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zen Könyvemnél néktek ajánlásával azon igazi • 
fzívességtekct akarom meg-hálálni fzép Lelkek 9 

mellyel engemet, noha fzemélycmre nézve ismeret
lent 9 azon leveletekkel meg-tifzteltetek 7 mcVyet-
Szala-Eger-Szegről hozzám küldötteid'* ffl.Ryg'jé-
tek: nagyra bocsíülofn hozzám és Irnúmboz vnlá, 
bajlandóságtokat0 mcllynek hogy cirok emlékezeté1'* 
meg~maradgyon , leveleteket azért fogom ide iktat
ni: hogy a' Magyar-világ lássa: minő iparkM-ás-
sal vannak érdemes fiatctllyaHs : hogy vakba nyel-] 
vünket elo-mozelíttsák 9 azokhoz mint kcjzhneUei 
legyenek i kik felépítésére ügyelnek. így ' ^ tehát 
írva hozzám küldött drága leveletek* 

A 3 . W ' 



FŐ bölcsessége, és Fő Tifztelendő 
Királyi Oktató Úr! 

J ó l lehet ugyan: hogy a9 mostani édes Hazánk1 

arany Századában nem >kevés érdemes Hazafia
dat lehetne fzámba venni, kik af fzelídebb Tu
dományok' előmozdítására , törekedő fáradhatat
lan buzgó ságok? és fzép elme-föüleménnyeik ál
tal gyémántra méltó neveket nem tsak a* késő 
maradékokra terjefztették, hanem az Örök hal-
•hatatlanságra-is fel-emelték. De kiváltt-koppén 
Fö*Tifzttelettd§ Uraságod ékes- tiízta Magyarsá* 
gával, minden. erőltetés' nélkül talpra esett gon* 
dolatait teíméfzetessen kHejezS kinyomásaival, 
t1 -Régiséget hamvaiból ki-fejcS munkás kéfzsé* 
gévei 9 egy fzóval; a1 Magyar litterátnráról nyert 
bokros érdemeível ezeket mefzfze fölül-múllya^ 
és meg*el8izi 9 Vfzínte azért nálunk a" halhatat
lanságnak leg-fóbb polczára imez versekkel fel
emeltetett ; 
/f még U Dugonics, él addig nyéke Eazéénah 
i)pedis él pfökön; Wölm U hát Mazmtyekünh . 



Be ezentúl érzékeny Magyar- fökeinkben ugyan 
azon Fo-tifztelendő Uraságodnak ekomolhatatiati 
öfzlopot-is állítottunk, illy alá-írással: 

DUGONICS ANDRÁS ÚRNAK , 
ÖRÖK EMLÉKEZETÉRE ' 

- SZÁLA - VÁR - MEGYEI NEMES IFJAK 
• >S \ K I S « A S Z S Z O N Y . O X 

Vegye tollúnk £o-tifztelend8 Uraságod ezen igaz 
Hazafiúi indulatból eredett fzívességeket. Higy* 
gye-el FŐ«tifztelendS Uraságod: hogy a' Dunán* 
túl-is feinte olly buzgó Hazafiak találtatnak /va
lamint a' Tifza* és Duna9 menttében, kik igaz 
Magyar fzívekben hordozzák az olly Hazafiakat* 
mint F8-tifztclendő Uraságod. 

Nem terhellyük többel , ne-hogy alkalmat
lanok legyünk. Egygyet kérünk még-is riagy 
fzívess'éggel: hogy hulladék ideit, .mint eddig, 
úgy ezután-is Hazánknak fel-fcentelni af Haza* 
ügye' jobbításáért fzeutnek tartsa FŐ-tifztelendo 
Uraságod, a5 mellynek vagyunk Szala-Egerfze* 
gen 1793-dikban, 2-dik Ji^iusbau* , 



• Még egygyet. Macskás! Juliánénak Szeré* 
mi Herczegségben esett történeteit igen várják 
az Erkölcsös Kis~Afzfzonypk* Ha ki~jön9 ,nz 
elS-fizetésbea nagy serénységjeket fogják mutatni. 

•-ÜEIK vált tehát azon drága leveletek y fzép 
Lelkek 9 mellyel engemet meg-látogatni akartatok* 

, Hogy ezen fzívességteíet nyilvánosan meg-köfzön-
• hessem *> íme ezen könyvemet néktek ajánlom* — 
Tudom 9 lefz ebben-is kedvetek*. legeltetése 0 fölkép

pen Bdtori Máriában 9 mellyet én (valami de 
Kafzitát talpig meg-mdsolván) úgy alkalmaztat* t 

tara d Magyar Játék-fzinre$ hogy éppen eredeti 
Munkának tessen. Tettfzett igen-is d Játék-fzin** 
he gyíiltt Érdemes Szemlélők előtt, és. közönséges* 
sen mind Pesten 5 mind Budán elo-adatván ? így 
ítéltek d Darab felöl: hogy még ennél kellemetes** / 
sebbet nem igen jádzoitak d Jádzó-fzcméllyébi^" 
Holott Láng Úr Istvánnak 9 Rehák ifjú Jfzfzony v 

Bátorí Mártanak fzeméllyét, egefz megelégedéssé 
viselték. 

Vegyétek jd nevén ezen ajándékomat fzép 
Lelkek. Olvassátok ezt4s fzívessen* Engemet pe* 
dig fzíves barátságukban^ is tífök emlékezetetek* 
ben meg-tartsaioh- Iram Pesten 1795* Első Mar** 
tziusbatu 
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E L S Ő S Z A R A S Z . 
i . Kálmán Buzillával. 
3 , Árváinak csalfasága* 
.3 Istyány Budán. 
»4 Buzillának gondossága. 

5. Istvánnak éles efze. 
6. Istvánnak felrtételeú 
7. Istvánnak kéfzutete* 

E L S Ó , R É S Z , ' ' • 
Kálmán Buzillával 

özent Lá&lónak, (a* Magyaroknál ama* híres ? 
és mefzfze-látó Királynak) gyáfzos halála után > l 
annak fia üle'a1 Királyi fzckbe9 kit Kálmánnak 
neveztenek. Ezen nevezetes Urunk nagy okas* , 
ságú, <és nagyobb tehetségű Barátunk/ ^pík^;..; '̂ 
vitt végbe Örfzágának boldogulásáéit; hogy.',' \ 
védelmezte örökségét a* gyalázatos Kuruözok; 
éUen^ hagy nagyobbította kétörfeágoknakanind':. ". ; 
|iözz|i - forrafztásával, mind le - csende$ítéséy4|'}'':;, r • 
,'jtoíuoí bölcs törvényekkel eFŐsícette-meg aanj^Vv 
'íiajlandóségát, nem fóttkség különbssen - K ^ ú l ^ ' ^ 
fianera, ízokusom feerént, ^zmi;mmkim00Pt 
folytatásában imitt-ós-amott ^MftéM^^^^^W% 



BÁTORÍ MÁRIA^ 

Kálmánnak feleségét Buzillának nevezték* 
Rogériusnak kánya vala 9 egy Szicíliai Gróf* 
nak 5 kinek fia hasonló-képpen Regérius, Ki-

- rályságra-is lépett. Ezen Afzfzony, 'ki-mond-
hatatlan-képpen fzerette• Istvin-fiát, ki az Or-
ízágnak egyetlen.* egy Örökössé' vala* Ugyan 
azért; várva-vártá annak vifzfza«]Övételét Dal-
mácziából, a'-hová ( Attyának nem annyira pa~ 
rancsolattyából, mint javallásából) el-távoznia 

. kellett . l '--y 
Fiának el-kül(jése? fzínét az't-is festette Kál

mán : hogy István a' Dalmatáknak zár-zavarjait 
le-csendesíttse 5 kiket ez-elŐtt Magyar - orízág-
nak koronája alá hódított, 

Be Budáról el-küldésének valóságos oka 
az vak: hogy vele azon fzeretetét elfelejtesse, 
roellybe kötelodzött Bátóri Máriának oldala-mel-
lé-vettével, noha már házas~is lenne Judittal r 
Bolefzlávnak , a' Lengyelek" Királlyának, Kis-
afzfzonyával; és Láfzlónak-is Attya, kit mindf* 
pyájaii, István után, Magyar Orfzág' Királlyá-

^ nak intéztének, és, Nagy-attyáról, Láfzlónak 
nevezteneh 

István 9 fzerenesésseti el-végezvén dolgát 
Dalmátziában, nagy iparkodással Buda-felé lo
vagló tt. Meg-jelentette Kálmán annak vifz&a-
jövetelét, mellyen nagypn meg-öríilvén , eze~ 
Ket mondotta 

Bü-



I. SZAKASZ. I. RÉSZ. r í 

BUZILLA: Haza jön tehát István-fiam! —. 
Hála Istennek — Alig várom: hogy meg-ÖleV 
hessem^ 

KÁLMiN: Úgy írja utolsó levelében Ma
ros-váráról (i). Itt-is terem ezen napokban* 

; '• B Ú -

' ( i ) . Mdi os-vdrmk fekvését Szent istvdny-tirdlytink*\_ .. 
idejéien {így irja-le egy hitelt érdemlő Történet: Azon 
időkben: valaegy FŐ-einberMoros-Vifrban,Achtum neveze« 
í ü , nagyon hatalmas; ki a* Görögök" Szer-tartások fzerént 
Vidin-várossában (Budin) meg-kerefzteltetett ? ki nagyon ' , 
"dicsekedett erejében, és tehetősségében, Valának pedig 
néki hét feleségei, azért t mert a' Kerefztény hitben nem 
vala meg-erősödve. Istva'ny - királynak pedig semmi bo-
csületet nem adott, bizv/n katonáinak, és Neraesseinek so* 
kaságjokban, kiknek magát Urokká tette, Számlálhatatlan 
sokak vahínak méneses lovai, hogy azokról ne fzóllyunk, 
mellyeket a* Páfztorok az istállókban Őrizve tartottanak* 
Marhái-is fztímláihatatlanok váltanak, mellyeknek mindnyjí-
joknak rendes Pa'fztorai, Majorjai, és Szabadgy*i voltának* 
És hatalmat vett a' Királynak a* Maroson (Moros) le-ma* 
nő Sóján , ezen víznek hágóin egéfz a' Tifzáig (Ticia)« . 
Adó-vevőket és Őrizeteket rendelvén, mindent adója alí 
kerített, Fel-fzabadíttatván a' Görögöktől, épített azon 
említett Maros-varban egy Monasteríumot KörofztölŐ Szent 
János' tifzteletére. Hclyheafefett belé egy Abbdst Görög 
Barátokkal az Ő Rendgyek, és fzer-tartasok fzerént. Mert 
azon embernek ízolga'lt a* Föld Kőrös Vizétől (Keres) Er« 
dély-orfcsfg* réfzéíg, és Viditiig, (Budin) és Zerenig(Sze-
•rámig). Mind ezeket hatalma alá kerítette* Ugyan aj* 
ért fölül haladta a' Kinílyt a' fegyver-viselők* sokaságában, 
4s vek semmit se gondolt, Vala pedig néki egy dicsősé* 



BÁTORI MÁRIA. 

"'BUZILLA: istenem !• minő' fzxVveL .fogja . 
hallani < meg-lióltt Feleségének' leg - gyáfeossabb 
h í r é t ! •". . 
. • KÁLMÁN : Meg-hóltt Felesége .miatt, 8 a" 

fejét falba nem veri* ••'' Tudod. Királyné: (hogy o: 

• mosta-

fes Vitéze Csanádi nevezetű ((^anadimis), ki a' többit 
méltósággal föliHJialadta 5 kiknek fejévé rendeltetett az. Úr
tól Ez be-vádoltatott íjra előtt igen nagy váddal, melly-
ért oíet az Úr meg-akariölní. És midőn az időt várna „' 
mellyhen .Őtet eJUyefzteiié, befzélvén magában ravafzság* 
gal, inellyet Csanádi jól értett* Ugyan azért: eí-fzalad* 
yáii, alattomban, a* Királyhoz jött , kit a' Király, Kri fo
tóshoz térítvén, meg-kcrefzteít. Mog-akarván pedig hitét 
tapafztalni (Urának titkait faggatva) I:i-tamílta, hoíty nem 
ravafzűl folyamodott hozzája. Ugyan azért által - látván, 
hitelességét, és állhatatosságát, igy fzóHott az Orízág' 
Nagygyaiboz : Kéfzullyetek a' hadra Achtum ellenségem 
ellen , és tániudgyuk-meg elsők az Ő orlzágár. Melly be-
fzédnek alkalmatosságával ismert próbálgatta Csanádit, hogy 
hite annál inkább ki-tesscn,. Ks midőn ezt hallotta Csaná-
d l , nagyon íoeg-ÖríilL Hozzáadta még a' Király, így 
fzólván : Válafzfzatok köziilletek olly embert, ki Vezérünk 
legyen a' hadban. Kik felelvén, mondák: és kit találhat
ni alkalmatossabbat Csanádinál ? Kit-is nékik Vezérül ren
deltének. Felele Csanádi: mert valamint Király Uram-
ftak tettjhlk, úgy a' Kcrtfzt (ínyeknek új Kercfzténnyck 
vagyok* Ujjonnan meg-lerrfatritPtett, új hadba akarok 
menni. Kéjz vagyok halra és cini veletek. Induljatok-
\i tehát, és bafczüllyunk. Kiráiy ~ uriimnak cllcuségi el
len. Ezen befzéd jónak ítéltetett mind-nyájoktéU <)fz-
ve-gyűjtvén pedig a1 '""had;;!", ki - mentenek mindnyájan 

az 



I. SZAKASZ, I. RÉSZ. 13 

•mostauábaiHs fzereti Báto.ri Máriát , kit-.fzereO 
öie, éppen[mm kellene.' '• '"... : 

• BÜZILLA : Talán' meg-íhásolt* ízívét.>-; 
AzV:Utazás :• a' Szereto-nem-iátás' meg-fzökták 
gyógyítani a* fzerelem-betegségeket* -

" ; KÁL- . 

az ütközette* Létt-i* zörgés, és tiagy hang, Es tartott 
a* hang délig, és itt-is ainott-is sok sebesek le-estenek 
mind ti' két réfzrol. Holott, Csanádinak serege, megsza
ladván, Kinkklának (Kikine) Sőregnek (Zewrég) és egéíz • 
Kanizsának bokrai között egéíz a' Tiizáíg lapparigottanak* -
Csanádi pedig azoirétízaka le-telepítette táborát egy domb 
mellé ,. mellyet ofztán Orofzlánosnak nevezett (Oroslanus). 
Achtum pedig meg-fzállotta táborával Nagenz mezejét. A* 
Kémek pedig, mind a* két réfzről vigyázván, ide-'s-amo„. 
da futkostalak. Csanádi tehát, azon éjtfzakát álmatlan el-
töltvén, imádkozik vala Szent György Tanához: hogy 
néki segítséget nyerjen az Rg' Urától* Fogadiíst-is tett: 
hogy, ha ellenségének győzője leendene; az imádság* he
lyén , holott le-térdelt vala a' földön,' az ö dicsőségére 
egy Monastériumot építendőié, 'S mivel nagy dolog és 
fóradsifg Után otet az álom el-nyomta volna, d o - állani 
tetlfeit néki Orofzlán formájában egy valaki az 6 lábai
nál , 's néki mondván : Oh ember! mit alufool ? Kellyrfd 
hamar; harsuif] a trombitával ̂  eredgy a% ütköxerte 9 és 
meg-gyozaided ellenségedet* 'S-midŐn fel-serkent vala, úgy 
tettízetc magának , mintha két embernek erejével bírna. —; 
Üfzve-híván tehát a* Sereget, nékik azon láíott álmot elo-
befzéllette, mondván : Imádság után 9 mellyet htm és /zent 
György Tanú előtt le-borUlvdúrttötteme>zméjtí%ak&> reám 
jött az álom 9 és láttam lábaimnál egy mintegy orofzldnt 
állani, és engem3 Vermeivel vonni, és mondani; Keliy-fil 



' M BÁTOPd MÁRIA. 

KÁLMÁN; Néha pedig tsak fojto'gattyáfc 
azokat: hogy annál nagyobb erőt vegyenek, és 
kegyetlenebb, módra dühöskodgyenek. 

BU2ILLA:, Tudgya-é vallyon : hogy Ju« 
dittya meg-haláloZótt ? 

• .. • K Á L -

ember 9 mit alf&oVt feedd ofziie seriedet $ üsf ellenséged* 
,,fe-r U most ülufáik, és meg-gyüzmded otet* Ezt halk 
van dicsőítették az Istent mondván: Uram kegyeime%zf 

KrtfötDs kegyelmezz. Uram kegyelmezz^ Mi atyánk. **— 
Kí-mentenek tehát a? hadba hálafztás nélkül ? Szent György 
Tanának érdemei által segítséget várván az égből, ki Őket 
Orofzlán formában meglátogatni méltóztatott,* És -ugyant 
azonéjtfzaka Achtumnak serege, melly a', mezőn íeküdtt* 
egyik a' másikra*"rohantak* Achtum pedig xneg-öletett a* 
Csatahelyen Csanádínak seregétől^ kinek fejét le-va'gváif 

,aT Királynak küldöttek. És vevének az nap5' sok zsák-
mánt, meg-ís telének nagy örömmel, mivel a* Királynak 
ellensége el-esett, A' Kerefztóny éknek testeket pedig, kik 
a' Csatában ekvefztek, íel-vévén , Maros-várba vitték 9 és 
KöröfztölŐ Szent Jánosnak temetőjébe temetcék-el a* Gö
rögök' Momstériomában* Mert azetju tartományban nem 
volt ezen időben más Monastériom* Azon luilység' bará
tinak pedig, ugyan, azon városnak barmad-rélze , fzolgá-* 
latot téve; kiket Csanádi el-nem kergetett, hanem azon iU 
lapothan ,. mellyben találtattak, meg-hagyott. Ezek így 
lévén, Csanádi .'magához vévén az említett Monastériomnak 
Abbdssdt^ a7 Nlonastériomttak egynehány barátival azon hely-
re jőve , mellyben néki az Orofzlán meg-jelent; holott 
jelt csinált 9 hogy azon fogadását, mellyet Szent György 
Tanúnak tett yala, bé-töltse. Ugyan azon nap Társainak 
nagy lakadalmat ízérzetté Azután ákaknenvén a' Tiízán, 

a* 



;L SZAKASZ. I.-RÉSZ, i s 

KÁLMÁN: Tudhattya Másoktól;'Éh-tol-
lem nehezen* Mert: hogy utájina küldöttem 
követemet; Horvát-orfzágba lovaglóit* hogy 
édes Atyámnak Láfzlónak ű] örökségét maga" 
ízeméivel meg-lássa* Ötét a* Követ fel-nem-táp
lálhatta. , 

BUZILLA : Hát, ha eleibe más Követet 
küldenénk ? —• Ha Juditnak halálát hirtelen meg* 
lallya, meg-is-árthat néki. 

KÁL* 

a' Királyhoz jöttek* Mar pedig Achfuttmak feje fel-Vak 
akafztva a' Város' Kapuja1 toronnyának fölibe. -Látván 
pedig a' Király Csataádic it nagy örömmel Örvendett* De 
annak Társat Gyulát mindenek fölött Hiagafztalta. En* 
nek hallatta után : el-mosolodván Csanádi, így fzóllott : 
ha a' Fejét aT Királynak el-hozta; mért nem hozta-el aí 
nyelvét-is ? ki a' királynak ellenséget meg-ölte. Mert Gyu« 
la , elo-adván á' fejet, hazudott; azt mondván : hogy 6-
maga ölte-meg légyen a7 Király' ellenségét. 'S-midőn a' 
.király' láttára elo-hozattatmt volna a' Fó» és ki-nyittatváti 
fzáya 7 a? nyelv nem találtatott volna; a' hazugság miatt a* 
Király tol lei- vettetett Oyirfa, Csanádi pedig, ki-vévéii tar* 
solyából a' nyelvet, -fe-magafctaltatik a' Királytól, kit 
főnék rendelt a' Királynak házában s és AchtniíinaK háza* 

• jiati. "Mert .így fcdlla a* Király:. E* naptűi fogva .nem 
fog hivattatni azon város Morosvárnak, hanem Csanádnak* 

• Azért ? mivel ellenségemet meg-ölced annak közepéről * 
Fq-Ispánnya léfzcl szón Megyének,, és azt a' te neved
ről íbgod czimezni: Csanád-vár-megyének mondasson Nerü* 

.. seregenként. C. IGNATIUS BATTYANI Epimpuí 
; 'Transylvani** In vim S* Gerajrdi flib e<? &c]it&» »!'-, ';,;_ 

Mds$Mk Könyv* 1$, • • ' ' ••;••;*' 



•i6 ' • BÁTORI MARIA. 

KÁLMÁN : . Oh Buzilía! Be járatlan 'vagy 
a* világi dolgokban! .Istvány-fiadat pedig, aT-
mmt látom , éppen nem ismered. Hogy az ido 
*''feeretetet el-felejteti, tapafztaliii miadeuütt. 
De 9 hogy a* meg-átalkodott kőszívet fzérelem-
re lágyíttsa, azt se nem hallani ? se nem ta~ 
pafztalni. 

BUZILLA: Talán látványunkban vagyon 
z valóságos kivétel* 

KÁLMÁN: Lehetetlenség, Fogja-é Ő azt 
Gyáfz-ruhájában aJ Koporsóban fzeretni, kit nvwg 
mátka-ruhájában a' királyi Palotában se fzeretett ? 

•BUZILLA: Még talán raeg-adhattya fzívét. 
KÁLMÁN t Talán meg-nem-adbattya, 

' BUZILLA: Uram! a' halál rendes Parté-
ka* Valamint el-hervaízt minden ékességet a* 
testben; úgy el-törűl minden ocsmáuságoc a* 
lélekben~is* Mert ime! csak azt mondattya-el 
velünk a' fzegény hóltt fzeméllyekrol.» a'-mic 
valaha fzentíil cselekedtek. 

KÁLMÁN; .Légyen ez úgy. De mi hafz-
iraiik benne ? Judit immár meg-hólt* Ötét fel-
jűem-táraafzthattya Istványunk, ha-bár leg-tüzes-
sebb fzeretetével forgolódik-is hideg tetemei 
mellett* 

BUZILLA: De tehetné talán azt: hogy 
ötét az Erkölcsnek igaz úttyára vifzfisa - té
ríthetné* 

KÁLMÁN: Adná az Isteni 
BUZ-
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BUZILLA : Tehetné talán azt-is f hogy fzí-

vét más feleségnek el-vevésére bírhatná ; ha csak 
fóűkséges, hogy másadfzor meg-házasodgycm. -

KÁLMÁN: Es pedig nagyon fzükséges 5 
ha tsak a' Magyar Koronát4Álmosra9 ama' vak* 
ra, avagy, annak Béla-fiára 9 ama* ki-heraktre . . 
nem akarom hagyni. Morgolódna ez ellen az 
Orízág-is, melly, Láfzló-atyápmak emberséges 
maga viselete védett, anuafc Unokáira hagyatta 
a' Birodalom-páczát. 

. BUZILLA;. Álmosra 9 és ama' Bélára amúgy 
se kellene hagynunk a' Magyar • birodalmaié: Bi« 
fzen él még Istványunknak fia Láfzló Judittól* < 
Erről talán meg-is-feletkeztél Uram?1 

KÁLMÁN : Meg * nem - feletke'ztenou De 
egy fiú a' Királyi. ágban csak annyi 5 mintha 
nem-is volna. Ofztán minden Isten-adta napon 
halálával küfzködik —•• *— Istenem! • mért kellé*' 
tik az Örfzág* igazi örokössének minden-nap 
haldokolni 9 midőn líátori Máriának fattyai , ' a1 

-királyi ízeknek gyalázattyai, oliy erősök$ mini 
a* talpas orofölányok. 

BUZILLA: Oh bár ne mondanád ezeket* • 
KÁLMÁN: Tehát azon porontyok nem Ist> 

hányunknak ivadék]ai ? 
BUZsLLA: Azok a' féke-csapó • föeretefr 

- txek mjagzati* Mit tehetünk rólla? Meglesett.* 
Hogy így befzélgettek vak egymással ?

 ,;Mr* 
telén egy kürtnek ' hangozattyát vettéjk* 'Ez*"a* 
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régi feoUs fzerént , akkor fuvattatotMníg Ma-
t gyárainknál , midőn valami különös nagy érdemű 

fzeinély a* Királynak lak-helyérc érkezett Ezt 
hogy mefzfzirol meg-hallotta , így fzakafztá fél
be elubbeni befzédgyeit 

KÁLMÁN: Lassan-lassan r— hallyad 'csak 
tovább : <— Űgy-é Kürt-fzavat hallani ? Mi nagy 
ember jöhet váramba ? 

3UZILLA: Az valóban Kürt-fzó. KuzeMs 
van immát* 

MÁSADIK RÉSZ. 
Arv.ainak csalfasdga* 

Alogy amazok, a' Kürt-fzóra, amiígy álmél
kodtak , ime bé-méne hózzájok Árvái , ki? az 
akkori Időben..., Kálmán-királyunknál Tárüofv-
mesterséget viselt. Ennek előtte Oravecznek"ne
vezték, • De minek-utámia vármegyéjéből Kecs
kemétre érkezett, ott a' Magyar-nyelvet tmg~ 
tanulta., 's-nevét-is meg-váitoztatta* 

A' Beákságra adván fejét , minek-mánna 
minden Oskoláit elég fzerencséssen ei-végczte , 
ekpben Gyulánál, az akkori nevezetes Nádor
ispánnál fzolgált, ki-is kevés idő alatt., efzémk 
láthatóságát látván , ki-vette a* Szolgák' rend* 

. "gyéből, .és ötét, Titokübkjának rendelte.'; Vég--
<- tére.«: ugyan ezen Öyuláiiák:' ajáiiiásábói^--ÍLál-

" ' • . . után-
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inán - királytól Tárnok - mesternek hirdettetett , 
melly Tifztyében fzQrgalmatosan-is el-jár vala. 

Erkölcsére nézve azon nyavalások közül 
volt , kik alacson-karjokban (valamint a* férgek) " 
hízelkedve máfzkáloak5 de3 ha egyfzer a* pócZ: , 
ía fel-hághatcak, valamint ama' Sajt-kukaczok 9 

meliyek egy berezegi aztalon ki-litvéü fejeket 
a* Sajtból, azt gondoliyák: hogy a' miket lát* . 
riak ; csupán fzolgálattyokra teremtettek. 6sak: 
éppen a' Gyilkosságra nem vólc hajlandó, más
ként minden gonofzságokkal csorditlttik tele 
húzta fcogyé:* 

István- hérczeget gyomrából nem feenved-
hette , mert otet minden cselekedeteiben fzemes 
visgálójának és kémény bírájának lenni gyaní* ^. 
totta. fes valóban , ha valamin rajta kapca , otet 
a* magyar emberségre meg-is-tauította. Ezen 
okból:'igen fzerette Árvái, ha István az 0r~ 
fzugtól el-távozott, mert mar akkor semmi fze-
mektol se tartott, 

•El-ijedett pedig az-elot, midőn a" kürt-fiza-
vat hallotta, ü^yan-azért, tüstént ki-tanúlván 
annak okát, a' Királyhoz igyekezett éppen ak
kor , midSn ez-is azon fzozatnak véletlen hal
lattára csudálkozott. Csak ezeket mondhatta' 
elsőben 

ÁRVÁI: Nagyságos Uram! 
KÁLMÁN: Mi hír Árvái? 
ÁRVÁI • A7 Korona* örökössé hsza érkezett;. ' 

B 3 /'BUZ-'•:..; 
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• BUZILLA : Az én fiam István ? • 
KÁLMÁN: Nyargalva jön-é ? , 
ÁRVÁI: Olly sefaessea Uram { a*.mint csak 

meg-engedheti a' temérdek népnek sokasága , 
és á' mellett méltóságos pompája* 

KÁLMÁN': Pompája ?— Miní Pompája?' 
ÁRVÁI: Igeivis Pompája. Ö mostanában 

"úgy érkezik Budára, valamint egy Bajnok. Mint
ha egy magyar Lóvancz'nak kezeiből 6 facsar-
ta vólna-ki a' kardot, avagy Orfzágünkhoz o 
forrafetotta vójlna Dalmácziár. 

KÁLMÁN: Mit akarfö mind ezekkel mon
dani ? ,f • 

ÁRVÁI; .Három Dalmatákat hurczol Budá
ra, le-nyírván bajufzfzokat, • le-torvén sarkau-

• -tyújokat. Mondgyák pedig: hogy fo nemesek. 
Árvainak ezen alattomos fzavaiból, éfzre-

vette a' Királyné: hogy Fiának gyaláztija len
ne. Valóban nem-is vala más Árvainak bogyé-

, ben: hanem, hogy, Istvánnak ezen hamar haza 
jövetelét gyanúsa tenné , és a* Királyt ellene 
feMndítaná. Mind ezeknek elejét akarván ven
ni, így fzóllott 

BUZILLA : Arvai! Árvái! hát ha a* TOÍA 
lélek fzóllamlott-roeg benned ? 

ÁRVÁI: Alázdtossan követem Nagyságodat. 
BUZILLA t Nem illik talán : hogy azt az 

egéfz Orfóág tudgya : hogy István-fiam jó ka
tona: bogy Dahnácziat nem csak el-nyeri, mi ne 

an-
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annak Örökössé, hanem meg-is-érdemli 5 iriint 
annak le-csillapítója ? 

ÁRVÁI: Nem azért mondám Nagyságos 
afzízonyom." Csupán azon fzorgalmatoskodom: 
ne-hogy azon maga-viseletével a' Dalmatákat 
tollLHik el-idegeníttse. ' . • 

KÁLMÁN: Elég most errSL Van-é más 
valami ? 

ÁRVÁI : Midőn a' Herezeg Pesten volt, 
ki-hívatta Gyiloki Tanácsnok-urat Pesti major
jából. Tolle azt kérdezte : ha vallyon (fzetu 
Geliér' hogye mellett (2) a3 Sas-högyÖn tál ke-

B 4 ríil-

(2), Azon hogy, melly Budát Sepel-fságet felé b&-
fogja, Szent-Geller-hög-yéiiek neveztetett a' Magyaroktól: 
mert azon nevű Csanádi Püspök, mivel Első Ándtásna'k 
Idejébeu a* pogány Magyarok között a' kerefztény hiren ' 
bé-hozta, ezen högyröl le-vettetett, és a* Dunába esett. 
A' bogynek tetején Templom vala fcl-építve azon fzent 
Gellernek tilzteletcre, mellyről emlékezik másadik Pius 
pápa azon levelében, mellyet 1464-dikben ki-adott, A#K 

inoiiii^ya Isfvánfi, hop;y. fzent Geliér halálának fő oka Ko 
rogi vala, kinek ut/úvS Ivadékja a' Mohácsi vefzedelcm-
he vefzett'-el Hzen utolsóról azta's mondgya: hogy 
gyomrának ol»y erősége vala, hogy másadik Lajos-kirá
lyunknak izemé' kínára , c'lo egereket, el-vágott.macska-
farkakat, a' döglött kutyák húsát minden irtózik nélkül 
meg-cnné, cl-is-cmí'&fené. Ezen Korogi nemzetség fzent 
Geller' templomába soha a' hogyre íel-memii nem mert 
mivel, ha a* templom? u bfMTicezett, azonnal magit ,/éV 
esúnvi'cotra. lui valóim ;ne^-kév;ínván tudni Lajost-ki-\ 



íz BÁTORI M i R p . ; ' 

fülvéti) cl-lelietne-é iitéiiüi Leán - várra a*v be
gyeken köröfzcúl , vagy ld4iácoti; vagy 5 ha 
másképp* nem lehet, gyalogos? 

KÁLMÁN : Micsodát ? — Leáa*varra ? ;•• 
ÁRVAÍ: Nékem pedig úgy tettfiák: mint

ha (fzent Geller* hogye mellett) amarra csapott 
. vólv 

"király ( a s , aki Mohácsnál' ofztán el-vefzett), ama' régi 
Korogi nemzetségnek ezen utolsó ivadékját azon templom
ba kénfzerítette, és az igazságot maga tapafetalta;r.r&y 

Törökök a' Mohácsi vefeeddem: után meg-vévén Budát , 
Szent Geller hegyére 1598-dikban egy Kastélyt ..'építettek, 

•mellynek falaival a' templomot-is bé-kerítették. De el
rontották magok a' törökök akkor, midőn i6ös-dikban-in-
iienf el - ölettettek , és Buda várába vifzfza verettettek. 
Fel-építette ismét Pa'líi és Pécsi, é s , Imfzon-két. ágyakat 
&' högyre vitetvén, a' Budai Törököket innét nyiighatat-
lanitocta. Ezért hívják ízent Geller' högyét a* németek 
Blokfzbergnek , az-az ollyas hogynek, mellyrol a* várat 
Byiighatatlam'thatni. Most itt a' régi épületeknek dülledek-
jei láttfzattatnák, mellynek kerülete közel la't-fzáz lépés*. 
De Buda felé lejjebb.a* fel-hányatott földek látfzatnak, 
gondolom az agyúknak, és magokat ottan el-rejtő kato-

^ náknak helyeik* A* Magyaroknak aina' játékos belzédgyefc-
röl-is híres fzent Geller' högye; hogy itt a' bofzorkunyok 
gyülekezetet tartanak minden éjtfzaka. Híres moftanában 
arrol-ís: hogy minden efztendőben , húsvétnak másatlik 
napján d$ után Pestnek és Budának lakosi temérdek nagy 
csoporttal fel-fzoknak menni, a-mint ok fzokták mondani : 
Emausra. Pattogtattyák a* puska-port, el-nézik a* vilá
got-, ki-befzéllik magokat, efznek-ifznak, lm van mit, 
végtére haza feéllyedaek. Ezeket cselekfzik (fzemem láttára) 
^többet nem, ISTVÁNFÍ. BÉL-.a' TAPASZTALÁS. ' 
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volna. Meg-hólt Hitessenek híre, mellynek hí
rét talán Pesten hallotta, arra bírhatta el-tökél-
lett fzívét ^ hogy úttyát, tudgya már o mi ok-
bál, Leán-vár felé intézze. 

KÁLMÁN : Uram ! Teremtőm !• Ez tehát 
gyümölcsé fontos fel-tételeimnek ? — Lássa nz 
ember : azért küldöttem-él.Budáról! hogy Leáll* 
várat el-felejthesse : hogy éfzébe tarthassa: mi
vel tartozik mind a' királyi vérnek, mind a* bo-
csűlétnekt Es , ímei .azon ineg-vefztegetett fiú,: . 
eí-hagyván attyát-annyát; meg-se»tekintvén Láfe- , 
ló-fiát, elsoben-is fzemtelen fzeretőjének kébe* 
lébe ígyekfzik. 

•ÁRVÁI: Még sem úgy van Nagyságos , 
Uram,, Íme maga a'.Herczeg. 

: HARMADIK RÉSZ- ' * 
István Bud i.n. * 

• J stváhy-herczeg, Kálmánnak és Bnziilának , ki* 
rályi Felségeknek, nevezetes de fzerencsétlen 

• fiók, nem csak azért volt a" fzesétetben félre* 
csapó; mert, terméfzetére nézve, tüzes ifiúva- • 
la , hanem faképpen azért: mert (fzíve és hajh 

. landősága ellen) igen .erőltetve házasodott* A* 
magyar erkölcsnek akkori rettentő példájával, 
nem annyira gondolkodott azon:/hogy maga ,. 
után, a* királyi Széknekfen-tartására,^Örvénye* , 
maradékot hagygyon; hapcin inkább , fzeWtSl 

B j> . , Itéjk* •• 
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k'érinyére hordoztatván, gyengéded érdekeltsé
geinek untig eleget tehessen/ 

Eme' félre-rugásait éfzre-vévén Attya, ve
le elsőben nagy'-keményen báiia* De végtére -y 

.hatalmától tartván ? mellyét a' népnek hozzá-ha j -
•lásábói nyer-vala, otet magához édesgette, és 
az-után Dalmácziába küldötte á* rakonczklan 
fz^retetnek (a'-mint ez-el$tt-is említem) el-felej-
tése végett. 

Hat holnapot tSltött Istváuy azon Orízág-
nak le-csillapításában, Annyánák fzíve igen nyug
hatatlan vala ezen időben- Istvány- (Feleségé
nek halálát vévén M'aros-váratt) hogy a' nép 
előtt gyáfzba öltözöttnek tessen) fekete fiityolt 
kötött, és-azt válláról pánczéllyán koröfztül 
le-erefztette. Mind ezeket meg-írták Árvainak 
azon kémjei, kiket fzUntelen vele jártatott. 

Hamarébb jött István Budára 3 (3) mint fe
lőlié gyanakodhatott Árvái, De meg-eíőzte Szil-

léinek 
f • 

(3) Azoti hibák kozoít, mdlyekkel csonlúlttin; fe
le vannak a' Magyar-törftMieteknek írói, nem le^kissebb 
%z: hogy B'JDA, és Ö-BíIDA között külfimh^rcsr nem 
tefznek, hanem akíír mi történt Ó-Budun, azt WJDÁNAK 
mostani varára alkalinaztattyak, noha 0~BUL)A kítael 
ezer-nyolcz-fzaz-liufeon-hct efztendővel Öre-iyb^ vmtf mos
tani BUDAI va'rnal Merf eme' hopy, eg<'fyje»> \To nyílik 
Béla-kiralyutikig (az-az: exerkéf lzuV<-m!£yU'noiiik dVen-
deig) pufztan ífllort, és a* Peswlmok birrokiíinw larto/oru 
Ugyan azért közönségessen Pesti hügynek novc^cetcíí a/011 

jílúk-
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léinek váfakozisjokat-is. Hogy a Palotába vé
letlen bé-érkézeít, így köfzöntötte feüíéit 

\ ISTVÁN: Isten 30 nap :öraim""..!; 
: BUZILLA: Fiának nyulába boridváni -Ho

zott Isten .édes kedves "fiam,. "•• • '•' • 
. . / ; . ; . •••• I S T - ; 

időkben,, Első Geiza & ízent Láfzló KiráÜyaink Prépost
ságot emelvén O-Budán- (melly Mámnak nevezete alatf 
tündöklött) ezen Pesti högyet el-vették.a' Pestiektől,' és 
ezen Prépostságnak ajándékozták azon jövedeleminél, meU 
lyet a' hogy alatt lévő Rév-házból bé-venni fzoktanak. 
Ezer-két-fzáz-negyvenedik eízcendoben az Ó-Budai Mária 
Prépostya le^r-elsö volt, ki ezen högyrc egy kis kastélyt 
épített kő-fallal körűl-vévén , ralán azért: hogy fzellőzo 
helye lehessen , avagy kincseit meg-tarthassa. Nem soká
ra, ez-utan be-ütvén Mngyar-orfzágba a* Tatárok, mivel 
ezen helyet njeg-tiem-vehették, alkalmatosnak találta Ne
gyedik Béla, hogy alája (a'mint 6 Buda felé terjedett) 
egy várost építtsen , mellyet kő-fallal körul-is-vétetett. De 
Béla nem sokára meg-halván, és annak követői ötödik Ist
ván és Kun Láízló másba törvén fejeket, Buda várossa'nak 
fel-építése kezdetek abba hagyták* Ezen űj városnak ak-
kori rickawgához tartozik még az-is: hogy Kun-Láf/dót 
(Negyedik Bélának Ötödik látvány által unokáját) itt ve-
tetce-ki az Anya-ízent-egyházból Firmián Fiilop ; a' Pápá
nak követtyc. lízek-utáu következendő királlyainknak nem: 
volt bizonyos lakásjok. M.ír Budin, már Székes-fehcr-vá-
ron , már Visegrádon lakrak. KLsŐ Lajos király volt az , 
ki a* királyi Széket Budám lletyheacetie. Ugyanazért Ő 
kezdette építeni a' várat a' Pesti hogyom Az 0-Budai 
Prépostnak kastéllyár cl-rontatta, és a* várat gyönyörűen 
icUcpfctei.ee. A ' Prépostnak jövedelmét, mellyet a*. Pes-

http://icUcpfctei.ee
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ISTVÁN: Magara-is iparkodtam édes anyám!. 
KÁLMÁN: Szívemből Örvendek: hagy fee* 

reacséssen járhatták 
ISTVÁN: Fiái tifztelettel vefzem édes atyára* 

•; . KÁLMÁN : Nem hittem, hogy illy hamar 
lássalak. 

• • ISTVÁN? Uram! a' Kötelesség, és a9 B8-
csíilet minden akaclékot hamar íneg-gyozhet* 
Be fo-képpen a' Dicsőség után törekedő indula
taim csak egy-két órának tehették azon hat hói* 
napokat 3 mellyekben ide és amoda járkáltam* 

' KÁLMÁN: Ezt fzéretem benned édes fiam. 
ISTVÁN": Azt kéváatad édes atyám : hogy 

magamat a' Dalmaták előtt ki-mutassatiu íme 
M*is-mutattam*" Ennek bizonyságát magammal 

• •• h o z -

ti.révből vett, és Kastelíyának Qzen el-vetclct mással p<> 
toka-ki. Ofztan Zsigmond király (cm^iárom-feáz-nyrfleB-
van-nyólezadik efztcndőben a' tanulásra egy Académiát 
Cserzett Budán (Ó-Budán-é ? Űj-Budán-é ? nsra tudni). És, 
mivel Zsigmond Mélának kiníllyíccíl (R:k£-öifzágnak-iíí 
hivja'k) Belgráddal megajándékoztatott, a" Kü'%nak G y ö r k 
nek meg-engedfe: hogy a' Rácsok Magyat-orfeágnak eten 
helyeire ki-johessenek lakni: Budára, Száiánkemdnre, Be
csére, Kelpenre, Világos-Varra, Tokaira , Munkácsra, Tát-
lyára ; Regédre, Szatniárra , Böfzörményrc, Dobreczcn-
be, Túrra, Varsányra. Végtere Mátyás Király lecí-in-
Hbb -fel-(ípAette Buda-varát. Mária Tbcrcsia bele hely-
heztette af Királyi házat, és az Univerzitást. József a* Helj'-
tartó Tanácsot, Kamarát, ós a'két Táblákat. Első Ferenci 
itt koroniztatotc-meg. BONJFIN. TURÓCZ* BÉL, 
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Hoztam Budára;, három meg-gyozött Bajnokokat; 
kik Dalmácziának háborgatni valának. 

KÁLMÁN •- Ezen Vitézségedét, édes fiam,-' 
nagyra böcstillöm mind én, mind pedig az Orfzág. 

ISTVÁN •. így tehát tett dolgaimnak bére 
meg-adódott tellyessen. 

" KÁLMÁN: Tudod-é fiam, miért siettettem 
haza-jöveteledet ? 

ISTVÁN: Nem tudtam egyéfz .Maros-vá
rig. Ott vettem-fel fekete fátyolomat. 

BUZÍLLA : Oh édes Istványom ! csak ezt 
'érdemiette tehát tölled kedves Feleséged? 

ISTVÁN: Én többet nem tudok. 
BüZILLA : Leg-alább. könyveidnek egy

két csopieit, • 
ISTVÁN : Csudálatos dolog. Kérdezze-

tek-meg fzáraz fzemeimet: mért.nem könyvez-
hetnek akkor, mikor fzívem nem búsul. Ók 
az udvari fzokást nem tudgyák. 

BÜZILLA: Nem ártana talán , ha tettet 
néd-is könyveidet. 

ISTVÁN: Talán a' Tettetés erkölcsé vál
tozott Orfeagunkban ? Mikor lett ez édes anyám? 
talán el-menetelem után ? Mert ennek-eJStte a* 
valóság uralkodott Budán. 

KÁLMÁN. Vedd éfere édes fiam: hogy 
a* Korona' ürökössét sok feemek nézik "minden 
felöl. IST-
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- /. 'ISTVÁN: Igen jól. vagyon' édes atyám. 
"Én: tehát azon fok fzemektiék 'megtakarom ma
gamat mutatni 9 de éppen csak ollyannak \ a'-nii-
csodás vagyok.- ' K Magyar ...koronáhak kg-' 
fzebb gyöngye nem a' fzínlés., hanem aJ való
ság* Ha a* magyar nép másként gondolkozik 

/•íjél5iem;,:sájnálipm; de arról-nem' tehetek.-' 
••"/..;. KÁLMÁNi A' népnek tehát nem'' Wrtqzol 

"azzal/'hogy egéfz gyáfóba öltözz ? valamint 
beiíiiunket fzemlélíz? Ö néked törvényes Hi
tesed vala» 

; ISTVÁN": Az. Volt'igenis. De adta yók 
m HZ Isten 5 hogy soha se lett .volna. íiti 

': Juditot tif^teitem, mint a' Lengyelek' királlyá--
:.. nak leányát* E? tiszteletem mellett meg-raa-
) "radtam volna hólttomig: ha Őret'el-vennem nem 
' kelletett volna* 

KÁLMÁN : Már ez fiam igen helytelen , és 
••vakmerő bcfzéd. 

ISTVÁN: SStt inkább a' fiái f/ívnek nyil-
_ vános és föabad ki-adása.'•— Mind-aa'-ákal: én 

az ellen nem vagyok: hogy Juditnak minden 
halotti tifztesség meg-adattasson. —Talán még 
nincsen el-temetve királyi pbmpával ? Igcn-ií' 
témectessék-el. Emellyctek egy olly ofzlopot 
örök emlékezetére* melly'Árpádnak azon ofz-
lopját meg - előzze , mellyett Miér Máriánál 
emeltének régi Magyatjaiük. 

BüZILLA: Istvány! Istvány.!"- : 

Ist-
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ISTVÁN: Tálán halála előtt le-nem-festetté. 
tek? Tehát verjétek-fel koporsójából Btóa Pe~ 
tltV ki ( a'-iiiintiiagy atyám LáfzlÓ mondotta) 
úgy le-todta a' balhékat festeni • hogy Magyar 
kis-aízfóonyaink feléjek" nem mertének menüi:,'.' 
tfe-talán-táixráíiezokban ugrándoznának., 
, / BUZÍLLAí Még tréfálódhattz pedigf 

ISTVÁN: Avagy talán (amiak fzokása fze* 
rént) ki-nem-hírdetodött halála? Ültessetek ló
ra - egy kartölőt 9 avagy trombitást b .ki Treo-
cseritől egéfz az«-Adriai tengerig azt kiirtoilye, 
azt trombitállya -. hogy Magyar Orfzágíiak ko-
vetkezendő Királynéja 5 egy halandó afzfzony > "' 
meg-hóit, et-cemettetect, el-is-rodhadott: raer^ 
valamint más ember 0 halhatatlan nem volt. 

Ki-.LMÁN: Végbe-vittünk immár .mindene
ket > de inég-is Fiam 

ISTVÁN: Végbe vittetek tehát mindene
ket ? Vallyon mit kévánhat többet ? Talán uzt 
akarjál ok : hogy kmétt Paripámra íülyek , és 
minden embert , ki halálát tagadgya, egy fzál-
kardra ki-hívjam ? Erre immár reá-állhatok. Be] 
hogy én olly sirató afzfzony legyek 5 ki köny
veit veres hagymával ki-facsarja; az egy ma
gyar berczeghez nem illik* 

KÁLMÁN s • Istvány! Istvány !' Te magad-
ról igen 'raeg-feleckezccl— Mind-az-ált&l ; elég 
most ettől. 

Í$X*: 
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' / I S T V Á N : Én tehát immár el-mehetek. Eh 
:ékara mennu • 

EÁLMÁN;: Hovárliovíi-illy.siettséggel? • 
ISTVÁN, t Egyenesben Leán-várra, 
KÁLMÁNt Mit? Leán-várra I" És.te ezt 

cselekedni mered '?•• , 
%- ^ISTVÁN:'Miért ne merném ? Talán aa 
•úm ei-nem-állották tf Kiiraezok \ .-avagy a* 
Haramják (4) • - ' 

4 (4) A5 KüRüCZ Névnek eredte Kálmán 'Királyunk' 
idejében történt Alkalmatosságot néki ez adott* Péter 
(egy Olafz vagy Franczia Remete) minek-ntanna Jeruzsá
lemtől vifzfza- jött , minden tehettségét arra fordította; 
•hogy a' Szerecsenek ellen ,. kik akkor a' Szent Földet bír
ják vala, hadat kiáltson , és azt kezekből ki-facsarja. Reá-
véven Magdik Orbán Pápát, ennek Clarmontban mondott 
három befeédgyei arra vitték a' nap-nyugoti iit'peket, hogy 
ízinte mind-nyájan a* ízeut Földnek védelmezésére fel-zen-
dűlnének. Kik ez<en vitézségre mngokat reá ízánták, pof** 
tóból egy kcrefctet varrattak Mellyeknek ballyára: az<• An-
glusok fehéret, a* Franeziák veresset, a' Belgák zöldet , 
ós így a" tobbiek-is. Ugyan ezen okból Kereíke* Vitézek-
nek-is neveztettek. 

Ezen iízonyii nagy Sereg, Szent Láfzlónak , Kalmár/ 
íttyáuak vitézségéről meg-gyözettetvén? Ötét .kérte arra: 
Jiogy a" FŐ-vezér.séget magára vállallyau Ezt 6 meg-is%-
eselekedte volna, ha éppen ezen alkalmatossággal a* világ
ból ki-ncm-fzóllítatott volna. t Szent La'ízíónak lióltta unín, 
kérték az-után Kálmánt-is annak fiát; hogy as Fő-vezér.;é-
get magára válallya : de Ez (a* Horvát Orlzági, és a' DaU 
mik-mi. nyujjhataUimsíjoktíl laeg-gúteltatiran) ürízágánui 

' fétlcl? ,. 
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• KÁLMÁN t Érzéketlen fiú ! Te egy nemes 
Felségnek sírján úgy köröfzttil-akarfz-ízaíadni, 
mint valami kutya-kaparási homok dombokon :'* 
hogy magadat egy böcstelen fzeméiynek: karja 
közé, vethessed* ' •* 

védelmezését nagyobbra böcsullötté, iié-hogy, a» bizóntá. 
lant keresvén, eme' bizonyost el-vefzefzfze. 

Tehát 1096-dik efztendöbéu, Kálmán - Királyunknak 
taásadik efztendejében, SENZAüEHOR Valter vitte Te* 
ruzsalem felé a'Kerefztes Vitézeknek első Felekeaetét kit 
többnyire lovasságból állottak. Magyar-orfeagüa köröLúl* 
akarván-menm,, fzabadságot kére Kálmántól, ffi-is, meg* 
értvén fzép igyekezeteiket, Őket, mind sagyYzívességgéi 
fogadta, mind az Orfzágon köröfztui-is-bocsátotta. Egéfz 
Zeüilénig nagy csendességben melleitek, és innent a' Szá
ván köi'ófztul Belgrádig, De, Valternek híre nélkül, £em* 
lémbe maradtak a' Vitézik közül tizen-hatafi: hogy-tó 
fegyvereket vásárollyanak» Ezt meg-értvén GÚZS (ki • 
Magyar-orízágnak Nagygyai közül lévén, Zemléinben a* 
katonaságot; igazgatta) meg-fogattatta azon tizeto-hat el-ma» 
radott Vitézeket. Azoknak fegyverjeket .ruhájukat, és pénz* 
je et el-vétette, és Őket fzinte mezteleneket a' többi utárt 
Belgrádra űzte, meg-izonvén Nikhitának, a'Belgrádi Igazgat 
tónak: hogy a' Kerefrres Vitézekre vigyáztasson; hogy 
.valami zenebonát ne indítfsanalu 

MidŐu az Első'Felekezettel ezek történtek Zerillén-. 
nél, íme a' másik felekezeti, Remete-Péternek vezérlése' 
.alatt le-telepedetc Pozxcnnál, és Kálmántól fzabadsagot kért 
a' körofetúl-menetelre. Kálmán , még semmit/se tüdváü 
a* Zemlényi esetről, m^-engedte az általkmenetelt% ezaa 

Masadik Könyv. C ... 



$» ' . • BÁTOR! MÁMA. 
:' ISTVÁN: Felkattanva: uram! az Isten' för> 
relmére kérlek: hagygy-fel az illyen beízédde^: 

' . KÁLMÁN : Tehetned teh$t ezt Orcza-p^ 
rólás nélkül ? 

isr-
állaíiiány alatt; hogy az Orfzágban semmit ne ^ rabollycu 
siak; hanem mindenütt békességgel mennyének. És ,ha vr-
tamire feükségjek lenne, kéfz pénzzel ki-fizessék, Eze-M 
meg-orülvén Péter 9 böcsületessen vezérletté a' Vitézeket 
rónd-addig: még annak hírét vette, mit cselekedett Gúzs 
ama* tizen « hattal Ezen" fölött meg-éitette Petet azt-is r. 
hogy ezen'. Gúzs fel-indította Nikhitát-is, a? Belgrádi íga;i* 
gatót: hogy ő a' Kerefztes Vitézeknek elejét le-aprítsa Í 
ö pedig eme' hutűllyára < fordul, és, őket egéfzlen le-k:.lzr» 

; hálván 9 minden jőfziígjolíat el-vefzi. 
Mivel mind a? Magyarok,.mind a* Belgrádi Bolgáréi 

Kerefztények voltak , nem akart a' hírnek sokat hinni Pé
ter mind-addig, még, Zemlémbén érvén , meg-hallorta az 
igazat, meg-is-fzemlélte a1 város* falain fiiggo Kere&tfes 
yühákat 5 mellyeket atpa* tizen-hattől ekvettek. Ekkor Re* 
naete -Péter a'Kerefztea Vitézeket a' bofoízikiltísra öfzto-
n'ázte 9 é s , mivel temérdek sokan valának* a* Magyarokat 
meg-gyozték ? és, magok csak fzázan vefzvén, amazokból 
közel négy-ezret le-vsígtak. A ' többit d-fzéllyeztetféh 

Zemlémbén mindeneket elfoglalván Péter, mivel ele* 
gendo lrfztet, Ökröket9 és juhokat talált, öt napokig ott 
tartotta Seregjét, és jól meg-vendéglecte. Nikhita, a* Ma
gyaroknak ezen fzerencsétletiségét hallván, nem bántotta 
Belgrádnál az e.Uő. Felekezetet;. hanem, Péternek bofzfziíi* 
tói tartván,.. onftént el-fzökött. 

Meg-hallotta azonban • Kálmán as Zémléni esetet. Fel* 
Wborodptt atyai fónve. azcm elesett Majgyarok' feleségei

nek 
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ISTVÁN : SStf énnél többet -is: inert íme 
elobbeni kemény fzavaidat elég lágy fzívvel hal$ 
l o t t am. •«• 

KÁLMÁN: Tégy Juditodnak eleget, V-
mivel tartozok 

c % / IST-
nek? és gyermekeiknek lármáira* üfzye-csődítette Vité
zeit , és utánnok eredett azon fel-tétellel: hogy őket egy 
lábig el-veízti. E' dolgot meg-hallván Péter, és tréfára 
nem vévén* el-takarodott Zetalénbol , és ? Belgrádtól kezel
vén bátorságos ótty*ít, a' Szent-FŐldre igyekezetté Ezt 
ttieg-hallván a* Magyarok, utánnok mentek, é s , a* Bolgáro* 
kat, Kunokat,-és Paczinakokat feaságjokba - vévén, el
érték Pétert, ki, semmitől se tartván, bátorságossan men-« 
degélt* Seregjének utóllyát rútul meg«piízkoltáL Töltök a* 
Tá--fzekereket -el-ragadták. 

Midőn a' Magyar Katonák ekképpen öldösték Nissá-
nál a' Kuruczokat (Cruciatos % Cruce fignatos); íme a" haN 
madik Felekezet meg-állott Meseburgnal Valami Godescal* 
cos nevű Papnak vezérlése alatt* Ezen nép Francziákból 
Bavarusokból, Svábokból, Lotháringusokból állott* VaUU 
nak közel tizen-öt-ezeren» Ezek, bé-ütvén Otfzágunkba 9 

leg-elől a? Svábok , és Bavarusok roeg-réfzegedvén, a5 bort$ 

zabot, és más fisúkseges eledeleket erővel el-vették a* la
kosoktól As Barmokat el-fogták. A' védelmező Magysh . 
tokát meg-ölték. Egygyet fel-nyársoltak. Ezeket meg
hallván a' Király, vüzfza-vette úttyát, és Győr imlbit 
xneg-fzorította a* Kuruczokat. 

Mivel pedig Kálmán , maga5 seregére nézvén, ama* 
zoknak Szítaitól igen tartana; Fortélyra vette a' dolgot ; 
és , hozzájok küldvén egy Ezredessét, nékik ezeket izén-
te: 'hogy, ha fegyverjeket ktfgnnák, és.f i* * Király f̂e&«"^ :y: 

:,"•• ' . j ö v é % ; ; ^ ^ ; , 
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ISTVÁN t Ha Juditot megbántottam 9 meg* 
•engefztelte a' halál Mi gátolhat, tehát, hogy3 
halála után, más valakit íz éressek ? 

KÁLMÁN: Az"én jiaraicsolatom* • 

jővén , iSgy-mint vétkesek, magok* hibájukat meghallanak; 
Siékiek bi£Í)íiyos$an meg-engedne: mivel jól tudná *v hogy 
nem mindnyájan lennéftek • vétkesek/ 

Ezen megállapodván Godeskalkus, a' fegyvert vélek 
le-tétette , és azt a* király eleibe vitette, minden kincseik* 

"kél, és Tá*>fzefeereikl:el egygyüífc A'Király» azokat Tár
házaiba vitetvén, a? fegyvertelen Kuruczokra rei-eréfctette 
.Vitézeit, és őket egy lábig le-vágatta. 

Kálmánnak ezen cselekedetét kegyetlennek mondgyák 
ttémellyek. De meg*vallyafk magok a' külső írók (Lásd 
Murát. T . VIL CoU 67a) hogy a*' Kuruczoknak gonofz* 
ságai reá-vihették erre Kálmánt, hogy vélek illy kémé* 
»yeo bátinyon* Sőtt azt-is cselekedte, hogy a9 Kuruczoio 
snak negyedik felekezetét, kiket Emikő vezérlett $ és kik* 
jpek fzáma két-fzáz ezerre; -xbent* nz Orfzágha bémem-bo-
"csátotta* Erővel bé»törekedíííket Meseburgntíl úgy meg* 
fzalaEztottai hogy a9' folyóvizek nem folyhattak af beles* 
vefeett Kuruczok' 'rúrítt , Essen Meseburg, vagy Ó*Váic 

>é l t 9 vagy Mosón r.mert «zt4s Vieselburgnak Jávják, 
aneliy 'a* -Mesebuig hévhez igen hasonlít* 

D0 'pedig által-erefztette az ötödik Felekezetet, Bul-
Hont OodefHdnek (a'ki efztáa Jeruzsálemi király lett) mos
tan Lotharingiai Berezegnek vezérlése alatt. Ez ugyan 7 

minek-előtte Országunkon által-menne > e* levelét ití Kai* 
mánlioz, mellyet Aschátől (ki már ennek-előtt^-i* Miméin 
ml 'követ vala) tisztességeden eMóildötte t 

Iái-
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ISTVÁN: Lebet-é a' jfeívnek illy fzavakkai * 
parancsolni: FÉLRE-FÉLRE , valamint a* Ma* 
gyarLnvanczoknak iflyekkel: RAJTA-RAJTA? 

C 3 KÁL~ • 

Katómnak, a' MagyarokMdrállyának, 'Godefrid , 
Lotharingiai Vezér, és a' Francziáknak Fő-emberei, Üd* 
vességet, és minden jót a' Krifztusban. Csndálkoznak .a* 
mi Uraink és Vezérjeink a hogy, mivel Kerefztenyek vagy
tok , az éio Istennek serege: mért oltétek-meg olly kegyet
len martiromsa'ggal, földeteken pedig és orfzígtokon által-
nem-erefztettétek, és kolömb .nyelvességgel gyötörtétek. 
Ugyan azért: mostanában félelemtől, és kételkedéstől h£, 
boríttatván f Tolletibíirgnál meg-állani kévántunk, még a' 
Királynak fzájábói meg-hallanánk , mi ok vihette Őtet reá: 
hogy a' Kerefztényéktol a' Pogányoknak Üldözői annyit 
föenvedtek* Ha a' dolog igazságossan esett, azok t kik 
bennünket ide küldöttek, el-fzenvedni kévánnyálu Ha pe» 
gono&ságból esett, el-fzánták magokat arra: hogy tellyes 
erejekböl meg-fogjálc bofzízúlni a' Kristus ellen el-követett 
méltatlanságot, kik annak drága fzent, vérének meg-bofzfzű-
lása végett jöttek-ki Orízágjokből, 

Ezekre Kálmán így felelt a' követeknek : Nem va-
gyünk mi $V Kerefztenyek' üldözői, hanem, akár minő ke* 
gyetkmégetyittiink végbe, azt. a' nagy fzükségtól ken-
fzeríttetve tettük* Mert: midőn Első Seregeknek, méí-
lyet Péter vezérlett, mindent ajánlottunk: hogy igazi mér
tekre vehessenek mindent, által-erefztetfem volna. Orfeágo-
mon-is; a* jőért rofzfeal fizettek: nem csak aranyat és 
ezüstét 5 lovakat és Ölzvéreket Jobbágyimtól elrabolván-; 
hanem Városokat és Kastélyokat fel-dúlváti, vagy négy. 
ezer embereket leöldösték, jófzágjoktól és ruhájuktól meg-
foíztottak* Ezen sok és elviselhetetlen boMzúságok és 

.iiiél-
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KÁLMÁN: így vélekedhettem-é előmene
teled előtt? 

llST. 

méltatlanságok után Godeskalkusnak serege, mellyet nem 
régen meg-nyakaztunk., és kik élőtökbe futottak, Orfzá-
gomnak Kastéllyárés Várát Meseburgot meg-fzállotta* Ke-
véllyen , és , erejeknek tehetetlenségével elonkbs jöttek : 

hogy bennünket meg-buntetnéhek, és el-vefztenénetí. Kik
től az Isten* segítségével alig tudtunk megmenekedni, 

Ezek-után a' Követeket meg-vendéglette Kálmán. Az ,' 
döbbeni levélre pedig e* Levelét írta Godfridnefc, a' La-
tharingiai Berezegnek* 

Kálmán- Király Godfrid Vezérnek, és többi Kerefz-
tényeknek tídvüsséget, és Szeretetet minden fzínlés nél
kül.- 'Hallottak felőled : hogy hatalmas és Fő ember Jlégy 
'Földeden, és hívnek találtattál mind azoktól, kik tégedet 
ismérneL "Űgyan-ezért: tégedet mindenkoron kedvelvén^, 
csupán jő/híred miatt,, tégedet látni, es veled meg-ismér» 
kediri/akarok* Fel-tettem tehát magamban, hogy hoz-
•iám erefzfzelek a' Pozsonyi Kastélyomban minden vefze-
deleni nélkül, és , a' Tónak mind a' két pqrtyái letele
pedvén , befzédet tartsunk egymás között inínctazokrol , 
a5 mellyeket tŐllem tudni akarfó, és a* jniben bennünket 
vétkeseknekr tartol* v • 

El-jÖve Godofrid Kálmánhoz „ de ez '• abtjáh állap©* 
dott-meg: hogy Godfrid magáért Hadi kezest rendellycn 9 

és az-után mennyen az Orfzágon köröfztűl* A* kezesnek 
pedig nem közönségesnek, hanem nagy érdeminek lenni 
kellene. Reá . verte Godfrid piaga Testvérjét Balduint fe* 
leségeftol és gyermekestől E s , mivel ofztán a* Kuruczok 
böcsűletessen mentek - által az Orfzágon, maga vitte Kál
mán .Oodfridhez a' Kezeseket, Ezen cselekedetéből Kál
mánt nem kegyetlennek t hanem gondosnak mosadbatni. 
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ISTVÁN: Mi vélekedéssel volt atyám 5 azt 

.60. iera tudhatom Be ha az idők9 folyásáról, 
z .7verető' el-hagyásáról a\ vélekedésben volt : 
.•.;;.;;y ezek többet tehetnek, minta8 fzívnekér-
.:. ••íkenségci 3 én arról nem tehetek. 

; KÁLMÁN: Vifzfza-jöhettél • tehát érzéken" 
L-r.geiddcI ? ' " 

ISTVÁN : Éppen azokkal,' mellyekkel ifi? 
r.out el-in dúltam : csordúlttig tele lévén fzívem 
Máriámhoz va!ó fzeretetemmel. 

KÁLMÁN:Kérlek:tie emlegesd nevét előttem* 
ISTVÁN: Miért ne emlegetném édes atyám?' 

K'Aria név igen gyönyörűen Jhangzik a' magyar 
fjekben. Csupa ártatlanságot jelent. 

.KÁLMÁN: Oh el-fejúltflfiú! Mind eze~ 
ket el-nera, táfzed fzárazon. . 

ISTVÁN: Akkor én-is ott.lefzek. 
KÁLMÁN : Maradgy ' mostanában itten* 

Nem sokára raeg-hallod a' parancsolatot Er
re velem Árvái, 

- NEGYEDIK RÉSZ. 
Buzillának gondossága, 

i-d-méne Árvái előtt a' Király 5 nagyon bofe® 
fzonkodva : hogy a' Herczeggel semmire se me
hetett Minek-elotte Árvái a5 Király titán meg-
indult, nagy fzemeket vetett mind Istványw5;. 
mind a" Királynéra 3 azt akarván tudtokra adni ; 

C .4 . hogy , 
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hogy Istvánnak ezen nyakassága nagy zűrza
varba keverné az egéfe Orfzágot. Meg-értet-
te , de már ennek-elStte-is által-látta. mind-e je-
feet a* gondos királyné. István pedig ezekkel 

'*•-' _ semmit se gondola. Igy\fzóila pedig hozzáia 
BÜZILLA: Oh fzerelmes Fiam! Ez-é bá-

• re azon fzeretetemnek 5 mellyel Orfzáguokba , 
és ezen Anya-vátosirakba vártalak^. 

ISTVÁN: ItéHyé-meg az Isten ;. én va~ 
gyok-é' oka valaminek. 

BUZÍLLA 2 Fiam! jól isínéred atyádat* 
Az Isten*, fiára kérlek i ne igereld. 

ISTVÁN : Ingerlettem tehát ? Oh éppen 
?. ' nem. A' fealma-fzálat se tettem eleibe koröfö-

. tűi. • Anyám! ha csupán magamat akartok meg-
rontani 5 íme előttetek állok* B e , ha Bácori 

• Máriát, azon ártatlan lelket > csak egy köröm
feketényi bofzfzlísággal illetitek , egy fzá mint 
fiíz*} Szerette még atyámnak-is meg-felelek. 
Ha tudnám, hogy őtet ,ezcn karom megtakarná 
pérteni, tüstént le-yágnátm 9 és pokolba vetném. 

BIJZILLA: Istyány Istvány! a* terméföet-
nck tehát semmi jnssa fzíveden ? 

ISTVÁN; Vagyon igeivis, Én engedelmes 
fiatok vagyok ,' a'-miben lehetek. Én téged' , 
édes Anyám feeretlefe, és. nagyra-is böcsűllek. 
Yifztelem édes atyámat-is. Verjcn-meg az Isten, 
Jha ezt tettetésbol mondom- "És ezzel Isten 
hazzMok* Engemet másutt várnak enyimeim. 

Bí> 
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BÜZILLA : Hová édes fiam hová? Az Is* 
tenre kérlek, maradgy még ma Budán. 

ISTVÁN: Édes anyám! Ez lehetetlenség! 
BÜZILLA : Lehetetlenség ? 
ISTVÁN : Kötelességemben áll: hogy el« 

mennyek, ; , 
BÜZILLA : Kötelességedben áll ? Van-é 

annál nagyobb, mellyel Szüléidhez le-kötélez-
, tetei-.hogy azoknak akarattyok fzerént-jáTj?' 

ISTVÁN : Van igen-is»--ífgy mint az atyai 
kötelesség— Nem csak maga Mária, hanem ;két 
gyermekeim-is várakoznak utánnam. Oh gon
dold'el csak édes anyám, minő légtSl-fogva 
nem láttak. A' fzem-piUant'ásokat-i$ olvassák. 

BÜZILLA: Hát Láfzió fiadat, ki itt V vár
ban vagyon, meg-nem-látogatód leg-elöl ? Mért 
nem tudakozódul erről leg-kisgebbet-is ? Ez ge-
dig néked törvényes fiad, 

ISTVÁN: Anyám ! minden fiú, ki az én 
vérembőlvefzi eredetét, nékem törvényes fiam. 

BÜZILLA : Oh István! csak így tudod te-
•k hát mind az Isteni, mind a' világi törvényt"? 
; • ISTVÁN: Meg-ne-botránkozz fzavairaban 

édes anyám. Hallyad tehát intézetemnek vele-* 
jét— íme Láfzió-fian? él. Kezetekben vagyon 
Ügyellyetek reája, Légyen 6 a1 #íagyar-koro<, 
Hának örökössé. Kérjetek-el a* Székes-Fehér
vári templomból a' fzent koronát, Tegyétek;. 

€ $ • §Sh -

* 
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ennek fejére (5), Akkor ofztán: kinek mi gond-
gya reám ? -EUemben: lásd 9 édes anyám, ama* 
két Leán-vári gyermekeimet Semmi Uradalom-; 
ra nem táinafzkodhatnak. Születésekben (az em-

, be-

(5) Szent Istvány-királytól fogva a'.fzent Koronának 
örizete egéfz Imre-királynak idejéjig ; az-az;. 1198-dik efz-
tendeig Székes-Fehér-váratt az oda való Prépostnak gond
viselésére vak bízva ? ftí az-után, Káptaíannyából egygyet 
yálafztott, kinek hitelére bizea annak örizetét, és e^ükoro
na - orrnek - is nevezte. Ezt bizonyíttya Garthúics,-ki teent 
Istvánnak életét,le-írta* és az akkori orrul így befzáll: „ 
„ Mercurius, ki a* papi rendben'a' Szeplőtelel Szií'kin-
„' csenek örrje vala „ Mivel pedig Imre-király maga Test-
vérjével Andrással (ki.jugyan csak Mrály-is léve) nagy vi-

'ízontagságokb^s élne, akkoriSzékes-Fehér-vári Prépost, lát* 
vin ennek nem' jó végét, fzabadságot kért a' Szentséges" 
Pápától, hogy a* Korona'őr/zetét inasra bízhatná. Erre 
Innocentius Pápa néki így felelt: 

A\ Székes-Fehér-vári Prépostnak G* A* te kérésed 
által nyiivátt tett az Apostoli ízékünknél: hogy;, mivel a*. ,-
Székesfehérvári templomban némely Tifztség % mellytt .V' 
orrnek neveznek, és te hozzád tartozik , fel-légyen sÜJífr*.:'"' 
va, kinek fzorgalmára, és gond-viselésére vannak bfcvt'V-
azon templomnak ékességei és kiváltságai a* királyi , koro
nával egygyütt, Te azt más alkalmatos Személyre' akarod' 
bízni, ne-talánftín tz orrnek tudatlansága, vagy hívtelért-
sége •, avagy fzorgalmatlansága ihiátt valami kárt vallyon a' % 

Templom, avagy az Orfzágnak dicsősége a* koropa mlírt 
valami képpen meg-sértődgyön. Kévánván tehát a* Tem? 
plomnak kárját meg-elozni, és a' te Igazságodat fenntarta
ni ; hogy azon Óni Tifztséget, éppen a-mint a* te jus

sod* 
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berek" okoskodása fzerént) semmi érdemjek: és 
csupán ezért fzerencisétlenebbek Láfeló-fiamnál. 
Egy lélek sincs 9 ki okét gyámolítaná. Meg-
vettetnek az egéfiz Orfzágtól. Széles e'. vilá-
goü.iímcs égy-vftlakii tó-őket^böcstiletesseii él-' 
tetné, és tifztességessen fel-nevelné7"^fitoem. 
csupán én. — Édes fzerelmes anyám! édes Min
denem ! néked érzékeny, nemes 9 és valóság
gal magyar fzíved vagyon, Mond-meg ezen ma
gyar fzívedre : el-hagygjyam-é azokat ? ne sies-
sek-é hozzájok? 

BUZ1LLA: Fiam Fiam! igen fzívemre fzól-
lafz , és vifzfza élfz azon hatalommal 9 mellyel̂  
tudod , fzívemet meg-gyözbeted. Fiam! az Is
ten" fzerelmére kérlek: fzámd-meg édes- anyádat* 
Én egy nyomorúk afzfzony vagyok .ezen álla
potban , noha királynénak " tartatom az ^géfz 
világtói 

' • ÖTÖ-

sodban vala, más valami alkalmatos Személyre ok-vetet-
lenül bízzad, Apostoli hatalommal néked fzabadságot adunk* 
KŐit Lateránumbaiu 

E' volt talán ásott alkalmatosság, mellyel az Orfzág 
a* korona9 őrzését ap Papi rendtől el-vette, és azt a" Vi
lági emberekre bízta. Imre, igen tartván András - Bcscsí-
nek tüzes elméjétől, fiát, harmadik Láfzlót, három efzten-
dos korában megkoronáztatta. Imrének halála után Láfe-
lőnak annya Constantia a' gyermeket a' koronával egygyütc 
Austriába vitte t (ezt orrolta taláii-meg a! Prépost) : .botytt 
a9 'Kis király; nem sokára' itíeg-hőlt^is, A m t ó : ű i r # 

í z é k l m * . • / ' • • . *l •, -,',"; 
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' ÖTÖDIK. KÉSZ* 
Istvánnak éles Efze, 

i i l i g hogy könyvei ki-nem-csordultak a* fc'--
nyeruletes-fizívft királynénak 9 midőn-filSbbenifz; «* 
vaie "feí-ejtette* Mind-azon-áltál meg^gySzte mos
tanában érzékenségéit: mivel Árváit a" Király
tói ki-jönni 5 és feléje iparkodni látta, . Ama
zok ugyan 9 egy mellékes fóobába zárakozván, 
abban törték leginkább fejeket % miként lehessék 
Istvánt .Bátori Máriának fzerelraérői le-verni, 
Űgy-is tettfzett i' mintha "azon ̂ módokból egygyet 
fel-találták volna/ Ezt a5 Király Buzillának meg-
akatja-vala-jelentepL Ugyan € végre jöve-ki, és 
így fzólla a9 Királnéhoz 

• ÁRVAÍ ? A' király ő-nagysága kéri: hogy 
egy-pár fzám ho ĵsá-roewu méltóztasson nagy
ságod. 

.' BUZILLA : Tüstént ott lefóek* Hanem, 
édes IrelkeipistváiiyQm! én minden tehetsége* 
neí am fordítom i" hogy édes atyádat meg»eii-
ge&teűyero. 'Tégy te-is arról, hogy 8t<st fd«* 
ne-háborítsd.' Maradgy Budán édes lelkem fiam. 
tfgy-é raeg-maradfz? Úgy-é édesem? 

Midőn ezeket mondotta Buziila, mind feí-
vének olly érzékenségével y mind áhrázattyának 
olly kellemetes vonásaival .ejtette a* fzavakat : 
hogy akár-mino kové-keraényedett fzívet meg
lágyíthatott volna* És noha fégtére Istvánnyá* 

nak 
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üafc orezáját meg-veregetné 5 és ízeméivel még 
többet fzóllana, de fel-se-vette fzpvait; hanem \ 
annyárak el-menetele után, ezeket mondotta 

ISTVÁN í Kékein sincs tehát semmi do> 
-gom "Budán* 

ÁRVÁI: Méltóságos Herczeg! 
ISTVÁN: Még îs itt vagy?'Mi kell f 
ÁRVÁI; Á' Király küldött Herczegségedhéz. 
ISTVÁN: Az en atyám ?_" 
ÁRVÁI: Igen-is. Kálmán Urunk* 
ISTVÁN: Csudálatos dolog. Más atyák 

magok fzölianak fiókkal , ha ;veiek egy födél 
alatt vannak. 

ÁRVÁI: Azért küldőt Ő Nagysága ide - - • 
ISTVÁN: Igaz bizony. A9 király tehát? 
ÁRVÁI; Az igen-is. 
ISTVÁN i Soha bizony rofzfeabb követet 

nem küldhetett, de ki-se-gondolhatott volna* 
ÁRVÁIt Uram! Ennek okát-is. ' 

.ISTVÁN: Talán nem tudod? Mindgyárt 
meg-mondom* Ha a* Te követséged méz, te 
Mt meg~keseríted; ha pedig magában-is keSérS, 

''.akkor epévé4 és méreggé változtatod* ." 
/RVAI: Uram! megférdemlettem-é ? 

• ISTVÁN : Ha meg-érdemletted ? fizettesd. 
ki magadat r • adósságid ne legyenek. Ha pedig 

. meg-nem-érdemlsttedd mm «-* Uifeen - téged* Ár-. 
vmmk feívn&k* 
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ÁRVÁI: Annak igen-is.-- .fíerczégsége&en-
' geiii' jól ismer. 

ISTViN :'Ha a' Bölcs maga-raagát-is alig 
isinérir'hogy ismerhetne tégedet ?•• 

. •..';ÁRVAl: Én most a'Királyi hivatalbanTá»r-
iiok-mester vagyok (6) 
, ;• ISTVÁN : Aha ! de az már más. Hallya te* 

• hát. Tekintetes és Nemzetes Tárnok-mester Úr: 
Ezen Tifzts'ég Magyar-orfóágunkban valósággal 

Je-

(6) A'9 'TÁRNOK fzónak eredetéről ugyan kemé
nyen vefzekfzenek velünk a' tikok, és fzinte vér-ontííssal 

" azon iparkodnak; hogy ezt kezűnkből ki-facsarják , és tót 
fzcSnak lenni mondgyíík. Hallyuk tehát: hogy vítattyúk 
fd-tétellyeket. Ezen fzóy DVOR, vagyDVUR tót fiso," 
ebből vették, iigy-mond , a' Magyarok az ő Udvar Csá
vókat. Innen J5t t oíztiíu Dvornik, üovornik, Davornik, 
Davarnik, Tavarnik , Xavéraik* Ejnye be kiír: hogy„ Dvor 
fzótói kezdvén , több lópcsőkün nem jött-le a' Tavamok ízá<« 
ra, a* tótoknak fzofcisok fzerait^ kik a" Kmnén fóck-is ad
dig-addig csigázzák, még keményt nem faragnak beleik , 6$ 
agy a? leményt4$ tót fzónak lenni gondollyuk, pedig azért: 
hogy Hiiud a' két fssóban nérnelly egyenlő bőtöket látnak, 
valamint, a' Dvor, es Udvar jföavakbati. Ha Dvor-föó an
nyit téfzen totál, mint magyarul Udvar: Dvoruik,vagy. 
pedig Tavernik-is annyit tenne , mint inílunk az Udvar* 
nók. Hazugság pedig: hogy az Udvarnoki Tífzcség (Mtf-
gijkr Curne) annyit tett királyaink* Udvavjokban ; mitit 
a'Tárnoki Tiíztség (Tava-mamim Regalitim Mu^ister)* 

Otrokóczi-is ízokasa fzerént nyersen okoskodik a? 

TÁRNOK nevezetnek eredetiről, Hallyuk önnön magát 
befedi* .» 
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Jeles; de 5 Kálmán' idejében ? ezen fzavak : ir-

•vai Tárnok-mester, teg-alább az én. füleimben, 
igen.csudálatossan hangzanak. Mintha repedtt 
harangnak fzavát hallanám* . 

ÁR-

hefzélleni,, T&vernikus (űgy-mond) a' hóimat jö ofzíáa 
Tavemicorum Regalium Magister, ki a' királyi városok
nak hozzá küldött ügyeit meg-jEzokta-ítélni -s úgy tettfzik : 
hogy Eleinknél Tábornoknak mondatott1, a' Tótoknál Ta-
bornik eme fzótól: Tábor* így mondották a' Dapifert Tál-
«ok > a' Pincernát Pohárnok „ . Ha meg-eugedgyük-is Otro-
kóczinak: hogy .a' Tárnok valamit tett a* Király' udvará
ban, de ez neki fő-kötelessége nem vők. Soha, senki se 

.hallotta- pedig/, hogy ö a' Táborban foglalatoskodott vóh*. 
De mi fziikségiink.ezen Tárnok Csónak eredetétölly 

mefzfze-hordott okokkal támogatni. A' TÁR fzó való
ságos Magyar fzó. Téfzen l-btn: oljy házat, mellybe 
a' kincs záraítatik. Űgy-mint: Kincs-tár. . II-Jzor , magát 
a* kincset. Úgymint Tdr-bdx.' Ilt/sor., minden más ol-
lyas partéfcít-is, melly zár alatt tartatik, és fzükségünkre 
lehet. Úgymint Tdr-fzekéu Ezek így lévén, lássuk a' 
Tárnoki Tiíztségnek hívatallyait, és az-utáu ítéllyük-meg, 
mért mondhattuk Őtet Tárnoknak. 

A ' Tárnoki hivatalok tehát ezek V Ifzei : A* Pénz-
verésre vigyázott. A' mint Id-tettfzik Első' Károlynak le-
veiéből 1342-ben. U~fzor%: a' Só-bányákra gondot viselt. 
Ilhjzor: A" Királyi városoknak , majoroknak, 's - földek
nek igazgatója volt. lV-/ser: A' Királyi írásokra gond-
gya volt. V-fzer; A' Királyi városoknak csak akkor vala 
Bírája , mikor az ügy hozzája vitetett. Vl-fzor : Gondot 
viselt a' királyi kincsre. Mind ezeket meg-bizonyíttya Ro. 
gerios, ki a' Tftnokot Sirál/ fomaráftiMc mmu ' Tu*: 

VÓ€Zy,\ . 
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ARVAI: Kár hogy Herczegséged engem8 

jobban nem ismer. 
ISTVÁN; Avagy várakozz Árvái. Hadd 

gondolkodgyara egy kevese — Isten bizony még
is jól mondád. Láttalak egyfzer Bátorban, Itten 
Bátod'Miklóst, Máriának test-vérjét, egy-fzál-

kard-

rdca pedig azt mondgya, ĥogy Mátyás-királynak Kincses-
házát Tárnoki háznak mondották. Hallyuk Istvánfit „ Ezen 
Zrínyit Tárnok mesterének rendelte, melly hivatal mos
tanában abban áll, hogy a' fcabad királyi városoknak ügyei
ket meg-ítéllye. Régenten pedig a' királyi kincs-tárt-is Őriz-
te, melly Budán egy boltozatban tartatott, mellynek ab-
lakjai vas-rostélyokkal, és Táblákba vannak meg-erősítve 
a' Nagy Palota alatt „ 

Ezek-után a'. Tárnoki hivatal (mellyet ez-eló'tt egy 
ember viselt) két felé fzakafztatott. Más lett. a' Kincs
tartó (Camera Pnefes). Más a'Tárnok: a' íkabad-városok' 
FŐ-bírája. Ennek hivatallyában áll mostanában: hogy a* 
fzabad Királyi-városoknak ki-váltságjokat (Privilcgia) /Bán-
tatlanságjokat (immimitates) minden fel-bisígatók 'ellen vé
delmezze, ha más-kép nem lehet, ajántó-levelet Írván a' 
Fejedelemnek. 

' Mivel pedig ezen időkben a* Királyi-városok meg. 
többültek, az ügyek-is meg-fzaporodtak; csak néuelly ki-
rályi-városok maradtak a* Tárnoknak Bírósága alatt ; a» 
többieket a' Királyi fzeméiynek Hely-tartója (Personalis 
Prafentise Regis) fzokca meg-ítélni. 

Eleinte nem csak a' Királyoknak, hanem a' Király, 
néknak-is voltak Tárnokjai; kik, a' Királynak engedelmébÖl, 
az Orfzág' Nagygyai küaul voltának (Barones Regni) , de 
** Királyiak után. 
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kardra Ikhívtad réfzegségedhen. Másad1 iap% 
hogy egyfzer-akkör ki~józauodtál 9 és fogadágo* 
clat tök 'fejedbe hozhattad; " úgy' meg-kergetted., .• 
magad után Bátorít :••'hogy Bátortól egéfe Buda-/ -
ig: vifzfza-se-tekíntettéL. Hat hold-napig alig jöt* 
tél'-elzedre* • • •y'\:" -

'.' .ÁRVÁI: uram! még sem ügy, ..." ••'.'/•'• 
ISTVÁN: Hallod-é Árvái.!" Budára várom 

Eátori Miklóst Meg-lásd: úgy meg-ijefzti hit-
vánságodat: hogy talán a' világbóHs -ki-fealatz* 

ÁRVÁI: uram! Uram! már ez 
ISTVÁN: Ne hutsd a'fzádat. Mire -kül

dött a' Király?" 
ÁRVÁI:' Azt kévánnya Herczegségedt$l: 

hogy holnap, reggel a' királyi Tanácsba jönni 
mdtóztasson. Ott Herczegségednek jelen4étte 
Igen fzükséges* 

ISTVÁN; Igen-is: meg-fogok-jelenni min* 
den-bizonnyal. Van-é még más valami ? 

ÁRVÁI: Engedgye-meg egyiket - 's - mind 
Herezegséged azt-is: hogy dicsőséges maga~vi« 
selésén, és feerencsés vifzfza-jövetelén fzíves* • 
sen örvendezzek. 

ISTVÁN: Azt megengedhetem. Örvendezz* 
ÁRVÁI: Hs még ázott alázatos kérésemet-

is: hogy hozzám való kegyességével mások • 
előtt-is dicsekedhessem. 

ISTVÁN Í Dicsekedgy, a-mennyit akarfer, 

: Másadik Könyv* . D ÁH^'v 
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• 'ÁRVÁI: Mindezek, fölött arra-is kémem 
Méíelégségedét i hogy' édes attyának ákarattyá-
h/Z magát egy kevéssé jobban alkalmaztassa*" 
';; ISTVÁN rügyan-ágy-é:? 

ÁRVÁI: Nem 'azért: mintha arra.fzorúlt 
volna egy /Királynak magzattya. • 
• ' ISTVÁN•; Nem azért tehát f ". 
: ' ÁRVÁI.:- Mert. Herczegséged v a* Korona' 
örökössé* . • • * ,., v • „ 

• ; ' : • / - > ^ 

• • ÁRVAI;::,Az;' fegéfö 'nép' térdet-fejet hajt 
Herczegséged előtt* •' , 

ISTVÁN: No -lássa az ember::, már''Ma* 
• gyarok* Istenévé lettem.!' \ 

• ÁRVÁI: Be' tudgya még-ls'Herczegséged; 
hogy néha. az Uralkodó királyok csudálatosok., 

ISTVÁN: Be-Iíogy csudálatosok ! Azok 
Sk nem lehetnek : mivel "emberek. 

ÁRVAlí Az sqiíi ártana, ha néha-néha d 
' Eirálynak hízelkedne, Meg-kéváimyák a* mos
tani idők % hogy arra fórdíttsuk köpönyegünket, 
a" merre -a* fzél fúj* Meg-lássa Herczegséged < 
hogy fzó'-fzóil'ásom mellett magossabbra fel
hághat. 

ISTVÁN: Talán egéfzlen az égig ? 
ÁRVÁI: Bízza magát reám. Én Herczeg

séged mellett véremet-is ki-ontanám. 
ISTVÁN: Oh oh ! bizony kár volna azoi* 

Kutya-véréit. Haltod-é Árvái! 
ÁR-
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"* ÁRVÁI: Hallom Uram, 
ISTVÁN: Ez-elott én neaj jól mondotten* • 

hogy téged'' nem ismerlek* ' & 
1

 ( ÁRVÁI : Mert Herezegségednek úgy k tel
izett akkor velem tréfiiódni 

: I S T V A N : Bizonyomra mondom, nem tré-
fálódtam; hanem hazudtam* 

;_ÁRVAI ; Méltóságos Herczeg í 
''ISTVÁN: Mert én téged bizonyossan is-

- mérleg. , 
•'...^ARVAI: így tehát leg-bóldogabbnak tar* 

tom"magamat: mert uramtól"'megismertetem. 
ISTVÁN: ttdlod-é i m i ! Ttidod-é: mi 

vau fejed^xölött?.. 
'Azt gondolnám t hogy az ég, x 
r IMtV lábod "alatt ? 
.^^idáiatos kérdések* Lábom alatt 

}|yris 'intmh as főidet gondolom* 
;Jól mondád a' poklot. Az Ég 

és .Pokol között- Vagy tehet Árváig és nem ..csu-
dáilod a* Magyarok'"' Istenének, irgalmasságát •: 
hogy téged* az ég, és 'Pokol között élni hagy, 
ki az .'Ég, és Pokol között leg-terhessebb udva-, 
ri hízelkedő vagy*' Vigyázz magadra: tüstént 
le-süllyedte. • 

ÁRVAl: bevessen: Uram nem úgy. 
ISTVÁN:. kardgyáboz kapván.: Árvái Té, 

se ágy, mert meg- tanítalak £ magyar , ember*"' 
ségre. • i;Vv. 

D % ' í&-::-
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••• - ÁRVÁI: alá£atossan:Mé\tózhgo$ fferczeg. 
'ISTVÁN:"Menny most a5 királyhoz im

már* Éllyen egésségben Tekintetes és ..Nemze
tes Árvái Tárnok-mester Úr ! Éllyen egésségben. 

ÁRVÁI: tl-méneteleior alatorno$san: Menny-
.lörgos .háború. — így'.bán tehát -.velem. ••• 

;• :; " HATODIK RÉSZ. 

••' Istvánnak fel-téteteL 

méné nagy haraggal'ezek után Árvái', ízíU 
netlen azon lévén i hogy Istvány ellen a' ÍCi-
rályt • fel-gyűlafzfza , és vele' elíbbeni befzéd-
gyeit meg-lakoltassa. Okossan kellett pedig bán-
'fii a* fel-gyúlafztással. Kálmán igen' efzes Ki-
irály vala-j István pedig tüzes , és Árváinak min
ién izemé9 járattyára Ügyelő* Hogy maga ma
radott;, így befeéllett 

'ISTVÁN; Hála légyen aa# Üt* Istennek: 
meg - menekedtem egy nemtelen' Kullancstól , 
egy gyalázatos Udvari-hízelkedötől* De már 
most István vigyázz magadra; hogy az illye-
tén CsŐfeök meg-ue-keríttsenek* —- Elöbbeni há
zasságomnak bilincseitől -még moft-is áebesek 
meg-nehezedett lábaim ; és még-is erővel azt 
akarják; hogy magamra új' bilincseket vegyek* 
Isten láttya; nem vefzek — Máriához István* 
Ezen fzabad életemnek első áldozattya csupáa 
8tee illeti* De a* Királynak parancsolattya! Ax 

, pedig 
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"pedigi énnékem ? Talán a* Magyar Koronának 
örökössé, olly alá-való fzolga* hogy néki csak 
inteni kelletik, és 0 , mint a'Gilifzta ,, hason 
má&kallyon ? Nem arra hallod-é. — De jaj édes 
anyádnak kérései ! Már ezek ugyan teíznek ' 
valamiiv Igazán mondom tefznek valamit—De-
Máriám! az éii angyali, Máriám! Tudom: av 

ízárnyas-híi. meg-vitte néki haza-jöttömet. Ó *-
tehát' magánosban búsúllyon ? Ö tehát el-hagyat* 
tatásáról-is gyanakodgyon ? Ő tehát, ha csalfa- • 
ságomról gondolkozna5 kétségbe-is essen? —« 
Oh ezen irtóztató mély sebét meg-nem-gyógyít-
hatná egy egéfz Orfizág. Leányvárra Istvány,! 
Szaporán Leán-várra. Oda kelletik menned, 
ha bár égo fzenek vólnának-is útadón. Hallod-
-é Kúti í ; . 

HETEDIK RÉSZ, . 
Istvánnak kéfzüíett. 

JtLzen Kúti 5 kit most bé-fzóllíta István, hív . 
fzolgája vala. Mély-kúton ízületeit* Ugyan
azért; valóságos nevét Mély-k'útinak-is mondot
ták a' Többiek, De István, kurtában. akarván 
fzóllani, csak Kútinak nevezte. Kéfz vök Urá
nak fzolgálattyára mindenkor. Azon Levele*- *. 
ket , mellyeket Istvány Dalmáciából Leáir 
várra küldözgetett, édes Máriájához ; ezen ízol-
ga hordozta, és nagy fzorgalommal mindéikor 



& - BÁTOtttMÁRIA.. • 

Ifcézbe adta* Olly fóerenc$és val$ pedig, mhrr 
denúctyában, hogy soha rajta-iiein-kapattatott, 
íioha Árvái azon volt* hogy Istvánnak minden 
gondolatait ki-tanálhassa. A* Király-is ízem- ' 
füllel vigyáztátott qrindeö tetteire, -H.)gy mos
tanában a' Eerczegtol bé-£aóllítátotc5 bé-toppa'na 
ezen-ízavaival ' 
\ KÚTI: Hallom UrámV 

ISTVÁN: Lovakat ide. 
KÚTI: Mefzföe-é ? vagy közelebb 9 

• ISTVÁN; Ciafc Leáh-várnu 
IŰTI: 'A' Nap alkonyodik* 
ISTVÁN: Reád bízták az OíJzág* dolgát 

Bár éjtföaka lenne: mert ez volna az. én Ba
rátom* Hajnal-hasadttára vifzföa-joviink minden 
bizonnyal' 

KÚTI i Abból Uram semmi se lefz* 
ISTVÁN : Micsodát? • séinffii se leik ? Mi 

me&fóe .Budától Leán-vár? 
'KÚTI: Nem azért'mondám. 

:: ISTVÁN • Hát iniéit ? 
••KÚTI : -Három efetendÖvel ez-elott, né-

kem-is vala Pesten egy S#etctSra# Kn otet ki* 
rendeltem a8 Nyulak' fzíget|ébe^ azt vélvén : 
Iipgy majd egy-két óráig ott enyelgek vek:: 
az-titán pedig haza jöhetek. Szabadságofr-is 
kaptam Henezcgségedtől •/ de ügy: hogy a'nap* 
le-alíonyodtta előtt vifz&a t̂érjek a" várbi. De 
ime% ho^/oda érkeztünk5 sokáig el-nem-vál-

hat-
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•hattuhk. Haza késo-'estvé érkeztem* • Ugyan* 
azért :'• meg-akara Herczegséged-páhöbi, de ke* 
gy essen megengedett. " 
°" ISTVÁN- Goíidoloá tehát: hogy éti-ísolly 
nehezen váiök-el Máriámtól, mint te; ama'- Ti-
éátoh' Áz akarónak .nincs lehetetlensége* •. '" 

'KÚTI: De'ez már más Uram, Én pedig 
akartam-is 5\ nem^s >ifzfza-jonni a* Nyulak*- fzi-' 
getjébőL ' *.. -' .-. 

ISTVÁN: Elég erről Kátl ' Hanem.; ' t i -
dod-é még mit? ;-_ ; • . . ; 
" •" KÚTI.:- Tudom 5 Uram1,-ha ..hallom,.. '...;. .1 

ISTVÁM: Néked vagy fél-órával' hamarébb, 
.kell Lean-várra indulnád. : Menny-bé- Máriám
nak házába. Jelentsd-raeg^néki .haza-jöttömet* 

KÚTI: Igen jől'vfln Uram. 
ISTVÁN: Azután ." haliod-é még Karikám•? 

ha azt taiállya fzép Máriám'' kérdeni; mikor fo
gom 6'tet Leáti-váratt meg-látogatni? minden 
•leg-kissebb halogatás nélkül -9 hamarjában azt fe
leleld, de-ekne-felejtsd:,, hogy, minden - bizon
nyal , holnap virradóra. 

KÚTI: Mind úgy 1efzt Uxam ! . af - mint 
Hérezegséged parancsolni méltóztatik* Egy biS-
tíí-vonásr el - nem - hagyok belSlle.-

ISTVÁN: Még égygyet, Kúti I Be ezt-is 
jól *efijedbe tartsd ám. • Költsd - fel az Udvari 

'Káplánt Nyittasd-ki az Udvari Kápolnát, Je-
lentsd-meg néki: kész legyen 'az--tssködtetésre. 

D 4 • Kó~ •• 
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, KŰTI El y végzem'. Uram, minden bocsit n 
lettel :ezteti-i:s;.' Parancsol még'Herczegséged " 
• valamit?-'. - , • r •.,: 

•; ISTVÁN '•: Csak • .még ;ezén égygyetlent: - ' 
Vigyázz magadra.,.'.Tapogatva járj* 

. KÚTliMmdezQket régi ízokásomba ke- ,. 
títettem , Uram ! . Isten •mindnyájunkkal! _ ' 

Ézek-után : fol-üle Kúti leg~seréíiyebb Pa-
ripájára. Hogy Budától jól ekávozott; éfzre-
vette--'azon "Lovaglót.,' ki, mindenkor nyomába ; 
iparkodván, Őtet fzemmei tartani láttzattatott. 
Amannak leselkedéseit igen fzívére vette jÓ Kúti. 
Be most , a9 Szedtte-vettére semmi időt nem .lát
ván,- haragossan-meg-sarkanytyúzta'lovát, és • 
Xeán-vár felé fzerencséssen el-iá-iramlottt 

..*-HM»**' , M , , 

Mi-



MÁSADIK SZAKASZ. 
i . Máriának gondolatai* 

,2 . Kúti Leá'n-váratt. 
3» Istvány Leás*-várait* 
4* (Istvánnak el-tokéllásc** 
5* Kálmánnak Tanácsnoki. 
6* Kálmánnak fettétele. 

7.' Az Udvarnokok5 goncfe 
•saga^ 

8. István Budán. 
9. Istvánnak .hevei, 
io* Buzilléiak csillapjaíu 
íz . BuóU&ak gondosságáé 

' ELSŐ RÉSZ. 
Máriának gondolatai 

lÁRIA ekkor Leányvárait miílatozott, raelly 
gyönyörű Lak-hely 5 nem igen mefzfze Buda* 
várossátói* egy kellemetes kis magosságra 9 %% 
ött-termett fzálas erdőnek közepében építtetett, 
csupán Máriának fzámáta. Ezen híres, és aíf 
amakkor! • időkben ritka ékességit Személy ama* 
neves BÁTORI nemzetségből eredetinek lenni 
mondatott* Leánya volt SÁNDORNAK 3 ITna* 
kaja pedig awro ZSIGMONDNAK* tót nm-tif 
gen ez-el8tt Szent LáíSsló-Királyunk (ezen,Kp 
iián-kkáiytinknak attya) azért n e m e s í t e t t é l 

D S " 
& 

;t< t„ 

•// 
/ / • " • . 



'56. , . ^y ^ÁTÚM UJmA. 

'mivel'égy "Várhoz gyülekezett híres Vitézei kö
zút* ezen Zsigmond vala ieg~els5?;ki ( valamint: 
innak- édes áttya'ÖPŰS cselekedett) egy Fo* 

•yaraiak bástyájára; fel-hágőít,' és? így a1 meg-ve-
vés're bátorságos., utat; mutatott f az! eilenséget 
pedig .el-rémítette.-: Ezen Bátorsága miatt' At-
tyár.ól-is Bátorinak neveztetett LáfzTótáL (7) 

•:. - Ezen' nevezetes Mária ieg-is-leg-ek;obenBá« 
. torban' iieveltetett-fel Miktósbáttyávaí. vDe- mi-
..nek-utánna a* , tizeivnegyedik,; efetendot el-érte 

: ' ^ . •• •.' . . - .... •'' " ' / • "" : . ( n e m 

(7) Hogy a*. BÁTORl nemzetség Szent-Láfclónak 
ideje' tájjaban emeltetett nagyra (de csak Magyar-Örízig-
ban: mert ez-elott-is elég nagyok, voltának a' Sváboknál) 
meg-bizonyíttya Thurőczi ezen fzavaival „ A* Güthkcle-
„ dek (így hívták ennek - előtte a* B.koriakat) Péter- kirií-
„ lyunk által, midőn Hcnrik-Csííf/wrhoz futott, hívattattuk 
9S •segítségül Stof-nevezetnKastelybóL Eredetjek Sv.íb -Otv 
•„ fza'g, a'-honnan Fedetik - csáízar-Is faannazott Ezeu 
ss nemzet a* Sváboknál fő. Otthon vagyonosok, n:íhmk 
2S fzegények, de jcJk. Ezen Guthkclednek nemzetsége 
„ SALAMO^tírdíynak; LÁSZLÓ ás GEJZA-vezérk* 
n nek idejekbeti' emeltetett Je l BÁTOR-Opús volt az, kif 
nevezetes tettei után,'nagyra fel-hiígott. 

BÁTOR-Qpúsnak első vitézségét így irja-le Xhufú-
n czi „ SALÁMON.Wr%, és LÁSZLÓ-wser Csch-or. 
„ ;feígra mentenek ízamos katonáikkal • A* Csehek, m^-
,, ijedvén-, elő-nem-wertek-állam a* csacsira* Ugyan-azért: 
„ a' Magyarok fzirite egéfz Orfzagjokat tiízzel-vassal cl-
,»• pllfztítottíkt Ekkor BATOR-Qpús, Mártonnak fia, egy 
is valami Csehet,, kinek/mint azürjásnak, temérdek mt* 
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(nem' tudni-,'mi, okra nézve)., bé-vététett Buzilia* < 
királynénak nemes Kis-afzffconyai közé. - KülÖ-' ;'-! 

. .nos -hajlandósággá} viseltetett hozzája••':a' Király-
-*•". • ' ' ' • '• \ ' • • • . . ' • • ' ' • n é . . - . -

„ je vak 5 különös viadalban, tóeg-gyózott-, Je-is-terítétt, ."•'; 
,y Ezen' emlékezetre méltó * dologért' mindenkor,. ez-után. >••'•••'• • 

•: „• mind a' Király, mind az Orfzág* Magygyai előtt cji- ' 
; „ csoséggel meg-jelent „ 

• BÁTOR-Ofiniak vitézsége akkoivis:kkettfzett, mi
dőn SALAMON~foY%5 és LÁS2L<W*er Belgrádot os
tromlottak i melly akkor a> Constantinápoli Görög csá- " 
fzárnak birtoka alatt vala. Sokat ír ezen ostromlásról Thií-
rdczi* de az ide tartozanddk ezek „ Azombati- ki-jové-
„ nek a* Várból három Szerecsenek, kik látidsaikkal, és 
„ nyilaikkal igen nagy kiírókra valának a* Tzegény Ma« - " 
?» 57aroknalu Egy-, a' Királynak Hagyítói közül, ama-
„ ssok közül egygyet agyon-csapott, kinek testjét el-aka- • . 
„ rík-venni a'. Magyatok;-de azt, fzörnyü-képpén hada* 
„ kozván , igerij védelmezték meg-maradott társai. A' Ki-
r r.íly tehit, és a* Vezet, látván azoknak viaskodasait % 

„ a* körűküio katonáknak ezeket mondották: Oh bár z* 
„ régiek" fzíve, és vére forrana-fel katonáinkban: hogy 
„ a* fkerecsenek ellen védelmeznék ama* bajnokinkat, kik ^ 
„ hogy ama' Cserecsennek testjét birtokokba vehessék, a1 , 
„ vár alatt tűzessen hadakoznak* Est hallván ÖPUSp " ' 

, „ GYÖRGY, és BORS, kik akkor tüzes legények valf 
n nak» valamiht a villámok, 'amazokra rohantak. Meg-
w fzalafötva'n őket Opus, egéíklen a' vár? kapujáig ke?-
„ g«tte. Folíil köveket &s nyilakat ereíztettek reája;, de ' -
n OPUS minden sérelem nélkül vifzfzabért*- A^onitar, ' .* ? ; 
„ GYÖRGY és BORS reá-bátorítván a* töbWket, ^ ^ ^ ^: 
n ték a3 Cserecsennek testjét, és a 'pityerbe mnkt^iy/'':1'}*:^ 
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tié* Úgy téttfeett': mintha',' nála nélkül lévén y 
valamiben héáimsságát érzetté. 
• •"' Ar Királynénak' Máriához vönfeó" föeretete 

Volt -tehát azon' ok 7 melly ... fóívét "még-keserít-
bet* 

OPŰSnak harmadik csatája" akkor volt, midőn SA~ 
LAMON-feir<Uy> meg-nem- egygyezvén LÁSZLÓ és G-.ÍJ-
ZA-vezérekkel, LÁSZLÓNAK itéhon-nem-léttében, meg
támadta GEJZÁT , és fzinte* el-is-eműztette. Ekkor 
ŐPŰS a' királlyal tartott a' Vezér ellen. Hallyuk Ttai-
róczit,, Ezen hadban OPUS, QE]Zb-vezérnek egy Pá-
s, ter-tievii katonáját (ki sárga lovon ülvén, és a' többi 
ó -előtt nyargalván, a' Király' katonáit fzál-kardra- hívogat-
.,i tya'yála).'különös' csatában meg-gyozte. Senki se'talál-
,,: ̂  kozott OPUSON' kívül, ki ízembe - fzáliani méretetett 
s, yólna* Ez, fakó lovára ülvén, mint a* menny-kő * reá-
M esett Péterre ;; és , annak vas pánczéllyát köröfetúl-hajt-

/^•'.yánj.koröfztiil-veri vala íziVét* Azon hadban, kard* 
„• g^ának .gyakori vágásával,olly károkat tett ofztán Gej-
$y za' 'seregében ; hogy keze elzsibbadna, és fztnte a1 

•#<maroklathoz fzáradna. SALAMON « tírrfíy pedig, élt 
'•„ fődképpen e5 vele -'csatázd németek igen csudálloiták ere* 
„ jét és bátorságát,, 

OPUS1: bátorságának negyedik jele Nyittra alatt tör
tént , mellyrol ezeket mondgya Thilróczi,,'Negyedik Hen* 
>, rik Csáfzár (kinek húga Salamonnak felesége vala) ugyan 
n -ezen •' Salamonnak /védelmezőére jővén, Vág vizéhez 
„•'•.ért Salamon .pedig, el-vévén három Sereget, Semtétől 
p Nyitra-váráíioz lovaglott. Innen ki-jövén az ifiak, egy-
„ mással hadakoztak, most ezeknek, most amazoknak meg-
„ fzaíadttokkaL/ De OPUS, Paripájára ülvén, egéiz a* 
*>,?&' ajtajáig lovaglott > és a' védelmezők'köziül egygy^t 

le* 
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Iiette5. midőn, iigyan ezen-Máriának Leányvárra:. 
kelletett távoznia. A'-várat "feámára- építtette 
valaki. .Sokan a' vélekedésben .yalának;, hogy 
(mivel István-herczeg nagyon feerette Máriát, 

: .és ': 

„ le-menny~kÖvezett. Ás Nyítraiak pedig,' meg-fzomo-
w rodván el-esett Társok -miatt, nagyon sóhajtottak. , Azt 
3,. u tá l , OPUSRA fzőtyán . látidáájokat , annak Paripáját 
„ meg-ölték. Ó pedig, erŐssen ellenkezvén vélek, sérelem 
„ nélkül tért -vifzfza. ..'Az onuant vifzfea* jövök meg-mon-
3, dott'ik ar Csáfzárnak Opus' bátorságát..-- Kérdezte öfz-
3, tán Salamont; ha a' Vezéreknél vólna-é egy- olly bátor 
„ ember? Salamon pedig , a' Magyarokat megtakarván dí-
n elérni , azt mondaná, hogy jobbak-is lennének: erre a* 
„ Csáfzár t ha az tígy van,"iilyétén Katonák ellen hada* 
H kozvan, soha magyar-orfzágot vifzfza-nem-nyered „ 

Ezen híres OPUSNAK (kit ofetán fzíinetlen ' Bátor
nak nevéztenek) fia lehetet ZSIGMOND, kiaz-ntan: hogy 
LÁSZLÓ Királyságra kapott,"meg-nemesítetett, és Bátor-
tájjékánák néki ajándékozásával (mert még LÁSZLÓ-Ve
zér vélt, e? tájjékot bírta) nagyra ment. Ennek fia SÁN
DOR,-'Unokája-pedig azon MIKLÓS, ki most Leán-váratc 
vagyon* Miklósnak fia DÖMÖTÖR vala , Unokája pedig 
LÓRINCZ, ki azon ANDRÁST nemzette, kinek ut<5i£ 
forgalommal fel-kereste, le-is-írta Vagner Károly jézsi/-
vita , valaha jó -barátom. Ezeket fel-találhatni azon köny
vében: mellyen illyen a' czím: Anale&a $ceptifiilh\vsU\ 
1778-dikban* 

Az-után e' hatalmas nemzetség (a' jófzágokmik, jnel-
Jyeket a* következettKirályoktdl nyertek, kűlömbsége fee-
íént) kuWmb-íele-képpeiMS neveztetett. Vala'nak l-Jztr: BÁ-
T&t^ieeadem* II-JZQY : BÁTORIde Rákötnek. Uljsor: 

- ' "- ' -BÁ-
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:/és'Budán5 édes arnya mellett, vele bátran nem 
• ,:társalkodhatott) o .építette légyen nékié/ fzere-
/ tétének .bátrabb tizése végett- -De,, hogy ez 

csupa költött mese vala-5 ki-tudódött az-után. • 
Mária tehát Leán-váratt élte napjait, mel-

lyek kozíil,sokak kellemetesek; de többek kel
lemetlenek valának. Két Magzatjai lettek Ist-
vány-berczegt81. A' Fiút LAJOSNAK;"a* Le-
ánt pedig SAROLTÁNAK nevelték. •••••l6fiíid-tf-
ketto gyönyörűen .feHndáió Teremtvény ; .és, 
ha Istvánnak törvényes Jzüíeménnyi lennének, 
% királykodásra-is méltók,: és• alkalmatosok. 

Midőn Istvány Dalmácziáből Budára érke-
•.. zett>; azon nap-estté-kör semmit nem alhatott 
- , ' . ;; .•-• .. " ; M á ~ ' , 

BÁTORÍ fic eadem & Raiomdx. IV-/fcer: BÁTORÍ de 
Ecsad. V-/*er: BÁTORÍ de Somlyó. Vl-jfor : BÁTORÍ 

' de Stanifztófu Vtt-Jzer : BÁTORÍ de Zdmér Vilikor: 
BÁTORT de SzoköL IX-Jzer : BÁTORÍ de £jutk*. 

Ezeknek* ezunerjekbea három fogak vannak $, mellyé* 
fcet 'körul-kent egy farkít-feiíjába-vevS gyík* 

Nincs orfaagunkbaii olly Xiíkség, raellyet a* BaYo* 
riak nem viseltek volna. Voltak Nádor-ispiínyok, Orisfiaĝ  
IV'rai, Vajvodíík, Dánok', W 4 \ A* t Stam&lófi Bitónak 
1/oJíúl Lengyelek* 'kiráHya vala ISTVÁN , kinek Test-ver-* 
jér.l Kristóftól lztírraazott ünokaíja ANÜRÁS a" Római 
Anya-föent-egy-háznak Cardiníílissa vala, ás Varadi Pus-
pök egyCser-'s-mind.1' Voltak kozüllok Erdélyi Fejedéi* 
meie-is. Leg~tov;íbb tartott a" Stanilzlófi ag. ÜtőLsö volt 
Zofia , ki a* Bátoriak-utín bé-tette az ajtót, Rákóczi 
Gj orgyneJc Felesége* Így múlik a' Viliig. 
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'.Mária* Le-tile tehát azon Ágy-fzékjére,. mely- • •• 
ben egy-tevesét dolgozott. Mellette játzadaztak: •. 
édes. Fiai, Várva-várta azon* fzem-pillantást^.' 
melybeá. Istvánt mostanában immáry Feleségének • 
bálák után 5 minden -vétek-félelem nélkül ? meg-' : ;• 
Ölelhetné* " Hogy' ofztán fiainak játzásjokat-is • 
egy . kevés' ideig ízemlélgetté; így fzólia -akt- ; ; 

tomossan ' ;.. • ';-. '• ' ' • ,::.'' .. 
• MARIA: Máris itt -az éj-féU-Ugyan hol 

maradhatott eddig az én inasom' ? Kétzér-is ••• 
nxeg-jphétett volna Budáról* Vifefza-jött tehát 
az én Istványom ? És 6 erről engem' nem tu
dósított; ~ —• Avvagy talán ebben a' levélben 
vagyon ? Avvagy ebben ? Mert a* sok csókok 
és több köny'-jiúilatásaim el-torlöttek néha va
lamit az • utolsó sorokban 3 midőn az elsőket - , 
nagy'-éhhessen hapsolcanu 

Máriának fiai ( mivel édes annyok más gon
dolatokat forgatott3 és vclek nem igen nyájas-' 
kodott) nagyon el-únták vak magokat, An* 
nyokiiak előbbeni fzavai utáni hírtelemben fel-
kiálta 

LAJOS: Anyóra édes \ * ' 
MÁRIA : No mi lek édes Lajosom ? 
LAJOS ; Én nagyon alhatnám. 
SAROLTA: De éa-is alhatnám ám. 
El-fakadott e' fzavakra sírva Mária/. 'Igen 

tiíztességes ágyból vévén eredetét, ezen ÍÖlftl-T^^ 
( ha fctváuhojS való hajlandóságát ki - vefzfötifc'̂ f-: 

igen . -*:, -. \,,: 
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igen gyönyörű erkölcsű^ lévén, mostani éle
tének efzébe-jiittfttával nagyon fzomorította bús 
fzívéu/ Sajnállotta ezen drága, magzatáit-is j kik
nek következendő fzerencséjek felöl semmit se 
tudott, de hozzájuk illő boldogulásokról nem-
is gyanakodhatott*\\Gyermekeinek álmosságjo 
kat hallván 5 ezeket monda 

MÁRIA; Szerencsétlen magzatok ! Ugyan 
ki fogja fel-veimi ügyeteket ? 

LAJOS: Hát ma alunni nem megyünk? 
* MARIA*- Várjatok egy-kevese magzatira. 

Tüstént, el-érkezik Terka. Ez fog le-vetkoztet-
iíi; benneteket* 
'./ SAROLTA:.-Oh bár csak hamar jönne !( 

.. ' MÁRIA :. Oh bizonyossal! elérkezett édes 
Istványóm. .'-Mint-ha fzárnyakra kapott volna , 
úgy fent héjjaz fzívem. Nem lehet már mefz-
fze Leáu-vártól. 'Bizonyossan -nem leh^t: mert 
fzívemnek nagy dobogását érzem. Ez pedjg min
denkor közei-lettének, jele volt. ( Qh ! bár csak 
'el-jöntie ! És: pediglen éppen most ; midSn Ötét 
(minden vétek-félelem nélkül) leg-elsöben meg
ölelhetném- Már most, ártatlan és ífcent csók

jaim között, eleibe fogom fzámlálni azon sok 
órákat, meílyeket ekkoráig, könyv-húilatásaim 
között, sok unalommal töltöttem. 

Midőn e'-fzávainak vége felé lenne Mária, 
••kiút a* Pitvar- föqbának .-ajtaján valami zörgést 
'hallott; Azoa jövevényt 7 vagy Tarkának (ki 

néki 
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néki fzoba-leánya , és a? Kisdedeknek' goiid»vk 
selo'je vaja), vagy azon Inasnak lemii, gondol/ 
ta9- kit^'még a 2 estnek elején, Budára'küldött,• 
István' el-jottéue!; bizonyos hír-hozójáúl .Eme" 
zörgést •hallván 5 így fzöllainla-raeg ;/;,' 

'.LAJOS : Anyára ! Anyám.! '•' r; 
MÁMA : Zörög fiam valaki. 
LAJOS : Tüstént meg-látom. 
SAROLTA : Várj: én-is ki-megyek. ' 
Fel ugrottak ez-után mind a*-ketten, és az 

.ajtóhoz fzaladtaki El-húkek, hogy Kútit meg
látták 9 vifzfza-fzaladott, és ezeket kiáltotta " 

SAROLTA: Anyára Anyám ! Kúti" jön. 

MÁSADIK RÉSZ. 
K>úti 'Lein-vnrníU 

( 
\ útinak a' Szobába jötte után, nagyon el-hö-

!e Mária. ÖrÖmében-é, avagy féltében,-de na
gyon rettegett. Kúti se fzólbatott ranidgyáit* 
Ha Igáttak a1 Gyermekeké. Végtére nem töíb--
,bet; hanem csupán ezeket mondhatta 
•-.• MARIA 1 Kúti! az Istenért! Te vagy-é ? 

KÚTI: Én vagyok afófzonyom, pedig Tes-
testÖl-lelkestoL 

MÁRIA: Ejnye-be meg-ijedtem. „Mi jót 
hozol lelkem ? : ' v . " 

'. .KÚTI; pindent áfcfeonyom. Magaa'Her-
:czeg küldött előre* ;' 
[-Márnáik Könyv. • E; •. - . -MÁ-: * 



64'. ' . ~~ BATORI MÁRIA.' 

? MÁRIA : Az én Istványom ? 
-KÚTI: Az: igen-is. 

MÁRIA : A' Korona' Örökössé I 
KÚTI: Maga termetében. 
MÁRIA: Mikor fog ide jönni ? 

. KÚTI: KöfzÖnti Méltóságodat. Virradóra 
itt terem. 

MÁRIA : Virradóra ? — csak virradóra ? 
Nem hoztál valami levelet ? 

KÚTI: Nem írhatott. 
MÁRIA : Hogy-hogy az Istenért? 
KÚTI: Annyi a fzem rajta , mint a' Mit-

ra'-fzele. 
MÁRIA: No semmi ez. Hanem , hogy 

voltatok eddig édes Kútim. 
KÚTI: Jól-is ; rofzfzúl-is. A'-mint az út

ban fzokás. 
MÁRIA: Oh! mind-ezeket el-fogod nékem 

befzélleni egéfz virrattig. Azt az holnapig tar
tó Örökké-valóságot ezjzel akarom meg-kurtíta-
ni. Nem láttad az én Inasomat ? Budára kül
döttem ez-elött : hogy valami bizonyost hoss
zon Istványomnak vifzfza-jövetele felől New 
kerúlt-é elődbe "? 

KÚTI: Még nyomát, se láttam Aföfzonyora. 
LAJOS : Kúti' Nem hoztál nékünk valamit ? 
KÚTI: Ejnye! Ejnye! Drága Herczegek I 

Azt én bizony, mint á' hóltt, el - felejtettem. 
No másfzor majd csomót kötök az orromon. 

. MÁ-
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MÁRIA: Édes Kút im Egéfzséges vólt-i ó ' 
mindétig ? "". . . 

KÚTI: Méltóságos Afzfzonyom: valamint 
a' mak. 

MÁRIA :. Kövérebb lett-é ? avagy" sóvá-• 
nyabb ? ~ Várakozz csak" Kúti. 

Ezen fzavait mondván Mária, afztallyához. 
fzaladott, 'és István-herczegtiek 'kis "képét, mel-
lyet tolle ajándékba örök emlékezette kapott 9 
elejébe hozta. Jól meg-tekíntgette azt Kúti 5 
így folytatta pedig fzavát ' 

; MÁRIA : Ládd Kúri '9 éppen illyen volt, 
midőn tollemf§Ument. 

KŰ'TI: Úgy tettfzik ,- mint-ha mostanában' 
kov?rebb-is volna. 

MÁRIA: Meg-maradtt-é orczáján 'ezen kefe 
lemetes pirosság ? Avagy talán ? Oh Istenem % 
haiaványabb léve? Nem lett-é barnább? Ugy-é . 
bizony: hogy hofzfzú úttyában el-is-sülhetett ? 

. HARMADIK RÉSZ. 
István Ledn-vá.ratt. '// 

v^sak alig mondhatta-ki Mária »l&bbeni. fyft\ 
vak, íme hírtelen bé-toppana István *Éa, mk 
d'őn Kútinak a5 Képet mutatná a hátúllyára ke-
rűlt leg*el81. Vifzfza-tekintett Mária, meg-is* 
ijedett. így fzóllott pedig ^ ;' -

E 5 " ISlV 
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••..,;.;'ISTVÁN: ímhol vagyon' nem képe3 ha-
'nem. testestől -lelkestol önnön'..maga. Jól meg-
•• tekints.édes Máriám. :' 

MÁRIA; István !• az ístepért! 
' • . SAROLTA : Az Atyánk ! Az Atyánk ! ;,,. 

ISTVÁN : Minchnyájolai hatjai közé fzhrít-
mn : Oh! ha.lehetne': thogy, (által-ölelvén azo-

'katj- kiket'én tellyes fzívembol fzeretek) vele
tek egygyütt.• egy., ko^öfzloppá' változhatnék , 
Örökké .érezvén • ezen Örömet ̂  meliyett -mosta*" 
nájmn érzek! >—Oh Máriám! Oh .édes Magzatira! 

•v. MÁRIA : Látd-é :' mi haraiskás* vagy édes 
Istványöm! Ez-é a* virradó ? Ez-é a' reggel ? • 

. ISTVÁN: A* Szeretet meg-elSzte az időt. 
•Váratlan "kéváutam nálad termeni. Ezt nékem, 
' úgy-é^ meg-engeded ?. 

MÁRIA: Engedgyen-meg néked az Isten ^ 
• ha.orömemnek hirtelensége bennem kárt téfeen. 
."."ISTVÁN:: Oh • be fzereucsésnek tartom ma
gamat: hogy'benneteket ismétt láthatlak 9 Té* 
gedf;édesBSáiiára! Tiktcket-is édes Gyermekeim. 

LAJOS: De 'atyám ! hol voltál illy sokáig? 
ISTVÁN:, Hát sokáig Volt ez Fiam? 
SAROLTA :; Bizony sokáig ám* Az-ólta 

ki-nem-erefztett anyánk a9 Vár'-kapuján* 
LAJOS : Azt mondotta s hogy 9 ha te el-

jöjfe y az-után ki-erefzt« 
SAROLTA: Te pedig megígérted* hogy Ip-

mar vifzfza-jofz, és fzavadat me^nem-tartottad. 
UÁr • 
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MARIA : Lásd édesem: "hogy fzámlálták • 
utánnad a' napokat. Oh Istenem! hidd-el 5 édes 
Istványora 5 hogy ezeknek hív "tanító Mester-
nejek vala. 

ISTVÁN: Azon hív tanító Mesternének ; 
ez a' fizetése. 

Ezek-után fzívének ki-mondhatatlan nagy 
örömében "meg-Ölelte Máriát, meg-is» csókolta* 
Az-után ezeket mondotta 

ISTVÁN: Gondold~el? édes Máriám! a5 

Szeretetnek Istenét melly okossan festették a" 
' Régiek gyermek* képében. Mert a'*. Szeretet 
valósággal igen gyeniiekes9 de-egy^zer-is-mind 
ártatlan. És annak leg-jelessebb zálogjai a'Gyer
mekek. * 

MÁRIA: Oh be áldott feem-pillantás volt 
ez? mellyben tégedet: édes kedves Istványora, 

• a' Te Máriád, minden ' vétek - félelem nélkül , 
mostanában leg - elöl meg- ölelhetett. Ettől a" 
ízem-pillantástól fogom fzámláhű következendő 
boldogságiraat. 

" ISTVÁNt Kdes Máriám! A9 Te szíved 
mindenkoron Nemes volt. Angyal voltál mind -
Erkölcsödre, mind különös fzépségedíe nézve. 

MÁRIA: Oh édes Istványom! Kérlek: ne 
dicsérd azt bennem, a'-mit magam-istnagy hibá
nak látok. Ez-elott: vallyon'a" mi fzeretetün* 
líet nem>lehetne-é vétkesnek mondani? 

E 3 ' . ..ffST-
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- • - ISTVÁN: Ha vétkes volt;- minden bünte-
• :téis rajtam fzáradgyon. Mert: Én-voltam az , 
' t i 5 Judit-feleségemnek- el-vétele~kor, a' Nyulak9 

."szigetjében veled tánczokam, és az -után .ma
gammal nem bírhattam. Én yóltam#az, ki, na
gyon alattomos utakon lépdegelvén, a'.te fzí-
ved? reitékébe-is bé-kandicsákam, és azt én-fzí-
vemhez csatiottam. Én "voltam az.: ki lelki-is-

: méretednek fürdalásait, sott'hóhérlás'ait-is ben
ned meg-f oltottam, és semmivé tettem. 

' ' MÁRIA : Jaj ne emlegesd az ei-múlttakát, 
ha csak azt nem kévánod, hogy most-is- ki-
csordúllyanak könyveim* . • • 

LAJOS : Atyám ! Atyám! 
ISTVÁN: No mit akarfe Fiam? , \ 
LAJOS : Elobbeni Csáváidból azt hozom-ki 

mostan: hogy a'mi anyánk nem a' te feleséged* 
SAROLTA: így tehát ™ mi — nem len

nénk berezegek ? 
ISTVÁN: Mit;? Ki meri azt néktek mon

dani? Látd Maria! Ezen,gyermekek juttattyák 
eízembe :'mmi5 kötelességem legyen mind Te 
hozzád 9 mind pediglen hozzújok. Mért nem 
hallom én azt te-tölled >? • 

MÁRIA: Ne hallgasd gyermeki csevegés
ieket* 

ISTVÁN; Mária! ezeket nem lehet gyer
meki* csevegéseknek tartani. Tudod : hogy Ju
dit meg-hólt. Te nékem ide ajándékoztad Szí

ve-
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vedet , Nevedet, Böcsuletedet. Egy fzóval: 
életednek mindén boldogságát -És en! Mit ad
tam néked-ezekért? •* '" > 

MARIA:-Mind azoknak elég jutalma vak 
jó feíved. 

ISTVÁN: Nem úgy-, Édesem. Tt' akkor 
áldoztad-fel mindenedet, midőn nékem semmi 
egyebein nem volt, e' fzereto fzí vemnél. .Ezt 
akkoron néked ajándékoztam,; éz már igasságos 
dolog* De, kérlek: elég'-Bér lehetett-é az 
mind azokért5 meliyeket nékem feláldoztál? 

MÁRIA: Oh elég3 édes-lelkem-Istványonu 
Az nékem úntrig elég 'vála. 

ISTVÁN :' Nemes ízívíi teremtmény. Édes 
Máriám! hallyad -Isrványodat. Akkor tehát 
csak azt adtam néked , a'-mit adhattam. Már 
most pedig azt adom , a'-mivel tartozom. • íme 
kezemet, és • ezzel Magyar - orízágitak Szent 
Koronáját néked ajándékozom, ki mind-ezeket, 
még Judit elott-is', meg-érdemletted. 

MÁRIA: Istvuny! Az Istenért mit akarsz ? 
ISTVÁN: Kppen azt," a'-mit-akarnom kel-

Jetik. Azt9 a'-mire kötelességem kénfzerít. 
Hallod-é Kúti? Nyitva-é a Vár-beli - Kápolna ?" 

KlJTI: Kéfzcn, uram, a Káplány-is. 
ISTVÁN s Mond-raeg néki: hogy Esküvé 

síink* idején Te fogfz jelcn-lenni Terkával. • 
Meg-ijedett erve Mária, És, noha Istvánt 

ki-mondhatatlaivképpen fzerettö; még se forgat-. 
E 4 bafr • 
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^ hattá, azon "gondolatot: hogy valaha ár királyi* 
;fzékre feÍ-h^giou.; Most: le-térdelvénIsván eloct5 

; kezeit-is Öfzv.e-kulcsölván ? így, .fzóllá -. 
MARIA : Herezeg!. az istenre kérem, 

• ISTVÁN :• Kúti! .még-is itt vagy? 
• KÚTI: Megyek,uram. , • 

NEGYEDIK RÉSZ.' ' ' . 
Istvánnak* el-tökéltése. 

I á idon Mária af Herezeg előtt le-térdelj úgy 
tettfzett: mintha fenében meg-vákozott volna. 
M§g-érzette gondolom azon gyötrelmeket 5 mel-

. lyekkel ez-ucáo bajoskodott. Ezeketn fzívének 
nagy fzánakodásával tapafztalván » így ízúlh 
hozzája 

ISTVÁN: Mária! Mi lelt tégedet?t 
MÁRIA: Isvúny! Az istenért! mit akaifz ? 
ISTVÁN : Csendesítsd-le magadat, 
MÁRIA: Oh * ha lehetne ! sokért ncra 

"adnám. 
ISTVÁN: A3 Csendességet nem magamért* 

. hanem te miattad óhajtom. Kiéget kelt1 tennem 
meg-bántott ártatlanságodért, és csupán ezzel 
engeíztelhetem-raqg az -Istent. 

MÁRIA : Oh hagygy engem' alacsou sor
somban édes Istvúnyom. Nekem elég gyony" < 
rűségem a* Te fzívedbeu. Váramnak ezen kes
keny kerületében ne isinérjék másak Máriát ö, 

+ hanem 
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"'hanem maga Istvány. Édes Iscványom! -nékem 
se királyi •..eredetétem 9 se fzívem arra nincsen* 
Ezen • alacsonságomból fogok fel-pillantani Kirá
lyi fzékedre* 

ISTVÁN : Te a' királyi föéknek' díföfeére 
fogfö élni az egéfz világ előtt. El-tokéi lettem 
immár* . 

MÁRIA :Istvány ! Az Istenért! Mit fog 
'mondani édes atyád> és anyád? Mit fog mon
dani egéfo Magyar-orfeág ? . 

' ISTVÁN : Mondgyanak • akár mit 5 -azzal 
nem gondolok. Ne tegyem tehát azt5 a'-mirö 
a' buzgó fzeretet 9 és az emberiséghez tartozó 
kötelesség -kénfzerít? Kéllek édesem!, ne álly 
ellene bizonyossal! él-fzántt eWs-tökéllett aka-
xa tómnak. Vedd .efeedre Szüléimnek törekedé
sek. Azon fannak; hogy engem' irtás valaki
vel ofóve-hfeasíttsanak. Arra jött immár a' do
log : h'ogy ezen Leán-vári meg-látogatásodat 
őrükre el - tiltsák. Ide -lovaglásaimat titokban 
tartani nem lehet: mert sok foemek alá kerúl 
egy Hercajeg, Nincs más mód benne, hanem 
ha Királynémnak te felek* 

MÁRIA: Istvány-látvány! A% Isten' fee* 
relmére kérlek: jói meg-fontold a' dolgot* ÍM 
nz Orfeágnak 5 és édes Szüléidnek nyugodalom* 
jókat fel-verni nem -akarnAm. FoUUnk* népének 
oromét sem k'évánnám rosg-ürmösítctii* Nem 
gondolok vélle , ha senki se isméti-is Mariát , 

.. E 5 csak / 
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..csak Istványom ismerje , és valósággal fze-
^ressedo s 

. • ISTVÁN: Egyfzó mint fzáz: el-tokéll^ 
. tem immár.. 

MÁRIA: Oh! meg-lehet még áztat másolni, 
ISTVÁN; íme! engemet $z Isién-minden 

Szentjeivel- - -
. MÁRIA: Oh várakozz kérlek.Ne eskudgy. 

ISTVÁN: Mária! Te az égi dolgokra', v 
más világra 4sokat tartafzfz, Jól-is teízed. Vis-
gáld-meg kérlek belso-k éppen magadat: nem fe
nyeget-e lelked' ismerete5 ha így élünk, és 
ölzíze-tieoi-házasodunk ? 

MÁRIA: Ja? ! Lelkemrfe fzAilafzfz ! 
ISTVÁN,: Szánd-meg ezen. ártatlan gyér* 

mekeidet>is. Mit vétettek ezek ellened9 Akar-
liatod-é kérlek : hogy, Attyoknak életében és 

•virágjában, árvák maradgyanak ? Mért kévnno<l 
tollúk el-venni a* nemességet? a' hcrcj.ogi ezt-
met? a5 Koronához'való jussokat? 'Akarod -á 
homlokjokra sütni a* Fattyú billeget ? Fiaim! 
kérjétek édes'anyátokat:'hogy ezt veletek ne 
•cselekcdgye. 

MÁRIA: Oh István! mért állafz üly hatal
mas fegyverekkel ellenem ? 

ISTVÁN : Jöfzte édes Máriáin a* Sze:\t 
Kápolnába. Nincsenek más vendégjeink Házas
ságunk' idején ; hanem : az Erkülcs, az Ima , *) 

,... . a* 
,'•• *) (Religio1 Vallás) 
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a* '•Termefzét, a' Kötelesség, a' Szeretet, i\z 
Ártatlanság — Te pedig, édes Máriám ! most-is 
géindolfcódpr?'-'•/• > 

.;•:. Hogy Istvánnak. utolsó fzavaic hallotta 
Máriav feemeibe--'nézett édesdeden. Meg-olel-
ték egymást* Bú-g'ondgyai, és fzorgalmai kö
zött 5: csak- ezeket mondhatta 

": MÁRIA: Én a* tiéd vagyok édes Istványom! 
Egygyetlen-egygyem ! Mindenem ! 

' ISTVÁN •• Én-is a' tiéd vagyok , édes Má-
ri^i;|^|^\|:esem 5 -és Hitesem* No most a' fzent 
oltárhoz." ' ; > • ' ' „ ; -

; • „MÁRIA :/Istványom ! édes Istványom !%E's-
klidgy-meg .aá-élS Istenre: hogy ezen Házas
ságunkat titokban tartod, egéíz\ holttotűig*«• 

ISTVÁN:'.Mit-? egéíz l?Ólttodig;f 
• MÁRIA': tlgy vagyon: égéfz^hólttbmig. 
ISTVÁN : Már tudóin; miben torod feje- • 

rlet* Tehát én fzégyemiek tartsam egybilyan 
afefóonnyal való életemet, ki áz egéfz orfzág-
bau csupán magános az, ki fzívemliez , és, her- • 
c&egi fzeinélyeiiúiez illik ? Mért pirítod * meg J 

.orczámat V • ( ' • • 
MÁRIA: Esklldgy-még kérlek* 

1 • ISTVÁN: Tehát én ai én kedves"Mária* 
mat 4 és annak különös ízein erfcölesjeit ismétt x '* 
a" ganofz nyelvek7 harangjára köttessem ? • , 

MÁRIA?-'Az élo Istenre kónüDá̂ rícclek:• 'iwir • 
ködgy-meg. • , - ,/•" . 
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ISTVÁN : Ha éppenséggel ' úgy akarod ; 
nem bánom* Meg-is-esküfzöm. De engedgy te-, 
is valahára az én kérésemnek*Szaporán a' Ká
polnába* — Mária ! Te ismétt gondolkodj! ?. 
Lásd : hogy alufznak kedves Magzatink* Vi* 
tesd okét az ágyba* • 

MÁRIA: Istyány ! 
• ISTVÁN:''Hallom édesem. • . 

MÁRIA: Régen van-é-:'hogy Juditot el-
temették ? 

ISTVÁN : .Mire tefzed ezen kérdésedet ? 
MÁRIA: Égjen-é az én házasságomnak vé

kony gyertyája 5 midőn o- hólttának t<?mérde!c 
fákjája még mostan-is füstölög ? 

ISTVÁN : Mi bizonnyára haíztalan befeé-
dekben töltyük drága ideiuket* 

MÁRIA: Halafzfzuk, kórlek, továbbra. 
ISTVÁN: Juditom' halálának három h>l-

•napja el-mült. I)e , ha annyi se lenne, mi gá
tolhat bennünket? Látd Máriám! Mások fis.i-
badságom ellen törekednek ; én pedig magamr* 
éppen ne vigyázzak ? Jofzte Mária a fá:M 

' oltárhoz. Kérlek az Istenre ! -jofzte. 
MÁRIA ; Istenem! Viselly gondot re.im. 

elegyek , ha Istványomnak úgy tettfzifc. 
Miuek-utánna Máriájának él-cökcllett foi'ui-

dékát végső fzavaiból ki-vette István, le-fo*-
Icafztotfc* válláról $' fekete fátyolt. Erre Marii 
Icg-elol meg-dobbent. Az-után ezeket mondotta 

1ST-
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ISTVÁN : Félre gyáfz ! Itt a9 házasság. 
Mennyünk tehát. édesem. 

Ezek-után a' Kápolnába mentenek * holott. 
Kútinak' és Tarkának jelen-léitekben ofzve-is^ 
adattanak-az udvari Lelkéíztol* Az Eskftvés' 
alkalmatosságával , midőn István a* fzavakat 
mondaná : hogy Hitessét "holtáig el-nem-hagyan-
dana; ezen fzóra nem olly nagyott snklott a' 
Berezeg: hogy fzavainak azon magyarázattyát 
értenék 'a' körűi-állók : hogy hóltta dott elfog
ná hagyni kedves Máriáját De Hlyen elo-ér-
zésekre'igen keveset hajtottanak a* tudós .Ma
gyarok v iiöha egynehányfzpr történet föerént 
bé-telíyesedtek. * 

•::' ' -OTŐDIK1 R É S Z . 
Kéím innak Tanácsnoki . 

XVI időn ezek így történtének Leán-várattj. íme 
Budán Árvái 5. Szepelik y és Gyiloki (Kálmán-ki
rálynak vefóedelmes emberei) követ fujtanak 
Istvány, és Mária ellen, 

• Szepelik Titoknokia vala Kálmánnak, Ne
vét ama' történetből vette : mert gyermek-korá
ban fzepe lovon jött-ki TartománnyábóL- -'Ár
váinak fzorgalraatossága által (kinek' távúról at-
tya-fiai-is vala) a* Király* udvarába jött ̂  és nem 
sok ido múlva (mivel cfzének élességét elég se
rényen fitogtatta) a' többiek között.fekkapott* 

' Gyí.-' ' 
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Gyiloki hamarébb érkezett ugyan a* kirá
lyi udvarba Oiáli-orfzág fzélirol; de Szepeliket 
még-nem-elozhetie. Hgéfzlen meg™ vénhedett 
Iráfeságában* 

Egybe gyíiltek tehát eme* jó sülttek a' 
Királynak Palotájába: hogy (valamint tegnap el
végszék) királyi tanácsot tartsanak a* napnak 
lel-virradtta előtt* Hamarébb jottek-öfzve, rniut, 
'vagy a¥ Sirály fel-kőit, vagy Istvány Leán-yár-^ 
ból meg-érkezett volna. Ugyan-azért : idejefc 
lévén az alattomos'beízélgetésre, így kezdette 

SZEPELIK; De vallyoo Mi^i azt -bizo
nyosnak tartani: hogy., ezeír /éjj^ak-a ,LeáttVvá-
ratt vala a* herczeg? • • ''^..r \:>'"'""' 

ÁRVA!:" Olly bizonyosnak^^iiiptliogy én 
Árvái vagyok* Azt mndo\]y^^^mtdÚ: hogy 
Kémjeimet hafzon nélkil^j|CTHPF'^ .'" 

GY1LOKI: Bizony' nagyra 'Méta fejét. 
SZEPELIK; Soha pedig ol!|r t | ^ H ^ t -

tatítt nyakast* Hogy Leán-váíb^^W-ih'ö^elé^ 
alattomban cselekedte volna v aft c&tjpán a' ktv 
•véíység nem enged te-meg nékL 

••ÁRVÁI: Hogy István kevély / mát a' fzent 
igaz, • Csak hallatták volna az Urak , melíy 
íounyen befzéllett • velem 9 midőn a" Királynál 
vafék* De alig mentem-el -onnént; azonnal éfz-
rc vettem 'Katit, a9 Var* kapuján 5 ki-lpvaghnu 
Nyomában vala egy más Lovancz-is, kit én afc-' 
kur (mivel mái; setét vala m idő) ,ineg-nem is* 

mer-
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• n)érhettem- Be, haza-érvéiig nagy örömmel 
íreg-ttidtará: hogy Kémjeim közül egy lenöe. 
í,k p?díg Leáii-vár felé csaptának, 

GYILOKI: Vifefea-jött-é a' Kém? . ' '' 
.ÁRVÁI: Olly nagy újsággal 5 minta'-Ss, -

Geller' hogye. 
. •"GYÍLOKI r Hally ok, haUynk. 

.ÁRVÁI: István-herczeg — Ö Fensége, . • 
GYILOK!; Szaporán-feaporán* '.. 
•ÁRVÁIBA' Magyar Koronának' amaz Örö

kössé. • 
"„ GYILOKI-: Csak alig várhatom,; Na már 

egylfcer. < . -^ . , 
ÁRVÁI: *Bátorí Máriával roeg-ís-eskíidött* 

••^/$Z^FELl^.1Á ,
l tüzes menny-követ ?. 

j ^ K ^ ^ J : ^ ^ ^ y Kémein -a* Vár körSl Iapr 
.^^^^^^rfeepben a* vári Kápolnának mindeöt 
• ' ^ ^ g ' v H & g ő s o d t a k . Fel-verték az< Udvar-
M^áftiári^w; ."JCöllré több ennél? 

1 G¥1XÍ)KI: Szaporán a Királyhoz vele. 
ÁRVÁI:'Lassan-lassan Gyiloki. , : ... 
GYfL'OKf: Ezt tehát abban hagygyuk ? el-

is-hallgassuk ? 
ARVAI: Lassan 7 mondám > lassan* • 

. , GYILOKI: Ezt a Királynak tudnia kelletik. 
ÁRVÁI: Igen-ig. • Be amjate módgyával ; 

nem. pedig: bú} bele Balázs9 lovat ád az Isten, 
A'mérgeMs úgy adgyáMel az •jfctec&fc: ,hogjr. 
• " '" :•';.• . ' < ' ; ., ;, ím . 
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föép ízmét fessék* Bezzeg akkor — öl — ám 
bátorságossal!* , 

GYIL'OKI- Mit akarfö- ezzel mondani? 
• ÁRVÁI: Öadd-el, ha nem'érted* * 
GYILOK! : Hadd" értsem leg-alább. 

• ÁRVÁI: "'Ezen nagy, titkot javunkra kell 
fordítanom a'. 'Király előtt/ Csak JialkkaL B* 
fog azon • efzköz lenni ? mellyel azon kevély 
lierczeget meg-alázhatom. ' 

• SZEPELIK : Hát * ama\ finnyás Máriát? 
ÁRVÁI': Elsőben Máriát,' az-utáu a* Her-

czeget, [ • • • . 
SZSPSLIÍC: Mért' kellene az afzfeoriyt, el-

síSben elo-venni ? ' *; . " \ 
ÁRVÁI: Ha úgy kérdezisködöl, 'mint jó 

Barátodtól 9 eza1. felelet: Mária '; Rátöri ne||-
zetség. Én ezen fel-puffodéit „új neme|képl: 
úgy gyűlölöm 9 mint Sir-vcrmemet > -avagy Ko
porsómat. Ha pedig úgy kérd.égösködol'^ mmt" 
Királyi Tárnoktól: tndd-meg :''hagy: nz 1, egéfö 
dolog kötelességemben áll. , : '""'' ,, 

SZEPELIK: így tehát' fecntúl van a" dolog* 
ÁRVÁI: Hogy ne volna az Istenért?1 Mi9 

illy emberek! Bátorí Mária"el8tt térdét* fejet 
hajtsunk ? Pedig ollyqn előtt, aki (ele fzóBa 
snaradgyon) törvényes fziiletéséröl semmi oilyas 
bizonságot .el5-nem-adhat, mellyet elő-adhatnafc 
a' Czigány Purdék-is. Azon Mária-, ki ennyi 
ideig törvénteleiuü él a" herezoggcl, Magyar-

'" ; orfzág-
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Oirfeágiiak Királynéja legyen, és Saroltának, 
Szent Istványunk' édes Aunyának* klrálynéji 
Székébe ullyon? B& életemben még-nem-tör* 
ténhetik. Vefeízeii inkább az Grfzág* 

HATODIK RÉSZ. 
. , Kálmánnak fel*téteteL 

T • - * 
'.Igen nyughatatlanul aludtt a' Király ezen éjt* 
fcfcktf* Zsiványt, és Máriát fzÜüetlen efzébea 
forgatván, hatjbatóssan gondolkodott ama* mó
dokról, mellyeket k g alkalmatossabbakngk gon
dolhatott amazoknak el-válafztásokra* Kint vár
ták a* Tanácsnokok*' Csudáilották késedelmei-
ségét azon fzorgalraatos Királynak* ki máskéte 
HajnaWiasadtta elStt-is fel-.keié5 és a'-Bajosok** 
ügyeit jó fzívvel meg-hallgatta. Fel-keie im
már a? náp-is9 midőn foozzájok a8 Palotába be
jöt t , és így fzóliott 

KÁLMÁN: Jó reggelt Árvái! ; 
ÁRVÁI; En pedig föerencsést-ís, ötven-

tendetest-is kévánok Nagyságodnak* 
KÁLMÁN : -Néktek-is Szepelik és GyllokL 

Ügyait csak%meg*el$ztetek. ' 
SZEPELI&:* Kötelességünk bozta magával, 

hogy Királlyuukat talpon-állya várjuk leg-hivebb, 
föolgái. • 

Mdsadik Könyv, J? ^ &&, ' 
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' KÁLMÁN: A9 Herczeget nem látom. Még 
smts'itt? • . . . ' ' 

SZEPELIK: A*-mint láttya Nagyságod. 
KÁLMÁN: El-fárafztottaaz'iit* Talán még 

, nyugfeik* 
SZEPELIK: Ö moftanában - * - talán - tán — 

.-•ÁRVÁI: Lassan Szepelik* Mondgya-meg-
- valaki Ő-herczegségének: hogy a'Kitály őnagy

sága a Tanácsban vagyon *» és csak reá vára* 
liozik* - •- . , " • 

'KÁLMÁN : Hifzen -mcg-mondád néki Ár* 
vai9 aurait tegnap parancsoltam?. 

ÁRVÁIs uram! életem fe drágább : mint 
parancsolatod. 

KÁLMÁN: Avagy talán a* Királynénál va
gyon* Lássa meg ott-is valaki, •• 

ÁRVÁI: Nem sokára itt- terem* : - ' 
KÁLMÁN: Addig-is még.el-iö^ ld-ad hatom 

feindékaimat. Tndgyátok >, hív -emberim: hogy 
Istvánnak felesége három holnapok retfítt' meg-
hólt}"eM&-temettetetL .v,ir ' J 

ÁRVÁI: Tndgytik, 0ram! jelen valáuk mí-is* 
, ' KÁLMÁN:. Éföre^vehettétek aztat-iss minS 
öyughatatlanságmikra vak azon házassági' 

ÁRVAls A" Herczegnek hideg ifztVe azzal 
ijeíztgetett bennünket 5 hogy áz'Orífeág a' Ko
rona' örokös'sét íbliaiiem láttya, . 

'KÁLMÁN: Tudgyátok azrís, jnmB ve-
feedelmes légyen Álmos és Béla%.kik a" Korona 

után . 
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Tjián leselkednek* En egeknek fzeoieíket nem-
'héjjába tolattam-ki (8). 

ÁRVÁI: Igazságos vak Nagyságod*' cse* 
lek vénnyé* 

. F 2 KÁL* 

(g) Minek-titánna Szeftt Láfelá, Kálmánnak aítya » 
1095-ben meg-halálozott; Kálmán-Király etoette' Almos-

' tói (ki Laroberrjek, László* Testvérének , fia vala} Horvát-* 
orfzágnak igazgatását, mellyet néki engedett vak ' Láfzío* v 

Ezt azért cselekedte Kálmán: hogy Horvát-orfzágot'fzö--
rossabban' öfzfze-JkapesolhasSd Magyar-orfeíggal Mind-az'* 
által: hogy Almost kUtégíttse; Magyar-orfzágnak Bar*' 
-JTOCT réízét néki ajándékozta Vezér * czímmel egygyütt*' 
Ezért Álmos jneg-nem-haragudbatofc, és •, Káliján ellen 

. nem törhetett 4 noha a* következendő zenebonáinak eleje 
c' tehetett. 

Mert Kálmán* ttralkodásáíiak tíz tízteiidei után 9 teeg-* 
bánta Almos: hogy Kálmánnak > ki immár Dalmáoriát-is 
el-fog"Mta, oljy könnyen által - adta fiomfcórfzágot* U-
gyan^-azdrt katonákat gyűjtvén a'-Tifzán 'túl, Kálmán el* 
Jen jÖVe, ki seregével a' Tifzán innent áll vala. Kálmán-
mk kegyessége abbcíl-is ki-tetfzik: hogy a' Magyar vért 
ki-ontatai mta akarta; hanem, befzédbe eredvén Álmos
sal , vek megbékélt* A' seregek pödlg el-ofttottak* 

•Nem sokáig nyughatott e^ntáíMs Alinos* Kálmánnak 
hatalmától áislvén, Passatiba ment: hogy a' németektől' $$» 
gírstíget kérjen. Ezt meg*nem-nyerbptvc-n /i«m%' ( Kálmán 
eleibejött, és bocsánatotokért, Meg^ejrgadŐdött ezen • 
vétke-is* ' • t A ., 11 

Hannadfzot* Egy efztendő után .isitiétt zenéljöíiáád*-.'. 
dotc Álmos: mert; Lengyel Orfzágból' fok e n é t ó e t %Ú>£ 

# fe&eváij.,' Abaújv%t meglette* Ellene temrén MliMk%í v 
' , étet '; ' 
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• KÁLMÁN: Moft tehát azon kelletik len
ni : hogy Istvánt meg-házasíttsnk* 

SZEPELIK : Széntől van. Uram : hogy 
Láfzlóuak ama' fzent embernek maradék^ arai-
kodgycm a* Magyar világon. • 

.KÁL-

étet a' várba megszorította. Elecét meg-hagyta* Haneia, 
el-vévén tölle a' Vezérséget , jövedelmével egygyütt ; a* 
Dotnösi Rlaftromba zárta,, és ott reája., hogy többé ne 
hánkolóflhasson, éressen vigyáztatott 

; Negyedfzer: A' Dömösi Fogságból ki-fzölívén M* 
mos, Aüftriába ment ötödik Henrik Csufzárhoz f holotc 
Kálmánnak kegyetlensége felSi sokat hazudván, arra vitt* 
Henriket: hogy Kálmán ellen támadna, abba bízván fő
képpen : hogy a' Magyarok Kálmánt el-hagygyák, és Ál
moshoz állanak. De uiitiek-utáuna ebben«is meg-csalatkoz-
tak a* németek, elég volt Henriknek, hogy Kálmánt; <k 
Áíwott .öfzfze-békékette. Ezzel vifrfza-inenC 

,. ÖtÖdfzor: Látván Álmos 5 hogy immár se a' Ne
metekben, se a* Lengyelekben nem bízhatna; maga réfzi> 
re csalván az Orfzág' nagygyaiből egynehányat t nzún -volt: 
hogy Kálmánnak fia István a' Korona' orokösségéböi ki
vettessen, helyébe pedig Béla tétessen, ezen Álmosnak fia,, 
$fet megsértvén Kálmán , Álmost íiastóí el-fogatta , h 
ínind a' kettőnek ízeméit ki - tolatta a* Dömösi Klaftrom* 
ban. El-vefztek ekkor Almosnak h ív emberei; ligy-mxnt 
Urosi, tattha, és PdL , 

Minek-utánna ennyi zenebonát indított nz OrPzágbnu 
Almos, lehet-é azt kegyetlenségnek mondani , a'mit veié 
és fiival (ki attyával mindenben egygyet értett) akkoron 
cselekedett? Hogy Kálmán az Orfzág? ícl-zendiföinck fze-
omeit ki-tolatta t a' Görög, és más birodalmaknak fzoká-
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KÁLMÁN: Juditnak halála ugyan nem ré
gi. Be a* körhyulmények vefzedelmesek* ÉTI 
meg-lett ember vagyok* Láfzla, Istvánnak fia, 
haldokló* Azon kell lennem minden tehetsé- • 
gémmel: hagy fzáraára egy Fej-edeleml Kis-afz-' 
fzonyt váiafzfzak. 

• ' HETEDIK RÉSZ. 
Az Udvarnokok" gonofzságs* 

iYIid&n ezek a* Tanácsban egymással így be~ 
ízélgettek, íme a9 Király'.udvarának, Gond-vise
lője 'SZBMERÉDI nagyon búsonkodott. Ennél 
se" jobb/se értelmessebb , se böcsíletessebb 
embere nem vala azon időben Kálmánnak 5 se 
kedvessebb- Titkossá Istvánnak és a' Királyné
nak. Ez ̂  hivatallya fzerént (mert Udvarnok-

F . 3 • •• ja 

sát követte. Ezt 0 soha, nem cselekedte válna , ha Orfzá-
gátiak csendességét mus-képpen reméllheíte volna. 

De , hogy .AJniosi-is egéfelen meg-ue-bocsteleníttsiui, 
felőle azt mondhatni: hogy o (maga feeméllyere rafove) 

' ígeu egyenes fzívi'i vala. Ajtatosságának jele zz \ hogy a' 
Dömöft'Trépostságot, Szűz Mariának tifzteletére, önnön 
jövedelmeiből fel-építette, meg-is-gazdag/totta. - D e rofe 
emberek lehettek a* melletce-lévő Tanácsnokok, kik őteta* 
Király ellen feuntéten fel-háborgattík > &z attyafiok között 
az irfgysig' lángját fel-lobbairtották , és így akkor az $-, 
•géíz orfzágat tíizbe keverték, PRAJ. P^LMA* KA- '• 
TONA* 
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ja (9*. válj a* Királynak) nagy fzorgálonmal vi
gyázott ad udvari történetekre.. Árváitól alat
tomban, hallotta : hogy a* Berezeg Leán-várra 
távozott. Ezt 0 fzívének nagy bénsttyával vet* 

, • *'. • t e : 

(9) Az tTdvarno&i Tifztség (Cnriá Resfts Magifter) 
»áíunk, ügy tettfkik, nem. a* Királyokkal kezdődött; ha
tlém , ez;ek előtt, Vezérjeink* Udvar jókban r.is-gyakorolta
tott/ .Mert:' mivel ezeknek kotelességjekben ezen "kiróni 
dolog foglaltatott:. I-jíaer: hogy a' TesUorrökrs gondot 
Vifellyenek. Ik/sor t hogy Meg-jövŐ , és ekneno Követek
nek jó gondjokat vifelly ék* IJLJzor: hogy mind itthon , 
mind az útban a' Fejedelemnek méltóságát fen-tartsík ; és 
mind-ezek nem csak- Kira'lyaiíik1, hanem Vederjeink' ideiek-
beo-is fel-találtattak: ezen Tiíkséget a' Régieknél fen-for-. 
gottiiák lenni gondolom. Azt inondgya ugyan B"0** András? 
hogy ezeii Deuk név (Cnriae Regiae Magifrer) nem idos-
sebb német kira'llyainknal. De ezt (eileiMnzonsugaink lé
vén) néki meg-nem-engedhetryük. Meri: imm írásban • 
mellyben Frigy köttetik az Akvileja és Forojtffi-beliekkel 
Vifeguíjoti, ?376-Hikban, 31-dik Júniusban; ez olvasta* 
tik;,5 Qeorgius Zudar, Címé Regis & Pincvrnarum Ma-
gijter* KELLERneíc két-ira'saibuTi-is íg 87-dik elztendore 
€2 találtatik: Buttox Comes Corhaviec , Curue Mügijkr. 
Végtére : más -levelek, mellyefc Örzsébet-XuulyuiSjé, 'ki 
Albert Csíífearnak Üzvegyje vala, ezt emlegetik; Georgi* 
us Gráf de Corbavia* Magijkr Curi*. MegJchet ugyan: 
hogy Deukul mas-képpen-is neveztettek. Mert MatyAs-ki-
rílynak, és utárma következő Másadik Uladislausnak leve
leiben találtatik ezen Ízó4s: Magnus SENESCHALCüS 9 

melly Tiíztsig mivel mind-a-két királynál a' Tárnok-mes
ter, és. HomWGöagi Ban közé tétetik, ki-tettfzik: hogy 

Fő-
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te % mert kötelességében állott mind azokat as 

Királynakreggelenkéntmeg-viimi, a*~mlk liufeoiir 
ne-ey óra-alatt az udvarban történtek* Sokat 
tusakodott 'magában, meg-jelentse-é "Kálmánnak* 
avagy csendessebb kÖrnyül*áilásokra hagygya ; 
mert annak kemény tekinteteit éfzre-vette ezea. 
napokban ; keményebb terméizetét jól ismerte 
mindenkor* Hogy kötelességében el-nem-}árott-
nak leniii ne mondattasson, meg-jelen tette az egéíz 
dolgot Buziilának , csupán a5 végre : hogy Ő 
jelenterié-meg a* Királynak; maga pedig köteles
ségének eleget tenni láttfzattasson. Buzilla., a' 
Hérczegnek cselekedetére .el-ifeonyodváto, és 
ebből fzármazaiidó zúr-zavarokról gondolkod
ván,, erről a' Királlyal maga ízeméllyébcn ízól-
lani nem akart. Szemötédi tehát, sok kiifzkö-
elesei után, csak reá-adta magát, és a' Palotá
ba ment, Hogy a' Király elobbeni fzavait cl-
mondotta 5 így ízóllott hozzája 

SZEMEREDI: Nagyságos Uram! látvány* 
herezcg tegnap estve ekneiiL Még sincs ide 
haza. 

F 4 , KÁL-

Fo-Tifötség vala (Harc Regni). De ezen SENESCHAL* 
CüS ízú nem fokáig tartott, és gondolom • affljyít tett , 
mint a* CsufeárokitdvarjokbaiitóARESCHALtS ATJLJE; 
kit nú Udvari EttpItdnuaUs «ovezhetuuk. " Dlyeii volt 
Szetnerédi Kálmánnak udvarában, kinek etnbersiSgátÖl i#sn 
sok dolgok fzoktanak fiigui a" királyi Udvarban, íifcít~v% 
Wriuek fel-m^afztiütat'isura , aJc.fr pedig meg-rOW^S?, ^. 

http://aJc.fr
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KÁLMÁN: Mi .a* tüzes tatár!-^Él-ment? 
—< Én pedig meg-parancsöltam: hogy itthon ma* 

• yadgyoa — Hová ment ? 
SZEMRÉDI: uram! - - -
KÁLMÁN : Szólly — Parancs ólom. 

• S2&MERÉDI: Azt mondgyák: Leányvár 
•• f e l é •? _ . 

KÁLMÁN ;• megdöbbenve : Leányvár felé ? 
Az • lehetetlenség, István Kálmánnak' fia. Ő eu-

* gedelraes mindenben, 
, SZEMÉREM.: uram! 

KÁLMÁN : Mennydörgős bábom! Nem pa-
fancsoltam-é ? — Szép dolog — Szép •—Ó tehát 
a* borona' örökössé ? Oh tüzes mennykövek ! 

' ÁRVÁI :' Az Istenért , mi lelte Nagysá
godat ? 

KÁLMÁN: És ti erről semmit se hallotta-
' tok?—* Oh bárén se hallottam volna! Bár meg

süketültem volna! Bár most mindgyárt meg-né-
múlhatnék ; hogy soha ezt tŐUem ne hallaná af 

Magyar nemzet: hogy István, a' Magyar Ko
ronának Örökössé 3 egy gyalázatos fzeraélynek 
tarjai tozott hemporög, midőn a' Király az 
Orízág* boldogulását benne keresi* 

ÁRVÁI: Uram l ún még nem bizonyos ? 
v • KÁLMÁN : Nem bizonyos ? Elég az né

kem : hogy Szemerédi mondgya. Eredgy Sze». 
werédi, V^dd éíz.re Istvánt, ha hazajön 

SZE« 
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• SZEMERÉDI: Megyek -Uram.- et-megym& 
ÁRVÁI: Szemerédmei el menetele után* Hát 

'Uram! faa István-herczeg, Í4cirályi • Fentsége $ 
el-is-végezte azt immár Leán-váratt ? a'-mirSl mi 
Budán .tanakodni akarunk,, 

KÁLMÁN: Ne befzélly bofzfziiságokat. 
' SZEPELIK: Hát ha 5 már ottan meg-is 

házasodott ? 
' KÁLMÁN : Tik engem' csupa méreggel 

itattok.f-
ÁRVÁI: Be Te ugyan Szepelik , hogy' 

mondhatod azt: hogy a* Herczeg meg-házasodott? 
SZEPELIK: Nagyságos Uram ! én ebben 

meg-maradok. - •*• •• 
KÁLMÁN: Az-az : álmodban. 

•- . ÁRVA!: Nagyságos Uram! mivel Szepelik 
'ki-locscsantotta immár az igazat; mi tagadás ben
ne ? IstváiUierczeg ez\*n éjtfzaka meg-eskftdött. 

KÁLMÁN : István ? az én fiam ? . 
ÁRVÁI: Éppen a' magyar Koronának Örö

kössé, 
KÁLMÁN: Immár meg-is-esküdött ? 
SZEPELIK: Reá mernék'esküdni. 
KÁLMÁN : Ha ez igaz, akkor a" gyalázat 

becsületté , a* Goiioföság Erkölcsé változott. 
— Tüzes mennydörgő í — Hol ? Kitol ? és mi. 
kor-tájban adattatott-öffcve ? 

SZEPELIK: Leán-váratt; az Üdvari Káp̂  
lántól, éjfél tájban. 

F s ' ' KÁI/ 
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' t KÁLMÁN: És" erre meg-neuvpirtilhritott nv ', 
' halavány hókkvilág? A' CsilUg?atok-is fzémiél-
hették-é ezen tÖrvéaCélfcnséget?.EI-vehette te* 
jbát Sas a* verebet — — Oh Káimián ! Fekiídgy-
le beteg ágyadba* Rally-meg mennél hamarébb* 
,2árasd4e magadat a9 Koporsóba, Teméttesd-el 
• Székes-fehér-vánitt .'meg-böcstelenített királyi fze-
mélyedet* 

•ÁRVÁI: Mentsen-meg az" Isten ezektől. 
Mi Nagyságodnak .örök életet kévámmk# 

• SZEPÉLI&t;Gs»k.Orfeágunknak gyalázat-
tyára ne esne. ^ 

KÁLMÁN * - Oliy .gyáíázattvá'ra pedig , hogy 
ollyat ellenségemnek s# kévánhatok. \ 

ÁRVÁI: Csakas Orfzág feU»ie*2readűllyün* 
KÁLMÁN.: Attól attól félhetünk. 
ARVAL.Oh! ha ollyat'lát, a' Király' ol

dala mellet ̂  Istvánnak kptrjai között mulatni 5 * 
ki törvéutclen ágyból fzüietett $ és még törvén* 
télenehbfil ö(zve;* adatott* * * 

KÁLMÁN s Bolond m Orfaág>fia ezt el* 
feenvadi. • • ' , 

t SZEPELIK! Vallyon az Orfeág1 nsgygyai ;' 
(xo) meg-fogják-é fejeket*hajtani illy érdemet
len előtt •? 

KÁL-
(10) Az Orfoígtiak Nagygyaí (Bamm Regni) tteiti 

valslnak egy állandó fzambau Kkáilymk alatt* Afc idő
nek, és a5 kömj/íilüienyelinck köl6inbs&re, és vifzontagr 
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KÁLMÁN: Vegyétek, egy fa-képét , aur 

nak vállaira tegyétek &' Mdgyar-koroiiát. En-
/nek inkább süvegelhettek 9 mint ama" jgyaláza* 

tosnaL ' i 
4 GYÍ-

ságjai miatt, már kevesebbeket ^ már többeket rendelteik 
okos Fejedelmeink. Én ezekre• találtam a' régi és mosüt* 
ni írások fzerént*. 

I. NÁDORJBPÁNY (Ptflfltfnw), Eqnefc ende&t 
Zoltán-fejedelemnek idejéce vittem-fel azon jeles történet* 
ben , mellyet e7 czim alatt ki-adtam: 'Eíeíte KöíjeJ&ea, 
Lásd a' iő-dik jegyzést* 

••II. ORSZÁG* BÍRÁJA Qjftidex CmaRcgíeJEfc 
is Zoltán' Idejére rendeltem uzon említett könyvben* 

HL AURÁNÁNAK IGAZGATÓJA (Prior 'tora* 
«ÍÖ)« Aurám Dalmáciában vdlt Jadera és Sihmik városok 

- között* Az Igazgató Papi fóemély volt* Leg-elol a* Be* 
#edi£tinu$oké volt, ofztán hetedig Gergely Pápáaiak }̂án* 
dékül adódott: fcogy Dalraáttiába küldött követtyei ben** 
ne lakhassanak. A* tizen-kettedik fzázadban a' veres Pa
pokra feállott,. kik Magyar • orfzágban-is eleget bírtanak, 

"Ezek eltörültetvén, _ Autána a* Hospitalarius Saerzeteseká 
lett. Első Lajosnak engedelmébol tf Magyar-orfeágt Kla* 
stromokra-is vigyázott Alítanának Igazgatója, ni,elly czim«* 
Micl'ílni kezdettek 1345-dik elztendobqn* Ltág^első fxm 
vált: Raymtmdus de JSello monte* 

IV* ERDÉLYI VAJDA ( Vajvnda tfanfylmnia )«• 
Ez a* leg-régiebb Uraságok köüülvatá, mellyet raegfzém: 
István fzerzett, minek-utánna Erdélyt Gyulától; eWéven * 
Magyar«orfzí%lio2i toldotta* Vii'ágzó- ideikbea nem c$allc 
Erdélyt; hanem Moldvát és 0láh:úrfzágot4$ tgm0^ 
Miiiel^iitáiina Zápolya ideiben 'Qá magát Királyságra pjtijjk. 
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GTILOKI:-ürara! A' Herczeget Htom. 
ÁRVÁI: • Mértékellye-meg magát Nagysá

god. Ez még-eddig csupa hír. Hát, ha-nem 
igaz* 

KÁL-* . 

te , és Erdélyt, mellynek, Vajvodája^ölt, Hétfzeg^éggé tette) 
a* Vajvodaság el-múlt, 1527-dik etetendő tájban* 

•V, SCLAVONIAI BÁN (Banus Sclavonicfy Ezen 
Tifztséget-is Szent István idejére lehet fel-vinni , ki Scla-
vontának ura volt. BÁN vagy PÁN annyit téfzen Illíriai 
nyelveta, mint ÚR. 

VL HORVÁT-ORSZÁGI BÁN ( Barnít Croatüe ) . 
Ez Szent LáTzló' idejében kezdődött, mert Horvát-Or&a'-
got o forrafztotta Magyar-orfzaghoz. 

VÍI. "DALMÁTZíAI BÁN (Banus Dalmatüc). Kez
dődött Kálmán-kiriílyuwfk alatt, mert a' Dalmatákat 6 izt~ 
te Aíagyar Koronánknak jófeagav.ú Mostani időben ezen 
három Bánságok csak egygyet tefznek, és néha neveltet
nek : totius Sclav.onite Banus* Néha: Banus Croütife , 
Scl&vonia , Dalmatice* 

VÜL BOSNYAl BÁN (Banus Bosni*). Ezen Bún-
ság Kun-Láfzlőnak idejében fen-vala, mert 1273-dik efz~ 
tendoben olvastatik: ERNEDS- Banus dt Bojzna. El
sőben egéfz Bofenianak csak egy Bánnya vala. De az-
utín 9 hogy azt könnyebben igazgathassak, nieg-többítet-
ték -Királyaink. 

IX. SÓÓI BÁN (Banus de Sód). É?MS Bofznii 
tan* vagyon, a'-mint Lucms bizonyíttya* Mert Istvánnak* 
ama" Bosnyai nagy hatalmas fejedelemnek czirajel között 
ez-is találtatik : Princeps Sala. És ugyan ezen var vala. 
Ugyan-ezért lüriai nyelven ZolniknakAS neveztetett* Fen-

volt 
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" KÁLMÁN: Oh ! Bár ne volna í """' 
ÁRVÁI: Tüstént Nap-fényen lefznek min-

dtuek. "' íme' itt van immár.' ,. 
NTÓL?. '• 

' vók ez-is a* Magyaroknál Kun-Láfzló' idejében, mert' ak
kor \alaroi HENRICUS vala Banus &• Sw S?-FO%<*Ő. 

' X. VOZORAI BÁN: (Banus de Fősora). " Ez- is-
liosma'ban vagyon , Ussora viz mellett. Vassprának-is ne*' 
veztetik. Ntha Sóói Bánságtól meg-kíilomböztetet:* De 
Kun-LaTzIó' ideiében egy Bansig vala. 

XI. MACSOV1 BÁN (Banus Macsovknfis)< Ea 
Szerviiíbati vala azon helyen, holott Ráma-orfcíg tétetik,' 
nem igen inefzfze SzabácstóL MegTvőlt ez-is KuihLa'fzlcS' 
idejűben, mert akkor JOANNBS volt Banus Mattowiee*'- . 

XIL RUSZNYAÍ BÁN (Banus de Rufznfa). Ezen 
' Tifztség ama' Rufzfziában\ avagy Rutheniában vala , melly 
M3gyar-orfis;ígnak határja'ban fekfzik. Ez-is a' ini Birto
kunk alatt feküdte Kűn-Lufzló' idejében : mert akkofr fel- , 
taL'ltatik STEPHANÜS 'Banus de Ritlznya. 

XIII. BORÁNCSI BÁN (Bam de Bamnch)* En
nek helyét alig ha Boízniában nem kelletik keresni. Brox>. 
esi Bunnak-is mondatott (Banus de Bronch) Fen-ifllött ezeu 
Tifztseg Kim-Láfztá' idejében, holott vala GREGORIüS 
Banus de Boráncb* 

XIV. KUKÓVI BÁN (Banus de Kuto-JJ vei KuU 
choii). Alig, ha ez-is Bofznüíban nem volt. Elég az * 
hogy Kun-LáTzlünak idejében egy 1279-dikben adatott Ki
rályi levélben hároafzor - is neveztetik ISTVÁN! KriU 
kovi Bánnak* 

• XV. SZÖRÉNYI BÁN (Banus de Zemno fia Sze* . 
m-nno). Ez Olíh orfzágban vált Szörény-virnak kotny^v-
kébeu, Trijín-Csi&éwk Wd> után, Miaekutiímja sá& 

• B & « 
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: , s ; . \ ; /WiroLCZADlK'RÉSZ. .'• . . : ; . 
y 4 ; : ; ' István-* Budáik 
t/e-fetette,^ s*-niiiit -ffiöfldára 9 István a* fefcete 
""fátyolt5"ési annak helyébe, egy fzélessebb Ró* 

•• • ssa-* 

.Bánságot a' Törökök el-foglaltak, Mátyás, királytól helyé-
be tétetett a' JkBvétftezendő 

. XlVL TEMESÍ BÁN .(Bcnoí Temfmfis)k Sokan 
azt nuoödgyák: hogy ez csak Grófság vak-?, mivel a* Ki
rályi Levelekben \ és fo-képpen másadik Uladislauscíbaii 
1500-difcbaij m Or&ág' aagygyai közé fzamluiiatik ;7»/$ 
de .íow *> Com<?í Temzfknfis ^ Generális Cupüuneus partiuw 
regni infsrionm*. De én a' hagyománnak sokat tulajdon/tok* 
Még most-ís Bánátnak hívják a' Magyarok a SÍ egélz Te-
tties-Viímtó környékét, mell}' a* Dunától Tilsától Maros

itól kozbe-foglaltatik. ' , 
XVII. TÁRNOK-MESTER CTMwwVórttw JIC^ZKÍW" 

• Mttgijkr}* Mindgyáit eleinte kezdődött* Másadik An
drásnak idejében izgt-diHmi föUtaláltatnakSAíIL ós SAU* 

. LHS Padányi Salamonnak fiai, azután THlíBER Jifó cfc 
•HARBDS Jikoi Jrftónak fiai, kik mindnyájan Királyi Tár
nokoknak mondatnak* De ezfeknek fejek volt a* Tániok-
mester, fizetése 1100, fl. Sótól 500. fi* • 

f ' XVIÍi TÁLNpK411'íSTER (Dapifmrnm Rcgalhm 
Magijkr)* Ennek gond-viselése alatt vnlának *A% Királyi-
Konyhák, a* Sütők 5 Szakácsok, Méf^V>M\ Vadíílfcok, 
MflAwJízok, Kettéfzek, Tyilbílasok. <A; Királyki&tídnái 
feoígálo nemes ífiafcat 6 igazgatta. Ugyan*azért afctalftok-

' taak-is neveltetett Semmi' fizetése nem volt a' Királytól; 
' falans azért; mert mindenkorf nála-evett ós lakott* 
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zsa-fzíiríi laplikát ereíztet t - le válláról. Várva-
vá;:cák Ötét mind-nyájan« de fő-képpen a' Ki-
ráiy.- iVreg-akarta-tudui Fiának cl-tüké]ldtt Izán-» 
dákjut* Minek-után'na/bé-toppaiit? így fzólla 

ISTr 

" . XIX. UDVAR NOK-MESTER (Curiz? Regi* ']»«. 
gifter)* Sokan ezen Tiíztséget ..újnak rnondgyak, de ói 
inas meg - mutattam , hogy régi* Ennek kötelessége volt 
a5 Királyi Udvarnak -fényességére ügyelni, akár otthon, 
akár úton* Ugyan etórt: Udviiit Kapüdnnnk-is neveate-
tett. Ks nem tudni miéit így-is: (.Maqnus Scnzfcbülcus)* 
Sőtt: hogljy valJsíígossan Orízág' nagygya volt, fci-tettfzik 
Máryás-inrály' törvénnyébol , ki otet a' Tárnok-mester , 
és Horvát-orfzági Bán között eml/ti. 

XX, LOVÁSZNOE-MESTER (^ffsomtm RcgcUum 
Magijier)* Ezen Tiferséget .alig ha a' Görögöktől Ronfian* 
czinápolból nera hozták királlyaink:' mert annak neve-is 
G8rög-fe<J; fínnpíí -kötelességében volt, főképpen katona U« 
raink alatt, "a* Királynak ménessére gondot viselni, azt jó faj* 
tákkal megtöltetni. Az Istállóban elegendő lovakat ,é* 
tifztán tartatni. Alatta voltak aJ Csikósok , Nyergelök , 
Kocsisok y Előnyargalok., Kötelességében volt az*iá: hojjsy 
a* Királynak drazusára minden helyeken kéfeen legyenek 
a* lovak, netn cstk ' a? Királynak, hanem cselt'dgyének* 
is fzámára* Az-is: hogy a* Táborba hordott holmitaefr 
árit ki*fzabja ? és, az embereket nyerekedni ne hagygya* 

. ,XXf* AJTÓNAK-MESTER (Janit arm togdium . 
Magijkv)* Régi Tifztség aJ Magyaroknál* Klipek köt©* 
lessége • a* Királyi ajtót Őrizetni i hogy veteedelwáré sem 
ki bü4ie-meliessenii? a* bé~nienoket meg-visgátatm* Kálmán 
Király ebben igen ízorgfüniatos vata* Owföfttyiít újra ,' 
feí-építette,",OaliczÜbdtt é$ Lüdoméxriból hozvm oda«p|f*..' . • 

* be- -: • 
' • - s 

. • . . - " • • ' , , - * 

• • < . ' ' ' • \ • • • { 
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. / ISTVÁN: Jó*, napot Uraira! Mert virra
dót immár nem kévánbatoTu Talán kásore - is 
érkeztem* Bocsánatot, várok* 

KÁLMÁN: Bocsáss.on-meg néked az Isten, 
engedetlenséged miatt. Meg-nem^parancspltam;. 

• ho.gy 
berekét, kik, fe&badok tévén ,. nein jnásra viseltek .gon
dot , hanem a* Királynak ajtajára. Ezeknek' fejek vnlt 
az Ajtónofcmester. Fizetés Volt regemen; Minden Kirá
lyi jűrittdea mező város 9 és fzabad' faluk hat-hat forinto
kat fizettek biaottyos napokon, 

XXIÍ. POHÁRNOK-MESTER (Kncarnanm Rega* 
lium Magisur)* finnek kötelessége volt* Királlyaink fzá* 
xnokra első időkben ugyan Szerémi, az-utan Tokai-boro-
tet tartani; vigyázni az arany , vagy ezüst kupakra , 
kelyhekre , és kristály edényekre. A" Pohár * fzékgket 
tifztán tartatták. Előre ineg-kostoltik az italokat, úgy 
adtak az-uta'n a* Királyok' íza'mára. A' Pin<:zék tehát 
alatta voltak , és azon emberek, kik a* hordókat tifzto* 
piűlu 

XXlíL KOMÖRNOK-MESTER. { Cubknlurkrum 
Megaliiim Mügifltr)* Mivel tszek a* Királyi Szobákra ví* 
gyáztanak* anno fzorgatanatassabban villaíztattaiutk. Kö* 
tetességében vők a"'Királyi rntókra-is vigyázni , azökit 
fifztán tattaűi. A* Királyok* pitvarában halni f é$ att 
csendességben tartani* Azt tnondgya BEL: hogy mm 
TifzcségJMásadik' Uladislauftol ftereztöcett* Bizonyos' azt 
hogy t595-dikben első volt Raskai Balázs: ki Komorjuk* 
mesternjsk neveztetik Talán esnete-dotte űz Ajtónoláal 
égj Tifztség vala. ' • . < 
• '•* X3HV. TEST-ŐRRNÖK (Tumue Prímmé C* 
pítanem)* Hogy régi Királyainknak Test-Őrtjsi v<5lfótiak t ' 
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hogy itt-höii maradgy % TanúÜy engedelmeskedő 
ni, ha valaha uralkodni akarfz* 

ISTVÁN; A* parancsolat abból • állott 
hagy ma a' királyi Tanácsnál meg-jeknnyek. 
íme itt vagyok. Ha későbbre, mint emezek j 
nagyon sajnállotn. Ha ellenkező eseteim nem 
érkeztek volna; hajnal' hasadeta előtt itt terem
hettem, volna* , 

-KÁLMÁN: Hol voltál ezen é}tfzaka? 
na-

mól üem kételkedhetünk, de öífzág' Nagygyai kbaé'csak 
Mária-Thei'ezia' idejében f2ámláltattaualu ' .". 

XXV. KORONA - ÓRRNÖK0K (Sacra ' 'GÓTOM 
Cúpfervütom-). Kettőt varnak 9 tik a* Magyai? k W t t á ^ 
Sák. Régiek ugyan ezek*fe r de ŰZ Qtfaíg. Nagygyai 
k'őzé utóbbi időkben, fáimUlmímmh ' < 

XXVh TBMESÍ 0RÓF (Cornw fm^tt), V<flt« 
é ez a^OrfHg' Nagygyai^ÜJ 9 még .eddig tthnetatfe 
toúlhattanu Az Oiífiság* Öyütóébeii neveztetik ugyanide 

^ «te arra nem elég i mivel inasokká neveltetnék f • kik Oi> 
' fesíg* Nagygyai soha se válták* Ezen Gtófeíg elmúlt a* 

Török időkben. M&ia-Theresía' vifefeft hotta, Gtóf NICZ^ 
:KI Kristófot Temesi Gíáfbafc tteveasvéű* De ezután sen* 
•fó se .tétetődötf* 

' 1 , XXVIL POSÖNYl GR<)F &ír«* Pofúnimfts: CW-
tetttf*;,)* EtTÖl-is aát mondhatni (l a'-txrit asá e ldbh«a^ i f c 
fiem.t&t Grófság máig4s fen-vagyon; & P«ÍO*W<ac-
gégnek öröksége. Voltak-több Grófe^ok-ö^di^ttuVeí $a 

, m Oríiág* Nagygyaít akartam Írásomba foglaliií »' Ól? jft* 
•dig azök.iiam voltak, moacantfbatt .töltatt ftbbtn, % y # 
tatnak* , . ' , , , . -

Mdsadik K'ön§v9 0 ' 
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' 18TVÁ.N s Leán-váratt voltam. . 
* KÁLMÁN. Leán-váratt ? Meg-vetetted te

hát parancsolatomat? Olíyak-é az én szavaim, 
meŰyekkel egy füleden bé; a5 másikon ki? 

ISTVÁN.: Mentsen-meg az Isten*' Bizo* 
tiyossan nem ollyak* '' 
' '. KÁLMÁN: Meddig fogfö Te Engemet? med-. 

. dig az egéfz Orfzágot Orron-fogva hnrczolni ? 
És meddig fogfz bennünket ama9 gyalázatos társai-
kodásoddal botránkoztatni?' Illik-é az egy Ko
rona' ÖrÖkosséhez: hogy magát ormótlanúl le
alacsonyítsa ? 

ISTVÁN: Ha jól fel-vefeeara* dolgot, én 
, & mostanában itten úgy állok : mint valami Tolvaj. 

Vagy Nyársra, és Kerékre kárhoztatott Ha-
' ramja. 

KÁLMÁN : Azt én nem gondolom, Ha-
, nem azt gondolhatod Te - is : hogy Királyod 
mellett állaízfis, ki egyfzer-Vnikid,Isteu titán, 
Urad-is, Atyád-is vagyok* 

.ISTVÁN: Még a*le£ali-valóbbAtyáknáH* 
fen-áli azon okos rend-tartás: hogy Attya ó-fí* 

, át (némi-némS íexméfeetes Iéke4épéseí miatt) 
mások előtt le-ne-gyalázza. -És íme!. Kálmán* 

• Király—*a2 5'fiát—av Korona® örokössét, e* 
zen emberkék előtt, a" Szégyen - kőre ki-tefeu 
Éfere-nem-veheti tehát ,egy'mefzfze4átni*fzokott 
Király,-miniS éktelen\ módra csavarognak hu-
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nyorodotf csalfa/feemeik ? MinS tótossan pö* ' » 
.dorítik.kajla bajufzfeokat? 

KÁLMÁN : ' Ha magában 'nem vétek^ af* 
mit cselekedtél; azt az egéfz világ ballhattya* 

ISTVÁN-: Én soha nem feégyenlem, a'-mit 
cselekedtem.. Én, â zon "fölült hogy- Korona9 

Örokgsse vagyok ;• Émber-is vagyok 9 pedig" ép-' 
pen\oŰyan>'mint akár ki Jobbágyaid közti — 
Xátd'Atya! Ezek Tagok—Ez pedig Bőr — 
Itt élő ereimben.a' vér fojik5 avvagy Tzökde* 
csel — OUy húsom vagyon, mint akár-kinek—< 
Étellel5 és Itallal élek -Atyám ! Mind-eze*' 
ken fölül : csak két Érzékenségeim vannak-: a" 
IÖCSŰLETV és a> S2ERETET. Mondgya-va-
laki fzemembe : hogy valaha *> eJ kettő kozŰl $ 
egygyet meg-böcstelem'tettem 

KÁLMÁN: Igen-is meg-böcstelenftetted# 
Attyának ezen fzavaira hírtelen féUndálc 

vére Istvánnak. Kardgya* markolattyához ka
pott 5 de azt hüvelyéből ki - nem-rántotta* El*; 
hűltek az .Udvarnokok* Legnagyobb tüzében 

' ezt mondotta 
ISTVÁN: Oh kimondhatta ezt Istvánnak? 

Te valál-é atyám ? . 
"* KÁLMÁN: Én valéL 'S-toég egyfzer-ís 

azt mondom : Te Engem', Te a' Királyi Izéket^ 
Te a' Nemzetet meg-böcsteleiiítetted* ' 

. ISTVÁN: Aty* az Istenre kérlek; "bagygy-
fel eme' bp&ízontó fzavaiddah V&gyosi -ineg 
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fzívem' rejtekében egy helly, mellyben- az atyai 
név soha nem hallatott. Kérlek ^ ne kénfzerítts ar-' 
ra : hogy oda foíyamodgyalc. 

KÁLMÁN: Folyamodgy akár hová; Még 
se teheted azt,; hogy az atyai hatalmat" meg
tagadd* Nem-dé~neni". Feleséged néked Bátori-
Mária? • f * 

ISTVÁN : Micsodát TFeleségem ? KI mond-
gya azt fzemembe ? 

KÁLMÁN : Fiam! atyád előtt ne hazudgy. 
., .ISTVÁN: Éti a* hazugságra , ama'-Czi-' 

gány kenyérre* soha nem fzoíúltam* .Mondom,: . 
nem igúz* 

KÁLMÁN: Öh.fzefeiaés"ííam, édes Isf-
ványom ! lehetséges dolog-é az : hogy igazat 

'mondgyál? Szólly még egyfzer édes lelken 
fiam* 

ISTVÁN: Atya! állítsd elő azon Szemét
embert , ki azt nékem fzemembe meri mondani: 
hogy Mária a£ én hitesem 9 és meg-látod; hogy 
néki kardommal "felelőké 

• SZEPELIK ; Én monŰom: hogy az* 
E' fö&vsikat hallván a' Herezeg y irtóztató

képpen fel-iiiddlt. Ki-rántotta nagy hírtelen 
fcardját. Nem mert ízem-közébe állani Szépe-
lik. így támadta-meg &tet 

ISTVÁN: Mit? te mondod? 
. .KÁLMÁN: Mit? És ezt fzemem élít? Ta* 

kar^dgy Szepclik. 
JST-" ' 
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ISTVÁN : Oh de mit késSdtem ? Mért kö-
rofztül nem hajtottam oldalán f 

KÁLMÁN: CsendesullyJe fiam, Szepelik 
gzeméllyed ellen vétkezett, ~ Te túhk\; édes 
fiam 5 azt mondád ez-előtt: hogy Mária nem a' 
te feleséged ? 

ISTVÁN: Azt mondón*most-is-: hogy Nem. 
KÁLMÁN: El-hifzem édes Istvánom,, mere 

téged* soha hazugnak nem tápafztaltalák. No 
hála légyen azúrnak : meg-könnyebbedtem éti-
is. Látod-é-édes Fiam: Ezen Királyi tanácsot 
te miattad gyűjtöttem Öfzve. 

JSTVÁfcJl,' Én-miáttam-é ? Rendes dolog. 
KÁLMÁN: Mert íme5 édes Fiam ! Judit

nak halála, Láfzló fiad'nak haldoklásai, Álmos
nak és Bélának leselkedése! 9 végtére-az egéfe 
Orfeágnak Java &zt kévánnya : hogy egy vala
mi Hatalmas- Fejedelemnek Kis-afzfeonyát ber
ezegi feleségül el-vegyed5 és magad után tör
vényes maradékokat hagygy a' Magyar-koroná
nak mcg-érdemlcse végett* Nem sokára Köve
tet küldünk Rufzfziába- -Ott egy. hozzád illó 
Szűz-virágot tudok. "V . T \:J'' 

ISTVÁN: Atya! Az 1'elietétlenség. 
., " KÁLMÁN •; Micsodát ? Lehetetlenség? 

ISTVÁN: Még égyfzer-is: Lehetetlenség. 
... KÁLMÁN : Kérlek , édes Fiam , ne akarj 
ókossabb lenni, mhit én, és eme' válogatott 
érdemes embereim, kik velem egygyet értenek* 
. ' ; : ' G 3 . ist- • 
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ISTVÁN s Egygyet-értenek tehát?. Atya! 
"mondgyad: hogy a' nap csere-bogár , a' hóid 
lopó-tök, a* csillagok vargányák. Avagy pa
rancsold 5 hogy a' Korona9 örökössének torka 
ineg-mettfeettessen'; és meg-látod: hogy veled 
egygyet értenek ezen válogatott érdemes em* 
béreid* . - . ' . . 

ÁRVÁI: Herczeg! az Istenért! Mi ugyan- -
KÁLMÁN: Csendessen Árvái. Azt mon

dád tehát, Fiam, ez-e!6tt: hogy az lehetetlen
ség ? Úgy van-é? 

ISTVÁN : Igen - is s azt "mondottam. De 
Mz ezerfzer-is azt mondóra : hogy Lehetet
lenség* 

KÁLMÁN: Mi okra nézve fiam ? 
'ISTVÁN: Tüstént meg-mondom.. Marén 

egyfzer, minden hajlandóságom ellen., fel-át 
doztara egynek fzívemet, kezemet, fóabadsá-
"goraat. Hogy ismétt fel-áldozzam* pedig eről
tetve ? arra ne kénfzeríttsetek , ha el - fenítem 
nem akartok, . , 

KÁLMÁN : Azt gondolod talán , hogy 
egy Király' maga* kedvére házasodhatik , és 
nem tartozik Or&ágjának azáratis: hogy a' Há
zasság' kötelével meg-er$sítse Tartománnyal? 

ISTVÁN : Nékem egy kardom , és egy 
korom vagyon. Ha ezen ofzlop-tagok orfzágo-
inat meg-nem-erősíthetik, todom : hogy egy 
afzfzonnítk czérnája annál • inkább nem* 

* ' KÁL<» 

* 
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• ;..KÁLMÁN s .Ezeké egy Korom9:^rákösse
nek - gondolatai-• ? Ez-é .az Álla dalomnak, öidov 
tnáimya (11) ? : - • 
., .'.ISTVÁN : Nyomorált tudomány», raelly 
csupán • az ̂  afeízonyokról -vagyon,. -és..-: az, afzfzor 
nyokért föólL • Kérlek • atyám' :,, mond - még 
igaz lelkedre : rajt nyert az Orfzág 9 hogy 
(minden hajlandóságom -ellen).. Juditot - feleségül ; 

.. — el-vettem? Ti"Nemes Magyarok ! l ik ama' 
, Lengyel háborúban/ el -estetek 5 : serkennyetek-. 
fel koporsótokból 3 ék' mongyátok-meg :• miért, 
.ontottátok Nemes Véreteket ? Bizonnyára nem 
másért: hanem hogy ezen Istvánnak egy felesé
get kódúihassatok. El-vettem tehát Bolefzlav-
iiak , a* Lengyelek" Királlyának* herczegi Kiŝ afz-

G 4 fto-

( n ) A~mit a5 Deákok így mondarak: STATDS et 
ORDINES , mi azt Magyarul leg - igazabban így adhat-
fyiik eio : ÁLLADAIMAK ÉS RENDEK. Ugyan-e-
zen-okra-nézve S'cxntia StatiJKca így fordul magyarra t 
Álladalmi Tudomány. Ezen kívül Status Minijteriwn így 
adathatik elő: Álladalmi Tanács, valamint Status Minis* 
tsr, emígy : Álladalmi Tanácsnok* E^cn fzó ÁLLADA
LOM egélzlcn ki-adgya eme' deák fzónak értelmet STA
TUS. A' Nemetek [mind-eddig tovább nem meliettek a' ,. 
©taati fzóna'l. Nincs e* világon semmi, nMnit magyarul 

• ki-ne-lehessen mondani, csali éfzfzcl, és tudománnyal for
góid dgyon az ember. A'következendő Jegyietekben - is 
elő-fogok adni egy-nehany íllyetén fzavakat a5 Bölcsesség'-. . 
nek tudomúnnyábó! ? és ezen valóságot meg-erő»item. _ • t 
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featiyát Juditot (12)* MI sult-ki belílle ? Csu
pán ebb l̂ állott az? Orfizágoak minden nyerésé* 
ge*" t Noha talán fél Lengyel-orfóágöt Magyar-
orfeághoz forrafetani akarták ezen válogatott 
érdemes embereid® — Már most pedig Bem égy, 

Ist- , 

* • (ti) Tele vannak a' LengyekWk azzal: hogy Kii-
Bánnak fia Istváiy Bolefzlávnak leanya't Juditot tartotta 
Feleségül. Sott azzal - is: hogy, ezen Házasságnak al
kalmatosságával* az egéfz Szepesség Magyar - orfeághoz 
toldatott, lígy-mint az új Királynénak az attyítdl ajándé
koztatott Jofzága. Nofzföa nieg-támadgyák a? régi Le% 
f;yel Irdkaf mostani Magyar íróink, és főképpen Katona-
ü r ugyan katon&san harezol ellenü.V. És nem csak azon 
ajándékot tagadgya , iianem ínég a' ha'zassiígot-is fel-bon-
fya; talán attél tartva'n: ne-felíntin a* Szepesség most-is 
a' Lengyelekhez tartozón* De ettől imraefr ne fétfyen, 
wert az jp kézben vágyom fin á* régi írókkal tattok: 
mivel ezen líjjaktdl meg-nem-gyozettettem. Vélem tart 
az ujjak közül Sier-úr-is 5 kinek fzavaí ezek n Istvánnak 
Kálmánjának, és Juditnak, Bolefzlav' leányának kéz*fo~ 

• gííqok,' és következett. házasságjúk bizonyosak, de nem 
• bizonyos a' Szepesség , mellyet jegyül hozott volna n 

Hogy pedig Istvánnak, mellé Wetesége-is volt, bizony Atya 
Turdcz; sŐtt %zt»m mondgya: hogy ez valóságosabb fe
lesége vala, és Róbertnek egy Ql$íz~orf zági embernek leá
nya vala, Ezt én mostanában Bátori Marjának newzeqi 
ariná-addig, míg ofztán ennek valóságos eredete ki-tett-* 
fzik» Velem tart Timon-is if azt momlgyík (dgy mond) : 
hogy Istváiymk felesége lett légyen Gviscardi Rdberwek 
leánya, aki Apulíáb'an és Siczíliában fzélessen uralkodott » 
melly Mzmig könnyen megkéshetett Daimatgufoak viiOrfza-

.... vé* 
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István, á'" Magyar Koronának örökössé, ez-utáií 
nem fog" magának Feleséget koldulni , hanem 
venni.; Soha kardgyát egy afóízonyért kí-iiem-
rántyá.'' Soha ujját'ineg-nem görbíti, 
\ / KÁLMÁN: Jói vagyoü. Magad benne ,so~ 

ha ne 'fáradozz, 'Az egéfz dolgot reám bízha
tod* Mind-azon-álcal: addig-is, még a* házas
ságnak dolgába avatkozunk ; ígérd-meg - nékem 
emberségedre: hogy Bátori Máriát: abban hagyod* 

' ISTVÁN r Azt én meg-nem-ígérhetem. 
KÁLMÁN: Már miért"? 
ISTVÁN: Mert meg-nem-tarthatónif 

' G 5 , ' KMr ' , 
vétele után „ Hogy vette-el Istvány Máriát (orin^Mitánnaw 
Daliftátóábdt vifzfza jőve) az-után fog elá-adddhi. Ezét? 
•okokra, nézve m^-vetem a" Vallerbachi Klastromban fek 
találtatott fk-tábl&t-is, níellyre ezek valátiak írva „ Nach 
áet geburt Jefti Christi ab mati 2élt 1143, hat der hoch« 
geborn bet Ottó Landtgraff von Steffing ? Burgraff 211 Re-
gensburg, und her von Ríedenburg , gebornen Königli* 
chen Staimnen, angefangen das Stí/Tt V$slerbach, farm evf 

und fein'hausfrau Adelheit, und Hdtirich, und Friedrich.f 
feine Sobn, auch feine Schwester ADELHAID„ eín Kík 
uigin Von Utigern ,begraben (int „ Mert ezen fa-tábhít hi« 
ván' idejére fel-wcm-vihettyiik : mivel ekkor Austrfáwsife 
czímere nem vök a* fehér Svedzer; se Magyar-arEdg&í*''i _ 
mere5 a9 három híSgyekre emeltetett Wfóízt^ mély" csak % 

első Lajosnak Idejében kezdődött. Elekét s$gy tudóska • 
Ifíúnak meg-rrfnczigálHsára inam , ki csak egy Magyar tvó**\ • 
siak könyvéhe dugván fiivátlan orrát-9 mi merte tpnifzföefk •, 
teftirhogy litvánnak Judittal mló'hi^migi í t a j^ne t jh^ r 
gyezhfátja akkori tehenetekkel * ".'! -> 
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KÁLMÁN: Meg-nem-tarthatod ? 
ISTVÁN: Minden befzéd egy fillért nem 

ér (13). Az egéfz világ sarkaiból ki-eshetik ; 
a' "Duna"; vize Belgrádtól a* Németekhez Bécsbe 
. • • foj-

(13), Szent1 Istvátiy' idejekor, sokkal más lattattya 
és divattya .vala a* PÉNZNEK, mint' ama' régi Scithial 
időkben* Melly dolgot le-írtam Etelkámban, a' Másadik 
ti-adásnak 76-dik jegyzésében. 

•1000-dik efztendőben , Szent Istvánnak idejében , él
tének a' Magyar-ok ezüst FILLÉREKKEL, és KIS-PÉN-
ZEKKEL. A* FILLÉREK" olly vékony ezüst • hírryak 
valáuak: hogy annak csak' egygyik lapjára lehetett a' czí~ 
mert ütni ; a' másik lapnak sím.ín kellett maradni. A* 
Fillér f úvó i t a' IGs.pánznek, A' KIS-PÉNZNEK pe-
dig éppen annyi divattya volt, mint mostanában. Meg
különböztetett a' kis-pénz a* fillértől abban, hogy a1 Kis
pénzűek mind-a-két felere czímert vertének: noha tahin 
jneg-esik , hogy sokftotJiem sokkal vastagabb a* fdlhmíU 
A' fillért, igy hívták deákul: braEtea* AztmondgyaCDR-
NíÖES : hogy 6 , sok kincstárokat fzemlélvén , igen ke* 
vés filtireír* talált f azbk^is vagy első Béláé f vagy Szent 
Láfzlóé voltának* 

io5o-dik értendőben első BélaJcir;fIyunk bé* hozta 
as pénznek harmadik nemét, jígy-mint a' N * \ ( T Y - P K N Z T , 
meliyet deákul PÉNZÁNAK, DENÁRlUSNAK-i* azért 
n&veztenek , mert divattya tíz Itís-pénzbol állott. Ugyan
i é r t , néha TIZESNEK-is mondgyák* 

Bélát következő Királyok béJiozták az-utín a* Í\A-
GYOBRvPÉNZT ; Pcnsa major, mellynd , a" Királyok 
külömbségs ízerént f sok-féle, divattya vala* Elsőben- őrt. 
negyven kis-pétizt; az-utífo fadz fci$»péüzt, végtére fzdz* 

búfz 
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fojhatik ; de' István' Máriát soha ' el-nem-hagy--
•hattya* , 

KÁLMÁN: Lássa az ember eme' nyakas* 
ságot. István ! az én kérésem, .sotf parancso
latom ---

IST-

búfe kis-pénzt* A' környül-állásokböl kelletik ki-tanúim, 
ha a* PENZA;feó.által nagy pénzt-é, avagy nagyobbat 
értenek Királlyaink, Vezen nagyobbokbóks mely népét 
azon említett hármaknak, 

ElsÖ Béla-királyunk'- idejében jártak a* ^Magyaroknál 
ARANY-PÉNZEK-is, de ezeket Királlyaink nem veret
tették; hanem, kalmárkodás által, Cohstanczinápolyból a\ 
Görög Csáí zároktól hosrík. Ugyan- azért: ezeket BIZAN-* 
CZÍAINAK nevezték. Ennek divattyát maga fzabta«ki el* 
$5 Béla : hogy » ha ki azt fel-váltani akarná, érette négy-, 
ven Nagy-pénzt adna. Ezen BIZANTJ?£AI aranypénz nem 
csak Magyar-orfzágban; hanem egéfz Európában kelendő 
vala , mert egéfz Európában egy Fejedelem ss találkozott ? 

ki aranyat. veretett volna* 
1331-dik efztendoben első vdlt Fridrik-csáfzár , k i , 

tígy-mint mind-a'-két Szicíliának királlyá', Richárdnak bi
zonyítása fzierént „ Bruduziumban é$ Mefzfzániábau arany
pénzeket verettetett, de igen csekély fisammal. És tt mi* 
vei egygyik lapon a? Csáfzár*. képe nyomattatott-krf' azo
kat így nevezek deákái: AÜGÜSTALES, ,a?-az :• Gsd« 
f%driak« 

isja-dik efztendoben Florencziában-is , d •kezdették 
a% at-any-pénz-verést* Ennek egygyik lapjára KöröfetBlS 
Szent Jánost nyomták l másik lapjára egy liliom • virágot* 
Mivel pedig a' Florencziai Olaízok a* virágot így nevezik § 
/toré; azon arany-péna&is így nevsttsk olaMi \.fi$fm* 
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ISTVÁN: Az 'cgéfz világot valami fzabá$, 
igaziga ttya 9 mellyiiek az egéfz tertnéfzet enge
delmeskedik. Csak a' fzív lenne tehát az , 
roelly maga' fzabésát pieg*nem tartaná, Kér

lek 

, Hbbol a''Magyarok elsőben fiprentot$ azután forint w le
rágtak, SakfzQWs van Királlyainkn^k leveleikben enJ>ík^ 
zet az nröwy * forintodról t florerii aureú 

f280-dik efztendőben a* Venetusok, Dandatus-János-
vezérnek" idejében ezen verhet nyomták arany pénzjekre: 

Sit tibi'Chrifte datüs -, qvem t»" regis , ifteDucatu?. 
Legyen néked KristUs adva , mellyet te igazgattiz, 

ezen Vezérség* 
Az említett arany pénzekén a* Ducatus izóty me!y 

. ennyit téfzen * mint yexérség, látván az együgyű embe-
4*ek, azt gondolák, hogy ifte Ducatus annyit téfzen , mint 
ezen ar$ny, éme' Venecziai aranyokat Dukátoknak hirlel-
ték, mely nevezetet máiglan fen-tartották a" Németed, 
Jlassan-lassaij olly erore-is kaphatott ezen Dtttdt fzó , hogy 
ez-után'nem sokat emlegették se" .az aranypénzeket, se a* 
Mxantzíakat, se az hrany-forintokat^ A ' Magyarok mind 
eddig meg-maradtak az (trary fzópáL 

1330-dik Efztendőben felremekék fejeket tf Magya-
rok-is. El$o Károly-kírályunk volt &z, ki Magyar-orüság-
ban, aranyokat veretett, Éz-elott való arany-pénzek ( ha 
mmdgyárt előtte-való Királlyainknsjk neveket, avagy arczú-
lattyokat yisejik-is ) vagy Károlytól, vagy' Utánna követ
kezett Királyoktól verettetfek azoknak tifzteletjekní, avagy 
pmlékezetjefcrc. Látott egygyet SVARTZJUS a* Gotthtú 
kincs-tárban > melly egygyik Lapján e' fzavnkat hordozza : 
STEPHANUS REX : a* másikán ezt: PANNÓNIA. De 
tzt vagy Első 'Károly 9 vagy az utánija következett v;:-a* 

melly 
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lek atyára: mit árt néked az én csendes fzere* 
tetem : hogy %zt kérésedre meg - löásöllyam. 2 
Mi rofzfzal van ellened ama3 csendeá .Máriai 
hogy o-is engemet * Valamint a1 ruhát * páran* 

€SO* 

mellyik Király verettette árinak emlékezetére;, fzitite úgy$: 

mint Mátyás-király, és másadik Uladislaús . veretett Szent 
Láfzlónak tifzteletére, holott a' SZENT fzó fel-taláitatik, 
mellyet maginak nem tuíajdoníthatoxt LáfzlcS, maga* éle
tében* Mind-az-által: ezen első Kitálynnk az akkor ke-
fzültt aranyokat éppen azon formára , nagyságra > és di
vatra verettette, a' mellyre aá akkori Flordncziai araiiy* 
forintok verve valánaL 

1296-dik EfztendobeiH másádik Véhczél Cseh - király 
ezüstből vastagabb pénzeket csináltatott* Ezeket a' Fío-
renczia Pénz-vefőkNl kiket •Cseh-örí&fgba' hívatott , így &&> 
vezték olafzűl; grossó , az-az * .Vastag*. Divattya Öt kis-
ppiz v^lá. Ezen pénzekét vet te t te nálunk elsó Károly-
i s , mellyeket mi gorasoknak neveztünk. Sott ezen Ka-
roly-királytriik verettetett fkihi gatasokat-is, deákul latos 
grossos, mellyeknek divatjok vak hufzon-Öt kis-pétuz. E% 
mivel ezekre a' Boldogságos Szűznek képét verettette, és 
annak Maria nevét-is; a£ofoít mi Magyarok közönséges-
sen Mdrids-pinznek lieveztük édes Eleinkkel Most mát 
ezen Nidriás-pénz iiufzon-öt kw-pénzről tizen-hét krajtzír-
ra hágott; Ezen Fzéles gátasoknak valóságos n&ve tehát 
Máriás 9 nemed ig Mdrjds. ' 

1550-dik Éfztendöbei^ midőn „ Mágyár-orjfe%ot El
ső Ferdinándnak á»l-a4pík a* Magyarok; az akkor-tat-
tött Otfzágrgyí^sétíen ©*; törvéfcyt fzabták Artic* 43* w 

A* Pénznek., avagy-is a* Gátasoknak vetésében (akár kis-
sejbbek, akár aagyQbb&k legyenek),Ő Fölségéxiek elő-mu* 



• log.:. ':, .SÁTORI MÁEÍá, : . .': 

esolatodra le~vessen« ; HadtL.-ötet én .iaélletceni* 
, Még a1 fláp-porocskák-is •' bátran' -kerengettek a-
'Napnak: föép sugár ja melletti',.: ; : 

; - . . : - . y ..- • ; , . ••• • . . . , . K Á L -

tátott rajzolvrfony#.' íz.éréhc, az Örfzágnak AHadalmai és 
Rendjei abban állapodtak meg; hogy 6 Királyi Föisége 
Magyar-orfeágnak regi czímerét meg-változtattii, avagy el-* 
hagyni meg-ne*engedgye; hanem minden Pénznek, avagy** 
is Garasoknak egygyik lapján a' Boldogságos 82112 Mária* 
nak.képétf a* másikán, a' magáját veresse f? 

1553-dik Értendőben, ugyan azon Ferdinándnak ké-
résére,,' reá-allottak a* Magyarok Artic« 2 3 : hogy ÖFöl
sége azon ezüstnek feléből, mely a* Királyi Kamarába 
feátiattatott, égéfz és fél Tallér0 kat veretthessen; annak 
más feléből pedig Magyar tízeseket ( tíz* pénzeseket ) és 
Fülérá.$t-i$. Mind-az'-által: mind az egéiz- mind a* fél-
Talléroknak éppen azon czímerjek legyen, melly 1550 
diki Orízág-gyűlésben meg-hatiíroztatott. Ha ofztu'n (hoz
zá adták azt-is) a' következendő Oríza'g - gyűlésében ezen 
agéfe és fél-talléroknak verése jónak* találtatik , jová-is ha
gyattalak ? - meg-fog-eűgedodni további folytatása-is. Ké$. 
ték pedig akkor Ő Fölségét a' mefzíze-látó Magyarok i 
hogy az ezüstöt, melly még pénzre nem verettetett ( a* 
Magyaroknak régi fzababadságjok ellen) Magyar-hazánk-

-' bál ki-vitetni éppen ne engedgye, Meg-bűntettessenek pe
dig azok, akár kik legyenek, valakik ez ellen , cselekedni 
méréfelenek* . • . 

- Mind-ezekből, mellyeket ez-elŐtt mondottam * ki-
hozhattyiik tehát azt: hogy looo-dik efztendótől, .-az-az : 
Szent István-kihflytói fogva, egéíz" 1553-dik efztendeig, az
az 1 ElsŐ Ferdinánd-királyig, kbzel hat-fzaz efztemleig,ezek 
voltak .a* Magyar pénzek; Ifzcr: A ' Fillér, M - / w : A ' 

Kis-
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. KÁLMÁN t Máriával'való'."cársalkodásod 
meg-botránkoztattya az Orizág' Nagygyait. - És,' 
faa jól fel-veföfzlik a' dolgot, a5 Királyi ízek
nek gyalázattyára válik. 

ISTVÁN: A' Királyi fzéknek- gyalázattyá
ra ? Oh Kálmán ! tartsd magadnak az olíyaii 
Királyi fzéket9 mellyet lé-gyalázhat az ártatlan 
fzcretet. Avagy ajándékozd olly" valami vad 
Teremtésnek 9 ki soha meg-nem-tanúlhatta > mi-

' légyen as Termé&et, mi légyen a' fzerétec. 
KÁLMÁN: Istvány! Istyány! mit mondái? . 
ISTVÁN ; Tarts-inagadnak ? mondám D Or-

izágodat. És ha engemet még arra érdemes
nek ítélfz : hogy Országodban meg-maradgyak; 

io 
Kis-pénz, 'IH-ySíorí A* Nagy-pénz. IV-Jzer: A> Nagyobb-
pénz* V-/«er:•" A' Garas, Vl-fzor: A? Széles-garas, avagy 
Máriás, Vll-/a;er; A* Fél-tallér , avagy úzen-öt garas* 
ViŰ-fzor : Az Egéíz-tallér 9 az-az: harmincz garas. JX-faer 
az arany pénz. 

Innen* következik:. hogy 'Magyar pénznek nem mond-
| hattyúk l-faer.: aV Tótok' Petákját yH-fzor: a* Lengyelek' 

Svedmdkjdt, llhfzor: az Oláhok Snstákját, IV+fzer : A ' . 
• Morvák' Pulturdkjdt^V-fzeri A'"CsAúi\gresliéu Vl-fzon 

A* Kernetek krajtzdrját, fél hrajtzárjdt, Sillingjét W- t . 
A3 mostani iij pénzekről, úgy «'mint a* Tízesekről ; 

Hü&asokról, fél-egy-két-koronás Forintokról-Tallérolíra!, 
Ducvatonokról, Májlandiakrél nem fzükség' a* közönséget 
tudósítani* mivel kezeikben forognak , és mindnyájától 
•;ól ismertetnek. DUBRAVIUS* SIFRIDtiS. CORNIDE& 
S A 3 W A . 
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Óh! mutass-ki ezen el - terjedett Tartomia-
iiyaidban egy .parányi kis helyet 9 meilyben Má
riával békességessen . lakhassak* Mutass * ki 
mondom egy-parányi helyet, ha bár olly ki
csin lefz*is * a'mino az fog lenni, ineliybe tége
det fzórítaui fognak hólttod ütáiié És én annyi
val bizony meg-elégfzenu ' Sőtt mihelyest belé 
ttehetek; valamint a' selyem-bogár, tüstént; egy 
gombolyagot fzovok,magunk körűit hogy bé
lié * tekinthessenek hozzánk Ördögi ízemeikkei 
ollyanpk 3 a'-micsodások ezeii , válogatott* érdé* 
.ines embereida ' • 

KÁLMÁN: István! István! Ugyan mire 
nem vitó még téged ezen méltatlan érzékensé* 
ged ? Illeűek-é illy gondolatok a9 Magyarok' 
Királlyához ? 

ISTVÁN •• Atyám ! parancsoüy akár mi 
nagy dolgot Parancsoliy egy méréfz , és yefze-
delmes csatát* Itt áll Istvany fiad. Ha mit 
Nagy-atyám el-múiafztátott a* Szent Földnek 
'vifzfza-vételében, ha mi dolgokat BendekúZjés 
Atila hátrahagytak, azokat-is el-végzem. Csak 
azt engedd * meg , a'mi tttátt a' Rabok - is soji&j* 
toznakthogy ne legyek másé, hanem magamé, 

KÁLMÁN i Már látom t hogy hafzoMalaa 
9L fzó. Fiu ! távozz-el azon 'Afzfeöiiytói > pa
rancsolom® , * 
• • IST VÁN: Mái inondáras hogy Lehetetlenség. 

KÁU 
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KÁLMÁN • Én pedig meg*mxitatora • hogy 
amak meg*kelleök lenni. — Fiú Refzkeágy# 

. '/ K1LENCZED1K RÉS2. , 
: Istvánn-űk hevei* 

ogy ÍEI* Király utolsó" fzavait el-mondá, el* 
iiiéne a9 Palotából mérgessen, és bofzfzonkod* • 
va. De mind azokra eknosolyogván p ezeket 
mondottá . . 

ISTVÁN t"Fiú refekedgy-~-István pedig 
nem refzked* 

ÁRVÁI? Méltóságos berezeg! kérem-** 
ISTVÁN: Árváinak itt m&radttdt éfzre-Sé* 

*%évén i Istvány tehát fefzkedgyenf — Ha én refz* 
kedek> refekédni fog a* fSkWs,—«Nem bánon 
atya t Próbállyuk-meg tehetségünket* De bizo* 
iiyos vagyok;bennet-hogy* ha"-én páncélom
ba fel-Sltözum, és sisakoltt fóvel paripámra fel
ölök , refökedni fog nem csak Királyi házad 9 
hanem egéfz Oríkágod* 

* ÁRVÁI: Az Istenre kérem Herc2egsége-
det s ne ingerellye édes attyát. 

ISTVÁN: Hát még Te-is itt vagy ? 
" ÁRVAÍ: Csillüpodgyon-le , kérem 9 Her-

czegséged* Én azoii lefeekt hogy Urunk-is'le-
csillapodgyoüé ' . 

ISTVÁN :"Ugya«*úgy*é? Te vagy telit 
azon .hatalmas Jupiter, ki^ ha kedve tarty* , 

Mamáik Éon^v, H . a1, . 

F 
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a9 FölhSket mennyküvezteti, ha israétt akarja, 
ie-csendesítheti. # " 

. ÁRVÁI: Kár, hogy jobban nem ismer 
Herczegséged. , , , \ ' 

ISTVÁN r Éppen ügy,- mint késérto sánta 
ördögödet. Láb alól, még fzépeu fzóllok. 

T I Z E D I K ?RÉS2. 
Buz illának csillagjai. 

A l i g hallhatta. Árvái István-herczegnek utót-
só fzavait, fzint'-úgy törte-ki magát Gyiloki-
val a' palota' ajtaján. Nem sok idő múlva fiá
hoz ki-jöve, és így fzólla 

BüZILLA : Istvány •! Az Isten' fzerelmé-
iért:l mire vetemedtél? Édes atyád vefcedel-
saessen haragfzik. 

ISTVÁN : Haragfeik tehát ? 
BüZILLA: Kérlek Fiam, ne ingereld. 
ISTVÁN: Ingeiiettem tehát ? 
BüZILLA : Mi lelt fiam ? min gondolkozol t 
ISTVÁN : Semmin semmin. Csak az juta 

efzembe: minó' nagy bolondság lenne az töllera: 
• ha kéfz-akarva fel-venném a' lánezot , mellyeí 
minden Rab le-kévánna rázni ? 

BÜZILLA s István! Azért virrafistottam-é 
melletted fzámtalan éjtfzakákon: hogy illy k6-
föönetét adgyad álnwtlaaságiranak ? 

IST-
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;'ISTVÁN í Te iiékém igazi.-'anyáé tagy/ 

'Ezt Örömest meg-vallom az egéfz világ. előtt* 
, BÖZILLA !• Kérlek Fiam :" .mond-meg iga* 

zán í nagy dologié az > a'-mit tolled kévánnak ? 
Lehet-é az • hogy Máriának • fiéeretete el-óltsa 
benned- 'a' fiúi kötelességet ? 

• ISTVÁN • Oh édes Anyám ! ha úgy ismer* 
tiéd Máriát,- valamint éti ismerém; el-feletkezíié! 
minden más kötelességekről Ötét még az Is*, 
tennék kezei között-is temeknek mondhatni® 
Virágzik *-nimit a* Pünkösdi Rózsa* Csendes > 
mint a' hold-világ, Ki-oyílva fzíve9 mint v61-
gyekbeü'a' gyöngy-virága Oh' Anyám lehetet* 
ien látni és nem fzeretiil , 

BüZILLA s "Oh- Fiam !• már látom érzékén-
ségeidet* Ezek.igen hatalmasok; de* István , 
meg se zabolázhatatlanok. Engedgy Atyád' aka® 

1 íatiyáilak* Távozz-el Máriától 
ISTVÁN: Minden kérésid háizontalanofc 

édes Anyám. Mária igen fzívembe hatot, mély 
gyökeret-is vert* 'BelSlle kwiem-vonhaoii. 

BUZILLA : Leg-alább ki-lehetne irtani* " 
ISTVÁN: Ptóbállyuk-meg tehát édes A* •'• 

-iiyáow Majd el-megyek veled a* Vértesig a*, 
vagy a* Bokonyi Erdőbe. Ott mutatok ^gjKfeág 
•cfztendős Cser-fát* Huzd-Hi, ha léhét-'.gyöke* ^ 
•restöl. Én-is segítelek: jpedig tellyes erfimböh . 

BÜZILLA i Te példtegatol Jhál &<$',,.., 
el ezeket*;" Hanem, ha meg-varimég bentied:̂ ;;'/':;;" 

H a , ^ "'".'fül v '/'•' 
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Fiúi érzékenség, ne hadd héjjába fbjnl ezeír 
anyai könyveket t . 

ISTVÁN-: Anyám.! nekévánnyel-olva&tani. 
BÜZILLA : Látom : meg-gySzhetnek köny

veim. • Nincs-is ko-fziklából fzíved. Én hordoz
tam azt kiiencz holnapokig'fzí vem alatt* Ott 
kové-nem-keményedhewtt. Kérlek édes Fiam! 
íme le-térdelek, ha kévánod* előtted: 

ISTVÁN: Az Istenért! Nem, ' 
• BUZILLA: Hallgasd*meg, tehát állva-ese* 

dezo anyádat. Fiam István ! Fogadd .fzavát é-
• des atyádnak* M Ürfzágítak java óhajtya, a" ' 
Te nyugodalmad kévántiya a' másadik Házassá-
got. Járj-el Atyádnak fel-tételeiné 

ISTVÁN i Mit ? Isméit más békót sebe^ 
lábaimra ? Nem* Isten-uttse ttém* Én (a* bölcs 
Terméfzetpek fzent fzabásai fzerént) fzabádon 
akarok élni, fzabadon házasodni. 

BÜZILLA i Mondani' az Orfzágnak Java. 
ISTVÁN: Tartsátok magatoknak azon Or-

&ágot, mellyet koldulással egy Afzfzonycrt « 
kaptok, 

BÜZILLA: István ! István ! • 
• ISTVÁN : Lehetetlenség édes Anyám, 
BÜZILLA; Leg-alább meg-ne*látogasd ezeii 

napokban Máriát. 
ISTVÁN: Az-is lehetetlenség. 

v : BÜZILLA : Nem' félik tehát, *s - mm ml* 
tegfö. Atyádnak heves haragjától I 

'''ISI- $ 
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ISTVÁN: Oh tüzes háború! — Félni ? 
Rettegni? —A' Juháfz-kutyák marják--öfzve 
ezen átkozott fzavakat* Bár soha a'Magyarok* 
fzáján ki~ne-férhetne. Ezen9 utálatos -fzavakat 
-egy Kanáfznak kelletett fel-találni akkor, inidon 
hátát-farát jól meg-som-fa-botozták. 

BUZILLA: Már látom , oda reménségem. 
Istenem! ha fiam meg-vet , kihez folyamodgyam ? 

ISTVÁN: Soha István nem iáit, W - I s 
rettegett. Ez-után se fog félni, annál• keveseb
bet rettegnie Ezekkel Isten hozzád* 

TlZEN-EGYGYEDIK .RÉSZ. . . 
Buzillának gondossága* . 

IVi-ment édes Annyától István, és3 senkivel 
semmit se befzéllvén, meg-nyergeltetteParipáját, 

_ és egyenessen Leán-várra ment* .Buzilla, -nem 
tudván mihezs kapni, egy kevés időt töltött a« 

;zon gondolatiban, hogy lehetne .Istvánnak 
dolgát jóra fordítani, és -Kálmánt, ki már ek-. 
kor tele volt fene gondolataival, le-csillapítani• 
Éppen ekkor gondolt - ki egy módot, raidSu 
Szemercdi azért jőve' hozzája : hogy István-
berezegnek isniétt Leán-várra-menését meg - je- -
lentse. Hogy bé-érkezett, így fzólla Szeme-. 
rédihez 
' "" BUZILLA: Istváuyom.oda van. Ti . Föl-;, 
séges Egek", irgalmazzatok. •—Oh -Szemerei : 

, ' H 3 • V4
 : i n ; . 
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Éü tégedet Orr-angyalomnak lenni gondollak * 
mert-'éppen akkor 'érkezel, midőn reád ieg-na*-
gyobb fziikségetn vagyon* 

• SZEMEREDI: De már ezt fóéretem Nagy* . 
S'ágos Afzfzonyoni. 

BUZILLA : Engemet, édes Szemerédim , 
egy kwiiagyarázhatatlati nyughatatlanságban ta-

' láltáL Mondgyák : hpgy István Bátori Máriá
val megesküdött. Ó ezt Kálmán előtt "tagadta. 
Én erről vele befzelleni nem mertem,. Arra ju* ( 
tottam: hogy fiamtól-is félek-*' A' Király dcr-
feg-durrog# Tudod pedig , minő álhatatos fzo-
kort" lenni fel-tételeiben.. 

SZEMEREI)!! Tüdőm igen-is , noha az 
elSbbeni 'Királyi Tanácsba hivatalos nem vol
tam. Mi tagadás benne Afzfzohyom ? Ők Ist-
ván-herczeggel keményen bántak, és nagyon 
hirtelenkedtek. 

'BUZILLA: Mit? A* Királyi tanácsban nem 
valál? Talán a9'Királynak kegyelmét el-vcfztet-
tetted ? Ez nékem éppen nem tettfxene* 

SZEMERÉDIi Nem vefztettem-el, Nagy
ságos Afefzonyom. Mindeneknek oka Árvái* 
Én-, Magyar lettemre, nejjoh máfekálok elŐt> 
íe , mint a' gilifzta. Ó pedig ^zt kévánná* 
Hifzen tndgya . Nagyságod az üdvari életet," 
jobban ? mint én tudom, 

.BUZILLA : Ha e? dolog Árvaínak munká
ja a egy irtóztató fölh$ kerekedik fölöttünk, 

Sze-
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Sfeemerédi.! jói ismered ' a' Királyt . Ó Kálmán 
volt ez-előtt. Az-is marad örökké. . . . 

SZEMERÉDI: Én, Afzfzonyoin, a' Ki~ 
rályt igen -jói ismerem. Ó ízereti • az Igazsá
got* És már ez a* Magyaroknak elég® '" 

BUZÍLLA -. Igaz ugyan; hogy o igazságos-
Fejedelem. De édes Szemerédim, mellette, lé
vő • hízelkedők 5 azon udvari koppok,' le ~ nyá-
lazhattyák az Igazságot; meg - marhattyik a* 
jó fzívet-is. Olly emberek vannak körülötte ^ 
kik 8nkéut-is-lángoló túzét batalmassan fel-fúj-
jáfe ,' melly egéfz házát Istványostól meg-emífzt* 
heti. Oh Szeraerédi ! Te-is $' gonofz embu-

Tek?'csordája,közé jutottál. Hála légyen az Úr 
• Istennek-: hogy meg-nem-romlottái. Kérlek é-
des Szemeréiiin9 segíts rajtunk, ha lehet* 

SZEMERÉDI: Vallyoű hogy segíthessek 
Aízfzónyom ? 

BUZÍLLA: án e^ előtt vakmit ki-gondol
tam. Hallynd csak, — Akár mi .munííába ke
rül as dolog y (h Istvánt Sátori Máriától el-kel-
fzakafötanu Btványon liafztalánúl kezdettük a" 
inunkat. Próbáltuk a* Királlyal, de vele seír̂  
mite se mehettünk, Erfedgy >Leán-várra édes 
Szemetédim. líeízéld reá Máriát, hogy Istványt 
hagygya-el. Ha ezt meg-tehetted , engefzteld-
meg a* Királyt. Vigtére: csendesítsd - le Ist
ványt - iso Vesd - meg minden tudományodat: 
hogy csendességben élhessünk.' 

H - 4 - ' ® Z & ••• 
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.' • SZEMÉREM :• Nagyságos Afefzonyom#! 
A? Gondolat fínomi; de- a" ki-menetel czndari* 

BUZILLA: 'Próbálcrtneg fzerencsédet, édes 
Szemerédim." Meg-áld az- Isten- bennünket Én 
^okat bízok efzessége'dben* 

SZEMERÉDI: Azon táfzek: Bogy követe 
ségemben böcstflettel el-járiak. Elsőben tehát 
Lek-várta megyek , és Máriának fzívét meg* 
•próbálgatom. Ö nagyon tifztességes 'Személy. 
Talán meg-adgya, magát* 

-BUZILLA : Eredgy tehát édes Szemére-" 
diai* Vezéreilyen oda az • Isten' Angyala. Tu
dod : -inloo 'nehéz .az Anyai Személyt akkor vi
selni , midőn Attya. Ő-fiával meg-nem- egygyez-
het Én Őket mind - kettőjüket vadsággal. íze* 
retem* • , ''*' 

,»»,»>4ttfc<tt»~~'" ^...-..-.ry^gi 
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HARMADIK SZAKASZ, 
í.-A* Királyi Tanács. I] 5* Ssemerédi Terkával 
s . Mária* ítélete. 1 6. Szemerédi Máriával* .; . 
3. ítélet' ki-nyűtta. I 7. Istvány Máriával . " 
4. Tanácsnoki rendelés* J| 8#. Mária''nyugbatadanságai 

• EL Só RÉSZ, 
• ;. £ kKir átyi Tanács, 

O o g y Szemerédi Leányvárat érkezett; azon* 
bau a' Király israétt öfzfze-hívatta Budán Ta*' 
nácsnokit; hagy vclek a" tolle-ki-főzött dol
gokról ' befzéllgesseo* Elő'-hívattak tehát Árvái 
és Szepelík 9 több fzáraos Tanácsnokokkal egy-
gyiitt, kiktől így kérdezősködött 

KÁLMiN; Nem lehetne-e Istvánt.Világos-
várra küldenünk: hogy az Orfzágnak a* réfeét 
HerczegI hatalommal igazgass??, valamint édes " 
Atyáin Láfizló vezérkedett Nyírben Salamon* ' ^ 0 

iiak'KiJrályságg alatt? Talán eldűlnének forró 
hevei ? . • ' , 

H 5 " • • • ^ ; v . - . - ; , : 
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ÁRVAlt Csak ezgel nagyobb lángot ne' 
verjenek* A* Szeret$-nem-látás jobban fel-gyiK 
la&tya a9 kévánságokat, 

KÁLMÁN: Be az már igaz-
SZEPBLIKr'üram! hát ha István le-zá-*. 

láttatna a' Világosi várban? 
KÁLMÁN : Azt cselekenni lehetetlenség. 

István nem csak fiam,'hanem egygyütt Korona* 
Örökösse-is* .Semmi féle jobbágy nem merné 
annak igent fzeméllyét illetni. 

SZEPELIK: Bocsánatot kérek hírcelen ta
nácsomért. 

" KÁLMÁN: Hát, ha Bátori Máriát • a' Vi-
'$$grádr várban el-dugnánk ? (14)*. 

ÁRVÁI; Igen-is jó volna 9' ha Istvánnak 
efee nem volna. Tétesse bár .Nagyságod Má-
v ' t * riát 

;. -(14); Visegrád Buda fölött vagyon a*Duna* mentté- (i 

beti*. Hogy.azt. iiem a*t Magyarok; hanem-, vagy a* Cse- ' 
• Bek.;, vagy , pedig \ a* • Morvák építették; kUettfeik annak 
iievez;etéb6ls;melly,Magyanil annyit íéfzen :, mint Föl-vár, 
avagy Fo.lsob.b- váiv Két Varnak kelletett tehát egymás 
után lenni* A'másikat Al-viírnak} avagy t Alsó várnak 
inondhattík. '.E^etj. Al-vár bizonyossal) a' Duna' partya fe
lé lehetett,, holott inostanában4s meg-vannak a* siralmas 
omladékok*. 

•-••..•"• 'Szent István-király Visegrádot a3 Vefzprámi PSs*. 
p3k$é(|nek Megyébe yendfclte % és mellette egy falut aján* 
déko2:ott;a? Püspökségnek a't Duna9 .menttében» raellynek 
jobbján:.egy patak támad» tnellyett Aprugngk neveznek-* 

Szent 

http://Fo.lsob.b-
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riát a* Hóid-világba r oda~is fel-faág a' Berezeg, • 
Síiliyefefoe-le a' poklok* fenekére, oda-is le-
fzálL A3 feeretet^ tartalékok által tápláltaák, 
Az iilyen csomót el - föakafztani 9 é\ világon 
leg-iiefae^ebb dolog. 

Szent Gellert életének elég fzorgalmatos* írója a2t 
mondgya Első András Magyar Király felöl: hogy ez a" 
Görög barátoknak (tatán azért, mert Felesége Örofz Afz* ' 
fzony vala) Visegrádon egy Apát-úrságot építtetett, nem 
kulSmbeií, mint a' Tihoayi.högyÖn' a" Deák barátoknak/ 
Amaz a5 Éazillitáké, _ emez pedig a' Benediktinusoké lett, • 

Szent Láfzl^hak idejében azzal hiresedett-el Visegrád, 
hogy Salamont, M^y^t Sirályt, több nyughatatlanságaí u* 

,tin\ e^eB^árbAlrattatta LáfelcL És Magyar íróinknál 
jásen t ö r p é t áa^llkalmatosságot, hogy Ví̂ egtrfdrcíl -eiii« 
|lékeazenefc * tnellyrpegy fzdt se irtanak ez-elöct 
( Másadik András éfzre vévén azt Visegrádon: hogy--
telio Andrástól biS-vitotett Görög Barátok igen feslett éle* 
,iiiek lettek, az ^pát-érsághoz ajándékoztatott Jéfzagokat-

' fs pazorollyák; föabadságot kérr Honorius Pápáról: hogy 
azokat' elkaphassa, és helyettek Beák Barátokat hozhas-. 
sotn Ezeti dologról illy levelét bocsátotta Honorius aa 
Efztergami Érsekhez, és egyetemben a* Püfoi Apat-u.iv' 

„ Honorius; Tifztelcndo Öcsémnek» a« Eíztergsnni 
Érseknek; és fzerelmes Fiamnak, a* Piltsí Apát ~ líroak • 
melly a* Vefzprémi Püspökséghez tartozik, Üdvösséget % 

és Apostoli áldást. A" Krisftusban legikédvessebb fiam^ , 
Magyar-ot&rfgnak fényeskedő lüráilya^nékitók •meg-î ep<t 
telte: hogy a* Visegrádi Apát-úrsig, fttely a* 7ézftémi> 
Püspökségheg- tsreoaik» 4$ holott tf Irálynak Wíwtow . 

http://Apat-u.iv'
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SZEPEL1K: Ha' nehéz, el-ílsakafetani, el-
vágni nem olly nehéz léfeen, 

KALMAN • Be mi okk^l móddal ? 
' SZEPELIK': Vétesse Nagyságod fejét Bá~ 

tori Máriának, 
' ' < ' KÁL-

jussa vagyon : Görög Barátokat tart, és már régenten-is 
tartott 5 kiknek kezeikben azon Apát-órság mind testi , 
mind lelki javaiban úgy le-rogyott ; hogy , ha csak más 
fzemélyek nem rendeltetnek, kik a' fzomfzéd templomok-
kai mind nyelvekben , mind életjekben m^g - egygyézze-
n<*k: alig, vagy talán alig se állhatnának ^ l p r a ^ ü g y a n -
esért kért buzgoan: hogy ott a* mi enge 
ik Barátokat helyheztethessen. Mire né 
godnak ezen Apostoli írásunkkal paraac 
.pán az Istent tartván fzemetek előtt ,<;W 
ket az illy étén dologban ineg-visgálni Jk^I^itegalmatos-t' 
san meg-visgállyátok* É s , ha, mindenekétií^^@ntolván9 

azt jóvá-hagygyátok , és ez meg-töftính^iteJwSta bot
ránkozás , vagy más' jussinak n i e g - s e r t é ^ ^ ^ t ó ^ ^ ^ De*' 
ik Barátokat helyheztetni bagygyatok,; úgy aund-te'-iíltaU 
hogy a* most ott lévő Görög Barátoknak bctestilgtas tar-
tásjok legyen valahol életek' fogytáig, Adódott Latéra-
rumbán. Első Májusban 3 Pápaságunknak ötödik efzten-
áejében s,, 

Negyedik "Béía Királyunk" ? Másadik Andrásnak fia „ 
ií$3*dikban Feleségének Máriának ajándékozta Visegrá
dot, minden hozzá- tartozandó Királyi jófzágokkal egy- ' 
gyutt. - Ezen királyné a' högynek tetején egy Várat épít
tetett (avagy inkább amas régi él-hagyatott, és el * ron-
gyollott Várat gyönyörűen meg-rijjftatta) a* végre: hogy, 
ha még egyfzer Tatár-járás lenne; ezen Várba hozathatná 

.Mar-



IJL SZAKASZ, I. RÉSZ, - 123 

KÁLMÁN: fzinte elrbalván: Az Istett fee-
relmiért! mit hallok I Fejét vétessem Máriának? 
és mi vétkiért ? ' • • " • . . . . 

&ZK* 

Margit-leányát, ki akkor a* Nyulak* fzigetében Apáczás-
líödott közel fiáz Apáözákkal* Meg^vagyon ennek, bizott
ságául Negyedik Orbán Pápának levelei mellyben; azoa 
említni: t ajándékról emlékezik , iftellyet Negyedik Béla 
Mdjpĵ -feleségének adott Pilis-vár-megyében fekvő Jőízá* 
gokkal» 

Elsé l irolyt olvasoníofzíán leg-elsőnek lenni, Idko« 
3 0 | ^ e $ lak-helyét Visegrádon kezdette* Mert eiw^k-előt-
Ú^^&t, KiráIlyaink,hol itt*, hol amott lafetáiiak a'zOi> 
íz lpan fzerte föéjgel > valamint egt ki - vehettyük Királyi 
leveleikből* mellyek kölömbféle helyeken költenek* Mind-
az^áltaí't igen >Ji^: ,tóvö í ekkor ̂ Visegtíd : snivel Károly-
Királyunknalc"iri^jlío^tására liitöm Királyok aláztálwüeg 
magokat, -Űgy-iuitrt: A ' RöttiaíCsrffzár. Károly; a' Cse* 
hek' Királlyá Játóös; a* Lengyelek* Királlyá Kazimm. , 

-Zsigmottd-kiriŰyltólk volt afc-utan* ki a* Visegrádi la
kást el4tálván* a'jftidai Várba jött, é$ azt az egéfz Vh 
lág'esudálttára fel-építette, A5 Koronát mind-az*-áltat 
Visegrádon hagyta, melly ott-is őriztetett mind addig s 
még Zsigmond«kírátyimk* fiának Albertnek Felesege öt* 
Zsebet áztat Bécsbe el-l<vpta« 

A ' Mohácsi' Vefzedekm után* melly xs'atf-dikbatt 
történt | d-ve&tette Visegrád minden dicsőségét* A? ol* 
tátol fogva egy Királyunk se látogatta-meg* ugyan-azért 
fel-se-kapbatott; • Rajta sa* Gyíkok futkosnak f a* Szarkák 
csörögnek %" a* Varják-is mm klllömben krákognak* mint a9 

' Világosi Vicán. TmUŐCZf BQNMN. 0 $ U PÁWA* 
lATONA^ / .. -:..r 
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3ZEFELIK.: Ha más nem Volna-'is; elég 
j»z; hogy9 még Juditnak életében, a* Herczegi 
ágynak gyalázattyára volt azon Bátori Mária* 

KÁLMÁN: úgy, ele halálra méltó dolog-
é ez ? Erről a' Magyar törvény még eddig 
nem fzóllott. 

• ÁRVÁI: Ha nem fzyllott *.is vllágossan *, 
de mind a'NépneJCj, mind az Orföág* Nagygyai-
nak java méltán kéváöbattya—-azoel-vefztését* 
Csupán ez erSsítheti-meg az Orfzágnak gáttyaiü 
azoknak'özoniiyei ellen9 kik, noha vakok ? de 
jól láttyáfc Kálmán-urunknak 5 és István-herczeg-
nek siralmas magtalanságáté 

KÁLMÁN r De ./már való. 
ÁRVAl: Jól meg-fontoliya uzt-k Nagysá* 

<má: hogy" Bátori Miklós, ki Máriát Test-vér-
jenek mondgya , pénzes és hatalmas ifiu- Ez , 
Kálmánnak halála után , arra vifzí Istvánt ^ 
hogy Máriának porontyait Korona* ÖrökÖsseinek 
hirdeti* 

KÁLMÁN í--Azt aís örfzág meg-nem- en* 
gedheti. Hifzeti él még Láfzló - fia Judittól* 
Ez amazoknál öregebb , és törvényes fia* 

ÁRVÁT: Ha István-Juditot nem fzerette $ 
üitiiak fiát se kedvelli annyira', mint Máriának 
fiait, kinek fzörelmébett meg-rögzött* 

KÁLMÁN t De a* már igaz. 
' ÁRVÁI: Ha tehát a* törvénytelenekre ha* 

győdik &z Örfzág; bennünket a' kiilsS Királyok 
löeg* 
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megvetnek* £ föomfzéd Fejedelmek elsőben 
fzánakodásra 9 az-után védelemre méltóknak 
lenni mondanak* Zúz-zavar léfeen ^z egéfe 
Tartományokban. Meg-hasonlanak a& Orízág* 
Nagygyai, midSn egy s<p lefz/ki ki-ne-nevesse 
azon gyalázatos Orfzágot, mellyben törvénte-
len korcsok Királykodnak* 

KÁLMÁN: Oh hadd-ei Árvái.. Eleget mon
dottál arra nézva-: hogy ezeknek torténendosé* 
gét • meg - gátollyam ; de igen sokac arra néz
ve 5 .hogy *ezek Máriának halálával hajtassanak 
végre* 

' , Á'RVAI: Uram! én jól meg - fontoltam" az 
•egéfz dolgot* Hántani - vetettem elmémet min
den környulményekens. De , Orfzágunk boldo
gulására bizonyossafab útra nem találhattam •> miiic 
arra 5 mellyen Máriának-vérét csurogni .tapafe-
talfam. 

KÁLMÁN; Istenem! meg*fertőztessem-é 
.kezeimet olly Nemes vérrel 5 a' micsodás Mária ? 

ÁRVAl: Mennél neméssebb a? vér , an* 
nál méltóbb a" ki-öntésre, ha nemteletml fzÖk-
decsel. 

KÁLMÁN: De mit fog cselekedni István ? 
. ÁRVÁI: Azt5 a*mic más nemtelen- ízére* 

tíSk-is feoktanak. Elsőben t dühösködni fog ; 
ekkor ki kell elölle térni.' Másadfzor: sirni 
fog; ekkor 'ótQt simogatni k$Ü* Itannadfzor : 
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el-íelejd Máriát; ekkor ofztán ujjon lehet for-
gatni5 valamint a* gyűrűt. 

KÁLMÁN: Ez így fzokottugyan meg-esni* 
ÁRVÁI: Higygye-el Nagyságod : hogy a* 

fzefecetnek leg-efossebb válafztó vize- a" lehe-
• tétlenség. 

• KÁLMÁN: Be nem lehetne-é más mód e* 
lerontáson kívül ? 

ÁRVÁI i Válafzföon -egygyet e* kettSbíl 
magátlak t Éllyen Mária; de az' Orfzág* el*vefz-
fzen*' Avagy hallyon-meg Mária ,* de az Oi-
fzág épűllyöiii 

KÁLMÁN: Irtóztató mind a* kettő* 
ÁRVÁI t És még-is egygyik el-kerölhetet-

lenűr feiikségeá. Mária a5 Királyi Udvarnak 
egy vefzedelmes tagja* Hogy az egéfz Test 
épen íiiaradgyoii; kogy a* Fene tovább ne men
nyen; otQt le-és-ei-kelletik vágni, 

KÁLMÁN: Hol van a' Hercfceg ? , 
SZEPELIK í Ötét ne -is - keressük másutt, 

hanem Leányvárait > Máriának Ölében* 
KÁLMÁN: Leán * váract ? Tüzes menny* 

dörgő! 
SZEPELIK: Ez így főg tartani tellyes. é-

letében* Soha az Orfzág' dolga efzébe se jut* 
Mária az egéfz Orfzágnái többet ér* 

KÁLMÁN : Mennydörgős-háború ! Ered-
gyetek-ki & pitvar-feobába* Még b&hivatlak % 
ott-is. maradgyatok* 
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MÁSAM& RÉSZ.', • 
Maridnak ítélete. 

l i o g y a* tanácsnokok ki-mentek,, meg-tnagyá-
rázhataflanfíl örvendettek azon gyozedeierfijek* 
nek, mellyel Bátori Máriának halálát siettették* * 
Nem, kételkedtek".abban : hogy Szépeiknek u-
túlsó fzavaivai fel-háborodott a* Király 5 és .ama* 
velzédélmes tagnak el-vágására reá-is - állhatott* 
Azomban amazoknak ki-raeneteliek után^ eze
ket .forgatta magában ' . 

' KÁLMÁN : Mária tehát meg - hallyon ? — 
Ki ellen vétett 6 ?—így tehát a' fzépség, Is- . 
lennek adománnyá, vétek lehetne?—De ha vé* ; 

tek-is; nem de István csábította-el őtet ? — Má-. 
riának egéfz vétke abban áll : hogy fzeretetu 
f— Oh 'Kálmán ! j£l meg-fontöld a' dolgot. Légy 
igazságos és-kegyes.'Ez, kötelességeid között^ 
az elsS.—'Vallyon lehet-é Utóimnak egy olly 
példával előre járnom , mellyet kovetniek lehet
ne 5 ha 5 maradékjoknak boldogulása végett 3 .vé
gére járnak egy ártatlan, és egyfzer - is - mind 

* fegyvertelen fzemélynek ? — Kálmán ! Kálmán l 
egygyik íábod ap koporsóban immár. Halálod 
előtt ne cseleksdgy olly dolgot : mellyel a* 
Magyarok' Istenének ítél8 fzékje eleibe nem Ö-
íomest mennél. —̂  Nem — Nem ~'Nemfog meg* 
.hűlni Mária. Hallyátok 'Árvái! Szepelik l •. -. 

Másadik Könyv. í Mind-
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Mind - azokat * mellyekét a' Király magá-
öossan befzéllctt, embertelen módra hallgatóz
ván , jól meg-értették a* Tanácsnokok, Jól hal
lották azt-is: hogy a' Királytói bé-hivattattak., 
de most -af .bé-fflenetelt károsnak lenni gondod 
ták: mivel a' Királynak meg-eiigefzteió'dott fzí-
vételobbeni fzavaiból jól li-vehették. Tehát: 
a' ki-tanúkt gonofz embereknek módgyok ÍZQ~ 
rént, ki-nyitották ugyan a' Palota* ajtaját, de 
egéfzlen bé-nem-mentenek, még a* Királynak 
meg-változott fzáudékáról bizonyosok nem let
tek. Kevés gondolkozása után, így folytatta 
fzavait 

KÁLMÁN: De várakozz Kálmán. A* 'te 
gondolatid . nagyon állhatatlanok. Mérges - is 
•vagy , Tzánakodó-is* Ezen -fzánakodást vall'yort 
nem iehetae-é bernied gyarlóságnak mondani ? 
— Vallyon mi lehetne az, almitól tartanom kel
lene ? Király vagyok, és egy ügye-fogyott Áfz« 
fzonyt el-nem-mernék-vefzteni? Atya vagyok ̂  
és egy nyakas fiat meg - nem - tudnék - zablázni. 
Törvény-ofzlop vagyok, és magam utáa tör-' 
véntelen Korcsokat uralkodni hagynék* — Nem 
úgy — Ezerfzer-is nem úgy, — Hallyon-meg ÍMá-
ria. Igen-is hallyon-meg. Mivel mindent kd-
tya-vetyéré tefzék x 8 se légyéit ki-véve. HaHyn* 
tok Árvái!. Szepelik S 

HAR-
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'HARMADIK RÉSZ. • 
Az ítélet* HUntfiltta. 

ezzeg bé-ugrottak ekkor ama* véres fzájá 
Vad-kanok... Ki-tet$Tzett fzemeikből azon öröm , 
mellyet a* Királynak fzavaiból, és ekökéllésé-
bSl érzettek. A* Király' eleibejövén, így fzóllott 
• SZEPELIK : Parancsollyori Nagyságod. 
• KÁLMÁN: El-tökéllettem tehát. 

SZEPELIK : Uram l Széna-é, vagy Szalma? 
KÁLMÁN: Haliyon-meg Mária ! 

. SZEPELIK: Úgy vagyon: Hallyon-meg. • 
ÁRVÁI: Áldás az* Orfzágon: Véghetetlen 

öröm a\ Királyi Udvarban ! 
KÁLMÁN: Kéfzüilyetek az útra, Magam

is el-megyek Leán-várba. 
ÁRVÁI : Ne fáraízfoa magát Nagyságodé 

Bízza reánk az egéfz; dolgot, Tanácsossabb 
léfzen. 

KÁLMÁN: Jelen akarok lenni magam-is, 

NEGYEDIK RÉSZ, " 
Tanácsnoki 'rendelés, 

JTvl-mení Tanácsnokitól a' Király 9 ugyan *csak 
tökélletesen el-végezvén Máriának halálát. Úgy 
tettfeetc: mintha meg-ízánta volna ügyét/de^ 
aVmiut gondola, rólla nem tehetett, A' Tanácsa. 

. . . l a ,. aa«*.-.. 
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nokok pedig fzinte bőrökből ki-bújtauak nagy 
ÖrömjÖkben. így kiálta-fel 

SZEPELIK: Hála légyen az Úr Istennek^ 
Ez-után immár csendességben élhetünk. 

ÁRVÁI: Hallottad-é Szepelik: hegy této
vázott a' Király ? 

SZEPELIK : Ide-tova: mint a1 Nyár-fa levél. 
ÁRVÁI; Csak alig volt: hogy fzándékát 

« meg-nem másolta. 
SZEPELIK: Kérlek édes Árváim L ne so

káig hagygyük magánossan a* Királyt. Tartok 
tőile, nehogy ismétt meg-másoíiya fzándékát. 

ÁRVÁI: Azt magamra vállalom. 
SZEPELIK: No : . jaj most ama' kevély 

Berezegnek* 
ÁRVÁI: De Bátorí Máriának még' inkább* • 

• SZEPELIK : .Vailyon kire/'bízzuk annak 
meg-öiését. 

ÁRVÁI: Azt' még nem. tudom* De reá 
mernék eskünní: hogy,-; -üa-auz Ő'.xtieg-ölésével 

/egy Orfeágor 'öyertótnék^, én 8tét 'meg- nem-
v : 'ö lhetüém^ ; . .".•".•• 
• \ - SZEPELIK: Te •StetMeg-ném^lhetnéd? • 

• 'ÁRVÁI :•• No nem ! én* Mert Máriában -• ol-
lyas valami égi adomány találtatik 9 -mellyet, ba,. 

• iaagá a" .halál ineg-láty kételkedni' fog abban, 
• ha' ;el-vigye-é • a* más világra.1-. 

.SZE-
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SZEPELIK : Én pedig, ha fél angyal len-
fle-is5 semmit se gondolnék vele.'Magam köröfztíil 
verném a' gyalázatost. 

ÁRVÁI: ugyan hogy mondhatod ezeket? 
Nem tndoá: hogy annak igen kegyetlen, fzívű
nek lenni kelletik, ki a' gyilkosságot végbe 
viheti ? 

SZEPELIK,- Okom van nékem erre.' 
ÁRVÁI: Van-a tatárt! 
SZEPELIK : Én Máriát • el-akarám venni, ' 

Be kosarat adott* 
ÁRVÁI: Tudom a' többit. Mindazáltal: 

ha jól fel-Vefzem a* vér-ontást: Máriának meg
ölése nem illik egy emberséges Úri-emberhez ; 
hanem ollyanhoz : ki 9 Örfeágunk* Izéiéin lak
ván -» fzokott gyilkolást miatt , már ide , inár 
amoda íz okik. 

SZEPELIK : De hol találunk arra valót ? 
. ÁRVAÍ; Gyilokinak hazája az Oláhokkal 

határos* Bízzak reá ezen kegyetlenséget* 
SZEPELIK : Soha "jobbat nálánál. És íme 

fzerencsénkrc itt vagyon. 
• GYILOKI: No íni jó hír -a' Palotában ? 

SZEPELIK : Hozott Isten Gyiloki Ép
pen reád vagyon fzükségünk. Máriának halá
lát" el-végezte a' Király , pedig törvényessel!* 
ISíéked engedgyiik azon dicsőséget /'hogy Or-,/-/ 
.feágnnk* talprg-álhcójának ismerjenek a* Magya-

I 3 " rok. 
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fok* "'Máriának meg-Ölését 'úgy-é" magadra vál
lalod ? . ' 

GYILOKI; Csak azon legyetek; hogy Ist--
ván-herczeget Bácori Máriától ( leg-alább egy 
órányira ) el - távoztassátok* A* többit reám 
bízzátok.. 

ÁRVÁI: Éllyen Gyilok! ezer efztendoket* 
: SZ EPELIK : Híres légyen neve az egéfz 

Világon/ 
ÁRVÁI % No most a* Királyhoz fzaporán: 

hogy halálának módgyáról beízélgethessíink. 
GYILOKI: Azért ugyan soha ne meti-

iiyünk* Az Etetés hofzfzas* Fej-vétel nyilvá-
nos* Akafztás nern fzokás. Egy gyílkot ve-
reki .oldalbordája közé: egyfzeribeu oda lefz... " 

• ÁRVÁI: Ezt a' Királlyal közölnünk 'kel
letik* 

GYILOKI.: Ha úgy tettfzik*, nem bánom. 

. • ÖTÖD.IK" R É S Z , 
- Semerédi TerkdvaL 

A mázok ugyan a' Királyhoz ménének; és> n 
többi módok között ? mellyeket emezek elo-
beföéüének, a?. Gyilkolást válafztotta a* Király: 
mert ez 5 Máriának fzeméllyére nézve $ minden 
más efzkozöknél inkább illik vala. 

Azomban pedig s midőn ezek így történ
tének Budán 9 íme addig Leán-várra érkezett 
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Szemerédi :• hogy -a' Királynétói reá-bízattatott. 
kötelességében el-járjon. 'Gondolkodott az e-
géfe'úton, mi okkal-móddal adgya eleibe azon 
irtóztató késérteteket.? mellyekkel 'Máriát Ist
vánnak el-hagyására fehesse. 

Hogy a' Várba érkezett., ap Pitvar-fzobá-
ban találta Terfcát, Máriának Leányzóját. E-
zen csendes Kis-afzfzony Vértesi Nemből vet
te eredetét -> kik magokat éppen Eiodhoz9 Ár
pádnak egy nevezetes Vez érj éhez , vifzik-fel, 
kinek Árpád ezen Vértesi Erdőt ajándékozta 
vala* De ezen el-hagyattatott Kis-afzfzony^ 
Eleinek, de fo-képpen attyának tobzódása és 
méltatlan pazorlása miatt,, mindenéből ki-fogy-
ván , arra jutott végtére: hogy föolgálatba ál
lania kelletett. Máriánál Szoba - leáuykodott 5 
és annak' gyermekeire fzorgalommal vigyáz ott* 
Most: hogy eme? jövevént a? Palotába bé-jön-
iii látta ^ Őtet így fzóllította-meg , ' 

TERKA: Minek-elÖtte Afzfeönyomhoz be-
mennyek- , ne legyen terhére az,UrnaJc, ha ne
vét meg-jelenti. 

SZEMÉREM: fc Engem1 Szemerédinek hiú
nak. A* Királynak Udvarnokja vagyok*-

TERKA: Nem jön talán az Űr egyenessel 
'az Udvarból ? Mert Afzfzonyómnak igea'ártal
mára vannak, a*'Budai fzelek. " 

. SZEMERÉDÍ: Csak jelentsen-bé kérem;*,. 
; Méltóságos Afzfzonynak. falán nála a 'Hera^ t 

1 4 ,JJCJ8ÍR.W''' . 
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• ' TERKA :, Nincs J nála. ; Bátort- 'Miklóst > 
Afzfó.onyomtiak. báttyát, 'nagy'lötorameí .várja/ 
Annakeleibe' )ovaglott« .• • ,;".:. 

' SZEMERÉM;:. .Nem tudná meg-mondam a* 
Leány-aföfzony 5 mikor fognak ha^ávérkeziii ? 

TERKA: Nem'adok néki félórát. TaláH 
Jhámarébb-is itt termének* 

SZEMERÉDI: Kérem tehát: jelentsen-bé 
mennél hamarébb^ Sietős dolgom vagyon* 

TERKA: Tüstént bé-.jelentem az Urat* 
El-mene* - , 

SZEMERÉDI : Maga maradván > és d gyö
nyörű Palotának minden réfzeit kornyul-nézeget-

'vén: Szerencsétlen István! be gyöngy lakásod 
.lehetne itten kedves Máriáddal ? ha Kiráyságra 
nem fzülettél volna* 

HATODIK RÉSZ, 
Szemerédi Máriával 

l^lihelyt meg-tudta Mária: hogy Szemerédi 
el-érkezett; meg-nem-állhatta : hogy bé-ereizcé* 
sét meg-várja; Maga méne-ki hozzája: mert an
nak derék emberségét nagyon ismerte, így 
fzóllott hozzája s ^ 

•SZEMERÉDI: Isten velünk Méltóságos 
Jlfzízony* 

MARIA: Senki' ellenünk édes ' Szemére-
dim* De Vallyon meg-lehetett-é az: hogy én 
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téged* az én Palotámba lássalak ? Én itt nagy 
árnyékban, sott merő setétségben élek 9 és nieg-
látogattfz az Udvarnak fényességéből.-

SZEMERÉDI: Tehát ez különös történet
nek láttfeatik Méltóságod előtt ? 

.MÁRIA: Nagyon különösnek. Bé-se-e-
refztettelek volna 9 ha bizonyos nem lettem 
volna derék emberségedről. 

SZEMÉREM: Méltóságodnak felőliem fel
vett ]ó vélekedését fejem' hajtásával köfzönöm. 
Igen-is : magamat emberséges Magyar ember
nek lenni gondolom, W mellett meg-maradok (15). . 

MÁRIA : Még akkor ismertelek , midőn 
Királynémnak Udvarában laktam. Oh boldog , 
fzerencsés, és ártatlan idők !' 

I s* ' SZE-' 

(15) AVmit itt SZEMERÉDI mondott, méltó a 
fel-jegyzé&re. Régi Magyaraink a' vélekedéssel vaknak -

I-fzer: Az ALÁZATOSSÁG (Bumilitas) nem t* 
C:i 02011 maga' meg-vetését, raidon kevesebb tökélletessá-
geket snond valaki magarái, mint valóban magában vau* 
Pük. Mert ez, valóban hazugság , avagy inkább alávaló
ság , és egy bocsi'iletfj Magyar , emberhez nem illik, ki 
csupán azt tartya maga felöl (se többet se kevesebbet) ak
nait magában tapaíztal. Az pedig 

ll-fzor: HEGYKESÉG (fastus), midőn valaki íqbb4 

tökélletessfegekec- tulajdonit magának, mint magában1 vannak* 
Például Ha a? Város' iráízíza (kinek se tolla? se dze)Vt^, , ' 
magát a3 Bíróságra. alkalmatosnak lenni gondcrtlyá. ';. 
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SZEMERÉDI: • Éri is -akkor israértem-meg 
!eg-elol Méltóságodat* Szívemből örvendet-
teul'-: hőgy^égy ^agyá^tís-af^feony^n^^annyi 

. * . • • Ver-

I l i k o r : A' KEVÉLYSÉG (Superbid), miátojfe-
Jaki több tökéletességeket tulajdonít magának, mtnt^ma-
^gában vannak, de (a^imUöbb^^as^Knaír-.meg - vetjíséveU 

Példáid* ha azon%őbb-említett íráfz fostoba lettére) .sen
kit mást nem gondolna alkalmatossabbnak lenni a* Bíró
ságra, hanefn>sup'in mag^t.; Qtet Jkevélynek mondanánk:. 

IVVier: BÜSZKESÉG: (/Irfo^flfeia) , midőn vala
ki több becsületet ̂ (bonor) kéván magának, mint-sem meg
érdemli. Például^ ha-'-a' Bíró* kocsissá azt káva'nnj : ho^y 
midőn a' Városon-.ka'röí^tiil megyén t előtte az e£df2*üt&í$ 
fd-kellyenek, 

V-fzvr: NÁGYRA-yÁGIÓDÁS CAmUtloy. a9 bo-
csilletnek azon telhetetlen kévánsága, mellyel minden ma:> 
ka arra rendeltetik, ho#y mes-böcsültesscn. Pélhuú : ha 
a* végre efee!: hogy iáctfzattassái,, és akkor-is csui í 1^?:^ 

VLJzor: MAGIVAL ME&ELÉGnOÉS , ( J ^ e -
jcenfMj ín .re iftfo). Ezen indulat az élőbbéineket mind I<> 
ronthattya. Melly nem*egyébb, hanem azon belső orom, 
melly akkor támad, midőn, cselekedetemnek igen jő voltáról 
bizonyos vagyok. Azt mondgya ezen indulatról Kartfe; 
hogy az a' többiek között leg*édessebb legyen. 

Azt gondollyák azok, kik Aristótelest követik: hogy 
minden erkölcsnek olly közepén kell lenni, mellynek elle
nére csak egy erkölcstelenség tétetik. Lehet három négy-
is 4 a*-mint ezt meg-mutattyák a' Bolcselkeaők. 

Vajha a' BÖlkcselkedést tudnák azok, kik egy vala
mi nyelvből Magyarra .fordítanak valamit, Öfzfze-keve-
rik a' Büfzkeséget, Nagyra-vágyódást, Kevélységet Ezt 
as Bölcselkedő hallya, és sajnállya. 
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erkölcsöt láttam. A' fzelídséí? fel:-váltogatta 
magát % méltósággal Reá-esküdtem" akkor s 
hogy ezen gyönyörű Magyar erkölcsök soha 
ekiem-hagygyák Méltóságodat.-'' 

.MÁRIA-- Ismerte tdiát akkor ama9' régi 
Máriát?- . . 
,; :; ;;SZEMERÉDI:. És. ugyan'" azon régi isme
retség vihetett-mostanában reá : hogy ide jönni" 
raéréfzeiiyek•, <és Méltóságodtól jó. tanácsot •-•-' 
..kérjek, : N 

, •• Hogy ezeket^ fzívének egyenes kkiyilttá^,, • 
val^ él-mondá Szemetedig Mária le-ült*, Le-üí-
'tette ;8tét-is. 'Az-utáh ebeket monda 

' MÁRIA: Szóily édes Szetoéíédim. •Á'-mi- / 
'ben lehet, felvessen segítelek, 

SZEMERÉDI: Nékem , méltóságos, A&-- : 
fzony, egy "fiam'' vagyont • oda hazai. '•' Egy élo." •'. 
ofzlopa egéfz házamnak 5 egy gyönyörűségé jó., " 
.Szülőinek. Én ötét ineg-kévánnám házasítani 
egy hozzá illS Nemes Kis-aízf^onnyal. És e-
zen házasság igen dicsőséges lenne mind a' két 
réfzr81f . * 

MÁRIA: Sok jó fzerencsét kévánok édgs 
Szemerédim.- Tudom fiad se ellenkezik vőfo$i ' ; 

.SZEMERÉDI : Oh bár ne ellenkeztiey/- • 
méltóságos Afzfzony. \ SStt.azon egygyetien^,^ , 
egy fiamnak .fzíve; meg-fordúlt. Más valami le-.../ "' 
.ányba feeretetü; ki-meg-érdemlené ugyan a\ ' 
leg-jobb"fzerenesét;. de Fiamnak társaságábf• .v." • 

,. - ' épp;- ''"V / 
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éppen nem illik* Kérem méltóságodat 3 mi íévo 
legyek ezen korayüiinényben ? 

MARIA: Eieibe-terítetted-é édes fiadnak; 
hogy gondolataid az Övével meg * nem - egy-• 
gyeznek? 

SZEMÉREM: Eleibe-terf tettem igea-is. Be • 
ő fzép fzavamat meg-veti. Parancsolatomat el-
füleli Erre Méltóságod mit gondol ? 

MÁRIA: Ez már egy engedelmes fiúhoz 
bizonyossan nem"illik* 

SZEMEREDI: Oh- méltóságos Afzfzony! 
én-is mint igazi atya, által-láttam ezen méltat
lanságot. De mit tegyek tehát ? Ezen okból 
jöttem méltóságodhoz : -.hogy : ,e' siralmas kör- ;, 

' iiyííl-állásimban segíttsen. 
•' •' - :MÁRIA: Itt, bizonnyára drága a* jó tanács. • v 

• ' SZEMEREDI : El-ne-hagygyon,- kérem , 
tzen kénos ügyemben* Ha fiamat azon egye
netlen .házasságról le-nem-verhetem> hová foí-
dúllyak?*és mihez kapjak ? 

MÁRIA: Ha 'fiának olly nyakassága' va-
'• gyón , hogy édes attyának javallásait meg-veti, ; 

parancsolattyát el-£uleli; csak még egy módot 
tudok ezen egyenetlen házasságnak meg-gáto-
lására* 

SZEMEREDI : Oh hadd hallyam áztat • 
Talán meg-csendesÜl fzívem. 

MÁRIA: Azt javasolnám végtére : hogy ,' 
abba hagyván el-tökéllett-feívu fiadat, sima' le-

• ' ' ány-
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ányhoz mennél, és oteí arra kérnéd,, hogy fi-• 
adhoz-való hajlandóságáról le-mondgyon. 

SZEMERÉDI: Oh Méltóságos Afzfzony ! • 
Ei-jottem végtére azon drága Kis-aízfzonyhoz-is. 

MARIA : Gondolnám:' hogy fontos kéré
seidet meg-nfem-vetette. 

SZEMERÉlöI: Oh méltóságos Afzfzony! 
ismerem én azon drága fzemelynek igaz Ma
gyar, fzívét. Ö azt nem cselekedheti : hogy 
azon fiuiiak Száléit meg-fzomoríttsa 9 cs az e-
géíz házat egy sírba temesse.. 

.'MÁRIA ; Szentül van tehát a' 'dolog. :ügy~ • 
é,; m é g ^ 

' ; <SZEMERÉDÍ:: -Hogy 5 azt. meg -ígérje ;•' 
végbe~is~vigyeynem máson $ hanem csupán ftíél- ; 
tóságodon áll, 

MÁRIA: Rajtam átL?,;, : 
SZEMERÉDI: Igen - is, Méltóságodon.: • 

Mert azon jó lelkű v és valóban Magyar, fzív'íi 
Személyt BATORI MÁRIÁNAK nevezik/ ' ' 

Hogy ezeket hallotta Márk > ágy icttíz^m 
mint-ha fzínében meg-vált ózott volna. F<?l-kele 

•.nagy hamarjában fzékébŐl Dtánna nagyf halk
kal fel - emelkedett Szemerédi-is, így Csólja 
pedig 

MÁRIA: Az Istenért Szemerédi ? jtytíno ' 
történetet hoztál elembe * 

SZEMERÉDI: Nem egyebet, hm&m Mél* '." ',, 
sóságodnak igaz történetét ügy vagyon AOsr • 
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ízonyom/ ;.Mííid: a'. Király * Mind ama* jó Ku 
"rályné,. mind pedig'az egéíz Örfzájg azt remél-
lik' Méítóságodnak nemes Magyar fzíve felől; 
hogy yifziza-fogja-adni y Szülőiknek -ugyan édes 
'Kokat, az ••'Orfzágtiak pedig következendő Ki* 
ráliyát ̂  es'ennek törvényes maradékjait* 

MÁRIA. :.Istenem! mit tegyek ? 
SZEMEREDI: Azt: amit Méltóságod leg

elsőben javallott, nűdon fiam iránt bŐlcs tanács-
csat ki-adta. Tudni illik": hogy Istváftyhoz 
való hajlandóságáról Ie*mondgyon. 

MÁRIA: Tehetném-é eztet édes Szeme-
rédim ? 
' SZEMEREI)!: Nincs lehetetlenség e? vi

lágon. Ha-másoknak jó tanácsot adni tudunk , 
azzal magunk éllyünk leg-elSl. 

MÁRIA: Mi tévő legyek tehát ? 
SZEMERÉ'DI: Engefztellye-meg az Istent: 

hogy meg-bocsássa törvéntelfen életét. Az-után 
m igazi erkölcsnek bátorságos úttyára térjen, 
Mi hafzna nyomoráltt életünknek: ha lelkünk" 
ismeretétől nem nyughatunk ? ' 

MÁRIA: Oh Szemerédi! Szemcrédi! Kér
lek : meg - gondoltad - é : mit kéváníz most én--
tSllem ? • • 

SZEMERÉDI : Bizonyára nagy áldozatot 
Afzfeonyom. De kéviuhatok-é enuél keveseb
bet ezen.időben, ezen környűl-állásokban ? 

' MÁRIA- öh'rait kévánfz tehát? 
aZc-
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' SZEMERÉDI: 'JÖii&n Méltóságod egy A-" 
pácza-klastromba. Ott fzeutebbül fog élni, bát-
.rabban-is meg-hálni. 

MÁRIAi Oh István! István! mit fogfc te 
cselekemii ? 

SZt MEREDI í Ö bizonyossan le-csillapo-
dik, ha meg-érti : hogy otet nem mással cse
relte-fel méltóságod; hanem mögávaiazlstenrel., 

MARIA : Hát az én fzerelmes gyermekeim? 
SZEMEREDI : Goadgyokat fogia viselni 

mind a' Herczeg , mind pedig a5 Királyné* Fe-' 
letkezzen-meg mindenekről, és csupán az Is
tent tartsa emlékezetében* -

MÁRIA: Uram Teremtöm! .A* Klastrom
ban fzentebbűl fogok élni, és bátrabban meg
halni ! 

.SZEMERÉDI : Oh jöjjön Méltóságod menr 
nél-hamarébb. Dolgozik immár a' lélek. Meg-
ne-vesse a' Nagy Úrnak kegyelmét. 

MÁRIA"- Hát édes Istványomtól búcsút se 
vegyek «? 

'SZEPELIK: Ótet látnia se kelletik Méltó
ságodnak. A' Herczegnek egy ízem-pillantása 
mindeneket el-rcnthat. 

MÁRIA: Szemerédi! hu életempt kérted 
vóloá, azt hamarébb fel-áldoztam volna, mint 
Szerecetemet, Mii?d-az-áltai: Af jó Királyné
nak az' Ő kérése, a' Királynak patancsolattya ; 
édes Magyax hazámnak java, Oh ezekből egygy-

' is 
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is elég:'hogy néki. indulataimat fel - áldozzam, 
Az-után fzentűl fogok élni? bátrabban-is meg-
halai, uram Teremtőm ! Légyen a' te fzent 
"akaratod/ kn minden" morgás nélkül fle-ízállofc 
koporsómba. 

SZEMERÉDI: Itt az ide Méltóságos Aíz-
fzony. 

, MÁRIA:- Itt az ido! — Csak meg egyfzes? 
fogom meg-oleini kedves magzatiinat. 

SZEMERÉDI: Ez még jobban, fel-cáerepe-
síti a* sebeket* Mennyünk Isten' hírével,- Kint • 
áll a' hintó. Egyenesen Vefzprém felé me
hetünk* 

MÁRIA: Tehát: Uram'TeremtSm ! viselly 
gondot reájok. Istenem el-ne-hagygy engemet* 
is. Mennyünk Szemerédi. 

HETEDIK RÉSX . 
Istv'ány Máriával 

•SMnt-állót Szemerédincfc hintós' kocsija, ügy 
cl-kéizű-lvfi.: hogy, a'leg-alkalmatossabb útazásri) $ 
^yébb tiérn "kévántatna hátra: hanem vC feUillésjv 
és a' tovább-állás. Bátori Máriának fzíye meg-" 
vaia-véve ttökéüetessen/ \Űgy akarta édes Ist* 
vánnyác eHiagyni, hogy fiait se kévánná ölébe 
veimirés Őket utolsó csókkal meg-vígafztalni#• 

m» 
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Máriának ezm ritka el- tömése V'.és. fci^ 
magyarázhatatlan íiagy fóíve \ btzönöyára b'é-il* 
lett egy régi Amazonnak föívéhez ; és le^íorlot-

, te minden azon gyarlóságaity, mellyefcb& -kévé* 
•rSdzÖtf Istvánnak fzeretete miatt* 

. Minek-utánna tehát így el-tokéllette magát;' . 
üteg-nyitottá nagy méltósággal az-ajtót, és mi. 
nek-mánna 9 ki-ménvén 9 bé-is-akarná-csukni; íme 
Istvánt Bátori Miklóssal 5 Máriának Tefl-vérjé-
veí P elejébe jönni tapafetallya. Meg - rettene 
Mária ^ el-is-halaványoda* De ezt hamarjában 
éfore nem'vévén, így köfzönt-bé hozzája 

ISTVÁN r Jó napot Lelkiem Máriám* So» 
ha még élek, talán nagyobb örömmel nem ipar* 

^kodtam hozzád. 
MÁRIA: A Berezegnek nyakába borúban*. 

Oh Istvány! Oh Istványl 
ISTVÁ'N; Maridnak orczáját jobban megte

kintvén: Az Istenért Mária ! Mi dolog ez Sz<»« 
. ijferédi! ' ' 
, ' : SZEMERÉDI: Engemet Herczegséged jól 
•* 'ismer, 

. ISTVÁN : Nem csak mint emberséges Ma
gyart , hanem jó barátomat-is. Be a* mostam 
körayülraények , mi okra nézve, nem tudom 9 

de igen csudálatosok. SzeraerédiT . , '.. 
SZEMERÉDI s Mostani cselekvényemben 

sem láthatni oiiyast: melly Herczegségedet fel* 
zavarhatná, és tíllem elidegeníthetnék •. '. -

Musadik Eönyv* K - * ' ' ; ,IST» . ' 
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' ÍSTVÁN :'Szólly világossan. 
SZEMERÉBI : Ide küldött Hértóegséged-

íiek édes Ánnya Buzilla t hogy a Királyi ház
nak nyugodalmát, az egéfz Magyarságnak csen
dességét 5 magától Máriától^ S Méltóságától 5 

- meg-nyerjem. 
; ISTVÁN : Szóliy világossabbatí. 
• SZÉMERÉPI: Ezen iiémés-fzívű- teremtés 

fel-tökéllétte immár : hogy velem egy Apáczá-
klastromba jövend* Útba vagyunk, immár '• 
hogy Vefzprémbe ftteiinyüiik (i6)« Éz Mária-

• nak 

( i6) Áv Véfzprénii Apáczákat még fzent István Ki-
irály* ízérzetté, de azoknak el-rohgyollott. írását deákra för* 
jítsttta Kálmán s melly dologról így ír SIMON , áz akkori 
Pécsi Püspök* p Urunk' fzűletésé utári ezer-fzáz-kilencze-
dikben, a' leg-kerefztényebb Koltimbán Királyunknak pa* 
rancsolattyára, roég-űjjíttatotfc a' Bésprémi Apáczák* Klas-
tromának ezen kiváltsága (priviiegluin)i Á" nieg-iijjítás-
siak oka pedig eá vala. Mivel fzent Istvánnak egéíz ki
váltsága, melly a' Klástromboz tártandokról tzál$ a'vi-
afzba nyomott Királyi pecséttel vala befoglalva 5 és né
mely porok miatt el-kerűíiietetien fzütóégbÖÍ fel-nyitodotc 
volna , a' Pöroktiek, raellyék akkor folytának, raeg-fzűiit-
te után, a* régi Kiváltságnak hitele el - enyífzett 5 fzükség 
volt, hogy újta ir&tasson, meílyben azok foglaltassanak , 
mellyeket azon Klastrom minden ellen-vetés nélkül * ekkor 
birtoklóit, midőn ezeii Kiváltságnak raeg-iíjjítása parancsol
tatott. Es ezek azok, mellyek minden ellen-vetés-nélkűl 
azon Templomhoz tarteznak, Simonnak a* Pécsi Püspök* 
Hek (a* Királynak parancsolattya > és áá Bésprémi Püspök

iek 
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üak fel-fzáuíÉ ákarat'tyai Mennyiiiiíc Méltóságos-
AFzfzony. ísteh velünk* * 

ISTVÁN •; Micsodát ? t e engem* * édes 
Máriám! eî akáriiái hagyni ? pedig fzántí aki
mből ? , -

K % MÁ-

liefe jová-hagyása ízerénfj fzörgaímátős még-vis gáltatása az 
Igazságot a'• legekére íztényebb Kolumbátinak m i&g-vivése ti
tán i Tudni-Ülik egy Major: VÖROSBERÉN ötven -ha
tóm lakosokkal § és ügyan-áririyi fzőllokkel 9 úgy * hogy 
foiind egygyik lak-heíy éfzteiidőként hatvan ^öbbr bőrt 
tartozzon a? Klaftrotnnák fzoígátatníi De a* Majorsághoz 
tartozandó föld i közönséges rMrádgyori; az Erdő pedij* 
& lakosoké légyen 3 ki-vévén a* Kótiyha-erdőt * raeíly Vlj*-
tárt kötul-fekCsi. A* ifiásádik Majorság MAMA * meny
ben vannak Szántok, To-müVesák* és más. fogíaíátosságúak 
fáz Egyháznak íiaíWrá, az Apát-afzízoriytól fzabottidokbeii. 
Harmadik SÁN'ŰOR ázott fzábadságban. Negyedik KENÉ
S E . Ötödik TZÍTÉN* Ezen öt Majorságokat ÍJdvari*. 
iiikkal egygyí'itt aácn emi/tétt KteströmtmK adtuk • örökli • 
Ezen négy Majptsagokbán* MAMA* SÁM3ÖR* KÉNE-'-
SE > és TZÍTRN nlricseti közönséges főid ; es ázóíi Ma« 
jörságoknak egéíz foldgyük 5 tüdnUliik Ékürctttyá á* határok 
koríil.fekfzika Senkinek se légyen fisabad ezekben lakni ^ ha 
csak az Apát-áfzízcmyüak akarattyá úgy ftérii' Hófcza ma* 
jgával. Isme'tt VÁMOS Majorság tíz lakosdklml ̂  iíiélly-
ben vannak művesek * úgy*inait: Kovácsok $ éÉ-'inís' dö-' 
íog művelők. A' Főicí közönséged léméit keM tstv&n , /f| 
adott egy POLÖZNIK Majorságot nyolcz lakosöíáai, d*T 
fóldgyiik közönséges. ísmétt fzérit ístvári adott egy PÁD-~" " 
RAG nevű Majorságot. Á* í?Őkl heíii közönséges ^Jbá* [ ~ \ 
fteta a* .határokon fekizik i úgy pedig% hogy az'o» Vágyéi*. 

-80*' '" 
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MÁRIA: 'ült 'István ! István ! Ugyan mit 
•tegyek? 

ISTVÁN : Szemerédihez fordulván : És te 
Gonofz Teremtés : Szeretetemnek Szentségét 
Szentségtelenné akarhatod tenni ? . '. 

: ' SZE« 

aokat mind a'tizedben s mind a' Templom •. Tiíztyeinek 
foglalatosságban ne háborgassa a* Besprémi Püspök. Mind 
ezeket "a'-mi Klastromuhknak ké^ántuk ajándékozni, a*-mint 
•a1 Királyi ajándékokban fzokás. És azon Szüzek a' Csent 
Chrisraának és olajnak fel-fzentelésében az Eíkergomi Szent 
cgy-házhoz tartozzanak, Azon-kivol a' fzent Király* oda 
adta a? révet, és annak jövedelmét, mellyet Szigetfőnek 
neveznek, hét révéfzekkel, és Tikos Majorban fzabad he
lyet és utat. OCztán adott a* Szent Király* égy Obada 
sjevezetíi Szigetet, és avval egy Szántó Majort, túl a' Du
nán f harmincz lak-helyekkel, és a* Kápolnának TifztyeiveL 
Ismétt azon Klastrommtk bé-iktatásakor húfz lak-helyeket, 
Vannak még azon Majorban tizenkét haláfzok. Azon ma* 
fórnak egéíz főldgye, mellyet az Apát-afzfzony bír,hatá* 
rok közt vagyon. A ' határ így kezdődik; A ' fölső reV 
ízen , a* Majornak végén, egy kÖ határ, Ofztán nap - fcg.' 
létre megyén egy főid - határhoz, mellyet közonségessen 
Ér-háznak neveznek* Ofztán két főid-határhoz megyén 
ofzta'n háromhoz, Innént délre fordulván, a* nagy útm 
ér. Ez-után megyén a' halmokhoz /holott egy kő-határ 
vagyon, mellyet bálvánnak neveznek. Az-ntán vifzfza-
térni a' nagy útnál, és ízűnteleír egy bereknek tart, melly 
a* Duna mellet vagyon, és ott egy fold~határaá! végződik. 
A* Piacznak egéfz jövedelme, több hafznokkal cgygyütt.,. 
hozzá tartozik* Ismétt a* Szent Király adott valami Szi-
CCteK SILD nevezetőt, fíHdgyeivel és Tóival egygyütt* 

'tíz 
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SZEMERÉDI•: Nem Uram ;• hanem egy 
Szentséget a' másikkal fel-cserélnn -

ISTVÁN : Micsodát ? A* Szent Házasságot , 
a* Kalastoromuak setét falaival, 

K 3 • • SZE-

tíz lak-helyeket a* Barom •* legelésre* És azon Szigetbea 
vagyon Kecsege haláfz. De as fold nem közönséges* " A-
dott egy SARLÓS nevű majort-is, a' méhek- termeCstésé-
re , , de a' fold nem közönséges.: Ismétt • adett a' Szent 
Király GIRINCSAR-nevü Majort, azon fzabadsággal, de 
a' fold közönséges. Ezen birtokokban nincs az Apát-afz-
Czpnynak lovas.Szolgája, csak éppen hatvan, és a* Kocs^ 
gyártóknak három lak-helyek,, kettő a' faragóknak, egy az 
efztergálosnak, és palaczkok'őrzőjének, A' többiek vagy 
ízőUŐ-művesek, vagy fzántók, vagy más valamik* Isméit 
adott a* Szent Király egy ki-kőtő helyet: Madocsát* Ezt 
Thónának nevezik, egy Viza-haláfzati le-menetellel , és as 
Apáczák' fzámára , kik a* Szent Máriának fzolgálnak* A* 
Régi kiváltság (Privilégium) a' Klastrom' kezdőjének nyel
ve ízerént Görögül írattatott. Ez azért jegyeztetik-meg: 
hogy a' réginek, és á' mostaninak igazságos egybe-illéfe 
láttfzattasson: noha a' Pécsi Püspöknek nyomozása fee-
• rént, tétettek valamik az újban, a'mik a* régibén nem 
találtatnak, és mellyek as fzent Egyházhoz Szereztettek a* 
következett időkben. Akár ki légyen tehát, a* ki azok
ból, mellyek ezen Ki-váltságban foglaltatnak, valamit meg-
kissebbíteni méréfzel, vettessen az igazán ítélő Istennek , 
Szent Máriának, és az Apostolok* 5 és minden ísten* hivei* 
ttek, valamint a' régi Kiváltságban írva vagyon, átk$ alá. 
És fizesse - meg, a' Haza-tÖrvénnye feerént, a" Templomok • • 
tneg-táraadoira fzabott büntetést* ? . 
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SZEMERÉD1: Urain ! mit- gallok ? Talán 
Bátori Mária Herczegségednek Házas-társa? 

MAHÍÁ :.t Hallgass erről édes Itványom ! 
Tudod :. mee-ígéfted? Fel-is-fogadtad. 

ISTVÁN; Hadd-el édes Máriám! én az 
Hlyen köniyűíményekben az Egekrol-is meg-fe? 
leckézhetném! hogyne fogadásomról 2 

SZEMÉREM:-Mária tehát Herczegséged^ 
I3̂ k törvényes hites Társa? 

ISTVÁN ? Törvényes Hifesrtársam' igen-is, 
•IVJár előtted se titkok)©. Ezen ízegépy 5 ezen 
el - gyulöltetett Mária esküdtetett arra ?, hogy, 
Szülőimnek nyngodalmok miatt, ezen házassá
gomat senkî fiának ki-ne-jelentsem. Már most 
kihirdetem az egéig világ előtt. Hallya Ég és 
Fold; Bátori Mária *> Árpád-Istvánnak törvényes 
Felesége* (17) 

, / SZE~ 

- (*7) Árpád' Idejétől fogvíl egefz Kun-láfzlóig , t'$ 
harmadik Andrásig, a' Magyar Királyoknak vezeték nevek 
vala ÁRPÁD: mert ez vók azon ember, ki Álmosnak r 

ő-attyának* halála után mind jó karba hozta az egt'íz Or-
feágot , niind fiinak tartósságát meg-örqkösitette* Hason-
lő-képpen a' Fraucziak-is, noha Meroveusnalc Attya CIÖT 
dius vala; még-is* amannak nevéről Merovingiainak ne* 
veztetett a' Királyoknak egy ága; a? másik pedig Caror 
lingiainalc, noha ennek Attyát Pipinnek nevezték. De mi
vel Almosnak, Clodiusnak , és Pipinnek fiók Árpad , Mc-
roveus, és Károly jobban talpra állították azon Orízágo-
tat 9 nielly eket az 6 Attyok nagy yér-ontással el-rabloítanak; 
ezektől vették inkább, punt amazotjtol Vezeték Neveket, 
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SZEMEBJ&DI : Bocsánatot kérek. Méltósá
gos Herczeg. Ha én ezeket így tudhattam vol
ná: soha e'" követséget magamra nem vállaltam 
volna. Én-is tudom Uram ? mi .a' Szent Há
zasság. 

ISTVÁN: Menny VitefeaSzemerédi. Mond 
meg a' Királynak; mond-meg'az egéfz Magyar 
Világnak , a'-mit toifem hallottál. Te pedig, 
édes Máriám i ezen Czem-pillantástól fpgva5 sem
mi titkot ne tégy Házasságunkból* 

• SZEMEREDI: Uram!, érí Herczegségedet 
mindenkoron fzerettem, mint édes fiamat; tifá-
teltem pedig mély alázatossággal ; mint Ma
gyar Koronánknak igazi Örökössét. Hallgassa-
meg hív fzolgájának fzíves javallását. Az Is
tenre'kérem Herczegségedet; légyen az egéfó 

"Házasságnak dolgában fzétó-fiiles. Ha ez nyil
vánossá tétetik; nagy zűrzavart okoz a* Ki
rályi Udvarban. Aa Király tüzes , és hamar 
fel-pattanó. Mellette a' Tanácsnokok ollyak.* 
kiknek fzemeik-is ölnek, mint a' Baziliskixsoké* 

ISTVÁN : Legyenek Baziliskusok 9 Tigá* 
sek , .avagy Orofzlánok. Én már egyfzér a' 
Magyar Koronának örököse vagyok. Máriâ  
pedig az én Törvényes Házas -latsam. 'Kimond
hat ennek ellene? Ki illetheti Máriámat egy, , 
újjal? Ki? Ki? • . . V 

• SZEMERÉDI: Már látom: hogy Házassá- -
gát ki-akarja nyilatkoztatni.'1 Adgya' a' Ttóetó _ •• , 

K 4 ' ' ••'"«•'''' fe 
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t& Isten fzerencsés végét; azt fzívembál ke* 
,vánom« Csak arra kérem Herczegségedet: vi
gyázzon ^ és . vigyáztasson Máriájára,, A' ko
holok fortéllyosok; műv-fzerek és müvjek alat
tomoson* 

ISTVÁN: Útállom az alattomos fortéílyo* 
"iat. íae kardra és fzemre* Meilyet mellynek: 
Főnek fejet fzegeztess. Kéíz vagyok minden-

,kor nyilvános védelmezésemre, " Mind-az'-által: 
azon lefzek: hogy magamra vigyázzak., Eredgy 
vifzfza Budára* Azon légy ce-is t hogy a' zúr-
í avarok le-csendesedgyenek. 

SZEMERÉJJI : Azon lefzek Uram. Isten 
telünk. 

Hogy ezek után Szemerédi nagy fzorao-
rúan el-távozott; sokáig nézett István Máriá
nak fzemeibe. Hasonlóképpen Mária 5 minden 
maga-raeg-mozdítása nélkül^ valamint a1 kő-bál-
vány ? azon-egy-helyében álldogált. Sokáig egy-
gyet se firóllqttak. Végtére így kezdette 

ISTVÁN: Mária ! Az Isten5 fzerelmére 
nézve 9 mit cselekedtél ? 

MÁRIA : De -, ezen környul - állásokban 5 
cselekedhettem-vólna-é más egyebet? 

ISTVÁN; Mint jtthettél arra: hogy maga- ' 
dat tőllem el-fzaka&d ? Mért íme közel- valék: 
hogy el-vefzefzfzelek* 

MÁRIA s Édes Istványom: Azt izente -Bu- -
dáról édes Anyád: hogy lé fzerencsés léfzéfz, 

he 

f" 
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ha én tálled -el-válok. Én ezt el-hittem : mert 
Szemerédi mondotta. És így tehát:-mi az én 
életem ahhoz képpest: hogy tégedet Szeren
csésnek lássalak ? -
\ . ISTVÁN: Oh nemes Szívű Máriám! Étr 
illy fzívet ethagygyak ? <— Hamarébb vehetik-, 
el kölkeit a* fene Orofzlántói ,• mint Máriát az 
S IstvánnyátóL Te vagy nékem minden fce-f 
rencsém. Nálad nélkül j majd mit mondok a 
Királyságnak-is* 

BÁTORI: Vallyon: mikor nézel már re
ám édes kedves húgom ? 

ISTVÁN: Igaz bizony , majd meg~felet 
keztünk róllad édes Bátorim. Mária! KöfzÖntsd 
leg-alább édes Bátyádat. 

MÁRIA? Hozott Isten feerelmes Mikló
som. Ezehután : otet meg-blelvin : Meg-'kö^et-
lek édefem : hogy , nagy háborúim között > 
nem-is láttalak. Éltek-é otthon kedvesim ? 

BÁTORI: Élünk egéfeségben. Be régen 
nem láttalak édes Máriám. 

MÁRIA: Mi-óltától-fogva Bátorunkat el
hagytam , .és Budára a" Királynéhoz fzakadtam* 
Van közel űz eíztenáefe* 

BÁTORI: Ez-tehát azon híres Leán-vári la
kásod ? Olly híre. ennek az egéfö Orfzágban y 
mint az üstökös csillagnak* De egyfzer - is-
inind; ennek építője olly homályos %. mint a' nap 
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pak fogyatkozása* Azt hírlelik : hogy valami 
külső Fejedelem építette fzáraodra* ' . 

MÁRIA: Bmrek Építőjéről magam se tu
dok valamit. Azt tudora; hogy a' Pénz Olafz- • 
prfzágbói hozatta ik. BELVEDERNEK-is hi
vattatták a* várat*-De Istványom, minekrután-
sa elsőkén siieg-látogatott, LEÁN-VÁRNAK ne-
vezte. Úgy ? nevezi a# Udvar-is, Mindenem 
bőven vagyon; és nem tudom kitől. 

ISTVÁN; Én rég-oka. gyanakfzom : hogy 
iBÍnd ezek Rogeriustql jönnek ^ édes Anyánknak 
Sttyától, " 

BÁTORI Í De mi köze Rogeriusnak Báto-
ri Máriával. Soha iket nem látta. 

ISTVÁN: Oh édes Miklósom! aki Mária-
pak csak hírét-is hallhattya, tüstént fzeretheti. 
Mind-az'-álal: műiik az idő Bátori. Kéfzftllyünk. 

MÁRIA: Űr Isten ! hová akarnak illy ha
marjában menni ?* 

• BÁTORI: Engedd .- meg _ édes hűgom: hogy 
a' vadáfzathoz kezdgyüqk. Abban telik nékem 
minden gyönyörűségem. Nem látod: hogy ho
mályosodik -az idő ? És éppen akkor esik a" leg
jobb vadaikat. 

- MÁRIA: Lelkeim! hifzen-még jól ki~se~ 
befzéllettük magunkat. Nem lehetne-é tovább
ra halafztani ? 

ISTVÁN: Hát, ha nem sokára itt termünk, re« 
jnéllhettyük-é fiabadság-adásodat az el-menetelre? 

MÁ-
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MÁRIA: Oh édes Istványom! el-ne-hagygy. 
ISTVÁN': 'MicSl félhettfz édes Máriám? 
MÁRIA :" Az ido homályosodik, Feketuk 

nefc a9 föllegek* Én a8 mennydörgéstol félek. 
Budáról jönnek az ifzonyá villámlások, a' ve-
föedelmes menny-kövek. 

BÁTORI : No már ezek isméit minő kép- • 
zelödosek ? 

MÁRIA : Herczeg ! édes Istványom! h$ 
én tégedVsoha ennek-utánna nem látlak. 

ISTVÁN ? Az Isten' fzerelméjért , édes 
Máriám, mért rettegfz ? A' Te fejedben fekê  
te fölhok kerengnek. Szinte itthon maradok* 

MÁRIA: Qh maradgy itthon édes Istvá
nyom. Az Istenre kérlek: el-ne-hagygy. 

ISTVÁN: Én itthon maradok, Eredgy 
Miklós, Végy magadhoz embereket. Múlasd % 
a'-mint leg-jobban tudod, magadat* 

BÁTORI: .Bizonnyára , ez-ís ugyan csuda-? 
latos dolog. El-kéfzültek mindenek* Magának 
a5~Herczegnek kedve van. .És íme egy Afz-
fconykánák félelme miatt 

MÁRIA: Nohát: cs;ik mennyetek éciesim^ 
Én el-türhetem magánosságomat 0 csak tíkteket 
jó kedvűeknek tapafztallyalak. ' 

ISTVÁN : Ha meg-engeded : nem bánom ? 
de máskép9 egy tapodásnyit se-megyek, 

MÁRIA: A9 Herczegnek meg-csókolása utam 
Istyány I ha eges csókon ? ulólsó csókom lenne ? • 
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ISTVÁN: 'Majd utánna olvassuk a9 többit-' 
ig, ha le46ti vadainkkal, fzerencséssen vifzfza-
térhetünk* Elly addig-is édesem. Mennyünk 
BátorL ' •" ; ' "\. 

/ BÁTORIrXégy jó kedvedben édes Mari-
ám* Nem sok Ido múlva bizonyossan itt ter* 
'miink; Oh inelly vígan fogjuk el-kolteiii atya
fiságos ételeinket*. Mennyünk tehát Herczeg* 

El-mehtenek emezek. Maga maradott Má
ria* &i-is3 kegyetlen képzelodéseibeii lévén f 
nem ~ tuclta , init tegyen ama' hofzfzii időben^ 
mellybea amazok ar nem~mefzfze~lévo erdőben 
vadáfztaiíak. Kijöttek hozzája f édes gyerme
kei • már egéfzlen fel-Őltöztetve Terkátóí. Ők 
ugyan, fzokások fóeréíit5 mind okossaq befzél-
lettek y mind néha édesdeden enyelegtek édes 
Annyok körül. Kérdezősködtek édes Attyok-
róL Meg-kelletet ígérni Máriának; hogy az 5 
ízámokra egy kis Szarvait fog-lSiml édes At-
tyok* Ezek-után: az előbbeniekre térvén y így 
feólla "• : • 

MÁRIA: Ama' csók tehát utolsó lenne ? 
— Utólsö ? — Szegény Mária! Mit ijefztgeted 
magadat ? Nem-is alfzol, még-is álmodozói De 
én egy-kevéssé le-dőllök* Meg~próbálom,' ha 
alhatom. Ezen- álom-órámmal meg-fogom . csal
ni unalmas várakozásomat* Istenem ! viselly 
gondot reám* 



NEGYEDIK SZAKASZ. 
•'i. Kálmán' Leán-váratL 
2. Kálmán' nyughatatlanságaiJ 
3. Rendelések a* meg-ölesre' 
4. Máriának ízerencséje, 
5* Az Udvariak' mérge. 

6, Máriának imádsága* 
7. Mariának meggyilkolása* 
8« Kálmánnak bajau 
9. Halál-jelentés. 
xo» Szemerédinek újságai* 

ELSŐ RÉSZ. 
Kálmán Leányvárait. 

A i ' * • • • • • : • • 
i l h g mcheteft-el Mária9 hogy, a'-mint maga-
hm ...fékévé, ekÖrSdÖtt nehéz restjét le-nyug-
tassa; íme Kálmán, gonofz Tanácsnokival egye
temben, Leán-váratt termett. Igen alattomban 
lévén az el - jövetel , embereit arra tanított?: 
hogy mindenben jó rendeléseket tegyenek , . de 
fő-képpen Istvánnak hoMéttét kkanúllyák. E-
zek, el-járván köceksségjekben, csak hamar is
méit előállottak. Hozzájok első fzayait eze* 
ket mondotta , 

KÁLMÁN: Hol van a? Herczeg ? -
ÁRVÁI? Mond§yák:,a' Vadáfeaton- , . 

Kiír. •. 
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• KÁLMÁN: A' vadáfzaton tehát? fiát ím 
íiiws egy vadáfzatra jöttünk ? Oli ézeti ide-jo-
vetélem csiídáliatosn&k téttfzik ! Csupa vérbe 
gázolfam« Hogy Budáról el-jövék* fényes nap
világot láttám* íme mostanában égéízíeii el-ta
karta oíczájáfc Hasonló a? hóíd«világhoz« 

ÁRVÁI: Nem paraacsollyá feháé Nagysá
god : hogy Máriát 

KÁLMÁN t ÉiÖ-kell fzólíííaní íég-eíSI 9 és 
őtöt-is j nem csak tíktekét 9 törvényessel! meg
hallani* Az 6 halála SlattöinoS íie légyen ; 
mert ébbeíi gyakorta gönoÍ£ság4s lakozik. Né* 
ki nyilvánoásau kelletik a* iiiás világra talpalni $ 
úgy mint Igazság' áldozatijának $ és az Álladat 
lom* le~nyug£atójánafc Hátíem: hallod*é Árvái* 

ÁRVÁI: Hallom Uram. . 
KÁLMÁN.: Meiíny-el Magad Bátort Mári

ához leg-eloli Fontos fzavaiddal kéfzítsd-el Ő-
tet ?! töredelraésségre * fte-hogy halála örök káp 

'* hozattyárá légyéri* 
• ÁRVÁI: ígeü jól vágyon Nagyságos Uram* 

ÉI-végezéíTl kötelességemet* 
' ' ÖYILöKli Há Nagyságod ffleg-eügedi, el-' 

íitégye'k éfl-ia Árváival* 
ÁRVÁI; Nincs tóég árrá -fzüks egünk, Bl-

menetelekor mttgában • Alig várja : hogy vélt 
láthasson a9 gyalázatos Hóhéra 

MA-
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" • • MÁSAMKRÉSZ. 

Kálmánnak nyughatatlanságál 

iXrvaiüak (ki magát \ Bátor! Máriának taég-té-
rítésében, Szent Lelkéíznek leírni gondolta) a* 
•Királytól elmenetele után b nagyon fzofoügat-
tátott ízívé Kálmánnak* Félve néztek reá a* 
nála*n|amdött. két Tanácsnokok. -'Minden' kér̂ . 
dóséiból,-mágá-viseletéből ki-téttfzett .á* .Kiíály-
iiak.nyughatatlansága* Hirtelenek* kurták, é l 
öfzvé-zavaíodtták voltának raindeii kérdései* 
Szepelikre" fbrdúívári $ így f ámadía-dieg Stet 

KÁLMÁN: Háé teÍ Szegetik? míri gondol*' 
kozol* '• ' . .-• 

SZgPÉLilt: Séíriinm Nagyságos Uram; ' 
KÁLMÁN- A'Serntniií gondolkozol iieríl 

lehet. Hány óra lehet? 
SZEPÉLÍK • Neiö rég niúk-el. a' dél. 
KÁLMÁN-. A* Bét? Be későn jár Ú2 id& 

Mit gondólfz Szepéíík? . 
SZEPELIK; ;Csak el-jáí bizHrüfam. egy

más után* 
KÁLMÁN: Ítnién$ fzavahkal : Hallyad , 

Szepelikj hallyad! Mi lehet az? -
SZEPELIK :, Semmit se. hallok uram* 
KÁLMÁN- íde*ide Szivembe! Oh hogy 

lármáz itten valami* Hallod hallodí Valami? 
nek. lenni keltetik* 

' • ..'•• • ' • " . ' " - . . . . . , . ' S Z É * : L v 

m 
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SZEPELIK í Semmi sincs ott-is Nagyságos 
Uram. Cseiidessen vannak mindenek* 

KÁLMÁN : Oh mondhattya-é azt egy,Ki
rály maga feloi: hogy fzívében csendessen-vaö-
nak mindenek ? — Teremtő Isten ! Mária meg-
hallyon, és még-is cseiidessen legyenek fzívein-
bem mindenek* . « , 

SZEPELIK: Ezért ugyan af csendesség 
fel-nem-háborodhatik* 4 

KÁLMÁN : Pedig mind-ekkoráig el-nem~vé-
gezhették magok között a* bölcselkedő tudó-

. sok: ha fzabad légyen-é embert öletni 
SZEPELIK: Méit ne volna" feafaad , ha 

utunkban áll. 
' , KÁLMÁN : Van-é annyi tehetségünk : hogy 

életet adgyunk egy alávaló Szúnyognak ? —» 
Hallod-é Árvái! Árvái! 

SZEPELIK: El-megyek Uram érettp. ' 
KÁLMÁN : Várakozz.- - Az tehát, ki egy 

Szúnyognak életet adni nem tud, Máriának éle* 
tét el - vefeteni tudgya ! (x8)» Hallod-é Árvái 1 
Árvái! 

. SZE~ 

(18) Ex ára ama8 jeles jegye Kálmán-királyunknak , 
meily (Alberikusnak , ki/Kálmámiak torvénnyeit öfzve* 
fzedegette, bizonyítása fzerént) ezen Királyunknak ke** 
gyesfcégét a' Világ eleibe tefzí : mivel a* leg-nagyobb vét* 
keket-is (mellyeket Szent István és a9 többi Királyok ha« 
lállal Csoktak meg-büntetni) csupán csak meg * fenyítette , 

; & 
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, • SZEPELÍKs-üram! talán mgaWkTfagyr 
ságod fel-tételeiben ? Máriának halála el~ vagyon ! 
immár "Végezve j pedig'törvényessel!. 

KÁLMÁN : . Oh Kálrato! Kálmán ! Yedd-
fel a' dolgot efeesseiL' El még Mária. -Talán 
fordíthattfz valamit tökéilett fzándékodoiu 

. SZEPELIK : KésSn van Nagyságos üranu 
, ^ ' HAR-

, é s ' i f i iueg4s-jobbította, JBizonnyára:: ha Kálmánnak tor- • 
vénnyeít jől > í$eg«?i$gáir$?uk; alatta a' halálos büntetés fein* 
te eUöxultéte|f;, A ' Gyilkosokat, Aty'-olőketvMlöttyi* 
ket meg-fojtií Áfeföot^yokat kard alá 'éppen aefr* yetttfe ; 
kanéra a;. |ÍQ«espece$efcoek* <# ':$űEf&Mmkt ÉéB^ f̂e&tfek 
'eleibe \atette:.hogy..'i60í p j ^ f i ö y í t ^ 
i m g ^ i t ^ ^ t ó e g : r F l ? b ^ v a M L vEl-verte-.*a* -Férjektől a* 
*é^'*mtmtSht > timiféí \&tík 'parázna feleségjekaiek meg* 
•ölesében ; •;m&f^meg^eüeíett. éiShb.a' paráana-íagot yftiafc , 
n i , , a^-ütáia^Mya-feent^ely^Eázi, büntetésekkel SEÍS igát *&* 
xa térítenL-. .• " \ .' *••.... ; •• .. • . / • ,-
. í - f é n y á r a , a'Jrik- Kálmántközeíebbíől isméitek, fe» 

r _ 1511e minden jókat mondottak. Ezelőtt' említett. Alberi* 
kus'otet leg-kerefztényebbnek 5 és kegyes galambi egyíi* 

'" gyüségiinek írja. Őtet _Szent IstvántiyaV hasonlíttya öíz* 
ve , és fzinte eleibe te&S. Ezen galambi kegyességé^•Ap-
'gétt sokan öttt nem Coloniannusiiak, hanem'Coli^feáms* 
i;ak nevezik; főképpen a* Vefzprémi Apáczákat fdtólfef^ 

. tevőben». mellyet nékik Szent'István-.'adott {joríJgíflhj "éé^ 
mellyet Kálmán tiop-dik efzteftdoben újra le4rá%tt , élj 
ugyan ennek'parancsolattyából deák.'nyelvre JoréffOtt Sy,' 

' mon Pécsi Püspök^ melly egéjOzíep meg*tal$mtilf • B ő Ü ^ # 

Margitunknak életjébeu . . ' . • ' , " . •• '• ;?*$•. 

Jtödíadik' Könyv* L .' " '•:. './ ; ; \ X ^ 

-#ki*, 
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Rendelések a" még-ölésre* 

/iRVAl«• • Mint-íia. Nagyságodnak -fzavát hal
lottam 'volna* Parancsol-é valamit ? 

KÁLMÁN: No mint van Mária? El-jqn-é? 
ÁRVÁI: El-jöü igen-is. 

: "KÁL-
; £ * • 

Kálmán kegyességének másadik tanú bizonsaga G o 
dofredj JZobri Apátúr, ki azon írásában $ melly 1113-
.dikbantKálmán'életében, íratott, így befzéll felőlié; Dicső 
Cholomán-kírálynak idejében , kit az Isten meg-böcsülbetet-
len- világi és öroki fzentséguek dicsőségével meg - Öntözött 
- - • Mivel tehát én Godofreds amiat lehetett ^esedeztem 
volna Cholomán leg-győzedelmessebb Király előtt - - - ak
kor a* Király, telédes tele lévén kegyességgel &c*- Irtani 
pedig ezen papirost ezer-fzáz-tizeii-liarrnadikban ^ Cholo-

'uránnak uralkodásában, aki leg-fzentebb Magyar Király* 
Egy más Irás-is Lucziusnál, melly 1105-dik efzten-

dőben kéfzült $ Kálmánt ieg-ajtatossabb Magyar Királynak' 
mondgya. " * 

AztMnondhatná talán erre Valaki: hogy ezen írók 
Magyar-prfzágban laktak, Kálmánnak jobbágyai .voltak f 

ugyan-azért nékie hízelkedhettek- Hallyuk tehát V külső 
írókat, kik azon időben éltek ? sőtt. azcfkat-iS,' kik Kál
mánnak hdltta után írcak, és így a? hízelkedésnek semmi 
helyet éppen nem adhattak, " • 

Első azok közüls.kifc Kálmánnyal egy időben "&tejt, 
Ákvai Albert kill-orfeági ember, ki-a'Jerusálemi hadnak 
történeteiben Kálmánt leg-keréfziehyehb Királynak netezi* 
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1 KÁLMÁN: MidSft ijozz&^lÉiztét, mi do* 
logba foglalatoskodott * --) 

ÁRVÁI: Altót az ág^rzáett^li-le^ll1* 
ve. Hogy ofztán fel-ébiefztettem, eliS ftfftj* 

KÁLMÁN': ••Máá--fiíÍv#f^^*-::^- t m i i ' 2 

ÁRVÁI .*' Fel-vérd&dötí ofá^ö ^fi^ife»* 
bé-tiúilva. Engem' Istvánnalíetmi véivéff*, nya* 
fca^a borult, és fen íkóvai ezeket mondotta: 

• SSÍÍUteiii Hitesem' ! . ' : . , " . , ... , ~: •' - ••" 
.'• ŰLMÁN ^Lelkem Bitesem? ; ' . f ^ v í 

íiífp^g se hazudott* Jdária íiaHiár faizonf^-
san ístyfnnak feleségé* "r / •:*;. ; ; /r. , . . ;^:^w^ 

v i^VAI: Hogy o f e t á ^ ^ É d r ísl-- î*ptfö» 
:és engem' m^g-ismértj elhagyta -órczaját ajg 

. ^tatlanságnat;^itósáaj Csudán ;goDö'fi54^k^ 
lavánnyába öltözött* „ •;., . : 

. - " • • ' • • ' • • < , • - • • • ; • - • • • * ' • ' • ' ; . ' - • -

•' "V'.^tátófc ViHémitó, T ^ , f e # . k .tó M » w # * 
ötven efztendőveí étt,' így & felolle ai Uralkoápít.Magy^ 

,:0ifzagban akkor leg-kerefetáiyebb Kir% Kojotnán., tó 
'm«jg-értvén, Galterusnak..'.eljövetelét, és annak" intézetét k|-; 
•tsaroíjtváji,.'.. bent gpnflalatait meg-dícsérte , és k ^ p f f 

'•''̂ tttB^JíCébb e' íéiéknt'l^e é^pxám'B^^,'^ 

• ":"':lUÍ:AVvt-C&b'; Rogerius^tó,''/ , l ? 2 6 ^ o ^ Í í ' . ^ ^ 
l̂ â  éic, é>;. elsőben , Y ^ ; P u s g ^ - í / ^ - ^ , ^ é ^ e i ; , ^ 
'itt',' Spatataí '&sek vélt, • M ^ ^ ^ í ^ ^ 5 ^ ' * W 
Ws V áze»tek..lc<>zé fziml^atptt. v.|Íj^«jSg* 'f"a"öt'"'' 



i6ft . BÁTORI MÁRIA. 

' , SÁLMAN: Nem bírhatott tudnwllifc !eí̂  
ke* ismerétével* 

ÁRVÁI: Végtére: hogy a' Királyi paran
csolatot meg-jeleütettem: hogy Nagyságod elei
be jöjjön; üly kevéllyen felelt: meg-jelenek 
orr-angyalommal: ugyan-azért a' Királytól 'sem
mit sem. félek* 

KÁLMÁN:, Még tehát1 így pattog? Lá
tom a1 halálra d-se-kéCzíthetted. Mi tévoljf^e-
gyünk tehát * ' # ^ ' 

ÁRVÁI: Arra Nagyságodnak gondgya.ne" 
legyen. ' Ö lássa t ha mind testestol - lelkestői • 
el-vé&« 

KÁL~ 
fejedelmek kötött a4 Katholika hitnek ofzlop-' tagja lenne , 
valamint az ötét nemző elei , ' István 3 Imre, Láizló, Kál
mán , kik a9 Szentek5 lajstromába bé-iVattattak „ 

Ezen felöl: Egy Pipa* Követtyének leveleben , trielly 
1309-dikben ,-itt nálunk Magyar*orízagban<? ki - hirdettetett ; 
és meÜyet Péterfinél-is. olvashatni, ezen fzavak találtatnak,, 
Bizonny&a , a2 Istennek atyai gond-viselése által Magyar-
cír&ágban.Catholikus Királyok uralkodtak, kik közül az 
első Király/ István és még más egynehány Királyok mél
tán irattattak-bé a' Szentek' lajstromába. 

Ha Kálmán Királynak Szentségét abban hagygyuk-is 
(mert a' tizen-harmadik fzázad-beli, az~az ? a* Tatár-járás . 
dott írott mise-mondó könyv Kálmánról nem emlékezik, 
poha Istvánt, Imrét és Láfzlót fel-találni benne) ki_-hoz- • 
hattyúk még-is azt: hogy a' tizen-harmadik fzázadban nrui 
vala Kálmánnak semmi rofz híre, mellyet azután koh-A-
tak a* rakonczátiao nyelvek. RQGÜR* K A T Ó I D ' 
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KÁLMÁN: De raég-is, ha rajta segithe. 
tünk. Hifzen Kerefztények' vagyunk. Hallod-
é Gyiloki ! ; 

GYILOKI: Hallom Uram, 
KÁLMÁN-. Jól rá vigyázz: mit mondok-" 

Én elsőben Máriának vétkeit fzemére fogom 
hánni: hogy valami töredelmességet indíthassak 
fzívéhen. És s ha ofztán jelt adok - - tudod a* 
tf ltfL~. • • • 

Gnt/OKI: Gondom léfzen reá* 
SZEPEL1K: Jól forgolódgy Gyiloki. Va« 

lami-képpeu el-ne-hibázd Máriát. 
GYILOKI : Szégyenleném : ha mestersé

gem' -nem tunnám. '.. • 

NEGYEDIK RÉSZ. 

Maridnak Szerencséje* 

1*1 ária, valamint ez-plött-is mondám. Árvái--
•nak hozzája-jöttével fel-ébredett ;• de, hogy^ 

' vagy Istvánt kiáltotta volna első fzavával ; 
vagy3 Árváinak nyakába esvén, otet édes Hi--

• tessének mondotta volna , az Árváinak olly ék
telen hazugsága vala, mellynél, a'%Király ̂  ízi-
vének meg-vefztegetésére, alkalmatossabbat .ki-
sem-gondolhatott volna a*" Hazugságnak feerziS-
je« Aludt csendességben, és 5 hogy Árvái bé-

• jött , egy kevéssé meg-rettenvén , csa,k éppen _ 
azt kérdezte tSlle : hogy mert légyen bé -jönni 

L 3 • - "ffiin- ~' 
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jnindeö bé-jelehtés nélkül. Ezen fizavait ollymék 
tóságossan mondotta:, hogy. Árváinak bátorsága 
egéízlen megtántorodott; s8tt mi-okra nézve 
küldetett á- Királytól,"' az t-is el-felejtette. -Nagy' 
"'nehezen''törekedett-ki" fzáján azon valóság : 
fcögyV Király*-kt-van, 'és vde befzéllens ké-
'vánna^;- - * " * 

: ; A* Királynak váratlan idejövetelét hallván. 
"Mária,'- -éppenséggel • meg-nem-ijedett »jjflÉfr^ 
előre küldvén Árváit 9 fzölgáiattyát izffl^Kál-
mánnak* hogy addig-is békességes tűréssel vá« 
rakqzni méltóztatna f még magát azon ruhával 
fel -ékesítené , mellyel egy Királynak; fzemei 
eleibe jönni bátorkodna* 

Fel-vette tehát azon öltözetét magára , 
mellyet nem régen Olafz-orfzágból küldöttek 
az ismeretlen Jó-tévők* Ezen jó-ízlésű öltö
zetben olly ékesnek; olly gyönyörűnek tett-
feett: hogy benne % terméfzet reá-föórttj sott 
tékozlott adománnyaival maga-magát meg-gyóz
ni láttfzattatna. 

Régtol-fogva mm látta Kálmán ezen Bátori 
Máriát. Tudni-illik; mióltától fogva e' t ó 
vári épulettye el-kéfisúlf,. és Budáról ide fzaka-
dott. Annak pedig közel nyólcz efztendeje 

/mült-el. 
• Hogy egéfzlen feWala-ékesítve ,' két gyer

mekeit-kezeibe fogta. A*-Palotába hénnenvén, 
• fejének alázatos meghajtásával ,/• az- Után : fel-

' • • ' , ' i e m e l t t 
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eraettt "testiének méltóságos réndbe^zeclésévéi , 
meg-állott a' Király e lő t t , csak éppen te* fetttt^ 

• fzayait *mandván . »' 
. M A R I A : Úran*! parancsolatodra itt yagyol?. 

. Szavainak pompás ki-Hjondása»utátt, el-hatt-
ga to t t . Ká lmán , anojyj jdqtöl fogvn ? mostan^ 
foan Utván, el-hnlt annak inagy, méltóságén , á* 
m egefz testjének rémek ékességén* vBjálfök 
mindezeken aVTanácsnokok-is. Félre Celón** 
yén;>így ízólla .alaöömössan . ' v 
;;V KÁLMÁN; Bi^nnyá^ rragy mátós^gö. ' 
,í , MÁRIA: .Urani/í^ály^m^V''--^.''1- * •'*'• 

• ..MÁRLyV.Éarancsj^^ 
l^emei el8tt: meg^eleanyek* ítóé jeteavagyok 
minden kincseimmel, CZPBB ártatlan fef^ laag^i* 
taimmal. ; ;;' '•.,-'•'•'-7:-•'••;"••',',"-;' :,.r: ••••. •'• ':•.-'„-;.-,;. • 

KÁLMÁN• Í ÓS; Mária I Mária>' f é nagy** 
vétettél mind Istened, mind Kirilyod ellen. 7 

MÁRIA: Én vétettem-é? Hogy lehet ée* • 
hát olly csendessen fzívem ? Hogy lehetek Mf 
yídám arczúlattal, üly kpnyíitt homlokkal miitd 
Istenem, mind Kitályomelőtt? • "̂ 
'' •' } KÁLMÁN : És. te ezt inindeji' . ' í ^ ^ ^ é t - " , 
Jkul,,Valósággal teheted ? ., '^;-^^Q!ÍI-:A';[ •' 
• • \ "M^R |A: Igeíi-is Nagyságos. BÍ0t:;mp-::',:,: 

. ien fzinlésnélkül, vMügg!kl;t^Ú^^ .M2X-[0-';-' y;: 
• dig más nem cselekedheti,,; 7 h a a ^ '•''• 
, ki mind Is tene J 'm^ud\Ki |áUy^, ,_Jff iW•. l '^^ |^• :^ '^v/ : 

' ' • . • ' : ' : 7 "-•- 7 • .• :/X-m'::
:^'^ÉM 
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maga'lelkeMsaiéretének ítélS fzéke elolt mag-fc 
ártatlannak ismeri, , Mert , Uram; lehet-é vé
teknek mondani ey mostani ártatlan fzerete-

..temet-? 
KÁLMÁN; Te ez előtt egy Magyar Ko

ronának Örofcössét magadhoz csábítottad Afz~ 
ízoüyí mestersegéddel. ' > 

MÁRíÁ: Uram'! Én az afefzonyi mester- • 
ségekhez^- és csábításodhoz semmit se. tudok* 
Olly fz'űléktol vettem eredetemet ; -ollyak- által 
neveltettem-fel 9 kik neraessen- gondolkoznak. 9 

és semmi rofera nem tanítanak. 
KÁLMÁN" : Istvánt még-is magaddá 

íetted@ 

MÁRIA: Kelletik valami .alattomos erS-
nek'Ienni a' terméfzetben," melly két feíveket 
mefófziröl-is magához sodorhat, és öfzfze-for-
•lafóthat. Ez lehet, melly Istvánnak fzívét Má
riájával meg-ismertette, öfzfze-is-csatlotta. 

SZEPELIK: alattomban: Még pedig okos
kodik a* vétkes* 

GYILOKI': alattomban: De a9 Király-ismit 
lesik ? * • 

' KÁLMÁN :*Ieaz igaz: hogy a' terméTzeti 
ÖfztÖn olly fziVeket-is égybe-kikhet,, mellyek 
csak egyfzer kerültek egymás eleibe. De fzí» 
vednek ezen egybe-kötését még se kellett vóí-
m aunyira vinned: hogy Fiamnak mennyegzö's 
ágyát le-gyaiázzad, 

MÁ, 
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"" MÁRIA:- uram! ezen-ízemre hányásra Mh 
tán le-süthetem fejemet, el-is*piriilhatok. Mert,, 
ki'lehetne "az: ki lelke8 ismérettyére fel-vehec- • 

. né: hogy vétkeire tapsollyon* 
MÁRIA: Tudom: vhogy nem ••tapsoltál "Má

ria. * Be meg-lehet iáég-is.: hogy-, ezen csele-.': 
kedetedet mind-eddig. töredelmessel! meg-nem-'" 
.baltiad. - \ • • ; t ; 

• MÁRIA: Ohvh'á:- tudni Nagyságod?' meri*'' 
nyit fáradoztam a' Herczeg* érzékeuségeinek le
csillapításában ? Hány okokkal éltem hanyatló 
okosságának fel-gyám&lításárá. Nem vádolom" ' 
a* Herczeget: -mert meg-egfgyézett Czífüük és 
akaratunk. Én magammal nem bírtam* . 

•.- KÁLMÁN: .De meg - bántad • é' .már' mind \'" • 
• ezeket ? 

MÁRIAtQb ha tudná'Nagyságod: hány-' 
ezer könyvekét,'hullattam elrvefetett'ártatlansá- [ 
gom miatt! hány ezerfizer, meg-meg- ezerlzer 
meg.-"bántam félre lépeseimet-! Ide fzívémbe . . 
Nagyságos Uram. Meg-fogja itt látni- töredék' ' • 
mességemnek valóságos jeleit. De: hogy Ki- * 
rályoiíi elStt igazán ki-adgyam fzívemet̂ ' meg-' 
fogja itt látni azon ÖrÖmemet-isVhogy már. '*'.'• 
mostanában vifefza-térhettem el-hagyott ártat- • ' :* 
tanságömhoz. 

SZEPELII; „Ugyan bangossatb - ' [ w. 
• GYILOKI: De- vák-mer8en-is»: • '•;' ' r; ••" 

•^-'•••• í • _ L:§ ; y / 'M^%^:;'.y\ 
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• "MÁRIA tígy tehát* Nagyságos Uram! Vé
tettem-ugyaat.de meg-engefeteltem az Istent. 
Ő nékem 5 amint reméllem 5 meg-is-bocsátott. 
Nagyságodat 9 úgy-mint • embert,. hamarébb kel
lene meg-engefz telnem* . 

KÁLMÁN: De meg-engefetelheteJ-é;áz 
Orfzágot ? " * 

MÁRIA 2 Vallyon lehetne-é beúne olly egy 
ember-, ki $ okossan gondolkodván, ezen mos
tani ártatlan f és csendes fzeretetemet kárhoz
tatná ? : 

KÁLMÁN Í Oh Máriai ! .ha bár engem , 
mint embert, vagy még mint Királyt-is meg. 

. engefzteltél; meg-engefztelhettfz-é mint Atyát? 
Mind ezeken fölül : nem vagyok-é én Istvá-
nyomnak Attya ? 

MÁRIA: Oh Nagyságos Uram ! az édes 
Atyát sokkal könnyebb meg- engefztelni , mint 
vagy az embert, vagy pediglen a' Királyt. Az 
Atyának fzíve érzékeny, anaak-is kelletik len
ni, midőn eme' két Unokáit, Istvánnak magza
tait, láttya. 

KÁLMÁN; Mária! mit mondafzfz ? 
MÁRIA.: Csak éppen azt: hogy Unokái. 

Nem mondom ; hogy a' Magyar Koronának 
örökössei. Azt még nem mondhatom. 

KÁLMÁN: Azt még nem mondhatod ? be
vessen : pe valahára talán mondhatod ? '• 

MÁ-

http://ugyaat.de
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MARIA: Én áÉzfzony vagyok Ve* töt mag

zatnak annya vagyok; Jövendölő nem vagyok, 
KÁlíMÁN : haragússan- • Hogy tehát j3* 

vendö^ ne lehess ̂  meg4elletik halnod. 2 
Ezen irtóztató fzavakra*: el-veíztette Má

ria minden "bátorságát;; Méltóságos tekintete 
beesett. El-erefztette fiainak kezeit, mellyé-
ket e?í előtt fzünetlen kézéiben tartott. Az
után likét a' Palotának egy .fzegletébe vitte. 
Onnant viízfza-jövén, meg-állott a' Király előtt. 
Fiái rettegtek.- így föóllá .".. v: 

MÁRIA: Az Istenért, ;Nagyságosüfam í 
KÁLMÁN: l^liétí'tá^^^'íii^^:'. 
MÁRIA :. '"pim 5 A' líkálynaiföájáü#ti:e-

gyelem - Czó löíllattafiik - örömest, ró« a' %alál-
- h i r d e t é s . • • ' . . „ ' " . ' ' / • , ' ':;":"':- " '••''•'•.' '•'•• ; - * 

KALMiüf; Mondára i m^g-keHetik halnod. 
l!lAÍ^K;^s;-ya^iö!n.^ rvéíkea miét' § 

Hogy btványt föeretteiaP^IÍiáini téhettem-é 
erről? —Avagy hogy Istvány engem* fzsere* 
tett ? — Ezért én yagyok-é vétkes? ——Engem* 
bijntetttek-é étette? avagy ő'tet érettem ? 

KÁLMÁN: Meg-van a' törvény..:Té'yf&, 
' ^ v é t k e s . . . ; •. • • , • . , ; , • / • • : ."*' • ^ • • - '''•••'•'" " •' 

• í e-. -*•-!<tópiiá s.-Én vsgyöfc a' vétkes ? 
va$y igenis. ,J líem vagy 

Te IstvÉs^-áamnak aláttbm^s. |^#^arsa ? , 
M i R U : töágp:t l tóé 'áÉlrflíágysigod ? . 

. KÁLMÁN: Tudok mindeneket. 
•/'-;;.:. y • • \ M A * 
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MÁRIA : Oh hallgassa-meg tehkt. utolsó 
fzavaimat. Bizonyságul hívom az eget és föl
det (merrakkor senki-se vak mellettünk) min
den tehetségemmel azon voltam: hogy a' Her-
'czeget ezen fel-tétélérol le-verjem* Emi ege t>1 
tem néki Nagyságodnak haragját, az Orfeág-
nak boföfzáját* Semmire se mehettem* 

KÁLMÁN: Ha mindgyárt magam meg-en-
gedek-is félrc-lépéseidnek; de Orfzágomnak. Ál-
ladalmai ,; és Rendgyei halálodat sürgetik;' 

MÁRIA : Oh Nagyságos Urami! egy ilíy 
csendes, és fegyvertelen teremtés, a'-micsodás 
én vagyok: hogy lehetne az Álladalmaknak és 
Rendeknek fel-háborítója ? Uram! meg-csalta 
valaki Nagyságodat, pedig, ollyas ember, ki' a9 

Közönség' fzíne alatt toaga'-hafznát hajháfzfza* ' 
.• KÁLMÁN: Akár miként esett , de halá

lod el- van- végez ve* 
•MÁRIA?-Kegyelem és irgalmasság Nagy

ságos Uram ! le-térdelve: íme le - alázom maga
mat a* porig* Meg-ne-ölessen. 

KÁLMÁN: Az Áiladalmak és Rendek éle
tednek még-nem-engedhetnek.. 

MÁRIA: d Tanácsnokokhoz fordulván: Ti 
nemes fzívü Magyarok'! esedezzetek életemért. 

, t ÁRVÁI •: Mi mindnyájan, © Nagyságának 
intésétől függünk. ' • ' • " ' " , 

GYÍLOKI: Intsen már égyfzer Nagyságodé' 

MÁ-
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MÁRIA: Két fiait elo-hozván ? és' telek le-
térdelvén \, Már látom :-el-hagyott aZ' egéfe vi
lág. Kegyélem 5 és Irgalmasság Uram.--̂ Ha az-
Álladalmak és Rendek vádolnak:-hadd-.fzóllya* ' 
iiak érettem Nagyságodnak ezen Unokái.- La
jos és Sarolta! esedezzetek-édes-Anyátokért!-' 

LAJOS.: Oh Király! ne bántsd édes A-
nyánkát. 

" ^SAROLTA : Hifeen S a* Királyt nem bán
totta../ • ."."•' 

GYILOK!: Mariának hatúllyára ¥eruhén és 
a gyilkot kezében tariván* Uram lehet-é immár? 

MÁRIA : Fifzfza tekintvén és a\ Gytikot, 
rMg-látván: Jaj Istenem-Teremtom 1 Irgalmassá-" 
got Uram. Ne hagygy illy kegyetlen- halállal 
ki-végeztetni* £ngedd~meg ? Hogy egy Apácza-
Kalástorombá mehessek. Avagy zárj-lé azA-
varoknak Várába (19% 

KÁLMÁN : Azt már most.megéljem enged-
hetem. - • 

•, M Á : • 

. (19) Azon Magyaraink 5 Mk ',. még Árpád előtt # . 
•Magyar-orfzágban uralkodtak, és AVAROKNAK nevez
tettek ; Ó-Budán helyheztették Királyi lakásokat 9 és azt 
Cbdgdnyi- ízeknek mondották 5 most Királyi lak-helyeknek 
•tóondgyuk* Ezen Ó-Budai régi várnak le-irását Egiuard-
ból vefefzük, Nagy-Károly-csáfzárnak Titoknokjából, ki 
azon • régi várat maga Remeivel látta f é$ tÖUe Aveutinm 
k- i ra ' ez«a. ízavaiv&l: 
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' MARIA: Uram ! Az ártatlannak jti- ontott 
vére .a' Magyarok' Istenéhez' fel - fzökik* Elő
fogja Nagyságodat a' Pokol' gyötrelme. ' Az. éa 
véres árnyékom-is semmi nyugodalmat nem ád. 

" GYÍ-

w A' Badai vár egy kerek hely vala, mellynek kiil-
'$o k&re'(Peripfeeria..exteriőr) ötven-ezer lépés volt; kö« 
vetkezendő-képpen annak Öreg-hurja (Biamettr) közel ö-
zen-hat-ezer lépésnyi. Eme' külső körben ágasokat, avagy 
punkokat, és sorompókat vertek, ügy; h©gy.segygyik 
a* másikát érné. A ' Palánkok Cser-Bük-Tolgy-fák voltá
nak % és a' főidből hufz-lábnyira ki-állottanak. Ezen kíilso 
körön belől, más belső kört-is csináltattak az Avarok ép
pen a' fzerént 5 valamint az külső kört csináltatták* Egy-
gyik-kor £edig hűfz lábnyira vala el-távozva a' másiktól.1 

Ezen két palánkos körök közé , főidet, ifzapot, és egye-
lesleg fuz-fa-v'eftízŐket hánytak , és így, azt egéfzlen ki-
töltvén , fölül nagy" ékessen ki-is gyöpözték. Ezen két 
Palánkokat (hozzájok vévén azt-is, a-mivel ki-töltettek) 
a* Németek JUNGnek, az-az; gyűrűnek nevezték. Hív
ták LANDWERnek-is, az-afe Qrfzág-oltalomm^ Nevez*. 

. ték, azután HEKKÁNAK-is, s HÁGÁNAK-is,: A z Ava
rok VÁRNAK 'mondották.—; A' Yáron kivül csupa gála? 
gonyás tóíkek, és mis erdoseg-is, vala Ny&*-$zil-Fűzriak~ 
bol, jiiejlyekje-nyesetteívéii•;• é§ a\ földbe dugattatván ,• 
könnyen ki-fzoktanak hajtani. RelŐl .a' várba yalának af 
iiázak.-, csak éppen olly mefzfze egy-mástól, hogy a' kur-
'.jantdnak fzava fzépen el-hall&na egyikből aB másikba* Ap 

.Váron, és annak berkes erdein kívül yalának a' sok eme-
letu Kastélyok, mellette a* majorok , kertek > telekek., - És 

:ifUbdr̂ zek.,̂ ^ köros-jforűl így yalának építve. ^ várba nem 
vezetett több bé egygyetlen-egyjípái ^ajws frily. ilattomö* 

vélt> 



•IV. SZAKASZ.- CT.JÉSZ. \v& 

. - GYILOK!': Afzfzonyi ijefzfgetések! - - « 
Uram!. , • . ,< \ • > 

MÁRIA^ Az Istenre kérem Nágyfeágodtt *" 
Be engedgye azt: hogy ezen Unokái árván jn$» 
fadgyanak? Akatháttya-é Istvánt a* sírba: taÉsU 
tani? Az o, élete áz enyimtol filyg.V . , *:\ 

.. ; v KÁLMÁN: Oh Mária MáriaY - -.,; 
ÚllEOXl: 'Uram. í itt az. idS* -/;.. , s* 
MÁRIA : Oh irgalmasságot Jíérek. Máf 

látom Királyomnak ho^záto faajtó fzívét. 
•.. KÁLMÁN: Oh Nagy Aöyánk mit tegyek* 
i -•''i ' • •' • ^ •:

,;;"\ '• ;• -• -""-.["SíhL: 

vdlt, mint aaoké fzokott, Iák pfitóftlól éfek K%«| 
két-feíz, efztendeig ( A v ö J t ^ 't$t®M$%MgMmtyj&), ide 
hordották az Avarok minim 'azon temérdek Jiiflicsjete^ 
meltyét a* körŰI-bdőJ, tóVdl-közá4^ 
fak-'' Ennek hírét , t i # ^ Wag5 t̂ó<$y,;;'$fc4-ütfft' V.- Bű&i '. 
Virra, azt nagy i?rŐ^kkal-tt^%^ér,,'-^'katö»át;^ 'leg* 
fee^y<éfec*W* teg^Ü^aliiiftlá :$i^V' \ ' : ^ • ÁwoI&> 
fiak átóori Fejedelmét BQ$QH3f$ totóöi^e tétette ? &» 
3Cainek%ánna ez magát a'tilagboi kivégzetté; Ötjét tiCz-
fességessen etis-temettette* M&snak íempiotii^t eí - tot^ 
fatta, és kívül a' Vi&rőn- ""â ihaíti', k̂ vseibSE' >*" BtSld6^|t«»';: 
'Éztóek^atóa' híres • tetnpfcmját "'éjpítfette' / mellyeí^*0é*ii 
" ?EÖÍK -MÁRIÁNAK nevezte^, 

' %W»;vtízétt*d'áí j-Ö^ 

. tá3dttafe;%i,%4!N^tol^ ^agtöifr '.efö 
iriefielijMk' 'tapájititó) '̂ tó-KíVták:- ^áteasí^ 
$ík;: a^^olcsite ^fzéaTÍ«'lfeött#. • - • ^ ^ M ^ k : $ ^ ^ f ; p % 
mm^mémwmÉi mm- ** ^y^W-^\.<^^f|; 



.174 ."-"-BÁTOM.MÁRIA. ' ": 

MÁRIA: .Kegyeiméi:- "Nagyságos Uram ke
gyelmet ! Máriának a5 Magyarok' Nagy Afzfzo-' 
nyának nevében kéreih. ' "s " "' "' 

KÁLMÁN t egy kevés gondolkodása után : 
Máriának-" nevében ' meg-éngedŐdik életeké fel
emelvén 'Mariát : Kelly-íel^ és adgy hálát a? Ma« 
gyarok' Nagy "Áfzfzonyáriak. ' • • 
".'• MÁRIA: Oh-hála! Örök hála! a' Magya-

rők^Nagy Afefzonyának.- ' '•• 
KÁLMÁN : 'Már most" eredgy -feobádba • 

kedves Máriám, • Ott fogod eí.-várni Vtöbbi 
rendeléseket Addig-is imádd a'- Menny - égie
ket : inert ezek Tzabadftottak - ki a* halál* tor
kából ' . • ' '-

'Örömében magán kívül lévén Mária, meg-
.hajtá magát a' Király élStt. 'Az-utári mély alá
zatossággal meg-csókolta kezét. Fiai t-is egy-
gyenként eleibe vitte 9 és vélek-a' Királynak pa
lástját meg-" csókoltatta'.' Ismétt fiait kezeibe 
vette ̂  é&7-újra meg-hajtváti fejét ,":yelek egy-
gyiitt a* ' mellék fzobába méné* MetrS-fíStjen 
azt kérdezte alattomban ' *' " 

LAJOS i Már nem- bántanak" tégedet"':édés 
anyám? " ' ' ' " " ' " " ' . 

MÁRIA • Nem bántanak édes fiáim. 
SAROLTA: No'hála' légyen az Úr^is

tennek. . •":.-• 
MÁRIA :'Azért megyünk fiaim:, hogy"M* 

. lát adgyiiíik Máriának, a' Magyarok Nagy' Afis-" 
fzonyának, édes Anyánknak,- ••""' • ••" -'ötö-



H 

IV. SZAKASZ.:- •' T. '!É$Z.- ifa 

ÖTÖDIK HÉSZ. 

Az üávariak' mérge* ' -{ 

ogy Mária el-méne, ^I-ee^Btett Káláánm 
"Égek felé, mintha hálát $3na az ágbelieknek, 
kik Máriát életben hagyni akarták. Be a' Ti
toknokok, mint a'le-Forrázott kutyák, nagyon 
fzégyenlették magokat, hogy, annyi mesterke
dése!? oitán, az egéf̂ : dologba bele sültének. 
Leg-méfgessebhen nézett a' Királyra Oyilokn 
Bánta - is: hogy t abba hagyján a' jeleket , 
Máriába nem ütötte Á- $$}&&* -,i&. áerűzás-
k o d e t t • ••.. ••"" . - ; ' '.'. / " • • ' • •'•'. • ' ••-.'•; ;•'•"'• 

• S Z E L I K , i E? Isten wttsé - - &ép dolog! 
AÍLVÁI; t^yos:mlelhette Nagyságodat? 

• -.t GYIbO&í; flát'{jfi ajtart ki-tenní bennün
ket a* gyalázatos jfzég^en-kore '$' \ 

J^MJ^^i'p^ék^-'^éiit. előtétek 
ízámot kell arról adnonj, a'-mit cselpkfzem ? 

ÁRVÁI: Számot ugyan nem $"Nagyságos 
i%íam. Hanem,.: mi okra nézve jöttünk-ki, 
kfiáa-várra ? . / ' . . " '_• = 

KÁLMÁN: Annak nem,embernek, hap^é 
sgy k̂ eréngő padnak lenni kelletik, jü*-íitt$fe 
|e>£a]lya. Se fzívének v se feeménféne» kel
lene lenni, ki annak, ineg - g 
vállalná. , , ' 

M&adikKiinpVé"., ffl 



t<Z6 • • 'BÁf ORÍ -MÁRIA. 

ÁRVÁI: Tudtam "én azt még Budán": hogy 
Nagyságodnak fzíve nem az illyenekre való ; 
noha vak Bélának követői Nagyságodat az e-
géfz .Qrföágban kegyetlennek mondgyák (20). 

,KÁLMÁN: Én az -iüyetén irtóztatóságok
ra soha nem íkülettem* 

SZEPELIK;. Úgy de meg-egygyezett Nagy* 
* ságod az S halálában* És vallyon ki verhette-
le arróía' Magyarok'Királlyát ? Egy Afzfzony-" 
nak pityergései^ rimánkodásai $ jajgatásai, 

^ - . JUL-

(26): Mindenkor csudálkozásra méltó dolognak títt-
feattatott az a* tudós Magyar írók - előtt: hogy Katón-
'Királyunkat a* külső í rok, kegyessége, és bölcsessége mi-

. 4xí y az egekig magafztalljrák; elleniben a? mi Magyar író
ink őtet, nem'csak, testjének alkotására nézve-,* kancsal-
• nak,'görbének, rend-kívül fzőrösnek, és mis e-félének; 
hanem, erkölcseire nézve-is, vérfzopőn'ak, kegyetlennek, 
durvának, és , tudgya a' jó Isten, mi gorombának nem 
mondgyák* Én ennek okáról sokEsor -gondolkodtam, és 
végtére .M-is-taniíIíam: hogy mind-ezeket nein merték 
mondani Kálmánnak, i:s második Istvánnak idejében, kik 
akkor valósággal okossan uralkodtanak ; hanem , minek-
Btánna ezek él-haltak , és magok után Korona-Örökost nem 
hagytak;-így ofztin Bélára jutott volna az Uralkodás , kit 
Kálmán meg-vahícott, és ki-is-herültetett; hogy az írók 
Bélának kedvét talállyák; Kálmánnak kegyetlenségét fitog
tatták r otet előtte rágalmazták, eV ezt Írásba4s vették* 
Ki-tettfzik itáráti hogy mind ezeknek oka a' bízelkedés 

-vált, mellyns-Jc minden :írótól", de fö-képpen a* Történet 
jegysotul, tivol kellene lenni* • *' ** 



ti > 

KÁLMÁN >.. Mondgyad inkább inelté• pqóai-
kQÓásai,, méltó Ja|gatásai., . .̂  , . , 

• \'; f SZIPELIK ? Oh Üra«m 1 nem J maga az 
illyetén pityergő.' Tulajdonok; az illyes mdúlar 
tok minden fzerateleií Afzfzony^gqknjik. Ez 
az Ő fegyverek,. mellyekkel a' férjfiakat:. meg; ' 
támadgyák., Csupán azt sajnállom.: hogy egy 
Magya?. Királynak fzíyét m^g-lágyítnatták;»ís.aa 
fzínlett könyök, és tettetett jajgatások. ; , , , 

KJÜ-MÁN: Oh,! .nerri; valtak azok, í z í t t e 
könyvek,' omlett 'jajgatások* Ha mind-azok 
csupa terméfzetes indulatok^ nem voltak vÓlna: 
soha1 'az rén: fzíveöi% '̂;aieí|jra; -bé îieai -'hatottak 
vólnai v •'.,';••' •i;/i^fr'\'/i\\J\.'^.:'..."\l''i:. 
'.^•'.'(f^VAl ;'!;^-'-á^.V':'a;zé|:'t jött 'te^n-varig,-
|?agyságod; liogy fölséges; fel-tételeit irégte:.h«jt-
sarhogya? Orfz,ág t̂̂  nyugoáalniát keresSf.; 

. tele lévéa nemesgondolatokkal, és népét ból1* 
doggá tenni iparkodván. "2 , 

KÁLMÁN : Mind 'ezeket más móddal- is 
".Végre hajthatom. fti:álihatott vólpa. ellene ár- j . 
'tetten könyveinek ? Ki ne fzánná._azon e s j ^ : " / 
^gyermekeket ? Ott nem úgy hallvátok! Az:

 ;e|é|r 
. 'tériié^:et.,fel-tániadQtt,'n2ielleíte. Mind^í^t.^- ,_;;',',. 
..r:|ött9te\^gie» ízayakats 'Kálmán! Í Ö ^ S ^ ^ ^ Y I ; -
•'^Mé^héí^iét^'vúú. " • •;' •_ " . ' " : -^ . '^f "^ ',•'"-:" 

Tárra',' ̂ gy\inóst. ^ ^ * ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ! ^ . : ^ ^ ^ ' ' - í ( í 

-|za Budára ? / ,] "': •'.. . , ' r í ^ ^ . 4 l < ' ' ; t í ? ^ I K 
••..- ^ J Í •••• •;,;•' : ; | 9 p ! - í ^ 5 

. • -- . • ?' '•' •*'<"» •tf'f* ' ^ r ' ^ í ' - v s í 



i7g '- BÁTORI MÁRIA** 

ÁRVÁI: Éz-é jutalma hív fzolgálatunknak . 
..hogy bennünket István-beremegnek fel-áldoz

zon f a* Bátori házat ellenünk fel - lobbantsa ? 
hogy. minden-felSl rajtunk essenek, és meg-me-
zítelenített oldalunkba verjék a' gyilkot ? 

SZEPEtlK : Gyerünk Árvái. Minden ipar* 
. kodásunk hafzontalan. Nagyon meg-romlott a' 

világ: nem fogannak már állhatatos Királyoké 
Gyerünk mondám Árvái , és efzünkbe juttat
ván Árpádot és Zoltánt, ama* régi Magyar Fe
jedelmeket , csordűllyanak könyveink : hogyilly 
lágy fzívekre találtunk. 

KÁLMÁN : Micsodát f mit akartok tik ?• 
SZEPELIK; El-akarunk menni illyeti Ud

varból, meílyben az Afzfzonyok* pityergései" 
többre vihetik a9 Királyt, mint a' Tanácsnokok
nak fontos okai* El-akarunk menni ollyan n& 
varhói,, meílyben a* fel-tételek nagyok és föl-
ségesek: a' cselekvények parányik* 

'KÁLMÁN: Mi£ akartok ezzel?' ' ' 
' SZEPELIK: Azt Nagyságos Uram : hogy 

bennünket Udvarától el-erefzfzen. Nem hallya-é 
,.as népnek lármáit, mellyekkel ki-nevetik Budán 
gyenge fzhe végett? Hogy kaczagják-ki a'Ma
gyarok Királlyát ingó-bingó gondolatai, és vé
gezése! miatt ? "• • 
"• . KÁLMÁN : Inkább nevessenek, mint' kár-
hoztassanak. " 

SZE-



' IV. S2AK&SZ, V>JÉSZ. 1*79 

. .-SZERELIK.: Neraláttya-N^gyságod;-. mi
ként yottfza magához a' népnek jiaprob^ réfzét 
Istvánrherczeg,mid<$nania' Máriát,':egy alá :t%" 
lófzemélyt, a' Királyi fzékbé ülteti 2 •; *5 

KiL'MÜNÍ NO haddel Szepeiik. '.•'.': 

.;. $ZEPÉLIK 1 Nem láftya Nagyságod; Hogy 
fagadgya-el a' Bátöri Nemzetség az" Orízágnak 
leg-fényessebli tiJfeségjeit.? a' Nádoi-ispínysáigol̂ ' 
iiiÍ''Díí^rbíró^got,.a,^F^BpáMágoícat? 

" '•: "'"^MM^'i Kérlek, n^-fzolly ezekr'ói '";'• 
•"••' SZÉPÉLIK-. Nem láttya Nagyságodé húg/ 

oíík-meg Láfzlót, Juditnak fiíát.: és.,.SÍariánjaB 
áma' Koícsait, azoki^k:,ne^téle4'^^'é^kl^'':á; 

..Kira^,&ékb©,.uitetiki"''':'"}}'''; ' '"'^^-•y" - •• ;;--
,''}., J U £ M Í ^ ' N © - - ^ •; 
.:;'[' SZÉPEtíft: Nemláttya Nagyságod;: minő 
izúr-zavaíba, mjno.', tűzb^lángba-fegyverBe ke* 
yeredik atZ Orí^ág ?.. .-Hagy leselkednek > hogy 
fülelnek a' fzomfzéd Királyok:t Hogy fog t? 
Magyarok' Királlyá-az omladékok alatt fekíin-
ni, és akkor, de immár nagyon későre meg-" 

- bánni ezen gyengeségét, mellyel a' Királyi •,gáifc-
*; c^it más nemzetségre hagyta ? 
',.,, ..JKÁLMl'AN: Istenem! 'még mire wSzápk l,.. 

• .*V" ,i5^PJELBC;: Ne^!wUyaNágyságo^:Íö|y 
sfekozzak. érdemes Útóink*Kálniánnak fe|i»Yáit;, 

• " ^gj?jtá|kozzák:,hírét -és ,;.Királyséf^r Üi, • légi, 
Üleinek gyomait nem ^bvetvénv^bitangolfe|ia 

: az .Orfzágot, mást" üttetettía* Kiüáíyf 
. ; i v - '• • ;••• " M 3 ; — ' l » v •'•'.*• 

.' •• •' . ' '•••> ' ' ^ l i p ^ ' 



i8o "'-BÁTORT MARIA. 

Oh én illyck'et Haliam' nem kévánokí Ugyati 
azért éllyen és:'háIíyon Nagyságod., csupán "ma
gának, és maga fzenvedgye azon irtóztató "gű* 

. siyolásökat. ' ""*', ,. / 
KÁLMÁN: • Oh-adgyátok ide a' gyilkot. 
SZEPELIK:' Mit? Nagyságodnak' kezébe 

a9 gyaíkot ? Mi végre ? Hogy ismétt hüvellyé-
be be«dug|a? Azt mi-is tudgyuk ~— Mennyünk 
Árvái! Én a8 vért , patak módra, folyni fzemlél-
hetem* Fel-zendtü a' haza. Minket-is fagyba
vérbe hagyhatnak. 4. 

KÁLMÁN: Az Istenért Szepelik ! 
SZEPELIK : .Mennyünk mondám Árvái, 

Magyar-orfzág nem az egéfz világ. Másutt- is 
efenek fehér kenyeret. Találhatunk oííy tar
tományt, pedig eleget,, mellyben térdet - fejet 
nem hajtunk egy fzemtelen vásott afzfzonynak. 

KÁLMÁN : Mit cselekedgyem tehát ? 
ÁRVA! : Azt Uram, ami Királyi köteles

ségében áll. Bár Nagyságod soha Leáu-váfba 
ne" jott.vólna« Eddig az Orfzág Máriától meg
menekedett volna. Nem illendő Uram: midSn 
a' Király most erre , most amarra hajlik, vala
mint a' nád-fzál Egy kis fzelet fújt egy fzem
telen afzfzony, egy kis esőt hullatott fzeraei-
böl, és íme le-ejtette lábairól a' Magyaroknak' 
leg - er&ssebbb Királtyát. Ezt Uram mi mind
nyájan ízégyellyüke 

KÁL-



IV. SZAKASZ. V. RMSZ* I&I 

. ... KÁLMÁN : Oh>ajha. fzem,piniáii-Tanú 
'igazgatná. nyelvemet® • Nem-is.' tpdom :"' mit 
mondgyák, (21). 

ÁRVÁI : Ezeken felöl? még nem-is tud* 
gya Nagyságod: hogy Bátoxi Miklós Leán-vá-
xatt vagyon. . • • . ' " 
V. KÁLMÁN:: Bátori Miklós? Leáiváratt? 

\ ' \ " ' • " • • . . : . M 4- ". :ÁR«. 

C») "Már ennek~el6tte-ís eleget gondolkodtam arról, 
mi ok vihette iei magyarainkat: hogy "Kálmán nevet-, és 
mis ehhez hasonló kül-orfeági Szentek' neveit Qrfzáguukba 
bé-hozták, és '> noha ugyan;nem mindenkoron, de vélek 
egy ido folytáig éltenak. Bizonnyára Kálmán uevezét be
jött EISQ . Királiyaink idejében , és közel két ízáz efzten-
deig fen-tartotta' Magyar Udvarban. Mert: bogy ezen 

'mostani Kálmán Kteflyról semmit se fzóllyak, Negyedik 
Béla Királynak Test-vérjét-is 8 ki az-után Haiiciai Sirály 
léve, más többekkél, Kálmánnak nevezték. És íme ennek 
okát fel-találtam Aloldusban f egy régi német íróban, ki 
2012-dik efztendore így fzőll: - . . 

Vala Hiberniííban egy Kholmattn nevezeti! ember f 

kinek igen nagy kedvé támada a" Jeruzsálemi Szentföld
nek meg-látogatására. Szarándoki ruhájába öltözvén, é$9 

a' HIbermai nyelven kívül, mis nyelveket nem tudván , 
AustriS>3 érkezett* Itt a* Németek a2t gondolván félolíe: 
hogy o vagy Magyar, vagy Cseh-orfzági.Kém lenné , "§-
„tet Stokerauban le-nyomták , és más két'"'latrokkal fel -Is-
atmfztptták. De Rhoknannak Szentségét sok jelekkel ki-

. nyilatkoztatta az Isten y mellyéket látvánX. Stokeraui Né
metek, meg-bánták ostoba cselekedettyeket, és , le-vévék 
a''fárdU A s duna'-partyán egyiíjra épített 'kis' kápoMba 



x8*- v :>RÁTORI -MÁRIA* 

ÁRVÁI t A* vadáföattak egyfzeribe. vége 
lefö.- .Ha o\Máriát életében talállya, "ml; mind
nyájan lefogyunk* - -
- -,,.... jULMÁN: Bátoxi Miklós • tehát ? 
• , y * ' . , / ' • ; •. .: . \ Á R - • 

el-ténutftár. Ezen Kholmannak Szentsége, és csudai, fe- . 
K3 tqáasütatván Eetmk, Austriának ekkori Marchio ja, ati-
tsalr Szent Testyét elobbení helyéről fel-emeltette, és kü-
iönö^oagj? pompával Melicziumba vitette. Ekkor Pop-
pá , Treviri Érsek, és Henriknek Test-vére, Szent Ist-
ván-kjxályun&nak fzép hírét hallván, hozzája jőve látoga
tóul..- Kit-is nagy esedezésekkel kére István-király: hogy 
Henrifc-test-vérjéne'1 könyörögne érette, azon.Szent Khol
mannak testjéjért:' hogy azt Magyar-orfzáguak ajándékoz
ná , raellyet nem régen térített a' Katolika hitre: hogy 
azon Szentilek esedezése által az igaz hitben annál - inkább 
meg-gyokeresedgyenek. Ezt véghez vitte Poppé , mert 
Kholmannak fzent Testye Orfzágunkba igen nagy pompá
val hozattatott^ és Ó-Budán le-tétetett. A|ig volt egy 
efztendeig nálunk , a'me a* következett nyáron ifzonyű 
nagy fzarazság léve* Mellynek okárű! kérdeztetvén a* 
Püspökök és Apát-urak, egy értelemmel azt mondották: 
hogy Szent Khohnan nem akarna Magyar-orfzágban marad--
fii , ki Német-Orföágban nyerte-el a' Tanúság8 Koronáját?. 
El-hivén ezt Szent Istvány a' Szent Testet ugy^n tüstént 
Viízfza küldette, de annak emlékezetét és tifzteletét Ma-
gyar-orfzágban fenntartotta, iígy annyira, hogy ofztán a* 
Magyar-orfzági Szentek* lajstromjába bé-hozta az , ki illy 
mm alatt ,erefztette-ki könyvét: A* Magyar-orfzági Szent* 
ségnek jelei* Ki azt-is mondgya; hogy ezen Szent Kol-
mannák? édes Antiya Magyar*orfzági ivadék teme* A* 
LOLDüS, -, . . . 
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ÁRVÁI: Az igen-is* A'-mi több • "vele 

tart István - herczeg. Uram! jaj nékünk , ha 
haza érkeznek. Fel-lázzafztya okét Mária. Dj~ 
hősködve rohannak nem csak mi ránk , hanem 
Nagyságodra-is. De, ha Máriát meg-ölettyük , 
az 8 efzek meg-tompúU A' nagy irtózás tehe
tetlennek' teheti mind-a'-kettSt, Uram! .minden 
fzem-pillantás káros. 

KÁLMÁN: No tehát: hozzátok ide Má
riát. • • . ; '' " 

GYILOKI: Mit? Hogy ismétt meg-enged-
gyen néki Nagyságod ? Hogy én a' gyilkot, 
nagy gyalázatommal , ismétt a' hüvelybe te
gyem? Én ugyan érette egy tapodást se tefzek. 

SZEPELIK: Nem-is volna jó dolgunk. 
Százfzor hoznánk ide, fzázfzor meg-eugedne 
néki Nagyságod. 

KÁLMÁN: No! eredgyetek tehát maga
tok* De ha' Máriának meg-gyilkolásából valami 
rofz 'következik,' Éri, Uram - teremtőm 5 .abban 
ártatlan vagyok: mert ezek az Orfzág5 nyugo
dalmát rebesgetik előttem. 

. SZEPELIK : Máriának -vére. a' mi fejünkön -
fzáradgyoii, , " 

' " HATODIK RÉSZ. ," '. /-
, Máriának imáisiga^- •..•" 

Midin ezek a" várnak Palotájában 'így. • villám
ló ttak, így menydöígöttekj így-is-mennyköve#-

* . M - S • • ; ; • • ; • ' t e r * . 
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tek, azomban Mária, egy belső fzobájába 'men
vén, a' Boldogságos SzÖznek képe előtt fiaival 
le-térdeit, és nagy- buzgósággal foglalatoskodott 
a'.sűrÜ hála-adásokban. Minek-utánna amazok 
elég hoízfzas befzédgyéiket fzóliották,. raaga 
imádságát így fejezte-bé 

MÁRIA: Hálákat adok 'tehSt Te-nékad é-
áes Anyánk! Magyar-orfeágnak fzó-fzólió híz-
fzonya: hogy engemet azon Gyilkosoknak ke
zei-közül ki-fzabadítaní méltóztattál. Vedd - fel 
fiaimnak foháfzkodásokat-is. 

LAJOS .- Anyám ! nem jönnek már. ide ama' 
rofz emberek •? 

MÁRIA: Ne féllyetek fiaim. A' Király' 
fzava Szent. Ó nékem meg-engedte életemet. 

SAROLTA: Oh édes Anyára. Én még 
most-is féllek Ő-tőllök. 

MÁRIA: Ne féllyetek fiaim. Emellyétek-
fel még egyfzer. kis karotokat a' Boldogságos 
Szűzhez; és. egy kevéssé fzivetekböl foháfz-
kodgyatok. 

HETEDIK RÉSZ, 
Máriának meg-gyükoltatdsa. 

V 
-M-se-végezhette utolsó fzavait Mária, midőn 
ama* Gyilkosok , minden bé - jelentés nélkül, 
fzobájába bé-csúfztak, és egyenessen reá-tar
tottak. Azon zörgésre , mellyel ajtaját meg-

nyi-
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nyitották 5 vifzfza • tekintvén 5 el ~ ifzoriyodott* 
Kedves magzatainak ábrázattyók, mintha 3' ve-
fzedelmet bizonyosnak tudták volna, el-halavá* 
nyodotfc -Meg-ölelvén fiait, csak ezeket mond
hatta ijedttébeo 

"MÁRIA! Oh irgalmas,Isten! 
SZEPELIK: midőn Máriának hátüllyámh-

fíilt: Várj Gyiloki, majd kezeit hátra fzorí-
tom* minebutánna crofzakkal ugyan-esak bátra 
vonta: Verd bel£ ! 

MÁRIA: Jaj Istenem ! oda lefzek* £ 
Király meg-éngédett. " 

GYILOKI : Máriába, vervén d gyilkot % 
Vefzlz-el gyalázatos. 

MÁRIA : • haldokolva : István .! — édes, 
•fiaim ! 

Ezek voltak utolsó fzavai 'ama' leg-híres-
sebb^ és az akkori időben lég-fzerencsétlenebb 
Afzföörijmak* Le-omlott a* főidre. Nem so
káig kénlódott. Lelkét -ki-erefztette. Oh em« 
béri fel-tételeknek bizontalanságai* ídS. előtt 
tünfrel a' terméfz étnek remekje* Szánta 8tet 

'minden teremtés, ki-vévén ama9 ko-fzivü gyil« 
kosokat j kik közül így fzólla ofztán ' 

SZEPELIK: Ugyan jól ekaláíád ám Gyi* 
löki' 

.GYILOKI." De , lelkem! nem kell annik 
t5bb. 

SZE-
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" SZEPELIK : Látod: hogy merefeti Ize
méit, mint a' Kan macska. Azokkal meg: ve-
tettéi egykor - engemet* . Bezzeg reám néznél 
most, ha lehetne. Úgy köUÖtc a' kevély Pá
vának* 

ÁRVÁI: Ugyan hogy lehettek olly ke
gyetlenek 9 hogy még a' hólttat-is háborgathat-
tyátok?-' •: 

."••.S^ÉPELIICs Talál* meg-esett rajta a* fái-
vei. -Te-is olly Afzfzony Szívű vagyf vala
mint a*-Király.-' 

GYILOKI: d gy-érmetekre rohanván : Mit 
' esiaállyíi&k ezen porontyokkal ? Mennyetek ti-
is anyátok után. 

'ÁRVÁI: Egy ájjal se bántsd őket. Meg
kell várni a' Királyi .parancsolatot 

GYILOKI: Hifzen ezek vefzedelmesseb
bek tó'anny oknál. 

, ÁRVÁI: Azt tereád nem bízták. Mária-
• Bak -halála, törvényessen- valja el-végezve; ak-
'£®S annak fiaitól semmi rendelések nem voltak. 

•GYILOKI; Azon. legyünk $ 'hogy ezek-
is el-vefzfzenek , másként az Orfzág nyugoda
lomba nem léfzen. •' 

; ÁRVAI::. ErrÖl ez - után -is tanakodhatunk/' 
Hanem lattyátpk halivá fekunni Máriát 9 t, 

... GYILOKI: Pedig el-terjedve, minta" dög-
... lóit macskát, •' Ezt "régen, meg-érdemlettet 

ÁR-
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ÁRVAX: Szegény - Mária !" —' Oda'van —* 
le-omlott —" el - is - hervádott — mostani Magyar 
orfzágunknak leg-fzebb rózsája— Oda van---* 

NYÓLCZADIK RÉSZ. 
Kálmánnak baj*. 

°ás fzobában vala akkor a' Király, midőn 
Máriát meg-gyilkolták a* Gyilkosok. .Azokról f 
gondolkodott Kálmán, mellyeket emezek elé* 
jébe adtak , és Máriának .meg - Ölesére bírták. 
Szinte el-hitette magával, hogy , Máriának 
újdonrel-kárhoztattása, gyengeségének', és egy 
Királyhoz néni illő Ingadozásának jele légyen. 
Avval -vígafztalta elsőben magát: hogy a' ha
lált meg-engedté ugyan , de nem parancsolta* 
De ezzel se tehetvén lelke - ismmérétének ele
get, így fzóila magában 

.KÁLMÁN: Istenem! be raftfzúi érzem 
magamat. Űgy emelődik Izívem fel-felé, mint, 
fzelek7 idejében a* fzoke Dunának habjai. . Lei* 

' kem ! mit dobogfz ? Oh Teremtő Istenem! -ha-
'hogy. Mária a' halált meg * nem-érdemiette t "És 
ezektol reá .hagytam fzedetni iM^^cjatl Ez 

.*törhetetlen, kén a' lélek^sroérétbeiú Néro-nem:".*-'. 
• én néki-megfegyelmezek. "Mária bizonyossan -
'•'ártatlan'. • Az- 6' bizonyossan*- 'Éljyen Máriai 
;ííallyátöW Ami4 Szépeik t.-Gyüótói. Ide • 

f z á p o ' r á ö / " " •' ' !";' ••••**• - ^ -: 

N 
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KILENCZEDKRÉSZ." • 
Halál jelentés. 

ogyV Király a* Tanácsnokokéit bé-hívta , 
Ők tüstént mlü termettének, ' Mely dolog oliy 
nagy örömére volt Kálmánnak, hogy azt le-
nem-írhatni. Ezen hamar bé-jövételekből azon 
folyadékot hozta-ki, hogy még Máriát el-nem-
veíztettékü -Minek-utánná bé-nientek , ezeket 
monda . . . 

ÁRVA! : Parancsollyon Nagyságodé 
KÁLMÁN: No hála Istennek,, hogy illy 

hamar viízfza - tértetek. Máriának életét nem-
kelletik el - venni® Én más valamit rendeltem 

. immár felőlié. Ez pedig az halálnál - is töbr 
bet ér. 

ÁRVÁI: Uram L- - - " . 
KÁLMÁN: Soha meg-.nem-gy8zhettem ab-

• ban lelkem* isméretét : hogy , az. Orfzágnak 
nyugodalma miatt, meg-kellesseá egy ártatlan

énak halni.. 
ÁRVÁI: Ki az Orfzágot fel'- háboríttya » 

tizt ártatlannak mondani nem lehet 
KÁLMÁN: Ugyan-csak azt akarom vilá-

vgossabban meg-tudni; ha Szíria az Orfzágot 
fel-háborította-é. Az egéfz dolgot újra meg-
visgáltatom, István - berezegnek jelen-léttében. 

. HaUgassar-meg-8-is az egéfz új ítéletet. És , ha 
lehet, védelmezze Máriát. 

> / ÁR~ 

H 
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ÁRVÁI: Lehetne Uram, hs későn nem vólnac 
KÁLMÁN.: Mosodát ? késSn-vagyon immár"? 
ÁliVAl: Nagyságodnak parancsolnttya £ze« 

réntj Mária még-gyiikoltatott. 
KÁLMÁN: Meg-gyilkoItatott ? 
/•RVAI: Meg-igen-is. 
KÁLMÁN : Nohát az Égnek büntetése fe

jeteken fzáraJgyotu Mert a'fci egy embert illy 
hamarába meg-öl , bizonyos vagyak benne : 
hbgv örömest-is meg-Öke. Ki gyilkolta - meg 
Máriát 1 ' 

GYILOKI: Nagyságod parancsolattyáraÉiu 
K i LMÁN: Hazudfz: hogy parancsolatomra* 

Erővel ki-íacsartatok collem nem a' parancsok-, 
tot 5 hanem a' pufeta engedelmet De efzenf 
ágába se volt, hogy az ííiy hamarjában tör-
ténnyen. * 

GYILOKI: 'Éri errSi nem tehetek. 
• KÁLMÁN.: A' Magyarok' Istene jói m&« 

gya5 hogy nékem Mária halálában semmi ré--
fzem nincsen. Rajtatok légyen az Istennek át-

. ka* ha ezen irtóztató vétekért meg-akarná Or-
fzágomat bíntetui. 

GYILOKI: Ez-elStfr-is mondottul Nagysá
gos Uram í most-is azt mondgyukj-és a1'-mel
lett .maradunk: Máriának vére a' mi fejönköa 
fz&radgyon. . ' - • ' • ' " ! -

TI 
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'• TIZEDIK; R'ÉSZ. 
Szemerédinek új sági. *, 

iXlídSii a'. Király Titokaofcjaival amúgy be* 
ízéllett; íme Budáról Leán-várra ló-halálába fza-

"ladott Szemerédi. Magától küldetett, a1 Király
nétól, pedig olly különös újságokkal, mellyé-
ket nem reméilhetett akkoriban az Orfzág. Csak 
alig-várhatta Szemerédi, hogy azokat a' Királ
lyal közöllye* Meg- döbbentek ezen véletlen 
el-érkezésen aV Tanácsnokok. Hogy a* Palo
tába ért, így fzólla &* Királyhoz 

SZEMERÉDI : Nagyságos Uram"! Ló-ha
lálába jövök. Budáról, ügy parancsolta a5 Ki
rályné : hogy, ha lehet, röpüllyek Leán- várra. 
Könyves ízeméivel. izóliott'előttem, és kéri 
Nagyságodat : hogy Máriára jó gondot visel-
lyen :.'mert azon drága-latos Személyben re-
méntelen titkok lappanganak* Engem* előre kul* 
"dött" a* Királyáé, fzapora lovaglásomban bízván : 

,' IVbgy a* Tzeféticsétíenségeí;.'hamarébb meg - hát-
{T Táltassa.. ..Ő-is tiístént kocsira ült. .' Itt terem 

minden fzempillantásbaii. . Addig - is e* levelet 
. *:-.3suld5tte Nagyságodnak/, Ebben a* perczentés* 

--*en'"kéri Nagyságodat-: -hogy, leg-fzorgossabb 
\TdoIgát abban hagyván^ olvassa-el-mennél-ha* 
•'.Vmaréb'b, '" '" ' • 

Hogy 
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Hogy ezen. fzavait mondotta " Szetoerédi', 
ennek ugyan orczája halavány fzkbe kevere* 

' dett. Mind fzavain , mind örczájának meg-vái-
izzásán álmélkodott a? Király. A* *Tanáesno-

' kok súgtak-és-biigtak aíáttomossan.. Azoiiba% 
kezében vévén a5 levelet, annak ezímjét így ol* 
vasta-el - • . * 

- KÁLMÁN : Szicziliának Messána várossá* 
' ból. -Buzillának, Magyar-orfzág5 Királynéjának^ 
kedve s Magzatomnak Budára —~ 'Szétnerédi ! mit 

• iaondafzfz? 'Istenem'! talán e?levél-is kárhoztat-
tya a* gonofz fel-tételeket®;'' ' ' • 

. •SZEPELIK:'Már.ebb& seinmi jót nem vár-* 
hatunk. ••* * / . ' . . ; . 

KÁLMÁN': a*rlevelet oívassa : Kedves Le* 
•ányonu' Nagy ízív - illeíodéssel hallottuk Szi-

• cziliában : hogy Istváú-herczegnek, a' Te fze-
relmes 'fiadnak., -felesége Judit meg-halálozott, 
Mi, -már Juditnak -férjhez meöése el&tt* a* ini 
Máriánkat akartuk vak Istványodtiak feleségül 
adni; most-is, annak halála után, rajta-vagyunk, 

'-hogy a* Herczeggel meg-egygyesíülyön. Ö m 
én Testvér Öcsémnek Leánya (az). Azért kúl* 

•• . - , , ' '• döt-
(32) Bnállátwk. és Eíton .Mkiimk Nemzetsége ét 

Atyafaága ezm nemző Táblából ismértetik-ki* • • 
Taiated 

Guiliehn. — Róbert — Rogérius. I v -

'Boamond —Mária* , • Rogérius II, BuaBa* 
• Mamáik Kütigv* N 
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dött'ák Siet (még kicsin korában ;) Magyar- or-
fzágba: hogy ott? ama* dicső nemzetnek -ízo-
Icása* föerént, fel-neveltessen, és, valaha István-

•nak felesége lévén -9 % te nyomdokidat* köves-
•se. Többet mondhat erről Bátori • Sándor, ki 
akkor 'ama* drága Kis-afzfzoht sok kincsekkel 
Magyar-qrfeágba vitte SziczilíábóL Belvedet 
várat-is mi fzerzettíik néki; és Kálmányödnak 
engedelmébSl, azért építettök-fel fzámára , hogy 5 
nem mefzfze Buda-várától, benne mulatságos 
helyét találhassa. Én pedig eleitől fogva mind 
eddig meg»üem-fzíra.ök., csndálkozni; hogy an
nyi leveleimre, mintha atyádfia se volna, egy 
ázót nem írtál Máriáról. Ird-meg egyfzer, pe
dig mennél hamarébb: lehet é rem&isége: hogy 

öté t 

Ezeo Tanfcred, Urunk9 fzilletése után 1045-dikben 
: ppancsaa-orfzífedak Normannia nevezeti! taitomántryáből jött-
ki Olafe-orfzágba, holott azokhoz állván, Mk a* Szent 
FŐldrot akkoron vjfifza-jöttenek, Salernumot a*' Szerecse
nektől el-vették; tí-i$4rajtván onpác 'mind a\ Szerecsene
ket, mind a* Görögöket^ Apuliít magokévá tették. Itt 
Tankred. le-vágattatott.1 "Ennek Bárom Fiai Guffielmus f 

Robertüs.* és Első Rogerius több Olpfe katonákat vévén 
magok melléj le-mentek Szicziliába, 'és, ohtiébt-is ki-vet-' 
vén a' Szerecseneket, Stícziliáifok Urai lettének, és Első 
Kogerius ugyan, Kálmán-Királyimki^k Ipas magát Sziczili* 
#i Grófnak neveztette, ennek fist pedig 5 a* Rfásádik Rege-
rius, Buzillanak Testvéré, magát. Királyaak tetté, vRpbái>v* 
mk fia vda'Boamund, és leánya azoü Mária-, Ját MfK 
í y a ^ p $ ^ ^ 'Bátprj • Mmkú mnmmi* MBRATQR. 
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iStet af Te fiad ístvány dí-vegye* Ezeö ' leve-
ledet?nagy örömmel fogom olvasni. Másként, 
valami csalárdságtól tartván, bizonyos embere
met küldöm Magyar-orfzágba, hogy valaha Má
riánkról hallyak valamit* Blly. eddig-Is egesség-
ben édes leányom* • Áldgyon-meg az Isten min
den jóval. A7 Magyarok' Királlyának, ay te ked
ves' Uradnak, csendes békességet, Istvánnak sok 
fzeréncsét kévánok. Máriára" gondot visellye-
tek. Én maradok 'téged1. fzéretp atyád Röge-
rius# 

• SZEPELIK : Mattomban : Nt> Arvai 1 'bez* 
zeg most lefz ám n\ Badd-el-faadd* 

"• SZEMERÉDI: Itt van még egy levél Kőn-
stanczmápolból a' Görög CsáfzárnétóL 

Ezeket mondván Szemerédi, oda adá Kál
mánnak aMevelet", mellyet Magyar - orfzágba 
küldött Piroska , Kálmánnak Test-vér-húga, és 
Komnén Jánosnak, az akkori Görög. Csáfzár-
Bak , hites-társa. Gyönyörű erkölcseire nézve 
meg-érdemlette azt; hogy Szent Láfeló-Kirá
lyunknak kánya legyen. Minek-utánna -Görög 
"Orfzágba vitték, a' nevét, régi, ízokásjqk íze-' 
rént, meg-változtatták a* Görögök, és',Iréáé-
nek nevezték, Ezen derék Csáfzáriaéról.'így.-íc 
egy Görög író, kit Kinnamusnak neVtónefc „ 
Már ekkor feleséges vak, János-Csáfeár-Iféné
vel, Láfzlónak leányával, melly aMzony kíilö* 
öös fzöménnetességü és erköjtysökkel fényéske-



űS- valV Ha-Fölséges." Urának adako£Ó#ágáb'ől 9, 
avagy a' Birodalomnak jövedelméből' -valamiket 
fzerzett: nem .költögette fiaira5 'avagy' más -ha-, 
'feontalatf és "nagy. méltóságú, pompákra; hanem, t 
mindenkor egy forma, életű -maradván , feííköl- • 
kodo feolgáinak adta* Egy,' KlaStrpmot épített 
Konstantzínápolban, "és aJ Mindenhatónak fel-' 
ajánlotta 9 melly épületnek nincs mássá , akár * 
fzépségére* akár tágasságára nézve, llly erköl
csei valának egy FSlségnek! 99 Hogy ezen Há
gának levelét, kezeibe vette 9 így olvasta-el' 

KÁLMÁN t d boréion : Kálmánnak 9 Ma-
gyar-orízág1 hatalmas Királlyáriak, édes Bátyám
nak, Koíiftantzinápolból Budára. Meg - nyitotta 
0 levelet 9 azt, így ohasta-el :• Piroska , édesBát-
íyáaak Kálmánnak minden jókat, kévén* Soha 
nem tudhatom az okát: mért vefzek az idén 
annyi levelet Szicíliából, fa-képpeti Boamundtól 
valami Máriának Test-vér-bátíyátóh Ezen Má« 
'fiának Budán kellene lenni Buzilla mellett: mejt 
Attya Báttyának Róbertnek édes leánya. Sem-
mt tudósítást nem vehettenek 'Budáról , mindad
dig 9 noha-elég leveleket irtanak* Kérlek, Bá
tyám ! visgáltasd-meg aZ'egéfz dolgot"'magyaros* 
saiio Mert 3 a'mint vélekedem 9 Sárkány fekfzik 
a" lukban. Azt irja Boanrond •: hogy Király
nédnak Attya nem' sokára végső levelet fog, ír-
tó leányának: mert el-nem-hitetheti magával; 
hogy döbbeni levelei el-nem-sikkaGatattakv.vala* 

' ki* 
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íátoi* A' Csáfzár egéfzséges y .élnek az éa 
Ikeréiig-is, és egésségesék. Faképpen Manue-
lemből, egy derék Csáízárt várok.- Köfzöntöoi 
Ei'.ziilát és Istványt. .Élly 'édes Bátyám egé,s-
tv fessen. Én hozzád ama' Régi Piroska nrara* 
£:!..-• Konstanczinápolban. • • 

,Hogy ezen Ievplet-is el-olvaste Kálmán * 
mindnyájait -el-hallgattak. Szemeted! le-süt8tte 
fejét, és mellyen gondolkodott* Minek-utánna 
a* leveleket bé-tette, és az afztaikán le-nyom
tatta , így fzóllítá - meg Szemerédit 

KÁLMÁN : Hát =Szemerédi! erre mit mon-
daföíz ?- , , 
• ' - SZEMERÉDÍ: Nagyságos ü̂ram-l ez Irtóz
tató történet* •. Máriát' annyi • ideig alattomban 
hagyni, - nagy kutyasága valakinek. Ej Uram • 
gyanakfzom • én valmiroL • 

GYILOKI: Még időnk van, lódúllyuák. -
• KÁLMÁN: Hadd hallyam gyanúidat éde§ 

Szemerédinu Örömest tudnám: meg-egygyez- -
nek-é az enyimekkel. 

SZEMERK-DI: Elsőben, uram'! Bátori Sáli- 3 • 
dórra gyanakfzom , ki Máriát Szicíliából előhoz
ta. Ó ama' Kis-afzföont, valamint mostanában 
ki-tetfeik^ maga leányának leírni hazudta/ A* 
kincset -pedig ; mellyrSl a levél emlékezik- » 

"maga* fzámára meg-tartptta. " ' :•' 
KÁLMÁN ! Ez ugyan meg4ehet» de még' : , 

";Se. bizonyos* . " " / " " •^/:-v/ 
m 2 .sz^-/;';/ 
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SZEMERÉDI: Nagyságos Uram; Éti ezen 
igazság mellett le-merném 'kötni életem. • Jói 
mágynk Uram : hagy Bátori "Zsigmondot bóldo-
gúltt Láfzló Királyunk .nemesítette-meg. És 
íme! annak fia Sándor, minő nagy kincsre kapott 
egyfzeriben* 

KÁLMÁN: Szemerédií alig ̂  ha ki-nem-
találtad- . 

SZEMEREDI: Hát Uram ! ki-sikkafetötta-
el azon leveleket 5 mellyeket Rogerius Mária 
felöl leányának küldött ? 

. KÁLMÁN: -Erre-is magad Teielly édes Sze-
merédim* • 

SZEMERÉDI; Ej Uram! d Tanácsnokokra 
mutatván : Farkast emlegetünk, a" kertek • alatt 
kullog. • • • . . ' ' 

• KÁLMÁN: Ennél nincs igazabb,. Oh.éra-
terek ! emberek ! 
-' SZEMERÉDI : Szaporán' tehát Nagyságos 
Uram* A* Királynénak fzándéka az ;. hogy 
mind - ezeket mennél - hamarébb meg - jelentsük 
mind Istvánnak, mind Máriának 9 és 8ket9 ezen 
álló helyekben-3 itt Leán-vánitt, öfzfze-is-a~ 
dassnk* 

KÁLMÁN: Te pedig Szemerédí •: eskiidgy-
meg -az élS Istenre : hogy ezt Istvánnak,, soha 
meg-nem-jelented. ' ' . 

• SZEMERÉDI: Micsodát Uram ? Sőtt az 
egéfz Orfzágban ki-trombitáltatom.. 

' ' ' KÁL-
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KÁLMÁN : Fejed9 vefetése alatt "azt cse* 
lekedni nem fogod* 

SZEMERÉDI :• uram! én Nagyságodnak 
hív fzoígája vagyok.- Ha' tőllem valamit kévén, 
nem fzükség5 hogy azt fejwn' vefetése- alatt pa* 
rancsollya. 

KÁLMÁN: Oh-Szemerédi, fzintt.sírvan: 
oh édes Szenierédim* 

•SZEMERÉDI: uram S én reteketek ! 
KÁLMÁN; Oh Szemerédi! Mária immár 

oda van* 
SZEMERÉDI:- Uram t Mária' oda van?,— 

Oh annak fejére tüzes menny-kövek, ki Nagy
ságodat ezen gyilkosságra vihette.! —. Te Ár
vái ! — TQ Szepelik ! ~ Te Ördöngös Gyiloki I 
— Mit mondottam én néktek mindenkor ?—Te 
örök Isten! lakoltasd-raeg vélek gonofzságjokak 
•—Az Isten meg - hallgattya ugyan .a' Teremfr 
menynek föavait, de Nagyságos Urain l iparkod
nunk kell uéküük-is, 

ÁRVÁI:. Társaihoz fzállván : Mennyünk —* 
Láttyátok5.hogy jzoros immár a8 kapcza. Tár* 
Süival el-megyen. 

SZEMERÉDI: Uram 9 a'-mint látom,- ezek 
el-akarnak-illantani. • Kár volna: ha Tánácsjok-
nak bérét nem .vennék. 

KÁLMÁN: Légy tehát azon: hogy, ha ei*-
fzoknek , el-fogattassanak. Mondom*'né ha
marébb 9 . " " , O 



SZÉMERÉDI: Jól van Uram í még-,lefz„ 
eLmegyen. . . .--•'. . . • .• • 

KiLMÁN: Szegéyn Mária! —Uram Te
remtőm — Én nem parancsoltam. . 

ÖTÖ. 
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-NEGYEDIK. SZAKASZ. 
i . István az Erdőben* 
3.'Szemeredi Ispánnal. 
3; Királynak bajai. 
4» Káimáii BuzillaVal. 

5. Istvány Annyival. 
6. Istvány fiaival 

,7, fyláriának koporsója* 
8, tlj hírek* t •-" 

. B'LSÖ RÉS"Z. 
István 'az Erdők tn. 

Mi ^rad-azokr ól semmit' $e tudott Istvány, amik 
eddig Leán-váratt történtek.' De nem mond-
hatói felőlié: hogy af vadáfzatban ,leg-kissebh 
kedve telhetett volna, Êj&erföer efeébe fltott 
Máriája, és annak utolsó könyörgései. Ellen* 
ben Bátorinak nagy kedve támadott. • öfzfóe* 
járkált minden sörüket, végtére Istvánnak elei*, 
be kerörlté Hogy éppen ottaii eHwí- sebes 
nyilát j! a6t®t így fzóllította-meg - ••* Sr 

'ISTVÁN s,No meg-talájtad^é Bátorif-; ,1; 
BÁTOR! * • El-bibáztam biz*' agb _ • *.. 

N 5 •1ST-



BÁTORI MÁRIA* 

ISTVÁN: Ugyan nyomorúítt vadáfzok va
gyunk mi ketten. Nagy .bennünk a' k^vánes ; 
de a'fzeretjc^e jarányi.r^^KB^átofi ha* Szere
lem' Istene jobban tud ámt a'jtiyiíazáshq'z. Má« 

'^ riámra „nézve^ nagyon el-t^álta fzívjeraet., •-. 
% BATORI: De azt már kézzel-is tapafzíal-

haíni. • * ' • « $j* 
ISTVÁN; S'enimi sincs tehát, amit Mária-

üak haza vigyük? Meg4ásd:hogy ki-neV# ben-

*; %4¥0RF: Előbb egy kis^msfcára talál
tain, Azt ízerencséssen'fe-is-tOTettem. ..\ . -

• ISTVÁN: *Ro hála az- Istennek: másként 
meg-adtuk volna az árát ——Ej Miklós lf Nem 
tudod ám^még T«%9 mi a*?:Feles'ég« -^Haueni a* 
Vadá&okat Öfzfze-kelléiie-csSdítenUnk. Tudod : 
melly nehezen^vár beniiuiikej: Mária! Ó a® per-
czentesekét-is olvassa otthon 9 midőn mi itten 
<Srákát-Is veíztegetünk. ' • ; 

BÁTORI: Mert nincs efze* Azt akarja : 
faogy^ valamint V Baranyai ember 9-mindég- ól-
dalához úllyön Hefezegséged* 

ISTVÁN*. Nem azért-Bátori. Éfr, látd, 
férjfi vagyok; még-is reám ragafztott valamit 

t azon félelemből 3 mellyel gyötörteti, midőn tol-
le el-váltunk. Hidd-el: fzégyelíem ki-vallani: 
de, miólta tőile el-váltam, mintha mind-eddig 
tüzes fzeiiekeii futkároztam volna. 

J&Á* 
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r BÁTOR!••• Valinak;"mradgyákj ar;Jkeretet^ 
Í3CB.több-e'-íelie;gyarlóságok~is» ':- ' ';r .:; N 

•-,;:• 1ST-VÁNVNie mond'gyarlóságnak' az 'ala-
^pos-.gyanút. .Mostani félelmem:se láttfeatikné-
kem terraéfze'tesnek. 4 <Ez~et0tt hólnap4zámrá': sé: 

' l&títo ^ olty nehe-: 
zemré", mint "es kurta idS. 

BÁTORI: Ha ki Herczegségedet a' hadban 
úgy látta volna 9 valamint én láttam; csiidálkoz-

• na rajta : hogy a' mezon úgy - hadakozik 5 mint" 
•az Orofzlány j^tthón pedig úgy fzerfelimeske- • 
á\k3 mint a' -gerlicze. * ' - • 

ISTVÁN: Oh Bátori ! Máriának fzeme'já-
rattya-is csudálatos vala. Hallottad-é ; minő 
fzív - béli indulattal könyörgött: hogy otthon 
maradgyak, pedig éppen mostan ? Vallyon mért 
éppen mostan ? Oh Miklós ! Miklós ! bár csak , 
ne fogadtam volna fzavadat ! 

BÁTORI: MmMia tílle • ezer • mértt - főld-
nyire lennénk. Hány lépés ide Leán-vár? So
ha ej-nem-hihetem : hogy Húgom meg-ne-babo-
házta volna Herczegségedet, Ne törodgyön 
semmin* Mária 9 mióltától-fogva Őtet ismerem, 
mindenkor félénk volt. 

ISTVÁN: Félénk v01t tehát? Oh Miklós! 
Máriának még a* félelem-is illik-. 

BÁTORI: A' fzeretSk előtt még ar hibák* 
is fzépek, 

IST« 
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ISTVÁN : Oh Bátori! Én-is mostanában j 
valamint Mária, félénk feívű vagyok. 

BÁTORI: De ugyan mitől félhet a'. Herczeg? 
ISTVÁN:,,Oh Miklós! ezek a' mostani 

rapofc igen félelmesek. A' Király fel-tételeiben 
állhatatos. Annál? Tanácsnoki" (Szemerélit ki
vévén) csupa fzopókák. Isméred-é ama' mézes 
fzájii Árvák? k i , barátság' képében, még az 
étetőt-is fel»adgya. Ezen gonofz ember csupán 
azért nem fzenvedheti Máriát, mert tégedet 
gyűlöl. Hát még ama' gyalázatos Szepelik, és 
Gyiloti? Szinte bofzfzonkodom av terraéfzeere: 
hogy ezeket V világ' hátára ki-erSkette, . 

BÁTOR!: De már abban semmi kétségem -. 
hogy törhetetlen gonofzok. ' . 
• ISTVÁN.: Látd Miklós! Aíhatnálé, kér

lek, jó ízűt, ha magad körül illy Skorpiókat, 
illy Áspisokat ízemléln'él? Tudd-meg: íngy en-
gemet-is fzintr úgy gyűlölnek, mint a' Báto-
.riakat. ' ' 

BÁTORI: Az ő gyűlölségjek se H[ere,zeg-
ségédnek, se a'Sátoriaknak nem árthat Igaz 
bizony, a* vadáfzok utátmunk várakoznak. Men
nyünk Máriához viízfza. , 

Midőn az Erdőből kiskarának indulni ,'wie 
egy fának árnyékában (az ő képzelődése fze-
íént) meg-látta Máriáját á' Herczeg. Rutója 
fehér. Fején a' fátyol fekete. De ábrázat'íya 
%en fzomorú. Egy fa alá vette vólc magát, 

úgy 
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iigy-is tettfzett * -mintha ott kévánkozna "marad-. 
ni. Hogy ezt • fzemlélte, így kiáltott-fel 

ISTVÁN :' Az Istenére Miklós! Látod-é t 
BÁTORI 
ISTVÁN 
BÁTORI 
ISTVÁN 
BÁTORI 
ISTVÁN 
BÁTORI 
ISTVÁN 
BÁTORI 
ISTVÁN 

Mit ? . 
Amott távúrúl !• • • " • 
De ugyan-mit ? 
Máriát ! , 
"Az én húgomat ? 
Ótet igen-is. 
Hol ? " • 
Ama' görbe fánál. • 
KépzelŐdés, 
Ó engem meg-akara lopni. De 

várrá Mária , majd meg-loplak én tégedet. Men
nyünk Bátori. 

BÁTORI : Herczegségednek pedig -mind 
ízemében mind fzájábao Mária* Én 'étet sehol se 
láthatom 9 ha bár egéfzlen ki-nézném-is fze-
memet. . • 

ISTVÁN: No5 ha otet nem látod:.vakon 
•fzülettél. Látd ama' fehér Ruhába ? "fekete fá-

1 tyolba"?rr— Nézz jól1 reá kérlek* — De- felénk* 
se fordíft. • , Igen ízoraoni Jtmé íme! le-ííl. 

BÁTORI s Már ez Hem terméfeétes dolog* 
ISTVÁN 4. Mennyünk Miklós,; Kerilllyünk 

néki hátúrúl. Én fzemeit bé-fogom. Te"'azt 
mond' néki: Kukk édes Másiára! '• •. 

M&r 
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MÁSABIKRÉ8Z* 

S-emerédi Istvánn$*L 

iVJidoa Istvány így befzéüett Bátorival, addig 
a* Királyné- Leán-várra érkezett. Nem lehet 
le-írni azon el-ifzonyodttát, mellyel fzinte el-
"éjúlttáig gyötörtetett, Mária* halálának hallatta 
után. Nem volt vége könyvezésének. Reá bo
rúk édes húgára, és fzűnétlen zokogott 

Minekftitánna egéfzlen ki-sírta volna ízemé
i t Felöltöztette'Máriát, és annak' hiáeg te
temeit egy inellék-fzobában ki-nyújtóztatta. Az-

*' után meg-parancsolta Szemerédinek : hogy a' 
Herczeg után az erdőbe mennyen, és, semmit 
se fzóllván Máriának halála felől, Őtet Budáraf 
édesgesse' vifzföa. Leán-várba pedig éppen ne 
erefzfze. Hogy az erdőbe el- ért , és Istvánt 

'' fel-találta ? így feólla 
SZEMÉREM: Hála légyen az Űr Isten

nek: hogy egyfzer Herezegségedre -.akadhat-* 
tam. — Hová Uram! hová ? 

ISTVÁN: Ugyan Szeiiierédi^ minden jósa-
. god mellett, be-illenél még-is hamis-embernek* 

SZEMERÉDI: Hogy-hogy, Uram ? hogy
hogy ? • • 

. ISTVÁN: íme Máriát magaddal az erdőbe 
ki-hozod, és.elbújtatod* •« . • '".v\ ..": 

S2R« 
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SZEMERÉDI: Magammal Máriát az enfö. 
fce ki-hoztam? >— Uram azt én nem csele
kedtem. 

. ISTVÁN: Hát amottan ki-ül ? - - - íme nincs" 
már ottan az döbbeni árnyékban. Mennyünk. 
utácna Szemerédi. Ö az erdőben el-is-tévelyeg= 
hetik* Ugyan -m'eg-járnánk. 

SZEMERÉDI: Megtartóztatván az el - in« 
áültt Istvánt: Az Isten Szerelmére Herczeg! -

ISTVÁN: No minek tartóztatol? 
SZEMERÉDI: Maradgyon itten • tovább 

se mennyen. • 
ISTVÁN ; Nem én egy fzem>pillantásig-is. 
SZEMERÉDI: Külömben kéntelenítemi fo

gom: hogy egéfzlen' ki-mondgyam. íme Mária---
ISTVÁN: Igen-is amott van. 
SZEMERÉDI: Leán-váratt halva. 
Mint mikor a' mennykő hirtelen valaki 

mellett l&-csap, se efze helyén, se fzeme nem 
világít, se magát nem mozdíthattya: ágy Ist
ván és Bátori, Máriának halálát hallván , mii 
tegyenek, mihez nyúllyanak, éppen nem tud-
hajetáüf. Hogy magához tért, ezeket kérdezte 

ISTVÁN: Mit ? Leán-váratt halva ? 
.SZEMERÉDI: Ki-is-nyújtóztatva. •• 

•' ISTVÁN: Nagyobb ériveli Mit? ki-is-hyúj-
toztatva? És ezt te riékera meg-mondani mex~ 
ted r4s-flem féjhtttél: feogy egyíaeriben le-ro» 

• - • g y o J t ? - - ' ; 
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gyök ? és valamint -a" hamu 9 egéfzíeii bé-esek ? 
— Szörnyűség! (23) - K , • 

SZEMERÉDI: Én-meg-mondani nem mer
tem volna 5 há Herczegságed reá - nem - kénfze-
rített volna. 

, .. . . ( ' iSt-
(23) Vannak az, emberi fzivnek rejtekeiben sok in

dulatok '(nfíeéhis) , mellyek, magokra "nézve, nem hibások-
ugyan ; hanem 9 ha az éfztül meg-nem fenyítetnefe 9 vét-

• kesekris lehetnek* Hlyek" • ezek : 
, . .. I-/»er: FÉLÉNKSÉG (metus) a5 táváUévŐ rofz 
" nak képzelete*" Például: ha valaki" attől tartana: hogy ejfe-

tendő illyen-korra meg-pofozzák, az illyetén embereket 
félénkeknek "nevezzük. ! 

' • íi-fzűt: FÉLELEM (tinior) a' közei-lévő ' rofenak 
képzelete, . Példáíl: ha valaki attől tart": hogy holnap a* 
Csonka toronyba vifisik Budára, sna-rt a* K6z«jó ellen lo
csogott. 'Ezt -már nénifélénknek, hanem félőnek mondgyuk. 

IBrfzör : IJEDÉS (terror) , hirtelen-való kis-roízif k 
elő-adttav , Például: ha kinek háta megett valami dörgést 
tefznek, ettől ezt meg-ijedni mondgyuk. 
.' >lW~fzer : RETTENÉS (erre nincs' deák' M) tírte-
kn-vató^agy^roTznak el&adttsu 'Például: ha,kinek feje 
mellett, lecsap egy temérdek nagy ko, méjly 3a*'" torony" 
tetejebői. leesett. Az .ilyen nem csak jcneg-ijedett* h»« 
nem meg-is-reftent. 

, ^ V ^ ^ R E T f É G É S (erre sincs deák Szó) a> Ret* 
.tengnek gyakori éfzbe^utása, ?éldiút9 ha azon mellet
tem je-c:;apott'ko 'eízembe jut, és bennnem új rettenés* 

^tötór ; dáoi\iinMr4nm isik' meg-rettenek, hanem m> 
'tegek-isf • • ^ . 

V-
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' , ISTVÁN^ Ama9 tehát9/lde/e1^b a^&>la«:- • 
láttam 5 Máriának árnyéka. ? Ŝ emejrédi" ne tréfálly! 

:SZÉkERÉDI:.Nénifeokásomüíamv ' .: 
BAT.OEÍ •: Mária tehÉt valósággal ®eg-Mt?: 

SZEMERÉDÍ:• Meg-gyiiioltaeott.. •• 
; ISTVÁN : Leg-nagyobb erővel: Mit? Meg

gyilkoltatott ? meg-mértékelvén magát % 3$o mit 
most vehetek egy kis lélekzetet. ~— Keserűen 
nevetve: íme Mária meg-gyilkoltatott 9 és én itt 

• " ' • * élek. 

\J-fzor : IRTÓZÁS (horror) egy közönséges nagy 
rofznak képzelete/ Például: ha ki akafztott emberről Hal! 
valamit, erre el-irtózik. ^ 

• Vf t / se r : SZÖRNYÜLÉS (erre nincs deák fzó ) • _ 
egy ki-tnagyarázhötaüan nagy rofznak képzelete,' Például; 
fea kii a' latroktól meg-fogatott afefzonyt kéioztátai, bő-
vét levontatni, izrol-ízre daraboltatni faallya; erre ő nem 
csak irtózik > haneth fzorayekedik-is* 

V i l i k o r ; KÉTSÉQBE-ESÉS (desperatio) egy nagy" 
el-viselhetetlen, és még-is elkerülhetetlen ro&aak képze
lete^ Például: midőn egy Orfzág árúlét el-fognak, és 
egy gyászos tomlöczbe vetnek ,-ez meg-gondolváw gonofe* ^ 

t aa'gát, és ra' következendő keserves halált* kétségbe eshe- * v 

tik. A*.kétségben esésnek legnagyobb jele a? mély feo* 
moráság* a' fizünetí'en való sírás* 

A ' Caíjrjiek ezen indulatai ysupiín a9 féíénkségből 
erednek. Hol" vannak a' többi indulatok ?" Mind - 'ebekre 

' vigyázniuk kell azoknak, kik magokat vagy a' Lélekről va« 
ló írásra adgyák, vagy Könyv-tárokat esmáínaL Tud- . 

- Diók kell az embejgi indulatoknak, nem csak, ízimút, M« 
•mm, a" Pfaiiosopiiiából 9 ajsojinak magywífcattyokat-i« I . 

M4s0ik Könyv* ' 0 _ /••- " 
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élek. Rendes ' partéka! Bizony rendes dolog. 
'Azt mondád Szpmerédi : Mária meg - gyilkolta
tott f — Meg - gyilkoltatott tehát ? — Oh egek 
féanyei, csak tik8vagytok, mellyekkel nem-bi-
rakozhatok. "A' többi teremtést öfzfze-töröm® 
Bgéfz testem rázódik. 

SZEMERÉM: Ezzel árt magának 3 nem 
hafenéí. • 

ISTVÁN i Nem ártok magamnak S^eméré-
án ' Sott lássad:-új erőre- kapok. Mert ama" 
régi fzereto István immár Máriával a' koporsó
ban vagyon ; ott nyugfzik csendességben j a? vi
zet fei-nem-zavarja ; bevessen : - Be ama* bofz™ 
fzií-áUó István5 íme testestől-lelkestolitt va
gyon* . Meg-gyiylkoltatot ttehát ? Kicsoda IMá-

.riának gyilkossá ? • '" 
.' SZEMEKÉÜL Kérem Herczegségedet mér-

lékellye^meg magát. 
ISTVÁN: Kicsoda Máriának .gyilkossá? 
SZEMERÉDI:' Meg~tndgya Hercegséged 

az-ntán* Csak mostanában, kérem- - -• • 
ISTVÁN: Kicsoda • Máriának Gyilkossá ? 

Azt harmadízor kérdem* . • . ' • 
SZEMERÉDI : Kérem. Herczegségedefc 

Máriának el-enyéfzett * árnyékát ne .háborgassa* 
ISTVÁN: Kardgydt ki-rántván,' és Szeme-

fiái mellyenek Szegezvén: Kicsoda • Máriánajf Gyil* 
kossá ? Szóily ; másként oda vagy* 

'SZBc 
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SZEMERÉDIr-Afíff-rítteww, és tétovdzmp • 
Uram ; A' ..Király* — Avagy-is '• Árvái. . 

ISTVÁN": A' Király ? '— Szemerédi! — 
Af Király ? ^ A z lehetetlenség. — Ezen Go-
nofzságot még senki se foghatta Magyar-orfzág 
Királlyára.- Azon kívül, Kálmán Láfzlónak fia, 
ama* ízent embernek* Ö Gyilkos nem leheti 
Kicsoda "Máriának gyilkossá f ' 

SZEMERÉDI : Meg-engedte a* Király. 
ISTVÁN: Elég— Egy fzót se' többet —, 

Tudok mindeneket. 
'* SZEMERÉM: Kérem" Herczegségeáet: A6 

Királynénak javallására 5 távozzon-el innént: és 
mennyen egyenessen Budára, 

ISTVÁN: Mária meg-gyilkoltatott! -—Meg
gyilkoltatott ? — Meg-é? ~ Ezt senki se 'méré-

.izélhette tenni. Még-is meg-gyilkolt&tott ? Oh 
ígen-4s : oda lett. 

SZEMBRÉDÍ: Mennyünk Uram ' B u t a i 
. ISTVÁN : Hol van Mária ? 
SZEMERÉDI: Leáu-váratt Uram, 
ISTVÁN : Egyenessen Leán? várra tehát. 
SZEMERÉDI: Budára-Úraau Bizonyossal! 

jobb lefzfz. 
• ISTVÁN : Mária!—Én téged5 el-hagyta-

kk*'*~ Védelmezhettelek volna.: de én téged'el-
Iwgytqjak ! —,— Már tehát el-hagylak tégedet-
is minden világi Öröm* Te világi-nyugodalom! 
iteök búcsút tSlled-is. Te Mária9 halálaink csen* 

. \ J. 0 % d@& 
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des gondolattya, távozz-, fzaladgy én tállem ! 
~~— De Te bofeföú-állás, Isten-nyila, és mé
reg Hegyetek utazó társaim, Gyújtsatok lángot 
jirinden tagjaimban. És, ha egyfzer Máriámnak 
halálát meg-bpfzfzúltam,-porrá égessetek enge-
met-is* Hol van Mária ? 

S2EMERÉDI: Mondám teán-váratü* 
ISTVÁN: Leán-várratt ? Leán-várra Istváoy! 
Hogy ezeket el-mondotta Istvíny, hirtelen 

el-fzaladott élulök.f és Ü bofzfzií-állásnak tüzé
vel nem csak égvén, hanem egéfzlen lobogván 
Leán - várrá'igyekezett Utánna akara menni 
Szemerédi-is : de őtet le-tartóztatta, sStf, fzin-
te erofzakkaí viízfza-vonván, ígyfzóllította-meg 

BÁTORI t Csak egy. fzóra viízfza Szeme-* 
rédi. Én Szavaidat •• el-nera-hihetem* Talán a* 
Herczeget akarjátok meg-csalni ,. és Máriának 
valami Kalastoromba vitetését ő előtte a* halál* 
ra fogjátoka Mond-meg3 az Istenre kérlek: hol 
van Mária? - , 

SZEMERÉDI: Mintha soha se élt volna. 
BÁTORI :.• Meggyilkoltatott ? 
SZEMERÉDI : A-mint mondottam, 
BÁTORI: Ki az o Gyilkossá ? 
SZEMERÉDI; Gyiloki. • 
BATORI:- Af Király*.parancsolattyára? ' 
SZEMÉRÉDI:? iivainak, ég -Szopeliknek" 

gonöfe javahásokra, . •* 
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' esülitek tehát- V ,ar fiátori házat ? • iz-é ' a'". tör-"' 
vény f^'-Mit vétett Mária? Ki. ítélte^meg otetf; 

^ Oh^gfMzntos.'-péília.! Még"' a' parafzf leáíi-̂  
' Bak -is- jussa'; vagyon' az • o életéhez 5 iia iietír 
vétkezett; és íme Máriát\ azon nemes tetem- -
•test, valamint a' dongó-legyet 3' agyon csapták 
a? pribékek® ' Oh emberi erkölcstelenség! • Má
ria ezen.vad erdőben, a9 medvék, és farkasok 
-között- , távul az emberektol , bátrabban éihe-" 
tett volna,." mint Tiköztetek, gyalázatos Gyil-* 
kcteok. • Oh Kálmán'! "Oh Kálmán !• 

SZEMERÉDI: A9 Király bizonyossal! reá-' -• 
vétetett* 'Annak onként-is kemény gondolatait 

, magok* javokra fordították a' Gyilkosok. 
BÁTORI; Ha az 6 fziVe olly pörgő , mint 

a' perefzlenes orsó ; jőjjön-le Királyi' feékéixSl , 
és adgyon fzámot a? Sátoriaknak* Kardjai Jtí-" 
rántván : .Kard ki-kard ! — Ennek hüvellyé a& 
én belem legyen 5 ha életében hagyom ama*'-
gyilkolót. -EUzaíada o-is» 

SZEMERÉDÍ: íme magam vagyok ittés 9 
csupán te'előtted Atilának, Árpádnak, és Ist
vánjainknak Istene !•—Tarts kormányt fóél-vize:, 
inkben! — Mért nem-fzáŰottam-le eddig-% gyáfzos 

• koporsómba: hogy a1 következendő « vér -oltá
sokat ne íz emelhessem* — Oh* Orfeégöm! Of-

•fzágom! fzegény Magyar" Hazám *i / •:. . •• 
' '" ' * * , '. 

O 3 HAJI-
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" HARMADIK RÉSZ. -
jf Királynak bajai 

Lieáflvváratt vak még" ekkor a' Király* és egy 
iüíooos fzobáíjába bé-zárakozván 5<i kesetvessen 
meg-siratía Máriának fzerencsétlen esetét* • Még 
jobban busáit 5 sott mérgelődött magában, mi-
nek-utánna meg-értettef ;hogy . a3 Titoknokok 
éHUantottak, noha- tudta Szemerédínek okossá
gát 9 ki utátinok Sosnár felé el-ldildotte ,a' po* 
rofelókát. ' Buzilla nagyon féltette Kálmánt , 
mert annak mind heves terméfzetét^ mind a* 
bofzízű-állásra • indültt törekedések jói tudta. 
Szobájában ide tova járván, ezeket mondotta' 
magában, 

KÁLMÁN: Már most tapafztalom ronda 
Titoknokjaimnak gonofeságjokat. Itt hagytak 
az Istentelenek9 és? M tndgya merre, el-illan-
tottak.—Oh Kálmán Kálmán 5 ha azok vitrek-
is reá ̂  nem de te benned a' fő igazságtalanság 2 
— Oh Mária ! Szegény Mária ! Oh de be - il
lettél volna a? Királyiszékbe* € Oh Istvány Ist-
vány! ha tudnád : kit vefztettél-el édes " Mari- • 
ádban! "Oh Máriám ! édes Máriám! 

•NEGYEDIK RÉSZ, . ' 
Kálmán BuzillávaU 

lYJidSn a" Király' ama5 befzédgyét mondotta $ 
íme Istvány -(tele lévén bof&zú-állásának mér-' 
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gével) éppen akkor akart feobájára ütoi, mláoit 
<£ Királyné-is bé - akara Urához menr.i* Nem 
gondolta tanácsosnak lenni: hogy Stet, ezen 
hevében ? hozzája erefefze. Annyámk éde^ 
fzavaira semmit se hajtván, így lármázott az 
ajtón kívül 

ISTVÁN: Hol van Mária;? Hol.a' Király? 
Ezeket vévén édes Amiya, újra kezdett 

fiának le-csillapításához, de? ennek-is hafzonta-
laiiságát látván, a'test-orrökre tekintett ? mintha 
jelt akarna-adni nékiek: hogy Istvánnak Attya* 
fzobájába bé-törekedését meg-gátolnák.. Yégtfr 
re ezeket mondotta 

BUZILLA: Fiam az ísten fzerelmére kér
lek : maradgy itt egy kevés ideig, 

ISTVÁN: Én nem maradhatok. Éa bofz* 
fztít állani akarok* 

BUZILLA: Órrök-Örrök í Amit a* Király 
hoz bé-ne-erefzfzétek. Ezek után U-törtt ma
gát az ajtón*, és a" Királynak ezeket mondott® t 
Oh Kálmán! az istenért: rejtsd-el magadat® 

KÁLMÁN: No mi újság ismétt ? 
BUZILLA : Kint van István az. ajtóm -Az 

istenre kérlek: rejtsd-el magadat! 
• KÁLMÁN: Tehát fiam elSHs él- rejtsen 

immár magamat* 
BUZILLA • • Csak egy kis idfre kérlek. 

Semmi határja dühösködő., indúlátínak Máriát' 
és Kálmánt emlegeti Pel-zéndűlt Buda-vánhi& 

/ .- . " 0 4 ' - " . .\ "$é$: 
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Még a' Polgárok-is kardot kötöttek, és Árváit 
keresik. Az Istenre kérlek: rejtsd-ei -csak ad-
dig-ís magadat, még Istvánt le-csillapíthatom. 
• - KÁLMÁN: AZ Istenre kérlek 5 Buzillám . 

ineg-ne-jelents'd Istvánnak: hogy Mária Fejedéi-
mi ízületés* Istvánnak tüze lángra kaphatna; 

BUZILLA: Csak rejtsd-el magadat* Bízd 
iám a* többit, 

KÁLMÁN : Én el-megyek. Kérlek: okos-
san bánny • véle. 

ÖTÖ-DIK R É S Z . • 
Is tv dny annyival 

v sak ugyan ki-facsarliatta magát István a*Test* 
ornk koziL Rettegett a' fzobában BnzLla , 
midőn még kívürűl ezeket mondotta -

ISTVÁN": Ti a' Korona* örökpssét erijfza-
"kossan tanyátok ? Félre gyilkosok. 

Ezek után bé-törte magát az ajtón. Meg-
• állott tajtéízó feájjal. Buzilla 9 anyai kegyes
ségát mutatván 5 úgy tettzett ^ mintha ítet le
csillapította volna ; mert, magát meg-mértékel-
vén , csak ezekét-mondotta . 

* ISTVÁN: Oh Anyám! — Szerelmes édes 
Anyám ! 

J _ BUZILLA : Meg-ökkén Istvánt: Fiam! édes 
fzerelffies Fiain! Édes mindenem te nékem* 

IST-
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ISTVÁN: fel-syulkdva: Hol van " Mária í 
— Höl van a' Király ? — Add elo okét Bu-
zilla S mert én az egéfz Leán-várat tövestől fel
forgatom , és annak, egy fzem - pillantás alatt, 
siralmas omladékját látod. 

BUZILLA: Istvánt az Isten' fzerelmére 
kérlek: légy cseudességgel egy kevés ideig. 

ISTVÁN : nagy 'csendességgel % "No le csen
desedek tehát, a'-mint csak tollem ki - telhetik* 
Le-cscndesítem %z egéíz emberi terraéfzetet-is , 
lia hetalmaiBban. vagyon, . Csak éppen arra kér-
lek: add elo Máriát, és annak gyilkosság Hol 
vannak ? 

BUZILLA: Lelkem ístványom! Nem va-
gyok-é én a?" te édes 'Anyád ? 

ISTVÁN: Az vggy igen-is. De hol van 
Márk ? Hol annak gyilkossá? 

BUZILLA : Én tégedet minden időben , 
minden -környfil-állásokban kimondhatatlan kép-
pen fzerettelek® Ismérfiz-é még engemet ? 

ISTVÁN : Igen - is ismerlek. Te nékem 
mindenkor édes anyám voltál. De hol van Má
ria ? Armdnai ismétti meg-ölelése után: Oh édes-
Anyám ! Ti egy irtóztató 'dolgot követtetek-el. -

BUZILLA : Nem-de én izéltelek tégedet 
édes magzatom! 

ISTVÁN: Oh Anya! bár soha ne Mlted 
volna Istványodát! Töröltessen-ki azo'n fzeM-
pillantás minden nap-tárokból 5 -mellyben Atyánk 

0 5 ., Hak 
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.nakhíröl adták, hogy Istvánnya fettletett. Meg» _ 
. fogja iáíöi az egéfe Magyar világ! hogy meg* 

bántátok fogantatásomat® 
• BÜZILLA: Talán én-is lelkem gyermekem? 
ISTVÁN: Hol-van Márai ? - -

. ,BUZBXAt Meg-fögod látni otet*k® Csak • 
fzót fogadgy, és esendesítsd-le magadat. 

ISTVÁN: Csendessen*. Hifzeii látod :. hogy 
lecsendesedtem* .Hevessen* Hol van Márai! 

BÜZILLA : Fiam! ezen két kezek nyúj-
tóztatták-ki tetemeit Azon vagyok : hogy Ki-
rályi módra temettessen-el Székes-fehér-váratt. 

.ISTVÁN : hgyessent Anyám! hallhatom 
tehát kegyes föavaidat ? 

.' BÜZILLa: Oh bár fel-támafzthatnám! Oh 
bár meg-ölelhetném ! •— Ki-ontanám vétőmet : 
ha vele egygyütt Tégedet a' Királyi - fzékbei 

* * meg-koronázva látnálak. 
ISTVÁN; Anya!'Te minden tehetségedet 

arra fordítottad: hogy engem5 el-hitess. Szólly 
Anya: feeretted-é valaha Máriát? 

BÜZILLA: Fiam! édes"'Istványom. . Bi* • 
z^őságiil hívom a* Menny-egeket: hogy te otet 
soha jobban nem fzerethetted, • inínt • én mosta- ' 
nában fzeretném, ha életben volna. Oh ha fzí-' 
vem, ki-nyilhatna előtted I Oh ha nyelvem' fel-
fzabadúlhatna! Be nincs egyébb. hátra-, hanem, 
hogy e^éfzlen kkírjam fzemeimet. 

ISI-



• ".:' V. SZAKASZ*'- V.RÉSZ- [::-.it$\ 

" : ISTVÁN rBuzIIla! mivel téged' illy jd: Â» 
.''Byánafc'/'Iátkk. 5 kérlek az';. Isten5 fzerelinére 5 -
''meiiiiy^ifefza Budára,:és tejtsd-el valahová ma-' l 
gadat;liögy irtóztató: bófzfzú-állásomat el- ke* 
rülhessed.: :.Én valakit elo találok, ki-Máriának 

-/halálába bele -.'.keveredett, minden: irgalom nél-
• 'kűlle-tagolom, apróra.fzelem•, és a' Dunába 
•'-.jfe'örojn.,' . ;• '' -

r • BÜZILLA': Fiam thofzMt akarfe tehát ? 
ISTVÁN: Bofzfzút igen-is, pedig irtóz

tatót. 
'BÜZILLA: István I talán öera tudod ? 
ISTVÁN s Tudok mindeneket És soha 

el - nem - felejthetem. Kérdezz erről engemet 
íziz ezer efzteridők után, midőn a' Magyar vér 
egéfeletí meg-koresosodik, midőn egy Magyar 
fzót Orfzágunkban nem hallani, és fzórúl íz& 
ra Magyarul el-befzéllem néked az égéfís gyil- * 
kosságot. 

- BÜZILLA' : Tudod tehát : hogy édes 
Atyád---

ISTVÁN- Tudom igen-is: hogy Máriám
nak gyilkossá, 
• .' BÜZILLA; Oda vagyok, ha édes Anyá
dat meg-nem-hallgatoá. 

ISTVÁN : Szólly Anya : és hitesd-ei-ve-
l e i : hogy hazudok. 
, BÜZILLA: A: te édes Atyád - - -• ' ' 

ISt-
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ISTVÁN: Oh .tnondhatocl-é áztat édes A-
tyámnafc, k i , fiának: itthon-nein-léttében, annak' 
feleségét meg-gyilkoltattya ? — Mért nem bán
totta akkor.s midőn itthon voltam. Szóüy A-
nya: mért ? , 

BUZ1LLA.:. Halljad édes fiam.\ A* te édes 
Atyád--. 

ISTVÁN : Oh nincs nékem édes Atyám* 
El-járom „az egéfz világot; fel-hágok az éjfzaki 
fagyos vidékekre, és ott keresek magamnak egy 
édes Atyát Nem bánom , ha koldus lefzfz-is , 
csak ember legyen* . Most tehát felelly kérdé
semre : Hol van V Király ? 

"BLTZÍLLA : Az Isten' fzerelméjért Istváriy í 
ISTVÁN: Anva! ne tarts függőben Hol a' 

Király? • 
BUZILLA : Kálmán az én Férjem. -
ISTVÁN : Tagadd-meg te-is azon férjet \ 

ki fiának hitessét meg-gyilkoltatta. 
. BUZILLA; Vérével fel-támafztaná Máriát , 

ha hatalmában lenné. •. ' 
ISTVÁN:- Anya! ez már 'bizonyossal! ten* 

ne valamit, ha magammal el-hitethetnénu 
BUZILLA : Jofzte fiam, keressük-fel 'vala

hol édes Atyádat 9 és ha ötét, Máriának hálák 
miatt, keserves sírásokban nem- taláüyuk 3 so
ha engem édes Anyádnak ne tarts* 

ISTVÁN: Anya !' mit • mondafzfz ? 

BU-
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; 'BüZILLA:-Azt.r.hogy ő"valóságos:Atya; , 
és 5 ha / Márk élne , soha" házasságodat meg^ " 
nem;gátolná;-. *v ;-"\-

,; ISTVÁN V..fmet hogy. vetkozöm-ki-5: yala-
mint as kígyó relobbejii. borötnboL -Én magam 
magamat meg-nem-ismétem. Én vagyok-é-István? . 

BüZILLA : Á*-vagy igen-is\ pedig én fee-
relmes Istványom* Meg-'ölelvén. Oh csendes-
seb lettél kedves magzatom. Valamint hogy 
édes Anyád vagyok,.úgy el-hiheted , hogy é-
des , Atyád .felől igazságot fzóllottam. Csak 
egyre kérjek 3 kedves magzatom, 

- ISTVÁN: Lehet-é -illy Anyának meg-ta-
gadni valamit ? . 

' BüZILLA.: Törd-el azon hibát9 melly 
Máriának meg-gyilkolásában történt 

ISTVÁN : De kévánhatod-é azt.ezen' ket-
té-hasadtt- fzívtol ? 

BüZILLA : Leg-alább azon irtóztató go-
nofizságot ne tulajdonítsd édes Atyádnak 5 ha
nem átkozott tanácsnokinak.-

ISTVÁN: Anyám! meg - próbálom9 ha 
lehet* 

BüZILLA : fgérd-meg aztat-is: hogy soha 
Atyádon" bofzföut nem állafefz.. 

ISTVÁN: Oh ki lehfetne az, ki' édes'At-
tyáH_bofefzút állhatna? Én az 8 gyilkoló]a nem 
lefzek.' A-mit a" Bátoriak cselekedni fognak f 
Ők lássák* Anyám! fiadat l^ciilkpíthattad^M; 
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nem egé&len-is. De Bátorinak serami köze a*-. 
anyai névvel. 

BüZILLA: Csak'a' te haragod tál tartottam 
édes látványom* Ar Bátoriakat hamarébb le
csillapítom* Egygyet-kettot ságok füleikben,és 
bizonyossal!- le-csendesednek. 

ISTVÁN: De édes Anyám! minden ezeii 
le-csillapodásom 'Örökké tartani fog, ha a' gyil
kos ' Tanácsnokokat kezeimbe Tzolgáltattya 
Kálmán. 

BüZILLA : meg-üúozvén : Mért kévánod 
eztet édes fiam ? 

ISTVÁN :* Rajtok tölteni-ki rettenetes bofe-
feiümat. (24) 

. BÜZILLA: Oh fiam! el-illantottak. . 
• ISTVÁN: El-ilUntottak ? - ' 

BÜ-

(34)* ínuent tettízik-ki Isvánnak nagy [fel-'háboro-
. dasa 3 melly ekkor a? másik lépcsőre hághatott* Mert : a" 
Bölcselkedés fzerént 9 két lépcsője vagyon a' fél - kífaoro-
dásnak 

• 1-/5: a5 NEHEZTELÉS XIndignatio) valami ell* 
-Bem eUíö vetett torvéntelenségnek képzelete, boFzízá-állás-* 
tsak kévánsága nélkül Például: sofcfcor Bfzve-koczödnak. 
a' _ fzeretők, meg-is-neheztelnek egy-másra, de ebből bofx* 
Czü-alla's ritkán fzármazik* 

JLdik: a' HARAG Qra) valami ellenem el-kö vetett 
torvéntelenségnek (injúria). képzelete a9 bofzfzú-áHásnak 
kívánságával. • Ezen lépcsőn vala István," kij fttai" cíA 
nehefztelt a* Gyilkosokra", hmm htfagudott-w* 
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_ BUZlLLA : Be •• fel-ne-háborodgy Me$ Isfr. 
ványpnu- Szemerédire-bízta édes Atyád:hogy 
el~fogatcassanak« Utánnok-is vannak a* plörofelók. 

ISTVÁN : • --..Ezzel- is •' meg r, elégfzem édes 
Anyámvy: 

BÜZILLA? Látd- fiam :• csak ebből -is ki-
tettfkik. édes Atyádnak fzíve : miként akarja 
meg-büntetni Máriának gyükossait* Ó tehát an
nak halálát nem parancsolhatta* 

ISTVÁN : EHiifzem édes Anyám. Azok 
tehát 5 kik Mária' halálának okai 5 vérjékkel a-
dózzanak koporsója mellett* Már-, most tehát 
cgyébb nincs hátra ^ hanem hol van Mária ? hal 
vannak gyermekeim* 

BÜZILLA : ítt a"' mellék-feobában vannak 
édes gyermekeid, Hallyátok! hozzátok elS a' 
Herczegeket. 

ISTVÁN: Anyám! a5 Herczegeket tehát? 
BÜZILLA: Igen-is % édes fiani Vagy in-

net-is kltettfzik -Kálmánnak Atyai fzíve, ki ma-
gá-is édes gyermekeidet Herczegeknek nevezi. • 

ISTVÁN; Oh de mit hafználnak mind ezek 
édes Máriám nélkül ?• Meg - engedtek tehát tf 
•Herczegeknek? hát a9 Berezegek' Arnyaitok 
• mért nem ? ' " ̂  • 

BÜZILLA: Ha a' gyilkosok ném'hirtelen* 
kedtek volna 9- most-is élne tf Herczégek' Aa-
aya/ ' Ok ,éde$ Máriám 1 jQzerelme? Máriám! 

" '"• ' " ' ' " :HA-
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HATODIK RÉSZ. 
István fiaival . -

JLiajost és Saroltát, Istvánnak meg-mentett fi
ait, úgy reudelte-el- ez~elott Buzilla: -hogy ak
kor jöhessenek Attyok eleibe : midőn otet egéf?* 
len meg-engefztelteo Istvánnak helyre . hozását 
a* Királyné* remek munkájának lehet mondani., 
minő • renddel járáit fiának le-csillapítására , mi
nő mesterséggel forgatta feívét, 'még egéfc-
len meg-vette. Hogy- az-után a' gyermekek be
jöttek, így feóllott attyához 

LAJOS : Atyám ! -hol voltál'? '• "t 
ISTVÁN: igazán kérdezed fiam : hol vol

tam? Mert , ha itthon maradtam volna, most-is 
élne édes Anyátok. 

SAROLTA: Oh Istenem ! Istene© ! Ugyan 
féltünk ám mink, 

ISTVÁN : Szegény Árváim. Nézd édes 
Anyám ezen gyermekeket Ki-nem-fzabadíthat-
ták-é ezek édes Annyokat "? • 

LAJOS : Mi eleget könyörögtünk-2."' sem-
mit se hafznált. _ . . " . . • . . 

ISTVÁN : Semmit se hafznált tehát? Jól 
van, édes gyermekeim, ama* gyilkosoknak'" se 
fog hafználni, ha- bár az egéfz terméfzet tér-
den-állva könyörögne-is érettek. 
. f .SAROLTA: Atyám,! tudad-é már, Mgy 

Anyánk- véres ? 
' IST* 
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ISTVÁN : Véres tehát édes Anyátok. — ? 

Oh hpgy hallgathatom én ezt L • 
LAJOS : Bizony véres ám. Minkét-is meg

akartak véresíteni. 
ISTVÁN-. Xnyám! hallhatod-e ezt könyv-

húU&tás nélkül. Az én fzívera pedig meg - ne--
hasaágyon? Lásd édes^Anyára ezen Árvákat*, 
'Ezen 5 Anya íjtélkúi el-hagyate^ptt s el-útáltatott 
fzegény magzatokat* Oh fzerélmes fiaira! hol 
taláüyátok-fei édes Anyátokat l 

BUZILLA*: Én lefzek Mária helyett édes 
Annyok. Anyai fzorgalommal • helyre hozok 
mindeneket. Én okét magam mellé vefzem^ 
S^ az Udvarba fel-nevelem. 

ISTVÁN 3 'Oh nem !-.az Isten" fzerelméjért 
nem* Nem adom fiaimat az -Udvarba. Inkább 
egy nemes fzívíi Polgár mellett* mint gonofis 
lelkű Tanácsnokok mellett nevelem. Maradgya-
nak nálam , és legyenek boízfeú-állásomnak fel
lobbantó fzikrái. — Már most édes Anyám 9 
meg-elégfzem azzal, hogy fiaimat meg - láttam* 
Mistasd-meg Máriámat-is. Hol vagyon? 

BUZILLA : Minek epefztenéd fzívedet ? 
Mit láttfz benne egyebet a? haláván tetemnél ? 

• Jöfzte fiam Budára, 
ISTVÁN : Mit? én Ötét ne lássam? én né

ki azon utolsó Isten-hozzádat ne momdgyam ? 
Ha tudnám : hogy mellette le-rogyok 9 és sem-

Mdsadik Kon$v« P n * 
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mivé válotc., még-is hozzája mennék? -Vmegi-
látnám. Hol vmi Mária ? 

BUZiLLA : Ha éppenséggel látni • akarod-, 
légyen ügy* De csak a-rra kérlek : mértékeld-meg • 
inddktaida:-, és fel-né-vedd Máriának fzent te- » 
temek, 

ISTVÁN: Fel-nem-gefzem éde^ Anyára. 
BüZILLA : Jgérd-meg azt is Anyádnak "•: 

hogy mellyen a'^sebet fel-nem-fódozöd. • 
ISTVÁN : Nem cselekfzera azt-is 9 csat ép

pen,, hogy azon ékes Orczáját mag-lássam , és 
benne a' világi mulandóságot meg-tanúlhassam. 

BUZíLLA : Most tehát jöízté" ntánnam.^ 
ISTVÁN s Oh Máriám, Meg-látkk S 

. HETEDIK- RÉSZ. 

M.áriának koporsója, 
T ' 

i nyílt azon mellék fzoba, mellyben Má
riának testjét egy fekete.pofztóval bé-voiitt ál
lásra helyheztette, Buzilhi. Eftíolötte a3 mécsek 
nem mondom égtek', hanem pislogtak* • * Vala
mennyien váltak akár Máriának, akár a* Király
nénak réfzérol > a* fehér fzemélyek, • vagy egéíz-,-
vagy fekete gyáfzban a5- koporsó mellett • vir- -
ralztottafc , oily • fzomorú tekintetekkel, hogy' 
azt semmi máshoz, hanem .pufztán .maga-magá
hoz lehessen hasonlítani, ' Nem.mefzfzire zen
gett a* muzsika-fizró,. melly magát- a' Leányofc'"-

• á i iek-
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énekléséhez alkalmaztatta > és versett váltották-
fel egymást. Azon Dall, mellyet Máriának 
koporsója mellett fzomorúan éneklettek &' si
ránkozó Leánjpk , ez vak : 

Víg tavafzkor a* zöld pázsit • . .' 
• Mezejével feépen kél:-14 

Mert a' téli zúr-zavániak '•" - • 
Fagy'-derétSÍ" már • nem-féL 

Rózsáknak-is fzép illattya 
Be sok bánatot fel-él,*" 

Csak a' imJTzegény^zívünknek. • 
-;:J3 ^M fénnyé jaj áem-kél. • 

J&Í&V&ÍQZQ módgyára, 
Száraz ágon ugrálunk* 

Hajnal hasadtta* korában, 
'" Zöld fára se találunk. 

' Nincs, ki búnkat el-ofzlatná. 
Itt-is meredve állunk. . 

Leány-várban fzép Máriát 
Mert már soha nem láttyuk* 

3 - ' - '• 

Ha-h^gy Ormos koporsója . , ' + 
„ Szép testét el-temeti • '"y 

1 Piros csizmájának nyomát ; 
. .^Af_nagy hó4s bé-iepL' ' 

% .... " ; ..ir>v 
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De erkölcsének fzép hírét 
Soha ei-nem-tűnteti: 

Hanem a' magyar feliekben 
Azt Örökre "élteti. 

• > « • 

4«" : -
Nyógodgy lelkem csendességben 

Könyveinkkel áztatunk, 
Szerencsénk lefefe, ha utánnad* 

"Mí-is hamar halhatunk: 
Mert ott téged az egekben 

ismétt fel-találhatunk, . • '• 
És vég -nélkül, veled egygjfött,-

Gyöngy-virág közt járh^unfcp 

Midőn eme* nótát olly ftomor.^!;(í»(íottáfc 
a* siránkozó Szüzek, nem kondimra István fe
löl: hogy sírt^ hanem irgalmatlan' gyötrelmei
vel kénlódott. Merevedteu állott, mint a* koV 
bálvány* Le-nem-vehette fzemeit Máriának ar-
cztilattyáróL Még jobban el-keseredett föíve f 
midőn két gyermekeit édes Annyokhoz fel-ka-. 
pafzkodni 5 és annak hideg' tetemek egy , siral
mas .csókkal illetni"fzemíél.te* Ekkor' az""egéíz 
világnak gyötre'mei-feívére'fzállani láttfzattat-
tak* _ Az éneknek vég^ felé" irtóztató . nagy 
változásokat érzett nyargaló'indulataiban* Egy
be keveredték mind-nyájan.: hol fzánt, hol bofo* 
ízút állott5 hol irtózott9 hol haragudott, mélly 
indulatokat akképpen nyilatkoztatta-ki • 

' ' ' / IST- '" 
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ISTVÁN: Máriám! édes Máriám! Azok 
valának tehát elo-félelmeid ? Az volt tehát leg
utolsó csókod ? — Oda lettéi a* terméfzet re
mekje , mert téged9 Istvátiy ígéreteit Meg
gyilkoltak a' gouofzok:--mert téged' a' TeIst> 
•ványod el-hagyott."—El-hihet em-é: hogy oda 
lettél? Oh serkenj-fel: édesem! —Hol vannak 
ama' régi csuda tévő er8k5 mellyefc valaha a* 
hólttakat fel-tám'áfztották? — Irtózva*. Mit? te-

• "íiát -valósággal meg - haltál £ meg-is-merevedtél? 
'^'Mataggal: No tehát -, meg-ölok én-is mindent, a'-
•jfoife* világon igozog* Öfzfze-fzedem ê  le-öltt 
Állatoknak" öetjeket, és sebed" ajtaján .a'Te mel-
lyedb^J>fltöme Máriám! -édes Máriám! 'éfzre 
vévm: -Attydnal li * jöveteléi 1' Meg-álly. Ki 
vagy. "te ? 

BUZILLA : fiát meg*öleként Fiam! mit 
ígértél édes Anyádsak ? . 

ISTVÁN : Én semmit sera ígértem*. Min-
áenrol raeg-feletkeztem. Elmemmel se bírha
tok 3 nem-hogy indulataimmal. • Félre gyilkosok* 
Ez nem Láfzló* fia (25^ 

1 ^ P 3 BU* 

• • (55). Szent LafzW-királyunkat mind-addig BOteteni 
oek gondolták Magyar íróink, xnéglen, kössél ötven éfö--
tendák előtt, annak egy írása fel-találtatott, meBybífl, AdeW. 
tiat'd Feleségéről emlékezetet téfzen. Meg-vagyon eze» 
írásnak hiteles mássá a' Budai Kamaránál* Sptt: a*-S?é» 
kes*íehéivyári Káptalan-is álral-katta ?35©-dikben* Az-

' után 
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BUZ1LLA: Édes Fiam István S 
ISTVÁN: Jut efzembe Anyám. Oh irtóz

tató viaskodás! Bár soha meg-ne-ígértem volna* 
.KÁLMÁN: Fiam István* Nézz édes" A-

iyádra. A'-mi egyfzer meg-esett;5 azt meg-'má
solnunk nem lehet* De meg-lásd, ha le - csen
desede! : hogy kedves Máriádnak siralmas ese
tében ártatlan vagyok, Csendesülly-le fiam* 

ISTVÁN: ki-ntvetve : Csendesülly-le • fiam, 
Én le-nem csendesülhetek, ha csak vér patakot 
nem látok. Én ölni akarok9 nem- pedig gyil
kolni. Nyilvánossal! pedig5 nejjj alattomossan. 
Férjfiakat5 nem pedig Afzfzonyokat. . ^ 

BÜZILLA: Oh Mária serkenny-Jel", és 
fzólly Kálmánnak hozzád ki-ínutátott kegyessé
ge felöl. 

ISTVÁN : Irtóztató történet! Előttem a' 
képe-, .hogy állott Mária, valamint a' bárány 5 

ama' gyilkosok előtt. Hogy rimánkodott, hogy 
.emlegetett engemet; És Ti ötét — Oh "átko
zott Gyilkosok ! 

, \ • . -KAlr 

után Zsigmon.d-kiraly-.is 1407-dikben, és Leopold l a 
dikban , 11-difc' Septeinbérben, Az-ólta tudgyuk : hogy 
&aWn-kir% Szent Lafztónak fia, kit ennek-előtte Álmos 
testvérjének lenni gondoltak* A'-mi több: Ezen Királyi 
írás a' Vefzprémi Káptalantól 1734-dik efztendőben a* Kir 
rálfí Táblánál elc-állítatott a* Peremartonyi Egygyűtt-bí 
róft/dlen. PRAY. KATONA. • . ,-

http://Zsigmon.d-kiraly-.is
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KÁLMÁNt Meg-lett -Fiam y meg-rastt, ( Én 
•Mánknak méltatlan esetéről fzámot adok előt
ted ,. noba Aíyád-is* Királyodé lév.éiv ezzel nem 
tartozom*- .De fzámot,adok meg-isycsak most 
,had<M £ dühösködést* -.. - - • - . - " . 
•/„,',. ISTVÁN: ki-nevetMi Csak most badd-ei a' 

'dühösködést.-. Ti az egéfz: termeiket ellen dü
hösködtetek* -.Tí-egy Isteni remeket meggyil
koltatok^ és -én ti" elíepetek^-csiipa/effikrek el-

. lengne dühosk8dgyem?rM-rántoán kardgydu Ki 
„fzivembol ki fiúi fzeretek . v 

.,,.". VB17Z1LLA; Fiapa I Anyádnak ígérted, ' 
ISTVÁN-: B.áiont látván^ ti ^ejti kardjdr : 

. Miklós.limbol:7láftod-é édes húgodat ? •' 
•\ ' ,- "BÁTOR! : Látom ^zt^a'miMoha lehetsé

gesnek lenni 'nem gondolhattam. Ezer. menny-. 
ko 'annak- fejére ki ^ezen .ártatlannak • vérét. nem 
•sajnállótta*- <- -. ' ; . • • ; ' 

ISTVÁN : Ti egy- Angyali teremtést emífz-
* tette tek-meg; "Oh-rágja fzívefeket ezen féreg 

** más" világon-is! Ti páriámnak- hideg- tete
mei 5 reátok esküfzöm: hogy meg-bofzfzillek', 
benneteket. — Oh bofzfzú9 és israétt-.csa^bofe " 
ízű; olly hábcírgós pedig^;;biW;^'bűs ; r t e # ^ • 
M , habja?/ "Gyere .Bátoríj'^yér^k &&.ffi$fá-
J z Je | | en j t ó a v a t 0 ^ . M ^ . 

..iiiétt;CSai,;i,,boföföávés pc^^^/::)^^-' * • -...̂  " . 
., . ••BÁTÖBtís, - N á n - i ^ ^ 
örök bofzföút. •• •/-'''•. ;/:ía(^"^4A^,; ^'^B^J^Á 

• . . • • . ..: •. • • : • : • ' • ' ; : ; i & m 
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KÁLMÁN : Oh csak ..határja - lehetne .'bofz-
fzonkodásának* ..*.*..- : - ... 

BUZíLLA-:. Fiam István* halljad ~ Anyádé
nak, feavak. , .. - : 

• ISTVÁN : Én semmit .sem. .hallok.", semmit-
se látok egyebet 9 hanem .a* . bofefziít, és ismétt 
a\bofzfzút, Oh bár. csak halhatatlan-lennék * 
hogy ..a' bofzfzút Örök időkre. jcHerjefz'thetném. 
— Gyertek édes, fiaim. Szám-ki-vessétek ma- . 
gatokat.Anya-fŐldetekbol, még ismétt ezen hál'-• 
adaton Olfeágba vifzfza - kerülhettek , de, > cs n-
pán úgy , mint bofefeu-állók 5 és rettentő ;Késér-
tétek* Ez legyen fő-tárgyatok: Bofzfzű és is-:-
iiiétt Bofzfzú. • Vefzfzeivel azon fzem-pillantás , 
mellyben a' bofzfzú-állást el-felejtitek* Én sem
mit el~nem~miilatok neveléstekben,.hogy..a*bofz
fziit efzetekben tartsátok* Én tíktekety.mint.á*-. 
Nadályokat, vérrel étetlek, és , mint a" fene 
tigriseket, epével itaclak, és így nevellek em-" 
ber-korotokig« Szállyon fejetekre a' Terméfzet* 
átka , ha édes Anyátoknak méltatlan halálát 
meg-nem-bofzíziillyátóL "."""'."• 

\ '" * ;" NYOLCZAÜIK"RÉSZ. • 
Új híreké • • •:;'., :; ' .": 

W 
Alogyennek-elŐtteSzémerédinek tudtára ^$ett: 
hogy^ataaVTanácsnokok se Leám-váratt nem'len
nének, se Buda felé (mert arra-is vigyázókat; 

" ' tété-' 
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tétete) iDeg--neffl-iBdulanak9.se a* Dunán által-
nem-ménének 3 tüstént éfzre vette el-illantások* 
éttyát 5

:. Sómár leié ayargakatván a' Lovanczo-
kat,/őket ei-érette, ineg-is-fagattattsu Ezekét 
akarván mostanában mind a? • Királynak, mind a* 
Királynénak, mind-pediglen > és főképpen Isfr 
vannak-ihegrjelenteni, e' f^avakkal jőve eleibe 

-• SZEMERÉDÍ: .Uram - azt hozóra hírül - ~ 
•• BUZILLA; Mi jót hozol, .édes Szeme- ' * 

rédiai ?: 
.- -. SZEMEREDI: Azt Nagyságos Uraira; hogy. 

Árváit, a' többi társaival egyetemben > el-fog
ták a Potofzlők* ••• • "• '. •• •' 

ISTVÁN: Felkapván kardgyát9 Hol vannak 
a9 Gyilkosok ? 

•:: • SZEMEíWÉDI: Sómár mellett Uram j meg-
lánczolva * mint a'' vefzedt kutyák. 
- "'ISTVÁN: Az egek tehát meg - hallgatták 

fobáfzkodásimat, Kálmán: most ismérlek-meg . 
' mind 'jó. Atyának 9 mind igazságos Királynak,"-
Mivel"azon gyalázatos, gyilkosokat el-fogattat-

. tad 5 fzívembol meg-engedem. azon irtóztató hi
bádat 3 mellyel Bátori Máriának meg-ölésébe vé-' 
tettél Békélly-meg 'az Istennel: hogy5 ítélő 
fzéke előtt fzemedre ne hánnya magad' viselé
sét* Mi pedig Bátori! rajta a' gyilkosokon* 
tVfZalada -István* 

BÁTORI: utdnna menvén % Rajta Herczeg* \ -' 
r a j t a , - . " • - • • • "-: • •' * •• " ' - , 

http://iDeg--neffl-iBdulanak9.se


,ft3* .: BÁTORI MÁMA;' 

BUZILLA : Istenem ! ebből talán vér-on-
tás-ís léfzen. : •• 

KÁLMÁN: Ne tÖrSd^vünfc raita" Buzilíám, 
Azon Gyilkosok magok óhajtották : hogy Má
riának vére Fejeken feáradgyon® ?.me bé - tel-
lyesítette rajtok a' Magyarok' Istene. 
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ELSŐ RÉSZ. 
::Tulonnak\ intézetei 

•N. 'agy zűr-zavarok közé avatkozunk', ©Hoii 
Kún-Láfzlónak (ama* boldogtalan Királyinknak) 
fe'apencs étlen idejét írásunkba foglallyuk. Az 
egéfz Magyar-orfzágnak ekkori vefzédelme nem \ 
annyira ennek idejében kezdSdott; mint Mh&« 
dífc Andrásiak (Játf Jeruzsálembe menetelé nl~ 
átt9 Jeruzsálemi Andrásnak-is mondanak), útiür 
kodása alatt vévéü eredetét 9 egéfz Kóniá^Ő-
ig tartott, kinek idejében leg-nagyol* 1lfcs$» 
: ré-ís fc&gote* és föinte az, .Ggéfir* 

Mm* 
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. Mert: Másadik Andrásnak halála után, an
nak. fia r negyedik Béla 5 nagy károkat fzenve-
dett a' Tatároktól. .Ezen Bélának fia , • Ötödik 
Istváuy (egy Kűn-afzfzonyt Erzsébetet vévén 
féleségűi) nagyra vitte a* Kunokat, .,és azokat 
a' Magyarokkal meg-útáltatta. • Ennek- fia, Kun-
Láfzió, egéfzlen Kánná változott. Mert: meg
vetvén , sott áíistomba-is zárván Izabella-fele
ségét,-a' Kún-afzfeonyokha bele bolondulté El- : 
Instált az Orfzág* •kónnáiiyozásábaii* Minden
kor mást tett, sem-mint kellett volna. 

De mivel Kún-Láfelónak nem csak Szülői, 
hanem Rokoni-is elo-fordúlnak ezen írásomban, 
annak mind Szülőit, mind Rokonnyait elő - fc*> 
gois adni, raelly Verség tele vagyon Szentek-

.kel, és más különös érdemű nagy Emberekkel 
Másadik "András 
Szent Gertrúd 

IV. Béla — Kálmán — Szent Örzsébet. 
^ ^ $z« Salóniea 

Sz. Kunegund — Anna —V-István™ Sz. Margit, 
BolLeiigy.K.RadisL Halic. J 

Margit—Knnegund— Béla, Kán-Láfzló « Örzséb* 
Ottokár Cseh K. •. 

Másadik Andrásnak első Magzattya vak 
• ehát • Béla, >ki f> Attyának halála után,. Király
ságra jutott Bélának Testvérié vala Kálmán 9 

kit Halícziaban Királynak . rendelt András' ? 

• • ' ve le 
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vele eí-vétetvén SzalÓrneátVBoleslavnaWXefl-
gyeiéfê - Királlyánafc-j ífest-véijér9 kikfeíízésség-
ben éltek téüyes idejekbén* Szaíóméa ;pédíg 
a\: ^'fuek*- lajsiroinábr belátott. ' Bélának 'má-
sadik testvér je vafe Szeát Orzsébet AfzfeonyV 
kinek a' •'Szentek*-lajstromába be-írását'", •ÍBOÜÁ 
Attfű' András, -múá' Tést-vérj^i meg-éxiét;, 

J:';'' Belátók -Leánya' vak S^ent Kunegimd, ki 
Bóleslav-Úráyal^a1 Lengyelek'-királlyá val, négy* 
vett efzíendeig élvén 5 'ftfeg-tartotta: Szüzességét* 
Ez~is a* Szelitek* lajstromában vagyon* ' 

' -• Ahífia 9 iíraiegmidoát festyétje,, -Raáislav ne* 
vu! -ÜrátÖ! i Hki;;- tíúíemm ' *Béfüzeg ^tM,:^ ' fölite- : 

Ktoegtitidát- t:'0wíiinmk^ • ̂ l'€k^^kMáMf^'r ; 
nak i ^üííi,* fcköl 'Ctítí-Llfzlfek • elég bája vél&. " ' 
Szűke' e£en, kivul Margitot', ki _ a* nyálak* • .Szí-'^ • 
getjében Apácza yala. Dé ezen Míargitót 'meg? 
kélt különböztetni -Béla Leányától* • ki tataidé-- -
kép^e*^'nyulak' Mgeéében Apácza- *al*^ és • 
fzinte a'- Sz'entek tózé1 pfcttatotu 
- -T-l§fváÉikk ,- Béla* fiinak ^maggáttya '"vak ' 
Kún-Lafeló', é§ Erzsébet, ki\hasolii<M£éppéS;á' \-. 
nyulak';íSzágetjében".apáczáskDdott»' . . . .->• ' 
• *:;;. <Eüéft Szent a "és a1, vitfigi dólgékban-tó;iia^:,; . 
•érdemű Kiráilijrfiinkiiflk-̂ iá'' iék--'K'€̂ ö̂ VAfe>£éÉ^ • ;;"'? 
IJfMé4f«b^'lj^dtiik.Vé* * ^ f | é l . ' ' V. 

-: oíziáái: niánnt ^ratiédaít,; • /Ezen f ét : i É Í ^ 'K^ ' -^ i 
•rályoköak.. haiálürk ; i | t á i t ^ ; ^ **|^ 
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Magyar, birodalom.. Mert az Öifzág-{ezen Kik-•' 
láfzlónak félre-esapásait , és ebből következén-
JÖ Magtalanságát jól által-látván) ki-hívta Ve-
necziából azon említett harmadik Andrást, ki-
i s , mint Sclavoniai Vezér, Láfzlónak haláláig, 
nálunk maradott, 

Re ezzel se jobbúlhatott-meg" Kún-Láízíó. 
Mert. noha ugyan néha, kevés időre, meg* 
is-bánta félre-rugásait, még se emelhette-fel ma
gát annyira, hogy állhatetossan jó lenne* 

Kún-Láfzló nagy romlásának okát, nem le** 
het egyébbre hárítani, hanem éppen egy TU* 
LON nevezetű emberre, k i , maga-is Kún-nem-
zetség lévén, bé-hatot a' Királyi Udvarba , és 
Láfölóval a' Kún-afzföonyokat meg <• ismertette. 
Segítette ennek íparkodásaic Láfzlónak Annya 
Örzsébet, k i , valamint ez-elott-is mondám, Kún 
ivadék vala« 

Ezsen említett gonofe erkölcsű Tulqn, kit 
.Láfeló Kptuonioki -hivatalra fel-emelt, ekkor-is 
csupán abba törte reá fzoktatottrofz fejét: hogy
hogy lehessen, egy igen jaevezetes fzépségö 
Ktm-afzfeont,' kinek nevét Jolantának mondot
ták , a' Királynak kezére keríteni, feinek ere** 
dete Jáfz-Berényboi vala, 4e ekkori Lak-be* • 
lye Tétény^ nem igen raefzfze Boda-várossától^ 
ugyan csak azon híres Tétényi Úrnak felesége, 
ki a' Királynak Tálnok-mestere vala5 és, rf M& 
gyar-orföági sónak Főigazgatója* 
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Tétényi ugyan (föl ismérvéi mind- TuJoa* 
fiak fbrfcéllyak,. mind a' Királynak tüzes g.erje-% 
déimeit) l̂legendő-képpen vigyázott fiatal Fele-
gégém* Ötét Tétényikastéiiyáböl ki-nem-erefö-
tette*" Af Királynak pedig" ki-mQnáhatatlan éles 
Izeméitől éppen el-kévánta rejteni* 

De,'Talon meg-vetette minden, nestersé* 
gét: hogy'Tétényit meg-rontsa, Jolániát pedig • 
a' Kirtily* 'birtokába , vigye,-' Lég-is-leg-elsSbeq 
levelet íra Jáíz-Berénybe.,. Jolanta Attyának, Be* 
rényKÓTDák. Itt . hazugul eleibe terjefzceite Té
tényinek-durvaságát; Leányának • hozzá nemű* 
ISségét,; ugyanezen Menyeikének . Téténybe 

- le-zárattatását ,*' • aev^hfiával. semmi'"' társaságát ; 
annak''" enalmas' 'éíéééty és 5 csoportos,. betegsé*. 
gei után , bí^onságos halálát, Ezen költött le* 
veiére meg-nyerte nem sokára Serényi - úrnak 
válafefzát^ és-, éppen-ezt olvasván, így.fzóií*. 
\áz Istentelen :- ' . • . . . 

* • TULON: Én pedig éppen ezt óhajtottam, 
-édes Berényim-hogy, magad' Személlyében id@ 
iparkötágyál Hildára , és. magad ízemeiddel lás
sad oíktán .-Tétényben" Leányod" gyaláz t̂tyáÉ*.', • 

'-£oh& ennél jobbat nem kévááhatcam vóloa.< •!}§§* x • 
\héé Uzúr t . - • , ' . 

;•;»' .'^mimmt említett Üzár (valamint, isaga* ".,'•; 
'•.is: Ttiion) a* Kunságban vettó*-eredetét$ es Tibiid t; y 
• nái./Jráfei hivatalban vala,.. Azon. ny&vaiá-sók* •.;.••, 
undok terméfzetét követte^ lik -teíiyes eletj*]̂ - 'J:_v 
* JMdsadik Könyv* &'• . . ' \ • • • • bea;":".;. "'-
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ben fzuntelen a? levet csapják* és két Udvarnak 
ebeivé változnak. Soha' Tulonnal, noha. jó 
akarója vala^ egyenessen nem bánts SStt: hogy 
egy hízelkedooek nevét viselni ne láttzattasson, 
gyakorta ellene-fzegezte magát, nem csak kö
zönséges 3 de f5-képpen hatalmas rendeléseinek© 
Ellemben : mindent jóvá - hagyott azok előtt , 
kiket Ura ellen csatázóknak látott. Ó ugyan 
eme' gonofz tettetéseivel sokat meg - csalhatott 
a' Magyarok közül, de meg-nem-csalhatta MI-
ZÉT , az akkori Nádor-ispáut. Ez otet (vala-f 
mint annak Urát) mindenkor ízemmel tartotta, 
Azon-is volt:, hogy az Orfzágnak egygyíke se 
árthasson. Hogy most Urának fzavát hallotta 5 
e' kurta fzavait mondotta 

UZüR : Hallom Uram, . - k ' 
. TULON : Én mostanában igen nagy--temér

dek fába vágtam a' fejfzét. De talán -kHs-húz-
hatomo Olvasd csak ezen levelet* Nem rég 
vettem Berényboh 

UZüR: Kezéhez vévén a9 levelet*. Ha úgy 
parancsolni méltóztatik. Olvassa alatt ómban a 
levelet. Azomban 

TULON : maganossan: Igen jó lefz : ha 
Berényi-ür maga tapafztallya 'Leányának fzereii-
esetlenségét. Mit? ennyi ideig zárva tartani 
Jolántát ? Szegény Afzfeony ! be , meg-érdem
letted volna , a" jobb rzerentsét. 

UZÜR: 
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. ^ -ÜZŰR.;-' Fifzfza-admn* u leveteti Még eb* 
bői* Uramrxeijdesdolog .támadhat • • ••• 

TOLÓN: ;De;meliyet<az okos- elmer pvá» 
ra4s fordíthat. Vagy törik P vagy feakad; de 
Jolántának a' Királyhoz menni kelletik* Ez 
még kevés knne,, Hát ha királynénak tehetnénk f 

ÜZŰR: Há Isteni hatalommal .bírnánk. Hi-
tzen Jolánta, a*' Kerefztény Anyanfzent-egy-ház-
öak fzokása fzerépt, meg-eskiidött immár Tfé* 
íényiveL A' mi leg - nehezebb : Szeretik-is 
.egy-mást*. . * 

.•. TOLÓN { Ki-tettfzik ; hogy a? nagy világ
ba bele-nem-utötted orrodat* Így' kis váiaíz* 
tó-vizetMyjek közé; Mt Üat4s ^1-r«g ói-
dala mellől* 
. ÜZŰR ^ ügy, de,él- még Izabella>;fifelí-
iiak .felesége* , 

:, ,,', TOLÓN;:"Ez annak fzámára nem "teremte-j 
tett*. El-kelletett. vennie az 0$zágf hafznára^ 

..nem maga* javára* • Nem S lefzfz az elsS-5 sep 
.pedig -utolsó, kit valaha urátúl .el-válaíztottak^ 
#avagy. a* jnás világba küldöttek. 
Z "' ÜZŰR : Orami Az Istenért ! '•'^.x 

• TÜLON-: No éllyen tehát'8; de :ízáü^ki-
vettessen* Orfzágába! Szicíliába! .• >/:V 

ÜZŰR : Uram!.. mmd-e^eken L&ffi*S$&& 
nyi feagy méltóságú:, nagy halfái ember* 
Láfzlónak nem .csak. 'lümtyf^'pm^ fcfWBfl*: 
sesse-is* . ">'•'. >:"v' ";- .. V ^\„ , 
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TÜLON: Egy tálból efzi cseresnyéjét Láfz-
lóval; aruiáHnkább meg-eshetik. Azon embe
reim , kiket fényes hivatalokra segítettem a' 
Királyi Udvarban , jól meg-vannak tanítva: mi
re vessék fejeket. Tormát reízeínek orra alá. 
Gyomrába epét eregetnek./' 

UZŰR: Ha már &' tormát refzelik" 9 ha 
gyomrát- emelgetik;. bizonyossal le-rogyik. 

TÜLON: Csak egy héjjáii vagyok: hogy 
Tétényi feleségének remek-ékességéc a* Király
nak füleibe csúfistassam. Akkor ofztán jó "éjt-
fzakát Tétényi, Nyakadra fojtod azon kotelec5 

mellyet tulajdon kezeiddel kamóltál. -
UZüR : Sok fzerencsét hozzá. • .' 
TÜLON': Ezt pedig a7 Királynak meg-kel

letik tudnia. Vagy Tulohnak , vagy < Tétényi- * 
Bek a? Dunába kell vefznie* Egy hajóba neih 
evezhetünk. Egy Udvarban ei-nem-férhetank. 

Túlonnak ezen ízavaiból ki-tett'fzett: hogy 
Tétényinek esküdtt ellensége légyen. Szavai
nak vége után, el-eréfztette Uzúrt magától , 
és mellyen gondolkodott. Igaz ugyan: hogy 
nagy fába vágta (a'-mint monda) a' fejfzét. De 
mi lehet az előtt lehetetlen , ki ifjúságától fogva, 
mindenkor tele húzta magát, valamint a* nadály, 
minden fesletséggel. • • 

MX« 
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MÁSABIK RÉSZ. . . ' 
Mise Nddor-ispán. 

izzómban Mize (kit mások Mojzesnek-is ne
meznek) Magyar-orfzágunknak e'-kori Nádor-is
pánja 5 fztrnetlen" abban foglalatoskodott r ^hogy 
Tú Ionnak gonofz Intézeteit meg-gátolhassa , a" 
Királyt pedig csavargós útjairól vifefea-téríthes? 
se.- Ezen Nádor-ispán, eredetére nézve, en̂  

'nek-elotte Szerecsen vala; de a' Kerefztény 
•hitre térvén ; az Offzágnak (fő-képpen a' Sónak 
el-fzéllyefztésében) fiatal-korában. sokat föolgál-
ván, úgy annyira, meg-tettföett Láfelónak: hogy 
Stet a Magyar*orrzági leg-nagyobb-hivatalra 
fel-is-emelte* Maga meg-lett lévén, nagy okos-

• sággal , de egyízer~'s-mind nagy bátorsággal-is 
bánt a Királynak nyilvános hibáival. Nem an
nyira reá9 mint azokra, neheztelt, kik a* Ki-
-rálynak • alkalmatosságot "nyújtottak &' gonofz-
Tételekre. Most-is azért jötf: .hogy elsőben 
Tulont, az-után a" Királyt-is meg-fzóllíttsa né-
mi-nému új hírek miatt, mellyeket nem régen 
hallott Mivel Tulon a9 Királyi házban lako
zott, és 5 híre. nélkül, senki a'Királyhoz bé-
xiem-mehetett; leg-is-leg- elsőben hozzája menü, 

. es így köfzönt-bé 
• MIZE : Isten jó - Nap* Komornok* • 

TULON: Fogadgy Isten Nádor-ispán. Én 
örvendetest-is kévánok, ha"' m.eg-engedi. \ 

' Q," 3 , ' MI- -
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MIZE; Meg-éngedem 3 "kévánny. — Hol a* 
Király ?' 

TüLON: A9 belső fzonában. 
" MIZE : Nagyok»é foglalatosságai V 

TÜLON: A* hideg lelte. • 
SöZE: Mi a tüzes Tatárt ? 

- TÜLON: De már el-hagyta. 
MIZE: .Az már más* Mert csak ez-eYétt 

láttam azon Hideg-1 élést a5 Királynak, belső fzo-
bájából ki-jönni zoid pafzamántos fzöknyában , 
és éppen a* forma kurta mentében. 

TÜLON : Látta tehát Nádor-ispány-úr'? ~ 
Ezt csak meg-is-gondolni! — Vallyón ki lehe
tett aZoi? félre-csapó fzemély ? 

MIZE: Ha vagy meg-állott 9 vagy hamar
jában- más felé nem csavarodott volna, ki-lét
tét meg-tudhattam volna. Mind-az'-áltaí • alig y 
ha .EDVA nem vala, • u Király5 Xjjáfzfzátiak 
leánya* 

TüLON: Soha illy vakmerőséget 
MIZE: Nagy méltósággal : Hallod-é Te 

Kún-Tulpn! Vigyázz a' Királyra; de fő-képpen 
Magadra* Én ugyan jövendölő nem vagyok : -
de azt mondhatom : hogy ARBÜTZ és TÖR
TÜL Kiin-emberek léfznek bofzfeá-állóitok , 
kiknek feleségj eket a* Királyhoz hurczolod. 

• TULON: Én hníczolom Uram ? 
• MIZE : De mind-ezekről meg - feletkezéra 

immár 9 mivel elég régen történtek. Hanem azt# < 
• h a l -
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hallom : hqgy Tétényi-úrnak fiatal feleségét-ís 5 
Jolántát, a' Király5 kezébe akarod csavarítanL 

TULÖN.: Én-é , Uram ? 
MIZE: Mire hütod a' ízádat ? Te vagy 

azon gyalázatos kerítő igen-is» Ezt nem ten
néd > ha igaz Magyar volnál De ? Kún-létted-
re-is, keríto-kanyarító ne-Iégy : mert ennek ̂ sír
ja torkodra forrhatik, 

TüLON: Méltóságod igen rofzfz véleke
désben vagyon, felőliem* 

MIZE: Éppen abban * mellyet a" közön
séges Hír fzárnyaira fel-kapott? Ha a5 Cserén 
mozog a' levélj okának-is lenni kelletik. 

TULON: Én valóságos oka nem vagyok 
semminek. ..'Kiállóm a* sarat. 

MIZE :. Erről majd az-után. Hanem -. górt 
jdolod-é : hogy ezeket az Orfzág sokáig el-
fzenvedheti 5 és nyakadra nem fójtya a9 kiké- , 
let 9 ha a* Királyban Örökössét nem láttya f 

TULON: Az a' Királyon , nem én raj-
tani áll. 

...MIZE: És még-is az Orfzág ártatlanabb
nak, tartya as Királyt, mint annak Annyátf ay-
vagy tégedet . : 

• TULON": Adhattya-é ennek okát4s ? •[] 
MIZE.: Nyomorult- okoskodás. — As K> • 

rály' Annyának 9 ési néked csak. né^yföemetek-
vagyon. Az Orfzágnak pedig ezéfnyi - ezer, 
Hallhattad pedig- gyermek-korQdfewií hogy több 

Qi 4 -••':'-::;;":" - ^ . t o : 
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fzém többet iát* Tapafztalhattad pedig ember-
torodban: hogy n kenyér-is -annál jobb', men
nél t;»bb a9 fzeme. . 

TÜLON : Uram ! ezen gyanú meg-sértheti 
a' 'Kunokat 9 ús av vélek egyet-értő Szerecse
neket 

MIZE : 'Sem a' Kunokat, sem a' Szere
cseneket; hanem "azoknak Csiga-bigáit 9 kiknek 
hatokon házak 3 ' kebelekben kenyerek. Kik, 
valamint a' Gilifzták v a' főidet raáföfzák,' az-
titán a5 Királyi Palotába bé-csúfznak"; ottan meg-
pölyhösödnek, fzárnyakra-is kapnak (1). 

(2) Mar misadik András-királynak idejétől - fogva 
(ki ezen Kan-Láfzlónak Qse, az-az : Nagy attyának attya 
vala) ügy megszaporodtak Magyar-orfzágban a* Kunok, 
Szerecsenek, vagy Izmaeliták, és más e* féle pogányok : 
hogy azoknak ki-irtásokra elegendők nem voltak a' Pá
pák , az Anjra-fzení-egy-háznak Követtyei > a' Magyar-
pHpokök, sott magok-a' Királyok-is* Hallyuk csak mása-
clik Andrásnak es-íürését azon Királyi levelében, mellyben 

. (Raynaldnak és Praynak elő-adta-fzerént) Jakabnak, egy 
Prenestai Pdszöknek (ki ez előtt Magyar-orízágban Apát-
úr vala) így í r : 

Kristusban TifzteleridŐ Atyának, és leg-kedt'cssebb 
barátnak, Jakabnak, Isten' kegyelméből Prenéstombati vá-
hfetottnak , az Apostoli 5Jzék* követtyének; András, 
Isten kegyelméből Magyar-orízag' Királlyá, Üdvösséget , 
az fzíves fzeretetnek állandóságával* — Esküfzünk , a z Is
tennek Szent Evangyeíiomára — - hogy a' Szerecseneket, 
avagy Izmaelitákat. ez - wín mm fogjuk főknek ten« 

ni-



• L SZAKASZ..' It" RÉSZ. Hl 

••' TULON: Uram! én ezeket nem .értem* '' 
MIZE : Mert érteni nem akarod* Te, és 

a' Királynak Atinya Kunok vagytok* Magato
kat a* Magyar-udvarba bé-fítrtátpk. Láfzló-ld* 

. 0. 5 ' rá-

•ni a* pénz-verő Kamaránál* Só-bázaknáis a9 Gyűjtemé
nyekben , vagy mis nyilvános Tifztségekben* Sem nem 
fogjuk őket a*" Tifzt-viselők mellé rendelni. És semmi 
ollyas csalfaságot el-kovetní nem fogunk, hogy tollok el-
siyotnattathassanak a' Kerefztények. Es még az egéfz Orr 
fzágunkban nem fogjak meg-engedni: hogy a* Zsidók , a* 
Szerecsenek, vagy Izmaeliták valami nyilvános THztségre 
fel-lépjenek. Azt-is meg-fogjuk tenni: hogy a* Zsidók, 
Szerecsenek, avagy Izmaeliták ez~utái bizonyos jelekkel 
sneg-kűlömbözt«sendc a* KerefztényektőL Ezen felől: 
meg-íiem-@ngedgyük a* Zsidóknak, Szerecseneknek, avagy 
Izmaelitáknak : hogy Kerefztény fzolgákat vehessenek f 

vagy magoknál, akár minő fzín alatt, tartsanak. ígérjük 
ismétt mind magunk, mind utánnunk hövetkezendőknek 
réfzérül: hogy minden eíztendőben a* Nádor-ispányra bíz* 
zuk, vagy más jobb-ágyira, kit as Kerefztény hit mel
lett buzgónak látandunk, és azt meg-esküdtettyük, hogy 
parancsolatunkat híven bé-tölti azon Püspöknek kérésére $• 

' kinek .. megyében vannak, vagy lefznek a5 Zsidók, Pogá* 
iiyok vagy Izmaeliták, hogy a* Kerefztényeket jel-vön-
nyák a' Szerecseneknek egygyütt-lakásátdL És , ha kik 
tapafztaltattnak: hogy vélek laknak, vagy hogy a' Sze
recsenek Kerefztény fzolgákat tartanak, avagy bemben a* 
Kerefztények Szerecseneket; vagy pedig a' Jfe^recsenek, 
Kerefztény ekfcel Öfzfze-házasodnak* vagy más-ké^ egy» 
gyiitt laknak; mind.a* Kerefztények, mind a' Szerecse« 
*ek és Zsidók* Jófzágjok el-vefztésé?eikinteí;te$seiiek-m.^'. 
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rályunkat a' Kik-menyecskékhez le - czovekelté-
tefc; és már nem Magyar 9 hanem Kúti-Láfzló-
cak nevezitek* Tuion r Talon ! vigyázz ma
gadra* 

Tü-

Mínd~az-áítal: örökre as Kerefztények fzolgálattyokra ren
deltessenek a* Szerecsenek. 

Akarjuk ismétt3 és meg-engedgyük: hogy a5 Tem«„ 
jrlomok fzabadon vehessenek magoknak Sót, és ott (a* 
Sós-Tifzteknek, és azon Templom' ElŐL-járójának peeséttya 
alatt, a* hová a* só le-tétetik) le-is-tétessen, és úgy tar
tasson Szent Istvánnak Nyólczadáig - - + A7' sónak ára pe
dig ez! minden vízi hajó sót fel-váltyuk a* Templom fzí-
mára ny ólcz Markén (egy marka 5 három vagy négy fo
rint) ki-vévéna* Jerusalemi Ispotálynak házát, és a' Ka* 
locsat és Bácsi Templomokat, mellyeknek minden hajóját 
fel-váltyuk tíz markán, ha azon említet Kalocsai és Bá
csi templomok kéofzeríttetnek ZEGEDRÓL , vagy mefz-
fzebbről-is a' sót hozatni, 's-a-t. 

Efzre venni ezen levélből azt-is: hogy. Szeged-vá» 
rossa András-királynak idejében nem csak fen-állott f ha
nem a* Sónak ki-fzolgáitatásában*is igen híres vala, . SŐtt 
még Másadüc András előtt-is Imre-kiráíynak idejében n 9 9 -
dik eíztendőhen Harmadik Innoceiitius Pápa emlékezetet 
tefz a5 Seghedi Fő-esperesről A' Pápának ide tartozan
dó fzavai ezek „ bizonnyára élőnkbe adták ízerelmes fiaink 
R. Mester Kalocsai Prépost, és L Mester Seghedi Espe
rest: hogy W-t* Ezen kívül az alsó városi templomnak 

. (a'-hol ezen Esperes lehetett) illy efztendő fzáma vagyon 
•feHrn": .1103. 

Efzre-venni azt-is: hogy ekkor a* Királyok csupa 
sóval fizették-M as Templomokat, mert ugyan -azon Au-

1 ras-
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TÜLON: Kötelességemben áll. 
MÍZE: Egy fzem-pülantat alatt meg-eshe-

tík: a*-mit'egy egéfz efztendö alatt nem remél-
lettél. 

"fOLÖN: íme a* Király* 

HARMADIK RÉSZ. 
IáJzlÖ-Király* 

±S em-ís gondolhatta Láfzló , hogy a" Nádor
ispánt" Tulonnál találhassa. Most azért jött-ki':. 
hogy némelíy kézével alá-írtt papirosokat Tu* 
Ionnak adgyá, mellyekben némelly Jófzágoknak 
el-ajándékozási fögkltattanak. Hogy Mizét meg
látta 5 leg-elől meg-döbbent 5 az-utáü: as Papí
rosokat égy afztalkára tévén P így fzólla 

LASZ-

rís - királynak említett levelében Egresi Apát-órságnak 
(melly a' Csanádi Megyében vaia) egy hajó sóját hufzon-
hat Markán váltotta-fel a* Király. A' kocsin hordott sok
ról pedig mis rendelést téfzen. Ezen sót meg-kapván a5 

Templomok, hogy azt el-adgyák, fzükségjek volt oIIya«. 
emberekre, kik azt el-csere-berélhessék. Ezekre línfzoltáfc 
magokat as Zsidók, Szerecsenek, és így Magyar Orízág-
ban űgy még-gazdagodtak, olly gyökeret-is vertei: hogy 
András után egéfz Kiín-Láfzlóig virágzottak, és fó-tiíksé-
gekre-is eíndtettek* < * 

Ezen. időkben még a* Nádor-ispányokató -sóval fi-
2ették-ki á5 Királyok. Innent vágyón, Irigy-"-ixtosr-h rf 
Királyi béreket Salüriummk mondgyuk4eákül*--!Sd- fKSjft 
téfzen9 'mint Magyaroknál a' Só* • 



KCJN --• tÁSZló. 

LÁSZLÓ/,/Jó napot 'MIze 1 Mi':;&&-az-.Or* -
fzágfaan ? :••- -..; -.-' , 

•MIZE. :.Urami.íia. jobb vóloai éppen nem 
ártana. 

LÁSZLÓ : A' Tüzes Tatárt! hadi haffyufr. 
• MIZE : Igen-is, ha négy 'fzemek között 

maradunk. 
LÁSZLÓ: Ne igén mefzfze Tulon* Van 

valami befzédem veled-is* 
TULON: Igeii jól van Nagyságos Uram. 

Bhnegy* 
MIZE : Hála legyen az- Úroalc: hogy azon 

gyalázatossal! hízelkedő Róka-farktól meg-me-
jiekedtéra. Meg~iiem-érdemlí: hogy az Orfzág* 
dolgába avatkozzon. 

LÁSZLÓ : Azt mondád ez-elott Míze : 
hogy éppen nein ártana, ha az Orízágbanjobb 
hírek támadnának. Vallyon igaz~é az ? 

MIZE : Még egyfzer azt állítom Uram t 
hogy éppen nem ártana. Sőtt hafználna - is 
Nagyságodnak; .ha egy Királynak hírében nem 
gázolnának némely Polgárok. 

LÁSZLÓ : Ki meri ezt 'ellenem cselekedni f 
MIZE: Azok"- kik-Nagyságodnak (2) az 

• " igaz 

(2) Lehetnek talán ollyatiok, kik mind ezen mun-
fcftnhafc, mind az előbbeni Bátori Mariában meg-ütköz
hetnek azon: hogy ekkori időkben a* Királyokat -Nagysá-. 
goi- JJrutmk mondatom* De ezt mm azért cselekedtem.: 

mintha 
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igaz'útra • térését.tellyeS* feívekből. Ófiajfcyák : 
^z Orfcágiiak illadalmai'és Rendjei* Ezét ál-. 
tálain alázatossan kérik Nagyságodat: fzabadíttsa* 
ki nagy érdemu nagy eredetű Feleségét azútá* 
latos tÖmlÖczbSlt 

LÁ8Z-
mintlia< ezen ca'met újjamből fzopottnak lenni Míttmim ; 
hanem inkább a' régi fzokást követtem, mellynek elég 
nyomait láttam 'Régiségünkben. Lfzer: Maga Negyedik 
Láfzló, másadik András Királyunkat Nagyságos Királynak 
nevezi, ;azon levelében ? mellyet 1275-dik e&tendőbéft 
ki-adott, melly. uralkodásának hartpadika vala» ll-fzor % 
Ugyan ezen Negyedik Láfzló Negyedik Bek-királyt Tim* 
tiöklö Nagy-attyának mondgya ia76-dikben y melly ural
kodásának negyedik eíztendeje yala, íll-fzor : História 
^kufiralis 1276-dik dztendőre ezeket írja 'Habspurgi Ru
dolf Csáfzárröl „ Minek-utánna sokáig Bécsbe maradott 
válna,.a* maga jussát a? Csehektől viMza-akarja valaveh* 
ni. De a' Cseh-király oHy rettentő Seregét" gyűjtött efle-
ne: hogy méltán kételkedne a' Fejedelem", ha,'csupán a* 
Németekkel, ellene-állhatna-é ? Ugyan-azért; a' Magyaroknak 
Nagyságos Kkdllyát (ugym-ezen Kún-LáfzMt) lígy-iranr&r : 
Katolika-anyaJienr-egyháznak Sülötté't, alázatossan.- kérte: 
a' segedelemre, W-t. ,* IV-fzsr: Maga" Rudoif-Csáfeá^ 
i s , 1 a d u k b a n , ' egy- nevetlen Baráttyához • frv&t,; «jr/... -
mondgya ugyan ezen Kán-Láfelő Mol.n.,Ét jő., tanlésok
nak rendelője, és a* derék-•akaratakn^|^zgat<^%; ;^*^ ' 
a1 Nagyságos, Fejedelemmel Láfzlóval egyenlő-k^^./^^^, ";'. 
fee-kötöitt.:.-. hogy; mind-egygyikünknek egy; Jíága,; egy hW,; • -;t-

^ ízonja légyen,,, Y-Jztr: Ugyan ezen, Rpí l^ í t ton te^Míi**',', 
ben , mellyet' KúnXáízlőhoz Mioú'^'^]^^ -JÖ ";'W "'' 
lől: „ A? Nagysd$Q$fejmkmmk Rtttell^ ''^I^wr;l;0¥; • • 
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LÁSZLÓ: Arra az Orfeágnak gondgya ne 
legyen. Én magamnak -vettem & Feleséget, 
nem az Orfzágnak* 

MIZE : Igaz ugyan: hogy Ö Nagyságodnak 
Mtesse; de egyfzer-'s-mind az-ís ignz'% hogy 
az -Orfzágnak Királynéja-is. 

LÁSZLÓ : Én annak 'le-zárattatását, mások-
kal-is közlottem*' Voltak a' belső; Rendből két 
'.Nagyok , kik uzt néköm fzükségesnek lenni 
mondották. • 

MIZEs Meg-bocsásson Nagyságod. A" 
bdso Rend Országunkban dicsőséges és fényes* 
"De ismerem azon kettőt, kik Nagyságodat ei>-
re bírhatták. Soha azok eme* Ttifztségjeket, 

' meg - nem - érdemiették* Derek-allya t terítenek 
Nagyságod alá: hogy kedvére aludgyon* . Ók , 
feslett erkölcsijek lévén, a' jó ; Királynét mm 

'Szenvedhetik. ' Ez .Uram tűrhetetlen, dolog. • 
LÁSZLÓ: Nékem az az Olafz-afzfzony 

' soha se tettízett. Vifzfea fzoktetem Szicíliába^, 
' , 'és : 

'M&kor-is-agy íra nékie:„ Tündöklő és Nagyságos Fejé-
delemnek Láf2ldnak Va'~t. ^ 'VILfaer i Ugyati ezen Ru
dolf nem. csak Lázló-kírályt, hanem a* Csehek9 KiráDyát-
h Ottokárt Nagyságosnak nevezi1 azon levelében, mellyet 
a* Pápának írt ezen Ottokárnak veízedelii-se ̂  és a' had-

, han" el-estte után* Több illyeket-is lehetne elo-hozni; de 
'ezen fel-vett mondásomnak meg-bizonyítására ezek elegendők *> 
lehetnek*: * .- . • ^ ... 
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és ki áll ofztán ellenem j hogy újra meg-ne-M-
zasodgyaai. 

MIZE: Ellené állanak mind-azok 3 kik nem 
csak Nagyságod9 hanem az egéfz Orfeág elles 
dühösködni kezdenek* Ofzlép János $ Albert
tel öfzfze-fzürvén a levet 9 Orfeágunknak nagy 
xéfzét Pozsonnál el-foglalták* 

LÁSZLÓ : Én Albertnek Attyát, Habspiir* 
gi Rudolfot (Ottokár, a5 Csehek* Királlyá ellen) 
serényen védelmeztem (3). Ez-é a' köfzonet? 

ML 

(3> Hogy segítette Láfzló, Habspurgi Rudolfot , 
Ottokár ellen, a' Csekfck^rirállya ellen., ki akkor birodal-
mában, tartotta Csei-Mor^-Stíria-Cariathia-Aiiftria • Or-
fzágokat, így írja-le a' Kolniári Krónika\ másadik réízében , f 

A' Magyar-király Rudolfot kegyelmesseri meg~hallotta, és 
Bécs-városlíoz tizen-öt ezer emberekkel jött t kik a' baára 
kéfzen váltanak* A* Cseh-király a* maga Seregét több p 

de fo-képpen három réízekre ofztotta* Mert yalának ué« 
ki sok ezer Kán gyalogai; másik serege lovas vTó)í, és 
"külömb-f élekből állott* Harmadik serege nyerges-lovasok
ból volt, közel kilencz-fzáz katonák. Rudolf Király ha* 
sonló-képpen bárom réfzre ofztotta maga seregét*: Első-

• 'ben a' Magyarok' Királlyá vak tizenötezer katonába!* 
<A' Magyarok5 Királlyá tizen-nyóicz éfztendos lehetett, 
és a* csatára nem ment f mert Rudolf-király azt meg-gátoita) 

* Rudolf - király örömest látta . volna >,* ha â v Magyarok 
3? Kunokkal Öfzfze-kaptak vótau ^UQM^ özek-.-c^^kedm 
éppen nem akarták. ^A^Cseh-stmgm^ 
áltotta ezen fzay^at: / ^ Rpdolf 
seregét megcsalhassák, De mennél töfcbet kigbáltak ama* 
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3V0ZE: Uram 1 Ar. Hálaadás , e'_ mostani 
időben 5 igen ritka madár* . , 

LÁSZLÓ; Igaz lehet-é: hogy..Orfeágomra * 
estének f .•'• 

. ' . MI-' 

zok, atiüát 'inkább verték, és nyaggatták'őket emezek* 
, Hogy az-után őket meg-tolták, nofzíza rajtok esnék a* 
. Magyarok, az ellenkezőket nyakazzák , a' meg-fzaladtakat 
üzobe vefsák, meg-ragadgyák , és le-öldosik. Közönséges^-
sen mondődott: hogy azon x hadban tizen-négy-'izerek Vefe-
tek-ef Ezek Béc£ mellett történték, Gansferfeíd nevű Te

jen . . 1278-dikban Hat óra tájban Szent Bertalan , Nap
ja előtt,, * • * ' , • ' 

' Ezen híres Csatát leg-Is-leg-elsŐben egy ' kfflső • Né
met írómk-fzavaival .akartain-elő adni;, hogy ki-tessék'a* 
külömbseg9 mély a* mi íróink kozott vagyon; Abba 
hagyván Turóczit, ki későbbre élt, K&ítiak""jvaival fi> ' 
gom az egéfz történetet, elő-adni, ki Knh-MMŐnak káp* ' 
lánnyá volt, és Krónikáját magának a* Kiraknak ajánlot
ta, hazudni'tehát" tiem mert, Ó így ír LáMóről; '/: • 

Ki-meavén tehát Székes -Fehér- várról, mint "Marsnak* 
íajzattya, (kinek ugyan CsilJagzattya fogantatásának és 

Tzuletésének'.. napján a' ineréfeégbe * és több terméfzetl 
erkölcsökbe mind erejére, mind gy^apödásáfa nézve *r& 
ízesítette a" Mennyei "erőbe , • nemző, nagy Attyáujiak Szent 
Istvánnak, Imrének,,és Láfzjónakes tS&Jy $3eht#f:é'sede* 
zéseiben bíaván) Bandériumot emelvén, Rnáolf ő '."Fölségé* 
ofzve-kapcsolta a.' maga seregét, kinek el-jovetelét" és- se*»% 

gedelmét ágy várták 5 mint'az'Istenét, De mivel Rudolf 
nak nemzete a? mozgásban nehéz vala , a* fegyvernek 'ne
hézsége'miatt, akon-kívűl* félénk-is,, hogy, meg~ütk8zzön 
olly érts -sefeságga!, mellyet Otmkit wgfati' hoz vala ; 
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' MIZE : Ez meg kevés volna. A'-mLtÖbb: 
Trencsényi" Mátyás magát a' Vág Uráliak tette. 
Uros, a9 Szerviai fejedelem, oíztánaz Orofeok* 
Fejedelme-is Nagyságodtól el-állpttak. A' Ve* 

ne-

ezen okból ellene, menni, és mozogni nem kívánkozott* 
Ezt Lícván, és éfzre vévén Láfeló-király, Ottokárnak , ki 
a Csatara kéf2 vala, és azt alig várhatta,. Stilfrid Kastély 
mellett, Morave folyó víznél, eleibe mégyen* A* Csehek 
magokat körul-sánczoltiko A' Magyarok , és Kunok úgy 
annj'ira sürgetik, és háborgattyák amazokat nyilaikkal: 
hogy Milót, ki a* Cseh seregnek vezérje vala,, és kibeii 
leg-inkább biztanak a' Cseh-katonák, nem győzhetvén a* 
Magyaroknak nyilait, és ütközeteit t embereivel el - izala* 
dott, utánira a* béres Lengyelek-is, fel-bontván a* resde-
ket, fzer.e-fzéllyél kódorogtanak. A' Kunok pedig ezen 
csatában a* Cseheknek sállyát, a* melly-vasakat, el5-fog-
ták , és el-veíztegettéL Ezen csatában Ottokár - Király % 

efze-vefzett fzaladváo, a" Seregbe íel-találtatott, és még-öle-
tett. A* tiólttak* fzámának nseg-mondhatója csak az Iste
ni bölcsessége A5 Német Király a' magájéval csak állotta 
nézvén mik követtenek-eL Hogy ezen gyozedelemnek 
vége léve 9 , a* Német * Király meg - köfzonte Láfzlónak; 

hogy azon nap vifzfza adódott - néki' Áustria, és Stiria* 
És így Láfzló, a" Magyarok' Királíya, győzedelmessea 
vifzfza-tétt; a* Német Király.meg-maradott Austpába3> 

Maga Kún»Láfeló-is meg-éml ékezik ezen csatáról 
midőn tíz efetendo után valami._M^--í5y.oxgí.öt megmerne-" 
sitett azon vitézségéiért ^ meByet ezen hadban eM&vetett* 
Azon Nemes levélben ezek*'olvastatlak, 

. s' • 

• ' . • ' ^ • ' • • ' • -

Második jKjSvjpv* R" 
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netüsol: Áuriáuak partjait el-foglalták. Kí̂ uV-
túk Velencééből Andrást ? hogy Nagyságod he
lyett uralkodgyon. 

LÁSZLÓ: Hogy merik egyfzerre illyeaek-
kel terhelni ? 

MIZE: Uram! Nádor-ispáü vagyok, Kör 
telességemben áii y hogy az Orfzágnak javát ke
ressem. (4). Adgva Isten jó végét* 

•LÁSZ-

„ Midőn Ottokár, Cseh Orfzágnak tekintetes .E>. 
rá&ya, a* mi atyánk-fia,és sógorunk, (ki akkor minket, s<S-; 
gorsagra való nézve, iokábbb védelmezett mmt bizgatott 
vdls*a) Orízágoaiat ellenségessen ineg-támadta, a' vég kas-
íiíyokat el-foglaka; mi pedig az Orfzág* Nagygyaival, és 
Nemeseivel azon Királyra mentünk volna Morva - víz mel
lé , 'holott azon említeti :*L Györgyöt több fzeméHyekkel, 
liogy a* Cseh Királynak seregét ki-kémtellye, elküldöttük 
vdina5 azon M. György Los nevű Kastély <előtt -• a* C&éh 
Királynak katonáival emberül viaskodott, és három el-rab-" 
lőtt katonát hozott, 's-a'-t.,, Lehet-még ezen "-híres Csa--

M táréi, melly a' Mágyarokaak nagy dicsőségére vált, eze
ket olvasni: Salisbiirgi Krónikát, Leobiaí Krónikát, Ati-
ílriai Históriát, Va'-t. Olly képpen gyönyörködött .pe
dig Eun-Láízlo ezen hadnak emlékezetében: "hogy azon 
napot, mellyeíl Ottokár meg-Öletett, Ürrnep - napnak tm~ 
delfe, és az egéfz OrEíágot tánczski kéüfzerítette. -

(4} Nálutaka' Palatínust, NADÚR-»a*-is, NÁDOR--
nul-ls mondották Eleink, hmétt ellenkeznek velünk a'. 
Tótok: 3 és ezen nevezetet nálok fzánnazottnak lenni állít- ' 
tyák ezen fzavakbdi: Na-dwor, 'mdlyefe-^annyit tefenek f 

mint.: UdvarrJl t av^gy Xapuntll, és így a1 Palatínust 
{zitite. 
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.-..-..; LÁSZLÓ r';Ereágy,te1iáté£Íes'Mizém,' Ren* 
ddi^ laz ; Orfzágot,r Vigyázz .az' ellefiségekret 
mert' .az-is*kötelességedben álL Nékem még 
egy, kevés., beföédem, -vagyon .Tulonnal. Ha .azt 
•el-végzem, tüstént m Orfzág dolgához látok# 

R'a MI-

íferate á' Király* kapussának tnondgyák. Hát, ha őtetEIe* 
ii& NAGY-ŰR-Jiafc nevezték? és így ^ valamint Nagy-lak
ból Naé-lakot csináltanak Utóink, úgy a' Nagy •úrból-i$ 
NacUúrt avagy Nddvrt faragtatiak? Ezen véleményem 
jobban meg-egygyez az eredeti fzóval. A' Nádor-Ispáa* 
nak kötelességei ezek voltának: 

• ., L A ' Királynak, válafztásában ő-neki vala elsŐfzáva* 
II. A* Királynak meg-koronáztatása* idején, 6 vifzi 

kezében as Szent Koronát, és a' Közönséget meg-kérdi : ' 
akarják-é" € jelen-V&lőt még-koronáztatni ? 

IIL A* Gyermek-királynak gond-viselője* 
IV, A* Király' halála után, vagy annak'alkalmatlan

sága "végett, Örízág-gyülést indít. 
-. V. Az egéfk Magyar-katonaságnak Fő-vezérje* 

VI. A"Királyt és Orfzág' Álfadalmai * és Rendgyei 
között Közben-járő.*' 

VII* Ha a9 Király valami okból as Követeket meg* ; 
nem hallgattya , azoknak meg-hallgatása. az 6 kötelessége* 

VIIL Ha valami jofeág igazságtalanul adódott vak* 
.kinek, a* Királyt meg-inti. 

IX* A 3 Királyi leveleknek raássát Ő Őrizi. 
X* A* Királynak mindenkor hely-tartója. 
XL Az Orfzágnak, és a* Községnek dolgaira Ő vi

gyáz , ki-vévénV Királytól ajándékozott láfeágokat̂  mel-
lytósnek iga&gatásába nem avatkozik. 
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MIZE: Uram! Talonra támafzkodm nem 
lehet. Ő Kúii-cmber. üzűr-íráfzfza nyughatat
lan ficzké* Ezek av többi Kunokkal amiak-is 
nyakát fzeghetik , ki ellenek 'törekedik : hogy 

ne 

XII. Hadnak idejében minden cro-fzakokat ő- visgál-
peg 5 és meg-ítéL 

XIIL As mik a* Királytól hívségérebizattattnak^ab* 
ban, Tifztségének el-vefztése alatt, eí-kellerik járnia, 

XIV* A* vég várakat, és kastélyokat minden efz-
tendoben meg~ReÍletett vísgáltiia. 

XV, Ha a* fzükség ugy bozta magával., gyűlést 
rendelhetett* ,(_ ^^-* 

XVI- A* gonofz-tévőket, fá-képpen *á*' Czégéres 
vétkeket^ fzorossau meg-büntette* 

XVIL Az egéfz QrBzágnafc első Bírája* 
XVIII • Bírája a* Jáfzfzágnak , és a' Kunságnak* 
XIX. Negyedik Béla* idejében, Bírája tolt Dalmá-

fziának, és Sclavőniának. * ' 
XX* Viselhet as Orfzágban több jeles ttíztségeket-

ís# • Ugyan-azért 
XXL Pest, Pilis 5 és Zólt' vár-megyéknek örokos Fo-

Isp4iiiya# • 
"XXIi Harmincz-két lakosokat nxeg-nemesíthet* 
XXIIL Az Orfzágban lévő Királyi vérből fzárma-

zctt vezéreknek-is elejékbe űL Mátyás Királynak, idejé
ben jeles volt az Orfeág* .Gyűlésén a* Király* fia Corvi
nig Ja'nos. Jelen volt Újlaki Lötincz-is Szerémi. Vezér* 
Mínd-ezefc-elott űlt a? NádorJspány, az Orfzág* bírája , 

• & az Erdélyi vajda. 
XXIV. Mátyás-király* idejében fizetése vált négy- -

ezer Magyar forint. Egy Magyar forint három tnárjás-
' ' • - bői 
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ne _ annak, ki mindenkor vélek tart ? Még esak 
egygyet mondok, kötelességemtől reá-bátorft-
tatván : Hagygya-el Nagyságod a' ^K-óii-iaeiiyeeŝ  
kéket, A' Magyar Katonákkal tartson. ií> 
megyén* : 

. LÁSZLÓ : Ejnye kutya parancsolta Szere-
csonye , fisiüte le-gyalázott. Be még-is jé em
ber. Kötelességének-is meg-felel. Hallod - é 
T'ilon.?. ' 

N E G Y E D I K RÉSZ. 
• , . li.ájzló T ulonnaL 

^ A TEJLON: ParancsoIIyon 'Nsgyságod* 
LASZLé"" Amott .vannak azon Papirosok, 

mellyeket "tSllem kéyántatok* Kán - Halasinak 
oda -ajándékozom egéfz aJ Fekete halomig, és 
annak. Taváig, azon egéíiz földet,' mellyet fzá-
mára kértél, és nevéről HALASNAK monda-

: . . R 3 tom; 

ból állott. "' A2 sóból fcet»ezer Magyar ^ "forint, ' Régente* 
Dalmácziábati "voltának néhány fzigettyeí, mellyekbol ő 
húzta a' - jövedelmet* A* Kunság, és Jáfzság ád" nék 
három-ezer aranyat - • " 

XXV* Énnek előtt*? a* Nádor-ispányi tíCztség, - nem 
tartott halálig, hanem : az Orfzágnalc 4 és a* -Királyoknak 
akarattyok fzerént, le-is« tétettek De MátyaVkitá!yr*aJi ide. 
jebeíj, ezen t Tifztség, leg - nagyobb fényességre lépvén , 
ekiyerto'az orökséget-is* • Lásd BEL- Károlyt. 
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totn; de azon áliamány akit: hogy a* Fogán-
ságot eMiagygya. ^ . -

TüLON: Az ő névében alázaíossaa le-
ikonom* 

LÁSZLÓ : Kún-Mártomiak-is, Etef ivadék* 
jitidkj hasonlo-képpen egy földet, nem mefz-
íze-a* Csongrádi vártól. 

TOLÓN: Oh áldás, örök áldás KiiiwUfc-
ló-Királyunknak fejére* _ • 

LÁSZLÓ : Éü ugyan ágy vélekedem : hogy 
a" Kánokhoz való hajlandóságom, mind nekem, 
mind az Orízágnak javaira válhat , Ókét az'én 
Kagy Aty&m Béla helyiieztetce az Orízág*'" kö
zepére. Én rajtok ki-nem-adhatók : mert, a?« 
mint tspafztaltem, Királyi fzékemnek feoijgai-
matos 'védelmezői; 

TÜLON: Helyessea mondgya Nagyságod* 
Ók a? Királynak méltósága mellett talpon álla-
pak^ és kefzek ki-ontani véreket* 

LÁSZLÓ : Mért nem találok as' Magyarok 
közül iiiyeneket ? 

TüLON: Én úgy gondolom* hogy Tété-
*yi~Úron kívtil, raind-ayájaa az Or&ág' boldo
gulására tárgyalnak^ 

LÁSZLÓ : Tétényi Magyar-ember. A' Só
nak állapottyát, és annak az Orfzágban el-ter-
jeíztését nagy hafznomrs sürgeti, Hallod - é 
Tulon? 

TÜLON: Hallos uram ? 
' LÁSZ-
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• LÁSZLÓ :.Én:a2oa -ember nélköl .mosta
nában el-ném-lehetnék. 

TULON: -Ha' Királyom: mondgya 9 eVhu 
fzem. Talán most-is a5 'Sónak' könnyebb el
adásában foglalatoskodik' ? 

LÁSZLÓ •-Nem abban.-. Hanem egy dol
got bíztam reája 9 melly Miitmért illeti 9- zz én 
nevelőmet^ a*-Szepesi Prépostot. • Ezt, • ha el* 
végzi3 Teteoy.be vifzfza megy:-mert-haza ké
redzett/ 

TULON : Nevetve : Téténybe tehát ? — 
rendes dolog — Téténybe ? — Űgy-é Téténybe? 

' LÁSZLÓ :Jgen-is Téténybe, Feleségéhes. 
0 ezt többfzör-is cselekedte — Ez tehát olly 
csudálatos dolog előtted ? 

TULON : Nem csudálatos Uram — éppen 
nem—-Ő ,'fiatal házas. Felesége igen fzép. 
Mi csnda lehetne 5 ha egygyik a' másikat örö
mest múlattya. • 

LÁSZLÓ : Micsodát? — az afzfzony fzép f 
— Nem jól hallottad — Sott; majom ábrázata ; 
csipás fzemií ; fzeplSs, mint a* Pnjka - tojás. 
Mert másként 5 hogy vele meg-ismerkedgyem^ 
régen meg - látogatott volna.- De Tétényi Jól 
tudgya; hogy "nem gyűlölöm ugyan a' rátát"; 
de , hogy'iga.záh ki-mondgyam5 ne«*is fze-
retem* • 

TULON; Uram! hogy miud-eddig Felesé
gét Budára nem vitte, annak más ok"a-is lehet, 

• R 4 ; LÁS2- " ' 

http://Teteoy.be
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LÁSZLÓ ; Mi más' lehetne ? 
TULON: Talán 6 csupán maga" fzámára 

Tette a1 Feleséget* 
LÁSZLÓ: -Hát ofztán ? 
TULON: Meg-esheök az-is; hogy Felesé-

gét féld. 
LÁSZLÓ: Ki féltené a' rútat ? 
TULON : A9 ríkat ? bizony rendes dolog, 
LÁSZLÓ: Héjjába titkolod én-elottem ma

gadat* Tukm,'és Tétényi soha jó barátok nem 
voltak. 

TULON; Én Tétényi-urat., érdqme ízeiént^ 
mindenkoron tiíz teltem. De , ha felesége 
felől---

LÁSZLÓ: Ö maga fzemei fzerént ítélli fe
lesége állapottyát, Néked más. forma . fzemeid 
lehetnek, _ • _ ' ." -

TULON : üramj meg-Iehet.. • 
LÁSZLÓ: Elég EZ nékem : hogy"felesége 

felölsz mondotta .Tétényi,-hogy Udvaromba 
sem illik* Soha. Budám nem hozza<; hanem 
Tétényi Majorjában tartandgya* 

TULON: Én ugyan Jolántát fzemeiiíimel 
soha nem láttam. De annak * rútsága' még - is 
csudálatos dolognak tettízik előttem* • Úgy vé
lekedem ugyan: hagy olly emberséges ember 9 
a' melynek Tétényi Urat ismerem 7 . Nagyságo
dat meg-csalni nem kévánnya# 

LASZ* 
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LÁSZLÓ : Meg-csalhatna-é t Engemet ? — 
Soha meg-nem-csalt "De nem-is akarnám: hogy 
ez lenne csalfaságának eleje. 

TULON : -De, ha meg-csalta vólna-is Nagy
ságodat ; Felesége mellett egy kis hazugsága nem 
halálos vétek* 

LÁSZLÓ : Nem halálos vétek ? — Síiták
kor meg-érdemlené: hogy róka-dombon a* nyárs
ra házattasson, mint Árpádnak Titkossá. 

TULON : Isten- bizony ! Majd engemet - is 
arra vifzen Nagyságod: hogy Jolántának íz ép
sége felől kételkedgyem. 

LÁSZLÓ: De ki jött elődbe ezen hazug-
hírrel ? . • 

-'• TULON: Uzür-iráfzom, ki *tet, még le-
ány-kórában 'jól ismerte Berényben. Ázt mon
dotta felőlié : hogy Jolánta remek lehetne ma
gának az Istennek kezében* 

LÁSZLÓ-: Ő akkor hizonyossan hazudott. 
TULON:-így. engemet tehát böcste'eiiül 

meg-csalt!' -*-' Ezen hazugsága miatt még ma ki* 
hajtom feolgálatombóU 

LÁSZLÓ: Ne hirtelenkedgyél atyafia 
•TULON: Uram! a* ki hazug, Tolvaja 

Ezen lét hiba egy, emberben sok*is» • -
.' ..LÁSZLÓ :"' Meg-csalt t^hh íráfzod* U* 

gyan-azért; hogy,' íráfeoddal egygyikt, bizo
nyos lehess Tétényinek igaz" mondásáról; két 
fzemeimmel akaroia azon Aízf2ont meg - Iátai* 

R -5 . Azon- • 
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Azoa-kiVöl - is Fehér-várra megyek. Múlatha
tok egy-két órát Téténnyben. Te-is velem y}fz» 

TULON : Ha Nagyságod meg-engedi* 
LÁSZLÓ s Ebben maradgyunk, 

Ö T Ö B I K R É S Z , 
Herényi Tétényben* 

ö erényi* fo-nemességö ember vak ekkor Ma-
gyar-orfz ágban* Jáfz-berényi várában lakván 9 
annak környékét birtokában tartotta 9 a* Cserháti 
erdőktől kezdvén* egéfz a" Mátráig, Noha egy* 
Behányfeor tínfeöltatott, csupán azért nem akart 
az Orfzágnak Ieg-föbb hivatallyaira lepni: mert 
kagát a* Metanaíztai Jazigyeseknek régi. Kírál-
lyaitól (igazán-é ? nem-é ?) fzármazottnak len
ni mondotta* Ugyan azért a' Magyar - orfzági' 
lifzíségeket hozzája nem illőknek lenni gon
dolta* ' • 

Ennek . egygyetlen egy leánya vala Serény
ben 5 kit Jolántának bívtanak. Ezt 8 ^ minden
koron Királyi módra. nevelvén 5 valami köz ne-
mességSIfiiivalörzfiEerpárbsítani éppen n m akarta. 
Kún-Láfzlónak fzéméllyére -vágyódott. De mi-
utánna ez Izabellát el-vette ? . bizonyos " remén-
ségéeek nieg~czáfoltatását alig lehetett el-fz.en-
Tednie. Levelezett az-után több Királyokkal-
is^ de Jolántáját azoknak birtokok" alá ném'ke-
riébette. Végtére Tétényi-lehetett -«zoü. ike

rén- : \ 
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lencsés ,. ki, bárom bólhépok előtt, Jolánta-Ms-
afzfzonyt.'ekvette, majd-ki-tutódik az-után: mi -
okkal-méddal iparkodott .elnyerésében. 
• • Hogy Tulonnak-'-álnok. hazugság! val tellyes 
levelét vette Serényi , és meg-értette Jolántá-
iiak Téténybe le*zárattatását , és mind-e'-kbráig 
a9 Királyi Udvarban • meg-nem-jelenését, ifzo-
nyú-képpén fel-háborodott.- 'Ennek okát által* 
néín-értbetvén 3 egy 'ideig abban foglalatosko
dott^ mi okkal-mőddal tanűlhatná-ki az igazat, 
és leánya' fzinte rabságának okát meg-tudná. 

Sok gondolkodási után ,' leg-alkaliqatossabb-
nak lenni vélte azt:'ha fzeméllyét elrejtené s 
és, valami" ál-orcza alatt, Téténybe menne, ho-
iott ofztán a5 dolgot gyökerestől kkamilhaüiá. 
Erre a? -Reraete-rahát leg-alkalmatossabbnak len
ni állította-, mivel, annak fzentsége alatt, má
soknak még-csalását bizonyosabbnak, reménlette. 

. Fetvette tehát fényes "ruhájára a1 Szarán-
dok-81tözetet.- Jobb kézébe véve egy fekete , 
magos, és'két fölúl-lévo-göinbökre vettpáczát. 
Köpönyeg gyanánt viafzkos fekete váfónot var* 
r atott" fzéies vállaira* Tettette hofzfeá feakál* • 
lát, hajainak csomóit meg-erefztette* t 

. Ezen öltözettel JáfeterénybSl a5 Cserfai* 
ton gyalog' jőve Budáig, és, le-menvéö Té« 
ténybe, a* Kastély mellett feépea ki-múveltt kere
te mesterségessel bé-hatott. Itt magát egy fa 

- 'alá "„ 
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alá vérén, le-ule-; és , kis pihenése után,'a5 

Kastélyra nézvén, így feóila 
" SERÉNYI : Be el-fíradtara ! — Jáfe-Berén v-

bol gyalog ide jönni, nem gyermek játék. Ezt 
ugyan soha se cselekedtem volna , ha Jobk;4-
mat nem fzerettem volna. — Itt vagy tebác éies 
leányom, bé-zárva, ezen Kastélyban? ?eí:g 
bárom hold-napoktól fogva ? — És mi oka : hogy 
bé-zárattattál ? — Mért nem vitte Őtet Tétényi 
a* Király* eleiébe ? — Talán oda nem illik : hogy 
magát ott múlassa ? — Bizony csudálatos dolog* 
•—<Soha meg-nera-foghatom —Én erről semmit 
se tudtam volna, ha Tulon-úrnak levelét kezem- -
bez nem vettem volna* —• Ha én ezt előre meg
orrolhattam volna , soha leányomat Tétényinek 
oda nem adtam volna* -1- Nem fzép talán. Jolán-' 
ta? Avagy talán nem elég gazdag ? Nem Heré
nyinek leánya-é o , ki eredetét a? Metatiafztai 
Királyokra fel-viheti ?—-Első lehetne 6 a* Kir 
rályi társalkodásban. És mínd-eddig bé-se»vite-
tSdott. —EV gondolat engem bolondá% tehet. 
Hadd lássam csak , miket íra Tnlon* 

Le-üle ismétt ekkor a1 fa alá,' és Tnlonnak 
levelét zsebéből ki~ vévén, annak barék-- írását 
egy kevéssé Szemlélgeti® Az-után .ki-nyitván r 
kis-várakozás után ^ezeket olvassa belolle 

• BERÉNYI:-„ -De.Tétényinek oka lehet": 
Jfogy Jolántát nem fitogtattya,, egy ievés gon^ 
dotkodfa-utdn : Igen-is Tétényinek oka'lehet -. 

mert 
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mert ki cselekfzik. valamit minden ok nélkül ? ' 
Tovább olvassa a9 levelet 55 Talán a* Feleség-féí* 
cés „ Erre fel-báborodván : Ez "ugyan nagy* bo
londság lenne. Az én leányomat: félteni nem 
ízükség. Ö Berényi fajzat 9 és ez erre elég. 
Olvassa ismétt d levelet: „ Vannak talán más 
a:attoraos , de fontos okai-is „ Ezekre még job<» 
ban fel-báborodott: Es íme ezeket akarom leg
elsőben meg-tudni. Ki-kell-síilni mindennek , ha 
a* poklok' üregébe lefzfz-is* Még ma meg-keli 
tudnom ; mért nem vitte Jolántáját Tétényi af 

Király' Udvarába* Pedig immár bárom hóld~na* 
pi házassága után. Még pedig a? Menyecske 
soha Buda-várát nem-látta. — Azt én soha meg-
nem-fogh*tóm ; hogy Tétényi Bndáról mindenkor 

;, magánossan tér vifzfza Téténybe2 's-alattoafban 
mégyen Feleségéhez. Ki-kell ennek még' mái 
napon csírázni., Másként én soha Berényi ne 
legyek. • Azt-is írja Tnlon ; hogy még mz 
haza' jövend Tétényi Feleségéhez® Jól vagyon. 
fppen ezt -akarom. Itt magamat mpg- vonom 
ezen Szarándoki öltözetemben. Hallgatózni fo* 
(§bfc 9 és kws-tamiiök mindeneket SStt a" Te 

__házadba*is bé-csúfzok Tétényi - Uram j ha csal 
annak el - kerúlbetetíen 'fcükségét tapa&tájkmi*. 

. • Te epedig reám-nem-fog.fz-ismérni, ha bár .tó*né-
-"zed-is' fzemedet, Bele-fúrqm' magamat lelked-

•• házába; Ki-fürkéfzek ottan minden• rejtekeket* 
'—'Egek ! -Ha Te engem'9 Téíényi, válamí-kép** 
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pen meg-csaltál! —- Ha Te az én becsületemben 
gazoltai 1 Oh akkor 5 valamint a' Kocson-
nya , úgy refekedgy. — Ezen régi • Jog (5) el-. 
nem vefztette még minden erejét. 

Ezek-

(5). Valamint a'JÓNAK ellenébe tétetik .a1 RÓSZ; 
Szint*~ú«;y a* JOBB-̂ és:>2eÍfe . ellenében keüetie tétetnie a* 
RÖSZSZABB-tóstte*. De mivel Magyar Eleink így mon* 
iotúk nz egygyik kezet: BAL: ennek ellenébe tették a'-
másik kezetf,és ezt így nevezték: JOG. Mi okoktól 
gyázettertem~iseg e*-felől; mindgyárt elő adom* ^ • 

A* Kyál-fzigeti Boldog Margitnak régi életében- a' 
toHa között ef fzavak-Is olvastatnak az akkori írásnak, 
ffiddja'fzereBt: a% o jogyanak hataímavaL * Mostan pe< 
dig így írnák : ÜZ o jogjdnak hataímavaL 

iog3-dikben Szmt Láfztó. - királyunk. Szent " Ist
vánnak Jobbrkezét (mdly hőltta után meg-íiem-rothadottf 
és most &' Budai-várban tifzteltetíkj soha igásképpen nem 
nevezi akár - minő leijeiéiben ; hanem : Szmt Istváhtiak 
SxmJOQjA* ' ' -

iog3-dik Efztendoben azon Apát-úrságot-is f mellyet 
Nagy-̂ feadtól̂ -a* nyári nap-kelet fáé, három mért-főld-
nyire azon Szent Kéznek tifzteletére BERKESEN (Bere-
kesnék-is, Berekisnek-is mondgyák) nagy áhítatossággal 
építtetett, feüiietleü így nevezi deák leveleiben ; Abbátia 
de.zenth JOG. 

1330-dik Efztendoben, a* tizennegyedik .Században* 
ffion JxiSz, ki a* Pápa* réfzére bé-íkedett tizedeket fel
jegyzetté 9 a* többi között ezen jegygést-is elő-adgya: Pau« 
lus, abhus- de San&o JOG * jélvü quaívot marcas* Az-* 
az ; P.Ü, Apdtju a9 Szent fognak, fizetett négy mariakat* 

1440* 
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E2ek-ütán le-ülé ismétt a* fa-aláf Gondol* 
kodott magában,.-úgy*is: "téttfzett: mintha heves 
indulatait le .-csillapította vól'aa«'- Körül.-nézrce 
kevés ideig a* kertet 5 ha valakit' ízemre - nem 
vehetne-é í Az-Mt&n így fzóllotc 

BE-

1440-dik 'BfztendŐben, a? tízen-Ötodík Száfzstdbafi t 

Temesvári PELBART, Szent Fereneznék egy akkori ta
lmin: fia, azt írja Mercuriusról (ki azon Szent Kezet Kla-
stromjába vitte Berkesre) "vitte Monmeriumdha, mcllyet 
%ent JOGNAK wwawet, * 

i47x-dik Eíztendoben; í« Litíeris Statutoriis ezek 
olvastatnak : Nos Tbomus de Ma$tbe?TadnánijIrator; Et 
Cotifcevtus Monafterii San&iStepbani de %ent JOG,- Ezen 
Igvűl, ama' Cxmventnék 'Pecsét - nyomóján vala a' Szent 

f 'S&? illyen k^myek-írással: SigiUum C<mvenius''Monas~ 
*terii Símííi Megís Stepbani de %entb JOG* 

'1473-dik' Efztendőben Mityas-király alatt tartatéit 
Órffe?g> Gyűlésében (Nem csak ezen Gytflés, baneni más 
többek-is 9 úgy-mint z9 Szegeái Diéta, nem tálaltatnak 
Incorpore Jul.s Hungária, mellyeket Mosóczi , Nyittrai 
Püspök ^ öfzve-fzedegelett) ezen rendelés olvaststik: Pr*« 
terea celiberatum ejí: ut figitium, quo a certis tantum 
modo 'amis in conventu de zent JOG nobües, &? /uh** 
diti nojlri ufi fwt, dt cttero ipfum non fit auuntkum\ 
Sí penitus annuUetut* 

1553-áikben; -i553-dikbao r 1554-dikben f mmám 
azon könyvekben, mellyeket akkoron Urbarialis'X&íjrveV 
nsl neveztetlek, mindenkor %mt JOGNAK ÚQúéék "azon" 
Apá:ság. 

1555-dik Eíztendoben lég * Is - leg - elsőben, hivattatik 
azou Apátság: Áhísam de %mt}QBm

f D»,tfmétt - • 
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' BERÉNY1: De, ki Tétényi Urat ismeri ; 

mindenik azt hirdeti" felőlié: hogy emberséges 
ember — Mondgyák azt-is: hogy ő a" Királynak 
fzinte kenyeressé. Fel-báborodva : És még - íg 
itt van be-zárva annak felesége ! Isten-engem*: 
meg-nem-fughatom—-.No majd meg-lássuk tehát 
nz egéfz fzövevént.— Meg-lehet: hogy okai 
várnia*. Fel-báborodva*. Tiizes meiiny-döfgo ! 
Nincsenek—*nyu%odvt elmével: De még-is meg* 
lehet. Adná az Isten : hogy űgyr lenne* De 
íme valami zörgést hallottam. 'Ki30 valaki 

BA-

1599-dik Efztendoben meg-jobbították-a' JOBBjOT, 
h zent JOGSAK irták egéfz a" rizen-hetédik Századnaj; 
közepéig, az-az: 2650-dik efzteodeíg* Kefeset gpnÁÁ»^ 
hozván pedig az-után az oktalanok a* Berkesi tyjóijastpriom* \-
snal, melly egéizlen el-is-toriiketett, végtére' ̂  - t 

1650-dik Efztendotol fogva nem hangzott többet' af 

%mt JOG; hanem azon Apát-urak,_ kik" ezen , Apátságot-
Jelentő köröfztot viselték , üraságjokat így íratták: Ah~> 

' has 'SunSi Juhi* . < 
.- Látni tehát: • hogy. stzon Apátság, mellyet Szent 

Láfelő első Istvan-Mrályimknak tifzteletére, és ugyan an
nak Szent J®gja. dicsőítésének ki-hirdetésére 'nagy 'áhíta-
tossággal építtetett , azon Szent Jóbusnak neve* fel-ma-

. gafztaltatására csavartfctott: 'kiről Saent Láfzlo nem-is ih 
., modozott. 

Több SEeyefáű helytelenségekre találhatunk anya-
nyelvünkben, mellyeket soha addig ki-gyomlálni nem fo-

- gmk.f még as dolgot valami'Magyar Tanaitokra nem bíz-
"• zuk. Ummk Mt-feje fenne a*-Magyar Társaság "* 



I. SZAKASZ T I HÉSZ. ;• Wft 

H A T O D I K KÉSZ& •, [ .. 
Berényi Nefztévet 

l \ i - jöt t ekkor Nefcte* ki. JoJántánafc feoba-lö* • 
anya. Vala. . Ezt az Afzfzony küldötte ' előre * 
hogy 5 a? kerten kSröfztul-raenvén 5- -azon .űtrá 
térjen, mellyen^ .az! erdei fák 'között* haza 
fzokott lovaglani édes Ura. Meg-parancsoitá 
pedig á' leánzónak, hbgy? ha otet meg-láttyá, 
minden halafztáá nélkül viízfza-térjen az Örvea* 
detes; hírrel* Hogy n kertbe ki-jove , ezeket 
moüdottó ' ; 

• HESZTÉt Óh Istenem ! báf csak .itthon 
- trólnd ••ítíimár a* mi Urunk ! 

".,%BERÉNYIí Fel-kehei Isteji jó ííap fzép 
Leány* ' 

NESZTE': Megijedve*. Ki vágy 'te Öreg 
ember-? 

BÉKÉNYI; Hát tiem látod < hogy egy && 
gény Beteges Szaráildok legyek. Hideg-leiésem 
vak égéfz efótendoben** Es , íme 5 tovább nem 
mehetek. Le*üle .ekkor5 erőtlenségét' tettetvén. 

. N E S Z T É Í - A Z Istenért! hogy jöhettél "a* * 
kertbe f • • 

BERÉNYl - Nyitw vak ag ajio5 és ígytí4 
csámpáskodtam. Légy irgalmas édes leánzóm* 

• Ezen el*múitt éjrízakáraat-ís a" Duna"- partyin 
töltöttem* és ott halálra meg-betegetcem^ 

Második Könyv* S KÉSZ*' 
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NESZTE:' Szegény öreg ember 1 
BERÉNYI: Oh Fiam! ba te engem'a* Kas

télyba vihetnél! Ott kis meleg levest adhatnál. 
Bizoiiyossaii fel-élémédném. 

NESZTE : Micsodát? A'Kastélyba ? JVÍen-
tsen-meg az Isten. Oda ugyan bé-nem-erefzt-
hetlek. Soha egy lelket oda erefeteni nem 
fzabad* 

BERÉNYI: Oh vendégtelen Kastély! Vaj-. 
lyoa mért nem volna fzabad bé-mennero?-

NESZTE ; Meg-parancsolta Urunk", hogy 
senki fiát bé ne-erefzfeiik. 

BERÉNYI: Bkony rendes • dologi" Val-
!yon ií lehet a* Te ijefzto Urad ? : . 

NESZTE :. Azt Tétényinek hívják/ A'Ki
rálynak Tálnokja. \ . • ;, 

BERÉNYI: ő tehát az 5 kinek olly kemény 
fzíve -lehet a? fzegény Szarándokok ellen ? 

NESZTE : ó éppen, nem kemény feíyü. 
A". Világ' hátán leg-jobb , leg-fzelídebh ember. 
Hanem erre nékünk fzabadságot nem . adottá 
Ennek okát^velünk közleni nem tartozik-/. 

BERÉNYI: Oh fzerencsétiéit állapotom ! ""' 
NESZTE: A'-mí több : meg-nem-engedhe-

tem azt-is^ hogy e* kertbenmeg-maradgy.. -Ha
za |Ő nem sokára Urunk Budáról. Éa .azért 
küldettem ide Afzfzonyomtól : Hogy Urának 
vilzfza-Iovaglását fzeiare vegyem^ .és-néki 'inea-

' üél 
. • • • • • < \ ' ' 
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nél hamarébb, meg*vigyem, . Ha e l - | o r és téged1 

itt találj bizonnyára nem jó lefz. • ";: ,;V' ".-

BERÉNYI: Nincsenek már tehát Mnzko 
dó emberek !. ' : -' "• •• 

. NESZTE: Eredgy édes "öregem; af "faluba* 
Menny-bé álcár mellyik házba. "'Én'azon lefzek * 
h o g y ? még fel-gyógyúifz',- meleg 'iélélékét ,'a» " 
Kastélyból vitetek, fzámödra. • 

BERÉNYI: O h , 'ha járhatnék ! Olly mefz-
feire 5 bizony -nem mehetek. Könyö'rully édes 
Leányom egy fzegény öreg, és haldokló Sza~ 
ráodokoo* Ha a' Kastélyba bé-nem-mehetek-is^ 
csak az istállóba erefzfz 5 • még egy kis meleg 
levest ehetek. .. ~ 

NESZTE-: 'Nem lehet n o ! Nem lehet" fíí^ 
ízen ha lehetne 9 mért ne cselekedném ? 

BERÉNYI; Tehát Isten neki. Itt kelletik 
fzemeid tlott meg-halnoin. Oh bár eddig -i£ 
meg-haltam volna 5 vége lett volna fearándok Sá
gomnak. Elrfák&da sírva igen tettttSssen. - * : 

NESZTE -: • Maga k'önyveit-is tömbén . Hogy 
itt. meg-hally9 azt nem -kévánhattyuk.—• Efzéní-" 
be jutott valami. Eredgy-bé ama' sünibe. Be • 
vigyázz; hogy senki-meg-neJásson. Ott 'kérik* 
• vedre nyughatoL Azon lefzek : hogy »e!eg -
ételed-is legyen. De ha'magadat rejtve sem tar
tod , _ és az urunk-' megdát - - - . . .• ""• -

^ „BERÉNYI: Oh köfzönom, édes leáhzóm. 
Il-megyek" oda igen-isf Ha ott ki-taláiom adui 

• S % lel-
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lelkemet ; vettess reám egy-két ásó földet. 

NBSZTE: No ez ugyan jól esett. Én pe
dig el-késtem. JÖn-é Urunk?.nem-é? nem tu
dom. Tudom alig vár már Afzfzonyom* Eh 
kell-mennem nég-ís : és meg-látni: ha lovagol-
é Uraak viikfza-feié. Etmmegyen az erdőre 

i 



MÁSADIR ' SZAKASZ. 
Jolántának gondgyaű 
Mizének gondossága, 
Tclánta NefztéveL 

4* Tétényinek el-érkezite# 
5* DzUnmk hírei. 
<S." JoJéiía az attyaval*. 

E L S Ő R É S Z . • 
^oíántának gondgyai 

V f 
lv-Heg-érdemiette Jolánta: hogy okossabbatyá
nak leánya légyen* Mind-az-által^ még Beréiiy-
ben lakott 5 mindenkoron akarattyától függvén , 
azt cselekedte, a'-miben néki ''kedvét találhatta^ 
Neíis adhatott elegendő hálát *z Istennek, hogy 
annyi kérői között, Tétényire talált, kinek Hi
tes-társaságjában Menny-orfzágját lelte* Ezem 
pár volt az akkori időben, ki a? házasság-beli 
sgaz ízeretetnek ragyogó példája vala* 

-Noha ugyan Jolánta, • Attyának-ís jóváha
gyásával, Tétényinek birtokába -esett; és Jo-
lánta-is- Te tényben való lakásával igea meg-elé* 

• . • S 3 . ged* 
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gedne: mind-az-által; éfzre-vévén Urának gyakor 
el-távoztát Budára, és ezért nagy - ízómorúsá-" 
gát; midőn pedig Téténybe jönne5* ki-mondha-
tatlan örömét; mái napon a? gondolatra vete
medett; hogy Urát arra fogja kérni: venné-el 
Bádára magát-is ; hogy nélküle miuyk ne feo- • 
mqrkodna. * 

Midőn ezen gondolatokat forgatta fzobá-
jában, és efzébe Jutott Urának haza-nem-érkez
te ;. es fóokatlaa történeten nagyon meg-iitkö-
Zütt, Nefzte se jött még Vifzfza az izenettel* 
Mind ezen késedelmességnek okát .maga -akar
ván meg-látni , ki főtt fzobájából, és a9 kertbe 
menyén 5 és ott magát magánossal lenni gondol
ván , így kezdette fzavait 

JOLÁNTA: Ugyan még sincs itt az én 
egygyetlen-egygyem ,\ ^z én kedves Tétényim ? 
Soha meg-nem foghatom: hol maradhat iliyen 
sokáig! Máskor pedig, ha haza-jöttét meg*je-
lentette9 még hajnal-hasadta-kor itt termett.— • 
3>emég Neízte-is sokáig el-maradhat ám! — 
JMég etetnem látta 5 másként meg-jelen tette vől- , 
na* Soha, még élek/oíly.nehezen haza nem-
vártíiüi* Oh feerptet!,— mért gyúrtad -az én,-

'fzí vemet csupa fzeretetbol ? •Meg-kÖízÖxinyem*'* 
é' ezt néked, avagy nem,?:. • ;' 

Ezek-után'hoi ide-, hol amoda- sétálgatott 
a* kertben. Ki-ki-nézett "az erdő felé 9 h"a • leg
alább Ndztét wiízím - futásában láthatná* Be 

"• sem-
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semmi" bizonyost'nem tapafztalván, így-folytat
ta' eiőbbeni fzomoru föavait 

JOLÁNTA: Istenem be-"unalmas id#, mi
dőn a'-nélkül tokom,' kit FziVembSI- fzeretek. 
Elmémben is iSly zavarékokat soha nem tapafz-
talta-iu Oh jöízte immár édes Tétényim"! Hozz 
ürömét, hozz vígafztalást a? te egygyetlen-egy-
gyednek: mert ezt csak" a' te • öledben táláiha-
tam-feL Kis várakozás- után : Be. vallyon 9 mi 
fzakafzt-el engem' te-toÜed ? Mért nem lakhatok. 
én mindég te veled ? Mért nem lehetnék veled 
Eudáü-ifc? —.Oh kedves Tétényim, egy valami 
gyanú gyötörheti feívemet. írtsd-ki, kérlek, ezen 
meg-gyökerezete nyiighatadanságomat, és íme 
fogadom , hogy -újra' viízfza-adod boldog éle
temet* Ennek .okát te. el*kévánod én-eloitem 
tkkcÁiiu Pe azon lefzek : hogy a* fátyolt le-
vounyam# Ö ezt nékem bizonyossal! ki-nyila t-
koztattya, ha esedező fzavaimat haílya. Soha 
ínég töllem - semmit meg-netn-tagadott., Ha ez€ 
meg-tagadgya : akkor Jclánta egéfzlen oda-1 et
tél: mert Uradnak fzeretS- fzívében más-is rá-
fóesűh —• -— De vallyon mit locsogék. balga
tag ? Féíre gyalázatos gondolat, Te af késéi*-
tS ördög vagy. Az én Tétényim nem', mást 5* 
hanem Jolántáját feereii. Úgy vagyon. Ez 
más-képpen nem lehet. Ebben maradok. •' Uram-
féltő isoha nem lehetek: másként igazságtalan 
iénnék* 

' S4 4 MÁ-
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MÁSADÍK RÉSZ. 

Misének gondossága. 

Nádor-ispán, Tétényinek nem csal: 
jó barátija 9 hanem , érdemei^, és hív fzolgá-
lataíra tekintvén, annak tifztelöje-is :• jól által- -
értvén Tulonnak Jolánta felöl el-intézett gon
dolatait , hogy a*, roíknak elejét vegye, reáfeán-
ta fejét 5 hogy alattomban Joláutához mégyen^ 
és otet igaz fel-tételeiben meg-erosíti* 

Senki $e gyanította Bizdárúl hová-menete-
lét* Kőz ruhájába öltözvén ? és magát köpö
nyegével bé-burkolván, fel-üle Paripájára 9 és 
iiiinden fzoíga nélkül_ Téténybe lóvaglott. Té
tényinek lováfzfzát az istállóból ki-jönni lát
ván 5 le-ízáilotc lováról5 meg-paraucsolván né* 
ki: hogy a* lovat le-ne-nyergellye, hanem, még 
vifzfza-kérendi, az istállóban tartsa* * 

• Ezek-után ismétt bé-biirkojván magát kö
pönyegjével egyeiiesseo V kertbe ment 9 hogy -
ott valakitől Jolántának hoMéttét ki-taniilhatná. 
JVÍeg-iátta Jolántát 5 kinek ékes termetét fzeges-
sebben visgálván j .tüstént el-hitgíte magával _: 
hogy Tétényinek híres felesége légyen. Mind
azál ta l : hogy ne hírj:elenkedgyen p így fzólla 
hozzája 

MIZE : Én ugyan meg-nem-csalattatom: ha 
mi mondom; hogy Tétényi Urnák? az éaieg-

ked-



ii. SZAKASZ, it-msz: .. ^ 
Icedvessebb Barátomnak, dicső.hitessévei talál
kozom Öízfze, : « . 

' JOLÁNTÁ: Igen-is Tétényinek felesége 
vagyok. De .nékem fzabad-é- tudnom:'kihez 
légyen ízereiicséfii. ? 

MIZE: Ebbőla* méltóságos Afzfeony előtt 
semmi" titkot nem. teföek* .Én "a* Nádor-ispán 
•vagyok. •-
;"• . JÖLlNTA : tyagy .alázatossággal. ' Méltó
ságos Ur! én különös ízercncsémnek tartom : 
hogy Orízágunknak leg-elso ofzlop - tagját nem 
csak láthatom ; hanem fzeméllyemfzerántj, Lali-
helyemben tijCstélhetein-isr 

MIZE : Ha a1 mnlatasra tobh időm lenné * 
ezen fzívességét bővebben mesafecalnám. Be , 
-jiilvel az idpbo! hamar ki-fogyhatsnk, egy va
lami 'dolognak'emlékezetére jOvok. 

- ' JOLANTAs Paraíjcsollyon Méltóságos ÚÍ. 
MIZE; "Méltóságod egy derék embernek 

felesége. Én otet, érdeme fzeraits tifztelem. 
Szereti %% Orfzág-ís, Királyunknak pedig i:em 
csak hív jobbágygya 9 hanem igazi bárá:iyu-5s. 

JOLÁNT A : Uramnak ezen dicséretéi, pe
dig Méltóságodnak fzájából ? o-feleségének mind 
annyi koronái* . . • 

- MÍZB^ Tétényi-ánifík bokros érdemei meg-
érdemlették Méltóságodat, Méltóságodtúr azi^ 
is : • hogy otet' • egytóul feeresse , és örökre 
meg-tartsa. " 
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JOLÁNT A : Jlméíkodva: Űr Isten í én ma
gamat semmiben vétkesnek nem ismerem* 

" MIZE : Nem-is azért mondom* ^ Hanem ; 
Méltóságos Afzfzony! Egy olly ritka Személyt? 
a*-mmoiiek látni Afzfzonyságodat , sokan -özo-
bevehetnek, és el-csábíthatnak. Nem félthet
ni ugyan Méltóságodat az er8-fzaktól , mert , 
ha azt éfzre-veheti 5 attól, egy gyilok által is, 
meg-menekedhetik: de tarcarri lehet n -Férjfiak' 
hízelkedéseitSl, é$ csalogatásaitól, mellyek el-, 
len nincs igazán fel-fegyverkezve ^z Afzfzonyi 
gyarlóság. 

JOLÁNTA: Oh raentsen-meg mind ezek
től az isten* Bízom pedig benne, hogy meg-
is-raenu 

MIZE: A9 vaíóságossan iparkodóknak nincs 
lebetetlsnségjek, El-nyeri ezt Méltóságod-is : 
ha Urát áílhatatossan feereti, és a* gonofz lel
keket magától el-távoztattya, AMzonyom ! 
azoktól tartson leg-elol-, kik Urának hírét meg-
kissebbítik felesége előtt, -Ezekben leg-gonofó-
fzabb a5 fzándék." . ' 

JOLÁNTA: Azon lefzek': hogy Méltósá
godnak bölcs tanácsosát hafznomra hajtsam. "̂  

MIZE: Tulonnak pedig ne higygyen, ha 
fzájábói mézes fonalat eregefris, ójja- magát-
fplle 5 valamint az Aspis^kigyótóL Alattomban 
tmfz-$ ég vefgecjelmesseíi in'eg-mar. 

10-
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JOLÁNTA: Ennek hírét. ez-elStt-is-hallat
tam. . Köfzönöm. Méltóságodnak bSlcs intéieit. 

M1ZE : Csak : " még egygyet Afzfzonyom. 
Nékem :'ugyan: Királyomat valaki etótt gyalázni, 
éppen nem fzokásom* Meritsen-.meg az Isten, 
Elpalástolom inkább hibáit, ha-fel-fedezésénel; 
JMznát nem látom. Be Méltóságod .előtt meg
fogom gyengeségét jelenteni 5 mert ez mind* 
a'-kettonek ' hafználhat* ígérj e-meg Afzízony-
ságod: hogy ezt -soha senkinek ki-nem-nyilat* 
koztattya, hanem élni fog véle csupán maga 
hafznára. 

JOLÁNTA : Óh mit tagadhatoék-meg M.él ' 
tóságodtói5 kinek hozzám ̂  noha ismeretlen* 
hez való kegyességét, annyira tapafztalom* 

M!ZE ; Méltóságos Afzfeony ! még a 
Rut-is fzereti a? fzépet : hogy ne ígeretné ak 

Szép4s ? Láfzló-királyunk nem af Rútak, kozűi 
való. Sok más "erkölcsei között e* .gyengesége 
találtatik : hogy felette' fzereímes, Tiilon azon 
vpn, hogy Méltóságodat meg-keríttse,-és a1 Ki
rálynak birtokába vesse. Méltóságos Afzfsony! 
Egy fóö mint ízíz : Szeresse urát 9 fussa az £<* 
kahnatosságofcat. Méltóságodnak ritka erkölcsei 
meg-érilemiették ezt: hogy ^ önként -egyenes ~ix-
ton-járó jámborságának Mtbyat aijgyak s esnék 
mi némô  akadályokból ki-mentsem, 

• JOLÁNTA: Ezerfser_ köíkönöm Méltósá
godnak föífés&égéfc ••••-"-. • • 

' - • •• - ; :. ' -V '* í í , 
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MIZE: Még egygyet. Nekem itt mál*t-
nőm nem lehet. Arra kérem végtére-: se je-
Jcn-léttemrol , se {káváimról még Urával se fzól-
lyon. Én azzal ineg-elégfzefii** hogy Méltósá
goddal, és annak érdemes Urával jót akartam., 
tenni, ennek más bérét nem kévánom, hanem 
csupán magát ay tételnek fzerencsés végét. Ii-
ten velünk. El-megyen. 

JOLÁNTA: Ennél jobbat nem láttam; okos-
mhbn nem reméllhettem. — Még pedig ezekről 
ÍJrammal se befzéllyek ? — Ez lenne leg-elsof 
a*-raic előtte el-titkolnom kellene, Min&az*-áll
tai : a? Nádor-ispány jobban tudgya a* MÖrnyui-
áliásokat. Éö Péki engedelmeskedem.' 

HARMADIK RÉSZ, 
gfolánta Nefztével 

ESZTE: Itt van Méltóságos Áfzfzony ? 
JOLÁNTAj No Nefetejön-éimmár Uram? 
NESZTE : Én őtet mindT d̂digJeii nem láttam. ' 
JOLÁNTA: Ez immár tűrhetetlen dolog* 

Illy sokáig nem látni otet5 egéfz' efztendSnek-
tettfzik, Hát Te E^zte 9 um hazudhattál va
lamit ? ' 

NESZTE: Csendesullyen-le a? Méltóságos 
Áfzfzony, ^5 már sokáig' bizonyossan el-nem-
paradhat- ha. csak különös dolgai meg-nem-tar-

/ -' " * tóz-

N 
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tóztattyák. Mert.néha ar. Király öreg- í5ffi4 
méri ára reá* • 

JOLÁNTA: .Ezt gondolod -tehát ? Oh ke
ress-fel mindfenUnnett minden okokat: ho^y ír-

/ t/^tató. gyanúimat ki-írchasd. Erre nékem nagy 
fzükségem vagyon... •É1-mái fzív-fzoroiigatásiiiü 
igen fzokatlanoL 

"NESZTE: Oh de-hogy fzokatlanók. Ez. 
mindenkor így vagyon, valahánfzor a' Méltósá
gos Űr ide-haza nincsen*—-Hanem: Méltóságos 
Afzfzony! fzabad-é valamit kérdeznem ? 
. '' JOLÁNT A': No mit akarfz? 

NESZTE: A' Méltóságos Úrral, nem me
gyünk "mí-is egyfzer Budára ? Ez;ngyan Afz-
fzonyságodnak könnyebbségére- válhatna. 

JOLÁNTA: Nem megyünk édesNefztcm. 
NESZTE : De mért ne mennénk egyfzer ? 
JCLÁNTA 1 Én fzeretem a' magánosságot 

Az:Után: ezen Tétényi lakásom nékem igen tet-
;: fzik. ' Itt nagy böcse a' puízta terméfzetnek; 

Budán pedig a' pípereskedésnek* 
• "NESZTE: Csak még egy héjján vagyon it

ten Méltóságos Afzfzony* 
.•'JOLÁNTA : .Nem. tudnám.mi héjján. 
NESZTE-: Itt a Méltóságos" Urat, a', mi-

i kor akarja 9 mindenkor fel-nem találhattya. 
;;! JOLÁNTA : Előfordulván , és az EgárB 
!' nézvén : Igen-isi— ÖÜ fel-ném-találhatöm.' '; 
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2ÍESZTE: Ha pedig Badáo laknánk , örök* 
ké fzemünk előtt látnánk.-

JOLÁNT A: Hallgass, Azt reád nem bíz
ták. - - Hallód-hallód S - - Ló - topogás* Bizonyos-
sáli o. Eredgy eredgy fzaporán. - Vedd 
ízemre. Avagy fuss a Kastélyba* Kéfzen le
gyen a* fölöstüköm. 

NESZTE: Hát nem Mondottam: hogy so
káig el-nem-maradhat. El-fzalach 

- JOLÁNTA': Ö az bizonyossal A? Pari
pának füvásit-is ismerem. — Oh boldog Jolán-
taí Oh ezer' hála a* Menny-égi éknek* Itt le-
feel tshit Lelkem-édesem ? — Oh ha mellettem 
lehetnél feltételen! Akkor éh a* világ teremté
sei között leg-bóldogabb volnék. íme itt van 

.kimar nem mefzfze. 

NEGYEDIK: RÉSZ. . 
Tétényinek el-érkeztte, 

A álnok-mesteri hivatalt visele Tétényi a' Ki
rályi Udvarban* Jeles ,' tudós , és fzörgalma-
tos Haza-fi lévén, a' Sónak Orfzág- fzerte "el-
terjefetésében, nagy bafznáfa volt mind a1 Ki
rálynak, mind pedig az Orfzágnak". Melly :tiin-
dökio érdemeit meg4s jutalmazta Láfzló , néki 
ajándékozván Tétényi, halott 5 nagy Kastélyt 
építtetett, Jolántájának el-vétele előtt. ' *; 

Kft-
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Különös fzeretettél viseltetett feleségéhez*..' " 

;EI-vefztteknek tartotta azon. órákat , mellyek-
ben vele nem társalkodhatott Není kiilömben' 
gyötörtetett most-is, valamint Jolántája, hogy 
annyi ideig Budán maradnia felié tett, El-vé- .. 
gezvén a' .reá fzabott munkát, ló-halálába nyar
galt Téténybe, és,-minek előtte af kertbe bé- -
méné , hogy azon Jolántájához hamarébb ér
hessen, még az erdőben le-ízáiyán tajtékzó lo
váról 9 és azt Lováfzízának kezébe adván* 9 
így fzolla ' 

TÉTÉNYI, ímhol af Paripa. Jól tó-jártas-
sátok, hogy el-ne-romollyon. 

'Hogy "ezeket el-mondá, bé-jöre a1 kertbe^ 
íeg-kisseb'b gondolattyában se lévén, hogy ott 
talállya kedves Jolántáját* El-lehet iránzani 9 
minő csodálkozásával látta-meg, és, meg-olelvén, 
mm'6 édesdeden mondhatta ezen kurta íz%xTút 

TÉTÉNYI: Az Istenért í Lelkem Jolántám! 
JOLÁNTA: Lelkem . édes Uram! 

r TÉTÉNYI: Ogyan hogy vehetted itten 
'magadat? 

JOLÁNTA: Lehetett-é vallyon meg-marad-
nom ízobámba, illy temérdek - sokáig • otánnad 
sóhajtozván ? % : ' ; ' , " 

• • TÉTÉNYI: Nemes Tzívö kedves Jolántám! 
JOLÁNTA: Még-is. illy' sokáig ••várakoz

tattál Édesem! ' ' - • • " . 

TZ 
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TÉTÉNYI : JTeg-bocsáss. Egy levelet bí
zót: reám a' Király. Alig végezhettem - el. 
Sullyos vók a" nranka. És, a'-mi több* híva-
tatomban állót:. Látd : mlrio nehezedre lehet 5 

ha. engem* a' Király meg-böcsúL 
JOLÁNT A t Oh bizoimyára nehezemre e-

sett. Min: valami Szarátidok^ mezítlább ké-
vántam vclns ts-eiiJdbe izaiadni, ha azzal yife-
íza- jöveteledet siettethettem . volna* —r -Mond-
me? 132211 : nem láttad-é fóívemet Buda felé 
fz állani ? Öh lelkem ! csupán téged' óhajtotta
lak. Ea ma haza nem jöttél volna 9 én felőlied 
kétségbe estem volna. Lw? megküldte Urát : 
Lgy-e? Édesem: hogy in ág feerettfó éíigemet? 

TÉTÉNYI : Ne kéváud : hogy egy Magyar* 
nak Cseretere nyájas legyeid Csak azt mondom 
egyenesben: hogy fserettelek. Ez-után-is fze-
rétiek. Csupán azhábogthattyafzívemet : hogy 
téeedet ine"í-nem-épdemlettelek« 

"JCLÁNTA: No már ez megént* minő be* 
fzéd vala ? . 

TűTSNYI : Ha valaha a5 forgandó - Izeren-
ese oindeii" jofzágoiBtól meg-fofztaüa 9. csak -té
gedet hagyna birtokomban 5 elég boldog lennék. 

Hogy ezeket mondotta Tétényi y hitteleü 
ki-fö?p:2fziotta m^gát .Feleségének karjai. kö
zül, és űgy táttfzett, raint-ha mély fzomQruság-* 
ba erefzk^íietc volna. Ezt éfzre-vévén5 és lí
rának kszés meg-fbgván* így fzólk 

J0-
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JOLÁNTA: Az Istenért Tétényi! Mi lelt 
tégedet? Ezen hírtelen változásod mit jeleni? 

TÉTÉNYI: Semmit édesem .semmit* Légy 
nyűgoít elmével. 

JOLÁNTA : Én legyek nyúgott elmével f 
ha "te azzal nem vagy ? 

TÉTÉNYI: Nékem semmi bajom immár. 
JOLÁNTA: El-akarnád előttem; rejteni * 

a'-mit két fzemedben olvasok I Vállalhatnál te
hát ölly súlyos terhet magadra 9 mellyben Jolán* 
tádat nem. réfeesíűenéd-? 

TÉTÉNYI: Oh Istenem! Ha Ütdhetqe! 
JOLÁNTA: De mi? 
TÉTÉNYI: Csak a* Királynak Udvarában 

ne lennék! • " 
JOLÁNTA: Mi végre ezen. óhajtás? ffi-

ízen tégedet a' Király ízereL Nem'- csak baráttyá-
nak ? hanem Kenyeresséaek-is mondanak. 

TÉTÉNYI •. Ez ám bezzeg ama1 KS-feiMa, 
melynek alatta egy ifzonyá mélység találtatik. 
Tulon 5 ama' Kűn-ember 5 fzunetlen azon van ; 
hogy azt még mélyebbre ás$a« 

JOLÁNTA: Mi viheti érre ? 
TÉTÉNYI : Mert gondolatai "gonofzoL 

• Cselekvényei éktelenek*' Nem fzenvedi azokat, 
kik ezekbe éles fzemekkel bele tekintenek. 

JOLÁNTA: Ne fély tSHe Édesem*' Az 
ártatlanság igen erős pánczéL ÁziTaUn egyken* 
nyen koröfztűl nem verheti*- * 

Mkaáil Könyv* T ' ' TÉ* 
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TÉTÉNYI: Oh adná a* Teremtő\ hogy 
ezen pánczéllal tetjJtul-fogva-talpig bé-lehetiiék 
takarva* Egy kis helyet hagyott bé-főglalatla-
mái j éppen' a* feívem fölött. Ha ezen üressé
get Tüloa meg-láttya, rajtam olly sebet ejthet 5 
mel:y halálos-léfzen. 

. JOLÁNTA : No ez&k ismét raino képze-
ISdések. Ott félfz a? feketétől 5 holott árnyék 
sincsen* W bizoiiyossan nem mástól -fzárma* 
zik: hanem csupán attól: mert gyakran vagy 
a9 magánosságban*— Oh vígy-el engem* magad-
dal Budára. . Én unalmas óráidat kurtábbakra 
lzabom- - Fel-is-serkentelek. Ha az Udvar meg
némít , ölembe foglak, és vifzfza adom fzava-
dat. Oh engedd-meg Tétényim : hogy, Budára 
kísérhesselek, és ott veled lehessek. 

TÉTÉNYI: Az Isten* fzereimére kérlek , 
azt ne .cselekedd* 

JOLÍNTA: Necselekedgyem?—•-—No
hát:-a'-mint akarod. Nem annyira magamért 9 
mint reád nézve kéváiitam. Be5 kérlefe*, jól 
meg-fbatold, a* dolgot. Ismáred-é édes Atyá
mat ?• Ó még nem tudgya 
. TÉTÉNYI : No mit ? • • : 

JOLANTA: Hogy mind-eddig a* Királyi 
Udvarban nem voltain. 

TÉTÉNYI: De ~nzt se tudgya : hogy min-
dig T é̂cénybe lakolj és sehová se -'mégy. 
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VJöLÁNTA : Ez még amannál-is rofefeabb* 
Be "8 mind - ezeket hamar meg-tudhattys. Oh 
lelkem! *Te Berényit nem Ismered egéfelen. Ö 
ugyan , ha igazat "kell' mondanom, igen jó Atya* 
De egyfzer-'s-mind nagyra*tarcó-iŝ  tüzes-is* Ha 
efzébe jut; hogy Y Metanafztai JazigyesektÖI * 
vefzi eredetét, nem lehet vele gyalog befzél-
ienv r - így tehát! nem veheti-é- rofzfz nevén » 
ha fülébe megy t hogy még engem"' az Udvarba 
bé-ném-jelentettél ? * -

TÉTÉNYI: Hát az én Jolántámnemmond-
hatná-é azt gdes Attyának5 pedig igazság £ze-
rént t hogy ezen falusi lakást naiga -wéhíztottá 
magának : mivel az Udvarokat * és a* nagy Vá
rosokat meg-veti? ügy-ét "várhatom én uzt olly 
Afzfzonynak efzétől^ a'micsodás az, kit éa 
tellyes fzívembol fzeretek ? 

"JOLÁNTA : Te pedig gondolhatöd-é azt5 
édes, mindenem : hogy valaha leg-kissebb kére* 
sédet el-fúlelhecném ? — Mind-az'-által: Oh én 
egygyetlen-egygyem ! engedgy valamit Afzfzo* 
nyi gyengeségemnek 9 mellyet te talán éfzre-
nem-vehetted $ avvagy annak talpra* állításáról 
nem gondolkodói 
- ^ TÉTÉNYI: Hadd hallyam tehát fel-té* 
teledet* . 

JOLÁNTAs Kérlek. :-Mngetk%U§ -vállam* 
ról ÜZOÍI el - tűrhetetlen nehezéket vmellynefc 
terhét mm régen, tapafztaltam* 
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TÉTÉNYI: Ki vele édes Jolántám ! 
JOLÁNTA : Mond~meg annak , -ki tégedet 

Istene-igazában fzeret: honnéntfzártnazik: hogy9 
midőn Táténnek el-hagyását, és Badara Ykgyá* 
alsómat hallod , tüstént nyughatatlankodó! ? 

TÉTÉNYI: Jolántám: mennyünk a" Kas
télyba. Én ott téged "egy tükör elé állítalak, 
Kézd-meg benne magadat 9t és többé ne kérdezz* 

JOLÁNTA,: Elégfzer láttam benae ma-1 

gamatt 
TÉTÉNYI: Láttad tehát azt- is : mennyi 

lépek vannak arczűlatodban* Ezek-, Kún-Láfz» 
ló' idejébeo5 a* Budai Udvarban igen,kelendők, 

JOLÁNTA: Hát Te az én erkölcsömre 
semmit sem építefzfe ? 

TÉTÉNYI: Erkölcsödre mindent <> de fzép-
ségedre semmif* Mit tehet arról a' Rózsa, ha 
le-fzakafztyák ? Csak - hogy 5 a' fzemek előtt, 
gyönyörűen ki-nyílt* 

JOLÁNTA: Néked,, a'-mint látom igen jó 
kedved a? tréfára. 

TÉTÉNYI: Én pedig veled soha fontos-
s&bb valósággal nem befeéllettem. Ki-adom tel* 
iyes fzívemet* Soha se magamra, se magadra 
nézve nem kévánhatom: hogy Kán • Láfzlónak 
ízeméibe ütközz* 

JOLÁNTA: Édes uram! a9 te hozzam va
ló nagy fzereteted igen feknagafztallya azoka'% 
megyek én bennem csupa*-csekélységek. GptL* 

do* 
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dolod talán , hogy ezen * én kellemetességeim 
más fzíveken-is így diadalmaskodnak*, 

TÉTÉNYI: Oh lelkem. A* feépet kikí 
feereti. 

JOLÁNTA': De engedgyük-meg: hogy má-
sokat-is lépre keríthetnék* Én már egyízer a* 
tiéd vagyok. Ki vehétoé-ki birtokodból? Av-
vagy én-is kinek birtokába mehetnék? A' Kirá
ly éba-é ?" Ezt félolle el-nem-hi hetem : mivel té-
tolled-is hallattam: hogy o Tifztességes Fe
jedelem* 

TÉTÉNYI: Az 8 igen-is; de nem minden
kor. Oh ismerem én azon hívó-madarakat, mél-
lyek lépre kerítik a8 fzárnyra-kapott gondatlano
kat. Az pedig a5 Szeretet 9 melly Kún-Láfeló-
bajgen bele' rogzött. Ö magával nem bírhat 9 
hu egyfzer egy Afzfzonynak kellemetességét 
tizobe vehette® 'Koröfztul-ment, immár a' leg-
fzentségessebb törvényeken* Az Anya-fzent-
egy-háznak' fenyítékére semmit se hajtott* Af 

Szentséges Pápának Atyai levelei előtte nem 
foganatosok. Meg-vetette az Orfcág* Nagygyair 
nak bölcs tanácsjait* A5 Nádor - ispánnak job
bágyi ' intéseit ki-is-nevette, 

"JOLÁNTA: íme-íme Tétéstyij Amott lá
tom Dziánt^ a5 Te vadáfzodat Szalad* OŐttt 
a? Tátqs-ló* Mi hírekkai jöhet ? 

- - . ^ - 3 . ÖTÖ-



*9* KüN - LÁSZLÓ. 

ÖTÖDIK RÉSZ. 
Bziánnak hírei 

j J z i Á N : Minden jókat Méltóságtoknak. 
TÉTÉNYI: Mi jót hozol Dzián ? 

•- DZIÁN : A' Király egyenessen Tétény
ire jö. 

TÉTÉNYI: El-halva: Az Istenért! a'- Ki-
rfly ?.*--—Azt mondád: a' Király ? 

DZIÁN : Az igen-is. Amott: a' högyou 
túl, a' Királynak yadáfzfzával találkoztam - Öfz-
ve ; ki nékem azt befzéllette : hogy őtet a' Ki
rály előre küldötte koppóival, Székes-Fehér-
rárra menne a' Király, azomban Téténybe - is 
be-térne, és itten vadáfenai Én tüstént a' he
gyeken köröTzt'úl-fzaladtam: hogy Méltóságtok 
magokat el - kéfzíthessék. Talán útban - is van 
immmár. 

TÉTÉNYI; Teremtő Isten. Nem súgta-é-
jaeg ezt nékem az én Angyalom ? — Ej Tulon 
Tnlon i ez-is a* te fortélyod. 

DZIÁN: Azt - is - mondotta ama' vadáfz, 
hogy igen kevesen legyenek, kik a' Királyt 
késérik. Látta közöttök Tulon-urat-is, 

TÉTÉNYI; Tulon közönök ? No meg-va-
gyoJí én mind sütve , mind pediglen pirítva. 
Oda vagyok §gy lábig, 
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-JOLÁNTA ; Karjai iözé fogván Urait Mi 
lelhetett • Édesem ? . tgeo nyughatatüankodoL 
Mond-meg. ' -

TÉTÉNYI: Ki-fzakafzíván magit latjai ¥&« 
zul: Hagygy-el. Oda vagyok egéfelen. Nincs 
ero\ mely ki-menthessen« 

• JOLÁNTA: Urának johb hzéi tó Jtezeibe 
fzorítván: Nem vagy oda Édesem : mert nz 
enyim vagy. Csak éppen térj magadhoz egy-
kevéssé* 

TÉTÉNYI: Lehetetlen dolog* 
JOLÁNTA : Édes Uram I -Lelkem Té-

t é i i y i m ! • ' • . - „ : 

TÉTÉNYI: Oh- bár kőröfztöl döfhetnének 
ezen fzavaid. 

JOLÁNTA : Akkor véremmel hoználak 
?ífzíza az életnek fénnyére. 

' TÉTÉNYI: Oht Jolánta ! Te engemet M-
zonyossan meg - fogfz utálni. És 5 hogy azt 
cselekedd, el-kerulhetetlenul ízakséges. 

• JOLÁNTA : Én — Tége-det — el - utál-
lyalak ? 

TÉTÉNYI: Sott: ha mindenek ki-tudód-
nak9 gyűlölni fogfz engemet. 

JOLÁNTA : Mi titkos gyaná gyötörheti 
fzívedet ? ' * 

TÉTÉNYI^ Nem hallod %tehát 3 Idgy. af 

Király jö ? .;- ;. 
' JOLÁNTA : Hallottam igen-is. 

T 4 'TÉ-
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TÉTÉNYI; Es mindenek5 a*-miket ebíil 
cselekedtem-, nap-fényre jönnek* 

JOLÁNTA: Az Isten' fcerelméjért ! Mi 
léi téged' édes Tétéüyim* 

TÉTÉNYI: Az lelt—— Be-még sem az 
~~ — Jöfzte édes Jolántám : hadd vegyelek e-
lobb karjaim közé5 hadd fzoríttsalak utóllyára 
nzon fztvemhez, melytől nem sokára vég bá-

%i estit venned kelletik* 
JOLÁNTA*. Vég búcsút? Sott én azon 

feívedet Örökös lakásoiüiil válaíztottam már 
fégen. 

TÉTÉNYI: Feleségénei meg - ölelése , után ; 
Most Jól vagyon. Ezen meg-Öielésemben meg
halhatott benned a* feeretet5*.én bennem, pedig 
fiainden nyugodalom el-vefeett# Oh íizz~el en* 
gémet ! 

JOLÁNTA • Istenem ! -m lett tégedet ? 
Mond-meg. 

TÉTÉNYI; Én egy hamis Áruló vagyok* 
EHráltam pedig kit ? Az én Jqlántámat. 

JOLÁNTA: Tétényi! mit béfzéllfz? 
TÉTÉNYI: Azt: hogy fejedről el-rablom 

tam a9 Magyar-koronát* • Oh Jolánta ! Néked 
Magyar-orfaág' Királynéjának kelletett volna 
lenned. " 

JOLÁNTA-: Nékem Királynénak f—Fejem-
Fol V Körönét? Istenem! talán félre befzéli ? 

' •" Térj 
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Térj magadhoz édes Tétényi®* Nem vagyok-
é én a' tied ? valóságos bitesed ? 
. TÉTÉNYI: Édes Jolántám : hadd befzél* 

lyem-el az egéfz dolgot Add az-után reám 
utolsó iüéletedet® 

JOLÁNTA: Már elore4s ártatlannak mon
dalak. Előttem az-is iéfzei örökké* 

. TÉTÉNYI: Hallyad íAk édesem. Három 
hóid-napok előtt a9 Királynak a&talánál ültünk 
elég fzámossan* Befzéd közben eio-hozta va
laki Jolánta-kis-aföfzonnak csudára méltó ékes
ségét. Erre _ a* Király, ízokása fzerént f fel
lobbant, és 5 engemet egy különös fzobába ve
zetvén; az enyímnek kell, iigymoiid, azon 
Kis afzfzonynak leírni* ' Édes Tétényim! ízt*. 
bellát vifzfza-fzöktetem Sziciliába, és ki-tüthac* 
tya-meg o&tán: hogy Jolántát el-ne-vegyem I 
(6). Izabella azon-kívííUs magtalan* f el * Sza
badítottak két nagyok: hogy akár-ki ,mással 

, . • T 5 "öf?~ 

($)? Ezt Hgyati Kúa-LáCslc5 torvényteknH! mondani 
Mttfzatik , mivel ú\ Keréfztények házasságokba!!, egy íéh 
nek eletében, nem fzábad más vakkivel ofzve-házasadnL 
P&3 a-hová láti-Láfzló ezéllozs, Szent Issvány idejében 
n w volt a* házasság-beli Örökség 'olly feoros. kaptár? vén 
ve? Ha egygyik réfz el-fzökott9 vagy £zaiH-M-vetterett , 
feabad v.ólt as másiknak megházasodni% noha az élőbbed 
jófzágot nem bírhatta, fc vehetett tuházattyára eleget/ 
H^llyqk S^eiit Istvánnak törvénnyé:: 

»Tto«y 
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Öízíze - házasodhassak Joláata Királyi vérből 
eredeti:; agyan-azért fzeméllyeitthez illik. Hogy 
ezeket"* ittaoaáotta L&QAó, ineg-parancsolta 
nékem s - hogy Jáfz-Berénybe ménöyek , és* ha 
téged' oiy fzépségütiek tapa&talnálak 9 ' meg. 
bogttéift'-a9 Királynak 5 ki ofetán- téged a* Kirár 
lyrfzékte ültéme. EHovaglottam tehát, Jáfz-
Berénybe* Meg-láttam Jölátita-kls-afzfzonyiiak 
angyali ékességét - - Oh a9 többit ki~$e~mofidha-
tom—* Tudod mit ̂ cselekedtem. 

'; lOLálTA s Tudom ' igeü - is. ' "Bl - jöttél; 
megszerettél; el-vettél. Ez tehát átna* nagy 
vétked 5 mellyért meg-vess'elek, és gyuloílye* 
lek"? —Édes Tétényim, te felőliem nánd-tf-ko-
ráig jrofzfe Tflekedésbeo.-Vóltá'. Ide karjaim 

ItöZé. 

„ Hogy sníná-a'-két Neui bizonyos fzabás, és min
ién bofz&tb&r íjélkfil msradgyon és gyaporodgyon, ezen 
ffirályí törvényben parancsoltatott: hogy ; ha 'ki- nyafcas-
sígkúltm vitetvén, feleségének él~ntáá$% miatt az Or-
fzágtól ^£ssla4 * annak felesége mmá-asokat $' a-nuk U-
rléffoítakV hktdkíbmi tarts* mm<Hddiga még Urát haza -, 
akarja várni; és őtet'setiki se méréfzellye az tij ha'zassag- '. 
ra kéoíztótáC Dé^'maga jó fzáníjábol férjhez akar 
memü_,Tz%hk&:\égfm®éM,. hozzáülő 'ruhákat magára! 
él-vinni, de" a* többi, jálzágot abba hagygyá, és úgy men-. . ••$ 

•'íiycn férjhez. Ha pedig, ezt meg - halván annak Ura , . .':| 
_ ,?i£zíza~taláÍBa jönni; maga hibája, mUit ne légyen néki 1 
; fzabad mis feleséget venni, ha cŝ k a? Püspöktől'' engedet-
met nem nyer. CORPŰS Jurf Bung* S. Steph. Deéret. 
UK H. Cap. XXVHL- " . • : ' 

fi 
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közé. Ezen meg-ölelésera légyen azon nagy 
csk'úvésnek jele: hogy Jolánta,Tétényin kívül, 
soha senkit nem fzeretheíett. És 9 ha te en
gem* el-irem-vettél volna 5 a*. Nyálak'-fóigetjében 
Apácza lettem volna. Meg-vallom azt-is: hogy 
én a1 Te Tzívedet igen ócsón találtam meg-ven-
ni5 még a' Magyar-koronának oda-hengeruiitc-
ben-is* 

• 'TÉTÉNYI: Meg-engedheted tehát azon 
ifzonyú nagy halálos, és'ellened el-követett 
vétkemet ? 

' JOLÁNTA: A'-ki nem vét, annak nem 
ízukség a5 meg-engedés* 

TÉTÉNYI: Oh kegyelmes. Afzfzony: még 
most inkább tapafztalom egy Királynéhoz illő 
erkölcseidet. 

•JOLÁNTA: Mely fzívemet még most in
kább nagyobbra böcsüliöm, mint a' Királyi Ko
ronát* El-nevetvin magái* Hanem, édes Tété-
iiyim l Ugyan minő hírrel lovaglottál vifzfza* 
Budára? -1 " • 

TÉTÉNYI: 'Merő hazugságokkal, édes Jo- * 
lántám* Hazudtam pedig azon Uram előtt 5 ki 
az én hívségemben helyheztétte..-következendő 
világi boldogságát. " El-titkoltam • tlotte fzépsé-* 
gedet^ sőt rútnak, wípás-feemllne^'^iajoin-áb-. 
Tázatúnak hírieltelek •/ és így Kún~%éMémk 
fzívébol ki-töröltelek, — .Ofc_ tóén gondolat csu
pa métely előttemt ""hogy. néked Mkíljnémt 
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kelletett volna lenned 3 és egy fzegény Táítiofc 
mesterné lettél. Oh verd-kőröfztűl ezen fzíú 
vemet 5 ki azt merte fzeretni^ kit az, Itfeíii in* 
téztt Koronára rendelt*. - ' 

- . JOLÁNTA: Én pedig ezen édes fzíved* 
hez fzóllok, hogy engem' fzeretni el-oe hagy-
gyon* Tudgyaré nf Király: hogy veled immáf 
ineg-is-esküdtem J : 

TÉTÉNYI: Azon hazug takarékom alatt: 
hogy te rát lennél3 de a'-mellett gazdagé S té-

<" gedet öékfera" engedett. De még akkor efze'*á-
'gát*1 se tűnhetett, hogy én otet meg».-csgl&flu ' 
Tndgya pedig házasságomat-is. 

JOLiNTA ; No mitől félhettfz tehát? < 
TéTéNTIí Mitől félhetek? Talán ismétt 

el-feletkeztél arról: hogy fzép és kellemetes 
vagy? Istenem! %• Király ide jö —meg4át té* ' 
gedet~ Efzébe Juttat engemet.—Már ekkor: 
mennyi kellemetességeid vannak, annyi árulóim 
léfewfc* „ ' 

JOLÁNTA^HaV dolog csnpáii ebben áll; 
a* Király %hát #gem? ne lásson, -''Jíefetére a-

- áom ljiháiiaia%#:' 
TÉTÉpí^t Jff hafználm nem'fog," Nefe. ;. 

' tét a1 Kírtí^''ismeri: -mert,Budai fziiletés. Nem . 
mefzfije •Áttyáfiik hága a* Vörös Papoktól (7). 

: > ^ Hogy. ftagpnNQH^batt a' Vörös Papek vdk 
t W ^ . éssofepMgofcií, és bazaigaí-i$ bírtanak, ki-tett*' 

*y v 
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, JOLÁNTA.: No:há£ mást Egéfelen meg-
változtatom . magamat.. ...JBé-mázoloin orczámac 
Veízfzen-el fehérségem pirosságávalegygyütt , 
ha tégedet félelemben tarthat Meg-lásd: úgy 

... meg-

fzikimre Királyunknak', M másadik Andrásnak báittya ya~ 
la, azon leveléből, mellyben azoknak jőfzágjokat meg
erősíti , és Őket különös párt-fogása alá vefzL A' levél 
így vagyon : 

Imre, Isten' kegyelméből Magyar-orfzágnalr, Dalroá* 
c iáiak f Croátziának, és Rámának Királya Örök emléke*, 
zetre. Az emberi ízorgalmatosságnak killöinbféle gyakor
lási között, azokat reméllyük elől-járőknak, és lelkünk* 
üdvességére valóknak lenni ,' nridon, az ajtatosságnak f és 
a' kegyelnie-ségnék kebelét a' Kerefztény hitnek kegyes
sen meg-nyittyok, és a' Szerzetes Személyeket, az Is
tennek -Temploméit magok jussokban ineg-tartván, as Ea-
tohká ;Jrifn^gyara^tására a 'mi segedelmünket, és nme-
káfcxiásunkat azok^javaínak párt-fogásában , és védelmezé-
seben "kéfzen"'bely^eztettyük» Éfzre vévén tehát a? Jeni-
öletni Templom Katonáinak Qazon nevezetes V'ér'ós Pupoi-
tó) Szerzetesi ahitatosságjokat, és Czűnetlen munkájokat; 
mefiyben a* Krifztus* E>reíztyének ellenségei ellen min
denkor" foglalatoskodnak, és ezeket a* mi feiviinkben di-
csoségessen-jdvá .hagyván , méltónak és alkalmatosnak lett 
'ni -áüítpttak : "bogy azok' kérésekre könnyen reá-áliyiink : 
ükét "az Ő ahitatosságjoknak fzép fogadásiban, a" Királyi 

•* kegyelemmel és erősséggel meg-tartván , a' ízerencsés cse* 
íekvényeket továbbra terjefztvén, a* fzabásokar meg-ero-

• sítvén, biba néikül-ís meg-árízvén* ' - Ugyan azért tudgya-
"rieg mind a* mostani Mindenség, mind a5 következendok: 
hogy Mi, a1 'mi, & követkÖ2oim* telkek* javára Mester 
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meg-változtatom fejfoemet: hogy te se fogfz 
Jolántádra ismerni 9 ha elődbe kerülök* -

TÉTÉNYI: Be Te , Remek alkotmány"! 
el-titkolhatod ~é kökény fzemeidnek fzikrált ? 

gyö-

Kónének, és Frankónak* és más a* • Magyar ~ orfzágban 
lévő, Templom' Szent katonasága' barátinak könyö^gésjekre 
a* Jerüsalerai Templomnak minden vagyományit, minden 
iiigő-bingo javait, mellyeket egéfz Orízágnnkban mostaná* 
fean igazan bírnak.* és ez-otán-is» Isten segítségével, törve-
mymm tórandanak , minden ő ízeméllyekfcel 5 és jobbágy* 
okkal (kik Orfzágnnkban laknak, és azoií mondott Teni* 
plomnak ügyében foglalatoskodnak) Királyi párt-fogásunk, 
és védehnezésünk alá vefzfzük,. hogy a* mi Méltóságunk* -
fzámya alatt örvendgyenek, báldogullyanak , és' semmi 
adományt, avagy gyűjtemént, avagy ero-fzakos ajándé
kokat akár minő közönséges Tifztnek nemzessenek,' avagy 
ezekre kénízerítessenek, ő nékik meg -eigedgyiik* '"'Meg-
engedgyilk azon említett .Szent Templomnak^', a'. yfatitík , 
fűnek, -és fzáraz-fának ízabadságát, az ~áttfza-:bérty **?•• 
T^fBplom-katonáiiiak minden házjokban , ' meg-pai*ancsolvá%' 
hogy senki ~ fia .azon barátoktól, és Salamon -• temploma*;. 
Szent kstoaái ,' házoktóU és emberjekíol, a* füveié^,".ita*., 
t&;-2N^fisA$frfk ízedés, avagy áttfza-bér mító;ati61d-;: 
nek, és, teiigertiek akár. mino'fzokása által valamiképpen' 
valamit tolok tó-aezsaröilyoíi ? .és senki ő k ^ / ^ a g y :*zot£ 
említett Templopmak • javát, "'.és • vagyonát törvény', • • és:, 
igazság kívül- meg-ae-sértse,;se azoknak házokac, mindtn 
jdfzágjokkai, és javokkal, ";tnellyek^t. .egéfz 0ríz$gnnkbait 
bárnak, és.azoknak embereivel, ezek-vagyonával igazság-* 
tálától ne bolygassa., s„e n#@zekre' nelégy^i",'•. se 'ne bán-
tea,'- Ha ki pedig. ezen. ptr^fsoktitóktiafc' efieng 'ízt^m, 

•""' ' l - - '' "''•'.'•• . ; _ * \ • „ m á k •'.'"" 
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gyönyörű fzavaidnak hangjait hé-mázolhítod-é ? 
Avyagy meg - változtathatod-é egéfz testednek 
sugár ékességét?'—.'Oh. minden .ezen igarlcodá-

said , 
magát vak-aneroen, Folségünknek haragjába esik, és az 
Orfzágnak- fzokott büntetését meg-fizeti. Hogy tehát ezen 
ajándékunk aeg-mozdíthatatlan erősségnek izmosságát meg-
nyerhesse, írásba venni, és a* mi képünknek pecséttyé-
vei meg-jelesíteni kévántuk. Adatott Katapámiak, Egri 
Püspöknek, a' Királyi Udvar' Korlátossának keze által, ü-
vxmk1 meg-testesülésének 1198-dik efztendejében. Tifzte-
íendő Job Efztergami Érsek lévén, Saul Kalocsai Érsek. 
Ugrin Győri Pöspök. Adrián Erdélyi Püspök. Mohk 
Nádor-Ispán , és Bácsi Fő-Ispány. Péter Jldvmiok , és 
Szolnoki Fő-ispány. Micha Bihari FŐ-Ispány. Dienes 
.Újvári Pő-Ispány.~ János Posonyi" Fő - Ispány. Tibortz~ 
Székes-Fehér-váií Fő-Ispány.. 

Imre Királynak ezen levelét egéfzlen le-irta IX* Ger
gely Pápa maga levelében > a' honnat le-irták mások - is# 

Ezen említett Gergely midőn Imrének levelét meg-erősíti, 
a?t a' nagy Mesternek, és a5 Magyar-orfzági Vörös Pa-
Pok barátinak küldi SŐct másadík András Királyunk 
Magyar-orfzágban lévS Vörös Papoknak Élőt járd ját, Ma-
gyar-orfzági,, és Sclavoniai ház* Templom-katonái*" Mesteré
nek nevezi. Nem tehet tehát abban kételkedni, hogy a* 
Vörös Papok Magyar-orfzágban voltának. De itt minő 
helységekben laktanak, azt .még-munkába egy lélek se vet
te. Vannak nálunk elég helységek 9 mellyek a* Vörös ne
vet viselik: ugy-mint? VÖrÖs-vár, VorÖs-egy«ház, Vörös-
6ögy, Va'-t. Leg - bizonyossabb az >" hogy Auránabaa 
voltának.' Budán 'a* hagyomány oda belyfaegteti a* Vörös 
Papokat,-holott mostanában a'Sör-ház vagyon^ nem &»£*< 
fee.&ttnt Geller högyének allyátóU 
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saíd háfötalanok I— Te a*'Királynak éles fze-
meit meg-nem fcályogosíthatod. Köröíztül - lát 
8 t* mázokon-is,—• Maraágy 5 a'-mi vagy5 édes 
Jolántám* Én magamat a8 fzerencse7. keretére 
bagyonw Ő lássa 9 ha le fordít talpáról. 

JOLÁNTA : Te talán el-akarfk-faagyni en
gemet ? _ 

TÉTÉNYI: Mentsen-meg az Isten ! 
JÓLÁNTA: És még-is^ ba velem maradfz^ 

a* kétségben - eséstől félhettfe ? 
"' -TÉTÉNYI: EiSttem a* mélység. " Semmi 
gylmolöm ! . ; / ' ' " ' ' 

JOLÁNTA : Bátor feívet 5 erős lelket, Té« 
,tényi. 

TÉTÉNYI: Mind ezeket egy meg-rögzött 
gaz-ember Igeu-is tettetheti." • '"3Dé egy ollyas 
fzív, mely mind-eddig emberségessel! Vert, egy 
íliy cselekménnyé után talpig lerogyik. Lát-
tya gonofzságát, és refzket. 

. JOLÁNT A ;' Még sem úgy. Egy valamit 
gGadültaia* Betegnek tefzem magamat* Rejtse* 
íek~él egy setétes feobába, tetíttsetdfc-íe egy 
beteges-ágyba* , \ * "'": 

TÉTÉNYI: El-kerulted-é ez&&V 'Szeré* 
tőnek izéméit ? 

_ JOLÁNTA: Az igaz ' fzeretíSpek ugyaE 
nem 5 de a" kaczér ^ fzeretanek ••' igeií4s« T Gon-
dolhattfz-é" ezek közül egy olly valakit:. ki .oily • 
beteg: Afzfzonyt meglátogass^ kiáek ékte-

. ' ;"'" • • • ' • • \ ' tenr 
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leiségérSI meg-gyozettetett; pedig egy csínt** 
lan fzobában, egy-rongyollott ágyban? Oh neot 
az. iilyéneket nézik Sk5 midőn valakit meg-lá-
togatnak. 
~ TÉTÉNYI: Ne befzélly többet édes Jo* 
lántám. Mennél többet okoskodó^ annál mél
tóbbnak tartalak az Orfzág' koronájára. .Mind-
az'-által: tedd-azt? Édesem; a'-nritíeg-okossabb* • 
nak lenni gondolhattfz. Én a' jó gondolatokra 
elégtelen vagyok. Látom még-is ezen igazi 
fzívességedben, ezen utolsó fel-tételedben , re« 
ménségemnek némi-némufzikráját. Oh bárcsak 
91a ne kerülnék a* Király' eleibe ! 

DZIÁNt Ennek pedig Uram meg-kelletik 
lenni; ha más okra nézve nem-is; csnpán azért: 
hogy ú* Méltóságos Afzfzonnak el - tökéilésére 
több órákat nyerhessünk* . • 
. ' TÉTÉNYI.: Oh Dzián : reád bízom m 

egéfz dolgot. Menny te af Király* eleibe* 
Mond : hogy én nem lovagolhatok ; hogy e-
í*om el-lankadott, és más e'-féléket-is. Oh! én 
ma, eleibe nem kerülhetek 3 és csupán ma nem. 
Szégyenleni fogom, ha elStte fzemeimet fel-
emelem®- Hogy lehessen tQtttímm arczála-
toinat ? 

DZIÁN: uram! én^ugyan fzolgája vagyok 
Méltóságodnak 9 azért-is sokat nem locsogha
tok; htmemazc ítélem*, hogy a* -Király eleibe 
Méltóságodnak kelletik; nem nékem lovagolni* > 

Mdsadik Könyv. * ü • ' - Mm; 
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Mert: ha másként esik a" dolog, én ugyan jö
vendölő nem vagyok 5, de még-is 

JOLÁNTA : Ne gondolkozz annyit Éde
sem*. Ne-is gyötörd magadat. A' Te cselek-
fényed bizonyossati nem vétek , hanem csu
pán fzeretet-beli hiba* mellyen körofztul-estek 
raások-is* Mert mit tehettünk arról y hogy afc 

e koron mi fzíveink fzerettek ? 
TÉTÉNYI: Oh! ha ezm hibámat helyre 

hozhatná azon fzeretetem^ mellyel tégedet 
ki - mondhatatlan - képpen fzeretlek; már ak
kor olly tifzta volnék , valamint az Angyal. 
De ezen lángoló fzeretetera még inkább el-ól-
tya reménségemet- Mind-ezen gyönyörűségei
met egy olly Királytól loptam-el, ki engem 
haramjának lenni nem gondolt. Joldntát jól meg-
fzemlélvén: És még-is fzeretem azon. vétkemet5 
mely engem8 e' mélységbe kerített! — Nincs 
más úttya meg-menekedésemnek, hanem , ha 9 
még ma , koczkára vetem életemet. Egy fzó. 
mint fzáz. Jolánta 1 vagy holtomig az enyim lé-
fzelj vagy ma ero-fzakossan meg-halok. 

JOLÁNTA:. Akár élfz, akár halfz édes 
•Tétényim5 Berényi-Jolánta Örökre a* tiéd* Űgy 
vedd-fel ezen fzavaimat, mint valami esküvést^ 
mellyet az Isten-is meg-hallgat. 

. • TÉTÉNYI. : Oh mi a5 Kincs ? mi' a'' Tár
ház ? A'Te hívséged mind "ezeknél böcsösr 
sebb. -Áldgyon-meg az Istta ezekért. Már' 

most 
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most bátran a' Király eleibe. Lovakat ide Dzi-
án* Ei-megyen Dziánnah 

'JOLÁNTA: Urának el-mentté utam Űh 
kedves Tétényim! meg-tartbatlak tehát tégedet"? 
— Én tégedet fzereneséssé-is tehetlek ?-— Té
gedet ? Oh igen - is tégedec! Hol kaphat 
Láfeló oliyas Koronát, meliy engem" ágy meg-
boldogíthasson: mint ezen gondolatom: hogy 
Uramat, az én kedves Tétényimet9 Szerencséssé 
tehetem* Oh édes magános Kastélyom! még 
most telik kedvem benne lakásában, midőn Ura
mat leg-bóldogabbá tehetem. 

HATODIK RÉSZ. 
Jolánt® az Attydval 

-tLzen előbb említett fzávai után a* Kastély fe
lé meg-indála Jolánta; de a? sűrűben valami 
zörgést hallván, arra -meg-is-ijedvén^ vifzlza-
tekintett. Melyből hogy ki-búva , így íkőh 
lamla-még 

BERÉNYI:- Csak egy fzóra Aföfeonyom. 
• JOJJLNTA : Ki vagy Te ijefzto ? 

BERÉNYI; Nem'ísmérfz tehát fzavamtól ?' 
jOLÁNTA; Alig5 ha nem* — Be még sem .' 

— Ki vagy-Garabonczás Deák ? 
• BERÉNYI : • • Le-rántván fzakállávd tucsmá-

jdt: Nem ismered tehát ezen, ábrázatot ? 

U % J0-
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JOLÁNTA: Elijedve: Istenem! az 'Atyám. 
Lctérdckm töríU-iarolta lábait* 

SERÉNYI: Felsegítvén kányát: Talán" hír-
teleikedtem veled édes magzatom. Mi lek 

" édes- Jolántám ? . . 
JOLÁNTA: Ftfcmdkedvm: Édes Atyám ! 

mi végre ezen ái-orcza? ezen*fzokatian fzarán-
doki ruházat ? : 

. BERÉNYI:. A* végre, fiam: hogy téged* 
Hieg-fzabadíttsalak 9 és azzá tegyelek. f ' a'-minek 
lenned már iégenten kelletett. 

JOLÁNTA: Engem? meg-fzabadíttson ? —. 
'••"Tndgya tehát -- -. 

BERÉNYI; Szorul fzóra mindeneket. A-
' mdtt a1 sittben Tétényinek maga* Yzájából hal-
( lottam gonofzságinak nyilvános meg-vallását. — 

Tizes meiny-dörgo t — Te tSUed' a1 'Koronát 
el-rablani'? az én véremtol? az éti 'unokáimtól? 
*— Oh purnttya- Nemzetség ?'— Hogy én • amas 

• ''tóeg~gyányá$át hallottam,'valamint a* dühös 0-
fofzlán9 el6-akartam-ögrani fl -Stet meg-fojtani , 

• é&:.'-fiíSfitetfeéjjel -fzaggatni —. De. meg-mértékiet
tem magamat* Tanácsosbnak ítéltem: ha bírá-

. jáiiak'kezfeibe juttatom* \ ; . , 
>' ' JÖLÁlTA;: 5n 1 Jaj.! énnékem édes atyám!' 

', BERÉNYI: Mi lelt -édes-magzatom ? 
c - ' JOLÁNTA: .Oda mindénem"! * ' ; 

" * BERÉNYI: Mid-vefeett-el fiam?. 
. * JOLÁNTA: Szerencsém í —Nyugodalmam í 

BE- • 
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- HERÉNYI: Azért jöttem : hogy mind fee-
reacsédet 9 mind nyugodalmadat vifefza-for-
díttsam. ~»...": 

JOLÁNTA*. Högy-hogy fórdíthattya vifó-
fza 9 midőn .mind azokat kezeim közti 'Bjra ki-
rángattya ? 

• BERÉNYI: Mit befzélíefzfz eíztelenf• fef 
éretted bofzfzút akarok állani; pedig azon á- • 
rúlón, ki tégedet itten zárva-tart, ki a' fejed
ről le-rablotta a' koronát. Néked Királynénak 
lenni kelletik* Eleid-is a* Koronát viselték* 

JOLÁNTA: Istenem! El-veCzek. Le-tér
delvén : íme l le-térdeive esedezem Atya . előt
ted : hadd-el. ezen fel-tételeidet. • Minden fza-
vaid körölztul-dofik fzívemet. 'Atya , ha nincs 
ko~fzíved9 engedgy-meg Tétényinek* Ö az én 
Uram* pedig kedves, és fzeretetemre méltó. 
Én oiet a" Te kezedből" vettem magainnak; Ok 
kéméld-meg édes Uramat. -

BERÉNYI: Mit?' Ö a? te "Urad? I*hct-é 
egy Gazember Jolántámnak Ura? Ö tégedet 
meg-csalt; "engem'' pedig ki-rablott. Ö nem U-
rad, hanem haramjád. Vesd - meg otet 9 és 
gyűlöld. 

' JOLÁNTA : Az én toiiem, fzerelmes édeáT 
Atyám ! lehetetlensége 

BERÉNYI: Mit? lehetetlenség-? : 

tJ 3 J<K 
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J0LÁNTA: Igen-is lehetetlenség, ha csak-
fzívemefc nem gyűlölöm, mely otet ki-mondha« 
tatlan-képpen ízeretL 

BERÉNYI: Hifzen már ez rettenetes do
log. Szeretheted tehát azon semmire - valót ? 
Talán' meg-kötött a9 kan bofzorkány ? — —. Jo-
lántá'm! aédes leányom! édes egygyetleo-egy-
gyem* Fogadd édes Atyádnak javadra igye« 
kezo fzavait. Én téged a* boldogságnak leg-
fölsőbb lépcsőire akarlak fel-vezetni. Tégy te-
is engemet, a'-mennyire tölled ki-telhétik, bol
doggá. En se nem nyughatom, se pediglen 
addig meg-nem-halhatok, még téged as Királyi 
fzékben, a5 Korona alatt, nem látlak* Néked Ki
rálynénak kell lenned. 

JOLÁNTAt Igen-is annak; de Pünkösdi 
Királynénak, kinek böcse két három napig tart; 
sz-ntán böcstelenebb a* kicsapott kurvánál* Ná
lam a' Böcsüíet többet ér, mint ama5 PűnkÖS" 
cÜ Királynéság, 

BERÉNYI -• Oh nem Pünkösdi, édes Leá
nyom* Te Kún-Láfzlónak valóságos hitesse , 
és Magyar - orfzágnak iga^i Királynéja léfzel 
Bagygy-fel azon csalárdival édesem* Fogadgy 
"fzót. Hadd-el Tétényit^ íme arra-is reá adom 
magamat: hogy Tétényinek-is jó dolga légyen. 
Csak hadd-e! otet, és Atyádnak fzavát fogadgyad* 

JOLANTA: EZ lehetetlenség,. -.. 

BE~ 
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BERÉNYI: AfeUzony I a*-mit mondok azt 
cselekedd: avvagy én kétségbe eseia^ 

JOLÁNT A: Lehetetlenség édes Atyám 1 
- BERÉNYI: Tehát én az átkozott haramjá* 

nak fzívén köröfztül-bajtora kardomat5 minek-
előtte házának lépcsőjére fel-emeli lábait. 

JOLÁNTA: Oh nagy irgalma Isten ! 
BERÉNYLJöfzte a'kastéiyba édes Leányom, 

Ékesítsd-fel ottan magadat minden kincseiddel* 
Hadd lásson a" Király. Néked az Orfzágban 
leg-híressebb fzépséged* A5 Királynak kedvé
be juthattfiz. Szép a' Kjrály-is v a'-mellett fia
tal Te otet bizonyossan ££exetni fogod, Jöíg-
te. édes Jolán tánu • 

JOLÁNTA: Soha ! édes Atyáin ! soha. l é -
fzebb vagyok meg-halni, mint Tétényimtoi el-
állani. -

BERÉNYI; El ~tafzíivdn_ Leányát. Féke 
puruttya Nemzetség. Inkább halva lábom* elottf 
mint annak karjai között élve lássalak* • Annak 
karjai között: ki mind lányomat 5 mind bocsi-
létemet y" haramja módra, el - rablotta tőlem. 
Nagy méreggel eleibe-allván Leányának : Oh hogy 

' én ezen férget el~áem~tiportam ez-el8tt, midoit 
lábaimnál fetrengett* Veízfzen - ki Tétényinek 
neve a' böcsületes Nemes embereknek neveik 
közöl. Ne lássa gyermekeit f és unokáit. Jö-
fcága kézről-kézre hnrczoltasson , és ezer 
xéfzre fzak&dgyon« , 

D 4 • JO-
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30lt£i*'$%i. Atyai egy böesületes ember-
re utóiddá kegyetlen átkaidat. 

BERÉNYI: Tüdni-illik arra, kibe bolondul 
bele-feerettéL . 

JCLÁNTA: Oh fóeretem Stefr igea-is.- • És5 

hogy 8 az én Uram, abban kevélykedem. 
SERÉNYI: Földre tafzitván Leányét: Vé

red9 gyalázattya* Elmegy a Kastélyba* 
JOLÁNTA: Térdjérc állván: Irgalmas Is-

ten! viselly gondot reám* 

HAR-



HARMADIK SZARASZ. 
Lifzló Tétényben* 
Tétényinek-ki-nyítfsu 
Tétényinek goadgyai. 
Nefztéíiek fartatsfsa. 
Dzia'nnak biztatásai* 

6. Jolánta SziVessége. 
7* Berényi. Tulonnal. 
8- Jola'nta • ÁttyavaL 
9* Jíefzte Jotíata'hoz. 
io. Dziámiak hírei* 

ELSŐ RÉSZ. 
Ldjzló Tétényhetté 

i*-n»nt meg-ígéste Kűn-Láfzlo: hogy5 Tétény-
be menvén, Jolántának fzépségét maga kévánná 
ízeméivel látni 3 ágy esett. Igen keveseket vi-
vén magával, Talonnal nem mefzfze vak Té~ 
ténytol 3 midőn Tétényi-Tálnok-mesterére aka-
dott, ki9 a'-mint mondám, a9 Királynak eleibe 

•méné. Hogy az erdőből a' kertbe jött, így 
kezdette 

LÁSZLÓ : Beteg téhh, a'-raint mondád, az 
Afefeony ? De talán nem ve&eáelmessen? 

ÜS TÉ̂  



TÉTÉNYI : Vefzedelmesseii ngym -nem* 
De olly változás vm7 meíy Stet-beteg - ágyá
hoz f&egezte, egy különös setét fzobában. 

TOLÓN: Az illyen betegségek nem soká 
fzoktak tartani* Ez-is hapar el-mülik. 

TÉTÉNYI:. Az Afefconyok' betegségét, 
a'-mmt látom* jöl ismeri Tulon* 

TüLON: A'-mint az Úrnak tettfzik* 
LÁSZLÓ: Szegény Afzfzony l Bizonyas-

san sajnálom* Én pedig fölvessen megismerked
temvolna o AfzfzonyságávaL 

TÉTÉNYI: Ez immár nagy kegyelem lí
rám I Feleségem' nevében_alázátossaü köfzönöm. 

LÁSZLÓ; így tehát ma elég alkalmatlan 
vagyok* T)e ne tartson sokáig. Csak amúgy 
futott efzembe: hogy, Székes4?ehér-várra vévén 
űt&mntp hozzátok bé-teicíntseksé$vagy egy 
^ráig az erdőbe vadáMzak*f Moadgyák : hogy 

í̂kalmafos itten a' vadáfzat 
TÉrÉNYI: Igen örvendenék: ha Nagysá-

, godna^beiine'különös kedve telhetne* . 
LÁSZLÓ:;Addig Tnlon a* Táívfzekeret in-

dítsd-meg Székes-Fehéf-vár* felé. Szeretném pe
dig 5 ha magad - is velfek mennél: mert tüdőd .•: 
hogy kincseket viföünk a' Templom fzámáta* 
£kie»vefzfzen valami; 

TÉTÉNYI: Tulon tehát nem léfzen a* va-1 

Jáízatoü ? Bizony sajnállom* . • -- . • 

TU-
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TÜLON: Minek a' csúfolódás ? Tudgya 
ki ki •. hogy az állatok' yérét nem fzemlél-
hetem. 

TÉTÉNYI: Tulon! Az ember - is állat, 
Ennek pedig vérét tudom fzereted. 

TULON : Csupán azokét, kik a' halált meg-
érderolették, 

TÉTÉNYI: Oh ál- orcza! A' Te ítéleted 
fzérént, van-é egy e' világon ártatlan ? 

LASZLO: A' Kastélyra nézvén: Lássa az 
ember ! Bizonnyára kellemetes épület. Minden, 
olly feállási módra, csupa egy'ágyuen, semmi 
gyermekes czifra nélkül. Ez nékem, bizonyom
ra mondom :' hogy tettfzifc. Benned peáig , 
édes Tétényim, ezenjóizlés dicséretre méltó* 

TÉTÉNYI: Már ez igen sok Nagyságos 
Uram* Bizonnyára sok* 

''LÁSZLÓ: Bizonyomra mondom; igaz y a -
mit fzóllottara. Vallyon fcab&d-é belől meg-
látni. " 

TÉTÉNYI: Ha meg-akar-elégedni Nagysá
god egy feállási fölostÖkömmeL 

LÁSZLÓ: Azt se bánom. Mennyünk* 

MÁSADIK RÉSZ, 
• Tété-nyinek ki-nyiltta. 

Jöé-akara af Kastélyba menni Láfzló Tétényi
vel̂  és ama9 ravafz Rókával Tuloanalj midőn mind-

nyi-
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nyájoknak* reménségjek elleti,'nagy lármával ki-
jön Berényl Ez , Leányának állhatatosságát 
ostromolvánf inidSn vele semmire se mehetett, 
el~hagyta nagy bofzfzonkodással, és a* kertbe 
ki-iparkodott. Csupa zár-zavarok lévén, mind 
fejében, mind fzemében, még belől így kézié 

BERÉNYI: Néked pedig annak kelletii len- } 
ni Én addig meg-nem-h'alhatok. 

TÉTÉNYI: Istenem oda vagyok ! 
BERÉNYI: Tétényit meg-látvan i Meg-illf ; 

Te ! A* háznak kíifzöbére nem lépfz 5 meg* - tar \ 
gadvdn mellyét; mert én téged Öfzfze meg- ! 
öfzfze - - * • ) 

LÁSZLÓ : El-idfzítvan Herényit: Félre pu- ' j 
ruttya l — Ki vagy efztelen ? . j 

BERÉNYI: Engem' Berétryinek neveznek. I 
• TÜLON .: Örvendezve : Aha .Berényi Úr* I 

Hozta Isten az Urat* Igen jó időben. , 
BERÉNYI: Igen-is Berényi vagyok* 'Ma

gyar^ és'Nemes Ember vagyok, Meg-bocsás- „. 
son Nagyságod;,hogy méltó bofzMim úgy an-. J 
nyira fel-gyáilafzthattak hogy; Nagyságodnak 1 
itt léttét éfzre-se~veheftem» Oh Uram én meg-
rablott ember vagyok. Azért jöttem ide", hogy 
iiékem igazságot ízolgáítasson á' Király« ! 

- LÁSZLÓ : No. mi a' fzereticsétienseg ? 
BERÉNYI: Ezen ember etrablotta Bocsa-, • 

letemet9 é̂s mindenemet -
. • LÁSZLÓ; Kicsoda?.;. . : /." •' . . 

. BE-
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• ••; BERÉNYIs Nagyságo'dnak.eme,'Sá-hordó^ 

ja Tétényi (8). Azt ha csupán velem •cseleked
te- volna 5 nem annyira- gondolnék vele. De 
le-gyalázta Nagyságodat-is > pedig ifzonyá-kép-

., . ' pen« 

(8) Itt Berényi csupán csak azért: hogy Tétényit 
le-gyalazza, őtzt Só-hordónak mondgya, kit a* Király a" 
Sónak gond-viselőiévé rendelt az egéfz Qrfzágban. Már 
ennek előtte mondottam ( i . ) : hogy a5 Sóval-való-ki-fize-
tés igen fzokásban vala Magyar-orfzágban. Adott a' Ki
rály vagy Hajó-sót, vagy Kő-sót; vagy Zuán-sót. As 

xuan-só leg~alávaló volt, mert raásadik András ennekfiá-
zát egy markán, az-az négy forinton tváltötta-fel ? holott 
a* hajó-sóért nyólcz, vagy tíz inarka't-is adott. Talán 
ezen %uan annyit tett^ mint xtízott; így tehát xuan-so 
annyit tenne, mint ÍSZÍSOÍÍ-SÓ , avagy, a'-mint most mond-
gyák: Por-só, melly főlddel-is öfzve-van-elegyedve. Hal
lyuk András Királynak ugyan azon említett levelében az 
Ö eskiivésének, és ígéreteinek folytatását: 

A? Fuvarokon vinni fzokott sóért, fzáz zuánéret égy 
marhit : ha as Sót a? határosoktól vihetik-el; ki-vévái Szent 
Gotthárd9 monastériumát, mellynek egy markát nyólczvan 
zuanért adunk. A' templomok pedig meg - maradnak só* 
jok melett illy formán} . . 

L Az Egresi -áíplt-iírságy -' - - - 3* hajó sót* 
II. Az Aradi Prépost, pedig az Ő * Ka'planayával 

egyetemben - - - - - « - - - * 200a kő-sót* 
IIIr 'A* Jeruzsálemi Ispotály minden ínás Magyar-

"iorfzágban lévő Hazáikkal azon só fzerénf, mellyet az 
Egresi Apát-ürság v é f z e n : - • - * * - - 4 hajó sót. 

ÍV. S. Gotchard* monestériuma * • 2 5 0 0 zuant. 
V* A' Váradi Templom - - . . ' . 3000 zuant 

VI. ' 
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peB. Egy hatalmas Királynak lealáztatott Sze
méllyé bofzfzű-állást káván*, Rajta Uram ! És. 

mind-',. 
VI. A' Periiocsi Templom (de Pernocb)':' 1000 znant 

. VII."A* Zeeri "Templom . » . - - - xooo zuant. 
VIIL A Kalocsai Templom - - - egy hajó sót* 
IX. A' Bácsi Templom - - - - egy hajó sót& 
X. Erdélyben Gyula-fehér vari TempL sooo zuánt. 
XI. Buksi Templom (de Bulch) - - 5°oo - -.-
XIL Eperjesi Templom (de Epuryes) 3000 .'•*«* 
XIII. Bifetriczi Templom - - - - 4^oo » - -
XIVJ Zadnsti Templom - - - - - 1000̂  
XV. Isai Templom (de Ysou) - - *- 1000 
XVI. Roncsai Templom (de Roncha) - 4000 
XVIL Kenazi Templom - - - - aooo - - -
XVIII, Szent Fülöp Temploma, - » 1000 
XIX* Peleíhi Templom - - . . - 50a 
XX. Sas-vári Templom - - - - - 1006 

. XXL Csanádi Templom- - - •- -. 5°°° 
XXII. Tételi Templom (Tytul) - - 3000 - - -
XXIII. Csedi Templom (de Ched) - 1000 - - -
XXIV. E&tergomi Templom - ' - - 2000 - - -
XXV. Székes-Fehér-vári Templom - ^000 
XXVI. Budai Templom 2000 - - -
XXVH3 Bokányi Templom - - - 2000 - - -
XXVIII*. Pilisi Templom (de Pelys) a©oo - - -
XXIX Xerczi Templom _ - - - - IQOO 
Más Templomok pedig, mellyeknek nevek ki-Rem-

tétetnék, vegyenek a' magok* réfzére annyit ? a'-mennyit 
lelkére vehet a' Templomnak Elol-iárója. Akarjuk azt-isjt 
és jóvá hagygyuk: hogy a* Só-bányákban ne adasson a9 

Só drágábban 5 mint régenten adatni fzoktak a' Templo
moknak fzámokra , mellyek ennek - előtte venni * ízokta-' • 
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míod-nyájok előtt kinyilatkoztatom : [hogy Té
tényi Királlyának el*árálója. Én pedig néki 
halálos ellensége vagyok* 

LÁSZLÓ: No! Mi dolog ez? — Öreg 
hallgass. — Talán efzeddel nem bírhatz ? — A* 
vagy talán vénséged — ? 

BERÉNYI: Követem Nagyságodat Né
kem az én vénségem mindenemet meg-hagyta; 
csak éppen egygyetlen-egy leányomat eí-rabol-
tatni • engedte : ugyan-ezért: vénségemet gyű
lölöm* 

LÁSZLÓ: Hát ruházatodat nem gyűlölöd? 
Ez a* bolondsággal meg-alkudott ! 

BERÉNYI: Sott ezen ruházatomnak ko-
fzönöm: hogy mindeneket meg - tudtam. Ha 
ezen ruházatomat fekiem-vettem volna 5 sokáig 
élt volna Tétényi a* nem magájévaL 

LÁSZLÓ : Tulon! értefzfz-é valamit Béré-
nyinek ezen befzédjeibol ? 

TULON: Kit feliből, kit harmadából. 
BERÉNYI: Az Úr tehát Tulon 1— No igen 

fzeretem: hogy az Urat láthatom. — Nagyságos 
Uram! ezen Tulon Úrnak köfzonhetem: hogy 
mindeneket meg-tudtam. 

' TULON : Nékem-é ? — Nem tudom. 
LÁSZLÓ : Te pedig,. Tétényi, mmátzok-

re hallgatz ? . 
BERÉNYI: Valaki Áruló":- bQgy lörály^ 

dat„ msg-csalütd* . / '".. . 
- ' * T E * • • 
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TÉTÉNYI : Mosí nékem semmi se jut 
tízembe* 

SERÉNYI:4Semmi se jut efzedbe ? 
LÁSZLÓ: Tehát Serényi, add-ki világo

sabban azt, a'-mit efzedbe forgatok 
BERÉNYI :' Szívessen Nagyságos Uram* 

Nékem egy leányom vala* Ő volt egygyetlen-
egygyem. Leg-ízebb volt egéfz Magyar-orfzág-
ban. Oh hogy Te otet hazngságiddal ki-csal-

' hattad tSlem istentelen Tétényi! -—: Leg~fzébb 
volt ? mondám, egéfz Magyar-orfzágban. Hite 
futamodott Budáii-is. Nagyságod otet el-akarta 
venni • El-küldötte tehát Jáfz-Becéoybe ezen 
hitetlen Tálnokját. 

LxiSZLÓ : Mérgessen : Hallgass Berényi. 
Már-is sokat mondották m ,;, , 

BERÉNYI: Semmit se azokhoz képpest 5 

a'-miket mondanom kelletik* 
LÁSZLÓ: Hallgass mondám-—-.Csák azt 

bíztam akkor Tétényire: hogy leányodnak fze- . 
xnéllyét fzemeire vegye* - . • 

„. BERÉNYI; Ó pedig*nem csak. Ízeméire ., 
hanem kezére-is vette.. Nagyságod előtt pedig 
éktelenképpen hazudott.- - . .•• . . 

LÁSZLÓ: Ismétt parancsolom Berényi \t 
hogy hallgass*. Csupa lángokra vifzéd - tüzeinek 

BERÉNYI: Tehát egy fzóra se fakadok 
ez~ntán* Hanem csupán árra fcérem Nagyságot 
i&t 5 jöjjön a* Kastélyba* Lássa*meg4eányoma%; 

" En-f 
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Ennek, egyfzeii meg-pillantása 'ezer Mfcat tk9 

és inkább'.el- árállya Tétényit, mint ezer 
fzavaim. 

LÁSZLÓ; Tulon! Ezt te nékem említet-
teá Budán. . Oh! ha igazat találtál volna feól-
lani! —* Tétényi! — Ha te engem - * • De 
még se hi£zem« Én-magam akarom fzemre ven-' 
ni az Afzfzont* Mind-eddig ártatlannak tartom 
Tétényit, az én leg~kedvessebb barátomat. Ma-
radgy itt Tétényi, Még-látom: mi van az 
egéíz dologban, 

•HARMADIK RÉSZ. 

Tétényinek gondggMu 

Jöé-ment ezek-ntán a' Kastélyba Kún-Láfzló , 
magával vivén Berényit és Tulont. Tétényi , 
af kertbe maradván, irtóztató gondolatokat for
gatott. Le-vete'tte-magát elsőben egy kő-darab
ra \ és egy ideig rajta gondolkodott Fel-kelt 
az-után9 és mozdulatlan meg-állott. Néha az 
egekre rettttQ ízeméit. Le - sütötte ismétt a9 

földre* Mellyére kapcsolta ofztán két kezét, és 
fejét' :iígy le-csüggefztette : hogy a-hoz valami 
•hasonlót nem láchatnî  majmozni pedig lehetet-
lenség* Homlokát veregetvén 9 egy kevéssé 
maga he* térni láttFzatótt, és ezeket mondotta 

::TÉTÉNYI:'"Meg-éshetett "tehet 9 hogy Ki
rályom előtt árulónak .mondassam, és ne tagadd 

Másadik $önyv. X bas-
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hassam? Igen-is egy lépést tettem,; mellyen 
vifzföa-nem-léphetek. Szomyti gondolat! 

Ezek után egygyet-kettot fel-és-alá járdo 
gált. Fel-nem-vette ízeméit* Mellyen foháfz-
kodott5 és igen keservessen. Meg-állott ofz-
tán , és ismétt iity fzavakta fakadóit 

TÉTnNYI: A* halál tehát t avvagya' fzám-
ki-vetés I — A' halál ? a* leg-kevesebb* — De a' 
fzám ki-vetés, pedig nálad nélkül, fzerelmes 
J-olántám! . 

Hogy ezeket el-mondtta; mitjden mozgását, 
irtóztatók voltának* El-is-árálták" azon viasko-
dásokat, m?l,yek háborodott fzívét irgalmatlanul 
hóheriották. Ábrájzattyára vak rajzolva áf két-
ségben-esés. Úgy-is tettfzett: hogy maga a* 
halál halavány festékeivei orczájára festette a* 
pokol-kénokat5 mellyeket alig tűrhetvén $ így " 
íz óllá végtére 

TÉTÉNYI: Nem — Az okos ember magát 
meg-nem-81heti. Én előttem mindenkor- efzte* 
len dolognak láttfzattatott'az lenni: hogy vala
ki magának , mind Bírája legyen , mindi pedig- ; 
len Hóhérja. Ezen két Tifztséget még a' Ter-
niéfzet-is két fzemélyre'ofztotta* "Oh Efzem ! 
ekie-hagygy! Lássa tehát a* Király —Én min
den boízfzúját meg-érdemlettem. 



HL SZAKASZ. IV.'&ÉSZ. ' %zt 

.' 'NEÖYEDIK 'KÜSZ, 
Nefztének fartsttása. 

/izomban Nefete, azon ékíelenségeket látván 
a*' Kastélyban, mellyeket Joláotán el-követtek 
af hozzá - érkezett Tátosok :. hajának füttyeit 
•fzéjjel-típvén9 ki - fzalada a* kertbe. Hogy Té
tényit meg-lítta, így jajgatott 

NESZTE: Az Isten fzerelméjért! Méltó-
ságos Úr ! jöjjön fzaporán. Soha se tudom , 
mi lelhette a''"Méltóságos Afzízont*. istenem ! 
Magán- kívül vagyon. 

TÉTÉNYI : Mély gondolatai iözűtt: Ne 
köserítts engem Indiai Leány, Félre*félre éq 
tolleau Hagygy itt magaóiat.— Avvagy _ vára
kozz* Mond-meg nékem: hogy 'főtt ide azon 
Szarándok? Isméritek-é Stet ? 

NESZTE : A? Méltóságos Afzfzony Stet 
édes Attyának nevezi. 

TÉTÉNYI: Hogy ? és mikor jött Ide ?azt 
kérdem. Jolánta hivatta-é magához? Avvagy; 
hogy ? hogy ? — No Czól-.y valamit* Pedig-: 
ha fzíneskedel, vagy fejeddel játzol, vagy -pe
dig el-adlak (9). 

X % . NESZ- -

(9). Kun-Láfelő Királynak idejábeö sjeg-valá 'm& 
azcxG fzoífis: hogy f valamint a* mis OrCzágükhan* ̂ g y a 
korlottak y egy Űr tl-adbatta feolgajít, mtt rabi feotgá-
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^ ^gS2XE: Oh Méltóságos Űr. Irgalmas-
ságoL 
- ". TÉTÉNYI: Kel!y~£ei, és feólly. 

, HESZTEt Itt ezen fa alatt láttam Stet ma 
iteggel, "mia$B a* Méltóságos Afzfzony ki-kűl* 
Óott:.bogy a* Méltóságos Űrnak haza-jövetelét 
fzemeímre vegyem*, Itt o_ nagyon könyörgött*" 
Tettette -nagyobb' betegségét. Panafzolkodott 5 
és *̂* Kastélyba kéredzett.' De én Stet bé-nem-. 
érefötettem. Meg csalt ofztán engemet? mert., 
»inek--ntánna semmi-féleképpen bé-nem-erefetet-
tem voltra > úgy fzínlette magát, mintha azon 
álló-helyében ki-kellett vóina e* világból múlnia. 
"Én ? halálos jajgatásait tovább nem hallgathatván 5 
"ítet ama' sMibe érefztettem. Erre elérkezett a" 
* • * Mél- . 

tiak-fe teliette. _ Ennek ekkori bizonysága az , mellyet a* 
JíyitöSí Káptalan adott iliyen fzavakkal: • • • • 

n Krifztus* híveinek mind-nyájának, kik ezen levelet 
látíyáfe*, a' Nyittrai Egy-háznak Káptalannya imádságát a-

; janija az Úrban.' Tudtotokra; adgyuk néktek: hogy Ist-
" *sran, Csithár-Sándoniak" fia; egy réfzröl, Fő-ispán ; Föl
tol? ; Miklósnak fia, ki a* Ludán nemzetségből eredett, 
más réfzrpl sni-liözzánk f2eméílyessen jővén, ugyan azon 

. htvixt némelly Áglent - nevezetű fzolgállőját, ki hasonló
iképpen előttünk -meg-jelent* és9 magát amannak fzolgálat-
tyába ajánlván , fiával egygyütt,, kit Csukának neveztek f 

azon Fő-Ispánnak Folkusríak Öt markájért öröfcösseu ú*%d 
fa 3 ezt Ő maja mondotta* Kőit xa83-dik efztendŐben „ 
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Méltóságos- Űr- A* Méltóságos Afzfzony pedig :» 
.<< haza parancsolt. Többet nem tudok* 

TÉTÉNYI": Oh elég ez-is egyfzerre* — -. 
"•• Szerencsétlen óra ! Mért kelletett ennek ide ér-

Jtezni f — Hagygyán. Hadd érjék végét az" 
Isteni rendelések* 

• NESZTE: Méltóságos Űr! 
TÉTÉNYI: Vallyon Jolánta! nem fog-ó 

tégedet- aJ Koronának fényessége raeg-vakítani ? 
-—• Félre illy -ostoba gondolat — Semmi -se. 
fzeplosítheti-meg az o tiföta fzívét. El-várha
tom tehát a' Királyt. s ... 
^ • 'NESZTE : Méltóságos Űr !_ Oh Istene©-Is
tenem, már semmit se halL-

" " TÉTÉNYI: Hallod-é Nefzte I .Eredgygy-tó 
a* Kastélyba. El-ne-hadd Afzfzonyodat. 

•' NESZTE :' Dziánnak eleibe menvén: Te pe
dig Dzián 9 el-ne-hadd' "édes' Uradat* Közel van. 

•a* kétségbe eséshez. Ehnegyen. • • 

' Ö T Ö D I K H É S Z * 
B'xidnnák biztatásai* 

• IÉTÉNYI. Éfzre se vévén Dziánnak j$lm~lzt~ 
téti Ar-mint akarod Királyomft de égyli&er *! s-
mind emBer-társam-is —- Szám-ki-vetés, avagy 
'halál, hatalmadban' -vágyon. Meg-érdemiettem 

' akár' mellyiket. — Szám- ki- vetés ? — Uram! 
kegyelmezz ! — ölly-meg inkább* —• Mert JCH 

X 3 Ián-
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lánta nélkül; böcsölet nélkül; lelkem" nyugo
dalma nélkül; mit hafznál életem' maradékja ? 
— Minden ízem-pillantás nagy kén. — Magam 
magamnak hofzfzas emífztoje iéfeek. — Szabjuk 
kurtábbra az örökké-valóságot. Ki-vonny&tarú' 
gydty de , i arját meg~rag adván, így. fzólla 

DZIÁN : Uram ! Az Istenért! 
TÉTÉNYI: Dzián---
DZIÁN: Az vagyok igen-is. 
TÉTÉNYI: Mk akarfz? 
DZIÁN: Semmi roízfzat; minden jót. 
TÉTÉNYI: Hagygy békét, 
DZIÁN: Addig nem, még magához nem téft̂  
TÉTÉNYI: Én efzemén vagyok. 
DZIÁN: De le-süllyedett.— Hol a' Ma

gyar fzív ? Hol az érték ? 
TÉTÉNYI: Oda van minden. — Utánnam 

a' fzégyen, nyomomban a' gyalázat. 3SJ se-
gít-ki ezen örvényekből? 

DZIÁN: Méltóságod'fzíve; a Király' ke-
gyessége. 

TÉTÉNYI: Egygyik se. 
DZIÁN : Uram ! mind - a'- kettő. — El-nem-

felejtheü Láfzló azon vállakat, mellyekre az Or-
feágnak terhét le-tette. El-nem-felejtheti azon 
feolgálattyát, mellyel az Orfzágnak javát ke
reste. Tétényi-úr Tálnok ; a Király' biztossá; 
A' Kunok' ellen a* Magyarok' védelmezője; az 
Orfzágnak jeles ofzlopa. 

TÉ- ;..'• 



i n . SZÁKASZ. V. RÉSZ. 325 

TÉTÉNYI: Az valék; de most nem va
gyok. Voltam y af-mí voltam 9 de már nem va
gyok , a'-mi lehettem. Most egy gonofz-tévo 
vagyok , pedig ollyas, ki gbnófeságát még mos-
tatiában-is fzereri. Szereti Jolántáját, kit %* 
Királytöt el-rablott* — Oh Dzián! hallod-é Jo» 
Untának • jajjait ? Fojtogattyák Őtec , mim a* 
'Gerliczét. Erefzfe-el Dzián! Nékem % Kas
télyba kell mennem, és 5tet a' Király' körmei 
közül ki-Tzabadítanonu 

DZÍÁN : Oda ? az Istenért, ne mennyen. 
Bizonyos halálára siet. • 

TÉTÉNYI: Ennél pedig jobbat kévánha-
tok-é? 
'" . DZL4N-: Jobb egy élet tizen-hat halálnál. 
Hogy ezt meg gátoliyam, kötelességemben áll«, 
mind Királyomra 5 mind Méltóságodra nézve. 

TÉTÉNYI s Tehát a5 Királyra nézve ? — 
Nyomorék ! — - Vele tartafzfz teh:it? és9 keeye: 

rémmel élvén-, Urad elten esküdtéi? — O b meg
bocsáss édes Dziánom ! Azt gondolám : „hogy 

".hajdani méltóságomban vagyok. Meg-feletkez-
tem magamról, hogy egy meg-vetett rofzfzí 
partéka legyek. Meg-feletkeztem arróM*: hogy 
ezen ajtó Cfra előtt bé-zárva tanatik. És még* 
is ezen ajtó az , mely engem' édes Ji-lántám. 
hoz vezetett. Tűzessen : De ki zárta-bé ? ki ? 
— Magához'térvén 1 Oh Láfzló! Üzz-ki egy-

" X .4 . fóer -



52Ö KÖN - LÁSZLÓ* • : ^ 

•feer ezen árnyék világból: hogy. nyugodalmam* 
lelhessem ! Ezek után egy fa alá le-ült. . 

DZIÁN: Oh nemes emberi fzív ! Pedig 
csak egy hibáért, hogy gyötörheti magát S 

TÉTÉNYI: Hirtelen felugorván : No Dzu 
ín !• el-vagyon immár végezve* Az efeem egy--
világos sugárra talált. Meg-fog a' Király hal-
gatni. Hallod - hallod Üzián. Ez Joiántának 
fzava* 

BZIÁN : Satt: íme maga-iŝ  

HATODIK RÉSZ. . ; 
golántcf fzívességf. 

i i midőn ezek itt kívül így befeéllettek, azon
ban a? Kastélyban B erényi és Láfzló sorún for-

*golódtak Jolánta körűi Ez9 se beteg ágyába 
le-ueia-dult, se ábrázattyát bé-nem-mázolta , 
mind hafzontalanoknak vélvén, elobbeni intéz'e* 
teit 5 • minek-titánná Serényi mindeneket meg
tudott. > 

Ugyan azért 9 maga' ékességében lévén Jo
lánta y nem' csiida9 hogy, -mihelyest meg-látta, 
a' Király otet!ieg-is-fzerette« De Oj minden hí-
zelkedések ellen ízegézvén magát, hányta min
denfelé a" kosarat 5 és rainek-utánna látta volna y 
hogy-őket semmi-képpen meg-nem-gyazheti 9 a". 
lastéiybói a"" -kertbe fzalada* " Utárina pedig 

csak 
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csak maga Láfzló® Szaladva pedig ezeket ki
áltotta 

JQLÁNTArOh nem éppen nem, Abból 
bizonyossal! semmi se lehet* Nékem ""az én 
Uramat meg-kelletik látnom 5 és fzívetihez fzo-
tímnom* Engem' tölle soha-el-nem-fzakafethaí-
nak* Megrlátván Urát: Oh itt vagy tehát Lel
kem 'Tétényiül? Nyisd-meg kérlek kebeledet 
egy iily űzőbe vétetődott Aföfzonynak. Inkább 
veled akarok fzám-ki-vettetni , mint ezekkei itt 
élni. Magához, fzmítván Urát: _ Ei-akarnak tol-
ledi; fzakafetanif De -ők azt soha végbe mm 
vihetik* - .. \ , 

LÁSZLÓ: Szálfyon egyfzer magába gyö
nyörűséges Afzfzony* Nagy hábbrodásai miatt 
éfzre«se~vefzi: hogy? .e^en maga - viseletévei, -
Urának súilyát meg - nagyobbíttya. Minden 
meg-ölelése után közelebb esik Sírjához*j 

~ TÉTÉNYI: Csupán ezt kévánom Na cvsá-
gos Uram. Kegyelem •' gyanánt Ölettesse - meg 
ezen El-árulót. Ez lég-kissebb büntetése lé* 
fzen gonofip tettemnek* Le-térdelve, ímhol 
Uram. a" Fejem* Vajha vérem moshatná-le ró!-. 
lam' csalfaságomat* Ölettessen-meg Nagyságod., 
csak Tzám-ki-ne-vettessen* • \ ..;. . 

JOLÁNT A : Felemelvén Urát: Az Istenért!_ 
mit mondottál. Tétényi? Nagyságos Uram!-el-
ne-fogadgya fzavait » mert csupán' a* kétségbe
esés ízóüamlotf - meg fzájábóU Mit" góndolife 

X 5 édes 
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édes Tétényim ! Az én eletem csal: a' tiéd tol 
fiigg.. Azon kard* melly a' te fejedet il'eti, 
az én fzívemetis kurofmil veri* Ez olly igaz 
ízó, min t-h a Istenfem'előtt'meg-esklidtem- volna* -

LÁSZLÓ i Alattomban : Soha nem hihet
tem: hogy ígyTzeressék egymást. 

J^LÁNTA: Oh Nagyságos Uram! íméiát-
tya, minő toredelraességgel fzánnya félre -lépé
sét. Ó Ugyan egy fzóval se mentegeti magát; 
áe az nékem kötelességemben áll. Oh eraié* 
kezzeiwneg. Nagyságod Uramnak más fényes," er-
köcsetről, mellyekkel mind Nagyságodnak, mind 
.zz Orízágnak ízplgált. Tarallyék-el ezek ama* 

" kis hibáját•,• mellyet- én érettem vitt' Végbe. 
LÁSZLÓ: Kis hibának véli azt? SStt : . 

minden azon vétkek között, mellyeket valaha 
ellenem el - követhetett , leg-halálossabb vétek. 
Ha Budai kincsemet el-rablottá volna ; ha vá
ramat fel-gyújtotta volna 9 mindent mindent ha
marébb meg-engedtem volna* Möst-pedig azon 
goxiofz tettével fzívemhez kapott, és azt irtóz
tató képpen öfzfze-vérzetté. 

JOLÁNTA: Azon Királyi fzív mozdálha-
tatían tehát, egy véteknek meg-bánása utin-is? 
Meg-nem-enged-é az Isten, ha vétkeinket meg-
yallynk? Azt mondgyák a'Királyok: hogy Ők 
tzen a' földön az Istennek képét viselik. Oh 
visellye aztac Nagyságod-.is ne csak fzóval x 

h a - .' • 
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hmem vaUSsággal-is».-Irgalmazzon a* magához té
rő bűnösnek. 

LÁSZLÓ : Tehát iliy hathatósan-é ? 
JOLÁNT A: Ugyan, Nagyságos Uram! le-

hetne-é hachatóssabb fzavakkal esedezni egy 
Szerető Afzfzonynak — egy halandó Király 
előtt—egy kis bocsánandó vétekért? 

- LÁSZLÓ : Csak 'lassabban egy •kevéssé, 
Afzfzonyságod etet védelmezni akarja ? Lehet* 
ite? hafzép fzó-ízólló nem volna. Ugyan-azért'-. 
6 vétkének le-hárítására nem alkalmatos 

• JOLANTA : Oh! Ezen csekély fzépségem 
lehetne talán annak oka: hogy Nagyságodat-
Gyilkossá tegye. Soha el-nem-hihetera. 

LÁSZLÓ: Lehet igen-is: mert ezen fzép-
séget én tSHem rablotta-eí, .pedig KiráÜyától. 
Te gonofz Tétényi! E volt telik- azon ábrá-
zat5 .mellyet előttem olly hazugul le-nyé!az** 
tál ? Félre gyalázatos* Ezen fzem-pillamatfom 
takarodgy-ki Orfzágainiból, avagy vefzfz-e%; a* 
hóhér5 keze áltaL 

JOLANTA: Le-térdelve'birtden, és ete.zr*-
nyodva: Uram ! az Isten fzerelmtjre kérem Nagy
ságodat: Irgalmat! és kegyelmet!—íme por
bavetem magamat3 mint leg-alázatossabb^azou 
•Áfzfzonyok koziíl 5 kik a' világ5 teremtésétől' 
fogva egy Királynak lábai előtt fetrengtek — 
Hallgassa-meg egy fzerencséden -Afzfzouyság-
mik* kérését. Engedgye-meg Uramnak ezen hi-
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báját ^ mellybennémS"véfkes annyira-9 mint az 
én ízeméilyem. Én voltam azon vakmerő, ki 
otet el-ánntottam. Én 3cet ki-mofidhatatlan-kép-
penfzerettem, magamat néki ajánlottam,és Atyá
mat rá-vettem. Oh Nagyságos Uram í reám for-
dúllyoii inkább bofzfzáival.. Fel - ne - áldozza 
ezen hív fzolgáját. Ezer erkölcseivel hafz-
nálhat az Orfzágnak ^ ki egy kis hibájával meg
bántotta a' Királyt. Én már (Szavakat nem ta
lálhatok*' Szánnya-meg keserű könyveimet. * 

LÁSZLÓ? Kellyen-fel 9 kérem, kellyen-fel. 
JOLÁNTA Í Mind addig e" porban heve- * 

rek , még a' kegyelem ízét-nem hallom. ' 
. LÁSZLÓ : Életét tehát nem bántom ; h& - . 

nem fzám -ki - vetésbe mennyen* Otc-is marad™; 

gyón, még újra me^-nem-kegyelraezek*. 
TSTÉNYI: Igazságos ítélet. ' Felsegítvén 

Jolániát.1 Hadd-el Jolántám. Én hozzám még 
kegyelmes vala Királyom* Meg - érdemlettem 
azt: hogy Lelkem-ismérete sokáig gyötörjön , ' 
mivel jó Királyomat meg-csaltam. Oh ízére- . 
tet! minő kegyetlenné tettél engemet ! 

LÁSZLÓ ; Életednek 'tehát "kegyelmezek , " 
hanem 

JOLÁNTA : Oh T biajam'-borzafztó kegye
lem. Könyörüíiyön -rajtunk. Tágíttson az íté-

^ léten. Legyen Nagyságod irgalmas nem feliből, 
,? hanem' egélzlen. - Olly egéíiden, .mint valaha, 

'-—•"-•-• 'Nagy-
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Nagyságodnak meg-kegyelmezett az élő Isten 
Nyűl-feigeti Szent Margitnak esedezése által (10) 

LÁSZLÓ : Oh sokat kér egyfzerre 9 sokaL 
JO-

. ( i o \ Azon Szent Margit, ki a* Nyulak* fzigeíábes, 
Ó-Budiínak által-ellenében, Apácza vala, és kinek esefie- :<í 

zése által Kún-Láfzlö* egésségéhez tért, Negyedik Bélának 
Leánya " vala,. ugyan azért; Testvérje Ötödik István-Ki--
Tuiynakj'. Kún-Láfzló* Attyának. Kán-Láfzló' eg&ségéaek 
vifzíza-térését azon fzavakkal fogom elő adni, melyekkel 
élt az,""a' ki régenten' Szent Margitnak életét le-irta. íme 
a' régi Magyar írásnak-mddgya: 

Mykoron zent Margyt-azzonnak halála után, es Bela-
Kyral halála után megholt vona Bela-kyral fya Istvan-kí» 
ra l , es orzaglana Xstvan-kyral fya Mu Lazlo ez nevei 
nevezet zent Lazló-kyral,után, mj'koron ez iffyu La2lo* 
kyral vona tyzen-harom eztendeus , eseek nag nehéz kór
ságokba sok napokba, es ez után eseek oy nag fen fay-
dalousban, bog len ennen magának es okosságának kyveu-
le , ug-hog neeg jeles Orvos-doktorok, kyk ez Kyrallal 
baannak vala, keetseegben eseenek ezKyralnak eletyreul. 
"Ott aalnak vala Mager-orzagnak feu jobbagy es nemesy es 
jámbor zerzeteus fratereuk. Ott vala Anna-azzon Né
meth Hercbekriek felesege, mely Anna-azzon vala iffyu 
Lazlo-kyral -atyának Istvan-kyralnak húga. Ott vala Eur-
sebet-azzon^Moyses Nador-ispan felesege és MatyusBaan, 
ki vala Erdély bercheg, es vala Lazlö-kyralnak.. mestere f 

es Eoryzeúye. -Ott van'az én Daykaya-ys Margyt-azzon, 
Pedikay-Medus urnák leánya. Ezeü: mind syratyaak va
la nag kesereu syralmai ez iffyu Lazío-kyralt.. Es «e-
xnykoron .ragagy aak-vezyk vak Lazlö-kyralnak ayaat, es 
meg zoreehgyaak vala f-bog *ba erzeneye/ Qe semniyt 

• : • • • •• n e m 
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JOLÁNTA :. Tehát sem kérem én azt a* 
Királynak Személlyétol $ ki kevesebbet nem 
adhat* 

•L.'.SZ-
aein erez vak benne. Tehát latvan: hog ez - K T Í I keti-
zelehtene halaira, kezdenek keanyergeny ez £?•>•-! meg 
mondót Urak és Azzonyok zent MargyL-azzonu,. '.: hog 
ne hadnaa nteg-halny az eu atyafyanak fyat Magery-
kyraJt. Es el keüldenek Erersebet-azzonhoz Istmi-kyrai 
leányához az Clastromban, hol fekzy* zent Margyt-az-
zonnak teste, hog eu nekik keulikne zent M ̂ gyt-azzon-
nak Veelomaat feketyeet, kyt vyselí ez z r r :"z eltében, 
es kinek alatta ky es bochatta ez eu b o l ^ >iJ:et. Ez 
itfyu Lazlo-kyral fegzyk vala azideuban ez, C-v storomtiak 
mellette. Ezeket halvan Eursebet-ázzon , Is*van-.kyral-
lanya, L a z l o - k y r a l n a k Neenye, es gondolván az 
Iffyn K y r a 1 n a k es Mager • orzagnak vezedelfriet 5 az 
Sororokkal, az eu Rokonsagyval es baratyval es minden 
egyéb Sororokkal, Azzoeyonk-Maria Clastromahan lako
sokkal , betiseges kemihullatasokkal engeztdfyk vala az min* 
denhato Istent az Kyralnak eletyert: "hog az Oróag ne 
jötöa nagyob vezedelmekre, ínyképpen .akoron. Tehaat 
sz zent Margyt-azzon-veelumaat feketyeet nág hamarság
gal el keuklee EHrsebet-azzon nemey ket Fraterektenl Pre-
dikator-zerzet-beliekteuL Azért vevee az hercheknee-azzoa 
Anna, azon Lazlo-kyralnak Neenye az Veelomot, es be* 
takaraa-fedee vele Lazlo-kyralnak feyeet. Egyebek pe
dig teliyes hyttei és nag ajtatossagal hyaáfe zent Maragyt* 
azzotmak segedelmet* Tehaat yme az beteg kyral kczdé 
eleuzer eu íeyebéá, az után mind eu tellyes testeeben veer-
eyhtezny egesseges veereyhtékkeh , Az eu testéének erze-
kensegy es az keumyeul'állóknak esnierety meg eepeiiltet-
veen, kyket annak efeutté ú-thteatt vsfli', mert élfeb sem* 

myt 
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. LÁSZLÓ : Af Kiráiy4s ember. Többet tík 
le nem várhatni5 mint embertSL Nézi Jolán-
tat 0 és sóhajt* 

JOLÁNT A : Édesdeden : Kegyelmes Uram í 
LÁSZLö ! Tétényi l — Nem voltam-e én 

Barátod ? Nem fzerettelek-é úgy , mint testvér 
remet ? ..Tekintsd.-meg Jolántának föépségéc. 
Oh! hogy véthettél illy nagyot! — Jól Ismer
tél' engemet.. Jól ismerted fzívemet-is, melynek 

más 

myt nem eerez vak, senkyt nem ysmer vala, Teokel-
letes egesseget verni, es az eu Neeoyenek zent Margyf-
azzonnak veelomaat feketyeet, kyvel az eu feyeett be
takartak vala, feyeen meg-lelv^t „ Ur Istennek es eu dy-
chenseges zuleenek zuz Mariának hala adásokat ada. Azt-
es meg érte Iffyu Lazlo -fcyral sokaknak mondasabool: 
bog a keumyul állomnak* aytatos kennyenrgesere vygazott 
yana .eu meeg, kiket, teuttenek 'Ur Istennek es zent Mar* 
gyt-azzomiak , kinek, erdeme myaat meg gyogyuulván meg 
ereusetideek es el-mene alázatosan Iffyu Lazlo-fcyra!, íny
képpen Zaraandokj zent Margyt-ázzon Aoporsoyat meg-
latogarny jarvan gyalog ennen labayn. Az eu^tneg-gyo-
gyiiulasarői nag haala adásokat teun zent Margyt - azz'on-
iiak, az eu zei*elmes Neenyenek ^ és éi-meenenag eureum-
má myná "én tellyes Udvarával" 

Ezen „Szűz. Szent Margitnak a' SzenreV Karaiban be
iktatását , még Qrpdik Istvárjy-kirífíy, annak Test-vérje,t 
eleget sürgette* KátvDJfzlá-is , "ezen meg-gyogyulását né
ki köfzönvén, Ötödik Innocenczius Rómái f apánál tellyes 
erejével azon vált,- hogy szón ártatlan Szifenek Égyát 
feWegye* 'Eleget dolgozott benne .M#y&*kffáiy-is , $St 
Német-királyaink közül harmadik Eerdinand-is. - - -
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más gyotroje .nincsen : hanem as fzeretet. Óh 
hogy én téged* ez-előtt jobban nem ismertelek* ' 

TÉTÉNYI: uram ! Királyom! . 
LÁSZLÓ: Annyi sok kegyelmemmel' vifz-

fza-élni! 
TÉTÉNYI: Nem-is más hóhérollya feíve- % 

inét* A' háV-adatlanságnak ifzonyú emiékeze- i 
t e , mint valami késértet, úgy lebeg fzívem fö- \ 
lőtt. Lehetetlen ? hogy sokáig ki-állhassam a* \ 
fzám-ki-vetést. Egy két holnapok mán eke- [ 
raífztenek gondolataim. ( 

LÁSZLÓ: Nem úgy Tétényi. Én soha \ 
veled sem bántam úgy 5 mint jobbágyommal j -f 
most se akarok* íme Királyi feeméliyem nem I 
fog azért rajtad bofzfzút állani * hogy ellene | 
vétettél Az elég - tételnek más módgya-is le-, • • 1 
het. Viízfza mondom fzavamat. Nem fogfis f 
Szám-ki-vetésbe menni Ezta'bofzfzű facsarta- { 
ki beloilera. El-homályosította azon Igazságot^ J 
mellyel Tálnokomnak tartozok. 1 

; JOLÁNT A : f ÖT mímel: Nagyságos Uraiul*. I 
Ohmeg-enged tehát néki, az énTétényimnek?- . ' I 

LÁSZLÓ *• Meg-engedefc" igen~is». 
JOLÁNTA: Oh . ki adhat" elegendő halár 

ezen kegyességért ? " Engemet új életre hozott 
Nagyságod. Olt "hol vegyek annyi fzavakat» •;• | 
.hogy mind-ezekért— . -- • . • / * . . ( 

"LÁSZLÓ :" Csak lassabban egy,, ke\ressé» ;•,;; \ 
JM értékre vegye örömét* Ez mé^-féieimes-is J 
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lehet, mivel, újra igen fzépnek fajzollya Afz« 
ízonyságodat. Hanem tudgya-é mit"? 

JOLÁNTA: Parancsoliyon Nagyságod. 
LÁSZLÓ: Nékem mostanában eí - kelletik 

mennem. Oh Jolánta t hogy én drága fzeméi* . 
lyét" hamarébb nem ismertem. 

JOLÁNTA : Ez-után-is igaz TifztelŐje lé-
fzek Nagyságodnak. 

LÁSZLÓ : Itt, hallom, fzép a' vadáfzat. 
Mennyünk Tétényi; lássuk a' Szarvasokat. Kö
vess engemet* El-megym* 

TÉTÉNYI: Megyek Nagyságos Üraöi!Hal-
lod-é Dzián!—Dzián! —Paripámat Ide . - I s - " 
métt az enyim vagy tehát édes Jolántám ? — 
Oh de hogy hagygyatek itt magadat kegyetlen 
Atyádnak kezei között ? Ha ez efzemben jut, 
semmi kedvem a' vadáfzatra. 

JOLÁNTA : Siess a' Király után. Reám 
fog neheztelni, ha sokáig itt marafe'taiak. Bízd 
magadat az én efzemre, és fzívemre. Ély fzí-
vem, Lelkem Tétéuyim. Isten veled, és. an
nak Szent Angyala. 

HETEDIK RÉSZ. 
Berényi Tuionnál 

TT 
-fiogy ezeket ílly ízerencséssen el-végezték 
a* kercben, a* Király után el-mene Tétényi-ia 
Dziánnal a* közel-lévö erdőbe. De mindaddig 

Másadik Kongv. Y ' Be-
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Herényi Tulonnal a* Kastélyban lévén", és" azok 
felől, meliyek a* kertben történtének, semmit 

• • se tudván 5 mindég azon voltak : hogy Jolán- " 
tát a* Királynak birtokába keríttsék. Midó'ti 
ennek nehézségét látná Berényi, úgy fel-hábo-

# íródott, hogy Tétényit fel - keresni, és rajta 
bofzfzúját ki tölteni akarta. Ki-jott nagy me
leggel a* • Kastélyból; ezeket mondotta " pedig 
hozzá az Stet követő 

TÜLON: Maradgy itt, Serényi,' Minde
neket el - fogfz rontani hevességeddel. Ei - ne-. 
feakafzd Tétényitől leányodat* Ez a" Királyt • 

- fel-fogja háborítani* Oh jól ismerem én Kun-
Láfzlót. 

BERÉNYI: Úgy ám, de hátba a* Király , * 
fzfvét meg-iágyíttyák amazok ? 

TULON : Olajjal a Tüzet el - olthatni- é ? '' 
Igen-is: ha Jolánta olly gyönyörű nem volna. .. 

BÉRÉNYI: Be vailyon : mondhatod-é azt 
Tulon5 hogy még leányom Magyar-orföág* Jü* 
xálynéja léfzen ? * -

TOLÓN : Mért nem mondhatnám 2 • ' - - " -
BÉRÉNYI; Hogy lehet az Tulon? hogy? '"' 

2ío fzólly valamit. ' -. ' - . " • , 
TÜLOW: Sok féle-képpen ; de én-a* leg- "'-. 

könnyebb módot jelentem. Tétényi é§- Jolán- '.-
ta között a' csalfaság.-ízérzetté a1 házasságot*/- ", 
Azt az Igazságnak izélés pallossá kettő-vághat- : ; 

tya, Tétényi pedig még-köfzöjflfeti y ha csak./; 
' ' '""' ' "fzám-' 
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fzám-ki-vettetik , és-így fél-böcsülettel {zárs
zón el-mefaet* 

BERÉNYI: Isteü bizony igaz. Mert: ha 
éri Láfzló' volnék, azt gondolnám : hogy eddig 
feje/'sincs már a'-nyakán. No tehkt én az 
egéfz-..dologban semmit sem akarok bojgatnű 
Legyenek a* te intézeteid fzeréat mindenek. 'De" 
néki -Királynénak kell lenni, ha életembe te-
rul-is- Maradgyunk-meg ebben, űgy-é meg-. 
maradhatunk ? ,. 

TÜLON : Minden bizonnyá!. A' mit egy-
foef még-ígérek# ollybá tarthatni, mintha még
is adtam volna, , ; 

." "' • ' NYöLCZADll RÉSZ. 
; ' fjolánta Attydvah 

JoLÁNTA: Oh édes Atyám 9 minő fzorgalom-
mai keresem*- Jöjjön kérem, és tetejezze~bé 
leányának fzerencséjét. 

- BERÉNYI; Azon vagyok fiam, No miben 
áll as dolog ? . 

. 'JOLÁNTA: Kán-Láfzlő, a5 mi kegyes Ki-
rálynnk -- - . — - -

BERÉNYI: Mit ? as mi kegyes Királyunk % 
JOLÁNTA? Meg-engedett néki 

\ BERÉNYI: Kinek? fzóliy: kkek? . 
- , JOLÁNTA i. Az én édes Uramnak, fced-
.' ves .Tétényiemet És , ezen kegyességének w 

I 3 itt* 
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ki-nyilatkoztatása végett, a'vadáfzatra vitte'ina-
gával. . ' ; ' 

TÜLON: Ez ugyan 9 ha igaz volna 9 igea " 
> rendes lenne. 

BERÉNY1 ; Mit ? meg-engedett t Tüzes-
mennydörgő ! Azon Árulónak •% — Nem igaz* —• 
Te pedig haztidfz nyomorék* * 

JOLÁNTA: Oh kedves Atyám! mi-végre 
hazudnék ? 

. B ERÉNYI: Ei~akarfz4iitetni-engemet, hogy 
bofisfisúmat velem le-tétesd — Tüzes- menny-
dörgő! Azt mondgya: meg-eng*dettüéki.- Nem • 
Igaz. Éppen bizony! egy árulónak -mindgyárt 
jneg-engedhetni ! Hazudfz* Illy alacsonságot 
egy Király felől nem hihetek. Ezt Kun Láfz-
lónak meg-kell-bofzfzálni El~$e-míílattya» Ha 
pedig el - múlattya ? - - hifzen találni más mó-
dokát-is. . . 

JOLiNTA : Térdelve: Szerelmes édes A-
• tyám, tehát csak nem találhatok én azon régi 
ttcfí> melly engem* ennek-elotte egyenessen a' 
a" te'fzívedbe vezetette Mind-azokra 9 V-mik 
feentek,. és fisentségesek 9 kérlek Atya 9 és kén-
fzerítelek •— - « - ' " ' 

BERÉNYI: Félre nyomorék. Én semmit 
sem akarok hallani — Látod Tulon.-: ha előbb 
el - erefztettél volna , "már eddig vége fza* •' 
fcadtt volna. — Meg-engedett néki! — Ha mind-
.gyárt-is#. De én néki ineg-nera-engedhetek. • A? 
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nagy "gyalázatot el-nem « viselhetem. Vaö egy, 
karom * egy kardom. Ri-büzmn tárágyát, á-akat 
menni* 

JOLÁNTA: Eleibe fzaladvdn: 'Áz Istenért! 
Atyám mit akar ? 

BERÉNYÍ : Félre puruttya. El-.tafzíivin 
kányái 5 el-megy. 

JOLÁNTA: Meg-vetette leányát5 és el-
fzaladott* Egy fzékre leesvén : Istenem! meg« 
vagyok ^ tehát vetve az egéfz világtól ' Az A-
tyám — Uram ellen vagyon*' 

_ TTTLON: Legyen jó kedve Méltóságod-
nak. Törullye-le könyvelt*- A' gyötrelem még 
örömmé változhaiák. 

JOLÁNTA": Ob-az én Atyám, az én édes 
-Uram ! A*. Ti véretek nem egyébb , hanem az 
én vérem, Oh kéméllyétek-meg magatokat I - -
Meg-engedett néki ar Király; az Atya „pedig 
meg-nem-akar-engedni.! — Szörnyű gondolat, 

TULON :" Ekie-vefzfze minden reménsé-
gét. í z lehet talán' azon fzeni-pilkotás 9 xnel-
lyet az Űr-Isten Méltóságod5 fzívének .kegyel
messel! engedett: hogy hibáit meg - ismerhesse, 
Az Egek'ki-akarják Méltóságod',lelke*' ismére-, 
tét tifztítanij mivel talán fzorossabban kötötte 
magát Urához , mint-sem kellett, volna. Ismer-
je-meg az„ Istennek irgalmasságát 

Y 3 • • 50-
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JOEÁNTA: Hallgass czígány nemzetség 
( n ) . A7 te vígafztalásod én-előttem méreg, 
Nyelveden a' memiy-orfzágot y 'fzívedena' po
kol' kénnyát hordozod. 

• "TU-

( n ) Akár mit mondanak mások, de én meg-mara-
dok abban: hogy a' Czig.ínyok, fó-képpen Kán-Lálylónak 
idejében , fzaporodtak-meg Magyar-orfzághan. Mert Czi-
gányoknak .alítom azokat, kiket fzámtalan Királyi levelek 
Ne-ugaroknak, az-az új-magyaroknak mondanak, a-'-mit 
mostan Neo-imgaroknak mondunk, a* Németek Slfwunger* 
éknek neveznek. Hogy pedig ezen Neugarok valóságos 
czigáoyok voltának, abból-is ki-tettíiik, hogy Kún - Láf-s- -
ló' idejében-is igen hajlandók voltak a' lopásra. Hallyuk 
csak : mit .mond. felőllök a' Szepesi Káptalan: 

Mi 5 Szepesi Szent Márton Templomának Káptalan-" 
Jiya? ezen írásunknak tendgyévei tndtokra adgyuk9 mind-
azoknak , a'kiknek illik: hogy, mivel a5 mi Pecsét - nyo
mónk af I\eoganisoktól bizgnyságos lopás által tollúnk el
vit etett , é& most-is el-titkolva tartatik ? és , hogy mind 
a* mi, mind a* más embereknek, kik kulömbféle dolgok
ról írásunkkal élni fzoktanak,' böcsíilettyeket fel - tartsuk f 

és fó-képpen, hogy a* levelekben senki se tehessen vala
mi ravafzságot,- arra -határoztuk -magunkat t hog5T új pe- . 
eset-nyomót csináltassunk-, és'ki-hirdettessük , hogy min
det! leveleink, mellyek a ' régi pecséttel vannak le-pecsé
telve , ezen áj pecséttel erosítessenék-meg. . 

Voltak, kik ezen Neugarusokat 3' Kunokkal egy 
Nemzetnek lenni mondották, mivel mind-a'-kettőjoket Kún-
Láfzló fzereti vala , és Plinius-is emlékezetet té&eh a' Neu-
tusokról, Európai Scirhisfaak népjéről, Borifzthenes mellett, 
jholott bizonyos lakájok vala a' Kunoknak*- De ezfen -véle-
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TULON : Méltóságos Afefcony 1 
JOLÁNTA: Nem Te vólcái gyalázatos űj 

Magyar-, ki Tétényi lakásomat édes Atyámnak-
' meg-ínad ? 

Y 4 ." \ -T.U-

kedés meg-nem-állhat; mert harmadik András-Király, ki 
tüstént. Kiín-Láfzld után uralkodott, ezm Neugorokat nyü-
vio :meg-kúlömbözteti a* Kunoktól ezen ízavaival „Láfzld 
Király' Úrnak- Idejében Szent Mártonnak Temploma mini 
a5 Kunok, mind a' Neugarok által ki-pufztíttarott„ 

Vagnernek vélekedése az ; ^hogy a* Jíeugarok a" Ta
tárokkal egy Nemzetség, azokkal tudni illik ? lik a1 Feke
te tenger mellett laktak: mivel ottan Xogaí tatárok ne
veztetnek* Ezen Nogaifzó könnyen változhatott ofztéi e* 
Neugari fzdra. De ennek ellene mond 'Honoriüs Pápa, "ki 
a*. Tatárok és Neugarok között külömbséget tt'fzen azon le-
relében : mellyben Kún-Láfzlónak ízeméire hánnya „ hogy 
a' Tatárokkal, Szerencsenekkel, Neugarokkal» a5 pogányok* 
kai átkozott fzövetséget tart. „ 

Voltak ollyanok-is, kik a? Neugarokat, a* Szerecsenek
kel; egy nemzetségnek mondották-: ezen okokból: elsőben: 
hogy a' Neugaroknak, vagy-is a' Czigányoknak éppen olly 
füstös ábrázattyok vagyon, valamint a" Szerecseneknek 
(Arabes)* Másadfzor: mert: Eűn-Láfzló idejében, temér
dek sok Szerecsenek jöttek Orlzágunkba, kik ofztán FŐ-

, tifztségekre-is léptének. íme azon Mize, ki ezen Mun-
'kámban elő-fordiíl, Szerecsen-nemzet vak, és vtneg-térése 
után , Nádor-Ispánnak tétetett Kiin-LáízlótóL Be ezek még 
sem elegendók arra", hogy a',Szerecseneket, a* Neuga* 
rumokkal egy nemzetségre fzorittsuk, 'mert"olvastam Kűn-
Láizlótiak és a' Pápáknak-, kik éppen eMwr . éltének f kö* 

zel 
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TÜLON:.ÉÜ»€? — Igen-is* Mert kötelessé
gemben állott ; 

JOLÁNT A ; Ha" régi Magyar fzívű volnál; 
fia baráttya lennél az igazi erkölcsnek; az- is 
kötelességedben állott volna; hogy Ipját a* Ve-

; " " jé-
%ü tizefi-hat leveleiket/mellyekben mindnyájukban meg-
tülömbBztetnek ezek: a' Kiínok, a' Szerecsenek, a5 Neugárofc, 

Honnan jöttek tehát Orfza'gonkbs a* Neugarok, vagy-, 
is a* Cigányok ? Én erre azt felelem : hogy, mivel bi-* 
zonyos az: hogy K^ín-Lá^zló, idejében feám-nélkui tddiit 
íak Magyar-orfzág fele a' Szerecsenek* S^erecseti-orfzág-
tői pedig nem mefzfze vagyon Egyiptom (kozottök levéti 
csupán a? veres tenger) meg-lehet: hogy a* Szerecsenek 
társaságába adták magokat a' fzomfzéd Egyiptomiak, és 
V l̂ek egygyütt Magyar-orfzág felé yándorlottak. 

Ezt'Ugyan mind eddig nem lehet egyébbnek elő
adnom 9 hanem ptizía vélekedésnek. D e , ha a* tanúittak 
meg-engedik, talán.meg-vítfathatom: hogy^ af Czigányok 
zgy neműek az Egyiptomiakkal. Ennek nagyobb bizony
ságát elo-nem-adhatom , mint Tacitust, kinek fzayaiből- ki
tehet' venni azt :_ hogy* két nemzetben az erkölcsöknek 
raeg-egygyezése- leg-tiagyobb vittatása egy - eredettyeknek. 
Azt ir$a-peiig ő az Egyiptomiakról; hogy nálok a' lopás 
meg-nem vak tiltva: hanem (as mint-tavaly ki-adott Gyap^. 
ias Vitézeimben Tacitsshői mondottam) meg-para ácsolta* 
főtt nékiefc: hogy %' Tclvaj as Tanács .eleibe jöjjön a? 

lopott jdfzággaL A3 Bírák annak negyed-réfzét a? Tolvaj
nak ajándékozták , as három negyedet Urának yifzfza-fzoí-
gáltattík. Ennek okául azt hozza-elő Tacitus: hogy av 

Törvény - fzabdk inkább akarták , lágyságjok miatt» 
s' jőfzágnak negyedét, mint, keménségjefij'misftt f az eg&s 

Jó-
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jével Öfzfze-bék éltesd; Urát feleségétől el - ne 
válafzfzad ; hanem, ha el- váitak-is , Sziveket 
Öfzfze- forrázd • 

TULON: Éii ugyan azon voltam; de - -- * 
JOLNTA: Azon vékái!—Oh gyalázatos 

bazug ! Sőtt arra vetemedtél: hogy egy ember
séges embert meg-bnktass; kit mindenkor gyű
löltél 3 mert magadnál nemessebbnek láttál üi> 
dög-Örömmel vetted-elő annak egy tis Tmm* 
tet-bell hibáját ;• meilyre azért vetemedett,-inert 
ember volt;"és azt a* Király előtt halálos vé
teknek lenni hazndtad* Alattomban keverted a* 
mérget; mert arra félénk vagy^ hogy nyilváa 
ki-mütas$ad fogad' fehérét. A' setétben gyil*-
kolfz utálatos* 

. TULON: Az Isten irgalmazzon Méltósá-
godnak* Talán ugyan tébolyodik efze. 

• JOLÁNT A: Ha meg-tébolyodnék f tudom 
fzéretnéd. Másnak fzerencsetleiiségén örvende
ni fzoktál; és így az . emberiségnek »gyalázat. 
tyá» élfet " 

Y 5 - , _ TI> 

Jdfiígot el-vefzetftiek látni* Már pedig vérekben vagyea 
a* mi Czigápyainkmk-is, kegy a3" tolvajságot"nagy.vétek
nek nem tartyák* Loptak ők imndgyárr .Káti-LáíMé iáe-
jébén-ís, a9 pecsét-nyomokat kedvelték, a'-mint ez-előtt 
mondám* Most-is; pecsét-nyomófcat-is vágnak., a*-mellett 
lopnak-is* E? ' nálam nagy bizons^g : - hogy, ' erkölcsökre 
nézve, az Egyiptom * béliekkel meg - egygye^nek % a-tm 
egy nemzetségnek jele, ' 
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TCLON: Bár csak valaki jönne: hogy reá 
"bízhatnám* Magara vele nem bírok* 

JOLÁNTA: Vigyen' ördög5 tartson Pokol. 
TüLON: Segéllyetek ! segéllyetek ! Ki 

tan itt ? . 

K1LENCZED1K RÉSZ, 
Nejzte palántához* 

r ^ E S Z t E : Méltóságos Afzfzony! a* CsSfz 
nyakra-főre haza fzaladott, és azt jelenti: hogy9 

midőn előbb a* Látó-fán állót, két Űri fzeraél-
lyeket látott9 kik egy-másra kardot rántotta-
nak, Dziánt pedig magam láttam haza '.felé 
fzaladiii* . 

JOLÁNTA; Az Istenért Nefzte ! Nstn'lát-
jtad-é Atyámat 5 merre vette úttyát. 

NESZTE : Azt mondotta a' Csofz : hogy 
az erdő felé tartott, 

TÜLON : Csupa képzelodés. Ő eddig oda 
nem érhetett Nincsen a* Csőfznek jó dolga. 

JOLÁNTA: Csak tégedet fzöllani ne hal
lanálak. Nefete tépd-meg5 ha esak egygyet-is 
mukkan. 

^ NESZTE: De uram ! a mi Cső ízünknek 
jó fzeme van* Azt-is látta: hogy 'Berényi Úr 
tajtékzó fzájjal fzaladott. 

JOLÁNTA : Istenem oda'lefzek. 
NESZTE.*. Be íme! Itt van immár Dzián. 

TI--
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•..^•••.TIZEDIK R É S Z . 
Dziánnak hírei 

J o L Á N T A : Dzíán! Az Istenére! Te 'magad 
•jofzfz? Hol maradott Tétényi? 

DZIÁN : Oh Magyarok7 Istene ! 
JOLANTA : Minden halafetás nélkül mond-

meg Dzián 5 mi esett ? 
DZIÁN: Éugedgyé-még Méltóságod: hogy 

-magamhoz térhessek* 
- JOLÁNT A : Befzéld~el egéfzlen. Látd : 

nékem erős fzívein vagyon. Árnyékomtól átég
nem - ijedek* 

DZIÁN:_ Hifzenaz emífzti fzívemet* hogy 
magamnak kelletik elo-befeélleni. Oh bár olly 
csikorgó hideg lenne ? hogy föavaim meg-fagy-
hatnának 9 minek - előtte Méltóságodnak füleibe 
mennének. 

NESZTE : -Csak inkább rémíted a' Méltó-
ságos Afzfzont ezen hafetalan'fóavaiddal. Ki 
vele minden csavargások nélkül. 

•'DZIÁN ; Aiig meüék ezer lépésnyire az 
Erdő* derekába; midőn as Király előre kúldot* 
te embereit: hogy a5- „vadakat íelrbajbáízfzák s 
pfzfze-zavarják, és ""élőnkbe íéríttsék* Meg-pa-
rancsoita pedig. Uramnak , nékem-is: hogy fe
le, laaradgyirak 5 vele-is vadáfzízunk. 

# 

JO-
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JOLÁNT AV No fzerencséssen ment-.é' vég
be a\hajháfzás.5 és a* térítés;? 

DZIÁN: A' Király az éti Urammal lovag
ló tt* ÉH pedig utánnok léptettem. Hevessen 
befzéllett ofztán a* Király. Az én-Uram" pedig 
halgatott. Hogy az erdő közepében egy kis 
térre-értünk* Megállította Paripáját a'sKiráy^ 
is ezeket mondotta : Hallod-é Tétényi. Ezen 
kis tér elegendő léfzen Intézetemnek elvége
zésére. 

JOLÁNTA: Intézetének el-végezésére ?" ' 
Micsoda intézetének ? Talán ott fogtak' kezet 
egy-mással? Ott-is békéltenek-meg ? 

DZIÁN: K^zct fogtak igen-is, - Meg-is-bé-
kéitenek* Már nem. haragfzanak egy-másra*, 

JOLlNTA; OIi örök Mis a* TeremtíSnek T 
be meg-i)edtem5~'Hát az Atyám Bem volt ott* 

DZÍÁN: Nem volt igen-is. 
JOLÁNTA: -Pe ha ott lett vólna-is j^Óa' 

Király előtt kardot nem "ránthatott vólnaí VNo ;.; 
mondáéi édes Dziátiom a* többít-is :. A" meg-bó- ' t' 
kélég utin pá törtéat: Löttetek-é sok-vadakat?- . . 

DZIÁN : Ifogy azon Térre értünk; le-ng* •;" 
rótt af Király lováról -' titánná af mi Urunk-is. 
A' Király pedig így fzóllott:' „Én ugyan, mint/ . 
Királyod, meg-engedtesn néked Tétényi el-ánlk'.' 

_ lásód* vétkét. 'És a* meg-sértodött Fölség nem ,; 
kéván a* Szám "ki-vetéssel terhelni, . De mind' • 
ezzel nincs még-, vége? az egefe dolognak*•-'Te'-

. - 'én 
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éli tollem^ úgy-mint ember-társadtól, el-rablot-' 
tad Jolántát. Ez nem bocsánandó- vétek. U-
gyan-azért: Te-is, úgy mist ember, köteles 
vagy azzal: hogy eleget tégy ember-társadnak. 
Imé. (le-terítette ekkor a köpönyeget) egy £zál-
kardra ki-faíllaL Nem Királyod 5 hanem csupán 
Láfzló ellen csatázol. Te nemes ember vagy; 
én-is. az vagyok. A* Nemeseknek pedig meg
engedte András: hogy a* kétséges port kard
dal végezzék (12). Jolántáért hadakozunk. Azé 

: lé-

(12). Hogy a' Nemesek között ennek - elotte-is fia. 
bad volt légyen a' Baj-vivás (mellynek egy réfze a* Szál-
kardozás; - avagy magokat egy fzá-kardra ki-hívás) meg-
Mzonyittya Kűn-liMá* .Nagy-Attyának, Bélának, Aftya, 
Másadik András, Magy ar-orfzííg* Királlyá* Az egéíz Tör
ténetet leg-jobban ki-lehet-venni a' Királynak ezen levele* 
lébőlf mely meg-talakaíik Beliusoál NQU Eung*x-T. IIL * 
p.%7* • : 

' s A':S2ént Háromságnak, és eí-ofzolbatatlan Egygyes-
ségnek NéVében.' András, Ifién* kegyelméből Magyar-
'tirfzágnak', Dalmacziának, Croatziápak, Rámának, Szer* 
'sumák, (jallicziáoak, és Lodomeriának Királlyá, örök em-
'lékéáetnek' okáért. Mivel azoknak, mellyek mostani ideink* 

¥ be konháiiyoztatnak, mostoba annya fzokoít lenni a? Ré
giségnek -Leánya- a* FeUdéíenség 9 gondossan esik-meg: 

"ba*azok, a* bötük* le-írására bizattatván, Királyi'bataiom-
mai' meg-erősíttetvén, Utóinknak emlékezetében, nyilvánab-
í>an yilágoskodnak. Tudtára adom téhk a* ste&am világ
nak, todgyák következendő ütóink-is: ,bogy9 midőn mi 
azotfc-gSfet; xneSy fen-foroj v%k egyjréferul Jánfi Hektor 
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légyen, a' ki nyertes Iéfzen. Kettőnk közül 
egynek el-kelletik - vefcni. Álly oda a' köpö
nyeg' fzárnyára. Rántsd-ki, és védelmezd ma
gadat. „ 

J0-

Fc-ispany, más réfzrül Tainásfi Mester Mártony között, 
valami haláfzat iránt, nem mefzfze Győrtől, tudni-illik a' 
Eunanak fél-réfzén, a5 meddig Mártonnak , a'-mint mond-
gya vala, határ ja terjeded:, az ítéletnek rendgye fzerént 
a? Baj-vivásnak kérdésére Ítéltük volna* Mivel pedig mind 
a1 Fo-ispany Hektor, mind Mefter Márton a' főllyebb em

iitettek Elejéktől fogva mindenkor hívek voltának a' fzent 
Koronához, az Orfzág'-Nagygyainak-taoácsjokból, a'míité-
letUnlinek keménységét meg-akarván-lágyítani, -Királyi fza* % 

badsággal arra vetemedtünk: hogy azon említett -.Hektor 
és Márton nem magok fzeméllyekben , hanem , ki-ki. Baj
társat vévén , azok helyet emezek vijjanak, ezen: áilamány 
alatt: hogy, ha Hektor Fő-ispánnak Bajtársa le-esne, IVJár-M ; 
"tényé légyen a' Dunának azon réfze, meltyet a' mi itéla< 
fzékihik előtt magájának lenni mondott vaía. Ha pedig ! 
Mester- Mártonnak Baj-társa le-esne, Hektor Főispán ven- '• 
né el azon felet, mellyet ugyan .azon Mártony magéjenak \ 
tenni akar vala > és így mind a' két említett réfzt ugyan I 
azon Hektor FŐ-ispány békességgel bírja. Ezen-fölül Ki- . j 
rályi hatalommal meg- határoztok: hogy egygyik réfz ;se""" j 
tartozzék. ineg-fizetni a' kétfzeri ítéletet, mellyel-feazön* 
ségessen kövtthségnek neveznek, avagy más valamit, azon * 
ítéletért, mellyet ez-elöbb mondottunk. Ezt pedig,a? Ki-.,,; 
rJlyi ki-tettfzős égnek kegyelméből mind-a'-két, réfzre ki- -. - Í 
terjeszteni akarjuk*. Midőn tehát mind-a-két réfz az arra \ 
rendeltt helyre (a'-mi jelen-léttünkben) magok' bajtársit el- ' 
rendelték volna, Csibaőtf Achilles ( kinek • azoil" említett " ; 
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JOLÁNTA: Jaj ki-nfe-rantsd Tétényi — Be 
ugyan mit bolondozok? Hifzea meg - engedtek 
egy másnak. Nem-is haragítanak egymásra. 

DZIAN : 

Hektomak réfzére hadakozni kelletett volna, és maga El
lenségének emberől, és erössen ellene állani) a 'mi , és z9 

mi Jobbágyink jelen-léttekben és nézésekben nyilvános el
árul aft követettel mindgya'rt az első ütközetben ; minden 
hadi efzközét, lándsáját, Paissát, mind a' két kardgyát, 
bottyát, és gyilokját fzántt-fzándékkal, nem kénfzeritve, egy
más után tüstént le-tette, és nyilván fel-kiáltotta: hogy 
fínni nem akar. Mi tehát, ezeo nyilvános és éktelen meg
adása miatt, noha igazság fzerént ottan maga' ízemejlyébeii 
otet kárhoztathattuk volna, mind-az-által az Qrfzág" Nagy* 
gyai, és a* Jobb-ágyiak velünk értekezvén, otet azon* em
lített HektorrfŐ-ispány ellen a9 torvénybe-jövetelre idéztüké 
Ki midőn- az él-rendeltt időre (jol tudván maga9 él-árulá
sát) el-nem-érkezett .volna:, a' mi udvarunkban, és Királyi 
házunkban ki-kiáltattuk: hogy, ha három napok alatt el-
nem-érkezik, n*eg~nyei£ttnek tartasséL I I midőn nem csak 
három ? hanem kilencz napok alatt se jelentette-meg magát 
az ítéletnél, Jobb-ágyaidnak közönséges értelmekkel^ tor-
véayizerént azt* rendeltük, hogy önnön-maga és felesége, 
mag^ti-is" mind fíui mind .leányi .ágon > akar élnek, akar 
ez-után fzületni fognak, örökös fzolgaságba vettetvén^ mith • 
denfék ingo-bingó jófzagjokkal Hektor- Fő-ispannak Mrto-
kába jöjjenek* • Ennek végbe vitelére Kherqbinfi . Endrét 
Biztosunknak'rendellyiik Bácsvármegyéboi, Zatfiu helység* 
bői. Hogy pedig ezen mi határozásunknak réndgye a" mi 
és ütőink* idegekre, épen és d-mozdúlatlan féri-maraágj^oi^ 
ezen mi jelen-lévő írásunkat tulajdon 'pecsétünknek reá-ve? ^ 
télével "örökre jnegrkévántok .aráaftó. ' ' Adatott. Mest&g .. 
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B21ÁN: Hogy mind a'ketten a" köpönyeg' 
fearnyaiu állottak 9 lég-elsőben az én -Uram le
sütötte fzemét 5 és hallgatott, Az-után mind~a* 
ketten rántottakt Csattogtattyák egy,, ideig a" 

la-
Dulziimak kezei által, 'Királyi udvarunknak Korlátos Tife* 
tje és Győri Prépost által, urunk' meg-testelüsének i22§-
dik efztendejében. Böcsülendo Róbert Efztergami, Tife-
telendő Ugrin Kalocsai Ersekek lévén* Dezső a' Csanádi 
Püspökséget, Sándor a* Váradit, Regnáld az Erdélyit, 
Bertakö a" Pécsit, Istennek anya - fzent - egyházait kormá-
myo^vák 'Dienes* Nádor Ispánságában, Lafzló Udvarnok-
ságábati és Bács-varmegyének Fő-íspánságában; Julátaak af 

Királyné' koriátossának és Bodrog-vármegyének FÖ-ispánsá-
gában. . Dienesíi Dienesnek Tárnok - mesterségében, De-
méternek Tálnok-mesterségében, és Posonyi Grófságában; 
Miklósnak'Lováfznokságában, és más több Nagyságosok
nak, kik Orfzág Fő-ispán}7! valának, idejekben, Uralkó*-
dásiiöknak hufzon Ötödik efetendejébea* ' 

Ekkor, a'-mint látni , ay Pörnék vége nem fzakad-* 
hatott Három efztendő után -agy írja-le András a' dolog-* 
•iák" ki-menetelét. 

András, Isten*kegyelméből, Magyar-otfzág* ^orátlya*' 
ezeír levélbe tekíntoknek Üdvösséget, és minden ját kö-
zö»ségessen* A'mi a' Királyi hatalomnak meg-íiatáirozásá-
val el-végeztetifc,* hogy az idSnek továbbra^folytában el-
ne-töriiltessen, az írásnak tanúságával fzokott meg-örokö-
s'ódnl Tudgya tehát a* mostam nemzet, és következen
dő Utóink: hogy mivel Hektor Fő-ispány között êgy 
réfzrol, és Tamásfi Mester Márton között más réízrői a* 
Dunának fél-réfze iránt valami pafeta mellett, mellyet Zoá«* 
nak neveznek, vifzfza.- vonások támadták volna , és azo4 
említett Márton, el-vivén fiiztoiunká^kkek neve Zacsrá^* 
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lapokat* De az éti Uramnak femmi gondgya a1 

Védeimezésre. ügy tettfzett: mintha a' hálák 
maga kereste volna, mert fejét nem vécbimez-
te; hanem inkább jói előre tartotta* A? Király
nak. első vágása le csapta Uram koponyájának 
egy réfzét, és lábairól le-esett Ezeket mond
hatta még-is a5 Királynak* ^ Ezen sebem meg* 
gyógyíttya immár Nagyságodnak ízívéL Ett-
gedgye-meg feeretet-beil hibámat. Engedgye-
meg Joiántának-is: hogy könyveivel meg-áztat-
hassa síromat*' Már Örömest Meg-halok j mert 
•- . . . - • el

egy Pogotia Falubál, azon Hektor a'áii jeíen-látunkre í-
áéztette volna;. Maga azon említett Hektor az egéfz Du* 
nát» melly az 6 földjének tatárja vak mind inéit* mmá 
amonnént 6 magájának lenni mondottá* És mivel azon 
Hektor a' mi Nagyságos bátyánknak jó emlékezetű Imre-
királynak ki-váltságát el-rendeltt időre előttünk meg-miitatta 
vóhia ; előbb említett Márton ellene mondotta azt: hogy 
azon Jd-váltság alattomban fzerződott semmi híradásával as 

fsomfzédoknakj és ezt megbizonyította, hogy : mind maga^ 
mind Elei a* Dunának egy réficét csendességbe bírták, a5-nrit 
u sok Egyházi Elsőségnek, és Polgári Uraságoknak tana* 
ságival meg-erosített* Mivel tehát sem Mártonnak tatfásá
ga, sem Rektornak ki-váltsága elegendők nem lennének ar
ra , hogy illy nagy dolognak véget vethetnénk, az Orízáj* 
Nagygyainak tanácsjokből elvégeztük: hogy mind-a'-kéf 
réfz a' mi jelen-léttunkben Baj-társakat readéByen, Jak mi
dőn az el-rendeltt időben és helyen egymásra fegyverrel 
estek válna, restére Hekos Fo-ispánmk kaj-t&s* '̂ jeg* 
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el-értem nyugodalmamat, mellyet egy botlásom 
d - v e f e t e t u „ Ekkor vifzfza tette Láfzló o kard-
gyát . A z éti Uram , gyönyörűen mosolyogva , 
meg-holt. 

J O L Á N T A : Meg-hol t? 
NESZTE-. Méltóságos Afzfzony* Vegye 

elö az Imát , és a* Bölcsességet. 
J O L Á N T A : Ne fzorgalmatoskodgyál Ne&~ 

te* Énnékem femmi bajom. L á t d ; nem sírok. 
EUe-ajáiok* A z egeket se ostromlóul 9 hogy 
bofe&á-áióim legyenek Éppen nem* Én nyu
godt! elmével vagyok: mert tudom ; hogy az 
Ifién az igazságot feereti Ha.-a" Királynak 

,. . fze-

gySzeítetvéts, le-dőlt, & igy azon Porben sokfzqr említett 
Márton, a' mi jelen-íéttünkhen, meg-igazúlt* És így jní 
Királyi hatalommal parancsollyuk: hogy előbb Neveztetett 
Hektor FŐ-ispány mind el-veíztené azt* ú* mit a* Duna* 
ban keresett, és az ő M-váltsága, ha valakinek meg-mu* 
tgfsá* semmit se érjen^ melly ki-váltságot dbobról-darkÍH* 
ra. íkakafztattuk* Hogy tehát ezetí mi-előttünk t|3ftént: 

"dolognak rendje épen és másolhatatlaniíl meg*m&radgyoi* y 

meg-engedöik erről írásunkat, melly feéttfzeres pecsétünk*-
c,ek oda-nyomásával-meg erŐsítétett. Költ urunk fogatota?. 
tása után isji-dikben, Uralkodásunknak huföon-nyolczadii 
iában* • .' '"* • * . . . . « , . _ » 

Azt mondgya Tímon ezen Hektor í'őr^spáiyrcJl^ 
hogy azt alig ha valósággal nem Hedornak, avagy He-
dérnek hívták, -és így a'Hederyári nagy -emberek kazzől; 

>ala5 mert azon helyek, mellyekrŐl emlékezik, a1 Királyi-
l^él$ mm mefe&e v«w|J»-Gyei tŐl , se Hedervártől, 
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ffeelenczéje egyfzer még-telík§ bizonyítani -fel* 
billen. Hagygyatok néki békét ű mmnjMmí; 
agyon ne sújtsátok* Te föld! hordozd bélé
vel , még- több illy özvegyeket-csíiál > a'~mi-
csodás én vagyok. ©nna-vize! el-ne-nyeli » 
ínég-tele-nem-hűzza magát r valamint af nadály , 
minden fesletségékkel. Kissitása után , nevetvet 
De minek sírok balgatag? Olly keserves álla
potnak 5 fc' min5ben én vagyok, mi gondgya 
az apró könyvekkel? 

T U L O N Í Jól tennéd Nefzte • ha fzobája-
ba vinnéd, ó nagyon beteg* E&ét-is elvehe
ti a" bánat* ' 

JOLÁNTA Í Édes lelkem Tététtyim 1 így 
kelletett tehát érettem feloldoztatnod I 
- - NESZTE:. El-ne-hagygya magát ti Méltó-

Ságos Afzfzony* * Talán jobb volna 7 fia Í*JKás-
félyba menriénL ' • , : ; > 

* , -JOLÁNTA:. Nem megyek édeá NefeiNflfr 
Ne tartóztass itthon. Én azon erdőbe megyek* 
Meg-kel-látnom. le-csapott uramat." Öfzfze - ke* 
verem könyveimet vérével. Talán azon.-vad 
orofzlánt még prédája mellett találom. Tálán 
ie\ - fog - konczolní engemet*is. Oh bár fel* 
konczolna. Oh ha Uramnak oldala mellett" hab 
,.va fekhetném. Az erdő felé akata.mmm® 

DZIÁN; megtartóztatván foldntét s Hová* 
•hová* Méltóságos Afzfzoiiy? • 

Z % '• JO-
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JOLÁNTA: Oh ne tartóztassatok. Nékem 
meg-keli etet Ölelnem. 

NESZTE: Inkább Téténybe hozattyuk. 
Jöjjön Méltóságod addig-is a* kastélyba. Igen 
feükséges a' nyugodalom. 

JOLÁNTA: Igen - is a' Nyugodalom. De 
hol találom azt fel? Mind-az-által fel-találhatom. 
Én azt jói ismerem. A' halálnak húga. Tudom-
is már, hoHakik. Oh édes Tétényim ! Te már 
az o kebelében nyugfzol. Nefzte ! Dzián! hadd 
támaízkodgyam reátok. Ezekkel eUmegyen. 

TÜLON: Maga maradván: No már ezek 
éppen úgy estének , a'-mint magam akartam. 
Diadalmaskodtál Tulon halálos ellenségeden. Be 
agyán munkámba-is került. Moft én magamnak 
fokát tulajdoníthatok. A' többi között- azt-is: 
hogy Jolánta, Királyné lévén, meg - fogja kö-
fzönni iparkodásomat. Fortély, "Vagy, erolzak 
mind-egy-ördög. Csak hogy tárgyamat el
értem. 

tfg-



NEGYEDIK SZAKASZ. 
!• Jolánta' gyötrelmn 
á* Mónika* követsége. 
3., Herényinek Öfztöni* 
4. Király* izenete* 

vjf * Jolánta* fel-tételei* 
6, Láfzlőnak ággddásiY 

y* Uztirnak íettetési 
§** Nefzte Mónikával* 
9. Jolikának sérvei 
iö . Jolántátiak utolja* 
17. Jolánta* nagy feive* 
13. Berényíöek jajjai. 

•-• .'- : • - E L S Ó KÉSZ.' 
$otántá' gyötrelmi. 

*J-*laga' fzobájábatt vala Jolánta, melynek fa
lain fzomonían égtek a* halotti gyertyák* A" 
fzobának közepén vak egy fel-emelkedett állás, 
défzkákkal meg-pad olya* holott Tétényinek tes-
tye -ki-vala nyújtóztatva.' Fejét 9 a'-mint a" vá
gás esett9 fehér kefzkenovei bé-kötötték, hogy. 
Jolánta előtt irtóztatónak ne láttföattasson. 
• •v Tétényinek testye egy lepedővel vala be

takarva, de úgy: hogy képe ki-Iáttfizattatott. 
Feje. fólöít egy .afztal, mellyen- két gyertya é-

• Z 3 gett5 
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geík Nem'flieízfee inncnt egy feék, mellyen 
&v tetemet ípellett virrafetó emberek nyugodal
mat lelhettek ' . 

Á&ott egy darabig Jolánta az Állás mel
lett ol'y feomorásággal, mellyet le»nera-írhatm,• 
le-se-raízolhatni , és éppen - semmi máshoz, ha-
Bem csupán magaságához hasonlíthatni* Bé-
htíhyorodott, és már egéfzlen ki-sírt "veres fze-
tóeí, éles Urának hókt testjére fordulván, me« 
reyedten , minden pillantás , minden tekintet 
n é M Í állottak* öfzve-kúlcsolta ofetán kezeit % 

és az. Egekre fel-vetette esozo fzemeit. Néma 
keserveit csupán valami irtóztató jelekkel mii-
tegatta» 

; Végtére az Állás melléle-térdelt, és , Uíá*' 
nak jobbját elo-vévén 9 .azt meg-csókolta , egy 
ideig;"könyveivel áztatta, az-után ismétt le-tet
te. AV-mint.tSlie: ki-telhetett, igen .gyengén * 
és. a'haldoklóhoz nagyon hasonló hanggal így 
kezdette ki-£ejeznrifzonyá gyötrelmeit 

•*- -JOI-ÁJNTA: Tehát 'el-vagy' immár toHesa 
feakaív^egygyetlen-egygyem, Vmindenem? — 
Pedig' örökre el fzakadva lelkem Tétényím ? -r* 
El-válhattál tehát tÖiiem Te. * kinek karjgi kÖT 

zott sokkal boldogabb, valtam , semmint e* v k 
lágon lehetségesnek lenni gondolhattam* —-Oh 
én ennek-előtte leg-fzerencséssebb; mostanában 
legszerencsétlenebb' Teremtés. ! — Ez. volt tehát'"" 
szón Királyi kegyelem: hogy egy vágással két " 
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fzíveket öfzfze-daraboly?— És Te 5 t i miatt 
hóltái-meg édesem'? Nem-de? Jolántád miatt? 
És én itt pityeregjek melletted? 

Egy kevés gondolkodása után , hirtelen • 
fel-ugrott, és Urát ott hagyta. Törölgette ®fe*: 

táti homlokát. Járkált egy kevéssé sebessext̂  
és így folytatta fzavait • . " 

JOLÁNT A: Irtóztató gond&ki! Te M»> 
gyón kegyetlenkedel ellenein. , Te engem1' igea 
bevessen meg-táraadtáL— Oh én el-hagyattatottl 
le-nem-rogyok-é ezen ifzonyé terhek-alatt ? 
Immár tapafztalom : hogy a* kegyetlen süly : 
testemet-lelkemet egéfzlen a' fald1 gyojurüg gör
bíti. — Oh Tétényinek bóldogóltt lelke (azegetf •.. 
boltozatain'akár mellyik gömbbe tartózkodói) 
le-ne-pillants még most a' Te Jolántádra. Mert s ; 
noha ugyan leg-ártadanabb módon 5 de-halálod
nak .még-is oka vagyok. Ha egyfzer veled le
hetek, mindeneket -el-befeéllek. És csupán még 
ezen öröm az5 mely fzívemet meg*vidíthattya : 
hogy még.valaha veled lehetek* :. 
• - Hogy ezeket el-mondta; isméttürának Tel

teméihez ment, nézte oagy keservessel! azokat f 
és elSbbeni gondolataival gyötrődött. : 

MÁSADII RÉSZ, '. "' 
Mónika* követségi. .. -•' 

.Jí alanténak Nevelő - afzfzouyâ  Ttla, Mónika* -: 
Igen tifztességes özvegy;-és még-faorgakaatos-..: 
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sabb Nevelő* El-hagyatott felesége azon Tur-
tulnak, ki a* Kunokat a' Magyarok ellen fel
indította j és.5 nem sokára, Tétényinek iparkodá* 
§a által: Beízfzárábiába fzám-ki-vettetett. 

Urának el-menetale után 5 Herényinek udva
rába vitetett: hogy Jolántára vigyázzon, Sz& 
rette-is édes alakját. Nem kelőmben magaás Jo-
láüta kedves Dajkáját, Hogy ofztán Bérénybol 
el-emelték Jolántát, Mónika vele el-méne Té* 
ténybe5 és annak társaságában gyönyörűen élt* 
-". . Midik Jolánta Urának tetemei mellett gyö-
törtetett5 addig-is Berényf Mónikához,, érkezetty. 
és néki Leányának elobbeni ízerencsédenségét, 
eleicol fogva egéfz végig, le-befzéllette. Mon
dotta végtére az t-is; hogy ekfzeovedett éktelen* 
ségeit meg-nem-orvosolhatná más valami^ hanem 
csupán a5. Királyi korona. 

Kéne azután Berényi • Mpnikát: menne Jo* 
lántához3 és.néki £ Királynak- hozzája-való-
hajlandóságát, meg-jelentené. GySzné-meg el8-
hordott okaival; minő fziikséges lenne néki a* 
Királynak Tzeretqte mind magára, mind édes At* 
tyára nézve* 

Mónika alakját igen ízeretvén, ugyan-azért 
otet fzerencsésnek tenni kévánván, el-fogadta , 
pedig fzív?ssen 9 ^erényinek ajánlásait. El-mé
ne tehát Jolántához, ki akkor Urának fzemlé* 

-lésében foglalatoskodott, Nem tudta % hogy 
tezdgye JíQyet^égét, kass»jrlassan Jolántához 

láp 
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léptetvén, 'meg-fogja annak bal foörjá't. Meg* 
fordult a' tetemektol Jolánta. izeket mondót-
ta pedig 

MÓNIKA : Méltóságos Afzfzony! Kedves 
alakom ! — Ifzonyúk, a'-mint látom, a* feiVnek 
gyötrelmei í Kérem minden fzentségekró: távoz-
zon-el inneni Ez irtóztató látomány! 

JOLÁNTA 1 Kegyetlen Afzfzony! • Te-is 
az én nyomorgatásomra fziilettél?— El-akarod 
ÜZÍ tőllem rablani 9 a'-rai édes Uramból hátra-ma-
radott?—az én barátném — az én gyám-anyám 
— ki nékem "nyomorúknak " inkább segedelmet 
adhatnál (és- azzal Istea-ig»zában tartoznál) még 
jobban terheled ,-vállaimat j és közelebb' tafzítafó 
a'-sír--halomnak bellyébez. Oh ez" már né
kem *-T». ' 

MÓNIKA : Istenem l Ugyan hogy - hogy 
gytnaködhatik felőliem a' Méltóságos Afzfzony •? 
^ É n - Méltóságodnak kedves életét féltem,* 'és 
esnpán ez-okért javallottam az el-inetífeteltt 
Méltóságodnak Izeméig mellyek azon feent Te-
temekrSl el-nem-fordálbatnak 9 valóságos efekíiz* 
Mi; léfznek boldogtalanságainak* A* sebeket 
fzmietlen feUcserqjesíük", .és- közelebb vifzik 
&\ . sír-dombhoz. . Kérem Méltóságodé: jfijjön 
a? • másik fóobába* - . 

• * JOLÁNTA; Mit? Engemetianent eUcsaU 
ni? Lódálly Mónika. Te Fékem leg-nagyobb 
ffJlepégein vagy; . Oh Uramnak izmi Tetemei! 

2 5 - min' 
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minden örömeimnek leg~drágább maraáékja ? íme 
el~akarnak-csalni tílletek. Én soha el-nem-yá-
lokí Senki egyébb ki-ne~vegyen kezeim közül, 
hanem csupán a* Fold, melly mind-a*-kettonk-
nek egy nemző Annya. 

MÓNIKA : Méltóságos Afzfzony I mérté-
kellye-meg magát! 

JOLÁNTA: Oh ha magam leheisaék édes 
Uramnak sírja! Oh ha hamvaidat, könyveim
mel áztattva 5 meg-ihatnára , és így tégedet mefc-
lyembe temethetnélek-

MÓNIKA: Kérem nagy bnzgósággal Mél
tóságodat! térjen magához* Másokhoz - is le* 
van-még-kotelezve y nem csak Tétényihez. Él 
még édes Attya ! 

JOLÁNTA: Édes Atyám ? Igen-is : csupa 
Bévre nézve.-r-Nem látod itten azon Atyának 
cselekvénnyét — Teremtő Isten! ha ezt egy 
Atyai C?ív végbe viheti, akkor ofztán tuxjdas-
sunk-el édes Mónikám 5 és keressünk magunk
nak Atyát a ko-fziklák között, a* fene Tigri
sek és Oröfzlányok között* 

MÓNIKA í Alánomban: Istenem ! vailyon 
hogy kezdgyem * el követségemet ? Elejét se 
találhatom —> nyilván: Méltóságos Afzfzony í bár 
csak fegy kévé? időre magához térhetne*" -El
hitetheti pedig magával: hogy az én fzívém-is 
nem. kiilömben vérzik. • Mfod-az^áltais én efr 
nyomom f eHs-tkkolom, a* iiennyire lehet, fáj- : 

dáU 

fe 
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d&lmalmat: mert* hogy Méltóságodat segíttsem^ 
azzal tartozom. 

JOLiNTA : Szegény Mónika I 
MÓNIKA : Nyissa-fel újra ezen megyébe-

siltt fzívét , meily magát mindentől el-akarja-
zárni* Ki tiidgya 3 ha annak. vígafztaiásár a nem 
lehetek-é? •' 

- JOLÁNJA: Szegény jó Mónikat HatfJ 
sírjam-ti magamat a" te öledben, ölébe erefz« 
Icáik* 

MÓNIKA: Talán fel-ébrefzthetem Méltó
ságod' el-hunyorodott lelkét ? Talán vifefea-tér-
hétnek még el-haltt örömei ? Ki fttclgya: ha e-
világnak Játék - fzínnyében ollyas új ízemélyt 
még nem jadzhatik»é Budán, meliyet eddig Té-
tényben" olly örömest jádzott ? 

• JOLANTA: Ki-rántván magát" Amannak 
leMébtli Mit? Űj'izeméílyet jádzak? Mit ér-" 
te&fe-ez-alatt? ¥agy igen éktelen a" teképze-
ISdé&ed $ vagy az efzed el-ment, Lehet-é még 
ilíy fzemélyt remélleju * meliyet mostanában vi
selek § Oh Mónika! Te engem1, a'-raint látom, 

MÓNIKA: • De :méga mást-is ismerek mél
tóságodban. 

JOLiNTA : No fzólly : mit akaffzf'" 
' MÓNIKA: KihrLáfzló , a' Király — . 
" JOLÁNTA i Hogy "Uramnak Gyilkossá 14 

gyenf azt jól •tudom,—Mit ? talán ennéi-iskegytt*. 
le-
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lenébe Tigris ? Ugy-é keveset mondottam Mo« 
nika ? 

' MÓNIKA:.A* Király' méltóságod attyával 
gtf vadáfzatról ide • jött. 
', JOLÁNTAs A' Király? Ide jottf N-ént 

ment tehát Székes-fehér-varr a ? Mi dóig* im
már néki Tétényben ? Meg-rettenve: Istenem új 
mélységet látok lábaim előtt! Kegyetlen atya! 
Talán ebbe-is bele-akarfz-soárani ? 

MÓNIKA: Miről gondolkozik méltóságod? 
JOLÁNTA: Most' értem, a' dolgot Mónika* 

Mind-eddíg nagyobbak voltak keserveim9 sem-
mini feL-érhettem volna efzemmel 5 mért • Ölte-
meg Láfzló az én Uramat íme íme { annak o-
Icát most vefzem éfzre leg-éloi 

MÓNIKA: Ugyanazért fzükség • hogy má* 
gán erőt vegyen a' méltóságos Afzfzouy. Még 
az elleaséget-ís- jobban meg-hátrálhatni , ha azt 
iéfzen várjuk 9 mint mikor felőlié nem-is gon
dolkozunk* Nem meföfze vannak immár az ÖS* 
trom9 kezdetétől 

IOLÁNTA: KSÍzÖaBm, édes -Mónikám, 
óktm intéseidet Kéfz^n vagyok mindenre* Ál* 
isossan senki se fog találni* 

MÓNIKA. És Íme Berényi urat látom* Afz-
feoijyom j itt az Ostrom , itt a' Harcz* • 

HAR-
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HARMADIK RÉSZ. 
Berényinék öfztúnl 

BERÉNYL No ez ugyan elég boföfeaii tar
tott Alattomban Mónikához: No feéna-é ? vagy 
fzalma? Meg-adta-é fzívét? 

MÓNIKA: Allatomban Herényihez : Igen ha
mar érkezett a* méltóságos űr. Követségem
nek csak elejére-is alig érhettem* Miüd-az-ál-
tal 2 nehezen lefz valami belőile. 

BERÉNYI; Allatomban Mónikához : El-me-
httz* En a? többit magamra vállalom. Meg
üthetné a* patvar; ha tárgyamat el-nem--ér
hetném :. 

MÓNIKA : El-mentteh*r alattomban: Meg
válik, hány -zsákkal telik. 

BERÉNYI: Tehát, édes Jolántám, S nem 
sokán** itt terem* 
w. r...JOLÁNTA: Kiesoda 5 édes atyám f • 
, . "BERÉNYI; No ki más lehetne? a Királyi 

'•""JOLÁNTA; A'Király? • 
• . BERÉNI.. -Az igen - is. És te ezen csn-

^JJkozol ?. SŐtt araily és örveadgy: hogy pá
rnáz Árúlón bofzfzűc állottunk* Jofzte Jolas-
t£m».Vedd birtokod alá azt5 a'-mit ré^en meg-
érdemlettél. És3 ha amaz el-mem-rablotta vóln% 
légen kezeidhez kelletett volna.. venned. A* 
zöld fzobában vagyon a" Király..., Ó néked a-
jánlya mind kpz'ét, mind koronáját. 
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JOLÁNTA: Mind kezét tehát? mind ko~ 
rónáját ? Ezen ajánlások igen csudáfctosok. 

BERÉNYI: S8tt régtol-fogva tiéd válának 
miod-azok* Felejtsd-el azon Árúkk* ó már 
meg-lakolt gonofzságáért, Iften 'úgy tartson: 
ha a' Király nem vette-vólna-el tölte a* prédát, 
magam kerítettem volna körmeim közé* Mind
az'-által: vége fzakadtt mindennek* Könnyű 
öl-felejteni. 

JOLÁNTA: Oh fzerelmes atyáin! Könyö-
rüliy* kértek* egygyeűen-egy leányodon* Sza
vaid igen kegyetlenek. Valamennyi igéi'9 annyi 

*lándsák az én fzívemben* 
BERÉNYI: Jolánta! Illyetén fzavaidsrt: még 

egyfzer ne hallyam* Én meg-feletkézhetein : 
hogy fzerető atyád vagyok* 

JOLÁNTA: Teremtő Isten! Nincsen tékít 
atyáig ki le-alázott lelkemet gyámolítaná* 

BERÉNYI: Van néked-atyád van» Csák 
nyisd - fel fzemeidet vaksi, és lássad iparkodá* 
saitt. Ó téged' a'Királyi fzékre akar felr-esielni 
Ó téged8 egy fiatal fzép Királynak féleségévé-
rendelni Ó téged' torkig fzerencséssé « tennie 
Ákarfaatz-é többet ezeknél?. - . .. . . •.. . •.:-• \ 

, JOLÁNTA: Édes atyám! i t t * Kevesed 
fokkal többet érne. - "''-*. 8;" 

BERÉNYI- A* kevesebb.? — Bolond goiír .' 
* bét ettél- A?-mi e«aéí' kevesebb",-az semmi *sê '. ••• 
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És én nem lennék álkor Serényi? ht ennél ke* 
vesebbet akarhatnék* 

JOLÁNTA: Szerelmes édes atyám! Oh 
csak egy fzem-pillantásig erezhetnéd azon ifeo-
nyító gyötrelmeimet 5 mellyek* susf valami hó
hérok 5 fzívemet marczongollyák; bizonyára 
minden tehetségeddel, azon volnál; hogy af 

terhet meg-konyebbítenéd y nem pedig nagyob
bítanád. Ha egy csöpp atyai vér fojik ereid-* 
ben; konyörally leányodon* 

HERÉNYI: Afzfzony! Te a'-mint • látom, 
az én fzívemet meg-akarod-lágyítani? 

JOLÁNTA: Oh akkor Joláata meg • feabt-
dúl 5 és vifzfza*velzi minden öfomelL 

BER.ÉNXI:- De vallyon lehetséges-é az? 
"hogy e* jelen-való és bizonyos fkefencsédroi így 

í megfeledkezz? ' — Egy Afzföonyl"gyarlósága 
p" egy kis képzelodés^ melly aak egy- két nap 
{, feoJcott tartani 5 úgy. annyira eH>oIondíthatott-é 

.tégedet?,. —,Én5- kinek -leánya* fzerencséjében 
:,: seiiini, hafzna;: ©ert a? nélköHs boesíilétesseií 
l elélhetek; Én a* Te atyád, ki téged valóság-
I ^újzmsüpk^ és .ezért,. boldognak-is látni ké«* 
\ fiáskk^ ölöm és fár$&tpni.magamat, csiipáa a* 
;;• M'Jpfenodéri^ • ., . :, . . - .. „ 
I •, V.. JOLÁNTA:'Oh_ne faráfzfza magát! " 
| , BERÉNY1: Jolánta! most vas .azos-&esi-
^ pillantás, mellyben vagy mindent vifefza-nyer--
íj--; heteik; vagy ájm mindent ei-vefietketUnk. £' 
'Á - - ; . • , . • . ; • • ket-



S66 KüN - LÁSZLÓ. 

kettőből most válafzfzál egygyet. Fogádgy 
fzót édes Jolántám. Bizonyossan meg - köfzö-
nöd valaha: hogy ezen Afzfzonyi gyarlóságo
dat jóra fordíthattam. 

JOLÁNTA: Mndég urát nézvén: Oh édes 
atyám. Énnékem immár semmi gyönyörűségem 
fzéles e' világon. Nincs mitől félni, nincs mit 
remélleni. 

NEGYEDIK RÉSZ.. 
£ Kiralif izenete, 

JL üLON: A' Király Berényi úrra várakozik. 
BERÉNYI: No! a' te utolsó válafzodat, 
JOLÁNTA; Hogy az én fzívem örökkön 

Tétényié léfzen. 
BERÉNYI: Afzfzony! Jól *meg - gondold, 

mit befzélfz. Én az Afzfzonyi gyarlóságokat 
el-tíirhetem ugyan ; de' csak bizonyos mértékig* _ 

TULON; Gondollya-el Méltóságod : hogy 
a' Királynak jussa vagyon maga' fzeméllyére. 
Ó Sléltóságodat egy fzál karddal kereste. Ő 
Méltóságodért életét-is koezkára tette. 

JOLÁNTA: Hát a' haramják nem tefzik-
é koezkára élettyeket, mid$n rablani indáinak? 
Sajnallom: hogy veled fzóllanam kelletett. 

BERÉNYI: Tüzes menny-dörgö l Ez so
káig tart. Te engem' fel - gyállafztafzfz mind
egy*® i én pedig meg-hevesedai nem akarok.— 

Egy • 
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Egy fzó mint Mz : Afzfzony engedelmeskedgy^ 
avagy érezd dühösségemet. Addig-is feietefet 
adok helyetted kegyes Királyunknak. El-akara 
menni* 

JOLÁNTA: Attya' eleibe tbdehén: Oh a-
tyám! Édes fzerelmes atyám ! Ha még érzed e-
zen esdekléseket, ezen könyveket; ha bé-hat-
nak éppen fzívedig: Üdvösségedre kénfzeríte-
lek: fel - ne áldozd leg - kedvesebb leányodat 
Nagyra-vágyóságodnak. Magunk mértékjével 
mérjük magunkat. Kinek "birtokába tafzítol? 
Egy kegyetlennek? Egy Uram* Öíojének? Ki
nek kezei még most-is vérrel harmatoznak; pe
dig. Uram' vérével, és azt akarhatod,- hogy 
vele kezet fogjak ?—Én ? kinek urát agyon suj -
totta, az 6 felesége lehessek? Ördögi vakme
rőség tolle, csak meg-is-gondolni. 

SERÉNYI: No csak kelly-fel édes leányom. 
JOLÁNTA: Atya : meg-eshetik, hogy leg-

jutóHyára térdelek lábaid előtt. Ezen lábak 
azok, mellyekre engemet, gyermek-koromban4 
©Ily édesdeden fel-vettél. Ezen karok azok, 
jneilyékkel engemet olly édesdeden által- Ölel* 

-Mí> pedig akkor, mikor még nem befzéllettém; 
Shanem gyágyogtam. Mind-ezekre erossen kén-
ífcerítelek Atya •. Lágyailyon meg k&fzíved. En-
gedd-meg azon egy fzerencséjét leányodnak ; 
hogy édes Tétényimet, az én lég - kedvessebb 
." JMásatlik Kmyv. A a fér* 
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férjemet , mind-addig sirathassam, mind addig 
hozzája hív lehessek, még életben léfzek. 

BERÉNYÍ: EHafzítvdn leányát: Félre pn* 
ruttya. Nincs egy mák-fzemnyi efzed. Köte
lességemben áll -. hogy boldogságodra kénfzerít-
tselek. Kéfzen légy. Én a' Királyt ide ho
zom. Mennyünk oda Tulon. 

JOLANTA : Még térden állva: Teremtő Is
ten! lehetséges-é: hogy az emberiség illy méh 
lyett süllyedgyen. 

BERÉNYI: Ismétt arra intlek : Vagy en* 
gedelmeskedgy, vagy pediglen hally-meg. Mind-
gyárt ide hívom a' Királyt. Jaj néked, ha nem 
engedelmeskeáei. ütánnara Tulon. Majd meg
látom , ki parancsol többet. El-megyen TdowtiaP. 

Ö T Ö D I K R É S Z . 
gfolánttf fel-tételei* -,.: 

JOLÁNTA : Fel-kehén :. Istenem ! Teteöstoiit 
Hogy lehet él-viselhetni irtóztató terhennot?^ 
Őtet tehit mékem látnom kell ? — Ötét t ' Uram 
Gyilko&sát?. Azon Tigrist-, kinek körmei, elle
nem horga-súitak ? r— — Jól vagyon. " Lássalak 
tehát — De mit-, akarfaattz velem Kún - Láfzló ? 
A"-Királyi fzé^re^éi^elai't. Azon- izékre,* mellyé 
nek első lépcsője ;, az iram* teteme ? mellyre 
'fel-se-hághatnék y ha esák rajta körofztöl ítéli' 
menaék ? — Rettentő gondolat! •— Nem úgy — 

ElSbfa 
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Előbb'izrSWzre fzaggassatok9 mint nzt meg-ér-
hetitek: hogy Tétényim ellett hitetlen legyeké 
Félre azon Koronáddal Kún-Láfzló. Az tüzes, 
nem ragyogó : ugyan-azért : én fejembe nem 
illik. Híved maradok édes Tétényim. Meg
érdemlik ezen fzívességemet fzentséges ham
vaidé 

Hogy ezeket el-mondtta 5 egygyet-kettSt 
lépett nagy gondolatokban. Soha mozgásaiból 
kí-nem-lehetett-vólna-venni: mit akar, ha csak 
e* kurta fzavaira nem fakadott volna 

JOLÁNTA : De ugyan mire várakozol 
ízetencsétlen Afzfzony?—^Szaíadgy arra', a*~ 
merre két fzemeid láthatnak* A Nyulak* Szi-
getje filé tekintvén: Oh rettente éjtfzak ! Az er
dőn által 5 hogy töd magát az irgalmatlan fór* 

. geteg. Oh bár csak a* nyulak* Tzigetjébe fzök-
faetném : 'hogy ott azon fzent Apáezák között 
. élhetném 7 és úgy e* világtól örök búcsút ve
hetnék'' (í 3). Oh állyatok - meg fzelek! — Sza-
. " . : - • • • 'A a 2 ladgy 

(13)* As Nyulak* fzigetében, midőn Kán~Lá£z|# 
Attyamk Ötödik Istvánnak Test-vér húga Szent Msugit 

l Apáczásködott» vele laktanak ezen. Apáczák : pboek ae* 
) veiket egy régi Magyar-konyvbol/ugyan az akkori ' írás* 
I tiák módgyával fogom -azoknak kedvekért le-árui, kik %f 

I Magyar régiségben gyönyörűségjeket lielyheztetiL Ha m$, 
l azon írásba nehéz értelműnek feg tettfzetá * azt, fogla-
I, íatba vévén f a* ^mostani írásnak módgya. ffcsrént fogoip 
| ; etó-actai# így vannak tehát ottaa a? Ápaczákoak Beveik; 
? > ''••--' . - i < -
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Joiáötai SzaladgyI — A'.kjS-feiklák' högyén-is 
bátqrságossabbaa éllhattfe, mint az emberek kö
zött élhettz. 

'. El-akara valójában ekkor föaiadni 9 -és út-
jtyát a* Nyulak" fölgetje felé tartotta Ki-nyi-

tot-
• „ It köfcáetyk el az Sororoknak neveuk f kyk az 

Gastroinban l&koztanak zent Margyt-azzonnak ideyeben: 
Elstü vala ^oror KATER1NA, es ez vala Priorig-

m f az ideuben, mykoron zent Margyt-azzonnak zentse-
ges' -eletyteal .kim nagy byzonsaggal való tudakozás, 
W- t , -
* . Második Sorornak eu neve Soror ELIANA* 

Earmadyk Sorornak vala neve Soror JOLENT. 
Negysdyk Soromak vala neve Soror MARGARÉTA: 

Ez vak Istvan-kyralnakNenny ének Anna-azzonnák leánya* 
Az Ötödik Sorornak vala neve EURSEBET, es ez 

vala Istvan-kyralnakleánya, melly Istvan-kyral vala egy 
ember gyermeke zent Margyt-azzonval. 

Eatúdik Soror vala neve MARGYT. Es ez vak 
Guidlyiios Makonyay herchegnek leánya (Guilliehnus*, 
Macsovai Bánnak 9 lea'nya )* 

Eeteí Sorornak vala neve Soror BENEDICTA es 
/fala Toboli Buce ürnak leánya (ToboH Béncze, vagy Be
nedek ürnak leánya). 

Nyolcbadyk Soromak vala neve Soror. EURSEBET^ 
es. ez vala Bodoboray István Ürnak leánya* 

v"""" 'Kylenchtdyk Sorornak vala neve Soror EHRSEBET 
.•is *% vala Serennay Lazlo Ispán Urnák leánya (Feu-ispan» 
--tornak-leánya)/ 

Tyxedyk Sorornak vak neve Saror SABINA, es ez 
vala Fdheuvyzy Xtonat ürnak leánya* 
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totta fzobájátiak ajtaját-is9 és egygyík lábát: 'tf" 
küfzöbön túl helyheztette 5 micioi Tétényinek: ' 
Tetemeire vifzfza tekintvén, ezeket mondotta 

JOLÁNT A : Vallyon merre vettem utamat f 
Téged5 tehát, lelkem • Tétényit 5 el-skanft&tr 

A a 3 hagy- "' 

. Tyzenegygyedik Soromak vala neve* Sorof ELEKA, 
es ez vala Seserenyay Hylysnaok leánya (Seseramyel 1L 
tyesnek leánya) 

Tyxenketten^ Soromak vala neve Sor or EÖR8E-" 
BET ,* iodomerey Tamás Ispán Urnák , es Olimpiadis' 
azzonnafc leányok (Bodo'mera Tamás Pen-ispan-nmak / es 
Qlimpia-aízízönnak leányok). * . - . . . . » • 

Tfxeft-barmad* 'Soromak Fala aeze Sorvr 8TEPHA-* 
EA ,' es vak Patisa Urnák leánya* 

' Tyxen-negyed* Soromak vala !ie?e Soror OLIMPIA* 
DLS-arcon, Bodomerey Tamás Ispán Untak felesege; de " 
it az Ispánt nem kel ugy erteneusik, hogy valami ketíz 
Ispánnak felesege volt volna ez az2on, yag %z teob So
rotok , kiket nevezetink Ispau leánynak,. baoem voltának 
Vaatmegye Ispán, es nag Urak* Annak titánná Fqeáe-
lemseget-es tárta ez Oiimpiadís azon zent Mtrgyt-azzoö 
ideeben az Clastromba, 

.. Tyxemuteud* Soromak vala névé Soror FROSIA f _ 
e-Sfez vala Nytray Jakab Urnák* leánya* 

* Ty*en hatodiknak, vala nerc Ágnes* Ez Agties va
la a*" Clastrombeli Sororoknak golgaloyok, es jelesál zent-
Hfargyt-azzonnak* 
• [ „ Tyzm heted Soronrak Vdh neve £orű¥ ÁGNES t 

mm vaia Berchy Fal Urnák leánya' (Bercsi Pál Uraak 
; leánya)., 

* Ts* 
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hagyni ? — Én ? Tégedet ? — Nem! — Ezt én 
nem cselekedhetem — Itt kell maradnom. — Lel-
íyenek-fel ne másutt; • hanem melletted; Mel
letted kénozzanak ! melletted konczollyanak-
fel* Egy azon gondolat: hogy mindent éret

ted 

Tyzen nyolchad* Sorornak Vala neve Soror JUDIT, 
Jpöít Ispán Urnák leánya* 

Tyzen lylencbed* Sorornak .Vala neve Soror CECÍ
LIA , es m vala neliany Bezpremy Moyses Urnák leánya. 

Huzad Sorornak vala neve Soror LUCIA Bezprimy 
tlten leánya (Bezprimy István leánya) . 

Huzon egyedyk Sorornak vala neve Soror KATERI-
ÍJA , ez vala Eztergamy Senaye Urnák leánya (Ezterga
my Zénó5 Urnák leánya)* 

Huzon ketteudik Sorornak vala neve Soror ALE
XANDRIA , es vala Caacky Alexander Úrfiak leánya 
(Csáki Sándor Úrnak leánya). 

. Huzon barmadyk Sorornak vala neve Soror ÁG
NES, es vala Somogy t Gergely Urnák leánya. 

Huzon w%edyk Sorornak vak neve Soror BENE-
DICTA, es vala Canac István Urak leány (Kanak Isván 
Urnák leánya) 

Huzon euteudyl Sorornak vala neve Soror MARGA
RÉTA , es eu vala Erdély Matyus Herchegnek leánya 
(Erdélyi Mátyás Vajdának leánya), 

Huzon hatodyk Sorornak vala neve Soror JUDIT > 
es eu vala Moyses Nádor-ispánnak leánya (Mize Nádor 
Ispánnak leánya) mely Moyses Nádor ispán atta ez bqdog 
ázzon Clastromanak Igalt > mind hozza tartozóval eufenk 
alamysnairi. 

Jfe. 
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ted fzefivedek* meg-köBiiyítheti t* Pokol1 kén* 
nyait. Jofzte tehát Kim - Láfeló. Ba kéfeea 
vagyok. 

Hogy ezeket mondotta, feinte d~hit«tte 
magával 9 hogy a' Királynak mind jelei-léttét j 

A a 4 mind 

Házon betedyk Sorornak vak neve * SUTOT ANISJA s 

Nyttray Meloan leánya (Nyittray Miklós9 leánya)* 
Bu%m nyokbadyk Soromak vak neve Sorw KATA-

RÍNÁ Cantrix (Énekes) es vak Vaiady András Urnák 
leatíya. 

Huzon kylenchedyk Soromak vak neve Saror MAR
GARÉTA Betamy Drisnak leánya (Be&my Andrisnak 
leánya). 

Harmycbadik Soromak vala neve Soror CANDIDA 
Gaoray -Tauros leánya (Goray Mauras Urnák leánya) 

Harmycb egygytdyk. Soromak vak neve Somt 
EüRSEBET Salong Geman Ispán Urnák leánya ( Sakwoi 
Germán pő-Ispány Úrnak leánya)* 

Mfltmycb kettedyk Soromak vala neve Soror KATE-
RÍNA Somogy Niarcleánya (Somogyi. Miklós leánya). 

Harmycb barmadyk Soromak vak neve Sorw CHCV?-
G A avagy CHENGE (Kunigunda) - -es- vala Badoidy Is
pánnak leánya* 

. "Harmycb negyedyk Sorornak vala neve AGtEXT 
(Agmunda) es vala Bezprymy Anáras Urnák leánya. 

Harmycb euteudyk Soromak vala neve S&ror ALIN-
CHA- (Alincsa, Alexla) Aykay Péter Urnák leánya. -

Harmycb hatod* Sorornak vak neve MARIA es v&* 
la'ftJyhal Urnák leánya* 

Harmycb beted9 Sorornak vak neve AGLENT (Ag-
mnnda) Serenaya [azlo Urnák leánya* 
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mind bst romjait nagy fzívvel tó-állhattya. Be 
íme ! hogy éppen; ekkor Kún-Láfeló Talonnal 
és Berényivel ki-föve 5 minden fel-tétel eiiől meg-
feletkezvén 5 eUzaladott; de* el-fealadta előtt 
csak ezeket mondotta 

JOLÁNTA: Jaj*Istenem itt vagyon. Ki-
tiem állhatom* Orfzág" világ JolántaJ Ektor 
űfztdn nagy bktekn el-fzalada* 

^ H A T O D I K 'RÉSZ. 
Í4'f-&tónak aggódást* 

' Alogy Láfzlő ama* Társaival ki- jőve-? igen 
meg-dobfaent arra9 hogy elolle Jolántát el-fza-
ladni" látta* Meg-neheztelt erre Berényi-is*- De 
fogképpen Tnldfciiak nem tettfzett, ki a'- Király 

•el'Stt :•. 

Bartnycb nyolchad9 Sorornak vala neve Sorot AN-
CILLA, ..k * !

 K 

Harmych' Jtyknched Sorornak vak neve PETROML* 
LA ,es. vak Toisgay Péter Urnák leánya. 

.' -Eftfi hatmincz Mlencz Apáczákaí nevezi azon régi Ma
gyar ra*y¥ymeByet Pray György Jézsuvita Nagyfeombatban 
ki-adott tyjo-dik efztendőben, ar Jézsus* Társasa'ga háza'* 
fiak Akadémiai bötűiveL De hogy negyven Apa'czáknal-
Is többen voltak / másokban olvastam* Azoknak fzámát 
iiémellyek hetvenre, némellyé fzázra-is vifziL Elég az : 
hogy ezeiTNyáUzigeti Apáczák' Klastromában voltak Ki-
tilyi vérből eredeti Apaczák hárman* Két Margitok > egy 
Őrzsébet. Valának több Bánoknak* és fó-képpem több 
ÜPo-ispájypinak Magzattyaik* . 
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előt t Jolántának fzivét immár el - kéfefilttnek 
lenni mondotta* így üsóila pedig 

LÁSZLÓ-; Jolánta el-föakdott e lő l ien! — • 
T u l o n ! mi lelhette Stet ? E^ semmi orvende* 
test nem jelent. 

TÜLON : Ezek Uram az elsS heveknek 
je le i ; mellyek nem sokára le-forrnak. 

BERÉNYI: Csak ezen gyarlóságát enged* 
gye-meg., Ö Afzfzony* Nem sokára meg-bán-
nya. Már egyfzer fzokásbaíi vett dolog 6-ná-
l o k : hogy meg-hóltt Urokat keser?essen siras
sák. MindUaz'-éltal: csak egy ízemmel s í rnak, 
a* .másikkal Urat vadáfznaké- f Ne» sokéra ej* 
m á i k . Engedgyen-meg néki. . •• ,, 

L Á S Z L Ó : Meg-engedgyek néki ? Oh ígen^ 
Is 5 -csak o engedgyen-meg énnékem, és engem" 
tellyes. • erejéből fzeressen, O h ! ha Őtet ma* 
gamévá tehetném! 

BERÉNYI: Arról semmit se kételkedgyen 
Nagyságod/ Jolánta a' Királynak tulajdona. 

' A'-mint ezeket el-mondotta Láfzló 9 mivel 
ennek-elStt más hevessebb, foglalatosságai vol
tak 5i.a*. környül - állásokra keveset ügyelvm , 
csiipáa.inaga5 érzékenségeiben • foglalatoskodott* * 
Hírtelen Tétényinek hókt testjére vetvén íze* 
meit* igen nagyon ttieg-döbbent. : El-akará el-

•'s$ben titkolni' indulatait. Be azok tajta erőt 
vertének* El-álmélkodtak ezen V többig,; igy.. 
fiéóUa pedig - . •..:, • .; - .;* • ;>... - v < 

A a 5 LÁSZ* • 
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LÁSZLÓ: Az Istenért • mit látok ? — íme 
Tétényinek feknéfzárlott testié.. • Ezen irtóz
tató látomány el - ijefzthetett - é" engemet ak
kor* midőn gyönyörűséges gondolataimban fog-
lalatoskodom ? 

HERÉNYI: Oh én efee-vefizett ember! 
Hogy vezethettem Ide Nagyságodat? 

LÁSZLÓ : Tétényinek testét nem ievés ideig 
fcemléLvén: Édes Tétényim ! JLévántam - volna , 
hogy más valami móddal öfzfze - békélhettünk 
vélm! — Tulon í—Nem lehet-é tégedet ennek 
okának mondani?—Lelkem'ismerete háborgat 1 

TULON ; Hogy lehetne az Nagyságos 
Uram ? , " ~ 

LÁSZLÓ i Tétényi nékem. nem csak jó 
emberem 5 hanem barátom-is vaia* 

SERÉNYI: De o Nagyságodat meg~csalta* / 
TüLON: Nagyságod pedig olly' kegyelmes-

geü bánt vele: hogy azt .egy -fcál kardia ki-hív^ 
ni méltóztatott j kit, minden meg-ítélés nélkül, 
^gyfzeriben feMehetett yólna akafztanu -^'M-i
kor halfc-meg egy akafztó-fára való illy dicső
ségessen? ' : 

LÁSZLÓ ; Tulon! Tulon! — Ne hazudgy 
az Egek9 rovássára I 

TULON: Soha nem hazudtam Uram. Meg
mentette Nagyságod az egéfe orfzágot egy fe
ne Állattól. A?»ki leg-jobb Királlyának kegyes 
barátságával vifzfza-él; a-ki Kún-Láfzlónak A-

tyai .' 
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tyai kegyességét meg-veti; annak nem ember
nek , hanem vad-állatnak lenni kelletik* f 

LÁSLÓ: Tik soha meg-iiem-egygyeztetek, 
TÜLON: Mert magam voltam : ki gonofö 

úttyát mindenkor el-állottam. Előtte az én er
kölcseim .erkölcstelenségek voltak. Ha a* Ká
nok* ártatlansága mellett Nagyságod előtt fel
keltem, a' vétkes Magyarokat pedig, Nagysá
god5 engedeiraéből, a1 fzellőre köttettem; mind 
ezek Ö-előtte embertelenségek voltának. Kirá-
iyomért-való biizgöságomat hízelkedésnek mon~ 
dotta. 

LÁSZLÓ : Mondott. Be talán igazáa-is 
mondotta. 

TüLON: íme Kimutatta -az Isten , kettőnk 
közül mellyik vétkezett. Le-vonattatott aJ fá
tyol. És íme Tétényi meg-hólt, -én..pedig itt 
vagyok. 

LáSZLÓ: Sokáig élhetnek néha i gono-
ízok-is. 

"'TÜLON:: Csak az Isten, és" Kírállyok el
len ne vétkezzenek. Ezek leg-hamarébb meg
halnak. 

LÁSZLÓ : Ha tehát Tétényinek le-vágásá
ban Istenem előttt semmit se vétettem, hol van 

• Jolánta, kinek kedviért diadalmaskodtam? 
\: BERÉNYI: ótet az igaz Istennek, Nagy-
\. ságod1 ízámárn, meg-kelletik tartani. 
h LÁSZLÓ : Hová vette magát? 
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-SERÉNYI: Mmdéá:bizonnyal"égy-vaíamei-
íyik fzobába* 

LÁSZLÓ: El-vihetem-é még ma Budára? 
E' vótea el-tökéllett fzáüdékoin* 

• BERÉNYI: Az enyím-is Nagyságos Uram ! 
LÁSZLÓ: Kéfzek-é a' Lovak Buda felé f 

Talon ! meg-pamicsoltad~é ? 
TULON: Mondottam : hogy Kiín * Láfzló8 • 

ízekerébe fogjanak* Erre a' Kiíuok hallgattak.; 
a' Magyarok pedig nevettek (14). 

LÁSZ-

{14) Kiíti-Láfzlóaak idejében annyi gyüleyéfz Nem
zetség 5 úgy-mint: Szerecsenek, Tatárok, Kúriok, Czigá-
nyok, sok mis féle "nemtelen pogányok, bé-jovén Orfzá-
gunkba, azon kívül sok hadakba belekeveredvén, és fzin-
te mindnyájában, a5 kevés nyereség mellett, eleget vefzt-
vén s Ttiróczinak fzavaí fzerént „ sokat alább hagyott di
csőségéből Magyar-orfzágimk* Kezdettek kebelében-is- a* 
zsir-zavarok. Le-rontattak as városok, a'fbluk-ís megéget
tetvén, csupa hamvokba fektettek* A ' Békesség és egy-
gyet értés oda lett* A ' gazdagok el-fzegényedvén ;>piago-
kat parafztí munkára adták. Akkori időben aV két kere
kű taligát Kún-Láfalá feekerének nevezték a' Magyarok, 
snivel a* fzűnetlen fofztások, ragadoinányok után v-ctpufz-
túlváh a*, lovak, az' emberek magokat fogták-bé a* fzekér-
hs , és az állatok helyet magok vonták a' fzekeret* Mind
ezen fzegéisységnek oka vala pedig a' Királynak idétíensé-
g£3 mellyet egynéhány vagyonos nagyok nieg-vetettek, é s , 
az Orfzágnak réfzéit magok hafznokra csipdesvén, a*-mit 
^gyfzer kezekhez kerítettek 9 az/ofztán akkor se lehetet 
tóllök d -venni-,. midőn a*- .Király meg-nyoit, •• SokCsor 

akar« 
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LÁSZLÓ : Oh! csat íkömest reá-álíatia Jo-
lánta a' Budai útra! 

BÉRÉNYl; Meg-keU tenni üiam! Én Jo-
lántáuak édes attya vagyok. 

LÁSZ-

akarta ugyan ő ezen zabolátlan ízabajlságiiak fékját vífz* 
fza rántani (af-mi sok Királyi leveleiből ki-tettfzik) ; de na
gyobb gyökeret verhetett a* vakmerőség, sem-hogy az 
Orvoslást el-fzcnvedhette volna. Oslép János maga ré-
fzére meg-tartotta Posont % és annak kornyékét, és Iván 
név alatt fzinte kis Királlyá lett* Nem csak magától Kén-
.UMótól nem félt, Mnem Albertbe-is kapott Habspurgi 
Rudolf Csáfzár' fiába , már ekkor AüstrMnak vezérjébe* 
Albert, ezen zenebonáskodóra ütvén, pafetítatta az OJ> 
fzágot, a" Magyarokat Öldöste. Nem kilömben Trencsé-
siyi Mátyás firinte az egéfz fölső SMagyar-orfzágot birto
ka alá vette. Uros a* Szerviai igazgató ki - akarta lüii-
Láfzlót Szerviábdl tárni. Hlyen veízedelnmbe volt Lo« 
deméria és Galliczia, kik magokat Magyar-orfzágtól eta-
karták-fzakafztariu Benn az Orfzágban se egygyeztek-meg 
egymással a' Nagyok. Kiín-Láfzlo, a' Magyaroktól tart
ván r 5&.ve-csatk>tta magát a1 Kánokkal. Az ö fzokásjok 
ízerént meg-erefztette feakállát, és fején három üstökre 
vette-baját. Meg-engeáte, $6tt meg - parancsolta a'* Kán* 
lapkát-i*, hogy a' Magyarok hordozzák. A* váüzon $í» 
torqk-alatt mulatván, a5 Eún-AfSrfawnyokhoa; hozzá fzo-
kgtt i vélek, el-hagyváa az Orízág* • konnáonyát* édesde
den enyelgett. Ezeket nem fzenveclhetveg, _ kkse-áflhatváö 
a' Magyarok, elsőben a* Kunok ellen tötfek > de % ezekkel 
nem mefefzire mehetve©, a? Pápának ár$ak:' hogy ? Ma* 
gyár Orfcágot megszánván f Atyái intésével .jSra hozná 
a' Királyt, Vfo-képgen a* prá iyné^ kit Lú&lé ixístom* 
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LÁSZLÓ: Menny link hozzája. Kéfzkfcsül> 
el-otet. 

TüLON: Ez igen *jd léfzen Nagyságes 
U r a m . . . ' • ' 

HETEDIK RÉSZ.. 
Uzürnak ttttete.su.-'• 

ISI ONIKA: Uzurral ii-jövéti: ímhol íkemeivel 
láthattya; Tétényire mutatván* 

UZüR : Irgalmas . Isten. Ezt. én ugyan 
nem reméllhettem* Vallyon kinek keze' munkája? 

s MÓNIKA: K Királyé ugyan; de , a'-mint 
vélekedünk 9 Tuionnak tanácscsábóL 

UZÓH: Kétfzer se mondom: hogy nem* 
Baráítya ugyan nem volt; de, hogy az ellenke^ 
zésnek iliy vége fzakadgyon5 ingyen se' gon
dolhattam. * 

MÓNIKA.: Uram TetémtSm!. Ekie-vigye-
Tulom föárazon. Add-meg' kinek-kinek 8 ér
deme fzerént. 

UZÚR: És as-mínt a lornytil-állásókat ti* 
. dom, meg-is lakolhat, Talon ezen gonöfeságáértt 

* -Mo-
ba-is záratott, M-fzabadítaná. Sok leveleit vette a* Pápák
nak , melly ékben néki meghagyatod:, hogy a* Kánok tár-

' saságát, ínellyből semmi Jót nem várhatott., el~hagygya; 
az üstököket le-tegye; fzakállát' le~nyirassa ; a* Kún • sap« 
kákát el~vesse,\ a* .Királynét kMzabadíttsfu • tm: minő 'tm 
neboaákban éltsk ukkot Eleink í 

http://ttttete.su.-
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MÓNIKA: Talán rofz hírek futamodnak 
Budán ? 

UZŰR: Ott a" Magyarok mind felfegyver
keztek. Kinek villa* kinek kafza kezében. Tu* 
Iont emlegetik mind-nyáján« 

MÓNIKA: Vallyon mi okra nézve ? 
UZŰR: Azokéit akarnak bofzfzút állani „ 

kiket javallása 'fzerént, a' Magyarok közöl fel-
ákafztatott a* Király* 

MÓNIKA: Az Istenért! Mért le-nem csil-
iáfiíttyátoi a' népet? Az akkor leg-jobb^ mikor 
leg-csendessebb* 

UZŰR: Azért jöttem: hogy sozt uramnak 
iheg-jeléntseat'' Ha: az* 'Sfefee-esküvésnek egy 
óra alatt vége nem fzakad 9 • Talont a* Szene 
Geller* hegyenek tetejéről a* Dunába vetik a* 
feépges Magyarok* , 

MÓNIKA: Ezt ugyan 5 régen meg-éráesi-
lette;- de még-is- fzerencsétlen óra\ a* melyben 
•fttegjésik* 
*' ' UZŰR: Nékem most őtet kellene fel-ke-
lesnem.: és,.hogy magára vigyázzon9 meg-je* 
htaténém. .-

MÓNIKA: Af Királlyal és Berényivel va~ 
gyön1: gondolom Jolántának' ofztállyában* Be 
mö-st oda menni nem igen tanácsos 9 noha üd« 
vességes lenne* Egy rofz hírt fájni közíbek ̂  
és okét egymástól el-fzéllyefzteni ^ nem mik 
^Ondaiat volna* 
• •• ' ' ' •"' . ' Ü Z Ú R - . 
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UZift: Én erre nem vetemedhetett* Majd 
el-válik mire mehetek. 

MÓNIKA : Leg-jobb lefö-, ha _ Jolántának 
fzobája előtt, Tulonnak • ki-jövetelét meg ~ lesi* 
Ö már.sokáig ott bem maradhat* Csodálloia 
a* Királyfr-is: hogy magát eddig meg - nem - lát
tatta. • " - • . • 

UZÚR : Én tehát az ajtó előtt meg-áilok* 
És talán Talonnal befzélhctek. "Isten velünk 
Mónika* El-megyen. , . • .' 

Uzúrnak el-ineüétele után 'az "álláshoz mé
né Mónika. Nézegette egy ideig • Tétényit, 
Ez után.így fzóllott * • 

MÓNIKA: Leg-jobb Űr fzéles-e*'világot^ 
Be kevés ideig élhettél boldogságoddal-* Olt, 
ha egy valaki meg - érdemiette: hogy örökké 
fzerencaés legyen: Te azt minden-bizonnyal 
meg:érdetnletted. Nyngodgyál Istenben* 

Hogy ezeket el-mondtta, a' lepedőt-.egéjfö-
len reá terítette 9 úgy9 • hogy-semmié kinae* 
'tttífzana. Az-ntán az" állástól el-menvén,- i0' 
folytatta fzavait m - . , . . • 

•MÓNIKA: Szegény Jolántál Te most ke
gyetlen ' kezek között ' fetrengefzfz* Istenem 
erosítsd-meg Afzfzonyi gyarlóságait* ÉIÍ -egye-' 
bet ő érette az Afzfzonyi. sírásnálnem tehetek. 
Szegény. Tétényine'! " • "" 

•NYÓL.-'^ 
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NTOLCZADIK RÉSZ, -
Nefzte Mónikával 

ESZTE : Hirtelen bé-fzaladván: Afzfzonyom! 
Az Iáén' fzerelmére leérem ; segítsen bennün
ket, Egéfz testem refzket* Bent a9 Méltóságos 
Afzfzony halálával küfzködni látdzatik. 

MÓNIKA : Az Istenért 1 mit mondafefz ! 
hol vagyon? 

NESZTE : A* zöld fzobába fkorították ama* 
kosiatok* Afzfzonyomnak Attya engefztelhe* 
tétlen* Olly kemény, mint a' Szent-GeEér-hö-
gyi kő-fzikla. A7 Király 5 midőn Prédáját lát-
tya , örömében refzket* Afzfzonyom jelen-lét-
te nagyobb inger az ei-ragadásra. Tulon ' csupa 
ördög. Fel-gyűlafztya a' Királyt. Hallottam 
Láfzló.nak mind kéréseit, mind fenyegetéseit* 

MÓNIKA: És a* Méltóságos Afzfzosy? 
"NESZTE : Szótalan, valamint-a* hal. An

nyira hágtak keservei: hogy azokat Immár nem 
érzi. 

MÓNIKA : Magát tehát éppen nem védel
mezi ?• 

NESZTE ; Akkor hallottam tüzes fzavait: 
jnidSn Attyától meg-parancsoltatott; hogy Bu* 
dara a" Királyhoz -mennyen. 

MÓNIKA : Most látom elSbbeni ronda -kö-
'Vetségem8 sükerét! Micsodát? Budára? Oda-im
már meg-fzabadáiásának reménnyé* Kún*Láfe-

Mdsadik Könyv* B b . l ó * 

N 
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lónak Üdvarába tehát?:Oh-van-é- .egy becsül e-
tes Személy 5 ki T ha ezt hallya^ hevemben 
nem.refzkét?—-Avagy Nefete : talán csak fe
nyegetések voltának , mellyek.et te, valóságnak 
lenni gondoltál. 

NESZTE: Micsodát? csak - fenyegetések ? 
*—KöfeÖnöm az illyen fenyegetéseket-is® Mind-' 
azokat valóságnak mondhatom.. . Hogy a* - Mél
tóságos Áízfzony Budának nevét hallotta; nagy 
jajgatásokkal fel -ugrott. Meg - fogta a' Király 
jobb karját; de a' Méltóságos Afzfzqny> irtóz
tató .feemeket vétvén reája 5 Stet magától el-ta-
feította. Az-után le-tépte haj-fűrtyeit, és grá-
náttyaitv Oli be irtóztató vak 5 midőn a? gyön
gyök mind kebelébej mind a9 földre hullottak! 
lene tekintetét le-nem-írhatni. Refzkedtek aja
kai 9 de egy fzó rajtok ki-nem-férhetett. Ezen 
gyötrelmeit látván, én ki-nem-állhattam. • Ki-
jfealadtak a' fzobábóL Minden fűhöz-fához ra-
gafzkodnék, ha gyötrelmeit meg-orvosolhatnám. 

MÓNIKA : És íme — magát —< látom -ki~ 
feléi 

K1LENCZED1KRÉSZ* ' ' 
palántának sérvei 

" í - j ö t t igen-is ekkor Jolánta csupán csak ma
ga ; de haj -*fűrtyei le - lógván vállaira, és ki-
nyílt kebelébe* Ifeonyíté valg ábrázattya - is. 

Éfc-



Éfzfe'se- vette::'amazokat % 'Mk ÁMzonyulmk 
siralmas állápötfyárá csudálkoztanak* Ki--jövés 
telekor csak ezt mondotta 

JOLÁNTA: Oh átkozott Hóhérok! irgal
matlan Űzők ! 

Hogy eztel-mondotta, Tétényire fordítván 
fzemeit3 mivel őtet ottan'nem látta; fzörnyü-
képpen felháborodott ? %zt gondolván; hogy 
immár híre nélkül el-is-tem'ették. Meg-támad
ván Mónikát j így befzélle 

JOLÁNTA: Hova lett az én Kedvesem f 
Hol van Tétényi?— Tehát Ti ezt-is él-kapátok 
előliem ? — Ti bofzorkányek ! -~ Adgyátok elé 
mennél' hamarébbr inert'ki-körmölöm fzemei-
tekét. 

MÓNIKA : Nem vitte-el • senki, Hifzea 
csak bé-vagyon takarva, 
• • JOLÁNTA: Itt van tehát itt ? No köfeö-
tiöm , hogy el-nem-sikkafztottátok. 

Ezek-után Nefzte. fel-akarta lassan Tétényi
nek testjét takarni; de Jolánta Urának orczáját 
mennél hamarébb látni kévánván, nagy érövet 
le-rántotta a' lepedőt 5' és azt a* főidre le-vágta. 
Sóhajtozott , meg-sértett koponyájára ferefztvéti 
jobb kezéí:® Nézte keservessen sokáig. Az-
titán y minden érzékenség nélkül , álldogált. 
•Ezen fzem-pillantattól fogv$ egy pót ki-nem-
mehettek bélSlle. ' 

B h<% Mo* 
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Mónika 3 Afzfzonyának hova-továbh, min-
iég nagyobb keserveit látván 5 és ennek semmi 
jó végét nem reméllvén , mindég azon fzorgal-
snatoskodott: hogy otet az Állástól el-vihesse. 
Elsőben ngyan engedelmeskedett néki Joiáiita., 
és egy-két lépésnyire az állástól el.- távozott. 
De nem sokára ki-fzakafetotta magát Mónikának 
kezei közül 5 és magánossan sétálgatott fel-V 
alá valami háromfzor* Sóhajtozott az uú\i ? és 
kezeit ̂ nern tudni mi okból, az egek felé emelte, 

Mónika 5 és Nefzte mindenkor nyomában 
voltának. Meg-meg-fogák néha kezeit, és csó-
kólák 5 de mind - ezeket 9 irtóztató gyötrelmei* 
tol hóhéroltatván 5 éfzre se vehette Jolánta. 
Végtére 9 igen el-fáradván, és kénnyait tovább 
Sgm törhetvén 5 egy fzékre le-rogyik 3 mely %g 
Állásnak ellenében vala* Fejét3 igen el-lankad-
•a* a? fzéknek hátúllyára vetette, és nyugodni 
látrfzattatott. Nefzte a' izéknek hátúllyára ke
lül t , és le-c'süggésre hajló fejét feorgalmatos-
san tartotta. Le-térdele pedig előtte, és eze* 
ket mondotta 

MÓNIKA: Az Isten' irgalmasságára kérem 
é7 Méltóságos Afzfeonytj csak egy kevéssé 
mértéfcelíye magát. Soha nem láttam illy ké~ 
nokat? de látni-sem akarok soha. Ha ennek 
csupa .nézése engemet-is el-bágygyafzt y miként 
lehet annak állapoetya 9 a9-ki eztet valósággal 
fzenyedi ? Méltóságos Afzfóony jöjjön magához* 

Meg-
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. Meg-csókolta ekkor .Moaika-Jolántáuat ke
zeit 5 de már a* gyötrelem azon lépcsőre íiá* 
gott '•: hogy se fzavát nem hallotta 9 • se - keze1 

illetodését nem érezte; Az Ő mellyé ki-ma
gyarázhatatlan fel-emelkedésekkel dolgozott, 
mintha fzívének • benne semmi helye nem vöh 
na. Egyfzer - kétízer fel-emelte 'fejétD és nagy 
erőltetve lélekzetet vett. Ismétt le - ereíztette 
fejét. így fzólla ekkor Mónikához 

-. NESZTE: Istenem-Teremtom! Bizonyossan 
ki-nem-állhattya. Egy Mi-Atyánk után oda lefe. 

Nefztének ezen ízavaira fel-emelte fejét 
Jolánta. Nézett Nefztére5 az-után Mónikára-
is igen kegyessen. Intett az-után mind-a'-ket« 
tonek : hogy távozzanak-el. Ezen intését ar
ra magyarázván.amazok": hogy Tétényivel ma
ga akarna a9 Szobában maradni, ezt pedig jó
nak nem ítélhették, meg-fogván kezét, és meg
csókolván, így fzólla 

MÓNIKA : Mit ? — El - hagynánk .tehát af 

Méltóságos Afzfzont? Azt mi,-Méltóságodnak 
ezen áilápottyában," nem cselededhettyük. Alá
zatossággal kérjük : hagygyon itten magánál* 

Erre Jolánta. fejét fel-nem emelvén, ismétt 
meg-intette okét: hogy távozzanak - eL Ezen 
másadízori intés ntm,. azt mondotta 

NESZTE: Bizonyossan nyugodni akar. 
MÓNIKA: Úgy vélem magam-is, Men

nyünkéi Nefete9 de.- ne meízfze iiment* Ha 
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fzüksége&fzen, tüstént elo állhstiuik; -És íme 
hunyorodnak iaanár álmos •• izéméi. El-méné 
Nejztével* 

•TIZEDIK RÉSZ. 
palántának utóllya*-

/amazoknak .csendes el-meneteljek után , meg-
inarada Székjében'egy darabig minden érzéken-
ség nélkül. • Az-után igen halkkal, egy-inás-ucátx 
fel-eíii^ikediL Hogy urát meg - látta,.. :is.rpétC 
: vifzfóá-tántorgott, és fzékfére le-rogyott* "Fél-: 
vette ismétt magát nagy. nehezen.-' Leg-nak'-
gyobb gyötrelmeit, de fS-képpen fziy * födron-
gaíásaít érezvén egygyet kettőt..sétált a'-pad-
Jaton* Isméct az álláshoz ment, és midőn lí
rának kezét fel-emelte, és meg-esokoitay hir
telen a1 kezét.le-ereíztette, maga' Urának Állá-; 
sa'mellett le-rogyott, e? ízavait mondván''- " 

JOLÁNTA-: Jaj fzívém-meg-:hasadötü-' 
Vígy magaddal Tétényi 

; Hogy ezeket el-mondá félig halva, nem-is 
alva, le-se - is dőlve, egygyik' kezével' Urát, 
pasikkal a1 főidet tartotta*-. 

gfoldnta*.. »#£.#•' fz4ve, • 

Hirtelen előhaladván i Hot'.az én 
Jolántám ? Hol van én ízerelmesem ? Ötét meg* 
látván: Az Istenért! mi lelhette .Jolántát," Bei-
he térdelvén ;.-' Joiántámnak élni kell. . Mit csele
kedett édesem? 

' J0LÁNTA"; Uramért íűvm meg-repedtt*' 
Nagyságodnak pedig fisívembál meg-engedek*' 

Ezek 
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,;'. EzelCyUtán;.;<éppe.ii-séggéI ;áf fold " 
Jolánta., és , igen -kevés'"mozgásai iith 
világra költözött, 

LÁSZLÓ: Istene.ni ! én mégkétség 
hetem. Én otet el -nem - vefzefóthetemu ~ 
lehetetlenség* — Jolántám!--édes Jolántám ! 
FeJrugördványRol az Orvos,. Jajjetek! Segítésetekig 

TIZEN-KETTEDIK-;RÉSZ. 
Beré'ntjinek jajjal. 

O E R É N Y I : Mizével befővén : Mi lárma*? Mi 
járma? Meg-látván Jolántáti Irgalmas Isten! 
ez Jolántám !̂  Lehetséges-e éz ? 

•' LÁSZLÓ: Oda van édes Berényim. .A" 
íz íve meg-repedtt, és nékem meg-engedett« 

BÉRÉNYI: Meg-halt tehát? és még sem 
úgy mint Királyné ? 

LÁSZLÓ : Én otet a¥ Királynék mellá té
tetem. Székes-Fehér-várott. Holttom után ma« 
gamat-is melléje fektetem. 

MIZE : El-válik Nagyságos Uram, mi vau 
az Örök rendelésben. En irtóztató, nagy, és 
sietsége s dologgal jöttem Nagyságod' eleibe* 
De Tétényinek , és Jolántának hóltt Tetemeiket 
látván 5 fzinte mindenekről meg-felétkezteníi 

LÁSZLÓ : Mi jót hozol édes Mizém l 
jMIZE : rSemmi egyebet az Isten ostoránál. 
LÁSZLÓ: Azt tudom , hogy fzerenesét-

fenséget huhogó Bagoj voltál- mindenkor, Hal
lyuk tehát* 

f MIZE : Mind Tétényinek, mind Jolántának 
halála Nagyságodnak munkája. Oh ha ap pít-
varban líena állana immár az Egek' büntetése l 

LÁSZLÓ: Ne ijefzgess Mise. 

http://tene.ni


"KÜN - LÁSZLÓ, 

I.Ufani tele van Buda Mmatlan Ma-
: 'hogy bofeíMt vegyenek Tuléij#i| 

•aggatott irdemes Magyarokért, Tele" 
ot-váf ossa-is, az egéfz Rákos mezeje a' 

^dek-Kunokkal. Arbucz, és Inrtúl veze-
, &' Sereget, •'kiknek' feleségeket el-csalogat--.' 

tá.-'Az Isten fzerélmére -kérem Nagyságodat: 
menuyen-ki az OrfzágbóL . Másként 'életében 
nem .marad. 

LÁSZLÓ-: -Oh csendesítsd-le Mize a" népet 
MIZE: Azon voltam y vagyok-is. • Ki «%d-

tam a5' parancsolatot: hogy addig a* Magyaiok 
által * ne - ereízfzék ' a1' Bnnáii a1 fene Kunokat > 
még Nagyságodat biztos helyre tehetem* Az Is-' 
tenre kérem Nagyságodat: fzaladgyon, 

LASZLÓ:: Be merre fealadgyak"? 
' MÍZE: A" Budai réfzen akár hová: mert 

•a' Magyarok ezen tájon vannak* Ezekben pe- • 
dig bízhariru Ákakie-iiiennyeii a" Dunán: mert 
.'tf Kánok' kezébe eshetik* "Ezek Nagyságod
nak eskütt ellenségu Kint a? Paripám: üüyöri 
reá és fóaladgyon. 

LASZLÖ: Mennyünk Tulon.' Szaladgyunk.' 
Elrfzalada Tulmmal* • 

. BERÉNIT: Oh; én fzereiicsétlen ember. 
Se V8m, se Leányom* 

MIZE : Beréuyi! — Nézd esen két áldoza
tot* Egy-is elég lett volna egy napra* 

BERÉNYI.: Oh az én Leányom! az én 
kedves Jolántám* 

. B51ZE : Berényi ! A* Magzat fzép Isten; 
adománnyá. Be melly Atyák azt meg-bocsűlni 
nem-tndgyák, bár azoknak macska fiat adna az 
lsten.: * ' 
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