérfc Azombaii 
eme' Szigetbe ki-tétt: hogy itt el-vefefzék. — 
Egy. etetendő vei 5 egy hajó-törés után, ide "ve
tődött Ketela és Kréka. Vélek az ólta itt vagyok* 

• KETELA :• Úgy vagyoti édes Etelém. Mi-
nek-utánna Te engem' el-hagytál^ egéfz efzten-
áeig utánnad siránkoztam Karjelben* Nem győz
vén várni haza -jöveteledet 5 hajóra öltem Kré
támmal 9 és Héjjámmal azon reménséggel lévén 5 
hogy valahol megölellek 7 Oífzágodba-is térídek. 
. ETELE: Oh Etelkám! én téged1 meg-

nem:érdefflellek. Menny vifzfza édes Zoltánod
hoz* annak hátralévő munkáit fzemlélvén^ és 
abban gyönyörködvén (a6). Oh én téged* soha 

meg* 

(26)* jjokátnak utóbbi nevezetes tettei ebképpen 
következnek, 

,92$ • Még-hallvsfir a' Bolgárok" Királlyálak Sitóontiafe 
halálát, öíkve-adváti magokat as S^erbiusokkal, Horvátok 
kol, reájokgütüriu." B b • 9^ 
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aoteg-ttem-érdemlettelek* Menny-vifzfzá Hangár
hoz : hogy bé-vádold kegyetlen izeméllyemet. 

' KETELA: Haüyad a' Többitns, édes Ete
lém* Hogy a* Tengeren nieg-indültunk (melly 
utazás nékem egéfz metélem vak, mivel a' ten* 
gef vizeit nem fzenvedhettem) még-is* . a? Te. 
kedvedért, örömest hajókáztam. - mind-addig,-
még a* SzélvéfzeK meg - eredtek / és, Héjjáinat 
cl-veíztvén, engemet Krétával e* fzigetbe. vé
tettek. 

ETELE :. Oh Zoltán ! Oh Hanzár! ha ezt 
meg-hallyátok l 

KETELA : Itt már ezen Vad Szigetben 
tizen-öt eíztendotől fogva nyomorgók, róllad 
gondolkodván, és, fjgíraetlen téged látni óhajtván. 

ETE-
$32* A" Sorabusok-ellen sieüfcek, de Henrik csáfzár^ 

tói vifzfza-verertetnek. ; . 
934, Conscantmapol ellen indulnak, de Theo£3nes-

nék okosságául a' békességre vitetnek. „Ekkor mondgyák: 
hogy Botond Consfantinapolis- várassanak kapuját köröíz-
tul. lükte legyen , és beöne, olly rést csinált, mellyen egy. 

t' 0% eíztetidős gyermek köroíztul-büjh&tott* Itt'hagyván a* 
Görögöket, aJ'Száízok ellen-mentek, de rutúl meg-veret-
tzttek, El-vefztsk haríwnez-hét-ezerea azokon kívül» ' kik 
a' Vízbe haltak. 

936, .Meg-halt Henrik; Ottóra,- annak fiára, ütnek "a* 
Magyarok Saxoníába* Overeiikerkenbe -'fza'z-húfz, Ápácza-
Icat a' Kis-papokkal,. és cseledgyeikkel egygyilt le-öldosnek. 

937* Meg-halvsín. Arnolf a* Bavarok••'• Vezérje -(kivel-
igen békességessen éltek a5 Magyarok) Bavariára ütnek r 

.'ez-
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•v ETELE :•• Itt állyak-é " még sokáig, ki az 
egéfz történetben leg-gyalá2atossabb fagyok?" 
Minden velős meg-fontoUs nélkül édes Etelká
mat 5 csupán egy gyanú miatt, el-hagyni5 irtóz
tató- dolog.-

KETELA: Azt én, édesem r nagy Szere
teted' jelének tartom. Ha annyira nem kedvel
tél .-yólna,. soha ennyi ideig érettem' nem fzen-
vedtél volna. 

ETELE • Nem — nem — azt Te énné
kem meg-nem engedheted* Ha Magyar-orfzág-
t>a vifefza menni nem akarfz, hogy ott Test
véred előtt bé-vádolly5 eredgy magzattddal 
vifzfza Karjelbe. Tabán-fiamat házasítsd-öfzfza 
Márnával: hogy3 a" Te hóíttod után,* ők ural-
fcodgyának.. Ad<| Étének Krékát; mert egy-

'mást 
ezután ki-pufztíttyák Német Orfzágof, Alsátziát, Lortía-
ringiát, a' Tengerig Fraticziát, Aquitániát, Burgundia:* 
Vifzfza jővén Olafz-orfzágon, azt-is ki-pufztitották. A" 
hadat vezérletté Botond, Szabolcs., és ősének fia ürkuts. 
Botond meg-hala és Yácz mellett Veroczén el-temettetett* 

941. Hugó, az olafzok* királlyá, a$ Magyaroknak 
tíz véka ezüstöt adva'a, vélek meg-békell. 

944. Meg-vérettéinek-az ÁustriaiaktoL 
• .946. Zoltán Tokson fiának adgya a3 Fejedelemséget, 

Maga pedig békességben él egy ideig. Fiát Toksont meg-
házasitotta egy Ktín-kis-afzfeonnyal,_ és még Zoltánnak 
életében megesküdtek a' Magyarok 'Toksonaak bivségére* 
Negyven efztendeig uralkodott. Orfságának nagy fzerea-
eséjére* Ezen Fejedelemnek híre -éppen olly képpeii e!» 
ifrjeJettaz egéi>," világon, mint aityié Árpádé. \ . 
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mást IzeretiL Eee nem az én Fiani^ hanem 
fe* Finoini Fejedelemé, ügy bízta reám holttá 
előtt t hogy 5 megfel-no, orfzágját igazgassam $ 
az-utáa pedig uralkodni hagygyam* Mennye* 
tek-vifzfza, édeseim 5 én ezen vad Szigetben 
maradok. Somo: es gyökeret efzem^ mintegy 
fzám-ki-vettetecr, azon gondolattal emífztvéa 
fziveinet: hogy vethettem illy nagyon édes 
Etelkám ellen, 

KANBA: Én Etelkának nemes fzívét is* 
merem* O Fejedelemségedet itt nem hagyhattya# 
w' KETELA: Hogy e* Vad Szigetben ma
radhass, arra se én, se a* terffiéfzet fzab&dsá-
got nem adhat* Fiaim kérjétek édes Atyátokat* 

ETELE: Oh ne kérjetek édes fiaim. — 
Tanüllyátok-meg ezen én esetemből: hogy kel
lessék a1 jó feemélyc mind' meg- érdemien! 9 
iriiid meg-tarcaui. Én meg-bocsáthatatlanúl vé
tettem mind 'Etelkám5' mind fiaim ellen* 

KRÉKA; No mát most tetifzik iiékem 
-azon vad ember, Bezzeg, ha el*nein-tafzítanái 
meg-ölelüélek. 

ETELE; Ide iarjaim Közé lelkeim, által-
Síelvén Kukát, és Héjját: Oh hogy egy Ofz-
lappá nem válhatok veletek egygyiitt, fzíinetlen 
érezvén azon Örömet, nteliyet mostanában érzek* 

Fége az Első Könyvnek* 
Következik a Másadih 


