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Hic vir hic eft, tibi quem promitti 
saepius audis.

V irg il.

D i tibi dent annos! a te nam caetera 
fumes,

Sint modo virtuti tempora longa titae.

Ovid.



A J Á N L Á S .

ííctven k ét egéfz efztendöktöl fogva 
él a’ Landerer Ház Budán ̂  Könyv 
nyomtató mivé fzolgálattya után, 
ezen Nemes Nemzet’ hellyben hagyá
sával és elő fegéllésével. Valamint 
ezért való fzíves háiáadatofságomat, 
nyilván és örömeit meg vallom, úgy 
ezután is is a’ leíTz első kötelerségem, 
hogy ezt mind inkább inkább meg 
érdemellyein. Mólt ismét fzép, új 
Német és Deák betűket Fzerzettem , 
mellyeket ama’ híres Melter Mans- 
feld faját kezeivel mettfzett ’s önte
tett. Ajánlom tehát újra fzolgálato- 
mat, és jelentem, hogy én kéz irá- 
fokat is illendő áron magamhoz vál
tani , és ki nyomtatni , mindenkor 
kéfz vag3'̂ ok. Dakásam a’ Budai V í
zi Városban saját házamban vagyon. 
Nro. 149.
Budán iödik Jun. 1792.

Landerer M ihály,
Könyvn3’'omtató.
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ELSŐ SZAKASZ.
I I I  D a r ab.  Mátyás Király.

Szerzette Szent Jóbi Szabó László.

B Ú  D ÁN
V Landerer’ Katalin Özvegy’ ’s Ö ví â Hú  köl- 

tségt^el éü betűivel 1792-

 A’

 BUDAI MAGYAR

 THÉATEITM,
mellyben válogatottabb néző, víg,  és

    s z o m o r ú  j á t é k o k  olvastatnak.



E m l é t é  s.
Ezen Budai Magyar Theatrum’ első Sza- 

kaíTzában, melly a’ S z e r e l e m  g y e r m e 
k e ,  eggy hiba talált történni a’ 94-dik levé
len, tudni illik, hogy eggynéhány forok e- 
lébb tétetodtek, mint a* befzélgetés* rendje 
magával hozta vólna. Erről illendő botsá- 
natot kérvén 9 ezen ide ragafztott levéllel, 
kívántam a* Szedőnek hibáját meg jobbítania



ELŐ b e sze d .

séra 5 dó, fém kevefet próbált 
erőm nem engedte meg, hogy ezen 
darabot , a’ maga belső érdeme fze- 
ré n t , illendő figi elemmelV fzor- 
galommal, és hathatós erővel ké- 
fzíthettem vólna el, Hivatalbéli 
rendes fogklatofságimon k ívü l, a- 
líg maradt eggynéhány hetem a' ki 
dolgozására, és a’ mit a’ Dramatiká- 
ba valaha kezdeni mérefzlettem, 
ez az első. Ne Ítéljenek meg te
hát a’ Tudófok, ha eggy Felséges 
képet p erőteien etsettel fogván 
hozzá, el nem találhattam. A ’ ki 
eddig való fzerentsémet esméri, 
reményiem, nem annyira hibái
mat , mint igyekezetemét v e íz i, 
méltó gondolóra.

Budán, Mttios’ 31 dík 
napján 1792. Efzt.

Szent Jóbi Szabó Láfzfö,



S Z E M É L Y E K .

F ogyebrád , Tseh Király.
Katalin , Leánya.
T seh Ország Kantzellaeiusa. 
Geeéb E rzsébet. Hunyadi János Gu

bernátor’ Özvegye.
Szilágyi M ihály, Báttya, Macho- 

viai Bán.
M átyás , Erzs. fia. (Prágában fog- 
M adrótzi Pál. (I jo k .)
Gara , Nádor Ispány.
Ujlaky,
L indvay, Magyar Fö Fo Urak. 
R ozgonyi ,
V it é z , N. Varadi Pürpök.
Tseh Orfzági Fö Nemesek. A ’ Ma- 

gĵ ârok’ Kísérői. Fegyveresek. 
Polgárok. Sokan a’ köz népből.

A z  első Felvonás a’ Rákos mezején. 
2dik és 3dik Prágában a’ Királyi Pa

lotában.
Történt i4S8dik Efztendoben.
A ’ ruházat, az akkori idő fzerént.



ELSŐ FELVONÁS.
/ f  Rákos m eztje, körös körüt Sátorok» z ö ld ,

jér , és veresre feftvem A kilátás y a Budai
Várra^ és Fefl Farosa keritéfeirc fzolgáL

E l s ő  Je lenés .

Gara. Ujlaky. (Sebeffenhi-jŐvM y
G ara. Mitsoda fzokatlan tolon

gás ez itt is, a’ hol én még illy temér
dek fokaságot, foha sem láttam?

Ujlaky. ’S ezen akadfz-fel? Hát 
nem tudod mitsoda fontos mindnyá
junknak ez a’ mai nap, melly a’ mi 
bóldog, vagy boldogtalanságunkat el- 
válafztya!

Gara. De miért éppen itt, ezen 
a’ békefség mezején, miért éppen itt 
is, holott mind a’ két városnak utzál 
rakvák emberekkel?

Ujlaky. Hát Uram! nem vefzed 
éfzre, hogy a’ nép eggynéhány ezer
rel fzaporább ? '

GaRa. {fzéUyd néz-) Rendkivöl 
v̂ aló tjolog •

A



UjlaKy . Nem olly rendkívül va
ló , ha még emlékezel reá, a’ ihit a’ 
napokba rebesgettek!

G ara. Hát mit?
Ujlaky. Hogy Szilágyi a’ maga 

követői közzül eggynéhány ezer em
bert ide rendelt.

G aRA. ’S igaz az ugyan tsak?
Üjlaziy. Á ’ te mágad tsüdálkozá- 

sa bizonyíttya meg. Ma hajnalba 
érkeztek be dob trombita fzó alatt, ’s 
nézzed tsak melly kevéllyen járnak 
mint a’ Pávák ! melly bátrak, mint 
valamelly hadi yezérek ! —  ott fe- 
küfznek az Erdélyiek, itt a’ Hősök 
ás apródok ~  ott —

Gara. Lehetetlen! nem hifzerh! 
hifzen ez a’ haza törvényeivel egye
nesen ellenkezik, az Orfzág gyűlésre 
fegyveres kézzel jelenni-meg!

Ujlaky. Tudakozd bár tölök ma
goktól , ’s meg látod, hogy igazat 
fzóllottam!

Gara. Hé férjfiak! jöfztetek tsak 
égy fzóra I

iEgynéhárf  ̂katonák ki-jŐneki)



Má sodik  Jelenés.
Az E lÓbbeniek. eggynéhány Ka

tona.
Gara. Mi járatba vagy tok itt? 
is-Ö Katona. Az Orfiág gyűlésé

rt jöttüilk.
Gara. Ki nevébe vagytok ide 

rendelve?
2D-IK. A ’ haza nevébe.
Gara. Ki rendelt ide ?
1- sö. • Szilágyi és Erzsébet.
2- diK. Mi még Hunyadi Jánost is 

ftólgáltuk , vele voltunk minden üt
közeten, Erzsébet úgy bizik hozzánk 
Tnint a’ maga fiaihoz.

Gará. Mi végre jöttetek ide ? 
i-sö. Azt én magam fe tudom l 
2~mK. Volna tsak itt ellenség; 

Uram! majd meg látnád!
Gara. Hányon vagytok itt?
1- sö. io,oooen az Alföldről.
2- DiK. io<oooen Erdélyből. 
Gara. Ha! Orfzág árúlói! Hite-

libegett gonöfzok! Hátjfegyverrel akar
tatok minket a’ békelségbe orozva 
meg lopni ?

» A  a'



1- sd. Uram! mi nem vagyunk a' 
ti ellenségtek 1

2- dik. Hát Jparantsolfz e’ valamit 
velünk ?

Gara. Nem ! mennyetek a’ fzi- 
nem elöl, [nints femmi közöm hoz
zátok! (a’ katonák oUmennék.')

Ujlaky. Hát Uram igazságot fzól- 
lottam e ?

Gara. Atkozott igazságot! de 
hamarább moíTon patakot a’ magyar 
vér, mint valaki a’ Hunyadi gyülölsé- 
ges nemzetségéből, az én Királyom 
legyen !

Ujlaky. Szajad által fzóllott fzí- 
vem! és ime újra kezet adok! — vé
remet , életemet, ősi igazságunk fel- 
tartásáért! Mit nékünk az Ö hatal
maskodások? —  nints a’ világon olly 
ellenség a’ kinek kardja élétől ez a’ 
fő , a’ kinek tőrétől ez a’ fz ív , meg
rettenhetne ! így mint én , ezeren 
gondolkoznak a’ mi hazánkfiai köz- 
zü l, ’s a’ kilTebségért, a’ vakmerőén 
meg-bántott haza fzabadságáért ké- 
fzek életeket fel-áldozni, mint mi.



Gara. (tnérgibe nevetvén.) Má
tyás ! Magyas Király ! Ha akkor 
múllyak-el é n , midőn ez a’ gyermek, 
a’ kinek még az A ttya , házam fé
ny efségét el-fogta, 'á’ maga fel-emel
tetését , az én meg-aiáztatáfomnak, 
az én eröfzakkal ki-tekert helybe 
hagyáfomnak fogja köfzönni! De mit 
is állunk hijába? mit befzéllünk olly 
fel-fzóval a’ mi gyalázatunkról. Jer! 
fzégjük nyakát fzándékoknak, gátol- 
lyuk-meg igyekezeteket! hogy a* 
nagyra látó Erzsébet fakadjon-meg 
mérgébe! Jer! kiáltsuk ki Kazimirt új
ra Királyunknak.

ÜJLAKY. Jer ! ez a’ nap fzakaíTza 
végét a’ dolognak! Kazimir a’ mi 
Királyunk!

Gara. Kazimir, és nem más í
{indúlnák!)

Harmadik Jelenés,
Az E löbbeniek. A ’ L engyel Követ.

K övet. Köfzönöm Nemes Ma  ̂
gyarok I kegyelmes Királyom nevé
ben ezen kivánságtokat 1



G ara. ) Kezet adván.') lilén hq- 
' Ujlaky.) zott!

K övet. Azt véltem, hogy a’ Gyö,* 
lés előtt már nem-i$ fzólhatqk többé 
veletek!

Gara. Éppen moll akartunk be
menni ! <

Követ. Már a’ ti ígéretetekbe 
nints mit kételkednem, állbAtatqfság- 
tokat pedig jól esmérem.

Gara. lm újra kezet adunk.
Ujlaky. Újra fogadjuk, hogy fen- 

kit mák mint Kazimirt Királyunknak 
tiem akarunk;

Gara. Hogy nekünk gyermek 
Király nem kell.

Ujlaky. Hogy egyeneíTen tsak 
Kazimirra van fzükségönk.

Követ. Nem is fogjátok foha meg 
bánni I Kitsoda nem elégfzik-meg ag 
6 alattavalók közzöl vele , úgy mint 
tulajdon édes Atyával! ki nem ditséri 
az, ö kegyelmes uralkodását ? ’s az Ö 
erántaíok való fzeretctét, magatok-ie 
esméritek!

Gara. Valóban jó igaz Király!



Ujlaky. A ’ ki valóban meg ér- 
demli a’ Magyar Orfzági Királyságot.

Követ. Meg-érdemli, ha igazság 
ga nem vólna-is hozzá, ha a’ ti meg- 
hóit Láfzló Király tok teftvérjét nem 
tartaná-is!

Gara. Bizonyos légy benne! no 
már megyünk! Iften hozzád! Ma el
keli neki válni ha törik fzakad-is!

Követ. Tsak egy fzót.. Az Er
zsébet követői, talán nem azért vágy
nak fegyverefen, hogy a’ válafztásba 
rajtatok eröfzakot tegyenek ?

Gara. Hitvány ember'vólna az, 
a’ ki attól meg-ijjedne I Mi nekik min
denkor meg-felelünk! És ha ugyan 
tsak valamit indítanának, akkor o- 
mollyon a’ Magyar. De fzállyon az 
ég haragos átka annak a’ fejére, a’ ki 
sl kardját, hazafia vérével elöíTzör 
bé-fetskendezteti! (El-ménnek.)

Követ, (̂ magába.) Valósággal a* 
Magyaroknak nem vólna jól dolgok, 
ha eggy 17 efztendö§ gyermeket vá- 
lafztanának magok Királyoknak, a’ 
kinek neve tsak tegnap előtti, a’ ki-



nek nemzetisége leg-közelébb emelte- 
fel a’ porból magát. Eggy gyerme
ket, a’ ki mólt-is idegen helyen fogva 
ül, ’s a’ kinek fzabadúlását mindenkor 
meg-nehezebbíteni lehet. Hogy enge
delmeskedhetnének neki ezek a’ férj- 
fiak, kiköt, mind bátorságok, mind 
efzekre nézve, annyival felyül halad
ják? Nem! nem fogják magokat an
nyira el-felejtenii — (El-megy.)

N e g y e d i k  J e l e n é s .
Szilágyi. E kzsébet.

Szilágyi. Hidd-el kedves lelkem 
Húgom! alig volt életemnek eggy eggy 
boldogabb fzempillantása, mint mi
dőn ma reggel Pártfogóinkat meg
látogattam. Mint örültek ezek a’ jó 
emberek! mitsoda fzíves fzeretettel 
fogadtak! mint adtak hálát az Iflen- 
nek, hogy ismét körülöttünk lehet
nek , hogy ismét parantsolatinkra hal- 
gathatnak !

E szsébet. Valósággal, például 
tefzem-fel Hazám fiait, minden más 
nemzeteknek, a’ Nagj^óbbak és Fe-

6  ---------------



jedeímek eránt való hűség, halgatás’, 
és fzeretetben.

Szilágyi. É s a’ mint igazán meg- 
köfzöntem nékik , hogy rólunk él
ném felejtkeztek, reánk még moft-is 
figyelmeznek, ’s eggyfzeri hívásunkra 
olly fzámosan meg-jelenték: Minden
nek tsak e’ vólt a’ fzava. Uram ! 
nem Féltig , a’ világ utólsó végéig 
követtünk titeket el-válafzthatatlanúl! 
Oda a’ mi jó Atyánk, Vezérünk, Hu
nyadi János, légy te minekünk min
den ö hellyette! O lelkem Húgom! 
ha még ezt meg-érjük , ha még ma 
meg-érhettyük , hogy Mátyás , a’ te 
eggy fiad hamarább legĵ ’en Király, 
mint fzabad: az én rövid napjaimnak 
fzáma, úgy-is hamar el-telik, de az 
addig tartó belső nyugodalma, bóldog 
meg elégedése lelkemnek, fel ér, ezer 
efztendönyi hoífzú élettel.

E rzsébet. A z Ilién tartson-meg 
fokáig édes Bátyám! de a’ mi fzándé- 
kunknak akadályai mind inkább lát
tatnak ne vekedni: éppen mólt hallom 
hitelefen, hogy Lindvay, a’ ki még
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eddig tsák azért tetfzett a’ mi ellen
kezőnk lenni, mivel Kazimirhoz félig 
meddig hajlott; már mofi; egéíTzen az 
ö pártyát fogja, ’s mindent gazdag 
ketsegtetésekkel a:̂  o réfzére akar 
hpditani.

Szilágyi. Ne gondolly az állha
tatlannal! Ha egyedül rajta áll, ma
gával fe tud meg eggyezni, pedig iga
zán jó ember, és foha fém makats. 
Lindvay maga a’ mi dolgunk folya- 
mattyát, nem fogja meg-gátolni.

EnzséBET. Hát meg-maradfz u- 
gyan tsak a’ mellett, a’ mint tegnap 
el-végeztük ?

Szilágyi. Nem-is látok más jobb 
módot fel-tett fzándékunk végbe haj
tására. Püfpök Vitézzel már befzél- 
tem eránta. Tudod, hogy d reá min
den figyelmez, és hogy az ö ékesen- 
fzóliása erejének, kevés állhat ellent. 
Benne nagy reménységünket hely- 
heztethettyük. Ö ugyan bizony kéfz 
is érettünk mindent el-követni I

E rzsébet. Tsak ismét arra kér
lek édes Bátyám! tsendesen de bíza-
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dalommal adjátok elő indító okaito
kat. Tudjátok úgy-is, hogy tsak az 
az igazság gyözheti-meg hazánkfiait, 
melly fzelid hanggal ejtödik.

Szilágyi. O édes Húgom ! kinek 
cílk nehezebben ez a’ verfengés mint 
nékem ?

E rzsébet. Azt mondom moft-is, 
ha Kazimir többet tehet a’ Magyarok
nak mint az én fiam, ha jobb leíTz, 
ám legyen Királyom!

Szilágyi. Már azt bíz4 reám ! 
tsak eggyfzer igazán bele fzólhaffak, 
de már ime két napja, hogy lüábálá- 
fokkal mindég el-nyomtak.

E rzsébet. Hát éppen azért ma 
ne hagyjátok magatokat, TzakaTzízá- 
tok végét, m á r ----------

Ö t ö d ik  Jelenés.
A z E löbbeniek. R ozgonyi, 

febefséggel jiin-lti a gyüléshŐl-)
R ozgonyi. ( SziUgyihoz, ) Az Ifién 

fzerelméért Uram! menny fiefs a’ gyű
lésbe ! még foha fém vólt olly el-ke- 

îilhetetlen fzükség jeienlételedre !
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Szilágyi. Mindjárt gondoltam.
E rzsébet. Mi baj ?
R ozgonyi. (epekedve) Kérlek, kén- 

fzeritlek fiefs a’ gyűlésbe! minden el- 
vefztett fzempillantás , ugyan annyi 
nappal vét hátrább, menny! meg-hal- 
lafíz oda bé mindent.

Szilágyi, (fejét tsóvdíva.) Ugyan 
mit kezdettek ismét ezek az egyenet
lenek? (El-mgy.)

E rzsébet, (bátran.) S zó lly ! mi 
történt ?

R ozgonyi. Még femmi fém , de 
alig ha vérbe borulva nem megy de a’ 
mai nap!

Êrzsébet. Hogyhogy? fzólly!
RÖzgonyi. Komor tekintettel, le

sütött fővel, lépett ma be a’ Nádor- 
Ispánj'- gyűlésünkbe. A ’ méreg és 
böíTzonkodás el-változtatta ortzáját, 
’s minden pillantása haragot jelentett. 
Bámulva figyelmezett minden , ezen 
fzokatlan látásra, midőn eggyfzerre 
Így kezdi. Hazánk Nemefei! Tudjá
tok, hogy a’ mi gyülekezetünk tsen- 
des tanátskozása, magához hasonló
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nyugodalmat kíván. Ott, a’ hol úgy
is minden tüzbe, ’s indulatba vagyon, 
leg-kiíTebb eröfzakos lázzafztást is 
el-kell távoztatni. Boltsen válafztot- 
ták-el azért a’ mi Eleink az Orfzág- 
ĝ '̂ ttléít a’ hadakozáftól, és a’ tanáts- 
kozáft a’ fegyverek zörgésétől. Ez 
a* ; jó fzokás, melly már fok fzámos 
efztendók fzakadhatatlan fora után, 
nálunk törvénnyé vált , ma Haza
fiak ! ma sértetik, Tma vettetik-meg. 
Erzsébet és Szilágyi , a’ magok 
követőiket ide rendelték. 2o,oop 
fegyveres ember vefzi e’ fzabadság 
helyét körül. Mit tartatok' ezen 
rendkivül való jelenésről, itt éppen 
az Orfzág kellő közepébe, a’ hol 
femmi más ellenség nem háborgathat 
nem nyugtalaníthat?

E rzsébet. Valósággal roíTz lelki 
esméretének kell lenni, melly maga 
magát olly könnyen rémülésbe ejti!

R ozgonyi. Nagy zúgáá támadt 
erre a’ Rendek között, melly mindég 
nagyobb nagyobb lett. Nem , úgy 
mond Nádor-Ispány továbbá, ez



a’ vakmerőség a* mi Orfzágunkbá, 
mind ez ideig hálátlan! Ezt tenni néni 
ihéréfzlette inég femmi Király ; ez 
eggy fzántfzándékkal való még-sértö- 
déise a’ mi igazságunknak , kéfz akart- 
va ejtett-meg báhtódása ösi'fzabadsá- 
gunknak, és há, Törvényünk, ha az 
egéfz Haza Gyűlése fzent tekintetét, 
akarki ólly fzabadbri lábaival tápod- 
hattya, néni kívánok többé Nádor 
Ispány lenni! ’s nagy haraggal el
vetetté kezéből búzögányát. örfzág 
Árúlói! kardra Pajtás! fel-kiáltottak 
jobbára, ’s el-akartak ofzlani, hogyHő- 
feiket, apródjaikat fel-ültefsék. Nem 
édes Hazámfiai úgymond a’ Nádór- 
Ispány, mi közzülünk fcnki fe húzzon 
kardot, tsak ezen hívatlan vendége
ket , igazítsuk-el innen!

ERzséBET. ’S té ezeket mind tsen- 
des lélekkel halgattad?

R ozgonyi. AITzonyom! majd meg 
fbkadtam böíTzúságomba, hogy ezen 
hamislelkü vádakat meg-nem tzáfol- 
hattam, de fenki fém halgatott reám. 
Vitéz Püfpök már harmadfzor állott

i 4  ---------—
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fe l, ’s tsak nem el rekedt egélTzen, 
míg kerte hogy hallgattalTon meg, 
ekkor én laíTan ki indúltám, ’s hallot
tam azután is fókáktól, hallyak meg 
én inkább mint Mátyás Királyom le- 
gyen !

E rzséb. Eggy kitsit rólTzabb mint 
gondoltam j de még-is femmi ollyas, 
á’ mit előre által nem láttam volna. 
Ne háborogj femmit. Esmérem én 
az éri hazámfiáit, e’ tsak az első he- 
vefség, hagyj neki időt, ’s minden 
el-múlik magától!

R ozgonyi. O AlTzonyom! mólt 
éppen más formán van a’ dolog! 
Hidd-el kéfzebbek lefznek a’ világon 
mindent el-követni , mint fém hogy 
a’ mi akaratunkra reá állyanak.

E rzsébet ( nemes dorgálú hangon. ) 
Ki akarja addig vinni a’ dolgot? hát 
azért hivtam én ezeket az embereket 
ide , hogy Ö velek , Hazám ellen, 
eggy gyalázatos alatsonyságot kővef- 
fek-el? Valóban jobban kellené fzán- 
dékoinat esmérned!

R ozgonxi- Aűzonyom! jól esmé*
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rém én azt, de te nem értettél engem 
igazán. Mikép reménylhettyük mi 
azt valaha a’ Nádor-Ispány , és Uj- 
lakitól hogy velünk eggyet értsenek? 
Valyon azok, kiknek már a’ te fér* 
jed nagy és hatalmas volt, kik a’ te 
igaz boíTzúállásodtól méltán tarthat
nak , nem fognak e’ azok mindent el
követni , hogy fiad úttyát a’ Királyi 
izékbe meg-nehezebbíttsék.

E rzsóbet. Meg-neheziteni igen, 
de nem egéíTzen el-fogni, és akkor 
leíTz igazán nagy mind kettőnk ditsös- 

/ sége; az övék a’ bátor ellen állásba, 
a’ miénk az okos véghez vívésbe!

R ozgonyi. Tsak hogy mi, még 
igen keveset boldogultunk!

E rzsóbet. Mindenkor eleget fel
tételünkhöz képeit. Gondold-meg bár 
magad, hogy még ez előtt tsak két 
hónappal-is, lég főbb kívánsága fzí- 
vemnek, a’ fiam Mátyás meg-fzaba- 
dítása volt. Minél ízembe tünöbb, 
’s rendkívül valónak kell hát nékiek 
még látfzani, ha már moít a’ Királyi 
rzékröl gondolkodunk ? Sok idő ki-



vántatik eggy illyen fontos mozdú* 
láshoz, míg az ember tsak hallani- 
is meg ízokja, annyival inkább míg 
helyet ’s kedvet talál! Mi tsuda te
hát ha e’ két első nap még tsak meg 
fém akartak hallani ? de fzóllyatok 
ma bátran és fzeretettel, meg láfsátok 
hogy a’ mi indító okainkat, fokán 
helyesnek, *s meg győzőnek fogják 
találni. Hevefek ugyan az én Ha
zámfiái , de valósággal jó fzívúek, a’ 
kik hazájokat igazán és fzívefen fze- 
retik! Tsak fzelid hangon, jó kívá
nó lélekkel mond meg nekik az igaz
ságot , foha fém vetik meg. — — Moft 
már menny be! —  a’ Bátyám az alatt 
fe fogta Őket tsendesíteni. —  Tsak 
kövesd tanátsomat! vedd elő az 
eggyik ellenkezőt a’ máíik után, ma- 
gánofan mindcniket könnyen meg- 
fogod győzni! — No möíl menny be ? 
—  én ismét erre a’ helyre fogok vis- 
fza jőni, hogy a’ mi az alatt történik 
tőled meg-tudhaíTam. (K t̂-felé tUvál- 
mk.)

B
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ÜJLAKY.
L indvay.

H a t o d i k  J e l en é s .
V itéz. Ujlaky. L indvay.

(-rí’ gyűlésből jönék ki. )
V itéz. Botsáfsatok-meg, hogy a’ 

gyűlésből ide hívtalak ki ! ott ben 
abba a’ bóditó lármába, az ember fe 
befzélní, fe hallani jól nem tud.

ÜJLAKY. {durván) Mind eggy! 
mit akarfz ?

V itéz. Barátim !
(egyfzerre) T e a’ mi 
barátunk ? (fejet tsó~ 
válva) valósággal I—

Vitéz. Felejtsétek el kérlek eggy- 
néhány fzempillatásig , hogy én nem 
a’ ti réfzeteken vagyok. A ’ békefség 
fz Olgája, nem lehet tulajdon polgár 
tártainak ellensége, ha fzinte velek 
eggy értelembe nem lehet is!

ÜJLAKY. Ha lenni nem akar!
L indvay. Igazan mondád!
Vitéz. Ne ítéllyetek olly hevenyé

be Barátim! kérlek halgalTatok-meg 
elébb engemet, a’ ki fzinte úgy Magyar 
a’ ti haza£ tártatok, a’ ki ugyan azon 
földnek hasonló jó téteményeivel él,



azon fzabadsággal b ir, azön törvé
nyek oltalmába nyugofzik. Akár
mennyire távozzon a’ mi gondolkozá- 
funk módja eggymáítól, a’ mi fzíve- 
inknek öfzve kell tsatoltatva lenni, 
el-válafzthatatlanúl.

Ujlaky, Szólly bizváft! meg hal« 
gátunk!

Vitéz. Ismét arra a’ fzomorú álla
potra jutottunk Barátim ! hol a’ tulaj
don magunk hatalma terhűnkre van, 
és az erőnk ártalmunkra válhat. A z  
Orfzág fő nélkül, a* mi válafztárunk 
eggyes akarat nélkül, és olly felette 
kevés az idő a’ tanátskozásra. Hamar 
és jól kell válafztanunk, hogy kéfe- 
delmünket a’ viíTza vonás közel való 
vefzedelme utói ne érje még-is a’ mi 
válafztásunk, a’ hízelkedni nem tudó 
késő maradék igaz ítélő fzéke előtt is 
feddhetetlenül meg aUhaflon!

Ujlaky. Hát mit mondhatfz Kazi- 
mir Király ellen? Hogy a’ Maradék 
méltó átkától láttatol rettegni ?

L indvay. Hát nem eggy jó igaz 
Fejedelem Kazimir?

B d
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V itéz. Mit tudnék rágalmazás 
képpen mondani az Úrnak fel-kente 
ellen ? Már két nap, mind tsak az ö 
érdemlett ditséretét és magafztalását 
hallottam, de vizsgállyuk-meg kérlek 
kőzelebröl, ha valósággal leg-hafzno- 
fabb e’ az ö válafztása a’ mi orfzá- 
gunknak? Legyen övé akkor az el
sőség , és ö a’ mi Királyunk.

Ujlaky. Hát mibe nem vólna jó 
Kaziihir reánk nézve ?

L indvay. Hallyuk.
V itéz. Azért akarjátok tehát Ka- 

zimírt Magyar Királynak, miyel bá
tor, erős, és a’ hartzban igazán nagy 
vitéz ?

Ujlaky. Mivel mind ezeket pró
bák által bizonyította meg. ^

V itéz. Értem! igaz az hogy ifjú 
még Mátyás, tsak moft \j efztendös 
még is 8 efztendös korába kefervefen 
sírva jöt eggyfzer elömbe, hogy az 
édes Attya kardját a’ hüvelyéből ki 
nem tudta húzni,

Ujlaky. A ’ mit Mátyás tsak igét 
már Kazimir a’ lett!
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V itéz. Még is kedvesebb nekem 
a’ tavafz mint az öfz. Amott már a’ 
bimbóba virágot látok, és vidám re
ménységgel gondolom a’ gyümöltsöt 
is a’ virághoz. Ellenben akármelly 
gazdag legyen az Öfz, képzelödéfem- 
nek minden tüze, bele fagy a’ télbe.

L indvay. E}^i bizhatik fokát a’ 
tavafzhoz, melly még a’ bizonytalan 
efztendö mindenféle kétséges válto- 
záfínak alá vagyon vettetve ?

V itéz. Ah de mi édefebb még 
is a’ reménységnél? és eggy illyen 
jól indúlt fából nem várhatunk-e’ mél
tán áidáE, a’ ki magát már mólt is 
olly gazdagon niutattya, életének ta- 
vaíTzába a’ lég- fzebb termeit, nyár
ra és öfzre a’ leg-jobb izü gyümöltsö- 
ket Ígéri ? Ah , vifellyétek kérlek 
gondját ezen ifjú fának, hogy még 
valahára az orfzágnak bátorságot 
és gyümöltsöt nyújthairon! Ah óltal- 
mazzátok meg a’ melegtől és hideg
től eggy eránt , hogy mély állandó 
gyökeret verjen, hogy a’ ti jó vénség- 
tek magát az ö árnyékának kelleme-



tes hüvefségc alatt meg-elevenithes* 
sel igazgafsátok lépéfeit, táplállyá- 
tok az ö nagyra termett fzívét a’ ti 
vitézségtek példáival! legyetek az o
bölts baráti é s------ ha mikor ofztán
valamelly nemes tselekedetet véghez 
vifzen, a’ Haza bajain könnyebbit, 
minden karba, ’s állapotba tévőket 
boldog meg elégedélTel el-tölt, a’ Haza 
javát állandóul meg-eröfitette, az Or- 
fzágnak méltó fényefséget fzerzett; 
akkor érezzétek ezen ki-mondhatat- 
lan édes örömöt, melly tsak eggy 
nemes kevélységből fzármazhatik, 
ezt a’ gondolatot én adtam neki, eb
ben az én tanátsomat követte, ezen 
dolognak véghez vitelébe én is vele 
eggyütt fegítettem, és azon háláada- 
tos öröm-könyei a’ Hazának, mellye- 
ket a' maga tulajdon bóldogságán, 
jó Királyának emberi fzeretettel tel- 
lyes uralkodásán hullat, én reám is 
Izinte ógy háromlanak.

L indvay, ( Minteggy et. hódúivá 
halgat.)

Ujlaky. (Menni akar,)



V itéz. Talán azon akadtok fel, 
hogy az Attyába határoztatik meg 
minden eleinek Izáma? de gondollj’-á- 
tok meg , hogy Hunyadi János ezer 
Őseinek érdemeivel egyedül birt, 
hogy fokkal méltóságosabb ditsöfség 
az, midőn magát valaki tefzi naggyá, 
mintha a’ másoktól költsönözött nagy
ságot meg tudja tartani. Gondollyá- 
tok meg, hogy mi Hazánk meg-tar- 
tását egyedül tsak az ö vitézségének 
köfzönhettyük, hogy hólta után olly 
háláadatlanúl bántak érdemeivel ! 
Gondollyátok meg eggyfzer’smind 
hogy a’ világon femmi bizonytalanabb 
állapot nints, mint a’ fzületés, és a’ 
fzerentse javai, a’ mellyel ti kényes- 
kedtek. Ugyan azon hirtelen válto
zása a’ fzerentsének, melly ma feh 
emel, hólnap le-tafzithat, a’ feneket
len mélységig. Könnyű meg - fzám- 
lálni hányadik Gara volt az, a’ ki 
Nagy Lájos Király alatt, az eke fzar- 
vát az Orfzág kormányával tserélte 
fel, és ki felelhet ti közzületek fe
lőlié, ha valyon még valaha, valaki

25



a’ Gara maradéka kőzzttl, nem leflz 
e’ kéntelen fzűk élelmét háláadatlan 
kézi munkájával keresni? *)

L indvay. (Feje {tsúvdidsdvaí helybe 
hagyja.)

ÜJLAKY, Attyám! már ki-befzéll- 
hetted magad. ( Lindvayhox. ) gyere 
menyünk.

V itéz. Hát ugyan tsak nem akar
játok Mátyáll? Hallyátok azért ja- 
vallásomat! Sokfzor magatok meg
vallottátok nékem barátságos befzél- 
getés közbe, hogy a’ mi Orfzágiink 
alkotmányának lég - nagyobb leg- 
fzembe tönöbb hibája, a’ Királyok 
válafztása légyen. Miólta a’ Szent 
Iftván ága egéflzen ki-hólt, a’ fok 
belső egyenetlenség, a’ fok ártalmas 
vilTza vönáfok, és azon káros követ- 
kezéfek után , mellyek minden vá- 
lafztált, el-váÜiatatlanúl,követni fzok- 
tak , eléggé által láthattátok ezen

S 4  --------------

*) A ’ Gara Háznak condefcendesei moft va
lósággal kézi munkájok után élnek Szabólts 
Vármegyébe.



igazságnak fzomorú valóságát, ’s ha 
talán kételkednétek, ime moft vefze- 
delmeteken tapafztalhattyátok. Ne 
fzerentséltefsük azért mind annyirzor 
fzegény Hazánkat, valamikpr Király
ra fzükségünk vagyon. Kerefsünk ki 
eggy házat a’ fiEtJmfzéd Királlyok 
kőzzül, ’s ajánlyuk ennek Orfzágun- 
fcat örökségül, hogy ofztán femmi 
oka foha ne lehelTen Királyunknak 
eggyik orfzágot a’ másiknál nagyok
ra betsülleni. így leflz állandóul meg 
kötve bóldogságunk , így teíTzük a’ 
ipáfok hafznát magunkénak, és a’ mi 
bajainkat, 5k is fzinte úgy fogják 
érezni.

L indvay, De már erről a’ juíTunk- 
ról le nem mondhatunk!

Ujlaky, Miért vefztenök-el kéfz 
akartva fzabadiságunkat, melly egy- 
gyik fő-talpa Orfzágunknak ?

V itéz. Barátim ! a’ melly fzabad- 
ság magunknak ártalmas, a’ gonofz, 
az eggy ollyan tereh, mellyet minél 
hamarább le rázni tartozunk.

---------------  2 5
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'U jlaky, Nem akarjuk mi Kazi- 
mirt örökös Királyunknak!

V itéz. Hát úgy nem is fzükséges 
a’ válafztás I A ’ mit Kazimirtól egy- 
gynéhány efztendőre tsak reményie
tek , már az Mátyásban bizonyos. 
M átyás, a’ ki olly fokát, és fokáig 
volt velünk, esmér és fzeret bennün
ket. Esméri fogyatkozáíinkat, fzereti 
bátorságunkat, hivségünket, és egye- 
nefségünket. Esméri igazságinkat,“*s 
tifzteli Törvényeinket. A z utolsó Tö
rök háborúnak minden nyomorúságait 
vélünk eggyütt állotta ki. Jó Báttya 
mellől fohá fém távozott, a’ leg-alább 
való köz emberhez le-erefzkedett, 
mindenütt jelen vólt, meg-tanúlta, ’s 
meg-kedvelte vitézségteket, meg ta- 
núlta a’ hadakozók vefzedelmeit meg- 
betsülní. Jó Attyán tapafztalta, melly 
erányos , váltózhatatlan fzeretettel 
ragafzkodott hozzá az O rfzág, és 
Láfzló Király Udvarába, melly ke- 
ferves a’ Király és a’ Haza között 
való bizodalmatlanság. Fáradhatat
lan Báttya ’s ízeretettel tellyes Attya



mellett nevekedvén fel, mind kettö- 
jöknek Nagyságát, az eggyik méréfz 
gondolatit ’s a’ máfik, bölts végre 
hajtását, egéíTzen magáévá tette. V a
lóban fel-emelt kezekkel tartozunk 
hálát adni az Ifiennek, hogy mind 
eddig életben egéfségben Mátyáít 
meg-tartotta, ’s| véle Hazánkat meg
áldani akarja ! — —  Vngy —  men
nyetek, ’s kóldúllyatok Nemzetünk 
gyalázattyára mind annyifzor Királ- 
lyokat az idegenektől, a’ kik ma
gok hafznok , ’s ditsöfségekért, de 
koránt fém a’ Haza javáért, örömei! 
fel-vállallyák koronánkét! {hirUlen tU 
megy.)

H e t e d i k  J e l e n é s .
Újlaki. L indvay.

L indvay. Újlaki! meg fém hinni 
alatsony bizodalmatlanság , ’s fel- 
tételünk mellett meg maradni, vétkes 
meg átalkodás vólna !

Újlaki. Igen hamar meg változ
tál !

L indvay. A ’ Püfpök befzédjére ?

---------------  '  3 7



Ujlaiíy. Éppen arra! Ó tsak azo- 
kát, a’ húrokat pengette a’ jó Püfpök 
mellyek magoktól is ízépen fzólla- 
nak, de a’ kedvetlen hangokat oko- 
fan el tudta kerülni. Am lásd. Én 
nem vágy ok az ollyan ételekre, mel- 
iyek az Ínynek jól esnek , de a’ gyo
mornak halálosok!

L indvay. Ugyan még fe bízol 
hozzá ?

Ujlaky. Ó Pajtás! valamíg tsak 
Erzsébet, a’ meg-bántatott Erzsébet 
él, még én élek, fe én, fe te ne 
higyj a’ Püfpöknek. Még a’ Hunya
di Láfzló haláláért fenki fém állott 
boífzút; ez az áldozat meg-lásd, a’ mi 
fejünket éri. Nem! foha fém akarom 
Mátyáíl Királyomnak!

L indvay, Hát ha illyen kötés al- 
latt adjuk néki az Orfzágot?

Ujlaky, Azért még is Királyunk 
marad, ha esküvését meg nem tar- 
tya is !

L indvay. A ’ nemtelen eggy tse- 
lekedet vólna!

Ujlaky. Ki büntetheti meg a’ Ki

%8
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rály hibáit ? de nekem nints több 
eggy életemnél !

L indvay. Hát meg maradfz Kazi- 
mir mellett ?

Ujlaky. Nehezen. Valóban iga
zán mondotta a’ Pürpök, hogy nagy 
nyomorúság, midőn a’ Hazának eggy 
oliyan Fejedelme vagyon, a’ ki Tör- 
vényinket fzabadságinkat nem tudja 
vagy roíTzúl tanulta meg! Hijába Paj
tás ! fzükség hogy minket a’ mi Ki
rályunk ifjúságától fogva esmérjen, 
hogy még élete zsengéjének fzerelme- 
tes ki nyílt fzívüségével társalkodjon 
vélünk, ha minket illendőképen fze- 
retni ’s tifztelni akar.

L indvay. Igazán mondod! de hát 
mit tsinállyunk ?

Ujlaky. A ’ fém lehet még mólt, 
hogy Orfzágunkat másnak ajánlyuk 
örökségül, arra hoíTzas dévánkozás, 
több idő kell, még a’ Magyarok el
méje nioíl nem éles eléggé, hogy az 
ebből következendő jókat által lát
hatná. —  De —  mit gondolfz ? hát ha 
a’ Nádor-Ispányt tennők Királynak?



Elég nagy házból való Gara, e’ mel* 
let jámbor, és okos férjfi!

L indvay. A z ugyan meg érdem
lené !

Ujlaky. Gyere tegyük kérdésbe t 
Iftkább Gara mint Mátyás !

L indvay. Inkább Gara mint más!

N y o lt j za di k  J e l en é s .
{Eggynéhdny Polgárok és Katonák.')^
ISO PoLG. Már azt meg kell val

lanunk , méltatlanság a’ Rendektől 
hogy a’ meg bántódott Hunyadinak, 
még tsak hamvaival fém akarnak öfz- 
ve békélleni !

1- sö Kát. Nem tsak méltatlan édes 
Főldim! hanem vétkes háláadatlan- 
ság! Ezen a’ mezön tették példa nélkül 
való öröm kiáltások között Guberná
tornak, ’s midőn a’ Törökök hatal
mát femmivé tette. Hazánkat meg
tartotta minket nyugodalomba ’s ból- 
dogságba helyhe;^tetett —

2- dik PoLG. (̂ helt fzóU.') Mi ugyan
mindent el-verztettünk az ő háláiá* 
val \ ^

3 0  ---------------



2D1K Kát. A ’ Haza az Ö óltalma- 
zó paizsát, ti a’ ti Atyátokat vefz* 
tettétek-el, de mi, az Ö mindenkori 
hűséges Höfei, mi vefztettünk-el min
dent vele eggyütt , bátorságunkat, 
vitézségünket, ’s híres nevünket! ki 
fog minket ezután úgy meg-betsülni, 
ki fog vélünk ollyan jól bánni tudni ?

isö PoLG. O hogy azt a’ fzép de
rék ifjat is, az Erzsébet első fzülöttyét 
Láfzlót, olly eröfzakofan vefzthették 
e l! Arra bezzeg az Attya nagy lel
ke bírt örökségül I

isö K á t . Héj a z ! Hogy már az 
örökre el-felejthetetlen Hunyadi Já- 
iioít az Ilién el-vette, azt gondoltuk, 
hogy Láfzló fia fogja az Ö kárát ki
pótolni. Azt gondoltuk, hogy ö leíTz 
Attya hellyett vezérünk, ó reá bíz
tuk vólna bátran magunkat, ö reá 
halgatunk vólna egyedül a’ Várak ví- 
váfakor, vele mentünk vólna öröm
mel az ütközetre, ’s gazdag nyereség, 
nagy tifztefséggel tértünk vólna vifz- 
fza! Meg is lett vólna minden I ha —.
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2DIK PoLG. Itéllyétek meg már 
möft magatok! ki vallott leg-nagj'obb 
kárt ? Mi a’ mi Atyánkat, t i , a’ ti 
Vezéreteket vefztettétek el, de Erzsé
bet, férjét, fényéfséget, házagyámo- 
lát két nagy reményű fiait. Az egy- 
gyik Prágába fogva van, ’s líten tud
ja mit nem fzenved, a’ máfiknak ott 
{Budára mutat.) vágta-el a’ hóhér a’ 
fejét.

ISO Ká t . Ne-is mutasd azt az ifzo- 
nyatos helyet, tsak a’ méreg forr-fel 
bennem, ’s még i s -----— —

3 *  ----------------

2DIK Ká t . Ne volna tsak a’ Ná- 
dor-Ifpány olly engefztelhetetlen el
lensége Erzsébetnek, ne vólna meg
int maga Erzsébet ollyan nemes lel
kű , meg-boíTzúllanánk mi a’ Láfzló 
halálát, ’s Mátyás eddig Magyar Ki
rály vólna , de így kéntelenek va
gyunk el-fzenvedni, ha Orfzág áru
lóinak neveznek is.

ISO PoLG. De ugyan miért is vagy
tok ti itt?

ISO Kát. Nem tudom én magam 
is, de hogy Erzsébet átkot mondott

annak



Annak k’ fejére, a’ ki elöffzör haiafia 
ellen kardot ránt, a’ bizonyos.

aDiK Kát. Ne kötötte volna meg 
tsak maga a’ mi kezünket! nem vól* 
na moít a’ Hunyadi háznak fenki el* 
lehsége, ’s az Ö gyalázattya el vólna 
törülve !

i-sö PoLG. Abból esmérem nieg 
a’ halhatatlan Hunyadi nagy lelkű 
feleségét! De fontollyátok meg ma
gatok, ha valyon az Ö nemes gon
dolkozása , annyira meg kötheti e’ 
kezeteket, hogy lég nagyobb Vezé- 
Tetek gyalázattyát, ’s a’ fia méltat
lan fel méízárlását, alatson nyúl ízí
vel büntetlen hagyhattyátok?

1- sö Kát. Szakáííamra mondoni 
nem !

2- Dik Kát. Ne is fzenvedjük!
2-DiK PoLG. Ne fzenvedjük! AI-

lyúnk boíTzút! kardra legények 1 ( ű. 
takarván toíwwí, Erzn'bet ekikíi jön.)

Q
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K il e n t z e d i f c  J e l e n é s .
{Ax ElŐbbtniek.) Erzscbet.

i-sö K át. Afizonyom! mi állunk 
boíTzút a’ te fiad haláláért f mi kerít- 
tyük kezedbe minden ellenségeidet!

E rzsébet. Gondolatlanok! Miért 
akarjátök homlokotokról tifztes ko- 
fzorútokat ízántízándékkal el-hányni? 
miért akarjátok a’ Hazát, mellyel 
magatok tartottatok meg, el-vefzte- 
ni ? kívántam e’ én valaha Hazám
fiain, illy alatsony boíTzút állani?

ö-Dík KaT. T e  AíTzonyom nem , 
dé mi nem fzenvedhettyük a’ te há
zad gyalázattyát!

Mind. Ne ízenvedjük ! ne fzen- 
vedjük!

E szsébet. Édes Hazámfiai i az 
én hozzám való fzeretet, és az igaz
ságnak érzése, által lépeti veletek köte- 
lefségteknek határát, de ez én előttem 
fzent marad mind örökké! Hagyjátok 
á* Királyt és az én fiamat békével 
nyugodni! amaz fzámot adott már a’ 
maga tselekedetiért, ezt pedig tegnap



tifztefséges helyre temetétek *) Nem 
akarok én fzerentsétlen fiam, hamvai
nak femmi öllyan áldozatot tenni, 
mellyet a’ bólTzúállás rzült, és tulaj# 
dón haza fiáinak vérétől gőzölög.

i-ső PóLG. Hát Mátyáft rzabadit- 
tyuk k i, ’s Királyunknak teíTzük.

M ind. Még jobb! Mátyáft tegyük 
Királynak, Mátyáft!

ErzsébéT; E ’ fém áll ti rajtatok. 
Bízzátok a’ válafztáft a’ Rendekre  ̂
Ök a’ ti Atyátok! ők yiféínek gondot 
ti reátofc! Zöld riíég áz ért férjem te- 
inetöje azokrták könyhüUátáfitól, a* 
kik öt igázárt fzerették, ’s fzívesen 
meg firatták. Tüdőm  ̂ édies Házám 
fiai! hogy fok jeles virtufaitok kofzo- 
rújába< mindenkor ragyogott a’ hálá- 
adatofság i s ma r ád j af o k  még ez
után is a’ hozzám Való hívségbeii 
és fzerétetbéri, én többet nem kívá
nok! Mennyetek moft békével sátor-

A ’ meg ölt Hunyadi Láfzló teliét, a’ gö- 
nolztévuk közzé temették elÖfl'zör; a'Rátty* 
Szilágyi Mihálly ásatta ki onnan az OrlZág 
gyűlése alatt, 's tifztefséges kriptába tétet
te által.'
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tokba! Várjátok ott tsendesén a’ do
lognak ki menetelét, még moll nints 
fzükségem reátok!

i-sö Polc. AÍTzonyom! minél kc- 
vefebbet kívánfz tölünk, annál töb
bet tartozunk mi tselekedni. ,Jertek 
barátimí { S u t t o g v a  e U m e n n e k . )

E r zsé b e t , {magába) Melly jó  em
berséges emberek ! önként engedel
meskednek ha hívom, ’s tsendefekha 
eWgazílom. {Szilágyijön.)

T íz  e d i k  J e l e n é s .
E rzsébet. Szilágyi.

E rzsébet. N o hát édes Bátyám! 
mi történt az alatt a’ Gyűlésbe ?

Szilágyi. Sok nyomos dolog, de 
fémminek fém fzakadt vége , már 
harmadik, ’s negyedik Királyról is 
volt fzó.

E rzsébet. Kik azok?
Szilágyi. A ’ Nádor-Ispány Gara, 

és én.
E rzsébet.̂ Felette különös!
Szilágyi. Nem olly különös édes 

Húgom ha meg gondolod, hogy utál-
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jára abba mindenik fél meg eggyezett 
hogy eggy ollyan Királyt válaffzunk, 
Si- ki minket közelebröl esmér, és 
igazán fzeret.

ERzséBET. Igen fokát nyertünk ha 
fzinte mind nem is!

Szilágyi. Némellyek Garát mon
dották, többen engemet, sőt még el
lenkezőink közzül is , fokán inkább 
engem akartak, mint Máty ált. Tudod, 
hogy ebből eggy hoíTzas mellette ’s 
ellene való befzéd kerekedett volna, 
de én meg aláztam kevélj'^ségemet, 
oda mentem a’ Nádor-Ifpányhoz, ’s 
azt mondom neki. IJraml mi mind 
ketten igaz Magyarok vagyunk. Mi 
reánk néz minden, minket lifztel min
den, és a’ mi érdemeink nagy és hafz- 
nos voltába, minden meg eggyez. 
líe  húzzunk ujjat eggy illy fontos ál
lapotban , mellynek jó ki-menetele 
mind kettőnk’ eddig való tselekede- 
teit háromfzori ditsöfséggel meg teté
zi. Mondj le a’ Királyságról mint én, 
’s mind kettőnknek tekintete, nagyobb 
’s tifztefebb leífz mint az előtt!

-------------



ERZSéBET. Igen jól mondtad!
Szilágyi. A ’ Nádor-Ifpány fenir 

mit fém fzóllott. Lát’d Uram mondám 
továbbá, nékem hatalmamba állana, 
hogy az én, vagy ötsém válarztását 
fegyveres kézzel végére hajtsam. 
Esméred a’ Katonák buzgó fzeretetét 
eránjunk., az ö bátorságokat a’ via
dalba , és az ö telhetetlenségeket a’ 
gyözedelembe, még akkor is, ha Pol
gár tárfaik vérébe förödnek. Ha 1 fel 
kiálta akkor mérgefen, hát ezek a’ 
fegyverefek ugyan tsak —̂ A ’ Szent 
lílván kpporsójára esküfzpm úgy 
mond, hogy mindnyájunknak óltR̂ lma- 
zására vágynak itt. Sokai jobban is es-. 
mérem bátorságodat, mint fém hogy 
azzal ijjefzteni akartalak vólna, U-, 
ram! ’s meg ragadtam a’ kezét, nem 
kénfzeriteni, inkább fzánakozásra ki- 
vánlak indítani; kéméig ha lehet a’ 
Hazafi vért, melly molt fokkal bi- 
zonypfabban fog folyni, mint a’ Ka- 
zimir válafztáfakor. Lelkemre mon- 
dóm, méltó vagy a’ Magyar Koro- 
p4fai de gondold meg hogy rnagt̂ *.
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lan vagy mint én, gondold meg mit 
tefz ez a’ mi Orfzágunkba, hol az 
idétlen buzgóság olly fok gyalázatos 
áldozatokat tett a’ Királyválafztás* 
nak, hol eggy megfzakadt orfzágláa 
közben, fok fáradságos munkáji eggy 
jó Királynak, hafzpntalanúl fiiílbe 
mennek! Ha az Ilién Mátyált mag
zatokkal meg áldja, én ugyan már 
meg nem érem, de ha a’ mi késő uno
káink az ö törzsökét méltónak talál- 
lyák, tegyék az Orfzágot az ö Örök
jének. Jyégyen ofztán a’ mi maradé
kunké ez a’ tifztefség és betsület, hogy 
a’ Király válafztáfíj követni fzokott 
minden vefzedelmeknek, böltsen ók 
vették elejét.

E bzsébet. Ugyan mit mondott 
erre ?

Szilagyi, Nagy zsibongás kez
dett támadni a’ sátoriba. A ’ Nádor- 
Ifpány talán meg illetödvén a’ tőlem 
hallott igazságokon; hólnapra akarta 
a’ gyüléíl halafztani. Inkább ma mint 
holnap mondám fel fzóval, intettem 

Pűf|>ök Vitéznek hogy abba n«
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hagyja, és mint hogy a’ többi maga
mat illetett volna , ki jöttem. — de 
mitsoda fzörnyö érthetetlen lárma ez 
körülöttünk — Mátyás hallom. ( Jíí- 
abalds mivckn felől  ̂ Mátyás a mi KiráU 
tymik! Mátyás f — a’ lárma mincf kvze- 
Uhb jön — a’ fok náp oda tódúl,) éllyeii 
Erzsébet, éllyen Szilágyi! —  Mátyái 
a’ mi Királyunk!

EnzséBET. {̂ h arago f a n )  Garázda 
emberek! Hát rajtatok áll az ö vá- 
iafztása?

Mind. Mátyás a’ mi Királyaink 1 
Éllyen Mátyás 1

4 0

T i z e n e g g y e d i k  Je lenés.

A z E löbbeniek. Gara. Ujlaky. 
L indvay. R ozgonyi. V itéz.

Gara. Mit akartok vakmeröek? 
(Eggy á’ nép kozzűl.) Mátyáfi Ki

rályunknak !
Mind. Mát3' á̂íl! —  Mátyáft! 
Gara. (nagy tűzzel.) Ha! moll lá- 

|am már —  ^



EEzséBET. (heh fzóíl.) Kérlek é- 
fles Hazámfiái! engedelmeskedjetek I 
mennyetek hátra eggy kevéfsé! —

V itéz. Fogadjatok fzót! mennye* 
tek hátra! (hátra minnek.)

E rzsébet. (Garákoz) Uram! ne 
gondolly ezzel a’ kiábáláíTal lég kis* 
íebbet is ! a’ nép nem végez, a’ vá- 
lafztás tőled tsak, és a’ Redektöl függ 
egyenefen. De mi tartóztathat még, 
hogy magad a’ fiam ellen fzegezd? 
Talán a’ boíTzúáliástól félfz ? Ez, 
egyedül engemet illet, az én fiam 
halála nem ejthetett fenki más fzíyén 
olly mérges febet, mint az enyímen. 
De Íme miiidnyájunk, és az élő Ifién 
fzíne előtt esküfzöm —  el felejtkezem 
az ö haláláról, az őrök halgatás fir- 
jába temetem minden emlékezetét, 
és mázsányi, nehézséggel nyomjon 
engem haldokló ágyamba az a’ 
tsepp yér, melly még valaha ezért 
ki-ontathatna!

Szilágyi. Én is esküfzöm, hogy 
Jfoha az ö haláláról meg nem emlé
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kezem, ’s fogadom, hogy a*mi eskü- 
tésünk Mátyáft is le fogja kötni.

V itéz. Szállyon az ég haragos 
átka annak a- fejére a’ ki ezen kemény 
eskuvéíl meg nem tartaná!

(Eggy Tds halgatás után)
E ezséb. Ha még ezzel fém elégefz- 

tek meg ? mihellyt Prágába el ér. 
kezkezhetönk, visgállyátok meg öt 
alattomba, miképpen gondolkozik 
tehvére haláláról. Ha hajlandó a* 
boíTzúállásra, ha kéfz ezen alatsony 
indúlatnak Hazáját ’s hazafiait fel-ál. 
dozhi, rekefztefsék ki á* KiráUyi 
JOzékbÖl mind örökre!

(Gara, üjlaiy, Lindvay , félre men
nek, ’í lefzéínék lajfm eggy májfal.)

E rzsébet, {azalatt.) Édesjólfie- 
íiem! adj fzerentsés ki.menetelt, hogy 
fiamat nemes lelkűnek, és jámbor At- 
tyához méltónak találhaíTuk.

Gara, {magok közt.) Nem állya ki.
R ozgonyi. {tünölődve.) Tsakfokát 

na méréfzlett légyen Erzsébet!
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Gara. (Erzsébethez.) AITzonyom ! 
reá állunk fel-tételedre, de hogy vi
gyük véghez?

E rzsébet. Ujlaky! Esmér e’ téged 
jól az én fiam ?

Ujlaky. Nem hifzem, tsak eggy- 
ízer látott gyermek korába!

E rzsébet. Ha tehát Prágába le- 
fzünk, mennyetek el hozzá Rozgo- 
nyival, probállyátok meg-fzorgalma- 
tofan és híven, azt mondom újra moll 
is , ha meg tsallya benne vetett bizo
dalmámat, ha ..............-

( /f nép fel-kidlt. )
Mátyás a’ mi Királyunk!

E ggyik. Tőle várunk minden jót!
M ásik, Tsak ö tehet minket ból- 

dogokká !
Harmadik. Győzni fog mindég 

mint az Attya!
N egyedik, Jámbor leíTz mint az 

Attya !
Mind. Mátyás a’ mi Királyunk! 

M átyás!
Gara. (int o’ népnek.) Vonnyátok 

meg a’ harangokat! Mátyás a’ mi Ki
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rályunk! ... Mi kéfzüHyünk útra! —  
(a' tíép ki-rohdn, 'órám kiaHáffal.) Él- 
lyen a’ mi új Királyunk ! éllyen a’ 
Nádor-Ifpány! éliyenek a’ Rendek. 
( £ Muzsika kezdődvén, a” kárpit le foly.)

MÁSODIK FELVONÁS.
fiéző hely Vfágába  ̂ a* Királyi Palotába, eg^y 
közönséges fzoba^ mellyben Mátyás  ̂ és Ma^ 
dr itzi Púi fogva laktak.

E ls ő '  Je le n é s .  '
M átyás. M adrótzy.

M adrótzy. De Mátyás! híjába 
bizíatfz engem ezentúl, nem hifzek 
^lár többé neked !

M átyás. ’S miért nem?
M adr. Hát ide -s tova nem leíTz 

efzlendeje, hogy már fogva vagyunk, 
’s még-is femmi híre fzabadúiáfunk- 
nak ?

M á t . Valamivel tovább tart mint 
gondoltam; de nem is tsuda olly fok 
nj''omos változáfok után, meílyek az 
alatt véietlem történtek!



* ■ MaDR. {_Vágó hangon) Nyomos vál-; 
tozáfok!

Mát. Hát hem taítod te a’ Láfzló 
Király Jialálát reáirk nézve fontos
nak ?

M adr. Ó igén fok tekintetbe?
Mát. É s hifzed e% hogy ha még 

6 élne, mi moll foglj^ok nem volnánk?
Madr. Még többet is ennél!
Mát. ’S Mit?
Madr. Hogy ha tovább élt vala, 

molt femmi fzabadúlásra nem volna 
fzükségünk.

Mát. A z nem! El tsábithatták a’ 
fzegény éríetien Királyt, ha a’ ke
gyetlenségre hajlandó nem volt is!

M adr. Meg érdemiette hát fze
gény Bátyád a’ halált, és mi a’ rab-. 
Ságot ?

Mát. Mind a’ kettő hiftelenkedés- 
böl történt.

M adr. A ’ Királyoknak nem fza- 
bad hirtelenkedni!

Mát. Hifzen Ők is emberek.
M adRí De az Ö hirtelenkedéfek 

fhntofabb következéfeket húz maga

'  ‘ -------------- 4 5



után, mint a’ máfoké ! A ’ mi közön* 
ségefebb emberbe tsak hiba, az ö ben- 
nek meg botsáthatatlan vétek. Jaj 
akkor a’ világnak ha azoknak fogyat- 
koz áfáit emberi gyarlóságúl veíTzük, 
kik eggy tekintettel ölriek ’s elevenít
hetnek , kiknek hatalmától méltán 
azt várjuk, hogy a’ jó téteménybe 
legyen munkás. Mátyás ! lelkemre 
mondom! foha fém óhajtottam a’ Láfz- 
ló Király halálát, de még is ennek 
köfzönhetem egyedül életemet.

Mát. Szívemből nehezteltem éli 
is reá a’ míg élt, hóita után meg bo- 
tsátok  ̂ ’s el-felejtek mindent, de azt, 
hogy minket is halálra itélt légyen, 
foha fém hiheteril.

Madr. Köfzönd, hogy ezt életben 
hiheted!

Mát. Lát’d én így gondolkoztam. 
Két nevéndék fa, egymáftól nem mefz* 
íze állott. Hirtelen fel kerekedik 
eggy terhes felleg, a’ fzét keményen 
fújt, a’ fényes villámlás fzagatta a’ 
fetét eget, eggy tsattanás a’ máiikat 
érte > és eggyik elöfát fenimivé tette
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a* menykd. Azonba eggy véletlen tá
madott febes ízéi el, kergette a’ menny
dörgő fellegeket. Spkat fzenvedett 
ugyan a’ máfik fa is , de a’ kelleme- 
tes, verő fény, és jó napok után, ugyan 
tsak fel vette magát.

Madr. Óh ezek a’ félelmes fel
hők , ismét bé-boríthatták vólna az 
eget, ismét............

Mát. (behfxóli) Ki tudja, ha oda 
tsapott vólna e’ ismét? Eggy áldozat
tal be éri az ég is.

Madr. Soha fém hittem vólna, 
hogy kevefebb mint eggy efztendö 
alatt, olly könnyen fzenvedd faját 
teítvéred meg ölettetését ?

Mát. Nagyon meg tsalod magad! 
ha bizonyöfan tudtam vóbia előre, 
hogy a’ tizedik tsapáíra élik le a’ fe
jem, kélz akartva tartottam vólna 
óda és moft is Izíves örömmel áldoz
nám fel életemet, tsak az Ővét íze- 
lezhetném viíTza általa!

Madr. Kéméld az életedet nagy 
lelkű vitéz ! vágynak ám némellyek



4 8

Kik azzal többet gondolnák mint a’ 
Bátyád halálával!

Mát. Ugyan! ’s ki mondta azt 
neked ?

MadS. Többet lát a’ fzem gyak
ran mint a’ fül hall ! Ha jelen nerii 
voltam is a’ ti első befzélgetéíteken, 
annál többét vettem éfzre tegnap é- 

lött!- Katal'n —............
Má t . O valóban fzerelemre méltó 

Leány is Katalin ! ártatlan mint aZ 
első tavafzi nap , és kellemetes-  ̂
mint a’ ki nyíló rózsa bimbó. Lásd! 
hogy igazán meg valíyam j ö tefzi 
moítarti életémet fzenvedhetővé > V 
rabságomat kedvefsé!

M adr. Olly kedvefsé, hogy mel
lette Hazádat, Anyád’, és Bátyádat él 
felejted.

Mát. (mftestehe.) Á ’ legyen utól- 
,só Tzempillantása életemnek, melly- 
ben laktam főidét, keveflebbé fzeret- 
hetném, mint faját lételemet! noha 
Katalinnal moll többet múlatom ma
gam’ , mint más akar miveh



Madr. Hát ugyan tsak oUy igeii 
kedvelted Katalint ?

Mát. Ó barátom! ki mondhatat. 
lan! de azért eránta val̂ > nyájas fzei 
relmem, nem rekefztheti ki, Hazám 
rokonim , véreim eránt való tifzta 
fzeretetemet, inkább [az eggyik a’ 
máfikat neméfsebbíti meg. Mert eskü* 
fzöm néked hogy foha fém fzerettem 
igazábban édes Anyámat mint mi-? 
ólta Katalin fzívem birtokát el fog
lalta í

Madr. De valyon nem fogja-é Po- 
gyebrád á’ ti fzerelmeteket ellenze* 
ni? A ’ mit ö még mint Gubernátor 
eggy Gubernátor fiának könnyen meg 
adándott volna, moll mint K irály, 
hamar ttieg tagadhattya. Mennél na
gyobbra ment ö. Mátyás! annál a- 
íább Izállottál te.

M á s o d ik  Jelenés .
Az E lóbbeniek; Katalin*

Kát. Hogy vagy édes foglyom?
Mát. Mint a’ nap, világofság nél

kül , ha te velem nem vagy. Már ha
D
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rom egéfz napja nem láttalak, és a‘ 
nékem nagyon nehezen efett.

Ká t . Nekem fém kevésbé, de a’ , 
Nevelőm rt ttzííl lévén , mindenkor 
mellette kelletett ülnöm, ’s fz. köny
veket olvasnom!

M á t . Hát moít hol van hogy ide 
jöhettél ?

Ká t . A ’ Templomba, ’s annál to
vább fog imádkozni.

Mát. O köfzönöm ajtatofságodat 
buzgó lélek !

K á t . Bezzeg tudok ám újságot. 
Ma Lengyel és Magyar Orfzágból, 
eggynéhány Követek érkeztek az A- 
tyámhoz.

JViÁT ^
M adr. J Magyar Orfzágból ?
K á t . Onnan is!
M adr. Ó Király Kis Aífzony ? 

melly örvendezve tenném le a’ fél V i
lág kintseit előtted, ha hogy hatal
momban állana ! Engedd kérlek meg 
tsókolni kezeidet! {meg tsőkollya) Má
tyás ! Édes fogoly tárfam! Magyar 
Orfzági Követek! Hallod e’ ? és nem
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örvendezel a’ mi meg fzabadúláfun- 
kon ?

Ká t . Hát meg fzabadúltok az ál
tal, hogy a’ Magyar Követek itt vágy
nak ?

Madr. Ó megj mint mikor a’ rab 
madarat kalitkájából ki botsáttyák, 
’s el-mégyünk haza Magyar Orfzág- 
ra , Atyáink lakta földjébe !

Ká t . Álnok ifjú! ’s örvendezel te 
azonn, ha el mégy? (fzomorúan) Má
tyás! el hagyfz te is engemet?

Mát. Meg lehet kedvefem ! hogy 
a’ Követek a’ mi meg fzabaditáfun- 
kért jöttek ide!

K át . ’S Akkor ofztán el mégy? 
Menny ! nem tudfz igazán fzeretni; 
ha engem el hagyhatfz !

Mát, De hátha tsak rövid időre 
válók el tőled?

Ká t . Még úgy fe menny el! La
tod moll nekem áz órák napokká, a* 
napok holnapokká válnak, ha te ve
lem nem vagy ! ’s hogy tűrhetném el 
én azt, ha téged eggy egéfz álló hól-
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napig nemf láthatnálak ? Hadd men
nyen Madrótzy, maradj te itt!

Madr. Ófzabadság, megfizethe
tetlen kints! ó Magyár Orfzág ked- 
Tes Ha^ám! ,

Má t . Katalin! Ez á’ fzempillan- 
tás győz meg ellene mondhatlanúl a’ 
te erántam való igaz fzereimedröl! 
Hadd vigyem el ezen meg hökkené- 
fed , ezen fzoitlorúságod képét Ha
zámba magammal! Betsületemet kö
töm le , rövid idő múlva viíTza térek 
mint fzabad, mint nemes Magyar, 
’s meg kérlek tégedet nyilván.

K á t . Igazán?
M á t . Igazán! ’s reményiem hogy 

új állapotomat fénye hathatófabb fzó- 
rzóllórrt leíTz, rabságom fzennyénél.

K át. Hidd el nehezen is esik ne
kem, hogy fzabadon nem lehctfz ve
lem , hogy tsak lopva látogathatlak 
meg, hogy el kell pirulnom fzerelme- 
mért; — de —  térj meg azután kérlek^

M át. Ha két dolgot íbgadfz!
Kat< Mit ?
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Má t. Hogy'hív maradíz hozzána, 
hogy kezedet, fzívedet, fenki más. 
nak foha lem adod.

K á t. ’S nem kívánfz többet?
M á t. Semmit fém!
K á t. Hifzen ezt már fzívembe ré

gen fel fogadtam (fneg- fogja a' kezét) 
Felejtsen el engem az én Atyára, ha 
téged valaha el ielejtelek.

MADB. ( tsúvállya fejét.)
K á t . Hát már Ura lefzel fzavad- 

nak Mátyás! hogy nékem fogságod
nak okát el befzélled? Bizonyos, dol
gokat tartanak itt felöle, mellyeket 
én meg nem tzáfolhatok, de óhajta
nára , hogy igazak ne volnának I

M át. Látom több árnyék’ mint 
világofságot vetettek erre a’ rajzolatra 
is , nem fzeretném pedig, hogy te ki
vált ne annak tarts engem, mint a’ 
mi vagyok, jámbor és ártatlan.

M adb. A z Ifién tudja melly igaz!
K á t. Hát?
M át. El befzéllem. Az én meg 

^Idogúlt Atyám nein volt fcmmivel
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alább való a’ tiédnél, míg Tseh Ki
rály nem lett, sót több volt az előtt, 
mert Fejedelmi hatalommal kormá
nyozta Magyar Orfzágot, melly is, 
hogy még tulajdon nevét vifeU, hogy 
a’ Török kapunak martalék *) módra 
nem adózik, egyedül tsak néki kö- 
fzönheti, de minden vitéz tselekedete, 
meg annyi ellenséget és gyűlölőt ta
lált.

Ká t . Már ellenség mind inkább, 
de miért gyűlölték, mit irígyledtek 
az Atyádba?

M adb. Azt, a’ mivel magok nem 
bírtak, a’ b.ltorság’ és dítsörséget!

M á t . Ciley Gróf lég keményeb
ben gyűlölte az Atyámat mindenek 
felett, ollyba tartott minden kofzorút 
mellyet az Atyám élete vefzedelmé- 
vel nyert meg, mintha faját homloká
ról tépték volna le , ’s mindenik gyÖ- 
zedelme, láttatott Háza fényefségét 
jbe pókhálózni.
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Ká t . Talán neki is vólt réfze 
benne ?

M adr. Ó nem kevés! Mert 20 
mértföldnyire meíTze a’ tsata piatzá- 
tól, a’ Király Kővetői között el ásva, 
félt és rettegett a’ hartz bizonytalan 
ki menetelétől mind annyifzor, vala- 
hányf^or Hunyady János az ellenség, 
gél meg ütközött.

Ká t . Nem igen nagy dítséretére 
fzólgál!

M á t. A z Atyám, Nándorfejérvá- 
ra meg vétele után, nem fokára meg 
hóit. Láfzló Tefivérem, ki már ek
kor életének 2odik efztendejét felyűl 
haladta , lett helyébe Szilágyi Mi
hály Bátyánkkal, Töniös, ésNándor- 
fejérvár Kapitánnyá, Semmi félelem 
nem lévén többé a’ Töröktől, fel tet
te magába Láfzló Király is , hogy 
ezt a’ vidéket, és a’ háború fzomorú 
maradványait meg látogattya, ’s le 
érkezik fzerentsésen Futakra. Ide 
mindjárt el jött hozzá a’ Bátyám, ’s 
eggy hív Magyarhoz illendő vidám 
bizodalommal kéri, hogy alázza meg
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Diagát Nandorfejérvárra is. A ’ Ki
rály fogadja; de az Atyám ki múlá
sával nem holtak meg az ö irigyel  ̂
tsak gyülólségek, tárgyát változtatták 
meg, és az; én voltam teftvéremmel.

K át. Gonofz emberek !
M ad,. Pedig Gróf Ciley ki az Áttérők 

hellyet az Orfzág Gubernátorává lett, 
fiainak fogadta ókét, ’s meg esküdt 
örökké tartó fzeretetre, és barátságra.

Ká t. Hát ugyan tsak meg válto
zott erántok ?

M adr. Színébe, de nem fzívében. 
Barátságot hazudott, hogy annál bá
trabb ellenségek leheíTen, fiainak fo
gadta  ̂ hogy fulytoló veíTzejét tettzé- 
fe fzerént éreztethelTe.

Ká t. Ah mint íitálom a’ két fzí- 
Vüt!

M á t. Alig távozott el a’ Bátyám 
Futakról, midőn a- félénk Királyt 
mindenfelől kórnyül vefzik, hogy 
magát olly pajkos i^ú kezéred meri 
bízni, a’ kire az Attya nagy gazdag
ságival, az ö kevélj'sége, ’s hitetlen; 
sége is jutott örökségiil.

56



AIadr. De még ezt is hozzá tet̂  
ték , hogy ezen hívás által tsak a’ 
Királyt akarná be tsalni a’ várba, a’ 
hol bátrabban el vefzthetné,

Má t . A ’ Király el rémüli
K át. Szegény meg tsalatkozott 

Király !
M át. Meg akarván tehát nyugtat

ni magát, ir a’ Bátyámnak, hogy ad
dig Kandorfejérvárba menni nem fog, 
míg fel nem fogadja neki, hogy min
den tettetés és tsalárdság nélkül be 
botsállya. M ély, fzivbéli meg ille- 
tödéíTel felel a’ Bátyám el ámított Ki
rályának, kérte újra hogy jöjjön el, 
’s ezen sértő gyanúságról, eggy fzó- 
val feni emlékezett.

K á t . Hát el jött ugyan, tsak?
MadRí Tpbb félelemmel, mint 

kísérőkkel!
M á t . A ’ Bátyám a’ kapu alatt által 

adta a’ vár kúltsait a’Királynak, de mi
helyt az udvarával eggyütt bé takaro
dott, ki zárta az idegen Tseheket és a 
kerefzteseket, a’ Király kísérőit. Ez a’ 
hatalmaskodás meg rémíti a’ Királyt,
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refzketve tudakozza ezen fzokatlan 
tselekedetnek okát, ’s akkor láttatott 
tsak meg nyugodni rajta, midőn a’ 
Bátyám újra meg esküdött, hogy hív 

“és állhatatos, midőn biztatta, hogy 
hűséges Magyarjai között femmitöl 
fém tarthat, kik mindenkor kéfzek 
érette, véreket és életeket fel áldoz
ni , de hogy a’ Haza törvények nem 
engednék meg, idegent, az Anya vá
rakba be botsátani,

Madr. Nem hitte ö azt, ha nyú- 
gottnak tettette is magát!

M á t . Nem vitatom, Azomba tör
ténetből eggy levél kerül a’ Bátyám 
kezébe, mellyben Gróf Ciley azt Ígé
ri Napának hogy minden órán két 
golyóbift fog fzámára küldeni, mel- 
lyekkel kedve fzerént jatfzodozhatik.

K á t . ’S mit értett az alatt?
M adr, A ’ Mátyás, és teftvér bát- 

tya fejét.
Ká t . líten nélkül való rolTz em

ber !
M adr. De még azt is irta, „én va
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gyök a z , a’ ki ezt a’ kútya nemzet
iséget az orfzágból ki irtom.“

Ká t . 3zörnyü vétek.
Mát. A ’ Bátyám, terméfzettel tü

zes vadra termett ifjú lévén, lég első 
alkalmatofsággal , mihelyt a’ Grófot 
meg látta, inti barátságpfan, hogy 
ne vefztegetné meg az ifjú Király ár
tatlan lelkét hamiífan ki gondolt vá
dakkal, és ne térjefztené az Atyánk 
jelien való gyülöiségét mi reánk jám
bor fiaira. Erre a’ Gróf fel indúl, ’s 
hitetlennek nevezi a’ Bátyámat, mint 
a’ ki. Fejedelme embereit a’ várba be 
nem bprsátptta. A ’ Bátyám még ezen 
piron fzót is el halgatván , mutat- 
tya tsendefen az ipához írt levelét. 
A ’ Gróf fzégyenletébe, ’s boíTzúsá- 
gába kardpt ránt, ’s plly keményen 
vág a’ Bátyám fejéhez , hogy, ''h^' 
karját feje felibe tartván, újjába lévő 
vaftag arany gyűrűje, a’ tsapás ere
jét meg nem gyengíti vala, azonnal 
fzörnyű halállal kellett vólna meg 
halnia, így az élete helyett, tsak 
cggynéhány újját vefztette eh
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K á t . Szörnyűség!
Má t . Erre a’ lármára oda fzalad- 

nafc a’ Bátyáin Höfei, íe vetik a’ 
Grófot, és agyon verik.

K at. Ifzonyúság!
Mát. Ezzel a’ Bátyám mindjárt 

a’ Királyhoz ment, el befzélli neki 
az egéfz dolgot, mutattya a’ Gróf le
velét, ’s meg bizonyíttya ártatlansá
gát onnan, hogy Ö fegyvertelen volt, 
a’ Gróf pedig inge alatt pántzélt vî  
felt, melly gyilkos fzándékának ele
gendő tanú bizonysága.

Madr. Hidd is el', hogy az Atyád 
^minden gyözedelme a’ Török ellen, 
annyit nem hafznáit, mint ez álnok 
Gróf el vefztése.

M á t . Hem merem állatni; elég 
az hozzá, hogy a’ Király ártatlannak 
vallotta Bátyámat ’s helybe hagyta 
a’ Gróf meg ülését.

K a t . Ug3̂ an ? ^
M adr. Jó volt Láfzló Király, ta

lán leg-jobb is lett volna, de ez a’ 
gj'^engesége rontott el mindent, hogj*-



akár melly mérges fzeliö alatt meg 
hajlott.

Mát. Nem fokára ezután viíTza 
tért a’ Király Budára, ’s Tömös vár
nak vette úttyát, a’ hol én akkor az 
Anyámmal lakoztam. Ezen ifzonyú 
efetét már tudván egéílzen, eleibe 
mentünk a’ Királynak gyáfz ruhában. 
Kefervefen sírván borúit le az Anyám 
a’ Király lábai előtt, botsánatot, ’s 
kegyelmet kért a’ Bátyámnak , és 
hogy a’ maga oltalmát ezután fe von- 
nya meg tőlünk: a’ Király fogadott 
minden jót, ’s esküvéíTel petséíelte 
ígéretét.

K át, Áldott jó Király !
M át. Innen el indúl Budára, ma

ga mellé vévén teílvéremet. Az Ud
varban többé meg nem emlékeztek 
femmjról. A ’ Bátyám fzínte a’ Ná
dor Ifpány Qara leányát akarta fele
ségül el venni, azt gondolván, hógy 
ez által ment lehet minden ellenségei
től ; azt gondolta ö , de az Atyám 
irigyel, a’ mi halálunkat tökéiie*̂  
ték el!
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K át. Lehetetlen !
JVIadr. O nem tudtak ezek na

gyobb gyönyörűséget, mint ha az ö 
véreket folyni látták, és az Ö halá
lokat , úgy tartották, mint eggy mél
tó áldozatot, mellyel Öfeik fényefsé- 
gének tartoztak.

K á t . R oíTz etnberek!
M á t. Eggyfzerre, ismét hire fu- 

tániodik az Udvarnál, hogy a’ Törö
kök be akarnának ütni az Orfzágba. 
A ’ Király népet gyűjt, kéfzűlvén a’ 
viaskodásra. De, mind ezek, az Or- 
fzág nyugodalmára tzélozni láttatott 
fel fegyverkezéfek, gyanúsnak tet- 
tzettek a’ Bátyánk Szilágyinak. Inti 
tehát a’ Bátyámat, ne bizzon fokát a’ 
Király barátságához , úgy nézem én 
úgymond, hogy a’ régi boíTzúság ha- 
mú alatt eméfztödik, és újra könnyen 
fel lobbanhat. A ’ Bátyám noha ennek 
egéfz hitelt nem adott, de meg fe ve
tette , hanem alattomba fel hivat hat 
fzázat lovas legényei közzűl Budára, 
’s el rejti ezeket a’ Vizi városba. A z
után maga fzámára katonákat fzede-



tett az Orfzágba, és inkább azért, 
hogy Atyánk vitéz példáját követhes
se , mint sem , hogy tovább Budán 
maradni félt volna, el tökéllette ma
gában, hogy embereit a’ Törökök el
len , maga fogja vezérleni. Ditséretes 
is volt az Ö fzándéka!

M adr. De fzomorú a’ ki menetele, 
mind ö mind mi reánk nézve!

K át. Hogy hogy?
M adr. Mert éppen ez a’ Haza 

meg oltalmazásra tzélozó kefzület 
adott alkalmatofságot, hogy öt a’ 
Király ellen való pártütéífel vádol- 
lyák.

K át. Jaj, mitsoda roíTz emberek 
lehettek azok 1

M á t. Újra kezd’ték ismét rebes
getni Házunk irígyei a’ Gróf Ciley ár
tatlan meg ölettetését. Fel fzóval be- 
fzéllettek a’ Bátyám büntetéít érdem
lő vekmeroségéröl , ki rokonvérrel 
fetskendezte be a’ Királyi fzéket. —  
El rémítették a’ Királyt, hogy ezen 
gondolatlan ifjat, nagy hatalma, jó- 
fzága és gazdag pártfogói mellett,
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feinmi többé ineg nem fogja tartóztat
ni , bogy magának, a’ Királyi izékre 
erörzákofan is utat né nyiíTon.

M adr. így nevezték az 6.fegyver
kezését is, Király és Orfzág ellen va
ló támadásnak.

K á t . De mikéjipert hihetett a’ Ki
rály ezen hamis vádaknak ?

Madr; Terméfzettel félénk lévén, 
könnyenn el hitt mindent , Láfzló 
mind ezekről nem tudván femmit, 
nem óltalmazhatta magát> és bűnös
nek találtatott;

M á t; A ’ Bátyám az alatt égéfzeu 
fel kéfzülvén a’ viadalra, engedelmet 
kér a’ Királytól, hogy népét maga 
vezérelheíl'e. A ’ Király nem ellenke
zett benne j tsak ezt kívánta, hogy 
engem előbb hozzanak fel Tömös- 
várról az Udvar fzolgálattyáraj Az 
Anyám el rémült ezen parantSo- 
latra ’s köriybe borulva, tsak erre az 
eggyre kért, hogy foha Bátyámmal 
eggyütt az Udvárnál meg ne jeleit- 
nyék !

Katí Miért ?
MAt;



------

Mát. Fel menetelem után kevés 
napoklial, midőn bátran mennénk 
kelten Bátyámmal a’ palotába; re
ánk rohannak hirtelen eggynéhány 
katonák fegyverres kézzel, a’ kapu
kat bezárják, ’s meg fognak mind 
kettőnket

Ká t . {Mátyásnak.) De hifzen te 
femmit fém vétettél?

M adr. Hát nem elég vétek az, 
hogy a’ Láfzló teftvérje volt ?

K á t . Hát a’ Magyarok ?
M adr. Felette el rémülteké’ hallat

lan dolgon. Le sütött fővel, bús komor 
tekintettel jártak tébolyogva, alig 
tudták magokat meg győzni, hogy 
a’ mit hallottak, valóság. De még 
ekkor fém bátorkodtak felőle tuda
kozódni miért történt, és fenki fe mé- 
réfzlett a’ dolog ki meneteléhez hoz
zá vetni, félvén méltán, hogy rette
netes lelTz. Mert nem tsak Mátyáfi 
és engemet, hanem más nagy fp Ura
kat is meg fogtak.

Kát. Igazlfian! de miért?
E
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M ade. Mivel a’ Magyar Orfzág’ 
öldöklő Angyala, tsak eggy neveze
tet áldozattal akart meg elégedni!

K á t . ( Mátyáshoz.') ’S mi történt 
továbbá veletek?

Má t . Harmad napra ítéletet hoz
tak a’ Bátyám fejére. —  Partütö úgy- 
inond, hallyon meg! —  A ’ fzinte ha
nyatló nap, vérbe borulva fzállott le 
á'̂  fetét Budái hegj>'ek háta megett. 
Tsendes vólt az egéfz terméfzet és 
nyugodalmas, mintha kétséges figye
lemmel várakozna a’ maga végső öfz- 
Ve töretletésére; de a’ Magyarok 
elméje -élelmefen hányattatott, mint 
midőn a’ mormogó zivatarkor a’ fel 
zúdult tenger, el búsult habjait a’ part- 
felé tafzitya, mellyek Ott, magokkal 
és a’ fzélvefzekkel hafzontalan küfz- 
ködvén, a’ mélység fenekére vilTza 
zuhannak.

K á t . (̂ rejkkettíe.) Jaj Iftenem!
Má t . Fegyverefen, hátra kötött 

kezekkel vezették a’ Bátyámat a’ vefz- 
tö helyre , előtte lobogott a’ fekete 
halál záfzló. Egj’’enefen, fel emelt



fővel, bátran, minden félelem nélkfij 
ment o nybmba utánna, vidám nyú-* 
godalommal tekintett a’ környül ál
lókra, és a’ mint a’ helyre el értek, 
fzóllott a’ maga mentségére rövide
den , nem azért hpgy fzánakozásra 
inditsa a’ népet, nem azért, hogy ke
gyelmet gyalázatofankóldúllyon; ha
nem meg akarta bizonyítani, hogy a* 
Hunyadi János fia, nem halhat meg, 
mint gonofz tévő. Ekkor le térdepeí- 
tették , a’ hóhér fel kötözi vállaiií 
nyugodott haj fürtjeit , ’s a’ Heróld 
fel kiált, „Így vefznek el a’ Hitefze- 
gettek 1

K-aT; (réfzkétve síró hangon.) Jaj 
Ifienem! ó !

M át. Hát refzketrz már is? végy 
bátorságot! illy rettenetes vefztéít fo- 
ha fém hallottál. Refzketö kezeivel, 
háromfzor vágott á’ Hóhér nyakához, 
még fém tudta el ütni fejét, hanem a* 
Bátyám maga erejétől fel k é l, az 
líten és emberek igazságára, a*maga 
ártatiaAságára és a' Háza Törvényei*
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re útal, mellyek a’ negyedik vágáíl 
meg tiltyák.

K át. Jaj! ó ja ji halgafs kérlek!
M át. Ekkor véletlen a’ maga hofz* 

ízű ruhájára hágott, hogy meg botol
ván le esett lábáról, a’ Király és má- 
fok, kik ezt a’ rettenetéit, jelenéit ifzo- 
nyodva nézték a’ palota ablakából, 
inteneky dórgállyák a’ hóhért, és a’ 
Bátyámnak, a’ mint ott vérébe fe- 
trengett, ötödik tsapásra esett el a’ 
feje.

Kát. {minteggy magán kivűt,') Irgal
mas líten!

Mát. Erre, mint midőn, eggy har
sogó tsattanás után a’ fehők meg fza- 
kadnak , fel zúdultak a' Magyarok 
is. Kiki boíTzúálláít és büntetéít ki- 
vánt e’ gonofz igazságtalanságért. A ’ 
férjfiak el búsulva morogtak, azAfz- 
fzonyok mintha faját hókat ölték vólna 
meg, magokon kivúl, fzerte fzéllyel 
fzaladoztak, a’ gyermekek íirtak rít
tak. Eggy fe volt, kinek a’ Bátyám 
halála kefervefen ne efett vólna.



Madr. Tsak a’ Bátyád’ Szilágyin 
állott, és az egéfz nép fel támadott 
volna'a’ Király ellen.

Mát, De ö a’ mennyire tsak le
hetett tsendesítette a’ dolgot, tsillapi- 
tóttá a’ népet, ’s azzal vigafztalta , 
hogy még én életben lévén, reám 
bízzák a’ boíTzúálláft, a’ Királyt pe
dig meg intette, hogy a’ maga faját 
élete el vefztése alatt, ne méréfzellye 
gyilkos kezét reám vetni. Meg is bán
ta fzegény gonofz tselekedetét, de 
késön. Refzketett, midőn a’ többi fog
lyok tömlötziket fel törvén meg fza- 
badúltak, nem mert tovább maradni 
Budán, félt az ártatlanul meg bántód* 
tak’ igaz boíjzúállásától, ’s eggyné- 
hány Németeket őrizetül maga mellé 
vévén fel fzaladt velem , ’s Madró- 
tzy val eggyütt Bétsbe, a’ honnan har 
lála előtt kevéíTel ide hozatott. Mond 
meg moll édefem! nüt befzélnek itten 
felőliünk?

K át. Ó kedvezz kérlek ! lát’d, 
mint refzketnek minden tetemeim, ó 
Mátyás! ha én a’ te fogságodnakilly
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rettenetes környöl álláfait, tsak íne  ̂
is tudtam val^ gondolni, foha feni 
pröltettetelek vólria, hogy befzéld el. 
Vigafztald magad édes foglyom! ár
tatlan vagy, nem fzenvedfz fokáig. —  
Ifién hozzád! el jövök ha tsak lehet 
nem fokára ! (meg ölelvén Mdtydji el 
megy.)

M ads, É2 igazán érzi á’ mi ártat
lanságunkat.

M á t. Ó bár tsak foha fe’ volnék 
kéntelen, hogy többé a’ Bátyáih ha
láláról meg emlékezzem!

Harmadik  Je lenés.
Az ElÖbbeniek. R ozgonyi. Ujlaky.

R ozgOnyi. Áldott legyen az Úr 
heve édes Mátyáfom, hogy ismét é- 
létben láthatlak í Fogadd el Atyai 
tsókomat, mellyét faját ifiam ajakára 
fém nyomhatnék fzivefebben 1 ( meg 
tsokolya.)

M á t. Ifién hozott jámbor Atyám 
régi jó Baráttya ! fzinte olly kedve- 
fen efik fogoly fiának ez a’ látogatás, 
mint hajdan Ö neki ízíves barátságod!



Hogy van az édes Anyám, és jó Bá
tyám Szilágyi?

R ozgonyi. Óhajtyák fzábadúlá- 
fodat.

M adr. Iften hozott édes lelkem
H azám fiai!

M á t . {Üjlaikyhoz) lilén hozott té
ged is édes Hazámfia ! noha nem ea- 
merlek ki légy.

R ozgonyi. Eggy még az Atyád 
barátyai közziil. (magába) AdnálRen?

Ujlaky. Mellyet ezzel bizonyítok 
m eg, hpgy fzabadúlástokat adom 
tudtokra.

Mát  ̂ ] A ’ mi fzabadúláfunkat ?
R ozgonyi. Azt édes fiaim! ha 

tsak lehet.
Madr. Ó az Ifién áldjon meg I
M á t . Mi lehetne kedvefebb kitt- 

tse eggy íabnak a’ fzabadságnál! de 
ha arról olly fel fzóvál befzéltek, hogy 
jöhettetek olly fzabadon be hozzánk j 
külömben reánk fzorgalmatörabbaii 
vigyáznak ?

R ozgonyi. A ’ Király híre nélkül, 
a'’ Kantzellarius eízkőzléfe által.
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UjLAKY. Hogy igazán meg val- 
lyuk Mátyás! a’ ti meg fzabadúlásto* 
kát véghez vinni, fokkal nehezebb, 
mint gpndoltuk. A ’ Király eggy átaU 
lyá^a meg tagadta kérésünket. El 
gondolhadd melly nehezen esett el
lenkezése, holott ti néki femmit fém 
vétettek, fém rabjai nem vagytok. 
Hogy itt tovább maradjatok, meg 
nem fzenvedhettyük, fogadjátok in
kább tanátsomat, a’ hol az ember 
igazsága mellett, fzép fzóval nem 
bóldogúl, helye van az ártatlan tsa- 
lárdságnak!

M adr. En is azzal tartom.
M át. Hát mi tévők légyünk ?
Ujlaky. Szökjetek el innen ! A ’ 

tÖmlötz tartott könnyen el tsábithat- 
tyuk, ha tsak arra kell, vigyük el ma
gunkkal Magyar Orfzágra, ’s így fzo- 
rit édes Anyád és Bátyád hiv karjai 
közzé, így fogod tapafztalni közöt
tünk, hogy mindnyájan teftvéri fze- 
retettel fzeretünk tégedet.

Mát. É s igazán ez a' te tanátsod?



Ujlaky. E z , külömben eggy kön
nyen meg nem fzabadúltok.

M á t. Nemes Hazámfia! nem min
den mód és út eggyeránt kedves né
kem az én meg fzabadúláfomra. Kö
zönséges hatalom fogatott meg, ugyan 
ez adja viíTza fzabadságomat 1 Illy for
mán még Budáról el fzökhettem vól- 
na, mikor a’ többi ártatlan foglyok 
tömlötzöket fel verték; ha Orfzágom- 
ban ezt nem tselekedtem, idegen tar
tományban annál inkább nem akarok 
földön futó lenni. ^

M adr. Bár akkor tselekedtük va- 
la inkább, eggy egéfz elztendöi rab
ságot, és a’ bizonytalan fzabadúlás 
gyötrelmeit nyertük vólna meg általa!

Ujlaky. Gondold meg e’ felett, 
hogy moll fokkal hafznofabbak reád 
nézve a’ környül álláfok. Az Orfzág- 
ban nints K irály , a’ Rendek eggye- 
netlenek, de lég többen a’ te réfze- 
den állanak. 20,000 fegyverefek vár
ják már kéfzen az Anyád’ parantso- 
lattyát, tsak te légy eggyfzer ottan, 
még háromízor annyin fognak fegy-
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Vért, m'eíly könnyen lefzel ekkor Ma
gyar Orfzág Királya, melly határo
zatlan hatalommal büntetheted ellen
ségeidét !

Madr. Hogy nem kápfz két kéz
zel a’ fzabadságon és koronán? en
nek gondolkozás fém kell, mindjárt 
hívom a’ tömlötz tartót ( m e n n i  a k a r . )

M át. Meg álly! (Ujíakynak.) Mi
nek tartaffz te engem?

Ujláky. a * nagy Hunyady János 
fiának, ki még eggyfzer nagyobb 
leíTz az Attyánál.

Má t. De nem a’ té űtmlitaíáfod 
fzerént. A ’ magával valp meg elége- 
dés, és a’ lélek belső ereje tefzi a* 
férjfit naggyá, ha a’ te tanátsodat kö
vetném, méltatlan vólnék^ hogy az 
Atyám fiánák hivattaffam.

Ujlaky. Hogy hogy ?
Mát. Ugyan mond meg kérlek mi 

tette az én Atyámat naggyá a’ te fze- 
meid előtt?

Ujlaky. Az ö bátorsága, vitézsé
ge , le botsátkozáfa, jó fzive ’s igaz
sága. ' ^

i



R ozg. De fokkal nagyobbá a z , 
hogy minden meg bántáft el felejtett, 
és íbha ellenségein boíTzút nem állott.

Ujlaky. (komor tekintetet vét Roxgo- 
nyira.)

M á t. Bírjak e- én vagy nem azok
kal az érdemekkel, mellyeket az A- 
tj' á̂mban ditsértél, nem tudom, lég 
alább még femmi alkalmatofságom 
nem volt meg bizonyítására. De es- 
küfzöm, hogy ezt a’ nemes tselekede- 
tét az édes Atyámnak foha el nem fe
lejtem, midőn eggyfzer Gróf Giley az 
élete után lefelkedvén, az Atyám fe- 
lyöl fordult , ’s nemes hangon neki 
ezt mondotta. „Lát’d Hitehagyott í 
mólt tsak jámborságomtól ftigg életed> 
de nem bántalak, az egéfz büntetéfed 
légyen ez, hogy én bennem minden, 
kor a’ te meg tartódat fzemléld.“ es- 
kttízöm ismét az éld Iftenre, hogy éa 
is így fogok tselekedni!

R ozg. így  léfzefz válóban nagy, 
igazán méltóságos ! , ^

Ujlaky. Ugyan olly kevésre be* 
ts^lőd a’ bátyad’ életét, hogy még
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az 5 gyalázatos meg ölettetéséért fém 
akarfz boíTzát állani ?

M á t . O ezerfzer drágább vólna 
nékem az 6 élete, mint a’ tulajdon 
magamé , ha még meg tarhatnám, 
(jiemefen) de ha már meg hóit, eggy- 
néhány méltatlanok életével fel nem 
tserélem igaz kefervemet.

Ujlaky. Felette nemefen! Hidd 
cl, e’ nyit utat igazán a’ Királyi izék
re, ha ellenségeidnek olly nagy fzí- 
vüséggel meg engedhetfz. O ne vond 
meg hát kérlek magadat a’ Hazától, 
gyógyítsd meg azt a’ fzerentsétlen 
viíTza vonás halálos nyavalyájától. 
Még eggyfzer mondom, 20,000 em
ber kéfz éretted vérét, életét fel ál
dozni. Fogadj fzót, gyere! eggy kis 
ijefztés, eggy két példás meg bünte
tés után, a’ Királyi izékbe ülfz, ho
va a’ fzent litván vérén kivül, olly ifjú 
korába, még fenki fe hágott.

M adr. Ne gondolkozz fokát, fo
gadj fzót!

M át. Köfzönöm édes Hazámfia 
tanáts adáfodat, de én fzivemböl utá*



lók minden ollyan fegedelmet, melly 
másnak, ha tsak eggynek árt is. Az 
én Atyám Gubernátor volt, és ki ve
heti fzámban azon fok fohajtáfait, mel- 
lyeket méltósága terhe fajtóit k i, az 
Ilién mentfen meg, hogy én, Hazám 
koronáját tsak eggy tsepp vérrel is 
meg fetskendezzem!

Ujlaky. Hát meg veted [ajánlá- 
funkat ?

M AD R. ( HfxUtu )
Má t . Nem vehetem hafznát.
Ujlaky. A ’ te meg fzabadúláso- 

dat, a’ te Királyi fzékbe való fel eme- 
léíedet akartuk, a’ te teftvéred’ ha
láláért kívántunk boíTzút állaní; de 
te mindent meg vetfz. T e tőled vár
tuk , hogy le tsendesíted a’ nyughatat- 
lanokat, ’s meg óltalmazod a’ Hazát; 
ha molt a’ reménységébe meg tsalat- 
kozott nép, mellőled el álván, ellen
ségeidhez adja magát, ha még efzten- 
dőkröl efztendőkre rab maradfz, em
lékezz meg, hogy jót tanátsoltam, de 
meg nem halgattál.
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M át. {Nemes bojfzúsdggaí.) Inkább 
hóltomig rab maradok, mint nemte
len fegyver ereje által emelteíTem fel.

Ujlaky. Ám válafztottál ! líten 
hozzád !

R ozg. {Belső örömmel és meg eíegedéí*. 
fel) Ifién veled 1 QEl-menmk.)

JVÍadr. Mátyás! Mátyás! mit tse- 
lekedtél ?

Má t . A ’ mit az igaz betsület, és 
a’ Haza parantsolt.

M adR; Tsak meg ne bánd fohal
Mát. Jaj annak az Orfzágnak, a’ 

hol jót tselekedni vétek! {Mindketten 
el mennek.)

N e g y e d i k  j e l e n é s .
T seh Király. K antzellarius.

L engyel K övet.
Király. {Székébe dlnán') Jöjjön bé 

előbb a’ Lengyel K övet, azután a’ 
Magyarok! {A' Kantzellarius be vezeti á' 
Lengyel Követet.

K övet. Mindenkori békefséget, 
és örökös barátságot, Méltóságos 
Király! az én kegyelmes Uram neve-



b e} ki az eddig való jó fzomfzédsá- 
got ezután is hólta napjaiglan fel akar
ja tartani.

Király. Köfzönöm kegyelmes lí
rád’ fzives ajánlását, a’ mi kívánsá
gunk is tökélletefen a z , hogy Orfzá- 
gaink közt fel bonthatatlan eggyefsé- 
get köfsünk. Mi a’ te követséged?

Követ. Talán én vagyok az eísö 
Uram K irály! ki néked azon hírnek 
igazságáról bizonyságot tehet, hogy 
a’ Magyarok Mátyáít válafztották Ki
rályoknak.

Király. Hát igaz vólna az ugyan 
tsak ?

Követ. Higyj, eggy hiteles tanú 
fzavainak, a’ ki maga látott, hallott, 
mindent.

Király. De mi bírhatta őket erre ?
K övet. Babonaság, és eröfzak.
Király. Két rendkivúl való efz- 

köz !'
Követ. Eggyik|fzülte a’ másikai ̂  

'a mind ketten győztek,
Király. Beíkéid e l ! hogy efett
?
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K övet. Azt mondják Mátyásról, 
íiog}'̂  még gyermek korában fzembe 
tűnő maga vifelete által meg külöm- 
böztette magát minden idejebéli gyer
mekektől. Gondolati mindenkor olly 
méréfzek és nagyra tzélozók voltak, 
hogy már akkor fokán azt befzélték 
felőle, „ennek még valaha Királynak 
kell lenni.‘‘ A ’ tsa^odárok, jövendö
lök, és jel magyarázok is ezt hintet
ték felöle az egéfz Orfzágban, úgy 
hogy molt midőn a’ M agyaí Rendek ’ 
Peftre fel gyülekeztek, eggy gyermek 
fe vólt, a’ ki Mátyás Királyról ne be- 
fzélt vólna, és az Anyák Mátyáíl da- 
dogtatták tsetsemöikkel.

K irály. Felette különös!
K övet. A ’ Magyarok úgy nézték 

ezeket a’ gyermekeket , mint meg 
annyi Orákulumokat, mennyei súgal- 
lásnak tartották ez ártatlanok tseve- 
gését, ’s meg nem várván a’ Ren
dek válafztását, fel kiáltyák Má- 
tyáfi Királyoknak. így  lett a’ Nép 
íeava, Ifién ízava, azok, kik jobban

gondo-



gondolkoztak kéntelenek vóltak el 
halgatni, és reá állani.

Király. Hát nem fzabad akarat’ 
és eggyezéíTel ment ez a’ válafztás 
végbe ?

Követ. Uram! a’ hol 20,000 fegy
veres ember parantsol, nints ott a ’ 
fzabad válaíztásnak femmi helye.

Király. Úgy de ez törvénytelen!
Követ. Ugyan azért nem mond- 

le az én kegyelmes Királyom is , á* 
Magyar Koronáról, hanem a’ te igaz
ságodtól várja azt, a’ mitől öt a’ Ma
gyarok helytelen válafztása meg fofz- 
totta. Főképpen, mivel Mátyás hatal
madban vagyon, kér, és int az én Ki
rályom, fogd az Ö igaz ügyének pár- 
ty á t!

Király. Valóban tellyes tehetsé
gem fzerént vigyázok minden törvé
nyes és helyes kívánságaira.

Követ. É s e’ fog azon örökös ba
rátságnak talp köve lenni, mellyel az 
éléb ajánlottam, mellyel az én hatal
mas Királyom, fzívefen óhajt. Ne 
add ki Mátyáű a’ Magyaroknak fem-

F
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mi képpení így léfzünk mi teneked 
mindenkori frigyefeid, igy leflz, min
den te ellenséged , a* miénk is , és 
minden háborúidban bizonyoíTan fzá- 
mot tarthatfz a’ mi fegedelmünkre. 
í)e ha Mátyáít viJfza botsátandod, 
haddal fog én Fejedelmem ellened 
jöni, mellynek, vagy a’ te tartomá
nyaid’ él pufztúlásával, vágj'" akkor 
leíTz vége, midőn annyit fartzoltunk 
rajtad, a’ mennyit Magyar Orfzág 
reánk térülhető háfznaiból el vefztet- 
tűnk. Ez az én Királyom változha- 
tatlan el tökéílése í

Király, Mindenkor többre betsül- 
teni jó Királyod’ barátságát, mintfem 
hogy azt eggy könnyen el vefzteni 
akarnám. Meg fogom halgatni a’ Ma
gyarokat is, minek előtte végső vá- 
lafzt adják. —  Ez addig is az én fele
letem. Követ el megy,)

Király. (»’ KantzeUáfiumak)Va\ó- 
ban, még tsak több véfzedelem, mint 
tifztelet ne háromollyon e’ fényes kö, 
vétségekből Orfzágláfom kezdeté



re ! Mit fzóU az én Kaiitzellariuroni 
hozzá ?

Kantz. Óhajtom Uram K irály! 
hogy mindenik Fél meg elégedjen ki* 
menetelével!

Király. Lehetetlen! de jobb né- 
künk ha eggy hatalmas Királyai, mint 
eggy viíTza vonó nemzettel lépünk 
fzövetségré ! Jöjjenek be a’ Magya
rok !
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Ötödik J e l en é s .
(Jz Eíőbbtniek.) V itéz. Szilágyi. U j-  

LAKY. R ozGÓNYI: LiNDVAY.
V itéz. Tartson meg foká a’ Ki

rályoknak Királya téged; ezen nemes 
Orfzág fejedelmi izékében, minden 
igazak javára , és alattavalóid meg 
elégedéséré i

KirálYí Köfzönöm Nemes Magya
rok! Fogadja lilén jó kivánságtokat!

V itéz. Bár tsak olly hajlandó len
nél ártatlan kérésünk’ meg adásában, 
mint a’ melly fzívefen botsátottuk ezen 
kívánságunkat az egekbe!

Király. Szólly!
F a
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ViTÉ2. Meg eriilékezvén jó Hu
nyadi János hajdan a’ mi Gubernáto
runk’ örökké el felejthetetlen érdemei
ről, az Ö eggy fiát Mátyált Királyunk, 
nak válafztottuk. Uram K irály! add 
ki öt’ minékünk!

Mindnyáján. Add ki öt’ miné
künk !

Király. Jó fzántotokból, kéfz a- 
kartva válafztottátok-é Máty ált?

Szilágyi. Jó fzántunkból, kéfz a- 
kartva Uram!

Király. Meg eggyeztetek-é ben- 
ne eggyátalyába, hogy ö legyen a’ 
ti Király tok?

Gara. Kegyelmes K irály! nem 
akartunk ezen nyomos válafztáíTal 
hirtelenkedni, én, Ujlaky, és Lind- 
v a y , elsőben a’ Lengyel Király pár- 
tyát fogtuk; de által látván, hogy mi 
reánk nézve lég jobb leíTz Mátyás, 
fzabadon, egyenlő akarattal válafz- 
tyuk öt’ , álhatatofan meg lévén gyö- 
zettetve, hogy ö lég több hafznot 
hajthat Hazánknak.



ÜJtAKY. Lég többet is fog haj,
L indvay. )  tani.
Király. Meg engedjetek Nemes 

Magyarok ! hirtelen el állottatok Ka- 
zimirtól, hát ha olly hirtelen talál* 
lyátok a’ Mátyás válafztását is meg 
bánni ?

Gara. A z élő lítenre esküfzöm 
foha meg nem fogjuk bánni! Mátyás 
ellene mondhatatlanúl meg győzött 
minket felöle, hogy méltó Koronánk 
fel ajánlására; annál méltóbban is 
fogja vifelni.

Király. Még is nem láthatom ál
tal , miért tettétek öt’ a’ Lengyel Ki, 
rály eleibe, kinek olly fontos fzólló- 
ja vagyon Orfzágtokhoz ?

Szilágyi. Kegyelmes Király! Ép, 
pen illyen állapotban voltTseh Orfzág 
mint mi, minekelötte téged Királyának 
válafztott. Hatalmas Fejedelmek 
vágytak e’ Királyi ízékre, kik méltó 
julTokon kivul is a’ Tseh Koronát min
denkor meg érdemiették vólna. A* 
Rendek meg esmérték az ö érdemei-, 
két, de téged válálztottak Királyok.
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hak, ki az ö fzokáfokat, erköltsöket 
tudtad, az ő törvényeket, és fzabad- 
iságokat betsűlted. Tőled várták Ha- 
zájok bóldogúlását, és fzerentséfek- 
nek vallyák magokat kegyelmes Or- 
fzágláfod alatt. Illik, hogy mi is ró- 
lok vegyünk példát, és olly Királyt 
adjunk magunknak, a’ ki minket es- 
mér, mivel fzeret.

Vitéz. Kegyelmes Király! ne vesd 
meg a‘ Magyarok’ első kérését, add 
meg a’ mit kívánunk |

Gara. A ’ mi tőlünk ki telik pénz
be, vagy fegyverbe, fzívefen aján- 
lyuk Nagyságodnak.

Szilágyi. Kérj váltságáért a’ mit 
akarfz mindent meg fizetünk az utolsó 
fdlérig, tsak botsásd el Mátyáft!

M ind. Kérünk botsásd el Má* 
tyáft!

Király. Nem botsáthatom!
M ind. Nem ?
Király. Nem !
Szilágyi. Uram Király! ezt a’ fe

leletet nem reményiettük tőled. Nem 
áll hatalmunkban, hogy meg nem a-
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dáfod’ o^át tudakozzuk, de fzabadon 
meg mondani, hogy igazságtalanság 
a’ mit mivelfz, ezt fenki meg nem 
tilthattya. Méltó kérésünket meg 
vetni helytelenség, és az a’ véletlen 
történet, melly Mátyáít kezedbe ke
rítette, az ö eröfzakos le tartóztatá- 
sára foha fém adhatott hatalmat.

V itéz. Kegyelmes Király! engedd 
az igazságnak a’ gyözedelmet!

Király. Nem lehet, külömben 
magamat rontom meg.

Szilágyi. Ne kénfzerits Uram Ki
rály I hogy igaz ügyünkbe eröfzakra 
vetemedjünk I

Király. A z én ki mondott fzavam 
viíTza vehetetlen!

----------  S7

H A R M -m iK  F E L V O N Á S .
( Tágas palota Királyi fzékkeU )

E l s ő  J e l e n é s .
Király. Kantzellariüs, E rzsébet.

Kantzel. A ’ Mátyás Annya kí
ván véled fzóUani.

KiRÁLy. ifxékéien alván.) Jöjjön be í
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{ A  Kcintxetlarius te vezeti Erzsébetet,)
E rzsébet. ítéld meg Uram Királyi 

melly határozatlan legyen erányofsA- 
godban vetett bizodalmom, midőn 
még, fém Hazámfiai boíTzús kefer- 
vek, fém tartós haragjok meg nem 
győzhetett arról, hogy Mátyás fia
mat vilTza adni nem akarnád.

Király. Hát moll m agam téfzlek 
felőle bizonyofsá.

E rzséb. Felette nagy és fontos o- 
kaidnak kell lenni, mellyek az ellene 
mondhatatlan igazságot is le nyom
ják.

Király. Orfzágom, és Jobbágya
im’ bóldogsága, mellyet eggy ember
ért kotzkára nem vethetek.

E rzséb. Igen drága váltság fiam* 
meg fzabadúlásáért! tsak hogy bi
zonytalan , mellyik lehet reád nézve 
ártalmafabb, kéfzséged, vagy le tar- 
tóztatáfod.

Király. A z első minden kétség 
kivül.

E rzséb. Ezt tagadom.
Király. Xsudálkozom rajta.
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ERzséB. Ó Király! több mint eggy 
fiamnak kellene még lenni, ha ezen 
utolsó ágam’ meg tartására, nem olly 
hathatós efzközöket találtam vólna 
fel, mellyeket más harmadik vefze- 
delme foha többé meg nem változ
tathat. Tudd meg, 20,000 ember vár
ja akármelly fzempillantásban kéfzen 
parantsolatomat, hogy azonnal éret
tem mindent el köveíTen. Tsak eggy 
fzót fzóllyak lo nap alatt háromfzor 
annyi fog fegyvert, kiknek játék leflz 
a’ Karpatus hegyein által menni, ’s 
még könnyebb dolog, Orfzágodat el 
pufztitani.

Király. Ó AITzonyom! a’ Tsehek 
lem ollyan hamvakba hóit emberek, 
hogy meg ne tudnának nékiek felelni!

E rzsób. Uram! nem tudod még 
mit nem tefz, mit nem vifzen végben 
a’ M agyar, eggy ollyan Királyáért, 
a’ kit fzivefen fzeret, és igazán tifz- 
tel. Minden e’ féle vefzedelem, tsak 
meg nemefebbíti az ö hóltig hűséges 
lelkek’ bátorságát. Ama’ kopafz kö- 
fzirtokat meg máfzni, az idegen ha-
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tárt el pufztitani, a’ fzántóföldeket 
ember vérrel kövériteni, és a’ hóit tes
tek halmai között fórba tántzohií; 
aziilyen áldozatot, mégts^kfzámban 
fe vefzik: de a’ késő maradék is irígy  ̂
li annak az embernek fzerentséjét, a’ 
ki Királyáért febet kapott, ’s imádja 
fzinte, ha érette halhatott meg. ítéld 
meg, mit várhat a’ te Orfzágod, mi
dőn Királya meg fzabaditására kél a’ 
dolog !

Király. Hát olly bizonyofan ha
talmadban áll Tseh Orfzág’ végső 
vefzedelme ?

E ezséb. Lég alább fokkal bizo
ny ofabban mint a’ Lengyel Király’ e- 
rötelen fenyegetödzéfeiben , a’ kinek 
még elöífzör katonákat kell fzedni, 
midőn a’ miejink már tökélletefen ké- 
fzek, a’ ki ha fzerentsétlen lejénd is , 
femmit fém Yefzt, ha boldogul, fem- 
mit fém nyér. De mi, a’ mi Királyun
kért, a’ Nemzet és Haza kiífebbségé- 
ért fogunk vitézkedni. Hallyad ha
talmas Király! Minden fegyvert fog
ható férjfit az egéfz Orfzágban öfzvé



gyűjteni, Orfzágodat, mint a’ sáskák 
el lépni, vetésteket, házaitokat por
rá égetni, még a’ gyermeknekazAn- 
nya’méh ében lem kedvezni, ezt végez
ték magok között egyenlő fzível Ha
zámfiái, midőn őket magadtól idegen 
válalTzal botsátottad el, ’s yiíTza akar
ták térni Magyar Orfzágra, én tar
tóztattam meg őket, és ime fzámod- 
ra 10,000 embert ajánlok kéfz fegyve- 
refeink közzűl.

Király. Nagy AÍTzony!
E bzséB. Ügy Uram Király! a’ Ma

gyarok ajánlása, nem fzóval való hány- 
^tás, és az Ö fenyegetődzéfek, nem 
gyermeki ijefzgetés. Hadd jöjjön a’ 
jLengyel haddal ellened, de botsásd 
be akkor a’ Magyart az Ő földjökre, 
fzégyenleném , hogy az Uram alatt 
vitézkedtek^ és te, ellenségeidnek nem 
olly kötéfeket fzabhatnál, mellyek 
néked jónak látfzanának.

Király. Nagy AÍTzony! valamint 
meg nem foghatlak, úgy javalláfodra 
fém állhatok. Mátyáft nem botsátoai
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k i , Kazimirnak pedig már meg ígér
tem barátságomat.

E rzséb. Mellyet meg is tartottál. 
Lég}'" moft igaz mi reánk, ’s tulajdon 
Orfzágodra nézve. Esküfzöm a’ Szent 
litván koporsójára, ha a’ fiam többé 
nem élne is , foha fém lenne Kazimir 
Magyar K irály, olly fzentül el tökél- 
lettük magunkban, hogy idegent nem 
válafztunk. Vagy talán azt gondo
lod, hogy a’ Mátyás le tartóztatásá- 
val fogfz minket a’ Kazimir válafztá- 
sára kénfzeríteni? O nem! akkor vét
kezné le a’ Magyar igazán terméfze- 
tét, ha a’ kénfzerítés és eröfzakoskor 
dás többet tenne rajta, mint a’ jóság’ és 
bizodalommal való bánás. Esmérem 
én az ö fzíveket, örömeit Vifznek an
nak végbe mindent, a’ ki az ö kéfz 
akarattyokat fzelíd meg gyözés által 
tudja meg nyerni, tsak a’ kénfzerítést 
nem ízen védhetik. — Király
kétséges Uzonytalansdgha kezd esni, de 
még fém nyilatkoztattya ki magát.) —  —  
Kegyelmes Király! nem azért, hogy

— --------



néked időt fzabjak a’ gondolkozásra, 
hanem, hogy fzívem el tökéllett fzán- 
dékát egéfzen fel fedezzen, ime meg 
vallom előtted nyilván; még holnap 
reggelig itt maradunkPrágában, fogadd 
el ajánláfomat! vagy ha igazán fzere- 
ted Hajzádat ne botsáfs el magadtól 
vígafztalatlanúl! Tseh Oifzág boldog
sága , úgy mint talán az ö végső ve- 
fzedelme, még egyenlő mérő ferpe- 
nyökbe , függ előtted , és a’ te jó, 
vagy roíTz Angyalod fog válafztani!

(Meg hajtván magáty el megy.)
Király. Hallatlan nagy méréfz- 

ség !
K antzell. Húfz férjfinak fints öfz- 

veséggel annyi bátorsága, mint en
nek az AÍTzonynak egyedül.

Király. A ’ hol az AÍTzonyok illy 
félelem nélkül gondolkoznak, rettent
hetetlen férjfiaknak kell ott lenni. De 
moft már mi tévők légyünk ? Ki ad
juk e’ Mátyáft, vagy nem?

Kantzell. Én Királyom! azt tar
tom —  —
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Má so dik  Jelenés .

Az E lóbbeniek. Katalin.

Katalin. Édes Atyám! — • (meg 
tscliol âlhezet) kérlek. —

KiBály. Leányom! moll roflzidő
be jöirz kéi'éfeddel — menny viíTza ! —

K át. Ó nem édes Atyám ! néni 
rofzkor. jöttem , fzükség vaii itt én 
reám.

K ib. Te reád? ne boíTzontá meg 
gyermeki tréfáiddal! távozz innen!

Ká t . {Ismét meg tsókolyá kezet) Ked
ves édes Atyám ! tudom én mind mi 
történik itten, kérlék halgafs meg | 
tsak oggy két fzót fzóllok;

K ik. Már mondtam!
Kát. Valósággal édes Atyám!
Kik. Szóly!
Kát. Tsak Nagyságodnak mond

hatom meg egyedül, más előtt nem 
volna bátorságom!

Kir. Nekem nintsen femmi titkom 
az én Kantzelláriufom előtt. ,

Ká t . De van nékem, {lajfm) Hadd 
mennyen el.

9 4  --------------



{ A '  K ir á ly  in t a" K an txelld riusn ák  ̂

hogy mennyen k i.)

Kát. Úgy é édes Atyám, hogy 
még eddig mindenkor meg elégedtél 
velem ?

Kir. Meg !
Kát. Magad mondottad gyakorta, 

hogy én a’ te jó  Leányod vagyok ?
Kir. Igen is ! de miért kezded be- 

fzédedet á’ te magad ditséretével ?
Kát. Mivel már nem vagyok oí- 

lyan jó.
Kir. A z is mentségedre fzoigál, 

hogy magad vádolod náagadat, mit 
vétettél?

Kát, Valósággal femmit fém édes 
Atyám ! nem vádolhatom magamat 
femmi roffzal, noha ízégyenlem meg 
mondani, jól is esik réfz fzerént fzí- 
vemnek, de mólt mégis törÖdÖ nyug- 
hatatlanságba ejt előtted tejendó val
lás tételem,

Kir. Mitsoda az?
Kát. Mátyás fzeret engem.
Km. Hogy tudod te azt?
Kát. Mivel Öt’ én is ízeretem.
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Kir. Talán azért fzeret ö is té
gedet ?

Kát. Meg lehet.
Km. És miolta?
Ká t . Közel eggy holnapja ; de 

olly hamar, és olly kedvemre még 
eggy hólnapja fe múlt el életemnek, 
azólta egéíTzen meg változtam.

Km. Könnyen meg hifzem , de 
hogy jutottatok eggymás esmeretsé- 
gébe ?

K át. A ’ dajkám fokfzor és fokát 
befzélt a’ két Magyar foglyokról, di- 
tsérte Mátyáft, hogy ollyan fzép le
gény, vidám, nyájas, és hogy az em- 
bei' ki nem nézné ízeméből hogy go- 
nofztévö. Ez én bennem nagy vá
gyódást indított, hogy bár tsak va
laha Mátyást meg láthatnám. Eggy- 
fzer véletlenül a’ kertben eggymáffal 
öfzve találkozunk. Én ollyá lettem 
mint a’ bálvány mihelyt Mátyást meg 
láttam, ö is meg állott. Szinte eggy- 
néhány violát tartott a’ kezében. Ez 
a’ fzép virág úgy mond Király Kis- 
AÍTzóny! igen jól illik néked, ’s ne

kem
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kém nyújtja, ha mind addig meg fo
god tartani, mig el hervad, emlékezz 
meg akkor rólam!

Kir. (fejét tsoválva) Hm! ’s mit fe
leltél te reá ?

Kát. Semmit fém édes Atyám! 
de a’ violám még moll is meg van!

Kir. Elég tökélletes felelet ! de 
tovább.

Kát. Attól fogva, mindég tsak 
úgy tűnik fzemembe, mint mikor olly 
fzelid nyájáfsággal a’ violát nekem 
nyújtotta.

Kir. De többé nem befzéltél vele?
Kát. (s&ó hangon) Magam látogat

tam meg fogházába.
Kir. (nvjajafon.) ’S látod te .nekem 

arról femmit fe fzóllottál!
Kát. O ne neheztelly édes A- 

tyám! a’ fzégyen és félelem nem en
gedte meg, de nem is volt még benne 
ollyan jó módom mint éppen ma.

Kir. Valljon miért éppen ma?
Kát. Édes Atyám! jól tudom én, 

a’ Magyarok tSak azért jöttek ide, 
hogj  ̂ tűled a’.Mátyás’ ki Izabadúlását



meg nyerhefsék, édes Atyám! még 
femmit fém kértem tőled, á’ mit meg 
nem adtál volna, kérlek botsásd el 
Mátyást I

Kir. Mitsoda, a’ Mátyás meg fza- 
badúlábát akarod ?

Ká t. Hifzen meg ígérte nékem, 
hogy mihelyt fzabad leíl'z , ismét ide 
viíTza jön, és engem meg kér tőled.

Kir* Úgy annyira vágyói a’ férj
hez menésre ?

Kát* Nem édes Atyám, valóság
gal nern! tsak azt az eggyet óhajta
nám, hogy ízabadabban leheíl'ek Má- 
tyálfái, botsásd el édes Atyám kér
lek alázatofan !

KiR. Mit gondolíz te leány? tu
dod e ? -----------

Kát. Tudom bizony édes Atyám, 
hogy Mátyás ártatlan, hogy femmit 
fém vétett, hogy tsak gonofzt akarói 
tették fzerentsétienné, ezt ö nékem 
mind maga befzéllette el.

Kir. {karagofan) Menny el fzemem 
elől betsületeddel nem gondoló gyer
mek 1 nekem nem kelleífz I
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K át. Atyám ! hogy bánthattalak 
meg eggy ártatlanért való efedezéfem* 
mel ? ( £/ tneĝ  fzofnofúan.)

Kir. Menny! rejtsd el magad 
gondolatlan leány! de még is örvend
jek e , vagy boíTzankodjak rajta, va
lósággal magam fe tudom.

Harmadik Je lenés.
Király. Kaktzellárius.

Kir. Gondold el! Mátyás, és a’ 
Leányom fzferetik eggymáít.

Kantzell. Hogy vólna lehetsé
ges ? mind kettő olly fzoros vigyázat 
alatt. _

Kir. Fogházába látogatta meg.
Kantz. Kegyelmes Uram! femmit 

fém tudtam benne, valósággal éppen 
femmit fém.

Kir. El hifzem könnyen , hogy 
nem bízták reád titkaikat, alig val
lotta meg nekem is. ^

K antz. A’ Tömlötztartó —
K ir. Nem érdemel femmi bünte- 

téít. Hadd jöjjön Mátyás hozzám,
G 2

= *
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(igtn lapm) és a’ Magyar Követek, a’ 
Palota tornátzába!

K antz. {El megy rendeUjl tenni.)
Kir. {magába) Végső el TzánáíTal 

kérték a’ Magyarok Mátyást, még 
búsúltabb volt az ö fényegetéfek. Hív, 
és félelmet nem esmérö nép! —  (a* 
Kanízelláriushoz, ki azonha viffza tért.) 
Mond meg nekem igazán, mit tartaíTz 
Mátyásról?

Kantz. Azt, a’ mit femmi más ide- 
jebéli ifjúról nem, noha illy rövid idÖ 
alatt , igen kevés alkalmatofságom 
lett légyen is bővebben meg esmérni. 
Bátor és nagyra fzületett, bolts, és 
okos ifjú!

Kir. Honnad tudod?
K antz. Mivel fzerentsétlenségében 

el nem tsügged, nem búslakodik, ha- 
.^ijem magát azon felyül emelvén, tulaj

don vifzontagságainak parantsol, és 
boldogságának maga az alkotója. 
Semmi panafzolkodás nem jött még 
ki fzáján, miólta raboskodik, foha 
fém látta még őt fenki bús tekintettel, 
le sütött fővel, fzomorú ábrázattal,



fzemejáráfii mindenkor eleven, maga. 
vifelete bátor, és nemes, kedve egyen
lő , mindenkor jó , mindenkor vidám. 
A ’ ki már illy korán ízemben mér fzál- 
lani fzerentsétlenségével, az, való
ban nemes, és nagyra fzöletett.

Kir. Az igaz! de hát okofsága?
K antz. Meg tetízik onnan, hogy 

mégfzerentsétlenségének is tudja haíz- 
nát venni.

Km. Hogy hogy ?
Kantz. Míg Bétsben vólt, meg tâ  

núlta a’ Németek’ nyelvét, fzokását, 
erköltseit, és törvényeit, ki tanulta 
magok’ a’ Németek’ terméízetét. Mi- 
ólta nálunk vagyon, alkalmafint meg 
tanulta a’ Tseh nyelvet is. Jól esmé- 
r i , mind a’ két Nemzetnek hibájit, 
jól tudja mi nálok, és bennek jó.

Km. Mind fzép, de hát a’ fzíve ?
Kantz. O Uram! tudakozd tsak 

tömlötz tartóit azokat a’' vad emberi 
lelkeket, ha nem jobban ízeretik e’ fa
ját magzatyoknál ? ha hallották e’ öt 
valaha gonofzt akaróira zúgolódni, 
és Láfzló líirályról roíTzúl ízóllani ?



lox

Míg pedig az Attyánál volt, hogy 
neki fókákat ajánlott, fok fzerentsét- 
lenekért könyörgött, fok ügye fogj^ot- 
toknak kegyelmet nyert, és hogy 
jámbor Attya, jó fiának kéfz fzívüsé» 
gét mindenkor jó névén el fogadta, 
ezt, eggy fzájjal lélekkel áUittyák a’ 
Magyarok,

Km. Eiég!
( Mdtydft te jelentik,)

Km, Jöjjön be I

N e g y e d i k  J e l en é s .
Az Elöbbeniek. M átyás (az ajtó

nál meg alvan.
Km. Közelébb édes Mátyáfom! 

(a Kantzellár tusnak fűiébe fug.)
M á t ’ (az a l a t t )  Szokatlan neve

zet! mellyet ma hallok lég elöífzör.
Km. Közelébb még is ! — egye- 

nefen ide mellém! — Mátyás!' aka
rom tit,dni, mint van nálam dolgod? 
hogy tetfzik az itt való lakás?

M át. Uram Király, a’ te kegyel
med feminiben fe hágy engemet 
fzükölködm. A ’ mittsak mofianiálla-



potom meg engedhet, mindennel bí
rok , de Hazámon kívül fohol fém 
elégedhetem meg, (Kant3;eUdrius lajfan 
'kezd befzélni Kiráttjul-)

Mát. {azalatt) Gyanakfzom erre 
a’ fzüntelen való futtogásra, tsak gj â- - 
lázat ne legyen a’ vége, mellyet moít, 
lég kevefebbé fzenvedhetnék el.

Kik. Hát kívánkoznál Hazádba' 
menni ?

Mát. Óh Király! kellemeterek a"* 
Haza öl’zve fzerkeztetö kötelei, de- 
rültebb ott'az ég, vidámabb a’ termé- 
fzet, és drágább az élet!

Kin. Ugyan mit adnál hát érette, 
ha én néked, eggy víg és nyomos hírt 
mondanék ?

( Eggy nagy pohárban bort hoznak fel.)
Mát. Kegyelmes Király! femmi 

örvendetefebb dolgot nem mondhat
nál nékem mint az én fzabadságomat; 
de ezt is mivel tudnám meg jutalmaz
tatni? Uram! ha kedvet talál előtted, 
eggy el hagyatott rabnak fzíves, és 
tettetés nélkül való háláadatofsága, —

------



Kir. Majd másfzor fzóllyunk ar
ról, moíl igyunk! (kezébe vefzi a foha- 
rat és ifzik, azután Mátyásra kafz'ónti) 
Igyál Mátyás!

Mát, E n, Uram Király a’ te ra- 
bőd vagyok, nem illik —

Kih. Felejtsd el azt, igyál! (»»'♦  
dón Mátyás fzajára tenné a' poiaraU) 
Salve Rex Hiingarorum!

(Dob és trombita fzó kezd bar fogni ̂  
a’ Kantzellarius be vezeti a' Magyar 
Rendeket.)

Ö t öd ik  Jelenés.
Az E löbreniek. E rzsébet. Szilágyi.

Gara. V itéz. Ujlaky. E indvay.
R ozgonyi.

Király. Nemes Magyarok! imhol 
a’ ti Királyotok! Nagy Affzony! im
hol a’ te fiad!

E rzs. (nyakába boriítván) Én fiam 
ó én Királyom!

V itéz. Néked a’ halhatatlan Hu
nyadi János méltó fiának, ajánlya 
Hazád a’ maga koronáját Önként és 
kéfz akartva, vállald fe l! és uralkodj



mi rajtunk a’ mi Atyáink’ módja fze- 
rént !

Gaka. Légy a’ mi Királyunk!
ÚjlakY. Egyenlő fzível, lélekkel 

válarztottunk téged, légy. nagyobb 
az Atyádnál!

Mát. Küfzönöm fzívefen Hazám 
Nemefei! ezen reméyntelen bizodal- 
motokat, mellyet bennem vetetteteki 
A ’ ti fzeretetetek felyiil haladja, még 
az én lég helyefebb kívánságaimat 
is. Ha nékem a.’ Királyi fzéket az 
Atyám’ érdemeiért fzántátok ; ezek 
nem az enyimek, és az Attya jelefen 
vifelt dolgaiért nem kívánhat a’ fia 
foha femmit. Engemet, a’ magam Pze* 
retete annyira meg nem vakíthat, 
hogy tsekély tehetségeim mellett, á* 
ti nagy érdemeteken kerefztül nézzek. 
Édes Bátyám! a’ te igaz vitézséged, 
és fényes tetteid , néked régen utat 
nyitottak a’ Királyi fzékre. ( A* Nádor 
Ijfpánymh) Te is Uram ! a’ te moíta- 
ni méltóságodért és mindenkori bői- 
tsefségedért inkább meg érdemied a’ 
Királyságot. Elégg é fzerentsés lefzek
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én, ha a’ ti uralkodó páltzátak alatt 
fzabadon élhetek!

E bzs. Fiam! ezt a’ ditsö Koronát!
M á t . Ragyognak a’ Koronák, de 

fullyofok is. Hadd pótolyam én ki a’ 
Bátyám helyét is nálad édes Anyám!. 
Ha én kevés hív Jobbágyaink’ fzámát 
boldogíthatom! ha bátor Höfeimmel 
eggynéhány gyözedelmet a’ Törökö
kön meg nyerhetek, elég nagy lefzek 
még is , és nyugodt a’ mellett.

V itéz. E z a’ lég nemefebb áldo
zat, mellyel tsak a’ nagy lelküségnek 
tenni lehet !

Kir. Nemes M agyarok! moll ér, 
demli meg igazán Mátyás Orfzágtö- 
kat, kénfzeritsétek öt fel vállalására! 
a’ ki eggy korona nélkfil böltsen el 
lehet, az néktek múlhatatlan fzüksé- 
ges, és a’ ki .magát meg tudja tar
tóztatni, az, nem esmér femmi gjmz- 
hetetlen ellenséget!

G ara. A z élő lítenre esküfzöm, 
ma törölteíTen el minden értetlenség,, 
melly eddig én közöttem, és a’ Hunya
di ház között uralkodott! Én Kirá



lyom ! nagy a’ te gyozedelmed, a’ 
jneg fzégyenítés gyozédelme ha eddig 
nagyságodat, és vitéz tselekedeteidet 
irigylettem, ezen fzempillantáítól fog
va , lég ízívefebb, lég buzgóbb tifzte- 
letre kénfzerit példa nélkül való ne
mes lelked. Kérlek, foggadd el aján- 
láfunkatl

Ujl. Ma változzon az én alatsony 
irigykedéfem is, határozatlan hívség- 
g é ! kérlek fogadd el Hazád’ koro. 
náját!

L ind. Fogadd el kérlek, és pótold 
ki kétfzerefen az Atyád’ kárát!

R ozg. Nem tsak mi, az egéfz Or- 
fzág kér reá, ez mindennek az aka- 
rattya, lég buzgóbb kívánsága.

Mát. A z egéfz Orfzág ?
V itéz. Igen is Uram Király! V i

rágokkal hintették meg Hazádfiai az 
útat, a’ mellyen jöttiink, ezer áldá- 
fok’ kivánáfa között kísértek bennün
ket. Senki fém vólt, a’ ki a ’ te fel 
magafztaltatáfodnak jobban nem ör
vendezett vólna, mint önnön maga 
léteiének, és öröm könyek görgettek
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Li^gy a’.mi igaz, kegyelmes Atyánk, 
és ezen határozatlan bízodalomért 
tölts be minket tsendes meg élégedés- 
sel ?

R ozg. Hellyefen! áz egéfz Orfzág’ 
érzékenységét fedezted fel.

M á t. Édes Hazámfiai! a’ ti vég 
nélkül való bizodálmatok több dolgot 
ád, mint magok* a’ törvények’ be töl
tése. Igyekezem, hogy meg felelyek 
reménységteknek, mert ó fzivböl fzé- 
retleki — (t/ fokadvan firta , iiz Anfiyct 
nyakába borúi,)

V itéz. Szent Ifién! engedd hogy 
mind végig így fzereíTen bennünket I

R ozG. Ó boldog Haza!
L indv. Melly meg betsülhetetlen 

ajándék !
Gara. Kegyelmes Király ! Tsak 

eggy kéréfem vagyon hozzád a’ Haza’ 
nevében , bár e’ reád nézve fzükségte- 
lennek látfzik-is. VálaíTzad Buda vá
rát lakó helyedül! Építsd meg en
nek romladozott kö falait, és ékesítsd 
meg hajlékait. A ’ mi kevés időd az 
Orfzág’ terhes gondjaitól, az idegen



hadaktól íreg marad , ó járd el az 
alatt az Orfzágot, múlars itt i s , a- 
mott is j esmérd meg ennek hafznait, 
és jövedelmeit , esmérd meg ennek 
alkalmatos fekvését, esmérd meg, hol 
kelly.en a’ terméfzeten, kevés meíter- 
séggel fegíteni, esmérd meg kivált- 
képpen a’ föld népének erántad való 
ki mondhatatlan fzeretetét, és gyö
nyörködj méltán ezen fzent érzésnek 
boldogságában, midőn a’ te fejedelmi 
kintsed Alattad -valóidnak fzeretettel 
tel'yes fzivéböl telik ki.

Mát. O ezt a’ gyönyörűséget va
lóban meg nem vonom magamtól!

Szil. Ötsém! és már moll Kirá
lyom! lm által adom az Atyád’ ked
ves kardját 1 járj vele bizodalommal, 
és térj viíTza gyözedelemmel! Soha 
fera keverte be még tsak eggy ártat
lan tséppvér is, élly vele te is óltálonx 
gyalánt. Szentellyed az igazságnak! 
ennek óltalmában legyen a’ fzorongat- 
tatott bátor, és a’ Haza nyugodalmast 

{A'Pü/fvk fai iiv&díi.)



IXQ

Mát. Ó Atyám nagy lelke ! ne 
távozz foha tőlem!

Ebzs. E z igazgaíTa Fiam! minden 
te lépéfeidet, és ez intézze dolgaidat í

Roz. Ne fzégyeníttefsél meg fcha!
L jndv. Gyözedelem kövefle há

borúidat !
Gara. Légy fzerentséd által híres!
Mindn. Légy fzerentséd által hí

res !
Kir. Nemes Magyarok! talán ne

hezteltetek is reám, hogy Mátyási 
mindjárt ki botsátani, magamat vcn 
nógattam. Igen is helyes volt a’ ti 
kívánságtok, de annák édefebb moll 
a’ Mátyás meg gyözödése, hogy vál- 
tozhatatlan el tökélléfe volt lelketek- 
nek, az Ö fel magafztaltatása. Ez a’ 
próba, tsak a’ ti hív buzgóságtokat, és 
nemefségteket mutatta meg a’ maga 
méltó fényefségében , midőn engemet 
más réfzről a’ ti nagy lelküségtek 
minden további félelemtől meg fza- 
eadított.

Szil. Urai is lefzünk fzavunknak J.
Má t.



Mát. Felét Höfeimneki ha a’ 
fzükség úgj’’ kiványa I

Gara. Örömöst
Kir, Szívefen köfzönöm ! noha 

meg kell vallanom» hogy nem annyi- 
Ta a’ ti nemes ajánláítok, mint a’ Le
ányom vett reá, hogy hamarább fza- 
baddá tegyelek.

Mát. Katalin?
Kir. Könyörgött éretted mineke- 

lötte Királyá való válafztáfodat tudta 
Volna.

Mát. Ó édes Anyám ! fzükség 
hogy meg esmerd ezt a’ fzerelmetes 
L eányt, az én első ifjúságom’ h ív, 
erányos barátnéját. Valóban meg fo
god kedvelleni, és ha nem ellenzed, 
vigyük el magunkal Magyar Orfzágra.

E rzs. Fiam! én ezután tsak a’ te 
fzerentsédnek és bóldogságodnak fo
gok élni. Légyen a’ te válafztáfod az 
enyim is! de hol van?

Mát. Méltóságos Király! hivasd 
ide Katalint, fogoly tárfammal eggyütt,

H
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ki az én ízerelmemnek foha fém 
ígért jó ki menetelt.

Kir. Madrótzy, és Leányom jöj
jenek ide !

Mát. Kegyelmes Király !• nem fo
god meg tagadni tőlem az én nyájas 
fzófzóllómat ?

Kir. Mátyás! fzabad vagy, az én 
Leányom közben járása, ne kénfze- 
rítse fzívedet!

Mát. Semmi kénfzerítés, fzabad 
válafztáfom és fzerelmem vifzen reá, 
hogy meg kérjem tőled.

Kir. {látván hogy L eá n y a  jö t t .)  Szól- 
lyon maga hozzá!

1 14 ----------

H a t o d ik  J e l e n é s .
Az E löbbeniek. Katalin.

Ká t . Édes Atyám magad hivattál.
Kir. Mivel mólt igazán fziikség 

van reád, mivel fzóllód van a’ dolog
hoz. Mátyás fzabad, meg kért tőlem 
tégedet, akarfz e’ hozzá férjhez menni?

Ká t . Igen is ! de fzabad ?



E rzs, Ártatlan jó leány! {Szilágyi, 
hoz fúr dúl f a' Magyarok is eggy máshoz 
'befzéUenek.')

Kir. Édes leányom! a’ te gondo- 
latlan igen mondásod itt nem elég. 
tudd meg , hogy hóltig házas társa 
fogfz lenni!

^AT. JVIiért néni ?
Kir. El kell hagjmod mind örökre 

Prágát, ’s Magyar Orfzágra mégy 
lakni.

Kát. Mátyás is el lakhatik Prá
gában !

Mát. O nem édes Katalinom! ne
kem el kell menni Mágyar Orfzágra. 
De femmit fém fpgfz el vefzteni itt, a’ 
mit nálunk tizfzerefen vilfza ne nyer
nél, ott is vágynak jó emberek, fok 
fzép kertek, kellemetes virágok, és 
gyönyörű ligetek, á Atyád helyét, 
az Anyám fogja ki pótolni.

Ká t . A z Anyád? (meg hajtya ma
gát előtte.)

E rzs. O légy az én leányom! {meg 
psókolya.)

H í
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Kik. Hát akarfz-c Magyar Or- 
fzágra menni ?

Kát, Szabad ?
K ib. Holnap ha akarod !
Kát. O nem ollyan hamar. Má

tyás ! múlafs még itt eggynéhány 
napot.

Kib. Hadd jöjjenek be Orízágom’ 
JíemeíTei i

i i 6  ----------------

H e t e d i k  Jelenés .
A z E lóbbeniek, M adbótzy , azután 

a’ T seh N emesek,

Mát. Jer édes Barátom í cggyütt 
fzenvedtél raboskodtál velem, veled 
ofztom fel fzabadságomat, Katalin is 
látod az enyim.

M a d r , O hozta az első örvendetes 
hirt, méltó hogy boldogságodban is 
réfzt végyen. Légy áldott és fzerenn 
tsés mind örökké,

{A' TsehNemefekbejöneh)
Kib. (K ir d liji  fzékébe fe l  hágván.) Or- 

fzágom’ Neineífei! Legyen tudtokra.



hogy a’ Magyar Rendek, Mátyást 
egyenlő akarattal Királyoknak vá- 
lafztották, és hogy Leányomat neki 
adom feleségül. Kívántam, hogy ta
nú bizonysági legyetek e’ fontos do
lognak , melly minket Magyar Or- 
fzággal fzorofabban Öfzve eggyeztet, 
és fzíveS barátokká tefzen. Óhajtsá
tok velem eggyütt, hogy e’ két hatab 
más Orfzág valaha is eggyé lévén, 
erős, és meg mozdithatatlanná tétet- 
telTen!

T seh N em. Az Úr veled Magyar 
Orfzág’ Királya! Az ür veled Magyar 
Orfzág’ Királynéja!

Kik. (a' füfpökneh) Atyám! add 
öfzve kezeket!

Vitéz, (eggytndában tévén.) Tartson 
meg az líien fokáig életben és egés- 
ségben! áldjon meg jó fzelid magza
tokkal, kik méltók legyenek a’ Ma
gyar Orfzági Királyságra! ,

Kir. (Le fí:álvánfzékébÓÍ meg tsúkolya 
mind kettőjüket.) Éllyetek fokáig, eggy- 
málTal meg elégedve!

---------------  1 1 7



Erzs. (Meg tsókolya mind héttőjükét.) 

Édes Fiam! Édes Leányom! melly 
fontos ez a’ mai nap, melly gazdag 
a’ jövendőkre nézve!

Szil. Légyen a’ Magyarok’ fzíve 
a’ ti kintsetek!

G a r a . Fogadd el hódoláfunkat ke
gyelmes Királyné !

Nagy lárma haílatik oda ki.
K ir. Mitsoda lárma az ?
ÜDV. I n a s . A ’ Magyarok’ kiséröí 

kivánnyák Királyokat látni.
Kir. Illendő, jöjjenek be mindnyá

jan !
V itéz. (Mátyásnak.) Látod Uram 

Király! melly buzgó, melly tettetés 
nélkül való erántad, a’ Magyarok’ fze- 
retete !

Erzs. Ó Fiam ! még nagyobban 
tifztelnek tégedet mint az Atyádat!

Szil. Tőled várják azt, a’ mit az 
Atyád végbe nem vihetett!

( Tsth Király fel lép fzékébe.)
Gara. (az üfzve gyűlt néphez.) 

Hazám fiai! íme a’ mi Királyunk és 
Királynénk! Nékiek tartozunk ezu
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tán hívek és engedelmefek lenni! nc- 
kiek tartozunk vérünk és életünkkel! 
Mindnyájunknak boldogsága és fze- 
rentséje, az 6 kegyes Atyai kezekre, 
az ü hozzánk való erányos hajlandó
ságokra vagyon bízva. Legyetek olly 
hívek és igazak erántok,' mint ok ti
teket valóban fzívefen fzeretnek.

V itéz. Imádkozzatok az ö meg 
tartáfokért.

Mát. Én Népem! én Híveim- Bol
dog meg elégedéffel olvafom mindnyá- 
jotoknak ortzáján, tettetés nélkül való 
fzereteteteket, és határozatlan bizo- 
dalmotokat. Ezen napnak fzent örö
mét, mellyet nagy fzívuségtek böv 
mértékben éreztet vélem, híven meg 
fogom tartani fzívemben, és fém az 
idők’ , fém a’ dolgok’ vifzontagsága 
nem fogja ki törleni foha ennek édes 
emlékezetét. Méltók vagytok, hogy 
nemes bizodalmotokat, költsönös bi- 
zodalommal jutalmaztalTam meg. Ki
rályotoknak válafztottatofc , midőn 
tsak meg fzabadúláfomat óhajtottam; 
én is nemUra; l̂eg buzgóbb baráttyale-



ízek Nemzetemnek. Bár tsak olly 
fzerentsés lehetnék, hogy mindenkor 
békefséges lenne Orfzágláfom, hogy 
foha veletek más egyébről ne kellene 
tanátskoznom, mint akármelly Ren- 
ben ’s kárban lévöknek köz boldogí- 
tásáról, és a’ Hazám fzent fzabadsá- 
gaival való hely efen élésről!

Gara. Éllyen a’ Király I
A ’ Nép. Éllyen a’ Király 1 Éllyen 

a’ Királynéi Éllyen a’ Nádor-IspányI 
Éilyenek sü Rendek! - — —  —-
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A J Á N L Á S .

H etvenkét egéfz efztendöktól fogva 
él a’ Landerer Ház Budán, Könyv 
nyomtató mivé fzolgálattya után, 
ezen Nemes Nemzet’ hellyben hagyá
sával és elő fegéllésévél. Valamint 
ezért való fzíves háláadatofságoniat, 
nyilván és örömeit meg vallom, úgy 
ezután is is a’ leíTz első kötelefségem, 
hogy ezt mind inkább inkább meg 
érdemellyem. Moll ismét fzép, új 
Német és Deák betűket fzerzettem , 
mellyeket ama’ híres Mefier Mans- 
feld faját kezeivel mettfzett ’s önte
tett. Ajánlom tehát újra fzolgálato- 
mat, és jelentem, hogy én kéz irá- 
fokat is illendő áron magamhoz vál
tani , és ki nyomtatni , mindenkor 
kéfz vag3'’ok. Lakásam a’ Budai V í
zi Városban saját házamban vagyon. 
Nro. 149,
Budán lódik Jun. 1792,

Landerer Mihály,
Könyvnyomtató.



E m  l é t é s.

Ezen^ Budai M agyar Theatrum* első Sza- 
kaíTzában, m elly a S z e r e l e m  g y e r m e -  
k e ,  eg gy  hiba talált történni a’ 94rdik lev e
lé n , tudni illik , h ogy eggynéhány forok e- 
lébb tétetŐ dtek, mint a* befzélgetés’ rendje 
magával hozta volna. Erről illendő botsá- 
natot kérvén , ezen ide ragafztott le v é lle l, 
kívántam a* Szedőnek hibáját meg jobbítani.



Colonel! én a’ frifs levegőre m egyek, é s  a’ ruhá
mat el változtatom. ( E l  megy. )

Hatodik Jelenés.
Oberfier. Rosalia-

O herfl. Bravó, Ürfi* bravó. Legalább tudom 
a* módgyát, miképp’ fzabadulhaíTak meg tőled, ha 
tsevegésedet el unom.

R os. Uram Atyám , én otet Férjemnek nem 
akarom.

O h erfl. É n  fém vömnek.
R os. kinn meg lehet esmérni  ̂ hogy valami a 

fztvén  fe k ft ík , ) Én ötét nem fzenvedhetem,
O b erfi, Én fém.
Ros. Mit tehet az embejr róla, ha valakit 

nem fzenvedhetem.
O herft, Semmit.
Ros. A ’ fzeretet minden hír adás nélkül már 

meg  ̂ el távozik.
Oherfi. A z igaz.
Ros. Sokfzor maga fém tudgya az ember, mi 

okra nézve fzeret vagy gyűlöl.
O b erfl. A z  ugyan meg történik.
Ros De vágynak még is efetek, hogy a 

hajlandóság és a’ gyűlölés helyes okokra van é- 
pítve.

O herfi, Minden bizonnyal.
Ros, Példának okáért a* gyülölés, meüyet 

a’ Grófhoz magamban érzek.

Oherfi^
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Oherfi. I g a z  !

Roŝ  É s a’ hajlandóság, mellyel a* mi Frédi- 
kátorunkhoz viseltetem,

Oberfl<> A z is igaz, (Pausa^)
Rof, Férjhez menni akarnék ugyan!
Obcrfl, Fogfz is* (^Pitusa.y

Ros, De a’ mi Prédikátorunk, miért nem a- 
kar 6 valiyon tneg házasodni ?

Oberfi^ Már ezt  ̂ R ósi! magától kell meg tu- 
dakozBÓd* (Pausa,')

Ros álé C vúndúntahti a munkáját folyt atmn í$ 
fierneh reá /zegezuén.) O én hozzám igen jó*

Ober/l. Azonn örvendek.
Ros* Én is ö hozzá igen jó vagyok*IVféltó. i&, hogy az légy. (^Pausa.)

Ros* Én azt tartom, hogy, ha otet Uram A - 
tyám  az én kezemmel mag kináiná, 6: azt meg 
nem vetné, ^

Gherfié Magaiti is azt tartom.
Rofé És én Uram Atyámnak örömei! enge

delmeskednék.
Oikry?, (fi^yflfnepefséggeh)^ Úgy*-e-? és ezt te 

vcdból mondod ?
R űS9̂ Oh ! igen is,
Oherfi* Ha,j ha, ha! N o , no; majd meg  ̂

láíTuk.

RoSé {V íg a n  f e l  tekéntwné) És ezt fzívébol mondgya Uram Atyám ?
O h erfi. Óh nem.
Ros. (^El fzomorodva.) Nem?

Oherfi.
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