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BEVEZETÉS. 
II. József németesítő törekvései fölrázták a 

nemzeti szellemet s az elnyomással fenyegetett 
magyar nyelv most már minden téren követelte 
jogát. Megindul az izgatás a magyar színészet és 
a színműirodalom érdekében is, oly sikerrel, hogy 
1789-ben megalakulhat az egyetemi ifjakból álló 
első magyar színjátszó társulat, 1790-ben pedig 
Kelemen László alapítja meg hivatásos színészekből 
álló társulatát. 

Ezzel azonban nem volt még megoldva a magyar 
színjáték kérdése. Eddig nem volt színpad, mely 
drámaírókat nevelt volna s hogy most a hazafias 
buzgóság felállította nagyra hivatott oltárát, alig 
akadt író, ki áldozhatott volna rajta, Péczeli pályázata 
eredmény nélkül marad. Bessenyei komoly drámái
nak cló'adását meg sem kisértik. A színpadnak eleinte 
fordított drámákkal kellett megelégednie. Majd nem
sokára Dugonics népszerví, általánosan ismert regé
nyeihez fordul segítségért, hogy kiegészítse szegé
nyes műsorát. Először az Arany pereczeket dolgozza 
át Endró'dy János piarista, s miután e vállalkozás 
nagy sikerrel járt , az Etelkát is színre alkalmazta 
egy lelkes egyetemi hallgató, Soós Márton. 

Dugonics nagy örömmel látja e darabok sikerét 
s ez ihleti, hogy bár nincs igazi drámaíró tehetsége, 
maga is szerezzen eredeti darabokat. S a mily élénk 
érzékkel találta el regényeivel korának Ízlését, ahogy 
bele tudott illeszkedni azokban korának érzésvilágába, 
ahogy szolgálni t 'idta közönsége szükségleteit ott. 
ép úgy megfelelt e tekintetben színdarabjaival i s : 
tehát égető hiányt pótolt a közönség ízlésének meg
felelő módon. Ez az ő színdarabjainak legfőbb érdeme. 
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Egyébként ó' mint szinműíró az iskolai dráma 
tanítványa. Mint a poétika és retorika tanárának szinte 
évró'l-évre kellett gondoskodnia darabról, melyet 
tanítványaival előadathat.' A piarista növendék
papokat már korán hozzászoktatták, hogy alaposan 
megtanulják a drámaírás mesterségét. Mert valóban 
annak tekintették. Az anyagot vették, ahol kapták, 
előbb a szentírásból, majd a klasszikusokból, végül 
modernebb drámaírók műveit is átdolgozták. Tulaj
donképen nem is az volt a fődolog, hogy a mese 
művészi kerekdedséggel legyen megalkotva, vsigy 
hogy igazi jellemek szerepeljenek benne; a cél a 
tanítás, nevelés és ennek megfelelően erkölcsi pél
dázatok, vallásos igazságok töltik meg e darabokat; 
ez az erkülcstanítás azonban sokszor erőltetett. A 
darabokba szőtt beszédek a szónoki előadás gyakor
lására valók. 

Mindezek azonban inkább az iskolai dráma 
virágzása első korszakára illenek; abban a korban, 
amikor Dugonics tanít, szinte háttérbe vonul az 
iskolai célzat; minél inkább látogatja ezeket az 
előadásokat a közönség, annál jobban fogy a drámák
ból a moralisatio. Első sorban mulattatni akarnak, 
más színház nincs, pótolják a hiányzónak szerepét 
is. A közönség tetszése irányítja most már az iskolai 
dráma írójának a tollát s így kerülnek le a színpad
ról a szentírás tanító irányú darabjai s így jutnak 
az iskolába a francia és német vígjátékírók művei, 
sőt a hazai életből vett „közjátékok." 

Az iskolai dráma fejlődésének ezen a fokán vált 
alkalmassá a világi színpadra való átlépésre. Valóbat 
az írókra ez nem is volt oly nehéz s ez magyarázza 
meg, hogy első színműíróink között több piarista van. 

Mikor Dugonics a regényeiből átdolgozott dara 

' Iskolai drámái közül azonban csak kettő maradt ránk: 
Menechmi (Plautus után) és TárhÁzi ( = Gyöngyösi, Grotsched-
ből való átdolgozáE). ; 

bok sikerét látja, elhatározza, hogy irodalmi műkö
dését színdarabokkal fogja folytatni. S drámáiban 
ugyanoly módszer szerint jár el ő is, mint amelyet 
iskolai színműveiben hatásosnak tapasztalt: darabjai 
mind átdolgozások, a tárgynak teljes megmagyaro-
sításával. 

Színdarabjai Jeles történetek címen jelentek meg 
két kötetben (1794—95). Az első kötetben van Toldi 
Miklós és Etelka Kar jelben; a második Bátori Mária 
és Kún László című darabjait foglalja magában. 

Mind a négy történeti színmű, bár az Etelka 
Karjelben történeti háttere költött. Dugonics nagyon 
jól látta az akkori színpad hiányát, észrevette mi 
fog tetszeni abban a lelkesedésre szoruló korban. 
Az ő útmutatója a közönség Ízlése. Csak ez magya
rázza meg óriási sikerét, páratlan népszerűségét, 
melyet színdarabjaival is gyarapított. Valóban ő az 
első drámaírónk, aki igazi tekintélyt szerez, aki 
visszhangot kelt nemzete szivében. Nem igazi dráma
író, nincs kellő színpadismerete sem, de a tehetség 
hiányát pótolja éles szeme, a nemzet szükségletei 
iránt való érzéke. 

Idegen darabokat dolgoz át, de azokat „talpig 
megmásolja." Ő hiszi, hogy a nevek cseréje, a magyar 
ruha s néhány becsempészett hazafias szólam gyöke
rében megváltoztatják az idegen darabot. Valójában 
a magyarosítás ritkán sikerült, mert a jellemek, a 
darabok szelleme, levegője idegen maradt. De ezt 
ő maga sem vette észre, közönsége meg éppen nem; 
ennek elég volt a külső csillogás és — valljuk meg — 
műveltsége is sokkal csekélyebb, hogysem a tör
téneti háttér igazságát megbírálni tudná. Olvasás 
közben pedig támogatták képzeletét a nagyszámú 
jegyzetek, melyekkel Dugonics igazán ügyesen tudta 
a cselekmény folyamát szegélyezni. 

Darabjai közül legnagyobb hatása volt a Bátori 
Máriának, (1862-ben játszották utoljára), legérdeke
sebb meséjű színműve azonban az Etelka Karjelben. 



E darabjának történeti háttere Sajnovics János 
Demonstratiójának köszöni keletkezését. Sajnovics 
könyve nyelvészeti munka, azonban inkább nyelvé
szeti rajongás, mint igazi nyelvészet.' 

Sajnovics ugy találja, hogy a lappok nyelve oly 
közel áll a magyarhoz, hogy ezek a lappot könnyen 
megértenék. Kutatásai közben annyira elragadta a 
buzgóság, hogy mikor a lappokat hallotta, szinte a 
magyarok közé képzelte magát (Demonstratio, 21. 1.). 
Egy szóval igazi teslvérnépet talált ott fent 
északon. Munkájának végén még tovább megy s 
flell Miksa után a magyarok ó'shazáját Karéliába* 
helyezi, amely Finnországnak tartománya és a 
karjeliak a magyarok ősei. A finnek azonban még 
ezeknél is régibb néptörzs (Demonstratio. 119. 1.). 
A munkának ez a része hatott, leginkább Dugonics 
írói munkálkodására, már az Etelka c. regényében 
is, de még jobban késó'bb Jólánkában és szóban levő 
színművében. 

Valóban szinte költi a történelmet. Megmagya
rázza, miképen kerültek északra a magyarok test
vérei. Ed, Csaba fiának vezéi-lete alatt s megala
pították Finomországot, melyet azért neveztek így, 
mert lakosai csinosak, finomak voltak . . . Ennek a 
fejedelemnek ivadéka Etele, színdarabunk egyik 
főalakja. 

Dugonics a hatalmas karjeli birodalmat igy írja 
le (Jólánka. I. k. 55. jegyz.): „ . . . A karjeli biro
dalom . . . éjszak felé vagyon Balta-tengörnek finomi 
öble mellett. Ezt a sok részekre eloszlott tengört 

' L. Halász Ipnác : Sajnovics hatása a magyar költészetre, 
liudapesti Szemle 1880. ' Karelios tintiül Karjala, Finnország
nak keleti tartománya, a Kalevalának, a finnek nemzeti epo
szának liazája. Az itt élő finn törzs mutat legtöbb hasonlóságot 
a magyarokhoz. Csontos barna emberek, élénk természetűek r 
nagy költői tehetséggel megáldottak. A finn népköltészet ter. 
mikéinek háromnegyedrésze tőlük származik. 

azért nevezhették édes eleink baltának: mert (az ő 
képzelődésiik szerint) balta formája volt, vagyon 
mostanában is. A karjeli birodalomnak határjai ezek: 
I-szer a finomi öböl és Honvár (Hongria, Ingria, 
Ingermanland). Il-szor: napkeletre, egy gyönyörű 
kis ország, melyet így neveztek: Holmi; mostanában: 
Holmia. I l l -szor: éjszakfelé vagyon egy hosszií 
ország, melyet a régiek Savónak mondottak, most 
Savólandiának, Savólaxiának is. IV-szer: nap
nyugatra vagyon Botország (mostanában Bothnia). 
Azután Finomország (most Finnia). Innét Nyilország 
(most Nylandia). Végtére Kajánország (mostanában 
Kajánia). Ezek bizonnyára mind magyar nevek s azt 
jelentik, hogy magyar eleink ezen tartományokat 
birtokukban tartották és innét mentek aztán a 
világon széjjel . . ." 

íme így működik Dugonics képzelete nemcsak 
a történelem, hanem a földrajz terén is. Amit 
forrásaiban talál, átalakítja, a földrajzi neveket 
etymologiai játékkai magyarossá formálja — igy 
népesíti be azokat az ismeretlen tartományokat a 
magyarok őseivel. Önkéntelenül is eszünkbe jut 
itt Horvát István, aki valóban egyenes követője 
Dugonicsnak a fanatikus hazafias érzés irányította 
történelmi módszer tekintetében. 

A történelmi háttért Dugonics Sajnovics után 
alkotja meg, _ azonban a darab meséje sem az ő 
leleménye. Érdekes, hogy Dugonicsnak e darabja 
az első nyoma irodalmunkban Shakespere hatágának: 
határozottan észrevehető, hogy meséje a Vihar 
és a Téli rege cselekményéből készült. Nem 
valószínű, hogy Dugonics maga olvasztotta össze 
a két darabot, bár nem volna lehetetlen, mert 
hisz akkor már Shakespere darabjai megjelentek 
német fordításban; azonban amint többi darab
jait egy-egy kész német darab után alkalmazta 
magyar színre, úgy valószínűbbnek kell tartanunk 
e darabjánál is, hogy egy kész átdolgozásból 

^ 



it merített. Ez a közvetetlen forrása különbea i.s 
!; Ügyesebb kézre vall. 
i A darab meséje határozottan érdekesebb többi 

:'/j színdarabjainál, a figyelmet mindvégig leköti s még 
;:« a mai olvasó is unalom nélkül olvashatja. Kár, hogy 
5 ij sok benne a főcselekményhez nem tartozó részlet s 

több felesleges szereplő is akadályozza a gyors ki
fejletét. Éppen ezeknek nincsenek Shakespere darab
jaiban megfelelőik. A főbb szereplők mását mind 
megtaláljuk Shakesperenél. Etele nem más mint 

J Leontesz (Téli rege), Etelka Hermione (Téli r. 
'i és Prospero (Vihar) alakjából olvadt eggyé, Kréka 

szeretetreméltó, naiv egyénisége Mirandára (Vihar) 
és Perditára (Téli r.) u ta l ; az aljas cselszövő 
Hengeri a Vihar Sycoraxa, Nagyhabi Cleomenesre 
és Sebastianora emlékeztet. Felesleges személyek 
Márna, Tabán, Ballagi, sőt Széplaki is.' 

V Shakespere idillikus, romantikus szinműveiben 
sok a játsziság, a kedves, fantasztikus jelenetek 
beleillenek ama darabok keretébe. Dugonics azonban 
történeti színművet ír, amelyben nagyon is ügyelni 
kellene a valószínűségre; neki nincs is elegendő 
ereje a képzelet játékának feltüntetésére, másrészt 
az ilyes jelenetek nem is valók az ő történeti szín- y'̂  
művébe. Pedig ami közönségét a figyelmet lekötő mese " 
mellett élénken érdekelhette, az a költött történeti 
háttér volt. Dugonics jól tudta, mi foglalkoztatja 
legjobban olvasói képzeletét s azért mutatott rá oly 
különös szeretettel az ősi dicsőség korára, amikor a 
magyar rokonság oly hatalmas, oly messze terü
leteken uralkodó volt. A kilencvenes évek nemzeti 
lekesedésének így adott táplálékot. 

A darab a színpadon nem szerepel oly sokszor, 
mint gyöngébb társai, például a Bátori Mária. Ezt 

• L. erről liüvebbeii Hayer J . : Shakesperei nyomok 
(Kisfaludy-Társ. Évi. XXII. IIG. 1.) és Magy. drámaíród. 
tört. I. 1G9. 

csak abból magyarázhatjuk, hogy színrehozatala 
sok áldozatot kívánt, a szini felszerelés, ruházat 
olyan, amelyet más darabokban nem igen használ
hattak. 

Mikor Dugonicsnak e színdarabját a nyilvános
ság elé bocsátjuk, nem mulaszthatjuk el, hogy rá 
ne mutassunk még az írónak mindenképen figye
lemre méltó nyelvére. Dugonics az első író, aki a 
népnek nyelvét jóformán összes sajátságaival bele
viszi az irodalomba. A népnyelv rejtett kincseit, 
szólásait, közmondásait megbecsüli s hazafias buzgó
sággal illeszti műveibe. Csak az a kái-, hogy túl
ságosan halmozza a népiességet, úgy hogy stílusa 
néha szinte roskadozik a népies sallang terhe alatt. 
De nem is válogatós: kifejezéseinek nagy része így 
az Ízlés rovására esik. Stílusából valóban hiányzik 
a finomság. 

Előadásának magyarsága azonban nem merül 
ki a népiességben: a mondatszerkesztés sem utolsó 
érdeme. Jól tudja, hogy a magyar stílus szereti 
a rövidebb, közbeszólásokkal nem nagyon terhelt 
mondatokat: itt-ott igazán meglep rövid, világos s 
magyarosan egymás mellé helyezett mondataival. 
Máskor azonban feltűnően bántják nyelvérzékünket 
felbukkanó latinizmusai, (a feltételes mód használata 
a mellékmondatokban, acc. c. inf), sőt germaniz-
musok is előfordulnak. Szókincse gazdag, a nép szó
készlete rendelkezésére áll. Újonnan alkotott szó is 
sok akad, ő maga is szívesen alkot új szókat. Ezek 
közül számos forgalomba került és meg is maradt 
a használatban. Mint nyelvművelő és nyelvújító 
valóban egyike legnevezetesebb íróinknak; kevesen 
vannak, kik a nyelvújítás korában hasonló sikerrel 
gazdagították a nyelvet. Művei elavulhattak, de 
szavai között számos van, mely nem avult el a mai 
napig. Nemcsak a mathematika nyelve utal az ő 
szavaira — tudvalevő hogy teljesen megmagyaro
sította a mennyiségtani fogalmakat — hanem mai 



beszédünk nem egy szavának bölcsője is Dugonics 
müvei között keresendő.' 
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Az Etelka Karjelben ez alkalommal jelenik meg 
második kiadásban. Helyszűke miatt el kellett hagy
nunk a darab II. szakaszát, ennek csak tartalmát 
közöljük; elmarad még az I. szakasz bé-vezeténe^ {az 
előzmények), ezt csak kivonatosan adjuk. Úgy
szintén elmaradnak legnagyobb részben Dugonics 
jegyzetei is, csak egyet-kettőt hagytunk meg 
mutatónak. Dugonics írása módját megtartottuk, 
csupán a hiányjeleket hagytuk el az egyes szavak 
végéről (a') s az ö-jét irtuk mai formában. 

• L. DugonicBrcJl bővebben: rrúnai Antal: Dugonics 
András életrajza. Kiadja a Dugonics-tAreaság Szegeden 1903. 

SZEREPLŐ-SZEMÉLYEK. ' 

Elele: Karjpü fejedelem 
Tabán: Etelének fia. 
Ele: a finomi fejedelem fia. 
Nagyhali: Etelének kormányosa. 
Hengeri. 
Kréka: Etelének és KeteUVnak (Etelkának) leánya. 
Keiela (Etelka): Etelének felesége. 
Széplaki: a lápok fejedelme. 
Kanda: Széplaki felesége. 
Márna: Széplaki és Kanda leánya. 
Vízaknai: Szé|ilaki kormányosa. 
Bailagi (Héjjá): Etelének és Ketelának (Etelkának) leánya 
Perhete: Etele hajós legénye. 

' Dugonics nom kiizli a szereplő-személyek névsorát. 
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ELO-INTKS. 
Etelkának Karjeli viszontagságait, Etelének 

teméntelen történeteit vettem Írásomban: mert ezen 
dolgot emlékezetre méltónak lenni gondoltam. Soha 
el-nem hihetné, el-se gondolhatná az ember, hogy annyi 
gyötrelmeken mennyen azon ember körösztül, kit 
egyszer a változó Szerencse forgó kerekére fel-kapott. 

Voltak, kik midó'n ezen Munkámba fogtam, azt 
javallottak: hogy ezen könyvemet-is a szerént irjam, 
mint, hat esztendők élőt, Etelka történeteinek két 
könyveit irtam. És igy e mostani dolgok ama két 
könyvekben foglaltt történeteknek folytatásai legye
nek, igy az-után Etelka, három könyvekben állyon elő. 

De, hogy ezt ne cselekedgyem, két okaim 
voltak. Első az: mivel Etelka végének ott kelletett 
szakadni, midőn Etelével Világoson egybe-jött. Akár 
mi többet adtam volna ahhoz, az a Szabások és 
minden jó izlés ellen való lett volna. Igy szakasztya 
félbe Virgilius-is Eneissét, midőn Turnus meg-öletett. 
]gy szakasztottam-el én-is, a Gyapjas" Vitézeket, 
midőn Jázon az Arany gyapjas báránynak bőrét 
kezéhez vette. Korpázzák-is azért'-Homérust: hogy 
Odisseájában többet szóUott, mint midőn Ulisses 
Feleségéhez érkezett. 

Második okom ez vala: meg-kévántam kémélleni 
azoknak fáradságjokat, kik ezen munkámat-is a 
Jádzó-szinre akarnák alkalmaztatni. Sóós, Endrődi 
Urak dicsőségessen fáradoztak: hogy amaz ugyan 
Etelkát, eme pedig az Arany Pereczeket szem 
eleibe tegyék. Iparkodásjoknak azon bérét vették, 
hogy munkájokat mind Magyar-Országban Pesten 
és Budán, mind Erdély-Országban Kolosvárott 
örömest látták, és hallották a Magyar szem-fülek. 

Én tehát Etelkának Karjeli történeteit vállaimra 
vettem, és magam kévántam a Játék-szinre állítani. 
"Úgy gondolkozom: hogy ezzel édes Hazámnak, mind 
örömére, mind hasznára tárgyalok. Iráni Pesten 1794-
ben. Első Májusban. 

E L S Ő S Z A K A S Z . 

Elö-beszéd. 
Dugonics elmondja az Etelka Karjelben előz

ményeit s igy összefüggésbe hozza ezen színdarabját 
Etelka cimü regényével. 

Etelét anyja Héjjá többször kéri, hogy térjen 
vissza hazájába Karjelbe. De mivel Zoltán fejedelem 
Etelére bizza a németek ellen való hadakozást, nem 
teljesítheti anyja kérését. Hadviselése győzelemmel 
végződik. Mig odajár, fia születik, Tabán. Ekkor 
végre elhatározza, hogy haza megy Etelkával és 
Tabánnal; mikor haza ér. anyját már halva találja. 

Ennyi az előbeszéd foglalata. Hogy azonban e 
színdarab könnyebben legyen érthető, elmondjuk az 
előzményeket is, melyek a darab későbbi folyamán 
tűnnek ki. Etelka egyideig boldogan él szeretett 
Eteléjével, míg Hengeri, egy gaz cselszövő, fel nem 
dúlja boldogságát. Ez ugyanis szemet vet Etelkára, 
de mivel tudja, Jtiogy megközelíthetetlen, furfangosan 
kieszelt tervvel 8kar céljához jutni. Etelka szobájába 
rejtőzik s mikor észreveszi, hogy Etele közeledik, 
ennek szemeláttára kiugrik. E gaz tettével az a 
terve, hogy ha Etele eltaszítja bűnösnek vélt fele
ségét, ő könnyebben férkőzhetik hozzá. Etele csak
ugyan hűtlennek, bűnösnek tartja Etelkát s nagy 
bánatában elbujdosik. anélkül, hogy csak valamit 
is szólna Etelkának. Ez — nem is sejtve mi történt, 
mert Hengeri tettéről nem tudott semmit — Etele 
után indul, de a tengeren hajótörést szenved; a 
szerencsés véletlennek köszönheti csupán, hogy a 
vihar Kréka leányával egy elhagyott szigetre veti. 
I t t él már tizenhat éve. E szigetre került már 
előbb Hengeri is, akit Etele barátja Széplaki a 
lápok fejedelme tet t ki ide büntetésből. 

Etele bujdosása közben véletlenül szintén e 
szigetre kerül s i t t kezdődik a darab. 



ELSŐ RÉSZ. 

E t e l e a vad Szige tben ." 

Irgalmatlan nagy szélvészek valának az el-múlt 
éjtszaka. Minden felől menny-dörgöttek a levegők. 

Úgy-annyira hányattatott Etelének hajója: hogy 
ezen vad szigetnek partjára nem szántt akarattyá-
ból, hanem a Szél vizeknek kéntelenitéséből szár
mazott a ki-költözködés. Ide tehát szükség képpen. 
és igen véletlenül érkezett. 

Mindenütt magával hordozta Tabán-fiát, és más 
valami felserdült Ifiat-is, kit mindenkoron fiának, 
Etének-is nevezett. Tabán el-haladta immár a huszon
két eszendó't. Mind-ekkoráig nőtelen lévén, sokszor 
el-akará venni a Lápok fejedelmének kis-aszszonyát 
Márnát; de, Attyának kedvetlenségét látván, mind
eddig Házasságának kévánságában gyötrődött. Ete 
két esztendővel vala fiatalabb Tabánnál. 

Hogy azon éjjeli zűr-zavarok után reggel a 
Szigetre értek és szerencséssen ki-is-kötöttek, Etele 
tüstént megparancsolta embereinek: hogy Sátorokat 
üssenek. E Szigetet, bele unván a sok kódorgásokba. 
lak-helyéűl választotta: mert leg-vadabbnak, és az 
emberi munkálkodásnak minden nyomától meddőnek 
tapasztalta. — Elég kincset, és embereket hozván 
magával, soha innét Karjelbe visszarmenni nem akart. 
Ki-hozatván a hajóból mindeneket, azokat sátorjai 
alá rakatta. Az-után egy kő-darabra ülvén, meg
pihent. Kis várakozás után, így szólla hozzája. 

' Dugonics darabjait nem osztja felvonásokra, sem jele
netekre ; nála a Kakaszol- különülnek részekre; az egyes részeh 
előtt többször találkozunk, mint itt is, elbeszélő részletekkel, 
amelyek jóval meglialadják a színpadi utasítások szokott 
terjedflmi'ít. 
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Tabán: Az én atyáin talán búskodik? Hiszen, 
akár mi nyomorúltúl-is, még-is itt vagyunk. 

Etele: Igen-is itt vagyunk édes fiaim. Hála 
légyen a Magyarok Istenének: hogy a tengeri 
vizek közül ki-szabadultunk. — Fiaim! ezen Sziget 
igen alkalmatos lészen örök lakásunkra. I t t egy 
Aszszonyi'a se találhattok, kik sziveteket raeg-ront-
hatnák, és benneteket magokhoz csábithatnának. 

Tabán: I t t ugyan irrúl se lehetne egygyet 
találni. De hol-is vennék itten magokat? 

Etele: Oh Fiaim! Szaladgyatok ezen késértetek
től. Ne higygyetek nékik. Ezek rontyák-meg szive
tekben a valóságos Magyar erkölcsöket. 

Tabán: De, édes Atyám, , irgalmatlan nagy 
Szélvész vala ám az akkor. Es mivel éjtszakára 
dörgött, annál félelmessebbek voltak kövei. 

Etele: De Tik-is, kedves Magzatira, ugyan-csak 
?mberől viseltétek ám magatokat. A hajós legények 
3sak fittyek hozzátok képpest. Ki-tettszett bennetek 
a Magyar vér. 

Ete: Csak azon örvendettem szél-vizeink között: 
hogy egy Aszszony se vala hajónkban. Széplaki 
fejedelemnek Gályájában, tudom, hogy jajgattak 
az aszszonyok. Az ő hajóját-is a mi Szél-vészünk 
hányhatta. Mert, a-mint a sötétben észre-vehettem, 
mindenütt nyomunkba evedzettek. 

Tabán: Istenem: ha Széplakinak hajójában mind 
el-vesztek az Aszszonyok! be irtóztató gondolat! — 
Atyám! ha ők oda lettek, nem te vagy-é valóságos 
oka méltatlan haláljoknak? 

Etele: Én lehetnék oka? — Talán azt akarád 
mondani: hogy én vagyok oka ki-szabadulásjoknak. 
Mert: ha én őket (a-mint esedeztek vala) hajómra 
vettem volna; és hajós legénjeim, a szélvészek 
között, azoknak lármáikat, jajgatásjokat hallották 
volna, mind-nyájan szivjeket el-vesztették volna, és 
így mind-nyájan most a nedves noszojában fekün-
nénk a Tenger fenekén. 
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Ete: De a már bizonyos. 
Etele: üe pedig én legénjeimhez felkiáltottam; 

Fiaim! így mondék: Rajta, körösztül a hullámos 
habokon. Mi aszszonyok nem vagyunk, hogy hasz
talanul jajgassunk. Emberellyük-meg magunkat. 
Semmit se féllyünk a sivitó szelektől. — Mind 
ezeket nem mondhattam, s-legényeimet nem bátrit-
hattam volna, ha azon jajgató partékák hajómban 
lettek volna. 

Midőn ezeket, és az előbbeineket mondotta 
Etele, szüntelen imide, és amoda nezegélt Ete, és, 
e Szigetnek minden részeire vetvén szorgalmatos 
szemeit, eleget nem csudálhatta annak ékességét. 
De úgy tettszett, mintha, egy különös helyre vetvén 
szemeit, csodálkozott volna. Mind-úntalan lopogató * 
szemekkel nézegelte őtet Etele. De. elöbbeni csudál-
kozásiból még vissza-nem térhetvén, Etelének elöbbeni 
beszédgyei után, zúr-zavarjai között ezeket mondotta 

Ete: De a már igaz — Ugyan úgy-é? — de 
a már más — És ugyan rendes. 

Etele: Hallod-é, Fiók? Mi lelte fejedet, hogy 
im-ide és ám-oda csavargatod? Mit kukucskálsz 
annyit ama tájjékokra? 

Ete: El-iszonyadva, és álmélkodva: Isten bizony: 
énnékem úgy tettszik: mintha már egyszer ezen 
Szigetben tévelyegtem volna. 

Etele: Talán el-ment az eszed? 
Tabán: No, édes Öcsém! most ugyan botlottál. 

Hiszen e Szigetbe a Szelek se botlanak-meg. 
Ete: De, Bátya! a-mit én egyszer meg-látok, 

meg-vagyon az látva. — Látod ama kősziklát? 
— Látod ama le-hengeredett Cser-fát? 

Tabán: Kő-sziklákat, Cser-fákat másutt-is látni. 
En-is láttam eleget. 

Ete: De én illyet soha se, hanem két esztendő 
előtt, midőn it t vaíék. — íme! íme! Bátya! itt a 

tUZ-JDiiJ-: ;• t u d o m 
hol vagyoi. 

Etele: Jöszte idább Etc-!iara. 
Ete: Parancsollytn Uram-atyám. 
Etele, inegta)X)gatvAii homlokát, és e r t t : N é z z j ó l a 

szemembe. Kis várakozás után: Te, Isten úgy tartson, 
forró betegségbe estél. Ha nem érzed-is, de bizo-
nyossan rószszúl vagy. 

Ete, igen nagy lángfral: Ereszszen-el Uram-atyám! 
— íme ösztönöz engem valami. — Lám! Lám! — 
azon Bük-fát-is! ama horgas partokat! — amaz 
annyit, meg annyit! 

Ezeket mondván nagy nyughatatlanságban 
vala az Hiú. Meg-fogta néki nagy haraggal kezét, 
és igy szóUa 

Etele: Egy tapodást se innent, eszeveszett ifiú! 
Jli lelhetett tégedet? 

Ete: Minden tartóztatás haszontalan. — Törjön, 
'•agy szakadgyon. el-kelletik mennem! 

Etele, harafrossan: Hát én a Te atyád nem 
vagyok? — Szalma-török' talán? — és néked nem 
parancsolhatok ? — Meg-álly, mondom. Avagy 
tüstént a Hajóra vissza-takarodgy. 

Ete, megmértékelvén magá t : A t y á m ! l e h e t - é a 
Szivnek parancsolhatni? — Mind-az-által: nem 
bánom — De meg-engedhetni még-is egy engedelmes 
liúnak, hogy a Szigetnek ezen erdejében el-mennyen. 
Viszszajövök, ha valamit meg-látok. 

Etele: Soha illy balgatagságot felőlied. No jól 
vagyon — Hallod-é Tabán! Lelkedre kötöm Öcsédet. 
— Ha tapasztalod: hogy képzelődései meg-szünnek, 
avagy hagymászsza el-múlik; erezd, hadd fussa-ki 
magát. 

Tabán: Gondom lészen reája. 
Kíele: Ha pedig látod: hogy valósággal meg

bolondult; tapodásnyira se erezd. — Kösd-meg őtet. 

Lopogató: lopva, titkon tekingető. ' Sxcdma-türiih: Eznlmii-törck, törmelék. 
Prtinai: Ktelka Karjelbc.n. 
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és vissza vele hajónkba. Ott fog múlai tüze, ahol 
víz vagyon. 

Tabán: Talán nem oll^t veszedelmes hagy-
mászsza.^ ' 

Etele, szifinorkodva: Szegény Fiók! — bizony 
sajnállanám, ha meg-bolondulna. Alattomban: De 
mit használ nékem-is: hogy ép eszem vagyonV — 
Nyilvánossan: Fiaim! én el-megyek. — Talán le
fekszem. — Három éjjel be-nem-húnhattam szememet. [̂  
El-méne. f 

MÁSODIK RÉSZ. 

É t é n e k c s u d á l k o z á s a . 
Tabán. Attyáftinak elmenetele után: Az Istenre-, 

kérlek, édes (jcsém: mi juthatott eszedbe? El)i' • 
vagy-é? avagy álmodozol? — Fontosok-é atyámi;; 
gyanúi? Avagy ezen Sziget . . . 

Ete: Ez az ez, édes Tabánom! I t t vagyon m. 
én Kincsem el-rejtve, mellyet két esztendők előtt 
láttam. 

Talán: Bizonyossan igazat mondott Atyám. Te 
meg-tébolyodtál. 

Ete: Oh meg-nem-tébolyodtam, édes Bátyám. 
Két esztendők előtt két napokat töltöttem ezer. 
Szigetben. I t t láttam akkor azon kincsemet, kit 
még mostanában-is szivemben hordozok. E g y drága 
teremtést. 

Tabán: í g y tehát nem álmodozol? 
Ete: Oh nem álmodozom, édes Bátyám. Mert 

az álom illy hathatós nem lehet. Valóságot mondok 
I t t van az én angyalom! — Erről én egy szót 
nem mertem mondani édes Atyánknak. 

Tabán: Azt okossan tet ted: mert már eddig 
a hajóban lelted volna magadat. 

Hagymász: hagymáz, lázas betegség. 

Ete: Oh Istenem! ha csak hirét hallya-is 
valahol az aszszonyoknak, tüstént oda van, és szél
vészbe keveredik. 

Tabán: Oh pedig, ha azt-is meg-tudgya: hogy 
én-is szeretek! — Öcsém egy bajunk mind-a-kettó'nk-
nek. Szivem hajlandóságát előtted immár nem 
tagadhatom. 

Ete: Eddig-is eltagadhattad tehát? 
Tabán: Nem te tó'Ued, hanem Atyánktól, vala

mint te-is, tartottam. Széplakinak hajójában vagyon 
ama drága Teremtés, ki szivembe bé-hatott, ki-se-
léphet belőlle. — Oh! ha az múltt éjtszakai szél
vizek között el-veszett! Oh ha őtet többé nem 
láthatnám! Bocsasd-meg Isten, de talán atyámra-is 
meg-neheztelnék, hogy őtet, annyi kérései után, 
mi hajónkba nem vette. — El-veszett-é ő, édes 
Öcsém ? 

Ete: El-nem veszett édes Tabánom. — Széplaki 
Fejedelemnek kormányossá Vizaknai talpra esett 
ember. Azt Ígérte: hogy nyomunkban lészen. Ha 
szerencséje szóigált, még ma itt terem. 

Tabán: Igaz ugyan: hogy kétségbe nem kelletik 
esni a jó kormányosnak. De mi hasznom abban-is: 
ha szerencséssen ide érkeznek. 

Ete: No bátya miért? 
Tahán: Oh édes Ocsem: a-mi édes atyánk, 

minden jósága mellett, igen kemény ember. Egészlen 
reá-vetette fejét, hogy soha meg-ne-házasodgyam. — 
Minden-nap hallom azon szavait: hogy az aszszonyok
nak a legjobbika sem ér egy törött Rokka-talpat, 
egy ketté hasadt pereszlent.' Ezen szavak körösztül-
járják szivemet. 

Ete: Nem-is csekélység igy le-gyalázni a szép 
nemet. 

Tabán: Hallyad csak ami inkább hóhérollya 
szivemet. Széplakinak kis-aszszonyát ha csak emle-

Pfi-eszlen: az orsó karikája. 
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getem-is előtte; egy fülén bé-veszi, a másikon pedig 
hamar ki-ereszti. 

Ete: Ez már fájdalmas dolog illyen esztendődben. 
Tabán: Midőn leg-is-leg-eisőben beszéllettem a 

Kis-aszszonyal, és annak elevenségét, ábrázattyának 
gyönyörű vonásait, tagjainak gyönyörűebb ejtéseit 
emlegettem előtte; meg-fogta nagy atyai kegyes
séggel kezemet, valahová vezetni-is akara. Hogy a 
Kis-aszszony mellett elmentünk, néki illy kurtán 
szóllott: a kis-aszszony foga az én fiamban nem kopik. 

Ete: Ugyan kurta vala a válasz. Hát te 
néked mit szóllott? 

Tabán: Hogy osztán magunk lévénk, illy kurtán 
szóllott nékem-is: ha még egyszer rajta kaplak 
benneteket, akkor osztán bővebben. De Te Öcsém 
hallod-é? Nem-is hallod beszédemet. Egészlen 

II 
el-andalodtál. — Hallod-é Ete? Ete-öcsém ! 

Valóban Tabánnak előbbeni beszédgyeire éppen 
nem hallgatott E t e : mert: körös-körűi hordozván 
szemeit, meg-látta azon fát, mellyre maga nevét 
fel-metszette valaki. Midőn ama fához nagy sziv-
dobogással méné, igy szólla 

Ete: Oh Tabán, ki hallaná szavadat, ha illy 
környűlménben volna? — Látod eme fán Ete-
nevemet. Meg csókolván a fát: Ez az én Szigeti 
Nimfámnak keze-irása! — Sirt, tudom, midőn akkor 
tőlle meg-váltam. De mást nem tehettem, mert, 
akaratom ellen, el-hurozoltanak. Tudom sóhajtozott 
utánnara. — Isten velünk bátya! Én el-megyek, és 
fel-keresem őtet. 

HARMADIK RÉSZ. 

N a g y h a b i T a b á n n a l . 

Ezen időben Etelének hires Kormányossá vala }) 
Nagyhabi. Héjjának, Etele annyának, közelről való 
Atvafia-is vala. Ugyan-azért: mind magától Etelétől, 
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mind annak fiától nagyra böcsültetett. Szerették 
ó'tet ezen Ifiak, és előtte bátorságossan ki-is-szokták
adni sziveknek minden titkait. Hogy mostanában 
dolgát a hajónál el-végzette, Etelét-is kévánsága 
szerént, az árbócz-fa mellett le-fektette, az Ifiakhoz 
érkezvén, igy szólla hozzájok 

Nagyhalt: Soha, még élek, nem örvendettem 
annyira, mint mikor hajónkat e Szigetnek partjára 
ki-kütottem, és az árbócz-fa mellé szegény Atyátokat 
lefektettem. Három éjtszaka bé-nem-húnta szemeit. 
Ezen el-multt éjtszaka én ugyan szemeire vetettem: 
hogy maga tartaná a kormányt; az én mester
ségemben pedig nem bízna. De ő csak azt mondotta 
erre: Hallod-é Nagyhabi! Fiaim vannak a hajóban: 
azoknak nincs jobb kormányosok édes attyoknál. 

Ete: Igen jól mondád, édes Nagyhabim. Etele 
ugj^an valóságossan egy igazi atya. Oh! bár csak 
fel-tételeiben ne lenne egészlen a nyakasságig áll
hatatos. 

Nagyhabi: Lassabban édes Öcsém; 0 néked 
atyád. 

Tabán: Te-is valóban, Öreg Bátya ! bizonyossan 
jó atya-fi-is, emberséges ember-is vagy. Oh! ha 
néha-néha többet szóUanál édes Atyánknak; talán 
eddig meg-lágyithattad volna kemény gondolatait. 

Nagyhabi: Piáim! én tikteket, mint valóságos 
atyafi, nagyon szeretlek. De lelkem ismeretének 
csendességét még inkább szeretem. Ha a kormányos
nak lelke-ismérete nincs helyén, báv kezébe se 
venné a kormánt. 

Ete: Ügy, de mi gátolhat-meg abban, hogy 
sziveink érzékenségeiró'l, ártatlan szerelmünkről, 
vele egygyet-kettőt ne szóUyál? 

Nagyhabi: íme, édes Atyárafiai: én Atyátok 
előtt Testemre-lelkemre meg-esküdtem: hogy soha 
a szerelemről, soha az aszszonyi személíyekró'l 
soha egy szót elő-nem-hozandok előtte. Már most 
tehát: ha ugyan-csak még-is szóllanék; talán mint 
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attyafiát, magától el-nem-kergetne; de én, mind le
kötött hitemet, mind lelkem isméretét pokolba ker
getném ; és igy, Isten úgy tartson, eddig a mi 
hajónk-is a Pokol vidékinél fetrengene. 

Ete: De mi okra nézve jó Bátya? 
Nagyhabi: Mert én, rósz lelkem ismerete miatt, 

a veszedelmekben hamar el-tébolyadnám. Szünetlen 
e szavakkal szóllitanám-meg-magamat: Nagyhabi! 
ugyan ebül viselted Urad iránt magadat. Lehetetlen: 
hogy e veszedelemből ki-menekedgy. 

Tabán : Így tehát én Széplaki kis-aszszonyról-is 
veled nem szóllhatok. 

Nagyhabi: Velem ugyan szóllhattok. mert azt 
atyátoknak meg-nem-igértem. De nem a végre, hogy 
azon kis-aszszonyról atyátok eló'tt beszéllyek. 

Tabán: Oda tehát minden reménségem. 
Nagyhahi: Még-sem úgy vagyon. Íme: hogy 

megmutassam, hogy titeket valósággal szeretlek; 
tudtotokra adok valamit, a-miről talán nem gondo
koznátok. 

Ete: Csak szaporán, édes Nagyhabim: mert 
nékem si-etó's dolgom vagyon. 

Tabán: El-tökéllette talán édes Atyám, hogy 
engem Széplaki kis-aszszonnyal, ama kedves Márnám
mal, meg-bóldogit? 

Nagyhabi: Azt tökellette-el: hogy ezen Sziget
ben veletek egvgyütt holttig meg-marad, de úgy 
ám, ha Széplaki-íejedelemnek hajója elsüUyedett, 
és vele együtt az ott lévő' aszszonyok mind el
vesztenek. 

Tabán: Oh kegyetlen gondolat. Mi oka lehetne 
osztán itt maradásának ? 

Nagijhabi: Mert ezen el-hagyattatott vad 
Szigetben semmi fehér-személlyek nem lesznek, kik 
benneteket el-csábithassanak. 

Ete, elmosolyodva: No ugyan ki-találta az 
Atyám! 

Nagyhabi: No mért nem ? 
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Ete: De lelkem, ott-is teremnek a Fejér-népek, 
ahhol őket nem vetik. 

Tabán, nevetve: Soha Atyánk igy el-nem-vetette 
az utat. 

Nagyhabi: Mi a Tatárt gondoltok ? Atyátok
nak ezen okos intézete talán nevetségre méltónak 
láttszik előttetek? Azt ugyan nem gondolnám. 

Tabán: Nevetségre valónak ugyan nem; de 
csudálkozásra méltónak minden bizonnyal. 

Nagyhabi: Hogy-hogy Öcsém? 
Tabán: Mert van valami ezen el-hagyattatott 

Szigetben, a mi atyámnak esze-ágába se tűnhetett. 
I t t egy gyönyörű Leány tartózkodik, Ete-öcsém-
nek kedvessé. 

Ete: Es ezen Virág-szálhoz én tüstént el-futok. 
Nagyhabi! Soha annak párját nem _láttad. 

Nagyhabi: Egy szót se többet. En azon leányról 
hallani sem akarok valamit. 

Tabán: Édes Öcsém! Ne tartson sokáig a beszéd. 
Szalagygy: hogy hamarébb viszsza-térj. 

Ete: Igen-is szaladok. Es ha fel-találom kedve
semet, már akkor engemet itt felejthet az atyám. 
Oh szerencse el-ne-hagygy! El megyén. 

NEGYEDIK RÉSZ. 

A T i t o k l e j 
Nagyhabi: Ha úgy van a dolog, Etele ugyan 

gondolataiban meg-csalattatott. A hol egy leány 
találtatik, vannak ott többen is. Tehát, ha Széplaki
nak hajója el-süllyedett, talán Tabán-is egy Szigeti 
Nimfához ragaszkodik. — Máma-kis-aszszonynak 
halála után, ez igen rendes lenne. 

Tabán: De mért ijesztgetel engemet? 
Nagyhahi: Nem ijesztgetlek tehát. Hanem csak 

azt kérdem tóUed, nem tudnádé nékem meg-mondani 
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az okát, mért gyűlöli Atyád annyira az aszszün\i 
Személlyeket ? 

Tabán: Csudálatos dolog! ezt nékem tőlled 
kellene kérdenem. 

Nagyhabi: Hiszen néki is vala Felesége Etelka, 
kit ő ki mondhatatlan-kúppen szeretett. Nem tudsz-é 
valamit-e történetről ? 

Tabán: En erről éppen annyit tudok, a mennyit 
te tudsz. Csak három esztendős voltam, midőn édes 
Atyám Szegedről Budára hozott, és Zoltántól, 
a Magyarok Fejedelmétől, el-búcsúztatott. Akkor 
atyám Karjelbe jött egy aszszonyi személlyel, kit 
én édes anyámnak mondottam. 

Nagyhabi: No tovább ezen anyádról. 
Tabán: A többiről éppenséggel nem emlékezem. 

Azt tudom: hogy két esztendők el-folyása után soha 
többé édes anyámat nem láttam; soha felőlié semmit 
se hallottam. 

Nagyhabi: Atyád nem emlegette többé? 
Tabán: Sőtt azon volt: hogy szivemben az 

aszszonyok ellen való dühösséget fel-indittsa; és 
igy engemet ezen aszszony-gyűlölő állapotombar 
holtomiglan meg-tartson. Soha se tapasztaltam 
azután, hogy valami fehér személlyel szóllott volna, 
és neki gorombaságokat nem mondott volna. 

Nagyhabi: Igaz igaz : elég vastagon bánt vélek. 
Tabán: Oh édes Nagyhabimi mennél ocs-

mányabb festékekkel festette-le előttem a Fehér
népeket, és azoknak Majomábrazattyokat (tudgya 
a Manó, mi okból) de azok mindég szebb angyalok
nak látszattattak előttem. 

Nagyhabi: Ez nem nagy csuda. 
Tabán: Sőtt: minek-utánnaSzéplaki-kisaszszonyt 

meg-pillantottam, már akkor atyámnak minden 
okoskodásaival semmit se gondoltam. — Istenem! 
ha majd az t i s meg-tudgya, hogy Ete öesém-is 
szeret, és Kegyessé eaen Szigetben tartózkodik; 
már akkor az eget a földdel össze-keveri. 

Nagyhabi: De igy hát nem sokára felszedgyük 
a Vas-macskát, ki-is-terjesztyük vitorjáinkat. Oh 
be kévánnék betegségének valóságos okára jönni, 
nem más végre bizonnyal; hanem: hogy ki-tanul-
hatnám: vólna-é valami reménség ki-gyógyulása felől. 

Tabán: Es azt Ő néked meg-nem mondotta akkor, 
midőn Testedre-lelkedre meg esküdtetett: \iogy vele 
semmi aszszonyok felől ne szollyál. 

Nagykabi: Mindgyárt el-mondom: hogy esett 
azon nagy esküvés. Hogy egyszer a Baltái tengeren 
hajc'iztunk; irtóztató nagy szélvizek támadtak. En 
a kórmánt tartottam; ő mellettem állott fejét 
könyökjére támasztva, és gondolkozva. Szorgal-
matossan nézte a Szeleknek honnan-jöttöket, a 
Gönczöl-szekerét, a íias tyúkot. Uram (mondék) 
mért vagy olly szomorú? () erre igy felelt: 
Hallod-é Nagyhabi. Éppen tizen-hat esztendők előtt 
(midőn a Lápok fejedelméhez menni akartam: 
hogy 6'tet Országomba híjjam. és néki Etelkámat, 
az én kedves Etelkámat^ megmutassam) éppen illy 
veszedelemben valék. Olly szivessen imádkoztam 
a Magyarok-Istenének: hogy meg-szabaditson. Meg-
is-szabadított. Azt gondolám akkor hogy öröm 
napjaimból ki-nem-fogyhatok. De adta volna az Isten, 
hogy akkor, hajómmal egygyütt el-süUyedtem volna: 
mert az-után otthon valamit nem láttam volna. 

Tabán: No mit látott tehát? 
Nagyhabi: Ha akkor békét hagytam volna 

atyádnak, talán a titkot egészszen ki-tálalta volna. 
De, .sok kérdéseimre, és úntatásaimra meg-boszszan-
kodván, engemet Testemre-lelkemre megesküdtetett: 
hogy soha többe e dologról nem kérdezősködöm, 
soha előtte az aszszonyok felöl beszélleni nem fogok. 

Tabán: De már most reá-mernék eskünni: hogy 
ó'tet valami aszszony nagyon le-gyalázta. 

Nagyhabi: Igy jár vélek utóllyára a férjfiú. 
Tabán: De édes Nagyhabim ! nem mindenik 

lehérszemélly egy forma. Oh csak egyszer 
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hallana bennünket édes atyánk, midőn Széplaki-kis-
aszszonnyal egygyütt beszéllünk! megmásolná, 
tudom, gondolatait, és azt mondaná: hogy vannak 
még a fehér nép között tisztességes Szemellyek. 

Nagyhabi: Jól mondád kis Öcsém. — De mi 
itten csak el-kotyognánk, és a hajóhoz nem látnánk, 
holott Etele le-heveredett. Mennyünk édes kis 
Ö c s é m . KI megyén Tabánnal. 

ÖTÖDIK RÉSZ. 

H e n g e r i n e k m i - v ó l t t a . 
Gonosz és förtelmes lélek lakott Hengeriben. 

Eme vad Szigetbe-is (tizenhat esztendők előtt) 
azért vettetett-ki Urától: hogy az emberek számából 
ki-veszszen, és senkivel semmi roszszat ne tehessen. 
Nagyon meg-nyó'ltt ekkor fekete szakálla.' Bőre-is 

• Elejétől foirva inlnd-eddif: a Szakáinak és a Hajnak 
szinte egy szerencséjek vala. Szakállat viseltek eleinte minde
nek. \ zsidókat arra kötelezte a Törvény. A Görögök azt 
férj-tiui ékességnek, valamint a Serényt az Oroszlányénak 
tartották. Diogenes azért viselé a szakállat, hogy magát férj-
fiúnak lenni el-ne-felejtené; és annak, kit tíirténet szerént 
szakállatlant látott, azt monda: talán szégyellene, hogy 
aszszonynak nem teremtetett? Egy szálat abból erővel ki
szakasztani, nagy vétek. A Filozófusokét csak illetni-is, 
szentségtörés vala. A Magyaroknál a Szakállra való fogadás
nak bé-kellett tellyesednie. Egy Oallus Cnem tudván a Római 
szokást, melly a Szakállat megilletni nem hagyta) hízelkedés-
bfíl Papiriusnak (Római Tábornoknak) szakállat meg-törülgette. 
Ezért őtet főbe ütötte Papirus elefánt csontból készült páczá-
jával. Melly méltatlanságért felindulván a Gallusok, Rómára 
rohanának; és a' fő embereken kezdvén, az egész Tanácsot 
meg-ölték. Sokba került Hannonnak (az Ammonitok Királlyá-
nak ) : hogy Dávid-királynak követjeit szakállok, és egész 
üle])ig a Ruhák el-vágattatásával meg-böcstelenitette. 

szinte csontyaihoz aszódott, még se hagyták-el a 
fertelmes kévánságok, mellyekhez magát még Ifiú-
ságában hozzá-szoktatta. Ördöngös gondolatokat 
forralván most-is magában, a Szigetnek más felére 
ment, és magában ezeket mondotta 

Megváltozott Nagy Sándor idejében a Szakállok böcsű-
lete. Ez, minden ütközet előtt le nyirette Katonáinak szakáll-
jokat, mert észre-vette, hogy ez leg-nagyobb fogantyú, mellybe 
az ellenség bele-kapaszkodbatik. Meg-tettszettek Nagy Sándor
nak Szakállatlan katonái egész Görög-országban. Nem sok idő 
múlva csak a Filozófusok maradtak pzakállasan. Ki-terjedett 
ezen Szakallatlanság a Rómaiakra-is. Mert Hadrianus Császárig 
egynek se láttyuk pénzét, a hol a Császár szakállas állal 
volna ki-verve. Ez kezdette ismétt a Szakállnak böcsületét 
ii«g-adni. — A-mi a Scithákat illeti, azok mind szakállasak 
^'|ltanak. Anakbarsis Scitba meg-nem-ismerbeté földiét Tok-

irist, mert álla meg-vala beretválva. Szicíliának kényes 
Királlyá Dionizius, féltvén Torkát a Borbélyok késétől, maga 
k'ányai által beretvaltatta-meg magát; de végre, ezeknek hív-

•gjeket-is gyanúba vévén, tüzes dió-hajjal maga pörzsöli-vala-el 
H szőröket. Az Arábiaiak beretváltatták magokat. A Francziák 
liol meg-hagyták, hol le-tették a Szakáilakat. Illy módi lett 
<>rszágunkban-is. Királlyaink képeiben hol látunk szakállat, 
hol nem. De a bajuszt mind-egygyike hordozza. 

Az-után a Szakállat csak azok hordozták, akik gyászoltak, 
vagy nagy bánatot viseltek, vagy külső országokon bujdostak. 
'»ziris, világnak indulván, felfogadta: hogy Borbély kezére 
nem bízza állát, még Országába viszszanem-jövend. Midőn 
Manlius tömlípczbe vettetett, az egész Római nép meg-hagyá 
'iijjában szakállát. A Kómái közönségnek el-romlása után, 
' :itó-is szakállassan járt . — Mái^napon ezek viselik a Szakállat: 
•̂  Törökök és vélek a többi Nap keleti Nemzetség. A Nap-
K''leti Anya-szentegyháznak szertartásait követő Muszka, 
"iicz, Oláh és Orosz pajiok. A Zsidók, a Kapuczinusok, a 
Szerviták, és regenten a j 'aul inusok; némelly vén Oláhokon 
' ívül szakállas Világiakat irul se láthatunk. Mályue. (Dusro-
'lics Jegyzete.) 
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Hengert: Éppen ma vagyon tizen-hat esztendő 
hogy ezen Szigetbe ki-tétettem, és valamint egy 
Gonosztévő, örökre itt hagyattam. Egy esztendővel 
utóbb esett az: hogy két Fehér-személlyet, hajó 
törésjek után, a veszedelemből ki-szabaditottam, és 
mindeddig őket (bizony nagy szorgalommal) meg-
is-tartóztattam: mert én a fehér-népekkel örömest 
társalkodom. Eleinte azt gondolám: tudgya Isten 
mi nyereségemre válik azoknak ki-fógása Az 
aszszonyt ki-mondhatatlan-képpen szerettem: mert 
még akkor leánya csak három esztendős lehetett. 
Már most annyát nem annyira szeretem: mert 
leánya tizen-nyolczadikra fordult. Mindég igéri az 
Annya: hogy egyszer birtokomba adgya. Már 
tovább reá nem várakozhatom. Orromon fogva többé 
magamat nem húzatom. Vagy ma ide adgya leányát, 
vagy a halállal gyűrűt vált. Megölöm a vén m,edvét; 
akkor leánj-ával azt tehetem, a-rait akarok. És ime 
felém tántorodik hantos hátával. Lassan-lassan. 
Nem ő biz az, hanem annak leánya Kréka. 

HATODIK RÉSZ. 

K r é k á n a k á r t a t l a n s á g a . 

Ezen gyönyörű Virág-szál, életének mindgyárt 
elején, a Zúr-zavarok közé hányattatott, és bennek 
neveltetett. Édes annyával Ketelával hajó-törést 
szenvedvén, véletlenül ezen Szigetbe vettetett, és, 
azon annyának vezérlése által olly ártatlanságban 
neveltetett: hogy, noha Hengeri, ama' gonosz lélek, 
szüntelen utánna leskölődne, őtet magához csábítani 
kévánná, még se pörzsölbetett-le tüzeivel csak egy 
mák-szemnyit is tiszta erkölcseiből. Hengeri, noha 
nagy gazember lenne, és alattomban égne; mégis, 
ha Krékának eleibe került, annyira böcsülhette 
benne (pedig akarattya ellen-is) az igazi erkölcsöt; 
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hogy előtte semmi tisztátalanságra nem fakadhatna. 
.Mindenben édes annyának nyomát követte, kit noha 
a Szerencsétlenség annyira le-gyalázott, hogy ezen 
vad Szigetből semmi féle képpen Haza nem mehetne 
(mert egy lelket se láthatott mindeddig, ki e 
Szigetbe csupa szerencsére érkezhetett volna) maga 
magát még-is el-nem-hagyta: hanem édes leányát 
'a-mint e Szegénységben töUe ki-telhetett) minden 
ióra, minden dologra szoktatta. Csudálkozásra méltó
nak láttszattathatott az-is: hogy ezen vad Szigetben, 
holott semmi böcsületes szemek nem laktak, még-is 
Krékát olly tisztességes Ruhában járat tat ta Ketela: 
hogy akár minő Szinvárosban se járnának különben. 
Mert édes Annya. midőn hajó-törést szenvedtek, ki
szabadíthatta ládáit, mellyekben maga ruhái voltá
nak. Hogy Kréka fel-nőt, Ketela maga czifrázásával 
semmitse gondolván, minden ruháit reá egyengette, 
és minden nap tisztességessen jártatta. Nem volt 
tehát csuda: hogy Ete. Etelének fia, két esztendők 
előtt ezen Szigetbe lévén, és Krékat meg-pillantván, 
bele szeretett, most-is utánna iparkodott. Ismétt 
gyönyörűen fel-lévén öltözve, ki-jött, és, szokása 
szerént vigan igy szóUa 

Kréka: Jó napot édes Hengerim! — Oh be 
Jiyönyörű reggel ez! — Azt mondotta édes anyám: 
'logy az el-múltt ejtszaka iszonyú nagy szélvészek, 
és szörnyű nagy menydörgések voltának. Én pedig 
semmit se hallottam: mert mind-a-két fülemre 
aludtam. 

Heníjitri: Hát most mire iparkodsz édes Krékám? 
Kréka: Most majd össze-futkárom a Szigetnek 

partjait, az-után a högyre is fel-hágok. 
Hengeri: Ismétt azért: hogy valami hajóra 

találly. melyben egy Ete légyen, kit inkább szeress, 
mint engemet? Hadd-el ezen szorgalmatosságodat. 
Eme vad Szigetnek feléje-se-jöhet egy valaki. 

Kréka: Talán mégis ide vetődhetett egy hajó. 
Mert natry szél vala az el-múltt ejtszaka. Leg-alább 

I ' 
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igen óhajtya édes Anyám, hogy ezen Szigetből ki-
szabadullyon. 0 már egyátal lyában itt maradni 
nem akar. Minden nap új reménye támad, hogy 
egy hajó egyszer immár el-érkezik, melly bennünket 
innent ki-szabadit. Az-után: azt-is mondotta: hogy, 
ha hamar ki-nem-szabadúl. szerencsétlen lészen. Ezt 
pedig azon jó anya meg-nem-érdemlette. Oh édes 
kedves Hengerim! teremts ide egy hajót. 

Hengert: En nem teremthetek Anyád kévánsága 
balgatag. Talán azt gondollya: hogy én Isten vagyok? 

Kréka : U azt nem gondollya. Mert nékünk egy 
Istenünk vagyon, a Magyarok Istene. Hanem, ha 
hallgatni tudnál, mondanék én valamit, a-miró'l édes 
Anyám gyanakszik. 

Hengeri: No hát miről gyanakodhatik V 
Kréka: Mindgyárt meg-mondora. Midőn ama 

Te-nemedhez hasonló Ete-úrh i t t vala (mert ő nem 
a mi nemünkhöz hasonló) akkor egy hajó-is vala 
itt. Te pedig azon Hajót el-kergetted, és vele 
egygyüt t azon derék Ete-úr-fi i.« el-takarodott. 

Hengeri: Már ez tűrhetetlen gyanú. Hiszen 
akkor egész éjtszaka veletek voltam. A barlangból 
egy tapodást ki-nem-mentem. Virradóra pedig Ete-
úrfi el-szaladtt. 

Kréka: Édesanyám azt mondgj^a: hogy el
szaladtának te voltál az oka. Azt-is mondgya: 
hogy itt akkor sok illyen férjfiúk voltának, a 
micsodás Te vagy. És te azokkal öszsze-beszéllettél, 
hogy Étét el-vigyék. Ezt néked cselekedni nem 
kelletett volna: mert mi Étét szerettük. 

Hengeri: A Te anyád, valamint a kancza-ló, 
állva álmodozik. 

Kréka: Ne mond eztet anyámról, édes Hengerim. 
Hengeri: Tehát: hogy igazabban szóllyak, akkor 

mi mindnyájan álmodtunk. Mert látod-é: Ete i t t 
volt, és mindgyárt el-tünt. 0 tehát valami Lélek 
volt. Ember bizonyossan nem volt: mert az oUy 
hamar el-nem tűnhetik. 
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Kréka: Ki volt volna azon Lélek? Anyám 
azt mondgya: hogy a Lelkek láthatatlanok. Az; 
után csókot sem ád a lélek, szeretni se tud. 0 
pedig szeretett-is engemet; meg-meg-is-csókolt nem 
'gyszer. 

Hengeri, alattomban: Veszett volna pokolban. 
Kréka: Azután azt is mondotta édes Anyám: 

hogy vagyon valahol oUyan Ország, ahol sok-sok 
férjtiak vannak, ollyanok, a-mint te vagy. Ezt én 
néki elsőbben nem hihettem (noha ő soha se hazudik). 
Azért nem hihettem pedig, mert ollyan sok-sok férj-
tiakat nem láttam; hanem csupán tégedet. De minek-
utánna Ete-úr-fiat megláttam, mindent-mindent el
hittem. 

Hengeri: Ete-úrfi, és ismétt csak Ete-úrfi. 
Valamint képzelheted, hogy lelket láttsz, szinte-úgy 
képzelheted, hogy meg-csókolt. 

Kréka: Ezt édes anyám nem hiszi. — Én se 
hittem. 

Hengeri: Hallod-e, Kréka! Ha anyádat el-akarod 
hitetni, csak azt mondd néki, hogy Te engemet 
nagyon szerettsz; hogy nálam nélkül nem élhettsz; 
hogy, ha feleségem nem leszel, a tengerbe ölöd 
magadot: meg-látd: hogy anyád, nagy öröme miatt, 
a bőriből-is ki ugrik. 

Kréka: Oh! ha azt tudnám, hogy ezzel őtet 
szerencséssé tehetném, ezeket néki bizonyossan meg
mondanám. Mert: hogy ne hazudgyak. én tégedet 
szeretlek. — Miért ne szeretnélek? — Ezen Sziget
ben te tartottál bennünket. Te adtál enni-valót. 
Mi már magunk régen el-veszhettünk volna. 

Hengeri: No már ezt szeretem édes Krékám: 
hogy meg-isméred a jó téteraenyt. — Szerettsz 
tehát engemet? pedig egyedül engemet. 

Kréka: Azt én Isten-igazában nem mondhatom: 
mert én Ete-úr-fiat (azt, aki nem Lélek) inkább 
szeretem. Étének ugyan éppen iUyen formája volt, 
mind néked; de ő nálad sokkal szebb. A z u t á n : 
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mikor velem szóllott, igen szépen ejtette a szavak. 
Ha ő azt mondotta nékem; Oh édes Krékám, ezt 
az ő szájából, százszorta jobb izűn hallottam, mint. 
a tiédbó'l. En pedig, látod, nem hazndok: mert •; 
anyám se hazudik soha. 

HETEDIK RÉSZ. 

K e t e l á n a k e l - j ö t t e . 

Midó'n amazok így beszéllgettek egy-mással, 
hozzájok érkezett Ketela. Krékának édes annya. 
Kedves leányára szánván minden ékes ruháit, 
magára csak azon öltözetét vette, mellyekkel nem 
a szemekre, hanem csupán a Tisztességre vigyázott. 
Eló'bbeni ékes személlyé, a bú-bánatok bokrossága 
miatt, meg csappant. Orczájának-is hajdani kellemetes 
vonásai le-kanyarultak; de meg-maradott benne 
azon méltóság, mellyet a leg-gonoszszabb emberek-is 1 
méltán imádhattak. Es vallyon, kit ne sanyarit- (1 
hatott-vólna-meg a t izenöt esztendeig tartó magá-
nosség? Ha nagy Születésű nem lett volna, ha 
sziveben az igazi erkölcs gyökeret nem vert volna, 
eddig nem csak hamvai, bé-estek, hanem porai-is 
el-szóródtak volna. Magát mindétig bizonyos ártat
lanságával, és a Szerencse-keréknek jóra fordnlttával 
vigasztalván, el-türhette azon iszonyú gyötrelmeket, 
mellyeknél nagyobbakat a haragos Istenek se 
szállithatnának a gyarló teremtésre. Most-is méltó
sággal elő állván, és az Egeket nézvén, így szóllott 

Ketela: Oh be szép. tiszta és kellemetes reggelre 
jutottunk az éjtszaki Mennydörgések után. íí-nem-
hi'igy bennünket az Isten, noha néha megzavar. 
Néked-is jó reggelt Hengeri. — Édes leányom! 
nem mennénk-fel egy kevéssé ama menedékes 
högyre, ha talán megláthatnók azokat, kik Szige
tünk partjaira hányat tak? Lészen oUy jósága 
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Hengerinek. hogy bennünket viszsza hív; ha a 
falatozásnak ideje el-jövend. 

Hengeri: De Hengerít ugyan Aszszonyságod 
az illyetén szolgálatokra alkalmatosnak véli. Mind 
az-által: ha megengedné, én el-tökéllettem valamit 
magamban, és csupán magának akarnám eló'-beszélleni. 
Kréka-kis-aszszony ki-sétálhattya magát. 

Ketela: Eredgy tehát, édes leányom, ama 
högynek bérczjére. Ott igen meszsze el-láthattsz 
a tengernek színén — Istenem! tellyesitsd-bé 
azt, mellynek kellemetes végén már most-is örven
dezek. — A Magyarok Istene a Jónál egyebet nem 
adhat. 

Hogy ezeket el-mondotta Ketela. ki-fakadtak 
könyvei édes leányának. Soha annyát illy szép 
színében, illy jó kedvében nem látta. — 
ütközött e különös látományra Hengeri-is. 
törülvén pedig könyvező szemét, igy szólla 

Eréka : Oh édes Anyám! Látom tehát egyszer 
örvendező' orczádat! — Fel-futok a högynek leg-
magossabb bérczjére. Jó az Isten! Meg-könyörül 
rajtunk. El-szalada. 

Meg-
Meg-

NYOLCADIK RÉSZ. 

K e t e l a H e n g e r i v e i . 

Hengeri, Krékának el-menetele után: Már most, 
hallod-é aszszony! Tedd-félre vállaidnak vonyoga-
tásait. Ertsd-meg szavaimat. Éppen ma vagyon 
tizen-öt esztendeje, hogy én tégedet, azon leányod-
"8,1, nem messze innént, el-terjedve, és fél-halva 
fekünni láttalak, hogy ezen vállaimon barlangomba 
hoztalak. Szavadat három nap alatt nem vehettem: 
"lert halál, és élet között küszködtél. Gondgyát 
J'iseltem leányodnak-is, még te egészszen három 
'"'Inapok alatt fel-gyógyulhattál. 

P r ó s a i : EMlk* Karjelben. 3 
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Ketela: Ezen jó tettedet meg-ismérem, s-meg-
is-köszönöm. Só'tt: ha tehetségemben lészen, meg-
is-jutalmazom. j 

Hengeri: Azon jó akaratomnak nem más bérét ' 
kévántam akkor te tó'lled, hanem házasságodat. De 
Te erről hallani sem akartál valamit. 

Ketela: Meg-se-hallgathattalak, mert akkoron 
másnak felesége voltam. 

Hengeri: De, hogy osztán Uradnak halálát meg
hallottad, még jobban el-idegenedtél, és szivedet 
egészlen kó'vé-keményítetted. 

Ketela: Uram halálának siralma; hogy valaha 
innett ki-szabadúllyak, azon reménségemnek el
vesztése ; el-fel ej tették velem minden gyönyörű
ségeimet. 

Hengeri: Ezt akkor meg-engedtem néked. Nem-is 
kénszeritettelek. De az-után-is nem ébresztettem-é 
fel szerelmedet? Nem szerettelek-é igazán? 

-is. Egészlen a gonoszságig. Mivel, 
mind az emberi törvényeket le-
Viszsza-kölletett taszítanom erő

szakjaidat — Hány éjtszaka nem alattam semmit, 
reám törésedtől tar tván? — Hány ezer adtádat 
szórtad mind ellenem, mind leányom ellen! 

Hengeri: Ezeket érzékenségeim facsarták-ki 
belöllem. De Te akkor, magadhoz térvén, öt esztendő 
utánra halasztottad házasságodat. En azzal meg
elégedtem. Ezen idő alatt mit vétettem ellened? 

Ketela: Az alatt ugyan semmit se. — De minek 
utánna azok el-múltak, lábaidhoz kelletet magamat 
meg-aláznom. El-hervadott szépségemnek elő-hozása 
meg-nem-orvosolhattá volna szivedet, ha leányom
nak akkor ki-kelő virágjai szó-szóllóim nem lettek 
volna. Engem osztán el-utáltál, és leányomat űzőbe ^ 
vetted. Oh! Néked akkor egy áldozatot adtam, 
mellyet nem volt volna szabad el-ajándékoznom. 

Hengeri: Mintha én akkor Krékát birtokom 
alá vettem volna. Ö akkor fel-serdűlni kezdett 

Ketela: Igen
mind az Isteni, 
tapodni akartad. 
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Te kegyetlen, Kréka után, ismétt hat esztendeig 
várakoztattál. Hogy azok-is el-folytak, és én azon 
tündérkét el-akarnám venni, te szavadat meg-nem 
tartottad. 

Ketela: Es ezt nekem szememre mered vetni. 
Te Gyilkos? — Ki-mentette-ki akkor körmeid közül 
leányomat? Ki jelent-meg akkor ezen Szigetben? 
Nem de Istenünknek angyala, ki-törekedéseidet 
meggátolhatta ? 

Hengeri: Az ördögök kengyel-futója vala, egy 
Úrfinak képében. Mond-meg: hová lett azon tekergő? 

Ketela: Én kérdezhetem áztat te tó'lled. Nékem 
iszonyú gyanakodásim vannak ellened. Egész két 
esztendeig körösztűl-kosúl járom a Szigetet, hogy 
azon helyet meg-lellyem, holott holtt tetemei fek
szenek. 

Hengeri: Keresheted a Világ végezetéig. 
Ketela: Hogy ha fel-találom! — Te gonosz! 
Hengeri: Ketela! és te engem ezzel vádolhattsz ? 
Ketela: Vádollak mind-addig: még méltó okaid

dal gyanúimat el-nem-veheted. Ln ugyan mostanában 
semmit sem akarok szóllani vélekedéseim felől, se 
nyughatatlan és ijesztő álmaim felől, mellyeket 
ollyan ember, kinek se Istene, se Pokla, a micsodás 
te vagy, fen-kaczagással ' ki-nevet. De, hallod-é, az 
én szemeim soha se hibáznak. Azon nap, mellyben 
Ete-úr-fi tó'Uünk el-tűne, hoszszába jártam az egész 
Szigetet. — Ennek éjtszaki végén egy Tűz-helyre 
találtam; rajta sok el-aludt szénre, körülötte több 
emberi nyomokra. Végtére ime eme keszkenőre 
találtam, mellyet most nyakamon hordozok. — Ez 
nem másé, hanem Ete-iir-fié — Oh ha vércsöppöket 
láttam volna rajta! 

Hengeri: Már akkor mit cselekedtél volna? 
Ketela: Ne sürgesd feleletemet. Ha ezzel meg-

nem elégszel; meg-mondom: Birád lettem volna. — 

' Fen-haczagáx: ban';̂ os kaczagáe. 
.3* 
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Ete-iir-íi azon hajóval el-nem-mehetett. 0 azt nem 
cselekedhette; mert leányomat, az én jóvá-hagyásom-
ból, nagyon meg-szerette. — Meg-ölted tehát őtet 
gyalázatos. — Győzz-meg engemet, hogy ezt nem 
cselekedted. Ha gyanúimat ki-veszed, akkor beszéll-
hetünk osztán Kréka felől. Veszsz-el, ha fekete 
gyanúimat meg-nem-világosithatod. Elment Ketela. 

Henyeri: Én meg-nem öltem ama meg-szeretett 
Eteteket. De hogy tégedet akkor el-követett ravasz
ságom felől Világosságba hozzalak, abból semmi se 
lesz. — Már látom: hogy, ha Te élsz, leányod enyim 
nem lehet. Dögülly-meg: mert csak Te állasz-
körösztül el-intézett utamon. 

KILENCEDIK EÉSZ. 

K r é k a j ó h í r r e l . 

Kréka, Bebessen elő-jövén: Egy hajó, egy bajó! — 
Anyám! Édesem! — Hol van édes Anyám? Hengeri! 
hol van? 

Hengeri, meg-hökkenve: Mit? mit? micsodát? — 
Egy hajó érkezett ? Mértékleteséén: Talán egy habot 
lát tál? Isméred-é a hajót? 

Kréka: Ismerem, a-mint édes anyámtól hallot
tam. E g y fa-épület. Rajta egy árbocz. Vásznak pedig 
az árboczon. 

Hengeri: Nagy-é? vagy kicsin? 
Kréka: Még ugyan kicsinnek láttszik, de talán 

azért, hogy meszsze van. Gyere csak gyere. 
Hengeri: Bolondságot beszélleszsz. Te hajót 

sohase láthattál. 
Kréka: Anyám! Anyám! Édesem! — Ha te 

el-nem jöszsz, addig kiáltok, még édes Anyám meg-
hallya. — Anyám! édes anyám! 

Hengeri: Lassan lassan Kréka. Maradgy nálam 
egy kevéssé. íme én javatokra iparkodom. Anyádat 

fel-lazzasztani nem szükség. Ha ez hajó nem volna, 
édes anyádnak könyveit, minden haszon nélkül, ki
fakasztanád. Egy Hajónak mostani ide jövetele, 
csupa lehetetlenség. 

Kréka: Vagy az, vagy nem az; de ezt édes 
Anyámnak tudnia kelletik. Meg-vannak a Vitorják 
feszülve. Úgy tettszik, hogy szigetünk felé ipar
kodik. Ereszsz-el. Édes anyámhoz megyek. 

TIZEDIK RÉSZ. 

H e n g e r i n e k keménsége . 

Ketela, a högyről sietséggel lejővén: Hajó, F i am, 
hajó! — Igenis hajót láttam Kréka. — Meg-hallgatta 
Isten forró imádságomat. — Szaporán a högyre 
Hengeri! — Emellyük-fel a póznát. Intsük őket: 
hogy felénk tartsanak. — Mi-is, édes leányom, 
kiabállyunk: hogy ide jöjjenek. 

Hengeri: Nem úgy. Asszonyom! Én többé 
magamat meg-csalatni nem hagyom. Ennek előtte 
el-ámitattam magamat és tizen-négy észtendőket-is 
el-vesztegettem: hogy valahára boldog lehessek. 
Most már egy szem-pillantás-is káros. Azt már 
tó'llem senki se kivánhattya: hogy azon kincsemet, 
mellyet immár tulajdonommá tettem, más ölébe 
szemléllyem. Én a hajó felé egy tapodáskát nem 
teszek. 

Kréka: Édes lelkem Hengerim! Tedd azt az 
én kedvemért. Hiszen máskor mindent raeg-tettél a-
fflire kértelek. Gyerünk a högyre. Lásd: édes anyám 
sir. És, ha Ő sir, nékem-is sírnom kelletik. 

Ketela: Oh Te embertelen teremtés! Nem 
segiteszsz tehát bennünket. — No jól vagyon. — 
í̂ n azt mind el-fogom-követni, ami egy aszszonytól 
KÍ-telik. A boszszú-állás Istenemnek gondja. Ha pedig 
iparkodásommal semmire se mehetek, leányomat 
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még-is birtokodba nem adom, mert sárba hagytál 
veszedelmes ügyemben. Esküszöm az Egekre . . . 

Hengeri: Hadd-el. a-mit akarsz mondani. Hall
gasd utolsó meg-halárüzásomat. Igérd-meg nékem 
ezen álló helyedben; pedig leányodnak jóvá-hagyá-
sával: hogy, ha téged azon hajóval eleresztelek, 
leányodat itt hagyod. — Igérd-meg olyan esküvéssel, 
melly lelked ismeretét a raeg-tartásra vihesse. 

Kréka: Igérd-meg édes anyám. Én örömest nála 
maradok, csak tégedet boldognak lássalak. 

Ketela: Oh bár akkor, veled egygyütt a tenger 
fenekére süllyedtem volna, midőn Testvéredet Héjjút 
a habokba temettem. De íme a hajó el-kerüli a 
Szigetet. Szaporán Hengeri szaporán. 

Kréka: Oh igérd-meg édes anyám. 
Ketela: Meg-igérem igen-is, de azon egy államány 

alat t : ha azon hajóban Ete-úr-fi nem találtatik. Ha 
ő ott vagyon, igéretemet meg-nem-tarthatom. Jöszte 
Hengeri térül a hajó. 

Hengeri: No már azt se bánhatom. Alattomban: 
Azon két napok, mellyekben Ete nálunk múlatott, 
nem tehettek annyit szívében: hogy Krékát ismét 
fel-keresse. Nyilvánossan Ketelához: Rajta tehát asszo
nyom. El-szaladott Ketelával. 

Kréka: Hála légyen az Istennek. A hajó Szige
tünkbe jő. lides anyám Szerencsés lészen. Ete-úr fi-is 
el-érkezik. Vele egygyütt , sok emberek jönnek. És 
azokat Kréka meg-láttya. Oh édes anyám szerencsés. 
Hogy ezeket el-végezte Kréka, egyenesen annya után szaladott. 

MÁSODIK S Z A K A S Z . 

ELSŐ RÉSZ. 

K r é k a s z o m o r ú s á g a . 

Ketela, Hengeri és Kréka, amint látták a sziget 
felé vitorlázó hajót, felmentek egy hegyre, hogy 
magukat észrevétessék a hajó utasaival. De ez nem 
sikerült nekik. A hajó Széplakinak, a lápok fejedel
mének a hajója volt, ki Etele után iparkodott és 
a szigetnek egy másik részén észrevétlenül ki is 
kötött. Idehajózásának oka Tabán levele volt, mely
ben az megírta neki, hogy Márnát szereti s feleségül 
akarja venni. De mivel Etele nem hajlandó ezt neki 
megengedni, arra kéri Széplakit, hogy jöjjön Már
nával Karjelbe s nyerje ki atyjának beleegyezését. 
Mivel Etele elutazott Karjelből, Széplaki a kere
sésére indult. Etele ehhez a szigethez vetődött, s 
ide került Széplaki is, mert folyton figyeltette Etele 
hajóját. Kréka s Ketela azt hitték, hogy a hajó 
tovább vonult, ami miatt nagyon szomorkodnak. 

MÁSODIK RÉSZ. 

E t e K r é k á n á l . 
Ete elhagyván apja hajóját, a sziget belsejébe 

indult, hogy Krékát megkeresse. Két esztendővel 
előbb jár t már a szigeten, Etelének bujdosásása 
közben ott felejtett kincseiért, s ekkor megszerette 
Krékát, de Hengeri furfangja folytán, emberei el
hurcolták őt. — Egyideig „ide-oda kereng a szige
ten," amikor meglátja a hegyre menő Krékát. E g y 
bokorban vonul meg, mig Kréka visszatér. Ekkor 
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Ete előjön s ezeket mondja: ^.Kréka! Kréka! i ; 
vagyok!" Kréka: „Ki van i t t ? . . . oh E te ! Te 
vagy-é ? — Édes lelkem Etem! I t t vagy tehát én
nálam?" Ete meg akarja őt csókolni, de Kréita nem 
engedi, mert azt hiszi, hogy Ete önként hagyta őt 
el két évvel ezelőtt. Ete megkérdezi, hogy „mit 
tettek", mig odajárt. Kréka: ,.Edes Anyám minden
kor fohászkodott. Én pedig Ete-nevedet egy fára 
fel-metszettem, meg-is csókoltam." 

Ete: „Én is megcsókoltam Kréka. Mert mihelyest 
azon nevemet megláttam, tüstént el-találtam. kinek 
keze meczczése." Azután Kréka kérdezi Ététől: 
,. . . . Hol is voltál eddig? — Hol kaptái kenyeret? 
Hol aludtál? hol-hol? — No szóllj tehát valamit." 

E t e : ,.En semmit se szóllhatok. Csak reád 
bámulok. Nem nézhetem-ki eléggé magamat." 

Kréka: „No látod: ha itt maradtál volna, mind!.r 
reám nézhettél volna. Látod, mit cselekedtél. Én Í^ 
szeretek reád nézni. Hengerit mindennap látom, de 
még se oUy jóizüen, mint tégedet." — Ete 
elmondja, hogy Hengeri hurcoltatta őt el a sziget
ről. De nem beszélnek tovább, Ketela jő s Ete el
rejtőzik. 

HARMADIK RÉSZ. 

K e t e l a É t é v e l . 

Ketela szomorkodik a hajó eltávozása miatt, 
de bánata örömre fordul, mikor előjön Ete s el
mondja a történteket. Hengeri bosszankodik magá
ban, fél. hogy álnok terve meghiúsul; de megigéri, 
hogy Etelénél közbenjár Krékáért s Keteláért. Ám 
szándéka épen az ellenkező. Kréka pedig elhívja 
Étét, hogy nézze meg az ő szép barlangjukat. 
,.Ha pedig el-akarnál szaladni, akkor én téged oUy 
erőssen köriil-karollak: hogy le-nem-rázhatol; hanem 
magaddal a hnjóba elviszel." 

NEGYEDIK RÉSZ. 

H e n g e r i n e k i n t é z e t e i . 

Hengeri, maga-maradván: „No csak no. Bár ne 
tapsolnátok olly hamar. Még néktek Hengeri oUyan 
vermet áshat, melly mind a hármatokat el-nyelheti. 
Mi-hasznomra gyötröttem volna magamat tizen-öt 
esztendeig? tudni-illik: hogy más szedgye-le azon 
fáról a gyümölcsöt, mellyet én neveltem?" S el
határozza, hogy mindent elkövet, hogy Etele a 
szigetről eltávozzék s magával vigye Étét is. 

ÖTÖDIK RÉSZ. 

V í z a k n a i e l - é r k e z é s e . 

Vizaknai, Széplaki kormányosa Eteléhez megy 
s elmondja, hogy Széplaki, felesége s leánya is a 
szigethez érkeztek, hogy őt visszatérésre birják. 
Etele dühös lesz, tovább akar hajózni, mig olyan 
szigetre nem akad, ahol asszonyok nincsenek. Víz
aknai csillapítani akarja haragját és igyekszik le
beszélni szándékáról. De Etele megparancsolja Nagy
babínak, kormányosának, hogy készüljön el az útra. 

HATODIK RÉSZ. 

S z é p l a k i E t e l é n é l . 

Széplakíék s Etele találkoznak. Etele haragszik, 
hogy asszonyokkal jönnek hozzá, annál inkább, 
öierit Vízaknai folyton dicséri Kandát s Márnát, 
kik az éjjeli viharban férfiasan viselték magukat. 
Etele felszólítja őket, hogy távozzanak, de Széplaki 
kérlelni igyekszik őt s arra kéri. hogy egyezzék 
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bele Tabán s Márna házasságába. Etele hajthatatlan 
8 mikor azt kérdezik tőle, mi kifogása van Márna 
ellen, azt feleli: „az, hogy — leány." 

HETEDIK RÉSZ. 

B a l l a g i n a k k ö v e t s é g e . 

Ballagi, kit Etele leányábrázatja miatt nem 
szenvedhet hajóján s kit szívesen átenged Vízaknai
nak, Nagyhabi üzenetét hozza, hogy a hajó készen 
áll az útra, de Ete hiányzik. Etele ismét haragos 
lesz és korholja Tabánt, amért nem vigyázott eléggé 
öcscsére, majd átkozza az asszonyokat, akik miatt 
a szigeten ki kellett kötnie, s Ete keresésére siet. 
Tabán pedig Márnával a tengerpartra megy, hogy 
elbúcsúzzék tőle. 

NYOLCADIK RÉSZ. 

K a n d á n a k g y a n ú i . 

Széplaki s Kanda azon töprengenek, hogyan le
hetne Etelét észretériteni. Kanda azt mondja Szépla
kinak, hogy először puhatolja ki, hogyan keletkeztek 
Etele ,,zúr-zavarjai'', hiszen ő régi jó barátja neki. 
Azt a gyanúját fejezi ki férje előtt, hogy Etelka 
tán megcsalta Etelét. De Széplaki kételkedik ebben, 
mivel Etelka „Magyarországi Ivadék",. . . „Magyar
országban pedig csak egyszer szeretnek a Magyar-
kis-asszonyok; és csupán csak egygyet. 0 nem 
oUy kerteletlen virág, hogy minden ragadó kéz 
hozzá férhessen". Csak egyre emlékekezik, ami 
gyanús előtte „ . . . de az-is olly homályos dolog, 
mint azok éjjeli éjtszakáink, mellyek két holnapokig 
tartanak." Ételéről is tudja, hogy „talpig emberséges 
ember." 
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KILENCEDIK RÉSZ. 

E t e l é n e k b o s z s z ú s á g a . 

Hirtelen odajön Etele s kérdi, hova lett Tabán ? 
Amikor megtudja, hogy Márnával van, felbőszül. 
Majd haragjában elkergeti Széplakit a szigetről, 
amelyet ő már birtokába vett. Széplaki, Kanda, 
Vizaknai eltávoznak s Etele magára marad, rá
gondol Etelkára, elkeseredik és panaszolja sorsát. 
Azután a hajóhoz indul, hogy megfúvassa az indulót; 
azt hiszi, hogy erre Tabán s Ete visszatérnek. 

TIZEDIK RÉSZ. 

N a g y h a b i é s H e n g e r i . 

Hengeri gonosz szándékkal Eteléhez siet s út
közben találkozik Nagyhabival, s ócsárolni kezdi 
Krékát, aki miatt Ete nagy bajba ju tha t De Nagy
habi átlát a szitán s nem akarja őt Eteléhez 
bocsátani: „Vissza fústfaragól Hogy lajtorján húz
zanak a koporsódba. Egy tapodtat se uramhoz!" 

TIZENEGYEDIK RÉSZ. 

H e n g e r i E t e l é n é l . 

A lármára odajön Etele, kinek Hengeri el
mondja, hogy Ete el akarja tőle ragadni s feleségül 
akarja venni az ő kedvesét, akiért ő tizenhárom 
'vig szolgált anyjának. Etele felindul s mikor 
Hengeri azt is elmondja neki, hogy a leány anyja 
hozzá akar jönni, hogy hajójába vegye: Nagyhabit 
'íienten elküldi Hengerivei, hogy „mentse ki Étét 
fizon pokolból" s hozza vissza. 
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TIZENKETTEDIK RÉSZ. 

E t e l é n e k gondja i . 

Etelének eszébe jut, hogy „ezen Vad-szigeti 
gaz-embernek annak kölletik lenni"', kit Széplaki 
gonoszsága miatt kitett. „Azon két fehér személy-
lyeket körme között hagyni nem tanácsos. Hát ha 
őket el-rontya? Rontsa e l e i : mert asszonyok!" De 
mégis elgondolja, hogy ők is felebarátaink s ha „ők 
azok: az emberiségnek szabásait meg-kelletik ő-irán-
tok is tartanom."' Elhatározza tehát, hogy kimenti 
őket és visszahívja Nagyhabit. 

TIZENHARMADIK RÉSZ. 

N a g y h a b i n a k o k o s k o d á s a i . 

Etele Nagyhabitól tanácsot akar kérni, hogy 
az asszonyokat kisegítse-e Hengeri körmeiből? De 
Nagyhabi mindig másra tereli a beszédet, mivel 
Etele megtiltotta volt neki, hogy az asszonyokról 
vele beszéljen. Etele feloldja őt adott szava alól s 
akkor Nagyhabi azt javasolja neki, hogy a nőket 
vegye hajójába s ha Ete a „Vad-leányba" bele
szeretett, „szerencséjeket meg-ne-gátolj a." Etele, 
habár az utóbbit nem szívesen hallja is. Nagy habit 
az asszonyokért küldi. Tabán Márnával jön s Etele 
elrejtőzik, hogy hihallgassa őket. 

TIZENNEGYEDIK RÉSZ. 

T a b á n M á r n á v a l . 

Tabán s Márna szerelmükről beszélve jönnek. 
Tabán szeretete Márna iránt „édes és igen kelle
metes", de atyjához való „kötelessége is erős." 

ilárna is szereti Tabánt, de ha Tabán atyja nem 
helyesli szerelmüket, „akkor az ő szeretete a más 
világra, nem e mostanira teremtetett". Majd Tabán 
elmondja, mennyire szereti atyját, csak „ingerjei ne 
volnának tüzesek és állhatatosak!" Márna arra kéri 
Tabánt: „ha egyszer jó kedvében látod jelentsd 
meg néki ártatlan s állhatatos szeretetünket . . . Majd 
én is lábaihoz borulok . . . Egyszer akkor meg
lágyul." Etele meghatva jön elő: „Ha ez sokáig 
így tart, nincs más mód benne, össze-kell-házasod-
notok . . ." El akar menni, de nem eresztik. „Eresz-
szetek-el: mert másként egészben magatok részére 
csábítotok." Azután eltávozik, de Márna s Tabán 
utána szaladnak. 

H A R M A D I K S Z A K A S Z . 

ELSŐ RÉSZ. 

T a b á s z e r e n c s é j e . 

A-mint az előtt Etele el-mene, és Tabán utánna 
yrede; ennek hathatós kéréseire, de fö-képpen okaira, 
mellyeket bokrossan elő-hordott, meg-lágyúlhatott 
Etelének szíve. Eszébe jutván Nagyhabinak, és 
Márnának-is szavai; nem meszsze volt immár attól: 
hogy e két szerelmeseknek házasságjokat meg-
engedgye. Ezen el-tökéllésé^ édes annyához vitte 
^lárna, hozzá szaladván, és magát szerencsésnek lenni 
Ulitván. Tabán előtt így jelentette-ki szándékát. 

Etele: Mind Te, mind pediglen Nagyhabi, az-után 
Márna-is egészlen ki-forgattatokintézeteimből. Sohase 
hittem volna: hogy nékem, Magyar lettemre, illy ingó 
szívem lenne. Soha se hittem volna: hogy, ki az aszszo-
Dyokat bizonyossan gyűlölöm, az aszszonyokkal-való 
•társalkodásban valaha gyönyörűségem telhessen. 
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Tabán: Jóra forditott az Isten mindeneket. 
Etele: Midőn én téged Márnával állani láttalak,; 

midőn füleimmel hallottam: hogy azon atyátokat, i 
ki titeket el-akará egymástól választani, nem át
koztátok ; akkor egészlen más emberré lettem. Fel
ébredett bennem azon szív, mellyel Magyar-ország
ban szerettelek. í gy gondolkodtam: Az én Tabánom ] 
Márnával szerencsés lészen. 

Tabán: Oh jut eszembe édes a tyám! midőn [ 
Magyar-országban laktunkkor, Szegedről Budára 
vittél, hogy Toksont, Zoltánnak fiát, meglátogassam, 
bennem minő gyönyörűséged telhetett. Hogy ismer-j 
tetted-meg velem azon halmokat, mellyeket Magyar
jaink hánytak az ellenségnek ki-kémlelésére 

Etele: Úgy van édes Fiam! Még kis-korodbanj 
beléd kévántam önteni az igaz magyar vért, aj 
magyar észt. és Ítéletet. 

Tabán: J u t eszemben: minek előtte Partiskomral 
értünk, miként mutogattad-meg a meszsze-ki-tettsző 
gatyás fákat-is. Midőn egy kis erdő mellett el-
csapánk, ime fiam, így mondád, tüstént Ücsára 
érünk, melly földet édes Nagy-atyád Árpád Ocsának 
ajándékozott kedves Inassának. 

Etele: Oh azon időmnek örvendetes emlékezete. 
Sírva fakadván: De mi okra nézve emlékeztettsz 
ezekre. Jobb volna boldog napjaimat el-felejteni; 
örök homájba és setétségbe temetni. 

Tabán: Oh édes atyám! Én téged Magyar
országban soha szomorúnak, hanem mindenkor jó 
kedvedben láttalak. Ide-haza elleniben soha vígnak, 
hanem mindenkor el-unakozottnak tapasztaltalak. 

Etele: Ne kérdezd ennek okát fiam. — Maradgyon 
a föld gyomrában, a mély setétségben. Soha senki
nek ki-nem-nyilatkoztattam: mert hazám és Házam 
böcsületét fen-tartani kévántam. 

Tabán: Oh édes a tyám! Ezen szomorúságaid 
«l-emísztik szívemet. Talán: ha okát tudnám, meg
könnyebbülhetnék. 

Etele: Semmi-képpen nem édes fiam. Igaz bizony, 
majd el-is-felejtettem. Mikor kellene el-evezni innent? 
Mert csak el-tökéllettem immár: hogy Karjelben 
foglak meg házasítani. De ime Széplakinét látom 
ide kullogni. Csak ezt rázhatnám le nyakamról. 

MÁSADIK RÉSZ. 

R a n d á n a k h i z e l k e d é s e . 

Kanda, leányával bejövén: Jó napot Fejedelem
ségednek. 

Etele: Nékem jó napom vagyon mindenkor. 
Kanda: Beszéllhetett tehát leányom Fejedelem

ségeddel ? Legalább dicsekedett ezen szerencséjével. 
Etele: Beszéllett igen-is. 
Kanda: Olly örömmel jőve hozzám, mint egy 

meny - aszszony. Fejedelemségednek kegyességét 
dicsérte. 

Etele: Azt ő meg-is-crdemlette. 
Kanda: Most én Fejedelemségedet annál inkább 

kedvellem. 
Etele: Ez-is elég hamar jutott eszébe. 
Kanda: Ha én azt reméllhettem volna: hogy 

Fejedelemséged illy kegyessen meg-fogja másolni 
intiézeteit; minden környülményekben nagyobb tisz
telettel viseltettem volna úri Személlyéhez. 

Etele: Soha a Tisztelet a Környülményektől 
nem függ. 

Kanda: Higygye-el Fejedelemséged: hogj' az 
én Márnám derék egy személy. 

Tabán: 0 ugyan az, édes Atyám. 
Etele: Néked inkább el-hiszem, mint az annyának. 
Kanda: Én ugyan, mivel annya vagyok, bár 

ne dicsérném magzatomat. De mi tagadás benne: 
" derék egy személly. 
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Etele: Arról meg-gyó'zettettem nem annya 
hanem Kis-aszszonya által. 

Kanda: Azt még annál inkább szeretem. Mit 
lehet többet,óhajtani ? 

Etele: Óhajtottam vúlna: ha annak annya-is 
meg-győzött volna maga eszességéröl. 

HARMADIK RÉSZ. 

E t e l é n e k h á b o r i i i . 

Ballagi, Hirtelen bé-jövén: Kegyes uram! Én 
semmit se — — — 

Etele: No mi újság ismétt? 
Ballagi: Én semmit se tudok — — — 
Etele: Semmit se tudsz? Ez ugyan elég kevés. 

No miró'l ? 
Ballagi: Semmit se tudok Ete-uracs felől. Kö-

rösztűl-kosúl jártam az egész erdó't. Ü Sehol sincs. 
Etele: Semmi Ham semmi. Majd eló'-kerül. 
Ballagi: Én semmiben nem hibáztam köteles

ségemre nézve. 
Etele: De én hibáztam, mert Ete után egy 

idétlen ifiat küldöttem. Orczádra, és termetedre 
nézve ezt cselekednem nem kelletett volna. No 
másszor meg-kéméllek fiam. 

Nagyhabi: Kegyelmes Fejedelem! mi tagadás 
benne, lllik-is: hogy meg-kéméltessen nem csak 
orczájára, hanem fó'-képpen nemére-is nézve. 

Kanda: Micsodát? Nemére is nézve? Mit akarsz 
ezzel mondani ? 

Nagyhabi : A titkot immár továbbra nem 
halaszthatom. Ballaginak csak ruhája és neve férj
fiú; maga pedig leány. 

Kanda: Ballagi leány? 
Máma: Az lehetetlenség! 

Etele: Menny-dörgó's háború! Mi dolog ez? 
Mennél inkább kerülöm a Fehér-népeket, annál 
inkább közelebb taszittyák hozzám a tüzes Tatárok. 
Ki gondolta volna: hogy férfi ruhában-is én hajómban 
eveznek! Hát Te Nagyhabi! nem szóllhattál erről 
valamit? 

Nagyhabi: Meg-esküdtettél uram: hogy soha 
Fejedelemséged előtt az aszszonyokról ne szóUyak. 

Etele: Hát esküvésedtőlfel-nem-szabaditottalak-é 
ezelőtt ? 

Nagyhahi: Jelen nem volt akkor Ballagi. Éppen 
most találtam kinyilatkoztatásának idejét, Kandá-
nak és Márnának jelen-léttekben. 

Etele: Hol Pokolba kerítetted kezedre? 
Nagyhabi: Ugy vettem ó'tet kezemhez, mint 

valóságos szegént, kit minden ember el hagyott. 
Otet édes a t tya nem ismeri, és, ha raegismériis, 
meg-veti, és leányának nem tartya. Annyát régen 
el-vesztette. így tehát valóságos árva, kiken a 
Pogányok-is meg-könyörülnek. 

Máma: Édes leánkám, árva vagy? Én tégedet 
nagyon szeretlek, és húgomnak fogailak? 

Kanda: Ls még édes Szüléidet meg-találhatod, 
addig-is engemet tartsál édes anyádnak. 

Ballagi: Oh köszönöm Fejedelemségteknek. 
Márna: Had tudgyam tehát valóságos nevedet 
Ballagi: Engem csak Ballaginak hivtak minden

koron. 
Nagyhabi: Fejedelemségednek azon Komornokja 

Hóbiát, kit Szegedről Karjelbe hozott magával, 
ualála előtt azt mondotta énnékem, midőn Ballagit 
szorgalmamra bízta: hogy az ő valóságos neve 
Héjjá lenne az ő nagy-annyáról. 

Etele, irtózva: Mit? Héjjá? Ez nékem édes 
y^nyám vala. Menydörgős háború! Mennyünk Tabán 
'íiennyünk. Ideje immár: hogy innént el-evezzünk. 

Tabán: Oh édes atyám, nyomozzuk-ki legelői 
az igazságot Héjjá felől. 

I ' r ú ü a i : Etelka K&rjclben. 



IS 

l'i 

50, 

Etele : Az 
múlatok, annál 
Meg-vané Ete? 

most nem lehet. Mennél többet 
nagyobb csudákat tapasztalok. 

Hal lyá toké? Hol Ete? 

NEGYEDIK RÉSZ. 

É t é n e k d o l g a . 

Vízaknai, Étével bé-jövén: I t t van Uram eme j 
szökevény. 0 pedig nem bolond. 

Etele: No örvendek fiam: hogy eszedre tér-' 
hettél. Az atyai szív sokat szenved a Fiúnak 
szerencsétlenségében. 

Ete: Én ugyan az Atyai nevet mindenkor nagyra 
böcsűllöttem. Gyönyörködtem Herczegi születésem 
ben-is. De kéntelen leszek mind a-kettó'ről le-mondani, 
ha azon leányt el-nem-vehetem, kit én (Isten igazá
ban) szeretek. Oh Atyám! Édes Kedves Atyám! 
könyörüUyön rajtam. 

Etele: Isten úgy tartson: nagy szerencsédre 
válik: hogy jó kedvembe találtál. Egy-két óra 
eló'tt másképp beszéllettünk volna egy-mással. 

Ete: Oh hála légyen az Úr Istennek! 
Etde: Tüzes Mennydörgő! Azt talán csak nem 

akarhatod. Hogy vaktába házasittsalak-meg ? Azt 
mondotta ugyan Nagyhabi: hogy, ha Te valami 
leányba bele-szere tel. annak hozzád illőnek lenni 
kelletik. Hogy jó Ízlésed légyen, azt magam-is 
tapasztaltam. De hallod-é E te ! Látni-is akarnám 
ám azon portékát, mellyet megakarnál venni. 
Vallyon meg-érdemel-é tégedet! 

Ete: Oh édes atyám! Ide hozhatom tehát ütet ? 
Etele: Ne késs pedig. Egy óra múlva el-megyünk. 
Ete: De valóban meg-akarja őt látni édes atyám? 
Etele: Macskát Zsákba nem veszek. — Meg-kell 

a Csikó-fogat-is vizsgálni. Hozd ide fiam! hozd. 
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Ete: Oh édes atyám! Miólta ismerlek, soha 
üly kedvedet nem láttam. Én ebből nagy javamat 
reméllem. 

Etele: De mit ácsorogsz ennyi ideig ? 
Ete: Nem messze van innét. Hallod-é Édesem! 

Hallod-é? Szabad el-jönnöd. 

ÖTÖDIK RÉSZ. 

K r é k a E t e l é n é l . 

Hogy Étének szavát meg-hallotta Kréka, ki-jött 
az erdőből, és amazoknak társaságába ereszkedett 
Nem tudni: Kréka csudállotta-é azon jövevények 
számát, és azoknak raagájéval nem egygyező viselet-
jeket, vagy a Jövevények Krékát, annak deli ter
metét, és még az Orczán-is ki-tettsző szinezetlen 
ártatlanságát. Hogy oda érkezett, és a jelen-levő 
sokaságon körül-vitte csodálkozó szemeit, igy szólla 

Krvka: Oh be sok-sok Emberek ezek ! Ennyit 
egyszerre soha nem láttam. 

Márna, Krékához menvén és őtet szíveBsen meg-ölelvén : 
Oh lelkem! Be nagyon örvendek: hogy ezen 
vad Szigetből ki-szabadúlhattsz. Nem ezen hely
nek kietlen magánosságára teremtettek téged a 
tova-látó Istennek. 

Kréka, Márnához: Te a mint látom, az én Nemem 
közül való vagy. A nevedé néked, a melly énnékem? 

Márna: Engem Márnának neveznek. 
Kréka: Márnának ? Ejnye be csudálatos neved 

van. Én azt gondoltam: hogy minden leányt úgy 
neveznek, mint engemet. Anyádat-is Márnának 
hívják ? 

Márna: Nem édesem, hanem Kandának. És íme 
itt vagyon édes anyám. Ez az. 

Kréka: Oh Istenem! be sok-sok emberek ezek! 
Hozott Isten mind-nyájatokat. Ez tehát a Te anyád? 

g t ^ 
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Mánia: Ez igen-is. 
Kréta: Ejnye be szép anyád van. Nékem-is 

van édes anyára. O-is szép ám. 
Márna: Hol vagyon ? 
Kréka: Majd elhozom azután — Oh édes 

Márnám! ha ő téged látni fog, bizonyossan meg
szeret. De Te! Márnának annya! Te is szeress 
engemet. 

Kanda: Oh de ki-ne szerethetne tégedet édes lel
kem Gyermekem? Hiszen te igen szép teremtés vagy. 

Kréka: Azt már nékem Ete-úr-íi-is mondotta: 
hogy szép vagyok. 

Kanda: És Te lelkem! I t t neveltettél-fel ezen 
kietlen vad-szigetben ? 

Kréka: I t t igen-is. 
Márna: És el-nem-úntad magadat? 
Kréka: Hogy únhattam-vólna-el magamat? hiszen 

édes Anyámmal laktam. 
Tabán: Oh édes Öcsém Ete! be boldog vagy 

a teremtett állatok között, hogy illy ártat lant 
szerethettsz. 

Kréka: Hiszen Ti-is mind-nyájan ártatlanok 
vagytok ? 

Kanda: Azoknak-azoknak kellene ám lenni 
édes Magzatom. 

Kréka: Hát mért nem vagytok ? 
Kanda: Jaj édesem! a nagy Világban csak 

hamarébb elbotlik az ember. 
Kréka: Só'tt inkább a nagy Sötétségben botiunk

éi, nem a nagy Világban. Ugyan rendessen beszél-
letek ám tik, ha el-kezditek. 

Kanda: No hiszen meg-látod: mi lesz beló'lled-
is, ha a Nagy világra jövendeszsz, a meg-világo-
sodtakhoz. 

Kréka: Én ezeket csak feliből értem. 
Nagyhabi: Most tapasztalom elsőben: hogy Ete-

nracsnak Ízléséről jó Ítéletet tettem. Nincs ezen 
leánynál se szebb, se természtessebb. 

Vízaknai: Istenem! be szép a Természet! Ki 
ne szeretné benne az ártatlanságot, mivel azt 
szeretetre méltónak hiszik a leg-gonoszszabbak-is. 

Kréka: Oh be igen örvendek: hogy engemet 
mind-nyájan szeretnek. Én-is szeretlek benneteket. 
Oh be jók ezen nagy-világi emberek! De még csak 
egygyet kérdek tőlletek: Fogjátok-é szeretni édes 
anyámat-is ? 

Máma: Szeretni fogjuk igen-is. ha láttyuk. 
Kiéka: Ha lá t tyuk? Nékem pedig édes anyám 

azt szokta mondani: hogy (az emberiségre nézve) 
azokat-is kell szeretnünk: kiket soha se láttunk. 
Az én édes anyám pedig nem hazudik. 

Ett: Édes atyám! vessen csak fél szemet-is 
ezen ártatlan teremtésre. 

Kréka, Eteléhez közelebb állván; Te mind-eddig egy 
szút se szóUottál. Pedig én Te-reád-is néztem. Azt 
mondotta pedig nékem az én kedves Etem: hogy 
az jó Ízűn esik: ha egy valaki arra néz, kit igazáüi 
szeret. 

Etele, igen hideg beszéddel: Nézz reám, nem bánom. 
Hiszen azért van két szemed. — Talán meg-nem
eszel. 

Kréka, Etelének állát czirókálván : Én pedig Tégedet 
nagyon szeretlek. Ha kérdené valaki: mért szeretlek? 
Én annak okát soha adni nem tudnám. 

Etele, morgolódva: Bizonyossan még arra jutok: 
hogy, az egész Világ asszonyai mellettem termének. 

Kréka : Oh, Te jó ember! szerettsz-é te-is 
engemet ? 

Etele: Igen-is! ha tőUem eltávozol. Az aszszo-
nyokra nézve, azokat szeretem leg-inkább: kiket 
soha se láttam. 

Kréka: Szereted-é édes anyámat? 
Etele: Náladnál inkább; mert soha se láttam. 
Kréka: Ugyan bizony: Te néked még-is igen 

rendesnek lenni kelletik. Talán bizony Te vagy 
*zon ember: ki bennünket el-nemakar vinni? 
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Etele, édesdeden: Ki ez-előtt el-nera akartalak; én 
vagyok. De most el-nem-akarlak. az én nem vagyok. 

Kréka: Oh Istenem I Istenem! Ezen nagy világi 
emberek be mellyen beszéllenek. — En nem értem 
feleletedet. 

Etele: Én arról nem tehetek. 
Kréka : Csak szigeti módra felelly tehát nékem: 

szerettsz-é engemet? 
Etele, kevés haraggal: Leány! Mennél többet 

beszéllek, annál inkább szeretlek. Mi az oka, nem 
tudom. 

Kréka: Látod, édes Etem: engemet valamennyien 
szeretnek. Szeret engem ezen nagy Ur-is. Ezek ám 
a valóságos Magyar emberek. Te pedig azt 
mondád: hogy Nemünkhöz kegyetlen. 

Ete: Igen-is! a gondolattal valék ez-el6'tt. De 
ime nagy javunkra fordultának mindenek. — Sze
relmes édes atyám! Én örömemet ki-nem-adhatom. 
Lehet-é reméllenem: hogy ezen ártatlan teremtéssel 
valaha egybe kelhetek ? 

Etele: No csak lassan a Többivel. — Tik 
oUyanok vagytok: hogy, ha szátok kérőjére mondok 
valamit; azt egyszeriben el-nyelitek. Ha mi ellen
kezőt hallotok; oda vagytok egészlen. 

Kréka: Én ezeket ismétt nem értem. 
Etele: Hallod-é leány! I t t születtélé ezen 

szigetben ? 
Kréka: Hiszen én Féreg nem vagyok; hogy a 

kő-sziklák közt teremjek. 
Etele: Ide tehát másunnant jöttél. — Honnant 

származtál ? 
Kréka: Azt én Uram nem tudom. De tudgya 

Hengeri. 0 azt mondotta: hogy anyámat a sziget
nek parttyán találta. Szóllott erről édes anyám-Í8 
valamit. De azokról meg-feletkeztem. 

Etele: Valamit még-is tudnod kelletik! 
Kréka: Csak az juthat eszembe: hogy édes 

anyámat az ö Ura el-hagyta, pedig Karjelben. 

Anyám pedig hajóra szállott: hogy Urát fel-keresse. 
Ekkor osztán a hajó el-tévelyedett. Hajó törést 
szenvedtünk. A Szél-vizek ezen vad szigetbe haj
tottak. Itt-is maradtunk, nem szánt takarva; hanem 
csupán kéntelenségből. — Oh az én édes anyám 
mindenkor Karjelbe viszsza-vágyódott. De mind 
eddig egy falat hajót se láttunk. 

Etele: Leány! Kinek hívnak tégedet? 
Kréka: Krékának. 
Etele, Nagyon fel-háborodva: Hát az anyádat? 
Kréka: Jaj Istenem! Ennek igen kegyetlennek 

lenni kelletik. íme hogy forognak szemei, mint a 
karikák. Édes Etem! szaladgyunk. 

Ete: Édes atyám! mértékellye-meg magát 
Kréka ilyenekhez nem szokott. Könyörűllyön rajta. 

Etele: No leány ! tehát ne félly. Jöszte közelebb. 
Mégis közelebb. Mond-meg nékem mi neve édes 
anyádnak ? 

Kréka: Úgy de haragszol! 
Etele: Meg-mértékeltem magamat. 
Kréka: E te! nézd-meg jól nem haragszik-é. 
Ete: Nem haragszik lelkem. Előbb se haragudott; 

hanem csudálkozott. Mond-ki tehát édes Anyádnak 
nevét; tüstént jó barátod lészen. 

Kréka: Az én anyámat mostanában Ketelának 
nevezik. De ez néki nem igazi neve. Azt mondotta 
egyszer: hogy nevének bötűit bújjában meg-változ-
tatta. Mondotta ő nékem igazi nevét-is; de már 
el-felejtettem. Ugyan kérlek ta)áld-ki. 

Etele: Nem Leketa? 
Kréka: Nem az. 
Ettle: Talán Ekleta? 
Kréka: Az sem az. 
Etele: Avagy Elketa? 
Kréka: Ugyan közel jársz ám már hozzá ; de 

niég sem az. 
Etele: Talkn Etelka? 
Ete: Úgy van úgy! Etelkának hivták. 

_J 
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Etele, El-taazitván Krékát: Félre puruttya nem-
zettség. Törültessen-ki ezen Tisztességes név i 
Nemes Magyar-aszszonyoknak neveik közül. Szállyon 
reája azon átok, mellynek határját nem találhatni. 
Hasadgyon-kettő a Főd, és nyellye-el őtet hitetlen
ségével egygyütt. 

Kréka, Sirva fakadván: Istenem! édes anyámat 
gyalázzák! 

Etele: Ne szánnya azon hitetlen aszszonyt 
semmi-féle teremtés, ha annak sír-halmán csupa 
kórót, és csalányokat szemlél. — Csuszszanak rajta 
a kígyók! Huhogjanak az éjjeli füles bagjok.. Ber-
nyákollyanak a Vad-szigeti macskák. 

Hogy ezeket, nagy Menny-dörgései között, 
kegyetlen indulatokkal el-hadarta Ete le ; kevés 
időre ott hagyta mind-nyájokat. Kréka pedig, ki 
az illy kemény szavakhoz hozzá nem szokott, azok
nak kegyetlenségétől iszonyú-képpen meg-rettenvén 
el-ájult, és minek elÖtte lerogyna, így jajgatott 

Kréka: Jaj Istenem! oda vagyok. 
Ezek után nagy veszedelemmel a földre le-esett. 

El-gondolhatni, mint ijjedtek-meg a Környűl állók, 
kik se ezen esetet nem reméllették, se Krékának 
tisztessége felől nem kételkedtek. Hozzá szaladtak 
mind-nyájan, és Krékát fel-emelték, és lassan-lassan 
fel-is-ébresztették. — Azomban igy jajgatott. 

Ete: Oh emberi szivek! keményebbek a Vad
szigeti szikláknál. — Lehet-é valami érzékenség 
az egész világon? nincs egy Teremtés, a-ki szánft-
kodni tudta. Ezerén vannak azon G^yilkosok, kik 
bennünket gyötrenek. — Mért kelletett az emberi 
Nemnek termeni ? Mért ? Mért ? 
"^ Kréka, El-ájuláaából magához jővén: Oh Ti kies 

Erdők! — Oh éjtszaki fények! — Hol vagyok? 
avagy hol voltam ? — — — 

Ete : Oh Kréka ! 
Kréka: Istenem! mit vétettem ? — Hiszen én 

semmi roszszat nem tettem. — Hol van édes anyám. 

Ete: I t t vagyok én, édesem. Térj magadhoz kérlek. 
Kréka: Oh édes Etem! szaladgyunk-el ínnett 

ezen nagy-világi csudáktól. Énnékem a Te embereid 
nem kellenek. — Mért hoztál ide hozzájok? — 
tudni-illik hogy elsőbben szeressenek, az-után el-
taszittsanak V — Bár soha illy embereket ne láttam 
volna. Oh boldog Szigetem, mellyben édes anyám 
mellett neveltettem. — Kevés ugyan itt az öröm, 
de annál kevesebb a gyötrelem. 

Ete: Ne epezd úgy-annyira magadat, Kréka. 
Téged azon ember nem gyűlöl; hanem fel-háborodott. 

Kréka: Soha többé egy hajó után se fogok 
kiabálni, ha százat látok-is szigetünk mellett el
menni. Hol van édes anyám? Oh! le-térdepelek 
előtte: hogy a nagy világra soha se vágygyop. 
Mennyünk édes Etem. Nékem a Te Nagy-világi 
embereid nem kellenek. Isten hozzátok, ha így 
szerettek. 

Etele, kevés idő múlva elő jővén, és a ködarabra le-ülvén: 
Vigyázok-é? avagy álmodozom. 

Kréka: Jaj itt van ismétt. Mennyünk édes 
anyámhoz, ő engem magától soha el-nem-taszított. 
El-ment Étével. 

Tabán: Édes Atyám ! 
Nagyhabi: Uram! Ez szántt-szándékból volt-é ? 

avagy talán — — — 
Ballagi: Oh szerencsétlen Kréka! éppen igy 

történik velem-is. 
Máma: Oh! Férjfiak! Férjfiak! be kíinnyen áll 

nálatok. 
Etele: Félre szemem elől valamennyien. Hol van 

Széplaki? Ez hozhattya helyre csendességemet. 
Kanda: () most azon embert keresi, kit tizen

hat esztendők előtt e szigetbe ki-vetett. 
Etele : Oh Égi fények! mért láttalak benneteket? 

Mért hoztátok szemem eleibe Krékát? Le-vóltam ez-
«lőtt csillapodva. íme mostanában új szélvé.szekbe 
evezek. 
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Kanda: Szóilyon Fejedelemséged az én Uram
mal. 0 le-tudgya csillapítani a zűrzavarokat. 

Etele: Kérlek: mennyetekei előliem. Távozzál-
el Ete Krékával a világ végéig, hogy benneteket 
soha se lássalak. Ha Tabán-fiam-is el-akar-hagyni, 
és Márnával el-menni, nem-bánom. — Ln magamat 
egy kietlen magánosságban el-rejtem, és ott meg
átkozom azon szem pillantást, mellyben a Világos-
vári templomba bé-mentem, és a fákját az oltárÍi(jz 
vittem. Ezek-után mind-nyájan eloszlottak. 

HATODIK RÉSZ. 

P e r b e t e H e n g e r i v e i . 

Hajós legénnyé vala Perbete Etelének. Nagy-
habitól azért küldetett-el az erdőbe, hogy Étét fel
keresse, és attyához hozza. 0 ugyan eddig fel-nem
találhatta őtet, hanem, előtalálván Hengerít, ezt 
monda. 

Perbete: No jó, hogy fel-találtalak. Te vagy 
tehát azon hires Hengeri? 

Hengeri: A-mint mondám, én vagyok. 
Perbete: A Nevedet se mondhatni emberségesnek. 

Néked egy Országos Gaz-embernek lenned kelletett 
Hengeri: Az csak attúl függ, a-miként a dolgot 

fel-veszed. Ha akkor meggyőzhettem volna Szép
lakit, ő lett volna Gaz-ember. Mivel pedig ő győzött-
meg engemet; nékem kelletik a Gaz-ember nevet 
viselni. 

Perbete: De mért hozott-ő-el tégedet Karjelből^ 
Mért hagyott i t t? Mért nem eveztél vele egészen 
a Lápokig? 

Hengeri: Megcsalt, midőn Karjelbe fel-vett. 
Kapitánságot igért a hajóba, és hazudott. 

Perbete: De lelkem! Illyenvad-szigetben nem 
héjjába hagygyák az embert. Megérdemletted Te 

ezen büntetést. Csuk innet-is ki-tettszik: hogy 
akasztófára való voltál. 

Hengeri: Ugyan csudálhatom esztelenségedet. Te-
is hajós vagy, és nem tudod az evezőknek szeren
cséjeket, vagy szerencsétlenségjekei Hogy Karjelből 
el mentünk, semmi Kapitánságot nem adott, hanem 
köz-evezőnek tett. Midőn ez ellen morganék, meg
kötöztetett és ez Szigetre ki-vetett, holott immár 
tizen-hat esztendeig ártatlanul szenvedek. 

Perbete: Oh te ártatlan bárány! Hallod-é! Más 
előtt hazudhattsz, de én előttem nem. Mert: midőn 
a hajóban egy szívvel egy lélekkel elkárhoztatnak, 
és az után ki-is tesznek valakit, annak ördög-had-
nagyjának lenni kelletik. 

Hengeri: Kik engem el-kárhoztattak, azok mind
nyájan Széplakinak emberei voltának. Mást várni 
tó'llök éppen nem lehetett. 

Perbete: Hallod-é Hengeri! Úgy beszélly, hogy, 
mint a harist, szavadon meg-ne-fogjanak. E Szigetbe 
van ám Széplaki. Mondgyák pedig: hogy igen igaz
ságos Fejedelem. 

Hengeri: Micsodát? itt lenne? 
Perbete: I t t igenis. Ne búsúUy, el-nem-kerülöd 

az Eb-ugrasztót. De erről az-után is gondokodhattsz 
eleget. Mond-meg még csak azt: mivel éltél eddig 
ezen Szigetben? 

Hengeri, egy irást kivévén: íme meg-tudod ezen 
írásból, mellyet itten egy barlangban találtam egy 
Jneg-holtt embernek kezeiben. Olvasd, ha akarod. 

Perbete, az írásban foglaltakat igy olvassa el: Ha ezen 
Szigetben meg-találok halni, tudtára adom annak, ki 
engemet ezen Barlangban talál : hogy én Etelének, 
* Karjeliek Fejedelmének embere vagyok. Meg
rakatott egy hajót minden éléssel. Azon kívül sok 
kincseket-is hordott beléje. Hová intézte úttyát . nem 
tudom. Elég az: hogy bennünket egy szélvész egy
mástól el-szakasztott. Őtet többé nem láttam. Az 
en embereim sárga hideglelésbe esvén, ezen vad 
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Sziget mellett meg-holtak. Én magam a hajúval nei 
bírván, lassan-lassan beló'lle mindent ki-hordottaml 
és e Szigetbe rejtettem. Ha valaki rám tai i. 
temesse-el testemet. Izennye-meg pedig Etele-uram
nak, a Karjeliek Fejedelmének, hogy Jószágát, fő
képpen ama nagy kincsét kezéhez vehesse. 

Hengerí: En tehát (midőn ide ki-vettettem: hogy 
éhei meghallyak) nem sokára ezen barlangra akad
tam és belőlle éltem azon emiitett két aszszonyokkal. 

Perhete: Hát a kincs hová lett akasztó-fára vali? 
Szólly szaporán. 

Hengeri: En azokat azon aszszonyoknak ajúa-
dékoztam, kik, a-mint mondám, az után e Szigetbe 
a Szélvészektől vettettek. — A ruhákat ugyan aikal 
matossan, de az élést egészlen el-fogyasztottuk. K-ry 
két nap múlva éhei kellett volna immár meg-halnunk. 
A kincs pedig egészlen a Barlangban vagyon. 

íme az Magyarok Istenének Gond-visel . 
mellyel mindenkoronn Etelkához viseltetett, C/.ÜU 
hajóból-is ki-tettszik. Ezen hajó volt az, mellyet' 
Etele, ennek-elötte tizen-hat esztendők előtt, minde
nekkel meg-rakatott, hogy Karjelből el-bujdoshasson. 
Egy egész esztendeig tekergett a tengereken, de hogy 
osztán ezen hajójától el-szakadtt, és, hová vetődött, 
nem tudta, viszsza-méne Karjelbe, de otthon nem;] 
találta, immár Etelkát. Ez leányostól ezen Szigetb( 
vetődvén, éhel-holt-vólna-meg, ha Etelének ama hajója,) 
oUy szerencsétlenül járván, ide nem vetődött volna. 

Perhete: Hol vagyon Ete-úrfi? mert én annak 
fel-találására küldettem Nagyhabi-kórmányosomtóL 

Hengeri: 0 most azon két aszszonyokkal lészen 
valahol. Sétálgatnak talán e mellék erdőben. 

Perhete: Add-elő őtet mennél hamarébb. 
Hengeri: De tudódé vallyon az elő-adásnak 

leg-bizonyossabb módgyát ? 
Perhete: Hallyuk az ökörtől a Szamár tanácsot 
Hengeri: Hogy-ha őket előtalállyuk, ne-beszél-

lyünk mi-ketten barátságossan: mert azt gondolnák 

i 

az aszszonyok, hogy én árultam-el Ete-uracsot. És 
így reám támadnának. Étét pedig eldugnák: mert 
nagyon szeretik. Te tehát ellenem légy: mint-ha 
el-akarnám őket titkolni. 

Perhete: Tok-fejedtől elég jó tanács. De még-is 
ki-tettszik: hogy rettegsz ama vad aszszonyoktól, 
ne-hogy szemeidet ki-vájják. 

Hengeri: És ime amott jön az aszszony. De se 
Leányát, se Ete-úr-fiat nem látom. — Rajta Perbete 
fojtogass. — — Jaj Jaj Ketela Segíts az Istenért. 

HETEDIK RÉSZ. 
K e t e l á n a k s z e r e n c s é t l e n s é g e . 

Ketela: No mi dolog ez ? 
Hengeri: Oh hozott Isten ide! Ez az ember 

meg-akar engem fojtani. 
Perhete: Nem csak fojtani, gaz-ember; hanem 

diribról-darabra össze-szaggatni, az árbóczra fel
kötni, ha Ete-úr-fiat elő-nem-adod. 

Hengeri: Oh Ketela, add-elő Ete-úr-fiat; mert 
másként egy nyomással meg-fojt. 

Ketela: Hagygyatok békét egymásnak. Étével 
leányom-ís elment a Hajónak urához. 

Hengeri, alattomban Perbetéhez: Ne hidd az t néki. 
Hazudik, mint az ördög. Csak fojtogass. Jaj I J a j ! 

Ptrhete: Mért hazudsz Te vad aszszony? A 
oajónak ura tíz lépésnyire nem ereszti magához az 
aszszonyokat. Nála lehetne tehát a te leányod? 

_ Ketela: A hajónak urát Ete-uracs jobban ís-
piéri. 0 hívta oda leányomat; és talán eddig meg-
js-nyerték az engedelmet: hogy öszszeházasodjanak. 
•'•frjetek a hajóhoz viszsza, és meg-láttyátok, hogy 
íöinda-kettő ott vagyon. 
^ Hengeri, alattomban Perbetéhez: Vigyázz magadra, 
•^^rkas verembe esel. Ne higygy néki: mert ő ravasz 
'̂ '"16. Csak fojtogass. J a j ! J a j ! 
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Perbete: És te vad aszszony! azt gondolod, hogj 
én magamat orron-fogva hurczultatom általad ? Tálát 
magad akarsz Étéhez férjhez menni; leányodat 
pedig meg-csalni. 

Ketda: Én egyebet semmit sem akarok, haneral 
ami egy anyához illik. Ete-uracsot szereti az éai 
leányom, ó'tet el-akarja-venni. Ha erre ó'tet a hajó-j 
nak ura reá nem szabadittya; azt mondgya Ete; 
hogy el-bocsátását megkéri. Ez pedig néki szántt] 
akarattya. 

Hengeri, alattomban Perbetéhez: Látod az Öszsze-
€sküvést! Csak fojtogass. J a j ! j a j ! 

Perbete: Látom aszszony, hogy minden felé 
•csavarogsz. Ki-húzván kését, és Hengerít el-hagyván: 
Te vad állat! add elő Ete úr-fiat, mert, mint a 
halat, fel-hasítalak. 

Ketela: Mit akarsz Te Vadabb ember! Hogy 
bánhattsz illy haramja módra én velem? 

Hengeri, alattomban Perbetéhez: Ládd még ő néki 
áll fellyebb. Szúrd agyon. 

Perbete: Aszszony! ha-mit veled el-követek. azt 
nékem ne tulajdonítsd. Parancsolatomban vagyon: 
hogy Ete-úr-fiat elő-adgyátok; avagy ezen gaz
embert tüstént egy fára akasztom. 

Hengeri: Oh Ketela! add viszsza Ete-úr-fiat. 
Oh én szerencsétlen teremtés! hogy-hogy jöhetek 
én az akasztó-fára annyi sok jó cseíekvényim után ? 

Perbete: Téged akasztalak-fel előre, utánnad az 
aszszonyt, ha Eteúr-fi elő-nem kerül. 

Ketela: De mért vetemedel erre. 'Vig;y engei 
a Hajó urához. Jöjjön oda Hengeri-is. Ha Étét I< 
nyommal ott nem talállyuk, akkor osztán hajtsí 
végre eltökéllésedet. 

Perbete, késének viszszatétele alatt: E z t u g y a n J< 
el-találta Vad esze. E mellett meg-indúlhatök. 

Hengeri, alattomban Perbetéhez: Azt ne cselekedd 
hallod-é. Ez csupa mézes madzag. Ha mi a hajóhoz 
indulunk, és ő egy parányi időre kap ; úgy eldugja 

Étét, mint a halálos vétket. Bottal ütheted nyomát. 
Rajta ama _vén szerszámon. Kénozd meg, osztán 
üsdagyon. Ügy is semmit sem ér a töpörtő. 

Perbete: Te Országos Gazember! Hat illyeket 
javasolhatsz egy aszszony ellen? Az emberölés 
parancsolatomban nincsen. Azt pedig nagy véteknek-
is tartyák Karjelben. 

Ketda: Ne haragudgyatok egymásra. Én igazat 
mondottam. Emberől-is gondolkodom. 

Perbete: De mást beszéli ám eme Szemét ember. 
Azt javasoUya a Gyilkos: hogy téged meg-támad-
gyalak Az után : mivel igazat nem szóllaszsz, mind
addig kénozzalak, még Étét eló'-nem-állitod. 

Kutela: Hengeri tanácsolta ezeket ? Oh emberi 
teremtésnek igazi gyalázattya! — Hóhéromnak 
teszed magadat? Elhiszem: mert e volt régi fel
tételed : hogy engem meg-ölly; az-után leányomat 
el-ragadd. Most pedig másra bizod a gyilkolást. 

Perbete: Most tapasztalom immár: hogy ezen 
Istentelen lélek nem csak gonosz, hanem ravasz-is. 
íme: hogy meg-csalt: hogy ingerlett engem ezen 
aszszony ellen. 

Ketela:^ Édes jó barátom! Még egyszer azt 
mondom: Én igaz-járatú aszszony vagyok. Ember
ségessen gondolkodom Étének hol-léttéró'l. 

Perbete: Azt immár el-hiszem. Ez pedig Isten
telen, és akasztó-fára való. 

NYOLCADIK RÉSZ. 

S z é p l a k i é s K e t e l a . 

Elég sokáig kereste Széplaki azon gyalázatos 
•Hengerít, kit, tizen-hat esztendők előtt (gonoszsága 
^lat t) k i téve; de, mivel a Szigetnek szög-lukait 
"em ismerte, reá nem akadhatotott. Most: hogy 
*zon úton jött, mellyen Hengeri Ketelával, és Per-
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hetivel beszéllett; mihelyest őket fel-találta, tüstént 
reá ismert. Ugyan-azért: annak látására fel hábo
rodván, Perbetének-is előbbeni szavait igazaknak 
lenni vélvén, hirtelen elő állott. Meg-döbbenteki 
amazok; így szóUa pedig 

Széplaki: Igen-is: jól mondottad Perbete. Az' 
ám ama gonosz ember, ki még annya hasában meg-
érdemlette a kereket. Hát te, gonosz lélek, még-is 
élsz, hogy másokat gyötörj. — El-nem-szóródtak 
hamvaid, hogy gyökerestől ki-veszszél ? — Nem te 
ütöttél pártot ellenem, hogy hajómat vezéreld, és 
az-után engemet el-temess? 

Perbete, kihúzván kését: Uram! ez-é ama gonosz 
ember? Körösztűl döföm, ha parancsolod. 

Széplaki: Hadd-el Perbete. Hamar esne a Pokolra 
szállása. A Karjeli Udvarnak fel-háborítóját nagyobb 
kénokra kell tartani. 

Perbete, viszsza-tévén kését: Jól van Uram. De arra 
kérem Fejedelemségedet, bízza reám: ha bocskor 
szíjjat kelletik szelni hantos hátáról. 

Széplaki: Ki-kell-vennem belöUe, a-mit alattum-
ban főzött Etele-fejedelemnek Magyar-országi Inas-
sával. Az-után reád bízom Perbete, ha, valamint a 
csukát, meg-szárítod-is. 

Perbete: Hát ő az én uram ellen-is vétett valar 
mit? Oh hogy nincs egy mennykő zsebemben? 

Hengeri: Engemet Fejedelemséged a hajóba vett, 
meg-is-igérte a Kapitányságot. — En most arra 
magyarázhatom azon szándékát: nem tett egyebet; 
hanem, hogy Karjelbó'l ki-csallyon. — Ki-csalt igen
is, és igy engemet köz hajósnak tévén, meg-böcs-
telenitett. Fel-lobbant bennem a tűz, nagy lángra-
is kapott. Szeme közé mondottam átkaimat: mert 
magam tudománjáról meg-győződve valék. Szememre 
vetette Fejedelemséged: hogy Etelének Udvara ellen 
magamat böcstelenül viseltem. Erre még jobban meg
tüzesedtem. Fejedelemségedet a Tengerbe vetni 
akartam. Reá-beszéllette a hajósokat. Engem meg-
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fogtak, és e Szigetbe ki-tettek. Meg-érdemjettem-é 
mindezeket? Fejedelemséged lett a Biró. Tanácsnoki 
vele tartottak. En pedig le-süUyedtem. Ha más lett 
volna a Biró, avagy Magyar-országban a Kárkánok ' 
kezébe jutottam volna; benne veszett volna Feje
delemséged. Most-is mellettem állana az igazság. 
Ezt Fejedelemséged szárazon el-nem-viheti. 

Perbete: Még pedig fenyegetődzöl akaszto-fára-
való? Hol tanultad ezen embertelenséget? I ly 
Szemét-embernek számot agygyon maga tetteiről 
Qgy Országló Fejedelem ? Uram! ezzel soká késni 
nem lehet. Mennél hamarébb, annál jobb. Soha nem 
várhatni meg-jobbulását. 

Midőn ezek így vivakodtak egy-mással. Széplaki 
amazoknak szavára semmit se hajtván, szünetlen 
Keteiára nézett. Hol hozzája méné, és szemei közé 
rekintett. Hol el-állott tőUe, és tetőtől talpig raeg-
visgálta termetét. Nem külömben Ketela, amannak 
ábrázattyát visgálván, úgy tettszett: mintha álmél
kodott volna. Sok gondolkozásai után így szólla 
Ketelához. 

Széplaki: Almodok-é ? avagy valósággal látok ? 
Mit néz Aszszonyságod oly szegessen szemembe ? 

Ketela: Talán azon okból, mellyből Uraságod-is 
szemem közé nézegél. 

Széplaki: Nékem úgy tettszik, mint-ha aszszony-
ságodat ismerném. 

Ketela: Nékem-is éppen úgy, mintha Uraságodat 
valahol láttam volna. 

Széplaki: Talán ugyan Karjelben? 
Ketela: Talán a Lápok Fejedelmét Széplakit? 
Széplaki: Énpedig talán azt, a-kit itt látni nem 

kévánnék — Oh Egek! Ö az, nem is más! — 
Ketela: Meg-ne háborodgyon Fejedelemséged. 

' Kárkán: Dugonics szerint az ország egyik főtisztviselője, 
•'̂ ' a ^.károknak birája" volt (országbiró). 

" iiai : Kielka Karjellien. 5 
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Éa a nyomorúságnak néki szoktam, ezen irtozt i*'i 
látományt-is el-szenvedhetem. 

Széplaki: Melly nyomorúságokat maga szerzetté 
magának. Nem szégyenli Fejedelemséged: hogy 
szemem eleibe került. 

Ketela: Szégyenellyék magokat az elkárhoz
tatott gonosz tévők. P]n azok számok közül nem 
vagyok. 

Széplaki: Ezen vad Szigetben ? tizen-öt eszten
dőktől iügva? boldogságban élhetni? 

Ketela: Tudtam valaha valamit a boldogságról. 
Boldog ideimben voltam, midőn Fejedelemségedet 
leg-elsőbben meg-láttam. 

Széplaki: Melly boldogságát méltán el-vesztette, 
egy törvéntelen cselekvénnye miatt. 

Ketela: Ezen illetlen rágalmazások nem egy 
Országié Fejedelemtől, hanem egy valami Széplaki
tól jöhetnek. El-nyomorodott vagyok igen-is. De 
Fejedelemnő vagyok a Születésre nézve j Magyar 
pedig Isten kegyelmére nézve. 

Széplaki: A Magyar születést igy le-gyalázni, 
még-is magát illy ártatlannak tartani, tűrhetetlen 
dolog. Oh hátra van még a fekete leves, mellyet 
ha fel-tálalok, ezen nyugott elme el-enyísz. 

Ketela: Mi légyen a nyúgott elme, azt mosta-
nában-is jól érzem. Mért nyomorgók pedig ennyi 
ideig, azt a Magyarok Istene tudgya. Velem nem 
köz lőtte. 

Széplaki: Oh közölni fogja általam. — Szeme 
elejébe terítem azon okokat, mellyek a Magyarok 
Istenét reá vehették: hogy igy büntesse azokat. 
kik megérdemlették a sok esztendei fenyítéket. — 
Hallod-é Perbete? távozzál-el tőlünk. Vidd-el ma
gaddal Hengerít is. De lelkedre kötöm a gonoszt, 
hogy el-ne-illantson. 

Perbete: Lesz reá gondom uram. Azt mondgyák • 
hogy Magyar-országban kötve-hisznek a komának-
Mes-kötöm, mint a rósz kereket. 

Széplaki: Csak addig meg-ne-öld. még egy titkot 
ki nem-veszek belülié. Az egész Karjeli zavaróknak 
ezen gonosz teremtés a fel-indítója. 

Perbete: Tehát annál nagyobb gondom lesz reá. 
Indully akasztó-fa virágja. El-megyen Henserivel. 

KILENCEDIK RÉSZ. 

K e t e l á n a k k i - n y i l t t a . 

Széplaki: Aszszony! magunk vagyunk. — Hogy 
minden rendetlenséget el-kerííllyűnk (noha bár jól 
ismerjük egymást) csak azt kérdem előre: maga-é 
Etelének, a Karjele Fejedelemnek Hitesse? 

Ketela: Oh mennyei fények! be kegyesek vagytok, 
hogy édes Etelémnek nevét tizen-öt esztendők után, 
füleimbe hangoztattyátok. Hozott Isten benneteket, 
édes könyveim! hozott Isten benneteket. Igen-is Szép
laki, én vagyok azon szerencsétlen Etelka. 

Széplaki: Igazán mondgya Fejedelemséged: hogy 
szerencsétlen. Ki mind Urát, mind magát (pedig olly 
sok ideig) a bú-bánatoknak tengerébe buktatta. 

Ketela: Én buktattam-é Uramat ? 
Széplaki: Azon igazi Férjet, azon érdemes Feje

delmet, azon hasonlíthatatlan jó embert, gyalázatos-
san el-hagyta. 

Ketela: Teremtő Isten! mit hallok! Lehetett-é 
Dékem Etelémet el-hagynom? Gondolhattaé ő azt 
Etelkája felől? Oh ismerem én az én Etelémnek 
szivét. 0 azt nem gondolhatta felőliem. 

Széplaki: Lássa bár a teremtett állat. Azon 
*ok nyomorúságok, mellyeken, tizen-öt esztendőktől 
*ogva, által-menni kelletett, meg-nem-törhették úgy 
szivét, hogy a színlést, azon Istentelen ál-orczát, 
e-tehette-vólna. Mondgyon igazat Fejedelemséged, 
supán csak a töredelmesség fogja szülni Etelével 

•való meg-egygyezést. 
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Ketela: Oh bár oUy igaz volna az egész Vilá 
a-mint igazak az én szavaim. — Széplaki! aki 
tizen-öt esztendőkig (sok szenvedések, ezer viszon
tagságok között) maga ártatlanságától meg gyó'zot-
tetve marad; az méltán mondhattya maga feL'il: 
én ártatlan vagyok. 

Széplaki: Teremtő Isten! Lehet-é ennél nagyoí ' 
szinlést találni! — Hallya Fejedelemséged. — Az 
tanúbizonyság, ki Fejedelemségednek szavait mi 
hazuttollya, a-ki Fejedelemségednek nyakát-is t 
heti, eme vad Szigetben lakozik. Le-fogja ez az : 
orczát vonni, és szeme közé mondani: Te voltál 'i f, 
ki én érettem Etelét el-hagytad, és igy egész Karjelt 
tövestől fel-forgattad. 

Ketela: Oh ki-mondhatná ezt szemembe! — 
Állítsd elő azon gyalázatost: hadd szóllyak ma-
gyarossan szívéhez. Soha engem a nyomorúság le-
nem-gyalázhatott annyira, hogy testemmel egygyüt 
böcsűletemet-is legyalázta volna. Állítsd elő azon 
gyalázatost, ki azt szemembe merné mondani. 

Széplaki: Nem ismeri tehát azon embert, pedig 
ezen Szigetben, kiért Eteléjét el-hagyta, és a-ki 
után ide jöt t? 

Ketela: íme bízonságul hívom az Istent, hogy, 
ha bár fejemet le-csapnák-is, egy ollyan utálatos 
felől semmit se tudok. Állítsd-elő eme Mocsok-embert. 

Széplaki, csúfolódva: Hogy-hogy kerülhetett tehát 
Fejedelemséged egygyüvé (pedig ezen elhagyatot t 
vad szigetben) ama Hengerivei? 

Ketela: Teremtő Isten! lehet-é ennél nagyobb 
gyalázat ? 

Széplaki: Én hoztam-ki Hengerít Karjelbó'l, és, 
hogy Fejedelemségednek gyalázattyát örökre el
temessem, őtet e vad szigetbe ki-tettem, hogy a 
vadaktól öszsze-szaggattasson. 

Ketela: Biintessen-meg az Isten, ha erről csak 
egy szót-is tudok. 

Széplaki: Egy esztendő múlva, meg-hallotta gon-
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dolom Fejedelemséged: hová vittem Hengerít. Mert 
másként hogy jöhetett volna utánna? Tagadgya ezt 
Fejedelemséged. 

Ketela: Oh egek fénnyei! —. Lehet-é ennél 
ocsmányabb dolgot koholni!, — En a Karjelíek 
Fejedelem-aszszonya! — Édes Etelémnek igen 
kedves Hitesse! — egy Hengerinek kedviért el
hagyhattam volna Uradalmimat, e vad Szigetbe 
jöhettem volna: hogy itt a Nyomorúságokkal 
gyűrűt váltsak, az éhséggel jegybe járjak, a 
sanyarú gyötrelmekkel ölelkezzem. ()h tüzes Menny-
kíivek, hogy nem hullotok azoknak fejekre, kik 
felőliem így gyanakodhatnak! 

Széplaki: A gyanú kevés volna, de a tapasztalás? 
Ketela: Elhagyhat tam volna Etelémet, kit 

még most is kí-mondhatatlanképpen szeretek? és 
pediglen egy puruttya emberért? egy gonosz Hen-
geriért? kit én soha életemben nem láttam, kivel 
egy szót, (ezen vad Szigeten kívül) soha nem be-
széllettem. — Széplaki! Engemet talán meg-akarsz 
csalni? Ezt tőUed meg-nem-érdemlettem. Vigyázz 
magadra: az ártatlanság Istennek védelmezése alatt 
szokott lenni: meg ne büntessen. 

Széplaki: En Fejedelemségedet megcsalni nem 
akarom. 

Ketela : Boszszantani tehát? — Ez még am-annál-
is roszszabb. 

Széplaki: Se nem boszszantani, hanem vallatni. 
Ketela : Ki te t t téged Bírómnak ? 
Széplaki: Az atyafiságos Szeretet, melly arra 

ösztönözött: hogy Fejedelemségedet ki-keressem, 
töredelmességre vehessem, és Etelével öszsze-békél-
tessem. 

Ketela: Kiknek szíveik soha egymástól el-nem-
szakadnak, azokat össze-békéltetní nem szükség. 

Széplaki: Aszszonyom! Ezek valósággal mind 
^zép szavak. De, megkövetem, nem igazak, hanem 
<ísupa hitetők. 
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Ketela: Es ezt szemembe meri Széplaki mondaií: '• 
pedig illy bátran? 

Széplaki: Éppen olly bátran, mint Fejedelem
séged én előttem meri mondani: hogy soha Hengeri
vei, e Szigeten kívül, nem szóllott. Én előttem 
mondám, ki ezen két szemeimmel láttam azt, a-mi4 
bár ne láttam volna. 

Ketela: Láttál é valamit, vagy semmit; azt nei 
tudhatom: mert a te szemeid nem az enyimek. F 
láttad pedig: hogy én valaha, ezen Szigeten kívE 
Hengerivei szóllottam, az vagy ördöngös baboní 
vagy szemfény-vesztö boszorkányság vala. Most-í| 
azt mondom: soha Hengerít életemben nem láttat 
soha vele nem beszéllettem. 

Széplaki: Veszszek-el, ha valaha ennél nagyobb 
csudát láttam. Ez után immár szemeimnek se hihetet 

Ketela: Sőtt Magyar-országi hitemre mondói 
holott Isten kegyelméből a világra születtem : hoj 
ha meg-kénoznának-is, soha annak okát adni nei 
tudnám : mért bujdosott-el Országából kedves Etelén 
Hogy tőllem el-evezett, el-se-búcsúzott, egy eg^' 
esztendeig viszszase-jött. 

Széplaki: No már én egészlen oda vagyok. 
Ketela: Edea Etelémnek el-bújdosása után 

száraztoltam szemeimet. Kerestem őtet de nem leltem fi 
fohászkodtam utánna, de nem hallotta; Hivogattam, 
hajlékaimban, de nem értette. •" 

Széplaki: Ez az aszszony engemet egészle^ 
bolondá tészen. 

Ketela: Egész egy esztendeigbé-zárkózva vártam^ 
viszszajövetelét. Végtére sírni nem, hanem, pokol-
kénnyaimmal magamat emíszteni tudtam. Útra il 
dúltam magam-is: hogy őtet fel-keressem. Es li _ 
hajó-törésem után ezen szigetre ki-vettettem, a honnét 
mindeddig haza-nem-mehettem: mert soha az-után 
hajót erre nem láttam. 

Széplaki: Most immár olly bizontalanságbao 
vagyok: hogy azt se tudhatom: lá t támé akkof^ 
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valamit, vagy semmit se. Mi hasznom immár: hogy 
fejembe szemeket viselek. — Csak azt akarom még 
kérdeni: tudgya-é Fejedelemséged, hogy e Szigetben 
légyen az, a-ki, a-mint én láttam, ő-is szemeivel látta. 

Ketela: Ki lehet az. Széplaki ? 
Széplaki: I t t itt e Szigetben vagyon. 
Ketela: Kicsoda ? 
Széplaki: E Szigetben vagyon Etele! 
Hogy Etelka e Szavakat hallotta: ki-mond-

hatatlan nagy csudálkozásra, de még ennél-is 
nagyobb örömre fordult Tizen-hat esztendőktől 
fogva semmit se hallván édes Eteléjének élte, avagy 
holttá felöl, hogy most nem csak élne, hanem e 
Szigetben-is lenne, ezt igen csudállotta: hogy pedig 
őtet láttya, meg-ölelheti, ezt örömének mondhatni. 
Alig mondotta-ki Széplaki ama szavakat, nagy 
örömjébe lévén, így kezdette 

Ketela: Mit! — Etelém vagyon i t t ? Etelém 
vagyon e Szigetbe? 

Széplaki: I t t van igen-is, de nem úgy mint 
Fejedelemségednek hitese, hanem itélő bírája. 0-is 
látta azt, a-mit én láttam. Az ártatlanság elég 
erős oszlop. Ahhoz támaszkodgyon Fejedelemséged. 
A-mit én előttem szóval mondott ártatlansága felől, 
az csupa nád-szál, reá-könyökölni nem lehet. Etele 
fontos ember. A-mit én el-hihetek; ő azt gyengeség
nek tarthattya. 

Ketela: Oh Te Széplaki! én beszédeidtől tartok: 
ffiert te az én meg-csalásomra iparkodol. Hol venné 
itt magát az én édes Etelém ? — Oh szólly igazán: 
itt van-é? és hol van? 

Széplaki, Alattomban: Ezen aszszonyság, amint 
látom, Urának birságától nem fél. Ez még annál 
csudálatossabb. 

Ketela: Látod: hogy megakarsz csalni. Mi 
gyönyörűséged benne: ha egy kézzel nyújtod a 
^'igasságot, és azt két kézzel kapdosod viszsza? 
Mond-meg igazán: e Szigetben van-é édes Etelém? 
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Széplaki: I t t van igen-is ezen Szigetben. A nap-
nyúgoti partra kötött-ki, innéntt nem meszsze. 

Keiela, ki-mondhatatlan nagy öröm-özönei között: Oh 
hálákat adok néked Magyarok Istene: hogy engem 
meg vigasztalni akartál, minek-eló'tte e Világból ki-
szóUitani kévántál. Oh Széplaki! soha a Természet 
oko-ssabban nem gondolkodott, mint mikor a jó-hirt-
mondó Fejedelmeknek szájokban a nyelvet terén 
tette. — Oh Széplaki! ide látnál az én szivembe. -
Oh gyere fussunk hozzája! — Hadd ölellyem-rae:: 
ha mindgyárt az-után meg halok-is. Elakara menni. 

Széplaki, VÍBzsza taHóztatni akarván Ketelát: Még 
csak egy szót aszszonyom! 

Ketela: Egygyet se Széplakitól. Ezreket éd'>-
Ete lémtől . Kzek után kitörte magát Etelka. Alig-is vArhai' 
hogy édes Eteléjét meg-lássa. De hátra vala ám még a feki-; 
leves. 

NEGYEDIK SZAKASZ. 

E t e l 

ELSŐ RÉSZ. 

o k o s k o d á s a 

Etele: íme! hogy meg-gyökeresedtem ezen utá
latos Szigetben. Se eló're, se hátra nem mehetek. Se 
eszem helyén, se szivem. Mintha enyim se volna a 
hajó, annak se merek parancsolni. — Íme! Etele 
el-akarna menni; és ládd se kormányossá, se fiai.j 
— Etele el-akarna menni, és belől a szívbe kiáltj 
valami: maradgy még itt, maradgy itt — Etele 
tehát a Nagy semmi immár. Oh Zoltán! mért nem 
maradtam nálad: hogy, Berengárnak szerencséjére, 
engemet küldhettél volna Olasz-Országra. Talán ki
múltam volna eddig és Pápiának hamvai között 
hallgatnék. 

MÁSODIK RÉSZ. 

M á r n a E t e l é n é l . 
Hamarébb bé-jött Márna, sem-mint Etele előb-

beni szavait el-végezte volna. Úgy rendelte mind-
az-által magát: hogy észre-ne-vétessen. Sajnállotta 
fel-háborodásait Fel-felemelte az egekre szemeit. 
Végtére, hogy Etele szavait el-végzette, így szólla 
hozzája 

Márna: Oh ha jobb kedvét láthatnám Fejedelem
ségednek! De el-halgatok, még megszíínttét látom 
háborúinak. Mi is egygyütt szenvedünk. 

Etele: Oh! mit tudtok ti a szenvedésről? 
Márna: De nékünk-is esnek ám nehezünkre 

valamik. 
Etele: Ha csizmátok el-szakad; ha hajfurtjeiteket 

a szél megbontya, ha szeretőtök máshoz áll. 
Márna: És még: ha Fejedelemségedet bú-bánat

ban láttyuk, avagy csak leg-kissebbet szenved. 
Etele: Ki-mondhattya azt felőliem: hogy szen

vedek? Hallod-é Márna! Én férjíiú vagyok. Te pedig 
leány. Ez mostanra elég. 

Márna: De mit ért ez által Fejedelemséged ? 
Etele: Azt: hogy én magamnak elegendő vagyok; 

tik pedig reám nem szorultatok. 
Márna: Oh kegyes Fejedelem! mi elégképpen 

lát tyuk: hogy magunknak elegendők nem vagyunk, 
íme Tabán uracs vigasztalhatatlan. — Nincs hatal
mamban: hogy bánatjait le-csillapíttsam. 

Etele: Ismered őtet; avagy, ha nem ismered, 
visgáldmeg szivét és gyógyítsd meg. 

Márna: Akár azt ismeretségnek mond gyám, 
™elly sok félelemmel vagyon öszve-keverve; akár 
szivünk gyakor visgálásának nevezzem, van valami 
''lég-is a dologban: mellyet kimondani átallok. 

Etele: Ki vele, a mi szived gyötri. 
Márna: A mi szeretetünk mindenkor állhat.i-

-̂ iibb, s-eszessebb. 
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£<eíe; No hát rajta. Yegyétekel egymást. 
Máma: De meg-egygyeztünk abban: hogy 

semmi ollyast ne tegyünk, ami Fejedelemségednek 
ellenére lenne. 

Etele: No lássa az ember. Ezen kis falat-is: 
hogy tudgya mesterségét. 

Márna, hízelkedve: Noha bár nehezünkre fog esni: 
ha azon reményró'l le kelletik mondanunk, mellyet 
Fejedelemségednek kegyes tekinteteiről, mint valami 
rózsákat, le-szakasztunk; még-is csupán azért jöttem 
ide, hogy arról le-mondgyak, és szerencsétlenségemet 
meg-vallyam. 

Ettle: Ez már talán nem tréfa. 
Máma: Igaz ugyan: hogy Tabánnak el-válásá-

val, minden világi gyönyörűségemtől meg válok; de 
magamat az ő társaságára méltónak nem ítélném, ha 
Fejedelemségedet azon drága fiától megfosztanám. 
0 se kéván engem el-venni, ha Fejedelemséged meg-
nem-engedi. Ez a mi erős fel-tételünk. 

Etde: Xo lássa az ember, minő erős fel-tételek 
ezek! Es ez valósággal így volna. Nem tettetitek 
magatokat? 

Máma : Oh nem! éppen nem! 
Etele: Hallod-é Márna. Engemet az aszszonyok 

szem-fény vesztése soha többé meg-nem-csal. Azt 
gondollyátok talán: hogy eme jó sziveteknek ki
adásával engemet meglágyítotok? Oh éppen nem. 
Vgyan azért: mivel Tabán fiamról le-mondaszsz, 
el-fogadom ajánlásodat. Ti mind-a-ketten Szem-fény-
vesztő alakosok vagytok. 

Márna: Oh mentsen-meg attól az Isten. Mind 
Tabán, mind Máma olly anyáktól születtek, kiktől 
a színlelést, az alakosságot megnem-tanúlhatták. 

Etele: Oh bár igazat mondanál I 
Máma: De ugyan hogy-is lehetne másként P 

mi házasságunk szerencsés? — El-múlhatna é eg 
nap, mellyben mi magunk között azt nem kérdenéni 
mit csinál most a mi édes Atyánk. Aldgya-é házas-
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Ságunkat? Örömest l á t t y a é édes Unokáit, kikre a 
Karjeli birodalmat bízhattya. 

Etele: No lássa az ember, mi módokra fakad. 
Márna: És mi magunk között mit felelnénk 

ezekre? Csupán ezt: Ö szomorkodik, és miattunk 
szerencsétlen lett. Ugyan ezen okra nézve, a mi 
fel-tételünk állhatatos' El-sem akarunk tőlle állani. 
És ime jönnek bizonságaink. 

HARMADIK RÉSZ. 
Etelének gyötrődése. 

Vízaknai: Éppen nem kedveznek a szelek. Az-is 
csudálatos: hogy Fejedelemségednek emberei egészlen 
el-széllyedtek. Nagyhabin, és Tabánon kívül, kiket 
ide hoztam, a többit nem találhatni. Ete-uracsot se 
tudgyuk, hol kódorog, hol csatang.' A mi hajónk 
egy óra múlva meg-indul. Minek előtte el-mennyünk, 
egygyet kérnék. 

Etele: Hála Istennek, találkozik még-is egy 
ember, a-ki kér valamit töllem! Egyébbként minden 
ember parancsol. Ugyan hadd hallyam, mit kérsz? 

Vízaknai: Ama kis-hajós-legényt Ballagit, ha 
Fejedelemséged megengedné, a-mi hajónkra akarnám 
venni. Ott az aszszonyok között inkább elmulatha'-,. 
I t t el-nem-titkolhatná személlyét. Caúfot is űznének 
belölle. 

Etele: Hát még nincs valami más okod? Annyit 
Wdaszsz-elő, mintha tudgy Isten, mi nagy kincset 
Sem kérnél tőllem. 

Vízaknai: Az-után: Fejedelemséged-is csak fél 
•^fillról imigy-amúgy nézzen reája. Nálunk szeretni-

togják. Ami több: eredetére nézve tisztelni-is. 

' Csatang: csatangol (szócsonkítás). 
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Etele: Eredetére nézve? No tiszteld tehát, s 
vidd el, nem bánom, ha Nagyhabi nem mond ellen.'. 
Ha pedig ellene mond, vidd-el vele egygyün 
Nagyhabit-is. Ha Márna-kis-aszszony Tabán nélkül 
el-nem-lehet, vidd el őtet-is. 

Vízaknai: í g y tehát magát hagygyuk Fejedi-
delemségedet. 

EteU: Igen-is: azt akarom. Én majd azt fogom-
fel gondolataimban: hogy valami új világra áltiil-
tétettem, holott magamnak új, és szám-íze-szerént-
való embereket kelletik teremtenem. 

Vízaknai. El-vihetem tehát Ballagit? 
Etele: Ne kérdezz annyit. Vidd-el örökre. 
Vízaknai: De ő, minek-eló'tte el-mennyen, jó; 

napot akara mondani Fejedelemségednek, és mé| 
valami vigasságot hozni. 

Etele: Vigasságot ? hiszen én elég vig vagyok. 
Nékem a nagy vigasság megárthat . Csak marad-^ 
gyon-el. Vidd-el őtet mennél hamarébb. 

NEGYEDIK RÉSZ. 

B a l l a g i n a k k i - v o l t t a . 

Midőn Vizaknai amazokat beszéllette Etelével, 
azomban Ballagi már aszszonyi ruhában lévén, fel
öltözve, a Harasztok között el-rejtve maradott, és 
várta az alkalmatos időt, midőn Etele eleibe áll
hasson. Etelének utolsó szavai után jelt vévén Víz
aknaitól, eló'-állott, és, Eteléhez menvén, igy szóUott 

Ballagi: Én pedig azért jöttem ide, hogy Feje
delemségednek örömére legyek. Oh bár meg-engedné 
azt az Isten! 

JSíeíe, kegyellenül reá-tekintvén: Mi balgatag remény
ség ez te tőlled: hogy nékem örömömre lehess. 

Ballagi: Oh ne vessen Fejedelemséged oUy 
kegyetlen szemeket reám. 

Nagyhabi: Ugyan-azért: hogy ezen kegyetlen 
szemeket el-kerülhesse, a kis-aszszonyt által fogja 
tenni Vizaknai a másik hajóba. 

Etele: Micsodát? Kis-aszszony. No már a Világon 
leány sincs. Valamennyien mind Kis-aszszonyok 

Vizahiai: Igen-is, drága Kis-aszszony. A mi 
hajónkban sokkal barátságosabbak az emberek. Ember
ségemre fogadom: hogy a szélnek se hagygyuk meg
fújni, és minden reggel tejbe-vajba förösztyük. 

Etele: Látd, minő jó dolgod lészen! Vizaknai, 
vidd-el már egyszer szemem elől. 

Ballagi: Oh én örömestebb maradnék Fejedelem
ségednek hajóján. 

Etele: Mi tatár lelhet engemet. Az egész világ 
ellenem esküdött. 

Ballagi: Oh ha mindenkor Fejedelemséged mellett 
maradhatnék, ez volna az én világi gyönyörűségem. 

Etele: Lássa az ember: hogy jádzik velem a 
gonosz szerencse. Azok szeretnek, kiket én nem 
szenvedhetek. A-kit pedig életemben egyszer szeret
tem, az engemet el-hagyott. 

Ballagi: Oh be édesdeden, be nagy-örömmel 
nézek Fejedelemségedre. Nézzen kérem reám-is. 
Könyörüllyön rajtam. Boldogítson meg csak egy 
pillantással. 

Hogy ezeket el-mondotta Ballagi, Etele annak szemeibe 
nézett, l.eg-elöl annak láttás&ra elbámult; az-után: viszeza-
lépvén, igy szóUott 

Etele: Meg-vagyok-é boszorkányozva ? avagy 
ezen leánynak Orczájában látok valamit? 

Ballagi: Oh lát igenis valamit; melly Feje
delemségedet megvidithattya. 

Etele: Sőtt szivemet egészlen körösztűl hasittya. 
^odúlly előliem, ne is lássalak. Vigyétek a hajóba, 
Be-hogy kétségbe ejtsenek gondolataim. 

Ballagi, Etelének kezeit térden-állva meg-csókolván: 
"h nézzen még reám Fejedelemséged, ha mindgyárt 
csak egyszer-is. 

i 



79 

Tabán: Édes atyám könyürüllyön rajta. 
Etele: Oh Tabán! ha tadnád, kinek ábrázattyút 

viseli ezen leánzó. 
Ballagi: Nem másét, hanem Etelkájét az éu 

szegény elveszett anyámét. Ezt mondotta nékem 
Fejedelemségednek azon Komornokja, kit Magyar
országból magával hozott, és a-ki engem (édes 
anyámnak a tengerbe veszte után) fel-nevelt. Édes 
Atyám! Szeressen .engemet 

Etele: Mit? Én a Te a tyád? Te pedig az ('n 
leányom? Lehetetlenség. — Nagyhabi! alattomban: 
Orczájának vonásai mondhatnak ugyan igazat. Meg
lehet: hogy hitetlen Etelkámnak leánya; de az 
enyim soha se. 

Tahdn: Oh édes a tyám! Ez valósággal az éi , 
Hugóm, Fejedelemséged leánya. Oh érzem belől a 
Vért kiáltani: Héjjá a Te húgod. J 

Etele: Nem igaz. Nékem nem leányom. 
Tabán: 0 az édes atyám. Bizonyossan az ó'. 
Etele: Tehát arra akartok venni, hogy Házam

nak gyalázattyát, mellyet mind-eddig szorgalmatos-
san el-titkolhattam, ezen egy leányért az egész világ 
előtt ki-nyilatkoztassam? Meg-mondgyam-é néked-is 
leány, hogy Te Etelkának fattya vagy? 

Ballagi: Én Etelkának fattya? Oh Teremtő Isten! 
be le-vagyok-gyalázva, édes anyámmal egygyütt! 

Nayyhabi: Uram! gyalázni se az ártatlanokat, 
se a meg-holttakat nem illik. Akár él, akár nem él 
a Karjeli Fejedolemnő, de az ártatlan. Fejedelem
ségednek Magyar-orszíigi Komornokja felől nem 
lehet azt mondani, bogy midőn haldoklott, igazat 
nem mondott volna. Ö mondotta pedig halála előtt: 
hogy Etelka ártatlan; Héjjá pedig Fejedelemséged 
leánya. Ö adta nékem Hójját kezembe. Én ezekről 
bizonságot tehetek. 

Etele: Oh bár mind igazak lehetnének, a-miket 
a haldoklók hazudtak. — OhXagyhabi! Mért vete
medtél erre? — Most gyíílölni-is kezdelek; mert a 

leány mellett hazudsz. Én ellenem vagy. ki Atyád-
iia. Fejedelmed-is vagyok. 

Nagyhabi: Engedgye-meg Fejedelemséged: hogy 
ilárna-kis-aszszony el-távozzon valahová Ballagival. 
OUy valamit mondok, mellyet eló'ttök ki-nem mond
hatok. 

Etele: Távozzatok-el. Soha még Nagyhabi meg-
nem-csalta Fejedelmét és attyafiát. 

Márna : Adgya Isten : hogy Fejedelemségedhez 
rvendetessebben viszsza-térhessiink. KI mene Ballagival. 

Etele, Márnának és Uallaginak el menetelek után : 
Meglett tehát ez-is. Szóliy a dologhoz velőssen. 

Nagyhabi: Uram! Fejedelmem! Atyámfia! — 
Soha nem hitttm volna: hogy egy atyának szíve, 
midőn édes leányát fel-talállya, örömének valami 
jelét ne mutassa. Most tapasztalom elsőben: hogy 
rósz világot élünk. 

Etele: Tudod: a szó-szaporítást nem szenved
hetem. Ha szavadnak nyele van, meg-markolhatom. 

Nagyhabi: Elő-adok tehát olly csudálatos tör
ténetet, melly bizonsága lesz annak: hogy Fejede
lemséged meg-csalattatott, Etelkája ellen gyanúba 
esett. És így a Fejedelemséget meg-nem-érdemlett 
oraladékjába döntötte. 

Etele: Ha atyámfia nem volnál, ezen szemre-
hányásokat el-nem-szenvedhetném. Mind-az-által 
tovább. 

Nagyhabi: Meg-mutatom azt-is: hogy csupán 
Fejedelemségednek hirtelenségéből származott, midőn 
ama két sziveket, mellyek a Világosi várban egybe 
lorrottak, minden meg-vizsgálás nélkül, ketté
szakasztotta. 

Etele: Ha csak szóval tartaszsz, el-felejtek minden 
atyafiságot. 

Nagyhabi: Elő-fogok adni olly csudálatos tör-
töpetet," mellyet mind-eddig el-kelletett titkolnom, 
í^ind azér t : hogy Fejedelemségednek magával 
^i-hitetett békességét újra fel-ne-zavarjam; mind 
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pedig azért: mert soha valamit szemére vetni nem 
akartam. 

Etele: Add-elő már egyszer, ami t előadnod 
kelletik. 

Nagyhabi: Ha Fejedelemségednek atyai szive 
erre se fog érzékeny lenni; akkor én Fejedelem- .y 
segédet, minden tisztességgel, el-hagyom: mert előt
tem, mindenkor szentebb az ártatlanság, sem-mint 
vagy az atyafiság, vagy a Fejedelemség. Ha Feje- f 
deleraségedben a természetnek törvénye el-oltatik, %.^ 
oltasson-el azon reménye-is: hogy valaha vagy CT, 
Attyafia, vagy kormányossá legyek. Ezek után elnune. 

OTODIK RÉSZ. 

E t e l é n e k g o n d j a i . 
Etele, Nagyhabinak elmenetele után : Lássa a Terem

tett állat, mire jutottam! — Hát te néked, édes 
Tabán-fiam, nincs valami ollyasod, a-mit szememre 
vethetnél. 

Tabán: Oh édes Atyám! Lehet-é az Istennek 
olly fiút teremteni, ki édes a t tyá t gyötörje ? Ha el
szenvedhetem Fejedelemségednek azon gyötrelmeit, 
mellyekró'l eleinte a vélekedéssel voltam: hogy nem 
egyebek, hanem haszontalan képzelődések; mennél 
inkább el-szenvedhetem mostan: midőn észre-veszein: 
hogy fontos okokból származtak. 

Etele: Most tapasztalom, édes Tabánom: hogy 
valóságos fiam vagy. Tégedet én Magyar-országban 
nemzettelek, holott egy férj-fiúval meg-elégszik egy 
aszszony. Már most látom: hogy előtted minden 
titkaimat ki-adhatom. 

Tabán: Oh ennyi időtől fogva erre érdemesnek 
lenni gondolom magamat. 

Etele: Tapasztalni fogod: hogy tizen-hat esz
tendők nem valának arra elegek, hogy szivemnek 
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>érveit ki-gyógyíthatták volna. És, a-még élek, soha 
meg-nem-gyógyithattyák. — Oh fiam! fiam! Te 
még nem érezheted azt midőn a Szerető szív meg-
hasgattatik. 

HATODIK RÉSZ. 

M á r n á n a k e l ő - j ö t t e . 

Máma, Ballagival előállván: Meg-engedgyen Feje-
ilelemséged: hogy magára hagyni nem merjük. Héjja-is 
• y;észlen el-halaványodott és szinte elájul t ; minek-
uiánna Fejedelemségedtől el-távozott. Azt mondgya: 
hogy, ha édes a t tyát láttya, talpra fog állani. Kérem 
Fejedelemségedet: könyörüllyön rajta. 

Eiele: Meg-bocsássatok fiaira. Reátok a titkot 
nem bizhatom, mert aszszonyok vagytok. Hallod-é 
Vízaknai! Vidd-ki még őket egy kevés időre. Fiaim! 
távozzatok-el. Majd ismétt meg-látlak benneteket. 
^ izaknai! Vedd őket mind arra, hogy el-mennyének; 
mind pedig arra-is: hogy ezen kis ideig tartó el
távozást békével szenvedgyék. 

Vízaknai: Drága kis-aszszonyok! A Fejedelemnek 
kérését meg-nem-vethettyük. Én ő szívét ismerem. 
Bizonyos-is vagyok benne: hogy fölséges esze dia-
•'tlmat vészen nyughatatlanságain. — Mennyünk 
leseim! És ha senki se fogja-is pártotokat, én olly 
niber leszek, ki az ártatlanságot el-tapodtatni nem 
-igyom. 

Ballagi: Édes atyámnak biztatása többet tenne 
^ egész világénál. Istenem! Én egészlen oda leszek! 

Tabán: Édes atyám! Héjjá fohászkodik. Kár 
volna el-vesznie. 
. Etele: Ne búsúUy leány. Ha én atyád lennék, 
.*g-nagyobb érzékenségekkel szivemhez szorítanálak, 
's oieg-mutatnám, első látásodra-is, mi ereje légyen 
^̂ u ^^y^^ szeretetnek. Most pedig csak jó barátod 

'letek. Ez-után pedig még jobb leszek, ha szivemnek 
Prinai : Etelka KarJ.lbi'U. (j 
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kegyetlen háborúi le-csillapodnak. Kedves Márnám, 
Barátod leszek néked-is. Kérlek távozzatok-el. — 
Héjjá! ismétt mondom: jó barátod vagyok. 

Ballagi, meg-csókolvAn kezeit Etelének: Köszönöm 
addig-Í8, még Fejedelemségedet édes atyámnak 
mondhatom. 

Etele: Tudom fiaim: hogy ezen nyughatatlan 
komor kedvemet nem szeretitek: szememre-is hány-
hattyátok, hogy a ti kegyes társaságtokban nem 
gyönyörködhetem. De ezen egy-két órák, mellyek-
ben veletek vagyok, el-nem-nyomhattyák azon 
gyötrelmeimet, mellyekkel tizen-hat esztendőtől 
fogva kénoztatom. 

Máma: Minek-előtte el-mennyiink, csak azt 
mondom Fejedelemségednek: hogy Nagyhabi ez
előtt velünk beszéllett, és azt jelentette: hogy 
olly bizonságot fog eló'-hozandani, mellytől Feje
delemséged egészlen meg-fog-győzettetni a feló'l, 
mellyről mostanában gyanakszik. 

Etele: Azt ő tőlleis hallottam, de még meg-
nem-gyó'zettettem. 

Márna: Lehetetlennek állit tya az egész világ: 
hogy Héjjá, Etelkának igazi leánya, egy nemteler 
aszszonytól születtetett volna. Visgállya-meg Feje
delemséged Nagyhabinak tanúját, és adgyon örömet 
azon el-keseredett sziveknek, mellyek mostanábac 
Fejedelemségeddel egygyütt szenvednek. 

Tabán: Oh Istenem add viszsza csendességiinket 
Márna: Maga-is, édes Tabánom, vesse-meg min 

den erejét: hogy édes Atyánknak háborúi le-csilla-
podgyanak. Szeretetünket csak ollyannak tartsuk. 
mellynek élesztője édes Atyánknak nyugodalma 
légyen. Édes Atyánk! adgyon áldást reánk. 

Etele: Isten veletek. 
Márna: Nem sokára itt termünk. El-mene Ballagi' 

Í8 Vízaknaival. 

< ^ 
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HETEDIK RÉSZ. 

A T i t o k k i - n y i l t t a . 

Etele: Oh édes Fiam! éppen illy gyönyörű szava 
járattya vala édes anyádnak-is. Nem kevesebbet 
hittem hizelkedéseinek, mint Te Márnának. Én 
őtet hogy sokkal inkább szerettem, mint Te ezen 
Márnádat; abból lehet el-gondolnod: hogy miatta 
még mostanában-is nyughatatlankodom. Valamint 
Te Márnád mellett megmernél eskünni, hogy vele 
boldogságodat el-nyered. úgy meg-mertem volna 
On-is: hogy soha boldogtalan nem leszek. 

Tabán: Édes Atyám! de a-mit én másoktól hallok!' 
Etele: A-mit te másoktól hallaszsz, meg-nem-

gyógyithattya szivemben azt, ami t két szemem
mel láttam. 

Tabán : Istenem! én borzadozom. 
Etele: Nem illik ugyan: hogy egy Fiú az 6 

annyának böcstelenségét attyának szájából hallya. 
De mért visztek tehát annak kinyilatkoztatására, 
a-mit tizen-hat esztendőtől fogva olly szorgalma-
tossan el-titkoltam? 

Tabán: Fejedelemségednek le-csillapítása végett. 
Találunk talán valami módot, mellyel édes atyám
nak Ítéletei meg-másoltatnak. A fiú leg-jobban lel-
heti-fel a gyógyító szert, mert édes a t tyá t leg
jobban szereti. 

Etele: Hallyad tehát fiam. Hogy tizen-nyolcz 
esztendők előtt Magyar-országból Karjelbe jöttem 
•"des anyáddal, őtet én, mivel igen szerettem, mind-
^gygyik Fejedelemnek meg-mutatni akartam: hogy 
erkölcseit csudállyák, és nagyra-is-böcsüllyék. 

Tabán: Hallottam: hogy tele volt minden 
tisztességgel. 

Etele: Voltam vele a Finomok fejedelménél: 
'"ert oda szárazon el-mehettem. Nem volt annyi 
ehetségem: hogy a Tjápokhoz vigyem, mert oda 

6* 
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hajón menni kelletett. 0 pedig a Tengeri haboktól 
nagyon irtózott. 

Tabán: El-hiszem. mert : Magyar-országban 
ugyan, a tengereket meg-nem-szokhatta. 

Etele: Ott a Ballagi tónál nagyobb vizet se 
látott. Felültem tehát nála nélkül a hajóra, hogy 
Széplakihoz mennyek, őtet Karjelbe lehozzam, és 
meg-mutassam néki azon kincsemet, mellynél na
gyobbat soha az Istentől nem kévánhattam. 

Tabán: Talán szerencsétlenül jár t édes Atyám. 
Etele: Só'tt igen szerencsés voltam abban, hogy, 

csak egy nap hajókázván, este-felé elő-találtam 
Széplakit, ki hasonló-képpen Karjelbe iparkodott, 
hogy híres Hitesemet meg-lássa. Oh be örvendettem: 
hogy tőlle sokáig el-maradnom nem kelletett. Hogy 
hamarébb vele lehessek, még azon estve viszsza-
fordúltam, és mivel a szelek igen kedveztek, hajnal 
hasadtában Karjelbe érkeztünk. 

Tabán: Oh tudom örvendett ezen az én édes anyám. 
Etele: Meg-akartam előzni a hírt. — Hogy más 

valaki meg-ne-vigye viszsza-jövetelemet, magam 
mentem Széplakival anyádnak háló szobájába. Es íme, 
midőn bé-lépénk, élőnkbe jött anyádnak Szeretője; 
minket el-taszított, s-el-ugrott. Irtóztató el-bámulá
somban nem tudtam magamon segíteni. El-fogott a 
bú-bánat. Viszsza-mentem hajómba, és szerte-széjjel 
a tengereken eveztem. E volt tehát azon híres 
Etelka, ki engemet így le-gyalázott: hogy osztán 
az emberek szemei elől el-futnék, és csupán a vad 
Szigeteket keresném. 

Tabán: Irtóztató történet! 
Etele: No fiam! mit mondanak felőliem az 

emberek? Tudom kárhoztatnak: mert bujdosásom
nak okát nem tudgyák. Oh bár soha se-is tudnák. 
Tégedet pedig a Magyarok Istenére kénszerítelek: 
ki ne-nyilatkoztasd valakinek anyád gyalázattyát. 
Hadd maradgyon az örök feledékenségnek tarto-
raánnyában. 
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NYOLCADIK RÉSZ. 

K e t e l a E t e l é n é l . 
Ketela, kívülről szóUván: Hol van édes Etelém! 

bé-jövén; és Urának meg-változlatott színén álmélkodván: 
Oh Egek! — Te vagy-é? 

Etele, eliszonyodván: Istenem ! mit látok ? 
Ketda : Lehetetlen: hogy Te légy. Ei-fonnyadtál 

Édesem! 
Etele: Aszszony! — Ezen szigetben? — Félre! 
Ketela: Nem úgy, kedves Etelém! — Már meg

ismertelek. — Hogy tó'lled el-vállyak, azt nem 
tehetem: megölelvén. Magamhoz szorítalak — oUy 
erossen: mint Budán a csonka-toronyban 

Etele: Félre, mondám, eltaszítván: Félre! 
Ketela: Tizen-hat esztendeje: hogy utánnad 

sóhajtozom. — Ez-é bére állhatatosságomnak? 
Etele: Még egyszer mondom: Félre. 
Ketela, álmélkodva: Nem te vagy. — Ha pedig 

az én Etelém vagy; tekints reám azon szemekkel, 
mellyekbe Világoson édesdeden néztem. — Az-után 
örömest meg-halok. 

Etele, Kevés gondolkodása után: Hogy az idő járat-
tya, a bokros esztendők a bú-bánatot megenyhítik, 
azt hallottam, de magamban nem tapasztaltam. 
Hogy pedig a hitetlent hívé tehessék, azt se nem 
hallottam, se,nem tapasztaltam, se nem hihetem. 

Ketela: Édes Etelém! Én ezen szavaidhoz soha 
nem szoktam. Ugyan-azért: nem is érthetem. 

Etele: Avagy talán nem-is tudgya Fejedelem
séged : hogy hitetlensége felől meg-győződve vag;yok ? 

Ketela: Az én hitetlenségem felől ? 
Etele: Tudom: hogy nem a magamé felől. El

hiszem, hogy engemet az egész Világ előtt Hitet
lennek kiáltott, és talán sokan annak-is tartanak. 
A^zonban én hitetlen soha nem voltam. Felőliem a 
* Hág akár mit tartson, csak arra kérem Fejedelem
ségedet: távozzon-el tőllem. 



t i 

m 

86 

Ketela: Mind ezek még-sem az én régi Etelémnek 
szavai. — Talán el-tévelyedtem ? Én édes Etelém
hez jöttem: hogy vele élhessek. Mond-meg. akár ki 
légy, hol van édes Etelém? 

Etele: Bár soha őtet fel-ne találhatta vól; 
Fejedelemséged. Mert ezzel magát, az egész vi 
előtt, a gyalázatos szégyen-kőre ki-tette. 

Ketela: Mondgyon tehát a világ akár mib 
ellenem. Kimentenek minden gyanviból szemeimne! 
viszsza-érő fényei, ezen szívemnek örvendetes dobó 
gásai, hogy édes Etelémet látom. Tedd szívemre 
kezedet, és lásd azon örvendetes veréseket. 

Tabán : Oh szerelmes anyám! 
Ketela: Űr Isten! mit hallok? — Te vagy talán 

az én kedves Tabánom! 
Tabán: Én vagyok édes anyám. 
Ketela: Oh be szépen fel-nőttél édes Szeged; 

fajzatom. Már most el-felejtettem minden bánátimat^ 
Tabán: Oh anyám! szerelmes édes anyám 

gyűlölnöm kellene annyai Személlyedet, midőn azon 
gyötrelmekről gondolkodom, mellyeket édes atyám 
szenvedett. És valóban nem szerethetnélek, ha ár
tatlanságod felől jó gondolattal nem volnék. 

Ketela: Most látom, hogy nem csak szép, hanem 
bölcs íiú-is vagy édesem. 

Tabán: Oh látom benned az Isten angyalát, 
ki azért küldettetett ide: hogy könyv-hullatásinkat 
megtörüllye, viszsza-is-adgya csendességünket. 

Ketela: Mi zúr-zavarban vagytok Édeseim ? 
Tabán: Tedd-le édes atyám régi gyanúidat. > 

Ezen én anyám bizonyossan ártatlan. Oh! Tedd : 
anyámat-is ismétt szerencséssé. 

Etele: Esztelen magzat! Ha egy el vetemedett , 
anyának gyalázattyát magadra vállalod, légyen úgy-
Higygye l néki mindeneket. Nékem semmit se. 

Tabán: Oh mennyünk haza édes atyám. Ott 
vár bennünket a régi csendesség. 

87 

Etele: Én ugyan ezen Szigetben örömest lappan-
gottam volna, ha ezen aszszony magát nem láttatta 
volna. Neve hallására egészlen fel-zavaródtak csend
gyeim. KörösztűI vagyok verve! — Oh Etelka! 
tudod-é: hogy szerettelek? , 

Ketela: Tudom édesem. Éppen ez az oka: hogy 
mostani szavaidat nem értem — Etele! — El-hagy-
hattadé édes Etelkádat? 

Tabán: Oh édes Atyám! még szemedre-is hány 
valamit. Ez t egy vétkes személy nem cselekedhetne 
— Atya ! az élő Istenre kénszeritelek: add viszsza 
édes anyámnak böcsűletét, és nyugodalmát: mert 
ezekkel tartozol. 

Etele: Ki óhajtaná azt inkább énnálam! 
Tabán: Oh be gyönyörűséges állapot, midőn 

valami fiúnak édes annya van. Midőn azon édes 
anyának mind szeretetében, mind szenvedésében 
részt vehet. 

Etele: Nálad ezen érzékenség újság. Azért-is 
vészen eró't gyenge sziveden. Mind-az-által: Ez néked 
valóságos igazi anyád. — Benned a természet tÖr-
vénnyét fel-bontani nem akarom. Néked köteles
séged vagyon ezen aszszonyhoz; nem csak azért, 
hogy anyád; hanem azért-is: hogy soha meg-nem 
bántott. De meg-bántott engem. Hevessen: Ugyan
azért boszszút-boszszút kell állanom. Csendesebben : 
Fiam! távozz-el innént. 

Tabán: Atyám! Tó'lled tanviltam: hogy a 
boszszú-állás csupán az Istené. 

Etele: Ki-facsarom tehát az igazságot, és ma
gamat meg-nyugtatom. 

Ketela: Menny-el édes Fiam! Én édes atyádat 
jól ismerem. El-végezzük ketten a dolgot. 

Tabán: El-megyek tehát, ha úgy parancsol-
lyátok. Oh Istenem add-vi#zsza édes anyámat. Add 
•^iszsza a csendességet KI megyén. 
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KILENCEDIK RÉSZ. 

E t e l e k e g y e t l e n s é g e . 
lütele: Oh csendes békesség I melly már Magyar

országban uralkodói, be meszsze vagy tó'llem. Oh! 
vallyon hogy kezdgyek panaszimnak és boszszúm-
nak ki-fejezéséhez. 

Ketela: Viszsza-adtak az Istenek. — Hála-adár 
sunkról kezdgyük öröm-beszédeinket. Sokat sóhaj
toztam utánnad. Most, mivel láthattalak, minden 
eló'bbeni gyötrelmimmel semmit se gondolok. 

Etele: Oh be tudgya festeni ártatlanságának 
képét! Aszszonyom! Az Istenre kérem: még az idő 
kedvez, rejtse-el valahová személlyét Az én szivem
ben irtóztatok a háborúk. Boszszú állás után töre
kedem. Megeshetik: hogy életében kárt teszek. 

Ketela: Azt az én édes Etelém nem cselekedheti. 
0 nem Zalánfi, hogy mellyembe verje a kardot. 
Mind-az-által: ha boszszúdat meg-érdemlettem, hol 
egy gyilok, verd belém. Készebb leszek meg-halni, 
mint Etelémnek szomorúságát látni. De előre azt 
mondom: hogy lelkem ismerete nem vádol. 

Etele: Igaz szavai lennének-é ezek az én régi 
Etelkámnak. Avagy Urát-csaló mézes madzagok? 

Ketela: OUy igazak, valamint hogy én Árpád
nak leánya, és ártatlan vagyok. 

Etele: Igen jól vagyon. Az ártatlanságnak 
csupán egy próbája vagyon: tudni-illik: a bátor
ságos halál. Ki, csendes lélekkel meg-halván, minden 
félelem nélkül által-költözik a Magyarok Istenéhez, 
az már maga feló'l azt mondhattya, minden bizon
nyal : én ártatlan vagyok. 

Ketela: Etele! mit akarsz ezen kétséges szava
iddal? , .1 

Etele: Én a valóságos ártatlanságnak próbáját,! 
a zsebemben hordozom. Ki-húzván egy tokot: íme ez 
az a tok, mellyben valaha ezen ereklyéd foglaltatott, 
mellyet mostanában-is mellyeden hordozol. De most 

benne nem azon méreg foglaltatik, mellyet Világos-
váratt Dajkádtól kaptál, és mellyet a Szegedi vár
ban Rókának kebelébe dugtál; hanem valóságos 
méreg. 

Ketela: Az Istenért! mit akarsz? 
Etele: Bíráddá tennem magamat, egy hite-szegett 

feleség ellen Ezt ugyan el-kelletik költened, és bátor
ságos haláloddal meg-mutatnod ártatlanságodat. 

Ketela: Etele! az Istenre kérlek: meg-ne öUy. 
Mind-addig ártatlanságomat az Egekbe vinni nem 
akarnám, még tégedet felöUe meg-nem-gyó'znélek. 

Etele: A-mit két szemeim láttak, arról szóval 
meg-nem-gyó'zettetem. Csupán ezen méregnek el
költése, és bátorságos halálod bizonyithattya-meg: 
hogy ártatlan vagy. 

Ketela: Én ugyan sok viszontagíágokban forgott 
életemmel keveset gondolok. Nem bánom, csak halá
lommal csendességedet viszsza-téríthetném. 

Etele: Bizonyossan viszsza-téritheted. 
Ketda: De meglásd: hogy holttom után-is ki

tudódik ártatlanságom. És te akkor oly bánatra 
ereszkedel, melyből soha senki ki-nem-sgithet. 

Etele: Ezek mind csak fogások. Vonyogatod 
ügyé vállaidat? Oh aszszonyi szinlés! Előbb azt 
monda: hogy a halálra kész lenne. 

Ketela: Most-is kész vagyok, csak azzal nyu
godalmadat remélhetném. 

Etele: Viszsza adódik minden bizonnyal. 
Ketela: Még egyszer a Magyarok Istenére kér

lek: Magadért, és magzatiraért: szánd-meg életemet. 
Etele: Én-is ugyanazon Magyarok Istenére 

kérlek: Szánd-meg Etelét. Bizonyitsd-meg ártatlan
ságodat. 

Ketela: Ha más módja nincsen ártatlanságom 
*i-mntatásának, ide a mérget. Isten néki. 

Etele: Esküdgy-meg elől az elő Istenre: hogy 
^'•tatlan vagy: hogy azon esküvés-is a lelkedhez 
^zaradgyon, ha a Magyarok Istene eleibe állaszsz 
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Ketela: Esküszöm azon Istenemre, kinek Egy
házát Világosvárra rendeltem: hogy lelkem ismerete 
semmi vétekkel nem vádol, és ártatlan vagyok. 

Etele: Aszszony! ha ártatlanságodat hazugul 
adod eló'mbe, meg-íakolsz a más világon. Ki-törűl-
tetik neved az érdemes Magyar Aszszonyoknak 
neveik közfll. Soha Árpád eleibe nem kerülsz, és Ö 
téged leányának nem fogad. Egygyüt t leszel Rókár 
val, ama gyalázatos Titkossal. Gondold-meg mind 
ezeket, minek-eló'tte a mérget el-vegyed. 

Ketela: Meg-gondoltam mindeneket. Add ide. 
Etele, A mérges toknak oda adásüval: I t t vagyon. 
Ketela: Már látom édes Etelém: hogy irtóztató 

nagyok a te gyanúságaid. Látom azt is: hogy ezeket 
le-se-teheted, hanem halálommal. Isten néki édes 
Etelém. Ezt-is meg-cselekszem, csak nyugodalmad, 
lássam. Mind-azáltal: hallgasd-meg utolsó szavaimat 
és tellyesítsd-bé utolsó kéréseimet. — Vitesd-le 
holtom után Testemet Magyar-országba, ama,híres 
Budára. EI-fakadvAn sírva: Hadd nyúgodgyam Árpád 
mellett, édes atyám mellett, mint annak minden
koron ártatlan magzattya. Kérlek arra-is: Szeresd, 
édes Gyermekeimet: Tabánt, és Krékát. Ezeket én 
néked nagy örömmel szültem Most annál nagyobb 
gyötrelmeim között vállhatok-meg tó'llök. Meg-en-| 
geded-é: hogy utollyára meg-Ölellyem ó'ket. ? 

Etele: Csak az időt vesztegeted. Mennél előbb, 
annál jobb. 

Kettla: Oh fiaim! az anyai szív melly nehezen 
válik-el tó'lletek! — Mind-az-által: többet tűrtem; 
immár, eltűrhetem eztet-is. 

Ezekután meg-nyitá a Mérget, ügy tettszett: mintb*; 
halálának bizonyossága el rémítette volna egészben. Jlegval-
tozott színében. E változásait látván így szúUa 

Etele: Aszszony! még egyszer arra intelek: 
A Magyarok Istene eleibe hazugsággal menni, ir* 
tóztató dolog. Vald-ki inkább hí tétlen segédet, és 
ime meg-engedem életedet. — Haza küldelek Mag"; 

zaliddal Karjelbe. Én itt elrejtem magamat, és 
raeg-esett Személlyeden egész halálomig siránkozom. 

Ketela: Nem illene édesem; ha én vétkes volnék, 
te lakolnál meg az én vétkemért. 

Etele: Most végtére, kérlek: ne hazudgy az 
Egek rovássára. Mondgy igazat, minek-előtte a 
mérget meg-iszod. Jól meg-gondold a dolgot. 

Ketela: Igen-is: jól meg-gondolván mindeneket, 
még csak arra kérlek utóUyára tégedet; ha holtom 
után ki-tudódik ártatlanságom (bizonyossan ki-tudó-
dik pedig) raeg-ne-ölesd magadat a bú-bánatok által. 
Szükséges a te életed kedves magzatidra nézve. 
Eelejts-el engemet, és élly boldogabban nálam nélkül, 
mint velem élhettél. Engedd-meg: hogy utollyára 
meg ölellyelek. 

Etele: Most ezekről ne-is gondolkozz. Hanem 
vigyázz boldogságodra. Esküdgy-meg még egyszer 
ártatlanságod mellett. Az-után edd-meg a mérget. 

Ketela: Mindenkor engedelmes Hitesed voltam. 
Az akarok lenni halálom óráján-is. Az Egek hallat-
tára mondom: hogy ártatlan vagyok. És ime ezzel 
meg-halok. Élly Te édesem. Ajánlom Fiaimat! 

Kise mondhatta jól e szavakat, ime, nagy szív-bátorsággal, 
megnyitotta a mérget, és azt ajakihoz vitte: hogy valósággal 
megegye. Elírtúzott erre Etele: és szíve nagyon dobogott, 
("sak kevésbé múltai; hogy Etelka elnem-költütte. Hamar 
"da szaladván, kezeiből kicsajita, és ezeket mondotta 

Etele: Aszszony mit cs inálsz? el tapodván a mérget, 
^ egy kődarabra magát le vetvén! Is tenem-Teremtőm! 
Diár azt se hihetem, a-mit két szememmel láttam. 

TIZEDIK RÉSZ. 

K r é k á n a k e l ő - j ö t t e . 

Tabán, egy felől bé-jövén: I s t enem! minő zörgést 
ha l lék? 
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Ketela: Teremtő-Isten! letérdelve: hálákat adok 
néked, ha Etelémnek szívét meg-gyó'ztem. — Ha 
pedig raeg-nem-győztem, irtsatok-ki engemet, hogy 
ő gyarapodhasson. 

Kréka, más felől elő-kerülvén : I t t vagy, édes anyáml 
Oh be nagy szorgalommal kerestelek. — De Te mi-
okra nézve térdepelsz? Talán valaki el-taszított tége-
det-is? Mennyünk édes anyám a mi barlangunkba. 
Azok a sok-sok emberek semmit sem érnek. El
taszigálnak bennünket. Kelly fel édes anyám. Fei-
emelé annyit. 

Kfitela, Felkelése után: Oh szerelmes Magzatira! 
Legyetek Ti ki-pótolói azon kincsemnek, mellyí 
édes atyátokban el-vesztettem. 

Tabán: Az én édes anyám bizonyossan ártatlai 
Oh! vigasztallya magát ezen gondolattal. Lehetetlenil 
hogy mindenünk el-veszszen. 

Kréka pedig, Tabánra nézvén, csupán arról gondolkodott! 
ini-képpen hívhattya ö annyának azon Ketelát, kit ő-is annyi 
nak tartott. Azoinban fejét csudálkozásában ide-tova csavarvi 
hirtelen meg-látta Etelét, és magát el-sikojtván, igy szóUott 

Kréka: Jaj amott látom azon gyilkos emberfc| 
0 el-taszított már engemet magától. Talán tégedeí 
is ő taszítótt-el édes anyám ? Szaladgyunk-el tőül 
Hadd mennyen-el hajóján. Mi Ete-uracscsal itt ml 
radgyunk. Ő most Hengeriért ment. Azt mondgyál 
hogy szükségjek vagyon reája. 

Etele, hirtelen fel kell vén, és Etelka ellen nagy mell 
sággal állván: Aszszonyom! En még azt akarni 
szemeire vetni, a-mit két szememmel láttam. 
mivel már olly keverékben vagyok, hogy azt 
hihetem, a-mit magam látok, szóilyon Szépiakivi 
a-ki hasonló képpen két szemeivel látta. 0 bátors 
gossabban fel-fedezheti azt, ami t én nyelvemre nel 
vehetek. Mint a tükörben, meg-láthattya akkoi 
hitetlenségét. 

Kréka: Mennyünk édes anyám. Lám hogy villog 
a szeme, ismétt elakar-taszitani. 

í sa 
Etele: Aszszony! én Tizen-hat esztendőtől fogva 

sanyargok. Az aszszony annyi esztendők után-is 
semmi töredelmességre nem jutott. Az ártatlanság 
széles e világon egy-forma. Az, az aszszonynak ábrá-
zatján igen külömböző festékekkel vagyon le-festve. 
Í2zek után el-mene. 

TIZEN-EGYGYEDIK RÉSZ. 

S z é p l a k i K e t e l á v a l . 

Széplaki:^ Hol van Etele-fejedelem? 
Ketela: Éppen most mene-el innétt. 
Széplaki: Meg-engesztelve-é? 
Ketela: Azt monda: hogy Fejedelemségedet fel

keressem. Olly valamit fogna kijelenteni énnékem, 
a-mit két szemei láttának. 

Széplaki: Igen-is mondhatok. És ha azt tagadni 
fogja: akkor osztán mihez kapjon Etele, nem látom. 

Tabán: Nékem úgy tettszik: hogy édes atyám 
igen kegyetlenül bánt még édessebb anyámmal. 

Széplaki: Ha Etele azt cselekedte: arra néki 
oka volt. Oh nem ok nélkül mozog fán a levél. 

Kréka: Oh ezen ember-is gonosz. — Mind-nyájan 
öszsze-esküdtek édes anyám ellen. Én pedig édes anyá
mat el-nem-hagyom. 

TIZEN-KETTEDIK RÉSZ. 

K e t e l á n a k fiai. 
Kanda, Ballagit behozván: Oh kedves Barátném! 

Az Isten adott szemem eleibe. Te ugyan szeren
csétlen voltál édesem, de meg-segít az Isten. íme 
magam-is jó hírrel jövök elődbe. 

Kréka: Csak igaz az: ne anna az ember egy 
^zszont száz Férjfiakért: mert az aszszony oknak 
százszorta jobb szivek vagyon. — íme ezek nem 
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gyötrik édes anyámat. Ugyan mi jó hírrel jöttél 
Te Márnának annya? 

Kanda: ímhol vagyon édesem egy másik 
leányod-is; kit Héjjának neveztél. 

Ketela, Elbámniva: Az Istenért! Életben vagy 
még, kit már régen el-veszettnek lenni gondoltam? 

Ballagi: Oh édes Anyám, meg-ne-vess úgy-
engemet, mint édes atyám raeg-vetett. 

Ketela: Oh Héjjá! édes leánj^om! Így tehát mind
nyájan jelen volnátok édes Magzatim! Engemet-is 
meg-vetett édes Atyátok. 

Ballagi: De immár sokkal lágyabb szive. Meg
könyörül rajtunk. 

Ketela: Oh kedves lányom, hogy-hogy talál-
hattalak-én-fel tégedet. 0 Kanda! nem tudod-é a; 
történetet ? 

Kanda: J u t é eszedbe azon Magyar-országi 
Komornok, ki, midőn két leányoddal a tengerre 
mentél, veled evezett? 

Ketela: Ju t igen-is; de ó'tet tizen-öt esztendőtől 
fogva nem láttam. 

Kanda: Ezen Komornok, midőn hajótok ketté-
hasadott, fel-kapta Héjját, és vele nagy szorgalom
mal úszván, el-ért egy kis hajót, melly, minden 
ember nélkül, a vizek hátán lebegett. 

Ballagi: Úgy mondotta nékem-is azon Komornok. 
Kanda: Két napi hányattatása után, egy 

Gályára talált, niellyel Nagy habiba' jö t t ; és, 

i 

' yagyhahi nevezetű Bzép város ott vala a régi időkbeu, 
holott mostanában a Moszka-czároknak Lakhelyek vagyon: 
mellyet /'<í/«-várnak neveznek. Ez-is Karjelben vagyon, és 
Nagyhabinak, ki Etelével egy vérből volt, öröksége vala. 
Alidon Xagyhabi kezeihez vette Héjját, örömest megjelentette; 
volna Etelének, de ennek az aszszonyok ellen fel-dühödött • 
indulatait jól ismérvén; azon-kivűl, hogy felőUük soha emlé- 1 
kezetet se teendene, esküvésével le-köteleztetvén : csupán olly 
alkalmatossáfrra várakozott, mellyben a leányt kinyilatkoz-
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Ti veszedelmeket bizonyosnak vélvén, ott-is 
uradott. ő a leányt, mintha édes a t tya lett 
Ina. úgy nevelte-fel. 

Ballagi: Igen-is: mindenkor édes atyámnak 
(•veztem, é.s éppen halála előtt jelentette-raeg. 
,i-légyek. Által-adott Nagy habinak, minek-utánna 
i-vallotta édes anyáin ellen el-követett ravasz
ágát, és anyámnak ártatlanságát bizonyosnak 
•nni mondotta. 

Széplaki: Szeretem azt benned édes leányom: 
njgy édes anyádnak ártatlanságát támogatod. Oh 
,nért láttam én valamit? íme el-hinném beszédidőt, 

3̂ meg nyugodnék. 
Ketela: Mond-meg: mit láttál? Etelém-is azt 

nondá: hogy egy valami gonoszságomat te tőUed 
íiallhatom. Mond-ki minden bátorsággal. 

Széplaki: Oh Fejedelem-aszszony! jól ismerem 
^a azon latrot, ki Fejedelemségednek háló szobájá-

•ól azon reggel ki-jött, midőn én Etelével bé-akartam 
lenni. 

Ketela: Tehát az Egeknek haragja szórja reám 
minden nyilait, ha ezen történetről csak egy szót-
Is tudok. 

Széplaki: Aszszonyom lassabban az átkozódá-
^^oiíkal. Hát ha az Isten meg-talállya halgatni? 

Ketela: Ugyan-azért: mi haszna ezen beszédem
nek? Az én állhatatosságom igen nagyon meg-van-
•ázódva. 

Széplaki: De még jobban meg-fog-rázódni, ha 

-a hassa. Most hogy hajóra keltek, őtet odahaza hagyni nem 
iKarta, hanem azon okból magával el-vinni. hogy, ki be-
-zélvén néki eredetének fényességét, egyszer osztán édes attya 
aleibe ereszsze, és vele meg-ismértesse. De tudván : hogy Etele 
a Fehér népet hajójában nem szenvedhetné, férjli ruhába öltöz
tette, és, hogy felőlié annál kevesebbet gyanakodhatna Etele, a 
hajósok között köz-legénvnek rendelte. (Dugronlcs jegyzete.) 



Tüstént itt; 
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azon latrát szeme eleibe hozom, 
leszek. Elmene. , 

Ketela: Azt ugyan soha szemeim eleibe nem 
hozod. De elég ez nékem: hogy kedves Magzatim-
mal vagyok. Leg-alább ezen édes örömemet meg--
nem-keseríthetik a rakonczátlan nyelvek. 

Kanda: Oh be nagy örömedre lehetnek ezers áldott fiaid, kedves Etelkám. 
Ketela: Én ugyan sírni fogok: hogy Étele

uramat örökre el-vesztettem; de egyszer-s-mind 
örvendeni-is: hogy Tikteket fel-találtalak. 

Kréka: Tehát azon vad ember, a-ki engem-is 
Téged-is magától el-taszított, a Te Urad, édes anyám ? ; 

Ketela: Igen-is: a Te édes atyád. 
Kréka: Nem bánom én, akár mi légyen. Én 

a tya nélkül eddig-is el-élhettem. Ez-után se köll. 
Ete-úr-fí az én atyám, és mindenem. Az minket .soha 
el-nem-taszitott, só'tt még magához húzott, és mel-
lyéhez szorított. Gyerünk édes anyám, még ismétt 
ki-nem-taszigálnak bennünket. 

Tabán: Édes Húgom, mi ki-nem-taszigálunk 
tégedet. Meg-látod, hogy édes atyánk se fog téged 
bántani. , »< 

Bullagi: Édes Húgom, mind-nyájan szeretünk 
tégedet. Szerettyük édes anyánkat is. 

Kréka: No már ezek minő szavak ismétt? — 
Édes anyám, ez tehát az én bátyám ? Ez pedig azon 
Néném, ki felől azt mondottad: hogy a tengerbe 
veszett ? 

Ketela: Igen-is édes leányom. Ők a-mint látod, 
élnek. És noha csendességemet egészben vissza-nem-
adhattyák-is, de reménségemben meg-erősítenek. 

Kréka: És te az ő Annyok vagy, valamint az enyim ? 
Ketela: Éppen oUyas annyok, valamint a tiéd. 
Ballagi: JJi pedig nagyon örvendezünk azon: 

hogy édes anyánkat íel-találtuk, valamint azon is, 
hogy a mi kedves Húgunkat-is meg-leltük. 

-. J I 
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Kréka: Oh Istenem! Istenem! én is nagyon 
Örvendenék, ha azon vad ember eszembe nem jutna. 
Ha róUa gondolkozom, tüstént oda van minden örö
mem. Most-isazt nézem: nem jön-é? 

Tabán: Én azt néked meg-igérem, édes húgom: 
hogy azon ember egy rósz szóval se fog téged illetni. 

Ballagi: Só'tt azt-is raeg-cselekszi, hogy Ete-
uracs örökké a tiéd legyen. 

Kréka: Azt ó'-reá nem bízták. Elég erre Étének 
szeretete, a-ki engem úgy szeret, mint tik szerettek. 
Mind-az-által: hát azt meg-igéritek-é: hogy édes 
anyámnak se tesz valamit? 

' Ballagi: Meg-igen-is. 
1 Kréka: No most tehát én-is nagyon örvendek. 
1 Mert lát tyátok: én igen szeretem magam körűi a 
sok embereket. Csak, ha tó'llök félnem kelletik, 
akkor nem örömest látom. Tik mind-nyájan olly 
szépek vagytok! 

Ballagi: Oh szép vagy Te-is édes húgom, és 
igen jó. 

Kréka: Azon vad ember-is szép termetű és ábrá
zatú, még-is rósz. Lát tyátok: hogy megcsalódik az 
ember a szép orczákban! 

TIZENHARMADIK RÉSZ. 

H e n g e r i n e k v á l l á s a. 
Perhete, Étével és Hengerível elő-állván : Hol vagyon 

Széplaki-fejedelem? 0 ezen fogolynak meg-6'rizését 
reám bízta volt. De el-szökött kezem közül. Ete-
úrfi meg-látta, hogy magát egy barlangba vette. 
Onnatt osztán kihúztuk. És, hogy többé el-ne-illant-
hasson, inkább ide-hozni akartuk. 

Kréka: Oh Édes Etem, mért bántottad Hengerít? 
Ete: Azér t : mert országos Gaz-ember. 

Prona i : Etelka Ktrjelben. 7 
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Kréka: Őtet annak nem mondhatni Ete. Ő engem 
szeret, és itt édes anyámmal 6' tartott-ki bennünket. 

Ete: Oh édes Krékám! Nagy dolog lappang 
eme szemét-emberben. 

Perhete: Néki valóban gonosznak lenni kelletik. 
Sok kincset igért a koldus: ha Ete-úr-fiat ezen 
Szigetből el-viszem, és ama két fehér személlyeket, 
s-leg-alább azon Iliabbikat itt hagyom: 

Kréka: No már ez nem szép volt tölled Hengeri, 
hogy Ete-úr-fiat el-akartad-kűldeni. Te pedig azt jól 
tu t t ad : hogy én Étét szeretem. Keressetek maga
toknak akár hol más Étét, de ez az enyim. Úgy-é 
édes Etem? 

Ete: Oh nem vagyok már én a Tiéd édes Krékám! 
Kréka: Micsodát? Ki mondotta azt? 
Ete: A természet szabása. Csak ez-eló'tt hallot

tam Nagyhabitól, hogy Testvérem lennél. 
Kréka, örömmel: tehát te az én bátyám volnál? 
Ete: Nagyon sajnállom, édes Krékám. 
Kréka: Már mért? 
Ete: Azért : mert Húgom vagy. 
Kréka: Ugyan rendes szokásjok vagyon ezen 

nagy világi embereknek. Alost bennünket magokhoz 
vesznek, az-után el-taszigáinak; most szeretnek, az
után nem szeretnek. Hiszen néked azon örvendeni 
kellene: hogy én Húgod vagyok. 

Kte: Csak inkább örvendeném, ha az nem volnál. 
Kréka: Anyám, édes Anyára! hallyad csak 

ha l lyad: hogy boszszant ez-is engemet. Oh anyám! 
maradgyunk ezen kis Szigetben. — Ne mennyünk 
ama nagy Világba. Láttad-é: minó'k ottan a Férjfiak. 

Széplaki, most jövénelő Henfíerinek kerestéből: Éppen 
ama Gaz embernek keresésében fáradoztam. Jó hogy 
i t t talállak akasztófára való. íme Etelka! ezen 
ember ám ama gonosz pára, ki Etelének csendességét 
fei-liáborította. Mondgya most szemébe Fejedelem
séged, ha meri: hogy soha Hengerivei semmi barát
ságban nem volt Karjelben. 

„ek háló-szobajabol, miao 

Henqeri- ^S^'^'* „,„„ soha se beszéllett. 
engem nem látot t ; velem ^o^a Gaz-ember! nem 
^Széplaki: Hát J„%^a s A e t b e . hogy Ete ének 

azért tetteleké-k^ S L t t e d ? Mért nem szólottál Há .á t meg-bócstde; tetted ^^^ ^^^^„^^^^ ^,,^ , ^ . 
akkor valamit r- Mért ^j 
latos hiszetnben.^ .^j-kor meg-nem-akaj-t 

jeliek F ' i ' J f " " r t é S m akboi- czélomat. 

„ á s J l e n - f - t 1 Í Í a „ y L « S ^ « - ° \ S 
Tabán: V ^ !„kinthetnél szivembe: m ^ " «^?" 

r i S ^ r ^ i Í d ^ S k t s é g e i m e t ! Kréka! H é . a -

öfvendgyetek Ti-18. anyámat Kosznak tar-
Kréka: Tehát ^i^ emberek! Hagygy"k itt 

tot ták? r ^ \ J nagy viláí^i embereket Meg ben-

szappanyozni. 

I 
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TIZEN-NEGYEDIK RÉSZ. 

A T i t o k k i - m e n e t e l e . 
Etele, Márnával, és Nagyhabival kijővén : M á r látot 

édes Nagyhabim, hogy: noha Etelkámnak cseK 
kedete irtóztató, még se kelletik olly keményei 
bánnom egy aszszonynak gyenge személlyével. 

Nagyhabi: Sokat el-kelletik újjaink közt nézn 
Ha az Istenek is minden embert minden vétekér 
meg-nyilaznának, eddig ki-fogytak volna menykö-
veikbó'l. 

Etele: Te-is édes Márnám, meg-lágyitottad 
szivemet. 

Márna: Édes Tabánom! A. mi atyánk olly jó, 
olly kegyes, hogy csupán azt láttszattatik óhajtani, 
a-rait mi akarunk. 

Nagyhabi, Ketelához: Kegyelmes Fejedelem-
aszszony, ha mindgyárt egészben meg-nem-gyó'z-
hettem-is édes urát Fejedelemségednek ártatlan
sága feló'l, legalább annyira vittem a dolgot: hogy 
azon illetlen látományról kételkedni kezdene. Ha 
ki-neműzheti-is egészben emlékezetébó'l; raég-is (a-
mint Etelének jó szívét ismerem) Fejedelemségednek 
bizonyossan meg-enged. 

Etde: Igen-is Etelka, meg-engedek néked. 
Ket^ela: Oh hála, ezer hála ezen szavadért. De 

engedgy-meg édesem tellyes szivedbó'l. 
Étele: Igen-is: tellyes szívembó'l. 
Ketela: Oh köszönöm Nagyszívűségedet. 
Széplaki: Fejedelem-aszszony! — A-kinek csak 

meg-engednek, annak Vétkeznie kelletett. í^zt pedi^, 
valamint el-kezdette, magáról lerázhat tya . 

Ketela: Oh lelkem Szépiakim! Vagyon egy 
érzékenség az aszszonyi szívben, melly mindent 
fólűl halad. Tudniil l ik: hogy Etelémnek csupa meg-
bocsátásával-is, vele boldogul élhetek. 

Széplaki: De én Fejedelemségedet még-boldo-
gabbnak látni kévánom: mert ártatlanságát el-aka- A 

lul 

om Etelével hitetni. így a bocsánatra szükségünk 
em lészen. 

Ketela: Oh kedves Szépiakim! Talán ez a mái 
napra elég-is volna. A bocsánatra-is meg-feszült 
szívem örömembe; attól tartok, hogy, ha nagyobb 
örömet vészen, egészben meg-reped. 

Etele: És Te, Széplaki. Etelkát ártatlannak-is 
tarthatod? Rajtam a hitetések nem fognak. 

Nagyhabi: Uram! Fejedelemségednek azon Ko-
mornokja, kit Magyar-országból hozott, ki Héjját 
a tengerből ki-mentette, és fel-nevelte, egygyet 
' i te t t azon Gaz-emberrel ki Etelkának alvó szobá
iból ki-suhant. Azon ember: sok ajándékok meg-

igérésével, arra vitte a Komornokot; hog\' ó'tet 
éjtszakára a Fejedelemnőnek háló szobájába ereszsze. 
bé-is-eresztette. Erről pedig Etelka semmit se tudott, 
ímhol vannak az Írások, mellyekben ama hajdokló 
Komornok bizonságot tészen mindenek felől. Ő ezen 
írásokat Héjjának kezeibe adta. 

Széplaki: Hála légyen az Ur Istennek. Már 
most az igazság ki-sülhet. Mert azon Gaz-ember, ki 
akkor Etelkának háló szobájából ki-suhant, és kit 
mi-ketten Etelével szemeinkkel láttunk, ezen Hen-
íreri vala. 

Etele: Hengeri volt azon ember? Én dühös-
ségemben lévén, akkor nem-is láttam: ugyan azért 
3zen Szigetben meg-se-ismérhettem. 

Tabán: Oh ha van valami irgalmasság szivedben, 
édes Hengerim! mondgy igazat. — Tégy bizony
ságot édes anyámnak ártatlansága felől. 

Márna: Én éretted [esedezni fogok, hogy ne 
b::ntsanak. Szólly igazat, édes Hengerim. 

Etele: Oh átkozott lélek! mit reszkettsz ? Avagy 
nkább, édes lelkem Hengerim! hitesd-el velem: hogy 

I les Etelkám ártatlan, és íme én Tégedet 
íremnek fogadlak. Fele-országomat néked 

^7j)\ly Hengeri szólly. 
Hengeri: Már látom: hogy tovább a 

Test
adom. 

dolgot 
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el-titkolnom nem lehet. Én Etelka-fejedelemnét, 
mihelyest Karjelbe érkezett, nagyon megszerettem: 
mert ó'tet, szépségjére nézve, a világ csudájának 
láttam. De mivel szebb erkölcseiről többet hallot
tam, annak meghódítását alig reménlettem. Még-is, 
hogy kezemre kerítsem, szívjeknek el-választásáról 
gondolkodtam. 

Kanda: Tudta Mesterségjét a gonosz. 
Htngeri: Etelének tüzes indulatairól meg-valék 

immár győződve. Alkalmatosságot vártam: hogy 
Karjelböl el-mennyen. Midőn Széplaki után indult, 
tudtam, hogy reggelre viszsza-jövendene. Ugyan
azért reá-vettem az Koraornokat, ki-engem Etelka 
szobájába bé-is-eresztett. Etelka aludt immár, és e 
dologról semmit se tudott. En ágya alatt meg se 
moczczantam addig, még Etelének viszsza-jövetelét 
reménségera szerént, meg-hallottam. Akkor ki-ugrot
tam, és örvendettem: hogy a két szivet egymástól 
el-választottam. 

Kanda: Istentelen ember. 
Hengeii: Hogy ezt Széplaki raeg-látta; mintha 

nem-is tudta volna, hogy az én voltam, hajójába 
csalt és Kapitánságot igért. Azomban eme Szigetbe 
ki-tett: hogy itt el-veszszek. — Egy esztendővel, 
egy hajótörés után, ide vetődött Ketela és Kréka. 
Vélek az ólta itt vagyok. 

Ketela: Ugy vagyon édes Etelém. Minek-utánna 
Te engem elhagytál, egész esztendeig utánnad 
siránkoztam KarjeJben. Nem győzvén várni haza-
jÖveteledet, hajóra ültem Krékámmal és Héjjémmal, 
azon reménséggel lévén, hogy valahol meg-lellek. 
Országodba-is térítlek. 

Etelele: Oh Etelkám! én téged meg-nem-érde-
mellek. Menny viszsza édes Zoltánodhoz, annak 
hátra lévő munkáit szemlélvén és abban gyönyör
ködvén. Oh én téged soha meg-nem-érdemíettelek. 
Menny viszsza Hanzárhoz: hogy bé-vádold kegyetlen 
személlyemet. 
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Ketela: Hailyad a Többit-is, édes Kteléin. Hogy a 
iíjíeren megindultunk (melly utazás nékem egész 

!telem ' vala, mivel a tenger vizeit nem szenved
tem) mégis, a Te kedvedért, örömest hajókáztam 
nd-eddig, még a Szélvészek meg eredtek, és Héjjá-
it el-vesztvén, engemet Krékával e szigetbe vetettek. 

Etele: Oh Zoltán! Oh Hanzár! ha ezt iiieg-
lUyátok! 

Ketela: I t t már ezen Vad Szigetben tizen-öt 
iztendőtől fogva nyomorgók, róllad gondolkodván, 
^ szünetlen téged látni óhajtván. 

Etele: I t t állyak-é még sokáig, ki az egész tör
ténetben leg-gyalázatossabb vagyok? Minden velős 
ineg-fontolás nélkül Etelkámat, csupán egy gyanú 
miatt, el-hagyni. irtóztató dolog. 

Ketela : Azt én, édesem, nagy Szereteted jelének 
tartom. Ha annyira nem kedveltél volna, soha ennyi 
ideig érettem nem szenvedtél volna. 

Etele: Nem-nem azt Te énnékem meg-nem en
gedheted. Ha Magyar-országba viszsza menni nem 
akarsz, hogy ott Test-véred előtt bé-vádolly. eredgy 
magzatiddal viszsza Karjelbe. Tabán-fiamat háza-
sítsd-öszsze Márnával: hogy, a Te hólttod után, ők 
uralkodgyanak. Add Étének Krékát : mert egymást 
szeretik. E te tnem az én Fiam, hanem a Finomi 
Tejedelemé. Úg^' bízta reám hóltta előtt: hogy, 
lég fel-nő, országját igazgassam. Mennyetek-viszsza, 

^deseim, én ezen vad Szigetben maradok. Somot és 
jyökeret eszem, mint egy szám-ki-vettetett, azon 
gondolattal emísztvén szivemet: hogy véthettem illy 
nagyon édes Etelkám ellen. 

: Kanda: Én Etelkának nemes szívét isniérem. 
0 Fejedelemségedet itt nem hagyhattya. 

Ketela: Hogy e Vad Szigetben maradhass, arra 
se én. se a természet szabadságot nem adhat. Fiaim, 
kérjétek édes Atyátokat. 

' Métel: mi'telV, betefTség. 
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Etele: Oh ne kérjetek édes fiaim. — Tanúliyátok 
meg ezen én esetemből: hogy kellessék a jó szeméi\ 
mind meg-érdemleni, mind meg-tartani. En meg
bocsáthatatlanul vétettem mind Etelkám, mind fiaim 
ellen. 

Kréka: No 
ember. Bezzeg, 

£tele: Ide 

• 
m 

már most tetszik nékem azon vad 
ha elnem-taszitanál meg-ölelnélek 
karjaim közé lelkeim, által-öIelvé 

KrékAt, és Héjját: Oh hogy egy Oszloppá nem válhatok 
veletek egygyütt, szünetlen érezvén azon örömet, 
melyett mostanában érzek. 
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megjeleat és tSle, valamint minden hazai könvílincsLcil.'t. unVin 
megszereKbető: 

^igfd^SflyVcH a nugyar nycIV 
dr. Br'Aladér. fc íffliISlOW taflílájállOZ. 

Az új középiskolai tanterv \cH évre srahja k? a inaírvar 
nemzeti irodalom tanítását. E/. 
az ifjúság tnélyrebatöbban iî i 
életével; hogy célszerűen mef.'vnio^;!iiott oivasujáuvok rév. 
belehatoljon irodalmunk kíválö termékeinek elemzésébe. J 
vállalat célja, hogy oly füzeteket adjon az ifjúság kezébe, moh ét
ből/(M-Í^ szemelvények utján tiszta képet alkotha.sson mapínak az 
illető korról vagy műről. A szer"-''- ' 
törekvés érvényesül, hogy lei. 
egyes kiszakított részeket; a szeu i,... im-i luiviiiigcKiici jt';,'yzett-k 
és — szükség szerint — nagyobb vagy kisebb terjedelmű be
vezetés kíséri. 

De nemcsak a középiskola, hanem bármely- magasabb fokii 
tatiijitézet növendékei is haszonnal forgathatják e fUzi'i"^' Ivek 
észrevétlenül vezetik be a tanulói irodalmunk e&zi Az 
egyes füzetek killön-kfilön is teljes egészet adnak, s na, „ ...jíuk 
luég a szegi- ' ' '(.nak is módot nyiíjt arra, hogy meg-
erölteliís nr: ,;c őket. A 4—b ttex füzetek t^tttos kt-
áUtíátbau egyiniiceui ou juíér, a 10. füzet pedig 60 jiUérbe kerül. 

A vállalatból eddig a kivetkező füzetek jelentek meg: 
1. A magyarok eredete. Irta dr. fián Aladár. 
•i. A magyarnyelTŰ tSrténetlrits I8áü«i^. Szemelvénvekkel. 

Oüszeálíitütta és jegyzetekkel ellátta: dr. Nógrádi László. 
• >. Gróf Ziinyi Mlkí<S8 prózni mnnbát. Összeállította ét jegy

zetekkel ellátta: dr, ^fcgrádi László. 
4. Magyar rgryházi énekek a kerexttény kSzépkorböl. S.'t r 

kesztette ée bevezetéssel ellátta: dr. Barlha József 
5. ItaltiKSl Bálint élfte és kttltésiete. Szemelvényekkel. Össze

állította: dr. Bán Aladár. 
nyék Balassi B. kSvet^lnek verseiből. (Eimai, 
tioháry.) Összeállította: dr. B'in Aladár. 

7. l'áxiniiuy Péter három prédikáeziöja. Bevezetéssel és jegy-
zurekkel ellátta : dr. Madarász Flóris. 

6. MárxMl társalkodó Murányi Tenoi. Regényes históriás ének. 
IrfH Gyöiigyósi István. BavezeteBsel e» jegyzetekkel ellátlH : 
(ir. Bin Aladár. 

<̂. Mugryar egyliáci énekek a vallási harczok koráből. Szer 
késztette és bevezetéfcpel ellátta: dr. Bsrtha József, 

lü. Etelka Karjelben. Szomorkás Történet. Kiadta és bevezetég-
«H1 HllAftif Dr Priínsl Antul 
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