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LEWI.
Azon időben, midőn történetünk kezdetét veszi, Nagy
LajüK magyar királyunk egyik vezére, Apor István Olaszhonban Cornctto orÖB falait támadta meg. Tarenti Lajoa nápolyi
királynak híres kalandor-vezérét Werner herczeget éji nyu^'almában meglepvén, bevette a várat, s az egész Capitana a
magyar hadsereg s jeles vezérének kezébe jutott.
Nagy Lajossal egy időben uralkodó Kázmér lengyel király
pedig Volhiniában mulatott, honnan csak nem régiben űzte
ki alithvániaiakat, hatalmas, nyugtalan fönökjeik, a rettegett
Gedimin utódok, Kjeistut, Lubart ós Olgerd alatt.
Kázmér a harczias napok után vígan töltötte idejét :s
udvarában talán soha sem volt annyi mulatság s ünnepély
napirenden.
Ezeket tájékozásul elörebocsájtván s megjegyezvén, hogy
törtenetünk körülbelül 1349-töt 13B4-dik évig terjed: álJapodjunk meg ideiglenesen Lengyelhonhan s vessünk egy
tekintetet annak egyik legnevezetesebb városára Krakkóra.
A várOfi jelenben a béke azon nemének örült, mely e
zajos korban ritkán terjesztette áldásait s inkább a fáradt
váudor pihenéscliez hasonlított, mint a csendes révhez, hová
vész és vihar után kiköti hajóját.
Valamelyik külvárosban, nevét az emlékezet fenn nem
tartotta, ez időben egy öreg zsidó lakott, kit a szűk utczában,
melyet távolsága s rejtettsége miatt látszott választani lakásul,
szomszédai a fösvény Lewinek neveztek a unokáját, ki vei
lakott, a szép Eszthernek.

Akkortájban Ijengyelhónban raég kevés zsidó létezett s
főleg ritkaság volt, hogy egyike vagy másika e századokon át
mindig vándorfe.jnak, állandóul letelepedjen valahová. Lewinek azonban jó ajánlólevele volt, mely öt egy országból a
másikba kísérte, s minden üldözés daczára, mélynek a zsidó
ság akkor inkább, mint valaha, ki volt téve, legalább durva
bántalmaktól B botrányos kifosztatáeoktól megóvta.
Kik ez ajánlólevelet látták, mert Lewi igen fukar volt
ám annak elömutatásával s csak az utolsó szükségre hagyta
ezt, álliták, hogy az alatt nagy pecsét függ s a római császár
nak magának neve van aláírva.
Miként jutott R levélhez, azon felfedezetlen körülmények
közé tartozik, melyeket senki sem tartott érdemesnek für
készni. Világos annyi, hogy Lewi maga vagy talán még atyja
fontos szolgálatot tehettek a császárnak — azon a pályán,
melyen a tehetösb zsidók akkor hasznosakká, néha nélkülözhetlenekké tudták magukat tenni, tudniillik a kereskedési s
bérleti pályán.
Hogy magok a fejedelmek éltek a zsidók fáradhatatlan
tevékenységével s kitartásával, ha valami ritkább ékszert vagy
messze földről kapható szövetet akartak megszerezni, ez tudva
van; mint szintén, hogy nem egy hatalmas urnák üzérkedé
seit néha egy szerény megvetett zsidó tőzsér neve födte.
Ilyen, vagy ehhez hasonlónak kellett a szolgálatnak lenni,
mely Lewit ama nagypecsétü pergamen birtokába helyzé. Egy
másik és szintoly valószínű gyanitás volt az, hogy Lewi fiata
labb, vagy legalább nem annyira elaggott éveiben híres és
szerencsés orvos levén, sok ajtó nyílt meg előtte, s olykorí
nyilatkozataiból sejteni lehetett, hogy ö több ideig mulatott
Kotromanovitg István híres bosnyai bánnak udvarában a
Prágában is néhány évet töltött.
Pénzt mindenki gyanított nála, mint ez időben minden
zsidónál; de mivel egyszersmind fukarnak is tartottak min
den zsidót, nem örömest fogadták be szállónak. Lewinek nem
csekély áldozatába került ínég szállást is kaj)ni Krakkóban.

Szerencséjére az utcza, hol végre megszenvedtetett, nem volt
a legegészségesebb lég hírében s valódi gyűléséül haeználtatott a szomszéd utezák szemetének.
Ez okon sikerült neki itt egy emeletes, de alacsony s
szennyes külsejű házat kibérelni s alkalmasint az ár, melyet
érte fizetett, feledtette a birtokossal a bérlöt magát.
A lak azonban már az első két hónapban egészen más
szint öltött magára : mert nem csak az apró hézagok egészen
kit akaiittat lak, hanem a ház előtti utczarész is nagy ellentét
ben állt a szomszéd s közeli házak szemetével, hol néha
éjenként gazdátlan ebek kerestek eleséget.
Tévednénk, ha azt hinnők, hogy a lak tisztasága s később
mind az, a mi az öreg, beteges zsidó kényelmére megszerez
tetett, saját iparának eredménye leende. Minő tevékeny volt
Lewi egykori orvosi pályáján s mint kereskedő, annyira reáneheüedtek az évek később s midőn itt a hetvent meghaladott
üreg szállását megközelítjük, jótehotetlen volt magával.
üt nehé?; csapás érte, mert szeme világát annyira elvesz
tette, bogy csak sejtette, nem látta többé a napot; s mivel ez
öt oly késő evekben érte, nem maradt ideje megszokni a bajt
3 más érzékeinek fel fokozásával a legnemeabik hiányát vala
mennyire pótolni.
Unokája volt az intéző szellem, kinek hű szeretete ápolta
az öreget, varázsolta körüle az egyszerű, de jótevő kényelmet
8 igyekezett mindent megtenni, mire az öreg ember képte
lenné lön,
Lewi nem mutatott különös hálát ennyi a ily gyöngéd
gonflosságért, ha látszott is, hogy unokáját szereti, módjában
valami száraz uyerseség volt, s oly elégületlenség, mely a szép
leánykának helyzetét nagyon is nehezítette.
Ha valahová akarta unokáját küldeni, sok idő telt el,
míg a becses áruval őt meg tudta bízni, mindig volt valami
kérdés, észrevétel, intés; míg végre az alig 16 éves, de fajá
nak természete szerint jókor ért s tökéletesen kiképezett
hölgy a félreeső laknak küszöbét elhagyhatta megbízásával-

Mikor aztán az ékszernek, ezüst-, amnyedénynek, vagy
messze keletről, arab és persa karavánoktól szerzett szövet
nek árával víeszatcrt, az öreg Lewi biaodalmatlanságában s
kikérdezéseiben oly sértő volt néha, hogy csak Eszther kiapadliatlan engedékenységének s szánalmának lehetett tulajdoní
tani, ha béketűréeét el nem vesztette.
A véletlen úgy akarja, hogy épen egy ilyen órában pil
lantsuk meg az öreg Lewit és Eszthert először. Az utóbbi csak
pár perczczel ezelőtt tért be a szűk utczába, s most leplezett
arczczal, nem tekint^^e sem jobbra sem balra, halad a sok
szemét és szenny közt vert sikamlós ösvényen.
A hölgy öltözete sötét és egyszerű, de a redőzet könnyű
vetése s a kendő-tekercs fején a régi bibliai alakokra emlé
keztet. Ez s a karcsú, emelt alak nemes tartása és járása bár
hol feltűntek volna.
Most átszegte az utczát B azon részére ért, melyet oly
tisztán tudott tartani s melynek nemi vidorságot kölcsönözött
a sötét lakra felfutó repkény s az ablakok mögötti virágok
eleven szine.
Lewi mindig zárva tartotta az ajtót és semmi szolgálót
meg nem szenvedett, csak azon keresztény leányokat, kik
naponkint párszor jöttek a házhoz segitni unokájának s újra
távoztak onnan. Esztber tehát kis öklével döngette az ajtót,
melyet az öreg Lcwí megközelítvén durván kiáltott:
— Ki vagy ? ide nem eresztenek be senkit — késő az idő!
Az idő egyáltalában nem volt késő, mert alig lehetett
több négy óráfiál délután júniusi napon, tehát a leghoegzabhak egyikén : de az öreg minden félbeszakítására egyednlségének, föieg, ha unokája távol volt, indulatba szokott jöni
s ilj^enkor feledte, hogy még magasan áll a nap, azért hogy
hálózott szemei már estét látnak.
— Én vagyok ! öregatyám Lewi, — szólt Eszthernek
csodásan kellemes hangja, nyugtatva.
— Egyedül vagy-e ? - mormogta az Öreg, a nélkül, hogy
a nehéz kétszeres reteszt hátratolná.

— Egyedül, öregatyára, —• viszonzá Eszther minden
békétlenség nélkül, mert ö már alkalmasint régen megszokta.
az ilyen elfogadtatást s mindent került, mivel az öreget fel
ingerelhetné.
-— Jó, — monda Lewi, — nézz ceak magad körül, ha
nem jár-e valaki ebben az elátkozott ntczában.
— Senki nincsen az utozán, — monda Eazther mindig
hasonló béketűréssel.
B biztatásra Tje wi óvatosan kinyitotta az ajtót s Eazther - alkalmasint, hogy az öreg sajátságainak kedvezzen, hirtelen
besiihant azon, mintha leskelődő szemtől tartana.
Lewi, ha a napot nem látta, a lict reteszt igen jól meg
tudta egy fogásra találni, R mihelyt Eszther elsuhant mellette,
azonnal rátolta az ajtóra azokat, sokáig kísérgetvén, ha erő
sön tartanak-e s nincs-e veszedelem, hogy valaki erőt vegyen
rajtok.
— Jer, kedves jó öregaíyám, — monda Eszther bájos
nyájassággal, — e keskeny folyó só cakábau vezetlek. Lewi
azonban nem távozott az ajtótól, melyet még minden oldal
ról tapogatott és feazitett.
— Megállj, csak Eszther; mit végeztél ? — kérdé kedvet
lenül, — ugy-e semmit? tudtam 1 előre megmondbattam
volna> megátkozott engemet —•
— Nem, nem átkozott meg téged jó öreg atyám Izrael
Istene! — szakítá öt félbe a leány, —- sÖt megáldott, mert
adott neked hosszú életet s nyújtani fogja azt s eddig sem
hagyott el minket. De jer, öregatyám, ne féltsd az ajtót, ellen
áll az bárminő erőszaknak; éjenként még a másik vassal borí
tott ajtút is bezárom s a gerendákat tolom eléje. — —
Menjünk, itt légvonal van B a folyosó kövezete nedves, ma
mosták meg.
— Váj! váj! — aiígolódott az öreg — elfogadván Eszther
karját s mellette tipegvén az első ajtóig, melyen át elég tágas
szobába nyitottak.
— Vájj! váj! — sóhajtott Lewi, midőn a szobába értek,—

Eszther leemelrén feltűnően szép és eredeti arczárói a fáty
lat, egy tölgyből egyszerűen, de tíirtósan faragott támlányt
közelített az asztalhoz, mely a szoba közepét foglalta e l
— Yáj nekem ! — ismételte LeTvi, — a szükflég mindig
nÖTekedik, az élelem mindig drágább!
— Ne békétlenkedj, jó öregatyám, -— monda Eszther
nyugtató hangon, — ma Isten vezérelte lépteimet, szerencsé
vel jártam s jó csomó pénzt hozok haza.
— Mit adtál el ? — kiáltott fel Lewi; — meghagytad
csalni magadat, ngy-e? clbolonditottak, elszedték tőled a sok
drága holmit csekély áron? — Tudtam előre — nem meg
mondottam-e, hogy kéresd magadat, ne állj minden vevővel
szóba; de az öregember tanácísát senki sem követi.
— Dehogy nem követi, — szólt Eszther, - de bizony
követtem azt szóról szóra s annak is köszönhetem, hogy min
dent — és pedig igen jó áron eladtam.
— Eladtál mindent! — monda az öreg felemelkedvén
székéről, — és jó áron, mondod ?
— Azon az áron, sőt valamivel feljebb mint öregatyám
maga mondotta.
— Sokkal többet kaptál-G? - kérdc Lewi,
állj csak
ide mellém Eszther, számítsd ki a pénzt itt az asztalon; de
tudod-e, hogy én nagyon tévedtem ám, nem csoda, ha sze
gény öreg fejem elvéti a számokat, sokkal nagyobb árt kellett
volna szabni azon holmiknak. • Lásd Eszther : olyan aranyat
s oly köveket nem is lehet ám mindenhol kapni.
— Má.r ez mind késő, jó öregatyám, — felelt a leány, —
ha te elhibáztad aa árakat, baj, de legalább szerencse, hogy
valamivel töbhet hoztam érefctök! Má.skor még le is szoktak
ám a vevők alkudni valamit s a szegény zsidónak rossz
néven sem szabad venni, ha az emberek felét ígérik annak,
a mit kér.
Erre nem sokat lehetett LeTvinek felelni s miután Eszther
a pénzt leszámlálta az asztalra s az öreg Lewi egyenként
megtapogatta, vizsgálta, pendítette azt, nagy íigyeiemmel

Öaszeseperte a egy kis oldahzobába sietett, hová őt Eszther
nem kísérte.
Nebány perez telt el, míg a zsidó visszatért, addig Eszther
leemelte a keleties kendőtckclyt fejéről a virágai körültekintett.
IJCWÍ visszatérvén, unokája himzö-munkát vett kezébe s
közei hozzá vonván székét az asztal mellé, félbe nem szakí
totta a csendet; mert az öreg, miután a kincset elzárta s vissza
tért — darabig hallgatott, mintha ncbcz, keserű gondolat
birkózna fel benne. Vonásainak kifejezése oly mélyen bús
volt, hogy midőn olykor Eszther felemelte rá szemeit, szive
megindult.
— Eszther I — szólt végre az öreg, mintegy erőt vévén
magán, •— előttünk hosszú út áll, gyermekem, a sok virrasz
tás s HZ éji ködök gyakori utazásaim közben elvették szemem
vildgáDak nagy részét, de látod, hogy még tagjaim épok. •
Eszther sóhajtott,
— Étvágyam, álmám jó, előttem még hosszií élet áll s
nem is vagyok oly igen öreg. — - — Hová kell mennünk, atyám ? — kérdó a höig3^ lát
ván, hogy az öreg egy kis szünetet tön — mintha kérdeztetni
alíarna.
— Megmondom később, most egy felfedezést kell előtted
tennem, melyet nem gondoltam soha lehetségesnek; de jobb,
bit fílöre tudod, mi vár reád, mert Isten képiében vagyunk s
életünket meg sem számíthatjuk ki órára.
Eszther figyelmessé lett: rég megszokta már, hogy nagyat}'ja mindig panaszol, soha sincs semmivel megelégedve;
bár Ö azt hitte, hogy igen távol állana.k attól, mit az emberek
azűkségnek neveznek. — Igaz, hogy az öreg Lewi még Eaztiiertül is titkolta pénzét s ékszereit. — Mióta kereskedése
nagyobb részt unokája kezén ment át, egyenként hozott elő
valami rejtekből egy-egy bőrhüvelyt drága gyűrűvel vagy karpereczczel, kiszabta annak árát s beoktatta a hölgyet, miként
kellessék azt a vcvök előtt dicsérni; néha egy-egy gyémánt
nak, vagy rnbinnak ageaz törtenetét beszélte olÖ. Ilasunlóul
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tett a szövetekkel, melyek gondosan bemálházva az utóbbi
időkben csak egyenként láttak napvilágot. Lewi tÖlök oly
nehezen vált el, mintha valami becses örökségtől kellene
maiíát megfosztania. Eógóta már semmi új nem jött a ház
hoz, mintha felhagyott volna egészen a tözsérkedéssel s a
kész szerzeményből élne.
Az okos leány nem egy észrevételt tett, melynek iudokát
szerette volna öregatyjától megtudni: de Lewivel nehéz volt
bánni, ingerlékenységét az utóbbi időben minden csekély
tudakozódás felidézte. Eszther látván, hogy öregatyjának
egészsége naponkint hanyailili, mindent került, mi által neki
kedvetlenséget okozhatna.
Most azonban valami ünnepiea és nehéz elhatározásra
matató volt az öreg vonásainak kifejezésében, s Eszther előérezte, hogy rendkívülit fog hallani. Lewi szeretett élni s sze
rette magával elhitetni, hogy épebb mint valóban volt: de
Eszther nem élt csalódásban s bár bensöieg ragaszkodott az
egyedüli élő lényhez, ki neki annyiak közöl — kiket elvesz
tett — fenmaradott, nem egyszer gondolkodott a jövőről s
mit fog tenni, ha egykor az élet nagy könyvében az öreg
számadása be leend rekesztve.
Lewi minden néhány szó ntán szünetet tön: látszott,
mennyire nehéz neki, a mit talán soha sem tett eletében.
egészen tisztán s leplezetlenül előadni gondolatit. Vagy talán
a kényszerűség közepette, mely ezt szükségessé tette, most ÍH
azon törte fejét, miként födÖzze el annak egy részét, mit
unokájának vallani szándékozott.
Volt tehát e megszaggatott tételek közt elég, és mondjuk
ki — kínos rés a gondolatok és sejtelmek odább fűzésére.
— Ugy van, gyemekem, — szólt, — hosszú út áll előt
tünk, mert mindenből kifogytunk! — Ezen utóbbi szavak
minő rövidek, oly nehezen mondattak ki. Az öreg nem lát
hatta, miként hatnak azok Esztherre, elgyeugüU szemei nem
kisérhették a tünedező rózsákat mindig halványodó vonásain
a fiatal hölgynek, ki most is magára igyekezett beszélni, hogy
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az üreg cpak boszuságát szellőzteti, mivel íalííu valami nem
Hikei'ült ínye s várakozása szerint.
— Igen, Eszther, — folytatta az öreg, — vehetted észre,
hogy régen raár uem vásárlók be semmit, hogy szekrényeim
fogynak, nem telnek, minő nehezen határozom el magamat
fi csak végszükségben valamit eladni.
— Miért hagytál fel a kereskedéssel, a vételekkel, öreg
atyám? — kardé Eszther, gyanítván, hogy nem minden oly
sötét, miként azt Lewi vele elhitetni akarná.
— Kossz gyermek ! — sóhajtott fel az öreg ingerülten, —
te kérdefl azt szegény öreg nagyatyádtól ? ki jól tudod, hogy
a mi eddig elöuyéíe volt minden vételnek — a jói és biztosan
itélö szem, meg kezdi megtagadni szolgálatát? — Emlékezel-e
még? nem oly régon történt, mikor már szemem éle mcgtompnll;, minÖ veszteségem volt azon egész árutárban, melyet
Salamontól átvettünk Prágában. Mennyire boszankodtam
minden eladás alkalmával, észrevévén, hogy avult s utánzott
holmikat akasztott a vén tolvaj nyakamba. Az átkozott! és
semmit sem nyerhettem rajtok. Ne feledd, hogy fajunkat csak
addig éri pártolás, míg fizetni s ajándékozni tudunk.
—Hiszen ment ajándék mindenfelé. — monda Eszther, —
tűég nehezen vittem vállamon a becses szöveteket ama nagy
urak nejeihez, kik mindig biztattak — s nem egyszer megaimogatták államat, gyermek voltam akkor — három éve
telt már.
— Bár ne adtam volna semmit! — mond Lewi; — mert
ott kezdődött szerencsétlenségünk. Ajándékoztunk, Eszther,
de Salamon többet tudott ajándékozni, elvesztettük perünket
c3 az öreg Lewinek távozni kellett, ha nem akarta magát több
és újabb zaklatásoknak kitenni.
— Azóta nincsen bizodalmam magam iránt; még néhány
szor megkísértettem a kárt belyreütní, — hasztalan! a sze
rencse hátat fordított; azért mentem egy helyről n, másikra,
mindig könnyebb ládákkal a nehezebb gonddal. Orvosi képes
ségem is megszűnt, mióta egykor oly éles szem.em most már
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ki nem olvashatja a beteg vonásaiból az első barázdát, melyet
a halál átszánt azokon. •— —-Ne beszélj nekem főleg keres
kedésről. Mikor elhatároztam arról lemondani, olyat csele
kedtem, mint a ki az élőfát gyökerestől kiássa a földből: tágas
ür maradt életemben s számtalan eltépett gyökérszálak! Azóta
olyan vagyok, mint a lomb a kidőlt fán, látom — miként apad
a nedv alólam!
— A mit ma eladtál, az utolsó volt gyermekem, mivel
bírunk. Útiköltségre pénz kellett, a mi csekély butorunk van,
elárvereztetjük; azután vezetni fogsz engemet — merre
mondom.
— Oh Öregatyám I — mond Bszther, — miért messze
vándorolni, ha semmink sincsen, ha kiapadt a forrás, nem
okosabb-e, valami kis városkában meghúzni magunkat. Én
sokat tudok, mert te és anyám jókor rászorítottatok a mun
kára, Erabantban csipkéket tanultam bogozni, Amsterdamban
hímezni, Prágában a hárfát pengetni s a vad bosnyákok közt,
a hős István bán udvarában — a gazdag szláv nyelvet három
változatiban. Tudok ékes aranyzsinórokat kötni, értek min
den házi munkához s két év óta e nép nyelvét megtanultam.
Elélhetünk akárhol s én ki tudom szerezni a nélkülözhetet
lent. Csak abból, a mit két év óta, hosszú üres óráimban
dolgoztam, pár évig tenghetünk: hiszen te, drága öregatyám,
oly kevéssel élsz, mindent megvonsz magadtól. Ketten cse
kélységgel megérjük s a kis összegből, melyet ma hoztam —
valamihez foghatunk. Fiatal vagyok, előttem az egész élet —•
ne essünk kétségbe! ne vándoroljunk újra messze földre,
mikor pár ölnyi hely mindenütt van, s te nem egyszer mond
tad, Öregatyám, hogy Izrael fiainak az Isten nem lakást, csak
állomásokat rendelt a földön.
— Mennünk kell, Eszther! — mond az öreg, kit gyer
mekének bensöségttíljes szavai némileg megengeszteltek.
— Hallj engemet nyugodtan s ne szakíts félbe, — folytatá Lewi, van még egy megbecsülhetetlen áru-kincsem,
Eszther, ereklye, melyet soha sem láttái, egy roppant smaragd.

elbeszélem neked egyszer történetét. Ennek kell vevőt szerez
nünk, mi ha sikerül, minden bajon segítve leend.
E szavak után az öreg egy darabig elhallgatott, — azután
megragadván unokája kezét, folytatá:
— Ah! azt hittem egykor, gyermekem, hogy e drága
ereklyét, mely egy hcrczegscggel felér, fiaimnak s unokáim
nak adhatom át hántatlan, miként éu és eleim naegőriztuk
£Lzt! Fiaim rendre elhaltak, unokáim jókor elköltöztek más
életbe! átok volt a Lewi-házon — s hová lepihent fejem, a
dögvész B nehéz fekélyek követték lépteinket. Küszöbünk előtt
fi'í nőtt s rendre elhaltak mind — mind !
Te maradtál
meg
igaz — a legkedvesebb, legszebb, legjobb — ki
felérsz avval a drága ereklyével.
Valami oly önkénytelen s szándéktalan volt a szenve
délyes dicséretben, melyet itt elég szokatlanul az öreg zsidó
ajkairól hallánk, mikép nincs kétség benne, hogy őt e pilla
natban, a mindig magába fojtott igazságérzet gyermeke iránt
öntudatlan ragadta meg. — De egyedül maradtunk, — foly
tatá Lewi, — a kincscsel kezünkben mint lakattal, melynek
kulcsa nincsen ! E kulcsot kell tehát megtalálnunk.
— Hagyd azt nyugodni, öregatyám, — mond Eszther, —
R ha vagyok olyan, mint amaz ereklye, ha jóságod minden
szép tulajdonnal felruház, ne bántsuk ama zárt lakatot! mit
érnénk a kincsesei, mely csak irigyeket szerezne nekünk.
— Mégis, mégis gyermekem ! mert ha én elmegyek egy
kor, egyedül maradsz a világon s ennek nem szabad lenni!
De hogy ama drága ereklye birtokunkban van, el nem árul
juk, mert saját embereink taszítottak az örvénybe a nem kel
lene több, mint megtudni, hogy még van valamink, azaz egy
holt kővel bírunk, mely sokat ér, ha vevője akad, azonnal
megkezdetnék az újabb, terhesb adóztatás és üldöztetés :
nyugodt pillanatunk nem volna! El kell tehát mennünk
messze innen, hol minket még egykori gazdag állapotunkban
láttak az emberek; ideiglenes fényt kell árasztanunk magunk
körül, hogy hitelünket feléieszszük. Mikor a gazdagság bekö-
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szön, akkor szerzünk egy ])eesülete8 férjet neked, hogy mielőtt
szemeimet behunynám, másodimokákat lássak magam körül.
— Boldogabbak leszünk-e? - sóhajtott fel Eszthei, ha hitsorsosaink kÖzől akad egy, ki a szegényt megvetné s a
gazdagnak keze után nyúlna ? s van-e oly gazdag ember, ki
amaz ereklyének csak fele árát is megfizetné ?
— Károly császár vagy Lajos király! — kiáltott fel
Lewi — ezek elég gazdagok. Azért halnap már lépéyeket kell
tennünk, hogy a mi csekély holmink van, itt ^ pénzzé tehes
sük. Veszünk valami olcsó jármüvet, pár lovat; szereznünk
kell egy embert, ki minket lassanként rövid állomásokon át
Bécsig kisérjen s lovainkat hajtsa. Ott vannak ama nagyurak,
kiknek nem egyszer tettem szolgálatot, s kik mindig becsüle
tesen fizettek. Lásd, gyermekem, ezek fognak segítni rajtunk,
általuk juthatunk ő felségének a császái'nak színe elé.
— - De mielőtt Bécsbe mennénk, — folytatá Lewi, •—
elmegyünk Yiscgrádi-a Lajos királyhoz, kinek fényes udvara
van, ki a pompát szereti s legtöbb pénze van a fejedelmek
közt. Nála kisértjük meg szerencsénket. Károly király idejé
ben, akkor te kis gyermek valál, mert van annak II éve, vol
tam Budán, Yisegrádon, ismertem Homonnai Drageth Mihály
nádort; leánya kikészítésének nagy részével én valék meg
bízatva; fiait is ismerem és számos más urakat, kiknek segít
ségével a királyhoz juthatunk, ha valaki — ö megadhatja
drága ereklyénk árát.
— S ha ez megleend, — kérdé Esather, — hová szán
dékozol, öregatyám? visszatérünk-e Brabantba, hol annyian
vannak népünkből, vagy Varsóba költözünk, hol a király tart
udvart s mondják, nagy fénynyel él, s az ily embereknek mint
mi, miudlg van alkalmuk szerezni udvarok légövébeu ?
— A kírálylyal, Kázmérral semmi közöm, Eszther, —
szólt az öreg sajátos kifejezésével vonásainak.
— Miért ? mond a hölgy élénken, — mondják, a király
szeret élvezni, mulatni, de igazságos és jótevő!
— Meglehet, — viszonzá az öreg. — Hagyjuk ezt most,

Eszther, majd ha a mi csekélységünk, mi van, eladtuk, meg
látjuk, mi történik, minő szerencse kinálkozik. Jelenben a
fődolog az, vevőt keresni ereklyénkre s ez nem oly könnyű s
nem is jár veszély nclkül. Mindenesetre, mint közbenjáró
kell fellépnem R a kincset úgy mint más birtokát, melynek
eladásával megbízattam, kell áruba bocsájtanom.
Emlékezel még gyermekem, minő roppant áron fizette
Tueg Lajos király ama nagy aranyozott, ezüst billikomot,
mely jávort ábrázolt kláris-szarnkkal; mert azt hitte, hogy e
becses edény a spanyol Idrályé volt egykor s én azt egy ottani
nagyúrnak megbízásából bocsátom áruba, kit avval egykor a
király maga megajándékozott.
— De el fogják-e hinni, hogy oly drága kö, mely egy
fejedelemséggel felér — reád bízatott, öregatyám ?
— Arra ne legyen gondod, nincs könnyebb, mint egy
mesét gondolni, — százat mondok egy lielyett. Ha vevő akad:
akkor, gyermekem, számolnunk kell az élettel s be kell
rekesztenünk vándorlásunkat, mert az évek telnek.
Esztber nem akart az öreggel ellenkezni: ismerte annak
ftllmtározott akai-aterejét s tudta, hogy mihelyt egy rögeszme
körül forognak gondolatai, őt semmi sem veti ki sarkából.
Azért, bár nagyon kellemetlenül érintette öt nag3^atyjának ván
dorlási terve: azthitte, jobbat tesz, ha azon eszmén fűz odább,
mely most atyjának minden gondolatát foglalatoskodtatja.
— Hogyan volna, öregatyám, — szólt Eszther, — ha
Yarsóba mennénk elébb ?
— Kázmér királylyal nincsen semmi dolgom, — felelt
Lewi; — Ö a zsidókat nem szereti.
— Nem szereti! ^ kiáltott fel Eszther; — ki kell ot
békcltetni ellenszenvével; ha nem akar pénzt adni, adjon
földet. A fölfl jó, el nem hagyja az embert; ha minden veszve,
a föld megmarad, síri osztályrészét legalább a hatalom a leg
szegényebbtől sem vonhatja meg; tudod pedig, jó Öregatyám,
hogy senki sem bokeaüebb földdel, mint a kinek a pénz egyébre
kftll, földje pedig elég van.

Mihelyt a beszédheu más által czélaáa történt a halálra,
Lewi ingerültté lön s Eszther tizonnal ésürevevén, hogy e kel
lemetlen húrt érintette, hirtelen félbeszakította beszédét 3,
felkiáltott: — Legyen minden úgy, öregatvám, miként tf
akarod, parancsolj s híi gyermeked teljesiteiid mindent.
Lewi hosszasan R részletesen elbeszélte, miként kelleesól
a dologhoz fogni, hogy mielébb pénzzé teheaaék a mi csekély
t'elkelhetöjök van s a iehetö legkönnyebb szerre] vándor
lásaikat megkezdjék.
Eszther félbe nem szakította őt többé s miután az öreg
mindent elmondott és saját szavait számtalanszor helyreiga
zítván s ismételvén, egész utitervét kitárta, a nap minden
további események nélkül követte a többiek egyszerű, válto
zatlan menetét.

A KISEETO.
Eazfcher koránsem volt oly nyugodt, mint a minőnek lát
szott ; azon napon, mely leáldozott, még mielőtt az öreg Lewi
újiibb tervei élete egyszerű folyamát megzavarták, történt
valami, a mit Eszther semmi áron meg nem mondott volna
öregatj'jának.
Átalában a hölgy fiatalsága daczára elzárkózott volt. Ki
bámulná öt! nem hasonlítoit-e a toronytetőn növő repkényhez, mely nem érez földet maga alatt s tápot a hasadékok
nedvében talál. Nem volt-e idegen növény, elkülönözve az
emberi társaságtól s megvettetve még azoktól ie, kik bámulva
emelték szemeiket rendkívüli szépségére. Nagyatyjával nem
találkozott semmi érzésében : mert bár haszonleső és fukar
volt e hölgy is a maga nemében, a haszon, melyet ő lesett e
az, mely után atyja esengett, nagyon különböztek egymástól.
Ha Eszther fukar volt, nem a vagyont kímélte, ennek rá
nézve nem volt becse, mert a mint jött az — ágy ment. Meg
szokta zsenge gyermekkora óta a legszebb, legi'itkább hol
mikat nem tekinteni birtoknak s magát csak mint felügyelőt^
ki alig várja, hogy a legszebbtől s IcgcrtékeabtÖl jó áron mene
külhessen. Eszther fukar volt ifjú álmaival s valami vele
született ösztönszerű, nagyravágyással, melyet maga sem
tudott körvonalozni s indokolni magában. — Néha ügy tet
szett neki sorsa elhagyottságában s elknlönözöttségében,
mintha szégyelné a hiúságot, mely annyi lehetlenséget tundérez iíju képzete elé s láthatlan leplek alá • átórthetlen
ígéreteket rejt.
J'jstlm M. Eszther.
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Nem volt egy barátnéja, kivel egyetlen eszméjét közöl
hetné; a tavasz szellőinek, a bokrok homályinak susogta gon
dolatit s feleletül egy talányt nyert; mert a felelet néma volt
8 elméje sajátos csalódásban maga susogta a feleleteket.
Nem voltak tiszta esaméi sok oly tárgyban, melyek egy
gondos anya első nyilvánításai, ha gyermekét jól akarja
nevelni: a rosszról és jóról a fogalmat tizenhat éves tapasz
talásból szőtte össze, melyeknek alig számíthatta négy-öt
utóbbi évét a gondolatok s eszmék határihoz. Azért ha valami
rendkívüli történt, ha egy gondolat, úgyszólván, először
kopogtatott értelme ajtaján, vagy rögtön B váratlanul új esz
mét vetett a véletlen clctutjába: ifjú tapasztalatlansága sajá
tos tanokat vont le magának.
Zárkózottsága okozta, hogy csak saját elméjében igyeke
zett egyensúlyba hozni, felderíteni s taglalgatni
a mit nem
értett, mi neki nem helyesnek, vagy eddigi fogalmaival össze
nem férőnek látszott. Áh — miként szeretett volna
hiszen ífju volt ö is — — egy hü anya keblére borulni, s
megoldani szivében a talányokat, melyek elébe'hulltak. Valami
ellenállhatían gyöngédség lehetlenné tette, hogy némely dol
gokat atyjával közöljön, mert az öreg ingerültsége higgadt
okulásra nem adott reményt. — Épen ama nap, melynek
rövid részét átéltük vele éa Lewivel, volt egyike azoknak,
melyek egész seregét a talányoknak költötték fel elméjében.
Esather, mikép hallottuk, atyja által megbizaiutt néhány
áru eladásával e miként láttuk, szerencsés volt eljárásában.
Nem ritkaság! — Az Öreg megszokta, hogy Eszthernél min
den jól elkelt s ha valamit eladni vitt, sohasem hozta haza.
Kicsinyben mint nagyban e fiatal hölgy első gyermek-évei óta
valami oly akaraterőt tanúsított mindenben, mi a vele-bánást
nem kevéssé nehezítette. Makacsság volt-e ez vagy hiúság —
mely mindig azt óhajtja, hogy igaza legyen s kudarczot ne
valljon, nem tudjuk; de e tulajdona még eddig semmiben
aem czáfolta meg magát.
Mikor e napon mindent eladott s árait oly magasra
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tűzte, hogy a hosszas alku titán is több maradott, mint a
mennyit atyja kérve kért, künuyebhedve indult a yároa ufcczáin
kfireszttil, hogy minélelcbb haza érhessen.
A népesebb utczák után pár olyanon ia átvezette útja,
hol kevesebb ember járt s melyeket — ha nem sietett úgy
mint most, szeretett kikerülni: mi okon? talán mindjárt
megtudandjuk, ha öt kisérjük.
Alig haladott mintegy tíz lépésnyire a keskeny s e pilla
natban egészen üres iitczában, midőn hirtelen megállt 3
Bzembetünö volt egész tartásából, hogy vagy meg akar for
dulni, vagy talán feledett valamit s azon gondolkozik, miként
hozhatja helyre, mit elmulasztott. Vonásai — jelentöségökben
semmi kétséget sem hagyandának szándéka fölött, mert a
hölgy arcza szólt, egy tekintet megfejtette Ötleteit! de arczát,
mikép mondtuk, lepel födte.
E hirtelen időzés vagy megütközés pár pillanatig tartott
caak, azntán megfordult, vagy inkább meg akart fordulni —
de erre nem maradt ideje.
— Ah te vagy az, szép gyermek ! — kiáltott fel egy hang,
mely magas negyven és ötven év közti némber ajkairól leb
bent el: ki épen azon pillanatban, mikor Rsztherí habozni
láttuk, jelent meg elég tiszta tekintetű ház ajtaja előtt.
A némber csinos, bár egyszerű s minden követelés nélküh öltözete, polgári születésre gyaníttatott; vidám, piros
arcza. volt, s a jó a,karat kifejezése ajkai körül, a világért sem
gyaníttatott rossz szándékra.
Mihelyt megszólalt, Eszther azonnal megállt, s nem
caodálhatjuk, hogy minden illendőség ellen — felelet nélkül
nem akarta hagyni a nÖt, bár aligha nem épen annak meg
jelenése okozta, hogy Eszther szeretett volna az egyenes
útból kitérni, s Inkáhb több utczát átkalandozni, mint hogy
vele találkoiízék.
— Én vagyok asszonyom, — felelt Eszther, hátravetvén
fátylát, miután látta, hogy más senki sincsen az utczában.
— Én vagyok: de mindent eladtam már, s jelenben ott-

hon sincsen semmim készen, majd máskor beszólok kegyed
hez megint, most sietnem kell, mert szegény Öregatyám vár
reám.
-— Ej, ej, •— pár pillanattal több vagy kevesebb, mit aem
teszen, — felelt a némber, — jer be hozzám, leányom, vala
mit akarnék megrendelni nálad.
— Bocsánat, ha nem tehetem, — viszonzá Eszther, kinek
vonásai égni kezdettek, s egész tartásából látszott, hogy valami
veszély vagy tétova környezi, melyről nem szeretne vallo
mást tenni.
— Jó, — mond a némber, — ha oly udvariatlan vagy,
s a szíves meghivást elodázod magadtól, nem leszek én oly
büszke, ereszd le fátyladat, s darabig kísérni foglak.
Erre nem volt mit felelni: de valami össitönszerü érzés
nógatta Eszthert, mindenkép kerülni, hogy öt e némber táryaságában lássák, s ez öt ntezákun át kísérje. Tökéletesen az
igazaág határiban maradunk, ha állítjuk, mikép a fiatal hölgy
nem volt tisztában magával — mi tulajdonkép az, a mi öt e
némbertfíl visszataazitia s mi okozza, hogy annak közelében —
főleg nyilvános helyen — fesííélyt érez.
Mihelyt a némber e szándékát kijelentette, Eszther kész
volt elhatározásával.
— Udvariatlan? —- kérdé szelíd hangon, s míg futó
mosoly játszott ajkai körül, — nem, asszonyom, csalódik,
egyedül atyám iránti gond és mivel valóban elkéstem, okozta,
hogy
— •
hogy ki akartál engem kerülni, mert jól láttam
szándékodat, — szakitá öt félbe a némber tréfás ingerkedés
sel. Legyen annyi mint az, folytatá azután, követlek én.
—• Ezt sohasem fognám megbocsájthatni magamnak, —
viszonzá Eszther, — s ha kegyednek megbízása oly siető, —
szolgálatára vagyok, menjünk házába, de soká semmiesefere
sem miilathatok.
— Helyesen, szép gyermek, — mond a némber megin
dulva fl Eszthert kezénél fogva, gyöngéden vonva maga utá.n^
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Nem foglak tartóztatni, okos emberek hamar megértik
tígymást, te pedig okos kis leányka vagy — ha volt okos
valaha!
Evvel mindketten behaladtak a házba, melynek ajtaja
előtt az ismeretlent legelébh megpillantottuk. Xemsokára
tisztán tartott s némi kaczérsággal, képekkel s virágokkal
felékesített szobácskában látjuk őket.
A szabadkozás mit aem használt, mihelyt Eszther a szo
bában volt, a lak asszonya uri jogával élt s parancsolt otthon.
-— Itt vagy újra, gonosz gyermek ! — szólt a no vidáman
a leányka állát simogatva, — minő bajba kerül téged egyszer
becsalni pár bizodalmas szóra!
— Mi az, a mivel szolgáihatok kegyednek? — kérdé
Eszther, kinek vonásaiból valami titkos félelmei lehetett
kiolvasni.
— Hagyjuk most a megbiaásokat, gyermekein, ráérünk
eiTe később vagy máskor : most kalitban vagy, s egy negyed
óra — nem több — de ann5d az enyim ; azért nem is kerítek
nagy várat előadásom körül — — szólj gyermekem; törted-c
kis fejedet azon, mit neked múlt alkalommal mondottam,
mikor csipkéidet oly pogány áron adtad el nekem 9
— Asszonyom, — felelt Eszther komolyan, — ha azt
akarja, hogy csak pillanatig mulassak még, ejtse el — és
örökre ama tárgyat: én nem értettem ajánlatát s van egy
szózat bennem, mely mondja, hogy jobh, ha azt nem fogom
Hoha megérteni.
— Mit árt, gyermekem, valamin kissé gondolkodni, —
mond a némber hizelgÖ nyájassággal, — oly gonosz szellem
si3gárzik-e szemeimhöl, hogy tőlem félsz, vagy gondolod,
mikép károdra és vesztedre szóltam múltkor veled? Fálre ne
ismerj engemet; igaz — gyermekem, ha nem volnál oly szép
és ritka virág e selejtes világban, talán észre sem vettelek
vülna. A természet nem ok nélkül osztja ajándokait, öt vádold,
ha a azem rajtad megakad, s eszébe jut az embereknek,
üiiDÖ kár, ba ily hájcfs teremtés feiedetten virul át az életen!

Látod, gyermekem, a ki bízik magához — az szemébe tekint
mindennek, a mi az életben kínálkozik, és aztán választ kénye
kedve szerint s ez a szabadság ! — Mig attól - a mi önkényt
utunkba esik — ijedelem és kétely tart el, addig nem vagyunk
szabadok; van valami, a mi tartóztat, a mi megköti akara
tunkat, és ez — ne csald magadat — '^^.gy szolgaság a féle
lemmel szemközt, vagy rosszabb ennél, sokkal rosszabb!
bizodalmat!anság magunk iránt.
— Én bízom magamban, — szólt Eszther, némi büszke
séggel, — s ha van, mit megközelitni nem akarok, minek
érintése fellázít, nem gyávaság ez, nem szabadságérzet hiánya,
mert épen ez az cn választásom, épen ez akaratom nyilvánu
lása ! szabad akaratból nem akarok némely tárgyakkal s esz
mékkel érintkezésbe jöni. Tegyen kegyed a veszély közepébe,
nem fog gyávának látni,
— Te gondolkozol, gyermekem, — mond a nő, — eszed
jókor ért meg, de járatlan vagy az életben; hallgass ki enge
met egyszer és utoljára, szavamat adom neked, hogy e tárgyat
soha többet nem érintem; jobb, ha rövid negyedóráját éle
tednek rászánod, mint ha bennem örökös viaazaodázáaod által
a kényszerűséget neveled, tőled végre és végképen elhatározó
feleletet nyerni.
— Kegyed csodásan gyötör engemet, asszonyom, —
mond Eszther békétlenül, ~ de legyen! mondjon meg min
dent, talán saját búmra és kínomra faggat az ösztön — vilá
got látni, hol előttem minden kétely ós homály.
Ismered-e ezen arezot, — kérdé a nő, a szekrény
fiókjából egy képecskét vévén elö, mely kis aranykeretbe szo
rítva, arra látszott számítva, hogy nyakókül szolgáljon.
Eszther futó tekintetet vetett a fórüas vonásokra, melyek
mintegj' 30 évre mutattak, s kijelelten kellemesek és szépek
voltak. Nem látszott a hölgy arczában semmi meglepetés,
ajkát vetette fel könnyeden, mintegy jeléül a csekély hatás
nak, melyet e vonások gyakorolnak reá. -Azután visszaadván
a képecskét a nőnek : nyugodt egykedvűséggel szólt: — Mi
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vonatkozása van o férfiúnak ahhoz, miért kegyed engemet itt
tartóztat ?
— Tetszik-e neked ezen arez? — kérdé a nő, Esztber
elé tartván a képet, melyen szemei nagy megelégedéssel látázottak legelni.
— Nem találok semmi visszatetszőt ezen arczban, —
felelt Esztber, — de kitűnőt sem.
— Kitűnőt sem ! — kiáltott fel a némber, — tudod-e,
hogy ezen embert Lengyelbon legszebb fórfiának tartják ?
— Meglehet, nem vitatkozom, — viszonzá Esztber, —
aűnyit látok, bjgy az arcz fiatal, bár a festők hízelegni szok
tak, B az eredeti ritkán felel meg a másolatnak. De én férfiú
ban mást keresek, mint az alak és vonások szépségét, s áltralában szivem szerkezete oly sajátos, hogy azt, mire kegyed —
8 most nem először — engemet birni törekszik, nem értem,
8 nem érzem ! e férfiu-fö, minden szépsége mellett, hidegen
hág}' engemet.
— Nem hiszek neked, csintalan gyermek, — mond a
aö, — tudod-e, hogy az, kit e festmény másol, egy a legtehctüsb 8 előkelőbb férfiak közül az országban, s e, rajznak
ftredetije jóval több hatást képes előidézni, mint a kép, mely,
miként állítod, nem bírta felmelegítni szivedet.
— Mindaz, a mit kegyed mond, asszonyom, még növeli
az űrt köztem és közötte. Mi bírhatna engemet arra, egy
férfiúval megismerkedni, kit vagyona, állása, születése oly
távolra helyeztek tőlem, mikép minden remény, melylyel
magamat keesegtethctnóm, magában megszűnik.
— Viszony férfiú ás hölgy közt, többnemü lehet, Esztber:
te zsidóleány vagy, nagj^atyád, mikép magad állítod, igen Öreg
már, s a sír szólón áll, mivé leendsz te, ha egyszer az öreg
ravatala alatt nyugszik, s te egyedül s védtelen maradsz a
világon'?
— És az Isten I — mond Eszther, egy bátor és fénylő
tekintetet vetve a nőre.
— Az Isten utai különösek, gyermekem, — felelt a nö. —

Az emberek megszoktak sokat a gondviselés rovására róni,
mit csak magoknak köszönhetnek. Csodásan érleli ki sorsun
kat az idő, 8 nem jó s nem okosság annak kéznyujtásait
elodázni B elutasítani. Hallj engemet nyugodtan : a férfiú,
kit itt látsz, hatalmas ember, sokat tehet, s te neki rendkívül
megtetszettél elaö látásra. Nincs kétség beune, hogy nagy és
tartós befolyást gyakorolhatsz hajtható s szenvedélyes kedé
lyére, s előtted talán, ha szépségedet érövé tudod tenni, valami
nem remélt szerep áll, melyről aligha álmodtál valaha.
— Minő szerep lehetne az, asszonyom, — mond
Eszther, — egy gazdag férfiú múló kegye, néhány év, talán
hold, falán csak hétnek kényelme és mámora! Én jókor meg
értem, miként kegyed monda, fajom sajátja ez : tizenkét éves
koromban kérőim voltak már, B ha Öregatyámat el akartam
volna hagyni, most távol innen élvezhetném — évek óta —
a jólét azon nemét, mely a tágas szép földön fajunknak oly
szűken méretett. Én nem akartam öregatyámat elhagyni s
nem tevék evvel áldozatot; mert ha szeretni tudok, 6 mi a
szeretet, bensöleg értem és érzem, szerelmet, miként a világ
azt leii'ja, a miként azt annyiszor hallottam másoktól, mint
hatalmas szenvedélyt örömeiben és élveiben magasztalni,
kínjaiban és szélsőségeiben kárhoztatni, ily szerelmet szivem
nem ismer! Mi csábíthatna el engemet, mi bírhatna rá, hogy
a nyugodt éjt, a vidám ébredést más élettel cseréljem fel ?
Szivem nem nógat, minden hallgat ott, mint az örök űrben;
oly gazdagságra nem vágyok, melyet a világ előtt rejtenem,
vagy szégyenlenem kellene : — mit ajánlhat nekem annyiért,
mit áldozni hiszek, egy férfiú — minden szépsége, szerelme
éa gazdagsága mellett ?
— S a király I —• szólt hangnyomattal a némber: Kázmér
lengyel király ?
a Icglovagiasb, legdaliáöb fci-fiak egyike,
s kinek intésétől ezrek, milliók sorsa függ!
— A király! — kiáltott fel Eszther meglepetve, míg
vonásaiból látszott, hogy a mit hallott, kivül esett a körön,
melyben sejtelmeit szőtte, s meddig gyanúaitásai terjedtek. —

A király! ÍBmételte a hölgy: az elsÖ ember az országban,
kinek mindenki hódol, kinek parancsától minden függ ? — —
— Igen a király, a báj és a szépség lábainál! — ssiólt a
nő czélzásteljes hangon. — A király, lánczai közt a szenve
délynek, ki hatalmáról lemond, a parancsot, intést fogad el!
— Oh! egy kiráiy — — ez más, asszonyom; — mond
Eszther, — arra befolyást gyakorolhatni, kin felül senki sincs,
ki parancsolni szokott csak, azt engedelmeskedni látni, ez
rendkívüli valami! — De a király s előkelő bármi hatalmas
férfiú közt a különbség oly mérhetlen, hogy nincs mérleg
összehasonlításra, ilert a leghatalmasb meghódol előtte, s
olykor épen a leghatalmasbak közt vannak a királyoknak leg
hívebb szolgái, — kiknek minden intés parancs.
— Miért akarod te a királyt öaszehasonlítni mással, vagy
párvonalba állítani. Hiszen király egy van csak Lengyelor
szágban — mond a nö.
Eszther, mióta a király neve cmhtve lön, nem volt többé
az, kinek e felálkozáa kezdetében mutatkozott; egy új eszme
kapta meg öt, látszott, hogy minden — e pillanat óta —
növekedő érdekkel hat reá.
— Nem akarom öt párvonalba hozni senkivel, —- felelt
Eszther — a király mellett és ellen van e harcz és véle
mény, — én fiatal leány vagyok, a csak annyit tudok, mikép
a vélemény egybe ÖsszejŐ; — mindenki mondja: hogy Lengyelbonnak hösiesb a tanácaban érettebb királya kevés, talán
egy sem volt. De mi köze a királynak azon férfiúval, kinek
szerelmével engemet oly kitartólag kínál kegyed ? Talán híve,
pártoltja, kegyencze a királynak ; de mivel viszi az őt köze
lebb érdekességben ahhoz, ki egyedül áll ?
Mikor Eszther e szavakat kimondotta, élénk kíváncsiság
gal látszott feleletre várni, mint valami nyilvánításra, melyet
alig mert sejteni. A némber felvette a képecskét az asztalról,
hová azt maga mellé letette volt, és sokat jelentő hangon,
szemeit éllel szegezvén Eszther szép s felindulástól virító
a-rezára, felkiáltott: — Ez Kázmér, Lengyelország királya I
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— E férfin, — mond Eszther, kinek e felfedezésre ide
geiben ünkéuyteleu reszketegség mutatkozott, míg aruzfl
elébb elhalaványodott, azután majdnem égni látszott. —
E férfiú a király? ismételte, kezébe vévén a képet s
hosszasan s érdekkel tekintvén reá. •— A férfiú, ki enge
met egykor az utczán megszóUtott, s a leplet vetette hátra
arczámon s kinek durva bánását szemére lobbantottam, — —
a király ?
— Úgy van, Eszíher — mond a nő, — a király maga,
ki ellen nem tudott állni kiváncsiságának, midőn, mikép
monda — egy alak tűnt fel előtte — Eebeka termetével,
haladva a legkisebb lábakon, különös rendkivüli, mint valami
bibliai kép I
e férfi álruhában — miként gyakran jár s
vegyül a nép közé — emelte fel a fátylat, mely vonásaidat
födte: s mintán szemedbe tekintett, — némán, héketűröen
hallgatta a feddő szavakat, feledte, hogy a hatalom kezében
vau, hogy sokat engedhet s megbocsájthat maj^'ának, mit más
nem merhetne, feledte, mondom, s elvarázsolva állt előtted
némán, magán kívül! Mikor eltávoztál, lépteidet kisérte K
nem nyugodott — míg nevedet, sorsodat, viszonyaidat meg
nem tudta. —Hiszesz-e már nekem? — érted-e miért lép
tem utaidba ? Engemet a király bízott meg.
— A király"? — mond Eszther, fürkésző tekintetet vet
vén a nőre : a király kegyedet? — S minő viszony létezik
kegyed s a király közt ? s hogyan történik, hogy a király nem
hivatta öregatyámat magához, vagy nem parancsolta, hogy
én jelenjek meg színe előtt ?
— Én a király híve vagyok, Eszther, ~ viszonzá a nő,
kit a hölgynek szende észrevétele némi tétovába hozott, —
nem jÖnek-e hegy és völgy össze ? miért ne ismerne a király
engemet, vagy ismerte volna férjemet, ki csatái egyikében
halt meg ? — Ne vizsgáld, ne fürkészd ezt, higyj szemednek,
higyj fülednek, ha nekem hinni nem akarsz ! Reád — ismét
lem ezt — rendkivüli szerencse vár, ha eszed van! Azt mon
dád, hogy szived a szerelmet nem ismeri; ha ez igaz, s ha a

király leend az elaö, ki ezen őrzést képes benned felébresz
teni, ha érővé tudod tenni az első szerelem, az első szenve(íély varázsát én báját, akkor élődted nagy szerencse áll. Ha
pöílig éleszteni s felfokozni birod a király szerelmét a nélkül,
hogy abban osztozzál, akkor a hatalorű van kezedben, mert
számithatsz te — míg a király ragadtatik, látsz és hallasz
te — míg ö védhetlen bájnak enged! Szóval, ha szeretni
tiidod öt, akkor osztozol boldogságában, új élet nyihk előt
ted, feleded a királyt, hogy szerethessed Kázmért, a lovagias
íérfiut, kinek szerelméért annyian tennének s tettek mindent
koezkára; ha pedig nem szereted, akkor több, •—• királyné
vagy! urnö, a király hajtható, szenvedélyes szive fölött:
miud a két esetben tehát rendkívüli áll előtted.
Esztber érezte, hogy ragadtatik, hogy valami ellenállhatlan csábnak enged : egy hnr volt érintve kedélyében; mely
nek rezgését csak álmaiban és ábrándaiban sejtette, a dies•vágy húrja. Nem gondolt e pillanatban egyébre, mint arra,
hogy az első ember az országban, kit mérhetlen távolban hitt
magától, lábainál fog heverni, egy szavát, egy intését lesni.
Nem jutott eszélíe, hogy maga a hatalom, melyet e viszony
ban g3'akorland
szcgyonítö reá s a királyra nézve, mert a
mig Öt a — kétértelmű lények sorába helyzi, addig annak
alapja a király gyengesége s múló szenvedélye. — Kem ért
reá meggondolni, hogy minél több tartósságot akar a király
e talán múló szeszélyének adni, annyival inkább kell a
királyban az ember gyengeségére számítani.
— Asszonyom ! — kiáltott fel, még mindig kezében tartViLü a király képét, •— igaz-e mind az, a mit kegyed mond! —
M7,eret-e engemet a király, vagy csak múló szeszély az, mely
laától holnapig tart ?
-— A királynak megtetszettél, szép Eszther — felelt a
kérdett, — tudakozódott, utánad, — óhajt veled megismer
kedni, s állitja, mikép szebb arczot, bájosb alakot soha sem
látott. Többet mondott! erősítette, hogy fél tőled, mivel elő
érzetével bir a rendkívüli bájnak, melyet te - —• inkább mint
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bárki más — tudnál felette gyakorolni. Ez az, a mit tudok. Elég-e ennyi hiúságodnak, s elég-e ez reményeidnek V A kriály
szenvedélyes férfiú, a világ sokat beszél titkos szerelmi kaland
jairól : mondják, hogy egy'ik várában egész sereg hölgyet tart,
hogy nem egygyel az előkelőbb úrnők közöl hosszabb vagy
rövidebb ideig tartó szerelmi vagy szeszélyi viszonyai voltak;
mind 62 bizonyítja, hogy a király valódi szerelmet még soha
sem érzett. — Ez a tér tehát egészen nyitva áll annak szá
mára, ki e hős szivet, de mely eddig virágról virági'a leb
bent — a valódi szerelemmel meg tudja ismertetni. Mondd,
Eszther, nem volt-e okom téged e hatalomra figyelmeztetni,
melynek gyakorlata csak tőled függ ? — Határozd el maga
dat, a negyedóra helyett, melyet igénybe vettem tőled, majd
nem egy óra telt el: ne hagyd azt elveszni! — Szólj, nyilat
kozz : — akarod-e, hogy a királylyal összejöjj? de gondold
meg jól, hogy ennek nem itt Krakkóban s minden eseb-e tit
kon kellene történni.
— S öregatyám! — kiáltott fel a hölgy, mintegy álmá
ból ébredve, melybe öt annyi új eszme ringatni kezdette.
— öregatyádi'a gond leend, —- nyugtatta a nő, s talán —
mit gondolsz Eszther - - nem lehetne az öreget magát
— Hallgasson kegyed, s egy hangot sem többet erről! —
kiáltott fel hirtelen Eszther, az asztalra ejtvén a király képét,
melyet öntudatlan forgatott ujjai közt. — Jó, hogy eszembe
juttatá öregatyámat.
Oh! el — el — tőlem — e vétkes
vágyak
a király I — a király B egy héber leány — kivel
a legutolsó keresztény nem eszik egy tálból, nem laknék egy
szobában!
— Gryermek! — mond a nő, — Lengyelhon első embere
oltárnak tartja szivedet, melyen ég áldozatot tencni — és te
megvetÓBröl szólsz!
— Öregatyám talán ez órában haldoklik, — sóhajtott
Eszther, —• talán a percaeket számlálja, míg visszatérek
hozzá ! — - feledje kegyed — az égre kérem I — mindazt, mit
ez óra hiú és gondatlan szavakban csalt ajkaimra, mit elárult

g}'engeaégeimböl! nem akarok semmit tudni, nem alrarok
semmit hallani.
— Nem, Eszther, így el nem válunk egymástól, — kiál
tott fol a no, megragadván a fiatal hölgy kezét, — minden
oly hirtelen jött, mikép értem a zavarorlást, melyet ily kilátás
fölidézett benned. Nagyatyádnak semmi baja, s ha megbizáEokkal küldött a városba, nem szorította idődet perczekre —
maradj
egy negyedórát még! magad mondottad, hogy egy
szer a utoljára mindent akarsz hallani és tudni: ne cseleked
jél úgy, hogy az óra, melyet feláldoztál, vesztve legyeii s
kebledbe kételyt és harezot emelj haza! Láss világosan, sok
luondani valóm van még : a mi előtted áll, azt, ha eszed van,
nyugodtan s kiábrándultan kell áttekintened! Ne tagadd előt
tem, szíved — Ua nem ismer szerelmet, magasra törü lelked
ismer egy más crzcst, molynek híjával senki sincs, kit a sora
a nagyobb számból kiemelt, — te dicsre vágysz! — benned
meg van előérzete annak, hogy neved nem fog feledve
lehányni, mint annyiaké, — megérdemli az ösztön, mely
benned cl, hogy azt figyelmetlenül ne mellőzd, s meg ne semíiiisitsfl magadban, neked engemet ki kell hallgatnod.
Maradásra birhatta-e e cselszövényes no a íiatal hölgyet,
kit hatalmasan láttunk ingadozni; minő eredménye lŐn e
találkozásnakV kéaőbb tudjuk meg; most változatos eseményeink érdeke kényszerít ideiglen elválni a bájos héber hölgy
től, s a képzelet tarka szárnyain más tájakra emelkedni.

A BAN LEÁNYA.
I.
Mélyen a bosnyák hegységekben, nem igen távol a sutiskai vártól, Kotromanovics látván, hirea bosnyák hán birtoká
tól, vadászsereg kezdett gyűlöngni, mely kevéssel azelőtt az
erdők minden rejtekeit elállta.
Feifiéges nyári est volt, a nap éles sziklacsúcs mögül
néhány széles sugarát szűrte át az ezredes fák lombjain,
melyek itt a bérezek oldalait borították el.
A bán hajadona, aa alig tizenhét éves Erzsébet, v&gv
Lizinka, mikép öt atyja házánál nevezték, ama kornak szelle
mében, mert 135í-ik évben vagyunk, kedvelte az ily mulat
ságokat 8 résztvett e vadászatban.
Lizinka, a bán leánya — a vadászünnepély királynéja, —
maga és kísérete lóháton jelentek meg.
Nemcsak a boanyák, hanem messze földön a Icgazebb
élő hölgynek tartották az ifjú herczegnöt, mikép öt nevezték.
Atyja nemrégiben Eadivoj gazdag kény urat legyőzvén, a
chelmi herczegsóget elfoglalta s ezen idő óta magát Boszna
éf- Uzora szabad herczegének és ohelmi grófnak czímeztette.
De a király e legkedvesebb hivatalnokai s vezérei egyikét
csak bánnak nevezte, s hűbéresének tartotta.
Azon pillanatban, mikor a fölséges völgy félhomályba
lépünk, a színhely előterén egy txinik szemeiukbe azon jele
netek közül, melyeket a művészet minden időben kegyelt B
százszorosan ismételt ecsetéve].
Gyönyörű kép volt ez, — óriási facsoportozatokkal
mögötte, hűs patak szélén.
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Á zöld gyepen, melyet mái" az esti harmat zománczozni
ke;idett, a dühÖHeu i'ohaoó patak közelében, két alakot látunk,
u ogyikct lóháton, a másikat gyalog, de kantáron tartva dclczeg paripáját. Lovon bájos hölgy ült, eleven színű bársony
födte tagjait, térdig érő tuniea oemét képezvén, melynek
hasított ujjai alól hófehér patyolat bólyagzott k i ; valami
87élfiK kendő, aranynyal áttört nehéz selyemből, könnyed,
festői redőkbe volt vállán keresztül vetve, míg fejére a phrygiai
süvegeki'e emlékeztető föveg simult.
Fekete fürtök, homlokán kétfelé választva, sűrű éa
hosszú fonatban függöttek le lictfelÖl; aií öltözetet bÖ nadrág
egészítette ki, mely alaut veres topánon végződött, a legkisebb
lábak egyikéire borulva.
Kevély méné pej szőrén, mint sima bársonyon játszód
tak a hanyatló nap sugarai, s a békétlen állat a gyepet kapálta
maga előtt, olykor egy-egy habfoszlányt ejtve el ezüstzablájárol.
Ha a hölgynek szabályos, kellemteljea vonásai, átlátszó
bÖre, s egész fenséges tartása képes lön bárkit meglepni, a
máeik alak is érdemel ügyeimet.
Magas karcsú ifjú volfc ez, egyszerű setét öltözetben,
mely az akkori bosnyák viselettől különbözött, ódon magyar
Hzabású volt, s a szövetnek finomsága a legelőkelőbb s tehetősbek egyikére gyaníttatott.
Az ifjú halántékain gesztenyeszín fürtök folytak le, s
fejét kerek süveg födte, finom szövettel körülkerítve, mely
íihboz lenge kócsagtollat szorított.
A hölgy mellett állt, s a kedves bajadonnak szelíd, de
lélekteljes vonásai valami ellenállhatlan rokonszenvet árul
tak el.
Az ifjú a hölgy arany sarkantyúi egyikét erősítette meg,
íiuuak piros tnpánaihoz : s miután e lovagias szolgálatát
bevégezte, nagy és világló kék szemeit emelte fel ahhoz.
— Köszönöm, — mond a hölgy, kissé reszketeg han
gon, — de mondd meg nekem, idegen, mivel ma már har-
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madazor vezet a sors ösaae veled, ki vagy, s honnan jösz ?
mert látom, hogy idegen föld a te honod.
— Nem tndom, miként szólítsalak — felelt az ifjú •—
hányszor szememet hozzád emelem, királynénak neveznélek:
óu idegen vagyok, eltaláltad, atyám nemes eaaládból ered, s
a szomszéd Magyarországon lakik. Engemet tudnivágy s
tapasztalás keresése hozott e vidékbe.
— Mondd meg nevedet, — szólt a hölgy, — a tartsd
meg emlékül e lánczot. Evvel vékony velenczei lánczocskát
kerített le nyakáról, a legegyszerűbb női éket, melyet csak
gondolni lehet, de melynek birtoka az ifjút majdnem elszé
dítette örömében.
— Nevem, Kont lovag, — felelt az ifjú, miután a velen
czei lánczot átvette, s bal karján megerősítette, —- s a tiéd?
kinek képe szivemben él, míg e láncz raboddá avatott.
— Az én nevem Lizinka, — felelt a hölgy — e név
legyen neked elég. Kunt lovag, mikép én nem kérdek tőled
egyebet; de el kell itt válnunk; amott a völgy hosszában
kíséretem robog elŐ : hallod a riadó kürtöket, miként felelnek
völgyről-völgyre egymásnak ? -— Légy üdvöz nekem, lovag,
ha eatve lelkedet felküldöd égbe, bizd meg egj' jó óhajtással
Lizinkáért.
íl szavak után a hölgy sarkantyújával érinté a mént,
mely néhányszor üdvözölte a sietve közeledőket vidám uyeritésével, s pár perez múlva eltűnt Kont lovag szemei elöl.
Az ifjú utána nézett: volt valami magasztaitság a tekin
tetben, mely a hölgyet kísérte. Azután karját emelte fel és
szólt: enyim! ha Isten é l ! és a sűrűben látjuk őt eltűnni.
Egyes csapatjai a bájtoknak még veregetve pajzánságból a fákat s vad üvöltéseiket ismételve, tereugenek elé; köz
ttik egy-egy lovas tűnik fel, kiknek durva bor födi tagjait, s
vállaikon hosszú ívek s félig üres tegzek függenek.

A reügeteghen a kürtök feleltek rendre egymásnak; ittott íi sűrűben \4—15 éves gyerkőczék a nyílvesszőket s kop
jákat szedték össze, melyek hasztalanul lövettek a hajíttatfeal;
el. Jíg}' széles erdőnyilásban távol a nézőtől embercsoportozíitot lehet látni. Egyes fák, magasra nyúlva, mint tornyok
v^ süni bokrok nem engedik jól kivenni, mi történik ott, a
iiinieg KÍiríirlik s nagy mozgásban va,n.
.Mikor a széj) hölgygyei többen kíséretéből, vagy vadásztáraai közöl találkoztak, megállította lovát, s élénk társalgás
kezdetett, melynek foglalatja a vadászatra s annak egyes esemé.nyeirfi vonatko?;ofct.
Köztök néhány hölgy is feltűnik, s a többi közt egy,
miként nyergében ülve is ki lehet venni, magas és karcsú
nőalak, mintegy harmiucz éves. Arczának vonásai szabályo
sak s élük a keleti fajra emlékeztet. Sürü fekete haj födi vál
lait, s Öltözete szabásban nem sokkal különbözik az ifjú
kcgynöétöl, kit az idegennel beszélgetni láttunk, csakhogy
iLi'anyhímzésekkel vau terhelve.
i\ííg a fiatal ménének sörénye egyszerű veres szalaggal
vult bevonva, s nyergét tigrisbÖr födte: addig az idösbnek
gyönyörű lovát meeterileg készült hálózat borította ós sörénye
aranyszalagokkal volt átszőve.
— Álljunk meg itt, Liziuka! — szólalt meg a nő. egy
Tekintetre sem méltatván a fiatal hölgy kíséretét.
— Jól van, Diana néném, — viszouzá Lizínka szíves
hangon, s némi tisztelettel arczának kifejezéseiben; — gon
dolom Mieoslaw eddig elintézte a menetet s atyámnak örvenílcíeR estét szerzünk.
Szüksége van reá, — felelt Diana vagy Danicza,
miként ot a bosnyák földön nevezték, a bán nővére; — mert
míg a Brebír faj él, az öröm csak egyes tévedt sugárokat
nynjt neki. — Amott látom, bontakozik a gomoly, jer viráiíom, egy zÖld domb emelkedik itt, honnan legjobban láthatjuli. mit és minő sikerrel intézett a vad férfiak szeszélye.
Lizinka e szavakra mcgforditá lovát, 8 kisérte az óltosb
.1;^;:^:! M. Eauher.
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hölgyet, míg a többiek — némberek és féi-fiak, mindig élénk
és vidáin társalgáa közt tiszteletes távolban maradtak.
Nemsokára a dombnak tetején látjnk, alig három ölnyi
magasságon, az itt széles völgy alja felett — a két hölgy ala
kot. Lovaü nyugtalan topogása, a távolról har3ányan riadó
trombitákj 3 messzihangzó kürtök gyaníttaták, hogy azok.
ama távolibb csoportozat, melyről említést tevénk, valóbau
közelednek.
Alig telt el tíz, tizenkét perez, s már a közeledő, lovas
és gyalog tömeg bontakozni kezdett.
Elöl apró lovon, barna ficzkó, alkalmasint ezigány vagy
arab, nyitotta meg a menetet: ntána roppant nagyságú ebek
jöttek, egész sereg — tüskés nyakörvökkel. Apró gyerkőczók
rövid kürtökkel kezükben, s vállaikon átvetett hossüú bőrostorokkal intézték el a rendet e vad állatok közt, melyeknek vér
födte hosszú gyapját és orrát. Azután jött egy lovas csapat,
hosszú trombitákkal, melyek szép vad aszd államot harsogtak.
Öltözet, lovak, alakok, szóval minden valami keadotlcges
léhhel volt övedzve; a férfiak velős jelelt vonásokkal bírtak,,
s rajtok az éghajlat viszontagságaira számított durva öltözet
tűnt fel. Most a kényelem s elkényeeedés korában ily sereg,
mint az őserő mintája, el nem hibázná liatását.
E vad zenészeit a rengetegnek, de kik férfias csatákban
is helyt álltak nem egyszer, más nem kevésbbé érdekes sereg
követte. Elöl ?*0—3?, éves férfiú jött tarka lovon, lobogó
sörény nyel, zöld s aranyczafrangokkal; kezében kopját ta,rtott, nyergén át remekül készült ív hevert; öt számos lovag,
egyszerű vadász öltönyben követte.
Végre nehéz jármű, kereken nyugvó soroglya inkább
mint szekér, gördült elő, melybe négy ökör volt fogva; fene
két két óriási medve s egész halmaza az apróbb vadaknak
töltötte meg, míg jobbra-balra gyalog vadászok kisérték ^
ujjongva, énekelve.
Markó és szárnyas lova, az erdők vilái, kik holdvilágos
éjeken szédítő dalailíkal vándor lovagokat halálra altatnak, s
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it mesével határos tettek, szerb s bosnyák kénynra.ktiil f•^^<ú.Eittetve, voltak e dalok foglalatja.
A költészet vérében volt e népnek, ha szerencsés csata
YÍvatobt, ha rendkívüU történt, az első hevenyész versekbe
foglalta aat, a miként a versek születtek, a nép hangja dallal
kiaéitc.
AÍ: egészet széles tömege a hajtóknak rekesztette bo,
mint aürü felleg hullámozva a vad ászmenet után.
Nem lehet valami élénkebbet s vadon körvonalaiban
énlekesbet gondolni, mint a szomle, melynek élvezetében a
fiatíil Tjizinka s a?, éltesb, de még mindig szép Diana gyönyör
ködtek.
Mikor ama lovag, ki tarka lovon ült, a domb közelébe
(Ut, odahagyta követőit, s a hölgyekhez vágtatott.
— Üdvözlégy, Micosla^w! — szólt Diana — ma szerencse
kisérttí a vadászatot, s a rengeteg két szörnyét vesztette el.
— Ideje volt, -— felelt Micoelaw, mintán lovát kissé
megnyugtatta, — sok kárt tettek, s a legeltetés, főleg a maga
sokon, hol a fü legillatosabb — lehetetlenné kezdett lenni.
— Egész erdőt viszünk haza atyámnak, — 8;íólt most
Lizmka, megpillantván a sok zöld lombot, melylyel a lovak
8 az emberek fovegei felboK'rétáztattak, R mint zászlókkal
haladtak a fáradt, de vidám hajtók.
— Menjünk! az idő telik, — mond Diana, mikor a sereg
már jó olöre haladott, — mindjárt megelőzhetjük őket,
lovaink békétlenek a nap küzdelmei ntán, tele jászol előtt
megpihenni.
E felszólításra lesiettek a dombról. Nemsokára azoknak
kíséretében, kik alant a hölgyekre vártak, a tágas, bár útüélküji völgy aljában, látjuk őket a vadászmenet hosszában
száguldani, míg azt megelőzték, a végre kiérvén az erdőség
ből, mögöttük néma esend terült.
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A nap már lehaladott; minő zaj és dübörgés visszhang
zott kevéssel ezelőtt, oly síri csend hevert moyt a rengeteg
siirü boltozatai alatt. Csak az esti szellő susogott a lomboknii
keresztül, s a gyors patak habtorlásai zúgtak koronként.
Mintegy félóra telhetett el aa élénk vadász sereg távo
zása utáű, midőn közel azon helyhez, hol Lizinkát előszűr
megpillantottuk, nesz hallatszott, s két lovas férfiú léptetett
ki a eiirűségböl.
Csendesen és némán haladtak: az elsőben a már borongó
esti homály daczára azonnal ráismerünk a szép itjúra.. h
Llzinkának, talán elejtett s meglelt arany sarkantyúját illesz
tette lábára. A másik hasonlított azon vadászcsoportbau
látott ifjakhoz, kik, miként sejtenünk kell, Micoslawnak,
Kotromanoviee bán öcecsének kíséretéhez, vagy barátihoz,
tartoztak. Öltözete egyszerű volt, arcza szabályos, s annak
kifejezése erő- és szigorteljes.
Mikor a patak közeiébe értek, mindketten leszálltak
lovaikról, s leemelvén kantáraikat, a zöld fűbe pányvázták ki
paripáikat ős szokás szerint.
— Jer, Zdenko, •— szólt Kont lovag, — heverjünk le a
gyepre, be akarom várni, míg a vadászsereg rég elhagyta
már az erdőseget, nehogy egvgyel vagy többel a bán emberei
közöl találkozzunk s vendégszerető szokásaitok szerint, akarva
nem akarva a sutiakai várba vigyenek, honnan nem hamar
szabadul, főleg idegen és magyar: nekem pedig rövidre van
szabva időm.
— Csitt! — szólt Zdenko, — ott a sűrűség szélén pár
embert látok!
— Elkésett, vagy tévedt hajtók, — felelt Kont, — messze
vannak, s nemsokára kiürül a rengeteg !
A két gyalog ember, kit Zdenko megpillantott, valóban
gyorsan távozott, s azon irányban, merre Micoslawot s a
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vadáíizmenetet haladni láttnk; néhány peroz mnlva eltiíníek,
s minden néma volt a két ifjú körül.
Míg lovaik előbb leheveredtek, nem nagy előnyére nyergeÜmek, aziitán a fűszeres legelő áldásait élvezték, addig a
két ifjú beszélgetett.
— Mit mondasz e tündérről ? — kérdé Zdenko.
— Azt, - felelt a másik szcnvcdélylyel, — hogy a hír
nyomorú kontár; ah ! mennyire távol volt a valóságtól kép
zetem, mikor mind azt hallottam, a mit ezen angyali terem
tésről beszél a világ. Minő hölgy! mennyi báj, minő serapbi
kifejezés a kedves vonásokban!
~ Ugy-e, ngy-e! — viezonzá Zidenko, •— s minő szív,
mintáz arany, minő gyöngy! romlatlan szentségéhen a fényes
udvar minden kísértetei közt.
— Elérhetetlen! — sóhajtott Kont.
Zdenko elmosolyodott: — Elérhetetlen"? — s azt Kont
lovag mondja? semmi sem elérhetetlen! minden kezedben
vnn, 8 erős akaratodnak a lehetetlenség hódol.
— Féh-e a nyereménynyel, melyet a hatalom ád, Zdenko,
nem vagy-e barátom, bár külön földön születtünk.
— Egyszerű házban én, és te I
— Én palotában! legyen, de hasonló ház fogad el egykor
mintikettönket: barátom vagy, Zdenko, s tudod, hogy nem
úri lakom, nem háztartásom, szivem Tágyik tái'sra! Óhajta
nék míigamért ez egyszer szerettetni, másnemű hódolat nem
melegíti fel szivemet.
— Tjegyen ügy! miként mondottad, — feledjük ki a
iiires Kont családnevét, melyet a nagy király maga kegyel:
ii merésznek semmi sem lehetetlen, a kitartás minden aka
dályt legyőz, s a szép hölgy, ki ide varázsolt, mint a világ csen
des éneke — azivet keres ö is ! nem fényt, nem magas állást.
— Szólj róla! — mond Kont, — beszéld el nekem élete
kedves titkait: ha Bzeretett-e, ha a gazdag szomszédok közöl
nem kisértette meg nála szerencséjét valaki*? — mondj
mindent — a mit fcudsz, a mit sejtesz.
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•— A tiszta- kebel szentiélye olyan, — mond Zdenko,
mint a kristályöböl; miért rejtene titkot, nem olyan-e,
mintáz átlátszó forrás, melynek színes köveit megszámlál
hatod? miért keresnél titkot a sugárban, mely derít, nem
lepleZj mely old, nem köt, mely világít, nem éget! —Á híres
bán szép hajadonának egy titka van csak, az, hogy titka
nincsen,
— Nincsen I — mond Kont, — én egy titkot óhajtanék
neki, melyet megoszszon velem, s födve legyen a vüágtó].
— JBl nem fogod azt érni: fajunkról egyik vád az, hogy
titkosan szőjük cseleinket, hogy annyi érdemet tulajdonítunk
az áa:ulásnak, ha ügyes és czclxa vezet, mint a nyilt vitézség
nek. Ellenségeink mondják, hogy boszuállók és haragtartók
vagyunk. Tévedés! annyi ellenséggel volt ügyünk nemzeti
létünk nehéz küzdéseiben, hogy mikor kenyértörésre kerül
az ügy, nem szabad a választás és mérlegelés koczkáját meg
kísértenünk. Ha rés nyilik előnyre és sikerie, nem szabad
kérdenünk, nemes vagy nemtelen ellenséggel van-e ügyünk:
ívet kell íeszítnünk, szövétneket kell vinnünk a csendes lakba,
meg kell ragíidnunk, mit az óra nyújt; mert, haj! sokszor
torkunkra forrt a hit s a bizalom! Aztán tett után, s ha az
indulat mámora eloszlik — mini a vihar, mely kifacsarta a
fákat, e lángpalástot terített a lakokra, szivünkbe térünk; és
ne hidd, hogy vad kebleinkbe ne kelne szó a félreismertek
védelmére és szánalmára. Nemes faj a miénk, mint a gyémánt! de gyémánt kell, hogy kérge lehulljon, s világa sugá
rozzák. Azért fentük oly sokszor erőnket barátokhoz, míg
őket ellenségeknek hittük I Ne csodáld, — folytatá Zdenko, —
hogy ezt meg kellé neked mondanom; mert barátod vagyok,
bál' fajunkat a tied ellenségének hiszi a világ. — A bán dicső
séges leánya nemes szivében hordja jellemünket, csakhogy
nála mint higgasztott szeszével találkozol mindennek, mi
fajunkban jobb és tisztább. Ha szeret, ne kétkedj, nem fogyja
azt titkolni. 8zerelme büszkesége leend! Kont az ismeretlen
ifjú, kivel néhányszor találkozott életében, ha képes volt
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nbonszenvét felidézni, neve be van irva szive könyvébe, ki
Hcm törli azt többé senki!
— S hiszerl-e, ~ • kiáltott fel Kont, — hogy e hölgy, ki
bármely tióut és koronát ékesítne, ki merné kevély, nagyravág}'ó, bár becsületes és höslelkü atyjának szerelmét vallani?
— István bán nem kevély, nem nagyra vágyó, barátom,
felelt Zdenko, - - 6 a szerencsétlenség árjában érett férfiúvá;
ntjm lehet büsiíke, meri az embereket ismeri, s eaen ismeret
íiiázatra vezet. Leánya szereti öt, e tiszteli, e két indulat ki
rekeszti fi. félelmet. Miért ne vallaná meg, a mit érez, miért
ne Bevezué meg, mi szive büszkesége és boldogsága.
- Zdenko, iraádásod túlvisz hitedben a valón, — mond
rövid szünet után Kont lovag. — Nem fogod vclom eoha
elhitetni, hogy a bán beleegyezzen leányának szövetségébe,
ha a vőlegény csak egy szelet földdel, jjár jó lóval s fényes
liajlékkal kínálhatja meg csodaszép leányát, nem országgal.
Vivd 'ki szerelmét!
moud Zdenko a meggyőződés
hangján, — s kérdezd aztán, ha a bosnyák szűznek van e
Hzüksége szülői megegyezésérej ha kér-e máshol tanácsot mint saját szivétől.
Kout megragadta barátja kezét, s mély felindulással
szólt: — Enyhet öntenek szavaid szivembe, barátom! —
Igazad van, én ~- ki nem kérdeztem nevét, ki öt illadin
kunyhójában láttam először rokkával kezében
miért
ne hinném — hogy ő sem kérdi, honnan jöttem, mihelyt
tudja, hogy Övé vagj'ok.
- Kokkánál'? - kérdé Zdenko.
Ugy van, — felelt Kont; — néhány holddal ezelőtt
:ályom barátait kerestem fel, akkor vezetett először a véletvéle össze.
Tudod, Zdenko, hogy Lajos király az embelet nem ünnepies alkalmakkor szereti megitclni, s nem
,'szer maga ismeretlenül a álniliában nyit he azokhoz, kikik rokonszenvéről a hűségéről kezeskedett a hír, kezeskedaaját Ígéreteik s nyilatkozataik. Nem egyszer csalódott,
Időn vendégszerető s vendégtiaztelő lakaitokban a lakomák
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8 vadászatok fesztelen óráiban fi kedélyek megnyíltak, B aa
emberek előtte, ismeretlen előtt, róla, kinek neve messze
elhangzik, őszintén szóltak. —- Sok keserű igazságot hallott
füle; de ö szereti az igazságot, s azért tisztába jött sokiól,
álszin-e vagy valóság. Ez fejtse meg, hogy a király hívei, s
kiket bizodalma emel szárnyain, példáját követik, s barátokat
szereznek uroknak ott, hol szerény lepel födi az érdemet. —
Oh! hányszor hitte a világ, hogy a király magas vára palotái
ban örömnek és kénjeiemnek él, mikor távol volt
s messae
földön keresett barátokat vagy ismert ellenségeire.
~ Nagy merészség, — mond Zdenko; - - de érteni ezt,
mert ott, hová dicső királyunkat a gondviselés helyezé, erö s
elszántság kell hozzá, az igazságot leplezetlen látni.
— Fi vándorlások egyikében, szép őszi nap volt, — folytatá Kont lovag, — Butiska közelébe jöttem, kiséreteneben
egyik leghűbb cselédeim közöl volt. Mindketten vándorkereskedök szerepét vittük, s el valánk sokkal látva, mit a ti földe
teken az emberek szeretnek. Közel a várhoz ama major szom
szédságában, hol veled jöttem össze néhány nap előtt, egy
kis kunyhó inkább, mint ház, létezik. Nem tiulom ismered-e
az öreg vadászt Mladint, kit a medvék s vadkanok rengetegei
tekben rokkanttá tettek, s most leányával visszavonulva ól,
de azért szegényes kunyhójának ajtaja mindig nyitva van az
utas előtt?
— Ismerem jól az öreg Mladint. ki ne ismerné ! - felelt
2denko, — s a szép Milát, szemefónyét az öreg vadásznak.
— - iíeánk esteledett az idő, — folytat Kont, — mint
most, Sutiska közel volt s bái- tudtuk, hogy nálatok tilos ajtót
zái*ni a vándor előtt, s kemény büntetés éri a vendégjog
megtagadóját, inkább óhajtottunk Miadin egyszerű vendég
szeretetével élni, mint a bán fényes udvarában menhelyet
kerefsni,
— Csodás jelenet bontakozott ott szemünk előtt, csodás
egyszerűségében és nemességében; csodás azért, mert fel
sem tűnt rendkívülisége, s mégis rendkívüli volt.
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Élénken felí!ígatta<'l tudni vágyamat,
mond Zdenko.
Mladin egyszerű kunyliójának tetfiján vigan örvényelt
a tust a kék légbe fel: a lak ajtaja előtt a lombfödél alatt,
mely zöld venyige pitvarát képeai, ült Mladin: bosszú barna
ivei olajjal fenyítvén, mig anuak vastag húrja a lóczán hevert
melleUe. Lábánál gyapjas eb, akkora mint egy oroszlán,
Ceküdt.
— Közel hozzá kia kerek széken kedves leányka ült:
öltönye tiszta, de egyszerű gyapjnszövet; legfeljebb a kecs,
mel3'lyel e.szegényes mez födte, emelte könnyű termetét,
különböztette meg őt bármely lakójától a majoroknak.
— Mellette rokka nyúlt, s a leán5'ka szorgalmatosán
font. Közel hozzá vele egykorú gyermek foglalt azon a lóczán
helyet, melyen Mladin ült a kisded kezecskéjével a fehér gyap
jas ebnek széles fejét simogatta.
^ Á hölgyek alig Iialadták a tizenhat évet. Á második
nak vonásai távolról sem voltak oly eszményiek, mint az
lilsöé, de bájosuk azért, s eleven tekintete az egyszerűség
boldogságára s derültségére mutatott.
— Valami leírhatatlan érdek volt e csoportozatban.
— Mladin, mihelyt kunyhója elé értünk, felkelt, s igen
ízivesen fogadott.
— Nem sejtette ki vagy ? — kordé Zdenko.
— Távolról sem, kereskedőnek, szatócsnak hitt, — felelt
a másik, - - de halld tovább.
— Á szép barna hölgy, pár pcrczczel megérkezésünk
után,'felkeit rokkája mellől s kezét nyújtva a másik hölgyüek, egy hangon, mely most is édesen hangzik fülembe,
az ólt:
-Jó éjt, Mila! szorgalmas valék, s raajd ha a fonal
mt:ggyűl, 3 a szövőf9zékre kerül, hímes párkányát magam
szövöm meg neked.
— Mihelyt a hölgy felkelt, s megszólalt, Mladin intett
nekem fejével, mintegy béketűrést kérve, azután a bölgjdaöz
sietett.
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— Jó éjt! — mond oly tisztek'ttel s alázattal, mely az
Öregfiezkó marczona vouáfíaival elég szembetűnő ellentétben
volt, — kegyed már távozni akar ";' hiszen a lovak —
MIadiu, folytatni akarta, de a szép gyermek ajkaira
tette kisded njjai egyikét s jelentöleg intve monda: —• Távo
zom MIadin, a nap leáldozott, s a mi késik, ol nem marad, út
közben rátalálok a lovakra.
E szavaknál a hölgy hirtelen
félbeszakította beszédét, azután felém fordulva folytatá:
— Kegyed, jámbor utas, messze földről jö, s a legjobb
helyet választotta e jó embereknél éji szállásul: de ne feledje,
hogy a várban Stepán a bán lakik, s ajtaja mindig nyitva
vendégek számára.
Varázs alatt valék; szemem szebbet nem látott, ily
hang nem csendült meg fülemben: felelni akartam, de a
kedves gyermek mosolyogva búcsúzott, s Mila még mindig
tartván barátnója kezét, elsietett véle. ííehány pillanat múlva
facsoport árnyában voltak, azután itt-ott a bokrok közt lebete
őket, mint lenge árnyakat látni.
— Gyanítom, kí volt a szép barna hölgy, — mond
Zdenko, — a bán hajadona maga.
— Igen barátom, a bán leánya, a saép Lizinka. kiiÖl a
bír szól, hogy a földön párja nincsen! — de MIadin egyszerű
kunyhója előtt, rokkával, s öltÖ;4ve, mint a kedves Mila,
8 szólva, mint a lak gyermeke !
— Oly kevéssé ismernéd-e itteni iidényeinket ? — mond
vidáman Zdenko, — Mila és Lizinka egy emlőn növekedtek,
s H büszkeség nem szokása népünknek felülről le. Ildéuyöink
egyszerűek, a ha Sutieka várának kapuján túlhaladtál, a bánt
ma,gát gyapjúszövetben fogod otthon találni, s mikor agg
vára széles nyitott erkélyében ül, legfeljebb egy nagy oroszlán
bőr fekszi meg vállait az este hűvé ellen. Csatákban, vadá
szaton, ea már más!
czok a mi ünnepélyeink, s mi leg
jobb s legszebb szekrényeinkben, elöveszszük ilyenkor,
lovaink pedig, mint az elkényeztetett gyermekek, fényesebbek
és czifrábbak, mint mi.
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- Azon nap óta, midön a szép Lizinliát a vadász egyszti'u kanyhójában megpillantottam, neki adtam szivemet, —
folytatá Konfc, — nem kérdeztem ki, honnan jött
neki
RKánliam, mivel birok — — a egy hang szivemben élesen
szólt: nem lehetsz annyi s nem birliatsa annyival, hogy e
gyöngy ne (liszeeitse a legfansöbbet, mit elérhetsz !
— Szereted őt ? — kérdé Zdenko.
— Kimondhatatlaniű! — felelt a másik.
Mit akarsz — mit fogsz tenni?
- Meglátjuk —
de szerettetni akarok cn ÍB egyszer
életemben. Mivel vagyok én rosszabb másoknál, kiknek
Isteu a hölgyszerelem nemes ajándokát adta, s miért legyen
alku, számítáö, nyerészkedés az, minek ára nines, minek
beesőt ki nem számíthatod •— mi nem nyerészkedés, hanem
nyeremény!
E szavak után az iíjú felkelt: — Jer, mond; üljünk
lovainkra, az est borul — g ma jó napom volt!
— Betérjünk-e Mladinboz? — kérdé Zdenko.
— Gondolkozzunk errÖl! szeretném, ha a kolostor felé
mennénk: sokat hallottam, derék olasz építőjéről s Daniezáról, e kolostor alapítója s védője vad szenvedély s elöitéletek
t'Uen.
Nem .sokára a két ifjú nyeregben ült, s a patak hosszá
ban, ritkás erdő közt, himea gyepen száguldott.

A VIDÁM

LOVAGOK.
I.

Néhány holddal azon idő után, mikor a bosnyák erdő
ség homályibaii, Kotró manó vi(ís István híres bánnak nem
kevéabbc híres leányát elösaor látcok, törtenetünk színhelye
megváltozott.
Igen messze a bosnyák refigetegtöl, a pompás Viszla
vize közelébe vetett a véletlen, de hogy az ellentét tökéletes
legyen, a természet is más függönyt yont fel, s a legszebb
téli diszítményeket tárja elénk.
A tágas tér ezer berkeivel hó-lepcllcl van borítva, a
fákon csillámlik a zúz, s a büszke folyamot jégkéreg borítja,
melyen helyenként vert szániitat lehet észrevenni, e kezdet
leges jármű nyomát, melyet kevés helyt használnak annyit.
mint Lengyclhónban.
A_ vidék, hová tévedtünk, borítva a legtisztább égtől,
nem igen távol esik Krakkótól és Bochniától, melynek sóaknái
már ez időben híresek voltak.
Mintegy három-négy óra lehet délntán, 8 a mi először
szemeinkbe tűnik, egy új, vidám tekintetű vár: nem nagy,
nem igen kicsiny, s magas erdőalakú berkektől annyira
körülvéve, mikép csak most, midőn megközelítjük, emelked
nek ki egyszerre az idötöi meg nem szürkült falai, s tünik
fel szóles árka, mint fényűzési czikk, mert a vendég könnyen
nélkölözhfitendé a dobogót, oly jéghídat épített reá Decaember atya, ki ez évben a legmérgesb hidegével köszönt be, s
zúzos szakálát csakugyan megrázta.
Vendég pedig nem hiányzik, mert ahg pár hajitásnyira

a vártól hat egyszerűen, de a hideg ellen igen gondosan öltö
zött iovíigot látunk, a Fiitrii, de most lombatlan minöfiégében
nem átláthatatlan berekből kiérve, a várhoz közelítni.
Négyen együtt lovagoltak, a más kettő, alkalmasint
szol.qáli, vagy lovászok, mögöttök ügettek. Prémzett lengyeles
Hnabásü felsn öltönyeik, s lovaik tele voltak zúzza], H mind a
uég3' vtntlégnck kékesen pivos arcüából látszott^ hogy orrailiat, l'iiltiket (isak az mentette meg á fagyástól, hogy egy
lehe a szellőnek nem lengett, s e nap a legdicsöbbek egyikéliez tartozott.
Mihelyt az árok széléhez érkeztek, rövid kürtjei hang
zott, H nemsokára a dobogó, mely egj^szersmind a kaput is
képviselte, dübörögve leereszkedett, egy tekintetet engedvén
fi bejárás keskeny tölcsérébe.
A várnagy már az ndvaron volt, mintha előre tudta
volna a jüvők meg^jelenésének óráját.
Mihelyt a vendégek a vái'ba érkeztek, B a híd felvonatott
raögöttök, a várnagy az egyik lovaghoz intézte szavait, s
vidáman felkiáltott.
— Isten hozta, Poláwsky lovag! ez már felséges gondo]íiÉ, hogy kegyed újra meglátogatja egyszer e bagoly fészket.
A várnagy mintegy 36—40 éves férfiú lehetett, erélyes
velős vonásokkal, melyeknek kifejezése vidor kedélyre muta
tott. Az ifjú, kihez szavai intézve valának, ha idősb volt is —
'TI—28 évesnek látszott, s férfias szépsége bárhol feltűnt
volna.
~ Bagolyfészekbe ? — kiáltott fel a lovag, kihez c
szavak intézve valának, — galambokat szállítnnk bele,
barátom ^borowsky : miként vagy ? van-e jó borod és elég?
szóval enni inni bőven, a lágy ágyaid vendégeim számára,
ileit bogy tudjad, pár szélestorkú kalandort hozok ide, kik
szeretik a billikom fenekét látni, s minden akadályt elhárituak, hogy czélt érjenek.
— iHinden bövep ! — felelt Zborowsky, lesegítvén nyer
géből Poláwakyt.
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^ Vetted-e levelemet?— ktírdó suttogva, miliel3't le
szállt loYáról Poláwsky.
— Igen, lovag, — viszouzá Zborowsky hasonló titkos
hangon.
— Készek a szobák?
— Minden a legjobb rendben van.
— Ha a többiek oly pontosak, mint te, — folytatá —
úgy pár óra múlva az egész társaság megérkezik.
E szavak után Poláwsky a főépület lépesöjén felhaladott,
H midőn a magas ajtó előtti állványra ért, felvetette a hideg
daczára sapkáját a légbe s felkiáltott:
Vígan barátim! éljenek a vidor lovagok,
veszszen
n gond és bú, vígan urak I
Ha a vár külröl daczos tekintetű volt, belölröl lehetetlen
tölc némi vadon és sajátos kaczérságot megtagadni.
Az egész felső udvarkát tornáczok vették körül, s ezek
nek arab faragásain át télben is fénj'esen zöld repkény
fonódott.
Roppant terepély vadgesztenye saéies koronával, mely
nyárban sátort képezett, az egyediili fa annak közepében, s
látszott, bogy roatelyzaton fekvő ágai alatt a tágas ernyő víg
poharazásokra volt számítva.
Benn a szobák s pár nagykiterjedésű terem újdonsága
mellett ódon szellemet gondos tisztasággal párosított, min
denből látszott, hogy itt inkább, mint bárhol, mellőzve volt
minden, a mi feszély és szertartás.
Bútorzat, képek, edények, vadász- és harezfegyverek,
szóval minden, az élet emberét bélyegzé, s arra látszott
számítva lenni, hogy érzést és kedvet fokozzon fel.
Poláwsky lovag ismerőnek tartatott e nemben, s ki a
vár-épület négyszegében körülfolyó szobákat végigfutotta,
meg kellé vallania, hogy az ifjú úr semmire sem számított
kevesebbé, mint komoly erényhősök s szent borzalmú embe
rek látogatásaira.
Minden egyebet a képzelő-tehetségi'e bízunk, s rövid
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ábránkat esak azzal fejezzük he. kogy az eRéaznek tekintete
gazdiig nemes titkos tréfái tanyájáiiak szinezctét viaelte hom
lokán s bordái közt.
Poláwsky megjelenése villanyos volt: alig tudnók azon
oicveneéget H zajos deriiltaéget leirni, mely egyszerre e falak
kfizt terjedett e vidor társaság megérkeztével.
Poláwsky s társai nevettek, tréfáltak, az udvaron a cse
lédek a lovakat vezetgették B később a boltozott ólakban igen
élvezetes menhely kiuálkozott nekik; az ifjúság, Poláwsky
loTag legelöl, összejárta a szobákat, s minden tárgyra, mely
őket meglepte, élezek, vidor észrevételek és tréfák hangzot
tak az öblös hézagokban, hol rég nem csendült meg annyi
hahota, annyi dal, annyi felkiáltás.
— Bort, bort! - - mond Poláwsky, — ide Licbnyowsky!
bagyd magában.az egyiptomi Lucrctiát, ki, mikép látod,
keveset költött tagjai fedezetére — ide, ide ! Zborowsky, vad
űczkó! beléd fogassam-e Marko szárnyas lovát, hogy jobban
mozogj, — bort •— bort — elő !
Az ifjak egyike, kinek figyelmét egy kájtelt ecsettel fes
tett Cleopatra lekötötte volt, s kit Poláwsky Lichnyowskynak
nevezett, pár csókot vetett az egyiptomi királynénak s vidá
man sietett egy asztalhoz, melyen csodás hirtelenséggel nehéz
ezüstkancsók s roppant kristálybillikomok termettek.
— Elő Starzinsky, Szapia! — kiáltott vidáman Poláwsky,
két kézzel fogván fel a kantákat B színig töltvén a poharakat!
kiki szeretőjéért!
— Ej, — mond a megszólítottak egyike, — ha Poláwsky
pajtásunk minden szoretöjécrt kiürít egy ily kristály vendégbódítnt, mi sem marad nekünk ; rfijta tirak, előzzük meg a
veszélyt — — éljen
várjunk csak! — folytatá — ki is
óljen?
éljen — éljen — a szép Izidora, az öreg Zamojsky
neje !
j — Helyes, — felelt Poláwsky, nagy élénkséggel, felra
gadván az egyik kristályt, — lesz gondom maga,mra, uraim í
(lo cjfél ntán kettőig egy sem buvík lágy vánkosok közá, minö
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igazán Poláwsky nevem. Igyunk, éljen a szép Izidora ! az ö
bölcH férje pedig, Isten neki! éljon 6 ÍP, S födje bő violaszin
kontuaa, a mit eaintalan ncjo néha-néha'azeszélyböl vét — a
komoiy illem ellen.
A hosszú lovaglás daczára egyik sem volt fáradt! mikor
mindnyájan az asztal körül álltak és ültek : a mellókszohában egyszerre lengyel dallamok hallatszottak: - - úgy látszott,
Zborowsky vagy talán Poláwsky lovag maga — mindenről
gondoskodtak.
— Uraim! — szólt az utóbbi, midőn már neháuy kanta
kiürült, — van borunk, zenénk! de bár mint jó házigazda,
kötelesfiégem kínálni vendégeimet, figyelme?itetlek bennete
ket, szeles íiczkók, hogy a nap még fenn van, s az éj-nek egyrésze tánezvigalomnak van szánva.
— Jobb a koczka, Poláwsky lovag, -— kiáltott fel
Szapia, — férfi-tánczvigalom, hol hölgyek nincsenek, mit
sem ér!
-— Mit gondolsz, Zborowsky, — mond a házi úr, -— nem
lehetne-e valahonnan néhány csiuos hölgyet ide bájolni?
— Később lovag; - felelt Zboroweky, — a dolog fontos,
s míg szolgaszellemeimet kieresztem a ezelenczéböl, s ezek
összefutják a podol, lithván s veresorosz várakat és majoro
kat, idő kelh
Mindnyájan nevettek, legderültebben Poláwsky. —• Lám
urak, — szólt Liebnyowsky, — barátink nem mondanak
nem-et! s valóban legkepéabbé sem lejme meg. ha egyszerre
a kürt szólna, s egy sereg angyal röpülne be minden ablakon,
ajtón.
E pillanatban mintha Liebnyowsky szavainak nyomaté
kot akarna adni, a kürt valóban megszólalt, s mindnyájan,
mint tündcrvesszötöl illetve, felugrottak az asztaltól.
— Ily jókor ! — kiáltott fel Poláwsky, — ez már meg
lepő, ily pontosság maga magát dicséri!
— Mi történik? - kérdezték az ifjak össze-vissza: miből
világos, hogy arról, a mii*e a vár urának Zborowskyhoz inté-
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zött kérdései megérkezésekor vonatkoztak, a többiek legkeve
sebbet sem tudtak.
— Uraim ! — kiáltott fel Poláwsky, — íízedjótek ösaze
magatokat: iiöm, a szép Kokiczana jő Prágából kíséretével.
Illem, urak, mindenek felett! óhajtom, hogy nőmet mindenki
a legnagyobb udvariassággal fogadja, s ha szentségtelen
vágyai vamaak, szíveskedjék a nÖTendégek s udvarhölgyek
sorában szerencséjét megkísérteni.
— Nő — neje ! Rokiczana ? — kérdezték a lovagok, —
mennyi talány!
E közben Zborowsky kisietett a vár udvarára, Foláwsky
pedig folytatá: — Lichnyowsky te velem jösz; ti többiek
siessetek az épület másik szárnyába, ama szép terembe, hol
a íalakat ama vaslemezett hősök képei borítják; vigyétek a
zenészeket magatokkal. Reád bízom, Saapia, ki a legügyesebb
vigalomrendezö vagy, mindent úgy intézni — hogy mikor
nőm kissé kipihente magát, kész ünnepélylyel lepjük meg.
Senki sem foghatta meg a dolgot: de az ifjak vakon
engedelmeskedtek a vár urának, mikép látszott, s keveset
gondoltak a többivel. Jól tudták ok, hogy Poláwsky lovagnak
titkos kalandjai alkalmával meglepetés meglepetést ár, s még
nem volt soha okuk panaszra, ha gondolatlaniil odaengedték
magukat annak, mit a pillanat hozott.
Poláwsky Liehnyowskynak s néhánynak a várban lakó
cselédei közöl kíséretében lesietett az udvarba, hová épen
most a leeresztett hídon át felséges csapat érkezett, hatalmas
ostorpattogáfiok, ezer zörgÖ zaibaja közt
a várudvarba.
Élőikét lovas jött, keményen felfegyverezve: a festői
lengyel Öltözetet télies bélelt kontusok födték, melyek széles
Hwivetekkel voltak derekaikhoz szorítva, s vad kínézést kölcsö
nöztek nekik. Lovaik, magok, fegyvereik fénylettek a zúztól.
Utánuk hosszú sora a szánoknak jött, nyoiczat lehete
megsaámlálni, molyok mindegyikébe két apró zömök lithvániai ló volt fogva.
Mihelyt az első szánok a négyszegű vár főhomlokzata
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elé értek, azonnal észre lehetett venni, hogy azok mindegyi
kében, az elaőt kivéve, egy hölgy és egy férfiú ültek.
Az első szán egészen medvebőrrel volt borítva, s a két
téliesen bélelt bársony bundákba öltözött hölgynek, kik abban
ültek — arczait sürü fekete fátylak födtek, melyeket a zúz
fehéren csipkézett.
A szánok készítése elég idomtaiannak látszott, s azok
egyikét sem borította födél vagy ernyő, ds a bennülök igen
jól gondoskodtak magokról: mert a széltelen üde és fűszeres
téli hidegnek semmi rése sem maradott őket érinteni.
Poláwsky lovag azonnal az első szánhoz sietett, s elhá
rítván az ülést leplező roppant medvebőrt, kezet nyújtott az
abból kiemelkedő hölgyek egyikének. Mikor ez a fÖajtó emel
vényére ért, — míg Lichnyo"wsky a másik hölgyet segítette
ki, észre lehetett venni, hogy az elébb kiszállt hölgy magas,
méltóságteljes tartású, de le nem leplezvén magát, Toná.sai a
kedves talá,nyok közé tartoztak.
Mindenesetre e hölgy a jöttek közt első személy volt,
mert mihelyt a szépen kövezett udvarban, melyet Zborowsky
úr igen söprőtten tartott, a többi azánakból hat hasonlóul
téliesen öltözött pár itjú urak és gondosan fátylazott hölgj^ek
kiszálltak, azonnal lehete látni, hogy mindnyájan köriJle
siettek.
— Légy üdvöz nekem, Hokiezana! - szólt Poláwsky, —
jer, siessünk a száraodra felkésiíített osztályba, hogy magadat
az út fáradalmai után kipihenhessed.
A hölgy pár STíives, de a leplező fátyol miatt halk szóval
fogadta az üdvözlést, azután sok kecsesei köszönvén a jelen
lévőknek, Zborcwskyt követte, elfogadván férje karját, s fel• haladott a széles, de kanyargó hágcsón, kisértetve azon hölgy
től, ki vele egy szánban jött, s három nöcselédtÖl, kik az
utolsó szánból szálltak ki.
Mikor az új úrnő lakóosztályába mindnyájan eltűntek,
mintegy öt óra lehetett délután, s a nap épen hanyatló fél
ben volt.

n.
Poláwskj lova-g, Lichnyowsky kíséretében neinsokára
visszasietett azon terembe, hol öt poharazni láttuk, s hová
már Szapia 8 a más két vendég visszatértek volt.
Pár perez múlva Zborowaky is belépett.
A lak urának igen jó kedve volt — Zborowsky! — kiál
tott fel élénk derültséggel! -— mestere a meglepetésnek !
goadolom Szapia s e barátim itt! —• folytatá a más két ven
dégre mutatva, — mindent készen találtak^ s alkalmasínt
csali az van liátra, meggyújtani a gyertyákat a csillárokban?
Szapia igenelve intett fejével s Poláwsky folytatá: —
Ha kedves nőm s a bájos úrhölgyek és urak, kik látogatásuklíal megtiszteltek, darabig pihentek, s pár óráig öltözköd
tek, Örömest résztveeudnek a vigalomban. Kedvem, ma az,
Zboroweky! despotája a dióhéjnyi várnak, hogy éjfélutánig
együnk, igyunk, tánczoljunk, vigadjunk! Azután pedig
no, mindig állsz, szeretett hivem! — siess, szaladj ! s ha
uiinden világárbau úszik, mint síigárokból szőtt tenger, jer
s tedd meg a jelentést, — mikép illő.
Zborowsky, mihelyt Poláwsky lovag elhallgatott, vagy
inkább egy vidor mazurkát kezdett énekelni s fejével billen
tett, jeléül, hogy nincs mit mondjon tovább, -— elsietett.
Az ujon érkezett férfiak nemsokára a terembe gyűltek.
— 8 ti mindnyájan házasemberek vagytok, vagy lette
tek? — kérdé Bzapia, nevetve sietvén eléjek.
— Csitt! - szakítá öt félbe Poláwsky,
tisztelet a nős
férfiak iránt, főleg ha oly kevéssé zsarnokok és féltékenyek,
mint e vidám czimborák?
Áz ifjak, mert e házas férfiak mind fiatalok voltak,
novetve fogadták a házi úr észrevételét, nem ereszkedvén
taglalatába barátaik elÖtt ismeretlen új viszonyaiknak, s
derülten társalogtak, énekeltek, járkáltak a tágas teremben
fel sala, azután egy-ketten a támlányokba vetették magokat.
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s volt. ki a zaj líözepette kedvet mutatott egy sort aludni,
nehéz kivihetelű szándék, ennyi bohó czimbora közt.
Nem csekély feladat lenne e társalgást füllel, értelemmel
kisérni, s ha rászánnék is árva fejünket, csak oly okosak
lennénk, mint a magyar ember, mikor tót gyűlésből jö.
Hogy aok tréfa s bohóság volt a szőnyegen, az ismételt
nevetések tanúsították; mint szintén hogy itt, a tökéletes
egyetértés — s jövő órák örömélvezetének mámoros ígéretei
vel ölelkezik.
Zborowsky alkalmasint jó előre tudván, mi vár reáj nem
sokáig mulatott — a mielőtt még késedelme figyelmet ger
jesztene, belépett, jelentvén a viguk legvigabbikának, Poláwsky
lovagnak -— mikép ruinden kész — magát Zenobia királynét
elfogadni, ha élne.

m.
Idő telt el újra, ö midőn a terem egyik tágas falán függő
roppant aranyozott óra nyolcaat ütött, egy máa teremnek
ajtaja nyílik meg előttünk, tág mezőt tárván a legérdekesb
szemlók egyikére.
'
A terem majdnem egyházhoz hasonlított: magasb bol
tozatai, roppantabb ablakai voltak, mint az előbbinek, mely
ben vigadtunk s poharaztunk láthatatlanul, s az ablakolí
festett üvegei akkortájban szokatlan fényűzésre mutattalí,
bár e festésekben a kísérletek képezték a jelleget. ^
A falakon, sűrűn egymás mellett nehéz arany keretek
ben roppant merev lovagok vasban, vagy idegenes öltönyök
ben bámultak sürü szemöldeik alól az alafctok sürgÖ nem
igen számob, de gyöngyként válogatott társaságra.
A terem végét elfoglaló erlvélyalakú folyosóban már
hangzott a zene. Á hölgyek egy emelvényre gyűltek, melyet
Zborowsky úr hadiasan ékesíttetett fel zászlókkal, ivekkel,
tcgzekkel és dsidákkal, melyekhez nehéz fabuzogányok, tele
verve szegekkel, járultak. Mindez úgy rendezve, hogy a fenyő-
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ágalikul íltfont dindalók, n, vastag Hárga viasz-gyertyákknl
tlhalmozott csillárok világításában — igen kfiliemes henyomást tön.
A lég e roppant hézagban, a kemény téli hideg daczára,
enyhe volt, mert két tág kandalló, Ölea fahasábokkal ellátva,
pillanatig sem engedett rést a külső légnek udvariatlan kaniliaági'ii; C8iik mikor az ajtószárnyakon át a cselédség üditö
szereket hozott, kacsintott-be Deczember úr, savanyú lehele
tet árasztván a közelebb sétálgatókra.
líésze a hölgyeknek a lovagok udvarias kíséretében fel
a alá járkált, míg egy festői csoportozat a szőnyeggel borított
emelvényen, a zenészekkel szemközt magashátú támlányojíon Foglalt helyet — s köztök Hokiczana is.
Zborowsky úx, mint ünnepélyrendezö — bemutatta úr
nőjének vendégeit, kik csak az utolsó állomásban csatlakoz
ván hozzá, ismeretlenek valának előtte.
Mind jól hangzó lengyel nevek említtettek kevés kivé
tellel, a nélküiüzhetétlen —szky végzettel.
A nők feltűnően szépek voltak, de Kokiczanának úgy
tetszett, mintha kissé túl a rendén feszélytelenek lennének
mozdulataik, s vidámságukban valami léteznék, mit ö eddig —
igen hibásan gyanítjuk — szemtelenségnek szokott otthon
nevezni: — d e idegen földről jővén, óvakodott a hajszálhasgató bírálgatásoktól, s azt hitte, hogy e könnyed odaengedés, s e feszélynélküli vidorság — a vidék ildényeihez
tartozik.
A terem nagysága miatt, s mivel minden bútorzata, s
t'al mellé illesztett fényes tölgylóczákhól s néhány támlányból állt, távol sem mutatta azon telettséget, mely az ily
ünnepélyeknek mindig növeli erdekét. De oly élénk volt e
nép, a zene oly bniidító, a csillárok világa s a kandallók
lobogó tüze annyira életadó, mikép épen a telettség hiánya
adott e társaságnak valami szabad élénk színezetet.
Az említett emelvényen ült Polávpsky lovagnak fiatal
neje is, Eokiczana, mikép Öt férjétől nevezni hallottuk. Magas

emelt alak volt ez; unom, karcsú idomai szobrásznak saolgálhatandának mintául. Vonásai Bajátos érdekkel bírtak, s
azokban derültség és szenvedélyesség vegyültek. Kék szemei
életet leheltek, kisded száján kedves mosoly lebegett, a mindenbül látszott, minő boldognak érzi magát, B mennyire
mulattatja öt a rögtönözött ünnepély.
— Mit mondasz váramról • - szólt Poláwsky, kedves
hölgyem ? mert azért, hogy a szent emberek kezeinket Össze
adták, s az áldás szavait kimondották fejünk felett, én hü
lovagod maradok, B te holtig szeretőm leendsz.
— - Minden a legjobban van, — felelt Eokiczana vidá
man, •— meg vagyok mindenkép, s kedvesen lépetve. Mogorva
vadászvárat képzeltem, setét folyoBÓkkal, melyek homályaihan kisértetek lesnek; pár komor cselédet, s valami aurva
várnagyot, s íme egész udvarom van. a cselédség sürög, s
látom vidor tekintetű váradat, számos előkelő vendégek,
lovagok, B vidám nejeik látogatják. Neked gazdagnak kell
lenned, Jarosláw! a én kissé szégyenleni kezdem magamat,
hogy oly keveset hoztam a házhoz.
— A leggazdagabb lovag vagyok széles Lengyelhonban — mond Poláwsky bensőséggel, - mert téged birlak,
szép Eokiczana ; — te szerelmet, derült kedvet hoztál e falak
közé, 8 ez a legjobb aradíj !
Eokiczana a zene védelme alatt, másoktól ahg értetve,
folytathatá beszélgetését fiatal férjével, ki igen szerelmesnek
látszott nejébe.
— Mondd meg nekem, ~ - s^íólt a hölgy rövid szünet
után,
biztos e várad ? nem félhetünk-e semmi meglepetés
től ? mert tudod — bátyám Zdenko, haza váratott, s alig
hiszem, hogy távozásom a háztól, még pedig tudta s akarata
ellen, fel nem ingerli boHZUJát; Zdenko bosüuja pedig félel
mes, mint az ég villáma.
Poláwskj lovag ajkain megvető mosoly lebegett. — Mi
panasza lehet indulatos bátyádnak, Eokiczana? — kérdé némi
büszkeséggel; — nem vagy-e nőm, nem hordalak-e karjai-
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moi), nem vagy-e királyné e várban, g nem. intézheted-e éle
tedet saját tctezGsed szerint?
Eokiczana e feleletre elhallgatott: látszott, hogy maga
Dem kíván egyebet, mint vigasztaltatni * bátoriltatni; elméjé
nek bánható, vidor de távolról sem aljas könnyelműsége volt a
paizs, melyet komoly gondolatok s előérzetek elé szokott vetni.
Poláwsky alkalmasint ismerte nejét, s szerfelett jól tudott
vele bánni. — Yesüilk magunk mögé a gondot, Eokiczana, —
szólt
bátyádat, ha engesztelhetetlen, kibékítik az idö s
boldogságod; időt pedig nyerünk, mert ki tudná meg Prágá
ban, hová tűntél el a távoli Yiszla mellett.
— Szeretlek, Jaroslaw! hűséged s becsületességed a
R2Írfc, melyre imám egyházát épitem! — szólt Rokiczana
szenvedélylyel, — végre ia, ha veszély van, megosztom azt
veled, s lia Zdenko súlyos kardját emeli fejedre, keblem a
paizs, mely a csapást felfogja.
Valahányszor Eokiczana Zdenkót emiitette, férjének
Tonásai mindannyiszor gúnyos megvetést árultak el; de ez
csak mint villám rángott át ajkain, s Eokiczana e kifejezését
a kicsinylcsnek észre sem vette.
— Az itt jelenlévők kedvesem, — foljiatá Poláwaky, —
Ilii barátim, kikre számolhatok; aztán telik hold és év - s
talán később nem leend elkerülhetetlen ezen elszántság.
^ Én szeretem azt! — kiált fel Eokiczana, mintha
valóban félteni kezdené a vágyva vá.rt magányt férje biztató
jgéi'ete után. — Nincsenek-e tágas szobák, roppant teremek,
s ha majd a tavasz kiengeszteli e merev hórétegeket, nem
vii-ul-e zöld erdő a vár körül, a nyúlnak tágas rónák, Övedzve
berkektől az. ezüst Yiszla partjain? Otthon, hű lovagom,
ólainkban pár gyors ló, mi kell egyéb ! Hidd nekem, e nag}*^
körözet, e sok szolgáló kéz, terhemre vannak inkább, mint
kényelmemre. Otthon, a csendes szülői háznál, magam öltöz
tem, s minden cselédem agg dajkám volt. Szerettem volna
őt magammal hozni, s aztán nevess ki, ha akarsz, kis ebecskémet is nehezen nélkülözöm.

Poláwsky lovag, egyik vendégót intette magához, ki egygyel a azép hölgyek közöl karon fogva sétált, s mikép látszott,
igen élénk társalgásban volt.
Intésére az ifjú azonnal odahagyta pár mentegető szó
után a hölgyet, s a lovaghoz sietett. Poláwsky valamit Hugott
fülébe, mire az ifjú azonnal odahagyta a teremet.
Mihelyt eltávozott, a lak ura nejéhez fordult.
- Megbocsáss, Bokiczana, — szólt udvariasan, — hogy
nem feleltem tüstént észrevételedre: e vár tied, a körÖzet
felett rendelkezhetsz saját tetszésed s hajlamod szerint.
Alkalmazhatod mindnyájokat szolgálatodra, vagy néhányat,
vagy egyet, s ha tetszik. Öltözhetsz magad itt is, bár meg
kell vallanom, hogy komornáiddal tökéletesen meg vagyok
elégedve, fejezte be, helybenhagyó tekintetet vetvén neje
öltözetére.
Ezt a lovag teljes joggal mondhatta, mert Rokiczana
valóban felséges jelenet volt. Kék selyem ruhája felül simán
s redötlenül olvadt karcsú derekára, míg kabátja tág redők
ben lepte el termetét; fejét kis fekete fejkötö födte, arany
nyal gyéren áttörve, s egészen hajához simulva, melynek
csak két széles aranyfényű fonata vonult körül halántékai
mellett. Minden festői fíolt rajta — a fej kötőt tartó boglártól,
a kis lábak magas sarkú czipöjóig.
— Örülök, — szólt vidáman Eokiczana, — ha tetszik
neked öltözetem, egy kis érdemem van benne, mert hölgyeim,
ha ellen nem állok, egész kis királynét piperéztek volna fel
belőlem!
— Nem vagy-e az ? — szólt élénken a lovag; — nem
élsz-e országod közepette ?
— Áh! — riadt fel egyszerre a fiatal nöj örömsikoltáat
hallatva, — Malenki! Malenki, kedves ebecském!
Valóban e pillanatban egy kis világosbarna ebecske, a
legszebbek egyike — visítva örömeben, rohant Eokiczanához,
kifogyhatatlanul, ugorva fel ölére, s onnan le, s a többi höl
gyeket s urakat is megtisztelvén a legbohóbb ugrásokkal;
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csaholva, H küi-l)e azékről-azékre nyargalva, s oly zajt ütvén,
miatha a vár az övé lenne.
Az egész vendégsereg nevetett; mind az állványhoz
közeledtek, a miután Kokiczana összeölelte, simogatta a
magánkívü] helyzett kis kedvenczét, gyönyörű kezét njnjtogütta birhatatlan bensőséggel Poláwskynak.
\
Köszönöm 1 — rebegte, — e gyermekes, de kedves
örömet neked Jaroslav^, most már látom, hogy gondolatim
ban tudsz olvasni, s elég valamit kivánnom, hogy rögtön
teljesítve lássam.
A lovag élénken látszott kedvese örömében osztozni,
s ajkaihoz vonván az oda nyújtott kezecskét, derülten
TÍ8K0üzá; — ha annyira bizol tündér hatalmamban, Eokiczana: lássuk, tégy még egy kisérletet — ma szerfelett jó
kedvemben vagyok; bátorság! halljuk egyét legkedvesebb
óhajtásaidnak!
Rokiczana ajkai körül csintalan mosoly vonult el,
azután nemével az ingerkcdésnck monda:
— Vigyázz, hü lovagom, hogy ne legyen a kísérlet hatalmasb tehetségednél; nekem valóban van egy óhajtásom,
melynek teljesítése nagy örömet okozhatna nekem.
— Halljuk! halljuk! — szóltak mindnyájan.
— Szólj! •— viszoűzá férje rejtélyes, sokat igérö
mosoly lyal.
— Legyen! — felelt Eokiczana, — magad akartad;
ha tehát hatalmad oly nagy, öreg dajkámat, egyetlen hű
cselédemet, akarom itt látni.
Poláwsky intett, az emelvény körül osszecsoportozott
vendégek szétváltak, a egy magas, halvány öreg nö állt alig
űégy-öt lépésnyire úrnőjétől.
Mihelyt megpillantotta öt Bokiczaua, felugrott üléséből,
a lesietvén az állványról, a nö karjai közé vetette magát: —
Brtgnmila! — kiáltott fel riadó örömmel és bensőséggel. —
Oh! hogy téged látlak újra, szabadon lélekzem, nehéz kö
esett le szivemről! — Jer, ülj ide mellém, most már minden
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kívánságom teljesítve van ! — Üvvel Kokiczana férje karjaiba
vetette magát — gyermeki örömmel, s nem gondolván annyi
néző jeleDlétével, ezer kedves nevet adott neki. s kilehelte
a gazdag szerelmet, luely e meleg szívben honolt.
A nő, ki ennyi örömet idézett fel, mintegy hatvan éves:
valamikor rendkívüli szépek lehettek vonáEai, miről jelenben
is tanúskodtak, de a szabályosan halvány arcznak kifejezése
szigorú és hideg volt.
Karjai közé fogta az ifjú nőt, ajkai érintették annak
havas homlokát, de ez volt minden. Mihelyt Eokiczana fér
jétől viaszatért az agg nőhöz, hogy öt maga mellé ültesse az
emelvényen, Bogumila ajkai körül leírhatatlan szeiidségü
mosoly vonnlt el, oly ellentétben szigorú vonásaival s egész
tartásával, hogy mindenkit meglepett.
— Fáradt vagyok, kedves, kedves gyermekem, — szólt
alig hallhatólag, — kíméld öreg dajkádat e vidor ífju nép
zajától; majd ha szétoszlik a tarka szivárvány, tiéd vag}'ok
újra éü mindig; mert — az aggnő e szócskánál félbeszakí
totta beszédét, megszorítván a fiatal hölgy kezét, s csendesen
kiment a teremből, a kis ebecskét ia maga ntán szólítván.
— Isten vezéreljen, öreg bagoly! — szólt a fiatal hölgyek
egyike lovagjához intézvén szavait, — az kellett még, hogy e
vén madái'váz közénk jöjön, van ugyis köztünk már egy —
ki Dagynraságra adta eszét.
— Uraságra? —, kérdé az ífju.
— Úgy van, — felelt a hölgy, — nagyon fenn kezdi
hordani orrát, pedig igazság szerint nem is közénk való.
— Ah! most eltaláltam, — viszonzá a lovag; — ennek
ám oka van, vetted-e észre, hogy Jaroslav? barátunknak is
szemébe tűnt, s minő figyelemmel kezd iránta lenni?
— - Yettük észre mindnyájan s Eokiczana sem késend
észrevenni, — előttem az is gyanús, hogy Zborowsky annyira
sürög-forog körüle.
— Éa zsidó ! — mond a lovag undorral.
7- Ezt első tekintetre látni lebet! bár meg liell vallani.

hogy ceinoe leányka ée igen jól tud azon előnyökkel élni,
melyekkel a természet megajándékozta.
— Éü nem találok semmi oly különöst lajta, — szólt a
hölgy, - - maga is a legcsinopabbak egyike, felvetvén ajkait.
Jaroslaw ellenben, úgy látszik, azt találja, — mond
a lovag, — s ez a fődolog. Eeánk egyikünkre sem néz, a
héber kegyistennö, úgy látszik, különösen jól tudja megkülönböztetiii, a kit akar.
Eszther! — hangzott most Poláwyky szava.
— Hallottad? — suttogta a hölgy lovagjának, — vájjon
mij^akíu-hat vele?
E pillanatban a lak ura Eokiczanávöl odahagyta az emel^•éiiyt, hol eddig társalogtak. Mihelyt Eszther neve kimonda
tott, egy tá,mlányról, magas karcsú hölgy kelt fel, ki eddig
némán ült, s szemeit tárgy nélkül látsz .itt a teremben jártatni.
Ha nejének kísérete közt a lovag e hölgyet megkülön
böztette, ez mindenesetre ízlése mellett szólt, mert az egéfz
társaságban nem vult arcz, mely eleő tekintetre képes leende
nunyi figyelmet s érdeket gerjeszteni, mint ez.
Á keleti szabályos vonásokon az ifjúság rózsái fölé egy
árnyalata a barna léhnek volt öntve, mely öt a sarmat
jíileget viselő többi hófehér arczoktól — megkülönböztette.
Nagy fekete szemei félig födve selyem ernyőktől, mély szen
vedélyességét árultak el, vegyülve egy árnyával a búskomolyHágnak. Volt e fölött; egész tartásán valami báj elömölve, mi
képes leende öt a legfényesb hölgy tár saságban is kitüntetni.
Á lovag felszólítására a fiatal, alig tizenhét éves hölgy, B
ki miként nem szükség mondanunk, nem volt más, mint az
öreg Tjevn unokája, a szép Eszther, — Eokiczana közelébe
líietett, kinek egyre azon kis szolgíUatok közöl volt szüksége,
minőket ily társaságokban a hölgyek egymásnak tesznek, a
uélktil, hogy ezért cselédet szólitnának elő. Valami csekély
rendetlenség öltönyükben, vagy hajékükben, egy félrecsúszott
azEilag talán, vagy ferdén álló virág s ehhez hasonlók. Ilyen
tübkélységet hozott Eszther is rendbe Rokiczana öltözetén.

Mikor e munkáho:? íbgott, Ggy tekintete feilálkozott
Poláwaky loTaggal, A febéges szempár — nem mondhatjuk —
váddal nyiigoflott a szép férfin vonásain, nem! e tekintet
ben, mely mint napnak sugara esett reá, valami egéazen
máB volt. Bíiszkc önbiaodalom es szilárdság sző vetkeztek
abban égető vágygyal. Volt Ígéret és fenyegetés ^ b é k é t l e n 
ség s makacsság együtt e hirtelen tekintetben, mely a nyilvá
nítás erejével és világával bírt.
Poláwsky egyetlen ily hirtelen és futó tekintet után, nem
kétkedhetett, hogy e hölgy nagy és életeméaztő szenvedély
súlya alatt van, melyet szeretne titkolni és mégsem azégyenli,
ha elárulta.
Á lovag arcakifejezése, melylyel a aziv és érzelem e
kérdésére, e nyilvánításra felelt, nem leende képes a kedves
Rokiezana derült kedvét a könnyed odaengedését biztosságba
ringatni. De mit tudott Eokiczana minderről! — Volt-e neki
más gondolata, minfc férje, mint a hely, hol van, mint a
vidor nép, mely körüle lejt és társalog?
A zene lasBÚ lengyelt hangoztatott, s Poláwsky szép
nejéve] nyitotta meg a vigalmafc. Senki sem maradott ülve,
mindenki követte a tánc2 vezérét, B nemeokára a hölgy és
lovagok koszoruját teljes mozgásban látjuk.
Zborowsky volt az egyedüli, ki a terem tizenkét oszlopa
egyike mellé vonulva figyelmes szemlét tartott egyenkint a
hölgyeken. Jól észre lehetett venni, hogy Eszther különösen
elfoglalta figyelmét.
Az öltékeny viselt, mely csak azért látszott födni a tago
kat, hogy azoknak azobráazi arányait jobban kiemelje, a
többiek fesztelen modora, a bizodalmas meghitt hang, mely
köztök s fcánczosaik közt feltűnt, szóval minden, a mi e kör
ben rendkívüli történt, alkalmasint már eddig is meglepte
volna a szép Rokiczanát, ha veende időt más gondolatokkal
foglalkozni, mint boldogságával, mint a titok léhe által
édesebbé s érdekesebbé vált jövőnek álmaival.
Mit tudta ö, az idegen — egy gyöngy a férfias cseh
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népből, jőve az akkor fényes és eleven Prágából, ide a szere
tett lovag várféazkébe — mi történik körüle? mi az, a mi
neki viszásuak — szokatlannak tetszik ! Nem volt-e Lengyelhunban, az élv ée gyönyör honában ? Mit tudta ö, ha a kissé
medret tÖrŐ fesatelenscg nincsen-e a nemzet szokásaiban, s
a mi neki túlzott szabadságnak látszik, nem mindennapi-e
exen emberek közt, kik csak kéj és gyönyörnek látszattak élnií'*
Pedig volt sok, a mi öt méltán meglephefcé.
Mindezen hölgyek, kik előtte mint hires neveket viselő lova
gok nejei mutattattak be, kiket ma látott először, mindezek
mondjuk, táneaosaikat egyszerűen tegeztek, s áltatok is csak
e bizalmas nevén szólíttattak.
Párszor úgy tetszett neki, mintha a tekintetek, melyektít e hölgyek udvarlóikkal cserélgettek, a csintalan mosoly,
ffielylyel a suttogó beszédeki-e feleltek, szóval egész magokviaelete oly hölgyeket' jelelne, kik nem müveit s gyöngéd
társaságban növekedtek. De szerénysége visszautasított min
den séi-tő wejtelmet 8 talán gondola, mikép később sokat
változtathat körözetében s annak szellemében; főleg pedig,
hogy p. kört magát szűkebbre vonhatja, s e fényes udvartar
tást egyszerű, vagy legalább nem oly zajos és népessé változtfitandja.
Eszther, a héber hölgy, különbözött a többitől, s volt
valami szerény s méltóságtRljes egész valójában, mi felidézte
Rokicaaua rokonszenvét. Sejtette-e, hogy a hölgy, ki mint
tiU's alkod óné volt személye mellé rendelve, az akkortájban
megvetett zsidóosztályhoz tartozik ? — nem tudjuk. Cseh
országban és Lengyel honban ez időben igen kevés zsidó volt,
8 így a faj kijelelt vonásai nem annyira ismeretesek. EsztberDek egész módjában illem és gyöngédség tűnt fel, mi öt
előnyére megkülönböztette a többi hölgyektől s Kokiozanának
nagj' könnyebbségére volt — üt maga mellett láthatni.
Ez okozta, hogy valamint lítközben, úgy az estély alkal
mával is legtöbbször a legszívesebben Esztherrel beszélgetett.
A héber hölgy vádtalan udvariasságot tanúsított, de sem
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tekintetében, sem szavaiban nem létezett azon bensöség,
azon bizodalom és rokonszenv, mely Eokiczanában.
Ha 0 társaságban csak egy-kettőt emeltünk ki, oka, hogy
a többinek nincsen befolyása eseményeinkre, s következőleg
csak diszitményeül szolgálnak a képnek, melyet itt a törté
neti múltból kiemeltüuk.
Az ünnepély vígan folyt, Bokiczana a lovagok mind
egyikével tánczolt egy-két kört, azután aa emelvényre ment
fel, hol mindig többen voltak a fiatal urak s nök közöl, kik
az úrnő üléséhez közelítvén támlányaikat, mindenkép igye
keztek öt mulattatni s Poláwsky lovaggal pár szót cserélni.
Az utóbbi m^indazon kis gyanúmellett, melyre talán magunk
is adtunk némileg okot, pillanatig sem hanyagolta el nejét, s
mindenből látszott, mennyire igj'ekszik kedvében járni.

A FEKETE YENDEO.
I.
Az idő haladott, de a LengyeUold a vigalom hona, élénk
mi) és hősies népe nem tartozik azok közé, kiken a bánat
erőt vesz, kiket a szerencsétlenség lenyom; ha boni dalait
hallja, ha pohajak csillognak, s íoleg szép és bájos hölgyek
liöat van, falra, aggatja a gondot s Örül életének.
Nem csoda tehái, hogy a lefekvésről senki ae.m gondol
kozott, 8 míg az üditö szerek bőségben kerengtek, a teremben
s aniiak néhány öldalszobáiban — a tái'saság együtt maradott.

Mintegy tiz óra lehetett é-ifél előtt, midőn kürtjel hang
zott a várkapLL tornyában. Mindenki figyelmét felgerjesztette
ez, mert u zene épen szünetet tartott.
— Ki lehet e késői vendég?
kiáltottak fel minden
oldalról; mig Poláwsky must tervén vissza nejével az oldalszobák egyikéből, s a terembon sétálgatván, hirtelen megállt.
Zborowsky! — kiáltott fel.
Zborowsky épen ki akart sietni a teremből, de azonnal
megállt, s a lovaghoz ment.
— Meg nem foghatom, ki lehet az, kit a kürt jelel ? -—
mond Poláwaky.
— Hívatlan vendég mindenesetre; — felelt Zborowsky,—mert mindazok, kiket én meghívtam, itt vannak.
Mihelyt a lovag Zborowskyt szólította, főbben köze
ledtek, de a. várnagy hii-telen elhallgatott.
— öíess ki, barátom, — folytaiá a lak ura, -~ roméluni.

kiadtad a parancsot, hogy engedelem nélkül, yenkit ae eresz-j
Hzenek be a kapun"^
•— Bizonyosan! — felelt Zborowsky, — ha kegye
kivánja,, azonnal elutasíttatom.
PoláwBky fel volt kisgé hevülve a bortól, miként a több:
jelenlevők is, néhányat a hölgyek kÖzől kivévén. Zborow
szavaira összevonta szemöldeit és azólt: — Hadd maradj
künn a hüvöeben a jámbor, akárki legyen; kivévén, s
magában értetik — tévé gúnyos felnevetéssel hozzá, ha
krakkói püspök, vagy valami máe szent ember tiszteli meg
e világi falakat.
•— Ha tehát egyházi ember, beereszthetem? — mond
Zborowsky nevetve.
— Mindenesetre! — kiáltott fel Poláwsky lovag, — ne
mondassék, hogy valami szegény zarándok, vagy kolduló
kolostorlakos hasztalanul kopogtatott Lobzow kapuján; de
a ház törvényét add tudtára, ez magában értetik.
A lovag e párbeszéde Zborowskyval igen rövid időt fog
lalt el, s a várnagy kissé békétlenni távozott.
Eg}' inas épen bort hordozott körül, akkortájban a leg
kedveltebb üdítő szert, mikor még ezukráazat s számoK egyéb
csemegék nem voltak ismeretesek vagy szokásban.
Poláwsky lovag felvett egy poharat s magaara emelvén
azt — felkiáltott:
Barátim vígan ! — vegyen kiki poharat,
s igyunk egyet kedves, drága TtokicKanámnak egészeégeérfc!
A felszólítás nagy készségre talált, a férfiak azonnal
pohai'at ragadtak, a hölgyek közöl is a legtöbben, H nem sokára
élénken hangzott:
— Éljen Kokiczana, a mi kedves házi nőnk, Poláwsb
lovag bájos neje!
Úgy látszik, hogy a vidám tárBa^ág egészen feledte
kürtjeit, s a sajátos éji vendéget, ki oly sKokatlan órát válási
fcott látogatásra.
Eazther nem ivott, egy oszlop közelében állt, festői söt
öltönyében — s szemei a bánat és dacznak kifej ezéaévj

kfiiueliek Poláwsky-lovagon, A számos gyertyák világa, így —
miként az oszlop árnyában állt, esak fél arczát világította.
HasQulított márvány szoborhoz, s volt valami baljóslatú
egész valójában.
A férfiak teljes sürgésben valának, az inasok medenczéjének terhét a lehető sietséggel könnyíteni. Többen a jelen
levők közöl más neveket indítványoztak éljeneztetésre, midőn
a terein ajtaja megnyílt, s a zenészek épen egy zajos mazurt
kezdtek meg.
A tágra nyitott ajtón R,t, egy magas férfin lépett be;
tagjait fekete redős öltöny fedte, melyet széles vörös öv szorí
tott derekához ; első tekintetre meg lehetett benne az egyházi
férfiút ismerni. Mintegy 38—40 éves lehetett legfelebb,
jelentő, de hideg és szigorú vonásokkal, melyeknek jelenben
a fényes világításban igen jói ki lehetett felindult kifejezésü
ket venni.
Mihelyt Poláwsky lovag az új vendéget megpillantotta.,
L'gy tekintetet vetett a többi lovagokra, azután hirtelen a
legközelebbihez intézvén szavait, szólt:'—• Ez Bariczka I
ismerem öt, a leghatalmaBabb szónok s erkölcsbiró a sarmát
földön. Istenemre! nem jött legyen hiába.ide! — Ervei
eleresztfón Eokiczana karját, a zenészeknek intett, s a zene
tiistént elnémult, s új vendége elé sietett, oly élénkséggel,
raictha legkedvesebb barátja iepte volna meg öt látoga
tásával.
E közben Bariczka, ki akkortájban a legbuzgóbb s iegözigorúbb hittcrjesztök közé tartozott nemcsak Lengyelhonhm, hanem Európa ezen egész részében, csendesen s méltó
sággal haladott előre a hosszú teremben. Volt-e kísérete?
uem lehetett tudni, mert a terembe Zborowskyval lépett be,
és senki sem követte öt.
— Légy üdvöz, szent férfin! - - kiáltott fel vidáman
1! lívk m'a, — becsületes keresztény társaságban vagy itt, Isten
jij népe közt, kik életüknek, melyet tőle nyertek, örülnek ós
senkit sem bántanak.
./..,•.(•',-(•( M.
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Mikox Bariczka Márton perjel a terem közepébe ért, hol
már mindnyájan Polá-wsky körül sereglettek, telemelte karját
és azigorú hangon szólt:
— A'e lözelíts, átkozott!
E szavak után, melyek föegyházi személytől azon időben
kimondva, mikor a római pápa királyokat nevezett és tett le,
el nem hibázhatták hatásukat. — Valami ba,bonás rettegés
kapta meg kevéa hiján azi egész társaságot,
— Ah! — kiáltott fel Poláwsky lovag, egy azok közöl,
kit e sajátos üdvözlés meg nem rezzentett, — te békéa házba
áldás helyett átokkal nyitsz be ? — Uraim! ezen embernek
esze niuosen helyén! Vigan, Bariezka barátom! — íme szép
hölgyek karjai nyílnak, el kell dobni a gondot; egy vig
krakoviánkát zenészek! Hölgyeim, remélem, kegyetek nem
fogják e vendégünket így Itusongni hagyni.
Bariezka, míg a lovag szólt, körben jártatta tekintetét,
mintha minden arezot egyenkint meg akarna jegyezni
Mihelyt Puláwsky csintalan hevességgel, minden feszélyj
8 elfogultság nélkül kimondta felszólítását, biztatva körül
tekintett a hölgyek közt, hol egy-tíettö legkisebb részbeni
«em osztozott a köaijedelemben. Egy csinos bai-na höjgy]
azok közöl, kiknek kissé túl is fesztelen magaviselete Rokiezana figyelmét is megkapta, söt benne valami Idfejezhetlei
titkos rémületet idézett fel, előrelépett, s mielőtt Bariezka'
iijra szólhatna, karjai közé vetette magát.
Mihelyt a jég meg volt törve, s az első lépéa megtéve,
többén a hölgyek közöl körülfogták a komoly egyháKÍ férfint,
a összevissza nevetve kiáltoztak: — Éljeu a tancz és ai
vigalom! Láasuk, mit tud a vendég, ellenálIhat-e nekünk,:
elég udvariatlan, visszautasítani a hölgyeket, kik öt táuczra,Örömre szólítják'?
A hölgyek ingerkedéseit a lovagok hahotája kisérte, s
Bariczkának minden erejére szüksége volt, hogy a villa
nyosán átalánosakká vált bohóskodáaok és tréfák közt komoly-

^l^giit megtartsa, s magát a mindig csintalanabbakká s meré
szebbekké váJó hölgyektől kiszabadítsa.
De az egyliázi fértin sem lélekjelenlétét, sem komolyüágát el nem vesatette; alkalmasint átlátta, minő nevetséges
szerepet játszanék, ha magát e hölgyek ölelései s ezirógatásai
ellen védvén, egyenkint visszautasítaná a szemtelen, de igen
Í8 veszélyes támadókat.
Mikor már a hölgyek azt hitték, hogy a diadal övék.
Barifizka legkevesebbé sem ellenkezvén velők, hatalmas
erőteljes hangon felkiáltott;
— Bodzanta, a krakkói püspök, a római pápa ö szent
ségének parancsából, téged
- Kázmér leiuiyel kmlyl —
Béiiál fiát — eg3''házi átok alá tesz! Légy átkozott! és
Qiindiizok, kik lépteidet kisérik, kik veled tái'salognak,
kik egy tálból esznek, egj' serlegből isznak velecl — légy
átkozott!
liariczka mindezt oly hatálylyal és méltósággal mondta
ki, hüfíy miként egy szava átkának a máaik után lebbent el
ajkairól, a hölgyek is egyenkint emelték le karjaikat róla,
mindnyájan odahagyták s lassanként hátrább és mindig hátlibb vonultak Tolá-wsky lovagtól, kit Bariczka itt egyszerre
mint Lengyelország királyát ismertetett meg.
Senkire sem gyakorlottak az egyházi férfin szavai oly
itindítö hatást, mint a szép Bokiozanára, ki eddig közel
l'érjéliez a leguyugodtabbak egyikének látszott; habár mindaz,
n mi körüle történt, meglepte öt s értelmét hatalmasan kezdé
nógatni taglalgatáaára helyzetének.
Nem az eg}^házi átok volt az, mi a fiatal hölgyet lesújtotta.
Még a gyermeki kor határiban, talán nem is tudta az ily átok
(ígesz hordérejét felfogni; de Bariczka Poláwaky Jarosláwot,
kinek vendégei már is sajátos, bár futó sejtelmeket ébresz
tettek az egyszerű hölgyben, Lengyelország királyának
ncvc>:to: azon hadiasan fói-fias, tanácsban érett, országos
liivíitaluokai választásában bölcs és meggondolt királynak,
kit míg egy része a nemzetnek imádott, a szomszéd fejedéi-

mek becsültek: szám^osan m.ások féktelen szenvedélyei s
tjzámos kihágáfeai miatt gyűlöltek.
Kázmér lengj^el királyban két ember létezett: az élv
vadász és a király. Kiket fényes hivatalokkal megbízott, azok
az ifjn, élvvágyó emberrel a királyban sohasem találkoztak.
A király jól meg tudta embereit választani, s a nép sokat tar
tott helyea tapintatáról s emberiamerctéröl.
Ellenben a másik ember, ki Kázmérban létezett, s egé
szen más lapra tartozott, kerülte a komor, böles férüakat, s
azon néhány ifjn, kiket mellékélete virágos xitaiban társul
avatott, benne csak Kázmért a férfiút, lovagot, szerelmest és
élvvágyót ismerték. Jaj volt, ha a rokonszenv által elvakiítatva eszükbe jutott oly előnyöket követelni s oly vágyakiit
nyilvánítni, melyeket csak a király teljesitendhete.
Utolsó szavuk volt ez! s Kázmér rögtön változtatta hang
ját, tekintetét, a elfordult tölök, mintha soha sem látta volna
ükét. Ha aztán a megsértett hiúság, a nagyravágyás nehélye
pár titkot árult el a király egyéni, ifioncz életéből, nem egy
szer halál volt a lakat, mely örökre elzárta a rejtélyeket.
Ismerték ot jól Lengyelhonban; azért a szerencsés, kit
a király választása ért egyéni kalandjaiban, mindent feledette,
s a pillanat gyönyörének élt, miként Kázmér maga szere
tett feledni, s maga mögé vetette koronáját s királyi pálezájátKi a királynak e szeszélyét tapintattal ki tudta aknázni,
igen jól találta magát körében s víg napokat tölthetett: de
Kázmérban nem a kegyosztó urat, hanem kárpótlásul a leg
jobb pajtást éa czimborát találta.
— A lengyel király!
ez volt Eokiczana első gondo
lata, a mely azt közvetlen kísérte egy másik, — hiszen én a
királynak )ieje vagyok I
Mindez, miként a helyzet maga megfejti — talányosan
pR rohamosan kapta meg kedélyét, s nem volt ideje egyét is
a felidézett eszméknek tovább fűzni.
Poláwaky lovag látván a hatást, melyet embereire
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liariczkfi. jelenléte fi az egyházi átok gyakoroltak, felhagyott
!i tréfán s intvén kezével, szólt:
— Barátim, vendégeim! ezen eszelős ember itt király
nak czimez engemet, Poláwsky lovagot, a vidám czimhorát,
mnél több bizonyság nem kell arra, hogy eazét vesztette.
Zborowsky! elŐ kell embereinket HzoUtani. Adass e hóbortos
embernek oly bűvös éji szállást, hol hevéből kiüdüljön s
kiséríeti álmai eloszoljanak.
— A zene szóljon ! - - folytatá ; — tánczra ifjak, höl
gyek, hagyjátok e kolostori baglyot magára! —- Ezt mondván
iDtott, a zene megszólalt, a a párok szövetkeztek. Maga a lak
nta a szép Kszthernek nyújtotta kezét, míg Rokiczana mámo
ros elfogultsággal Szapia lovag felszólítását fogadta el, s a
vigalom megkezdetett.
— Farsangi bohózat! — suttogott lágy hangon a szép
Észtbe]-, üde ajkait annyira közelítvén Poláwsky füleihez,
tiogy lehellete érinté az ifjú arczát.
-Nem egyéb, — viszonzá ez, -— Zborowsky gondoskodand a szemtelen tolakodóról.
— De lenne báirmi, — szólt hirtelen s szemeit kimondIjatlan kifejezésével a szenvedélynek a lovagra emelvén a
hölgy. — ki valóban hű — el nem távozik, s az egyházi átok
sem odázza el!
E rövid párbeszéd azon idő hézagát töltötte ki, mely
addig telt el, míg a zene újra és zajosabban kezdett hangzani.
Zborowsky kisietett a teremből, de Bariczka nem moz
dult belyéből, a raikor látta, hogy Poláwsky felszólítása s a
yidorzene készülnek fellépésének egész hatását megsemmítni,
felemelte hatalmas harsány szavát és kikiáltott:
— Rokiezana! te meg vagy csalatva! nem Poláwsky
lovag az, kit férjednek hiszesz, — kivel tégedet nem a krakkói
püöpök Bodzanta, ama szent férfin, hanem a thinjeczi apát
kényszeríttetve a királytól s kiadván magát krakkói püspök
nek — színleg — hallod Bokiczana! színleg esketett össze !
Tudod-e jámbor szűz, hogy e némberek nem vidéki urak
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nejei 8 hölgyei, nem! oly személyek ezek, kikkel egy lovag
neje sem táraalogoa
utczán és rosszLirü liáaakbau í'elszedett kéjhölgyek!
Oly valami erö volt a perjel liataimas szavaiban, bogv
míg a tánczolók magokhoz tértek, míg az iszon3'ú vádra,
melyet e vakmerő ember kimondott, Poláwsky odahagyván a
szép Eszther delejesen vonzó 3 veszclyos közellétét, elöuietett,
Bai-iczka képes volt mindazt, a mit hallánk — harsány, éles,
érthető hangon kimondani.
Épen az utolsó azót mondta ki, midőn Zborowfíky neháuyfegyvevessel a terembe lépett, s Poláwsky felindulva a dühig,
Baiiczka mellett termett.
— Vakmerői — kiáltott, — te a királyt költöd fel ben
nem és saját váramban, visszaélvén a vendégjoggal — átok'^
kai s rágalommal köszöntesz be! — Jól van, legyen neked.
a te hited szerint! — Ha király vagyok, s a hatalmas lengyel.
király Kázmér, ligy ezek itt mindnyájan és te magad alatt-,
valóim vagytok. Ila a féktelen bűnös áll itt, kire átkodat
azórtad, nem csodálhatsz, midőn veled a szerint bánil
miként az előre gyaníthattad, mikor e vermébe a bünuoj
beléptél. Poláwsky -Taroslaw könnyen feled és raegbocsáji
főleg saját várában s vendégei közepette
a királytól
reszkess!
Bariczka szabályos vonásai a legmélyebb undort s meg
vetést árulták el, s feleletre sem méltatván a lovag szavait,
félbeszakasztott szónoklatát folytatta.
— Igen, mind ez igaz! s légy átkozott! az anyaszent
egyház undorral kitaszít kebléből; téged pedig ilokiczana ;t
római pápa ö szentsége maga védelme alá vészen; — jer ide
mellém, kivel Isten van, avval az üdv !
— Zborovrsky! — kiáltott fel a kii'ály, ki már alig birt
haragjával, — fogasd e szemtelen embert körül, s vettesd a
Viszi ába !
Az iszonyú parancsot kimondván Kázmér, oly méltóság
gal, mely nem csekély ellentótben volt elébbi fesztelenül

odaengedésével, a terem emelvényére lépett és fel
kiáltott :
— Igen! én xagyok a király a látni akarom a vakmerőt
••s bűtelent, lát e esuklyáa barátnak crö nélküli ürea szavai
:A hirfak rémíteni s oldalam mellől elijeszteni.
Vagdaljuk össze! — kiáltottak az ifjak, fegj'vereik
után öietve, melyeket az akkori hadiasb időkor nyersebb szo
kásai szellemében, ily vigalmakkor sem hagytak messze
magoktól, s most a terem egyik szögletében letéve hevertek
egj'más mellett.
— Éljen a király!— kiáltott fel Zborowsky, s ntájia
raiudnyájan, míg a férfiak néhány perez múlva széles görbe
szablyákkal kört képeztek a király körül.
Bariczka nyugodtan állt, nagy gyöngyü olvasójának
nehéz ezüst feszületét tartván kezében s vonásai legtávolabb
árayát a félelemnek sem árulták el. Á_ kardok feje felett caörgöttek. egyetlen intés s a buzgó ember ezer darabbá leendő
vagdalva.
E pillanatban Itokiczana a fegyveresek közé rohant; a
veszély, mely az egyházi férfiút fenyegette, g ennek veszte
utáu a királyt magát, miként hitte, azonnal visszaadta a
hölgynek lélekjelenlétét. Mikor Bariczka az aljas cselt fel
fedezte, melynek e hölgy martaléka Ion, Rokiozana félájultac
lianyatlott az ifjú Szapia karjai közé, ki vele egy támlányboz
HÍetett, hol a no mindeu lelki erejét összeszedvén, tisztára
igyekezett a homíUyt deríteni, mely sorsa felett borongott. —
llost e, fenyegető pillanat adta neki azon erÖt, melyet köz
napi lényektől elvenni szokott.
— Megálljatok! — kiáltott fel, — ha ama férüu ott a
király, akkor én neje vagyok, mert csak mint ilyen és oltár
előtt esküdtem neki hűséget és engedelmességet! Rn nem
akarok \ ért látni nienyegzömön, el a kardokkal! ereszszétek
szabadon ezen embert, kit buzgósága túlragadott s nem tudja,
init beszél.
— Mit késtek, — szólt hideg nyugalommal Bariczka —
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Beliá.1 fiai ! bor, Kéne és kéjhölgyek rabjai ti - ^ Öljetek meg!
mert igazat szóltam : ezen em.ber itt a lengyel király ^ s én
egyházi átok alá vetem őt! - - Kiuek üdve kedves, ki nem
veti oda egy elátkozottért mennyei osztályrészét, kövessen
engemet, ti mások, kik a sátánnál vagytok — íme itt állok
védtelea — az Isten szolgája, vagdaljatok össze.
Eokiczana közbejötte^ s a perjel ntóbbi szavai — röviíi
gzünetet idéztek elö.
Kázmér, mikép már mondtuk, bortól hevülve, a lovagok
legtöbbjei hasonlóul ingerült, félig mámoros állapotban levén
Bariezka szavai nem voltak képesek a kedélyeket megengesz
telni, 8 a jelenet mindinkább szorongó, Kázmérra nézve szégyenitö a nyomasztó színezetet vett.
E pillanatban Eszther, ki eddig aa egészet semlegesen
látszott tekinteni, a királyhoz lépett, a egy hangon, melyben
szilárdság s bámulandó hideg vér egyesültek, szólt, csak Káz
mértól hallhatólag: — A jelenetnek véget kell vetni, mielőtt
Eokiczana többet halljon e csalótól, kit alkalmasint bátyja I
Zdenko vesztegetett meg.
E szavak visszaadták a király lélek-jelenlétét.
— Urak, — szólt nyugodtan, - - vessétek el a kardokat,
miként azt a királyné parancsolta, teve hozzá hangnyomat
tal. Vigyétek ezen őrültet biztos helyre, míg rendelkezem
felőle.
— A Viszla vizébe vele!
augta Eszther, még mindig
a király mellett állva, mint gonosz szelleme, - a hímek
szárnyát kell szegni, a a felségsértő bűnhődjék.
Kázmér s Eszternek szemei találkoztak, a királynak úgy
tetszett, mintha soha szebbet e hölgynél nem látott volna, a
mintha annak igézete alatt állna. — Azonnal intett Zborowskynak s valamit súgván fülébe, a jövő pillanatban
Bariczkát körülfogták a férfiak, s vele együtt kitolakodtak a
teremből.

7.H

Kínos szünet követte ezen erőszakos jelenetet, mely alatt
Bariczka nem szólt többet, hanem hidegen a gúnyoa megvetés
kifejezésével s,rczá.ban engedett magával tenni, mit az erőszak
yégzett fölötte.
Eokiczana halványan állt s kezét összefogva szóit:—
Uram király, mert magad lerántottad az álczát a titokról,
mely személyedet födte: mi fog ezen emberrel történni? kit
nem bosszú, uem vizagaság, hanem főnökének, a krakkói
p(i3pöknck, parancsa hozott ide ?
— Jer, Rokicza.na, — viszonzá a király, — előrehaladt
az éj! sok történt, a mi idegeidet feszültségben, kedélyedet
hányattatásban tartotta; vonuljunk vissza szobáinkba; hagy
juk 0 vidor népet itt magára. Mi gondod se legyen ama 3zemfcelen barátra, majd elmegy oda, a honnan jött.
üokiczana nyugtalansága mindinkább növekedett; csocUeaii kezdettek világosodni sejtelmei. A mi öt e hölgj'ek, s
e 3ivár fiatalság körében elöhb meglepte, s a mi természetes
gyöngédségét ellenségesen érintette, most a szégyen s a
nemes harag kíséretében kapta meg egész valóját.
Szólni akart, de valami óva intő, titkos szózat hangzott
kehlében. Ne ingereld ezen embert, ki mindenre képes, ki
magával a római pápával daczol, s kit az egyház kitaszított
kebléből.
— Igazad vau, Jaroslavv, — rebegte Robiczana, mintha
még mindig annak hinné férjét, kinek az előtte kiadta magát,
a mintha semmi sem történt volna. — Menjünk! lankadt,
kimerült vagyok!
de ifjú, s pár órai csendes háborítlan
pihenés visszaadandja erőmet s életbátorságomat. — E sza
vak után Esztherhez fordult s nyájas hangon szólt: -— Kedves
Esather, Poláwsky lovagnak bizonyosan nem lesz ellenére,
ha Bogumilát felkeresed; ö ápolt gyermekkoromban, s leg-
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jobban tiidanrljíí, "mit lennri fiíivöa tenni, bogy iíiegeimnek e
görcsös lázát legyőzzem.
A király intett Eszthernek s a fiatal hölgy eltávozott.
E közben szelíd nyájassággal igyekezett Rokiczanát megnyug
tatni, kivel a teremből eltávozott. — Nemsokára a lovagok,
kik Bariczkát kikísérték — vieszatéi*tek, s az együttmaradot-;
tak néhány kedves felkiáltás után újra tánczhoz fogtak, méj
pedig oly élénkséggel, mintha semmi sem szakította voluí
félbe a vidám ünnepeled.
Mi törtónt tovább a teremben a királynak eltávozása
ntán a7,on hölgygyei, kit maga királynénak nevezett; miként
szövetkezett vagy vált el a társaság elébb vagy később, azt
titok leple födi s eseményeinkre érdekkel nem bir.

Egy órával azután, szépen, s az akkori idők fogalmai
szerint íiényelemmel bútorozott hálószobába lépünk
hol
Kokiczanát, a királyt és az öreg Bogumilát együtt találjuk.
Az egyetlen ágy, veres nehéz kárpitokkal árnyékolva,
állt egyik szögletében; a kandalló tüze, melyet Bogumila
koronkint élesztett, sajátos világot öntött arra s a többi
bútorokra.
Eukiczana vánkosai közt feküdt, míg Kázmér egy támlányhoz ült ágya mellett, kezében tartván a hölgy gyöngéd
ujjait.
Bogumila kis kerék széken ült a kandalló mellett a a
kis eb mellette hevert. Úgy látszott, hogy előhaladt kora e az
alkalmasint hosszú és fáradságos út daczára kerülte őt az
álom.
'
— Légy nyugodt Eokiczana, — szólt a király részvéttel,
de melyben valami békétlenség vegyült. — Megfejtem neked
alkalmasb órában mindazt, a mi most nyugtalanít s elrémít.
A fejedelmek viszonyai olyanok, mikép fájdalom, nem enge
dik, hogy mindig szívok sugallatát kövessék választásaikban.
De azért nem egyszer bensőbben csatlakoznak ahhoz, kit

J

-^zivők hitkon választott s az ily viszony boldogitóbb mint az,
melyekre a szertartások nappali fénye alatt az áldás adatott. Te Bzivemuek ily titkos választása vagy, szerelmemen nem
líétkedhfitel, minden egyéb nem olyan, hogy téged nyugtalauítbatna! Te enyim maradsz! nincs a világnak oly hatalma,
mely minket tübbé elválatízszou.
És az esketcs ? - - kérdé Rokiczana, — valódi eskeíés
vült-t-i az Ur szine előtt?
— Nem mondotta-e Bariczka, hogy a thinjeczi apát,
töhát egyházi ember, ha nem is a krakkói püspök, egyesített
bünniinket"? Nem történt-c ca oltár előtt, nem mondotta-e ki
cj[ínil)or férfi felettünk áldását'?
llűkiyiiunát a király szavai meg nem nyugtatták; de
palami nem i'gészen tisztázott terv kezdé kifejteni körvona
lait elméjében. — Úgy látszott, mintha minden törekedése
odamenne, a királyt megnyugtatni s citávolitni; azértiegyÖzvéii a vihart, mely keblében dúlt, szelíden s engesztelő han
gon szólt: — Köszönöm a vigasz csendet adó szavait! Nem
alíirályé e sziv, hanem Jaroslawé, nem a nagy Lengyelföld
az én királyságom, hanem e rejtett vár. Nem aggódom tehát
tübbé, mivel te Jaroslaw így akarod, de hu kérésemnek némi
hatalma van szived felett, no hántasd Bariczkát. Nagyon fel
fogja ez a kedélyeket ingerelni ellened! — M i történik itt
alant, hallod-e a kopogást ? — kérdé egyszerre a fiatal nö
fülelve, míg Bogumila csendesen az abUikhoa közeledett s
annak leeresztett függönyeit felrcemelvén, kitekintett a téli
tájképre.
Felséges voli az, a hold fényesen világított s az egész
vidéket snrü hólepel födte: közel a várhoz alig néhány lépés
nyire attól a Viszla vize terjesztette jegét. A király maga is
füielí az ismételt kopogásra, mely hasonlított ahhoz, mikor
tírduben valami agg fát vágnak ki; azután nyugodtan felelt: —
Semmi különös; Bogumila talán megtudjafejteni az éjjeli zajt.
— Mit látsz, Bogumila? — kérdé Rokiczana élénk
l.l\ iiiii;--,isággul.

Az agg nő leeresztette a fiiggönyöket R az ágyhoz köze
ledett.
— A jeget vágják nem igen távol a vártól, — felült, —
jól ki lehet az embereket a hóban, s a fényes holdvilágban
venni.
— - A jeget? — kérdé Rokiozana.
— Lásd, — nyugtatá Kázmér, - hogy semmi az egész;
ha az emberek jeget vágnak, vagy halászni készülnek, vagy
a jégvermeket akarják ellátni. — Evvel Kázmér fölkelt s nyá
jas bensőséggel szólt: — Távozom Rokiozana saját óhajtásod
szerint; itt hagylak Bogumila felügyelete alatt e magányos
szobában, mely nem neked volt szánva. Pihend ki magadat
jól, s holnap, ha vendégeink nagy része távozik, Icond néhány
magányos óránk, melyekben teljesen meg foglak nyugtatni, s
megtudod mindazt, mi viszonyunkat jövőre a mindezen körül
mények közt még bensőbbé s érdokesebbé teendi.
— Jó éjt s vidám ébredést, nőm, angyalom, mindenem!
Evvel Kázmér megcsókolta Eokiczítna homlokát és kezét.
s nyájasan köszönvén Bogumilának, eltávozott.
Mihelyt a király betette maga utá.n az ajtót, RoMczanar
felemelkedvén vánkosairól, ujját ajkaira illesztette hallgatás
jeléül B intett Bogumilának.
Úgy tetszett, mintha a távozó lépteire fülelne, mlg azok
egészen elhangoztak.
Mintán minden csendes volt, csak künn hallatszottak a
jégvágók sürü csapásai. Rokiozana hirtelen felkelt ágyából s
mindig csendet intvén Bogumilának — felső öltönyére muta
tott, mely közel az ágyhoz egy székre volt vetve. Az értel
mes agg nö kitalálta azonnal, mit akar llokiczana; úrnőjére
adta az öltönyt, s Rokiozana czipöibe dugván lábacskáit, a
kandallóhoz sietett.
— Bogumilla, — szólt heves felindulással, — én gya
lázatos ármány áldozata vagyok, későn nyílt fel szemem,
szenvedélyem elragadott! Nekem innen menekülnöm kell
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minden áron mielőbb, bogy szégyenemet és szerencsétlen
ségemet örök t'eledségbe temessem!
— Ah. a gyalázatos I — kiáltott Í"G1 Bogumiiaj — sejtet
tem ezt mindig, a miiitán egy tisztes lelkész engemet titkon
ffiíazób'tott, hogy Bochniába RÍessek, hol reám Poláwsky
íovaguak, a király meghitt emberének küldöttje vár, ki enge
met egyenesen kegyedhez vezetend, tettem valamit, minek
egész felelÖsKégét magamra vállalom — — —
Mit tettéi ? — kérdé élénken s ijedt hangon Kokiczana.
— Hírül adattam Zdenko úrnak, kegyed vitéz bátyjának,
hogy ha velem találkozni akar, s óhajtja megtndni, hová lett
liuga, kit annyii'a szeret, siessen áknhában Bochniába.
Megtörtént-e ez ? — kérdé Hokiczana növekedő féle
lemmel.
— Több történt ennél, — felelt Bogumila szilárd han
gon,— kegyedet szelíd aayja halálos ág;^^ában lelkemre kötötte
a gondjaimra bizfca, drága gyermekét! esküt tettem őrködni
lelkére és testére! Sátán kijátszta értelmemet, megcsalattam
éii, úgy mint kegyed, s hittem a lovagnak, ki oltárról szólt.
De alig távozott cl, alig történt meg hátam mögött az elraga(lás békés nászpompa helyett: minden félelmem fehijnlt 3
esküt tettem Isten előtt, semmit el nem mulasztani, hogy
kegyednek nyomát felfedezhessem. Tudtam én — és igen jól,
mikép nem az én szelíd Rokiczanám akarata az. hogy a hü
Bogumila eltávolíttassák személyétől.
— Készülőben valék tervem kivitelére, midőn ama fel
szólítást vettem, hogy kegyed után siessek.
— Mondád Bogumila. hogy több történt! — szólt Eokiczana élénk, de mikép vonásaiból látszott, kínos kiváncaibággal. — Oh szólj, - ismétlé, —- mi történt, találkoztál-e
Zdenkóval? Mit mondott ő, kinek haragjától inkább rettegek,
miut a királyétól, mert Zdenko szeret, a király megcsalt!
— Zdenko itt vau,
viszonzá Bogumila erélyes tekintttte], de halkítván hangját.
Eokiczana Összerázkódott; — Itt van? — kiáltott fel, —
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itt, Kázmér várában, hívei s eUenscgeinek közepette? merf
ez órá.tól kezdve mindenki ellenségem itt, ki a király híve.
Magamtól s lelkiismeretemtől szeretnék szaladni. Ób szólj,
hol van, hová rejtetted öt ?
Bognmila nem felelt, hanem csendesen egy ajtólioz köze
ledett, mel_y Rzemlíözt volt avval, melyen a király távozoU y
Bokiczana lakosztályának egy mellékszobájába vezetett.
Á0 ifjti nö feezült figyelemmel s nagy felindulással nézeti
az ajtóra. Ez felnyílt, s nem csekély meglepetésükre abbói
Zdenko, ngyanaz. kit a bosnyák erdőségekben találtunk u
rejtclyes Kont lovaggal, lepett n szobába.
Tagjait szintazon egyszerű öltöny födte, melyet akkor
viselt, csakhogy most bőrövéhe görbe bor volt szúrva — min
den fegyvere.
Rokiezana bátyja elé sietett, szerette volna magát karjai
közé vetni; de Zdenko — kinek szép, keletiem vonásai szigorú,
fenyegető kifejezéssel birtak - karját nyújtotta Bokiczana
elé — mintegy tütva az ölelést.
JBűgnmila félrevonult, & Zdenko egy tekintetet vetvén
maga körül, piir lépést tett még s megállt Rokiezana elötí;. A hölgy ajkai reszkettek, nem tudta miként, minő szavakkal
üdvözölje a féríint, kiről hinnie kellett, hogy ellene lel van
indulva.
A rövid szünet után, melyet a helyzet megfejt — Zdenko
szólt.
— Mindent tudok, Bokiezana! Fel kellett ngj'-an tennem
rólad, mikcp életed Icgfontosb pillanatában nem fogod taná
csomat mellőzni akarni, de megbocsátottam neked; merfc
ismerem a szenvedély hatalmát. Ha vonásaim haragot árulnak
el, ha boRszií forr keblemben, ez nem téged tárgyaz, hanem
ama csábítót; és most liokíezana. követni fogsz engemet.
^ Te megbocsátottál? — szólt a hölgy könnyebbülve.
— Tgen, — felelt Zdenko, -— mert sokat szerettél én
fliftatlan vagy! T)e npin fogsK addig kclileraen pihenni, míg a
iízenny fltüröivo niiK'S'/u. mélyít e.úfy sztígény, de beusűletc'S
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oealádra borított a gaadiig és
!" De nincs most idő
errfi. első lépéa innen menekülni, a többi jönni fog! —
Bogumila, — folytatá az öreg nőhöz intézett szavait: — el
van-e minden intézve ?
— Minden, — felelt ez röviden és szilárd hangon.
E pillanatban hangok hallatszottak a vár előtt; épen
azon tájon, hol a jégvermek csapásai csak kevóssel ezelőtt
szűntek meg.
- - Mi történik ott ? — kérdi Eokiczana az ablakhoz
közeledve, hová Öt Zdenko is kisérte, betolván elébb minden
ajtó előtt a reteszt.
Bogumila elhárította a kárpitot, s váratlan jelenet lepte
meg a nézőket.
A várból leeresztett, de ez oldalon ki nem vehető dobo
gón, többen azok közöl, kiket már a király társaságában
láttunk, — a Yiszla partjához érkeztek.
A hold fényes világításában s a szikrázó hó közepette
köimyen ki lehetett Zborowskyt és Bariczkát venni, kinek
kezei hátra voltak kötve.
-- Istenem! — riadt fel Eokiczana, — a perjelt a Viazlához vezetik, meg kell mentenünk 6t! a királyhoz sietek,
meg nem iagadandja tőlem első kérésemet.
Rokiczana mindent felcdvo, mi körüle történt, az egyik
ajtó íelfi sietett, Zdenko megragadta karját s szigorú hangon
sáólt: ---- Késő ! míg a királyhoz juthatsz, a bűn végrehajtatik,
ile meaekíUésedet akadályozod s engemet is veszélybe hozasz I
Bizd Ifitenre a bosszút, öltözködj, készülj, én addig e melléksaobába lépek. Bogumila! ne feledj semmit s mihelyt készen
vagytok, kövessetek.
Míg Zdenko beszélt s Rokiüzana átlátta, hogy bátyjának
igaza van s a segély késő már, nddig Bognmila el nem távo
zott az ablaktól s kinyitván azt, hogy világosban lásson, egy
szerre a már nyitott ablakon át tompa locscsanás hallatszott:
olyan, mint valami nehéz tömegnek vizbe hnllása, melyet
hosszas hahota kísért!

— Megtörtént! — mond Zdenko.
Eokiezana majdnem ösraacroskadt, bátyja fogta öt fol
karjai közé ; Bogiimila hirtelen betette az ablakot s a függö
nyöket leeresztette.
Mikor a király Eokiczanát elhagyván — két szobán át
egy harmadikba ért, ott egyik hű cselédje várt parancsira.
Kázmér távozást intett kezével, szó nélkül haladt el mellette,
s a szép hálószobába nyitott, mely neje s maga száraára volt
fényesen s minden kényelemmel felkészítve.
Eszther egyedül ült itt egy támlányon, s mihelyt a királyj
a szobába nyitott, fölkelt.
A hölgy vonásainak kifejezése e pillanatban alázatos
semlegesnek látszott.
— Rokiczana — mond a király — öreg dajkáját
maradott, az út s mind az, a mi itt történt, kimerítették
Eszther hallgatott, s készült a szobát odahagyni.
— Maradj, Eszther! — szólt a király, közelebb lépve
a hölgyhöz, -- maradj, te ritka és rendkívüli teremtél
Engedd, hogy szép szemedbe tekinthessek s kiolvassam abbj
lelkedet. --- Ke félj tőlem - ah minő szép vagy — í^
elöntve rózsákkal a halvány arcz, s szivárgó könynyel
világló azem!

VISEGKAD.
I.
í^jéháüv hét telt el G jelenetek után. Még mindig tél van,
szigorúan köszönt be, s 1851-lKn egyével találkozunlí a
bazánkban ismeretes kemény és tartós teleknek, mikor
folyóink védelme megszűnik s csalékony hátaik orsaágúttá s
biztos hidakká válnalj.
De ha a hideg lepleibe burkolva, dermedt tetszhalálban
várta, a föld a jövő tavaszt, a nap fényesen nézett alá a felbütlen égl}öl, s széiszórta kristályait a hóleplekre.
Elhagytuk Lengyelhont, a kéjvadász szenvedélyeiben
fektelen Kázmir egyik várát s Magyarhon közepette vagyunk.
Visegrád áll előttünk! magas hegyormán betekintve a széles
rónára s a felséges Duna jégfödte hátára.
Nem rom, iniut jelenben, hanem büszke királyi lakj
tfiJvp néppel, s tárháza oly kényelemnek éfi fénynek, minővel
akkortájban ELirói)ának kevés királyi laka dicsekedhetett.
Valnmi nevezetesnek kellett történni, vagy volt készülöbtíii, mert nemcsak a nagy kiterjedéaü várudvarban s fönn
tereméiben sejtett minden valami rendldvüli ünnepélyre,
iianem alant a Duna partja is tanúsította, mikép a nagy
király, inert a legníigyobbak s leghatalmasbak egyike ült
nkkor Magyarország királyi székében — Nagy Lajos — rendkivüH fénid; tár föl udvarában s alkalmasint magas vendé
geket vár.
Pest felöl egy lovas csapatot látunk csendesen közeledni
a. Duaa felé: elöl egy téliesen öltö^.ölt, még fiatal s feiltünő
Jii.'iika ^f. hl^zlhcv.
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hölgy jütt: jobbjiin egykázi férfiú lovagolt, feketén öltözve
fényes aczél vérttel mellén, mely a tágas t'arka.sbundu alól
kicsillámlott a nap fényében, balra egy iamerörik, ZdenkOj
kit már két íilkalommal láttimk a kinek oldalán most nem
Kont lovagot, hanem egy nem kevésbbé érdekes itjut pillan
tottunk meg, — mögöttük feles kieéreitel.
— Mennyi tenger nóp ! — kiáltott fel a bölgy. ki neiu
Yolt máe, mint a már e történetben említett chelmi herczegnő,
Kathanna, Kofcromanovits István bánnak egyik nővére. Jí'órje
őt megelőzte s már a király udvarában volt Yiaegrádou.
— Minő tolongás!
folytatá a herezegnö, Hzavaií
latinul intézvén az egyházi úrhoK, — mondja meg nekem|
2>üspök lír, minő sátor az ott ?
A Duna partján, a esikorgó hideg daczára, magas nzövetpalota volt kiterjeaztvc. Tömérdek ácsorgó nép, mely közt;
.számosan lóháton — lepték el a Duna partját azon tájon,
honnan a visegrádi hegyig széles, szalmával és bomokkalj
borított út vezetett, két oldalt oszlopokkal ellátva, melyekéi
lámpák függöttek az cji utas biztosaágára — a kővé váii
jégen át.
A magas sátor előtt tábor-íüzek égtek. Büszkén, délczeg'_
lovakon fegyveresek tartották fenn a rendet, s nyargaltak
hol a Duna jegének hosazában, hol a sátor koruk
•— Ez a királyi sátor, — felelt a kérdett, egy tiszte^
tekintetű férhú, hosszú, fekete szakállal s lelkes vonásokkal.0 felsége ezt a jövők kényehnére vonatta föl, mert mikép;
kegyed látja, tömérdek nép van itt együtt, H a vártetö mé|
jó távol, itt a kedves meleget árasztó tábortüzek közeiébei
mi is felüdülhetünk.
A fegyveresek hadiasan fel voltak ékesítve, fejeiken
vas sisakok ültek, fi vállaikat farkasbőrök födték — u legkere
settebb hadi ék ez időben.
Oly rend volt e sürgő nép közt, hogy midőn távolról
trombiták harsogása - - mikép e pillanatban is - - jelentet
.valami közeledő vendégsereget, a fegyveresek rÖviJ kuzbt
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r.'i .10 azonnai széles utcza hasadt a tömegben, meJyen
kn ^ iú] bármely úrnapi meaet háboritlan áthalad hatan da.
Én sem hideget, sem fáradságot nem érzek püspök
úr. mond a herczegnö, — hála a széltelen, felséges íéli
napnak s jó lovaink biztos járahnáuak. Ha niiins ellenére
kegjehuednek, lovagoljunk Taiami olyan helyre, hol mindent
kivehetünk, mert valaminek történni kell; hallja, mikép
livalnali a- tromliiták s a sűrű embertömeg miként válÜí
líi egymástól.
0 felsége, midőn kegyednek mint legkedvesebb ven(lúgei egyikének elfogadásával megbiaott, egyszersmind pai-ancaai alá rendelt; menjünk tehát arra a halomra, mely itt
balra, szemközt a táborral par nyíllövetre attól emelkedik,
batárdombjaink egyike ez.
Mig a hölgy a pÜBpökkcl boeaélgetett, Zdenko a fiatal
Dnigethtel, mert ez volt a másik ifjú, élénk társalgásban
van; lárgya e bes^íélgetésnek a király, ki iránt az akkori
hadiam fiatalság biiKgó hűséget és csodálást tanúsított.
Mondd esak, Drugcth, minő sereg közeledik arra,
.^vaniíom a pozsonyi nton ? — kérdé Zdenko.
A közeledő díszmenet valóban megérdemlette a figyel
mei, mert a vendég, kineli: kíséretét Zdenko észrevette, nem
volt más, mint Lajos német császárnak hajadona, Margit,
Lajos mag3'ar király testvérének, a fiatal István berezegnek
hites íirája, jüvén most Bécs felől fényes pompával, hogy —
ö lakodalmi ünnepély főszemélye — az egybekelés napját
Visegrádon ülje meg.
Elöl lovas csapat jött: eisö tekintetre lehete látni, hogy
ezek mindannyian Magyarország leggazdagabb s legelőkelőbb
npztályához tartoztak.
A püspök udvarias készségére Katharina azonnal meg
fordította lova fejét s Zdenkóhoa szólt: — Lovag! mi a
püspök lírral e kíséretünkkel ama halom tetejére iovaglnnk ;
a nép, melynek egy része arra siet, alkalmasint helyet adand
nekünk; ha kegyed addig a díszinenetet közelebbről akarja
6'^

S4

megtekinteni, togyo
s majd nekem részletesen elbeszéli, ;i
rnit látott.
— Eügedelmeskédem, asszonyom, — felelt Zdenko
udvariasan, - Drugeth Miklós barátom, mint a hireH nádor.
Mihály fia, s udvarnál igen IsmereteH, legjobb tolmáesxil
szolgáland.
Kvvel a bölg}' kellemteljeaen köszönt, s bnosut intvén
kezeivel, Zdenko és Drugeth jobbra tértek el lovaikkal egye
nesen a közelgő díszmenet irányában.
Oly helyet foglaltak el, hol úgy szólván szemlét tarthat
tak az egész fÖlÖtt.
Nemsokára a lovas bandérium közeledett, mint egy
aranyfelleg nyerítő méneken.
— Kit a bandérium elején, ama hosszú sörényű fak(|
látsz,
szólt Drugeth, — a vezér Ákus legrégibb családai]
egyikének ivadéka s a király kedves embere. Az egész csapi
tot névszerint elsorolni tehetségemet haladja, de Visegi'ádoaI
leend alkalmam legérdekesb fiatal honfiainkat veled meg
ismertetni ; elég legyen most annyit mondanom, hogy e
csapatban a legrégibb nevek liangzanak. Folyk, Basa, Radván,
Bogáth, Monnky - ama halvány lovag, fekete ménen a
csapat jobb szárnyán, a kegyvesztett Toldi Istók fia Gyerö,
kinek a király megkegyelmezett; ott látok két-Alaghyt, erre
a balszárnyon, ama pompás szürkén — Palóczy DezsÖ ül itt van Pethő, Kuttkay, G-útkeled, Ferényi bárom, Bebek,
Eozgonyi, Zudar, Szirmai, de ki győzné őket előszámlálni.
A csapat után nyomban Nagy Lajos király pompás díszhintaja jött, kit öcscse arája elé küldött más jármüvek kiséretóben; Margit a császári hajadon ült abban — egy élteR
magyal' úrnővel.
— í'elséges hölgy! — szólt Drugeth, Zdenkóval együtt
köszönvén a herczegnőnek, ki nyájas mosolylyal viszonozta
az üdvözlést.
— Ki amaz éltes nő, a herczegnö mellett ? — kérdé
Zdenko, mintán az első hintó elímiadt.

85

— Akus Lorándné, sárosi grófnak neje, — viszonzá ez.
E pompás jármüvet a magas arának kísérete követte,
hat, az elsőhöz alakban hasonló, de kevesebb fénynyel ellá
tott hintóban.
A hcrcaegnöcben nyolca fchcr mén volt fogva, a többiek
hatos kiilönijözö szinü fogatok által vonattak.
Nyomban a kiséret után jött a nádornak hintaja, keveset
különbözve az előbbiektől, sjzintoly fényes és kényelmes,
melybe hat ffi.kó volt fogva — a legszebb s tiszta magyar iva
déka lovak.
— Ezen arany kalit,
- szólt nevetve Drugeth, — a
miénk, atyára és anyám ülnek benne.
Yégre Hzámos vidéki urak, kevósbbé pompás, de mindnmellctt 'feltiinÖ kocsikban s a hercaegnö nagyazámú nő- és
férfi-cselédsége, eleven színű szövetekkel borított társzekere
ken rekesztették be a menetet.
Az egész kíséretet s hintósort két oldalról fegyveresek
tí uagy serge a fiatalságnak vették körül, kik közt számos
előkelő hölgyet is lehetett látni. BÖ kabátjaik fölé mentéket
öltöttek ezek s sajátos alakú kalpagjaikkal szerfelett növelték
a pompás menetnek díszét, mely hasonlított a hónak fehér
térítőjére Ömlött szivárványhoz.
Miután a menet elhaladott, Drugeth, ki többeknek köszönt
volt a hintókban ülök közöl, felkiáltott: — Most ha tetszik,
biii'átom, siessünk viasza a szép liotromanovics Katharináboz.
Monoky, a derék püspök s jeles hadiember, a leg,jobb
helyet kereste ki .számára. Igen jókor érkeztek a halomra,
inely körül sürgött a nép, s hol a híres bosnyák hősnek
nővére a iegérdekesb szemlében gyönyörködött.
A sátor alatt István herozeg állt, ki kevéssel ezelőtt
érkezett uda n;Tgyazámú urakkal mindén vidékből. Lehetett
otfc velenczei, leagyelj bosnyák, magyar és német urakat
hitni. Mindezek •—• külső megjelenésiik s fényes készületük
áltrtl igyekeztek tanusitni a fontos körülményt, mely megie lenesüket előidézte.

A sátor közelében egy sereg aeuész volt felállítva, több
nyire csehek ós czigányok, kik a zene-istennö kegyeletében:
szövetkezvén, talán okozták, hogy külföldön a magyarliorj
czigányokat nem egyszer cseheknek nevezték, miként a.zój
főleg Franeziaorszagban ez óráig is cseheknek —bohémiensneveztetnek.
A szokásos elfogadás és íidvözlés szertartásai ntán,
melyeket a képzelő tehetségre biznnk kiegészítni, Kotromanovics Katharina kiséretével együtt a vár felé haladókhos
csatlakozott.
Miután mindazok, kiknek számára a nagy kiterjedés
királyi lakban szállások tartattak készen, vagy kik a várbí
állandóul lakó hivatalnokok szállásaiban elözö vendcgszcrí
tétre számíthattak, a császári ara kíséretében megérkeztí
Yisegrádra: hintók, lovak, ácsorgó nép lassíiukónt el vonultai
s az est beköszönt. Azok, kik a várban nem találván helyi
alant a helységben, vagy messzebb kerestek menedéket.
Ihmáhoa leérkezvén, már Visegrádnak minden ablaka^
mécscsel árasztva láttálí; a várkerítéa s a messze lenyaló
falerösitósek ós bástyák koszorúival a világnak valának bo
rítva. Felséges látvány a most íellegezni kezdő éjhomályban.
Többen, még a tehetösbek közül is, ősi szol;á.; s ösi
edzettségük szerint; közel a Duna partjához sátrakat vonattak
fel, magas tüzeket gyújtottak s úgy magok, mint azok, kik
a királyi elfogadó szövetaikbau kerestek tanyát, az estét s
ójet víg zene s táryalgás közt töltötték el. A királyi sátor
mint varázsvessző által táncztei-emmé alakult, hol féríiak és
hölgyek leszállván nyergeikből ^ levtítvén télies meutéjöket,
versenyt táucízoltak s danoltak a visegi'ádi násznéppel.
Fenn a várban az egybekelés előestéjét ünnepelték, s u
kirá]}i laknak minden tereméi világárban lisztak.
Az ifjn királj' magas vendégeinéi akkor jelent meg ;i
tánczvigalomra felkészített teremben, midőn már ezek mintl
együtt voltak.
KlíHÖ megjeluncse kullemus hatást gyakorolt mindazokra,
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liik őt most először s azon fény közepette látták, mely kevéa
nralkodóháznál mérkÖzlietett nz őrével.
Öltönyének keleties szabása még emelte a király karcsú
tennetét. Hosszú volt az regi sza.bá.8 szerint s virágokkal
áthimzett arany szövetbúi.
A királyhoz nem távol látjuk Zclenkót, ki, miként mondva
volt, Katbarina kiséretében jött, a bántól magától küldetve
követségbe a királjhoií. és tiaatelkedni István berezegnek s
arájának.
Mikor a király, István berezeg s annak arája, körülvéve
udvarbölgyeitöl, megtevék körmenetüket a teremben, s leg
többekkel, kik be mutattattak, sziveid szót váltottak, a zen&
megsz()lalt s az ünnepéi^'" kezdetét vette.
A tekintet érdekes ós feltűnően sajátoH volt. A különböző,
;i ninstími izlé.stŐl és fogalmaktól annyira eltérő, nem egyszer
igen is kezdetleges szabású öltönyök, de melyeken szövet és
liimzés a fényt ós pompát tanúsították, a különböző népfajok,
melyek itt képviselve voltak, a már akkor finom s az élet
líénj'elmeibez szokottabb veienczeiektöl, nápolyiaktól kezdve,
;! német, magyar, szerb és bosnyák vendégekig, oly elegyét
tüntették elő a fajoknak, a miveltségi fokozatoknak, mi
hosszas tanulmánynak szolgáltathatanda anyagot.
Látszott, bogy már ez időben a fényűzés messze baladt
íyarotfizágon s avval, mit e teremben s a többi evvel
^zekapcsolt s bosaszú vonalát a liézagokuak képező waobákaz emberek magukon hordottak, egy országot meg leheÉde venni.
KülÖnöseu u Drugeth- é>s Bebek-család l'éríiai tW nÖÍ
u* fénynyol különböztették meg magukat.
Igen sok latin beszédet lehetett hallani, még pedig tií^z|bat, mint a későbbi századokban, de a király s István
^ézGg majd mindenkivel saját nyelvén szóltak, különösen
lagyar és szerb urakkal és hölgi^'ekkel. Német szó is gyakhangzott s Margit lierczegnő s kíséretének nagyobb része
iyelvcn társalogtak, s ba ezt nem értőkkel jöttek össze.

SS

tolmácsok segedelmével éltek, minölc akkor a frjedelmi
lulYarokbaa büámosan voltak.
A hÖigj''yendcgek közt feltűnt Kotrómanovies Katharina,
a bán nÖvéve. A Vierczegnő nemcsak akkortájban ritka
műveltsége, hanem első ifjúságának regényes eseményei által
hires lön.
Magas, ba.rna alak volt. -miként már láttuk, felségen
vonásokkal, melyek a szerb jellegre mutattak, mint rokonra a i
bosnyák, horvát és albániai fajjal. ízletes öltözéke festői
redöivel még jobban kitüntették rendkívüli sKépségét s
hasonlóvá tevék őt keleti királynéhoz a biblia lapjaiból.
Anyja öt és testvéreit, Istvánt a bosnyák bánt és Dianát, \
liaguzában növeltette saját felügyelete alatt, midőn a Brebirek üldözése férjét hivatalától s birtokától megfosztotta.
Zdenko szerény illedelemmel, de férfias nyiltsággal
közeledett az ünnepéi}^ folytában nem egyszer e hölgyhöz
,s férjéhez, egy koxüs, hadias tekintetű férfialioK, kiknek •
szivea alkalmazásukból látszott, hogy e közelítés, mely min
dig a tisztelet határi közt maradott, terhükre nincsen.
A király maga s az egész királyi család, mint szintén a szá
mos fiatal vendégek részt vettek a tánozban s lassú magyar
s lengyel soraiból a korosabbak sem vonták ki magokat.
Az ország számos nagyjai, kik közt az ííjú királynak
szoros igazeágezcretete s jellcmtisataBága miatt, feles szen
vedélyes tisztelői s bámnlói voltak, fesztelen, férfias nyiltság
gal szóltak vele. A király különösen azokkal társalgott, kik
hadi vag3' polgári érdemeikről ismeretesek valónak.
Nem egynek feltűnt e fényes körben azon szivesség,
melyet a király Zdenko iránt mutatott. Az ifjú cseh, ki
Kotromanoviosnak számos hadviseléseiben szenvedélyből s
azon vágyból — ily hires férfiú közelében végezni hadi tan
folyamát - vett részt, később házánál gyakran megfordul
ván, ott majdnem ahhoz tartozandónak tekintetett; minek
azon megkülönböztetést is köszönhette, hogy a már akkor
Eurójja legliírehebb fejed£lméhuz, a roppant kiterjedésű

Mngyarorszjíg királyához, testvére lakodalmának alkalmával
követül küldetett s Kotromanovicsot képviselte.
A híres bán a királyt még eddig személyesen nem
ismerte, s bár maga készült Visegrádra, a kÍTály, nem tudni
mi okból, ellenzetté ezt, s öt oly dolgokkal bízta meg, melyek
személyes jelenlétét kívánták.
Mondják, hogy Zdenko, midőn legelébb a királyi terembe
lépett, hol még az ünnepély kezdete előtt megbízólevelét
adta at az. egész udvarától körülvett királynak, pillanatra
lüinyira elfogult, hogy szóhoz alig tudott jöni.
Igen egyszerű oka volt zavai'odásának, mert a királyban
ftlBÖ tekintetre Kont barátjára ismert, kit mindig tehetöa
magyar úrnak tartott, de kiről távolról sem álmodta, hogy
Magyarország királya. Lajos magát kissé tétovába hozta az
ifjú rögtöni megjelenése, de azonnal magához tért. ujját
jplentőleg illesztette bizalom és titoktartás jeléül ajkaihoz, s
e moiidulatot egészen azon derült arczkífejeaéssel kisérte,
melylyel öt Zdonkóval a bosnyák erdőségben társalogni lát
tuk. Ez visszaadta rögtön az igen elhatározott jellemű ifjú
nak is lélekjelenlétét, s mintha soha semmi közelebbi raegbittségben sem leende a királylyal, a legmélyebb tisztelettel
végezte megbízását.
Á király maga ezen egész bemutatási szertartás folyama
alatt, hol annyiakat kellé fogadni, s annyiakkal társalognia,
uem látszott több tudumást akarni venni Zdenkóról.
De mikor ez többekkel együtt a teremet elhagyta, a
király apn'idjai egyike, Apor Egyed — a híres Laczkófi. Apor
István közeli rokona — Zdenko után sietett, s kérte, hogy ö
felsége egyéni könyvtárába menjen, s várjon, míg a hosszas
licmutatíisok végüket érték, mert a király szólni akar vele
II.
Zdenkót, mikep mondva vult, A[>or Egyed a könyvtárba
vfiKettn, mely ;i király ii'ósy.ubájától t.-6íik Vgy remek üveg-

falazat által yálasztatott el. Ekkortájbar. az üvegablakok
használata már terjedni kezdett Mngyarorfizágon, hol azelőtt
még a királyi csarnokokban ia az ablakok uagv része irhával
volt bevonva s a birtokos osztálvnál üveg legfeljebb ivóedénjiU használtatott.
A szépen rendezett 8 mivel a király egyéni kedvere volt,
szánva, nem terjedt — de annál válogatottabb könyvtár —
nem volt képes Zdenkónak kirekesztő ügyeiméi elfoglalni.
Békétlennl sétálgatott fel s alá abban, várván a király felázó-^
Utasának eredményét.
Hosszú, sőt neki végtelennek tetsző várakozás Titán, bají^
király egy oldalajtón át egyedül, ör éa fegyvertelenül, hi
még mindig királyi ékben lépett a könyvtárba.
Zdenko hirtelen megfordult, s a király előtte állt. Nei
látszott az ifjú Lajoy szép vonásaiban semmi, a minek
különös találkozásra vonatkozása lenne. Olyan volt arczánE
kifejezése, mintha közte és Zdenko közt semmi különös
reudkivLili viszony nem létezne. E természetesség, e kerüléiá
minden hatásnak, az ifjúnak szerepét szerfelett kömiyítettE
Lajosban e feJtünö tapintat az embereket közelitni magáhoj
vagy eltávoHtni, ha kellett, történetileg tudva van.
— Zdenko 1 — sz(31t a király, oly liaugou, mely seí
komoly egészen, fiem derült nem volt. — Leráztam nyakai
ról asi unalmas bemutatási szertartást s hozzád siettem; meg
bocsáss, hogy oJy í^oká várakoztattalalí, üljünk le, nehán|
szóm van veled.
A kínálást magaish helyzetű embertől, a műveletlen töbl
nyire ezer mentegetödzéssel fogadja; de a kit jó vagy hú
szerencséje a legfelsőbb légbe vehetett, jól tudja, hogy az il|
kínálásokban soha sincs, vagy ritkán van kitüntetés szái
deka; s többnyiro, ki ezt teszi, saját kényelmére szoko|
számítani.
Zdenko tinzteletteijesen köszönt a királynak, mihelyt
megpillantotta, s a kínáiásfc szintazon természetes készséggí
fogadta el, mint a minő egyszerűen az történt; avval a különl

Gcggel, hogy a támlányok egyiket elébb a király számára
közelebb vonta s megvárván míg ez leült, Lajos kézintésére
egy azéken i'oglalt helyet.
Mindenekelőtt, Zdenko, — mond a király némi élénk
séggel, — hogy van Llzinka ? Katharinát, ki szerencaémre
Koüíi lovagot soha sem látta, ritkán fordulván meg tíutiskán,
aem kérdezhettem bízodalmasan, s általános kérdéseimre,
általános feleleteket nyertem csak.
— Uram király, — felelt Zdenko, — felséged nevezetes
diadalt tŐn. mert nem lehet egyébként megfejteni, a mi tör
tént, fi a mi Stcfán bánnak egész haragját felingerelte.
— A király, -— szólt Lajos, — a szomszéd teremben
maradott, Zdenko! ily kérdéseket caak barát tehet baráthoz;
hagyjuk ki a királyt; szólj, mi ingerelte fel a derék bán harag
ját ,s mi történt? halljuk, beszéld el nekem, értsd meg jói,
nekeia, a király elutazott, — tévé hozzá, vidoran felnevetve.
Zdenko újra nem ellenkezett; neki ez kellemesb, gon
dola magában, a mit árt, ha e rövid óra alatt feledem- a
kimlyt, majd megtalálom, úgy hiszem, elég jókor s elég gyak
ran e nég_y falon kivül.
- Engedelmeskedem, --- viezonzá Zdenko, minden czíízést kerülvén ezután, - ~ Stefán bánnak leányát, a szép
ízinkát, többen kérték meg azóta, mindnyájan udvarias,
í_áe tiigadó választ nyertek.
Mi, kik a bánhoz közelebb állunk, nem egyszer hal
niuk öt felkiáltani: a leány büszke! hol ragadt ez reá a
:a mellett, s azon egyszerűségben, melyben neveltem'?
nem haragudott a derék lovag, mig az utóbbi napokban
izinkát ktdvenozei egyike, a gazdag s minden tekintetben
feltiinö Mladin a Koriatovicsok családjából, kérte meg, s
Lizinkától elhatározott kosarat nyert.
— S te ezt előnj^fimre magyarázod '/ -• kérdé Líijos.
— Nincs külÖubeu, — yiszouzá Zdenku, —• ha. a király
ival szólnék itt, óvakodnám ennek indokolásától: de így,
ninca okom Kont lovag clött titkolni azon meggyözödóscmut.
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hogy a kedves Lizinka, mímle^en utóbbi áhlozatokat a fiafeal
Tadásaért tette, ki atyjának is oly nagy mértékben meg tudta
nyerni rokonszenvét.
— Köszönöm, Zdenko, a jó hírt, — szólt a király, azután
rövid sóhaj ntán, mely önkénytelenül emelkedett kebléből,
folytatá, —- látnom kell öt és mielébb, Zdenko ; de a nehéz
kötelességek súlya minden időmet igénybe veszi. TJgy-e,
barátom, vidor óráinkban, mikor nyíllal tegseinkbeu a vadont
jártuk ful együtt s m i k o r . . .jut-e még eszedbe . . . egy árkon
átvittél válladon, nem gondoltad, minő sok mnnkával terhelt
ernherrei van ügyed? . . . mert a király az ország eleö mun
kása. Látld, ha valahol pár órát akarok meggaadálkodni Kont
komámnak, éjét, napot össze keli tennem s előre dolgoznom,
hogy távollétem örvényt ne hagyjon maga után.
E szavak után a király elhallgatott darabig, azután
jobb kedvvel folytatá: - Mondd meg nekem őszintén,
Zdenko, nem sejti-e Lizinka,, hogy nem vagyok az, kinek (i
gondol V
— Sem ő, sem atyja, — viszonzá Zdenko, ki igen hamar
ki látszott békülni a királylyali líj viszonyával, ~ s Diana s
mindazok, kik itt megjelentek a király tiszteletére, nem isme
rik Kont lovagot, tehát a titkot el nem áralhatják.
Zdenko, mikép láttuk, eddig csak a király kérdéseire
felelt, ,s egy hanggal aem szólt arról, mi öt oly közel, oly
égetően érdekelte, Rokiczanáról és Kázmér királyról.
— Látnom kell Lizinkát, Zdenko, — szólt a király, -- - B
ezt csak társaságodban tehetem és akarom tenni: köztünk
fsoha yem álland mint harmadik a király ; mint szintén Lajus
király és Zdenko lovag közt, sohuHom mint harmudik a barát.
Két életet kell élnem, kedves, jó Zdenkóm, ha szivemnek in
élni akarok.
— A terv könnyen kivihető, — felelt Zdenko, a a lako
dalom után időt tűzhetünk ki találkozásra, a barát miníhg
helyt áll.
i)e a lovagra iy wzükségem leend, — mund a király

iiomolyiin ; • Kázmóx a lengyel királ^y mindí.'n oldalról meg
támadtatott gazdag é3 hatalmas nemesei íiltal, s miután HalicH
körül, a vároFit kivéve, mindent elszedtek íole ama büszke
olygurchák, encemet s/.ólított feJ segélyre.
Kázmér! — kiáltott fel Zdenko, elfeledvén a helyet,
hol víin, H x^iltanatra egészen és teljesen barátja ós vidám
MÍroborá;ia előtt képzelvén magát, — bocsánat! -— szólt
;lz^ltá^, igyekezvén Luérsékelui felindulását.
— Haragudj, barátom, kényed kedved szériát, semmi
íe-izély! Egy szép teljes barag, természetesen okkal-móddal,
mmdig érdekkel bír; de mondd, mi haragított fel oly rendkivül, a vidám czimbora, aí életet kedvelő s avval kissé paza
rul bánó Kázmér szomszéd ellen ? . . .
— Mi haragított ? — riadt fel újra Zdenko, - ab a fék
telen kényúr, kinek semmi sem szent, ki mindent elgázol
maga előtt! Titok-e, mit csak nemrégiben tett ? . . .
^ Hallottam, hogy egy tisztes egyházi urat a V^ziába
vettetett, — mond a Idrály, — de nem jófian fÖvel, s mintán
e szent ur elég eszélytelen volt a leiietöleg legrosszabb idÖt
választani, hogy királyának hivatalos minőségben a legkeseríibbet és sértőbbet tudtára adja, a római szentegyház átkát.
Nem mentem öt, s Lstf^nnek hála, Kázmérral az emberrel
kevés érintkezésem van és leend valaha; de az oly oktalan
fellépéseknelí, minő a Bariczkáé volt, minden színezete mál
lott a vértannságnak s erélynek, igen káros következései szok
tak lenui. — Á túlbuzgó hév az indulatokat fellázítja, s azo
kat is hclyeselhetetlen tettekre birja, kik kíméletes fellépésre
megtérnének. Mert barátom, Zdenko, nehezebbek a csaták,
Dielyeket magunk ellen vívunk ki, mint azok, melyekben
Qvilt ellenség előtt vérezünk.
— Ebben sok igaz van,
viszonaá Zdenko, kit a király
megjegyzése nem látszott egészen meggyőzni, — de Kázmér
nak egy más tette, ah, száz tette van! mely minden becsületos kedélyt felláaít, s ezek közöl egy, mely engemet közelebl)ről érdekel s miért óhajtva vártam az órát, hogy Kont lovag-

gal találkoKbaesam. 0 nekem uom egvRzor kölcsön baráti
segélyt igéit, ba erre felszólilom.
~ ö a ki még soha sem szegte meg, sem magának, sem;
másnak adott szavát! — felelt a király, a bensöség nemeB
kifejeKfV.ével ii_ynjfcván kezét Zdenkónak.
— Azért nem akarom felszólítnimost! — mond /deuko,—
mert Kontnak is megvan egyéni biusága s nem tartozik azon
barátok közé, kik telnek felszólittatni, ha a kívánt szolgálat
nehéz választást í'eltételez. Be lelietetíent nem is kívánha
tok ! — folytiitá Zdenko, — mert Kázmér lengyei király ellen
kellene folszólítnom Kont lovagot, Kázmér oUon, kinek a
király már alkalmasint segélyt igért és Í)i«toPitott.
— ZdenkOj — i'elelt Lajos nevetve, — gyanítom, nem
kiváusz ö felsége a lengyel király ellen hadat indítni és sere
geidet ellene vezetni, mínök nincsenek sem Zdenko, sem
Kont lovagnak ? Á játék tehát úgy áll mint eddig: a mit
Zdenko Kont lovagtól várt, azt_^Kont lovag most is teljesítbeti, s igén, hogy abból a királynak egy hangot sem árul e),
ha kívánod.
Zdenko fel volt indulva, szemöldeit vonta öaaze, asntánj
erőt vovén magán, szólt: — mielőtt megkísérteném, ba Koiíí
lovag beválthatja-e, mit most luvagiassága s férüas szellemi
oly könnyen igért, s mielőtt felazólítnám azt, kinek hiúsága
az enyém is, hogy szavát megtartsa, egy nehéz, de szükséges
felfedezést kell tennem, mely eddig talán még el nem terjedett a liir .szárnyain.
— Halljuk a szükséges felfedezést, — mond a király biz^
tató hangon.
Zdenko elbeszélte mindazt, a minek a Viszla közeli vár
ban tanúi valánk, s ha szavait nem ismételjük is, elkerülhetlen azokból annyit megemlitentlnk, mi e regényes epizódot
kiegészíti.
Ezt teendjük tehát, a e kivonatot magunkra vállalván,
átveszszük rövid időre Zdenko szereidét.
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Kázmér lengyel király ÍIZ akkori idők kalandor saellembbcu nem egyKaor jelent meg itt-ott országában ismtíretleQiil; söt megtörtént, hogy Prágába,, Béosbe jött, a nélkül,
]•;;. i rröl valakinek sejtelme lenne.
Kmlitettük, mikép ö Lengyelhon egyik legdicsüriégeseblj
királya volt, a benne Kázmér a könnyelmű, kalandok iitán
KÓvárgó, ?! sí.envedélyeiben tiilosapongó eraber — s a király
(íJesen elváltak eg^ymástól. Ez oka. hogy a történetek szokott
(i-aiuiesegük szerint, nem vontak ugyan leplet ilynemű tetíüirc, sőt igen is ponto,san feljegyezték azokat; ile némi kimélylyel érintették emlékezetének e homtüyos oldalát, hogy annál
hatályosabb színekkel adják a méltáoiyiatot királyi tetteire.
E titkos utak egyikében, melyek — s ezt nem szabad
elkaligatuunk - uem mindig kalandokra voltak számítva,
pillantotta meg a király Prágá.ban az egyházak egyikében a
méi) PiokiczaníU - Bradin Wolomii-, egy öreg hadi embernek
leányát, H ellenállhatlan vonzalmat érzett a rendkívüli szépHeggel ellátott hölgy ü-ánt.
Hatalmasok szenvedélyeinek hízelegni — a kenyérkere
setek e^'yike, H még hagyjánI — ha az aljas kerítő ezéljai
eddig mennek, s a szenny ily emberei uem követelnek fontiiaalfb beavatkozási jogokat.
Ily ember találkozott Kázmér közelében ia, bár nevét az
emlékezet fenn nem tartotta 8 igen jól tette ; ennek sikerült
ueliáuy űítp alatt a kedves teremtcsnck egész rövid életregé
nyét megtudni.
Biadin Wolomir mintegy 5—6 évvel ezelőtt halt meg
fl nejét mur korábban vesztette. Csatában esett el e férfiú,
mint annyian akkor, s leánya 11 éves korában egyedül
bátyjának, Zdenkónak s egy koros dajkának gondviselése
iiktt maradott,
így növekedett fel, s bátyja semmit sem mulasztott el
Imgának nevelésében. — Kern voltak gazdügok, még tehető
nek sem; de nem szorultak .senkire. Zdeuko s húga jó hírben
voltak Prágában ; az itju mint - fiatalsága daczára — mái
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gyakorlott liadicmbcr; Eoktczana mint KZCUII virilf;, kiröl
senki sem tudott egyebet, mint jót mondani.
Azon idöbeu, mikor Kázmér király őt meglátta, s emberti
által mindent elkövetett vele megismerkedni, Zdenko neji.
volt Prágában : holdak után váratott haza, mert a boanyál
földön a batalmas bánnak, atyai barátjának, udvarában voli.
Mikor Kázmér álruhában, mint ismeretlen ifjú, azon]
űrügy alatí, hogy Rokiczaua bátyját, Zdenkót keresi, az egy
szerű házhoa jött, szivea fogadtatásban részesült. EokiczaQa.]
a szülötlen ái-va jókor sajátjává tette azon önálláet s tapin
tatot, mely a magára hagyottaknál épen ezen elhagyottsággí
képezi az egyensúlyt. Kázmér a Jiatal hölgyben többet tálát
mint keresett, s a csábítás minden cselei és szövevényei széí
szakadtak szemközt e nyilt, nemes teremtéssel.
Az öreg dajka az ifjú hölgy folytonos kiséretében, majd
nem anyai szerepet Öltött magára, s Rokiczana, ki anyját
atyját 11 éves korában vesztette el, a fejlődő évek mint
bensőbb ragaszkodásával— csatlakozott ezen egyszerű,
szilárd jellemű nöhez, az egyedülihez, kivel saját nemébí
közeli érintkezésbe jött.
Bogumila őrködött e hölgy felett, szerette úrnőjét határ
talanul, de semminemű kedvezés, vagygyüngeségnembirandá
öt pillanatig is helytelen engedékenységre.
Á fiatal lovag alkalmasint látta, hogy itt a szokott utón
semmire sem mehet; hogy magas helyzetét kimondani s
ezáltal hatást akarni gyakorolni Kokiczanára, a legegyene
sebb út lenne arra, öt örökre elijeszteni magától, nem maradt
tehát egyéb hátra, mint szerelme és szenvedélyes bámulatá
nak sugalmát követni s a szerelmes lovag szerepét játszfiiií
legjobb tehetsége szerint.
Egy kis regény hamnr készen volt: szülőkről, kik őt
valami ellenszenves házasságra akarják, ha nem kényszeritni,
legalább birni, s kiket a jó ifjiinak, kímélni kellett. — 0 magát
egyszerűen Poláwsky rlaroslawnak nevezte: de tehetős szülök
fiának állitotfcij Tiengyelhonban.

Ez inkább sikerült, mint minden egyf^b, mit megkiaéríeui vágyott -— használiiutlrt- A szerelmes lovag liázaswágról
szólt; a krakkói, szent életéről hires püspököt Bodzantát
rokonának mondotta, s erösíté — mikép ez ma.ga kész leend
Öt a szép Eokiczanával megesketni s nem csak az áldást
rajok mundani, hanem azt is mielőbb kieszközölni, hogy
szülői c titkos szövetségbe, mert titkosnak szükáéges annak
darabig lenni — beleegyezzenek, s Rokiczanát mint kedve^s
leányukat nyitott karokkal fogadják.
Á király — ezt nem vitathatá el magától — ezúttal töb
bet B melegebben érzett, mint azok irányában, kik gazdag
szerftlrai névjegyzékében pillanatig, vagy legalább nem sokáig
időztek.
Lassankint beleélte magát az egyszerű lovag szerepébe,
s mivel maga ie szeretett, — a kedves Biokiczana szerelmét
18 sikerült neki megnyerni.
Egyébiránt Kázmér tudtára adta arájának, mert Eokiczaoa magát annak tekintette, hogy az egybekelést nem leend
eezélyea halasztani, nehogj'' szülői öt óhajtásaikkal behálóz
zák s terveikkel ostromolják. Mondta, hogy egy várában
kényelemmel s távol a fürkészők vizsgaságától fognak lakni;
3ok jé barátja s vidám czimborája lévén, ezen elvoniiltság - ^
mely kevés ideig tartand — nem csekély kellemmel fog
kinálkozni.
Rokiczana szive meg volt nyerve, s a derült, ártatlan,
semmi aljast nem sejtő hölgy — könnyen hajlott; de Bogu
mila egy nehézséget gördített a másik után e szövetség elle
nébe. Elkerülhetlennck monda Zdenko lovaggal tudatni az
egész dolgot s ennek visszajöttét bevárni. Nem akarta a házat
elhagyni, melynek annyi év óta felügyeletével meg volt bizva
8 titkon, mielőtt ezt Kázmér vagy arája megtudnák, tudósí
totta Zdenkót egy meghitt embere által arról, a mi Prágában
készül.
Zdenko válasza azonban késett, s mivel a krakkói püs
pök maga, mikép Eokiczana ós Bogumila hitték, megérkezett
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titkon Prágába s őket egyszerű lakukban felkereste, nem
lehetett e kedvező körülményt kiszalasatani s Rokiczana rá
hagyta magát biratni, hogy Bogumila tudta nélkül odahagyjji
a házat —- s a püspök szállására siessen.
A szerelem győzött; a hölgy megtette a bizodalom ezeiij
áldozatát, s magának a püspöknek védelme alatt s annak|
éltes nővérétől kiséi-tetve elhagyta Prágát, s Bochnia közelé
ben egy kis imaboltbau. Jaroslaw lovag egyik hü barátjának*]
várában —- az esketés megtörtént.
Bogumila nem sejtett semmit, nem tetszett ugyan neki]
a sietség, titok s elhamarkodás, mel}' által mindez történt;
de nem látott semmi veszedelmet a dologban. Annál nagyobb^
volt ijedelme s meglepetése, midöu Kokiczana ágyát regg|
üresen találta, s a levélke, melyet a hölgy egy asztak
hagyott, értésérc adta, mikép a szép hajadon, kit leányáuí
tekintett, kit széles e világon leginkább szeretett — gondod
aágát kijátszta, s hire-tudta nélkül távozott.
Bossztí és fájdalom küzdöttek az agg nőben s iiyugtalat
sága miüílinkább növekedett Zdenkónak megfoghatlan késej
delme által. Később megtudta, hogy a király a levelet fe^
fogatta B Bogumila titka el volt árulva, vagy kilesetett.
Rokiczana ígérte levelében, hogy mihelyt állandó helyei
leenrl, azonnal tndósítandja mindenről. Azon reményét i\
kifejezte, hogy idővel Zdenkónak bocsánatát is reméli jne|
nyerhetni, nem tárthatván szeretett bátyja örökös haragoj
iránta azért, mivel bizonyos jóváhagyását feltevén, azt; nn
előzte 8 hogy Bogumila sem fogja őt elhagyni, s tőle m(
vonni anyai tanácsát.
Mennyire megnyugtattn a hű uÖt a krakkói püspök sz^
mélyes jelenléte Prágában, oly kételyek s ijedelmek foglalta
el öt — most védencze eltűnése után.
Zdenkófc a tudósítások hosszas kimaradása nyugtalaní
tani kezdette, s egy este váratlanul érkezett Prágába, ho|
Rokiezanának hűit helyét s Bogumilát majdnem betegei
találta a lelki rázkodtatásokhól.

Zdcnkn, mint olhatározolt jolloTm'í ember, raintítn torjDt'iszftes hevessége szerint httragja egész súl^^át kiöntötte
Bogumilái'a, Krakkóba sietett; éjjel-nappal utazott, s ott a
püjipököt felszólítván, hogy a rejtélyt oldja meg, nagy meg
lepetésére hallotta a szent í'éríiutól, mlkóp az egész dologról
ípmmit ficm tud, s Poláwsky -Taroslaw lovagnak soha sem
hallottii hiréfc, az egész család ismeretlen lévén előtte.
Ezen idő alatt liokiczana, a nélkül, hogy erről Zdenkónak sejtelme lenne, közel Bochniához, azon várban mulatott
űfi,tal férjével, hol öt a krakkói ptiskük, vagy inkább a tinjecz
apát, ki annak szerepét játszta, összeeskette.
Poláwsky azt állította, hogy várát készífcteii fel neje elfolíftdáaára, s igyekezni fog a püspök áltül kitapogatni szülői
véleményét, hogy a békét velők megközelítse s ason szövet
ség felől, mely boldogsága és büszkesége — a titoktartás
alkalmatlan leplét elvonhassa.
Zdcnko világosan látott, mindent tudott s a derék püs
pök igéretét vette, hogy.a dolognak végére járand. Yisszasietett Prágába, hová épen aznap érkezett meg, mikor
Poláwsky lovag Bogumilát hírnöke által felszólít tattá, hogy
úrnőjéhez siessen, annak minden holmiját magával hozza,
mftg kis ehecskéjét sem feledvén ; a házat pedig ideiglenesen
valami jó szomszéd felügyeletére bizza. E felszólítást a szük
séges útiköltség s az utazásra kellő lovak s vezetők kieértck.
Minden egyébnek, mit még Zdenko mondott, tannf
valánk. s így visszatérhetünk Lajos király könyvtárába,
— Hallatlan! — szólt a király felindulva — tí mi tör
tént íestvóreddei?
— Btefán bánnak udvaráhíui van jelenben, hol a legelŐzöbb szívességgel fogadtatott, — felelt Zdenko, ki alig
tudta e visszaemlékezések által felizgatott dühét s bosszúját
fékezni. — Ott van, — ismételte keserűn. — Élete elvesztette
érdekét; olyan mint a leszakított virág!
És becsülete! —
íi név. melyet viselek, melyen soha szenny-folt nem volt — —
cmiL'k nem szabad, nem Icbct így maradni!
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A király, fel s alá kezdett szobában jái-aia. azután meg
állt Zdenko előtt, s kedvetlenül szólt: — Boszantó körül
mény — Zdenko! nemosak magára ezen gyalázatos ese^
menyre, hanem mivel ópcn most ígértem segítő kezemet
Kázmérnak felzendült nemesei ellen. Ezen ntóhhialcat nem
kedvelem, Zdenko; mert nagy részt a királyéhoz hasonló
féktelenség és önkény vezeti őket. E gazdag olygarchák, úgy
látszik, Kázmérnak — az embernek, gyöngeségeit íirügyiil
használják, hogy a szigorú rendet tartó király ellen felkel— Tehát minden büntetlen maradand ? — viazonzá,
Zdenko haraggal, de a mely a tisztelet korláti köat marad
ván, semmi illetlennel nem birt.
Lajos király néhány pillanatig elhallgatott, azután mint
egy líj eszmétől megkapatva, jóyai derültebben szólt:
A mit hallal, a király nevében volt mondva; de Istenemre;
szomorú lennOj ha két oly fiatal czimbora mint Kont s Zdenkc
lovagok — a királyra s hadseregeire szoruinának ily egé:^
szén egyéni ügyben, melynek sem Lengyelhonra, sem szon^
országra, melyet szerencsém van kormányozni
vonat
kozása nincsen! — — Lásank kissé, Zdenko lovag
gondolkozzunk — — de mielőtt ezt tennÖk, vegyünk időt
magunknak. — Bízzuk Kázmér és Lajos király Ö felségükéi
magokra; szövetkezzenek, ha kedvük tartja és Lsten úf
akarja, de Polávrsky Jaroslaw lovagnak azért meleg napokf
készíthetünk egyénileg — 8 a nélkül, hogy a király, vagy
világ crröl tudomást vegyenek! ha csak nem elkerülhetlen^
— S felséged ezt akarná? — kiáltott fel a meglepetés
örömében Zdenko.
— Csalatkozol, barátom, — viszonzá nevetve Lajos
király, — ö felsége semmit sem akar, söt biztosithatlakJ
miként Kont lovagnak nem egyszer gyűlne meg a baja, ha ö|
felsége némely kalandjainak nyitjára akadna. — Le aki
Kont lovag és nagyon akar! — Legyen ennyi elég egyelőre
most váljunk el, a jónak kiérlelése időt kíván s Kont úrnál
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háttérbe kell lépni, mivel a királynak vendégei vannak s még
ma sok tenni s intézni valója. De Kontnak első ürea órája
barátja a czimborája rendelkezésére áll s ezt tudatni fogom
A király mindezt azon nyerélyea, derült szívességgel
monda, melynek bája neki annyi barátot ás tisztelőt szerzett.
A találkozásnak itt vége szakadt — összejöttek-e njra
vagy nem s minő eredménynyel? talán az eseményekből
gyanítandjuk később.

LXIBAET.

Mit végzett a király Zdenko lovaggal, senki sem tudta,
senki sem gyanította.
A lakodalom nagy féiiyuyel laent véghez 8 miután mind
ennek vége ^olt, Zdenko a ehelmi herczegnek s Katharinának
kitíéretében eltvivozott Visegrádról. Kik öt többször látták a
király közeiében, sőt tudták, hogy Líijo.s néhányszor inagáhcz
hivatta, s vele hosszasan társalgott, nem találtak ebben
semmi rendkívülit; mert tudva volt, mennyit tart a király a
bosnyák bánról, Idnek Zdenko követe volt, s gyanították a
rendkívüli készületekből, mikép Zdenko által a magyar
korona eltántoríthatlan hívét fel fogja azólitani, hogy seregei
vel a királyi zászlóhoz csatlakozzék.
Visegrád azért, hogy onnan a sf^á.moa vendégek eltávoz
tak, nem volt üres. Soha népesehh, elevenebb udvar nem
létezett, mint Nagy Lajosé. Nem volt sem ünnepélyekre, sem
sorkivüli alkalmakra szükség — hogy ott, az akkor oly széles
haíárií ország minden részéből tisztelgők, küldöttek, kérel
mezők meg ne jelenjenek. — Á király szerette a munkát,
kitartó volt az orrizágos ügyek elrendezésében, főleg szivén
hordta Magyarország becsületét; s jaj volt annak, ki azt
érinteni mertei
De mindamellett mindig maradt ideje udvarában ÍLZ
idegenek tartózkodását s a honiak jelenlétét kellemeaaó
tenni.
Zdenko távuzásu után Lajos király nagy tevékenységet
íiíjtctt ki; Kázmérnak cgj' újabb, sürgető követsége érkezett,
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mely segUsegre szólította fel a hatalmas bojárok ellen, kik
Kázmért — kihágásaiért "paraszt királynak" nevezték; már
fegyvert ragadtak ellene, B Brzestet, Chelmet és Woiodimirt
elfoglalták.
Az egyházi átok által sújtott Kázmér látván, hogy
Ijatalma ingadozik, s büszke alattvalói mindinkább szövet
keznek ellene, erőt vett boBszúján s a római pápához folya
modott az átoktóli felmentésért. ígérte, hogy az egyház
érdekében az eretnek lithvániai tatárok ellen keresztes hadat
inditand — s engedelmet kért ezt a pápa jóváhagyásával
hndettetüi.
A- pápa ily fontos ígéret után engesztelésre hajlott s az
átliot ítíloldván — a kivánt felhatalmazó bnllát a kii'álynak
nicgküldötte.
Mindez csekély eredményt ígért azon országban, hol
imnyian fel voltak Kázmér ellen ingerelve s az egyházi átok
megsziintetése usíik lassan talált hitelt, míg a bullának tar
talma ismeretes lön.
Egészen másként állt az ügy, midőn tudva lön, hogy
Mag^^arország királya seregeket gyüjt s készül átlépni a
Kárpátokat.
Kázmér, hogy időt nyerjen, kénytelen lőn szégj'enitö
iiékéru lépni. Vezérei elvesztették a bizodalmat benne és
Bzereucséjében, mind azt a mi történt, Isten büntetésének
nézvén.
Nagy LajoB csodás hirtelenséggel, mielőtt a fellázadt
lithvániaiak gondolták, túlhaladt u Kárpátokon s egyesülvén
Kázmér hadaival, Wolodimir alatt tábort ütött.
Kjeistut, a hatalmas lithvániai fejedelem, meg nem
rettent a fenyegető veszélytől. Koppant hadserege készen állt,
mert minden gyülevész nép zászló alá sietett. Hol rablás,
^íyiijtogatils, szabad zsákmány s minden egyéb féktelenség
napirenden voltak — ott könnyű lön a számot azaporítni.
Hirtelen mint a villám rohanta meg a kevély Kjeistut —
ii kt:fc liŐH kiriJly láborát.
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De Nagy Lajost solia senki gem találta készületlen.
Vezérei éber figyelemhez voltak szokva a már a nápolyi had'
viselések tanúsították, miuö buzditó erővel bir a király szemé
lyes jelenléte.
Mint felleg által lön a jól rendezett, szoros fegyelemhez
szokott tábor körülborítva.
A nép, mely számában bízott, mely tudta mi és mennyi
függ szerencsés eredménytől, hevülve bortól s vér és maiialék szomjától, vakon neki ment a veszedelemnek, ezerén
estek el, s a halottak testein át más ezrek jöttek.
Lubart, Kjeistnt öcscse, — válogatottabb őrizettel Wolodomirbau volt, s csak azon pillanatra várt, midőn testvérének
seregei az elaöclönyt nyerendik, hogy kirohanván a városból,
az ütközet szerencséjét elhatározza.
De a hatalmas lithvániai berezegek reménye meg-^
hiúsult; a két király seregei a csatát elfogadták s hatalmasE
visszavertek minden támadást, míg Lajos újabb tanúság^
adta történetileg hires személyes vitézségének, mely bei
a vezéri képességgel szoros kapcsolatban volt.
Legjobb magyar csapatjai élén rohant egyenesen azo|
osztályhoz, hol Kjeistut buzdítva népét, oroszláni bátorságf
vívott. — A királyt körülfogták — egy hatalmas buzogán]
csapás fenyegette fejét, midőn Zdenko, mindenkori kisérÖj]
Lajos királynak — elháiitotta a csapást s a király élete
megmentette.
Pár óra múlva Lajos megtámadtatása után a csata
volt határozva. A lithvániai seregek megszaladtak, a mii
denütt üldöztetve, halottakkal H sebesültekkel töltötték el;
nagy kiterjedésű csatamezöt.
Kjeistutot magát sebekkel terhelve, dühös védelem ut^
Zdenko húsz lépésnyh-e Lajos királytól, elfogta — Zdenk^
kit Kázmér nem ismert, mivel álnév alatt kisérte e liadvisí
lésben a magyar királyt. Nagy Lajos nem éreztette KJeistuttíü
haragja éti bosszúja súlyát, tisztességes fogságot rendolt szá-
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mára, s nagylelkű volt, nagy, mint mindig — rfzemközt a
Bzerencsétleuséggel.
Lubart a vár falairól a csata vesztését látván, azonnal
meggyőződött arról, hogy Wolodomirt nem tarthatja; de
nem akarta gyengeségét elárulni, s kettőztette a tevékenységet
a város védelmében.
A felszólítást, hogy magát adja meg, büszkén utasította
el, 8 mindenből azt lehetett sejteni, mikép halálcsatára s
védelemre készül utolsó emberig.
Lubart a falakon megkettőztette az őrs éget, egész napon
lovon ült, csak olykor szállt le változtatott lovaii'ól, bátorít
ván, buzdítván a népet kitartásra s ígérvén, mikép végveszély
eaetere, becsületes hódolati feltételeket eszközlend ki.
Mivel a város nem ostromoltatott, s a két kii-ály részint
az ellenség üldözéséből visszatérő seregek rendezésével,
részint azzal volt elfoglalva, hogy a várost még szorosabban
körülfogják, — Lubartnak elég szabad ideje lön a védelmet
rendezni.
Maga Nagy Lajos azt kezdette hinni, mikép a vitéz
ségéről híres Lubart bevárja az ostromot.
Nem volt tehát csekély a nem kevésbbé kellemes meg
lepetése — midőn Wolodomírből követség jött a táborba s
Lubart a két királynak a jövÖ nap reggeli óráira felajánlotta
a várat, nera kötvén ezt más feltételhez, mint hogy az őrizet
letévén fegyverét, bántatlanul térhessen vissza tüzelőihez.
Lajos, ki készebb volt bekére mint szükséglen vér
áldozatra, s kit hadviseléseiben mindig a becsületes béke és
a rend helyreállításának reménye vezérlett, — azonnal haj
landónak nyilatkozott.
Kázmér alkalmasint jobban ismervén ellenségeit s szá
mos tapasztalásból tudván — minő keveset lehet ezeknek
szavában, sőt esküikben bizni: figyelmeztette szövetségesét
az éberség kettöztetésére, s hogy Lubartot olyba tekintse,
mint a ki akkor gondolkozik leginkább ármányról s hitszegésröi, — midőn engeezteltnek s megijedtnek mutatja magát-
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Lubart, miután a követség a táborba elindult, szállása
iiak egyik szobájában volt. A nap már lehanyatlott s az ódon
Bzellembenbntorzott szobának egyik asztalán tíütéten H vereHeii
égtek a gyerf^-ák.
Lubart magas férfin volt, mogorva de' szép és szabálycs
vonásokkal, melyek rettenthtítlen elszántság mellett - vakmii
rejtett álnokságot fejeztek ki, bár mindazok, liik öt közelebb
ről ismerték — álliták, hogy szive nincsen zárva nemfisl
érzések elöl, s kedélyében valami vadregényesség Baövetkezik
rcndithctlen férfiassággal.
Fegyverei rendetlenül hevertek a s'/;obában, az asztalnli
egyike mellett ült egy azép űatal emberrel, kinek arcza nyílt
ságra s hősies kitartásra gyaníttatott,
— Minden veszve van ! — szólt Lubart, miután a kaniát.
melyből ivott — az ifjn felé tolta kezével: — Igyál, Bogdán
Ivanicze! mondják, hogy a magyar király könnyenlnvő s
annyira el van áltatva a szerencsétől — mely öt kaezéran és
negéddel kiséri, mikép szemet hunyt az okos ellenség előtt,
s pórázon hag^ga magát azok által vezettetni, kik okosan s \\
maga idejében tudnak ígérni, hogy időt nyerjenek; azért
személyem, úgy hiszem nincs veszélyeztetve. Kjeistut fogva
vau, reá leend a két király haragja irányozva s engemet nem
fognak oly szorosan őriztetni, hogy Időt s alkalmat hasz
nálva, ne tudjak még a paraszt királynak meleg napokat
előkészíteni.
. - Nem áll, berezeg, a mit mondasz, — felelt az ifjú
ital után, — megbocsásd nyíltságomért; Horsodat nem ezabíid
véletlenre bizni, ha KjeiMiit elvész, mikép ez nem lehetet
len
mert Kázmér díihö.sen gyíílöli őt — rajtad nyugwaik
hazád szerencüiéje — fegyvered dicsősége ! Míg én és többen,
kik híveid vagynnk - ha aaját életünkkel H a mi ennél töbli,
szabadságunkkal nem is gondolunk, num akarjuk töuöküiik
vezérünk szabadságát az elbiza-kodott ellenBégnt'k martalckiil
oda vetni. Neked, uram, minden áron meaekükiöd ktil 8
..erre mód s.idő van! azért valók:olaü,-ki miután. Kjeistuí
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elfogatását hírül hozták, neked tanácsoltam, hogy a vár fel
adására a holnapi reggeli órákat tűi'.d ki.
— Hogyan ? — kérdé hevefíen Lubart, kinek arczából
látszott, hogy ifjii hívének szavai egy derűjét az örömnek
sugároztatták fel.
— A követség nem késlietik, — viazonzá Bogdán, —
meDliiflljuk mi hírt, mi jót hoznak az ellenséges táborból.
Most — a közelgő éj homályában átadátról s kapunyitásról
Hsó sem lehet; akármikóp hangozzék tehát a felelet, az éj
köztüuk leend s azt használni fogjuk.
— Miként — kérdé Lubart.
— Egyszerűen, — felelt az ifjú. — Az ellenség táborábiiii aem engemet, sem téged, uram, nem ismernek. A csata
vesztésnek tei-mészetes, mindenkori következései az átszökéHfk ^ lirulások; nem fog tehát az ellenségéé táborban senkit
meglepni, ha két közharezost egyszerre megjelenni látnak ott.
— Közbarezofit ?
~ Igen, sőt taián egyét azon keresztény oltár szolgai
unk, kili itt Woludomirban tartózkodnak, vagy inkább rejfcözneli, s kikről feltehetjük — mikép igen hajlandók az ellenség
gel szövetkezni s vele mindent jókor megtudatni, mi itt tör
ténik. Ha szabad vagy, uram, sokat tehetsz, s föieg olyas
valamit, á mi neked előnyös békére nyitand kilátást.
— S mi lenne az'?
— Bocsánat, ha ezt csak a szabad Lubajtnak, hős hertizegemuek mondom meg ; mert a terv még saját agyamban
í^incBöu kitisztázva.
— özólj, Bogdán, akarom tudni, mire ezélzasz !
Épen idáig terjedt a beszélgetés, melynek oaak k'evéö
i-L'K^íét jegyeztük lel, midőn a követség visszatért Wolodimirba,
K iizoü pillanatban, mikor a hős lelkű Bogdán — főnöke előtt
tíüán szellőztetni akarta valonerö tervét, — egy, Lubart
tisztei közöl a szobába nyitott, jelentvén elég derült arczczal,
liü^fy a küvetaug szólui kíván a iierezeggel, s miként látszik,
küclvozö ftduluttel tért viasza.
• • • . — ;
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Bogdán jelentékeny tekintetet vetett Lubartra, ki azt
azonnal megértette s szemei elég világoa feleletet adának a
néma intésre, melyet Bogdán tekintete fejezett ki.
A követség be lőn bocaájtva s tudtára adta Lnbartnak,
mikép Lajos király magára vállalta szövetségese nevében is,
hogy a kitűzött feltételek lelkiismeretesen meg fognak tar
tatni, s ha minden fegyver s hadikészület a királynak átada
tik, az őrizetnek élete meg fog kiméltetni e az biztosan s
bántódás nélkül térend vissza tüzelőihez.
A király az átadást reggeli 8 órára tűzte ki.
Mihelyt Lubart látta, hogy az ellenséges táborban kívá
natára bajlanak, felkiáltott;
— Személyemre nézve nincsen semmi kivétel?
— Nem adatott semmi ilyen tudtunkra, — felelt a
követség szónoka, — söt a magyar király latinul, mely
nyelvet szerencsére értek, akként nyilatkozott Kázmér király
előtt, hogy benne bizodalmat gerjeszt azon körülmény, hogy
te, uram berezeg — személyedet nem is említetted a felté
telek közt!
" Jól van, -— monda Lubart, — várjatok az őrházban,
nemsokára ki leend a parancs adva; addig minden a régiben
marad s a vár örizete megteendi kötelességét.
Mihelyt a követség eltávozott, Bogdán felkiáltott: Nemde jól számítottam, s nem volt eszélytelen feledség herczegségednek nevét kihagyni a számításból ? tudtam előre,
hogy ez a lovagias szellemű magyar királyra, ki bár mellet
tünk s nem ellenünk volna! el nem híbázandja hatását.
— Elhatározott szándékod tehát a menekülés szeren
cséjét megkísérteni? — kérdé Lubart.
—• Igen, — viszonzá a kérdett, — de bogy ezt tehessük,
nem szabad egy perczet is elmulasztanunk. Ha egyszer szaba
dok vagyunk, s hegyeink közé vonulunk, a szétugrasztott
gyáva nép újra szövetkezik velünk, egyéb dolga sincsen!
Ha ma futott, holnap győzhet, a had szerencséje ez - s a
jó vezér jó katonát nevel.
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Nehftuy óra telt el e párhesKéd után. Wolodimír falain
csendesen jártak az örök fel s alá! Lubart kiliirdetíe a város
ban a hódolat becsületes föltételeit. Minden fegyvert a vár
terére hordatott, hol az szoros őrizet alatt halmazokba volt
lerakva. Kitüzetett a reggeli nyolcz óra az átadásra, s a megfélemlett nép, mely ostromtól s végpusztulástól rettegett,
valamennyire könnyebbedett. Tartott ugyan a hatalmas ellen
ségtől, de föbizodalmát a magyar királyban helyzé, kinek
lovagiassága s minden altatást gyűlölő tiszta jelleme közvéleraényuyé vált.
A két király táborában is minden csendes volt, a tüzek
nagyrészt lehamvadtak, s a nap fáradalmai s küzdései után —
aa örökön s változtatva czirkáló csapatokon kívül mindenki
pihent.
Wolodimir felÖl a holdtalan éjnek csillag derűjében
bontakozott ki két ntaenak alakja. Ugy látszott, hogy a kirá
lyok seregeihez tartoznak, mert mindkettőnek öltözete hason
lított azokéhoz, kiket a magyar király vezérlett.
Keleties, böszabású, durva szövetű dolmányokból állt
ez, réz éa ólompikkelyekkel elárasztott tüazökkel a derékhoz
szorítva — s lobogó nadrágokból, melyekhez az ös mintájú
saruk szíjakkal voltak erősítve.
Fejeiken borzas prém süvegek ültek s pár hosszú késen
kívül, mely öveikben talált helyet, minden fegyverük rövid
széles Rzablyából állt. Jó közel voltak már a táborhoz, midőn
az egyiknek suttogó szavait ki lehete venni.
— Wolodimirban senki sem tudja távozásunkat, —
monda a vándorok egyike. — Eeggel nyolcz órakor a kapuk
kinyitására a szigorú parancs ki van adva — s gyanítom,
nem kevéssé fogja a két király urat meglepni, ha hűlt helyün
ket találják.
— Közel vagyunk az előőrsökhöz, gondolom, — felelt a
másik, — mert a magyar király táborában mindig példás
rend van, mit elfogunk tőle tanulni.
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— Gyanítom, liorczcg, — felelt, a ki logolrlili szólt,
í^^íg}' ,!^J <'zimbni-fíkr;i akadnnk az eb'Víi'flökl)eii, kilí el nei
árulják pajtáFiaikat, ha kiaaé elkéstek; de ha vnlarai makrar
07.08 fin akad elénk, teszünk erröi! . . . csakhogy minden
íittól függ, a iehetŐ legkevesebb znjt ütni, s hamar végezni
ily emberrel, mig többen nem jönnek.
— Tudom, Bogdán, — viszooKá a herczegnek szólított.
ki uem volt más, mint Lubart, — tudom, hivem ! . . . s helyt
állok magamért.
— A czirkáló csapatoktól, — monda Bogdán, - - kevO'
sebbet tartok, ezeknek lovaik vannak s a dübörgést liallváii,
ezen árkokkal s bozóttal elárasztott téren könnyen megvon
hatjuk magunkat valahol, mig tovább haladnak.
- Mi ez itt, — kérflé Lubart, sötét tömeget Litváii
maga előtt a földön.
— Egy a számtalan halottak közöl, — yiszonzá Bog
dán, — kiket rá nem értek eltemetni, hiszen a csata majd
nem egész nap folyt.
E pillanatban a két menekült simább téren volt, s Bog
dán egy őrre mutatott, kinek élvonalait jól ki lehete venni.
— Haladjunk! — inté Ijubart hívét, ki pár másodper
ééiig idŐaÖtt; —itt hevesen folyt a csata, minden oldalról
halottakat lehet látni.
— Kísértsük meg az őrt kikerülni, •— monda Bogdán, —kissé balra tartsunk, de mindig a tábor irányában, melynek
néhány hevenyéfizett sátra emelkedik amott, nem nagy
távolságban, — Nem sok ily szövetlakkal dicsekedhetett e
hadviselésben, mert a két királynak s a vezéreknek sátrait
kivéve, a többiek a podgyászlovakon maradtak. Lajos sze
rette, ha népe uz idők mostohaságai ellen megedzetik, s várat
lan esetekben nem keil időt vesztegetni sátrak felszedésére.
Természetében volt pedig azon ellenségnek, melylyel
jelenben küzdötit
a legnagyobb veszteség után is össiiegyülni az erdőségekben s éjjelenkint, a sátorban piheuök
ellen megkiséiieni szerencséjét.
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A liét szöknv/'nv rlavabig lialndott hah'a. midőn az (ir
••((yszbiTe re;ij(ik kiáltittt szláv nyelven : nHztoj \»
Ketten voltak egy elleu, B nyíllal főleg ily homályban,
; lóvt's bizonytalan, ezt gondolák a menekülök.
— Mi történhetik velünk '? áUjunlí meg, várjnk be a
füimborát, biidd halljuk, mi nzándnka vau velünk ! — monda
bubart.
Ez mindeneseti-e a legtanácsosb volt; mert lia megfatamlanak — zajt üt az ör, vagy egy másik előörfi köze
iéiig'jutnak.
Megálltak azonnal s Lubart leheveredett a gyepre.
A/, or vigyázva közeledett, s mikor látta, hogy az ide<;enek egyike nyugszik, a másiknak sincs íve és tegze, jó
közel jött s négy-öt lépésnyire érvén hozzájok, durván
kéidé: — Kik vagytok, semmirekelök ? feleljetek tüstént,
vagy egy jó nyilat eresztek rátok.
— Ne haragudj, pajtás! —r viszonzá alázatos, engesz
telő hangon Bogdán, - - elkésett emberek vagyunk, kisec
liörölnéztilnk a vidékben, ha nem vihetnénk-e valamit haza
nejeinknek, s reánk iiGrult az éj. Látod, czimhora, fegyverünk
sincs e i'ossz kardon kivül s úgy el vagyunk fáradva,- hogy
lábunk alig bir.
— Melyik sereghez tartoztok? — kérdé az elöörs,
iLJudig nyers és parancsoló hangon ; talán sejtvén Bogdán
nak idegenes kiejtéséből, hogy nem lengyel.
Kázüiér királyéhoz, miként te pajtás, — felelt Bog
dán, —• hagyj itt kiasé pihenni, aztán tovább ballagunk, míg
osztályunkhoz érünk; .mert, tudod, hogy mióta a magyar
kii-ály velünk tart, nem sok tréfát csinálnak az ily maradó
ikkal, pedig Isten látja lelkünket, üres kézsrel jövünk.
— i'res kézzel? - mond az elöörs, - - gaz, tolvaj,
rendbontó nép! Hó-I — kiáltott alkalmaBÍnt a legközelebbi
elöörst akarván eloazólítani.
— Iiegyen eszed, czimhora I — szólt most Lubart, felkeivén, - íme egy aranyom van, Károly király kópévei,
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minden kincsem, egy magyar vezértől kaptam ajándékba,
mikor a csatában lovammal kiuáltam meg, miután az övéi
egy nyil érte ; neked adom, ha befogod tszádat s megmondod,
merre kerülhetjük ki az őröket s j\ithatxink a lengyel sere
gekhez.
Az öxs kissé meggondolkozott az alkudozáBok ezen
utóbbi fordulatára; azután újra élénk hangon szóit; — lác
azzal az aranynyal, ha nem valami réz pityke!
Lubart kezébe nyomta az aranyat: — Tiszta arany,
czimbora, — szólt — s nem sok ilyen forog a nép kezében.
— Hát te kenyérvesztegető, — mond újra az előőrs
Bogdánhoz intézvén szavát, — csak amúgy ingyen akarod
megmenteni nyakadat, nincs-e neked is valami aranyad,
vagy egyéb pénzed, melyet vitézségedért nyertél?
— Talán lelek én ie tüszőmben valamit emlékül szá
modra, czimbora, — felelt ez, — de megcsalsz! elébb elsze
ded vagyonkámat, aztán elöhivod pajtásaidat, azért alkud
junk ; tőlem sem kapsz ingyen semmit, de ha jól megmagya
rázod, miként mehetünk át a táboron osztályunkig, mely
annak egészen a végén van, — akkor én ia nyomok valamit
markodba.
Hogy minden egyes őr a tábor elrendezését nem ismeri,
ez természetes, másként hazugságon érendé Bogdán urat a
hatalmas adószedő, kivel épen most alkudozásban voltak,
mert Lubart és Bogdán épen úgy nem tudták, mint az Örs
maga, hogy a tábor túlsó végén magyar seregek tanyáztak.
Bogdán éles szemei e közben megszokván, némileg a
homályt, ésarevették, hogy a legközelebbi előőrsök igen távol
lehetnek, mert jobbra-balra senkit sem vett észre! annak is,
ki őket vallatta és faggatta, felkiáltása eredmény nélkül hang
zott el.
A két király táborának kiterjedése igen nagy volt, s mivel
Kjeistut szétugratott seregének egyes lehető merényletről sem
lön tanácsos feledkezni, azért az egész tábort körül kellett
hézagonkint előőrsökkel állítni. Nemcsak Wolodimir felöl

fartatott az őrködés Bzükségesnek, hanem az ellenkező tábor
végén ia. Ennyi helyre igen sok ember kellett, s így azokat
jó távol állították fel, többet bízván a czirkáló caa.patokban,
mint ezen egyes Örökben, kiket nem is lehetett mindig rendes
időben felváltani.
Mindezt Jjnbart és Bogdán nem tudták bizonyosan; mert
ha rejtették volna, mekkora a távolság egy előőrstől a másikig,
aligha oly hosszas és őket alkalmatlanul feltartóztató alku
dozásokba ereazkcdondcnek.
- Én mutassam meg nektek az utat ? — szólt az elŐörs
durván, — holott csak oly idegen vagyok e földön, mint
magatok, ha igaz úton jártok tudniillik, s nem vágjatok az
ellenség kémei; nektek, kik csapatjaltoktól nem a légben,
hanem a földön távoztatok, jobban kellene tudni a vissza
vezető utat.
- Nagyon sok szót szaporítasz, czimbova, -- mond
Lubart, tökéletesen elvesztvén béketiiréaét e rossz időben tör
tént halasztásra ; evvel mintba még valamit keresne az előÖrs
számára tüszőjében, hirtelen kiragadta késet, egy ugrással az
Örs mellett termett s Bogdán segedelmével, ki főnökének szándokát azonnal kitalálta, átmetszette a beszédes őrnek torkát.
Az Örs, jajt sem kiálthatott, oly hevenyén történt a műtét.
- Fektessük le a jámbort, — mond Lubart,
halott
a k nézhetik, mert valóban az, s itt elegen hevernek, nem fog
hamar szemet szúrni, ha egygyel tÖbh van.
Az előőrsöt a torokmetszés után, mely öt gyökeresen
kigj'ógyította adószedői buzgóságából, a két szökevény lefek
tette a gyepre, aikaimasint nem nagy veszteségére a tábornak,
melynek védelmét kereskedési czikknek látszott tekinteni.
— Most clöre ! — mond Bogdán, — az egyszer sikerült,
de nem leend üdvös többször megkísérteni; most gyamisahhakleendünk, mivel vémyoma látszik öltönyünkön.
Lubartnak nem kellett több felszólítás: mihelyt a kiváncsi előőrs széles halotti diazágyán feküdt, mindketten
megindultak.
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Nem igen messze lialadtak, mikor már a lábur előttük
terjedett, de egészen nyugodt volt.
Mintegy nyíllövéare lehettek az első, alig pialogó tábor
tűztől, H már az alvók rémletes horkolása hallatszott, midőn
egyszerre lódobogás közeledett, még pedig nem a tábor felöl,
hanem annak azon irányában, hol az előőrsök gyér láuczn
volt felállítva.
— Le a földre ! — kiáltott fel hirtelen Bogdán ; — mind
járt itt lehetnek, bár még semmit sem látok, erre is találunk
még a csatában eleatekre, minket is azoknak néznek, elég
véresek vagyunk.
Evvel mindketten távol egymástól a földre heveredtek,
oly fektet vévén, mely valószinüvé tette, hogy a csatában
estek el.
Alig pihentek pár perczig így, midőn már előállt a szük
ség lehellefcüket magokba fojtani, mert egy '20-^24- főből álló
lovas czii-káló csapat — ügetve jött, s a mint sejteni lehetett,
egyenesen feléjük tax"tott.
Ezen hadosztály edzett magyar alföldi lovasokhól áll,
kikre a király parancsából mint biztos emberekre az ily Őrkitdés bízatott, mely nem egyszer nagy veazólylyel jái't.
Magyarul beszélgettek együtt, miből Liibart s Bogdán
egy szót sem értettek volna, még azon esetben is, ha ii lódo
bogás nem akadáiyozandá hallásulcat.
Úgy látszott, hogy az itt-ott, de már a tábor kerületéljen
gyérebben fekvő halottakat, a közelgő csapat emberei annviriL
megszokták, mikép azok nekiek fel sem tűntek többé.
Luharttól pár lépésnjáre haladtak el a lovak; maga ÍH
alig hitte kikerülhetni az összetiportatást, bár a lovak termószetfihen van — ha tehetik — őrizkedni, hogy bolt testre m\
lépjenek.
Lehetett koronként a párolgó állatok horkolását hallani,
mikor valami halott mellett haladtak el, vagy azt későn
vévén észre, roppant ugrást tőnek azon át,
Lubartot egy ló sem érintette ; a czírkálók egyike sem

álmodta, hogy él, s még kevesebbé, minő hatalmas és vesze
delmes ember hever közelében élve — felfokozott életet —
ha élet van í
Bogdán kevesebb saerencsével dicsekedhetett; mert
fülütíe sűrűbben ügetett el a csapat, s a lovak egyike lábaszárára hágott.
Mint ama spártai gyerköcze, ki a lopott róka által öasze
hagyta harapni magát inkább, mint hogy a Lyknrg törvénye
álfcül tart, de felfedezés esetében gyalázattal járó lopáson éreseck, ugy Bogdán a fájdalmas nyomást egyetlen azisszenée
nélkül fogadta.
A czirkálók túlhaladván rajtok, s közeledvén a táborhoz,
vágtatni kezdettek - s nemsokára eltűntek szem elől.
Lubart felemelkedett, Bogdán nem minden eröködés
nélkül hagyta el fekhelyét.
. — Mi történt ? — kérdé Lnbart, látván hü kísérője minő
nehezen vonja lábát maga után.
Semmi különös ; — felelt ez, - lábamon haladt át
H lovak egyike, szerencsémre jó erős csontjaim vannak s el
nem töHék. - Most nem szabad e fájdalmat éreznem, ha meg
:ikarnnk menekülni. Előre uram! arra balra a tábor közelipiien, a hely bokrokkal van benőve, a mint látom, a többi
uldalon a tér sima - hamarabb észreveiietoek! erre a tábor főutczLiján sem előőrs, sem czirkáló csapat nem jár—^ haladjunk!
Bogdán minden erejét összeszedte, legyőzvén fájdalmát
' Lubarttal együtt egyenesen a tábor leié tartottak,
Ha ott valaki reájok is bukkan, könnyebb leend a ment
iig, ügy hitték, — aöt magok kérdőre vonhatják azt, ki őket
^lilíilja gyanúsoknak.
Szerencsésen keretiztülhaladtak a tábor nagy részén, a
nélkül, hogy valaki őket fölfedezné. Csendesen s óvakodva
lopództak egy bokortól a másikig, mígnem egyszer négy-ót
lí^pésre voltak az alvóktól, s a pislogó, vagy elhamvadt táborlüzektöl.
A HÜrű bokrok mögött megálltak néha a füleitek, hii
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minden csendes-e — hogy onnan egy szakadásig lopódzhaesanali, melynek árka, miként hitték, elfödendi őket a vizsga
szemektől. — uram! — szólt Bogdán, egy ily bokor mögött, —
amott alig 30—40 lépésre lovak vannak kipányvázva a gye
pen ; nem volna-e jó, ha egy párt megszabadítnánk kötelétől?
Látom, mindegyiken rajta a nyereg, a t a n t á r fejükön, csat
zabiáik vannak kiemelve.
Lubart azonnal tanúsította, hogy a jó tanácsot kéaz
elfogadni: mert minden felelet helyett kivonta kését tüszőjé
ből, s oly hirtelenséggel, melyet Bogdán bámulni igen, de
utánozni sértett lábával nem volt képes
a kipányvázott
lovak közt termett; egyiknek kötelét lemetszette, s mintán
zabláját beillesztette fogai közé, a meglepett állatnak nem
eaekély ellenzése daozái'a, megragadta kantár szárát s a
közelebbi lóhoz sietett. — Miután ennek is elmetszette köte
lét, s azt karja körül csavarta, az elsőnek nyergébe pattant,
s vezetékével Bogdán elé sietteti, ki csak most sántikált elő
az öt fedő bokor mögül.
— ülj rá! — szólt Lubart, — majd meglátjuk, mit talál
tunk vaktában — — mit érnek e gebék ?
Bogdán elcg nehézkesen ült a lóra, de mihelyt nyereg
ben volt, azonnal mintegy njra szülöttnek érzé magát.
— Most mái" miénk a világ! — kiáltott fel, gondatlan
vidámsággal, — erre uram, hol legtisztább a tér, a rossz
akaratnak marháink részéről van segédeszköze s ez a Rarkantyú, tehetség pedig nem hiányzik bennök, mert kemény
aljok B erős esojitjaik vannak.
A lovaknak volt-e kedvére, a mi velők szándékoltatott,
nem tudjuk; prüszköltek, horkoltak — de mihelyt a két lovas
sarkantyúját érezték, a kezük forgása tanúsította, minő űczkokkal van ügyök, nem vártak több biztatást, s gyorsan szá
guldottak a nyíltabb tér felé.
A tábor túlsó szélén az elöörsek ketteje utánok kiáltott
B nyilaik süvöltőitek füleik mellett, mind hijában! — mentve
valának.

A KÍSÉRTETEK TANYÁJA.
I.
llielötl a sajátos jeleneteket megközelitiiök, melyek tör
ténetünk e fordulatában reánk várnak, világosb fogalom oká
ért egy lapot kell a komolyabb Cliotól kölcsönöznünk.

Nyolcz órakor reggel, mikor Wolodimirnak kapni meg
nyittattak 8 a nép fehér zászlókkal gyülöngött a téren össze,
hogy a diadalmas királyokat engesztelő üunepiesaéggel
fogadja: Lubartnak, Kázmér király nem csekély boszuságára,
hűit helyét találták. A város hódolt, a zsákmány és fegyvertömeg elég ínil szolgált a kndarczért, melyet az eszélyes
lithvániai főnök — bátyjának hatalmas legyőzőivel vallatott.
Kázmér, ki inkább tartott Lubái-ttól, mint magától a
vakmerőségéről ismeretes Kjeistuttól, szigorú fogságba akarta
az utóbbit vettetni, de nagy Lajos ellenkezőt ajánlott.
— Meg kell nyenai az embereket s nem ingerelni, —
8ZÓlt; — a lithvániai herczegeknek számos baráti vannak, a
nép ökst szereti, a ha Kjeiatnt hoszantáBával Lnbártot fel
ingereljük, kifogyhatatlan zalilattatásokra uyitnnk utat.
Kázmércak, ki felett a sokkal ifjabh Lajos király csudás
ÍÖlccyt gyakorlott — engedni kellett.
Kjeistut halál helyett, melyet fejére várt, könnyítve látta
íogságát is; de a magyar királynak felsöségét kellett elis
mernie, s mi öt legkevesebbé aggasztotta, — hűség esküjét
letenni.
Egyszersmind rá ál!t arra is, hogy — miként a történet-
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iró kifejeai magát — fölvegye azt, a mit akkor keresztény
Tallásnak neveztek, s mi a megtérített népeknél
ez idő
ben - még nem állotfc aok egyébből: mint szertartási külaö.ségekböl, egyházak építéséből s böjtökből.
Kjeistut mindezt megígérte, sőt esküvel erősítette, liogj
öcscsét is rábirandja a keresztény vallásra.
Wolodimir, a magyar király hatalmába jött, s egész
Volbynia hódolt felaöeégének.
Lajoa szándéka volt, Kjeistutnak egészen visszaadni
szabadságát; de a vakmerő férfiú igen hosszasnak találta ÍÍ
kegy reményét, s egy éjjel leszúrván a fogságául rendelt szol)ii
előtt álló egyetlen őrt, többek segítségével, kik csak a pilla
natot várták, hogy Őt megszabadíthassák, — megmenekült
Wolodimirból.
Lajos király meghódítván ekként Volhyniát, s szétver
vén a daczoa lifchván berezegi testvérek egész seregét, bevál
totta Kázmér királynak adott igéretét s hadait visszarendelte
Magyarországba.
Lajos és Kázmér közt, miként láttuk, szövetség létezett;
de az ifjú magyar király sohasem érzett az utóbbi iránt külö
nös rokonszenvet. Ha országlási bölcseségét méltánylaai
tudta, féktelenségét s a botrányokat, melyeket előidézett, esak
mély megvetéssel kísérte.
Kázmér e közben megelőzvén seregét, visszasietett Len
gyelországba, s mindenütt előre kirendelt fogatokkal utözott,
melyeket számára a pártján maradott lengyel urak tartotlíil;
készen.
Éjjel-nappal haladott, mert szivét új hatalmas szenvedély
foglalta el, hatalmasb minden eddigi szerelmi viszonyainál.
Tudva volt Kázmérröl, hogy első nejével Aldou Annával,
Gedimin leányával, elég békésen élt, de a másikat, HeBR
határgróf leányát, Ádelheidot, ki hevessége s külónczködései
által nem csekély alkalmatlanságot okozott neki, Zamovicaba
számkivetette, hol jelenben is lakott; nem elzárva, de szoros
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eaflzignriíövködés alatt. Szép, feltünÖ hölgy volt ez egyébii'ánt, H jobb sorsra érdemes, — azért a király magának szá
mos ellenségeket szerzett szigorúsága által.
Mindamellett hajazálnyira aem tért el regi kicsapongá'laitól, s mihelyt az egyházi átok alól T,a,jos király közben
járása által felszabadult: újra megnépesítette pár kastélyát,
( korabeli irók tanúsága szerint azon fajával a könnyelmű
üénibereknek, minőkkel már lobzovi várában találkoztunk.
De a várnagynak nem csekély bámulatára, a király igen
gyéren látugatta meg e helyeket s később parauesot vÖnek, a
szép örizetet királyias ajándokkal szárnyára bocsátani. —
Lobzüv egészen újra lön felkészítve; a király semmit sem
kiméit — sem fényben, sem kényelemben. E lak mindig a hü
Zboi'owski felügyelete s kormánya alatt, most már belül
ttindéri palotához hasonlított.
— De ki volt a tündér, a ki ofcfc honolt ? — Nem többé
a szép, erényes s valóban szerető Rokicaana, nem valami
herezegnö, kinek korona ékesítette fejét; hanem mindamellett
egy azoQ ritka teremtések közöl, kiknek a gondviselés, midőn
a véletlen vagy maga a féktelenség a legaljasabb szerepek
egj'ikét szánta, nagy befolyást enged ezrek sorsára.
Ilyen volt a viszlai vár jelen lakosa: nem rejtödzött ö;
nem födte viszonyát az óvó titoknak leple; tudta egész Lengyelhon, hogy a király ezenvedélylyel ragaszkodik hozzá, s e
Démber mindent kivihet, a mit akar.
Eszther volt ez ! ama héber hölgy, kit azon nevezetes
mipon láttunk először Lobzovon, mikor még Rokiezana kísé
retében távolról sem álmodta talán a szerepet, melyet nemRokára — játszand.
Szebb volt e hölgy, mint valaha — s fajának keleti ere
dete meg nem czáfolta magát: körüle minden ázsai kényelmet
lehelt. Számos cselédei, lovai, bátorai, sibaritai háztartása az
agg történetek azon királynéira emlékeztetteli, kik szerették
a földre varázsolni az elizei kerteket s azok kifogyhatatlan
elveit.

Szigorú, kevély, ment minden kaczérságtól, tiszteletet
tudott magának többek elÖtt még a^íok közül is szerezni, kik
kétértelmű állása miatt az clött kieainybc vették s vele azt
éreztetni szerették.
A szenvedélyében féltékeny királynak legkisebb okot sem
adott kételyre, s úgy tudott kedvében járni, annyira értette
szerepének szellemét, hogy magát úgy szólván, minden talál
kozáskor meg tudtti újítani, s Kázmér végre kész leeude miudcn kivánatát s gondolatát teljesíteni.
Kisérte a királyt vadászataira, vele lovaglott egy amazon
ügyességével. Ha Kázmér kéjelgö élete titkos czimborait
várába gyűjtötte, bajosabb, szeretetreméltóbb házi nőt Lengyelhon elő nem tudott mutatni. Ellenben országos dologba
soha sem elegyedett^ s ha ki tudta a király jótévőségét pártoltjai előnyére aknázni, hivatalt s kitüntetést senki számára
nem sürgetett.
Ha átvállalta a szerepet Kázmér szeretője lenni, azon
órától fogva, mikor a király öt e várba telepítette, ajtaja zárva
maradt a kéjhölgyek előtt. Eszther nem volt sem oly ártat
lan, sem oly engedékeny, hogy ilynemű körözetet megszen
vedjen, s e faját a némbereknek másnak tekintse, mint a mik
voltak. Nem akart tükröt tartani maga elé, a óvakodott sok
szorozni szerepét maga körül.
Hatalmasok kedvesei mindig találnak oly becsületes
hölgyekre, kik a befolyásért, melyet amazok gyakorolnak,
feledik az ildomokat, s nem vonják meghódolatukat a hatal
mas bűntől.
Eszthernek számos látogatói lőnek, még az előkelő hölgy
osztályból is ; mert e némber — mint sokban — kivétel volt
abban is, hogy tudta, mikor kell minden elbizottságot hát
térbe odázni, s ritka tapintattal birt kiengesztelni azokat, kik
előtt állásánál fogva valami szégyenitö alárendeltetés terhét
érezte.
Mindazok iránt, kik vele az ildom és szívesség határiban
maradtak, a héber hölgy előző szolgálatkészséget tanúsított.
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E szolgálat uéha kópee lön a legszigorúbb erényt kibékültetni: mert Eszther, bár nem kevósbbé jártas oaelszövónyék
ben, hajlamból jótevő volt.
Lengyelhonra nézve a király e szövetségének egy más,
nevezetes következménye lön, Eszther szenvedólylyel ragaezkodott fajához és hitaorsoaihoz. Sem szerelme a király iránt,
sem annak ígéretei és kérései rá nem bírhatták öt, hogy a
keresztény hitre térjen: állítván, mikép a sors nem azért
helyezte öt oly magasra, hogy hátat fordítson az üldözött
zaid óságnak.
Mihelyt a kegynek föfokát elérte, mihelyt azon öntudat
tal bírt, bogy kormányoz, mennyi részben tudniillik nagy
Kázmér alatt e kormány terjedhetett, shogy királyi szeretője
egyetlen kivánatát sem tudja megszegni: azonnal a Német
bon nagy részében elterjedt zsidóságot feljáratta a mindent
elkövetett annak Lengyelhon báni letelepedését elöaegíteni.
Seregeatül jöttek a zsidók Eszther felszólítására; kincsei
ket, német, holland és flamand tájnyelvüket, s kifáradhatatlan
életrevalóságukat magukkal hozván. Lengyelhonból szivárgott
át 3 terjedt el később Magyarországban is — e vándor nép,
Eszthert hitsorsosai királynéjuknak tekintették s udvará
ban — mert udvartartásnak lehete házkörét tekinteni — a
bevándorolt gazdag B egyrészt müveit zsidó családokból bájos
hölgyek voltak szolgálatára.
Kázmér király e tündérnek társaságában töltötte minden
szabad óráját.
Rokiczana feledve lön, Esztherben élt minden egyéni
sége ; de ideje olykor szűkre volt mérve; mert Gedimin fiai,
Kjeistut, Lubárt s ezek közt a legvitézebb, Olgerd kevés pihe
nést engedtek neki. Ujabb sereget gyűjtöttek ezek s VörösOroszországot támadták meg, egész Halicsig pusztítván s
rabolván. Később Sandomirt rohanták meg s Olgerd szövet
kezvén a Dnieper vidéki tatárokkal, PodoUában gazdálkodott,
mindent sivataggá tevén, mint a sáskahad.
Nagy Lajos Vörös-Orosz országot az utóbbi hadviselés
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alkalmával magyar koronabirtoknak nyilatkoztatta; saját
[)í>íekében volt tehát Kázmért segíteni.
Zdenko, Lajos király közelében maradott azon ido óta,
midöii annak tábora Wolodimir előtt állt. Egy osztály parancs
nokságával lön megbizvrtj. mely bosnyák barczosokból állt.
Gyakran társalgott vele a kii-ály s ezt mindenki termé
szetesnek taíáltfi, élte megmentője iránt: azért 2denko meg
különböztetését vitézségének s tevékenységének tulajdoní
tották.
••
'
Azonban több volt a királj'" barátsága annál, mi közön
ségesén a' kegyenczek szerencséjét képezi: mert Zdtmko
részére Nagy Lajos lényegéből a legjobb osztály jutott, az
ember a királyban.
Ha a történet s fényes körözete Lajosnak magasságát
látta, Zdenko e mellett, a még szeszélyeiben is nemes és sze
retetreméltó ifjat ismerte raeg benne.
Épen ezen időtájban Kázmér a Gfedirain atodok által
országát veszélyeztetve látván, újra nagy Lajoshoz folyamo
dott; de az utóbbi annyira el volt országos dolgokkal foglalva
s ellenszenve Kázmér kii'ály egyéni kicsapongásai miatt
annyira növekedett, hogj' semmi hajlamot sem érzett, öt
sereggel megsegitni.
Lajosnak magának szüksége volt legjobb hadaira; mert
Oigerd Erdélynek éjszak-keleti részét készült megtámadni, s
gyorsan közeledett vad csordáival.
A király Tiaezkófi Apor Andrást, az erdélyi vajdát 40,000
emberrel a nem megvetendő ellenség elé küldötte, s niaga
nem vett részt e hadjáratban. Apor András nem időzött,
hanem első parancsra megrohanta a Hthvániai herczeget s
gyülevész hadát nem csekély fáradsággal, de gyorsan sem
mivé tette.
Kázmér, az e közben Nagy Lajos királytól 100,000 forin
ton megvett Vörös-Oroszországot vezérei által védte, s igy
mind a két királynak néhány pihenő hete maradott, melyek
b e az e ^ é n i élet rovatába is jutott valami.
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Hög;^' Kázmér'ezen idő egy és nagy részét Esather köze
lében szándékozott tölteni, ezen senki sem báKHÜt-iöbM
Ijengyelhonban.
'• • .
"
:
Sajátságai' közé tartozott a királynak az ily kalandokat
mindig a titok leplével födni, bár aligha nem tudta, hogy e
titkai azok közé tartoznak, melyeknek redözetén mindenki
áttekinthet.
* Egy felséges, bár holdtalan őszi estén, miután m á r a nap
leáídozott, három embert pillantunk meg mintegy négy órá
nyira a lobzovi vártól.
Nem szükséges titkolnunk, hogy ezek közöl a két első
nem volt más, mint Kázmér király s legkedvesebb fiatal
keg,venczei egyike, a szép Szapia, kivel már a lobzovi várban
találkoztunk.
A harmadik egyszerű fegyveres szolga volt, egye azok
nak, kiket a király ily utaiban mint feltétlenül hű s vak
merően bátor embereket szokott használni.
Kázmér és Szapia oly igénytelenül voltak öltözve, mikép
senkinek sem jutott volna eszébe, hogy a királylyal s az elő
kelőbb lengyel urak egyikével találkozott.
. ,
A vidék, melyen vigan társalogva haladtak át, ritkás
erdővel volt bontva, melynek egyes nyilasai messze kilátást
engedtek nappal, de jelenben kétes borúlátókban végződtek.
Valamikor e vidékben pái' népes helység létezett: de
ezek részint a gyakori ellenséges megtámadtatások közben,
i'észint a dögmirigj^ irtásai alatt lassanként egészen elpuazkdtak; lakosaik vagy elveszvén vagy más tájakra költözvén.
Ha a szegényes földkunybóknak, melyek valaha itt ter
jedtek, legkisebb nyoma sem látszott, mégis maradott fenn
valami ezen egykor annyira népes helységekből, rai azoknak
helyét jelölte. — Egy régi egyház, melyet különnemű éjmada-;
rak választottak Tidvartartásukra, s nem igen távol, szemközt
ezzel
egy avult tekintetű kastély; azok egyike, melyekben
a nép hite szerint, ha nem a sátán maga, legalább gonosz

szellemeinek egész serege gyűl össze éjféli órákban s ünnepli
a szemközti baglyok zenéjének kiséretóben sabbathjaít.
Egyikét sem lehet e két idösenyvedt épületeknek rom
nak nevezni: mert mind az egyháznak, mind a négy kerek
toronynyal ellátott kastélynak falai és födele — kevés biján épek valának, s az idő sem lehelte még reájok az aggság
kormát.
De a puszta falakat és födeleket kivéve, minden egyéb
eltűnt. A két épiilet, miként mondtnk, a vidékben kisebbnagyobb mértékben kísérteti hírben volt, s az utas, főleg a
műveletlen és babonás alsóbb oaztályokbeli — óvakodott
annyira elkésni, hogy az éj vagy épen a kísértetes éjfél öt e
romok közelében meglepje.
Nem szükség mondanunk, hogy Kázmér király s arj
művelt, bátor Szapia — bár nem tökéletesen mentek a kor elöxtóleteitöl, annak babonás félelmében legkevesebbé osztoztak..
Midőn velük itt a magasra felnyúló fák közt találkoz-l
tnnk, még annyi távolra lehettek a két épülettől, hogy azok-;
nak élvonalait sem vehették ki; de valami különös zaibongáf
hatott füleikhez. Úgy tetszett, mintha az esti szellő megsza
kadott zenefuvalmait emelné szárnyain feléjök, a nélkül,]
hogy képesek lennének csak sejteni okát a rendkívülinek,
mi figyelmüket felgerjesztette.
A zsibongás és zene mindinkább kivehetők lőnek, miként
utasaink a két romhoz közeledtek.
Már akkor, midÖn ez legelébb hallatszott, Szapia figyel
meztette a királyt, ki ez útjában is, mint mindig, mikor álnév
alatt ia álruhában utazott, igen derült volt.
— Meg nem foghatom, — mond a király, •—• mi történik
ott!
Nem vagyunk távol már amaz elátkozott romok
hoz, Szapia, melyeket a nép kísértetekkel népesített meg, s
ha nincsen is még éjfél, közel járunk hozzá.
— Ah . . . Isten csudája! — kiáltott fel egyszerre
Szapia, — nézze felséged, a kastély felső emeletében minden
világos, s ha szemem nem csal, közelében embereket látok.
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Utasainknak épen e két régi épület közt kellett elhaladni,
ha csak ki nem akartak térni az egyenes útból, — mely
Lobzov felé vezetett.
Mikor e táján a vidéknek sűrűbb fák közöl kiérkezvén,
azon erdőnyilás állt előttük, melynek két oldalát a már emii
tett romok elfoglalták, a zene rövid időre elhallgatott s Káz
mér király megállította lovát.
— Értesz ezen éji vigalomból valamit, Szapia ? — kérdé
kísérőjétől derült hangon, — eddig, ha utam erre vezetett,
legfeljebb a baglyokat hallottam huhogni, de most raagok
jelentek meg a romok szellemei.
— Az egésznek, ügy látszik, elég békés szine van, —
yiszonzá Szapia; — hallja felséged, újra szól a zene, ezek jó
szellemek lehetnek, kik dicsérik az urat; mert egyház közelé
ben gyűltek ösaze, s aligha nem valami farHangí bohózat
készül itt; elég jókor, mert még a fák levelei csak most kez
denek sárgulni.
— Bármi legyen ott, s bármi történjék, — mond a király,
engemet semmi esetre el ne árulj.
— Ez magában értetik, uram király, — felelt a lengyel
lovag, — kivévén, ha valami rosszban jár e n é p . . . . De nem
volna-e jobb kikerülni minden találkozást; még közel négy
órányi távolra vagyunk Lobzovtól, s bár az utolsó állomás
ban váltottuk lovainkat, a feltartóztatás nagyon késleltethetné
megérkezésünket.... Erre jobbra a régi egyház mögött, min
dig az erdő szélét követvén, észrevétlen kikerülhetjük a
figyelmet.
— Kikerülni ? — mond a király — a ezt te tanácalod,
Szapia, ki, ha minden sejtelmem nem csal, épen oly kíváncsi
vagy tudni, mi történik ott, mint én magam. — Nem — nem
hiveml — ki nem fogunk semmit kerülni, sőt egyenesen
neki hajtunk a kisérteti seregnek. De ismétlem, személyemet
e] ne áruld — még veszély esetében sem! bizd ezt reám, ha
szükségét látom, majd szólok ón, s meglátom, ki mer ben
nünket Lengyelhonban feltartóztatni.

— Mi tagadás benne, felséges uram, — mond Saapia
nevetve,
ez az első ingyen kínálkozó kaland lonnc, melyet
Szapia lovag jó kedvéből kikerül. Be egyi-e mégis bátor vagyok
felségedet figyelmeztetní, ha ismeretlen akar maradni: hogy
ezen emberek, jó vagy gonosz szellemek közt még is akadhat
egy kettő, ki királyának arczát ismeri.
— Igazad van, Szapia, - - felelt a király,,— mihelyt
reám ismernek, természetesen minden tréfának vége: én
pedig e vidor népet feszcly nélküli jó kedvében akarom meg
lepni ; mert jó kedv hangzik itt — ebben semmi kétség! —^
Felteszsaük tehát bársony álozáinkat - miként saokluk,
midőn valami helységen átlóvaglLink, - Ezzel Kázmér egyazerű kontusának oldalzsebéhöl egy ajkig érő fekete álczát
vett ki, minők már akkor, főleg nők által útközben használ
tattak ; éa sapkája alá illesztvén azt, miiitán Szapia is követte
nra példáját, Kázmér vigan felkiáltott :• — Most bátran —
és előre! Ezzel sarkantyút adott lovának — és Szapiától M a
fegyveres szolgától kísértetve — egyenesen a régi kastély feló
vágtattak.
Fjz balra emelkedett tőlük s négyszegének egyik lioinidkzata, épen az, melyben a góth izlésíí kapu bemélyedett, az
ablakréseken kiáradó világításban meglepő szemlét nyújtott.
Túl az egyház, mely távolabbról egészen, sötétnek lát
szott, iDOst midőn utasaink annak égbe felnyúló magas hom
lokzatával találkoztak, mutatá, minő tiszteletelleni ezélra
használtatott az itt egybegyülekezett emberektől: mert onnan
ismételt lónyeritések hangoztak ki, s fekete alakokat lehetett
lámpásokkal kezükben, ki s bemenni látni tágas hajójában.
Mikor mintegy 200 lépésnyire lehettek a kivilágított rom
tól, egyszerre néhány lovas ugratott elő s egyenesen Feléjíik
tartott.
Kázmér ós Szapia kardjaik markolatára tették kezeiket,
míg a mögöttük lovagló fegyveres szolga közelebb jött H efíészen kirántotta bosszú kardját.
— Ereszd hüvelyébe kardodat, — szólt a király, észre-
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vévén cselédének.harczias szándékát; azután SzapiáhoK fo:^dnlva saóH: — ezek egyenesen felénk tartanak.
Ugj van, — viszonzá Szapia, — meglátjuk, mí.szándákjuk van; engemet e kaJand dícsöen kezd mulattatni, fel
séges uram, csak kardjainkra ne szoruljunk kéeöbb; no de
ez sem baj — ha kell!
TI.
Nem folytathatá tovább, mert a lovasok — mindössze
üégyen, közelükbe érkeztek s vigan felkiáltottak : — Üdvözök
iügyetek - idegen urak ! épen jókor jöttetek rétízfc venni az
ünnopclybeu.
Kázmér és Szapia e vidám hangon kiejtett meghivásra
azonnal megállították lovaikat.
A lovagok megérdemelték, hogy őket a király ne hagyja
ügy tekintetre : mindnyájan Rzép paripákon ültek a öHözetük,
mint lovaiknak készülete gyaníttatá, hogy a> királyt itt,jó
vfigy balszerencséje felsőbb osztályú emberekkel vezette össze.
Egyébiránt az idegenek Öltözete polgárias volt, nem hadi
.s n mi ez időben elág meglepőnek látszott, egyiknek sem volt
ítígyvere; ellenben vonásaikat a király és Szapia lovagéhoz
hasonló rövid bársony álczák födték el, melyek csak a felső
ajakig érvén, sem evést-ivást, sem a társalgást nem akadá
lyoztatták.
— üdvözlöm kegyeteket! •—• felelt, a király, mihelyt a
lovasok megállítván lovaikat, a meghívás szavait bevégez
ték, •— Miután emberek vagyunk, miként láthatják, sietünk s
nem érünk rá szivea meghivástikat elfogadni.
Nem érnek rá! — kiáltott fel a jöttek egyike. -— Ab,
ikhügy nem érnek reá! a jóra mindig reá ér az ember s nem
víigyxmk-e lengyel földön — — hol a barátságos meghívást
mindenki elfogadja?
'^
- Igaz, - mond Kázmér,
do itt erdőben vagyunk,
nem otthon, s gazdának, mint vendégnek álcza födi vonásait:

ez kivétel az általános szabálytól, jó uraim, s a lengyel ven
dégszeretet s barátság mit sem caonkul, ha pár álczávfil
kevesebb leend ie az ünnepélyen.
— Kegyetek tehát, — szólt egy másik a négy lo^as
közül, kiknek fiatalságát, élénk érczteljea hangjuk elárulta, —
visszautasítják a szives meghívást; ám legyen, senkit sem
erőltetünk 1
-a herczegnö ö fensége egyébiránt nagyon
meg leend lépetve, megtudván, hogy kegyetek távOitak a
nélkül, hogy öt esak egy tekinietre méltatnák.
— Herczegnö ? — kiáltott fel a király, — minő her
czegnö ? ki lehet az, ki erdők homályában, romok kisérteti
közelében tart éjfélkor udvart, s kinek körözetét áleza födi?
— Halljuk, urak! — mond Szapia, miután a király
elhallgatott,
fejtsék meg c talányokat.
— 0 herczegségének szeretetreméltó sajátságairól s
magasb czéljairól nem minket illet ítéletet hozni, — szólt
egy az idegen lovagok közül; a mi pedig szeszélyeit illeti,
ezekről, úgy látszik, umönk nem szándékoííik fejtegetést adni
a kíváncsiaknak. Vannak bájos herczegnönknek valóban sze
szélyei, de alegszeretetreméltóbb neműek: B ezek egyike az—
hajadonon maradni mindaddig, míg valakit nem lát, ki öt
első látásra meghódítja.
— Valóban? — mond Kázmér király, — de ha itt min
denki álczát visel s ^ a n í t o m , ö herczegsége maga szükséges
nek látja, ilyen által szépségét megóvni avatatlan szemektől,
miként fog meghódíttatní, még pedig első látásra.
— Helyes észrevétel, urak, — felelt az elébb szóló, — s
íme újabb bizonysága annak, hogy ö herczegségének valóban
sajátos szeszélyei v a n n a k ; . . . de, mikép monJám, nem káros,
hanem kellemes neműek. Sikerül-e Ö herczegségének embe
rére találni s nem fogja-e még valamikor Libussa példáját
követni, s az eke mellől férjet hozni magának? ez nem reáüli
bízatott: mi csak paraucsit teljesítjük.
Senki sem bámulhat, hogy az, a mi itt mondatott, nagyon
is felingerelte mind a király, mind Szapiának kivancsiságát.
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Egj'ébiránt az irlfigen lovagok, mei-t bái* jól beszéltek
lengyelüi, kiejtésükben valami idegenszerű tűnt fel •— —• oly
udvariasak voltak, raikép, ha tudandák is, minő magas lielyaetü vendégek állnak előttük, nem tehettek volna e részben
röbbet.
~ Mit gondolsz, barátom, — szólt Kázmér, Szapiához
iutczvén szavait, — ha megkisértenők ö fenségénél szeren
csénket? . . . Eemélem, kegyetek lovagjaim, —- folytatá, - nem veendik elbizottságnak, ha két vándor kalandor kissé
számít a női szeszélyre s női izlés sajátságaira; csak aztán,
hEi leemeljük álczáinkat, csalódás ne kövesse a szerencse
kficzkáját.
— Mi gondja se legyen kegyeteknek erre, — felelt az
idegenek egyike, — ő fensége nem oly hirtelen választ; jól
megfontolja, a mit cselekszik: ez oka, hogy még mindeddig
férj nélkül maradott. - Bátran, nrak, a ki mer, az nyer!
menjünk, az idÖ halad, s ki tudja mit hoz a jövő óra, — hol
vonjuk fel újra sátrainkat, ha itt is, mint annyi helyen már
szép herczegnönk épen megóvja szivét.
— Legyen ! — mond Kázmér, — előre, nraim, vezes[ífinek be minket ö fensége udvarába. — Az idegenek nagy
készséggel mcgforditották lovaik fejét s előre vágtattak.
— Felséges uram, suttogta Szapía, közelebb vonulva a
királylioz, latinul, — én minden kíváncsiságom mellett, kissé
koczkáztatott m'erénynek hiszem, hogy felséged e nép közé
vegyüljön.
Miért gondolod ezt''* — kerdé Kázmér nevetve.
Az igaz, hogy ezen emberek fegyvertelenek, s az
egésznek
legalább annyi részben, mennyiről eddig Ítél
hetünk, inkább farsangi bohózathoz hasonló, mint komolj'
sziuezettí vun; de felségednek számos titkos ellenségei
léteznek.
— Nincsenek-e barátim, még pedig számosabban^ mint
ellenségeim ? — saakitá őt félbe a király. — Hol hiisz lengyel
van, legalább tizennyolczat magamónek merek nevezni! . . .
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Mi történhetik rajtunk? oldalainkon csüggeuek jó kardjaink,
8 ha reám ismertek ezen emberek, ha roaszbau játnak, még
elég hatáet tulajdonítok nevemnek arra, hogy valami gonosz
merény végrehajtásának pillanatában megzsibbaszsza az eUenem emeli kart.
Szapia inkább kötelessógórzetbÖl szólt, mint valódi aggü.lalomból. Kíváncsisága szintúgy fel volt ingerülve, miut a
királyé, s bái- egyátalábau meg nem foghatta az egész dolgot,
annyi világos volt előtte, mikép, ha a király éiete ellen czéloztatnék valami, azok, kik ily kárhozatoa merényre aaántát
fejüketj óvakodnának a nagy számtól és sok tanuktól, s mivel
Kázmér király annyiszor jár egyedül, vagy csekély kísérettel,
Hokkal könnyebben czélt crne bárki ellene titkon, miut ily
botrányosan zajütö módon.
Kázmérnak még egy más utógondolata is volt, aü tudüiillik, — nem Eazther-e az, kifogyhatatlan leleményességében
eredeti eszmejárásának, ki, miként már gyakran — ha nem
is ily módon — történt, öt valami rögtönzött tréfával akarja
mulattatni, s abban is, rai itt netalán reá vár, — kalandokra
sóvárgó szeszélyére a hajlamaira építette tervét és számításait.
Kázmér nem találta valószínűtlennek azon ötletét ked
vesének, hogy itt mint rejtélyes herczegnö akarjon meg
jelenni a felfokozván a királynak kivánesiságát, mintegy
megiíjítva magát más szerepben s alakban jelenni meg királyi
szeretője előtt. Ez jellemében volt az érdekes héber hölgyíiek.
Mindezen gondolatok felvillantak ugyan clméjébea, de
nem volt ideje azokat tovább fűzni s kiérlelni: mert néhány
perez múlva oly közel voltak a kastélyhoz, mikép nem maradt
egyéb hátra, mint lovaikról leszállni.
Vezetőik valóban megálltak a a szemle, raely itt bonta
kozott, alkalmas volt a kalandori vágyat és kíváncsiságot fel
idézni s felfokozni.
A régi épületnek felső emelete, mikép már mondtuk, ki
volt világítva, de egészen sajátos modorban: mert nem csil
lárok és tartók árasztották itt Bzét a sugarukat, hanem szurok

szövétnekek, melyek itt-ott a falakból látszottak kinyúlni s
Dcbft, midiin egy-egy szikrájuk az évek óta békésen szövö és
fonó pókbálókra esett, ezeken, mint ezüst-ceipkén folyt hir
telen végig a láng.
Szerencsére aíí idö csendes volt, az ég majducm egészen
borútlan, csak egy-egy fekete fellegfolt úszott lassan át a kék
üiben, eltakarván pár csiÜagképletet s gyöngéd fűszeres szel
let gerjesztvén könnyű nyomása alatt.
A kastély világított részében vígan haugaott a zene, s
úgy látszott, hogy az odagyűlt vendégek igen jól töltik idejülítít. Az épület előtt is feles uópet lehetett látni s köztük
vidékieket minden fegyver nélkül, B a legjobb hangulatban.
Kzek közöl aligba nem öntött igen bőven a garatra egy-kettő
az ünnepélyt rendezők bőkezűségéből. Mei-t ez időben még az
ácBorgó nézők is ritkán hagyattak nagy vigalmak s ünnepéivok alkalmával oly minden kedvezmény nélkül, miként az
most történik.
— Vágyok tudni, — mond Eázmér újra latinul tizapiájiak, — miként fog e tréfa végződni ?^
Az idegenek egyike, ki eddig is legtöbbet beszélt, s a legnag)'obb udvariasságot tanúsította az újan érkezett vendégek
iránt, vidáman szólt:
— Minden csendesen s a legnagyobb illemmel fog vég
hezmenni, uraim.
E szavakból, melyeket lengyelül — ha nem is a legtisz
tább kiejtéssel — mondott - világos, hogy a királynak latin
üzavait megértette.
— - Ha úgy tetszik kegyeteknek, lovagok ^ folytatá
ugyanaz, — szálljunk le lovainkról, ö fensége a legszíveseb
ben fog kegyetek megérkezésének örülni.
E pillanatban néhány trombita szólalt meg, mintegy
jeladásul újabb vendégek megérkeztének.
— Örömest! — mond Kázmér jókedvűen, — ki semmi
mulatságnak nem volt megvetöje s bár égett mielőbb Eszthert
látni - - a világért sem hagyandá el ezen embereket, mielőtt
9*
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tudja, mi hozta őket ide 8 mi a tulajdoűkópeni valóság - a,
herczegnö terjhezmeneteli szenvedélye meséje alatt.
— Mielőtt leszálluék, még pár kérdést, urak - azabad-e
a herczegnö nevét tudni ? — mond Kázmér.
— Minden kétségen kivül, ö herczegségének neve Máris felelt a kérdett.
— Mária! — kiáltott fel Szapia — Mária . . . kurtán,
minden czím s vezetéknév nélkül.
— Mit akarnak kegyetek többet? — szóit most egy
másik lovag az idegenek közöl. — Nem szép név-e MáriaVs
nem gyanithatja-e az, kit a herczegnö választása ér, mikéii
mindent, mi őt érdekelhetné, mcgtudand mielébb.
— Ez ellen nincsen kifogásom, — mond Kázmér, ~
végre egy név olyan mint a másik, s bár a világ sok mindeut
készített már nevekből, főczéljuk az, hogy kik nevükön szóhttatnak; értsenek arról.. . . Megkisérjük tehát szerencsénket
a fenséges, s miként hinni akarom, gyönyörűséges herczegnö
előtt. De még egyet tudnunk kell, uraim.
— Mindenre felelünk, — viszonzá, az, ki utoljára
szólt.
— Mi fog történni, ha véletlenül a fenséges herczegnönek rossz Ízlése lenne, s ennyiek közt, kik öt kalandjaiban
kisérik, épen kettőnk valamelyikére találná szemét vetni?
— Mi fog történni ? — viszonzá a kérdett, míg a többiek
mindnyájan hallgattak,
az fog történni
nem több, nem
kevesebb, -- mi bájos herczegnöijk üdvözítő választásának
természetes következése: a szerencsés választott azonnal össze
fog ő herczegségével eskettetni.
— S azután ? ^ - kiáltott fel Kázmér, kit a kaland mind
inkább mulattatott.
— Azután? — lőn a felelet — semmi sem fog történni.
— Semmi! - mond a király.
— Semmi, — válaszolt az idegen, — mert ö fensége
maga sokkal szabadabb szellemű, mint hogy másnak szabad
ságát korlátolni tudná. Ha megtette választását s férjenek
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kerlve van ot kisérni, alegaziveHebhen elfoga'lanclja e kísére
tet, ellenben
— Ellenben? — kiáltott fel Kázmér élénken.
— KUenben, — felelt a kérdett, — ha nem akarja ezt
teDui, teljes szabadságában álland niegkisérteni, van-e annyi
ereje; miután a herczegnü Bzivének és kezének birtokába
jutott ellehetni nélküle ! —
a herczegnö büszkébb, mint
hogy feltaiióztassa, ki menni akar!
S a lakodalom? — kérdé Kázm.ér, kinek kíváncsisá
gát a felelet még inkább felélesztette.
~ Mind ez a szcrencsóstöl függ, kit a tisztelő választás
ért, - - visf^onzá a kérdett. A herczegnŐ a minő fenséges, oly
ítlázatos ia tud lenni. Így tehát lakodalom, együttlakás, kisé
rése haza ázsiai paradicsomába, s a többi --- mind ez a
választottól függ, ki mehet, maradhat
kedve tetszése
hzerint, miután az összeesketés szertartása végre van hajtva.
— Felségesés egészen új neme a szövetkezésnek! —
mond Szapia jókedvvel,
be kár, hogy nem válik általáuosaá!
Miként láttuk, Szapia egy ellenvetést sem tett, ismerte
Kázmért; nem volt egyenesebb s rövidebb út, öt makacs
Bzilárdságra bizni, mint ha ellenkeztok vele — miután egy
szer valami elhatározásnál megállapodott.
Szapia észrevette a királynak parancsoló szavaiból,
hogy azon határig ért, hol — miként nem egyszer történt —
még csak'egyetlen hang visszahozhatatlan kegyvesztést idezende elő.
Azért magába fojtván nyugtalanságát, felkiáltott: —
i^'élre urak! le akarok szállni lovamról.
Ezzel Szapia leugrott lováról s mihelyt a földön volt,
Kázmérhoz sietett, mintha a királyi palota hágcsóinál állna
K lesegítette öt nyergéből.
A fegyveres szolga átvette a lovakat y mindent saemmel
tartott maga körül, mintha mindez gyanús leende előtte.
• ivázmér király, miután négy vezetői is leszálltak lovaik-
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ról, megragadta ezek egyikének karját és szólt: —Megáll
junk csak urak. mielőtt e pompás palotájába a baglyoknak
betérnénk, beszélgessünk kissé.
— Tessék velünk parancsolni kegyednek, — felelt a
kérdett.
— Mi történik velünk azon esetben, ha egyikünket sem
éri a herczegnö választása ? — kérdé Kázmér a biztató
felelet után.
— Ezen esetben ? — viszonzá a szónok, ki minden
feleletét kérdéssel szokta megkezdeni, — ezen esetben épen
semmi sem történik.
— Hogyan semmi?
— A semminél is kevesebb, - viszonzá a szónok,
mert akkor kegyetek utjokat folytathatják, mintha itt sem
lettek volna. De miután minden kérdéseikre, mikép látták,
a legnagyobb készséggel feleltünk, legyen szabad nekünk ÍR
egy figyelmeztetést koczkáztatnunk.
— nalljnk az egyet, mire keg_yed minket figyelmeztetni
akar, -— szóU Ká:!;mér vigao.
— Ő herczegsége szent fogadás következtében, senki
hez sem szól, s nyelve csak az uje.n által oldatik fel, melyet
a lelkész kérdésére adand az esketés alkalmával.
— Ez nem nagy baj, — felelt Szapia tréfásan, — okkal
móddal ö herczegsége e dicscretea — a házi békét soha fel
nem bontó — szokást az esketés után is megtarthatja.
— Menjünk, menjünk ! - mond az idegen, ki az utóbbi
feleleteket adta Kázmér királynak,
gyanítom, kissé elkés
tünk, mert a nagy teremben gyérül a világ s a zene is elhall
gatott. Félek, hogy kegyetek elmulasztván a táucz és vigalom
óráit, aligha nem egyedül a végszemlére érkeztek, melyet ö
fensége vendégei fölött szokott tartani, hogy ha szerencse
kedvez, választását megtehesse.
E szavak után Kázmér s a többiek az agg kastély főajtaján, vagy inkább ajtórésén át a felső emelet hágcsójáig
értek, hol többen álltak 3 jártak fel és le; egj-nek-keítöuek
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üíiítö szerek voltak kezében, melyekkel a vigalomra szánt
nagy éa felül öblös kúppal ellátott terembe siettek.
Kázmér cs Szapia mind idegen arezokkal találkoztak,
vag}' olyanokkal, melyeket inkább vagy kevésbbé álczák
födtek.
Mikor a nagy puszta terembe léptek, a szemle nem
kevéssé lepte meg őket; egy bntordarabot Hem láttak itt,
minden ablak, ajtó eltűnt, s a magas keskeny réseken át az
esti szellőnek szabad játéka volt.
Egy régen elhagyott kandalló, hol eaak a tévedt utas
gyújtott néha a kastély szobáinak régi padolatdeszkáiból
tüzet, most száraz gályákkal volt tömve, melyeknek tüze
YÍlágításra látszott csak számítva lenni, bár Lengyelországban
őszi estéken a kandalló tüze mindig tűrhető. — Á szövét
nekek, melyeket már említettünk, itt-ott a íalak repedéseibe
vnliak illesztve a mindent kisérteti fénybe borítottak, mely
Fölfitt a terem tágas kúpjában a felfelé tolakodó füst kó
válygott.
Látszott, hogy a társaság, mely itt összesereglett, igen
csekély elÖkészülctciíet talált; mert a nagy teremnek ülései
hirtelen levágott s gályáiktól fosztott fasudarakból álltak,
melyek a falak hosszában nyúltak s elég élvezhetetlen s
líényelmetlen nyughelylyel kínálkoztak.
Á boltozott öböl körül, mely e lovagtermet borította,
egykor kai'zatok vonultak ; jelenben ezeknek csak egy része
állt még, de oly szilárdul, mikép a hegedűsök, czimbalmosok
oda telepedtek. Most pihentek hangszereik s magok, meny
nyire a körülök hullámzó szövétnekek füstje engedte, lekémeltek a népre; mely, ha nem is nagy számban gyűlt ide,
mégis elég tolctt tekintetet adott a roppant hézagnak.
Kázmér királynak kivá.nosisága mindinkább fel lön inge
relve és özapia, a legélénkebb lengyel ifjak egyike s a höl
gyek különös tisztelője, nagy megelégedésére látta, hogy itt
a nőnem is képviselve van, a ezek közül csak kevésnek
arczát födi álcza.
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Mindenesetre — gondola a király és hive, — itt néhány
ismeretes arcznak kell lenni, mely nem akar titkai vag^'
bobóságai közben kíméletlen szemekkel találkozni, mások
ellenben tökéletesen ismeretlenek, s aligha nem más vidékiek.
Kázmér egyetlen arezra sem emlékezett azok közül,
melyek itt födetlen járkáltak — bármiként fesaiteite mesf
emlékező-tehetséget.
Azok egyike, kik öt. a terembe kisérték, s kit eddig is
legtöbbször hallánk sziólni, boesánatot kért Kázmértól a
herczegnő nevében, hogy ez öt, az ismeretlen lovagot — ntjában feltartóztatván, nem tudja illőbb helyen elfogadni.
A falak elég ügyességgel fenyő lombokkal voltak borítva, s
a teremnek egyik végén fasudarakra a szomszédazobák padolatdeszkái voltak szegezve, elég széles emelvényt képezvén, mely
ellentétben a többi diszítmónyek erdei s mezei tekintetével,
szép gyapjas szőnyeggel volt borítva, minőket akkor fejedel
mek a tehetősb urak tábori sátraik aljának födésére használtak.
Ezen emelvényen, mely a felette boltozatosán összevont
fenyőágakkal erkélyt képezett, volt az egyetlen bátor, mely
némi követelést árult c l : egy tábori szék tudniillik, felsógeg
tigrisbőrrel födve.
E zöld erkély s emelvény felé ínlézték vendégeink lép
teiket, nagyon is megható okból, mert az ünnepély főszemélye
s épen az, ki kiváncsiságnkat annyira felingerelte, amaz
erkély alatt s a tigrisbör-födte széken ült, míg mellette jobbrabalra egy-egy tetőtöl-talpig vassal borított lovagot pillantunk
meg, leeresztett aisakvéddel. Fegyverzetük sima aczéla vere
sen ragyogott a sajátságos világítástól s miként liatalmaH
kosarakkal ellátott hosszú pallosaikra támaszkodva — a
néma herczegnő mellett álltak, inkább azobrokhoz mint élö
lényekhez hasonlítottakA királynak, ki megszokta a tömjénezést s udvarlást
hizemélye körül, talán fel nem tűnt annyira, mint Szapiának,
hogy Kázmér álczája s egyszerű öltönyének daczára, mióta a
terembe lépett, aa uttan fel s alá sétálóknak nemcsak figyel-

137

mét felgerjesztette, bauem valami önkénytelen tiszteletnek
tárffVit is volt. Feltűnt BZ kiilünöseii azon ndvariasságban,
mclylvel neki utat szabadítottak, s látszott azon tekintetek
ből 8 suttogásokból, melyek röTÍd áthaladását a teremajtó
uvilásátül a berczegnö üléséig kisérték.
Fogadni mernék, — gondola a vidám kalandor, —
liogy itt igen Jól ismernek bennünket s az egész ünnepély,
melynek békéy színén semmi ok nincs kétkedni, a király
mnlíitiatíÍHáia van tervezve. — Annál jobb, — gondola magá
ban tovább, — cini fogunk az alkalommal s bevárjuk a kifej
lést, TTiely nem lehet más, mint a király tetszésének megnye
résére számított.
Mennyi volt Szapia sejtelmeiből igaz, vagy épen elleakez.ö tortént-e azzal; mit várt? meglátjuk alkalmasint, mi
előtt e romoktól távoznánk.
III.
Nemsokára az emelvény előtt álltak Kázmér és fízapia,
nem csak azon álezás négy lovagtól kisértetve, kikkel őket
eddig társalogni láttuk, hanem többektől, kik, miután a zene
ideiglenesen elnémult, fel s alá sétálgattak a teremben a kik
közül néhánynak vonásait rövid álcza födte — a többieké
pedig egészen ismeretlen volt az új vendégek előtt.
— Fönség! — szólt most az, a ki eddig is szóvivő szerepét
játszotta, s deli termetű férfin volt, beszédét a tábori széken
ülő bölgyhüz intézve. íme két vándor lovagot van szerencsém
''ddig herozegségednek bemutatni, kik tiszteletüket kívánják
unni 9 egy jó szerencsére fönséged színe elé járulnak.
A bölg>', kihez e szavak intéztettek, fejedelmi alak volt •
arczát kétszeres hímzett fátyol födte, mi lehetetlenné tette,
líivenni vonásait; de minden, egyéb rajta, igen is képes volt
a7 ÚJ vendégekben kellemes fogalmat előidézni an'ól, mit
tílÖttük a rejtély leple titkolt.
A herczegnönek minden felelete néma főhajtás volt.
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E pillanatban s mielőtt Kázmér szólhatna, trombiták
harsogása jelentette, hogy valami újabb fog történni, s az
ünnepély más szakába lépett.
Mihelyt a trombiták vidám repedezése megszűnt; a vaslemezes lovagok egyike megszólalt:
— Fönséges asszonyom, e perczben válik el a tegnapi
nap a maitól, éjfél van, s az ünnepély hé van rekesztve: ha
tehát herczegségednek tetszik — itt az idő, — hogy azok
felett, kik itt hódolatára összegyültünk — boldogitó válasz
tása által kimondja az Ítéletet.
E szavak küzben a férfiak a berczegnŐ ülése előtt lágaB
félkört képeztek, míg a hölgyek mögöttük foglaltak helyet,
lassankint mind az erkélyhez közeledvén, mintha valami
rendkívüli várna reájok.
Mihelyt Kázmér a hölgyet megpillantotta, kit előtte
herczegnönek szólítottak, s kinek sajátos szeszélyével öt meg
ismertették, különös maga előtt is megfejthetetlen érzés
kapta meg. Nem volt gyúlékonyabb kedély az övénél, s
ember, kinói a szépségnek oly rögtöni hatása lenne, mint
az e részben történetileg ismert Kázmér. Nem tagadhatta
pedig el magától, hogy a felséges alak, mely előtte ül, mikéni
egy királyné ülne trónján, mindazzal bir, mi egy szép s bájoa
arcznak elöérzetét megfejtheti.
A tréfa, mely öt útjában feltartóztatta, mindinkább
érdekes színt kezdett magára ölteni s úgy tetszett neki, minthíi
semmi jobbat nem tehetne, mint egészen odaengedni magát
az óra kedvezéseinek, melyet a szerencsésebbek, vagy leg
alább érdekesebbek közé vélt méltán számíthatni.
A vas-lemezes lovag felszólítása után a hölgy felemel
kedett üléséből — s egyenesen Kázmér király felé intézvén
lépteit, valamit mondott az őt felszólító fegyverzett férfiunak, de oly halk hangon, mikép Kázmérnak s a többieknek
lehetetlen volt abból egy azót is érteni.
A teremben a legmélyebb csend uralkodott, 8 csíik
kívülről hangzott némi zsibaj s egy-egy nyerítés.
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- Szerencsét kÍTánok kegyednek, ismeretlen lovag ! —
szólt most az, kihez a herczegnő beszéde intézve volt, Kázmér
hoz közelitvén : — szerencsét, monrlom, mert ö herezegsége
szive rögtöni sugallatából kegyedet választja kiséröül a kas
tély kápolnájáig, mely egyik tornyát foglalja cl, a hol minden
készen áll Ö herezegsége választására az egyház szentesítését
és áldását adni.
Ezael a herczegnő be sem várván a király feleletét,
kGcetGljcs mozdulattal nyújtotta neki kezét.
Jegj'ezzünk meg egyet: hogy tudniillik Kázmér, bár az
ygéöáet bohózatnak s tréfának tartotta, nem esekélylye meg
volt lépetve, mikor látta, hogy a dolog kifejlődéséhez közelit,
•í a i'RJtélyes hölgy minden további meggondolás nélkül,
födött arcza daczára, öt választja.
Vannak helyzetek, melyekbe puszta leiráa után nehezen
tudjnk magánkat egészen belegondolni, s az, melyet moíst
igyekeztünk a múltból felidézni, inkább, mint bármely más,
azok egyike volt, melyeknek megítélésere a jelenlét szük
séges.
Oly közel állt itt a tréfa és komolyság, mikép nem csoda,
ha Kázmér pillanatra elfogultnak érzé magát.
Nem első dolga volt a királynak álszövetscgre lepni,
melyre az egyház embere mondta ki színleges avató szavát.
A király házas ember volt, — bár évek óta önkényes özvegy
séget választott, miután nejét fogva tartotta: semmi új s
főleg ilynemű házasságnak tehát érvénye nem lehetett s
legfeljebb arra lön alkalmas, az előbbi botrányt íiokiezanával
még SLilyosbbá tenni, melj-'nek következései annyira felbőszí
tették a római szentszéket.
Ámíyi igaz, hogy Kázmér minden áron szeretett volna
elválasztatni fogoly nejétől, kinek szeszélyei mellett félté
kenysége Í3 ezer kellemetlenségnek tette ki öt. Kevesen
tudták a lépéseket, melyeket e czélra tön, — de vannak ittott nyomai annak, hogy a római pápa kifárasztva Kázmér
folytonos kóróséi által, végre — főleg Lajos király közben-

140

járására, nem mutatkozott egész idegennek, öt Hesseni Adelheidtól végképen megmenteni.
Kázmérnak, őszintén megvallva — kevés reménye volt
sikerre. A római pápát sokkal inkább megsértette a derék
Bariczka megölettetése által, mint hogy még kiengeaztelodése után is hihetné kegve ennyire terjedését.
E rövid kitérés után folytassuk előadásunkat. — Jelen
ben erkölcsi lehetetlenség volt valami komoly, tartós és
vonakodás által nevetséges szerepet ölteni magára, s azt
árulni el, hogy a tréfát egyszerre valóságnak veszi s attól
visszaretten.
A hófehér gyöngéd kezecske is, melynek delejes melegéi
érezték ujjai, képesebb volt könnyen íügatható idegrendszerét
lázba hozni, mint öt hideg magatartásra birni.
Szorosan s igazság mellett maradunk tehát, ha mond
juk, hogy a magas, karcsú hölgyet, a jelenlevők egy részétől
kísértetve, majdnem akaratlanul követte hosszú gzobák során-:
át, míg az épületnek azon 8?;ögletét érték el/bnl az figyik
védtorouy öble egykor kápolnául használtatott; de jelen
ben — úgy miként az egóez rom — tökéletes elhagyottság
ban volt.
Magas égbefutó ivekkel boltozott imahely volt ez, mely
nek ajtaja ablaka eltűnt, s csak lóczáit kímélte meg az iilö.
mivel ezek faragott köböl készültek, miként az oltárkép, is,
melyet óriási méretű s durva faragású szobor — Szent Pá!
apostolé, pótolta ki.
Mikép Kázmér ii irály azonnal láthatta, ama azeszélyeti
kalandorok, mert jellemzőbb kitétel hiján ezzel kell élnünk,
a helyet lehetőségig fölkészítették czéljaikra.
Itt sem hiányoztak a fenyölombok s zöld füzérek; a
magas keskeny ablakréseket durva szövetek lioritották, a leliVtubégig elzárva az ití alkalmatlan légvonalt. Az oltári gyertya
tartókat négy hengGralakú fa pótolta ki, melyeknek kifúrt
egyik végéhen sárga viaszgyertyák égtek.
Az oltár eiöít tisztes férüu állt egyházi ékben, iodetleii
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üfűzcüíil — de KÁzmé.Y király é.-i flzapia előtt ismeretlen vónáHoldal. •
Ha ez is költött személy volt, ha itt is szentségtörő kény
nem illető szerepet öltött magára, — a választás ellen nem
leheíe kifogás; mert a szerepvivő minden követeléseknek
meg látszott felelni.
A lierczegnő egy szőnyeggel bontott oldallóezán foglal
helyet, s Ivázmér királyt, kezének kecses mozdulatával —
ülésre intette. Szapia aa egész jelenetet, mint azt, mit eddig
átclt e romokl)an, azon utógondolattal s vczcreazmcvel
kisérte, — bogy mindezen elöjelenetekaek valami tréfás, de
mmdeuesetre meglepő feloldása következend, mely a királyt
> öt kielégítendi.
A két aczél födött lovag még mindig leeresztett sisakvéddel, a lierczegnő közelében állt, míg a többiek a köíóczákon foglaltak helyet.
Nem hangzott semmi ének, mindenki hallgatott, de az
egésznek valami ünnepies szelleme volt, mi a királyt talányos
nyugtalansággal kezdé eltölteni. XJgy tetszett neki, mintha
csupa bohózatnak mégis kissé igen komoly lenne, a mi most
reá vár. de hirtelen legyőzte ezt. Senki sem irtózott annyira,
mint ő a nevetségességtől, s azt hitte, hogy nevetségessé
tenné magát, ha épen a Idfejics perczóben több fontosságot
nüajdonít a dolognak, mint akkor, midőn abban szerepet
vállalt. Aztán a szép hölgynek egész bájjal s érdekkel biró
alakja is segített öt mámorba ringatni.
A vasas lovagok egyikének intésére a herczegnö rövid
pihenés után felkölt s kezét nyújtván Kázmérnak, ki példáját
lövette, vele együtt az oltár elé ment.
Mikor oda értek, az egyház embere lengyel nyelven
j'ovid beszédet tariott, melyben a szivek szövetségét emelte
az érdek, ildomok és számitások szövetsége föló^ intvén a
hölgj'fit, hogy a niíi^a részéről semmit se tegyen, mi azzal,
kit szive választott - - viszonyát megbán áthatná.
Öt perez alatt a rövid szónoklatnak vége volt, s az
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aczéllovagok egyike az oltárhoz járult, a onuan egy ezüst
tányéi-t hozott, melyöu két egyszerű arany karika-gyürü volt
a azt a hölgy elé tartotta. ^
A herczegnö egy tekintetet vtített a g3-ürűkre, aztán tejé
vel intett, mintha jóváhagyását nyilvánítaná.
Azegyházi férfin most annak mórija 9 rendje azerint meg
kezdette az esketést.
A királyt nem szólitotta néven, mikor a yzokásoa kérdé
seket tette, a hölgyet pedig egyszerűen Máriának.

E közhen künn az ég mindinkább borult, terhes fellegek
úsztak elő, s az eső csendesen kezdett lanybázui. A gyertyák
rtetéten s lobogva égtek, s az egésznek e pillanatban rend
kívüli színezete volt, mint valami múlt századi képnek, mely
egyszerre életet nyer,
A szertartás közben a két aezél-födött lovag, kik, úgy
látszik, mint tanuk valának jelen, az egybekeltek mellett
álltak, mint szintén még ketten az álczások közül.
Kázmér elÖtt ngy rémlett, mintha külröl lovak dübör
gését éa nyerítcsét hallaná.
Azon pillanatban, midőn az eskető lelkész az áldás
utolsó szavát kiejtette s így a szertartást befejezte, egyszern^
a hölgy hátravetette sürü fátylát s a két aczél-lemezcs lovag
felemelte sisak rostélyát. Mind ez nem tartott öt másodperezig, de e rövid idő elég volt arra, hogy Kázmér a hölgy
ben Rokiczanára, ki Mária nevet is nyort a keresztségben,
a férfiak egyikében pedig Lajos királyra ismerjen. A másik
lovagnak vonásaira nem emlékezett; mi elárulhatjuk, hogy
az nem volt más, mint Zdenko, Eokiczana bátyja.
Lehetetlen a meglépést leírni, mely a királyt megkapta.
A bámulat s fellobbanó harag első önkénytelen hatáaa
után, kardját rántotta ki, mit Szapia látván, pillanatig sem
késett hasonlót tenni; igen jól megfoghatván a király fel-
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indaláaát, midőn az álbcrczegnöben ö isKokiczanára ismert,
bár liajoa király és Zdenko kik legyenek, nem is gyanította.
De mielőtt szólhatna, mielőtt kardja súlyát éreztethetné,
egysaerre a gyertyák kialudtak a Kázmér és Szapia a sötétben
gyors lépteket hallottak maguk körül.
Mindez tündérzethez hasonlított — olyan volt, mint álom.
Miután Kázmér íapogatúdzva maga köríil s kiáltva Szapia
ufivct, végre magához tért, kisiettek a kiürült kápolnából.
Mikor a szabadba kiértek, távozó lovas sereg dübörgése
hangzott; elég kazal még, de villámgyorsasággal haladva, s
ott találták a fegyveres szolgát a lovak mellett.
Nem volt idő- késni, s a király felindulása oly fenyegető
lön, hogy Szapia egy szót nem mert koczkáztatni.
Mikor Kázmér egyik lábát a kengyelbe tette, hü fegyveres
szolgája egy levelet nyújtott át Szapiának minden előzmény
uélkül, ki nem sokára nyergében ült.
Szapia a levelet oldalzsebébe rejtette s követvén a király
példáját, nemsokára mind a hárman megindultak.
Az éj egészela elborult s az eső záporban hullott alá,
csak egj'es villámok, kísértetve éles csattanásoktól — segí
tették utasainkat, hog^y az irányt el ne téveszszék.
Haladhattak mintegy fél óráig s a király még egyetlen
özót sem ejtett ki. — Végre, midőn szabadabb tért értek g a
vihar dühe valamennyire enyhült, egyszerre felszólalt.
Szapia ! parancsolom, hogy mind arról, minek tanuja
valál, senkinek, még Eszthernek se árulj el semmit
te
pedig Mizsenku, — folytatá Kázmér, megállítván pillanatra
lovát s a fegyveres szolgához intézvén szavait, — féken tartsd
nyelvedet, — ha egy hangot elárulsz abból, a mit láttál ós
hallottál, fejedet ütteteiii el.
Köszönöm igen szépen, gondola Mizsenku, jobb hall
gatni, mint fő nélkül maradni.
Szapia a levelet nem is merte említeni, ismervén Kázmér
hirtelen fellobbanó haragját s mivel ily sötétben ez úgy sem
vezetende semmi felfedezésre.
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Utóbbi szavai után Kázmér király elliallgatott. Kí^dólye
fel volt lázadva, ezer terv ütközött abban össze, dü aligha
juthatott valami elhatározáshoz.
Még pár órányira lehettek Lobzovtól, midőn egyszenv
számos Bzövétnckct pillantottak meg, melyek messzire szór
ván a szikrákat n^agok mögé mint csillagos fátylat, gyorsfi.ii
közeledtek.
— Minő új boszorkányság ez megint ? — kiáltott fol
Szapia, a király közelébe ugratván.
— Elkéstünk rendén túl, — mond a király,
nem
lehetetlen, hogy Zborowfiky elénk jŐ embereivel.
Néhány perűz alig telt el s a mindig közeledő szövétne
kek világárjában száguldott egy felséges alak, a legszebb
paripán, melyet szem valaha látott.
Nem volt ez más, mint a bájos Eszther maga, ki alkal
masint tudván, hogy a király öt meglátogatandja, meg nem
foghatta e késedelmet e nyugtalanságát nem l)irván továbli
fékezni, maga lóra ült s jött Zborowskynak s néhány fegyve
resnek kíséretében a király elé, kit e figyelem elbájolt s ki
alig várta a pUlanatot, hogy Eszther karjai közt háttérbe
odázhassa a mnlt jelenetek borzasztó valóságát.
Eszther nagy örömmel ismert a közeledők egyikében a
királyra.
A szerelem sovárgásának hevével üdvözölte öt, kimondva
mindazt, mit e pillanatban öröme s vigasza sugallt.
A király elfogadtatását Lobzovban nincsen szüksógünk
hosszasan leírni.
Mindenki gondolhatja, hogy e titkos óvhelyében szerei
mének nem hiányzotb semmi, mi az ottani órák báját
emelhette.
Rzapia másnap reggel egy kedvező pillanatot kilesvén,
átadta a királynak a levelet, melyet a fegyveres szolgának az
álczafödöttek egyike adott kezébe, azon meghagyással, hogy
urának adja áfc.
A levél tartalma ez volt:
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"Lajos király, nagy Kázmér lengyel királynak üdvöz
letet ! B
((Ha van, mit emberek lévén, emberien vétettünk, a leg
elébb vigaszok egyike az, hogy mi, kiket Isten kegye a népek.
fölé lielyzett, királyian kiegyenlíthetjük, mit emberien hi
báztunk.
(I Felséged ily elégtétet adott azon angyalian szelíd és
nemes teremtésnek, ki Kázmérban az embert, a hős lovíigot
azerettc, nem a hatalmas fejedelmet. Eokiczana, ki azon elégtéfc ntán, melyet becsülete elkerüllietlenné tön, nem teend
semmi akadályt a törvényes elválás ellen. Ezt a római pápa
ö szentségétől megnyerni kész azivességgel ajánlkozom. Annál
iiiliálib remélek pedig sikert, mivei felségednek Hesseni
Adelhaid királynétóli elválását is sikerült kieszlíözölni egy
házi szent főnökünktől.»
Midőn Kázmér eddig olvasta a levelet, az asztalra ejtette
azt kezéből; azután legyőzvén felindulását, összeszorított
ajkakkal fülytalá az olvasást.
"Az elválásról szóló bulla Varsóban vár felségedre s egy
hónappal ezelőtt kelt Rómában. Felséged, ha mi kedvetlen
séget érezne azért, a mi történt, emlékeztetem a szerencsétlen
Zúeh Klárára, ki szenvedélyének, hasonlóul áldozata lön, s
Idnek atyja, vakmerő gyilkos szándékra ragadtatván leánya
Hzerencsétlenspge miatt, nz egész Zách-család s annak min
den rokonai kiirtattak a föld színéről!
flHasonlót lehetetlenné tenni s megóvni felséged szent^
tiéges személyét veszélytől e késő lélekfurdaiásoktól, e ezél
vezette felségednek hü szövetségesét és jó szomszédját —
Lajost"
Míg a lengj^el király kiérleli bosszú vagy béketervét, s a
.szükséget vévén tanácsadóul, kitalálja, ami jobb, -—keressük
íel történetünk egy másik legérdekesb személyét.

Jónika M. Kszther.
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HUS EEDOBEN.

Egy szép őszi nap reggelén, közel azon helyhez, hol
Lizinkát legelébb láttuk Kont lovaggal, süiü fák ernyője alatt
hdfehér mént pillantunk meg, a rjijta könyökével a keletiesen
magas kápáju nyereghez támaszlíodva Lizinkát.
Olyan volt sötét öltönyében a fehér lovon, mint a néma
Bzübor. A nap zöldesen yzürte át első szűz sugarait a lombok
csipkéin, még nem öntötte el a kalászos tért, még nem ara
nyozta mf!g a hímea réteket, csak a tornyok csiícsain nyugo
dott, mint a mesés rubin.
Mit keresett a hölgj' itt egyedül minden kiséret nélkü],
íi hatalmas bánnak leánya, kinek atyja uralkodói tiszteletben
a megkülönböztetésben részesíUtV
Arcza halvány, a zöldes világítás itt a lombok árnya
közt okozza-e ezt, vagy titkos bánat hervasztotta le a rózsá
kat arczárói? ki tudná; ki leste ki keble szentélyét! Szenve
dés és fájdalom a hatalom küszöbeit is megközelítik s talán
ez üdén ifjú virágot is érte már a vihar fonnyasztó lehellete?
Nincs többé a vidor béke a kedves arfizon, ajkai remeg
nek, szemei fénylenek a szétszivárgó könnytől, mely szíve
árjából odáig lopódzott.
Kire várhat, miért van a azobrászi arczélcn a sóvárgás
kifejezve, mintha homlokára írtad volna ?
Néha békétleuül rázza fejét, s ha méue nyugtalamiá
lesz, h a a földet ássa a jáspis-körmeivel, a hölgynek kis keze
elsimul a selyemsörényen, raelylyel a reggeli szellő játszik.
— Eljö! .rebegték ajkai, — oh! ha szárnyakat tudnék
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ueki adui, ha olvasna szivemben, mennyire szeretem! — de
eljő — béketűrés!
Egyszerre a galyak megrezzentek s mint mikor a fekete
felhő jő s első nyomása felkölti a szeleket, zörgött a rengeteg
s a liölgy egyenes ülést vön nyergében; lódobogás hangzott
közeledve, mint a bérczröl gördülő kő. - Lizinka megforflította méné azáraz fejét s egy dombra száguldott fel. Ugyan
arra, melyen öt már egyezer láttuk ; csakhogy akkor vidor
vadászsereg özönlötte körül s most egyedül állt a zöld halom
kúpján, mely mint honunk hún-sírjai, domborodott a sürü
erdőség szélén.
A völgy hosszában sötét m.én száguldott; nyerítve jött,
sörénye szctfoBzlott, mint fekete szárny s rajta karcsú lovag
iilt, egyszerű harczok fia, börlemezbenj pikkelyes övvel,
kerek süveg fején, hosszú sastollal.
Egy pillanat alatt a fehér s fekete mén egymás mellett
termettek; Lizinka szemközt állt az ifjnval, kinek arcza
égett, kinek szeme világított, szebb párt ez árva föld ritkán
látott.
— Végre itt vagy! — kiáltott fel Lizinka, — oh ! Kont,
mennyire vártalak.
- Itt vagyunk, -- szólt az ifin szenvedélylyel, — te ós
liü lovagod! — nem én késtem, az idő késik, de itt vagyok!
Oh! engedd, hogy lesegítselek ménedről s ott a közeli forrás
mellett, ama mohos szirtlapon foglaljunk helyet. Atyád
házában egy óvtalan pillanatunk nem volt; pedig keblem
tele, annyi mondani, annyi kérdeni valóm Van!
Tudod, hogy tiéd vagyok, parancsolj velem! — szóit
Lizinka a fejedelmi hölgy — az egyszerű lovagnak.
Pár perez múlva leszálltak lovaikról; Kont két magá
nyos fához, a fűszeres erdönyüás gyepének közepette, meg
kötözte a lovakat, melyek, mihelyt a zablát kiemelte szájuk
ból, gondatlanul legeltek s néha farkasszemet néztek egy
mással. Lizinka előresietett, megkerülte a zöld dombot, hol
az elébb állt lovával s darabig haladván az erdöóriások
10*
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árnya alatt, bevárta, Kontót s aztán kíirjan a szeretelt ifjúnak, •
ment tovább, míg egy sziklás halomhoz értek, mely félkörbe *
kanyarodva, halántékai közt mohval és repkénynyel födött
azikla alatt, e hegységek leghüsebb forrását rejtette,
í
Itt sima kőlapon, melyet a vidékiek a fáradtak kényei- J
mére fektettek két sziklaszeletre, hogy lóczát képezzen, foglal- m
tak helyet.
Elöl e hűs rejtek bejárásánál Összehajlottak a bokrok,
mintha suttogó rezgésükkel álomra és feledettségre ringat
nának.
Oly csendes, oly titokteijes volt a hely, a forrás ömlese
oly dallamos, az árny oly szenderítö, mikép sajátos báj
gyakorlá itt hatását. De a két szerető mindent feledett maga
küríil: Lizinka gömbölyű, karjait fűzte az ifjú nyaka köiül;
hosszú, szűz ölelésben hagyta magát annak férfiasan szélen
melléhez szorítni.
Mikor a találkozás élve, a hosszú ölelés végre megszűnt,
Lizinka búsan emelte szemeit Konthoz s remegő hangon
szólt:
— Nehéz napok értek engemet, Kont, n^ióta egymást
nem lá.ituk; tudod, hogy atyám meun^^ire szeretett s akarum
hinni, most is legközelebb vagyok szivéhez, de félek, hogy
épen c szeretet készül a szent frigyet, mely eddig falaink közt
honolt, veszélylyel fenyegetni.
— S mi történhetett, a mi kedves Lizinkám nyugalmát
háborítja? - kérdé Kont. Nekem úgy tetszett, hogy atyád
irányomban szívesebb, mint valaha s általában nem vettem
semmi rendkívülit észre.
— Atyám mindig szíves a nagy király küldöttjei iránt,
s rendkívüli nem is történt, söt épen oly valami, — felelt a
hölgy, míg vonásait pír öntötte el,
mit senki sem kerül ki
sorsunkban; mert a hölgyek élete, a bevett fogalmak szerint
csak akkor kezd számítni, ha egy férfiú nevével szövetkezik.
Atyám gazdag, hatalma két emberfajnak sok gondot ád: a
haszonlesőknek s irigyeknek. Ez oka, hogy a szövetség Kotró-
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lanovics Stefánnal oly kívánatosnak látszatik, mikép azon
ívid idő alatt, mióta utolflzor voltál Sutiskán - - nem keve|bb, mint hat kérő jelentette magát, kik mindannyian vágya dús aradijra s a híres bán szövetségére.
— És te ? — kérdé az ifju, kinek homlokán a gond és
Itékenyaég egy fellege vonult át.
- Én szivemet meg nem tagadbatám tölök, — felelt a
llgy, átazellemült tekintetet vetvén az ifjúra, — sem nem
ilhatám frigyre, mert szivem nincsen többé birtokomI 6 Bzív fölött, mely a tied, a széles földön csak te renIkezhetel; de fájdalom ! kezem fölött atyám vél parancsoliitni. Béketüröen vette az első három kosarat, melyekkel
Srőimet megajándékoztam, de később, midőn a híres szerb
Jászárnak, Duzsánnak egy rokona, Mladin, a Koriatovicsok
Italmas és gazdag családjából, megkért s én tagadó választ
Itam, kedvetlenül figyelmeztetett: miuö szerencsét utasííttara el magamtól, s mikor az ötödik kérő jelent meg. tulaj
don atyámban, egyedüli támaszomban elhatározott pái*tolóra
talált. Látván végre, hogy ellenszenvem eziránt is legyőz
hetetlen, maga ajánlott férjet s kinyilatkoztatta, mikép bárom
holdi gondolkozás után semmi tagadó választ el nem fogad.
— Ö kik voltak e kérők ? - mond Kont, komolylyá
válva, ^ eddig csak Koriatovics Mladin nevét emlitetted,
gzabad-e tudnom a többit is ?
— k három első nem nagy fontosságú, — felelt Lizinka, -— megnevezem őket, ha kívánod, bár a kosarat nyertek
nek nevét tovább adni mindig gyöngédtelenaég.
— Nekem mondd meg azokat, — viszonzá az ifju, —
még egyszer bensöleg 'kebléhez szorítván a hölgyet, s én
tapasztalni kezdem, Lizinkám, hogy igen-igen féltékeny tud
nék lenni.
•— Nem vagyok-e én is az *? viszonzá a hölgy, — hiszen
szeretlek! Halld tehát a három nevet, ezek egyike a legelső,
ki megkért, gazdag lengyel nemes, Zeipuss Lato, kegyencze
Kázmór királynak, utána Szubini Szandiwag lengyel, tehetős

^
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úr jött, ki az 50 évet meghaladta s atyámnak sem nyerte
meg tetszését, végre Straczimir, egy fiatal szerb.
— Straczimir Constantin? — kérdó Kont, — a szerlj
Alcibiad? kinek vitézségéről és szépségéről annyit beszélueli'?
— Ugyanaz, — viszonzá Lizinka.
— S e jeles ifjúnak nem tulajdoníísz fontosságot? kit
én igen is veazedelmes vetélytársnak tartok.
— Nem akarok semmit személye a tulajdonai ellen
szólni, — mond Lizinka, — az ifja nekem is feltűnőnek
tetszett, de fontosságot nem tulajdonítok neki, mint kérőnek,
mert atyám még ellenkezésben van a családdal.
— S az ötödik és hatodik ? — kérdi Kont.
— Az ötödik, s ki atyámban elhatározott pártolót tatáit,
hasonlóul szerb a egy a legjelesebbek közöl: neve Lázár, kik
Szerbiában a körülményeket ismerik — nagy és fényes jövöt
jóalauak neki.
— S a hatodik ? — kérdó békétlenül Kont.
— A hatodik hazád fia, — azólt Lizinka, — talán isme
rőd, talán rokonod, soha sem láttam őt, de atyám igen meg
hitt barátjának fia, kinek magasztalásában kifogyhatatlan.
— S neve?
— Laozkófi Apor Istvánnak, Lajos király híres vezéré
nek, a ki annyi tiszteletet szerzett a hös és szeretetreméltó
ifjú király fegyvereinek Nápolyban — — fia Sándor.
Kont Lizinkának e szavai után felkelt ülőhelyéről s
darabig némán a keresztbefont karokkal állván előtte, egy
szerre felkiáltott:
— Úgy van, Lizinka, értem helyzeted egész aúlyát s azt
hiszem, hogy nekem, az egyezerü ifjúnak, ki kérőid egyikével
sem vagyok képes sorompóba áUni, kötelességem nyugalmad
ért áldozatot tenni!
Minő nehéz ez az áldozat — ítéld
meg magad, ki nem kétkedhetel szerelmemen.
— Áldozat! — kiáltott fel Lizinka, oda hagyván ülé
sét, — 8 te a férfiú, képes volnál visszalépni!
Mikor én
a gyenge hölgy aggódva, de elszántan tekintek a három hold
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utolsó napja elé ? — Oh! — nem — nem Kont, a mi szerel
münk nem tartozik az ilynemű, áldozatkészek számába.
Olyanok vagyunk mi, mint az ikerfa, kinőve egy g^^ökérböl
ölelkező koronákkal, hol virágaik Öassieelegyednek! — Áldo
zatnak mernéd te nevezni és saját lelki erőd nemea áldozatá
nak a lemoudáat, melylyel éltem gyökerét metszenéd át? —
Oh! nem, te nem tévedhetsz ennyire, hogy magadat gondold
Teláklozni, mikor engemet á.ldoztál fel!
— Igazad van, Lizinka, — szólt szenvedélyes ürömmel
Kont, megragadván a hölgy kezeit, — ha oly erős vagy, meg
bocsátasz nekem, ha nem bizodálmatlanság szivedbe, csak
azon ellenállhatlan ösztön megszüntetni, mi téged nyxigtalat, bírt engemet e nyilatkozatra 1 — Igen, drága Lizinka Item életo, kész e szív minden áldozatra, de nem arra, mi
gedet is ugyanazon örvénybe sodorna, melynek szélét megrközelítettük ! Oh! minő jól esik tégedet ily erősnek s ily el
szántnak látni.
De mondd, Kont, — szólt a hölgy,
mivel tennünk
kell valamit, mit fogunk cselekedni; érzem, mikép egyedül
sem én, sem te el nem távolitjnk a végzet vas kezét; együtt
kell tennünk, egyesülten kell daczolnunk a sorssal s megküzdenünk vele, ha koll! engemet erősnek fogsz találni mindig.
Kont karjai közé fogadta a hölgyet, kinek lelke jóval
erösb volt gyöngéd idegeinél s ki most keblén reszketett,
mint a megingatott bokor rózsája.
Kont, miután a hölgy kifejlett karjai közöl, fényes
parancsoló tekintetet vetett reá; Lizinka Öt soha szebbnek,
íérűasbnak nem látta, mint e jjillauatban, azután delejesen
megkapó hangon s szilárd kifejezésével férfliaB vonásainak
.4zólt:
- Együtt teendünk mindent, Lizinka : de te olyan vagy
mint az arany, tisztább, fényesebb, minél több tüzén a kísér
letnek mentél át; azért ne vádold a végzetet, ha téged nagy
és hatalmas kisérleteken át vezet a révbe. Előtted nehéz
választás áll
érzemj sejtem ezt, — de meg kell ennek
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is lenni, te győzni fogsz, mint mindig. — Ha bennem bízol —
Ígérd nekem, hogy mindent elkövetsz atyádtól még egy hó
napi meghosszabbítását a kitűzött határidőnek megnyerni!
— Ah, ha bizom-e benned? — felelt Lizinka, — hiaKeu
minden gondolatom, minden életem te vagy! ígérem neked,
bármibe kerüljön, legyen bár betegség díja, meg fog történni,
atyámnak engedni kell, akarni fogom ezt s megtörténend.
— Ezen időt, — folytatá Kont, — használni az én gon
dom legyen. Meg kell atyád kegyét még inkább, sőt egészen
nyernem.
— S ha ez nem sikeTÍil ?
— Bikerülni fog, -— viszonzá az ifjú a meggyőződés
hangján, — de maradjon ez addig az én titkom, csak valami
előre nem látott körülmény ne jöjön közbe,
— Oh! ne szólj akadályi-ól, nem lehetÖBégéröl annak,
mi bennünket elválaszthatna, — mond Lizinka, - - én nem
akarok, nem tudok erre gondolni, s ha ily akadály jöne, sze
relmem elég erős azt is legyőzni.
így beszélgetve telt el félóra, azután a társalgás bensőbb
lett 3 telve volt azon vonatkozásokkal s visszaemlékezésekkel,
melyeket csak szerelmesek értenek, s hol a beavatatlan, egészaéges érzékei daczára, hall és nem ért, lát és nem vesz seramit.
Tovább pár óránál ültek együtt; ki nem tudja, minő
önállása volt akkori időben némely hölgynek, ellentótben a
függés alatt szenvedő nagyobb számmal, méltán csodálkozhatik, hogy a bán leánya órákig tudott el lenni az atyai
háztól a nélkül, hogy ez feltűnnék. De Lizinka nem volt min
den felügyelet nélkül, mert házul Dianával, Zdenkóval s
Eokiczanával indult el, s most eltelvén pár óra — nehéz
szívvel kellé az ifjútól elválnia.
— Mikor látlak újra? — ezt kérdezte a kedves hölgy. —
Olyan vagy, míut a tavasz, eaak egyszer jősz egy évben s
rövid a te országod, de míg itt vagy, minden felvirul körüled.
Oh I ha itt laknál a szomszédban, ha láthatnálak minden nap,
minden órában I
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— Sorsom ez, jó Lizinkám, — felelt az ifjú, — két év
óta ismerlek már s mindannyiszor atyádat is látom, ki talán
azért oly szíves és mutat annyi rokonszenvet irántam, mivel
nem sejti, bogy igénytelenségem daczára, arra vágyik szivem
s az után nyúl merész kezem, mi legbeesesb házánál. De ha
kitekintek nem a késü, hanem a közeli jövőbe, talán saomszédok Icendünk még egykor, tőezomszcdok, mint nálunk
mondják a szép magyar földön.
Mindketten felkeltek s Kont folytatta: — El kell váluuuk kedvesem, de még pár napot mulatok itt, s ez soha
sem tünend fel kevesebbé mint most, mikor a király paran
csából, raiut liirnöke jelentem meg atyád házánál; tudod
pedig, hogy atyád sokat tart a királyról, ez pedig terveiből,
hadviseléseiből sem a bánt, sem a hősies harczosait ki nem
hagyja soha.
Eont előre sietett s megoldván a lovak kötelékeit, nem
sokára mindketten nyeregben ültek.
Darabig csendesen s mindig beszélgetve haladtak előre
a széles erdönyiláson, hol történetünk elején a zajos vadász
menetet vad pompájával láttuk. Még jó távol lehetett széle
az erdőnek, mely épen e helyen látszott legszebbnek. —
Óriási fák mint annyi árboczok, melyeknek ezredes sudaraiból gályák bordái teltek ki, emelkedtek jobbra, ba.lra, néha
festői nyílást képezvén — sürüen, mint kőfal, míg tovább a
rengeteg azon mesés régisógű erdöbálványokat láttatá, melyek
minden másodrendű fát és bokrot kiöltek közeliikből 8 mint
csoportozatok, vagy egyes í'ák — emelkedtek távol egymás.tól — bársony gyepen szélesre kiterjesztvén koronáikat.
E ritkás oldal fele fordultak most, s miután darabig
egyenes irányban haladtak, egyét azon fáknak érték, melyek
más vidékeken az idegenektől látogatott növényi csodákat
képezik.
Mig szédületes magasan kitárta ez lombazárnyait 3 azo
kon mint zöld bolton a legdúsabb tenyészet terült, addig
torouyaiakú tőkéjét idő s talán a vándorok tüzei kivájták s
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kéöübb íi vadászok kénye uémi kaczérsággal valódi kÍ8 remete
lakká alakította. El volt ez nyirlóczákkal látva a oly tisztán
tartva, mikép szűk öble a legkedvesebb menhelyet képezte
forró nyári napokban.
Mikor Kont és Lizinka kevés távolságra voltak ezen ele
ven egyháztól, azonnal észrevették, hogy aa óriási fának,
melyet a vidékiek Knéznek neveztek, öble nem üres s közelé
ben cselédek s lovak állnak.
üajduem ezen pillanatban lépett ki abból egy magas,
férfias alak, sietve közeledvén Konthoz, ki felkiáltott:
— ÜdvÖzlek, iídenko, B íme a bán leányát hozom, látod,
hogy pontos valék.
— Mint illő! — felelt Zdenko,— le akarsz-e szállni,
mert itt többen vagyunk s egy gyalogséta a kolostorig nem
leend kellemetlen. A cselédek átveendik lovainkat,
A fa öbléből, mielőtt még Liainkát Kont — ki hirtelen
leugrott volt lováról, a fehér ménről lesegítette, két hölg}^
lépett ki, mindkettőt ismerjük.
— K.ükiezana aa első, mély gyászban — egyszeiiisD
öltözve, majdnem mint apácza. Vonásai halványak, de a
visszatért nyugalom első pihenése látszott azokon: hasonlí
tott a lábbadozó beteghez, ki először hagyta el ágyát s lépett
szabadba, érezvén már a visszatérő erőt s a jelentkező egész
ség bátorságát.
Öt Diana követte, ama felséges hölgy, kinek szigorú
erénye 8 vallási buzgalma a római pápa ügyeimét is felger
jesztette.
Nem lehet valami igénytelenebbet képzelni, mint e
hölgy, kinek érett arczkifejezése, nyugodt, kiábrándult tekin
tete egy léhét árulta el a búskomolyságnak.
^Miként jöttek ezek ide, miért vált el tölök Lizinka 0
hogyan történt, hogy Kont nem vélek együtt jött s csak
később ért a légyott helyére, kevés indokolással meg leend
fejtve.
Diana a római pápáfeól, személyes kárelmére engedelmet
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nyeri egy hölgy-kolostor építésére, s az e szép erdőség köze
pette kezdett emelkedni.
A pápának legközelebbi érdekében lön ez időben miniltínt kegyével és engedményezéseivel kisérni, mi a keresz
ténység terjedését előmozdította s képes volt a régi pogány
hitet, melyet még annyian s ezek közt nagy része a szláv
fajnak vallott -— gyökeresen kiirtani.
Dianának, ki a kereszténység terjedéséhen a poigárisodás
terjedését látta, kinek ihletteljes lelke, úgy szólván képvi
selője volt a szelídségnek és simuló ildényekncli honában, a
pápa nemcsak a felhatalmazást adta e kolostort építeni,
hauem 01aszhoat)ól egy értelmes építőmestert is küldött
hozzá.
Ezen építmény az agg Knéztöl, az erdőség ezen öreg
atyjától jobbra kivehető lön távolban. Mihelyt mindnyájan
ei,7Ütt voltak, Rokiczana hátrább vonult kissé, hogy Lizinkának és Dianának az elsőséget adja, de a két hölgy tisztelettel
engedte azt neki át, mindig felségednek czimezvén öt. Eokiczana természetes szerénysége daczára kénytelen volt a
menetet megnyitni.
Világos, hogy Kotrómanovies Stefán udvarában Eokiczana, minb lengyel királyné fogadtatott a a bán — és egész
családja semmit sem mulasztottak el, a hírt minél távolabb
terjesztem, hogy Kázmér király titkon nagy Lajosnak s
Zílcnko lovagnak jelenlétükben, megesküdt Rokiczanával, a
hogy ez most a nejétől törvényesen elválasztott királynak
valódi neje.
Lengyelországban e hir sokkal később terjedt el, mint
Bosniában s a szerb császárnak, Duzsánnak, udvarában.
Nagyon szemet szúrt az akkori aristokraták, vagy inkább
oligarchák fogalma szerint, a lengyel királynak e szövetsége
egy prágai polgárleánynyal, 'kinek bátyja csak vitézségének
köszönhette a lovagi sarkantyút. De mindamellett Kázmér
királynak viszonya Esztherrel a héber hölgygyei, ki miként
hitték, az ortízágra nézve is káros befolyást gyakorol, — még

k

156
inkább bántotta őket s így nem csuda, ba voltak, kik azt
óhajtották, hogy e házasság bár valósulna s a Idrály Eszthert
9 az ennek, befolyása által elöáradó zsidó népvándorlást kilííiszöbölné az országból; Rokiczanával pedig niegelégeelvén, a
kalandoknak s botrányoknak beket hagyna.
Milvép történt a király nösülése s hogyan van, hogy
szép, fiatal neje mindjárt SbZ esketés után a bosniai bánnak
udvarában telepedett le, ezt senki sem tudta egészen világo
san. Ez okozta aKon ezerféle sejtelmet éa gyanításokat, melyek
G csudás eseményt nyomban kisérték és csak akkor kezdettek
némi elhatározottabb eszméknél megállapodni, mikor a király
a krakkói püspököt, Bodzántát Bómába indította s mindent
elkövetett, Iiogj^ a j)ápa e hevenyészett szövetséget méltányoR
okok miatt felbontsa.
De míg ezen lépések megkezdettek, az egész váló
per folyama közben senki sem tagadta meg a tiszteletet
Eokiczanától.
Ha Zdenkónak B Nagy Lajosnak szándékuk volt e nőnek
becsületét a világ előtt helyreállitni, ez ritka szerencsével
sikerült,
iiokiczana valóban egynek tartatott ez időben a legérdfíkesebb jelenetek közöl s főleg a hölgyek, még a legmagasab
ban helyzetiek ia - - egészen pártján valának.
Ha ö a lengyel trónt óhajfcandá e szöveteéggel meg
nyerni, ha a válóper elé a legcsekélyebb akadályt igyekezende
gördíteni, hihető, hogy épen azon bőszültek volna fel ellene
leginkább, kik most pünkösdi királynéságát oly kedvezően
legyezték, látván, hogy a hölgy távol attól, a kedvező szeren
csét előnyére kiaknázni, a király elsÖ felszólítására késznek
nyilatkozott az elválásra.
Zdenko pillanatig sem hagyta el nnvérét: mi igen üdvös
és czéiszerü volt: mert bár Kázmér nem akarta Lajos királyt
elidegeníteni magától s a keserű tréfát igen savanyú arczczal,
de a lehető engeszteltséggel igyekezett királyi barátjának és
szövetségesének szellemében venni, titkon fel volt Eokiczana,

I

(57

de főleg a v akmerö Zdenko ellen bőszülve. Ákaclt volna tehát
Ijivei közöl nem egy, ki szerencséjének tartandá a király
eg3'éni boaszujának szolgálni a így Zdenko őrködése a leg
többek által korántsem tartatott feleslegesnek; főleg, midőn
a derék és jeles Bariczka halálának híre szétterjedt az
országban.
Kant, roikép monda — nem követségi, hanem egyszeriíen
kirüöki minőségbeu volt a báti udvarában, kinek aligha igen
foQtoB sürgönyöket nem hozott; mert Kotromanovics Stefán
Hoha annyit és oly gyakran nem beszélgetett az ifjúval s jeienlieu késedelmét csali az okozta, hogy a bántól elébb nem szal'aiiulhaiott.
Megindulván llokiezana, mindnyájan kiscrtók öt, derülkn inlíábh mint komolyan, társalogva értek az új kolos
torhoz.
Magasan álltak már ennek falai s látszott, hogy Diana
((.temes költséggel rendelkezhetett; mert az épületnek nagy
Idttajedése volt s a magas falak közt egy kis gazdaságot fog
lalt magában, az apáczák egész földi vüágát, kiket választás
víiíf}^ véletlen hozand e falak közé, ha felépülnek.
Diana vallásos szándékát nagy részvét kisérte, de csak
azok részéről, kik a kereszténység terjedését óhajtották. Maga
Kázmér, a lengyel király, annál hamarább óhajtván feledtetni
a pápával, hogy egyházi átok alatt volt, csak nem régiben
feles összegekkel segítette Dianát, ki Magyarhonban ia számos
pártolókra talált, kik között első helyen említendők, az ifjú
király s a gazdag egyházi rend főnökei.
Mihelyt az új egyházat megtekintették, tnely szorosan
össze volt a kolostorral kapcsolva, körüljártak mindent.
A magas folyosók már boltozva valának ; a ezelláknak ajtait,
aljlakait készítették. Sok munkás voltjelen, mert épen a tágas
kiiostori kert földjének kitisztításában s irtásában feles munkáö dolgozott.
Diana mindjárt az ópitéa kezdetekor a kolostorfal egyik
hZűgletbáatyáját tökéletesen bevégeztette, úgy hogy a szoba —
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mely annak emeletében létezett, később ezállásul használta
tott általa.
— Az idő telik — szólt Diana, — B ha felségednek tet
szik, indnlliatunk. Ezen utóbbi szavak Rokiczanához voltak
intézve, ki e czímet elvből fogadta el; de azután a mi történt
3 le nem hirván mindeddig csalódása fájdalmát győzni, örököa emlékeztető jel maraflott ez azon boldogságra, melyet ^
egykor remélt s azon kínos szerepre, melyet játszania kellett, ]
míg sorsa elválik.
l
Menjünk, mond Rokiczana, —• én is tudósításokat
várok Bómáhól s talán eddig megérkeztek azok.
Mindnyájan megindultak s nemsokára az egész társaság
néhány cseléd kiséretében, útban volt a bán kaatélya felé

ESZTJSER KRAKKÓBAN.

Mig ezek Kotromanovics közelében történtek, másnemű
íbnefcet kell kikapnunk az események szövegéből.
Miután Kázmér királynak hatalmas szövetségese segedel
mével sikerült ellenségeit legyőzni, többen azon főurak közöl,
líiií ellene fegyvert fogtak, közeledni kezdettek udvarához.
Elébb egyenkint, később nagyobb számmal jelentek meg
Krakkóban. A király a maga részéről semmit sem mulasztott
el, e közelítést miuflinkább elősegíteni és könnyíteni. A megtí-rtek közöl számosan hivatalokat nyertek, vagy hivatalaik
ban megerŐHÍttettek s Kázmér lassanként élvezni kezdé újra
azon udvari fényt éa pompát, melytől az utóbbi idÖk zavar.. gásai s csatái elvonták öt.
JK
Ellentótben azon egyéni mulatságokkal, hová mintegy
kipihenni sietett az országos gondoktól, s hol egész más,
feszóly nélküli szellem lengett; az udvari ünnepélyekben és
körökben a legszigorúbb bírálat sem találanda helytelent és
:, semmi olyat, mi a királyt feledtetné.
l:
Eszther egyikében sem jelent meg ezen ünnepélyeknek,
í 0 a királyival tökéletesen el tudta hitetni, hogy Őt csak szer- mélyéért szereti; de mihelyt líázméraak naponkint növekedő
: szenvedélyét B engedékenységét tapasztalta s hinni kezdő,
mikcp főleg a fiatalok s a lekötelezettek közt, pártja annyira
í növekedett, hogy hatásának terjesztését koczkáztathatta: lasI Bánként vágyat érzett magában nyilvános helyeken is megB jelenni, — Nem kell felednünk, mikép aonki sem tudta
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vápgyait diesélyesben indokolni, ha szükség, eltitkolni s azolíkal Rllentétben cselekedni — mint Ő.
Ez oka, miért óhajtotta, hogy a király öt kitalálja, s így
megtörténjék, mit a hölgyek tapintata valódi rendszerre ala
pított : szeretőik vagy férjeik által kivitetni a inditványoztatni
azt, mit magok óhajtanak.
Azonban Kázmér bizonyos dolgokat egyáltalában nem
akart kitalálni.
Ha oly eszmék jöttek elő, melyek meg
győződései ellen voltaJí, semmi neme a példálódzáaoknak
nem használt, a király nem értette a dolgot. Bezther odave
tett észrevételei, hogy Kázmér saját magát becsüli meg, híi,
nem szégyenli azt, kit szive választott, — mi eredményre
sem vezettek. A király az ily czélzásokat többnyire egy öle
léssel viszonozta, mondván: müunyire büszke választására
B miként örül, mindazon alkalmaknak, melyekben a szép
Essthert - - kis titkoH ünnepélyeiben körülvétetve látj^
bámulüktűl és hódolóktól; de egy hanggal sem érintettf,
hogy szeretőjét udvarnál is szeretné láttatni s öt ott is tizou
fokra emelni, melyet szivében elfoglalt.
Eszther észrevévén, hogy oldalas utakon s példálódzásoli
által mit sem nyer, s a király megfoghatatlan szórakozottsá
got s csekély crtelmi tehetséget fejt ki czélzásainak felfogáHában, egyszerre a.kart a dolgon fordítani.
Kázmér király egy este, mikor már mindu3^ájan eltávoz
tak közeléből, csak hű komornyikával volt hálószobájában ti
vetkőzött. Az osztály, melyben lakott, ngyanaz maradott,
melyet akkor foglalt el, mikor még a szép Adelhaid kii-ályntudvarnál volt s összefüggésben maradt egy rövid folyosó i'iltal
a királynétól egykor lakott osztálylyal.
A király e napon igen kedvetlen volt; njább zavargai^oíi
s' elégületlenségek hhét hallotta, s Eómából a tudósítás újabb
valópere iránt mindig késett. — Inkább, mint valaha, érezte
az országlási s egyéb gondok súlyát s vágyott néhány napi
pihenésre.
A király hálószobája melletti teremben mindig örök
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víiltak, de azon oldalon, mely a feljebb említett kis folyosó
val volt ÖsszekÖttetéöben, szükségtelennek tartatott az.
iíikor a komornyik meggyújtván az éji lámpát, Gitáro
zott, a királynak úgy tetszett, mintha a kis folyosó felöl neszt
hallana. - Valóban amaz üres osztály felöl a nesz növeke
dett s úgy rémlett, mintha a zárba kulcsot illesztenének. Pillanatra valami babonás félelmet kezdett érezni a király,
mjntba attól tartana, hogy első neje, a szelid Aldon Anna,
ki rég a sírban pihent, szánt volna neki egy éjféli látogatást.
De ez nem volt több egy futó gondolatnál s mihelyt nem
kétkedhetett többé, hogy valóban kulcs az, mely a neszt
ukuzza, hirtelen felugrott ágyából s kardjai egyikét, mert
hálószobájában sem hiányzott a fegyver, felragadván, várta,
mi fog történni, a nélkül, hogy a szomszéd szobában létező
ülőket megszólítsa, átalván félelmet árulni el elöttök.
Ezek hallották ugyan, hogy a király felugrott ágyából,
de felszólítás nélkül nem mertek a szobába lépni.
Kázmér nem tévedett, a kis folyosóval közlekedő ajtó
volt az, mely mindig zárva tartatott, honnan most egyszerre
nem más mint a szép Eszther nyitott a király szobájába.
A pongyola, mely karcsú arány- és szabályteljes tagjait
födte, még emelte e váratlan megjelenés érdekét. Eszthei
talán soha szebbnek nem látszott a király elött, miat ez órá
ban : de e megjelenés s mindaz, minek saját udvarában
B
azok közt, kik személyével közvetlen érintkezésben voltak —
töi-ténni kellett, hogy Eszthernek sikerüljön, ezen eddig min
den kétértelmű jelenetektől óvott szentélyt megközelítni, ez
nem tetszett Kázmérnak a királynak.
Bármennyü'e szerette Esztert, mihelyt ráismert, szigorú
hangon felkiáltott:
- Te Eszther ? - s kinek engedelmével.
Nem lehetetlen, hogy az eszélyes némber, ki Kázmért
tökéletesen ismerte, el volt ily fogadtatásra készülve, azért
szerény és alázatos hangjában és tartásában pillanatig sem
vesztette lélekjelenlétét.
II

— Én vagyok, felséges "nram! — szólt azon hangoi],
miely a királyt még eddig soha sem ériuiette hidegen, minden engedelem nélkül jöttem, a felséged elhiheti nekem,
hogy sokkal vétkcscbbnek érzem magamat, mint gondolja,
azért azok közöl, kik szolgálatomban vannak, az egyetlen hű
Eachelt hoztam el magammal s vakmerőségemet mindenki
előtt titkolni akartam,
A hang a királyt, mint minflig, most is megengesztelte
s szelídebben, de komolyan szólt.
— Eszther! vaunak az ildomnak némely szabályai, me
lyeket gyöngcdsóg s nemesebb tapintat tiltanak mellőzni. TÍ
tudod, mennyire szeretlek s épen ezért mélyen sért, hogy te
vagy az, ki ezen szabályok ellen vétettél. Neiu akarok több^
semmit hallani, bármi hozott ide, neked tüstént távoznoí
kell, vagy én fogok távozni!
— Igaz, - mond Eszther, — hiszen Lengyelország
trónján njra királyné van, s az ildomok azt követelik, hogy
az ily ozimzett szeretök, mint én, eltávolíttassanak az udvartól.
-— Lengyelország trónján királyné? — szólt Kázmér, —
szabad-e tudnom, miként nevezi magát ezen ismeretlen
nagyság!
Neve Rokiezana!
felelt Eszther, vádtoljcs tekin
tetet vetvén a királyra. — Felséged jónak látta amn, vakmerő
cselt, mely a romokban játszatott, tőlem titkolni, s én ezt
hálásan, mint kíméletet fogadom; de egy névtelen levél tud
tomra adta azt, s hogy a cseh hölgynek sokkal nagyobb
merény boesájtatott meg, mint az, a melyet most én koczkáztattam, mert ellen nem tudtam állni a vágynak a királyt
látni s öt vigasztalni.'
Kázmér mellőzte az egyenes feleletet: — Itt nem foly
tathatjuk beszélgetésünket, szólt; ^ látod, hogy e felső
öltönyön kivül igen is nagy pongyolában vagyok: de akarom
tudni, hol szálltál meg s honnan e ki segedelmével közehtetted meg e szobát, mely minden oldalról őriztetik?
— Á mellékosztályban vagyok, — szólt Eszther, ki fel
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látszott tenni magában, hogy a mit cselekszik, az egészen B
nem féhg történjék. — ügy vélekedtem, folytatá, hogy ha
Eükiczanának szabad volt a leghösiesb lelkű királyok egyikét
eszclyoaen szőtt — de a király -tiszteletéhez mérve illetlen
mótlon, egy színlettnek hitt szövetségre caábítani, a azerelemaek is van annyi joga, megközelitni azt, kinek életét és becsü
letét áldozta s fel merni annak oldala mellett állni, kihez a
bosszú, 8 ellcnBcges szándék oly közel jutottak nem egyszer.
— Menjünk, — mond Kázmér, — vagy inkább siess
előre s várj reám; a mi itt történik, elveim s inyem ellen
van, — Nem akarom a mellékszobában levők kiváncsiságát
laég inkább nevelni, miként az eddig ÍB történt, mert majd
minden baiig áthat az ajtókon.
— Felséged követni fog engemet, — szólt Eszther sze
meit bátran emelvén fel a királyra, •— többet áldoztam és
inertem már, mint hogy akkor tapasztalnék visszautasítást,
mikor szerelmemnek legnagyobb tanúságát adtam.
Kázmér három hét óta látogathatta meg Eszthert, leve
leiben mindig ismételte, mennyire óhajtja öt látni, most
előtte állt, fl szebbnek tetszett neki mint valaha! Eszthernek
nyert ügye volt I
— Jó, — felelt Kázmér; — felöltözni a követni foglak.
Eszther egy tekintetet vetett a királyra, azután nyugod,n szólt magában : jőni fog !
Ügy lön: mig Eszther a szobában volt, Kázmér szénen
itszott állni; minden kicsapongásai mellett, kevés ember
in volt nly kényes, gyöngéd féltékenység az iránt, mi a
ályi méltóság légkörének megőrzésére tartozott. Azért a
[kellémetlenebbül érintette öt, hogy a szomszéd szobában
ödök láthatlan, de mégis halló tanúi valának annak,
!^kép a király, saját háló osztályában kétértelmű hölgygyei
találkozik, — mi eddig sohasem történt.
Mihelyt Eszther távozott, a király azonnal csengetett s
nemsokára azon komornyik, ki öt levetkőztette, lépett a
szobába.
II*
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— Tudtad-e József, hogy Eszther itt van? — kérdé
Kázmér szigorú haagon.
A komornyik habozni kezdett: Azt hittem, felelt némi
tétova után — hogy felséged akaratából történik ez.
-— Ezt nem hitted! — viszonzá a király röf^tön, - azután az örök egyikét beszólította. Pár másodpercz múlva a
szobába lépett ez alabárdjával.
— Ezen embert, — szólt a király, — le kell a palotaőrizethez kísérni további rendeletemig: mert épen most egy
kérelmes jelent meg hálószobámban a nélkül, hogy ezt tuduá.
A komornyik jól ismerte a királyt s egy hangot sem mert
koczkáztatni védelmére ; hanem kilépvén a szobából, az egyik
ör kíséretében eltűnt azem elöl.
Mihelyt eltávoztak, Kázmér a második szobábíin létező
tisztek egyikét szóhtotta be : — Kegyetek, ngy látszik, — szólt
haraggal, - azt sem tudják, mi szobáim közvetlen szomazédságában történik? de többet erről holnap, most a máso
dik komornyikot kell azonnal ide rendelni, hogy míg az elsö
börtönben ül, helyét foglídja el.
A királynak minden parancsa teljesítve lön. Mit gondolni
tak, mitől féltek a teljesítők, azon Kázmér nem sokat törÖ.dött; megtévén maga részéről — mivel az ildomnak tartó-;
zott. — Mihelyt újra egyedül volt, valamivel több ruhát vefcti
magára, be nem várván a második komornyik inogérkczésct:
azután azon az ajtón át, melyen Eszther távozott, kisietett aj
szobából.
Eszther egyetértvén a király első komornyikával s egy-;
kettővel azon urak közöl, kik alkalmasint azt hittél^, hogy
király nem fog neheztelni, ha a szép Eszther tudta s akaratai
ellen jelenik meg az udvarnál I mindent úgy elintézett, hogy
a királynak s az egész városnak, Eszther meghittjein kivül
semmi eszméje nem volt arról, hogy a kis királyné
mikép:
öt az udvariak nevezték
Krakkóban van.
Meglehet, hogy főleg a fiatalság legkevesebbet sem gon
dolt volna azzal, hogy Eszther az udvarnál nyilvánosan, mint!
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a király Hzereiöje be legyen vezetve ; sot voltak, kik óbajtották, hogy az érdekes hölgy által meg legj^en ingatva Kázmér
nak ii.?;on rends:íeLe, hivatalnokai válasatásáhan semmi befo
lyást nem engedni pártolásoknak s melléktekiíiteteknek.
Bármennjáre hízelgett — niinclöBsze is csak kevés
számú
lengyel főurak fiainak, hogy a király őket titkos
ünnepélyeire megbivjft, a piifizfca czimboraságot minden más
jutalom és járulék nélkül, nem igen tartották egyértékűnek
azon fényes hivatalokkal, s az azokat köröző tisztelettel,
melyeket mások nyertek.
Ezt elöreboesájtva, nézzük, miként alkalmazta magát
Esather tovább s ha tudta-e a királyt arra bírni, mit bármi
áron ki akoi't vinni, mert hiúsága minden mórtéket haladott
s dicsvágya annál öszpoutosnltabb erővel bírt, mennyivel
inkább kellett azt szerénység s aláaattal leplezni.
— Itt vagyok, Esztber, — szólt a király, — s mivel már
ide jöttél, sokkal udvariasb a lovagiaabnak hígyj, mint hogy
ne kívánnám feledni, mi megjelenésedben helytelen s víszot;3Tiükra nézve káros hatással van. Ezzel Kázmér gyöngéden
vonta karjai közé a szép hölgyet s helyet foglaltak két széken,
melyek egj' aranynyal hímzett szőnyeggel borított asztalka
mellett álltak.
— Felségednek soha sem volt több oka béketűrésre
velem, mint jelenben; — szólt a hölgy, — mert engemet
féltékenység hozott ide.
— Jb'éltékenység ?
— Úgy van, féltékenység: vetélytársamnak sikerült, bár
JL legkönnyebben megoldható módon, de mégis rövid időre
azzá lenni, hová engemet legmerészebb vágyaim sem mertek
emelni. Ha felséged azon szerelemnek természetét ismeri,
melyet én érzek személye s következőleg a király iránt is:
ügy nem szükség mondanom, hogy elvesztett lelki nyugal
mamat csak egy adhatja vissza.
— S mi az? — kérdé Kázmér.
— Elégtét!
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— Elégtét ? — kiáltott fel a király, - s minő jogou
követelheted azt? engem akaraz talán hiháfitatni, hogy
uagyohb zajt nem ütöttem a dologból ? vagy a gaz Zdeukót,
az egész cselszövény elrendezöjét, el nem fogattam s háborút
nem kezdek leghatalmasb azövetségesem, a magyar király,
ellen?
— Nekem sem a királyokkal, sem felséged bosszújával
nincsen ügyem, — felelt Eszthor, — én szeretők! vágytársam
előnyt vívott ki, én nem követelek boaaznt a felségedet sok
kal bensöhben és szenvedélyesebben szeretem, minthogy oly
valamit kivánnék, ml országos érdekeit zavarhatná meg! Nö
vagyok ! nem, nem! — hölgy vagyok ! hiúságom sértve, szi
vemben éles fuiánk fészkel, hátra vagyok vettetve, vetély
társam előnyben van, nekem elégtét kell — nem több ~
nem egyéb!
— S miként érted ezen elégtételt? -- kérdé Kázmér.
— Kgyszerüen, — felelt a hÖlgy, — egész Lengyelország
tudja, hogy a legszerencsésebb hölgy vagyok, hogy az ország
leglovagiasb fcrüának szive enyim, hogy Eszthcr a héber
hölgy, anyja a király gyermekeinek! — VakmerÖaóg-e tehát,
ha óhajtomj hogy legyen a kiiály elég bátor, azon udvaii körök
egyikében engemet is elfogadni, hol annyian mozognak, kik
velem sem hűségben, sem csatlakozásban nem mcrköahetnek!
— Az nem fog történni! —• felelt Kázmér, erőt vévén
magán, — nem fog történni saját nyugalmadért a mert hiu
vagy, tehát féltékeny és ingerlékeny! — n e m történik ez;
mert ha a király sértő szavakat tud gátolni a büntetni, nem
fékezheti a tekintetek élét, nem ura ö, mosolynak, nem bün
tetheti a visszavonulás semlegességét.
Ki nem tehetlek
azon kínnak, mely reád vár, ha nem is sejted azt, mert sze
retlek FiSzther! a gátolni akarom tovább ia, mitől mindeddig
megÓTott szerelmem és saját szerénységed — a mellőzést,
hogy ne mondjam, megvetést. — Bátor vagyok s merek min
dent, míg magam fölött forognak az esélyek^ de félek gonosz
igézettől, mely téged érhet, a titkos megvetés igézetétől.
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Eazther biiazkén felvetette ajkait, pillanatra a felséges
keleti arez, mely a bibliai szüzek alázatára emlékeztetett —
megváltozott, mint Jezabelnek felszikráztak szemei s azokban
az önhizodalom fönaége világolt.
— Meg fog történni ez, - szólt a hölgy rövid szünet
után; — mert ha hiúságomnak hízeleg, hogy álljak királyi
szeretöm oldalánál, míg Eokiczana a királynéi nevet bitorolja,
nem rettegek tudni akarni, miként itél népem Istene maga
engemet az emberek tekintete s közvéleménye által.
Kázmér szembetünöleg ingadozott, mit természetesnek
tíiláinndnak mindazok, kik a történetekből tudják, hogy Lcngyelhon e legdici5Őbb királyai egyike még halála pillanatában
is éber gondosságot tanúsított e rendkívüli nő s egytől egyig
feltűnő gyermekei iránt.
Kázmér ingadozott, de voltak dolgok, melyeknek erkölcsi
hatása nála kiirthatlan gyökeret vert. Neki épen oly erkölcsien
lehetetlen volt szeretőjét, mint olyat s e czím alatt — beve
zetni az udvarnál, mint a minő anyagian lehetetlen leende
egy tornyot ledönteni kezével.
— Eszther ! — mond a király komolyan, — úgy látom,
hogy valami ellenállhatlan ösztön vezérel téged jövödbe cse
pegtetni azon ürömadagot, melynek egy életből sem azabad
hiányozni. Ám legyen! de egy feltét alatt; udvaromban a
főleg vidám czimboráim közt, hol oly serge van szenvedélyes
tisztelőidnek, sejtem, akad nem egy, ki neked örömest, talán
büszkén leend kész nevét kölcsönözni.
— Hogyan ? — kiáltott fel Eszther; nem oly kellemet
lenül meglepetve, mikép azt talán gondolná valaki, — hogyan,
uram királyom, más omber nevével? tehát ha jól értem fel
ségedet, mint más embernek, mindenesetre olyannak neje, ki
előtt az udvari termek nyitva állnak, jelenhetek meg ott s
nem másként ? Feláldozzam tehát épen ast, mi föbüszkeségem, hogy Eázmérnak szeretője vagyok ?
— Nem áldozol fel semmit, — válaszolt a király, kinek
Eszther mesterileg játszott hüléje hízelgett, — nem áldozol

fel semmit! — iamétlé ; — sőt még nyersz, mei-t mint uő a
előkelő férfiú hitvese, senki fiam vitathatja cl mcgjelcnhetcei
jogodat az udvarnál, a világot pedig drága Eszthev, jobban
ismered, sejtem, mint azt hinnéd, hogy csak egyetlen leeud,
ki új neved s férjed paizsa mögött - ^ nem sejtené a király
szeretőjét.
Eszther fölkelt üléséből s gondolkozva járt fel s alá a
szobában. — Nehéz áldozat, nehéz választás! — szól — K
minő leend a viszony köztem s azon ártatlan bárány közt,
kiről a világ oly oroszláni bátorságot teend fel, hogy Kázmér
királylyal mer saeretöjcórt sorompóba lépni ?
— Minő viszony? — kiáltott fel nevetve a király, ki
ezen új eszmébe, mint saját felfedezésébe, szerelmes kezdett,
lenni, — semminemű viszony, Eszther ; ellenmondók erélye
sen minden viszonynak. Ha ilyen férjet kapsz s ne csalji
magunkat, elég akad ilyen, ha nem fösvénykedünk; ezen"
egyénnek nem leend egyéb teendője sem elébb, sem később,
mint tégedet megkérni, veled megesküdni e azután pár hétig
eltűnni a világból. Később aztán mint valami szép kastély
nak s jövedelmes uradalomnak birtokosa egj'szerre megje
lenni itt, vagy Yarsóban az udvai'nál, mintha semmi sem
történt volna. Egy szép házban fogsz lakni, melynek egyik
szárnya kirekesztöleg a tiéd s honnan mint jó gazdasszony
gyakran látogatásokat teendsz falusi jószágodba, többi közt
Lobzowba, a tündér kastélyba, melyet tőlem aradíjban nycrendsz, mihelyt férjet találtál.
Azon pillanat óta, hogy a király ily világosan nyilatko
zott, Eszther azon kezdett gondolkozni, kit válaszszon azámos
tisztelői közöl férjnek. Mint minden ily helyzetű hölgynek,
nem volt neki is, bámulandó tapintata daczára, egészen tiszta
fogalma állásáról; ő azt nagyobb részt annak ünneplés arczá
rói Ítélte meg, melyet azonosított a belső képpel a. sima voná
sok mögött, hol a valódi fogalom rejtőzött, mint a gondolat
rejtőzik s nem nyilatkozik a szavak hüvelyében.
•^- Megállapodtunk-e? — kérdó a király nevetve, —
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azabad-c a névaorozatot tudnom a mint véleményező a kitűzöttek felől gondolatimat kimondanom ?
Eszther a király karjai közé vetette magát, megszűnt
minden okoskodás
— s hajnalban uyoma sem volt annak,
hogy Eszther megjelent az udvarnál.
Oly szigorú rendet tartott Kázmér király, hogy némely
tituk át nem szivárgott udvarában a harmadik teremig : az
íLZ uem szóltak róla s e hallgatás oliozta leginkább, hogy az
egész világ tovább hímezett az apró udvari eseményeken s
uéha a semmiből, vagy enüél nem sokkal többől, hosszú s
uem ritkán valótlan regények (melyeknek a történetekben is
nyoma maradott) szövettek ki; főleg az ndvari hölgyek közt,
(le ezzel a király keveset gondolt.
Krakkóban tehát senkisem-tudta, hogy Eszther megláto
gatta a királyt s miben mesterkedik a nagyravágyó héber
lüány; hanem a helyett a legüsodásabb történeteoskék kereng
tek, vaiami nagy családbeli hölgyről, kit titkon, leplezett
kocsiban éjfélkor a királyi csarnokba vittek, s hogy a király
komornyika hűtlenségben találtatván, elmellőztetett az udvar
tól. Mások állították, hogy nem más mint Rokiezana maga
volt az, kit hajnalban hófehér ménen láttak a királyi esarüükból kisaáguldozni s több ehhez hasonlókat. Két nap múlva
II komornyik újra elfoglalván szokott helyét a miután tudva
lőü, hogy Rokiezana Boszniában van, nem egy az udvarhoz
járó hölgyek közöl került gyanúba. Szóval mindenki közelebb
állt a terjedő gyanú árkához, mint Eszther maga. Söt akadtak
e hírben volt hölgyek közöl oly hiúk, kik a szégyenítö sejte
lemmel szemközt, olyankép mentegetődztek, hogy a gyanút
inkább igazolták, mint csökkentették.
Ez a ehhez hasonlók föokai annak, hogy Kázmér király
ról körülbelül százszor annyit beszélt a világ s legalább
ötvenszer annyit jegyzett fel a botránytár s adott át a komoly
történetnek, mint valóban törtónt.
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n.
Mintegy három hét telt el a király ezen találkozása óta
Esztherrel. midőn egy este igen fényes ünnepély vezette
mindazokatp a Ivirályi palotába, Idk az összejövetelekre feljo
gosítva voltak.
A király udvara különösen népes volt e napon; számos
idegenek voltak jelen s ezek közt a külsőleg s színleg meg
engesztelt római pápa küldöttje is, mint szintén magyar urak
8 több németek étí fraucziák. Az utóbbiakban már akkor sem
hiányzott azon ismeretes tulajdon, hogy minden gazdánál jól
éreíiték magokat, míg személyesen nem bántatnak.
A legelőkelőbb úrhölgyek fényesen a kitelhetőségig s
néha az ízlés rovására mozogtak a nappalian világított teremékben.
Az ünnepély kezdete, mint minden ily összejövetel az
udvarnál, a hivatalosak közöl azoknak bemutatásával telt el,
kik vagy először jelentek meg, vagy külföldről jöttek.
Ily bemutatások nem csekély időt vettek igénybe, mert
főleg a felső körökben, mihelyt a hölgyek a tizenhetedik évet
betöltötték, szülőik siettek őket az udvarnál bevezetni, így e
napon is igen sokan részesültek e kitüntetésben.
Mindez fel nem tűnt, míg egyszerre Smílinszky, egyik
azon halai emberek küzÖl, kiket a király egyéni muiataágaiból ritkán feledett ki s vidor kedve által valódi fűszere volt
az ily titkos tréfáknak, - - lépett be üatal nejével.
A jelenlévők közöl, a lengyelhoniakat értjük, senki sem
tudta, hogy az életvidor s elveinél és szokásainál fogva legkevésbbé sem komoly házassági viszonyra hajlandó ifju
nősült, még kevéshbé tudták, kinek a szép hölgyek közöl
sikerült őt lánczaii'a fűzni.
Mihelyt Smilinszky és neje bevezetve lőnek, eajátnemű
suttogás keletkezett. Mindenki tudni akarta nejének családi
nevét, mikor, hol történt az összefcelés ? s ehhez hasonlókat;
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midőn egyszerre Eszther neve lön említve 8 a caodálkozás
t'öfokát érte el.
Eíízthert vibsaavonulásáért még az időben kevesen iamerték személyesen, főleg az előkelőbb hölgyek közöl; azokat
j^edig, kik öt ismerték, eleinte zavarba hozta azon új minő
ség, melyben először itt megjelenni látták. Annyira ment ez,
mikép többen saját szemeiknek nem akartak hinni, tudván,
bogy Eszther mennyire ragaszkodik vallásához, s hogy e
szövetség csak lígy történhetett, ha a zsidó hölgy kereszténynyé lett; azért nem csoda, ha azt gondolták, hogy Őket
valami rcndkivüli hasonlatosság hozza tévedésbe. Meg kell
vallani, hogy Eszther öltözete által is igyekezett megzavarni
ismerőit. Haja rendezése, főéke s a nemzeti lengyel öltöny,
mely díszesen födte karcsú termetét, szóval minden külön
bözött attól, miként Őt azok látták, kiket érdek, a király
kénye, vagy könnyed elvek egyéni körébe vezettek. — De
mindez a bölgy előnyére látszott számítva lenni, s oly remeliül sikerült, mikép Eazthert maga a király szerfelett szépnek
találta ezen este. Nemcsak e külsőségek, de kiválólag szerény
s még is tapintattelJGS megjelenése igen is alkalmasak voltak,
•A — nem tagadjuk — kellemetlen benyomást elzaibbasztani,
mely azonban szembetűnő lőn, mihelyt a társaság a bájos
fiatal nőben a híres héber hölgyre s a király kedveltjére
ismert.
Azok is, kik Eszthernek minden gazdagságát és befolyá.sát meg tudták boesájtani, mig őt az udvari légtől elkülönözve
;i viszlai várban felkeresték, nem lÖnek képesek a visazatet.s/-ést magokban legyőzni s kellemetlen feszély búlya alatt
valának, valahányszor a fiatal nő őket, mint ismerőket meg
szólította R ez által másokat kórdezösködésekre s észrevé
tekre birt.
Smilinszky egészen hatalmába kerítette a helyzetet. Volt
alkalmazásában olyas valami, miből ki lehetett venni, hogy
az ifjú, királya iránti személyes rokonszenvből s bazgó kegye
letből, uevét áldozatai hozta oly viszonynak, mely iránt jelen
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szövetségében sem igyekeaett senkit tévedésbe hozni. Mind
ez negély éa elfogultBág nélkül történt, B ha némely ember
nek sikerült szégyenét engesztelöleg hordani a világ olött, a
király jobb paizsot alig választhatanda hiányos oldala lelep
lezésére — mint ezen iíjut.
Smilinezky kifogyhatatlan derültsége s azon tulajdon,
hogy szíves baráti szolgálatok által számosakat le tudott
kötelezni a nélkül, hogy valakitől viszon szolgálatot köve
telne, okozták, hogy neki nem voltak ellenségei a ha bolomlságokat tett, miként ez igen gyakran, de csak saját hátrányáras nem mások kárára történt, Öt mindenki menteni szokta.
Most is többen voltak, kik öt sajnálták, mint a kik kár
hoztatták. Jó szive vitte e viszonyba! ez lön az általánow
vélemény. — Többen igyekeztek vele legktsvésbbé sem érez
tetni azon álhelyzetet, melybe e homályos, árnyas szövetség
hozta. Eszther, miként láttuk, czélt ért. A király, ki eddi^
/^ehetetlennek hitte öt ily ünnepélyek alkalmával s általában
az udvarnál láthatni, most a nő előtt 8 kit férjének neve
óvott, nem érzett semmi feszélyt — s Esztherrel töbl>ször
beszélgetett, sőt tánczolt is.
Ha a eselszövényea hölgy megjelenése által diadalt ara
tott, ha a szép líükiczana irányá.ban elégtétet vívott ki magá
nak, egyetlen órai mulatása után e fényes társaságban, nem
tükrözte le többé magát vonásaiban e diadalnak élve. —
A szerény, de derült kifejezés lassankint szembetűnő
elfogultságnak adott helyet s a felséges vonások, a legszebbek
ezen egész társaságban, valami hideg, séi-íett kifejezést nyer
tek, melyet hasztalan igyekezett nyájas mosoly alá rejteni.
Wolkowseky herczegnö egy a legelőkelőbb hölgyek közöl
az udvarnál, azonnal fölkelt üléséből, mihelyt Eszther tánez
után véletlenül mellette foglalt helyet. Pár más hölgy felelet
nélkül hagyta kérdéseit; többen tekintetük s arczkifejezésük
által élesen kitüntették, hogy Őt nem magok közé tartozónak
Ítélik. Szóval — Kszthernek diadala azon számos nevezhetetlen, df-i sajogva érezhető hüléknek lön kitéve, melyek ellen
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fegy^'er s bosszú uem létezik: mert simák mint az angolna H
észrevenni azokat, vagy elárulni, hogy észreTeitük, adja
reájuk a sci-tcs bélyegét; mig türelem a szórakozottság az
egyedüli módok —- némi értény megóvására.
^
Vette-e a király mindezt észre, uem állítjuk, de hihető :
I azonban nem sokat törődött rajta s ha — mikép mondva
i • volt — Eaztherrel társalgott, egyáltalában nem különböztette
meg öt 5 udvariassága irányában átalános volt.
Smilínszky feléje sem meni nejének, néhány ismerőjé
vel a távolabbi termek egyikébe vonult 8 ott beszélgetett,
iifivetetfc, tréfált, mintha semmisem változott volna.
Uszther lassanként el lőn a hölgyektől tökéletesen szige
telve, senki sem szólt vele, senki sem ült mellé, az előkelőbb
hölgyek pékUja ragálylyá lön. — Ha a?;on ifjak egyike, kik
IJsztherh nem ismeiiék, vagy múltjával uem valának tisztá
ban, a talán, mindezen túl tevén magukat, őt — tánezra szó
lította, hogy gyöngédségből kínos, sértő elhagyotts ágának
v.get vessen, meg lehetett győződve, m^ikép a többi hölgyek
iá sem néznek többé, a nélkül, hogy hatabnában lenne e
mellőzést rossz néven venni.
Mennyi bcketűrcsi; fejtett ki Eszther e kis csatározások
detében, minő ügyesen tndta rögtön odahagyni ülését, ha
,ki fölkelt mellőle, mintha ez nem érette történt volna;
ként került minden kérdést e minden társalgást, mihelyt
BŐ közelítése vissí^autasíttatott; annyira érezte ereiben
Svülni a keleti vért később, s meglehet — nem egy sötét
szúterv haboztatta keblét, milior e folytonos szégyenkövi
elyzet a botrány szinét kezdé magára ölteni s oly végletet
%, mely a rögtöni távozást elkerülhetetlenné tette.
A király előtt nyilatkozni, vagy épen panaszt tenni —
íBzkesége nem engedte; de annyian is voltak a sértők,
ikép végre az egész társaság ellen keresetet kellende indítni.
Smilinszkyt nem volt oly könnyű előkeríteni; mert ő
t a tüzet, úgy kerülte bájos nejét, s barátival elfoglalva
it sem gondolt azzal, mi a teremben történik.
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Egy-két pillantás, melyet a fiatal férj a főterembe vetett,
meggyőzték öt, hogy nejének igen rossz dolga van s oda ért,
hol már azok is feljogosítva érezték magokat, öt egy-egy
jelentő tekintettel vagy kétes mosolylyal büntetni s minŐBegére emlékeztetni, kik először látták, vagy nem sokat vethet
tek szemére.
Eszther kénytelen volt őt maga felkeresni. Sietve, nem
tekintve sem jobbra, sem balra, haladott a nagy táncztermen
8 pár meUéksaobán keresztül. —• Ah !
szólt magában, míg
szemei szikráztak: — lehetnék a vak Sámson, hogy rátolt
burítsam ezen öblök iveitI — — Végre megpillantotta férjét
és eleibe sietett.
— Igen rosszul érzem magamat, — szólt közelitvén fér
jéhez, ki azon udvariassággal kelt fel és sietett neje elé,
minővel az illem minden hölgyközelitést fogad. — Fejein
fáj! — folytatá Eszther,
elszoktam a zajtól, haza akarok
menni.
SmiÜuBzky szívesen köszönt barátínak, elkísérte nejét a
nagy terembe, míg a suttogás kétszerezve lőn körüle. Az ifjti
fel sem vette azt, mint ha nem őt illetné s Eeztherrel együtt
eltávozott.
A király szeretőjének hiányát észrt! sem látszott venui
és szokása ellen tovább mulatott mint máskor.

i

Miként érkezett Eszther szállására, kevés érdekkel b;
törtcnctüníírc nézve, de kilesni azon pillanatokat, melyek
nőnek ezen első bemutatását kisérték, nem leeud felesleges
!8..
Eszther szerette volna maga előtt is titkolni a bosszú
ságot, melyet a remélt diadal helyett haza hozott; azért az
egész utón a királyi csarnoktól szállásáig, egy hangot sem
ejtett ki Smilinszky előtt, mely kedvetlenségét és kiábrándu
lását elárulná.
A viszony kőztök olyan volt, hogy mikép az ifjú, min
den kérdést kerülhetett, a nélkül, hogy ez feltűnnék, vagy a
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negély színét viselné: de csalatkoznánk, ha hinnők, mikép
HZ, a mi a teremben történt — nem érintette és érdekelte
üt. Könnyelműsége mellett volt az ífjuban oly érzés, melyet
másnál a becsületének lehetne nevezni, de a hiúság fövegyítékével. Bár visszavonult tehá.t, azért mégis látott, hallott
mindent s örült, hogy Eszther vele értekezödésekbe nem
elegyedik.
Mihelyt a nő hálószobájában volt. s egyedül maradott hű
Icomornájával, Kachellel, egy támlányba vetette magát. Azon
hevesség, melynek anunyira ura tudott lenni, mikor ennek
szükségét látta, most egyedüli meghittje előtt medret tort.
Arcza harag és bosszú kifejezését nyerte s könnyei megeredtek.
Eachel, ki fisszonyát soha sírni nem látta, kinek csatla
kozásában ritka buzgóság s rokonszenv tűntek fel mindig,
ijedten sietett Esztherhez s megállván előtte, reszkető ajkakkid kérrlezte: — Mi történt, drága asszonyom! tehetek-e
valamit könnyebbségére ?
— Ah a gyalázatos gyáva nép I — kiáltott fel Eszther,
felkelvén üléséből s hevesen kezdvén a szobában fel s alá
járni. — Mi történt, jó Eachelem ? megmondom neked: úgy
l'ántak velem azon fényes hölgyek és férfiak, mintha Kázmér
király az út széléről szedett volna fel! Le nem írhatom neked
;ií;on pár óra szenvedését! — Gúnymosoly, jelentő lenézés,
mellőzés minden alakban! ah csak az hiányzott, hogy ki
nem vetettek a teremből!
S a király ? — kérdezte Kaehel, kinek vonásai haragban égtek, — a király mindezt tűrte ?
- Van, a mit tűrni kell I mi ellen fegyver nincsen; —
szólt haraggal Eszther, — mi oly közel áll a botrányhoz,
tnikép nem szabad érinteni, hogy be ne szennyezzük magun
kat!
Én köszönöm, hogy a király tűrte, min segíteni
;sem lehetett, több kímélet volt e türelemliea, mintha míndiiKokat rendre kérdőre vonandá, kik nekem többet mondtak
liaügatvfi. s egy tekintettel, mint a mennyit, valaha eltűrhetni
gondoltam.
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— S mit fogsz tenni, drága asszonyom, és Smilinszty
ur, mit mondott ő, mit tett a férj ? Mit a királjnatí tűrni kel
lett kiméletbííl s gyöűgédségböl, ö, kinek nevét viseled, tiiitozott-e szenvedni?
— Smilinszky ellen nincsen panaszom, — mond
Esztber, — a gondvÍKeléa számomra sok csalódást tartoíi
fenn, előtted, te hű lélek, titkom nincsen: meg kezdem vetni
magamat! egy iezonyú gondolat birkózik fel keblemben.
rosszabb vagyok mJnt hittem !
— Rosszabb? Oh nem, nem, -— vágott Raebel sza
vába, — jobb vagy drága asszonyom, mint hiszed s nem tiirnél annyit, ha rOHSz volnál! ki állhatna könnyebben bosszút
azon mellőzésért, melyet tapasztaltál? ki lenne képesebb
haragja egész snlyát éreztetni amabüszlíe nőkkel, mint épen
te? kinek egy tekintete, egy ölelése többet vihet ki a király
nál, mint ezen embereknek összesen minden törekedésük.
— Csaiódol, Eachel, — mond Eszfcher, — a királyt nem
ismered ! Lengyelországnak kevés nagj'^obb királya volt, mint
ö ! nem lehet öt személyes bosszií végrehajtójává alacsonyitni, ha boBszút áll ÓB büntet, magfíárt és saját érdekébeu,
vagy országos nézetekből cselekszi. De én nem is akíiiom
azt! ragasztani óhajtanék dicsőségéhez, nem elvonul abból!
— S magB-don hagyandsz tehát, asszonyom, minden sér
tést, minden mellőzést?
Eszther hallgatott.
— De nem fogsz legalább azon helyeken többé meg
jelenni, r<;mé]em, — folytatá Eachel hevesen. — Oh! asszo
nyom, térjünk vissza szép vidám várunliba, nem líellett volnii
azt soha elhagyni! Nincsen-e ott udvarunk, melynek király
néja vagy, s nem sziveaek és alázatosak-e ama varázsbelyeu
a hiiazke hölgyek, kik a király közelében mellőzni és sérteni
mertek.
— Igazad vau, Eachel, — kiáltott fel Eszther, — oli
igazad ! térjünk viasza! E napnak uem szabad haszon nélkül
elveszni, a gondviselés nem ok nélkül vezetett engem azon
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liolyre, liol az emberek egéaz kicainységemet éreztették velem.
llíichel, e keserű tanulságnak veszni nem szabad! én királyné
ítkarok lenni, nekem nép kell, mely szeressen, melynek
reménye, réve legyek! S cn királyné leentlek, én népet terem
tek magam körül: úgy talán elfeledevn e mai napot s annak
minden kiábrándulásait.
— Királyné! — kiáltott /el Eachel, mig a büszke öröm
nek egy sugara vonult át arczán.
— Nem értesz, hü lélek ! — mond Eszther ihletve ; —
királyné, de király nélkül.

.h'i^il,-/! M. F.fizllier.
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ELET-OEVENY, É L E T T E R V

Másnap reggel, midőn Eszther már fel volt Öltözve ?
készületeit teve Krakkót odahagyni, Smilinszky lépett a
szobába.
Az ifjú egész tartásában valami volt, a mi Eszthert meg
lepte. Eddig benne csak a király feltétlen hívét israei-te e
egyét azon embereknek gondolta látni, kik kegyért mindent
kocKkára vetnek s becsület-oldalon eem finnyások, ha más
nemű hiúság és érdek nyerhetnek a saámításban ; mert az
ifjú komoly tartása semmi jót'nem látszott sejtetni.
Az utóbbi estnek tapasztalátjai Eszthert ingerlékenynyé
tették; a vibzony, mely öt jól hangzó névvel s egy férfiú
védelmével ajándékozta meg, terhére vált; mivel néhány órai
kisérlet bebizonyította, mikép vannak dolgok, melyeket lehe
tetlen erőszakolni s még kevesebbé elfödni.
Talán érezte azt is, hogy Smilinszky áldozata lön hiúsá
gának, a nélkül, hogy a nagyvilágban jó elfogadtatás által
ellensúlyt vethetne azon álhelyzetnek, hová az ifjút sodorta.
Mindez kínossá tette e találkozást, melyet Bszther annál
inkább távolítní gondolt, mivel már a szövetség természete,
közte és Smilinszky közt okozta, hogy csak akkor jött vele
össze, ha ö akarta.
Smüinszkynek mindazt, a mi Eszther keblét nyomja s
idegeit feszültségben tartja, nem volt ideje észrevenni; mert
udvarias, de hideg üdvözlése után be nem várván a feleletet,
ekkép ezólt:
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—• Asszonyom, kegyed egy kiacrletet tön, s e kísérlet
utui wikerülL. yzerettem volna, ba választása mást érende s
nem én jövendék azon nehéz körülménybe, királyom iránti
hensŐ vonzalmam és oly tett közt választani, melynek homá
lyát, fájdalom ! egy egész élet alig kéx:'es lemosni. Kegyed
hölgy, s hozzám nem illő, akkor terhelni szemrehányásokkal,
mikor inkább, mint valaha, aziiksége van nevemre s védel
memre.
— Mi ezélból történt tehát e kora reggeli látogatás,
melyre kegyedet fel nem jogosítottam ? — kérdé Eszther
kinek lieves vérét e bevezetés nem volt képes lehűteni.
Smilínszky arcza szigorú kifejezést nyert; talán most,
midőn értelme más irányi vett, érezte legelébb azon szégyenitö szerep súlyát, melyet, a ezt nem kell felednünk, nem
Kázmér király rábeszélésére, hanem Eszthernek első, egyet
len ajánlatára önkényt s előző készséggel felvállalt; de nem
akart sértő feleletet adni. Ugy látszik, igen fontos volt az ok,
mely öt e rendkívüli némber elé hozta.
— Mi ezélból történt, — viszonzá SmiíinszUy,
meg
mondom kegyednek. Viszonyunk bár igen rövid, oda ért
vélem, hol annak megszűnni, vagy ha kegyedben egy árnya
vau azon magasztos akaraterőnek, melyet eddig benne csodál
tam, meg kell yáltoznl.
— Megszűnni, — mond Eszther, — ezt értem, Smilinszky, s kegyed engemet csak mogolözött, megváltozni? ez
fogalmaimon túl van. Miként változhatna az addig, míg szö
vetségem a királylyal tart, kinek miudend áldoztam, ha esak
kegyed nem tud és talál módot e szövetséget megingatni ?
— Én semmit sem akarok olyat, asszonyom, mit nem
magam cselekszem, hanem másnak elhatározásától feltételeatetik. Egy ajánlás, vagy kettő, ha kegyed akarja, az, a mi ide
hozott. Bizonyossá tehetem egyébiránt, hogy én saját szemé
lyemet illetőleg, egészen tisztában vagyok, bárminő legyen
iíegyednek elhatározása, nekem egyik mint másik esetre életBzabályom ki van tűzve.
12*
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Volt valami az ifjú arczának kifejezésében, minú
Esztherre nem volt kedvetlen hatása. A könnyű élet emberé^
a fáríiu, kit épen a szerepért, melyet érette vállalt, a jobb*
meggyőződésnek ismeretes hálátlanságával szégyenítö szolgEÍlatokért, becsülni nem tudott, eszköz volt eddig kezében,
nem egyéb. Most azonban azt kezáé felfödözni benne, mit
legkevesebbé keresett, hajlamot, talán eröködést önállásiu;
az érdeket gerjesztett a héber hölgyben.
— Igazságtalan valék, — szólt rövid szünet után a
látván, hogy Smilinszky elhallgatott. - A szolgálatért, melyet
kegyed nekem s ez által a királynak tön, illő, hogy ha elvá
lunk egymástól, ez harag és félreértések nélkül történjek.
Öljünk le, Smilinszky, ingerült valék, kegj^eteknelí kevély
hölgyei keserű lecjzkót adtak nekem, talán mindkettőnknek;
azért nyugodtan akarom kihallgatni, szóljon minden tartóz
kodás nélkül; a jog, melylyel fölöttem maga az egyház meg
ajándékozta kegyedet, a férjé tudniillik.
— Ne szóljunk erről! — szakítá öt Smilinszky félbe,
míg a vér kezdett felszállni arczába.
— Mondjuk ki bátran, — folytatá Eszther, — jobb
mindent maga nevén neveani, s aztán, ha terhüukre van,
lerázni; ne hallgassuk el tehát a födolgot, sőt abból indul
junk ki.
— Rövid leendek, — mond Smilinszky, Eszthenel
együtt helyet foglalván, — s szintoly rövid feleletekre számí
tok kegyed részérői. Kettő közöl egynek kell történni: én
elhagyom Lengyelországot örökre s más nevet, más és jobb
hírt vívok ki magamnak a magyarok nagy királya alatt, vagy
kegyed nöm marad, a szó teljes és legnemesb értelmében.
Széttépi a köteléket, mely eddig varázsa alatt tartotta, a én
igyekezendem, mint Kázmér király özvegyét tekintem.
— Hogyan ? — kiáltott fel Eszther, — kegyed azt reméli,
hogy a király, ki épen tegnap adta engedékenysége által leg
nagyobb bizonyságát szenvedélyének, e hűtlenséget boszulatlan hagyandja?
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— A hosszú, ha ilyenre számíthatnék, enyhül szolgálna
nekem a ír volna álhelyzetünkre, azért kettőnk közt van a
választás, asszonyom, — folytatá Smilinszky szigorú han
gon — engemet vagy a királyt!
— Lehetetlen ! — mond Eszther, — nem is tudnám,
miként tehetném azt ?
y
— Ha nőm marad — felelt rögtön Smilinszky.
i
— S kegyed ráállna ezen áldozatra, mely mindkettőnkre
nézve csak szomorú s üres napokat ígér?
— Ismétlem. — mond az ifjú, — ha kegyedé nem, akkor
kenyim n választás, ón magam rcszóröl jellemem szerint
' cselekszem B következetes vagyok. Áldozat voH első tettem,
; áldozat leend a második. Áldozat nagy és neliéz, az is, ha
hazámat cl kell hagynom; mert bennem egy nyilvánulás kel
•" ki a rejtélyből: úgy tetszik nekem, hogy azon órába,n, mikor
el vagyok szánva hazámat örökre elhagyni, inkább szeretem
ós becsülöm azt, minthogy beusületvesztve szolgálhatuám,
vagy eddigi értéktelen kábult életvadászatomban örömet
találhatnék. A választásban az elaÖség kegyedé, asszonyom,
szóljon őszintén, én el vagyok határozva.
— S ha neje lennék, Smilinszky, megszünnék-e a
homály, melyet a szövetség magával hoz?
r
— Megengedi-e nekem, — viszonzá az iíju, önkénytelen
sóhaj után, mely kebléből emelkedett, — ha elébe nem tárom
titkos utógondolatimat! nem tudnám azt tenni legjobb szán
dékkal. Álomszerück azok, a sejtelem, a vágyak határiba
szivárognak át; nem látom még, mi fog akkor történni, azért
^ csak annyit mondhatok: hogy ha kegyed nőm leend s megí Bzünik a király szeretője lenni, a világ szerelmet gyanít mindl kettőnkben ; s azt hiheti, mikép nem a király engemet, hanem
• mi egyetértve öt játszottuk ki. Higyje kegyed, a szenvedély
. sokat kiment, főleg ha következetes marad. Elvonulunk a
L világtól; kegyed semmit el nem fogad a királytól, sőt a mit
kegyéből bír, visszaadja neki, s mint feddhetlen életű és hü
liu, két három, talán több év múlva kivívja a becsüiést maga-
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nak. Eoldog leendek-e én? ki ez órában nem akarom elhai]gatni, bogy kegyedet szeretem.
— Szeret? kegyed engemet szeret ? és mióta? - kérdi-'
Eszther meglepetve, ki alkalmasint mindenre inkább, mint
rövid regényének ily fordulatára volt elkészülve.
— Tegnap óta, — felelt Smilinszky, míg ajkai knrül íut/i
fájdalmas mosoly vonult el.
— Tegnap óta?
mond Eszther, — tehát mióta az
első szégyen ért életemben; mikor a világ legelébb vissza
utasított azon korlátok közé, melyeket soha sem kellende
túllépnem ?
— Úgj' van, Eszther, — mond Smüinszky. — Az emiiei-i
természet oly csodás, hogy néha épen ellenkező eredmények
hez jut, mint a melyekre számított. Ntm tudom, miként Yan,
de midőn a szép Eszthert, kinek az egész világ hódolt, kinek
kegyét, pártolását annyian keresték, megszégyenítve, elnyo
matva láttam, szivemben egy érzés kelt, mint a vihar, mint
az ár, miként fejezzem ki magamat! sajnáltam kegyedet,
kínosan égő fájvágygyal, szóval éreztem, hogy szeretem!
Eszther szemlátomást meg volt ingatva; Smilinszky a
legcsinosabb ifjak egyike, ha könnyelműsége miatt nem is
bírt az ország komolyabb férfiai előtt értékkel; vidámaápa 8
a könnyű odaengedés, mely tettein feltűnt, sok barátokat
szereztek neki. Nem volt tehetős, de egy régi kastélya volt a
neve jól hangzott: 25 éves korában az ember még sokat
változhat, jóra s rosszra, s Smilinszky több reményt nyújtott
az előbbire. Eszther, a héber hölgy sem oly sokkal ezelőtt a
legszerencsésebbnek tartandá magát, ha oly ifjú kéri meg
kezét, mint Smilinszky, Miadezen eszmék varázazsal kezdték
öt körülkerítni.
— Mi leend Kázmér gyermekeiből? — kérdé Eszther,—
s mit fog a király mondani ?
— Gyermekeiből férfiak éü jeles hölgyek, — viszonaá
Smilinszky, — mit mond a király ? ezt nem fogja kegyed
kérdezni, ha, képes egy nagy s életreható elhatározásra. Míg
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DÍDcsen azon elszántsága a király haragját kocakáztatní s
avval daczolni, addig nem tépte azét a hálózatot.
— És szóljon, Smilinszky, — kérdé Esather, — ha
minrlketten ezen áldozatot teszszük, mert áldozat leend
mindkettőnk részéről, boldog leend-e kegyed?
— Nem tudom! — felelt az ifjú, -— szeretni fogok! de
kegyed, Eszther, boldog leend-e?
— Soha Smilinszky I -— mond a hÖlgy, — ez órában
kezdem azt inkább, mint valaha azelőtt átlátni, soha! mert
ón is szeretem kegyedet.
— Engemet! — kiá.ltott fel az ifjú, kinek arczát egy
sugara az örömnek derítette, — engemet, Eszther, és mióta ?
— E pillanat óta, — mond a hölgy, míg sötét szemei
leírhatatlan kifejezéssel nyugodtak az itju vonásain.
- E pillanat óta, Eszther? — kérdé Smilinszky kétkedő
fcűgOD, — de ha úgy van, vagy azt híezi kegyed, mit fog
jlekedni ?
Eszther arczának kifejezése elvesztette azon ingerült
léget, melylyel az e párbeszéd elején bírt. Látszott vonásai
ból, hogy valami nehéz, válságos küzdelem munkái e hölgy
ben, ki most a választás határihoz érvén, nem meri a jövő
nek lakatját feltörni s a tündér igcjcre, vagy a villámra vár,
hogy,az általa érintetlen kapu felnyíljék.
Smilinszky érzése hasonló küzdelmet áili ki a lelki erőfcBzítosre nézve, mely benne munkált, de másnemű volt az;
iVÁ ifjn mielőtt névszerinti nejének küszöbét átlépte, talán egy
átvirrasztott éj magányos óráiban jutott azon elhatározáshoz,
melyet tőle már hallánk. Még sem volt nyugodt, nem tudta,
mi az, a mi öt bántja, mi okozza, hogy bármi történjék, Esz
ther elhatározása után életében valami hiány és ür marad
mindig.
Eszther darabig mély gondolatokba merülve nézett maga
elé, egyszerre felkiáltott: — Köszönöm, barátom, hogy
kegyed pillanatig azon édes álomba ringatott, mely önbizoilalmamat ébresztette föl; köszönöm, hogy e rÖvid óra alatt
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feledve lehetett minden s elég szerény kegyed, elég büsíke
én arra, hogy köztünk az élet legszentebb, legtisztább szíiva
hangzott, a szerelem! Mint ereklyét, mint a frigy szekrcnvét
akarom e szót keblembe zárni, liadd égjen, mint az örök lámpa
B világítson elvesztett édeuembe ! De az áldozatot elfogadnom
nem ezabad! Olybá képzelem magamat, Smilinszky, mint
.Tiidith, ki egy mámoroR éj ntán oda vetve magát a gyilKos
Herodeyuek, a népeért áldozta beesületét H lelke nyugalmút,
— Hogyan, Eszther! — kiáltott fel Smilinszky, kinek
Hzenvedélylyel határos csatlakozáaa Kázmérhoz e pillanatban
sem czáí'olta meg magát, s ki a hölgy nyilatkozatában Piry
iszonyú tervet gondolt fölfedezni.
— Téved, Smilinszky, — szólt Esztbcr, — a király soha
sem biztosabb, mint mikor én állok oldala mellett; nem
értett engemet! Világosban szólok tebát: batárüzl:am, bará
tom ! Ne szakitBon félbe, hallgasson ki egészen. Egy craés
van bennem, s hálát adok nemzetem istenének, hogy ki nera
aludt az egészen keblemből; oly érzés, meh' tiltja, hogy egy
szép ifjú életet magammal rántsak az örvénybe. A királyban
sok nagj^ és nemes tulajdon van; de hevessége által • engedi
magát ragadtatni, szenvedélyessége lényegét kettéválasztja s
két embert alkot belÖle. — Még nem oly rég a hős király.
férje a legfeltűnőbb hölgyek kcttejének, pái' kastélyában
nemünk üledékét gj'üjtötte össze s pihenést országos gondoií
után orgiák közepette keresett. Ki feledné valaha a szeren
csétlen 2ách Klárát s a király könnyelműségének gyászoH
következéseit. De a miudig kegyes király bosziíálló is tud
lenni, ha szenvedélye ellen tűzi magát a hatalom: az egy
Bariczka esete eléggé bizonyítja ezt! Meglehet Smilinszky,
hogy engemet is érhet c bosszií! Talán közelebb állok ahhoz,
mint a világ hiszi, hogy a férfiú, ki annyit szeretett s oly
könnyen feled, engemet is visszavet semmiségembe! de li:i
más akar ebbe avatkozni, ha más, nem Ö maga akarja c
viszonyt megtömi, ezen ember veszve van I
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— V^eszve!— kiáltott fel Smiiinazky, — nem mondtíiui-e, bogy a király bosszúja ír szivemre ! De e koezkavetésre
meg merném kisérteni szerencsémet mindig. Mit tehet a
király, ki bázasaágiinkba beleegyezett, mindkettőnket udva
rába fogadott, s ki már csak az által, ha viszonya kegyeddel
megszűnik, felét az országnak kiengeszteli ?
— Kern iameri öt I — mond Eszther, bús, de sziUtrd
himgon, melyből a legmélyebb meggyözödéfi szólt. — A kii'ály
szeret engemet, s ha azután, a mi tegnap történt, még lienHÖbben csatlakozik hozzám, ue bámulja kegyed. Ez a szere
lem természetében van; Kázmér nem vett Fényes termeiben
tudomást arról, mi ott Smüinszky nejével történt; de Örül
titkon, hogy ez által engemet, miként hiszi, örökre eltávolí
tott a nap világából.
S hi3zi-c, Eszther, hogy a király boszút álland raj
tunk, ha e színjátékot valóvá teszszük ? s a mi eddig díazitmények közt történt, aa életbe viszazük át, s leendünk való
ban azok, kiknek neveztetünk?
Kz meggyőződésem! •-- viszonzá Eszther rögtön, —
eu, ki szeretek, s ha kegyed szavainak hinnem lehet, s^íerefeLL'íetii, elég bátorBtiggal birok a világ bármely szögletében új
életet kezdeni, magam mögé vetni a múltat B annak mindeji
rmlékezetét! ah, de Smilinsaky, bárminő nemtelen s meg
vetett teremtésnek tartson a világ, az én lelkembe is tévedt
L^gy szép, egy engesztelő gondolat, s nekom is megvan büsz
keségem !
— S mi jobból állhat a büszkeség, - mond SmiÜnazky,
'1 (lekkel kisérvén íi hölgy beszédét,
mmt abból, ha egy új
életet kezdünk s a világot meggyőzzük arról, mikép a czél,
melyet magunknak kittízünk, ncmosebb, mint a melyet a
véletlen vetett elénk.
— Állhat valami jubbúl unnél, barátom,
mond
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Eszther, — a szégyent elvetni magunktól s li] életet kezdem,
szép ós nemes elhatározás, fle nem nehéz, ha szeretünk;
ellenben tudva s akarva kiszabni magunlini a büntetést, s
öregbíteni elszántan a súlyt, mely éltünkre nehézkedik, s
mindezt tenni íLzért, hogy egy üldözött s elkeserített fajnak
sorsát könnyítsük, ha nem jobb, nehezebb!
— Nem értem e rejtélyes szavakat, — mond fímilinszky.
— Egy nemzet él, — folytatá Eszther, — elterjedve az
egész világon, üldöztetve mindenhol, bújva a napfénytől s az
emberektől; elválva, egyénekké elszakadva, melyeket az ige
tart csak együtt R a múltak emlékezete! Én e népnek leánya
vagyok, s ha ideiglenesen áttértem azon vallásra, mebni/iv
magasztos erkölcsi tanai ellen soha kifogásom nem volt, H
melyet nemzetem egyik fia teremtett, szívvel mindig zsidó
vagyok s az is leendek; a világnak nincs az a hatalma enge
met arra bíi'ni, hogy gyermekeimet, más mini népem vallásán
neveltessem. De hallja tovább. Nagyatyám és szülőim Európa
nagyobb részét beutazták: Portugaliiátnl Lengyelhonig, min
den országban egy sírt hagytunk hátra! anyám, atyám, test
véreim, elmaradoztak, mint a fáradt karaván egyesei a pusz
tán, engemet s öregatyámat megkímélt a sors. Én vezettem
az üldözöttet fosztva szemeféayétől Krakkóba. Miként vetett
a sors oda, nem tudom, mentünk egy helyi'öl a másikra,
pihenve pár évet, pár holdat, olykor csak napokat, s a sors
egy öl földet a másik után kirántott lábaink alól.
Valami oly hús és mégis elszánt volt a hölgy szavaiban,
mi Smilinszkyt megkapta. Nem akarta, nem tudta öt félbe
szakasztani, de míg a fönséges vonásokon legeltette szemeit,
míg azoknak erélyteljes s mégis oly bús kifejezését tekintette,
úgy tetszett neki, mintha öt inkább szeretne mindennél a
világon.
Eszther folytatta:
Nagyatyám nem volt szegény;
családunk emlékezhetetlen idö óta drága keleti kövekkel és
gyöngyökkel, szövetekkel, aranynyal és ezüsttel űzött keres
kedést. A folytonos üldözés közben, s hol a'nnyian v á ^ a k
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vagyonára, melyet jó martaléknak tokintett bárki, nem caoda,
ba csodás tökélyre vitte fajunk az ügyességet, elrejteni a mit
bii. Világított kiucsüűk mint a leborított edény alatt a lámpa
a nóíkii], hogy a világ egy sugarát sejtené. Csak ha ideigIfínepfin biztos helyre jöttünk, ha akadtak emberek, kik szolgálatunklíal éltek, akkor léptek ki sötéb szekrényeikből a fénylő
gyémántok és rubinok s a tiszta keleti gyöngy. Krakkóban
ctég nyugodtan éltünk; nagyatyám bizottmányos szerepben,
«• pompát és fényt annyira kedvelő uraknak és hölgyeknek a
legszebbet megszerezte, vagy inkább sajátjából eladta, állít
ván mindig, hogy másoktól líapja s neki csak kevés haszna
van fáradságos íizletében. A szerenosétlenfiég megtanította e
fajt elhallgatni, olykor eltagadni az igazat. Kivallani, mivel
bír, mit ezer nélkülözések közt összeszerzett, mindig feledvén
magát 8 mindig azokról gondoskodva, kik utána jönek, kival
lani, mondom, mivel hír, egyértelmű volt a kifosztással.
— Mikor szegény öregatyám szeme fényét elvesztette,
nekem kellett őt e rejtett üzelmében aegítnem. Én nem bír
tam atyámnak sem óvatosságával, sem ügyességével; elébb,
mint aejthettiik, tudva lön, hogy atyámnak rejtett kincsei
vannak. A szegénység külszíne növelte a gyanút s mivel
népünkről mindenki feljogosítva véli magát azt hinni, hogy
itlacsony, vagy rossz úton jutott vagyonához, találkoztak
'.'mberek, kiknek nem sok fejtörésükbe került ürügyet lelni,
üt minden pillanatban romlasztó adó alá vetni.
Az öreg embert megtörte e soknemü zaklattatás, e
lótás-futás egytől a másikig, liogy valamit megmenthessen,
vagy újabb zaklattafcástól megóvja öreg napjait. Szeme nem
látta többé, miként apad a kincs, miként olvad össze a halom,
ile keze érezte, nem lehetett őt megnsalni! Oly finom volt
tapintata, hogy ha néha álköveket vegyítettem a mindig
(ágabb hiány palástolására, azonnal észrevette. Ivadék gyűj
tött ivadékra; én vagyok, kire az öreg remélve a sír széléig,
itkarta hagyni, mit az emberektől meg tudott menteni I Ö nem
L'sak kincseit látta apadni, jövőm reményei sorvadtak össze!
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Ah, Smilinazky, hagyja kegyed elhallgutnom c szomorú roha'
mot az örvény felé, mely mindent elnyelt! Kgy reggel feléb
redtem ágyamban: atyám Bzegéuyea felső öltönyében egy kis
alacsony széken ült a nyílag előtt, melyet a szoba padolata
alá maga készített. A deszka kiemelve rovájából, mellette
hevert; az öregnek keze a rejtett vasszekrénykébe volt
merítve, mintha abban még valamit akart vulna fülfede>;iii:
minden eltűnt abból egy roppant nagyságú smaragdon kivül,
melyet eleim egyike maga hozott keletről, de melyre vfívn
nem akadt, mivel árát szabni senki sem tudta. Ezen ereklyét
őrizte ivadék ivadék után, mint utolsó menedéket, melylyel
ha minden kiapad, valami gazdag fejedelemhez menjenek B
Öt avval megkínálják.
— E kövün nyugodott atyám kéne. Hzivem megszorult,
mikor öt láttam; szakálla, így meghajolva, a földet érte B
nekem úgy tetszett, mintha imádkoznék.
— Felkeltem nyughelyemből, csendesen közelítettem,
hogy a vígasz szavaival bátorítsam a hanyatló öreget, ki a
fizcthotetlcn árú kincs mellett, nélkülözni kezdé mindennapi
kenyerét.
Ki írja le borzadásomat! Atyám halva volt! Meredten
ült, szeme kialudt. Oh! a tekintet, melylj^el a tágra nyitott
holt szemek a kincsre voltak szegezve, a kétöégbcescs kifeje
zése a szép öreg vonásokon, mindez irtózatos!
— Mit mondjak tovább? Még a szegény halott uliemettetése is gzégyenülésekbe s küzdelmekbe került. Mikor a hideg
ravatal, melynek minden maroknyi földjét, árverezett butniáinak árával mértem föl, zárva Jön, mikor eg^'edűl álltam a
világon drága ereklyémmel, melyet dús hajam közt tartottara
rejtve: mikor minden el volt adva, gazdánk az utozára vetett.
Rgynek jutottam azon nÖlí közül kezei közé, kllt
élettel s becsülettel vásárt űznek. Nagy kilátásokkal, ábránd
álmokkal kecsegtetve általa, hivém, hogy a választott vagyok,
míg csak a számot szaporítottam. Mindennek fogytán valék;
nem tudva, üem foghatva meg világosan, mit kivan, jnirL
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akarveűni, mire GKÓIOZ e némber? elfogadtam végre nehéz
küzdés után a szíveaen s hízelgő szavakkal ajánlott ós adott
szállást, élelmet. Levetettem nemzetem viseletét H szép len
gyeles öltönyök födték tagjaimat. A nő jótéteményeit rész
véte által igyekezett előttem megfejteni s érthetővé tenni
irányomban, ki a, megvetett hélier osztályhoz tartoztam. Nem
tudtam mindezt világosan érteni s titkos, gyötrő utógondolat
őrködött bennem, valami rettegett, bizonytalan jövő fölött.
— Veszve valck ! mielőtt tudtam, megromolva, mielőtt
él-tettem, mivé lettem. E nő álta.l jutottam Rokiczana kiséret('be. Elébb a királynak más mulató kastélyába valék szánva,
két szép lengyel leánykával; engemet ért a választás. így
jöttem a Viszla melletti kastélyba s Eokiczana eltávozása óta
a király kegyébe.
Smilinszky látta, hogy Eszther nyiltan beszél vele,
semmit sem titkol, nem akar jobb lenni, jobbnak tetszeni,
mint a minő valóban. Szive mélyében megsajnálta Öt; de
ejLjysaersmind a hely, honnan Eszther a királyi kastélyba
került, az élet, mely bevezetésül szolgált mostani helyzeté
nek, szóval minden, a mit hallott, meggyőzték Öt aiTÓl,
mennyire könnyelmű volt az elhatározás, ily hölgynek saját
nevét adni paizsul. Nem akarta azonban Eszthert félbeszakí
tani s mig a hölgy az utóbbi szavak után melyen elhall
gatott, Smilinszky vonásai tünöriést s fájdalmat árultak el,
mi öt egészen leigézni látszott.
Hosszú szünet után Esather felemelte az ifjúra szemeit;
azután oly alázattal, melyet e büszke teremtésben senki sem
keresett volna, rebegte: — Ugy-e, Smilinszky, mi nem lehe
tünk egj'máséi soha?
Az ifjú hallgatott, nem tudta, mit feleljen, magának sem
tudott számot adni gondolatii'ól.
— Mint a keleti smaragdot, — szólt Eszther, — mely
még bii-tokomban van, szem nem látta az élők közt, mióta
szegény öreg atyáméi elhunytak; ügy őrzöm az egyetlen
gondolatot, mely még tűrhetővé teszi életemet. Nem magam-
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nak többé, azon népnek akarok élni, mely úgy mini szegény
öregatyám egy helyről a másikra vándorol, melyet vétk^
szeszélyből a hiúságból megtagadtam ; igen, Smilinszky, azím^
népnek akai'ok élni, s vallásomhoz viaszatérni. Oh e nép ol^
kor kincsei közepette a legszegényebb koldusnak beesiilésével nem bir! Össze akarom vonni rokonságunkat, mert a mi
fajunk egy család: tizenkét ága, annyifelé széledt el. Ide
akarom őket hozni, hogy többen legyenek együtt! Akarün],
hogj' a szégyen .s üldözéa, mely eddig e fajéletét elkeserítette,
némileg szűnjék — s többen együtt — kevesebbé érezzóK: a
teher súlyát, s egymásnak nyújthassák kezeiket s egymásnak
foghassák be szemeiket ?
— S miként akarja azt kegyed végrehajtani ?
— Ha elvetek minden reményt magamtól álfénynyel
kérkedni, ha be nem tolakodom azok közé, kiknek a fizégyen,
Kain-jegye, nem ég homlokukon, ha — nh! Smilinszky —
ha egy király nyilvános szeretője maradok, mivel egy becsü
letes ember neje többé nem lehetek!
— Ez végső elhatározása, Eszther?—kérdé Smilinszky,—
tehát utaink elváljanak ? s én törjem meg a viszonyt, mely
köztünk eddig létezeit ? Legyen, de nekem nem szabad többé
Lengyelhonban maradnom!
— Végső elhatározásüm ez, Smilinszky, — felelt a
hölgy, — s jól tudom én, lesznek számtalanok, kik azt fogják
hinni, mikép semmi sincs könnyebb, mint arra határozni
magunkat, hogy fény és kényelem, mulatság s szórakozottság
közt fonva odább életünket, még a jóval, a mit czélzunk i,s,
hódolatot 8 elveink felfokozását eszközöljük. Ez a bűnhődés
az első ballépésért, melyet tettem, s ez oka, hogy magamat
akarom kitenni a legfájdalmasabbnak, mit most kezdek csak
érezni, mióta szeretek, hogy egy megtérés útját is elvágjíim
magamtól.
— Ábránd! — mond ymilinszky, — túlfeszített eszmék!
— Hagyja, Smilinszky, a szikrát bennem munkáhii,
nekem elöérzeteim vannak, s előttem az út ki van tűzve,

;i,zDii kell haladnom: jőjön, a mi jő ! én a titkos sugalláat
követem. Elválunk tehát, barátom, s én visszatérek a fényes
büü Ösvénj^ére, hogy legyek olyan mint az ár, melynek iszap
jában gazdag aratás készül.
Polytatták-e még tovább beszélgetésüket, értették-e egy
mást, íi miként meut véghez az elválás? nem akarjuk tag^lalni. Sokáig voltak együtt, de a találkozás után néhány
|appal Smilinszky eltűnt Lengyelhonból s Eszther a viszlai
|,rban volt ujra. Á világ a rövid színi jelenetet a krakkói
Ivarnál elfeledte; ha voltak még emberek, kik Eszthert néha
ivenyészett férjének nevén említették: nemsokára iijra
iden melléklet nélkül hangzott a híressé vált héber hölgy
nek neve.
Hogy vallásához visszatért, magának a királynak bele
egyezésével gyermekeit zsidó vallásban neveltette, történeti
leg tudva van. De nyugodt voH-e? de — a külfény és kíilszíne
alatt a boldogságnak — nem hányattatott-e az indulatok és
szenvedélyek huliámin ? E kérdésekre eseményeink folyama
adandja a feleleteket.
Smilinszky eltűnt Lengyelhonból s vele e történet folya
mában többé nem találkozunk. — Bokáig semmit aem tudott
róla a világ; csak később, jóval azon idökaraj xitán, mely az
itt elbeazélendőket keribi, tért vissza hónába, mint agg, de
rtiég erőteljes férfiú, ki magának idegen név alatt. Nagy Lajos
király hadseregeiben jó hírt, vagyont, becsületet szerzett.
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Kázmér, miként eddig minden szabad óráját használta,
hogy Esztherí koronként láthassa: ügy a krakkói udvarnál
történtek sem változtattak semmit vonzalraá.ban. A király túl
volt már az ifjúságon s Eszther annyira tudott vele bánui,
hogy inkább mint valaha hatott reá. A héber hölgy makaos
következetességérzettel —• legalább e czég alatt — kivitte
tervét, melyet missiójának nevezett. BrabanÜoól, Hollandiából
B Némethon több részeiből, a zsidók elébb egyenkint, később
egész karavánokban órkoztok Lengyelhonba s Eszther min
dent elkövetettj hogy sorsukon könnyebbítsen. Á király rcm
tudott tőle e részben semmit megtagadni.
De a gondok nehezedtek Lengyelhonban ; mert mielőtt
a hős Kázmér álmodná, a vakmerő lithvániai berezegek iijra
fegyverben álltak. Mindazok, kiket az utóbbi csaták balsze
rencséje szétugratott — csatlakoztak velők, s kettőzött hévvel
s elszántsággal támadták m^g — a sokat szenvedett YöroaOroazországot.
Kjeistnt és Lubart minden nagy csatát kerültek, de
kifogyhatlan zaklatásaik kifárasztották a lengyel seregeket, s
miután Vörös-Oroszországban Kázmér csak az volt és csak
addig •— hová éa a meddig lábát tette le ; beleunt a folyto
nos nyugtalanságba s békére lépett a két herczeggel, nekik
hagyván Wolodomirt és vidékét, magának tartván a halicsi
herczegséget.
Valami külszine létezett tehát a nyugalomnak VürÖBOro szórsz ágban, s a nép a békés élet medrébe kezdett vissza-
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|érni. Főleg üalics akkortájban vásáraiért, mr-lyeket a hadiselések sok ideig gátoltak, minden vidékről meglátogat-

tott.
Történt pedig, hogy Diana, a boszniai bánnak nővére és
inka annak leánya, a ebelmi berczegnöt, Diana nővérét
tharinát akarták meglátogatni. Nem csekély kísérettel jötszándékuk lévén elébb íi?, akkor híres halieal vásárí felresni; mert nem mindenhol lehetett annyi ritka szövetet
ékszert találni együtt, mint ott, hová a zsidók már sürüban jártak a Eszther védelme alatt több biztonsággal tárták
áruikat.
Szeptember ü-ikán l^Sli-han érkeztek a herczegnők a
íárosba> hol számukra jó előre azállás volt rendelve.
A város minden utcaái tele voltak sátrakkal és fabódék
ritkán gynlt oda annyi idegen. Minden azállás el volt
lalva annyira, hogy Diana alkalmasint szállás nélkíil
fadanda, ba öt testvére, Micoslaw, meg nem előzi.
Kotromanovics István bán nem tudta, mi a félelem;
tint Nagy Lajos király alattvalója ás vezére oly tekintetben
llt, mikép — főleg e rövid békeszak idejében — azt hitte,
iogy Dianát semmi veszély sem fenyegeti s azért engedett
lya a szép Lizinka kérésének ia - - Dianát elkÍBérhetni,
másik nagynénjét, Katharinát ölelhesse, ki öt számtaízor kérte atyjától rövid időre magához, de Kotromanofeot rá nem bírhatta leányát távol orceztcni magától.
Lizinka jelenléte Diana társaságában okozta, hogy a bán
itvérét, Mieoslawot bizta meg a kíséret vezetésével.
Lizinka ÍR örült a haliesi vásárnak, mint ez időben ritka
^menynek s i-endkivüli mulatságnak. Játékszínek a ehhez
íonló szemlék akkori időben legfeljebb királyok udvaraiban
iteztek; azért egy népes vásár, melyben néhány szemfény
vesztő, zenészek vagy bohóczok megjelentek — a nagyobb
mlatságok közé tartozott.
A hölgyek az estét vidáman töltötték, Micoslaw, bár
jmerőí nem voltak a vidéken, többekkel találkozott, kik
Jósika M. Esziker.
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miliel3?t a herczegnök érkezését megtudták, azonnal tisztelkedni óliajtottak nekik.
Nem volt még késő az idő; azon épületnek egyik ter
mében, hol a herczegnök éa kíséretük számára a halitjsiak az
esteebédet szándékoztak rendezni, több hölgy és férfin jelent
meg. Ha a herczegnök nem leendőnek kissé kimerültek az
úttól, alkftlmasint Lizinka kedveért a komolyabb, de komoly
ságában nem szigorú Diana nem ellenkezett volna a kis
tánczvigalom elrendezésével, melylyel a halícBÍak igen haj
landók valának szivességüket és vendégszeretetüket bizonyítni: de Ijizinka maga alkalmasint nagynénje iránti kimélefcböl, vagy talán, mert szive nem volt oly könnyű s oly
örömre kész, mint máskorj lemondott erről. — Ez okon a
nagy teremben, mely a herczcgnőknck és Micoslawnak szál
lásaikat elválasztotta, a mulatság csali társalgásból állt.
A kellemes szeptemberi est megengedvén, hogy minden ablak
nyitva legyen, a herczegnöket a vásári bódékban cgö szám
talan lámpa 8 a késő estig hemzsegő nép, s hangzó vidáin
zene és ének mulattatták.
Yégre az estebéd órája ütött s ez bevégeztetvén, a ven
dégek lassanként elbúcsúztak, a herczegnök pedig visy^íiivonultak szobáikba.
A chelmi herczegnö semmit sem tudott a tervezett láto
gatásról, minden meglepetésre volt számítva. Utasaink ÍIÚ
végezték, hogy a jövő napot a vásár megtekintésére s vásár
lásokra szánják, azután késedelem nélkül folytatják útjokat.
Világos, hogy Lizinka, bármennyire szerette atyját,
óhajtotta tőle Jelenben távolabb lenni; mert a bánnak béke
tűrése ki volt merítve s a hölgynek kevés reménye maradott
atyja elhatározását megváltoztatni.
De mivel ennek
mégis meg kellett változni, ha nem is tudta miként? egyről
felelhetett magának, hogy tudniillik Kont lovagon kivül sen
kit sem váiasztand férjül. Meg lehet tehát könnyen fogni,
mennyire szerette e nehéz, válságos óra tílöit, mely fenyegetvti
állt előtte, a közidőt máshol tölteni s így nem lenni kitéve
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iLzoii folytonos czélzásoknak, melyek atyjának társalgásá
ban — soha sem hiányoztak. Darab idő óta a bánnak rög
eszméjévé vált veszélyt látni a késedelemben, s attól tartani,
hogy leánya úgy jár mint Diana, ki hosszas választás után
fi elutasítván a legkitűnőbb kérőket, végre apácza-koloatorok
építésére adta magát.
Másnap reggel már hajnalban minden zsibongott, jártkelt Halicsban. Kehéz szekerek gördültek az utczákon fel s
alá, s a vidékről újabb vendégek jöttek, mígnem egy az
tílkésett kereskedők közöl éj idején érkezvén, most vonta fel
sátrát s félszerét — vagy gyékényekre rakosgatta ki áruit az
utczák földjére.
Á város tágasb tere lön gyúpontja a sokadalomnak; ott
voltak a leggazdagabb árubódék s nyitott szövet-fólszerek.
A sátrak közti tágas utczákban, a sürgő vevÖk és ácsor
gók közt, olykor egj' hadiasan felkészült fegyverest lehetett
látni, vagy vidéki urakat lóháton, kik leszállván itt lovaikról,
alkudoztak és vásároltak.
Diana és Lizinka gyalog járták be a boltokat, raktárakat;
mindenütt, hol a két hölgy Micosiaw kíséretében s számos
cselédjeivel megjelent, a legnagyobb figyelmet gerjesztette.
Mindenből látszott, hogy Őket az egész vásári közönség első
s legfontosabb személyeknek tartja.
Mintegy tíz óra lehetett reggel, midőn ]">iana és Lizinka
egy ékszerárutí bódéjába léptek. Az öreg kereskedő azonnal
ülésekkel kínálta meg a herczegnőket s mindent, a mi bolt
jában volt, kitárta eléjök. Magasztalta áruit s szeméből látí^zütt, mennyire tudja vagy hiszi, hogy e magas látogatással
;L szerencse köszönt be boltjába.
Míg a hölgyek nem cse
kély kedvteléssel az ékszerek tokjainak felbontásával s a
fényes kövek megtekintésével l'oglalkoztíik, addig Micosiaw
ueháuy vidéki úrral társalgott, kik nem régiben érkezvén
haza Kázmér király udvarából, igen sokat tudtak beszélni.
A nép e közben az utczát eltöltötte, úgy hogy a keres-
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kedő bódéja egészen körül lön fogva áttörhetlen tömeggel,
mely a ritka vendégek minden mozdulatát szemmel kisért\
Az élénk beszélgetések, a sajátos és különböző öltözetek
s azon zsinat, mely népes vásárt kisór
nem érdektelen
tekintetet adtak az egésznek.
Egyszerre Micoslaw azt vette észre, hogy a népben szo
katlan mozgás keletkezett. Úgy tetszett, mintha a bódé köze
lébe szorult tömeg valami nyomásnak engedne. Kétes zsinat,
egyes távoli kiáltások hangzottak; de mindez oly egyszerre s
oly hirtelen jött, mikép senki sem tudta világosan, mi történt.
— Minő zaj ez? — kérdezte Micoslaw, kijcbb lépvén a
hódéból, a vidéki urak egyikétől, ki nem sok tudomást látszott
arról venni akarni.
— Szokott dolog, — felelt ez, — valami ló szabadult pl.
szekér feldőlt, vagy a mi még hüietöbb, a sátrak közt lopás
történt 8 a bűnöst üldözik I
— Tűz, tűz I — hangzott egyszerre, s a uép, mely addi^^
valami Önkéuytelen nyomásnak engedve, előre tolongott.
most visszatért 9 egyik a másikat kezdte nyomni. A jelenet
fenyegető alakot öltött magára.
A sátrak körül annyira összeszorult a tömeg, hogy neliánj'an a szemtelenebbek közöl a bódéba magába léptek, hol a
két berozegnö vonásain félreismerhetlen lön az ijedelcDi,
mely a növekedő tolongással s mindig zajosabb kiáltásoklial
nőttön nőtt.
Micoslaw hirtelen a hölgyekhez fordult. — Innen, Bzólt nyugodt hangon, de nem minden aggodalom kifejezése
nélkül vonásaiban, — minden áron mennünk kell!
Mi történt — mit jelentenek e kiáltások, e tolon
gás ? — kérdezték a herczegnök.
— Nem tudom, — felelt Micoslaw, — de itt más veszély
fenyeget, mel^y közvetlen, az összetiportatás veszélye. E nép,
mint látom, nem szándékosan sürüdik körünkbe, hanem
valami külső erÖ által tolatik.
— De hova? — kérdé Diana, szemeit a nép felé irá-
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uyozva, mely valódi birkózásban volt egymással, s mely
közöl nem egyet legázoltak már a többiek, kik minden áron
utat akartak magoknak a tömeg közt törni. A bódé deszkái
recsegtek, a kereskedő ijedten kezdette kincseit összeszedni
8 a ládákba rakosgatni.
E veszedelmes pillanatban többen, kik Dianát és kísé
retét megismerték, összeverték magokat, H közel férvén a bolt
tág nyílásához, kiáltottak; — Ide közénk, mi kiviszszük innen
herczegségteket! — Vabhol tűznek kellett támadni, a nép
maga magát rémíti el.
Mások mindenkép igyekeztelí a tolongókat arra birni,
bügy álljanak meg, s várjanak, míg azok, kik elől vannak,
kiérnek a szoros sátor-utezából.
Mifioslaw azon szolgálatkész, jó szándékú férfiak közé
lépett, kik a berczegnŐket felszólították s letrhatlan erŐkÖdéssel sikerült végi'e, a szoroaau vállatvetÖ férüakuak magok
közt egy kört nyitni, melynek egész erejükből védett hézagá
ban a herczegnők igen kétes védelmet nyertek. Nemcsak a
kis űrt, hová menekültek, kellett mindig a lehetőségig sza
badon tartani, hanem előre, s ki a bódék köaÖl minden
arasznyi tért el kellett küzdcniök azoktól, kikre pánrettegésük
közben sem szó, sem intés nem hatott.
Vásári tolongás magában sem tartozik a veszélytelen
körülmények köze, főleg hol ember, szekér, ló minden egy
utczába szorul, mint az régibb időben még inkább napiren
den voltj mint most — kisebb városokban s faluhelyen. Be
itt nemcsak a vásári tolongásból kellett a herezegnőket
kimenteni, hanem tökéletesen elrémült emberek összeveszett
erőlködései közöl, kiknek ijedelmük nÖttön nőtt.
Mintegy tiz-tizeukét lépésnyire haladhatott ama kis
emberpaizs előre s a herczegnők szállásának irányában, öszszcszoríttatva mint a vasgyiirü, midőn a jelenet valóban
rémítő tekintetet nyert; mert a tűz a sátrakig terjedvén, a
felkelt szél szárnyain dühös gyorsasággal ömlött el két hosszú,
reesegő láugfolyamba, övedzve sűrű vakító füsttől.
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A gynlákony anyag egyszerre lángot vetett s lehetetlen
lön valamit megmenteni; ki a mit felra.gadhatott, magáéi;,
másét, miként a véletlen játszta azt kezébe, elhordta magá
val — s az egész léget leirhatlan ordítás, vegyülve károm
kodásokkal töltötte el.
Miként a fa és szovetbódék hirtelen lehamvadtak s a
azél mindenfelé kezdte a perjet s üszkökct hordani, a hely ÍR
tágult, égö parózs e forró hamu kÖp:t széledtek el a mene
külök, megtültvén az egész teret s igyekezvén minden áron
a veaztcs színhelyet odahagyni.
Mikor a herczegnök végre kiértek valamivel szabadabb
helyre, a szélnek egy ellenkező csapása a füstöt fekete gomolyokban sodorta a leégett vásár helyére. Még jó távol voltak
szállásuktól. Többen, kiknek erőlködése a elszántsága men
tette meg őket eddig, most a tömeg által el sodortattak s alig
maradt öt-hat férfiú Micoslaw mellett, mikor szabadabb helyre
kivergödvén, kissé körültekinthettek.
Nem tudta mind e pillanatig senki világosan, rai történt
s mi okozta a tüzet, főleg pedig az első ijedelmet még a tűz
előtt: mert annyi mindennemű kiáltozások közt lehetetlen
volt tisztán kivenni, mi a reltegés első és főtárgya.
De a szabadabb helyre érvén, Micoslaw azonnal tudta
hányadán van, s hogy Halics ellenség által támadtatott meg.
Ki volt ezen ellenség, honnan hullott le mint villám az
égből — békés időben? mindezt ő sem foghatta meg; de a
növekedő kiáltások, még néhány háznak meggyújtása H muöt
már érthetőbb jajveszeklcsc a népnek, semmi kétséget sem
hagyott fenn.
— Előre — előre — barátim! — bátorítá Micoslaw azon
néhány embert, ki még mellette s a herczegnök mellett
maradt;
a város ellenség kezében van; igyekezzünk min
denek előtt a herczegnök életét biztonságba hozni. Előre! a
támadás a város éjszaki oldalán történt, talán sikerül erre
jobbra kimenekülhetni, mielőtt a vad martalócz sereg utolér.
— Utánam ! — kiáltott egy ifju, ki épen most jött azon
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há,7, felöl, hol a lierczegnök szállva voltak. Áz egész caelédség
liiséi-te öt, míg azok, kik a vásárban követték a hercaegnöket,
egyenkint érkeztek minden oldalról vissza. Az ujon jöttek
mint a búcsúsok fel voltak podgyászolva s miként látszott, a
mit csa.k lehetett, igyekeztek megmenteni.
— Erre! — kiáltott az ifjú, épen azon irányhau intvén
kezével, merre Micoslaw is mutatott. — A lovakat lehetetlen
volt kihozni az ólakból, - - folytatá; — nem késhettünk, azért
ig^-^ekeztünk megmenteni, a mit lehetett,- az ólak boltozata
igen erős, s ha megóvatik a tűztől, a lovakat is előkeríthetjük
később.
Mindezt az ifjú a közben mondotta, míg intésére Micos
law s mindazok, kik most ide oöBzeüereglettek, gyorsan igye
keztek elhagyni a teret s jobbra egy elég keskeny utcza felé
tolakodtak, az itt már gyérebben szaladó nép közt.
Egyszerre egy ordítás hangzott újra; a vásár tere felől
egy lovas csapat rohant az itt-ott égő romok s a forró parázs
közt előre. Füst övedzte a vadtekintetü arczokat, melyek
annyira hasonlítottak haramiákéihoz, hogy Micoslaw nem
kétkedett többé, mikép a támadás egyenesen rablóktól jő,
kiknek caéljok nem egyéb, mint ijedelmet idézni elö s annak
zsibbadtfiága kö/^hen rabolni és gyilkolni.
A csapat mint felleg körülözönlÖtLe a kis kíséretet, mely
iL herezegnöket s hölgy-cselédeiket középbe szorította,
Micoslaw s a férfiak, kik körüle gyűltek, kardot, buzo
gányt; szó\ al a mi fegyver náluk volt, elöragadtak s dühösen
védték magokat.
A herozcgnök a közeli épületek egyikének falához simul
tak, hol legalább hátuk védve lön, mig a vitézségéről ismere
tes Micoslaw már néhányat a káromkodó, bortól elázott táma
dók közöl leejtett lováról.
De mindig aürüdtek a martalóczok s a herczegnök
helyzete kétségbeesettebb Ion, mint valaha.
Azüii perczben, midőn a lovas rablócsapat megrohanta
őket, többen, kik minden oldalról menekülni akartak, látván.
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hogy utjok el van állva, Miooslawhoz vették magokat 3 ez
okozta, hogy a herczegnöket eddig egyéb veszély nem érttr,
mint a tolongás nyomása, melytől Ők és nőeselédeik nem
tudták megóvni magokat.
Míg ez itt a város tőrének egyik szöglete irányában tör
tént, addig az egész várost elözönlötték a rablók.
Házak gyújtattak fel, minden kiraboltatott 5 a vérengző
nép semmit sem kiméit. A polgárok közöl sokan, aggok, höl
gyek, gyermekek a felböazült ellenségnek áldozatai lőnek.
Csak miután e veszedelem és pusztulás e végleteket
érte el, kezdett egy név hangzani, mely mindent megfejtett
8 legkisebb kétséget sem hagyott fenn.
De nemcsak e nevet hallani, hanem birtokosával szemé
lyesen találkozni is rá volt a sorstól a herczeguökre mérve,
kik soha sem álmodták volna, hogy midőn a chelmi herczognönek látogatására szándékoznak a előbb a híres haliesi vásárt
akarják megtekinteni, házuknak egyik legdiihösebb, amiként
hitték, engesztelhetetlenebb ellenségének közelébe jussanak.
Az, a ki minden békealkuk s újabb kötelezettségek
daczára az egész haliesi földet s e napon magát a fövároet
megrohanta, nem volt más, mint Lnbai't, a Gedimin fiak
másodika, a vad Olgerd öcscse.
Azüu perczben, mikor Micoslaw már apadozni érezte
erejét B a hcrczegnök látták, miként gyérül védőik száma,
bár az ellenség minden haláléi*t kétszeresen lakolt, vágtatott
elő Lubart.
Egy lovas csapat kiséretében jött, mellette Bogdán, kivel
már találkoztunk.
— Megálljatok! — kiáltott fel Bogdán, a legkevésbbé
vad e vérengző bosszút lihegő nép közt; — uram berezeg,
igaz a mit hallottunk,
folytatá hirtelen Lubarthoz ugratva.
A herczegaök itt vannak s kíséretükben Micoslaw, a bánnak
öcscse ; amott látom a herczegnöket körülvéve némbereitöl.
Megálljatok, senki se emeljen több fegyvert
!
Ideje volt e közbeszólásnak; mert a hatályos védelem

által felingerlett támadók látván, hogy Micoalawnak a többi
társainak erejük csökken, kettőzött hévvel akartak véget vetni
a régen már eg^'enetlen csatának, melyet csak Micoslaw
vettenthetlensége a társai elszántsága nyújthatott ennyire.
Micoslaw, mihelyt Lubartra ismert, helyet szabadított
magának kardjával, melyről a vér csurgott, a Lubart elé lépett.
Lubart, Bogdán felszólítására, s látván minő veszclybon
van a herczegnök élete, azonnal megszüntette a támadást.
Gryanithatólag több hasznot látott ügyére nézve, ha a
herezegnöket s Micoslawot magát kézhez keriti, mint ha a2ok
leöletéöével nehezíti hadi szerencséje csclyeit, gondolhatv;in jó előre, mikáp nagy Lajos sohasem fogja legkedvestibb emberei egyikének gyermekét a testvéreit boszulatlan
hagyni.
— Lubart! — kiáltott rá Micoslaw, — a béke ellenére
az idegyült vásáros népet megtámadták embereid ; gyújto
gatnak, ülnek, rabolnak: ne feledd, hogy még élnek, kik ezt
bikámon kérik tolod ! — Én a két hcrczegnövel, nővéremmel
b unokahúgommal ide jöttem, megtekinteni a halicai vásárt s
szándékozván innen a cheimi herczegnöt meglátogatni; fel
szólítlak tehát, bog)' bántatlan hagyhassuk el a várost s
folytathassuk utunkat, te magad Lubart felelj aztán Lajos és
Kázmér királyok s a római pápa ö szentsége előtt, azért, mit
ma itt véghezvittél.
— Bogdán! — kiáltott Lubart, — legyen gondod, hogy
íL herczegnök bántódáa nélkül visszavezetteasenek szállásukra
éa senki se merje bántani őket s a mi övék! felelőssé teszlek
életeddel erről.
E pillanatban Dianának úgy tetszett, mintha Lubart,
kit aoha sem látott, vagy gondolt látni életében, nem lenne
ismeretlen előtte. E hang, ezen vonások — — ü voltl —
0 — de ki? 8 minő viszonya lehetett azon emberrel, kinek
vonásaira gondolt ismerni, nem tudta senki. A hölgy fel
sikoltott.
Lubart utóbbi szavai után embereihez fordult, kik közöl
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többen a heves védelem közt lovaikat vesztették el> B emS
kardokkal s buzogányokkal vad, h'tózatos csoportozílM
képeztek.
— Te, — folytatá egy fiatal harczoahoz intézvén
azavait, — itt niarada?! közfilembeü neliány emberrel, —ti
többiek, B ezt emeltebb bangón kiáltotta : vegyétek széltébe,
hosszába a várost, a tiétek minden ! akár a házakat is maga
tokkal vihetitek, ha bírjátok; szabad martalék bárom óráig 1
akkor a kürt- és trombitajelre, tovább megyünk!
— Hah rabló! — kiáltott rá Micoslaw, ki a szorongó
veszély daczára nem birta fékezni dühét.
— ügy-e Micoslaw ! — felelt Lubart, míg Bogdán sietett
megbízását teljesítni s ezt a lehető legudvariasabban igye
kezett végrehajtani.
— ügy-e Micoslaw! -— ismétlé Lubart; — a Gedímia
testvérek is értik a mesterséget rabolni, ölni, gyújtogatni, ha
kell! Te szabad vagy Micoslaw; nem tartóztat senki, siess
^dssza bátyádhoz a bánhoz, s mondd meg neki nevemben,
hogy nővérére és leányára jó gondom leend.
— Nincs jogod őket letartóztatni,
kiáltott reá MÍCOEÍlaw, — a én nálok nélkül nem indnlok innen !
— Nincs jogom, Micoslaw ? — mond Lnbart gúnynyal,—
igaz, de szabad ember vagyok! kifosztatva ösi birtokomból,
a ha ez embereknek joguk van jogtalant elkövetni, én sem
maradok hátra. Ha kedved van a hölgyek fogságát meg
osztani, ám lásd, szabadságodban áll! de nem vár kényelmes
Hzállás a szép angyalokra! Erdőben fognak tanyázni, mint
az égi madarak s helyről helyre menni, ha a legelő elfogy s
a források kiapadnak.
— Ha férfiú vagy, — kiáltott Micoslaw, — szállj le
lovadról s állj ki a síkra velem, csak testemen át vezet &.z út
oly szemtelenségre, minő a tiéd.
— Mert férfiú vagyok, — felelt Lubart hidegen,
nem
vesztem el béketürésemet, Micoslaw, még egyszer, eredj, s
légy hírmondó: beszeld el, mit szemeid láttak b füleid hallót-

tak; vagy maradj itt 9 meaélgess hölgyeidnek a liasszú eatéten át a rokka melletti
j\ricoala.vv' béketűrése kiapadt; ott állt, hol az ember
mindent feled; hol nem lehet többé szemére vetni, hogy
hihetlent, oktalant, eszeveszettet cselekszik; mert nem tudja,
mit tesz s az indulat mint ár felragadja. Súlyos, véres kard
jával rohanta meg Lubartot, ki felhahotázva rántotta balra
lovát s intett'kezével kíséretének.
— Ne bántsátok ! élve maradjon! — kiáltott rajok, —
de vigyétek biztos helyre s őrizzétek. Ismerem e fajt, nagyon
meleg vérök van, meg keli hűteni kissé.
Ezzel Lubart körültekintett, s míg a herczegnők Bogdán
kíséretében már jó közel voltak szállásukhoz, Micoslawot
pedig megrohanták s lefegyverezték emberei: Lubart az égő
vsiros füstölgő utczáin nyargalt végig B nem aokára eltűnt
szem elöl.
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EOLLOIÍAEOaÁS.
1.
Lubart felvervén Halicsot s eltöltvén az utczákat halót
takkal, roppant martalékkal mindennemű árukban, lovakbanj
marhákban, odahagyta a még füstölgő várost s miután
vidéken ölve s gyújtogatva átrumbolt: mielőtt Kázmér királj
valamit tehetett ollcnc, visszavonult azon rengeteg hegyei
gekbe, melyeknek járhatatlanokká tefct szorosai és szakadás^
minden támadással daczoltak.
Apor István, nagy Lajos vezére, hös székelyeivel m e ^
semmisítvén Olgerd hadseregét, ezen utóbl)i is, csekély kisé|
réttel ellenséges seregeken átküztlve, Lubart menbelyébí
érkezett, hol már Kjeistut megtörve a sok fáradságtól,
kibékülhetetien lélekkel várt.
Itt tanácskozott a három testvér; mit tegj'enek továbi
miután tudták, hogy nagy Lajos a veienozeiek ellen készi
vén, hadsereget nem küldhet Kázmér fiegítaéí:;ére s így hihe^
töleg a halicsi kerület birtokában háboríttatni nem fognál
A herczegnök számára roppant sudarokból ideiglenea
lak hevényeaztetett. Lubartnak köszönhették inkább, mini
a más két Clediminnek, hogy fogságuk a hely távolságábo!
képest polgáriasodottabb lakhelyektói, a rablott maríalékbó3|
elég kényelemmel fel volt készítve s a herczegnök élelmezel
sere is gond lön.
Lubart egy volt a rendkivüliebb jellemek közöl azoj
vad és háborgóskorban. Makacs, erőteljes bosszúban és harcz']
ban, neui hiányzott benne azon neme a lovagiasságnak|

!iii!r a vadság közepe-tte némi nemességet árul el. Főleg höl•^\'A irányában, ez időben példa uélküH kímélettel bírt s
^ ive távol volt attól, hogy a szerelemnek ne lenne arra nagy
éf! lenrlkívüli befolyása. Mostani tervét e nevezetes foglyaival
senki sem sejtette; az akkori hadszokások szerint minden
vozér rendelkezett foglyaival, s mivel Diana és Lizinkáért
gazdag váltságot lehetett remélni, Micosla"w pedig hatalmas
kezes volt a megsértett Kotromanovics ellenében, mindenki
azt vélte, mikép Lubarfc herczeg érövé teendi s kiaknázza az
előnyt, melyet a véletlen kezeibe jnttatott.
Mintegy három héttel a halicsi vérvásár után, az éj elhoritotta árnyait azon torkolatban, hová Lubart a herczegnök
líikáli építette. Oly Bzűk volt e völgy mélyedés, hogj'^ valódi
katlant képezett s annyira körülnövc ezredes rengeteggel,
mikép az egéaz hely, hol az elég tágas épület állt, egy Hs
.- udvart képezett, tagy inkább nyílást, körülkerítve Szilviáktól,
f melyeket az erdőség egészen elfödött.
l[
A hold csak gyéren lön képes ezen árnytelt helyet vilá; gitni s az egésznek tekintete bús és mogorva volt.
\í
Az épület valami egyházzá alakított tágas csűrhöz hasoní lított; egyik oldalából kis torony nyiílt fel, hová éles hangú
^ hnrangot függesztettek, alkalmasint jelt adni váratlan esemé|. nyékre.
Lubart rendeletéből az egész épüleL körül földkunyhók
• vonattak, megszakadatlan gyűrűt képezvén. E kunyhókba
-• volt a,z őrizet szálUtva, így lehetetlen volt a herczegnök és
i Micoslaw fogságát megközelítni, a nélkül, hogy a látogató e
t kunyhókon át ne jöjön, melyeknek magas éles földfedelei
1 Itarókkal tele vert erősséget s védfahit képeztek.
Lubart párszor meglátogatta Micoslawot, a nélkül, hogy
a herczennökkel összejojön. Czélja e látogatásuknak az volt,
í; magának s testvéreinek Micoslaw és a bánnak közbenjárása
^ által a halipsi birtokot biztosítni. Feltételül a herczegnök
•^szabadsága lön ajánlva.
H
Micoslaw átlátta, hogy e szilaj s féktelen indulatú emhe-
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rek hatalmában lóvén, ellenállás még erőszakra is bőszítheti
őket, s hogy nincs okosabb, mint időt nyerni s e közben kiér
lelni, mi legyen a legüdvösebb e veszedelmes körülmányek
közt.
Mindenkép azon volt tehát, határozatlan ígéretekkel
tartani ellenségét a megértetni vele, mikép a fontos ügy,
mely az alku főtárgyát képezi, csak hosszas értekezések ered
ménye lebet; azért elkerülhetetlenj hogy írhasson a bánnak
s később valahol a bán személyesen találkozhassék Lubarttal.
Mieoslaw annyiban czélt ért, hogy Lubart egy meghitt
emberét rendelte hozzá, ki által leveleit elküldhesse bátyjá
hoz; de ki lön kötve, hogy ezek nyitva adassanak át s fogsá
guk helye említve ne legyen.
Diana maga részéről semmi áron nem akart talállt07,ni
Lnbarttal; minden látogatás alkalmával ürügyül a sok lariiílság által megromlott egészségét használta, míg ölicoslaw Dia
nának szavát adta, hogy Öt mindenről, mi közte és Lubart
közt végeztetik, értesítendi.
Igen eazélyesen volt ez elintézve; mert Lizinka rendkivüli szépsége s a roppant aradíj, mely reá gazdag atyjától
várt, elég ingerül szolgálhatanda a vad és szenvedélyes
(^Igerdnek, hogy Öt testvérétől bármi áldozattal átvegye s
ai-ájának nyilvánítsa.
Mieoslaw minden béketürését összeszedte 8 Lubartot
mérséklettel s nyugodtan fogadta. Ennek köszönhette azt, mi
föczélja volt, hogy tőle gondolkozásra nyert időt s e közben
Ígérte, hogy bátyjának a bánnák irni fog s igyekezni öt rá
bírni az egyezség békés utoui elintézésére.

így állt az ügy. Lubart éfe testvérei pillanatig sem feled
ték, hogy bárminő kedvezők legyenek is pillanatra a körül
mények, nekik két hatalmas királylyal, mint elszánt ellenség
gel leend dolguk, s hogy Kotromanovios egy azon emberek
közöl, ki olynemű sértéseket, mint saját öoscsének, húgának
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s leányának elfogatása nem hagyand hosszulatlan, ha vala
hogy kiszabadulnak a kötendő alku eiött foglyaik. Ez oka,
hogy minden idejökre szükRáglik volt s kevés pillanata
maradt LubartDak a berczegnŐkkeli tá.rsalgá8t keresni;
iulíább azon volt, őket kíméletes óvatossággal, de kettőzött
oliorscggel őriztetni, nehogy idö előtt kikerüljenek hatalma
alól.
Seregeket kellett ezenkivül gyiíjteni, a vad csoportot,
mely velÖk szövetkezett, élelmezni, foglalatoskodtatni s
őrizni, hngy a bár rövid ideig tartó tétlenséget Í3 megunván,
inashoz ne szegődjenek s barátokból igen veszedelmes elienwéiíekké ne váljanak ; miután azon rejtekek ismeretével bírtak,
melyek eddig utolsó szükségben biztos menhelyül szolgáltak.
A herczegDÖk tehát nagyobb részét idejüknek magáüvosau töltötték, Bogdánra volt a lak elintézése bizva s rá
minden helyes okok mellett a haragi'a, nem tudtak a herczegiiük annyira neheztelni, mint Lubartra; de mihelyt mindent
elintézett, hogy a herczegnök fogságát szenvedhefcőbbé tegye,
tíltávozott és többé nem mutatkozott nálok. Volt egyébiránt
Lubartban is valami emberiebb s ha ily fajú emberek közt
(i^ azon korban — a gyöngédség eszméjét használhatnók,
Talami gyöngédebb, mint hogy gyakran azok közelében
rautatkozzék, kiknek elfogatását a erőszakos letartóztatását
<:]őidézte.
Azon este is, mikor e rengeteget s annak e rejtett biivhelyét megközelítettük, a herczegnök magokra voltak hagyatva
Mieoslawval.
Bogdán szolgálatukra két nöeaelédet, saját kíséretükből,
ii.eghagyott: a többiek le lőnek tartóztatva, de hol? Halicshan-e vagy más valami helyen ? azt a herczegnök nem tudták.
A szoba, hol Dianát, Lizinkát s Micoslawot együtt látjuk,
íi. késő órában kén forgácsokkal volt világíttatva; mert e távoli
liidyre nem igen lehetettgyertyát szerezni. Úgy látszott, hogy
V tágasb szobából nyíltak a hálókamrák s minden a legszű
kebbre s kis háztartásra volt számítva.
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Akkortájban a legelőkelőbb hölgyek ÍR egyazen'ilil). <h
gyakorlati nevelést nyertek; s oly kivételes köríilmények
közt, mint a minőkben a herczegnök jelenben voltak, Bokat
könnyen tűrtek s nem tartottak aem nagy szereneaétlensóíínek, aem terhes nélkiilozásnek, mit talán mostani irIÖbMi rgy
szegény háztól került hÖlgy kéteégbeejtönek hinne.
• Főzni, sütni, az időt varrással, fonással eltölteni, iií.™
volt aa, a mi a herczegnöket keserítette; sőt ba valami képf-a
lön fogságukat némileg enyhíteni, e foglalatosságok, e betol
tése minden idöbézagnak, adott nekik erőt a szerencsétlenség
azon részét tűrni, mely a lélekre hatott s következőleg nehe
zebb és súlyosb volt. A szobának minden bútorzata figjhosszú asztalból a néhány lóczából állt. Ealait sárgás tapasz
bontotta, melyre a falnak fél magasságáig kákagyékéDvek
voltak borítva.
Itt ültek a hölgyek az egyik karos lóczán, közel a nyitott
ablakok egyikéhez, melyből egy része a ezoba egyik szögletébe
emelt nyitott kemencze füstjének szivárgott ki.
Micoslaw keresztbe font karokkal sétálgatott fel s alá,
néha megállván a hölgyek előtt, kikkel beszélgetett. -— Meg
nem foghatom, hova késik oly soká embeiünk! — íízólt
Micoslaw, kitekintvén a lak előtti kis térre, melynek kunyhó
körözetében néha egy sötét alakot lehetett látni, miként jö
egyik nyílásból ki, s megy a másikba be.
Mindössze két tűz égett künn, de ez is a kunyhókon
tiíl az erdőség szélén s csak egy részét világának s az a?!
megelőző füstöt lehetett kivenni.
— Kérdés, ha elmehetett-e ? - • mond Diana, — tudod-e
bizonyosan Mico8la"w, ha elindulhatott-e Halicsból ?
— Bizonyosan? ezt nem mondha.tom, - telelt a kér
dett, — de annyi^az, mikép legügyesebb s vakmerőbb embe
reink egyikét küldöttem, s ki oly jól védte magát ama tolvaj
nép ellen, hogy egy karczoláat sem kapott.
— Félek, — mond Lizinka, — hogy valahol elfogták s
atyám három-négy najipal később tadaiulja lueg, mi történt,

1

209

a véletlenül olyan valaki viszi raeg a bírt atyámnak, a ki
uiidja, hogy mi épen azon a napon voltunk ott. mikor Lubart
Halicsofc megrohanta. Mert a mit a város tisztvieelösége
tudott, nem következés, hogy azt más is tudta; a baliesiak
nem utaznak, az idegenek pedig nem ismernek bennünkeb.
t
— Emberünket nem féltem, — visaonzá Micoslaw, —
1^ milíor Lnhíirt közelünkbe érkezett, a zavar általános lévén
8 mivel a füst a félvárost ellepte, nem volt könnyebb, mint
megszökni. Egyébiránt én emberünket nem bátyámhoz,
hanem egyenesen Zdenkóhoz utasítottam; nem akarván, hogy
Stefrin legyen az elaö, ki a dolgot megtudja. Eáiyám okos
ember, de indulatos s meglehet, hogy ha az eseményekre elő
nem készittetik, első hevében oly valamit cselekszik, a mi itt
állásunkat megnehezíti s terveinket elárulván, azok sikerct
kétessé teazi.
•— Azt igen okosan cselekedted, Micoslaw — mond
Diana, — nekünk csellel kell élnünk s időt nyernünk, mig a
G-ediminek elé oly seregek gördittetnek, melyek őket tiszte
letes távolban tartsák s elvegyék bátorságukat rajtunk nem
telen bosszút állni.
— Engemet egyéb aggaszt még, — szólt most Lizinka, —
talán emberünk eljárt küldetésében, de legjobb szándoka mel
lett sem férhet közelünkbe, hiszen úgy körül vagyunk kerítve,
mintha vasabroncs vonulna körülünk; Lubart tudtával kül
dött hírnököd pedig bátyám, Micoslaw, még otl sem lehet.
—• Van mindenben mód, — felelt a berezeg, — egy jó
uyjl segedelmével emberünk, ha idáig jö, a tudósítást akár
mikor belöheti az ablakon.
— Én ennél jobbat is tudok, — jegyzó meg Diana, míg
Lizinka nagy figyelemmel nézett ki az ablakon, körben jár
tatván szemeit s igyekezvén a tárgyakat megkülönbözteLui.
— Mi ama jobb"? — kérdé Micoslaw.
—- Az, — felelt Diana, —^ a mi sem különös, sem hihetIcn ily áruba bocHáLkozó nép közi; hogy tudniillik őreink
egyike vagy másikának erényét könnyű lenne megkísérteni.
Jósika M. Eszthsr.
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— Magam is hiszem ezt, — viszonzá Lizínka, — mindeueaetie nem kell semmit elmulasztanunk, ha czélfc akarunk
érni. Ha emberünk már itt van a közelben.
•— Kincs itt, erről felelni mernék, — erősíti Micoslaw
félbeszakasztván Lizinkát, — mert eddig jelt adott volna.
Nem tudván, hová utasítsam, idő kell, míg nyomunkba
akad, B én ezen időt arra használandom, valamit felgondolni,
hogy azon eaetben, ha a segélj késik, magunk tudjunk segí
teni magunkon.
E pillanatban három hosszú és szomorú hollókárogáa
hangzott; úgy tetszett, hogy az erdőség felni jn.
Micoslaw felkiáltott: — üaUjátok? itt van emberünk 8
nem igen távol; azon kell most gondolkoznunk, mikép kap
hassuk őt ide 8 intézhessük el, hogy a kunyhókon át hozzánk
férjen.
Az őrizet mindössze 30 főből állt, e a tiszt vagy funök,
kire a parancsnokságot bízták, nem sokkal különb szövetű
ember alattvalóinál; legfeljebb azzal különböztette meg
magát, hogy többet ivott és káromkodott. Jelenben késő
levén már az idö, alkalmasint a földkunjhók valamelyik
tisztább szögletében horkolt.
Micoslavr az ajtó felé intézte lépteit, midőn ez felnyílt
8 egy férfiú lépett be.
Fel volt ez fegyverezve s mindenben hasonlított azon
harczosoklioz, kik a herczegnök őrizetére voltak rendelve.
Micoslaw hirtelen megállt s heves szavakra készült, meg
nem foghatván, mi adja e betolakodónak a bátorságot —
minden jelentés nélkül, s ily késő órában a horczegnökböz
belépni. Hogy nem azon ember, kit megbízott, kitől a jelt
gondolta hallani, azt azonnal észrevette. De mielőtt szól
hatna, a fegyveres pár lépést tett előre s Diana felkiáltott: —
Zdenko !
Ö volt! Zdenko, kit mindnyájan Sutiskán, a bán udvará
ban gondoltak: sőt néha aggódva gyanították, mikép LEIJOS
királyhoz sietett, hol most nagy sürgés és mozgás volt; mert
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velenczeiek ez időben sereget gyűjtöttek, mert Jíídra felett
;éDyelt('k felsoséget, s a hős király távollétet akarták fcl"sználni.
Te vagy Zilenko? — kinltott fel Micoslaw, míg
ainka egy sugarával az örömnek sietett eléje.
II.
— Én vagyok, — felelt Zdenko, — mihelyt herczegséged
hirnökétöl megtudtam a szemtelen a jogellenes tettet, ráely
a lierczpgnöket s kegyedet tőrbe ejtetbe, azonnal leghűbb embertiiuket szétküldöttem, nvümbaii követni íjubart seregeinek
laozgalmait. Semmi sem volt könnyebb, mint ez; mert mínfifn marfalói'z kedves vendég volt e vad seregben s üdvözök.
milielyt a ezámot szaijoritották.
— Még nem voltak kegyetek e rengetegben, 8 már
kémeim szemmel tartották mindazt, a mi történt. Itt az őri
zet emberei közt is van egy, ki mihelyt közelükbe férlietett,
pillanatig sem maradt el s talán nagy biizg''isága kegyetekre
felügyelni okozta, lingy azok sorába választatott, kiki'e a fel
ügyelet fog^^agLÜíra bizva Viiii.
— Mibeiyt a rengetegbe jöttek, embereim egyike vissza
tért s hírül húzta ittlétüket. Ez fejtsen meg mindent; de most
DÍucsen veszteni idö!
— Hogy jöhetett kegyed ide. miként férhetett fogsá
gunkig?— kérdé Liziiika élénken, — miután az a Fjldkuiiyhók, vagy inkább egyetlen körbe épült kunyhó által kerittetik,
s az őrizet aligha kevesebb emberből áll harmineznál.
— Megmondom mindezt később, — felelt Zdenko, —
most tísak az a kérdés, fel itkarják-e herczeg^^égtek becsesb
ékszereiken kívül minden egyéb podgyászukat áldozni, vagy
nem ?
Diana s Lizinka egymás szemébe néztek, mintegy kér
dést és feleletet cserélvén tekinteteikkel; azntán Diana szólt:
— Nem tagadom, Zdenko, hogy testvéremet menvén
14*
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látogatni, mindketten sokat hoztunk magunkkal, minelí itt
csekély részét találtuk, bár Lubart, miként Micoslaw erősíti-,
azt állítja, hogy minden holmink Halicson 0 jó gondviselés
alatt van; a mit megmentettünk, nem sok, de ha lehet koczkáztatás nélkül megtartani, nem szeretném e gaz nép kezei
közt hagyni.
— Mindenesetre nöcselédeinkuek követni kell minket,
Zdenko, — mond Lizinka.
— Mindenesetre ! — szólt Diana, — nem szabad őket
feláldoznunk!
— Ez változtat tervemen, — mond Zdenko kissé gon
dolkozva, — igyekezzenek kegyetek mindazt, a mit megmen
teni akarnak, a lehető legtömöttebb csomagba összeszoritani;
mert csak úgy vihetjük el; én addig távozom. Két óra mnlva
legkésőbb itt Icendck ujra, akkor kérem herczegsógtcket s
kegyedet, berezeg, intézkedjenek ügy, hogy rögtön indulhas
sunk. Kincs most fejtegetésekre idő, ne mozduljanak iuneu;
jó leend az ablakokat betenni s a szokott lefekvési órában
eloltani minden világot.
— Nem lehetek-e segítségedre lovag ? — kérdé Micos
law ; elkerülhetlen-e, hogy tétlen heverjek itt ?
—• Mindent együtt teendünk néhány hü cselédem segítségcvcl, kik közelben vannak. Véletlen felfedezés vagy aka
dály esetére, — mond Zdenko, — tehát herczegséged nyugodt
lehet, nem fog tótlen maradui; ha pedig kikerülhetjük a zajt,
annál jobb. Míg innen kimenekülünk, s a halicsi kerületen
átvergődünk, lesz elég alkalom, melyben mindnyájunknalt
egész lélekjelenlétünkre szükségünk leend. Herczegaegednek
semmi fegyvere nem lóvén, miként gyanítom, engedje, hogy
e tőrrel szolgáljak, mely bátor kézben s fÖieg, hol senki sem
gyanít fegyvert, hatalmas eszköz.
Evvel Zdenko jókora éles tűrt vont ki kebléből s átnyúj
totta Micoslawnak, ki azonnal kivonván azt hüvelyéből, élét,
hegyét vizsgálta, Zdenko a herczegnőkhöz intézvén szavait,
folytatá: — most mindenek felett óvatosságot s nesateleu
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készülést találok szükségesnek, hogy ne veszítsünk időt. —
Evvel be nem várván több feleletet, kisietett a Bzobából, maga
után húzván az ajtót.
— Megt'ogbatlan ! — kiáltott fel Lizinka, •— hogy jut
hatott ide ? a kunyhók alig vouuluak el hat-liét Ölnyire fogsílgimktól, a főajtó előtt ör ál], B a kunyhókon át idáig osak
úgy Ifíliet jutni, ha külröl asi ajtók egyikén bemegy a a befelé
nyilókon kijö.
— Hagyjuk ezt! — mond Diana, — jer, kövess bennün
ket, Miooslavf; nöcselédcinket keli előkészítenünk, nehogy
ijedségük a kivitel pillanatában elárulja, a mit tenni akarunk.

Miként Zdenko mondotta, még be nem telt a két óra a
ő sziutoly nesz a a nélkül, hogy az őr, vagy a többi őrizet
részéről legkisebb muzdulatotészrevennének, a szobába lépett.
— Minden kész ? — kérdé.
-— Minden! —: felelt Micoalaw.
A szobát a holdnak világa kétesen derítette, Zdenko esak
íélig-üieddig különböztette meg a tárgyakat. Micoslaw. Diana,
Lizinka öe két nőcseléd voltak abban s egy jókora podgyászcaomag hevert a két nőcseléd közt a földön.
Diana és Lizinka is egy-egy csomagot vittek s nem
kevéssé hasonlítottak valami búcsúra járó zarándokokhoz
batyuval hátukon.
— íme egy kard, — szólt Zdenko, rövid félgörbe kardot
nyújtván át Micoslawnak. melyet ez azonnal átvett.
— Menjünk I — mond Zdenko, halkítván hangját, — én
leendek a vezető, herczegséged pedig, ha úgy tetszik
leg
hátul marad.
A csatarendet s indulási tervet nem volt idő megvitatni;
Zdenko szavai a legpontosabb cngedclmeeségre találtak.
Nero lehetett távol éjféltöt, midőn most Zdenko másod
szor belépett az érdekes foglyokhoz, mulatáaa pedig alig tar
tott két perczet.
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Zdenko megindult; mikor a fŐajtóhoz értek, a fegyveres,
ki őrt állt, helyet adolt oekiek, s a nélkül, hogy egyetlen han
got ej eue ki, megelőzte Zdeukót s elöl habulott.
Minden néma és csendes volt; az őrizet tisztjei semhcrci,
miután az első nnpoki»an még az éji órákban sem eiigtdtek
pihenést maguknak, annyira őrködtek foglyaik i'ólött, — lát
ván, hogy azok legkisebb megszökési szándékot nem mutat
nak, már jó darab idö óta lassanként felhagytak a nagy figye
lemmel. Koronkint felváltották íizt, ki a laknak föajtaja előtt
foglalt helyet, ho^'v ott néha kényelmesen üldögéljeD a kis
hágcsó lépOüÖzetén, s azt hitték, hogy minden megtörtént, a
mi s/.ükséges, hogy egyetlen feg}-vertelen férfiút s négy höl
gyet ~ Hfi ember közepette biztosságban higyjenek.
Kern mondhatjuk, az őrnek szolgálatké.szsége mBnnyire
meglpte a herczegnöket; de mivel Zdenko említette, hogy
az őrizet emberei közt is létezik egy megliizuttja. nem talál
ták az időt alkuhnasuak kérdezö.-.kűdé3ekre s követték Zdenkonak B az Őt megelőző őrnek lépteit, míg Micoslaw a podgyászcsomagot czipelö nöcselédek sarkában volt, kiknek maradozó
léptei 8 nyakuk mindenkori forgatása, mintha csavaron jár
nának, mutatá, mennyire rettegnek s miként félnek felfede
zéstől.
A meróny egyáltalában nem tartozott a könnyűek közé,
még azon esetben eem, ha az Őrizet közt nemcsak az egyetlen
B g_yanithiitólag épen az, a ki ma a föajtó előtt őrt állt,
hanem többen is készen volnának azt elősegíteni.
Mert jókora csapat ellen kellett magokat védeni felfedez
tetés esetében, a siker és menekülés kevés valuszinűsége
mellett.
Mikor az ör a földkuoyhót elérte, a nélkül, hogy annak
gödörahikú kisded bejáraiban igyekeznék abba jutni, egyeueben !i fedélnek tartott, mely föld és gyeptől Összeverve igen
meredeken nyuit fel.
Diana éa Lizinka azonnal látták, hogy a fedélre kúszik
fel, de miként történheteit ez, meg nem foghattak ; csak mikor
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közelebb jöttek, fordult Zdenko feléjök és suttogta Dianá
nak: — A kunyhón át kötélhágesó van vetve s túl biztosan
megerősítve, igyekezzenek herczegségtek, az oldalköteleket
igen erősen tartani, ki uem bocsátani kezeik közöl 6 egy lép
csőt a másik után keresni lábaikkal, mindig felfelé és soha
vissza nem nézve; ebből áll az egész mesterség. Én elsőséget
engedek; mert ha veszély fenyít, injien jő, nem túlról, hol
gondom volt a kct egyedüli kijárást elzáratni.
Mindezt Zdenko hirtelen mondotta és suttogó hangon,
míg a kunyhóból jól lehetett az őrség horkolását kihallani.
Diana bátran neki fogott a kúszásnak s követte a űczkót,
ki a macska ügyességével ért a tetőig s onnan lefcic ereszke
dett, Lizinka Diana után jött. Mikor a sor a nöcselédekre
került, Zdenko intett, hogy a podgyászt csendesen ereszszék
le a földre s megsúgván nekik azt, a mit az elébb a herozegnöknek mondott utasításul, a két nőcseléd egyik a másik után
úrnőiket követték.
A hűld, mikéi) már mondva volt, gyéren hatott ugyan e
katlanba, de mégis annyi világot derített, hogy az őrség részé
ről igen könnyen fel lehetende födözni a menekülőket s
szándékjukat.
Nem sok idő telt el, míg az első fegyveres s a hölgyek
eltűntek szem elöl, midőn a kunyhók szemközti egyik nyílá
sából Micoslaw egy sötét alakot látott kibújni.
— Hó, ki járt ott, mit miveltek gaz ücakók! — kiáltott
a férfiú, ki miután lehajolva bujt elő a sötét nyílásból, most
felegyenesedett s szeOaeit azon oldal í'eié szegezte, hol Zdenko
Mieoslawot kínálta meg az elsőséggel a lábtón, s azzal együtt
a földre belyzett málha mellett állt.
— Nyugodtan! — susogta Zdenko, — a herczegnÖket
nem kell félteni, túl lovak várnak s biztos vezetők, de nekünk
alkalmasint meggyűl bajunk, ha e boloud ember zajt talál
ütni; bátorságI ez segít.
— Mi vag3'uuk, czimbora! - felelt Zdenko, - aa őrt
váltottuk fel.
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— Micsoda őrt? — dörmögött a férfiú elöbotorkázváBuil
Látaaott jól rajta, hogy azok egyike, kik a herczeg s berezeg-'
nők számára kerített borból néha többet vettek magokhoz'
mint a foglyok rendes italul.
— Az ajtó előtt nem látok Őrt! — motyogott a jött,
igyekezvén szavának rekedt hangját eröködö kiáltás által,
növelni, — liol az Ör! nem ismertek reám, gaz kölykök.
főnökötökre!
- De hogy nem ismerünk kegyedre, tiaztea úr! - felellj
Zdenko, — méltóztassék csali közeledni, én vagyok az ör
eme pajtásomat váltottam fel.
E közben a fér&n, ki, miként láttuk, magát mint azőrizet hatalmas főnöket ismertette meg, mindinkább közele
dett s nem egy botlás s folytonos káromkodás közben végre
csak pár lépésnyire volt Zdenkotól s Miüoslawtól: kik —
magok részéről egy bokor mögé rugdalván a ppdgyászt, eltá
voztak a kunyhó mellől, melynek födél borítékán közelről ki
lehetett jól venni a dui-va kötélből s hámozatlan fapálczákbói;
készült kötélhágcsót.
Akkor, midőn az örtiszt elaö hangja megcsendült, vagy
inkább meghördült, Zdenko éles füle hallotta a kunyhón
túliak gyors, de lehetőségig nesz nélküli távozását s szive
könnyebbedett.
Mind a két férfiú nem tudta, mi a félelem, fel voltak
fegyverezve, a kötélhágcso előttök nyúlt s igy akként számí
tottak, hogy ha a jöttuek zajongátíára valóban fel is ébred az
őrség, míg az egyenkint kibúvik a földkunyhókból, addig
bőven elég idejük marad a fedelén túLhatnij hol reájok alkal
masint lovak vártak.
Mindenesetre, hogy épen az őrség lisztje volt az, kit a
véletlen e szerencsétlen órában szabadba hozott, nem tarto
zott a kedvező körülmények közé.
Mikor már egészen előttök állt, elÖre tette jobb lábát s
meredten nézvén szemeik közé, felkiáltott: — A herczeg
maga! — azután sarkán fordult s a legmegerötettebb ellen-

217
súlyozás közben iramodott vissza a kunyhók felé, ordítván
miként torkán kifért, — árulás! fel— fel! — keljen fel
mindenki!
— Nincs veszteni idö, — mond Zdenko, miután egy
nyilat eresztett az örfönök után, a nclkül, hogy tudná, crte
vag_y nem. Siessünk, mert ha rendeleteim teljesedtek, itt
mindjárt komoly veszély áll elő !
Mintha a jövő perez kötelességének tartandá Zdenko
szavait igazolni, egyszerre a kunyhók egyik távoliabb nyila
sán láng csapott ki s iszonyú zsibaj hangzott.
Micoslaw és Zdenko pár pillanat alatt a kötél hágcsónál
termettek, 3 mikor minden olda.lról előrohant a nép, akkor
öt már tiíl leértek a meredek födélről.
Nem lehet az átalános zavarodást leiriii, mely a herczegnök lakását övedzö Bzük udvarban keletkezett.
Hosszabb ideig tartó szárazság okozta, hogy a láng,
mihelyt a kunyhók belső szalmáján és szaruzatán végig
futott, 8 kitört a nyílásokból, azonnal megkapta a magas
faépület vakolatlan oldalát, s á hasitott fenyőkből, faszegekkel összeállított födelet.
A kis szellő, melynek e szűk közben elég éles vonala
volt, hirtelenebben, mini valaki gondolná, átalános égéssé
változtatta, a mi talán csak az őrizet elbódítására volt szá
mítva; ha a gyújtás, miként Zdenko szavaiból sejtenünk
lehet, az ő parancsából történt.
Áz^örtiszt, kit a nyíl megsebzett, de nem veszélyesen, a
váratlan veszély közben csudásan kijózanodott, s mit sem
gondolván az égéssel, mihelyt pár embere szabadba lépett,
rajok kiáltott: — Ide mindnyájan, a herczegmeg akar szökni,
itt kell lenni! e perczben állt előttem s mellette egy isme
retlen suhancz.
E közben nagyobb része az őrizetnek elbódulva a füst
től 8 első álmának mámorában összegyűlt az udvaron, alig
értvén, mit mond főnökük s nem tudván- hirtelen, magukat
vagy a herozegnök égő szállását mentsék-e.
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Mindnyájan Öltözetlen s csak kevesen jöttek egy-két
darab fegyverrel, melyet felragadhattak.
E közben alkalmasint beégvén a kunyhók szarvazata s
felemésztetvén minden gyúanyag azok beljében, a nehéz földborok lezuhant s az egész körözetet elborította a füst.
IdÖ kellett, mig néhányan annyira magokhoz tértek,
hogy a vezér szavait s parancsait megélhették s a mennyire
a füst gomolyai közt lehetett, a bekerített köznek minden
zugát kikutathatták, de siker nélkül.
A hőség oly nagy volt, mikép legtöbben mindenek előtt
kimenekülni ig} ekéztek az égő lányából, mi nem csekély fel
adat lön.
Lubart, ki e fogházat tervezte, főleg csak arra gondolt,
a menekülhetóst meggátolni, s a véletlenségek közt alkal
masint a leghihetleuebb. tudniillik földkunyhóknak meggyúj
tása cszcbc .sem jutott.
A főnök látván, hogy az épületekhez semmikép nem
lehet férni, a bár meg uem foghatta miként, hinnie kellett
mégis, hegy ha már a berezeg eltűnt, alkalmasint nem hagyta
oda égni a két hcrczcgnöt; s így gyanította azt is, mi fog reá
várni, ha igen közeli táborban az égés vöréfe aa égen meg*
pillantják s Lubart és testvérei számon kérik tőle a reábízott
foglyokat.
Itt nem üdvös bevárni a bírót, ki itélend ily hanyagság
ról s legjobb használni az alkalmai a jó tért nyerni, mig az
üldözök megjelennek. Ezt gondolta, nem igen hősiesen, de
bőre megóvására igen bölcsen.
Az egész táborban egyetlen ló sem volt; a vezérek úgy
vélekedtek, hogy ha senkinek sem leend lova, akkor ha a
foglyok valahogy meg is menekülhetnének, mi már magában
hihcllen, gyalog lög ez történni s könnyebben utolérhetik őket.
Mihelyt az őrség főnöke, magát gondolatiban helyzete
veszélyességébe beleokította, azonnal az összeomlott kunyhó
kon át az erdő sűrűjébe lopódzott s onnan, ki tudja hová,
eltűnt, mert öt többé senki sem látta.

Az őrizet közöl is néhányan legüdvösbnek vélték a megszölíésfc, mig a ffílig összeperzselt hátramaradoítiakat a tábor
ból az első jeladásra oda sietett csapatok a hely színén fog
dosták ös^zc.
JMilior Lul)arfc, megballván a mi történt, odaért, a tanyát
romban s a becses foglyokat seliol sem találta.

N E M IVGND Ail.\N¥. A MI FÉNYLIK.
L
Mintegy hat hét telt él e jelenetek után, midőn lépteink
újra, hosszú távollét után, Sutiskába, a híres bánnak udva
rába vezetnek.
Már Lajos és Kázmér királyok gyors hírnökök által meg
tudták, a mi Halicaban történt, s mindketten rögtöni rende
leteket tettek, a Gedimin utódokat Micoslaw s a herczegnök
kiadására birni. Á leggazdagabb váltság igórtetett, bosazú,
viszontorlás utógondolatával.
Mennyire haUidtak a készületek, mi történt Lubart éa
testvérei részéről, s megérkeztek-e a királyok küldöttjei bozzájok? annak eailékezetét a történetek fenn nem tartották
ugyan; de az eseményekből világos, hogy mielőtt Lajos és
Kázmér királyok még lépéseik eredményét várhatnák, meg
hallották, hogy Micoslaw s a herczegnök megmenekedtek s
Kotromanovics István bosszút esküdt a lithvániai berezegek
ellen.
Pár órai múlatás közben a bánnak várában mindenki
megtudhatta a nevezetes menekülésnek részleteit, mely akkor,
miot szintén a halicsi vásár alkalmával történt rablások és
gyilkosságok s a herczegnök elfogatása, koí^beszéd tárgya volt
a e napok legnevezetesb eseményei sorába tartozott.
Mondjunk xitólagosan pár szót arról, miként vihette ki
Zdenko azon merényét, melynek tanai valánk.
A merész lovag értesült Micoslaw s a herczegnök fogaá
gának helyéről azon emberei által, kik, mikép mondva volt,

a Halicsban történtek hírére, tőle a lithvániai herczegek tábo
rába küldettek.
Azon vakmerőséggel, melynek oly gyakran adta az ntóbbi
hadviselésekben példáját, megtette titkon készületeit, s nehá; nyat legelszántabb emberei közöl magához vévén, járatlan s
csali martain ez októl tudott utakon, oly közel lopódzott azon
jól elrejtett tanyához, melyben a foglyok letartóztatva valának; hogy egyes kémei által mindent megtudott s maga is
párszor oly közel volt a herczegnökhez, mikép csak az eleinte
. igen szigorú s éber őrködés okozta azon óvatosságot, hogy
közellétét el ne árulja idő előtt.
Álig szükség ismételni, mikép emberei közöl sikerült
"' egynek az Örcsapat közé jutni, s hogy alkalmasint ez adott
tüzet az alvásra szánt szalma-fektéknek, mikor a keletkező
aRJt hallotta, a aa időt megérkezettnek hitte ezen utolsó eszközhez nyúlni az őrizet elbódítására s hogy a legsikeresebb
<:• akadályt vesse a menekülök üldöztetése ellen.
It
Minden úgy készen állt, Zdenko oly biztos embereket
hozott magával, mikép a herczegnök alig érvén le a kötélhágcsóról, védőkre ea kísérőkre találtak, kik őket hirtelen a
1, közeli sűrűségbe vezették, hol reájok lovak vái'tak.
^
Micoslawot és Zdenkót a herczegnök be nem vái'hatták,
mert a parancs oly szigorú volt, hogy mihelyt lovaikon ültek,
azonnal indultak, tadtokra adatván, mikép Zdenko s Micoalaw berezeg szükség esetében s hogy a netaláni üldözőket
tévégezzék, más utón fognak haladni s reájok is közel lovak
s fegyveresek várnak.
Minden úgy történt a mivel a részletekből is láttunk
sokat, csak azt teszszük még hozzá, hogy Zdenko nemcsak
Mieoslaw herczeget kisegítette a bajból, hanem ama podgyászcsomagot is megmentette, melyet az örEönök megjelencsokor
egy bokor mögé tolt volt.
Sok történt tehát azon idő óta, mikor Lizinkát Kont
lovaggal utoljára láttuk.
A kedves teremtésnek, Lizinkának, sikerült atyjától, kit
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megmentetcse magán kívül hclyzett örömében, még néhány
hónfipi időt nyerni goiidolkozásra.. E közben Kont loragíól
tudósítást kapott, mely meggyőzte őt, mikép csak az okozta,
hogy az ifjú nem jelent meg első a kedves bölgy megmenté
sére, mivel mindazt, a mi Halicson történt, kéaön tudta meg
B mikor az első hírre hirtelen megtette a legczélszerűbb lépé
seket, akkor már barátja, Zdeuko, megelőzte őt s Örök hálára
kényazerítette.
Mi volt egyéb a levélben, azt Lizinka alkalmasint senki
nek sem árulta el; de vonásaiból látszott, hogy ha nem is
aggodalom nélkül, de mégis leverten s veszítve minden
reményt, békés kiegj'enlítésre, nézett a haladó idö elé, mely
sorsa fölött határozand; vagy hogy az igazhoz hűbbek marad
junk, azon idő elé, mikor ö maga készült vég és változhatlan
elhatározását tudtára adni atyjának. Egy más nevezetes
körülmény is érdekelte azokat, kik a bánnak vendégszereteté
vel 8 pártolásával régibb idő óta éltek.
Á római pápa, mikép azt előre mindenki tudta, s min
senki pillanatig sem kétkedeit, Kázmér király a a szép Bokiczfina közt feloldotta a szövetséget. Ezen egész ügyet oly titok
leple födte, mikép csak azok tudtiak valamit, kik közvetlen
befolytak abba; s a történet nem is említi e körülményt.
Lajos király maga úgy akarta a Kázmér s Rokiczíina
iránti gyöngédség a szerint tette kÖteleaségiU, hogy bár a
szerencsétlen hölgyet mindazok, kik őt a bánnál látták, mint
királynét tisztelték s mindenkép azon voltak, vele az elégtét
becsületét teljes mértékben élveztetni, a sutiekai váron kívül
ezen egész szövetségről ha többen tudtak is valamit, az a
tái'salgásban érintve ne legyen, főleg udvarnál.
Eokiczana az elválási oklevelet nyugodtan vette, bár
kedélye régen elvesztette azon vidámságot s könnyed odaengedést, mely annyira növelte báját társalgásának. Megve
tette azon embert, ki a legRzentebbel, mit a fiatal szív ismer,
szerelmével, oly nemtelen játékot űzött; nem birta volna öt
senki arra, hogy ama férfiúval, ki őt oly hamar feledte, meg-
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csalta 8 lealacsonyította, a trónt magát megoiszsza. Volt valami
uemeeeég e fiatal GZÍV büszkeségében, minek talán maga sem
bii't öntnflatával, de a mi mindig biztos delejtüül szolgált
cselekvéseinek.
Becsülete a világ fogalmai szerint mentve volt; az erény
s a valódi erkölcs fogalmai szerint sohasem járnlt ahhoz leg
kisebb szenny.
Mindnyájan, kik e jámbor, tiszta hölgy kedélyét ismer
ték, örültek, hogy e kedvetlen, sok találgatásokra ürügyül s
anyagnl szolgáló ügynek vége szakadt.
Kázmér minden haragja mellett Zdenko ellen, kivel
sohasem tudott kibékülni s kinek iráuvábau szoros rovást
tartott, bosszúban igen is hü emlékezete, Eokiczana részére
lovagiasságot taniisított. Talán sajá.t méltóságát akarta tisz
telni azon levelében, melyben néhány hónapi névszerinti
nejétől egyszerű, de érdemes szavakban, búcsnt vett s tartá
sáról királyi bőkezűséggel gondoskodott.
Eokiezaua a?, évi bért, mely neki kényelemteljes, gond
talan jövöi biztosított, el nem fogadta; de válaszából, minden
caélzások nélkül a múltra H kínos csalattatására, azon higgadt
tiszta értelem, azon bájos gyöngédség tűnt ki, mely az égi
ajándékok koszorújában a legszebb, a legritkább virágok
egyike.
Mikor Kázmér a levelet olvasta, mélyen meg volt hatva,
s szivébfin édesen keltek fel azon kedves órák távoli viszhangjai, melyekben elöazör életében, levetkőzve a fényt, mely
Emnyi kalandjaiban az egyedüli csábot képezte, önmagáért
szerettetett.
ügy tetszett neki, mintha ezen egyszerű sorok, melyek
ben a legérzékenyebb oldalon megsértett hölgy, a király
uralkodásának szerencsét, szivének nyugalmat kért a gond
viseléstől, több tartalommal bírnának, mint egész tündérzettel telt költöisége a szerelemnek, melylyel Eszther kifogy
hatatlan üdvösséggel s bájjal öt körülhálózva tartá. Eokiczana
e pár sorral a távolból, a visszaemlókezés pár ködképóvel,

nem emlékeztetve a királyb semmírn, nem idézve fel semmit,
önkénytelenül vonta öt magához; míg Eszther, bárminő
yarázszsal tartotta kötve érzékeit s képzelő tehetségét, ba
mellette volt, oly kevéssé tudta szivét felmelegítni leveleivel.
De mig Kázmér kedélyében Eokiczana rövid levele mély
hatáat eszközölt, s abban kétes, de hatalmasan követelő
vágyakat költött fel: addig Bokiczana saját szivébeszállt vissza,
korlátokat vont maga körül s határozott sorsa a jövője fölött.
Ö és Diana, az akkori idők szellemében, a szent földre
akartak búcsúra menni, egyedül, nem kisértetve senkitől,
elszánva magokat mindazon veszélj'ekre, melyek akkortájban
keleten, inkább mint valaha, napirenden valának.
Mikép látjuk, a bán udvarában sok készült s egy részt
mély titokban, merfc Rokiczana és Diana senkinek sem árulták
el terveiket, s még Zdenko sem tudott semmit arról, mi lassau
8 óvott magányos órák leple alatt érieltetett tetté, bár némi
nyugtalanság és szórakodottság a két hölgyben ki nem kerülendé az élesb figyelmet.
Diana nyugtalansága néha magának a bánnak feltűnt;
de annyira megszokta az utóbbi időkbon húgának szürakodottságát, mikép nem akarta öt kérdésekkel ostromolni,
melyek úgyis sohasem vezettek eredményre; merfc Diana
vagy mellőzte a feleletet, vagy idegei ingerlékeny gyöngeségével mentette ki magát. Eate a vendegek a nagy termekbe
gyűltek össze s Diana ki nem vonhatta magát a társaságból.
Kgy óra telt a másik után; a hölgy ritka lelki erővel
igyekezett levívni a vihart, mely keblébe dúlt, s a fárasztó
ünnepély minden szertai'tásain át erőt tudott magán venai.
Társalgott a vendégekkel, részt vett magában a tánczvigalomb a n ; de ha a lélek kiállta hősiesen a csatát, az idegek mindig
legfeszültebbek, a kedély mindig nyomottabb lön. Azok, kik
vigadtak, kik az órának éltek, mely jött és ment, hogy többé
vissza ne jöjön, kevés figyelemre vették Diana szokatlan
komolyságát. Ök mnlattak, míg e hölgy ismeretlen okokból
a kiuzópadra látszott feszítve lenni.
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Végre jóyal éjfél után a zene elhangzott, a vendégek
visszavomíltak szállásaikra 3 Dianát kimerülten a nap fára
dalmai é.R za,ja ntán, testvére Mieoslaw szobáiba kísérte.
Egy óra telt el újra, a vendégek alkalmasint pihentek
már mindnyájan. Diana ébren volt! Miután cselédei öt levet
kőztették s eltávoztak, a hölgy csendesen felkölt ágyából.
Minden tagja reszketett, de erőt vett magán s könnyű
1)0 palástot öltvén tagjaira, szekrényei egyikét nyitotta fel s
C'g\'szern öltönyt vett ki abból, minőkben Kotromanovics
egész családja járt, ünnepies alkalmat kivéve.
Az éji lámpát felemelte a földi-Öl s az asztalra helyezvén,
sietve felöltözött. Egy fövényóra homokjára tekintett minden
pillnnatban; mintha a homokkal, mely csendesen és nesz
telenül gyöngyözött alá, a keblében zúgó vihart hasonlítaná
össze: mintha valamit várna, minek a jövő fövenyporral jÖni
kcU, hogy azon nehéz pillanatok egyikét idézze fel, minők
elhatározólag s válságosán nyiilnak be az életbe s végeznek
jövőnk Celöl.
Mikor öltönyével kész volt, falszekiénykéböl, minők
akkori időben ritka lakásban hiányoztak, egy tört vett ki.
A lámpa fakón lobogó világa derítette a szép, éietteljes,
s mégis gyöngéd s bájos vonásokat, növelvén azoknak halványHiigát s megtörvén a sötét szemek sugáriban.
Gyöngéd njjai tapogatták a kis veszélyes fegyver élét, s
iniután azt keblébe rejtette, úgy tetszett neki, mintha vonásai
megfeszülnének H a zsibbadtság tagjaiban elmúlna.A lakosztály, melyet Diana magának bátyja ösi várában
választott, összeköttetésben volt az egyik szöglet-bástyával.
E négyszegű torony egészen e saálláshoz tariozott alsó eme
letével együtt, melyet Diana ruhatárul a némely beosesb
liolmijának rejtekéül használt. A felső szoba két egymás
melletti góth ablakkal hálószobájából nyílt s a hölgy azt
virágokkal e legcsinosabb bátoraival felékesítve legtöbbet
használta. A napnak nagyobb részét ott töltötte s oda jöttek
hölgy-látogatói és Lizinka, ki nagynénjét tisztelte, de mennyire
.l<>sil.-a M.
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szerette a szép chelmi grófnét, Katalint, annyira nem tudott
azon érzésnek nevet adni, mely szivében Diana iránt élt. —
Tartózkodás, szánalom s talán nem csekély végjátéké a féle
lemnek, melyet c magában zárt kedély felidézett, okoaták,
hogy ez ifjú szív nem tudott iránta soha megmelegíílni
igazán. Volt, ha szabad ily hasonlatossájígal élnünk, a vonza
lom közt, mely Dianát valóban hevítette kedves unokahuga
iránt, s ennek magára kényszerített szeretete közt, egy
fuvalma az éjszaki szellőnek, hideg árjával választván el
őket, a nélkül, hogy a lelkek ezen érinthetetlenaóge vissza
vonulásnak vagy ellenszenvnek látszassék.
De kísérjük Dianát. Mihelyt fel volt öltözve s a hideg
törnek vasát szivén érezte öltönye alatt, a lámpát vissza
helyezte a földre s egy kis bádog lámpás gyei*tyáját gyúj
totta meg.
Evvel kezében, lépett az egészen sötét bástyába, hol
csak most terjedt csekély fény, kiáradva, mint csillag fi
hosszú vékony tüzszálaktól övedzve, melyek mögött Dianának
magas emelt alakjn., hóhíilvány vonásaival, kísértethez hason
lított inkább, mint élő lényhez.
Mikor a bástyába ért, a szoba egyik szöglete felé köze
ledett; lépése biztos volt, nem reszketett többé, mintha soha
ott nem leende, úgy eltűnt a zsibbadtság tagjaiból.
Kisded lábának nyomására a kemény tölgypadolatnak
egy koczkája kimozdult, a a hölgy, a nélkül, hogy pillanatnyi
időt venne magának gondolkozásra, megtette az első lépést
lábát helyezvén a hágcsó fokára, mely a kocaka helyén eresz
kedett láthatatlanul, az alább teijedö sötétségbe.
Nemsokára a szobában csak egy kis világkaraj tüne
dezett reszketve a boltozaton ama nyílás fölött, azután halk
surranás hallata csekély neszét, a nyílás bezáródott s minrlen
visszatért néma csendese égébe.
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Nem igen távol a sutiskai vártól, Mladin öreg vadásznál,
líjra vendég mulatott, mint mindig, mikor a bánnál valami
nevezetes ünnepély tartatott, vagy igen sok látogatói voltak.
Ilyenkor, ha más nem, legalább az érkezett vendégek kísére
téből egy-kettő ritkán hiányzott házánál.
Soha sem kért vendégeitől semmit; megosztotta velők,
a mivel bírt, de azért a vendégazeretet bőven jövedelmezett;
mert ritkán távoztak az ily szívesen látott vendegek a nélkül,
hogy valami azép ajándékot ne hagynának gazdájuknak
emlékül. Fegyvert, néha emlékpénzt: mert fizetést, azaz
folyópénzt senkitől sem fogadott el, s azzal Öt megsértendé
az ajándékozó; sérteni pedig az öreg MIadint nem volt üdvös.
Jelenben egy férfin volt nála szállva, ki nem először
jött oda Diár, s kivel Mladin, senki sem tndta mióta s mi
okon, nagy meghitteégben élt. Nem lehetett ezt barátságnak
vagy valami külöDÖs rokonszenvnek nevezni, mert a két
ismerős közt szembetűnő különbség létezett. Mladin, bár
még jó erőben, agg férfiú volt, míg a másik harminca néhány
évesnek látszott.
Mladin öregsége daezára víg és tréfára mindig kész,
ama másik, szigorú s hideg, mint a szikla; Mladin még nem
látott mosolyt ellebbenni ajkain, bár e hidegség daczára mély
érzés honolt az idegen keblében s valami sajátos megkapó
érdeket nem lehete tőle megtagadniHa e férfin jÖtt, igen szívesen látta öt a vadász, de
mindig nemével a titkolódzásnak; mert lakában meg volt
parancsolva, hogy a vendég jelenlétéről senki se szóljonj s
a jöttnek lova azonnal egy távoli ólba vezettetett, neki magá
nak szállásul pedig az öreg Mladin egy kis kamrát szánt,
melynek kijárása a vadászlakot köröző s eleven zöld gyepű
vel Övedzett veteményes kertbe vezetett.
Néha, mikor már leánya s egyetlen cseléde lenyugodtak,
15*
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Mladin benyitott vendégéhez s ott egy serleg bor mellett
órákig elbeszélgettek együtt.
Történt-e egyéb, Mladin az egyedüli volt-e, ki e rejtélyes
idegennel összejött ? ezt senki aem tndta. Nagyrészt e vadász
lak távolléte a sutiskai vártól s annak erdőség közti helyzete
okozták megóvását a látogatási titoknak; máe részt azon
körülmeny, hogy a vendég, mintha mindent tudna, mi a bán
várában s annak közelében történik, csak akkor mntatkozott
az öreg vadásznál, mikor nála semm^i más vendég nem vuU
s többnyire oly igen kéeön jött, hogy érkezését öeak Mladin
mDga vette észre, még az Öreg eb sem ütött í:ajt, mintha régi
ismerője jöne.
/í
Azon éjen, mikor az éjfélelotti órákat a bán udvarában'
a számos vendégek a legderültebb jókedvvel töltötték el, 8
Diana távozását szobájából lestük ki, a rejtélyes idegen megií
érkezett Mladin háza előtt.
Mindnyájan aludtak már, bár olykor, a vái' felől leng*
éji lebel egyes trombitaharsogásokat elmosódott fcalányogi
viaszhangokban szállított a magányos erdőig.
A házi eb a venyige-borííott jjitvar előtt hevert s halivá"
a közeledő lódobogást, fülelve emelte fel orrát; azután nehéz
kesen kelvén fel fekhelyéből, a ház előtt kezdett, mint gondos
Őr, fel 8 alá sétálni, söpörvén lompos tarkával a sárga homokot
Egyszerre pár ugrást tett s mintegy támadó szándékkral
rohant elő, halk visitáshoz hasonló ngatást liallatván, mi a
jövő perezben barátságos nyöszörgésnek adott helyet.
Egyszerűen öltözött vadász, a holdtól világítva, léptetett
csendesen és óvatosan a ház felé a hü eb kíséretében, mely
fel-felugrott a lóra, hogy a vendégtől pár czirógatást nyerjen.
Mikor az idegen a vadászlak elé érkezett, leszállt lovilról, annak nyakában hagyván a kantárt, míg a szép állat
leeresztette fejét s egész béketűréssel várta, mi történik vclo
tovább. A lovag a laknak balszárnyán egy kis ablakhoz köze
ledett 8 azt néhányszor megveregette, míg belülről pár álmos
hang felelt az éji üdvözletre: — megyek . . . mrgyek!
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Mladin annyira megszokta a vendégeket, főleg ha a
bánnál víg napok és éjek folytak, hogy soha sem kérdezte a
jöttnek nevét s büszkeségeihez tartozott a készség, melylyel
minden kopogásra ajtót nyitott.
A2 Öreg ficzkó bor-köczét kanyarított nyakába s az
ai)lakhoz közeledett. — Ismerős! gondola magában, az eb
uem ugat.
Evvel kinyitotta a kis ablakot a azonnal felkiáltott: —
Kegyed az, herczog! már azt hittem, hogy el se jö, pedig — —
— Hallgass ! — felelt a berezegnek szólított férfin, kinek
mogorva, de jelelten éles és szép vonásait a holdnak egy
öugára öntötte ei, hatalmas töigjmek két óriási ága közt,
mint ezüstszalag törvén elö. - ^ Hallgass, — ismétlé a jött; —
talán elkéstem ?
— Nem, nem, aram I hallja-e kegyed, mikép harsog a
trombita a sutiskai várban; nem oly hamar mozdulhatnak
ott az emberek, hová szivök szólítja, őket. Megyek ajtót nyitni
s a lovat elvezetni láb alól, hogy ne lássa senki; mert ilyen
kor nem ritkaság még ily késő órákban is az utas.
Evvel Mladin nyitva hagyván a kis ablakot, elsietett s
nemsokára felnyílt a vadászlak ajtaja.
Míg az idegen, ki miként látszott, igen jól ismerte a
járást, az ajtón át eltűnt, hogy azon kis kamrába lopódzék,
melyről már tevénk említést: addig a vadász hü ebének kísé
retében a fáradt lovat elvezette szokott szállására, hol a
Roroglyában üde fü, a jászolban zab várt reá.
Mladin müértÖlog levette a kantárt a ló fejcröl s meg
eresztvén a heveder csatjait, fövel kifelé kötötte a^it az állás
oszlopaihoz.
Mintegy negyed óra múlva Mladin, ki addig visszatért
a házhoz a pár száz lépést tett az erdő széle felé a sutiskai
úton, újra az ólhoz ment s megitatván a lovat, véget vetett
sovárgásának s a jászol felé fordítván fejét s megbogozván a
kötőfék szárait, csendesen közeledett lakához, helyet foglal
ván azon lóczán, hol Őt először píllantottukmeg.
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Az eb, mintha még valakit várna s mintha tudná, hogy
jó barátjának aa ismerős idegenek érkezése máy látogatást
is von maga után, nagy méltósággal sétálgatott ura elött,
néha egy-egy őrmenetet intézvén távolabb a háztól a szem
betűnő nehezteléssel becsületes kutyaarczában, térvén visszü.
Újra eltelt egy negyed, egy másik és harmadik. Mladin
ia veszteni kezdé béketűrését, de mintha vendégét oly sokáig
magában hagyni illetlennek tartaná, benyitott annak
szobájába.
— Még mind nem j ö !
E szavakkal köszönt be a
vadász.
A vendég e közben lekerítette nyakáról könnyű köpe
nyét, fegyvereit lerakta a kis asztalkára maga elé s egy széken
ült minden más viláigítás nélkül, mint a melyet a nyitott
ablakon át a hold árasztott reá.
— Eljöj Mladin! ne aggódj, — felelt az idegen.
— Ab! — kiáltott fel a vadász. — Isten bizony, minden
világ nélkül hagytam herczegségedet, tüstént mécset gyújtok.
— Ott a szövétnek magasan azui- tartóban, Mladin,
mond az idegen félig merengve, — maradj! Sokszor világított
nekem, majd annyiszor, mint a fényes nap! Szeretem vilá
gát, mert nem oly ámlatos, mint a napé és sokat födve hagy!
szólj, mit tudsz róla, mindig a régi makacsság, a megrögzött
előítéletek ?
— Nem tudom, — felelt Mladin, — herczegaéged előtt
nem titok, hogy magam is fejemmel játszom! Ha a bán
megtudná, mi háta mögött történt, nem volna maradásom.
— Gondolod, Mladin? — viszonzá az idegen, — legyen
úgy, mint a bán akarja, ha kedvesebb neki másokkal tartani
szövetséget, mint azokkal, kikben egy vér szivárog századok
óta az Övével. A bán a magyar király híve; természetes, hogy
a Gedimin utódokat gyűlöli; ö a római pápának minden
intésére hajol, nővére kolostort épít, leányát Jézus hitében
nevelteti; hogy férne meg egy sátorban velünk, kiktől ama
nagy sátort ia felettünk, melyből a csillagok lenéznek, irigyli!

Hagyján, Mladin, a ki választ, ne hibáztasson máflt, ha yálasztúsii balul üt ki.
Csitt! — mond egyszerre a vadász; - valami árnyat
látok a fák közt erre jöni.
— 0 az! — mond a vendég, — eredj. Öreg, gyújtsd
ineg a mécsest, mert szemem világosan akar látni; én addig
(ilébe megyek.
Mindketten kisiettek a szobából, Mladin hogy világot
hozzon, a vendég a ház elé, s unnau az ösvényen a sutiskai
várnak irányában.
Ezen oklalon az eri^ökön elég széles nyiláa volt, mely
a sötéthez szokott szemnek a hold ily fényes világításában,
nem engedé eltéveszteni a tárgyat, melyet várt s melynek
első körvonalait észrevette.

m.
Sntiska felöl s már jó közel a vadászlakhoz valóban egy
karcsú árny sietett elő s mi, kik Biana eltávozásán jelen
valánk, pillanatig sem kétkedhetünk, hogy az, ki az éjnek
homályában, e vízárokkal kerített a dobogó által védett várból
egyedül jött, nem más, mint a bánnak nővére, a szép Diana.
t^ár perez múlva találkoztak: ö és a férfin, kit Mladin
berezegnek nevezett, megálltak pillanatra; némán tekintettek
egymásra, mintha az éj kétes világításában gondolataikat
akarnák kiolvasni vonásaikból.
A férfiú kezet nyújtott, melyet Diana elfogadott a
nélkül, hogy e mozdulatában valami öröm, vagy vígasz szel
leme nyilatkoznék.
•— Eljöttem ! láthatod Diana, hogy parancsodat teljesí
tem, pontosan betűazerint I — mond a férfiú.
- Köszönöm! — felelt a no, mig hangjából a felindulás
reazketegsége nem hiányzott; — de ennyiből állt a felelet.
— Menjünk, — inté a férüa, — itt valaki láthatna a
te nem akarsz velem láttatni.
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— Menjünk! — ismétlé a hölgy s mindketten a vadász
lak felé intézték lépteiket, míg az Öreb utáuok ballagott,
hizelgéseivel figyelmet igyekezvén gerjeszteni.
Míg a rövid út a házig tartott, Diana nem szólt e a férfiú
nem akarta szótlanságát félbeszakasztani.
Valami megfoghatatlan létezett e két érdekes alak viszo
nyában, mi szövetségtik közt, mint éles kard hevert, kínossá
tevén minden érintkezést.
És mégis a hölgy, a hatalmas bánnak nővére, kinek
kezéért gazdag fejedelmek sóvárogtak, gyalog jött mefsfoghatatlan módon s minden kíséret nélkül, éjfél után, hogy e
férfiúval találkozhassék! Ki lehetett ezen ember, kiért a félig
szentnek tartott Diana s kinek szigorú komolysága az egész
fórfinemet tartózkodóvá tette, ennyit vetett koczkára?
Nemsokára a ház elé értek, hol Mladin állt; mikor a
herczegnö pár lépésnyire volt tÖle, az öreg vadas?: leemelte
ösz fejéről süvegét a csendesen meghajtotta magát.
Légy üdvöz, Mladin! — rebegte a hölgy, ^ ne hagyd
el házad küszöbét, őrködj, talán utoljára teended azt, s
vigyázatra soha sem volt annyi ok, mint épen most.
Mladinnak egy föintóse volt a gyorsan kimondott sza
vakra minden felelet.
Az idegen elébb lépett a lakha s mintegy vezetvén a
herczegnőt, benyitott a szobácskába, hol már a mécses világa
a kis hézagot felderítvén, minden tárgyat látni lehetett.
A férfiú lesegítette Diana válláról a felső öltönyt, mely
sok hasonlatossággal bírt azon sötét színű porköpenyekkel,
melyeket akkortájban a hifczarándokok viseltek keleti út
jaikban.
Szembetűnő volt a feszültség mindkettejük közt; úgy
látszott, hogy mindegyik azt várja, hogy a másik kezdje meg
a közlést, melynek fontosnak kellett lenni; mivel Diana
maga hívta meg a herczeget, kinek még nevét sem tudjuk s
annyit koezkáztatott, hogy vele találkozhassék.
— Ide hivattál hosszú négy év után, Diana, — szólt
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végre a férliu, — egy sugárt árasztottál arra, mit már végkép
tiibúnytnak véltem; özólj, miéri tevéd ezt, mit kívánsz tőlem ?
— Egy oaküt Lnbarfcl - azólt a hölgy, miután mind
ketten helyet foglalt&k.
-—Esküt? -—kérdé a férfiú, ki, mikénb halljuk, nem
volt más, mint a Gediminek egyike, a híres Lubart, Kjeistut
és Olgerd testvére. — Mi erÖt tulajdonítanál te egy férfiú
esküjének, — folytatá, — kinek yallása nem a tied ? hanem
színlett áttérése után hitetekre, mindig őseié s kinek esküje
;a római pápa előtt mit sem ér?
— Én az esküt,'magamért és mogunk közt kívánom,
Lubart, s bízom a férhuban, ki azt önkényt B minden viszony
ban, ősi ildényeink szerint, bánthatatlan nőnek kezébe leteszi.
-— Mit esküdjek neked, Diana? — szólt komolyan
Lubart, míg a szigorú, nemes arczon egy fellege a búakomolyBáguak vonult el. — Nem esküdlem-e egykor, mikor bátyád
távol volt Sutiskától s engemet szépséged híre álruhában
hozott vára közelébe; mikor egyedül habtól borított lovon
jöttem messze földről, egy pillanatért, egy Ölelésért! Kern
védtelek-e meg olykor gaz tolvaj néptől B esküdtem neked a
haldokló martalóczok vonaglásai közt, a véres karddal kezem
ben, szerelmet? Xem tartottalak-e karjaim közt az elragad
tatás azon pillanatában, mikor szemeink találkozván, életre
s eszméletre ébredtél ? Tebetek-c magasabb esküt? S mégis,
Diana, az esküt ama csa.iás boldogság órájában, az erdŐ
homályiban, melyet öröknek hivénk mindketten, nem szeg
tük-e meg, te és én, s ón miként te?
— Nem kellett volna tennünk, azt, Lubart, soha! s
talán azért szegtük meg mindketten, mivel öntudatlanul,
elragadtatva a pillanat hatalmától, tevők. Most tőled nyugodt,
megfontolt esküt kérek: esküdj istenedre, vagy öaeid ham
vára, vagy a mi szivednek legkedvesebb, mindegy, Lubart I a
rövid álom, metyet átéltünk s annak szédítő visszaemlékezete,
a mit áldoztam éretted s a szövetség záloga, melyet szerel
münk egykor ekejtett a világ előtt, s mely most bizonytalan
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jövő elé néz. ra\r\(\ ez elég alap arra, hogy a mit nekem ez
órában igérendesz, az eskü szentségével s bonthatatianságá
val bírjon, ha férfiú vagy.
— Szólj! — mond Labart.
— Esküdj nekem: hogy a viszony, mely köztünk létez,
örök titka marad szivednek. Tudom Lubart, hogy házunknak
nagyobb ellensége nincsen mint te, bátyá,d Kjelstut 3 Öcséd
Olgerd; mindenből, a mi köztetek s bátyám közt történt,
világos előttem, hogy a harcz mielőbb lángra gyúl újra.
— Eletem egyetlen, de nagy botlását eddig átláthatlan
lepel födte. Nem ismertelek, nem tudtam, kit rejtenek a, voná
sok, melyeket annyira szerettem egykor ! Most a halicsi vérvásár óta tudom, ki vagy. MIadinnak ia megbocsájtottam
titkolódzását; de igérd nekem, Lubart, a férfin szónak csküazentségével: hogy bármit hozzon a jövő, bármikónt fordul
jon a had szerencséje, veszíts vagy gyÖzz, senkinek süm
árulod el titkunkat! Nem engedcnded sem bosszú, sem viszontorláa által magadat elragadtatni, hogy engemet használj
eszközül bármire, legyen az béke, vagy alku s engemet egé
szen kihagyandsz a számításból.
— Legyen! — mond Lubart, — esküszöm őseim sírjái-a
s arra, mi legkedvesebb előttem, saját gyermekünkre! titkun
kat csak Mladin tudja, ö el nem árulandja soha; ö volt, ki
szerelmünk első mámoros óráiban meglepett, hol te az alig
15 éves, nem tudva vétkezel-e vagy üdvezülaz, enyim levél,
feltétleniil elő- s utógondolat nélkül. Azóta kezeim közt valál
te, Lizinka H kevély bátyáid egyike, mondd, elárultalak-e?
Mladin, igen, ő volt a jámbor öreg, bátyád hű szolgája, ki
együtt talált bennünket s kit könnyeid megengeszteltek s
elcsábítottak, hogy áviűó helyett meghittünk legyen. Légy
nyugodt, Biana, ah, haté akartad volna, akkor, a mit akartam
én! Most nem kellene c szövetséget titkolnunk, de te rettegtél
bátyáid haragjától s tőlem azt kívántad, mit én nem tehettem!
— Lelked kárhozatára, Lubart, — felelt Diana; — nem
tetted, a mit kívántam! nem kérdeztem nevedet, nem laka-
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sódat; e^y gondolatom volt a földi szenvedések xitán, veled
tígyütt tárva lelni a kapnt ott, hol egyenlöek leendünk mind
nyájan, közhazánkban. Ha tetted volna, mi Iccnde könnyebb,
mint kibékülvén bátoraimmal s lemondván az örökös harczokról, melyek úgy is vesztésre vezetnek végre, a keresztény
fejedelmek és berezegek sorába lépni. Ha mint ilyen kérő
fellépsz, bátyám meg nem tagadta volna tőled kezemet.
— Tebettem-e azt, Diana ? — szólt Lubart, — hagyjuk
ezt, nem akarom neked ismételni, mit most már úgy is tudsz,
hogy ca nem Iccnde küTGscbb, mint végkép megválni test
véreimtől s a néptől, mely agg hitéhez s ősei istenéhez ragasz
kodik. Nem mondtam-e neked, hogy elragadlak s elviszlek
oda, bol engemet egy bátor, szabad nép urának ismer s kezei
men hordozlak és leendsz istennőm, kinek oltárán ki nem
alszanak soha áldozatim! Nem akartad, elméd más ii-ányt
vett s mihelyt az első mámornak varázsa megszűnt, vétket
láttál abban, mi addig üdvcd és boldogságod volt.
— E s t e Lubart 1 ki ifjúságom tudatlanságával vissza
éltél, ki a szemrehányás olthatlan, lassan emésztő mérgét
csepegteted szivembe, mit tevéi te? Nem feledtél-e el? s vol
tál-e jobb fékvesztett indulatú testvéreidnél? megtartottad-e
hiíség-eslíüdet, s nem szövetkeztél azóta számtalanokkal, kik
nem valának oly szigorúak hűségükben, mint én ? mert mióta
valódi nevedet tudom, nem titok életed ia előttem.
— Nem akarom tagadni, Diana, azon idő óta, hogy te
minden találkozásunkat nehezítni kezdetted, mióta megtud
tam, hogy egyházi íerfiak küldetve fíómából, körülhálózták
ifjú elmédet s kiirtották egykori szerelmedet szivedből, én is
engedtem a pillanat csábjainak s az alkalom, elébb egy-két
botlásra, később elh ideg ülésre vezetett. Viszonyunk elaludt,
mint a tábor tüze elalszik, ha a vihar elsöpör felette. Azt
hittem, hogy az életben nem találkoztunk többé a azért gyer
mekünket kerestem fel.
— S megtaláltad azt, tehát ól ? — kiáltott fel a hölgy
nagy felindulásban.
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— Felkerestem s megtaláltam; mert tudtam, hol van s
ha én magam eitávolitottara onnan, hol közeledben volt, egy
vétkemet vallom meg neked, leltettem gyermekemet tőled!
— Tőlem, az anyától! ah Lubart, e gyanú — kiált fel
Diana,, míg vonásai égtek s valami különöB nyugtalanság
mutatkozott arczában.
— Hagyjuk e tárgyat, Diana, — mond Lubart, nem
mutatván semmi különös figyelmet a hölgy igen észrevehető
zavaró dására.
— Á gyermek él, — folytatá azután,
ennyit elég
tudnod róla. Ha gyanúm ért, ne csudálkozz rajta: sok történt
már a világon, egy fiatalkori botlás cmlckezcténok clfödcsóre
s te nem vagj' egészen saját hatalmadban; gyanúm egj'ébiránt nem közvetlen téged ért.
- Hogyan tehettél fel rólam ily iszonyuságot ? -- moud
Diana, a nélkül, liogy zavai'odása szűnnék. - A gyermek
tehát él? — folytatá, — s ón halálát sirattam, mikor az
eltűnt! s te magad évek óta nem fedezted fel előttem, hogj'
valamit tudsz róla.
— Ne vádolj, Diana! — szólt Lubart. —^ Vad csatákban
növekedve, vér és veszély közt, a hatalom fokán olykor, más
kor pedig mint üldözött vad, szivembe egykoi' egy szelíd ven
dég fizállt, - - folytatá Lubart, — mig a téüesen hideg voná
sokon, mint a tavasz lágy szellete valami áínya a szelídebb
érzetnek vonult át. E vendég a te szerelmed volt —
0 ! nem talált ott kedves szálláara, mert hamar elköltözött
mint az álom, mely kincset hoz s melyet ébredés követ üres
kézzel! Nekem e vendég egy ereklyét hagyott hátia, egy
angyali kis gyermeket! hidd nekem, a szóles világon e gyer
meket szeretem leginkább; talán egyedül szeretem azt, mert
a hölgyek, kik mint meséink vilári éltem éjjelét köniltánczolják, élvezni igen, de" nem tanítottak szeretni, s a te yzerelmed
Diana
átszállt ez angyalnak szemébe, huunan azt kiol
vastam, mikur fáradt karomból kihullt a véres aezél! Ne
csodáld, ha öt féltettem az éjszaki szellőtől, mely gyöngéd
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nvczát érhetné, a e[onosz szemtől, mely megigézhetné, a sze
rető mosolytól, mely öt elcsábíthatná. Kisértem éveit, mint a
kertész a fejlődő növényt
most 17 éves; ah, ha tudnád
rjien most
— mennyire szüksége van névre és szülői
iíarokia!
Ne bámnld, ismétlem, ha féltem tőled is, fél
tem azoktól, kik titkunkat kileshetnek s téged másként sze
retnének talán, mint te magadat, s gondolhatnák, hogy míg
a gyermek él, egy iiomály folt borong életeden, melynek fel
fedezésétől rettegsz!
Diana összerázkódott. Liibartnak egy éles tekintete
suhant el arczán, azután a férfiú folytatá: — hisaed-e már,
líogy titliuokat el nem árulom?
— Hiszem, akarom hinni, Lubart, — felelt a hölgy, - ilc előttem nem fogod örökre elrejteni e gyermeket, látni
;ikarom öt egyszer életemben s te nem lehetsz oly kegy-etlen,
tőlem, az anyjától, örökösen elvonni öt!
— Kegy óa kegyetlenség viszonos szavak, Diana, —
mond a berezeg,
lehet olykor a kegyben több kegyetlenség,
mint magában, mit a világ kegyetlenségnek nevez ; ellenben
;i kegyetlenség külszíne olykor mély irgalmat rejt. Ki a fenés
ttigot lemetszi, ki a betegtől az ízes gyümölcsöt megvonja s
líi saját anyjának vigyázatlan szerelmétől titkolja gyermekét,
kinek élete hajszálon füg^". az irgalmas tettet követ el. De nem
fogod öt látni, Diana! halottnak hitted, tizenöt év óta sirat
tad öt s talán anyai szived az ártatlanok jobb világába hely
zetté már; élhetnél egy födél alatt vele s rá nem ismernél. —
Azért ne háborgassuk a halottakat, ő reád s a világi-a nézve
iiiegbalt, senki sem tudja, hol van, honnan eredt: nem fog
utaidba léj^ni, s Lubart, a vad Kjeistut s Olgerd testvére, a
íledimin utódok egyike, nem visel harczot, nem gyakorol
bosszút hölgyek cUen!
— Ez uto].=ió szfl,vad, Lubart V — kérdé Diana, — evvel
\*é3zsz búcsút örökre az anyától, kit egykor, miként állitád,
szerettél - inkább üdvödnél ?
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Lubai-t felkölt üléséből, látván, hogy Diana oda hagyta
székét 8 darabig némán tekintett a hölgy arczába. Diana
harminczharmadik évét töltötte be, de az évek nyom nélkül
haladtak el a hölgy felett. Luharfc, ha nem találta ÍB szebbnek
öt mint egykor, midőn egy gyöngéd virág virult fel ez útjá
ban, de még mindig szépnek mégis. Maga arczának szigorú
kifejezése valami márványszerűt, mesterkézbül kikerült szobori szépséget és tisztaságot kölcsönözött a hölgy vonásaíaak.
Pillanatra úgy tetszett e hajósüak az ékt zajon tengerén,
mintha egykori vágyainak messze eugára törne elő iijabb
éveiből, mikor még szeretni tudott, mikor még szeliden a
enyhén álmodott nehéz csaták ntán békés tüzeiőrul! Ah,
vége mindennek! csalékony játéka volt szeszélyének, mi most
mint árnya egykori szebb napjainakincselgett képzete előtt. ~
De valami ösztön ragadta meg, lígy tetszett ezen erőteljes
természetnek, mintha nem lenne méltaLlau ho;izá a lehetlenségen rázogatni I — Diana, - szólt végre megragadván a
hölgy kezét, ki azt csak vontatva engedte át. — Vagy-e egy
nagy elhatározásra képes, nem csalod-e magadat, mikor azt
hiszed, hogy gyermekedet szereted, akarod-e, hogy az újra
tiéd és enyém legyen ? Egy szilárd pillanat átöntheti a mul
tat a jelenbe s te egyedül vagy képes mindkettőnk végzetét
megakasztani s más jövŐt felidézni!
— Nem foghatom fel tisztán szavaidati — mond Diana. Mit értesz az által, hogy gyermekünk a tiéd is legyen, holott
nem másé mint a tiéd, s tőlem egy tekintetét félted?
• - - Megfejtem neked, — viszonzá Lubart, míg vonásai
hói látszott, hogy neki a társalgás újabb fordulata nehezebb
és kínosabb, mint az, a mi eddig kőztök mondatott. — Meg
fejtem neked, - ismétlé, - leányom nem enyém, miként
nem a tiéd. Más nevet visel, más családban növekedett,
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nem tudja, hogy atyja vagyok; egykor gyakran láttam öt, —
most
!
E szavak után Lubart pillanatra elhallgatott, azután
folytatá: — Mindez megváltozhatik, ha te lemondasz egetVÍYÓ terveidről, nem vegyülsz a vallási üldözések s térítések
nehéz harczába a a helyett, hogy falakat cmelncL szentegyházxü istenednek, szivedbe építenél oltárt az anyai szeretet
nek. Ha lemondanál azon viszonyokról, melyekben élsz, s
elfoglalnád a helyet, hol szebb és szelídebb kötelességek vár
nak reád! — Nem értesz-e, némber! ki egykor mondád, hogy
mikor szívemen pihensz, annak mdnden dobbanása egy nyil
vánítás s hogy beszédemet érted, mielőtt goiidolatini szavakká
fejlenek ajkaimon?
— Mit kívánsz tőlem, Lubart, —• kiáltott fel Diana
összerázkódva, — nem azt-e, hogy midőn a tetőre értem,
lépteim vérnyomai mögöttem vannak, ereszkedjem le újra az
Örvénybe, hol nem tudhatom az órát, mely megint a nehéz
útra szólít ? — Azt akarod- e, hogy mikor az igazság 1 eszállt ég
ből hozzám s megtanított megvetni az életet, hogy emeljek
arczom verejtékében lépcsőket egy jobb életre,
most, a
nehéz, kínoa diadal után térjek vissza a mindennapiság jelen
téktelen semmiségébe! ISIem, Lubart, vad szived^ mely a házi
üdvöt nem ismeri, de érti, mi egy uag}^ elhatározás, nem fogja
tőlem kívánni, hogy mindenről mondjak le, mi még engedi
magamat eltűrhetni s a gondviselést kiengesztelni életemmel.
— Kívánni? — mond Lnbarfc, — nem Diana, én nem
kívánok semmit, egy előítéletem van, eltiltani magamtól
minden kivánatot, mert végzetem az, hogy kivánataim egyike
se teljesedjék. Nem kívánok tőled semmit, szabad vagy!
szabad voltál mindig; — de megmondom neked az egyedüli
lehetőséget, mely életednek más és nyugodtabb irányt képes
adni. Hallj engemet, he nem várom feleletedet, távozni fogok,
gondolkozz aiTÓl, a mit mondandók, nem késő még! Egy
hosszú évet engedek neked, határozz s adasd tudtomra, a mit
végeztél, Mladin, az egyedüli által, ki valódi nevemet tudja.

— Nem akarlak hallani, Lnbart! — mond Diana.
- Hallani fogsz! — szólt a herczeg sxigorú hangon s
a hölgynek útját állván, ki egy lépést tett az ajtó felé.
— Szólj tehát, — mond Diana, kinek sugár szemöldei
öaszevounlíak, s kis kezei egyike ökölre esorult, jeléül, mennyi
akarat volt e szelídnek s szentnek látszó teremtésbüu s minő
nem örömest és szégyenülve engedett ii fórfiú hatalmának,
kit kimélnie kelletett.
— Az élet delében vagyank mindketten, Diana! — szólt
Lubart, egy árnyalatával a kedólyességnck, - 38 éves én,
33 legfeljebb te, gyermekünk 17-dik évét tölte be, egy késTi,
Hzép család együtt, a végzet által három oldalra kitaszítva
az életbe ! Egy elég itju, még teljes életerőben levő csa
lád, melynek egyetlen í^zilárd elhatározásától függ, egygyé
olvadni — s .5zép egészet képezni.
— Itt állok előtted: senki sem tudja, hogy itt vagyok!
0 ha a bán tudná, nem pihenne éji mámora után oly csen
desen. Senki sem tudja azt is, hogy a toronyból, mely mel
lett lakol, föld alatti nt vezet a vár árka alatt egy mohos
szilíláig, honnan nem egyszer jöttél karjaim közé jobb napok
ban! — Gyermekünk angyalian szép és jó — jobb mindket
tőnknél ! — és mégis Diana - — nem szerencsés; ah — ha
sejtened, mennyire szüksége vau épen most reánk!
— Hármunk előtt egész hosszú élet áll s talán, ha van
miért ég van kikért, kivetem végre én is a horgonyt s hajlom
békére és nyugalomra.
— Ki tudja, Diana! nem Ígérem ezt, de szivemet a sivár
élet üresen hagyta s nekem ügy tetszik, liogy nem leendne
okod megbánni, ha gyermekedért feledni tudnád, mikép a
szerelem kihalt mindkettőnk saivébol, de azért a béke, kimélet
ÓB barátBág visszatérhetnek azokba.
-— Nem ismered magadat, Luhart, — viszonzá Diana,
ki lassanként erőt kezdett venni ingerültségén s izgatott
ságán, mely ezen egész társalgás közben feltűnt rajta, — te
a caendes tüzelőről álmodozol, hol nőd éa leányod - hosfizú

téli í'stélícii népünk mondáit meséljék eJ neked a jámboi
veinlégek köszöujentík be ajtódou.
Hallod a rivalló kür
töt ! • ajtód előtt nyerít a, mén, -—• amott a falvak égnek P
jü a barcz vérbnllámokhan! — Tudnál-e te egy pilhinatig
ellenállni annak, mi eleted, lebelieted, minden czélod és gon
dolatod ? Kelni Larczrol harczra, égetni, pusztítani, ölui.
merre lovad patkója gázol! S aztán, ha a haa-cznak moraja
elhangzott, ha méned fáradtan ereszti le nyaLát e körüled a
diadal őrjöngése, vagy a vesztett esata síréneke hangzik;
tudnál-e ellenállni a sivár ösztönnek, mely borba, szerelembe
fullasztani készt, mit egy ázerencsés óra adott, vagy egy
szerencsétlen elvett töIed ! 0, hogy ti erős férfiak, oly nehe
zen tudjátok magatokkal elhitetni, mínö gyengék vagytok
néha, s minő csekélységek azok, melyek csábjainak minden
tőrötök elégtelen ellenállni!
— Én,
szólt Lnbart, — egy oszlophoz fogódzva kinálhUv meg a révvel, Diana! ezen oszlop gyermekem iránti sze
retetem. Ha gyermekem mellettem áll, nevemet adhatom
neki, ha rád mutathatok az anyák még most ia egyik leg
szebbikére - s mondhatom : imé — nézz ide leányom — ez
anyád és én atyád vagyok! Ha ezt tehetem, felelek minden
ről. Legyen harcz vagy béke, nem engedem az egyházat összeomlani felettem, melyet építek számotokra őseim néma ren
getegei közt, vagy a táborok sátrai alatt. Nem vagy-e te a
hiros Stefán bánnak nővére, kinek már atyja napjait csaták
ban éite le? nem vezetett-e a sora höslelkü anyáddal ezer
életveszély közt Kaguzába és onnan vissza? Nem élted-e át
iijuságod egy részét örökös hányattatás közt, többször pihenve
iis égboltja s könnyű sátor alatt, mint fényes palotákban?
Egész családod többet ült nyeregben, mint szuunyadott lágy
vánküsokon : miért félnél te az élettől, melyet megszoktál,
mely korunk és fajunk végzete.
Diana hihetienni rázta fejét. - Lovam az ólban vár,
Diana! - folytatá Labart,-- nyergem mögé ültetlek; pár
óra múlva az erdő homályában embereimre találunk 3 néhány
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nap miiiva a litlivártiai nép közt vagyunk. Te nőm, én férjed,
8 Mária gyermekünk! Viszonyunk rejtélye feloldatik szép
valósággá ! —- Bátorság, Diana ! hiszen családodban a bátor
ság 8 elszántság a vérben van!
Diana hallgatott.
— Te uem felelsz ? igaz, Ígérem neked, hogy feleletre
nem várok, gondolkozzál.
Fivvel Lubart hirtelen válla körül kerítette köpenyét,
fegyvereit felragadta a a jövő pillanatban a nélkül, hogj
Diana egy intéssel, egy hanggal marasztaná, vagy feltartóz
tatná, kisietett a szobából.
Diana a szobácska közepében állt, mikor Lubart hirtelen
eltávozott; azután csendesen közeledett a nyitott ablakhoz,
mely előtt nem sokára Lubart férfias alakját felséges lován
látta ekohanni mint setét felleget.
A herczegnő két kezét szorította szivéhez; ajkai reszket
tek s vonásaiból látszott, mikép Lubarttali együttléte nem
volt képes azon nyugalmat azállítni keblébe, melyért annyit
koezkáztatott.
Álig tűnt el a férfiú, alig hangzott el a távozó ménnek
dübörgése, az öreg Mladin lépett be.
— Herczegnő, — szólt az öreg, — engedje nekem, hogy
elkísérhessem a rejtek nyilasáig; nem egészen biztos a vidék
s ha néhányan a vendégek közöl be nem várván a hajnalt,
haza felé térnek, felfedezhetnék, mit senkinek sem szabad
csak sejteni ig,
— Igazad van, Mladin, — felelt Diana, — engemet úgy
is, azt hiszem, utoljára vezetendsz életedben ily titkon s ily
alkalommal.
— Utoljára, asszonyom ?
— Grondolom, öreg, — felelt a hölgy, — ideje is, hogy e
titok örökre födve és feledve maradjon és semmi se szóUtua
ezt életre többe. íme, Mladin, vedd ezt,
ovvcl Diana nehéz
erszényt nyújtott át IVÍladinnak, — nem adom jutalmul nekedj
hu ember, te jutalom nélkül is hu és biztos vagy mint a
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kőszál, de tedd el, jó lesz kiháiíasításul egykor leányodnak. —
Mladin vonakodott.
Vedd, vedd ! — mond Diana, — a napoké melyeket
élünk, változnak a véletlenségek szeszélye szerint, jó egy kis
izes almát megtartíini a szomj esetére. - Éa raost, foljtaM
Ifiana, miután Mladin az erszényt átvette, — kisérj engemet,
még sok közleni valóm van;
Evvel mindketten eltávoztak a háztól, arra felé irányoz
ván lépteiket, merről Dianát jöni láttuk.
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A VABATLAN BEAVATOTT.
I.
Míg a lithváuiai herczegek, névszerint Kjeistut és Olgenl,
felbőszülve foglyaik megszokásén, mindenrelé azétküldötték
czirkálóikat, addig Lubai't, mikép láttuk, e foglyok egyikét,
alkalmasiut valami meghitt embere által Dianáuak, a hf'ilgytöl magától félszólíttatva felkerer-itc.
Volt-e valami hatályos eredménye e látogatásnak vagy
nem, később tudandjiik meg, addig eseményeink további
gyors kifejlésónek érdekében, más, nem kevésbbé megható
jelenetek elé sietünk.
Jegyezzük meg itt - bevezetésül, hogy Zdenko, mikor
Mícoslawnak haíicsi hirüökétől az ottan történteket meg
tudta : véteknek tartandá azokat Kotromanovica előtt titkolni.
Kiméletesen tudtára adta tehát a vad Lubart viszontoilási
merényét; de szinte megbánta aat, mert alig bírta a bánt
arra venni, hogy aGedimin urakat tüstént mtig ue támadja.—
Csak miután meggyőzte airól, mikcp nővérének s leányának
kimenekülhetóse korán sem tartozik a lehetlenségek közé, ha
nyílt támadás helyett csel leend alkalmazva, lehetett öt arra
venni, hogy az első kísérlet eredményét bevárja.
Minő ügyesen volt ez elintézve, minő gyorsan végre.hajtva — láttuk. Mielőtt a bán hinné, Diana és Li7,inka a
gyors és folytonosan veszély által körözött úttól kimerülten,
de ép egészségben megérkeztek Sutiskára.
A bán örömét lehetlen leírni; ha Zdenko egy leende
azon emberek kÖzől, kik a jót cg nehezet jutalomért tesaik,
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\ agy egy neiuee tettért, egyebet köszönetnél elfogadnak, min
den áldozatra késznek találandá öt. De Zdenko maga oly
holdog volt, mikép örömét nem mondhatjuk csekélyebbnek
annál, melyet a bán érzett.
Volt egy más utógondolatja is, melyet a bán távolról
Htm sejtett s melyet Zdenko híven megőrzött szivében. Ezen
iitógondolat boldogította öt inkább mint valaha.
Piükiczana sorsa el lévén határozva, a derék férfiú azon
j^ondolkodott tudniillik, hová telepítse le kedves nővérét.
l'i'ágában nehéz leende nyugodt megmaradhatása; mivel az,
a mi rajta történt, sokkal nagyobb zajt ütött, mint hogy a
szegény hölgy azt érhette volna el, mire egyedül vágyott, a
lísendes elvonult, figyelmet kerülő életet.
IMíg sorsa fölött a római pápa határozott, becsülete ós
helyzetének sajátszerű, kivételes minősége — elkeriilhetlenné
tevék, hogy oly hatalmas védőnek szárnyai alatt maradjon.
kit kevesebbé mint bárkit — mert volna Kázmér király meg
bántani. Nem azéi-t, mivel tőle rettegett, mert Kázmérnak
nem vülí jelleméhen a félelem, sut, főleg ha szenvedélye
ragadtn, igen könnyen cl tudta magát vakmerő merényekre
határo?;ni, hanem — mivel ift is a király nyerte a túlsúlyt
rtz igen érzékeny oldalon megsértett Kázmér felett. Lengyel')i-szág pártokra volt szakadva s a Gedimin testvérek tőrhetlen kitartása ismeretes lévén előtte, átlátta, mennyire kímélnie
kell Lajos királyt, hatalmas szövetségesét: s következőleg
mindazokat, kiket a király szeretett s kik tágas birodalmának
valamelyik tartományát kormányozták.
De mondva volt, hogy Kazimirt Eokiczanának levele
nagyon meghatotta a nincs okunk hosszasan indokolni,
mikép történt, a mi szenvedélyes és a szeszély szárnyain r"jp
kedö embereknél mindennapi jelenet; mikép történt, mond
juk — hogy Kázmér egyszerre ellenállhatlan vágyat érzett
Rokiczauát meglátni s ha lehet - -— de csalódunk, — —
mi történjék tovább a lehetőségek tág hatáiún — gondolatai
mellőzték.

Nem leende ö Kázmér, ha azon pillanatban, mitíor
élte legszebb órái egyszerre mintegy felgyiüacltak emlékezeté
ben, egyébről tudott volna gondolkozni, mint az egyetlf^ii
eszméről, mely öt szivén ragadta meg e elméjének mindpii
avatkozását lezsibl)asztotta. — Hü cselédei közt volt külö
nösen egy, kit a király szerfeletti ügyessége és pontossága
miatt, darab idÖ óta majdnem kirekesztöleg hasznait kénye
sebb megbízásokra. Nem tudta senki, honnan ezármazott
ezen ember, ki lassanként Zborovszky szolgálatából, kihez
mint vándorló órág szegődött, Eszfcher háztartásába ment ;ít,
hol a király figyelmét felidézte.
Voltak, kik állították, hogy zsidó: de részint mivel a
héber jelleg akkortájban még nem volt annyira ismeretes
mint most, részint mivel a csinos külsejű ifjú németül szintoly tökéletesen beszélt, mint csehül és lengyelül, nem lehetett
tisztán elhatározni a fajt, melyből eredetét vette.
De lett légyen ez bárminő, a királynak az ifjn megtet
szett, 8 Herrmann, ez volt neve, saját előnyére jói tudcü,
használni a király előszeretetét.
Semmi sem lön könnyebb, mint őt Eszther szolgálatá
ból a királyi udvarba áttenni; mert a héber hölgy nem tannsitott különös rokonszenvet iránta s elaÖ felszólításra a leg
nagyobb készséggel átengedte öt a királynak.
E hű cselédjét parancsolta a király egy napon, mikor
Krakkóban mulatott, TÜÍÍ^SL elé.
Mihel}^ a király egyedül maradt vele, a mindig íizerény
s minden tolakodástól ment ifjiit tetőtől talpig megtekintette,
a nélkül, hogy egy szót saólna. Herrmann urának szigorú
szemietartását hiinyoritás nélkül kiállta s várta, mi okoü"
vette parancsát — megjelenni.
— Eerrmaun, - szólt a király, — bizhatom-e benned,
hogy arról, a mit most hallasz s a mit kötelességeddé teendek,
egy lélek sem tudand meg yemmit ?
Az itjn alázattal felelt: - Felséged meg lehet győződve,
hogy ha titkot méltóztatik rám bízni, azt a kinzó pad sem
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csikarja Id tőlem, s ha egyébként meg nem menthetem azt,
életemet vetem mellé H eloémííom azzal együtt Űrökre.
— Az eljárással nagy jutalom szövetkezik, -— mond a
király, — te, ki fiatal vagy a miként látnm, azok egyike, kik
nem szeretnek egész életükön át egy helyen a soha-mozdit
játszani, számíthatsz rá, mlkóp e szolgálatod ügyes végrehaj
tása nem megvetendő első fokozat leend valami jobbra, jnint
óráim rendezése s a hímzett bársony, mely tagjaidat födi.
— A jutalom nem határoz, uram fcii'ály, — válaszolt
Herrmann, — én mindenre kész vagyok, kisértsen meg
felséged.
Kázmér kissé gondolkozott, mintha még el nem tudná
uiagái egészen határozni arra, mivel ezen embert meg akarta
bízni; azután tréfás hangon szólt: -—Tudod-e Herrmann,
liogy én nem szeretem as olyan embereket, kik magokat
egészen kifeledik a számításból? Ha nem csalatkozom, te
minden hűséged és szolgálatkészséged mellett, jól tudod, bogy
magad is a világon vagy. Ha magunkat nem szeretjük, nem
igen szoktunk másokat szeretni; azért ismétlem, a szolgálat,
melyet tőled várok, nagy jutalommal jár, de a legmélyebb
titoktartást igényli. A legkisebb vigyázatlanság, vagy ügyet
lenség saját életedet veszélyeatetendi; mert vannak dolgok,
melyeket, ha sikerülnek, magunkéinak vallha.tnnk; de ha a
siker kimarad, a kudaiezot okvetlen más nyakába kell vet
nünk, s az ügyetlent
a király rövid szünetet tÖn,
aztán jelentő hangon folytatá, - s az ügyetlent elnémí
tanunk !
Herrmann elhalványodott; nem tudjuk, észrevette-e a
király a hatást, melyet szavai gyakorlottak ezen emberre,
kinek bátorságát, sőt vakmerőségét Kázmér nera egy vesKélyes vadászat alkalmával tapasztalta, s e részlien emberén
nem kétkedett; annyi igaz, mikép ezúttal reá hatni nem
akart, s így, ha czélt ért, nem történt egyéb, mint a mit
maga akart.
Herrmann arczának önkényteltin elbalványulását kivéve,
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legkisebb zavarodottságot sem mutatott — s aKonna-l vispzufojtván magában a rövid rémületet, mely őt meglepte inkább,
mint elzsibbasatüttríj hirtelen s nyugodt hangon felelt:
— Felséged nem tehet boldogabbá, mint ha engemet
oly valamivel méltóztatik m^egbizni, minek fontosságáról
magának is oly nagy eszméje van, hogy ahhoz az üg,yetlen
eszköz megsemmisítését ragasztja; mit az teljes mértékbfu
megérdemel, ha tudva és a<karva elvállal vnlamit, minek
veszélyes voltát s esélyeit előre txidja s aztán kudarczot VMU.
— Igrizad van ebben, Herrmaun, — szólt a király,
tudva és akarva kell elvállalnod, mit reád bizok; de mielőtt
tudnád, mi az, elég, ha annyit mondok neked, hogy a vállalat
a legnagyobb ügyességet kiváuja s fordaihat úgy, mikép
bátorságodra is teljes mértékben pztikséged leend. Azért szólj
tartózkodás nélkül: kész vagy~c ily, mikéat már tudod,
eszélyt s hátorsíígot kívánó merényi elvállalni, s magadat
kudarczvaliás esetében kitenni annak, hogy a titkot benned
elnémítsnm ? Ha e bátorsággal bírsz, nyilatkozz, ha érzed,
hogy annak meg nem felelhetsz, szólj, azért nem fogok
neheztelni reád.
Káamér őszintén sxólt; neki alkalmasint feltétlen engedelmességü eszközre volt szüksége s igazságórzete meggyőzte
öt arról, mikép ily eszköz csak akkor biztos, B akkor van
teljes hatalmában, ha önkényt ajánlkozik azzá és sajátmagát
veti koczkára.
— Parancsoljon felséged velem, hűségemben nem fog
csalatkozni, — mond Herrraann, ki minden árnyát a félelem
nek legyőzte s e pillanatban valóban késznek érezte magát a
legvakmerőbb vállalatra; utógondolatok nélkül-e? s minő
más nlap adott neki minden esetre s lehető véletlenségek
közt biztosságot'? azt maga tudta osak, ha ilyes valami járult
még elhatározásához.
- - Jól van, Herrmann, — mond a király, azután iróatíztaláhoa közeledett, mert a király dolgozószobája volt az,
hol a párbeszéd folyt, s felemelvén egy szépen metszett
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porphyrdarabot, íiz alól két leyolet rett ki s újra Herrmannhoz lépett.
— Látod e kéfc levelet? — szolt a király.
Herrmann meghajtotta magát.
— Egyike ezeknek, — folytatá Kázméi-, míg vonásaiban
TK-mi felindulás mutatkozott, — miként a felírásból látod,
neked szól: egyszetiien Herrmann yan arra íeljegyeave.
A másikon semmi felírás niaesen; de a neked szóló iratban
megtalálod annak nevét, kinek c levelet átadandod s mind
azt, a mit egy "vagy más esetben tenned kell. — Életet és
Laláit nyújtok Jieked e két levélbeti, - - foiytatá a király rövid
szünet után, — azért még egyszer kérdelek Herrmann ;
válIalod-e a megbízást?
Valami ojy ünnepies volt a király kérdésében, mikép az
bárkit gondolkozásba ejtende ; de Herrmann nyugodtan vette
át a két levelet, bársonyöltönye alá elrejtette azokat, és szilárd
hangon felelt: - - VállaloTíi, uram. királyom; a remélem,
megfelelek várakozásának.
— Jó, — mond Kázmér, - - ennyiből áll megbiaásom.
Nincs egy szavam, melyet ahhoz függeszthetnék, a neked
szóló levélben mindent megtalálsz, röviden, szabatosan,
indokolás nélkül. Azt fogod tenni, mit e levél mond; s nem
gondolkozol egy pillanatig is azon, miért ? s ha lehet-e!
— Még egyet, Herrmann, itt egy erszény pénz utiköltségüJ, — ezzel a király egy erszényt nyújtott az ifjúnak át.
Tüstént s a nélkül, hogy valakinek egy hangot mondj, meg
teszed uti kcszületcidet. Lovaim közöl, saját paripáimat kivéTÓn választhatod, a melyik tetszik: de tanácslom a legerÖsb
H legjobb menők egyikét vedd ; ne feledd, bogy szállásról
nem leend módod mindig rendelkezni s hogy miként a bölc!?nek, szükség mindenedet magaddal vinni.
Herrmann jeléül annak, hogy iirát tökéletesen meg
értette, csak egy főhajtással felelt.
— A neked szóló levelet Halicsban fogod felbontani,
hová azonnal íntézeuded utadat, előbb nem! Értettél?
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— Tökéletesen, felséges i^ram, — felelt Herrmann.
— Isten tehát veled ! — mond a király, — búcsúra
intvén kezével, a kiszabott napra számítok reád, a nap fel
van jegyezve leveledben.

n.
Itt félbeszakadt a párheRzéd a Hemnann eltávozott.
Hová ment Halicsból, mit cselekedett, miből állt a megbízás:
talán később tudjuk meg ; most visszatérünk a boaniai bán
nak várába, hol, mikcp röviden megemlítettük már, mind
nyájan, kiket a Gediminek egyike ideiglenesen elválasztott
egymástól, újra együtt voltak s lassanként minden TÍsszatért
a régi rendbe s szokott kerékvágásba.
Diana nyugtalansága nem kevesedett utóbbi találkozása
óta Lubarttal; bár e nyugtalanságot senki sem vette rajta
észre. Csak mikor magányos szobáiba vonult vissza, vetette
le ünncpics álczát.
P]gy napon szolíása szerint az líjon épülő s bevégzéséhez
gyorsan közeledő kolostort látogatta meg. Ez többnyire ló
háton történt minden kiaéret nélkül, néha, ha az idő ked
vezett, gyalog is.
Mikép érintettük, ott egy ozellát készíttetett fel maga
számára s a bán megszokta már őt néha egész nap nem látni.
E czellába vonult vissza, mihelyt a munkások fölött szemléjét
bevégezte s az építőmesterrel rövidebb, vagy hosszabb érte
kezést folytatott.
Mihelyt a mind inkább szent hirü s a római pápa által
különösen kegyelt hölgynek czélja ismeretessé lön, s tovább
terjedt: sokan találkoztak, főleg szegényebb családok hölgyei
között, kik vagy magok akaratából, vagy szülőik által arra
biratva, igj'ekeztek az ujon állítandó apácüa-rendbe fölvétetni,
do Diana óvatos lön választásaiban.
Akkori időben az építési gyorsaságot nem lehet a montanival összehasonlítani; bár a kolostor emelkedése minden
kit caudálatra birt, nem csekély idő kellett, mig az oly töké-

letesen kész volt. hogy Diana arról gondolkozhatott, oda
szólítani a szent életre magokat azánt szüzeket, kik fölött az
apátnöi felsöséget magának tartotta.
Volt tehát ideje választásra B nem egy ntasíttatott el, ki
Összeköttetceeinél fogva csalhatlan reménynyel kecsegtette
magát,
Gyaki-an megtörtént, hogj' a követelök szülői, olykor
magok, kik érdelíet találtak honne a híres hölgynek példáját
követhetni, őt e kolostori czellájában keresték fel. Diana
senki előtt sem zárta el ajtaját, mindenkit szerény béketűrés
sel kihüllgatütt, de elhatái'o^ütt választ senki sem nyert; ezt
később adatta azoknak tudtára, kik kegyét és pártolását vet
ték igénybe.
E naiion is, midÖn ót történetünk érdekében a vártól
üzellájáig kisértük, egy fiatal hölgy érkezett a kolostor elé.
Megjelenése a munkásokat annál inkább meglepte, mivel a
liiséret, melylyel az új vendég jött, egjátalában nem volt
békés színezetű. Maga a hölgy uti, de igen világias tekintetű
öltönyben s lóháton jött; három férfin követte öt: egy koros,
mogorva tekintetű lovag, minőket akkortájban számosakat
lehetett látni válláról lefüggö tegezzel s szíjas ivvel, oldalán
karddal s tüskés buaügánynyal. A másudik karcsú, csinos
ifjú volt, szigorú, hideg vonásokkal, melyek az arab jellegre
emlékeztettek. Ez is teljes fegyverzettel bírt, s csak annak
válogatottabb minőségével e öltözete úriasb szabásával külön
bözött társától. A harmadik hasonlóul jól felfegyverkezve,
pillanatig sem hagyott fel kétséget, hogy a jötteket szolgaminőségben kiséri.
Mindnyájan jeles, erős idegű s válogatott paripákun ül
tek. A kolostor körül járó-kelők az öreg lovagot a hölgy atyjá
nak gondolták s nem volt meglepetésük csekély, midőn a
jöttek leszállván lovaikról s a herczegnöről tudakozódván, a
hölgy egyedül K hátrahagyván kíséretét, sietett a munkások
egyikétől szokott készséggel vezettetve, a herczegnö czel-
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Diana fekete öltönyben, olvasóval kezében, melynek
végén a római pápától ajándélíba nyert arany feszület függött,
egyszerű tölgyszéken ült, A szobáeska egész felkészítése n
azigorú életnemre gyaníttatott, melyre Diana szánta hátialévű
napjait. — Egy kis asztalkán ezüst kapcsokkal ellátott, feliév
bőrbe kötött bibliát Ö egy kisebb imakönyvet látunk, a egeiidesen Jiomokját leeregetö clepsidrával.
A berczegnö vonásai halványak voltak, lekiuíete komoh.
bár legkevésbbé sem biis, jeléül, hogy a nap, melyet e reiidkivüli cgycnieég műgközelítésére választottunk, régiesen szól
ván a fehér koczkával jegyzettek közé tartozott.
Valóban Diana épeu e napon igen hízelgő levelet kapott
a római pápa saját kezétől írva, s a mi még ncra kevéssé
derítette fel öt, számos megbízottai egyike visszatérvén bos-zií
vándorlásaiból, nevezetes összeggel szaporította a kolostfjií
pénztárt.
A hölgy az építés zaja ca caörömpölései közben nem
hallotta a csak most érlcezett vendégek lovainak dübörgését
s mivel kissé távolabb ült az ablaktól, csak akkor lön figyelmessé, niidÖn a hosszú folyosón megkuiidultak a visszhaDgot
ébresztő lépések, a munkáséi tudniillik, ki az idegen hÖlír\ gyei a czella ajtajához érkezett.
— Ave ! - hangzott a berczegnö felelő szava a veufUí;
kopogására : azután betette a kisebb könyvet, melyből ima'lkozott, s szép arezát a nyiló ajtó felé fordította.
A vendég, ki czellájába nyitott, feltűnő szépségével s
illemteljes tartásával meglepte őt.
Az alázat, melyet a kedélyében büszke herüzegnő törvf'nyül tön magának, itt sem czáfolta meg magát; mihelyt Ü
váratlan s miként első pillanatra észre lehetett venni, előliéin
vendég benyitott, azonnal í'öikeli székéről s nyájasan üdvö
zölte öt.
— Herczegnő! - szólt a jött, mielőtt Diana egyebet
mint par üdvözlő szót kiejthetne,
egy idegent lát itt maga
előtt, ki messze földről jö, a szent életű s hírű hölgyet, tgy

botrány meggátlására felszólítani, mely lierczogsögcdet magát
igen közel érdekli s képes nyugalmát is felforgatni, bajókor
tneg nem elöztetik.
— Egy bofei'ány? a mely engem közelről érdekel? —
kiáltott fel Diana, meglepetve ezen előzmény nélküli, rögtöni
nyilatkozatra, s kiesvén tüstént azon alázatos tartásból,
melyet Hzerény B nyájas fogadása tanúsított.. — Kegyed
téved ! ha valahol botrányt elháríthatok, keresztényi köteles
ségemnek taTÍom, mert monrlví^ van, jaj annak, kitol a bot
rány jö ! de én nem tudok semmit, mí körÖzetemben ily
botráu^d: idézhetne elő.
Az idegen nagy fekete szemeit szegezte a horezegnöre s
valóban érdekes jelenet volt e két hölgyet így szemközt látni.
Dianának szavai, tartása, tekintete képesek voltak tiszte
letet ós tartózkodást előidézni; de a vendég arczának kifeje
zésében semmi sem változott; szintoly nyngodt, hideg a talán
mérnök állítani, méltóságteljes maradott, mint -Diana felelete
előtt.
— Hah, jaj annak, kitől a botrány jö, — szólt rövid
szünet ntán s le nem emelvén élesen fürkésző tekintetét
Dianáról a jött, — úgy jaj kegyednek, hexczegno! mert bármi
ártatlan lepel födje az élet titkait, Isten előtt minden titok
oldva van.
E szavakra Diana vonásain hirtelen ijedelemnek rángása
vonaglott á t ; olyan hatást tőnek reá a szép ismeretlen igéi,
mint a kigyó csípése, ha lábunk virág-borok alatt hideg há
tára lép.
— Mielőtt tovább hallgatnám kegyednek bámulatomat
gurjesztő G rosszul választott szavait, — mond a herczegnö
visazanyen'én lélekjelenlétét s növekedő hai'aggal: — s z a 
bad-e tudnom annak nevét, ki msigányos czeilámba iép, hogy
engemet sértsen és háborítson.
- Herczegnö, -— mond az idegen, — nevem abban
mit herczegsegednek jci szándékból s mivel szeretem s tisz
telem, mondani jöttem, mit sem változtat s jobb leuue, ha
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az berczcgscgecl előtt örökö.'^en titokban maradna. Engedje
ismételnem, hogy engemet nem^ ellenséges saándékj nem bot
rány előidézésének vágya, hanem épen ellenkező hozott ide.
Méltóztassék nyugodtan kihallgatni, hogy meggátolhassuk,
mi azonnal lehetlenné válik, miheljii én kihallgatlanul
elutasíttatva, meg nem akadályozhatom azt.
Diana meg nem foghatta, mi történik rajta; nyomott-e
lelkiismeretén valami, azon az egyetlen fiatalkori vétkén kivül,
ha valóban vátek volt az ? vagy az ismeretlennek vakmerő
sége s hideg biztossága gyakorolt-e fölényt reá, ki megazukta
másokra hatni? nem lehet elhatározni; de zeibbadtság kábí
totta cl értékeit s kiváncsiaággal szólt: — Beszéljen kegj'ed.
— Herczegséged előtt nem titok, — szólt az idegen, —
mit az egész világ tud, a viszony, mely ö felsége a lengyel
király, Kázmér, e hcrozegacgednek leánya közt létezett ?
Mihelyt e pár szó, alierczegségednek leánya)), ellebbent
az idegen ajkairól, Diana vonásai megváltuztak; lehetett
azomial észrevenni, hogy valami ellenállhatlan rettegés
ragadta meg öt; de egyszersmind az elhatározást, le nem
engedni magát az által győzetni.
— Kegyed őrült! — kiáltott fel Diana rögtön, — minő
leányról szól, holott én hajadon vagyok s semmi Összekötte
tésem niucaen a lengyel királyijai? Nem remélem, hogy a
kétértelmű némberfc, a király szeretőjét Eezthert, leányomnak
tartja?
— Eszther, - - felelt a hölgy némi büszkeséggel, —
becsületes szülök törvényes gyermeke; nincsen erről szó, nem
azun viazonyt említem, mely jelenben is létezik, hanem egy
régibb viszonyáról szólok; arról, mely a király, s a prágai
Eokiczana, kegyednek B Lnhart lithvaniai berezegnek termé
szetes leánya közt létezett.
Diana le volt sújtva; két dolgot tudott meg egyszerre,
melyek egyike már képes leende öt eszméletétől megfosztani,
a kettő együtt viszouhatása által látszott eszméletét együtt
tartani.
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Hallá, liogy egy idegen, kit soha sem látott, kinek nevét
sem tudta, be van életének egyetlen homályos titkába avatva
8 megtudta, vagy inkább erősíttetett előtte, mert Diana nem
bitté, vagy el nem hihette, hogy liokiezana tulajdon leánya.
Ily helyzetben saját érdeke kívánta, hogy végére járjon,
mennyit s miként tudja azt az idegen s nem puszta hazug
ság-e, valami setét ármányra ezélzó, lianem valóság azon állí
tás, hogy a prágai höjgy, lídenkónak nővére azon gyermek,
kit Lubartnak sikerült eddig elrejteni előtte.
Saját biztossága, a gondolat, mikép a botrány, melynek
előidézése egy idegen ismeretlen hölgy önkényétől függ, s
liogy eddig önfeláldozással szerzett híre, neve azon koczkán
függenek, melyet a rejtélyes vendég elébe gördített, vagy
inkább mind ez együtt, visszaadták ezen erőteljes természet
nek egésü lélekjelenlétét.
— Kegyed, — szólt a herezegnÖ, — mennyire képes
volt első sértő nyilatkozatai után méltó haragomat felidézni,
annyira kényszerit most szánalomra! — Igen, — folytatá
Diana szelídített hangon: — kegyed, szeretem ezt hinni,
akaratlanul, talán a legjobb szándékból, de másnak vagy
másoknak eszköze. Midőn, még mindeddig nem tudom, mínÖ
czélból, elötiem oly körülményekről szól, melyeket csak
valamelyik ellenségemnek, vagy bátyám a bán ellenségének
túlhevült szeszélye gondolt ki, midőn, mondom, ezt tévé,
nem tudja, hogy a botrány, melytől fél, nem létezik másban,
mint e fellépésében. Kegyed, ismétlem ezt, tévedésben, irá
nyomban sértő tévedésben van. Mivel a Lubart nevet, a lithvánjai berezegek egyikének nevét, kik mindhárman házunk
nak esküdt ellenei, említette, világos előttem, mi az, a mit ezen
emberek terveznek, kiknek kegyed eszköze, miként hiszem.
Míg Diana szólt, az idegen nyugodtan szegezte reá
szemeit a ajkainak izgalom nélküli mosolya tanúsította, hogy
a herczegnőuek fejtegetései meggyőződését legkisebb részben
sem ingatták meg. De nem szakasztotta félbe a ézólót s Diana
e hallgatás által némi zavarba hozatva folytatá :
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— A terv az, asszonyom, vagy bölgyem, mert íizt sim
tudom mind e pillanatig, kivt;! azólük, a terv az, mondom:
bogy naiután a Gedímin utódoknak nem sikerült bős bátyám
ellen férfiasan K fegyverre] előnyöket kivívni, most kötények
mögé bújnak s botrányos íerfiatlan cselszövényekkel akarják
bázunkat a legérzékenyebb oldalról megtámadni. Kegyednek
vonásai, tartása, a egész valója jobbra gyanittatnak, mint
valakire, kit eszközül iebetne ily gyalázatos ármányra felbasználni, mibelyt annak czéljával uiegismerkedik, oügedje
binnem, hogy miután mindazt, mit eddig hallottam, szélliöl
kapott baisngságuak nyilvánítom, kegyed leend első, ki pár
tomra áll 8 nekem segítni fog a csomót feloldani, hog;v^ házmik
ellenségei előtt biztosságban legyek.
Ecrczegnő !
mond a jött tiszteletteljes, de szilí'inl
bangón, — helyesen méltánylotta az idegent, ki lierc?;egséypil
előtt áll: mert alacsony ármányra valóban képtelen, s lia
kénytelen, talán egy részt saját legközelebbi érdekében, magíi
előtt is kedvetlen védfegyverhez nyúlni, méltóztasaék azt
herczegséged a viszonyok mostobaságának s nem azon sze
mélynek tulajdonítani, kinek sem szíve, sem joga nineseu
egy fiatalkori botlásért az első követ vetni felebarátjáról.
A mit mondok, a mit nyilvánítottíí^m, nem tévedés, berczegnő I
kegyed leginkább tudja, hogy annak, mi előttem egészea
tárva áll, egy része régen nyomja saját kedélyét is, és tud
még valamit, hogy a jó Isten, ki nemesb eszközei egyikéül
választotta hevczegségedet, nem engedte, liogy végre hajtassék, mit talán herczegséged soha sem leende képes manának megbocsátani,
Diana elhalványodott, valami görcsös reazketegség kapta
meg öt s kezével az asztalkához fogódzva felkiáltott: —
Kegyed tévedéseiben rettenetes! szóljon, tudni akarok min
dent, mert látom, ellenségeim nem vonakodnak a legsötétebb
eRzközökhöz nyiílni, bogy eddig sértetlen becsnletemet s tisz
tán megóvott nevemet beszennyezzék ! Szóljon! tárja ki egész
titkát, s ha ez megvan, engedje tudnom, mit kíván tőlem y
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mi hozta e szerény falak közé, honnan nemsokára mhidon, a
mi viUiE^i és hin, ki leend örökre zárva.
Az idegen látván a herczcgnÖ fölindulását s a hatást,
melyet reá titkának felfedezése gyakorolt, egy széket igazított
ülésre, mit a herczegnö szó nélkül a egy másik Hzékei jelelve
ki kezével vendégének ülésül, elfogadott.
— Folytassa! ~ sürgeté Diana, oly hangon, mely min
den erőltetés daczára nem volt ment reszketegségtöl, — de
ha lehet, röviden, ue nyújtjuk e kíuusau kellemetlen pereze
ket, nekem minden pillanatom ki van számítva.
— Ha herczegséged félbe nem szakít engemet,
mond
az idegen, — s ígéri, hogy nem ígjekezend titkolni, mit hgy
is tudok, rövidre vonhatom, a mit mondani akarok s a mi ide
hozott.
— Hallom, — mond Diana, miután mindketten helyet
foglaltak.
— Ha herczegséged nem tudja, de a min kétkedem, hogy
azon ifjú, kinek szerencséje volt szivét megnyerni s ki e
szerencséjét a véletlenség hatásának köszönhette talán, nem
níás, mint Lubart, a Gedimiu utódok legfeitünőbbike, 3 ba
arány van jó ós rosez közt, legjobbika, egyet nincs oka előt
tem titkolni, mikép ily viszony létezett. A gyermek egyelőre,
nem távol ide, egyszerű családnál volt elrejtve, hol azt
herczegségiek magok meglátogatták álruhában, a néllíül, hogy
í\zok, kik pazar Jutalomért a kisdedet ápolták, tudnák szülői
nevét cs minőségét. Ekkor történt, hogy telvén pár év, herczegségednek gondolkozása megváltozott s megbánván s
luegsiritiván fiatalkori egyetlen s szivét nem nemtelenitö bot
lását, rá engedte magát vétetni, én ezt hiszem legalább, a
lioti'ánykövet eltávolítni!
Ihana összerázkódott.
— Valami csemege a gyermeknek szánatva, vigyázatlan
ságból a házi eb martaléka lön, s ennek hirtelen elves?:te
figyelmessé tette azokat, kik a gyermekre felügyeltek. A vélet
len ügy akarta, hogy mielőtt herczegséged a tett eredményé.'(..oí,v( .1/. iLszHisr.
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i'fíl meggyőződnék, ha cflakiigyan a tett herczegséged szándé
kos mxive volt, mit soha sem mernék állítni, a véletlen úgy
akarta, mondom, hogy Lubarfc herczeg, ki e kis leánykíiját
saját életénél inkább szerette, elébb jöjöu annak gyámjaihoz,
s megtudván, a mi történt s talán sejtvén a veszély forrását,
a gyermeket elvigye. Ez megtörtént, a herczeg a kis Máriát
elvette gyámjaitól s úgy elrejtette, hogy arról herczegséged,
miként hinnem kell, semmit sem tudott.
— S hová rejtette a lithvániai herczeg e gyermeket,
melyet kegyednek rögeszméje enyimnek nevez? — kérdé
Diana feszülten. — Engedje herczc^cged folytatnom, —
mond Eszther, — e gyermekből ott, hová azt a herczeg el
rejteni tudta, felséges hölgy vált, s ha ismétlem, hogy e hölgy
nem más, mint a szép és híressé vált Eokiozana, ki magát
darabig lengyel királynénak nevezteté, úgy herczegséged egy
szersmind azt is tudja, hogy Zdenko lovagnak atyja volt az,
kinek akkor 11 éves íla Zdenko, a házon kívül elhelyezve
tanulmányait végezte; kire mint ekkori hadtársára cs hivcre,
Lnbart herczeg leányát bízta. Nem szükség mindazt ismétel
nem, mi utóbb történt, s ez óráig elég zajt ütött a világban.
—• Miután ezt fölfedeztem, meg kell herczegségednek
mondanom azt is, ki vagyok én s minő érdek az, mi engemet,
higyje nekem herczegséged, e reám nézve is nehéz éa keserű
lépésre bírt.
Diana látta, hogy e némber mindent tud, többet mint ö
maga s főleg azt, mit a hcrczegnö eddig oly gonddal tudott
elvejteni. A kínos, feszült kíváncsiság, az ellene intézett egész
ármányt felfedezni, volt jelenben az egyedüli ösztön, mely őt
uralta s mely ajkait zárva, eszméletét folytonos feszültség
ben tartotta.
Az idegen tehát minden félbenszakíttatás nélkül folytathatá. — Én egye vagyok azon száműz ott éknek, herciüegno,
kiket a világ iegszigorúabban elitélni s megvetni szokott;
do a kik közt vannak és számosan, kevesebbé vétkesek, mint
azok, kik titkos botlások elfödözésére rejtett gonoszságok
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végrehajtásaiig sülyedripk. Vétkem 8 tévedéseim a sora koczkajátékai; de uem lődi álcza azokat; a világ tudja, mit ée
mennyit érek ! Szóval én Bszther vagyok, a héber hölgy,
Kázmér királyunk nyilvános szeretője.
UI.
- EsztUer! — kiáltott fel Diana, kit a hölgy néhány
utolsó szava felrázott jeges elszántságából. — Ah most értem
a gyűlölséget Eokiczana iránt! Csak azt meg; nem foghatom,
miként kell nekem, e gyűlölség eszközéül szolgáhiom ! — De
fol^i-assa kegyed, ha már e látogatással megtiszteltettem, —
tevó hozzá nem észrevchetlen vegyitekével a gúnynak; —
folytassa ! most már semmi kétségem, hogy a kelyhet fenékig
keJleud kiüritnem. Kegvednek faja a számításokból egyetlen
Kzámtöredéket sem szokott kihagyni!
A herczegnö szavaiban s vonásainak kifejezésében valami
keserűség volt, melyet le nem tudott birkózni magában.
— Herczegsüged engemet sérteni akar, - • viszonzá
Esztber nyugodtan s a nélkül, hogy hangja, vagy arczának
kifejezése változnék, — az nnni eszélyea modor, de nem fog
engemet ingerelni. Hangulatom keserű, ajkaimról néha éles
czélzások lebbennek el; érzem ezt s nem kellene tennem ; de
herczegeógod meg fog bocsátani annak, kinek a világgal e
annak elöitéleteivei lígy ie elég hosszú számvetése van; én
ellenben Ígérem, hogy, ha jó számító vagyok is, kifeledendek
néhány számot abbój, mi engemet illet.
Igen, herczegnö -— folytatá Eszther némi szünet
után, — én Eszther vagyok s mindamellett nem g^'űlöiöm
Eokiczanát személyesen; de megóvom saját érdekeimet s
gyermekeim jövőjét, mert nekem is vannak gyermekeim,
nem egy, mint herozegségednek.
Diana minden erejét összeszedte s nem szakította a
beszélőt félbe, ki, miként láttuk, semmiben sem maradt
íidóa, bár hangja mindig nyugodt volt.

Esather folytatá: — 'Eíeu érdekek s gyermekeira veszé
lyeztetett jövője hoztak ide; anya vagyok s ha mások a hősies
séget gyengeségeik tanúinak eltávolításában keresik, én, a
világvándor népnek megvetett leánya, abban keresem, hogy
ha kell, a legnagyobbat merem érettük.'Kázmér királynak
szeszélyei vannak s bár az ifjúságot túlhaladta B odaért,
mikor a szeszélyek megszűnnek : a kiábrándulás jö, vagy
amazokból rossz szokások ée bűnök szoktak válni, Káümt'i'
szive, mi a változékonyságot illeti, oly ifjú, mint valaha volt.
Kegyed, herczegnő, tudja ama sajátos házasságot s elválási
bohózatot, mely a király s Eokiczana közt eljátszatott. En s
a világ azt hittük, hogy evvel a botrány be vau végezve; csalatkoztunk í — Eokiczanának biiesúlevele — a királyualc
félig kiclcgitett ö első tavaszában meghiúsult szenvedélyét
felújította. Itt a levél, melyet Bokiczanának írt; Ítéljen herczegséged, miuö mértékéi kellessél! ahhoz illesztenünk, mit
a király maga ezen iratban legyözhototlcn örök szerelmének
nevez — a mit várbatok én? kiről e levélben olyanszerü
említés tétetik, mint a szeszéh' ideiglenes bábjátékáról, mely
től undorral fordulunk el, a valódi, a nemes, a tiszta szerelem
oltárának áldozatai előtt.
— Tartsa kegyed e levelet magának, — mond Diaua.
visszautasítván kezével a nelú nyújtott iratot, - szóljon
röviden, mi hozta ide, mit kíván tőlem?
— Hcrezegségednek érdekében leende,
mond
Eszther, — e levél minden szavát érett fontolással kísérni,
hogy átláthassa, mi hozott engemet ide, s mikép nem ábránd
az, mi magamra s gyermekeimre nézve Örvényt sejtet. De
nem akarom arra Ösztönözni s kénytelen vagyok egyenesen
s tartózkodás nélkül nyilatkozni. Én a királyt ismerem 8 jól
tudom, hogy ellenkezés vágyait s akaraterejét csak felfokoz
zák 8 hogy ö az első kísérletnél meg nem áll. Rokiczana
szenvedélylyel szerette a királyt, vagy inkább Polávazki lova
got; ha e hölgy ingadozik, ha szerelme győz, ha öt a viszketeg megkapja, engemet
ki líövetöje valék — a király
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szivéből kiirtani, úgy veszve vagyok — gyermekeim veszve —
s a nép, melynek tüzelőt, kevesebbé keserű sorsot tudtam
szerezni, visszasülyed az átokba, melyet szerető kezem meg
oldani kezdett! - Ennyi érdek ösztöne vezet, herczegnö! én
védeni fogom magamat s minden eHzközhöz nyúlok, míg
eszköz van, mely igér reményt, igér Tédelmet. Herczegséged
nem akarta a király levelét elolvasni, velejét megmondottam :
Bokiczana nyilatkozatától függ sorsom s azoké, kik szivem
hez legközelebb vannak!
— Eokiczanát, — mond Diana, — a király soha sem
fogja nemtelen engedékenységre bimi! Ezt nekem elhiheti
kegyed. — — Én hitemre ós sejtelmeimre nem építhetem jövőmet
hercKegnö! Nekem teljes biztosság kell s ezt csak kegr'^ed
adhatja, — mond Eszther, félbeszakítván Diana szavait.

— Én?
— Igen, herczegnö, s én kényszerítni akarom és tudandom arra, hogy ezt tegye. — Sajnálom, hogy épen herczegHGged az, kit nekem a sors fegyverül kezembe adott; vádolja
ezért a végzetet; de mivel ez így van, s én e hatalmanmak
öntudatával birok, élni fogok avval.
Lehetetlen e hatást leírni, melyet Eszthernek ezen elhatá
rozott, kegyetlen s önző nyilatkozata előidézett.
Diana látta,
hogy itt egygyel azon jellemek közöl van dolga, kik egészen
tisztában vannak magukkal s melyeket megingatni lehetetlen,
ha nem bírunk az övekhez hasonló, vagy súlyosb fegyverrel.
E hatás okozta, hogy Eazthert félbe nem szakította a ez
foiytatá:
— Hallja tehát herczegséged nyilatkozatomat, ha
Rokicüana el nem tűnik a világ színpadáról a a királynak
sikerül vele találkozni s Öt erő vagy csellel
mert a
^jzenvedély nem ismer liatárokat s Kázmér megtette már
intézkedéseit
kézhez keríteni, akkor ón — Eszther, a
megvetett szerető, a sértett anya — Eokiczana születésének
titkát Eel íugüm fedezni. — — —
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Diana érezte, hngy vérét jég környez.i, hogy hecsülete,
talán élte czélja e némber kezében van. Ezer ellenkező indu
lat ragadta meg öí: Lubart házuk ellensége s leányának
atyja; e leány maga, ki oly sok anyagot adott a világnak
beszédre s hirálgatásokra, végre e néml)er, a király nyilvános
szereiuje, 8 mindezek együtt mintegy akaratlanul szÖvetkeave,
hogy a fénykort azctezakaszszák, mel}' öt eddig övezte! Ah ez
nehéz, irtózatos óra volt I aláesve égből, mint a villám. Dianá
nak éles esze s Esztherénél nem kevésbbé szilárd, de sötétebb
alapszinü jelleme eléggé indokolják, mikép át kellé látni,
hogy itt végezni s hirtolca végezni kell.
Pillanatra eszébe
jutott az óra, mikor Lubart feltárta előtte az egyedüli a leg
biztosabb módot mindezt kikerülni, s a sorsnak baljóslatát
jóvá varázsolni. E hideg hulláma a visszaemlékezésnek lepat
tant szigorú buzgóságának sziklájáról s Diana nyugodtabl)an,
mint gondolnók; szólt:
-— Tudja-e valaki keg_yeden kivül Bokiezaua születésé
nek titkát? — azaz hiszi-e valaki még a mesét, melyet kegyed
előttem elmondott?
— Én úgy hiszem, — felelt Eszther, — hogy ezt jeleu'
ben Luliart herczegen és rajtam kívül alig ha tüljbeü tudják.
Jól van, - viszonzá Diana. — A tévedés daezáni B
mindamellett, hogy kegyed maga, miként hiszem, oly cselszüvénybe szüvetett, melynek alapja valótlan, íme biztositom: Piokiczana el fog távolíttatni. — Megelégszik-e kegyed
ezen Ígérettel? melyet csak botrány kikexüléeére teszek, s
önvédelemből, mivel kegyed nyugalmam s becsületem eben
esküdött.
— Be ftigom a teljesítést közelberi várni - feleit
Eszther; — engedek herezegségednek 24 órai időt, mert az
én óráim meg vannak számlálva, s a királynak legkevesebbet
bem szabad arról sejteni, a mit tenni akarok; a király pedig
nemBokára viaBaatér s engemot otthon kell találnia.
— Kegyed be akarja Biokiczana eltávolítását várni? • mund Diana, Ualjúslatu tekiuLeLtit veiivéu a. héber höigyit;
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— Igen, — felelt a kérdett, kinek figyelmét a herczegnönek egy hangja, egy tekintete, ajkainak e ^ rángása sem
keriilttk ki.
— Tudhatom-e, hol kellessék kegyedet keresnem, hogy
vele az eredményt közöJjem?
— Holnap, ugyaneíien órában magam eljövök ide, —
mond Eazther, — de óva intem herczegségedet, vigyázzon jól
arra, a mit cselekszik; mert engem még nem ismer! Ha kiját
szatva látom magamat
ne kétkedjék, fogok elégtételt
venni I s ez akkor sem maradna el, ha meghalnék elébb.
— Ugy-e •? — kiált fel Diana, — tehát kegyed előtt
közönyös minden eszköz, s azt hiazi, hogy mivel fiatalságom
egy ballépése martalékul nyiíjtott ke^^ei közé — tél van jogo
sítva nekem parancsokat osztani I Must már tudom, kivel
van dolgom
— s hallja kegyed ia nyilatkozatomat.
•— Ha ma, ezeo órában, vissza nem tér szemtelen életé
nek színterére, ama királyhoz, ki bár' végkép lemondana
arról, mi dicső a értelmes uralkodását homálylyal árnyazza,
én Kotromanovics Diana Eokiczanát nyilvánosan leányom
nak vallom ! Ha kegyed a szennyben, hol növekedett s mely
ben él, azt hitte, hogy a bűn hatalmat ad mások megbecstelenítósére, ha azon nyomoníak közé tartozik, kiknek
fölényül szemérem és gyöngédség fölött a botrány szolgál,
tudja meg azt is, mikép, a hol csak e kettő közt marad fenn
a választás; egy beszennyezett nevű személynek eszközévé
válni, vagy egy bűnt, mely nem létezik, magáénak vallani.
Kotromanovics Dia,na választásán senki sem kételkedhetík,
Most távozzék kegyed színem elöl! — sajnálom a perczeket,
melyeket ily — ily! érintkezésre vesztegettem. — Evvel
Diana felegyenesedett s egy tekintettel, melyben gyűlölet,
undor és bosszú olvadtak össze, — eltávozott; a czellában
hagyván Eszíhert, kinek minden tagja reszket*?tt feUndulásában s szemei szikrákat szórtak.
— Ah ! — kiáltott Fel, görcsösen fogódzva az asztal
hoz, — tehát letiporva, elutasítva, mint nyomorú rabszol-
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gáló! —• tehát megszégyeuíttetve — én ! ki azt hittem, hogy
e szenteskedő, babonás aggszüzet kezeim közt tiprom össze,
mihelyt akarom! — Vesztés angyala! te nem fogsa elhagyni
engemet! E némber, ki kész yolt saját gyermekét megölni,
hogy szégyenét Öröia'e elfödje, kinek óvakodó bosszúját talán
Lubart alig kerülte ki
c némber mindenre kész !
Ezek voltak Eszther gomlolatai, midőn őt Diana magá
ban hagyta. - Ugy nem özámítottuuk, szent herczegnő! —
kiáltott fel egyszerre, ^ meg kell előznöm őt, — evvel az
ajtó felé sietett, de ki írja le meglepetését, miknr azt zárva
találta.
Tudva van, hogy a régiek igen sokat tartottak az épüle
tek erősségére s hogy főleg hölgykolostorokban kemény,
gyakran vaspántokkal erősített ajtókról s mindig nehéz
ablakrostélyokról gondoskodtak.
Diana ozellája nem az volt, melyet a kolostor tökéletes
elkészülése s benépesítése után magának, mint a kolostor
apátnöjének, vagy fejedelemasszoiiyituak szánt; hanem azok
egyike, melyek a közönséges apáczák számára készíttettek.
Kisded, világos s derült tekintetű szobáeska volt ez : de erős
ségére s biztosságára akármely börtönnel kiállandá a ver
senyt 1
Eogva!
kiáltott fel Eszther, — tőrbe ejtve, én
ki azt hittem, hogy e nómbert reszketni látaiidom magam
előtt, talán a többiek is osztják sorsomat'' — Evvel a hölgy
az ablakhoz rohant; a rostélyokon át letekintett a térre, mely
fi, szép erdőségben óriási fáktól övedzve a kolostor előtt
nyílt: —- a lovagok, kik kíséretében jöttek, eltűntek, nem
látott senkit.

rOEDTILAT.
Mindaz, a mít Eszther Dianának mondott, — igaz volt;
ü a titkot Prágában tudta meg nagyatyjától, ki Rnkiczanát
gyermekkorában egy uagy betegségtől mentette meg 3 ekkor
árulta el Lubart maga, ki megtudván leánya veszedelmét,
álruhában oda sietett — az egésK titkot. Lubart feledvén fáj
dalmában az óvatosságot, gazdag ígéretet tön a zsidónak, ha
gyermekét megmenti s midőn az orvos megütközését észre
vette, nehogy annak találgatásai veszélyes sejtelmekre vezes
senek, őszinte vallomást tön s megvásárolta Lewynek némaságát. Az öreg híven megőrizte a, titkot; íisak Krakkóban,
talán magának sem akarván kivallani közelgő végének elöérzetét, — e tárgy volt egyike azoknak, melyeket Eszthernek
felfedezett, gondolván igazi kereskedői számítással, hogy 0
titok jól használva, utolsó szükségben neoa leend gyümölcs
telen.
Maga Rokiozana előtt fel nem lön fodczve atyja s anyja
neve, mert esak ligy, ha Bokinzana valóságos leányának tartalikj ígérte a prágai család hü gondoskodását. Lubart, kinek
merényei számos ellenséget Idéztek elő, átlátta, mikép leá
nyát nem hurczolhafcván minden hadviseléseiben magával,
nagyon őriznie kell titkát, n e h o ^ valamelyik ellensége leá
nyára tegye kezét — na drága zálogot előnyök kicsikarására
felhasználja.
Mikor a gyermek gyáman}'ját elvesztvén, a derék nŐ
férjenek gondjaira maiadott s Lubart látta, minő fölsógeeen
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fejlik ki testileg s lelkileg, elienállhatatlan öaztüiit érzett
magában Dianávali nősülés által a gyermeknek nevet
adhatni; valószínű, hogy e reménye, vagy inkább óhajtása
nem maradt líokiczana gyámatyja előtt titok. Épen azon
időben, mikor ezen tervezett, midőn kezdte hiani, hogy
Dianát talán e Icpósre bírhatja, halt meg hirtelen az egyetlen
ember, ki Lewyn kívül a gyermek születése tiükát tudta,
Kokiczana gyámatvja.
Á halál hirtelen, lóróli bukás következtében történvén,
Rokiczana még fiatal, de férfias lelkű s szilárd jellemű báty
jának Zdenkónak felügyelete alatt maradott. Imádásig sze
rette ez nővérét s róla majdnem, jobban gondoskodott mint
szülői, távolról sem sejtvén, hogy az nem toetvcro. — Hogy
ezt nem gyanította, azon körülményből megfejthető, mely
már említve volt, hogy tudniillik akkor, mikor Lubart leány
káját, Zdenko szülőihez hozta, ez mint 11 éves fin, egy kisebb
városban végezlü tanulmányait, a mikor néhány év múlva
haza jött, Eokiczanát — kinek — e közbeni születéséről
szülői őt tudósították — nővérének hitte s mint eddig egye
düli gyermek ÍÍ háznál, az új vendégnek szerfelett örült.
Lubartnak nem sikerült valami olyat feltalálni, mi által
ieányáhozi atyai jogát törvényes alakban bebizonyíthatná.
0 mindig az időtől várt, de líokiczauának gyámszüléi a
leányka jövője iránti gondoskodásból szükscgcsnok látták egy
jámbor lelkésznek felfedezni az egész titkot s vallomásaikról
írást is vettek tőle; kérvén őt, hogy a titkot, ha Rokiuzuua
születéséről a homály le nem száll, óvja meg örökre magában.
így állt Lubart viszonya Bokiczana iránt, mikor Kázmér
király a szép hölgyet megismerte R mind az megtörtént,
minek tanuí valánk.
Lubartot inkább ez, mint bármi egyéb ingerelte fel
Kázmér elien a ime egyik föoka a halicai vásár alkalmával
történt bosszúnak; de a szégyen, mely gyermekén történt,
fejti meg, hogy Lubart nem gondolt egyébre, mint hosszúra,
6 csak
miután a hölgy becsülete világi fogalmak azeriut
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helyre volt állítva, ébredt fel újra szivében a vágy Dianával
szövetkezni.
Mindezt, hogy történetünknek kapocsul szolgáljon, ki
nem hagyhatván annak szövegéből, térjünk vissza Esztherhez, ki, miként láttuk, magát fogulynak hitte, midöu a leg
feltűnőbb fölény gyakorlatába akíirt lépni, hogy Rokiezanát
kézhez kerítse, mert nem kevesebb, mint ez volt terve.

— Fogva tehát! — kiáltott fel Eszther, midőn egyszerre
zajos szóváltás hangzott, a folyosón léptek hangzottak s
néhány perez mnlva Herrmann és társa a betört ajtón át a
e.zellába rohantak.
— Ah, kegyed az, Brzeslawszki éa te Herrmann! —
kiáltott fel Eszther.
— Mi vagyunk, — felelt az ifjabb, kiben e felszólítás
után könnyen Herrmannra, Kázmér királynak hű és ügyes
megbízottjára ismerünk. Nem megfoí;'batlan, miként és mi
okon jött ide, miután láttuk, hogy Eszther a királynak
Eokiczanához írt levelét birta.
— Nincs veszteni idő, — szólt a másik. — mert a heiüZtígnö sietve távozván, a munkások felügyelőjére bízta
ö9szeszólitani sok dolgosait s őrködni kegyed ca felettünk,
ha gouoRzabb nem czéloztatik. A nép g;s'íil, *le a lárma-harang
megkondítáaát avval gátoltam meg, hogy kötelét levágtam.
— Jól van, — mond Eszther, haladék nélkül folytatván
útját; mert, hogy mindaz, a mit hallánk, nem a ezellában
egyedül, hanem Esztbernek onnani hirtelen' kisietése után
már a folyosón mondatott, alig szükség említenünk.
Mikor szabadba ériek, Eazthernek fegyveres szolgája tí
a négy ló körül voltak véve, szerencsére kevesektől; mert a
munkások a kolostor túlsó részén lévén elfoglalva, císak
azok, kik a meszet vitték s ezpk közt nők és gyermekek hal
lották Diana gondnokjának felszólítását, ki a levágtjtb harang-
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kötél mellől, egy sebbel vállán Brzeslawszky kardjától, ordítva
robant a munkások felé.
Ugyané pillanatban tört elő aa erdőség homályából hat
jól felfegj^versett lovas, emelt kardokkal rohanván a mun
kások üsoportozata felé, kik a váratlan segélyt észrevévén.
azonnal helyet csináltak Eszthernek s kíséretének.
Néhány perez mnlva mindnyájan nyeregben ültek s a
hölgy minden eröszakot megtiltván, sietve távoztak azon
oldalra, honnan a hat fegyverest előrohanni láttuk.
Világos, mikép az eszélyes hölgy, a vakmerő vállalatot
nem kocakáztatta, az akkori időkben igen is szükséges kiséret
nélkül — 8 hogy — miként az ismeretes jelleme már magá
ban indokolja, ellejiséges esélyek nem voltak kifeledve s?iámításaiból.
Míg Ök gyorsan haladtak, a kolostor lelkésze, az építő
mester — 8 a munkások összegyűltek, de későn — mert
Eszther s kísérete gyors lovaikon eltűntek az erdő homá
lyában.
ügy látszik, hogy Eszther igen jó vezetőről gondos
kodott; mert az erdei ösvények, patakárkok és szakadások,
m,elyeken e kis számú, de a legvesaélyesb szélsőségekre ia
kétiz csapat haladott, mutaták, hogy az út választásában
kiállandák még asü Öreg Mladinnal is a versenyt, kit a vidék
ben 8 a rengeteg tévegei közt mindent tudónak tartott a nép.
• Alig tolt cl egy óra c fáradságos lovaglás liözben, midőn
vadon szikla csoportozat közelébe értek, hol részint az özön
előtti küképezetek, részint az itt Őserdei alakban össaeBÜrüdött rengeteg védelme alatt, lovaiknak s maguknak biztos
pihenési pont kínálkozott.
— Megálljunk itt,
mond Herrmanu, ki, mikép sej
tenünk; lehet, ezen egész meróny alkalmával a főtényezö volt.
- Itt biztosan pihenhetünk, lovaink e sznk katiannalf
terén darab ideig legelhetnek s kegyednek, lü-nőm, nem foy
lii-tani, ha kinyugodván magát, urról gondolkozik, minek
kellessék töriénni, mert gyanítom, mindnyájimk érdekében
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^•an, hogy elintézetlen ügygyei ne térjünk vissza. Kegyed
tudja, - folytatá Herrmann, - hogy főleg én fejemmel ját
szom, ha a király meghallja, a mi történt, vagy inkább, hogy
^cmmi sem történt abból, a m i t ö felsége akarfc.
Eszther az egész lovaglás közben annyira el volt
iiiélyedre gondolatil)a, mikép csak Herrmannal, ki, a hol a
liely engedte, szorosan oldala mellett lovagoH, közlötte
Dianávali Öaszejöttének eredményéből azt, a mit és a meny
nyit szükségesnek vélt, minden egyebet elhallgíttván. Maga
sem volt még tisztában az iránt, mit kellessék cselekednie,
miután a dolog ily váratlan fordnlatni von.
Most midőn mindnyájan megálltak s Eszthernek egy
intésére leszállván lovaikról, ezek a nedvtelt zománezoe
füvön kezdtek mohón legelni, Eszther a két lovaghoz fordult
H oly nyugalommal, mintha semmi sem történt volna, szólt:
— Brzeslavszky, Herrmann, amott eg\' hűs forrást s
moha-borítottköazeleteket látok. .Terünk oda; hagyjuk embe
reinket a lovaknál s te HeiTmann, mondd nekik, hogy
tit,riíiznyá,ikból vegyék elÖ az eleséget s falatozzanak, míg
lovaink jól kipihenik magukat. Nekünk sem fog pár falat s
egy ital jó bor ártani.
E parancsot vévén Herrmann, az emberekhez sietett,
kik éhes lovaik zabláit kifordították s lecsapván a lágy fűre
fövegeiket s fegyvereiket, azonnal igen készeknek mutatkoz
tak Herrmann felszólítását használni s tarisznyáikból az e
korban soha sem nélkülözhető útravalót előszedni.
Mihelyt Herrmann intézkedett, mire kevés perez elégeéges volt, Eszthert és Brzeslavszkyt követte, kik leemelt
fövegekkel csendesen közeledtek azon csurgóhoz, melyet
Eftzlher emiitett.
Mihelyt oda értek, helyet foglaltak a mohos sziklákon,
g Herrmann kitárta a kis tarisznya tartalmát, melyet vala
melyik lováról a kiséretnek leemelt volt.
Egy serleg, alkalmasint igen jó bor a király pinczéjéböl,
volt a hevenyészett hideg lakoma főékossége. Eszther ön-
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bizodalma, az öt egész éíetén át kisérö szerencsehit, melyet
még a kudarczok sem valának képeiíok megingatni. — üt sem
hagyta el. A legjobb étvágygyal költötte cl a röyid ebédet a
m.iután a hűs forráfl gyöngyeivel üdített fizomján, a serleg
tartalmából is vett magához egy kis ezüst pohárkával aziverÖEÍtésül.
Erzeslavszky legelfogultabli volt hármuk liözöl; pedig
mái- csak azon körülmény, hogy Bszther számos tisztelői B
hódolói kö'iöl épen öt választotta e kényes eljárásban segédül
részesül, tanúskodik e férfiú bátorságáról s áldozó kt'szs égéről.
Herrmann ellenben, bár valóban életével játszott, ha
hűtlenségét Kázmér megtudja a ki Eszthernsk feltétlen híve
volt. nem mutatott aggodalmat. 0 igen jól tudta, mit és meny
nyit merhet s ez oka, hogy mihelyt a királytól elbúcsúzott,
nem Halicsba sietett, hanem feltörte a neki szóló levelet K
megismerkedvén annak tartalmával B látván, mikép ha a
király terve sikevül, Eazther uralkodását veszély fenyíti,
pillanatig sem időzött, hanem megtévén gyorsan minden
véletlenségre líti készületeit épen úgy, mintha semmi egyéb
nem járna fcjcbon mint a király megbízásában szigorú pon
tossággal működni, egyenesen Esztherhez sietett s neki a
két levelet átadta s mindent elbeszélt, mi közte s iíazimir
közt véghezment.
E felfödözés következménye löu, mikép láttuk, Eazthernek gyors elhatározása felliasználni Rokiczana születésének
nevezetes titkát, melyet eddig saját érdekében rejtegetett— a
a dolognak elejét venni.
"^ Ebéd után Es^ther a pihenési időt arra használta, hogy
találékony elméjének pillanatnyi nyugalmat se engedjen,
hanem azt» mit gyors lovaglásának némaságában kiérlelt rögtön foganatosítsa.
— Herrmann ! — szólt a hölgy, — te, ki a királynak
jellemét ismered a jól tu(lud tapasztalásból, minő gj'öngéd
hiúsága van abban, hogy szeszélyeiben s előszereteteiben
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akadály áltaí meg ne szégyenittessék, txidnt fogod azt is, mi
vár reád, kinek eljárásodról jelentüst kullend tenni.
- Nem GKoktam acmmit meggondolni,
szólt az ifjú
árnyával a szenvedélyességnek, — mikor arról van szó,
kegyednek akaratát teljesítui, vagy oly szolgálatot teuni, mi
által, ha nem többet, egy derült perczet okozhatok úrnőmnek.
- Ezt tudom, Herrmann, — mond Eszther, pillanatra
az ifjú vonásain nyugtatván fekete szemeit, — s épen úgy
meg vagyok Brzeslavszky hűségéről s odaengedeséröi is
győződve. Mindketten bátor, söt vakmerő férfiak vagytok s
én magam aem szoktam akadályoktól visszarettenni. Diana
azt hiszi, hogy győzött, segiteni keli e tévedésen.
- - Hogyan asszonyom? — kérdé a két férfin majdnem
egyszerre.
ilokiczanát kézhez kell kerltnünk, — felelt rögtön
Kszther, — mivel nincsen kétség benne, hogy Diana valami
rendkívülit teend; mit? nem tudom, de nem lehet késnünk.
— Kegyfid azt hiszi, — kérdé Herrmann, — hogy Eokiczanát leányának vallja ?
— Nem tudom, — viazonzá Eszther, — de miután már
egyszer annak élete ellen tört, nem lehet kiszámítani, mi fog
történni. Ha kézhez keríthetjük, Bokiczanát, átadjuk öt
Lubart heryzegnek, ki megőrzi a király minden közelítésétől.
— Ha Rokiczana Dianának áldozatja leend, a czél el
van érve, — mond Herrmann, — s nem szükség egyebet
tennünk, csak bevárni valami biztos helyen kegyed látogatá
sának eredményét.
- Ez igaz, Herrmann, - mond Eszther, — de egyet
feledtél, a fodolgot, Viogy az, a mit mondasz s a mit én is
lehetőnek, söt valószínűnek hiszek, végre is még a bizony
talanság határaiban van, s feleded főleg a herczegnö jelle
mét! Ninca rettenetesebb bosszú, mint azé, ki évek óta
mesterségesen felépített altárt véd, melyen erényének s tisz
taságának tömjéneztek. Diana herczegnÖ, nem tudom, lelki
ismerete furdalásaiból-e, vagy minek e korában a térítéseknek
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H vallási harcznlínak niinyi csudás példáját láttuk, vakhitliől,
de feltótlenül szpnt életre adta magát. A megtiszteltetés n
római pápa részéről s a szomszéd fejedelmek móltányió
készsége öt térítési kezdeményeiben elosegítni, mind es; hejine
azon hiúságot idézte fel, melynek nem lehet halálosb döféft
adni, mint egy nagy és pirulatos gyöngeség felfedeztíse.
Világos tehát, hogy ha e megszég_yeníttetésuek kitcsíii magát,
minden törekedése az ieend, engemet, a botrány előidézőjét
megsemmisitni. Ha Eakiczana meghal, ne kétkedjetek, Káz
mér király azt hiendi, hogy én vagyok a gyilkos a Dianának
semmi sem Ieend könnyebb, mint itt létemet bebiznnyítoi és
saját tettét tanuk által reám fogni. Nincs-e igazam, nrak:'
mond Eszther, — s nem oly világos, mint a napfény, hogy
Dianának, ha Eokiczanát elveszti, azt csak az én rovásomra
lehet tennie ?
— Ez valÓBzinn, - mond Brzeslavszky, kinek Eszther
okoskodása nem oldotta meg minden kételyeit, de ki nem
tagadhatta, hogy szavainak súlya nem csekély s Diana jelle
méről Ítélvén, valószínű dolgot yejt. — Nem tagadom ezt
asszonyom, — folytatá a lovag, — - de nem fogja-e Diana
Rokiezanáaak elragadtatását is mint kegyed tettet kikürtölni,
s nem leend-e Kázmér királynak ezer oka ezt elhinni fi
kegyedet, úgy mint Herrmann barátomat első bossziíjában
megBemmÍBitni? Emlékezzünk csak visííza Bariezkára, az egy
házi férfiura s ki a pápa parancsából s mint akaratának hírnöke
küldetett a krakkói püspöktől ugyanazon helyre, hol kegyed
még eddig mint királyné uralkodik vára s a király fölött
— Helyes Brzeslavszky,
felelt Eszi-her sajátos mosolylyal a oly felsőséggel, mi meggyőzheté a két férfiút, milíi^p
e hölgy nem fogja félig fel az ügyet, melynek egyszer tevé
kenységét szánta. — Helyes,
ismétlő Eszther, — csak az
a baj, hogy ti férfiak mindig erősek s elszántak, ha merész
tettekről van szó, a lehetőségek és viszonyok megítélésében
hátrább maradtok, mint mi hölgyek. Mindenesetre gondja
Ieend
úgy hiszem — Dianának Rokiczana eitünésének

okát kitalálni, s tudtul adni a királynak. Ez pedig perczig
sem fog kétkedni e dolog valóságán, mert büszkeségemet
ismeri és tudja, bogy én nem saját érdekemben, hanem egy
nagy és szent czél kivitelére áldoztam fel, mit eg\'szer
áldozni elég, hogy visszahozhatlan legyen. De nem fogjuk
Diana birnökét bevárni, hanem magam leendek az, ki a
királyt mindenről tudósítaudom.
— Kegyed mindenről akarja a királyt tudósítani! s én
mit mondjak? — kiáltott felHerrmann, ki, miként látszott,
ily fordulatát az ügynek egészen kifeledte szá,mitásaiból.
— Te, Herrmann, semmit sem fogsz tenni s bevárod, a
mi jő. Feltétlennek, határtalannak állítod mindig szolgálat
készségedet; erősíted, mikép a lebetlent lehetővé tudod
tenni, hogy nekem egy derült pillanatot szerezz ? Nemde
mondottad csak néhány perez előtt, és hányszor ? s íme
Brzeslavszky, ki nem értelmezi ily szabatosan hűségét, ki hű,
elszánt, önáldozó szó és Inmezés nélkül — hallgat!
— Nem magamat féltem, —• mond Herrmann hévvel, —
hanem kegyedet asszonyom! ha kérdem, mi leend belőlem?
nem a királynak kimaradhatlan bosszújára ezéloztam, mert
ha kegyed mentve van, mit gondolok én magammal! hanem
azt akartam mondani, mikép az által, Iiogy magát feláldozza,
engemet is megsemmisitend.
Eszthernek egy fényes tekintete függött az ifjún, míg e
szavakat mondotta, azután bájos mosoly szállt ajkaira, mint
a korány első zománeza, élet és igézetteljes tekintet és
mosoly! képes e tündér által minden örvény fölé hidat épí
teni. — Jó Herrmann, — szólt azulán szelíden, —• hiszed-e,
hogy fül tudnék oly embereket mint te, hü lélek, s e derék
harezok fia, áldozni, hinságból vagy önzésből? nem, nem!
számításom nem csal. Magam mondom meg a királynak,
hogy miután Kükiczauáuak élete másodszor volt veazáljeztetve, anyjának szégyene s ezcnteskcdö hiúsága által; ezt
megtudván, hirtelen nem véltem jobbat tehetni, mint öt
tulajdon atyja védelme alá helyezni.
Júaika M.

Eszthe?:
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— Áh! — kiáltott fel a két férfin.
— Eczditek-c már sejteni, nrak, hová ezéloz tervem ? —
folytatá Eszther, — nem edrlig van, halljátok tovább : Lubart,
ha valaki — ugy ő — megörzendi llokiczanát attól, hogy
miután a király nejének minőségiében élt darabig, ne sülyydjen azzá, mi én vagyok. De a mi én azándckosan maradtam,
mert lebetaék más állásban is. Én tehát veszélyes vetélytár
samtól mentve vagyok s nem leend semmi könnyebb, mint
a király háláját felidéznem magam, B irántad Herrmaun —
— irántam ? — mond Herrmann kétkedő hangon, —
hog3^an? ez lebetlen.
— Lehetlen ? — mond Eszther megvető moaolylyal, —
de hagyjuk ezt, az én dolgom e eredményéből itéleiiditck
meg, ha jól tndok-e számítani. Legrosszabb esetben is fel
teheti-e valaki rólam, bogy ne legyek elövigyázó s óvatos
azok megmentésében s vádelmébeu, kiknek ragaszkodása B
hűsége az egyedül biztos alap amaz ingadozó álláson, hová
engemet a gocdviselés mint czéljai egyikének vak és akarat
lan eszközét heiyzett. Hagyjuk ezt, — ismétié Eszther, —
szóljunk arról, mikép fogjuk végrehajtani tervünket?
— Mi engedelmeskedni fogunk, asszonyom! — szólt a
két férfiú,
— A merény vakmerő, — mond Eszther, — a azok közé
tartozik
ah nem hallasz semmit, Herrmann ? — kiáltott
fel egyszerre a hölgy, félbeszakítván beszédét.
— Kürt-jel! gondolom vadászok, — mond Brzeslavszky.
— Vagy üldözök, a bán emberei, kiket Diana herczegnő
utánunk küldött, — szólt balkítván hangját Herrmann.
— Gondolod? - ^ mond Eszther, hirtelen felkelvén
üléséből.
— Ugy hiszem, — viszonzá a kérdett, azután felkiál
tott: — Lóra, lóra! hirtelen, asszonyom; messze vannak
még, a kürt hangjából Ítélek, csitt! amott jobbra felel egy
másik kürt, most a harmadik! még egy negyeid órai időzés s
be vagyunk kerítve.
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— Fel! — mond Eazther, legkiaebb áiiiya nélkül az
ijedtségnek, — azon utón, melyen jöttünk, lelietlen, hogy
nyomunkba akadjanak, bár a lágy agyagban eddig lovaink
patkói után nyomozhattak bennünket.
Brzeslavazky legelöl ment, mintha aa elsőséget e nyak
törő merénybcn senkinek eem akarná átengedni.
Közel a csurgóhoz^ domborodó B bokrokkal benőtt szik
lában keskeny Ösvény kanyarodott lefelé a süi-üsé^be. Oly
meredek volt ez, a görelylyel lepett alja oly bíztalan, mikép
ahhoz érvén Brzeslavszky, rövid gondolkodás ntán leugrott
lováról, intvén a többinek, hogy példáját kövessék.
Azon pillanat óta, hogy ez megtörtónt s az erőteljes
lovagnak vezérkte alatt a nyaktörő út ezen ösvény meredek
kanyarodásain megkezdetett, az egész csapat óvatos vadá
szokhoz hasonlított, kik minden neszt kerülnek, igyekezvén
minél közelebb férni a vadhoz, melyet üldözőbe vettek.
Majdnem osztoznánk e fáradságban, e kifogyhatatlan
koczkujátékában az akadályoknak s ügyesen kikerült buká
soknak, melyek e járatlan utakon, főleg lovas csapat haladása
elé tűzik magokat, ha őket nyomról-nyómra kisérni akarnók.
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Á TO^^ILÜS YEXDEGEK.
Hová szándékoztak, el akarták e egészen hagyni a
vidéket:' Eszther először életéliun inoiulott volua le egy ter
véről; vagy kitette-e magát s azokat, kíiiet, miként mimilá,
szeretett, ft Líiály bosazujánuk ? Miudeaeii kérdéaekre egye
dül az erediLiéuy képes kielégítő ftíleleteket adni.
Töríénelüiik drdtkébeu ia legjobbat tesziink leliát, lia e
talányuk kulcsigéjéi a szemelyeneu meg;jövendó órákra bíz
zuk s le engedjük áliiüy.iii a napnt, hogy elöide/zük az éjt-t,
mely ezen Esztherre s Dianára nézve oly nevezetes Léüu^ot
követte.
Csendesen pihentek a?, erdők, a szelek elnémultak és
felkeltek ujia; nieit a búidat CbillagzáporáAal sötét Lad
kisélte, fekete felhők, mintha a íold egész rétegeit saját
íiuyagának saállitandá a-aaep-Jiék égre, hogy irig^-en boruljantik fényes szőnyegére.
Minő kudély-háu\ altatásban érkezett a leendő kolostorapátnö haza, alig szükség emlitenLink.
Diana hoisszú évek óta megszokta a vilás; előtt titkolni,
mit érez, mit gondol; de vannak pillanatok, mikor e tilkulódzás kétszeres nehézségű feladat s épen ily pillanatok vol
tak ezek.
B()kiczana egy tervet font odább saját anyjával, ha
Diana üh;akugyun az volt; murt inkább mint valaha, vágyott
0 jókor felvert kübel a vigasz s a kitisztulás révébe, s ott az
üdvözítő sírkövén h^tle feltalálhatni azt.
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A bán 8 mindazf'k, kik velti Sutiskábani mulatása köz
ben mc'gismerkodrt'k, ellcnálUiatbin rokonszenvet ereztek e
Rzerény s azfírcnesétlenségét Iiösies elszímtsác^gal türó hölgy
iránt. Zdeuko mása. a király me^bivásának, Ijogy Visegrádra
menjen, bol reá előmenetel vár, még mind eddig meg nem fe
lelt; be fikarván szeretett nővére sor.^ának elhatározását várni.
A sutiskai vár soha sem volt látogatók nélkül s a bán
nak e napnn is vendégei érkeztek.
DiiUia jelen volt az ebédnél; mcit tndtfi. hogy a bán ily
alkalommal akrirta, hogy mindazok, kik liázálioz tartoznak,
ugyauitzon szívességet és tiszteletet tamisítsák vendégei
iránt, melyet ö. Dianának bárminő kedve leende, valami
ürügy alatt meg nem jelrnni. nem merte ezt épen most
koezkáztíitni, midőn — miként sejtenünk lehet— bátyjának
védelmére R befolyására volt szüksége.
Megtett tehát mindent a ki öt nsiítalnál s az est' órnkhan
a vendégek közt látta, távoj sem gyanította., hogy e hölgy
egész öntudatával bírt azon veszélynek, mely Eszthernek
áltubi történt büszke s erélyes elutasítása s letíii'tnztatása
által öt fenyegette. — Érezte főleg iiz utóbbi lépés meggon
dolatlanságát s hogy magát sértett büszkesége s ritkán hatulmat ve^ü hevessége által igen messze engedte ragadtatni.
Nem növelte tehát nyugtalanságát, mikor KszTlier s
kíséretének menekülését megtudta, esfjk új irányt adott ezen
esemény tüuödt:'seinek.
Kázmér király szövetségese levén Lajos magyar király
nak, természetes, hogy a boenifti hán mindent került, mi
által Kázmér királyt sérthetné, kit mint nrfílkodót s hös eré
lyes férfiút szintúgy becsült, mint óhajtandá, hogy ne legyen
semmi Kázmcrbiin, mi valaha a történetnek jogot adjon fek
telen kicsíipongásait feljegyezni.
Alig lehetett tehát a bánra nézve kényesebb s kellemetlenebh érintetü esemény, mint oly vabimi. a mi öt a ku'ály
gj-engeségeinek illetésére kcnyszerithetnc, íuleg, ha erre az
alkalmat és okot saját nővére adja.
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Mindaz megfejti, hogy Diana szerette volna egy részét
annak, a mi megtörtént, változtatni, B megbánta, hogy szo
kott eszéiye öt cserben hagyván, nem igjsekezett egy középösvényt találni, vagy üres Ígéretek által idöfc nyerni, hogy
Eszthert megnyugtatván, annál biztosabban kijátszhassa a
féltékeny, s miként gyanithatá, tervei kivitelében makacs
elhatározáaú hölgyet.
Azon pillanatban, midőn bátyja elfogadó termébe késztüt,
hol már a vendégek együtt voltak, vette a hírt, hogy Eszther
kiszabadult s nincsen többé a kolostorban ; könnyen el lehet
tehát gondolni, minő lelki erőbe került ott nyugalmat tettetni
s a vendégekkel nyájasan társalogni.
De ez változtatott tervén; Diana e hír vétele előtt félig
el volt határozva, délután visszatérni a kolostorba, maga
sem tudván, mit fog ott Esztherrel végezni; most egyelőre
azt izente gondnokának, mikép a dolog nem fontos s akarja,
hogy minden visszatérjen a szokott napirendre.
Á helyzet oly természetű volt, mikép épen azon nehéz
ségek, melyeket maga elé gördített, nem engedték, hogy ily
rövid idő alatt valami elhatározáshoz juthasson. Másrészt a
bán annyira el volt foglalva, mikép lehetlen lön vele szólni. —
Ha Diana magával tisztában leende is a fölött — mit mond
jon, elhatározva szóljon-e bátyjával s mi legyen az — s
mennyi, mire öt kérje; mióta Eokiczanában saját leányát
ismerte meg, egészen más színben tűnt fel helyzete. Maga
sem tudta magának megfejteni, mi kapta meg őt, mi okozza,
hogy a kedves, szenvedő teremtést, ki iránt annyi benső jó
indulatot érzett, most egyszerre oly vendégnek tartja bátyja
várában, kiveli találko7.áa neki a legkínosabb érzést okozza.
Mintha épen azon felfedezés, melynek e bensőséget s rokon
szenvet még nevelni kellett volna, egészen ellenkező hatást
idézende elő. Diana, a tapintattal teljes hölgy, ki minden
körülményekbe oly csudás ügyességgel beletalálta magát, most
legyözhetlen rettegést érzett, ha eszébe jutott, hogy Bokiczanával még néhány napot kellend egy födél alatt töltenie.
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Mindaz, mi e höigygyel történt eddig, széffyenitö, sértő
viaszahatást gyakorlott reá s még Zdenko sem kerülte ki azon
talányos ellenszenvet, mely Diana szivébe kezdette magát
befészi^elai.
A nap végre lehanyatlott a múitán mindenki pihent a
várban, talán Dianát kivévén, azon az oldalon, hol PLokiozana
szállva volt, a legsötétebb éjek egyikének védelme alatt
nebáuy lovas embert látunk a vár árka felé közeledni. Hatan,
heten lehettek ezek, s alig Iccnde képes valaki kitalálni, a
vár Örizetéhez tartoznak-e, vagy vidékiek, kik valami ntjobban elkéstek.
Mibelyt a vár árkához érkeztek, leszálltak lovaikról,
melyeket a közeli bokrokhoz vezettek s négyen az árokba
ereszkedtek.
Alig lehet ennél valami meglepőbb, mert a széles vár
árok tele volt vizzcl. Ezoknck az embereknek tobát okvetlen
veszniök kellett, s annyival bizonyosabban, mivel a túlsó par
tot a várépületek meredek falai képezték, s az alsó épület
osztálynak ablakai, miként az ÍI3' várakban szokás, az udvar
felöl voltak. Senki sem tudta volna tehát megfogni, mit akar
nak ezen emberek, s minő reményével a sikernek ereszked
nek a várnak mély árkába.
Ez azonban mégis megtörtént; négyen a jöttek közöl
néhány perez múlva a vízben voltak, mely őket kétszer is
elborithatandá, a nélkül, hogy a más kettő, ki az árok szélén
egy bokor alá leült, legkisebb neszt hallana, mit mégis a
legóvatosabb úszás feltételczott.
A homály oly tökéletes volt. hogy mind ahból, a mi eddig
történt, semmit sem lehetett kivenni s csak azok láttak, vagy
inkább sejtettek valamit, kik magának a mcrénynck részesei
lévén, közvetlen érintkezésben voltak a szemeik hozzá szok
tak a sötéthez.
Míg ez kivül a vár árkában történt, addig Rokiczana
csendesen pihent. Öt alig e ^ órával ezelőtt hagyta el bátyja,
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ki e napon inkább el volt foglalva, minthogy szeretett nővé
rével elébb beszélgethetne.
Zdenko szállása összefüggött Rokiczanáeval annyiban,
hogy az épületnek ugyanazon szárnyában volt, bár külön
bejárással.
Eokiczana egyszerre felriadt álmából, mintha valami
szokatlan zörej ébresztette volna fel. Szobájában az éji mécses
csekély fénye pislogott, inkább talányossá tévén mint derít
vén a homályt.
A hölgy körültekintett; de mivel semmi neezt nem hal
lott, a szobában senkit sem látott, épen készült njra elszen
deredni, midőn egyszerre a.z ablakok egyikénél újra valami
zörej hallatszott s közvetlen ez után a nehéz függönyök alól
oly alak lépett ki, minő akárkit tévedésbe hozamla, főleg e
korban, emberi alakot lát-e vagy mngát a megtestesült sátánt?
ki, mikép tudva van, leginkább az éji órákat szokta látogatá
saira a boszorkány-gyűléseire használni.
E szokatlansága a jelenetnek okozá főleg, hogy a hölgy,
líinek erényeihez azon neme a bátorságnak nem tartozott,
mely ily alkalmakkor nyugtató alapot ád, rémületében min
den eröködés daczára az ösztönt igen, de a tehetséget, kiál
tani, nem tudta megtalálni.
Az éji látogató emberi alak volt, miként ezt kezei, lábal
8 a vadon tekintetű arcz elárulták; de dereka oly idomtalan,
mintha egy jókora hordó kerítkezne a körül; ezenkívül a víz
szakadt le róla s mihelyt az ablakon át g a függöny alól a
szobába lépett, egész tócsa jelelte ki állása helyét.
Alig tért csak valamennyire magához Eokiezana, midőn
az előbbihez tokcleíescn hasonló vendég épen azon az utón
jelent meg, növelvén a padló áradását.
Itt határozásra másodperezek valának csak, s miként
láttuk, ezeket egészen az ijedség s a jelenet újdonsága által
okozott zsibbadtság foglalták el.
A két férfiúnak, a mit Eokiczana megfejteni nem tudott,
jdomtalansága derekaik körül övedzett tömlők által okozta-
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tott, mi egyszersmind megfejti, hogy az árok vizében életveszély 8 nagyobb nesz nélkül működhettek, bár aztán hogyan
jöhettek a meredek falon as ablakokig, még jelenben előttünk
is, kik e szemlét a szobában teszszilk, talány.
Mihelyt a férfiak vizi és Icgi vándorlásuk után biztos
alapot éreztek lábaik alatt, gyorsan s a nélkül, hogy egy han
got kiejtenének, PLükiczana ágyánál termettek, kinek az újabb
rémület hangját és eszméletét visszaadta.
Ágya mellett fíiggött a cselédszobába lévő csengőnek
zsinóra. s a fal, mely mellett ágya állt, igen vékony s egy
szersmind Zdenko szobájának fala is lévén, Bokiezanáuak, e
válságos perezben nem maradt egyébre ideje, mint három
teendőre,mit úgyszólván, ugyanazon másodperezben hajtott
végre.
E három: egy kiáltás volt, azon éles visító női hangon,
melyet liirtelen ijedelem iiléz elö. egy hatalmas kopogás a
Zdenkó felőli falon imakönyvének ezüsttel szegélyzett hátréazével, s egy erélyes ránditás a csengő zsinórán.
De mielőtt mindezen igen kétes védeszközöknek ered
ményét bevárhíitná, a két tömlős úr felragadta őt úgy, a mint
volt ágyából, hátrakötötte kezeit s egy lepedőt rántván elö
fekhelyéből, azt ilereka körül megerősítette s ehhez egy hosszú
kötelet kötött, Ez meglévén, a mi ruha-darabnt észrevettek a
székelvén, felragadták s az éji mécsest elfnjták.
Eokiczana ezen, meg kell vallanunk, szerfelett rövid
mütct alatt nem kimelte torkát s kik öt így felkészítették,
sokkal inkább el valának foglalva, mint hogy arra is érnének
száját betömni.
Nem csoda, ha a hölgyet örüléssel határos kábultság
fogta körül s ezen őrültség erejével igyekezett védeni magát,
de hasztalan! A két tömlős az ablakhoz vitte őt. Innen,
az első igen magas emelet ablakából, elég gyorsan arra,
hogy ijedelméhez még szédülés is járuljon, leeresztette az
árokba.
líokiczana folytonosan kiáltozott; érezte, hogy lábai.
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a mély sötétben a vizet érik, Í5 mibelyt mintegy derekáig abba
mélyedett, kétfelől megragadtatik. Néhány perez múlva a tuIsó
parton volt, rögtön azután vizesen s a lepedővel dereka körül
lóra emelték őt; hallotta, mikép többen lovagolnak mellette
s főleg ketten szorosan oldalánál.
Míg ez, a mint láttuk, alig néhány percznji időt foglalt
el, Bokiczana hálószobája körül zaj s kiáltások hallatszottak.
Az első, ki berohant, Zdenko volt, ugy miként ágyából felug
rott, súlyos kardjával kezében; utána jött egy nőcseléd más
ajtóu. Á légvonal figyelmeztette Zdenkót, hogy az ablakok
nyitva vannak s azonnal oda rohant.
— Mi történt, Rokiczana, hol vagy? — kiáltott.
Semmi felelet.
Hamar világot! — mond Zdenko.
Mig a nőcseléd világot gyújtott, pár hirtelen kérdés és
felelet volt miiiduz, a mit Zdenko vele váltott. Látta homá
lyosan, hogy épen azon pillanatban, mikor az ablakhoz ért,
előtte valami sötét tömeg suhant ie az árok felé. Kardjával
utána döfött, de esak a léget érte a a mély sötétségben nem
hathatott tekintete az árokig.
Ha azt. a mi alant történt, nem láthatta, igen könnyen
észrevehette, hogy felülről alkalmasint a födél valamelyik
nyílásából kötélhágcsó nyúlik le.
— Az ablakon át elragadták! — kiáltott fel, — elő kell
a cselédséget szólítani!
Nemsokára hirtelen felöltözködvcn, a vár udvarán ter
mett, hová már az örök, kik Ilokiczana sikoltását hallották,
lesiettek a falakról s hol mindenki talpon volt. A várnagy
kötelessége szerint magát a bánt felköltötte, ki a vár túlsó
szárnyában sejtelmével sem birt annak, a mi a másik oldalon
végrehajtatott. Az Őrök jeladására azonnal pár lovat hoztak
ki az ólakból, melyek, mikéüt ily háborgós időkben mindenütt
szokásban volt, nyergelve valának.
Oly raerónyek, a minőt láttunk s a milyen a halicsi
vásárban történt, nem tartoztak a szokatlan események közé.

Ez oka, hogy sehol a világon készebb nem volt az őrizet
vóletlenségekre, mint az akkori várbirtokosoknál.
Zdenko lóra ült s míg a dobogó leeresztetett, töhben
lovakra kaptak; ezek közt maga a koros bán s mindazon
fcrfia-vcndcgek, kik c napon Sütiskában voltak.
Bárminő gyorsan történt mindez, míg a bán Zdenkótól
megtudta az eseményt s mindnyájan lóra kaptak, idő telt,
melyet gyanithatólag azok, kik e vakmerő, megfoghatlan
merényt végrehajtották, igen tudtak használni. Zdenko leggyakorlatibb felfogásúnak mutatkozott ezen általános zavar
ban ; mihelyt a báu maga lovon ült, azonnal előadta röviden
az üldözés tervét.
Eokiczanát má8 mint Kázmér, a lengyel király, el nem
ragadtathatta, ezt gondolta, s hogy iigyanezen eszmére jöttek
mindnyájan, nem lehet bámulni, mert egyebet egyáltalában
nem lehetett gondolni, Diana cl nem árulván Esztherreli
találkozását.
Azon kellett tehát lenni, hogy a Lengyelország felé
vezető utakon üldözzék a nöragadókai A báu maga senkinek
sem akarta átengedni a vendégén történt erőszaknak megbosszulását; a tailományt, melyet kormányzott, tökéletesen
ismervén, néhány elszánt férfiúval azon utat választotta,
melyet mint legrövidebbet annak gondolt, merre Bokiczanát
elragadták az i'ji rablók.
Zdenko kevesek kíséretében más nehezebb s járatlanabb
út felé nyargalt, míg végre a várnagy a vidék minden olda
lára gyors czirkálókat indított s maga egy harmadik utón
igyekezett a hai-amiákra akadni.
Ezen intézkedés az üldözésben Zdenko lovagnak rövid
terve, mely, miként láttuk, mind a bán, mind a többiek által
mint legezélszGrübb elfogadtatott. A bánnak 9 Zdenkónak igen
jó lovaik voltak, azért nem kétkedtek, mikép, ha egész Len
gyelországig kelicnd is a nöragadókat üldÖzaiök, rajok fog
nak elébb-utóbb akadni.

K I S E J T I , IVHT A JOVO ORA HOZ ?
I.
Mindenki átli'iíta, mikép e merény eg;\'éni érdekből tör
tént, s hogy a ki ezt intézte, nem lehetett más, mint az egyedíili ember, kinek okíi volt Zdenkón és Eolíiezanán bosszút
állni.
De ha mindenki ezt hitte, Diana másként vélekedett;
mihelyt az általános zajlian megtudta, mi tijilént. azonnal
világos lön előtte, hngy Eí^zther s nem más ÍIZ, ki e viikmerö hölgyratíadást tervezte, s épen mivel ez bihetlen és
senki ily gondolatra nem jöhetett, ritka szerencsével végre
is hajtotta.
Aggasztó volt mindezekben főleg az, min senki sem két
kedhetett, hogy a sntiskai* várban s íilkalmanint a l)án cse
lédei közöl valakinek tudni kellett a dolog felöi. Mert n?. épü
let födelének egyik ablakából leeresztett hossízú kötélhágcsó
semmi kétséget sem hagyott fenn, mikép a nöragadást csak a
várban lakozó czimbora segítségével lehetett végrehajtani; de
ki légyen ez ? soha sem lehetett végére járni.
Mi eredménye leend e merényuek. Diana nem tudta
hirtelen átgondolni; de igen azt, hogy veszedelmes ellenség
gel van dolga s Bokiezanát nem kevcsehb veszély fenyet^-eti,
mint saját, eddig oly óvó gonddal megőrzött, hölgyi becsüle
tét. Különös mindemellett az, hogy Diana sokkal nyugodtabb
lön most, mióta Eokiezana nem volt Sutiskán, mint esak
kevéssel ezelőtt. Lélektani fejtegetése e talányos, talán múló
nyugalomnak, azt hiszazük, felesleges.
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Sntiskában az egész éjen át senki szemét be nem hunyta,
Lizinka és Diana meggvujtatván a gyertyákat, hirtelen ma
gokra vettek pongyola-öltönyeiket, s egy szobában virrasztot
tak, hová a hölgy-ventlégek is gyűltek, mindennemű gyanításokkal és sejtelmeik közlésével töltvén el az éjét.

De ideje, hogy Bokiczanát felkeressük, kire, az esemé
nyek fuiiala kezeink közt lérén, alkalmasint hamarább ráaka
dunk, miat azok, kik, miként tanúi valánk, annyi utón, oly
buzgó lovagias készséggel rohanlak megmentésére s talán
cpen azért tóveszthették el az irányt, mivel a legjobbat gondoitáli tenni. Eszthernek minden gondolatja az volt; a lehető
üldözök tervét kijátszani, több esélye tehát sikerre.
liokiczana, mihelyt lovoa volt, erejét, eszméletét tüne
dezni érezte; az ntolsó, mire elég világosan emlékezett,
néhány bátorító udvarias szó volt, szöges ellentétben a durva
erőszakkal, raely öfc rablói kezeibe adta; azután minden
homályos lön előtte. Hogy ájulása közben le nem hanyatlott
a nyeregből, ama két férfiú segélyének köszönhcjtte, kik,
miként mondva volt, szorosan oldalánál lovagoltak.
Mennj'ire és meddig haladtak, arról legtávolabb eszméje
nem volt; mikor szemeit először felnyitotta s eszmélete vissza
kezdett térni, már bajnál derengett s a kétes szürkületben
Eukiczana képes lön kivenni a tárgyakat maga körül.
Közel hozzá egy csoport lovat pillantutt meg, melyek
mogorva Fegyveresek által féken tartva pihenni látszottak igen
gyors út után; mert fejeiket leeresztették a zabláikról a taj
ték szakadt le.
Rúkiczana lágy mohán hevert, a vízzel telt lepedő eltűnt
derekáról s azonnal észrevette, hogy az éji légnek hüve elien
öltöny födi.
Mellette ketten voltak, egy hölgy térden s ébredését lesve
8 egy tértin alig pár lépésnyire ettől. Egyiknek sem vehette
ki voüásait, de mennyit azokból a homálylyal küzdő dem
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sejteni engedett, ismeretlen volt B nem találkozott emlékező
tehetségével.
— Hogyan érzi kegyed magát, herczegnö? — kérdezte a
hölgy, ki épen feleszmélóse pillanatában emelte el kisded,
selyemlágy kezét az ájulásából ébredÖ hölgynek halántékai
ról, melyeket, mikép Ilokiczana érezte, valamivel megned
vesített.
Eokiczana meredten tekintett reá, felelet nélkül hag5''ván
a kérdést, míg neki lígy tetszett, mintha e kijelelt vonásokat,
melyek ily közelben mind inkább kifejledeztek vizsgáló tekin
tete előtt, valaha látta volna. Egyszerre felkiáltott.
— Kegyed-e az, Eszther! Itt, mellettem, hol vagyok?
— Nyugodtan, asszonyom, — viszonzá Eszther, — nincs
idö most e találkozás csudáját megfejtenünk; legyen elég
biztositnom kegyedet, mikép azon merény, melynek vakmerőBégét nem akarom sem menteni, sem tagadni, adta kegyednek
szabadságát, talán életét visaza 1
ilokiczana igen jól tudván a szerepet, melyet Eszther
Lengyelországban játszott, kétszeresen sértve lön e hülgy
jelenléte által, ki szándékosan s akarva volt az, a mivé öt
rövid időre ármány s nyilvános csalás tevék. — Szabadságo
mat ? — kérdó szigorú hangon, •— nem valék-e szabad, min
denkép szabad?
— Engedje kegyed, hogy újra türelemre intsem, —
nyugtatá Eszther, — a veszély még nem érte végét, talán
annak csak előcsarnokát léptük á t : mert üldözni fognak.
Erösitse meg kegyed magát! Igenis, asszonyom, én vagyok,
ama híres Eszther, kivel a világ annyit bíbelődik, de bebizonyítandom, mikép irányában nem valék rossz s a mit most
tevék, mert én tettem azt, saját feltételemből, fel nem idéz
tetve senkitől, a legnagyobb szerencse kegyedre nézve.
— Hová akar engemet hurczoltatni ? — kérdó Eokiczana,
derülő eszméletével egász lelki erejét érezvén visszatérni.
— Saját atyjához! — volt a rövid, de váratlan s meg
lepő íelelet.
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— Atyámhoz ! - - kiáltott fel Eokiczana, — atyámhoz
a sh'ba.
— Kegyednek atyja és anyja élnek, — mond Eazther
halkítván hanf^ját s intvén kezével Herrmannak, ki közel
állt, hogy hátrább vonuljon, — igen, asszonyom, születésén
titok lebegett eddig; mindent meg fog tudni, de újra kérem,
erősítse meg magát, meit bármennyire óhajtanám a 25Íbenést
hosHzabbítani, biztosságunk, főleg a kegyedé, gyors távo
zásra int.
— Én nem fogok távozni, — felelt Eokiczana, iigyekezvén felemelkedni fekvő helyzetéből. — Kegyed ámitó s enge
met Kázmér király bosszújának akar feláldozni.
— Nem! — felelt Eszthcr, esküre emelvén kezét e oly
hangon, melyből igazság szólt, de melynek Eokiczana, a legirtózatosb gyanú martaléka, hitelt nem tudott adni.
— Nem fogok menni! — ismételte a hölgy, — erőszak
hozott eddig, erőszak kényszeríthet caak; de ha kegyedben
még irgalom van, mondják pedig, hitsorsosai iránt irgalmas
és jótevő, adassa nekem e fegyveresek egyike által a halált:
clűtem úgy is elvesztette érdekét és hímporát!
— A halált! — mond Eszther, kinek szivére Rokiczanának szavai nem hibázták el egészen hatásukat, — a halált?
nem, asszonyom I én kegyednek az életet adom, egy új éle
tet! Szülői élnek, mondom! kegyed nem Zdenko lovag nővére,
hanem egy alapszínben nemes és lovagias férfiúnak leánya,
ki már egyszer legnagyobb tanúságát adta atyai érzelmének.
— Nem akarok erről többet hallani! — szakitá öt Eoki
czana félbe, — kegyed atyám és anyára sirjátí'il s emlékezeté
től, s oly férüu vérségétől akar megfosztani, kit az életben
mindenek felett becsűlök, s ki eddig a sors viszontagságai
közben támaszom és védelmem volt. Hallgasson! nem akarok
semmit tudni, s innen csak erőszak viend tovább. — Oly
valami fönség s elszántság volt Rokiczaua szavaiban, mí
Eszthert megdöbbentette.
Herrmann most visszatért s előbbre lépett.

üás

— Asszonyom, — mond e pillanatban Esztlier, —
kegyednek életét veszély fenyegeti, a minő sajnos nekünk
erőszakkal élni —— Éltek-e kegyetek egyébbel e pillanatig? — szólt megvetöleg Rokiczana.
— Elismerem, hogy nem, mivel egyébre idö sem mara
dott, — viszonzá Eszbher.
— Mikelyt kegyed tőlünk maga eröszakot kíván, — teve
hozzá Herrmann, — más szavakkal, asszonyom, ba erre l>ennünket kényszerít, nem marad egyéb hátra. Azért szívesen
kérem, készüljÖD, mert innen tovább kell haladnunk, h;i min
dent küczkái'a nem akarunk tenni.
Eszther el kezdette veszteni bóketüresét. Egy körülmény
kiváiita a legnagyobb óvatosságot. Miként könnyfí gyanitíiui,
Herrmann eddig a legrejtettebb utat választotta, s itt épen
azon helyen találkoztunk vele e íárííaival, hová akkor kifér
tük, mikor e kolostorból siettek el a gj'ülöngni kezdő mun
kások elöl. Közel voltak tehát még a sutiskai várhoz, s igeu
hihető, mikép az üldözök őket az e rejteket köröző erdoségbeü
keresik fel; gyanítván, hogy a nyilE országutat kerülni fogják.
Herrmannak terve az volt: mihelyt elhagyandják az erdőséget,
azonnal keresztülvágni az országatat, s azon nyíltabb vidéket,
melyen át kellett okvetlen haladuiuk, míg ujra vadonságot
érhettek, s öblözetein át megközelíthették Halicsot, hol, mikép a történetek is tanúsítják, akkortájban a Gedimin-ntódük
mulattak, messzevágó terveket koholván, kamatostul vissza
fizetni a Wolodimirban vallott kudarczot. E n3Ílt téreni
áthaladás volt a feladat legnehezebb része: mert gyanította
Ileirnianu a Eszther, hogy a sutiskai várban Dianát kivéve,
mindenki Kázmér királyt tartandja a merény elintézöjéuek,
de a leendő apátnő igen jól tudandja, mit kellessék hinnie, ha
vallani akar. Egyébiiánt azon esetben is, ha titkát örökre el
akarja temetni, tudand utasítást adni, hová és merre vitték
leányát, 8 érdekében leend ügy lépni tol, hogy a titok Esztberrel 8 talán Rokíczanávai együtt örökre eltemetve legyen.
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Kik a helyiséget ismerték, és annak sejtelmével, a mit
Eszther akart, hirandának, tudandák azt is, hogy ama nyíl
tabb terén minden esetre át kell menniök s így leende gond
juk arra, hogy a menekülök útját elállják.
Minden attól függött tehát, Diana beavatkozott-e a
dologba vagy nem, s azon födetlen vidéket átvágni, mielőtt
üliözöik oda érhetnének.
Erre teljes remény volt; mert nemoaak gyorsan, hanem
a legrövidebb utón haladván, hihetetlennek látszott, hogy
üldözőik őket utolérjék. Ez határozott s bár Eszther óhajtandá
oly kevés erőszakkal élni, mint csak lehet, már a rövid negyed
órát, melyet pihenésre kellett szánnia, hosszasnak tartotta,
3 felkiáltott:
— Herrmann, BrzeslaTszky I emeljétek lovára Őt, de
gyöngéden a kímélettel.
Kokiozana minden ellenállás nélkül, miként azt bárki
elgondolhatja, engedett ezen új erőszaknak, nem akarván
magát a durva férfiak érintéseinek kitenni. Nemsokára lovon
ült, kisértetve közvetlen 6 a hol a hely engedte, szorosan
oldala mellett lovagló s minden moezezanására vigyázó két
fegyverestől.
. Mély szakadásokon, hol talán ekkora lovas csapat soha
sem járt, siettek előre, mielébb ki akarván érni a rengeteg
ből, hogy átmetszhessék a fentemlített nyíltabb vidéket,
melyen az országút vonult végig s hol pár helységet kellett
kikerülniük, hogy ügyelmet ne gerjeszszenek.
Utjokban néha egy távoli kürtjel tanúsította, mikép
üldözök vannak nyomukban s a lovakat nem szabad kimélniök, ha őket ki akarják kerülni.
Rokiczana Eszthernek pár kérdésére nem felelt, s a szép
tündérnek, ki annyi szivet meg tudott nyerni, nem sikerült
a legkisebb érintkezési pontot e bölgygj^el felfedezni; mert
ez némán és sötét gondolatokba mélyedve ült lován, meg
feszítvén minden erejét s felköltvén lelke tehetségét, hogy
eszmélete őt el ne hagyja.
Jósika M. Eszther.
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Éber fiíryelemmel őrködött ő is a mellette lovaglók
minden niozdnlata íölöttSemmitől «em léit kevesebbé miut a haláltól s egpsz
fc^rtáíía tanúsította, niikép elragadóit büszkesége áltiil inkább
inperleni, mint engesztelni aKíujji. Mindazok ntán, a mik
rajta történtek, régen számot vetett íiz élettel. Eszther nyilat
kozatai oly hihetetk^nek, oly minden vidósziiiűaéír néJküliek
valának, hogy azokat nem tekinthette epyóbnek, mint cselnek
s tökéletesen meg volt győződve arról, mikép Eszther öt
Kázmér király bosíznjának átailandja.
Mindeddig akadály nélkül híijiatott végre a merény.
Esziber útközben Herrinannal társalgott, néha Brzeslavszkynak is mondván néhány szíves szót. A terv egészen
ki volt csinálva, mikép látszott, s a számitásbúl semmit sem
feledtek ki, legkevesebbé Kokiezana elragadásának szükséget
a azon véletlenncgekot, melyeket mellözini soha sem szabad,
mert kimaradhatatlanok.
-— Mihelyt átmetszettük az országutat. — mond Eszther
Herrmannhoz intézvén szavait,— elváhink egymástól; te
átadod Lubarti herczeKnek Kokiezanát és levelemet, melyben
mindaz meg van mondva, mire ii herczeget figyelmeztetnem
kellett: azután visszatérsz titkon s álruhában. Addig én tisz
tában leendek avval, mit érdekünkben tennünk keli, 3 miként
leendiink képesek a királyt megengesztelni. Talán sikerül
végkt'p eltitkolni tőle, hogy magam, személyesen befolytam
Rükiczana eltávolításába.
— Velem ne gondoljon kegyed, — mond üerrmann,—
csak magával; én őrködni fogi k azon élűt í'ólött, mely nekem
azóta kedves, miíita annak minden perczet kegj'ed szolgála
tára szentelhettem; de őrködni fogok Keg^-ed élete fölött is, 3
lm sortsa változik, ha a viszony a király s kegyed közfc meg
szűnik, kísérem a boyá akövja, hová parancsolja.
— Hü einlier! — mond Kszther, — Lubnrt berezeg,
levelem ntán, — folytatá a hölgy, — hálával leend irántam
s annál kevesebbe fog azon kétkedni, hogy leányát senkitől

sem féltheti inkább, mint saját anyjától, mivel eddig is min
den tette arra mutat, hogy anyjától féltette leginkább.
Eszther éa líerrmann társalgás közben mind azt meg
mondották egymásnak, mit e koczkáztatott vállalatuk közben
szükségesnek véltek. Azután bosszú szünetet tőnek a kiki
gondolataival és sejtelmeivel elfoglalva, legfelebb arra ügyelt,
hogy lova félre ne lépjen, vagy össze ne bukjék e járatlan
utakon.
így ertek ki végre a sűrű crdŐ3égböl; a nap már hanyat
lani kezdett s mikép a ritkább facso]3ortozatokban emelkedő
erdöszélekig jöttek, szép és tigyszersmiad szelid tájkép nyilt
elő ttok.
Tágaa térség volt ez, messzire és szélesen terjedő s kék
hegyektől övedzett, melyeknek a közelgő est párázali majd
nem égszint kölcsönöztek. Balra e térség elcg tágas völgygyé
szorult, hol a heg^'ek már közelebb voltak egymáshoz s azok• nak dús erdőségeik sötéten borultak ormaikra és halánté
kaikra. Két falut, többnyire földkunyhókból építve, lehetett
kivenni, melyek egyike közel az erdőséghez nyúl el hosszan
és ritkás lakjaival; a másik kissé távolabb esett jobl)ra, s e
kettő közt vonult el az országút, melyet át akartak metszeni,
hogy a térségnek kevesebbé széles oldalán mielébb a szem
közti hegységet s annak szorosabb s járatlanabb völgyeit
elérhessék.
A vidék, mely most az utasok előtt terült, elhagyottnak
látszott; az országút az említett két helységet metszette át s
jelenben egészen üres volt. Eazthernek saive könnyebbedett,
a merény végre volt hajtva; mei-t az alig negyed órányi széles
völgyet áthasítani, s a közelebbi hegységbe mélyedni, csekély
feladat lőn.
Herrmannak egy éles, vidám tekintete találkozott Eszthernek szemeivel, melyekben félreismerhetlen diadalérzet égett.
Azután egy szó, hang, intés nélkül, gyorsan mint a villám
vágtattak egyenesen az országút felé.
Nem voltak ennek árkai; azon utak sorába tartozott.
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melyeket az utasok magok készítenek s akkor legjobbak,
ha legtöbb utasaik vannak. Nem várt tehát rajok itt is aka
dály, bár a helységtől ali^ egy nyíllövelnyire kellelt elhaladniok, ha a völgynek legkeskenyebb részét akarták áthasítni.
Eszther két elszánt ficzkót jelelvén ki a kiaéretböl maga
mellé, úgy intézkedett, hogy mihelyt ajra a hegységet elérik,
ö elváland a többitől s a legrövidebb utón visszatér lobzovi
várába, míg Herrmann és Brzeslavszky Eokiczanát oldalutakon Ealicsba kisérik s ott Luburtnak átarlj^ik.
JÍpen az országútra értek s a balra emelkedő hegység
irányában voltak, midőn a közeli faluból hirtelen egy felsé
ges lovag-csapat bontakozott ki.
Eszther elhalaványodott; de Herrmann hirtelen mellette
termett s felkiáltott: — Lélekjelenlét, asszonyom! Ezek nem
a bán emberei s nem Bosnia felöl jönek. Lassítsuk menetünketj nehog^y gyors illanásiink gyanút gerjeszszen.
Mihelyt Kokicaana a lovagokat megpillantotta, éles kiál
tást hallatott: — Segítség, segítség!
A jövő perczben kísérőinek tőrei mellére voltak szegezve;
de Rokiczana megrántotta lova kantárát s felkiáltott: —
Öljetek meg, nem akarok egyebet!
Míg a fegyveresek időztek, alkalmasint egy intést várván
Eszthertöl vagy Herrmanntól, Rokiczana folytatta kiáltását.
— Az egekre asszonyom, — mond Herrmann, Rokiczana
mellé sietvén — mit cselekszik? ama lovasok alkalmasint
Kázmér király ós kísérete, ha magát elárulja, minden veszve
van s maga legelébb.
KázDüér nevének megemlítésére, s mivel Rokiczana
látta, hogy üldözői a helyett, hogy gyorsabb száguldásra
nógatnák lovaikat, lassítják azok lépteit, tétovába jött. —
Nem tudta, mi jobb, hallgatni vagy kiáltani? s míg ö darab
ideig elhallgatván, a többiekkel együtt csendesen áthaladta
az országutat, addig Eszther Herrmannal előre lovaglott,
mindig szeinmel tartván a fényes lovas csapatot, melyet
alig pár perez előtt pillantottak meg.
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Oly közel voltak az érkezők, mikép lehetetlen lőn Eokiczana első kiáltásait meg nem hallaniak, lüint szintén észre
nem venniök, hogy Eszther és kísérete sebes nyargalvást
haladtak az országút felé s csak miután Őket az ujon érkezők
megpillantották, igyekeztek lovaik buzgóságát fékezni.
Mindez alkalmasint gyanúsnak, vagy legalább szokat
lannak látszott B talán okozta, hogy amaz útiasan, de fénye
sen felkészült seregből egy deli fiatal lovag, fegyveres s?;olga
kiséretében kivált, s pompás lovának féket eresztvén, elövágfcatott 8 Eszther előtt termett.

n.
Mihelyt Herrmann a lovasnak szándékát észrevette s
szemével megszámlálta, mintegy hiínyan lehetnek körülbelöl
a jöttek, hirtelen Bzreslavszkyhoz fordtdt s felkiáltott: —
Védendjük magunkat halálig, ha kell [
— Hátrább a hölgyek! — kiáltott fel Brzeglavszky. Egy
perez alatt Eszthert és Rokiczanát kísérői körülfogták s meg
állítván lovaikat, várták az eléjök szágnldó lovagot.
Mikor a lovag a csapat elé érkezett, Kokiczana, daczára
annak, hogy előtte többen állván, hátrálták szabad látásátt
azonnal ráismert a jöttre s felkiáltott: ~ Kegyed az Eont
lovag!
— Én vagyok, — felelt az ifjn, hirtelen rá nem ismer
vén a hölgyre, azután a kísérethez fordulva, parancsoló
hangon kérdezte : — Mi történik itt'?
— Semmi rendkívüli, nram ! s mi kegyedet érdekelné,—
felelt Herrmann, daczosan a lovag elé ugratván s az úrias
beavatkozást, merész majdnem kihivó tekintettel viszonozván.
— Látja kegyed, hogy itt kíséretünkben békés hölgyek
utaznak.
— Ezen ember hazudik! — kiáltott Tíokiczana.
— Miként vau az, asszonyom, — szólt Kont, felelet
nélkül hagyván Herrmauu szavait, — hogy kegyedet, kit
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még Sntiskán gondoltam, ezen előttem ismeretlen táreaságban találom ?
E kérdésből sejthetjük, hogy Rokiczana szavait, a lovak
topogasa a nyerítcse közt Koat meg nem értette, bár a hölgyre
egy élesebb tekintett után ráismert, nem csekély meg
lepetésére.
— Helyet, uraim! — folytatá azután, — e hölgyek
egyikét ismerem és szólni akarok vele.
•-— Minő jogon? •— kérdé Ilerrmann, — kiben forrott a
méreg s ugy hitte, mikép a czifra lovag-csapattal még elbán
hat, ha ez legkisebb kedvet mutatna beavatkozásra.
Herrmann kérdésére Konfc lovng rögbön felelt: — Azon
a jogon, melyet ismeretségem ad s a lovagi kötelesség törvénynyé tesz, s mivel kegyetek gyanúsoknak tetszenek
előttem.
— Előre! — kiáltott Herrmann; — különös mód az uta
sokat feltartóztatni I — evvel sarkantyút adott lovának a a
csapnt mindig körülfogva tartván a hölgyeket, clöre Isezdett
azon irányban haladni, melyben az utat keresztülmetszették.
Eokiczana, ki előtt a szabadulás reménye állt, látván
minő fordulatot vesz a dolog, élénken felkiáltott:
— Uram. ezek rablók, meutsen meg!
Kont a kiséret fegyvereseinek arczaikrél s egész tartá
sukról Ítélvén, ha Bokiczana szavait nemisértette, hallott
annyit, hogy a hölgy vele szólni akar, s azért kardot rántván,
a gyorsan meginduló csapat előtt termett.
— Megálljatok! — kiáltott rajok, — tudni akarom,
mit akartok B hová mennek e hölgyek ?
E pillanatban Eszther kivált a csapatból a Kont elé
lovagolt, — Uram, — szólt, — semmi erőszak! mi, miként
látja, útban vagyunk. —
— Kegyed, ugy látszik, — szólt a lovag, — útban van
és saját akaratából; de miként jö azon úrhölgy társaságába,
kit oly gondosan körülfogott kísérete a ki, úgy látszik, csak
aa erőszaknak enged?
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Azon pillanatban, milíor Kont lovag kardoít rántott,
Herrmann, BrzeslavHzky 3 a többiek basoiilót cselekedtek,
ama fényes lovagoHapatelörenyargnlván, Kont mellett termett.
Szemközt álltak most. Kont lovagnak kisorete, vagy
inkálib a lovagcsnpat, melyhez o is tartozott, urakból s fegy
veres RzolgákbóJ állt öRRzesGn mintegy haszonnógyeu tehotf.pk.
E^zther nem azon termószeté-k egyike, kiket valaki egybamar elijesztbetenile, mivel évek óta egy királyt s hatalmas
királyt, látott lábíiinál s Kont iovagboz H kiséretéUez basonló
elég féríiu tartotta magát szerencsésnek tőlc intés és parancsot
várni, megfngbatn, bogy ha Eokiczana nem leeiide társaságá
ban, iijen kónnye.lén felelt volna; de iiokiczan.i az igérk-zÖ
védelmet észrevévén, a fegyvevzörej és lótopogá-í daczára,
melyet SKavai letompitására i^zándékosan előidéztek kísérői,
folytonosan kiáltott Kont lovagra, ki nem líétkedhetett többé,
hogy itt előtte megfogbatathm, de valódi erőszak történik.
Eszther semmit sem vesztvén el tartásából, udvariasan,
de erélylyel felelt:
•— Uraim, meglepő előttem, bogy kegyetek, számra töb
ben mint mi, de mindnyájim, miként látom, nemes lovagok,*
utazó hölg^'eket Yonnak idegen földön kérdőre! Ha kegyed
azt véli, hogy ntittiraam nem jó szántából jő velem, legkeve
sebbé sem csalatkozik, üt atyjahoz viszem, kinek batalma
alól ki aknrja Raját vei^zélyére vonni magát. Ez, nraim, min
den feleletem. Ha tudni akarják, kik vagynnk, hallják: nevem
Eszther, eléggé ismeies gondiiloin a lengyel földön s kinyilat
koztatom, mikép, ha kegyetek nem pironkodnak békés höl
gyek ellen erőszakkal élni, én és kíséretem vedendjnk magnnlíüt. Evvel Eszther lován fordított s Rokiezana mellé állván,
Herrmann és Brzeslavszkj njra megindnltiík.
Kont lovagot Eszther felelete pillaníitig zavarba liozta,
Kázmér lengyel királynak viszonyát a híres héber höigvgyel
tudván, ellene, mint a magyar király regi és hü szövetségese
ellen véteni, mindenesetre a kénytisebb dolgok közé tartozóit.
De Kont lovag tétovája kevés ideig tartott, iiokiczana muhját
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szintoly jól ismerte, mint Eszther jelenét s ez őt még inkább
megerősítette azon gondolatban, hogy Kázmér király, ki nem
szerette és szokta feledni, a mi legtávolabbról kurlarczboz
hasonlít, alkalmasint kézhez akarja Eokiczanat kerítui, bogy
rajta azon neretséges szerepet megboszulhassa, melyet félig
öntudatlan s kíváncsi szeszélyből a Viszla melletti romban
játszattatotfc vele.
— Erőszak! — kiáltott fel Kont lovag, — ugy látom,
hogy itt kegyed és kísérete rcszcrölkövcttetik el agyalázatos
erőszak; akarom hinni, a hős király tudta és akarata ellen, —
tévé udvariasan hozzá, — még pedig egy hölgy ellen, kit
ismerek és tisztelek.
Megálljatok, urak! — folytatá
Kont, — míg ama hölgygyei nem szólhatok szabadon a tőle
magától meg nem tudom, minő atyáról van szó, holott szülői
rég meghaltak, eröszakot erőszakkal fogok viszonozni.
E szavakra Eerrmann s Brzeslavszky újra sarkantyút
adtak lovaiknak, melyeket a most velők szemközt felállott
csapat mozdulatlansága zavarba hozott.
— Legyen erőszak tehát! — kiáltott Eszther, — véd
jetek s menjünk!
Míg e szóváltás folyt, addig a helységből, honnan Kont
lovag a térségre jött, a nép kitolongott, inkább kíváncsiság
ból mint jó vagy rossz szándékból: férfiak, nők, gyermekek,
kik csak akkor gyanítottak veszélyt, mikor látták, hogy
Eszther emberei fegyvert rántottak s Kont lovag s kísérete
hasonlót cselekedtek.
Volt-e valaki Esztherrel, kit e nép ismert, vagy a len
gyeles Öltöny több rokonszenvet idézett-e elő bennök, mint
a sokkal fényesebb, de idegenes magyar öltözék s fegyverzet,
- mely Kont lovagot és társait azoktól megkülönböztette, nem
lehet elhatározni. Ez időben a nép harcziasb szellemű volt
jóval mint jelenben; a mit most békésen, beavatkozás nélkül
tekintendne, abban — nem csuda, ha e folytonos csaták és
hadjáratok korában — pártot vett s talán ehhez a martalék
reménye is járult.
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Mihelyt komoly öBSzeütközés esélyei álltak elé, a nép
előre tolongott. Többen, gyermekek és nők visszasiettek a
faluba, míg a férfiak, kik közöl néhányan, szénakészités ideje
levén, kaí^zákkal voltak ellátva, azon oldal felé tolongottak
össze, hol Herrmann eröszalikal akart magának ntat törni.
Komolyabb volt a pillanat, mint az ember egyelőre gon
dolná ; mert Eszthernek s főleg Herrmannak érdekében levén
e koczkáztatott, kétes sikerű merény mielőbbi végrehajtása,
a legelszántabb s mindenre kész eszközöket választották.
A harczias szellemű Kont s mindazok, kik vele voltak,
azonnal átlátták, hogy itt heves harcz fog keletkezni, a nélkül,
hogy annak szerencsés végeredményén hősies szivük két
kednék.
Miután Eszther pártján, a mindig sürüdő falusi nép is
nem vetendő súlyt dobott a mérlegbe, és a magyarok számát
háromszorosan haladta, nem maradt ezek részéről hosszas
választásra idő, valódi kudarcz és bátor beavatkozás közt.
Kern ia kellett erre sokáig várni; azon pillanatban,
mikor Herrmann dühösen nekirugtatott a már ellenségessé
vált utas lovag csapatnak, valódi csataelegy keletkezett.
A nép előre tolongott s bár a magyar fegyveres szolgák
néhány jól irányzott nyilat és kopját intéztek e kaszásokra,
hol legsűrűbb volt a tömeg, fegyvereiknek korán sem volt oly
hatásuk, minÖ jelenkorunkban a tűzfegyvereké leende, s a
kaszák igen hatalmas támadó és védeszközt képeztek főleg
lovak ellen.
Nem akarjuk hosszasan és részletesen leirni ezen össze
ütközést, melynek bonyodalmai jó hosszú félórát töltöttek be;
legj^en elég annyit feljegyeznünk, mikép Konl; lovag mindjárt
az összecsapás kezdeten, s mihelyt a nép beavatkozását észre
vette, pár rövid szóval, mintha soha életéhen egyebet nem
teende mint parancsolni s intézkedni, megtette rendeleteit.
A fegyveres cselédség s kiséret a népet igyekezett akadályozni
a beavatkozásban, míg azok, kiket öltözetük s fegyverzetük
mint urakat jelelt ki, Eszther kíséretét támadták meg.
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Kont lovagnak jmr hatalmas vágása az ösazeütközéa
elején mindjárt Brzeslavszkyt leszállította lováról. Herrmann
hosszas dühös védelem uíán körül lün fuí^va, míg többen a
fegyveresek közöl halva s sebesülten hevertek a földön.
Eszther és Rokiczana, kiknek fiileik mellett hasítottak
el a nyilak és kopjak, kiknek közelélten osztattak a halálos
csapások, még eddig hozzáférhetetlenek valának.
E-okiczanti korán sem hivfc Eazther hatalmas idegzetével
8 férfias bátorságával; de bár halványan mint a halál, lélek
jelenlétét el nem vesztette s az első perezet, hol maga körül
szabadabb rést pillantott meg. arra akarta használni, Kont
lovaghoz közelíteni s magát üldözői köréből kiszabaditni.
Mihelyt Eszther, ki öt pillanatig sem vesztette el szem
elöl. e szándékot észrevette, megragadta Eokiczana lovának
kantárát s a cgatázók elfoglaltatáiát a sürü porfellegben
használván, sarkantyút adott lovának s egynek a még ép
fegyveresek kÖKÜl, pár szót kiáltván, mint a villám kitört a
csataelegy közői s a völgy hosszában, egyenesen az erdőség
nek tartott, mindenütt maga után vonván Eokiczana lovát,
melynek nem kellett nógatás; mnga sem akarván semmit
inkább, mint az állaLokuál ismert előérzetével a veszélynek,
annak Rzínbelyctöl menekülni.
Véletlen nemeg)'ébokozta, hogy épen Kont lovag Eszther
emberei egyikét, ki menekülni akart, egy hatalmas kard
vágással megbélyegezvén, kihatott a porfelleg közöl és észre
vette, mikép Eszther hasK;iálván az alkalmat — jó közel
ért már liokiczanával az erdőséghez, melynek ismeretlen
homálya leli etlennéteendé, vagy mindenesetre neheziteudé —
kézhez keríttetésüket.
Mihelyt ezt látta, azonnal a nyargaló hölgyek a egyetlen
fegyveres után száguldott.
XJgy látszott az egész csata közben, hogy Kontra különös
gondja s figyelme volt kieórűtóuek, mit indokolnunk nom
szükség, miután Öt szintoly jól ismerjük, mint Rokiczana is
tudta, ki az, a ki védelmére jött; bái" ezt sem kjutiakán, sem
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e veszélyes órában, egyetlen tekintete, vagy hangja el nem
árulták.
Mi volt jelenben czélja, minő szerencsés véletlen vezette
öt Eszther útjába, nemsokára megfejtendjük.
Ha, miként mondtuk, Kont kísérete tannsította, meny
nyire becsesnek tartja a lovag életét, ő maga legkevesebbet
sem látszott avval gondolni: mert annyira, koczkáztafcta,
mintha valami sérthctetlenscget biztosító amnlettel lenne
ellátva. Ketten tehát, kik észrevették, hogy Kont ama mene
kültek ellen intézte futását; távolról kísérték öt s épen akkor
érkeztek közelébe, mikor a lovag egy vágást kanyarított a nők
mellett szóguldó fegyveres szolga nyakára, s annak nyila
Kont süvegét átfúrrán, a közeledő lovagok mellé esett a földre.
Eszther e közben hátra sem tekintett, hanem a lódobo
gást hallván, Rokiczana felé fordította haragban felséges
arczát és rákiáltott: — Láthatja kegyed, hogy mindent koczkáztatük védelmére, de első kísérletére magát kimentem,
éles tűröm véget vetend szándékának.
Kokiezana fízcretetfc volna leugrani lováról; de az akkori
nyergek magos kapája nem engedte ezt oly könnyen tenni,
mint a mostaniak s a gyors haladásban nem bii't elég bátor
sággal, a bizonyos életkoczkáztatással járó merónyre. Minden
törekedése az volt, nyergében maradni s mindig avval biztatta
magát, hogy Kont lovag elébb-utóbb gyözend s megmenti öt.
Mihelyt a lovag Eszther elé került s annak útját állta,
a hölgy cg3'' éles tört ragadott ki övéből, s oly hirtelen vetette
magát Rokiczanára, mikép. ha ezt fenyegetése, melyet halIánk, meg nem előzi, Eokiczana ki nem kerülendé a bizonyos
halált. Be Eszther fenyegetése óta annak minden mozdulatát
szemmel kisérte. Eisö törrántására tehát a héber hölgynek,
egy hajlással jobbra kikerülvén a szúrást, a jüvő perczben
Eszther karja Kont lovag vas kesztyűjének szorítását érezte,
ki a tört kifacsarta kezéből.
Eokiczana mentve lÖn ! Kont lovag azokat', kik az ellen*
séges csapatból megmaradtak, lefegyverezt^tte.
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Eszther dühödt volt felindulásában s bosszújában nem
birt magával; de semmit sem tehetett, mert ketten a magyar
fegyveresek küzől visszavezették öt az út mellé, hol a csata
közben magára hagyta védőit s ott szoros őrizet alatt tar
tották.
Kent lovag, a kísérettel jött számos vezetékek egvikét
előhozatta Rokiczana számára, s miután az utasok társaságá
ban jelenlevő orvos, a sebészi tisztet magára vállalván, a
sebesülteket mindkét részről ellátta a szükséges első kötelé
kekkel: arról tanácskoztak a magyar urak, mitévők legyenek
Eaztherrel ? mindent kerülni akarván, mivel Kázmér királyt
megsérthetnék, a mennyiben ezt loyagiasságuk hátránya nél
kül tenni képesek lennének.
Eszther mintegy száz lépésnyire a tanácskozó uraktól
ült lován, dühös haraggal kiejtett szavait a magyar fegyvere
sek, mert lengyelül szólt velők a hölgy, nem értették.
Herrmann és Brzeslavszky, kik a csatában a legnehezebb
sebeket kapták, az orvos által a lehetőségig gondosan bekö
töztetve, leszálltak lovaikról s az út szélén ültek, várván a
magyar lovagok tanácskozásának végeredményét

Úgy látazottj hogy miután a jelenlévők mindegyike kisebb
nagyobb felindulás közben véleményét kimondotta, abban
állapodtak meg, a mit Kont lovag, ki utoljára szólt, határo
zott, a a mit mindjárt meghallunk,
Kont egy fiatal erőteljes tekintetű lovag kíséretében Esz
terhez lovagolt, s miután ennek pár hirtelen s haraggal kiej
tett szavát kezének egy intésével félbeszakította, ekkép szólt:
— Asszonyom, a magyar lovag mindenütt a hölgyek
védelmére siet, hol azok ellen erőszak követtetik el. Kegyed
JRokiczanát akaratja s beleegyezése nélkül távolította el, nem
tudom mi czélból, a sutiskai várból, ezt gátoltuk meg; de mi
némber ellen nem folytatjuk a boszúfe. Szabad tehát kegyed! —
mehet akárhová; hogy pedig gaz czimboráit, kik érdemlett
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büntetésüket megkaptál:, nem tartom mint foglyokat magam
nál, caak Kázmér király iránti tiszteletemnek köszönhetik;
szabadok Ök i s ! De ha bármi történik azután liokiczana,
vagy övéi ellen, biztosíthatom kegyedet, hogy abba Lajos
királynak magának szava leend B aligha oly engedékenynek
taláJandja öt, mint minket
Esather végig hallgatta a szólót, azután nem minden
büszkeség nélkül, bár jóval iehangoltabban, mint csali kevés
pcrezczel ezelőtt, szólt:— Kegyetek lovagok s azt álhtják
mégis, hogy erőszakosan támadván meg bennünket s ontván
vért, nem követtek eröszakot!
-— Ám lássák következését, — folytatá, — én egy törszúrással akartam véget vetni a nagy és fnntns következésű
botránynak, melyet ügy nevezett védelmük felidézeud s mely
nek nem vetek több gátot; feleljen azok lelke róla, kik kéret
len beavatkoztak mások egyéni ügyeibe!
— Kéretlen! — kiáltott fel Kont lovag, — kéretlen?
miután Rokiezana segítségért s védelemért kiáltott ?
— Nem felelek erre I — viszonzá Eszther, azután éles
bosszú kifejezésével 6 mintha méregtegzéböl az utolsó tövist
vonná ki, hogy avval vérezzen és mérgezzen egyszerre, fel
kiáltott : — kezeik közt vagyok, lovag urak, s életemmel mit
sem gondolok, bár halálomnak akadna, s mindenesetre hősies
megboszúlója; de ha szabad vagyok, hallják kegyetek utolsó
szavaimat.
— Rokiezana Lubart lithvaniai berezegnek és Dianának,
Kotró manó vicB István bosniai bán szent hírű nővérének, ter
mészetes leánya! A mit itt állítok, be is tudom kétségtelenül
bizonyítni! Okom volt tehát öt atyjához visszavinni, miután
saját anyjának szenteskedö bosszújától félteni lehetett, mert
ellenei ármányainak nyomára jöttem. Kegyetek egy könynyelmű, elvetemült némbert vonnak el az atyai hatalomtól,
mely egyedül leend képes engesztelő fátylat vonni az elég
szennyes történetre, mely Rokiczanát oly szomorú módon
tette híressé.
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— Ez az, a mit mondani akartam, most kész vagyok
menni, Tagy maradni, eln^ vagy meghalni, nem éi-ezvén
magamban legkisebb hajlamot, az elsőt megköszönni, az
utóbbi ellen kifogást tenni.
A mit Eszther mondott, csak Kont lovag értotte, mert
a magyar ifjak, kik mellette voltak, nem tudtak lengyelül.
Míg a hölgy beszélt, Kont ajkai körül kétes mosoly lebegett,
mikor bevégezte szavait, csak ennyit felelt: — Jót íikart-e
kegyed tenni ? ezt tisztázza ki saját lelkiismerete előtt; de
egyet jegyezzen magának, hogy Kokiczana születésének titka.,
ha ily titük létezik, leplezve maradand, míg kegyed él, ha
csak én magam fel nem oldom nyelvét! Ha ellenkező törté
nik
e Rzavaknál Kont Esztherhez közeledett s néhány
azót súgott fülébe.
Mihelyt Kont lovag a szavakat kiejtette, Eszthernek
vonásai elhalvánj'odtak, a nélkül, hogy kifejezésük félelmet,
vagy megrettenést ái-úlna el; azután nagy fekete szemeit sze
gezte a lovagra. Volt valami neme az elragadtatásnak a tekin
tetben, mely az ifjú nemes nyilt arezán nyugodott, s a hölgy
felkiáltott: — Ezen óra tehát nem volt veszve mégis !
hölgy vagyok, bámulom és szeretem kegyedet!
E talányos értelmű szavaknál szakítjuk atalálkozást félbe,
csak röviden megemlítvén, hogy Kont lovag a megszabadí
tott Rükiczanával s egész kíséretével azon az úton haladott
előre, melyet Kszther átmetszett azért, hogy mielébb a szem
közti Leng^yelhon felé nyúló erdősegek szélét elérhesse; Esz
ther pedig leolvadt sí:ámií híveivel amaz erdöf^égek felé voiuili
A halottakat a megszaladt nép Kont lovag febszólitására
a fenyegetései után, hogy a falut rajok gyújtja, ha a halotta
kat visszatérvén nem találja tisztességesen eltemetve, átvet
ték, és tisztességesen-e? nem tudjuk, de bizonyosan már csak
egészségi tekintetből is eltakarították.
A magyar lovagok e rövid, de véres összeütközésben,
melynek tanúi valánk, oly férfiaknak mutatkoztak, kiknek
nem jó haragját felidézni b ezt a nép jól megjegyezte magának.

A lORÁLYívE.
I.
Mig Kont lovng a szfip, de halálosan kimerült Bokiczanával tovább, de nem tudjuk liová siet, történetünk néhány
napi fizünet után újra a bosniai bánnak ndviirába veaet.
Talán soha a tágas, de. még sem nagy kiterjedésű vár
ban annyi nép nem gyiílt, mint jelenben: mert két nap óta
minden oldalról érkeztek a vendégek, annyira, mikép a váron
kívüli épületekben is többen valának elszáUáaolva; még az
öreg ]\Iltidinnak is fényes alkalma lÖn, közmondásos vendég
szeretete gyakorlatára.
Azon napon, midőn a suiiskai vár dobogóját túlhaladtuk
8 a sötct Öblű kfipun át a főépületbe jutunk, a bán hivatalos
elfoglaltatásai ntán a reggeli órák eg^'ikében Lizinka szobá
jába nyitott. Minden előszeretete mellett leánya iránt, ritkán
történt, bogy a már koroe s atyai méltóságáról sokat tartó
úr ily látogatásokat tegyen.
Lizinka egj'edül ült, gondolatokba merülve s munkával
elfoglalva, mint mindig. Ablukfi nyitva volt s ha néha szemeit
felemelte muukájáról, tekintete a vár körül terjedő zöld ter
mészeten legídt. Fák és bokrok fénylettek az erö s üdeség
zománczában; messze, a mennyire a szem hatott, a fÖld népe
a mezőt lepte el munkásai elfoglalva, s az egésznek azon
békés, otthonos színezete tűnt fel, meJy az ÓrÖkíis csaták ama
korában annyira jol esett a szemnek a oly kétíves változtatást
idézett elö.
Minden mezei munka a hevenyészet szinét ölté magára;
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a mnnliás kezek nem egyszer hiányoztak; mert a ki fegyvert
foghatott, főleg e hősies népfaj közt, melynek oldaláról ritkán
tűnt el a fegyver, messzi csatákban vívott és vérzett.
Olykor a megtámadott tüzelök védelmére kelt; többször
s több szenvedélylycl maga c nép volt a támadó s barczolt a
martalékért; több haa^inot Ígérvén ez, mint a béketűrő föld,
mely nem szokott pazar lenni ajándékaiban, de hű és kitartó.
Mikor az ajtó felnyílt, a fiatal hölgynek szemei atyjáé
val találkoztak a Lizinka vonásaiban szembetűnő lön a nyug
talanság, bár minden erejéből törekedett megtartani egy
kedvűséget.
Azonnal átvillant agyán a gondolat, hogy atyja épen
most, midőn vára tele van vendégekkel, nem csupa atyai
gondosságbóllatogatja öt; hogy valami rendkívülinek kellett
történni, vagy vele közvetlen öt érdeklő tárgy fog közöltetni.
A bánnak vonásai derültek voltak, de ez kevéssé nyug
tatta meg Lizinkát; mert Kotromanovics arcza ritkán volt
mogorva, még ükkor is, mikor legszigorúbb parancsait adta
ki, vagy a legveszélyesb vállalatokra készült.
— Jó reggelt, Lizinka! — szólt a bán, mintán leánya
felkelvén ülésébői, eléje sietett s megölelte öt üdvözlésül; —
jó reggelt, gyermekem, — ismétlé a bán, — tudod-e, hogy én
neked ma jó hírt hozok ?
— Jó hírt, atyám ? — kérdé Lizinka, — talán Katalin
néuém érkezett meg férjével.
— Nem, Lizinka, — felelt a bán; — a hír egyedül téged
tárgyaz; üljünk le, gyermekem, néhány komoly szóm van
veled, de melyek alkalmasint megnyugtatásodra ieendnek.
A fiatal hölgynek, mióta a választásra kitűzött határnap
óriási léptekkel közeledett, minden gondolata c tárgy körül
forgott. Neki úgy tetszett, mintha atyja semmi reá nézve fontosabbat elő nem tudna hozni, mint a nehéz választás szük
ségét. Mivel pedig sokban eltértek nézetei a nyersebb szövetű
ö csaták zajai közt férfiúvá ért bánéitól, nem várt magára nézve
serami küh'hiös vigaszt abbnl, mit vele atyja közleni készült.
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Miiitán helyet foglaltali, a bán hosszasan tekintfitt leánya
szemei közé s azután ecíyszerre felkiáltott: — Mondd meg
nelíem, Lizinka, mi volna az, a mi neked hirtelen legtöbb
örömet tudna okozni.
A fiatal hölgyet e kérdés meglepte ; meg nem foghatta,
hová czéloz atyja s távolr*')! sem retuélhetie, hogy az, a mi
neki valóban a legnagyobb, talán egyedüli örömet cs vigaszt
T0,la képes adni, íityjn, elméjében megfort^iílhíi.tott. Késett
tehát a felelettel, míg atyja tekintete vaiami rejtélyes kifeje
zést nyert, melyben nem csekély vegyiteké volt a növekedő
derültségnek.
— A mi nekem legtöbb örömet okozhatna az életben,
kedves atyám, — felelt Lizinka, — nem tartozik a neliéz s
kivihetetlen dolgok közé. Minden szívnek meg vaunak titkos
vágyai a áJmai s az enyimek egyszerűek s talán épen azért
esnek oly távol a teljesedés reményétől.
— Mit mondanál gyermekem — szólt a bán, —^ ha a
gondolkozás! időt, melyet neked nem oly régen adtam, s
azntán kérésedre még megnyújtottam, továbbra hosszahbítnám^
— Oh, atyám! erre azt mondanám,—viezonzá Lizinka,—
hogy engemet az ég a legjobb, legkegyesebb atyával áldott
meg, s hogy ily fontos elhatározással késni soha sem lehet
káros.
— Gondolod, gyermekem?
kérdó a bán, -— míg fér
fias vonásait futó mosoly derítette. De ha történetesen e
hosszii várakozási idő közben más kérő jelentkeznék, mert
hasztalan, gyermekem ! nagyon sokan vágynak kezedre,
— Új kérők! - - mond Lizinka, — igen kellemetlenül
meglepetve, mert azonnal átértette atyja engedékenységének
okát 8 hitte, hogy talán az úTabb követelők közt olyan valaki
jelentkezeti, kit atvja az előbbieknél többre beoaüi; azért
nem akarja sem sürgetni, sem erőtetni leányát.
— Új kérők? — ismételte Lizinka kis szünet után, —
valóban ideje, mikép sorsom valahára elhatározva legyen,
Jósika M. Eszther.
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kedves atyám, hogy c fajától az embereknek meneküljüak,
kik kész anyagúi szolgálnak leendő ellenségekre.
— Igaz, gyermekem, — mond a bán, — egyhez mehetsz
csak 9 a többiek majd haragot tartanak ; de ezen segítni nem
lehet. Sorsotok az, leányokul, hogy Bzeretlessetck s ha szive
tek meg nem indul, ellenségeitek szómat lássátok növekedni.
Többen neheztelnek már reád s félek, ezek száma még egy*
kettővel növekedni fog, mig végre el tudod magadat határozni.
Lizinka hallgatott, nem vágyott; egyáltalában tudui: ki,
vagy kik lehetnek azok. kiknek követelései öt újra hátrább
vetik reményei teljesedéséhen.
— Látom, nem vagy kíváncsi, gyermekem, — mond a
bán, — szokat ismerni, kik kezedre vágynak, kénytelen leendek magam megnevezni okét, hallgass ki nyugodtau. Saját
választásomat tudod, én osak azon egy mellett emelek szót,
a többiek pártolásomon kívül esnek; de ha a szerencse ked
vez nekik s több kegyelmet nyernek szived előtt, mint az én
kijeleltem, ám legyen! Kérőid közt még egy sem voU, ki
ellen elhatározott ellenszenvet ereznék, meg nem kötöm
kezedet: halld tehát.
— Miért xíj neveket hallani, kedves atj'ám! — mond
Lizinka, — látván, hogy atyja semlegességének daczára, nem
tud eléggé sietni vele új szerencséjét tudatni, s pártoltja
iránti előszeretete mellett, igen hajlandó annak boldogságát
késlelni. — Miért atyám ? — ismétlé kérdését, — nem aka
rok több nevet tudni, hanem mivel a nevek száma mindunta
lan szaporodik, engedje, kedves atyám, hogy leánya őszintén
kimondja gondolatit.
— Szólj, gyermekem, — viszonzá a bán, kinek leánya
ntóhbi szavaira szeműidéi kiásó ösazevonultak s vonásai
komolyabbakká váltak.
— Ha valamivel vádolhatnám magamat, kedves atyám, —
azólt Lizinka, — talán rettegnék azon vallomástól, melyet
most előkészületlenül, a körülmények kényszerűsége függeszt
ajkaimra; de mivel magamat semmivel sem vádolhatom, s a
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m i szivemet átlievíti, önkényt elén, n e m én idéztem fel,
haiJöm k i é n t t s iciiiövekedett keldeml-ieu a nélkül, huf;y tud
n á m miként, biitrun tehetek vallouiáBt, 9 a gondviselófire hlzhiitom, m i n ő nton fogja i-eményeim teljesítését eszközölni. —
A liánt Liziiika előzménye figyelmef^sé tette, fürkésző tekin
tetet vetélt leányára, a z u t á n sokkal kevesebb kedvetlenség
gel, m i n t akármikor talán azelőtt, ily előzményt veende,
szolt: — Beszélj hiitran. leánynm, a k a r o m végre, ho^'y e tárgy
egétízen tisztába jöjöu k ö z t ü n k ; mert magad átlátod, Uni^y e
folytonos védelmi heWzet annyi követelő i r á n y á b a n sziutoly
kedvetlen, m i u t többé n e m sokáig t a r t h a t ó .
— Legyen, — mond Lizinka, — szólni fogok, hallgasson
ki engemet nyiigudtan, ked\e9 a t y á i n ; kezében a h a t a l o m ,
bennem a szilárd akarat s bizalom Istenben. É n Hzeretek,
atyám, s bár az, a kit szeretek, m i n d e n tekintetben é r d e m e s
kedves atyám szeretetére is, n e m taiiiozik azon fényes osz
tályához a kérőknek, kik berezegi birtokkal dicsekedhetnek
8 nevemhez czimekct ragaszthatnak. Egyszerű, de pzépcn
hangzó névvel bíró, talán gazdag az, kit szivem s z e r e t ; de
aligha atyám követelésének képes megfelelni, kinek elősze
retete engemet mindig túlbecsült. Bái'mi m á s kérő jelentkez
zek, pzivcm hideg marad, s felettem m i n d e n előnye csak az
leend, ha atyám ])ártolá.-^át nyerte meg s tőlem a legnehezebb
áldozat küveteltetikj l e m o n d a n i arról, kit szeretek, hogy keze
met adjam annak, ki közönyös előttem.
— Szabad-e a lovag nevét t m l n u m . — kérdé Kotromanovics oly hangon, mely közel áiit ahhoz, hogy szigorúnak
tartassék.
Á hölgy erőt vett m a g á n , egyszerre át a k a r t a a csomót
metszeni, de midőn a n n a k nevét vágyott felfedezni, kit szere
tett, erejét érezte fogyni s atyja tekintetéből kevés bátorítást
s vigaszt gondolt kiolvasni,
— A lovag, kit megnevezendek, m e r t p a r a n c s o l o d n e k e m
atyám, — felelt Lizinka, n e m a legbiztt)salib hangon, — n e m
tartozik a kérak közé, mert szerényteége sziut oly nagy m i u t
'20*

szenvedélye, szóval az nem máa mint kegyeaczed s talán
Lajos királyunk kedves embere is, miként gyakori ide külde
tése azt gyaníttatja: Kont lovag.
— Kont lovag! — kiáltott fel a bán a legnagyobb meg
lepetéssel, — Kont lovag, ki Kokiczanát mentette meg, ama
gaz kéjhölgy kezei közöl; tagja a királytól ide, hü szolgájá
hoz küldött követségnek ? E fiatal lovag, ki többször volt már
udvaromban s kit, nem tagadom, eddig mint királyom hü
emberét s derék férfias lovagot, magam ia kedveltem, de
hiszen ez lehetetlen!
— Lehetetlen? — kérdé Lizinka, — s miért volna lehe
tetlen ? Nem tanítottál-e engemet atyám a férfiúban az érde
met, mint a külsőségek előnyeit becsülni ? Kont lovag egyből
ered Magyarhon legrégiebb családjai közöl, hős faj ez! atyá
ról fiúra, csröl unokára.
— Lehetetlen, Lizinka! — mond a bán, — kinek arczából látszott, hogy valami megfoghatatlan dolog iránt akar
tisztába jÖni magával. Kont lovag a kérők egyike, Lizinka,
de nem maga számára kéri kezedet.
— A kérők egyike ? — mond a hölgy, ki nem tudta, mi
történik egyszerre vele. A mit atyja neki mondott, oly valami
rendkívüli volt, annyira kívül esett mindazon, a mit várt,
mikép a felelet elhalt ajkain s nem jöhetett tisztába magával,
mit kérdjen, mikép nyúljon e tárgy megfejtéséhez, melynek
szálai égtek kezében.
Atyja és ő egymás szemébe néztek, mintha egyik is, a
másik is várná az elsŐ világító eszmét, az első szót, mely
némi derűt terjeszazen e homályba.
— Úgy van ! de jól van ! — mond végre a bán felkelvén
üléséből B a szobában járván fel s alá.
Fel tudni áldozni
egy Lizinkát! Ez hihetetlen, de nagyszerű öntagadá^a a
hűségnek! — E felkiáltás után, leányához fordult: — Tudta-e
ezen ember, — kordé a bán megállván leánya előtt, — hogy
Kotromanovics István leánya őt szereti ?
— Megállj, atyám! — mond Lizinka, ki a bánnak sza-
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vait nem tudta más, mint gúnyos értelemben megfejteni
magának. — El ne ítéld öt, ne törj pálczát felette! Engedd,
bogy halljak elébb mindent; szivem nem hiszi öt képesnek
arra, hogy ily szolgálatra adja magát, mintán tudja, hogy
szeretem öt, s kész vagyok érte minden áldozatra.
Ha a bán talán más alkalommal leányának ily vallomá
sát halLandá, ha a fiatal szűz így elárulja előtte, hogy min
den eddigi törekedése a legtekintélyeaebb kérőket visszautasitni onnan eredt, mert más bírja szivét, alkalmasint nem
veendé azt oly könnrű vállra. Most azonban úgy tetszett,
hogy őt valami egészen más eszme foglalta el, vagy tartotta
kötve. A lián észrevette, bogy leánya őt nem érti világosan,
de úgy látszik, hiténél akarta öt hagyni, mert az egyenes
feleletet mellőzve szólt: — Tudod-e, leányom, hogy a gond
viselés két nagy szerencsét nyújt nekünk egyszerre, melyek
mindegyike elég arra, feledtetni veled, hogy tévedtél s arany
nak nézted, a mi fénylik.
— Én nem tévedtem!
mond Lizinka a szerelem
hitével.
— Igen, gyermekem, két egyenlően nagy szerencsét! —
vágott szavába atyja. — Az elaö az, hogy Kont lovagnak
fellépése mint kérő más nevében, kiirtandja végkép szivedből
a meggondolatlan szerelmet, melynek bár soha abban helyet
nem adandál. A második szerencse, s ezt első helyen kellende
neveznem, — itt a bán pillanatra elhallgatott; mintha
annak, a mit mondani készült, hatását akarná felfokozni:
azután hnszke megelégedés hangján, fölkiáltott: — mert kinek
nevében Kont lovag fellépett, kinek számára kezedet meg
kérte, az Lajos, Magyarország dicsÖ és hős királya!
Lizinka elhalaványodott; e nyilatkozat öt úgy érte,
mint a villára.
Egy futó gondolat tüate magát eléje : e hölgy csak nemes
eszméken függhetett, mi e tiszta lélekből felkölt, nem lehe
tett nemtelen. A király! ezt gondola: a király maga ! Kont,
ki a királyt szereti, teljesíti megbízását, tán kész feláldozni
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maiját, hiszi hogy kötelesség visszalépnie, midőn reám ily
iiEigy, ily váratlíin szerencse vár! — Mert a világ azt sze
rencsének nevezi s kevés szív van, mely ennyiért üdvét ne
ailná! — E yondolut, ezen eszme villant át elmt'jén, azután
mintegy tévedve, gnndotá: Lehetetlen! előkészíttetett vohia,
inkább kell szivemet ismernie, Ua szeret, mint bogy ne tudná,
mennyire van annak előkészítésére s gyöngéd érintésre szük
sége, legyen vesztes, vag}^ váratlan öröm, mi ráhat.
Gondoliitit k.scitük a hölgynek, íitvja etaak a néma meg
lepett arc/.ba ti-kintett, megíejtvón saját iiézeiei szerint e
halvúnvságüt; elÖnvére magyarázván a hallgatást s ölömmel
legeltetvén Bzemeit a hölgyön, kiben saját vére folyt s kit a
világ leghire:5ebb fuifia ónleraesnek tartott kezére és szivére.
— Elted-e most, a mit Kont öntagadásáról inondottani ? — szólt a l)án.
Lizinka még hallgatott, nem volt képes szavakat adni
annak, mit szive sugalt neki; atyja a feleletre várt.
— ÉrtL-m, atyám ! — mond a hölgy, — valami leírhatat
lan kifejezé-iuvel a hitnek s boldogságnak, — ha Kout lovag
a király számára megkért, — mond Lizinka a meggyözötléd
hangjtm s fényes tekintettel emelvou szemeit atyjára, — úgy —
úgy Fioiit lovag a kiialy niagal
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— A király maga! — kiáltott fel a bán, kit e szavak
egészen kivetettek eszmefulyamából; azután békétlenül tévé
hüiízá: — Miiiö vétkes tévedés, a kiiály maga! Kout lovag?
ki oly gyakran volt vendégünk s kinek egyazerü módjában
semmi sein árulta el a királyt. Ah, Lizinka, miuÖ sertÖ téve
dés ! mit mondana a király, ha megtudná, hogy követét sze
mélyevei lévGíiZtetted Össze'?
— Azt mundottacL atyám, hogy Kont lovagban semmi
sem áiiiita ei a királyt v" tévedsz te, tevetUz te, nem én! KZive
árulta el ót! tízive! mely valami szentet es nagyot hurd

mélyeiben: a hazát s annak dicsőségét] nem tévedtem, atyám,
mint a iiyilvánulás fejliii le a burok szemeinu'öl. ügy képzel
tem Eiz ifjú hööt, ki Európa tiszteletét tudta kivívni, ki Magyar
ország határait olj' tágra tudfca terjeszteni, kinek nyomában
a győzelem és diesöség jár mindenha! Oh én nem tévedhet
tem, Kont lovag a király!
A bén nem tudta, mit feleljen leányának. Ugy tetszett
neki, mintha e magasztaltságot a kii'ályi kérő irányában nem
lehetne másként, mint vágyai előnyére magyarázni. Ha leá
nyom ezt hiszi, annál jobb, mihelyt tévedése bizonyos, a
varázs megtört. — Kont lovag visszaolvad semmiségébe, s
a liirály, ki kezével s egy nagy ország koronájával hü vezérei
egyikének leányát kináija meg, csak nyerhet e feloldás által.
— Nem vitatkozom veled, Lizinka, — szólt a bán
végi'e, — de felelettel tartozol nekem; mit mondjak Kunt
lovagnak, kinek csak annyit feleltem, hogy tégedet akarlak
rá előkészíteni s hogy megbízását legyen szivea előtted ismé
telni.
— Azt akarod tehát, atyám, — kérdé Lizinka, — hogy
Kont lovag előttem adja elő a király kivánatát?
— Igen, Lizinka, mert hogy erre mindkettőnknek csak
egy feleletünk van, érteni fogodLizinka at>jának e szavai után késznek nyilatkozott a
kérő lovag elfogadására. Egyszerűen, miként e reggeli órák
ban öltözve volt, saját szobájában, minden ünncpiesség nél
kül óhajtotta a lovagot látni: ez volt Lizinka kivánata.
A bán egy későbbi órát akart erre kitűzni, szerette volna,
hogy minden oly ünnepicsscggel történjék, minőt a szerencse
igényel, mely küszöbén beköszönt. Egyáltalában azon buz
góság, melylyel a bán Lajos királynak nagy tulajdonai iránt
viseltetett, fejtik meg a rendkívüli hatást, melyet rá az ese
mény gyakorlott. Volt büszkeség és dicsvágy e férfiúban, s
már csak azon fénykör, melyet maga körül felidézett, azon
czímek, melyek nevét s báni méltóságát körözték, tanúsítják,
még pedig történetileg, hogy a mindenben erős férfiúnak volt
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egy gyöngeeége, a iiagyravágyáSj)Lajos kii'álylyali szövetsége
által több történt, többet ért el, mint a mit volaba Yárt és
i'emélt; nem cpoda, hogy meg volt ingatva, hogy idegrend
szere egy lökést nyert.
— A király, — folytatá Lizinka rövid szünet után, —
hü vezérei egyikének hajadonát a rokka mellől kínálta meg
kezével; maradjunk azon egyszerűség mellett, atyám, mely
szivét meghódította. Láihatud, hogy nem fejedelmi fény, nem
trónok mennyezetét keresi, a király nöt választott, nem király
nét egyedül.
— Legyen, — mond a bán rövid gondolkozás után ; —
de ne feledd, leányom, hogy sajnos tévedésben vagy s felele
tedet intézd ügy, hogy a királynak ne legyen oka ipillanatig
is hinni, mikép őt hívei egyikével tévesztetted össze, kik közül
Sükan kegyvadaszatboi teendék azt, a mit a derék Konl lovag
királya Iránti tiszteletből e buzgóságból cselekszik.
A bán be nem várta leányának feleletét s eltávozott.
Lizinka hitébe fogódzott, mint a megkísértett a keresztbe;
a hit élő sugárára szegezte szemét, nem akart a kétely homá
lyára vissza gondolni. Hite olyan volt, mint valami égi tünem.ény; látta azt, értette azt, de nem tudta megfogni. Ugy
tetszett neki, mintha minden közeli érintésre Ö^szefulyna,
mint valami tündérzet. — S mégis ! — kiáltott fel, — s
mégis ö az! nem lehet más, Kunt lovag a király maga.

Hosszú félóra telt el, mii lön a bán, kiben leánya tántorithatlan hite, valami öntudatlan óvatosságot költött fel, a
szoba ajtaját megnyitotta s azon Kont lovag lépett be, a-bán
nak engedvén az elsőséget.
Ott ült Lizinka az ablak közeléb.en, munkájával elfog
lalva. Midőn a iovag izletteljes, de egyszerű hadi ékben a
szobába lépett, Lizinka felkölt s atyja 8 a lovag felé köze
ledett.
Áreza halvány, vonásainak kifejezése szelíd és szerény.

mint mindig. Tekintetének egy sngá.ra találkozott Kont lovag
szemeivelAz ifjú arczánakszelleme kifürkészhetlen volt; vonásai
nak kifejezése komoly, majdnem szigorú; látszott,hogy valami
nagy és nehéz áll előtte s a mit cselekszik, nem kötelesség
teljesítése egyedül, hanem több annál, egy kérdés sorsához
intézve, melyre felelet vár egy kísérlet saját szerencséjével
szemközt.
Mikor a lovag Lizinka közeiében állt, és szólni akart,
arcza pillanatra felgyúlt, mintha lelke szállna ki arra, de
Lizinka megelőzte öt.
— Lovag ! — szólt nyngodt hangon, — mielőtt kegyedet
úgy mint uram s királyom küldöttjét, fogadnám el, engedje,
hogy mint Kont lovaghoz, házank szives vendégéhez intéz
hessek pár szót.
— K e g y e d , ^ folytatá ahölgy pillanatnyisziinetután,—
tudja, hogy velem szeretett atyám közlütte eljárásának czélját; de nem tudja talán s atyám meg fog leányának bocsá
tani, ha ily üuncpica órájában clctónck nem akar hajszálnyira
azon nyiltsá.gtól eltérni, melylyel magas kérőjét leginkább
megtiszteli, atyám mondom, meg fog nekem bocsátani, ha itt
ő felsége küldöttje Kont lovag előtt kimondom, mikép azon
órában, midőn atyám velem a nagy megtiszteltetést közlötte,
melynek nyilvánitására kegyed meg-jelent, feloldottam szive
met előtte 8 vallumást tettem arról, hogy Kont lovag hirja
szerelmemet! Ezt akartam előrebocsátani, most kész vagyok
hallani, mit kegyed nekem a király neveben mondand, hogy
aiTa azon tisztelettel feleljek, melyre ily megbízás számíthat.
Nehéz feladat lenne azon indulatot értelmezni, mely a
bánt leányának c nyilatlioaatára megkapta. Nem tudta a
nyers, hadnak edzett, minden veszélyben egész lélekjelenlété
vel s bátorságával biró í'éríiu, itt szemben saját leányával B
egy férüuval, kit magánál sokkal alább rendeltnek hitt eddig
9 ki előtte csak a király tisztelő megbízása által nyert értéket
és fontosságot, mondjuk, nem tudta feltalálni, mit tegyen?

ai4

Szó nélkül hagyja-e leánya észrevételét, vagy erélyesen nyi
latkozzék azon fci-fiu ellen, ki ha háta mögött vívta ki leánya
szivét, most nyíltan, de a király nevében lépett fel mint kérő.
Kont lovag vonásai nem árultak el legkisebb meglepe
tést; de ba figyelemmel tekintendé Öt valaki, könnyen észre
vehette, hogy arezának komoly kifejezése enyhült.
— Bán úr ! — mond Kont lovag, — én itt mint a király
megbízottja köLelességemet teljesítem: nem szabad e pilla
natban saját szivemnek indulatára hallgatnom s arr«,, mi
Kont lovagot, az emberek legboldogabbikává teendé. Ismét
lem tehát mindazt, a mit kegyednek, bán ár, alig egy órával
ezelőtt uram s királyom nevében mondottam s várom a hölgy
feleletet, miután atyjáJt, ha nem is szabatos szavakban, de
mégis már mint eihatározottnak vehetem.
— Liziüka! — szólt a bán méltósággal, — a Icgldtünöbb
megtiszteltetés, mely hü emberét a legnagyobb fejedeleműek,
kit a világ e nehéz és ,súlyofi idölíben ismer, ért engemet és
házamat! megtörtént rajtam. Kont lovag hátra lép királya
előtt s a hübég és királya iránti Lisztelet e példájával megy
elöl, remélem, hogy a felelet, melyet ajkaidról hallanduuk,
alkalmas leeud ö fekségát megg^-őzni arról, hogy egész érte
kében fel tudjuk fügni azon megtiszteltetést s a vonzalom
azou boldogító voltát, mely bennünket ért.
— A király,
szólt Lizinka, — nagy ós igazságos, nem
fognia tehát sem balra magyarázni, sem vétkül tulajdoiiítaiű
az egyszerű hajadonnak, ki ily szerencsét soha sem várt és
aoha Sem remélt, ha azt csak úgy fogadhatja el, miként ez
mély hite s tántorithatlan meggyőződése szerint a király szi
vének legjobban eshetik.
— Szólj! — mond a bán nyugtalanul.
— Az én feleletem, Kont lovag, egyszerű: Szivem egy
és oszthatatlan! Ha a király és Kont lovag ugyanazon egy
személy, miként azt egy óra óta szivem és hitem erősítik,
akkor e kéz s éltem miudeu s^íerelme éti bódulata a kirúlj'é.
— Leányom, e vakmerőség! — kiáltott fel a bán magán

kívül, ki utolsó pillanatig nem akarta hinni, hogy leánya
akkor ís bulttidleítínél ü rögüszméjénól mai'adjon, mikor az
óra üf, hol a királynak felcluÍG kell.
Alig szükséges itt emlitenünk, raít csak a multakrai ele
venebb visszaemlékezés eltiidézéaéiü istnétjüuk : hu<íy Kutromanovies István azon idő alatt, míg történetünk lefolyt, a
királyt személyesen nem ismerte, vagy inkább nem gondolta
ismerni. Ijajosaak sikerült e kedves titkát mindvégig, a bán,
Liziűka és Diana előtt elfödni. Katalin, a uhelmi grófnő, ki
öt Visegrádon személyesen látta, nem találkozott vele Sutiskán; Eokiczána podig és Zilenko, alkalmasint tudván a király
nemes szándékát, hallgattak.
Kont lovag a bánnak utóbbi szavaira, nem is hunyorított
Bzemóvel, enntk nem csekély megütközésére. De még inkább
meglepte öt a felelet, melyet a király követe a megbízottja
készült adni, mindent meghaladván kételyeivel, mit a bán
csak álmo<lhatott,
— E feleletet, herezognö! - szólt a lovag fcltérdre
ereszkedvén a hölgy előtt, — egészen úgy, miként adatott,
királyom nevében elfugadum s itt miként királyom maga
tenné, hódolva cselekszem azt, az erény és szépség lábainál.
— Hogyuü? - szólt a bán haraggal,
kegyed feledi,
hogy itt személye tdkéleteaen kimarad a kérdésből s elég
vakmerő előnyére akarni magyarázni, mit ez éretlen gyermek
a megfontolás első nyugodt órája után, eszelösségnek leend
kénytelen nyilvánitni ?
— Azt nem fogja tenni! — mond Lizinka, kezét nyújt
ván a lovagnak felkelésre, — mert Kotromanovics István
leánya tudja, hogy e szerény lakot a király magas személye
tisztelte meg látogatásával! Atyám, s te még kétkedni tudsz?
íme e szív nem kétkedik, itt a király!

BEFEJEZÉS.
Ki lévén eseményeink föérdeke merítve, ide függesztjük
még az4j a mi a netalán felidézetb kíváncsiságot megnyugtat
hatja s azoknak utóhangjánl szolgálhat, kik e történetben a
jeleltebb szerepvivok valának.
Hogy Kont lovag Esztherrel megismertette m^agát akkor,
midőn íöle Eokiczanát megszabadította, abban semmi kétség
nincsen; s ez fejti meg Eszthernck felkiáltását, kinek szen
vedélyes, mngíi.sztn.U jelleme eszményképpé alkotta az akkor
legünnepeltebb királyt. ~ Ez oka, hugy Eokiczuna születésé
nek titka nyilvánosan soha sem került világ elé; habár sokan,
fi mondhatjuk, kedvtelve, susogták mély titok fejében egy
másnak, minő tövises ösvényeken vezette a sors a szent hirn
Dianát a osillagkoszorúig feje felett.
Annyit tudunk azonban kétségtelenül, hogy Lubart soha
sem egj'esült többé Dianával, kib főleg leánya iránti nagy
szeretetből igen örömest vett volna nejül. Diana pedig, miután
hosszú éveken át feddhetlen életnek példáját adta, magát
majdnem szentség, az általa épített kolo.stnrt: pedig csodatevő
búcsuhelynek hírébe hozta, az utolsó kövön akart még könynyitení, mely lelkiismeretét nyomta, azon, a mi őt leánya
iránti éi-zésóbon vádolta, B mit alig szellőztethető homályul
sikerült mind végig elfödni a világ előtt. — Azért zarándok
ságot vállalt s Jeruzsálembe utazott, hol "a szent sírnak köze
lében tett egész életéről gyónást s vette a feloldozást. Kényes
lelkiismerete Rómában akarta maga a szentséges pápa áltíi,!
ezt megernaittetni; de ezen út kimentette a már agg apátnő
végerejét s a történetek fentartották emlékezetét, hogy Rómá
ban mint szent hirű zarándok halt meg.

Hí;

Eokiezana sorsáról csak annyit tndtnnk s nem csekély
fáradság után kifürkészni, hogy miután a hölgy születésének
titka Eszther kímélytelensége által elánütatott, Lubart maga
felkereste öt, 3 ünnepiességgel leányának fogadta. Ez akkori
időben annál inkább kielégítő becsületmentésnek tartatott,
mivel a Gedimiü-ntódok pogány hitben növekedvén, család
juk nem keresztényi szertartások szerint köttetett szövetsé
gekből származott l e ; s maga Aldon Anna, Kázmér király
első neje, ily házasságban nemzetett.
Mihelyt Zdenko tudta, hogy az, kit a világon leginkább
szeretett, a szép Rokiczana, nem nővére, szeretete szerelemmé
vált, s közte és liokiczana közt bensőbb viszony keletkezett.
E BZÖveteégre, maga a krakkói püspök, most már saját
személyében, adta udvari kápolnájában áldását. A boldog
pár később Magyarországba költözött, s Zdenko, a király éle
tének megmentője Wolodimir alatt, a k i Lizinkát és Dianát
a lithvániai herpzegek fogságából ki tudta szabadítani, végig
kedves embere; snt több, barátja maradott Lajos királjmak,
ki Rokiczanának aradijul szép birtokot ajándékozott.
Eszther sorsa a lengyel történetekből ismeretes; utolsó
találkozása óta nagy Lajos királylyal kevesebbet hallott róla
a világ s úgy látszik, sikerült neld Kázmér király osztatlan
kegyének birtokában kivinni, mi életének fő s engesztelő fel
adata lön, tudniillik a héber fajnak sorsán könnyítni, s a
zsidóságot maga körül gyűjteni.
Herrmaunak is tökéletesen sikerült magát kivágni a baj
ból 8 kitisztítani a gyanúból, Eszther befolyása által alkal
masint ; mert a királynál végig nagy kedvességben maxadotfc,
Bszthernél pedig — még nagyobban és bensőbben.

Hogy a világ legszebb hölgye, a szelid erényeiről is híres
Kotromauovics Lizinka a nagy királynak szenvedélylyel sze
retett és holtig nagy becsben tartott neje lön, a történet vésője
jegyzetté föL

új ós ritkább szavak jagyzéke.
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„
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^
Jelleg „ „ _„
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I l d o m _ __ ™
Ingana— _ — ~
Irlap
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I d d a „ _ „ ....
Kéj de ._ ... „.
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KeKcletlagea
Kimély
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~
Lakályos
-., ™.
XiáUáv
-— _
L c h .^ „
.™ ,„
Lépcze
_„
Merevély
„ ._.
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FAat — franezia szó.
T'iniia — nla^z s/ó.
Mi'hilienx — franczia RZÓ.
Plaiis-il'le ~ franczia szú.
Scltiriütfi, nemes emély, edler Scliwung.
Conti-nance, fr. szó, értényt t a r t a n i , vagy meg
óvni — tenir contenaace.
Cliancc, franozia szó, bonne — cliance jó esély.
EiiififÜiii/lichHetorta.
Oi'röll.
Douzame, fr. szó. tnczet, hat katonkint — tuczetenkint.
Déi<ajijwintemcnt, fr. szó.
Ti/piis — m i n t jellem cbaracter.
Siite, ildényes HÜÜich — ildénytelen jtndttlich.
Convenancí\ í'r. szó, és nem Kiwjheit, mert erre
eszellj a kitéiel.
Scfnchi'/iau/ egyértelmű a sajh'dfat SZÚVRI.
PajÁíüs, r ö \ i d e b b , jobb és m a g y a r a b b — a papiroa — vagy épen pajdrndl.
Itatóx jiapirus — valamivel röxidebb ez idda xzó.
CoqiU'ttc — franczia PZÓ, ki'jileség, — coquetterie.
ildma, képkeret, k é p r á m a .
iViinitiniH.
DvfCfrtio. kimélyes — dwcretns; kimólyetes —
dúcntinnalis;
kimélyfitelen —
indúcfetus.
Wulmlich.
Pfis/iectíca.
Hauch.
Stafj'elei.
l'rafdjdttmi.
Sert-e francz. szó, üvegház — viráíjMz.
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Übély
ö l t é kény
Öml ény —
Pélke .-^
Bova
_
Szédületes
Sivár
Sim
...
Tál na
„.

Támlány ,„
Téveg ^ Tévegezni .,,
Üde -.. ^ ..
Válságos „,
Visz onko elás
Vilár
Vctény .„.

.,

Concantaa — öbélyes — concavum.
Kleiiham — öltékeny r u h a , kleídsamer Anzng.
Fimtaine.
Fhicim, svÁrmíL-itíLÍva palaczk szúbúl: palaczka
pi'kze, pi'lke.
Fnffe.
Sckinndelnd, szédületes m a g a s s á g — scJncindelnde IJílhe.
Wiist. — Sivár kedély — irii'-te (Jemütk — sivár
üfielom — icii-^tes Treiben.
Glötte.
Tácza. Findzsa, vagy kávés táeza — fíndznia,
cfif's^ze. ragy hdvmtáína,
s y á r m a z t a t v a tál —
szóból.
FanU'itH.
Laht/rintíi,
n e m iőmíieicff — m e r t ez Verkiwtunfi-ot jelent.
Dtroiite/; franczia szó.
Fn^'-ch — friss, üdülni szónak gyöke — üd;
iiilrfizulni szónak üdv.
Crítúnif!. rálmifü'j óra - táháffns
állapot
Recriminatio — m o n d h a t n i víszoncddnak is —
vagy -viízmibwnMtésmh.
opaeiim.
ProjeotU.

Mindezen szavak távol vannak azon igiínytől, m a g u k n a k polgári
jogot követelni; czéljuk c s a k : — bebizonyítni, m e n n y i telik ki fel
séges iitánozhatlau nyelviinkbül. Jobb szavültnak örömest h e l y t
adnak; de gyarlóságukban annyit bizouyítuak. h o g y nyelvünk meg
érdemli, ennyi belső kines birtokában, a tisztítási kísérletet. — Mig
nyelv van, és vnnő nt/dú! melyet szeretve ápolunk, van nemzet.
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Egy-egy kötetnek á r a iüzve 3 K.
Visszhangok. Kisebb regények. (1844.) Ötödik kiadás.
A k a r a t és hajlam. Eegény. (1846.) Harmadik kiadáfi.
Jósika I s t v á n . Tíegény. 2 Trötet. (1847.) Kegyedik kiadás.
A gordiusi csomó. Eegény. (1853.) Negyedik kiadás.
Eszther. Regény. (1853.) Ötödik kiadás.
A nagyszebeni királybíró. Begény.(18o3.) Kegyedik kiad.
A tudós leánya. Eegény. (1855.) Kegyedik kiadás.
A rom titkai. Regény. (1856.) Ötödik kiadás.
A r e j t e t t seb. Eegény. (1857.) Harinadik kiadás.
Két királynő. Eegény. (1S57.) Negj^edik Idadáa.
Az első lépés veszélyei.Regény.(lS60.)N'egyedikkiadás.
A k é t b a r á t . Töi-ténelini regény. (1860.) Harmadik kiadíis.
A nagy magyar regónyii-ó művei ezúttal méltó kíjlfiöben
keriilnek köayvpiüczra. Az alak ufjyanolyitn, iniut báró Kemény
Zsigmond műveinél, a szöveg pedig a Jeggondosnbb revíziónak
lett alávetve. Dr. Badies Perenez irodalomtörténószünk, a ki ez
új kiadás sajtó alá rendezését elvállalta, nagy gondossággal végzi
ezt a mnnkáját, s alíárbány esetben lielyre állítja az évtizedek
folyamán itt-ott megromlott szöveget.
Kritikai körültekintéssel készült, véfflef/es
teljen
hiutíÚSff' es! Jósika összes regényeiiiek, a ntuly az iskolai köiryvtárakban, valamint ott, a hol Íróink eorrokt éa toljos kiadásai
egybegyiijtvék, ielyeí kér magának.
A mnnka részletüaetésre is megszerezhető 10 kötetes soro
zatokban. Az I. sorozat ára fűzve 3 0 kor. Diszkötésbeu 5 0 líor.
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